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คู่มือการใช้ งาน : SURAT Dengue

การใช้ งานของระบบประกอบ 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 โปรแกรมข้ อมูลดัชนีลกู นํ ้าโมเดล (Laval Indices Model)
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ป่วยไข้ เลือดออก
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยง
 การเข้ าใช้ ระบบงาน
1.พิมพ์ชื่อ http://limsurat.wu.ac.th หลังจากพิมพ์ชื่อ URL ถูกต้ องระบบจะแสดงหน้ าจอ ดังภาพให้ คลิก “เข้ าสูร่ ะบบ”

2. ระบบจะแสดงหน้ าจอ เข้ าสูร่ ะบบ ให้ ผ้ ใู ช้ ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้ าสูโ่ ปรแกรม โดยให้ ผ้ ใู ช้ พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน แล้ วคลิกปุ่ ม “Sign In” ดังภาพ
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3.กรณีที่พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้ อง ระบบจะแสดงหน้ าจอหลักของระบบโดยแสดงชื่อผู้เข้ าใช้ งานระบบและ

หน่วยงาน และระบบจะแสดงเมนูหลักของการทํางาน ดังภาพ
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 การเปลี่ยนรหัสผ่ าน
กรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องการเปลีย่ นรหัสผ่านสําหรับการเข้ าใช้ ระบบงานใหม่
1.การเปลีย่ นรหัสผ่านสามารถทําได้ โดย คลิก เมนู “เปลีย่ นรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงหน้ าจอ ดังภาพ

2. ให้ ผ้ ใู ช้ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการอย่างน้ อย 4 ตัวอักษรโดยต้ องกําหนดเป็ นอักษรภาษาอังกฤษหรื อตัวเลขเท่านั ้
3. ให้ ผ้ ใู ช้ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลีย่ นอีกครัง้ เพื่อยืนยัน
4.เมื่อกรอกรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข้ อความเมื่อเปลีย่ นแปลงรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ วดัง

ภาพ
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ส่ วนที่ 1 โปรแกรมข้ อมูลดัชนีลูกนํา้ โมเดล (Laval Indices Model)

โครงสร้ างระบบ

การบันทึกแบบสํารวจดัชนีลูกนํา้ ยุงลาย
ขันตอนการบั
้
นทึก แบบสํารวจดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย สามารถทําได้ โดย
1.

เลือกเมนู “แบบสํารวจ” แล้ วระบบจะแสดงเมนูยอ่ ย โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่ของการสํารวจลูกนํ ้ายุงลาย ดังนี ้
 แบบสํารวจหมูบ่ ้ าน
 แบบสํารวจโรงเรี ยน
 แบบสํารวจวัด
 แบบสํารวจรพ.สต.
ผู้ใช้ สามารถคลิกเลือกประเภทการสํารวจทีต่ ้ องการบันทึกได้ เช่น กรณีต้องการบันทึกแบบสํารวจลูกนํ ้ายุงลาย

ระดับหมูบ่ ้ านให้ คลิกเลือกที่เมนู “แบบสํารวจหมูบ่ ้ าน” หรื อ กรณีต้องการบันทึกแบบสํารวจรายโรงเรี ยน ให้ คลิกเมนู “แบบ
สํารวจโรงเรี ยน” เป็ นต้ น
กรณีคลิกเลือก เมนู “แบบสํารวจหมูบ่ ้ าน” ระบบจะแสดงหน้ าจอหลักของการบันทึก โดยระบบจะแสดงข้ อมูล
จําแนกตามปี และเดือน ที่บนั ทึกแบบสํารวจ ดังนี ้
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ข้ อมูล
ปี ที่สาํ รวจข้ อมูล
เดือน
ผลสํารวจดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย
ประจําเดือน

คําอธิบาย
ปี ที่สาํ รวจข้ อมูลสามารถเลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูลแบบสํารวจได้
จําแนกการแสดงผลการบันทึกแบบสํารวจลูกนํ ้าตามเดือน โดยสามารถคลิกที่ช่ือ
เดือนเพื่อแสดงรายการที่เคยบันทึกแบบสํารวจ
ผลสํารวจดัชนีลกู นํ ้ายุงลายแสดงข้ อมูล ดังนี ้
ที่ : ลําดับการบันทึก
วันที่สาํ รวจ : วันที่สาํ รวจลูกนํ ้ายุงลาย
แบบสํารวจหมูบ่ ้ าน : หมูบ่ ้ านที่บนั ทึก
ต้ องการ : กรณีต้องการแก้ ไข หรื อ ลบ แบบสํารวจที่บนั ทึกแล้ ว
บันทึกแบบสํารวจ : กรณีต้องการแก้ ไขรายละเอียดการสํารวจ

คลิกเพื่อบันทึกแบบ
สํารวจใหม่

แบบสํารวจที่เคยที่
เคยบันทึกไว้
คลิกเพื่อแก้ ไข/ลบ
ผลสํารวจลูกนํ ้า
คลิกเพื่อแก้ ไข/ลบ
พื ้นที่สํารวจ
2.

การบันทึกแบบสํารวจสามารถทําได้ โดย คลิกปุ่ ม “เพิ่มข้ อมูล” ระบบจะแสดงหน้ าจอกรอกข้ อมูล ดังภาพ
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3.

บันทึกข้ อมูล ดังนี ้
ข้ อมูล

รพ.สต.
ตําบล
วันที่สาํ รวจ
หมูบ่ ้ าน
ปุ่ มบันทึก
4.

คําอธิบาย
แสดงชื่อรพ.สต.ที่บนั ทึกข้ อมูล
แสดงตําบลของ รพ.สต.ที่บนั ทึกข้ อมูล
ระบุวนั ที่สาํ รวจโดยคลิกเลือกวันที่จากภาพสัญลักษณ์ปฏิทิน
เลือกหมูบ่ ้ านทีต่ ้ องการบันทึกข้ อมูล โดยระบบจะแสดงเฉพาะหมูบ่ ้ านในพื ้นที่ความ
รับผิดชอบของ รพ.สต.นันๆ
้
เมื่อกรอกข้ อมูลครบทุกช่องให้ คลิกปุ่ ม “บันทึก”

หลังจากคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแสดงหน้ าจอสําหรับบันทึกผลการสํารวจลูกนํ ้ายุงลาย ดังภาพ

รายละเอียดผลสํารวจลูกนํ ้ายุงลาย
ที่เคยบันทึกไว้ ตามพื ้นที่สํารวจ
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5.

บันทึกข้ อมูล ดังนี ้

ข้ อมูล
จํานวนประชากร
จํานวนบ้ านที่สาํ รวจ
จํานวนบ้ านที่สาํ รวจพบลูกนํ ้า
ระบุบ้านที่สาํ รวจพบลูกนํ ้า(ถ้ า
มี)
ผลการสํารวจ
ปุ่ มบันทึก
6.

คําอธิบาย
กรอกจํานวนประชากรของหมูบ่ ้ านที่สาํ รวจ
กรอกจํานวนบ้ านที่สาํ รวจทังหมด
้
กรอกจํานวนบ้ านที่สาํ รวจพบลูกนํ ้า
กรอกเลขที่บ้านที่สาํ รวจพบลูกนํ ้า
กรอกข้ อมูลผลการสํารวจตามชนิดของภาชนะที่สาํ รวจและที่พบลูกนํ ้า โดยจําแนก
ตามพื ้นที่สาํ รวจนอกบ้ านและในบ้ าน
เมื่อกรอกข้ อมูลครบทุกช่องให้ คลิกปุ่ ม “บันทึก”

หลังจากคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแจ้ งข้ อความบันทึกข้ อมูลสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังภาพ

หมายเหตุ : การบันทึกแบบสํารวจในกลุม่ พื ้นทีโ่ รงเรี ยน วัดและรพ.สต. สามารถบันทึกข้ อมูลโดยวิธีการเดียวกันกับ กลุม่
พื ้นที่หมูบ่ ้ าน

การสํารองข้ อมูล
การสํารองข้ อมูลคือ นําข้ อมูลที่เคยบันทึกในระบบให้ อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ Excel ซึง่ ผู้ใช้ สามารถระบุช่วงวันที่ที่
บันทึกแบบสํารวจได้
ขัน้ ตอนการสํารองข้ อมูล
1.

คลิกเมนู “สํารองข้ อมูล” ระบบจะแสดงหน้ าจอ ดังภาพ

2.

ระบุเงื่อนไขในการสํารองข้ อมูล ดังนี ้
ข้ อมูล

พื ้นที่สาํ รวจ
วันที่สาํ รวจ
แสดงรายงาน

คําอธิบาย
เลือกพื ้นที่สาํ รวจที่ต้องการสํารองข้ อมูล ได้ แก่ หมูบ่ ้ าน โรงเรี ยน วัด หรื อ รพ.
สต.
เลือกช่วงวันทีข่ องการบันทึกแบบสํารวจที่ต้องการโดยระบุวนั ทีเ่ ริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
คลิกปุ่ มเพื่อแสดงข้ อมูล
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3.

หลังจากเลือกเงื่อนไขเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกปุ่ ม “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้ อมูลผลการสํารวจลูกนํ ้ายุงลาย
จากเงื่อนไขที่กําหนดในรูปแบบไฟล์ Excel ดังภาพ

4.

ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวได้ ในพื ้นทีจ่ ดั เก็บข้ อมูลที่ต้องการต่อไป

รายงาน
ประกอบด้ วยรายงานต่างๆ ได้ แก่
1.ข้ อมูลดัชนีลกู นํ ้า จําแนกตามเดือน ราย หมูบ่ ้ าน ,โรงเรี ยน ,วัด,รพ.สต.
2.ข้ อมูลดัชนีลกู นํ ้า จําแนกตามพื ้นที่ ราย หมูบ่ ้ าน ,โรงเรี ยน ,วัด
3.ข้ อมูลจํานวนภาชนะที่สาํ รวจ ราย หมูบ่ ้ าน ,โรงเรียน ,วัด
4.ข้ อมูลดัชนีลกู นํ ้า เปรี ยบเทียบราย รพ.สต. ราย หมูบ่ ้ าน ,โรงเรี ยน ,วัด
ขัน้ ตอนการแสดงรายงาน
1. การแสดงรายงานสามารถทําได้ โดย เลือกเมนู “รายงาน” เลือกรายงานทีต่ ้ องการแล้ วคลิกเลือก กลุม่ ของการ
สํารวจลูกนํ ้ายุงลายที่ต้องการ
2. ตัวอย่างการออกรายงาน กรณีต้องการแสดงรายงานดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย จําแนกตามเดือน กลุม่ หมูบ่ ้ าน
2.1 เลือกไปที่เมนู ”รายงาน “ >> เลือก “รายงานดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย จําแนกตามเดือน “ >> คลิกเลือก หมูบ่ ้ าน
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2.2 ระบบแสดงหน้ าจอสําหรับระบุเงื่อนไขในการออกรายงานดังนี ้
ข้ อมูล
หมูบ่ ้ าน
เลือกปี
เลือกเดือน
แสดงรายงาน

คําอธิบาย
เลือกหมูบ่ ้ านทีต่ ้ องการแสดงรายงาน
เลือกปี ที่ต้องการแสดงรายงาน
คลิกเลือกเดือนที่ต้องการแสดงรายงานโดยสามารถเลือกแสดงข้ อมูลได้ มากกว่า
1
คลิกปุ่ ม”แสดงรายงาน”

3. หลังจากระบุเงื่อนไขต่างๆ ครบแล้ วระบบจะแสดงผลรายงานดังภาพ

คลิกเพื่อ
download

ไฟล์กราฟ
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4.ผู้ใช้ สามารถ สัง่ พริ นต์กราฟหรื อ download

และเลือกรูปแบบที่ต้องการ เช่น

กราฟเป็ นรูปแบบต่างๆ ลงมาที่เครื่ องของตนเอง ได้ โดยคลิกที่ สัญลักษณ์

Download PNG image , Download JPG image

ตัวอย่ างรายงานต่ างๆ
1. จํานวนภาชนะที่สาํ รวจและที่พบลูกนํ ้าโดยรวม ระดับหมูบ
่ ้ าน

2. รายงานเปรี ยบเทียบดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย ระหว่างหมูบ
่ ้ าน
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3. รายงานเปรี ยบเทียบข้ อมูลระดับ รพ.สต. ประจําเดือน
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ป่วยไข้ เลือดออก
การบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย
1.เลือกเมนู “ข้ อมูลผู้ป่วยไข้ เลือดออก” คลิกเมนู “บันทึกข้ อมูลผู้ป่วย ระบบจะแสดงหน้ าจอหลักของการบันทึก ดังนี ้
ข้ อมูล
ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย
อายุ
ที่อยู่ บ้ านเลขที่
หมูบ่ ้ าน
วันที่ป่วย
วันที่รับเข้ ารักษา
คําวินจิ ฉัยโรค

คําอธิบาย
กรอกข้ อมูลชื่อ-สกุล ผู้ป่วย
กรอกข้ อมูลอายุผ้ ปู ่ วย
กรอกข้ อมูลที่อยู่ บ้ านเลขที่ผ้ ปู ่ วย
เลือกหมูบ่ ้ าน
เลือกวันที่ป่วย
เลือกวันที่รับเข้ ารักษา
กรอกข้ อมูลคําวินจิ ฉัยโรค

2.หลังจากคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแจ้ งข้ อความบันทึกข้ อมูลสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังภาพ
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การสืบค้ นข้ อมูลผู้ป่วย
1.เลือกเมนู “ข้ อมูลผู้ป่วยไข้ เลือดออก” คลิกเมนู “สืบค้ นข้ อมูล ระบบจะแสดงหน้ าจอ ดังนี ้

2.เลือกเงื่อนไขการค้ นหาข้ อมูลตามที่ต้องการ คลิกปุ่ ม”ค้ นหา” ระบบจะแสดงผลการสืบค้ นข้ อมูล ดังภาพ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลพืน้ ที่เสี่ยง
เป็ นส่วนของการบันทึกข้ อมูลเพื่อนําไปสูก่ ารวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้ เลือดออกในพื ้นที่
หมูบ่ ้ าน ตามรพ.สต.โดยผู้ใช้ จะกรอกข้ อมูลที่กําหนดไว้ ให้ ครบถ้ วน เพื่อนําไปคํานวณค่าความเสี่ยง ใน 2
ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านความรุนแรงของโรคไข้ เลือดออก และปัจจัยด้ านโอกาสที่จะเกิดการระบาด
ประกอบด้ วย ดังนี ้
1. ข้ อมูลตังต้
้ น
 จํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลี่ย
 จํานวนผู้ป่วย 5 ปี ย้อนหลัง
 การเคลื่อนย้ ายประชากร
 การมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.ผลสรุ ปพื ้นที่เสี่ยง
 ผลสรุปพื ้นที่เสี่ยง
 รายสรุปพื ้นที่เสี่ยง ระดับตําบล
1. ข้ อมูลตัง้ ต้ น
การบันทึกข้ อมูลจํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลี่ย
ขันตอนการบั
้
นทึก แบบข้ อมูลจํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลีย่ สามารถทําได้ โดย
1.เลือกเมนู “พื ้นที่เสีย่ ง” เลือกเมนู “ข้ อมูลตังต้
้ น” แล้ วคลิกเลือกเมนู “จํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลีย่ ” แล้ ว
ระบบแสดงหน้ าจอ ดังภาพ
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2. ข้ อมูลที่ต้องบันทึกจะแสดงหมูบ่ ้ านทังหมดในเขตความรั
้
บผิดชอบ ของรพ.สต. โดยบันทึกข้ อมูลรายหมูบ่ ้ าน
ดังนี ้
ข้ อมูล
หมูบ่ ้ าน
ครัวเรื อน
ประชากร
จํานวนพื ้นที(่ ตร.กม.)

คําอธิบาย
ระบบจะแสดงข้ อมูลหมูบ่ ้ านของ รพ.สต.
กรอกข้ อมูลจํานวนครัวเรื อนของหมูบ่ ้ าน
กรอกข้ อมูลประชากรเฉลีย่ ณ ปี ปัจจุบนั
กรอกจํานวนพื ้นที่(ตร.กม.) ของหมูบ่ ้ าน

3.หลังจากกรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยจากคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแจ้ งข้ อความบันทึกข้ อมูลสูร่ ะบบเรียบร้ อยแล้ ว ดังภาพ

การบันทึกข้ อมูลจํานวนผู้ป่วย 5 ปี ย้ อนหลัง
ขันตอนการบั
้
นทึก แบบข้ อมูลจํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลีย่ สามารถทําได้ โดย
1.เลือกเมนู “พื ้นที่เสีย่ ง” เลือกเมนู “ข้ อมูลตังต้
้ น” แล้ วคลิกเลือกเมนู “จํานวนผู้ป่วย 5 ปี ย้อนหลัง” แล้ วระบบ
แสดงหน้ าจอ ดังภาพ

2.

ข้ อมูลที่ต้องบันทึกจะแสดงหมูบ่ ้ านทังหมดในเขตความรั
้
บผิดชอบ ของรพ.สต. โดยดึงข้ อมูลครัวเรื อนและ
ประชากรเฉลีย่ ของปี ปัจจุบนั ที่บนั ทึกไว้ ในเมนู “ข้ อมูลจํานวนครัวเรื อน/ประชากรเฉลีย่ ” โดยบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย
ที่พบในแต่ละปี ย้ อนหลัง

3.

หลังจากกรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วคลิกปุ่ ม “คํานวณค่าความเสีย่ ง “ ระบบนําข้ อมูลไปคํานวณค่าความเสีย่ งใน
ปั จจัยด้ านความรุนแรงของโรคไข้ เลือดออก 3 ประเด็นคือ
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-

พื ้นที่ระบาดซํ ้าซาก (Endemic Area) หมายถึง พื ้นที่ (ระดับตําบล) ที่เกิดการระบาดบ่อยครัง้ ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา

-

ระดับภูมิค้ มุ กันในชุมชน (Herd Immunity) หมายถึง ค่าเฉลีย่ อัตราป่ วยของพื ้นที่ (ระดับตําบล)

-

อุบตั ิการณ์โรคในปี ปัจจุบนั (Incidence) หมายถึง อัตราป่ วยไข้ เลือดออก ณ ปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ค่ามัธยฐาน (Median) ย้ อนหลัง 5 ปี

การบันทึกข้ อมูลการเคลื่อนย้ ายประชากร
ขันตอนการบั
้
นทึก แบบข้ อมูลการเคลือ่ นย้ ายประชากรสามารถทําได้ โดย
1.เลือกเมนู “พื ้นที่เสีย่ ง” เลือกเมนู “ข้ อมูลตังต้
้ น” แล้ วคลิกเลือกเมนู “การเคลือ่ นย้ ายประชากร” แล้ วระบบ
แสดงหน้ าจอ ดังภาพ

2.ระบบจะแสดงคําถามให้ เลือก 3 ประเด็นคือ
-

การเคลือ่ นย้ ายประชากรหรื อการไหลเวียน
คือ สรุปพื ้นที่ไหลเวียนคนมาก หมายถึง คนทํางาน แคมป์ โรงงาน นักเรียนที่เรี ยนนอกพื ้นที่ ปัม้ ห้ างร้ าน
โลตัส สวนอาหาร เรื อนจํา ตลาด โรงเรี ยนขนาดใหญ่

-

พื ้นที่แหล่งท่องเที่ยว

- พื ้นที่ที่มีการเคลือ่ นย้ ายประชากรตํ่า
3.หลังจากคลิกเลือกครบทุกค่าแล้ วคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข้ อความบันทึกข้ อมูลสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังภาพ
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4. ระบบนําข้ อมูลไปคํานวณค่าความเสีย่ งในปั จจัยด้ านโอกาสที่จะเกิดการระบาด ประเด็น การเคลือ่ นย้ าย
ประชากร หมายถึงโอกาสทีจ่ ะทําให้ เกิดการไหลเวียนของไวรัสในพื ้นที่ ซึง่ เป็ นการเพิ่มโอกาสการระบาดโรค
ไข้ เลือดออก

การบันทึกข้ อมูลการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ขันตอนการบั
้
นทึก แบบข้ อมูลการมีสว่ นร่วมของชุมชนสามารถทําได้ โดย
1.เลือกเมนู “พื ้นที่เสีย่ ง” เลือกเมนู “ข้ อมูลตังต้
้ น” แล้ วคลิกเลือกเมนู “การมีสว่ นร่วมของชุมชน” แล้ วระบบแสดง
หน้ าจอ ดังภาพ

2.ระบบจะแสดงกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือของชุมชน โดยเลือกค่าของแต่ละหมูบ่ ้ าน ประกอบด้ วย ไม่มี
, มีบ้าง , มี ใน 5 กิจกรรม ดังนี ้
-

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลกู นํ ้ายุงลาย

-

ระบบการจัดการขยะ

-

ค่าดัชนีลกู นํ ้ายุงลายตามมาตรฐาน

-

กิจกรรมการสร้ างสมรรถนะ

-

การแก้ ปัญหาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน

3.หลังจากคลิกเลือกครบทุกค่าแล้ วคลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข้ อความบันทึกข้ อมูลสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังภาพ

4.ระบบนําข้ อมูลไปคํานวณค่าความเสีย่ งในปั จจัยด้ านโอกาสทีจ่ ะเกิดการระบาด ประเด็น การมีสว่ นร่วม/
ความเข้ มแข็งของชุมชนด้ านไข้ เลือดออกการให้ คา่ นํ ้าหนัก
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2.ผลสรุ ปพืน้ ที่เสี่ยง
เมนูผลสรุปพื ้นที่เสี่ยง แสดงผลการวิเคราะห์พื ้นที่เสี่ยงจากข้ อมูลตังต้
้ นที่หน่วยงานบันทึก โดยเมื่อ
ผู้ใช้ กรอกข้ อมูลครบทุกส่วนแล้ ว ระบบจะแสดงผลสรุ ปพื ้นที่เสี่ยง ดังนี ้
รายงานผลสรุ ปพืน้ ที่เสี่ยง
 กรณีกรอกข้ อมูลตังต้
้ นครบถ้ วนระบบจะแสดง รายงานสรุปพื ้นที่เสีย่ ง ดังภาพ

 กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ระบบจะไม่สามารถคํานวณค่าความเสีย่ งได้ กรณีที่ข้อมูลตังต้
้ นไม่สมบูรณ์ ระบบจะแจ้ ง
เตือน ดังภาพ
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