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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

10. เมนูปุ่ม “ฉีดวัคซีนผู้เดินทาง” 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

1. เพ่ือตรวจสอบข้อมลูการฉีดวัคซีนผู้เดินทางรายบุคคล 
2. เพ่ือการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้เดินทางรายบุคคล 

  

การใช้งานเมนูปุ่ม “ฉีดวัคซีนผู้เดินทาง” นะครับ 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

 เข้าสู่เมนูปุ่ม “ฉีดวัคซีนผูเ้ดินทาง” 

 

  

<<<ท ำกำรคนัหำขอ้มลูผูเ้ดนิทำง 

ข้อมูลชื่อวัคซีน 

จะเป็นข้อมลูที่กรอกในเมน ู

“แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” (ผู้ใช้: User) 

ข้อมูลชื่อผู้ลงนามวัคซีน 

จะเป็นข้อมลูที่กรอกในเมน ู

“แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” (ผู้ใช้: User) 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

ตัวอย่าง: การฉีดวัคซีนผู้เดินทาง [ฉีดวัคซีน (1) และ (2) พร้อมกัน] 

***หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่องก่อนคลิกบันทึกข้อมูล 

  

<<<คลกิ “บนัทกึขอ้มลู” 

เมือ่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

ตัวอย่าง: การฉีดวัคซีนผู้เดินทาง [ฉีดวัคซีน (1) เพียงตัวเดียว] 

 

ตัวอย่าง: การฉีดวัคซีนผู้เดินทาง [ฉีดวัคซีน (2) เพ่ิม] 

 

***หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่องก่อนคลิกบันทึกข้อมูล 

  

<<<คลกิ “บนัทกึขอ้มลู” 

เมือ่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

<<<คลกิ “บนัทกึขอ้มลู” 

เมือ่กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

ตัวอย่าง: มีข้อมูลการฉีดวัคซีน (1) และ (2) แล้ว 

 
  

คลกิ “แกไ้ขขอ้มูล” >>>  

กรณีกรอกขอ้มูลกำรฉดีวคัซนีผดิ 

***แกไ้ขไดเ้ฉพำะกำรฉดีวคัซนีจำกสถำนพยำบำล
ของผูใ้ช ้(User) เทำ่น ัน้*** 

<<<คลกิ “พมิพส์มุดเหลอืง” 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

คลิกปุ่ม “แกไ้ขข้อมูล” ***แก้ไขได้เฉพาะการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลของผู้ใช้ (User) เท่านั้น*** 

 

คลิกปุ่ม “แกไ้ขข้อมูล” (กรณีไม่ใชก่ารฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลของผู้ใช้ (User)) 

 

***หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่องก่อนคลิกบันทึกข้อมูล 

<<<คลกิ “บนัทกึขอ้มลู” 

เมือ่แกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

คลิกปุ่ม “พิมพ์สมุดเหลือง” ***ปุ่มจะปรากฎก็ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น*** 

 พิมพ์หน้าปกของสมุดเหลอืง 

 

 

 

<<<คลกิ “พมิพ ์หนำ้ปก ของสมดุเหลอืง” 

<<<คลกิ “พมิพ ์หนำ้ที ่3, 4 

ของสมดุเหลอืง” 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

เลือกเคร่ืองพิมพ์ชื่อ “EPSON LQ Series 1 (136)” 

 

แสดงผลการพิมพ์ “หน้าปกสมุดเหลือง” 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

แสดงผลเมื่อ “แสกน QR Code บนปกหลังของสมุดเหลือง” 

เมื่อแสกน QR Code 

 

 
 พิมพ์หน้าที่ 3, 4 ของสมดุเหลือง 

 

<<<คลกิ “พมิพห์นำ้ 3, 4 ของสมดุเหลอืง” 

<<<คลกิ “พมิพ ์หนำ้ปก ของสมดุเหลอืง” 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

เลือกเคร่ืองพิมพ์ชื่อ “EPSON LQ Series 1 (136)” 

 

แสดงผลการพิมพ์ “หน้า 3, 4 ของสมุดเหลือง” 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ส าหรับพิมพ์สมุดเหลือง 

เว็บเบราว์เซอร ์Internet Explorer 
 

 เมนู File -> เลือก Page setup… 

ตั้งค่า ขอบกระดาษและส่วนหัว/ส่วนท้าย และขอบกระดาษ (นิ้ว) ดงัภาพ 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

เว็บเบราว์เซอร ์Mozilla Firefox 
 

 เมนู ไฟล์ -> เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ… 

ตั้งค่า ขอบกระดาษและส่วนหัว/ส่วนท้าย และขอบกระดาษ (นิ้ว) ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 51 

 

ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 

Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

เว็บเบราว์เซอร ์Google Chrome 
 

 เมนู  -> เลือก Print… -> คลิก More settings (เมนูด้านซ้ายมือ) 

ตั้งค่า ขอบกระดาษ (Margins) เลือกเป็น None ดังภาพ 
  

  

2 

3 

1 
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ระบบการดูแลสุขภาพ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ (กระทรวงสาธารณสุข) 
โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสํานักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
Tel. 089-2940606 (พี่ต้น), 097-9561944 (ต้ัม), E-mail: patson_ton@hotmail.com, n.teerapong789@gmail.com 

เว็บเบราว์เซอร ์Opera 
 

 เมนู Menu -> เลือก Page -> เลือก Print… -> คลิก More settings (เมนูด้านขวามือ) 

ตั้งค่า ขอบกระดาษ (Margins) เลือกเป็น None ดังภาพ 

 

 

 

  

2 

3 

1 


