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คำนำ 

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน ไดรับมอบหมาย
ใหพัฒนา และบำรุงรักษาระบบขอมูลพื้นฐานหนวยบริการและคูสัญญา(CPP) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบงานขึ้นทะเบียน 
โดยระบบดังกลาวไดถูกพัฒนาและใชงานมาหลายป แตดวยมีการเปลี่ยนนโยบายและมีความตองการในการใชงานขอมูล
ท่ีมากข้ึน และหลากหลายรูปแบบในการเขาใชงานท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้นเพื่อรองรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำขอมูลไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสำนัก
บริหารสารสนเทศการประกัน จึงเห็นควรจัดจางพัฒนาโปรแกรมดังกลาว เพื่อบูรณาการระบบโปรแกรมงานขึ้นทะเบียน
หนวยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และใหระบบสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ทันสมัยกับเทคโนโลยีปจจุบัน และสอดคลองกับสถานการณ พรอมรองรับกับนโยบายการบริหารจัดการขอมูล
ในระบบงานทะเบียนของสำนักงาน
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คูมือการใชงานของระบบขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการและคูสัญญา 

 เอกสารฉบับนี้จะอธิบายการเขาใชงานระบบขอมูลพ้ืนฐานหนวยบริการและคูสัญญา เพ่ือจัดการขอมูลหรือ
ดูรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ ตามสิทธิ์ในการเขาใชงาน ซ่ึงสิทธิ์ในการเขาใชงานมีท้ังหมด 4 สิทธิ์ ไดแก  

1. ผูใชงานท่ัวไป 
2. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง 
3. ผูใชงานเปน สปสช.เขต 
4. ผูใชงานเปน หนวยบริการ  
 

1. คูมือการใชงาน การคนหา 
 ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของหนวยบริการได โดยการคนหาหนวยบริการตามประเภท
ตอไปนี้ 

1. คนหาดวยชื่อหนวยบริการ 
2. คนหาดวยรหัสถานพยาบาล 
3. คนหาดวยการจัดบริการ 
4. คนหาดวยประเภทการข้ึนทะเบียน 
5. คนหาดวยพ้ืนท่ีตั้งของหนวยงาน 
6. คนหาดวยเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

 ในการคนหาขอมูลของหนวยบริการ ผูใชสามารถทำการคนหาไดเพียงหนึ่งประเภทของการคนหา เมื่อผูใช
เลือกประเภทในการคนหาแลว จะตองกรอกขอมูลที่จะทำการคนหา หรือเลือกขอมูลที่จะทำการคนหาลงในชอง
กรอกการคนหา แลวคลิกปุม คนหา 
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ภาพท่ี 1 เมนูการคนหาขอมูลหนวยบริการ 

 
เม่ือผูใชงานทำการคนหาขอมูลของหนวยบริการเสร็จแลว ระบบจะทำการแสดงผลลัพธในการคนหา 

ผูใชงานจะตองการคลิกลิงคท่ีตองการ เพ่ือจะเขาไปดูรายละเอียดขอมูลของหนวยบริการ  

 
ภาพท่ี 2 แสดงผลการคนหาขอมูล 
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ภาพท่ี 3 หนาขอมูลของโรงพยาบาลศิริราช 

 

2. คูมือการใชงาน ขอมูลพ้ืนฐาน 
 ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการและแกไขขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการ ซ่ึง
สิทธิ์ในการแกไขขอมูลพ้ืนฐาน ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 
 

 หนาขอมูลพื้นฐานของหนวยบริการ จะแสดงขอมูลพื้นฐาน แกไขขอมูลพื้นฐาน หัวขอทั่วไป หัวขอที่ตั้ง 

หัวขอแผนที่การเดินทาง ดวยการกดปุม  และยังสามารถทำการออกรายงานไดดวยการกดปุม 
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ภาพท่ี 4 หนาขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการ 

 
ในหนาขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงขอมูลพ้ืนฐานแลว ยังสามารถทำการแกไขขอมูลพ้ืนฐาน โดยการกดปุม 

 ท่ีอยูมุมบนขวา ซ่ึงจะสามารถแกไขขอมูลพ้ืนฐานของหัวขอท่ัวไป หัวขอท่ีตั้ง และหัวขอแผนท่ีการ
เดินทาง และขอมูลการติดตอ ( ผูประสานงาน ) 
 
  การเพ่ิม / แกไข ลบขอมูลท่ัวไป ของหนวยบริการ 
  ผูใชงานสามารถ เพ่ิม / แกไขขอมูลท่ัวไป ไดแก 

1. เบอรโทรศัพท 
2. เว็บไซต 
3. การจัดระดับตาม Service Plan 
4. เวลาเปดใหบริการ 
5. หมายเหตุ เวลาเปดใหบริการ 

เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
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ภาพท่ี 5 หนาการแกไขขอมูลหัวขอท่ัวไปของหนวยบริการ 

 
 
การเพ่ิมวันเปดใหบริการ 

ผูใชงานสามารถ เพ่ิมขอมูลวันท่ีเปดบริการ ผูใชตามท่ีตองการ เม่ือเลือกวันเสร็จเรียบรอย

แลว ใหกดปุม  เพ่ือเพ่ิมรายการเม่ือกดปุมแลว จะปรากฎรายการท่ีไดเลือกไว ผูใช
สามารถแกไขลำดับในการแสดงผล และเพ่ิมชวงเวลาเปดบริการได 

 

 
ภาพท่ี 6 เพ่ิมเวลาเปดใหบริการ เลือกวันท่ีใหเปดบริการ 
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ภาพท่ี 7 เพ่ิมวันเปดใหบริการ หลังจากเพ่ิมวันท่ีเปดใหทำการ 

 

เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
 

การเพ่ิมเวลาเปดใหบริการ 

ผูใชงานสามารถ เพ่ิมขอมูลชวงเวลา โดยผูใชตามท่ีตองการ กดปุม  เพ่ือ
เพ่ิมชวงเวลาเปดบริการ จะปรากฎรายการ ผูใชสามารถเลือกใสชวงเวลาท่ีเปดและปด และแกไข
ลำดับในการแสดงผล ผูใชสามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 ชวงเวลา 

 

 
ภาพท่ี 8 เพ่ิมเวลาเปดใหบริการ เพ่ิมชวงเวลาเปดบริการ 

เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
การแกไขวันเปดใหบริการ 

ผูใชงานตองการแกไขขอมูลวันท่ีเปดบริการ ใหกดท่ีรายการในคอลัม วันท่ีเลือก และกด
รายการท่ีตองการแกไข จะปรากฎ pop up ใหแกไข เม่ือผูใชแกไขเสร็จเรียบรอยแลวใหกดปุม 
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ภาพท่ี 9 แกไขวันเปดใหบริการ 

 

เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
การแกไขชวงเวลาเปดใหบริการ 

ผูใชงานตองการแกไขขอมูลชวงเวลาเปดบริการ ใหกดท่ีรายการในคอลัมภ วันท่ีเลือก ใน
สวนของ เวลาเปด/ปด และกดรายการท่ีตองการแกไข เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม 

 เพ่ือบันทึกขอมูล  
การลบวันเปดใหบริการ 

ผูใชงานตองการลบขอมูลวันท่ีเปดบริการ ใหกดปุม  ของรายการท่ีตองการลบ  
*** หมายเหตุ เม่ือลบรายการวันท่ีเปดใหบริการ รายการของชวงเวลาท่ีเปดบริการจะ

ถูกลบออกไปดวย  

เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
การลบชวงเวลาเปดใหบริการ 

ผูใชงานตองการลบขอมูลชวงเวลาเปดบริการ ใหกดปุม  ของรายการท่ีตองการ

ลบ เม่ือทำรายการเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
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ภาพท่ี 10 หนาจอขอมูลท่ัวไป หลังจากแกไขในสวนของขอมูลท่ัวไป 

 
การเพ่ิม / แกไขขอมูลท่ีตั้ง / การติดตอ ของหนวยบรกิาร 

ผูใชงานสามารถ เพ่ิม / แกไขขอมูลท่ีตั้ง / การติดตอ ไดแก 
1. พ้ืนท่ีการปกครองของทองถ่ิน 
2. เบอรโทรศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ 
3. เบอรโทรงานประกันสุขภาพ 
4. เบอรโทรศูนยประสานงานการสงตอ 
5. โทรสารศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ 
6. Email ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ 

เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
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ภาพท่ี 11 หนาการแกไขขอมูลหัวขอท่ีตั้งของหนวยบริการ 

 
 

 
ภาพท่ี 12 หนาจอขอมูลท่ีตั้ง/การติดตอ หลังจากแกไขในสวนขอมูลท่ีตั้ง/การติดตอของหนวยบริการ 
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การแกไขขอมูลแผนท่ี ของหนวยบริการ 

ผูใชงานสามารถ เพ่ิม / แกไขขอมูลแผนท่ี ไดแก 
1. ละติจูด 
2. ลองจิจูด 
3. อธิบายการเดินทาง 

เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
 
 

 
ภาพท่ี 13 หนาการแกไขขอมูลหัวขอแผนท่ีการเดินทางของหนวยบริการ 
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ภาพท่ี 14 หนาจอแผนท่ีและการเดินทาง หลังจากแกไขในสวนแผนท่ีและการเดินทางของหนวยบริการ 

 
ขอมูลการติดตอ ( ผูประสานงาน ) ของหนวยบริการ 

ผูใชงานสามารถ เพ่ิม / แกไข / ลบขอมูลการติดตอ ( ผูประสานงาน ) ไดแก 
1. ชื่อผูติดตอ 
2. Email 
3. เบอรโทรศัพท 
4. เบอรโทรศัพทมือถือ 
5. เบอรโทรสาร 
6. แผนก / ความรับผิดชอบ 

เม่ือแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล  
 



                                                         
  

 
 ระบบข้อมลูพืน้ฐานหน่วยบริการและคู่สญัญา | User Manual 12 

  
 
 

 
ภาพท่ี 15 หนาการแกไขขอมูลผูประสานงานของหนวยบริการ 

 

3. คูมือการใชงาน ขอมูลเครือขาย 
 ผูใชงานที่สามารถดูรายละเอียดขอมูลเครือขายของหนวยบริการ ที่เปนรูปแบบแผนภาพ ซึ่งสิทธิ์เขาถึง
ขอมูลเครือขาย ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถดูขอมูลและสงออกเปน Excel ได 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถดูขอมูลและสงออกเปน Excel ได 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถดูขอมูลและสงออกเปน Excel ได 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 
ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลเครือขายของหนวยบริการ ท่ีเปนรูปแบบแผนภาพได ดวยการกดปุม 
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ภาพท่ี 16 หนาขอมูลเครือขายของหนวยบริการ 

 
เม่ือตองการดูขอมูลในหนวยบริการปฐมภูมิ, หนวยบริการประจำ, หนวยบริการรับสงตอ, หนวย

บริการรวมบริการ, หนวยบริการรับสงตอเฉพาะดาน ใหกดไปท่ี รูปภาพนั้นๆ และภาพจะปรากฎ รหัส
หนวยบริการ ตางๆ ( ถาเปน หนวยรวมบริการ และ หนวยรับสงตอเฉพาะดาน จะปรากฎ หัวขอในหนวย
รวมบริการ หรือ หัวขอในหนวยรับสงตอเฉพาะดาน เม่ือกดอีกครั้ง จะแสดง รหัสหนวยบริการ ) ผูใช
สามารถกดรหัสหนวยบริการนั้นๆ เพ่ือเขาไปยังหนาจอขอมูลพ้ืนฐานของหนวยบริการนั้น ๆ ได 
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ภาพท่ี 17  หนาขอมูลเครือขายของหนวยบริการ เม่ือกดท่ีหนวยบริการปฐมภูมิ จะปรากฎรหสัหนวยบริการท่ีอยูใน

หนวยบริการปฐมภูมิ 
 

 
ภาพท่ี 18  หนาขอมูลเครือขายของหนวยบริการ เม่ือกดท่ีหนวยรวมบริการ จะปรากฎหัวขอท่ีรวมบริการกอน เม่ือ

กดท่ีหัวขอแลว จึงจะแสดงรหัสหนวยบริการท่ีอยูในหนวยรวมบริการ 
 



                                                         
  

 
 ระบบข้อมลูพืน้ฐานหน่วยบริการและคู่สญัญา | User Manual 15 

  
 
 

4. คูมือการใชงาน ขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจ 

 ผูใชงานที่สามารถดูรายละเอียดและแกไขขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ ซึ่งสิทธิ์เขาถึง
ขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจ ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 
ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการได ดวยการกดปุม 

  
 

 
ภาพท่ี 19 หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ 
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การเพ่ิมขอมูล 

กดปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูล ขอมูลท่ีสามารถเพ่ิมได 
1. เลือกหัวขอเกียรติประวัติ ท่ีจะเพ่ิม  
2. เพ่ิมชื่อเรื่อง 
3. บทคัดยอ ( ถามี )  
4. อัพโหลดไฟล ( ถามี ) 

เม่ือผูใชงานดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ให กดปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล 
 

 
ภาพท่ี 20  หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ เพ่ิมขอมูลเกียรติประวัติ เรื่อง บทคัดยอ 
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ภาพท่ี 21 หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ เพ่ิมขอมูลโดยการอัพโหลดไฟล 

 
การแกไขขอมูล  

 กดปุม  ขอมูลท่ีตองการแกไขขอมูล ขอมูลท่ีสามารถแกไขได 
1. แกไขชื่อเรื่อง 
2. แกไข / เพ่ิมบทคัดยอ 
3. อัพโหลดไฟลใหมแทนไฟลเกา 

เม่ือผูใชงานดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ให กดปุม    เพ่ือบันทึกขอมูล 
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ภาพท่ี 22  หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ แกไข เรื่อง บทคัดยอ 

 

 
ภาพท่ี 23  หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ อัพโหลดขอมูลโดยการแทนไฟลเดิม 
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การลบขอมูล 

กดปุม  ขอมูลท่ีตองการจะลบ เม่ือกดแลวจะปรากฎหนาตางยืนยันขอมูลท่ีตองการจะลบ ถา

ผูใชตรวจสอบแลวตองการจะลบ ใหกดปุม  ระบบจะทำการลบขอมูล 
 

 

 
ภาพท่ี 24  หนาขอมูลเกียรติประวัติ / ภาคภูมิใจของหนวยบริการ ลบขอมูล 
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5. คูมือการใชงาน รูปภาพ 

 ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดหรืออัพโหลดรูปภาพของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงรูปภาพ ไดดังนี้ 
1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถอัพโหลดรูปภาพไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถอัพโหลดรูปภาพไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถอัพโหลดรูปภาพไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

 

 
ภาพท่ี 25  หนารูปภาพ 

 
เพ่ิมรูปภาพ  

กดปุม     เพ่ืออัพโหลดรูปภาพ จะแสดงหนาตางอัพโหลดรูปภาพ ข้ึนมา กด

ปุม     จะเปนหนาของอัพโหลดไฟล ให กดปุม    เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการอัพ

โหลด เม่ือเลือกเสร็จแลวใหกดปุม    รูปท่ีผูใหอัพโหลดจะปรากฎข้ึนมาทันที ใหกดปุม  

  เพ่ือตรวจสอบรูปท่ี อัพโหลดมา  
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ภาพท่ี 26  หนารูปภาพ อัพโหลดรูปภาพ 

 

 
ภาพท่ี 27  หนารูปภาพ รูปภาพหลังจากอัพโหลดเรียบรอยแลว 
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ลบรูปภาพ  

กดปุม     เพ่ือจะลบรูปภาพ จะแสดงหนาตางอัพโหลดรูปภาพ ข้ึนมา กดปุม  

   จะเปนหนาของรูปภาพอัพโหลดไปแลว ใหนำเมาสไปชี้ท่ีรูปภาพท่ีตองการจะลบ กดปุม    
เพ่ือลบรูปภาพ เม่ือกดแลวจะปรากฎยนืยันการลบรูปภาพ เม่ือตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอยแลว ใหกดปุม  

  ระบบจะทำการลบรูปภาพ 
 

 
ภาพท่ี 28 หนารูปภาพ ผูใชตองการจะลบรูปภาพ 

 

 
ภาพท่ี 29 หนารูปภาพ ยืนยันการลบรปูภาพ 
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6. คูมือการใชงาน ศูนยหลักประกัน 

 ผูใชงานที่สามารถดูรายละเอียดและแกไขขอมูลศูนยหลักประกันของหนวยบริการ ซึ่งสิทธิ์เขาถึงศูนย
หลักประกัน ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลศูนยหลักประกันของหนวยบริการดวยการกดปุม   
 

 
ภาพท่ี 30  หนาศูนยหลักประกัน 

 
 แกไขขอมูล  

กดปุม  เพ่ือตองการแกไขขอมูล เม่ือกรอกขอมูลครับเสร็จเรียบรอบแลว ใหกดปุม 

 เพ่ือบันทึกขอมูล 
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ภาพท่ี 31 หนาศูนยหลักประกัน เม่ือกดปุมแกไข 

7. คูมือการใชงาน ขอมูลประชากร 

ผูใชงานท่ีสามารถดูขอมูลประชากรของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูลขอมูลประชากร ไดดังนี้ 
1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถออกรายงานขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถออกรายงานขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถออกรายงานไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลประชากรของหนวยบริการ ดวยการกดปุม   
 

 
ภาพท่ี 32  หนาขอมูลประชากร 



                                                         
  

 
 ระบบข้อมลูพืน้ฐานหน่วยบริการและคู่สญัญา | User Manual 25 

  
 
 

8. คูมือการใชงาน ขอมูลบุคลากร 

ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ ท่ีเปนรูปแบบแผนภาพ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูล
บุคลากร ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ ดวยการกดปุม   
 

 
ภาพท่ี 33 หนาขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ  
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การคนหา 
ผูใชสามารถทำการคนหาขอมูล ดวยการกรอกขอมูลท่ีตองการคนหาในชองคนหา 

 แลวระบบจะทำการคนขอมูลบุคลากรให  

 
ภาพท่ี 34 หนาการคนหาขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ 

 
การดูขอมูล เพ่ิม และแกไข 

ผูใชสามารถดู เพ่ิมและแกไขขอมูลบุคลากรได ดวยการคลิกลิงค  
 ท่ีอยูดานหลังของหัวขอ 

 

 
ภาพท่ี 35 หนาการแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ 
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การเพ่ิมขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมบุคลากรได ดวยการคลิกปุม  

 
ภาพท่ี 36 หนาการเพ่ิมขอมูลบุคลากรของหนวยบริการ 

 
การแกไขขอมูล 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลบุคลากรได ดวยการคลิกปุม  

 
ภาพท่ี 37 หนาการแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยบริการท่ีรับการสงตอ  
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การลบขอมูล 

ผูใชงานสามารถลบบุคลการได ดวยการคลิกปุม  

 

ภาพท่ี 38 หนาการลบขอมูลบุคลากร 

9. คูมือการใชงาน ขอมูลจำนวนเตียง 

ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลจำนวนเตียงของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูล ไดดังนี้ 
1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลจำนวนเตียงของหนวยบริการ ดวยการกดปุม   
 

 
ภาพท่ี 39 หนาขอมูลจำนวนเตียง 
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การแกไขขอมูล 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลจำนวนเตียงได ดวยการกดปุม  
 

 
ภาพท่ี 40 หนาการแกไขขอมูลจำนวนเตียงของหนวยบริการ 

10. คูมือการใชงาน ขอมูลการจัดบริการ 

ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูลเครือขาย ไดดังนี้ 
1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 

ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการ ดวยการกดปุม   
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ภาพท่ี 41 หนาขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการ 

 
การคนหาขอมูล 

ผูใชสามารถทำการคนหาขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการท่ีรับการสงตอได ดวยการกรอก

ขอมูลในชองการคนหา   

 
ภาพท่ี 42 หนาการคนหาขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการ 

 



                                                         
  

 
 ระบบข้อมลูพืน้ฐานหน่วยบริการและคู่สญัญา | User Manual 31 

  
 
 

การแกไขขอมูล 

ผูใชสามารถทำการแกไขขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการได ดวยการคลิกปุม  

 
 ภาพท่ี 43 หนาการแกไขขอมูลการจัดบริการของหนวยบริการ 

 

ผูใชสามารถทำการเพ่ิมหนวยบริการท่ีจะทำการสงตอได ดวยการคลิกปุม  ในหนาของการแกไขขอมูล
การจัดบริการ 

 
ภาพท่ี 44 หนาการเพ่ิมหนวยบริการท่ีจะทำการสงตอของหนวยบริการ 
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11. คูมือการใชงาน ขอมูลศักยภาพเฉพาะทางผูปวยวิกฤต ิ

ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลศักยภาพเฉพาะทางผูปวยวิกฤติของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูล 
ไดดังนี้ 

5. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
6. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
7. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
8. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 
ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลศักยภาพเฉพาะทางผูปวยวิกฤติของหนวยบริการ ดวยการกดปุม 

  
 

 
ภาพท่ี 45 หนาศักยภาพเฉพาะทางผูปวยวิกฤติของหนวยบริการ  
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การแกไขขอมูล 

ผูใชสามารถทำการแกไขขอมูลศักยภาพเฉพาะทางของหนวยบริการ ดวยการกดปุม  

 
ภาพท่ี 46 หนาแกไขขอมูลศักยภาพเฉพาะทางของหนวยบริการ 

12. คูมือการใชงาน การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ 

ผูใชงานท่ีสามารถดูรายละเอียดขอมูลการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการของหนวยบริการ ซ่ึงสิทธิ์เขาถึงขอมูล 
ไดดังนี้ 

1. ผูใชงานเปน สปสช.สวนกลาง สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ 
2. ผูใชงานเปน สปสช.เขต สามารถแกไขขอมูลไดทุกหนวยบริการ ท่ีอยูภายในเขตเทานั้น 
3. ผูใชงานเปน หนวยบริการ สามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการของผูใชเทานั้น 
4. ผูใชงานเปน ผูใชงานท่ัวไป สามารถดูขอมูลไดอยางเดียวเทานั้น 
ผูใชงานสามารถออกรายงานขอมูลการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการของหนวยบริการ ดวยการกดปุม 
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ภาพท่ี 47 หนาการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ 

 
การเพ่ิมขอมูล 

กดปุม    เพ่ือเพ่ิมขอมูล ขอมูลท่ีผูใชตองกรอก  
1. ชื่อคุณภาพ  
2. พัฒนาดวยบริการนี้ ( กดเลือก) 
3. อยูในข้ัน ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
4. ผานเม่ือ ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
5. วันท่ีหมดอายุ ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
6. ผูประเมิน ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 

เม่ือผูใชกรอกเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม    เพ่ือเพ่ิมขอมูล 
 

 
ภาพท่ี 48 หนาการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ เพ่ิมขอมูลคุณภาพหนวยบริการ 
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ภาพท่ี 49 หนาการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ หลังจากกรอกขอมูลคุณภาพหนวยบริการ เรียบรอยแลว 

 
การแกไขขอมูล 

กดปุม    เพ่ือแกไขขอมูล ขอมูลท่ีผูใชตองกรอก  
1. แกไข พัฒนาดวยบริการนี้ ( กดเลือก) 
2. แกไข อยูในข้ัน ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
3. แกไข ผานเม่ือ ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
4. แกไข วันท่ีหมดอายุ ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 
5. แกไข ผูประเมิน ( จะแสดงก็ตอเม่ือ กดเลือก พัฒนาดวยบริการนี้ ) 

เม่ือผูใชกรอกเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม    เพ่ือเพ่ิมขอมูล 
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ภาพท่ี 50 หนาการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ แกไขขอมูลคุณภาพหนวยบริการ 

 
การลบขอมูล 

กดปุม  ขอมูลท่ีตองการจะลบ เม่ือกดแลวจะปรากฎหนาตางยืนยันขอมูลท่ีตองการจะลบ ถา

ผูใชตรวจสอบแลวตองการจะลบ ใหกดปุม  ระบบจะทำการลบขอมูล 
 

 
ภาพท่ี 51 หนาการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ ลบขอมูลคุณภาพหนวยบริการ 
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