5. ที่เมนู [แจ้งข้อมูล] จะประกอบด้วย
		 5.1 แจ้งขอรายงานปริมาณรังสี
			 • คลิกแจ้งขอรายงานปริมาณรังสี กรอก
ข้อมูลเดือนที่ต้องการขอข้อมูล ตัวอย่าง
เช่น จากเดือนมกราคม ปี 2559 ถึงเดือน
มีนาคม ปี 2559
		 • คลิกแจ้งข้อมูล
		 5.2 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่ ยกเลิก
			 รายชื่อ
			 • คลิกแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่
ยกเลิกรายชื่อ ระบบจะให้เลือกรายการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ขอเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ หรือขอยกเลิกรายชื่อ
			 • ลงรายละเอียดข้อมูล
			 • คลิกแจ้งข้อมูล

		 5.3 แจ้งต่ออายุการใช้บริการ
			 • คลิกแจ้งต่ออายุการใช้บริการ ระบบจะให้
แนบหลักฐานการชำ�ระเงิน เป็นภาพถ่าย
ใบเสร็จรับเงิน สีส้มของธนาคารกรุงไทย
แล้วส่งภาพแนบเป็นหลักฐาน
			 • คลิกแจ้งข้อมูล
		 5.4 แจ้งการไม่ได้รับ OSL
			 • คลิกแจ้งการไม่ได้รับ OSL ระบบจะให้ระบุ
ข้อมูลในการไม่ได้รบั แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
			 • คลิกแจ้งข้อมูล
		 5.5 แจ้งส่งคืน OSL
			 • ให้ระบุวันที่ส่งคืนแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
			 • ระบุเหตุผลที่ส่งคืนแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
			 • คลิกแจ้งข้อมูล
		 5.6 แจ้งเรื่องอื่นๆ
• ให้ระบุเรื่องที่ต้องการแจ้ง
• รายละเอียดของข้อมูล
• คลิกแจ้งข้อมูล
ในส่วนของรายงานการจัดส่ง OSL เป็นการแสดง
วัน เดือน ปี และเวลา ที่สำ�นักรังสีฯ ได้ทำ�การจัดส่งแผ่นวัด
รังสีโอเอสแอล ให้หน่วยงานท่าน
ท่านจะดูข้อความที่ ได้รับ โดยคลิกที่รูปซองจดหมาย
มุมขวาบน
ชื่อเอกสาร
รหัส
คณะผู้จัดทำ�
จัดพิมพ์โดย

Mobile Application: DMSC OSL
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ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล
สำ�นักรังสีและเครื่องมือแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2951 0000 ต่อ 99644, 99648, 99851-53,
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พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2559 จำ�นวน 32,000 แผ่น
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App นี้ใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet
ที่ ใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Android การติ ด ตั้ ง ให้ เข้ า สู่
google play store ค้นหา App ด้วยคำ�ว่า “DMSC
OSL” จากนัน้ ติดตัง้ App ตามขัน้ ตอนปกติ เมือ่ แล้วเสร็จ
จะได้ icon app ดังรูป

App. นี้ ใช้ทำ�อะไรได้บ้าง

App นี้สร้างขึ้น โดยเฉพาะ
สำ�หรับผูใ้ ช้บริการวัดรังสีบคุ คล
จากสำ�นักรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
DMSC OSL
เรียกดูผลการประเมินรังสีบคุ คลได้รวดเร็ว ท่านสามารถ
แจ้งข้อมูลมายัง สำ�นักรังสีฯ ผ่าน App นี้ได้ และ
หากท่ า นเป็ น ผู้ ดู แ ลด้ า นรั ง สี ข องหน่ ว ยงาน App
นี้จะช่วยท่าน แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ที่อยู่ ยกเลิก
รายชื่อ ขอรายงานผลปริมาณรังสี ดำ�เนินการต่ออายุ
การใช้บริการ แจ้งการส่งคืนแผ่นวัดรังสี หรือแจ้งการ
ไม่ได้รับแผ่นวัดรังสี ท่านสามารถดูรายงานผลล่าสุด
และที่ผ่านมาได้

การใช้งาน

1. การ Login เข้าระบบเพื่อใช้งานแบ่งเป็น
2 แบบ คือ
แบบบุคคล สำ�หรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านรังสี
username ให้พมิ พ์ ชือ่ และ password ให้พมิ พ์นามสกุล
(ใช้ภาษาไทย)
แบบ RSO สำ�หรับผู้ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยด้านรังสี username ให้พิมพ์ รหัสสถาน
ที่ของหน่วยงาน และ password ให้พิมพ์ password
ที่ทางสำ�นักรังสีฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะสำ�หรับ
แต่ละหน่วยงาน
2. เมือ่ login เข้าระบบแล้ว
หน้าจอจะแสดงรายการปริมาณ
รังสีที่ได้รับ เมนู [ดูผลตรวจ]

ค่า HP(10) = ปริมาณรังสี
			 ทั่วลำ�ตัว
ค่า HP(0.07) = ปริมาณรังสี
			 ที่ผิวหนัง
ค่า HP(3) = ปริมาณรังสี
			 ที่เลนส์ตา
เกณฑ์
S คือ Safe
หมายถึง ปลอดภัย
H คือ High dose
หมายถึง ได้รับรังสีสูง

3. ที่ เ มนู [ดู ผ ล
ย้ อ นหลั ง ] ท่ า นสามารถ
เรียกดูปริมาณรังสีที่ได้รับ
ของเดือนอื่นๆ โดยคลิกที่
[ย้อนหลัง] [ถัดไป]

4. ที่เมนู [ข้อมูลส่วนตัว] ท่านสามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ รวมถึงการแก้ไขรหัสผ่าน

