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ขอแนะนํากอนเริ่มใชงาน 
รายละเอียดขอกําหนดของการใชระบบงานโลจิสติกสดานผลติภัณฑสุขภาพ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร  
1.1 มีระบบปฏิบัติการเปน Windows XP Professional Service Pack 2-3  
1.2 มีหนวยความจําไมนอยกวา 1GB  
1.3 มีเนื้อที่ Hard Disk ไมนอยกวา 20 GB  
1.4 Browser ที่ใช IE version 6 เปนอยางนอย  

 

• การเชื่อมออก Internet  
2.1 สามารถออกสูอินเตอรเน็ตไดแบบตรงโดยไมผาน Proxy เพราะระบบงานไมรองรับ Proxy  
2.2 ในกรณีทีม่ีอุปกรณ Firewall ตองปรับ Configuration อนุญาตใหเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานออกสู

อินเตอรเน็ตโดยตรง  
2.3 ความเร็วของ Internet 1Mb. เปนอยางนอย  

 
1.1 ปรับการแสดงผลบนหนาจอเปนโหมด 1024 x 768 Pixels 

1.1.1 คลิกเมาสขวาบน Desktop เพื่อเรียกใชคําสั่ง Properties  ดังรูปที่ 1-1 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-1 
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1.1.2 เลือก Tab การทํางาน Settings จากนั้นไปที่ Screen resolution ปรับคาใหเปน 1024 by 768 แลว
กดปุม OK ดังรูปที่ 1-2 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-2
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1.2 ปรับแตงคา Internet Explorer Browser 
1.2.1 เรียกโปรแกรม Internet Explorer Browser จากนั้นไปทีค่ําสั่ง Tools แลวเลือกที่คําสั่ง Internet Options 

ดังรูปที่ 1-3 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-3 

1.2.2 เลือก Tab การทํางาน Security จากนั้นคลิกเลือกไปที่ Trusted sites แลวคลิกที่ปุม Sites ดังรูปที่ 1-4 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-4 
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1.2.3 กําหนดชื่อของ Website เปน *.fda.moph.go.th ในชองของ “Add this Web site to the zone :” แลว
คลิกที่ปุม Add ดังรูปที่ 1-5  จากนั้นชื่อ website ที่กําหนดไวจะปรากฏอยูที่สวนของ “”Web sites:”  
แลวจึงคลิกทีปุ่ม OK 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-5 

1.2.4 ใหคลิกที่ปุม Custom Level  ดังรูปที่ 1-6 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-6 
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1.2.5 ใหตรวจสอบดูวา “Reset to:” เปน “Low” หรือไม ถาไมใชใหเปลี่ยนเปน “Low” ดังรูปที่ 1-7 แลวจึง
คลิกที่ปุม OK 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-7 

1.3 การติดตั้งโปรแกรม Logistic กอนเริ่มใชงาน 
1.3.1 เรียกโปรแกรม Internet Explorer แลวพิมพ http://nctapp.fda.moph.go.th/LgtUpdate/updatepath.jsp 

ที่ชองของ Address และกดปุม “Enter”  จะเขาสูขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Logistics  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-8 

1.3.2 คลิกที่ระบบงาน Logistics ดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย เพื่อเร่ิมทําการติดตั้งโปรแกรม 
ใหคลิกที่ปุม Save เพื่อทําการบันทึกโปรแกรมตัวติดตัง้ไวเพื่อทําการตดิตั้งเองภายหลัง  ดังรูปที่ 1-9 
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1.3.3 เลือกปลายทางที่ตองการเกบ็ไฟลติดตั้งโปรแกรม Logistics และกด Save ดังรูปที่ 1-10 

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-10 

1.3.4 จะไดตัวตดิตั้งดังรูปที่ 1-11 ซ่ึงภายหลังสามารถคลิกติดตั้งจากตัวติดตั้งนี้ได 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-11 
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1.3.5 จากนั้นใหดับเบิ้ลคลิกที่  แลวคลิกปุม Run ดังรูปที่ 1-12  

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-12 

1.3.6 และคลิกรันอกีครั้ง เพื่อทําการเริ่มติดตั้งโปรแกรม ดังรูปที่ 1-13 

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-13 
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1.3.7  เมื่อการติดตั้งโปรแกรมแลวเสร็จสมบูรณ จะปรากฏหนาจอ “Installation Successful”  ดังรูปที่ 1-14  
ใหคลิกที่ปุม “Finish”   

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-14 

1.3.8 ขั้นตอนตอไปเปนการติดตั้ง PowerBuilder Client Runtime ใหคลิกที่ Next ดังรูปที่ 1-15  

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-15 
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1.3.9 คลิก Next ไปเรื่อยๆ จนพบหนาจอ Installation Complete ใหคลิกที่ปุม Close ดังรูปที่ 1-16 

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-16 

1.3.10 ขั้นตอนการตดิตั้งเปนอันเสร็จสมบูรณ และจะปรากฏ ICON ของระบบงาน LgtLogin และ Logistics 
ดังรูปที่ 1-17 บนหนาจอ Desktop เพื่อเรียกใชงานในครัง้ตอไป 

        
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-17 

1.3.11 การเขาใชงานใหคลิกที่ Icon Logistics  หรือ Icon  LgtLogin บนหนาจอ เพื่อ Login เขาใชงาน กรณีที่ 
คลิกที่ Icon LgtLogin จะปรากฏหนาจอ Update โปรแกรม ดังรูปที่ 1-18 ใหรอสักครู  (กรณีนี้ทีเ่ปน
ดานภายนอก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนะนําใหคลิก Icon LgtLogin  อาทิตยละครั้งทุก
วันจนัทร แตถาเปนดานภายในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหคลิก Icon  LgtLogin ได
โดยตรงตลอดเวลา)  

รูปท่ี Error! No text of specified style in document. -18 
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1.3.12 จากนั้นจะปรากฏหนาจอ “ลงชื่อเขาใชระบบสารสนเทศโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ” ใหใส 
User กับ Password เขาใชงาน ดังรูปที ่1-19 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-19 
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1.4 องคประกอบของหนาจอ 

1.4.1 หนาจอ Single Window มีองคประกอบของหนาจอดงันี ้
 

รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-8 

1) เมนูการใชงานแบบ Bar Menu 
2) เมนูการใชงานแบบ Tree Menu 
3) ช่ือผู Login เขาใชระบบงาน 
4) ขอมูลผูประกอบการ 
5) ใชสําหรับคนหาผูประกอบการ 
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1.4.2 หนาจอการใชงาน 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-9 

1) เมนูการใชงานแบบ Bar Menu 
2) ชุดเครื่องมือ (Tool Bar) 
3) ช่ือหนาจอการทําใชงาน ณ. ปจจุบัน และชือ่ผู Login เขาใชระบบงาน 
4) พื้นที่สําหรับบนัทึก/แสดงขอมูล (Data Area) 
5) แถบรายการ สําหรับบันทึกรายละเอียดขอมูล 
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1.5 การเรียกใชงานจากเมนู 
1.5.1 เมนูแบบ Tree Menu 

Tวิธีการใชงาน 
1). คนหาชื่อผูประกอบการ โดยสามารถที่จะคนหาดวยช่ือผูประกอบการซึ่งจะตองคียตวัอักษร

อยางนอย 3 ตวัอักษร , เลขทะเบียนนิติบุคคล, เลขประจําตัวผูเสียภาษี, เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ ID ผูประกอบการ  ดังรูปตวัอยางที่ 2-3  แลวจึงคลิกทีปุ่ม “คนหา” 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-10 

2). เมื่อพบขอมูลจะปรากฏหนาจอ ดังรูปตัวอยางที่ 2-4 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-11 

3). ขอมูลที่แสดงนั้นจะเปนขอมูลที่มีสถานะเปน “Active” ดังนั้นถาตองการที่จะดวูามีขอมูลที่มี
สถานะอื่นหรือไม สามารถคลิกเลือกดูขอมูลได เชน ถาตองการดูสถานะทั้งหมดที่มอียู ใหคลิก
ที่ปุม “All”  เปนตน 

4). คลิกที่ปุม “ตกลง” 
5). คลิกที่ระบบงานขอมูลผูประกอบการ  จะปรากฏงานที่สามารถปฏิบัติงานได  ดังรูปตัวอยางที่ 

2-5 
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รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-12 

6). ดับเบิ้ลคลิกงานที่ตองการจะปฏิบัติ ก็จะเขาสูหนาจอการทํางานนั้น 
 

1.5.2 เมนูแบบ Bar Menu 
Tวิธีการใชงาน 
1). คลิกที่ระบบงานผูประกอบการ  ดังรูปที่ 2-6 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-13 

2). จะปรากฏงานที่สามารถปฏิบัติได คลิกงานที่ตองการจะปฏิบัติ ก็จะเขาสูหนาจอการทํางานนั้น 
 
1.6 ลักษณะของขอบเขตขอมูล (Field) 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-14 

1). เปน Field ที่ใชสําหรับใสขอมูล จะมีลักษณะของชอง Field เปนสีขาว 
2). เปน Field ที่ใชสําหรับแสดงขอมูลเพียงอยางเดยีว(Display Only) ไมสามารถแกไขได จะมี

ลักษณะของชอง Field เปนสีพื้น 
3). เปน Field ขอความ(Label) ในแบบฟอรม ถามีลักษณะตวัอักษรเปนตัวหนาหมายความวา Field 

นั้นเปน Field ที่จะตองใสขอมูลไมเชนนั้นจะไมสามารถทําการจัดเก็บขอมูล(Save) ได 
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1.7 การใสคาตางๆ ในแบบฟอรม 

แบบฟอรมบนหนาจอสําหรับใหผูใชงานใสคานั้น จะมวีธีิการใสขอมูลไดตางกนั ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอมูลแตละแบบ ดังนี ้

1.7.1 Tการใสคาดวยการพิมพจากแปนพิมพ (text box)T ลักษณะของชองวางที่ใชรับขอมูลจะมีลักษณะ
เปนกรอบสี่เหล่ียมพื้นสีขาว    วิธีใสขอมูลคือคลิกเมาสในชองวาง
ส่ีเหล่ียมนั้น แลวจึงพิมพขอความลงไป 

1.7.2 Tการใสคาดวยการเลือกขอความจากตัวเลือก (drop-down list/Lookup)T ลักษณะของชองวางที่ใช
รับขอมูลจะมีลักษณะเปนกรอบสี่เหล่ียม และมีรูป Icon ลูกศรชี้ลงดานขาง   

 
Tวิธีการใสขอมูลทําไดดงันี ้
1). ใชเมาสคลิกที่    จะปรากฏรายการขึ้นมาใหเลือก ใหใชเมาสคลิกเลือกตัวรายการที่ตองการ 

รายการที่คลิกเลือกไวกจ็ะปรากฏในชองวางที่ใชรับขอมูล  และถาตองการเลือกรายการใหมให
ลบรายการเดิมออกกอน 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-15 

2). จะตองคียระบขุอมูลอยางนอย 2 ตัวอักษรกอนแลวถึงคลิกที่    จึงจะปรากฏรายการขึน้มาให
เลือก แตรายการที่ปรากฏนั้นจะถูกคดักรองดวยตัวอักษรที่ไดคียระบไุวเทานัน้  เชน  ขอมูลของ
ช่ือผูรับอนุญาต  เปนตน 

1.7.3 Tการใสคาโดยการใช check box T  ลักษณะเปนชองวางสี่เหล่ียมอันเล็กที่อาจจะอยูขางหนา หรือขาง

หลังขอความ ตองใชเมาสคลิกที่ชองสี่เหล่ียมที่ตองการกจ็ะปรากฏเครือ่งหมาย 3 หรือ

เครื่องหมาย 5 อยูในชองนั้น และสามารถเลือกไดมากกวา 1 ชอง 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-16 

1.7.4 Tการใสคาโดยการใช Radio button T  ลักษณะเปนชองวางวงกลมอันเล็กที่จะอยูขางหนาขอความ 
ตองใชเมาสคลิกที่ชองวงกลมที่ตองการจะปรากฏจุดสีดําอยูในวงกลม แตจะสามารถเลือกไดเพยีง
หัวขอเดยีวเทานั้น 
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1.7.5 Tการใสคาวันท่ีT  ชองสําหรับการใสคาวันที่จะมีลักษณะเปนแบบ text box วิธีการใสขอมูลคือ ถา
เปนขอมูลในวนัที่ปจจุบันคยีเพียงวันที่อยางเดียวแลวกดปุม Enter ที่แปนพิมพกจ็ะไดรูปแบบของ
วันที่เปน  “วันที่/เดือน/ป”  ตัวอยางเชน  18/11/2548  เปนตน 
แตถาเปนขอมลูยอนหลังที่ไมใชวันและเดอืนปจจุบันสามารถคียรูปแบบของวันที่เปน “วันที่/
เดือน/ป” หรือ “วันที่เดือนป”  แลวกดปุม Enter ที่แปนพมิพ 

 
1.8 แถบเครื่องมือการใชงาน (Tool Bar) 

แถบเครื่องมือแบงลักษณะออกตามการใชงานของแตละหนาจอคือ หนาจอบันทึก, หนาจอ
สอบถาม/รายงาน และหนาจอตัวอยางกอนพิมพ  สําหรับหนาจอบันทกึนั้นจะแบงปุมเครื่องมือออกเปน 2 แบบ
คือ แบบ Multi Row และแบบ Single Row 

1.8.1 แถบเครื่องมือที่ใชกับหนาจอบันทึกขอมูล 
1). แบบ Single Row 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-18 

2). แบบ Multi Row ใชสําหรับบันทึกขอมูลที่มีลักษณะเปนลําดับรายการ 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-19 
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1.8.2 แถบเครื่องมือที่ใชกับหนาจอสอบถาม/รายงาน 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-20 

1.8.3 แถบเครื่องมือที่ใชกับหนาจอตัวอยางกอนพิมพ 

 
รูปท่ี Error! No text of specified style in document.-21 

 
1.9 ความหมายของแถบเครื่องมอื 

 
ใชสําหรับเพิ่มขอมูลคําขอใหม 

 
ใชสําหรับแกไขคําขอเดิม 

 
ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลของระบบ 

 
ใชสําหรับลบขอมูลคําขอ 

 
ใชสําหรับเพิ่มบรรทัดในการคียขอมูล 

 
ใชสําหรับลบบรรทัดขอมูลที่ไมตองการ 

 
ใชสําหรับกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูล 

 
ใชสําหรับคนหาขอมูลที่ไดกําหนดเงื่อนไข 

 
ใชสําหรับสั่งพิมพใบสําคัญหรือรายงานตางๆ ออกทาง
เครื่องพิมพ 

 
ใชสําหรับสงออกขอมูลเปนไฟลในรูปแบบที่ตองการไปยัง
ตําแหนงทีเ่ก็บที่ตองการ 

 
ใชสําหรับแสดงขอมูลในหนาแรก 

 
ใชสําหรับแสดงขอมูลในหนากอน 
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ใชสําหรับแสดงขอมูลในหนาถัดไป 

 
ใชสําหรับแสดงขอมูลในหนาสุดทาย 

 
ใชสําหรับขยายการแสดงขอมูลในหนาจอการทํางานตัวอยาง
กอนพิมพ 

 
ใชสําหรับยอการแสดงขอมูลในหนาจอการทํางานตัวอยางกอน
พิมพ 

 
ใชสําหรับออกจากการทํางาน 
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UหมายเหตุU หากทานไมสามารถเขาระบบได ใหตรวจสอบระบบการใชงาน Internet และปรับแกตามขั้นตอนดังนี ้
 

ระบบการเชื่อมตอ Internet 
1. การเชื่อมตอโดยตรงผาน ADSL modem หรือ ADSL Router 
 a. สามารถเชื่อมตอ เพื่อนเขาใชระบบไดเลย โดยไมจําเปนตองทําการปรับปรุง ระบบแตอยางใด 
2. การเชื่อมตอผาน Firewall หรือ ISA 
 a. ทําการกําหนด Policy ใหกับ เครื่อง Clients 
 i. Source Address = IP Address Clients => Destination Address = 203.157.72.0/24( หรือ Any ) 
 ii. Source Port = Any => Destination Port = TCP 2000 – TCP2100 , TCP9000, TCP9046, HTTP 
 

 
 
3. การเชื่อมตอผาน Proxy สําหรับการเชื่อมตอผาน Proxy ระบบไมรองรับการทํางานผาน Proxy Server 
 a. Linux Proxy สามารถทําการปรับปรุง Proxy Server ได 
  i. ทําการติดตั้ง Proxy ใหม ี2 Lan Card 
   1. โดย Lan Card ดานหนึ่ง เชื่อมตอ กับ อุปกรณ ADSL อีกดานหนึ่ง เชื่อม ตอ กับ 
เครื่อง Clients 
   2. กําหนด Gateway ใหเครื่อง Clients ที่จะใชงานระบบ มาที่เครื่อง Proxy Server 
  ii. ทําการติดตัง้ IPTABLE 
  iii. ทําการกาํหนด Policy ของ IPTABLE ตาม ขอ 2.a. 
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โดย Server และ Port ที่ใชมีดังนี ้
Profilenm servernm   servport  information 
StdServer lgt.fda.moph.go.th  2009   Standard (ตัวที่ใชจริง) 
TxcServ2  lgt.fda.moph.go.th  2066   Toxic 1 (ตัวทีใ่ชจริง) 
TxcServ1  lgt.fda.moph.go.th  2066   Toxic 2 (ตัวทีใ่ชจริง) 
Demo   nct.fda.moph.go.th  9000   Toxic Demo (ตัวที่ใชในการทดสอบ) 
 
 


