
การใช้งานโปรแกรม
ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ และคู่สัญญา

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส ำ นักบ ริหำรงำนทะเบียน

ส ำ นักงำนหลักประ กันสุขภำพแห่งชำติ
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หัวข้อการบรรยาย

ความหมายและความส าคัญของ CPP

ภาพรวมของระบบ CPP

ช่องทางการเข้าใช้งาน

สิทธิในการเข้าใช้งาน

สรุปประเด็นส าคัญที่มีการปรับปรุงโปรแกรม

การใช้งานในส่วนการค้นหาข้อมูล 

การใช้งานในส่วนของการบันทึกข้อมูล



ความหมายและความส าคัญของ CPP
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ความหมายและความส าคัญของ CPP

ความหมาย :

ระบบที่จัดเก็บข้อมูลภาพรวมของหน่วยบริการ เช่น ข้อมูลทั่วไป  เครือข่ายหน่วย
บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ การจัดบริการ ประชากรในความรับผิดชอบ เกียรติ
ประวัติ/ความภาคภูมิใจ หรือข้อมูลของศูนย์หลักประกันฯ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
จะเป็นคุณลักษณะของหน่วยบริการตามประเภทการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ความส าคัญ :

• เป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลของหน่วยบริการทุกประเภท

• เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
เช่น การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน, การบริหารกองทุนต่างๆ, การพิจารณาจ่าย
ชดเชยค่าบริการสาธารณสุข, การบริหารระบบส่งต่อและเครือข่ายบริการ เป็นต้น

• เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยบริการ

• เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหน่วยบริการของประชาชน



ภาพรวมของระบบ CPP
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❖ แยกหมวดการบันทึกข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
- กลุ่มข้อมูลทั่วไป
- กลุ่มข้อมูลศักยภาพ
- กลุ่มข้อมูลผลการด าเนินงาน

❖ การบันทึกขึ้นอยู่กับประเภทการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนัน้ ๆ 

ภาพรวมของระบบ

❖ ในระบบจะมีลักษณะข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่
- ข้อมูลที่ สปสช. แสดงให้ โดยปรับแก้ไม่ได้ เช่น ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลที่ สปสช. แสดง และให้โรงพยาบาลตรวจสอบและปรับปรุง เชน่ ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยบริการ
- ข้อมูลที่ โรงพยาบาลจะต้องบันทึกเพิ่มเติม



ช่องทางการเข้าใช้งาน
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ช่องทางการเข้าใช้งาน

1. 2.

ผ่าน เว็บไซต์ สปสช.  
www.nhso.go.th



ช่องทางการเข้าใช้งาน

Hospital Profile / CPP

1.



ช่องทางการเข้าใช้งาน

2.



สิทธิในการเข้าใช้งาน
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สิทธิในการเข้าใช้งาน

ค้นหาข้อมูล
(Public)

บันทึกข้อมูล
(Private)

ต้อง Log in

ขอ้มูลของหน่วยงาน
ตนเอง

ขอ้มูลทุกหน่วยบริการ 
(เฉพาะขอ้มูลท่ีเปิดเผย)



สิทธิในการเข้าใช้งาน

ผูท้ี่ต้องการขอ Username / Password ใหม่ ใหแ้จ้งขอได้ที่ สปสช.เขต
- ท าหนังสือจากหน่วยงาน ระบุชื่อ-สกุล, ต าแหน่ง, เลขประจ าตวัประชาชน,

E-mail, เบอร์โทรศัพท์
- ภายหลังการก าหนด Username / Password จะถูกแจ้งกลับไปยัง E-mail

ที่แจ้งมา
- Username / Password จะมีอายุ 60 วัน หากไม่มีการ Active ในระบบ



ประเด็นส าคัญ
ที่มีการปรับปรุงโปรแกรม
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ประเด็นส าคัญที่มีการปรับปรุงโปรแกรม
❖ ยืนยันความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

- ยืนยันความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ที่เมนูข้อมูลบุคลากร และเมนูการจัดบริการ 
(ต้องยืนยันในระบบ 2 ครั้งต่อปี) ในช่วงเดือน เมษายน และ กันยายน

❖ ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลบุคลากร 
- เพิ่มรายการวิชาชีพที่ต้องบันทึกขอ้มูลเป็นรายบุคคล ได้แก่ แพทย์ฝังเข็ม ทันตสาธารณสุข

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- แก้ไขบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติงานได้ที่หน่วยบริการปลายทาง  

❖ การแสดงผลหน้าจอโปรแกรม
- ปรับปรุงเมนูการใช้งานใหม่ และแยกกลุ่มข้อมูลให้ชัดเจน
- แสดงเครือข่ายหน่วยบรกิารในรูปแบบแผนผังขอ้มูล



ประเด็นส าคัญที่มีการปรับปรุงโปรแกรม

❖ ข้อมูลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
- เพิ่มการบันทึกข้อมูลศนูย์บริการหลักประกันฯ และสามารถส่งออกข้อมูลได้

❖ ปรับปรุงการบันทึกเวลาเปิด-ปิดการให้บริการของหน่วยบริการ 
- บันทึกเวลาเปิด-ปิดในการให้บริการของหน่วยบริการเพื่อให้สอดคล้องในการเปิดบริการจรงิ

❖ ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของการได้รับรองคุณภาพ 
- แจ้งเตือนที่หน้าจอกรณีเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของการได้รับรองคุณภาพด้านต่างๆ

เช่น วันไกล้หมดอายุของการรับรอง HA 



การใช้งาน : การค้นหาข้อมูล
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การใช้งาน : การค้นหาข้อมูล

❖ เงื่อนไขที่ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูล มี 6 เงื่อนไข ได้แก่
- ค้นหาด้วยชื่อหน่วยบริการ
- ค้นหาด้วยรหัสสถานพยาบาล
- ค้นหาด้วยประเภทการจัดบริการ
- ค้นหาด้วยประเภทการขึ้นทะเบียน
- ค้นหาด้วยที่ตั้งของหน่วยงาน
- ค้นหาด้วยเขตพื้นที่การให้บริการ



การใช้งาน : การค้นหาข้อมูล



การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล
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การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล



การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล

ข้อมูลภายในหมวดข้อมูลในระบบจะแตกต่าง
ตามการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแต่ละประเภท
ของหน่วยงานนั้น ๆ



- ข้อมูลพื้นฐาน (บางส่วน)
- ข้อมูลเครือข่าย
- ข้อมูลประชากร

1. กลุ่มข้อมูลทั่วไป

➢ ข้อมูลส่วนทีป่รับแก้ไม่ได้

➢ ข้อมูลส่วนที่บันทึกเพิ่มเติม
- ข้อมูลเกียรติประวัติ/ภาคภูมิใจ
- ข้อมูลรูปภาพ 
- ข้อมูลศูนย์หลักประกันฯ



เมนูข้อมูลพื้นฐาน

Click เพื่อแก้ไข



1.ข้อมูล
ทั่วไป

แก้ไขไม่ได้

Click เพื่อแก้ไข
ใส่ข้อมูล

ยืนยัน

เมนูข้อมูลพื้นฐาน



2.ข้อมูลที่ตั้ง/
การติดต่อ

แก้ไขไม่ได้

ใส่ข้อมูล

ยืนยัน

เมนูข้อมูลพื้นฐาน



เลือกเพิ่มข้อมูล

3.ข้อมูลการติดต่อ

ยืนยัน

เมนูข้อมูลพื้นฐาน



เมนูข้อมูลพื้นฐาน

ปักหมุด

4.ข้อมูลแผนที่

ใส่ค าอธิบาย
เพิ่มเติม

ยืนยัน

ใส่ข้อมูล



เมนูเครือข่ายหน่วยบริการ

คลิกรูปเพื่อแสดง
รหัสหน่วยบริการ

ส่งออก
ข้อมูล

คลิก Link เพ่ือไปยัง
หน่วยบริการอื่นๆ

ข้อมูลเครือข่ายจะแก้ไขไม่ได้ 
เนื่องจากดึงข้อมูลมาจาก
ระบบ Mastercup
หากต้องการปรับปรุงให้
ด าเนินการประสานจังหวัด/
เขตเพื่อปรับปรุง Mastercup



ส่งออกข้อมูล

Click เพื่อเพิ่มข้อมูล

เมนูเกียรติประวัติ



บันทึกข้อมูล

เลือกหัวข้อที่จะเพิม่

ใส่ข้อมูล
เรื่องและบทคัดย่อ

อัพโหลดไฟล์
หรือรูปภาพ

เมนูเกียรติประวัติ



Click เพื่อแก้ไข, ลบ 
หรือดาวน์โหลด

เมนูเกียรติประวัติ



เมนูรูปภาพ

แสดงรูปภาพ
ที่มีอยู่

Click เพื่อเพิ่ม
รูปภาพ



การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล

Click เพื่อแก้ไข



การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล

เลือกรูปภาพ

ลบรูปภาพ

ยืนยัน



Click เพื่อแก้ไข

เมนูศูนย์หลักประกัน



เลือก ม/ีไม่มี

เมนูศูนย์หลักประกัน

กดเพื่อบันทึก
ข้อมูล

ใส่ข้อมูล



- ข้อมูลบุคลากร (ยืนยันข้อมูล 2 ครั้ง ต่อป)ี
- ข้อมูลจ านวนเตียง
- ข้อมูลการจัดบริการ (ยืนยันข้อมูล 2 ครั้ง ต่อป)ี
- ข้อมูลศักยภาพเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต

2. กลุ่มข้อมูลศักยภาพ

คือ กลุ่มข้อมูลของหน่วยบริการที่ต้องเขา้มาบันทึกให้เป็น
ปัจจุบัน และ ยืนยันข้อมูลในระบบ 2 ครั้งต่อปี เช่น 
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล หรือ ข้อมูลที่มีการจัดบริการพิเศษ



การใช้งาน : การบันทึกข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร

- ข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่นับรวมบุคลากรสนับสนุน
ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานบันทึกข้อมูล, แม่บ้าน
- การบันทึกจะแยกเป็น 2 ลักษณะ
➢ บันทึกเป็นรายบุคคล เฉพาะในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบ าบัด แพทย์

แผนไทย แพทย์แผนจีน เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
➢ บันทึกเป็นจ านวนรวม ในวิชาชีพอื่น ๆ

- สาขาของวิชาชีพจะมาจากสภาวิชาชีพนั้น ๆ
- กรณีจบหลายสาขา ให้ยึดตามสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง



กรอกข้อมูลเพ่ือค้นหา

เมนูข้อมูลบุคลากร

คลิกยืนยันข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง
เดือนเมษายน, เดือนกันยายน

ดูข้อมูลรายละเอียด 
/ Click เพ่ือแก้ไข

เมนูข้อมูลบุคลากร



เมนขู้อมูลบุคลากร เลือกเพิ่ม หรือ 
แก้ไขข้อมูล

Click เมื่อสิ้นสุดการ
เพ่ิมข้อมูล

Click เพื่อแก้ไข 
หรือ ลบข้อมูล



ใส่ข้อมูล

กดเพื่อบันทึก
ข้อมูล

เมนูข้อมูลบุคลากร



Click เพื่อแก้ไข

: จ านวนเตียงที่ขออนุญาตจัดตั้งโรงพยาบาล
: นับรวมจากทุก Ward

: ใช้ตัวเลขใดในการค านวน ให้ระบุจ านวนนั้น

เมนูจ านวนเตียง



ใส่ข้อมูล

ยืนยัน

เมนูข้อมูลจ านวนเตียง



ข้อมูลการจัดบริการ

ข้อมูลการจัดบริการแผนกต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดด าเนินการ
โดยให้ระบุตามความเป็นจริง และระบุ วัน-เวลา การให้บริการ

- การจัดบริการตรวจโรคทั่วไป
- การจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง/โรค
- การจัดบริการเฉพาะ
- การตรวจพิเศษ  



Click เพื่อแก้ไข

แสดงผลที่ตรง
กับค าค้นหา

พิมพ์ค าค้นหา
เมนูข้อมูลการจัดบริการ

คลิกยืนยันข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง



ใส่ข้อมูล

ยืนยัน

Click เพื่อแก้ไข

เมนูข้อมูลการจัดบริการ



Click เพื่อแก้ไข

เมนูศักยภาพเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต

ข้อมูลทรัพยากรที่แสดงใหเ้ห็นถึงการจัดบรกิารเฉพาะทางที่ก าหนด



เมนูศักยภาพเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต

ใส่ข้อมูล

ยืนยัน



การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
- ข้อมูลระดับของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

โดยแยกตามประเภทของการพัฒนาคุณภาพ
- HA.
- ISO.
- อื่น ๆ

- ระดับของการพัฒนา
- วันที่ได้รับการรับรอง
- วันหมดอายุการรับรอง

3. กลุ่มข้อมูลผลการด าเนินงาน

✓ ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่หนา้จอเม่ือหน่วยบริการลอ็คอินเขา้ใช้งาน กรณีเมื่อใกล้ถึงวัน
หมดอายุของการได้รับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ 



เมนูการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

✓ ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่หนา้จอเม่ือหน่วยบริการลอ็คอินเขา้ใช้งาน กรณีเมื่อใกล้ถึงวัน
หมดอายุของการได้รับรองคุณภาพด้านต่าง ๆ 



Click เพื่อเพิ่ม
ข้อมูล 

Click เพื่อแก้ไข
หรือลบข้อมูล

เมนูการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ



ใส่ข้อมูล

ยืนยัน

เมนูการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ



สิ่งที่หน่วยบริการต้องด าเนินการ
❑ หน่วยบริการ ท าการบันทึก/ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ CPP ให้แล้ว

เสร็จเป็นปัจจุบัน
- กลุ่มข้อมูลทั่วไป
- กลุ่มข้อมูลศักยภาพ
- กลุ่มข้อมูลผลการด าเนินงาน

❑ หน่วยบริการตรวจสอบ บันทึก/ปรับปรุงข้อมูล (บุคลากร ข้อมูลการจัดบริการ) 
และยืนยันข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง (ก่อนสิ้นเดือน เมษายน และ กันยายน)
*** เนื่องจากมีผล ต่อการพิจารณาจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขของหน่วย

บริการ



รายงานผลการบันทึกขอ้มูลของหน่วยบรกิารในระบบ CPP แยกตามประเภทหน่วยบรกิาร 
ประจ าเดือน เมษายน 2564

เขต

จ านวนหน่วยบริการรับส่งต่อ จ านวนหน่วยบริการประจ า จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

จ านวน
หน่วย
บริการ

จ านวนที่
บันทึก

จ านวนที่
ยังไม่บันทกึ

ร้อยละการ
บันทึก

จ านวน
หน่วย
บริการ

จ านวนที่
บันทึก

จ านวนที่
ยังไม่บันทกึ

ร้อยละการ
บันทึก

จ านวน
หน่วย
บริการ

จ านวนที่
บันทึก

จ านวนที่
ยังไม่บันทกึ

ร้อยละการ
บันทึกB3:P19

เขต 1 เชียงใหม่ 146 128 18 87.67 121 121 0 100.00 1,286 1,273 13 98.99
เขต 2 พิษณุโลก 69 60 9 86.96 55 54 1 98.18 707 677 30 95.76
เขต 3 นครสวรรค์ 66 63 3 95.45 57 57 0 100.00 666 648 18 97.30
เขต 4 สระบุรี 138 115 23 83.33 146 135 11 92.47 1,004 960 44 95.62
เขต 5 ราชบุรี 107 89 18 83.18 79 78 1 98.73 1,027 1,020 7 99.32
เขต 6 ระยอง 156 127 29 81.41 106 106 0 100.00 931 924 7 99.25
เขต 7 ขอนแก่น 99 85 14 85.86 83 81 2 97.59 924 915 9 99.03
เขต 8 อุดรธานี 109 100 9 91.74 96 95 1 98.96 988 981 7 99.29
เขต 9 นครราชสีมา 113 103 10 91.15 107 106 1 99.07 1,081 1,069 12 98.89
เขต 10 อุบลราชธานี 92 83 9 90.22 77 76 1 98.70 949 945 4 99.58
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 121 112 9 92.56 92 89 3 96.74 850 840 10 98.82
เขต 12 สงขลา 107 96 11 89.72 87 87 0 100.00 962 955 7 99.27
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 167 85 82 50.90 107 58 49 54.21 198 101 97 51.01

รวมทั้งสิ้น 1,490 1,246 244 83.62 1,213 1,143 70 94.23 11,573 11,308 265 97.71

ที่มา : http://cpp.nhso.go.th/CPP/authen/ ข้อมูล ณ 5 พ.ค.64 

http://cpp.nhso.go.th/CPP/authen/


ผลการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการในระบบ CPP แยกตามเขต
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แผนภูมิแสดงร้อยละการบันทึก (ข้อมูลรายเขต)

ที่มา : http://cpp.nhso.go.th/CPP/authen/ ข้อมูล ณ 5 พ.ค.64 

http://cpp.nhso.go.th/CPP/authen/

