คู่มือการใช้ งานระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ทรั พยากรสุขภาพ version beta
ระบบประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแสดงผลข้ อมูล และส่วนบันทึกแก้ ไขข้ อมูล
ส่ วนที่ 1 การแสดงผลข้ อมูล
1. หน้ าต่ างแสดงผลข้ อมูล
เมื่อเข้ าสู่ website http://gishealth.moph.go.th/hisomap จะแสดงหน้ าต่างต้ อนรับ คลิก เข้ าสู่ระบบ

คลิก

เมื่อเข้ าสูร่ ะบบ จะได้ หน้ าต่างแสดงผลดังภาพด้ านล่าง
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หน้ าต่างแสดงผล จะประกอบด้ วย ส่วนต่างๆ ดังนี ้
1) ส่วนแสดงแผนที่ เป็ นส่วนแสดงแผนที่และพิกดั ของสถานพยาบาลที่เลือกตามเงื่อนไข
2) เครื่ องมือ ย่อ/ขยาย และเลื่อน แผนที่ (Zoom out, Zoom in, Pan)
3) ตัวเลือกรูปแบบแผนที่ ได้ แก่ Map view (แผนที่ถนน) Satellite view (แผนที่ภายถ่ายดาวเทียม) Earth view (แผนที่
ลูกโลก 3 มิติ) และ Terrain view (แผนที่ภมู ิประเทศ)
4) ตัวเลือกพื ้นที่ ใช้ สําหรับกําหนดเขตพื ้นที่ ที่ต้องการเลือกในการแสดงพิกดั ของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกตาม
จังหวัด ภาค หรื อเขตพื ้นที่ ซึง่ เมื่อเลือกแล้ ว ก็จะเป็ นการกรองสถานพยาบาลที่อยูใ่ นพื ้นที่ที่เลือก
5) ตัวเลือกประเภทสถานพยาบาล ใช้ สําหรับเลือกสถานพยาบาลบางประเภท ที่ต้องการแสดงพิกดั (เลือกได้ มากกว่า
1 ประเภท หรื อเลือกทุกประเภท)
6) ตัวเลือกระดับของสถานพยาบาล ใช้ สําหรับเลือกระดับของสถานพยาบาล ที่ต้องการแสดงพิกดั (เลือกได้ 1 ระดับ)
7) ตัวเลือกทรัพยากรและบริการที่มี ใช้ สําหรับเลือกสถานพยาบาลเฉพาะที่มีทรัพยากรสุขภาพที่เลือกไว้ หรื อที่มีบริการ
ที่ต้องการ หรื อที่มีผลงานเด่นตามประเภทของผลงานเด่นที่เลือกไว้ (เลือกได้ 1 ประเภทของทรัพยากรหรื อบริ การ)
8) ส่วนค้ นหาสถานพยาบาลตามชื่อ โดยใส่ชื่อของสถานพยาบาลที่ต้องการในการค้ นหา (ไม่จําเป็ นต้ องพิมพ์ชื่อเต็ม)
9) ส่วนของการ login เพื่อบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลของสถานพยาบาล โดยต้ องใส่ รหัสสถานพยาบาล และรหัสผ่านที่
ได้ รับจาก Admin สําหรับแต่ละสถานพยาบาล

2) เครื่ องมือย่อ/ขยาย/เลื่อนแผนที่

1) ส่วนแสดงแผนที่

3) ตัวเลือกรูปแบบแผนที่

9) ส่วน login เพื่อบันทึกข้ อมูล

4) ตัวเลือกพื ้นที่
5) ตัวเลือกประเภท
สถานพยาบาล
6) ตัวเลือกระดับบริ การ
7) ตัวเลือกทรัพยากร /
บริ การที่มี
8) ค้ นหาตามชื่อ
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2. การเปลี่ยนรู ปแบบแผนที่ และการย่ อ/ขยาย
ตัวเลือกรูปแบบแผนที่ มีทงหมด
ั้
4 รูปแบบ โดยเป็ นแผนที่ 2 มิติ 3 รูปแบบ ได้ แก่ Map view (แผนที่ถนน) Satellite view
(แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม) และ Terrain view (แผนที่ภมู ิประเทศ) และเป็ นแผนที่ 3 มิติ 1 รูปแบบ คือ Earth view (แผนที่
้
ตโนมัติ
ลูกโลก 3 มิติ) ซึง่ ต้ องมีการติดตัง้ earth view (Google earth) ก่อน โดยจะมีการถามให้ ทําการติดตังโดยอั
สําหรับแผนที่ 2 มิติ จะมีปมุ่ ย่อ/ขยาย เป็ นแถบเลื่อน +/- เมื่อคลิกไปที่เครื่ องหมาย + หรื อเลื่อนแถบไปทาง + จะ
หมายถึงขยาย (Zoom in) หากคลิกที่เครื่ องหมาย – จะหมายถึงการย่อ (Zoom out) และจะมีปมเลื
ุ่ ่อนแผนที่ (Pan) เพื่อเลื่อน
แผนที่ขึ ้นลงหรื อซ้ ายขวา ทังนี
้ ้การเลื่อนแผนที่ยงั สามารถทําได้ โดยใช้ เม้ าส์ (รูปมือ) คลิกค้ างไว้ แล้ วเลื่อนแผนที่ไปยังทิศทางที่
ต้ องการ
แผนที่แบบ Terrain view (แผนที่ภมู ิประเทศ)

ปุ่ มเลื่อนแผนที่

ปุ่ มย่อ/ขยาย

แผนที่แบบ Satellite view (แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม)
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สําหรับแผนที่ 3 มิติ (Earth view) จะมีมมุ มอง 3 มิติ โดยจะมีปมเพิ
ุ่ ่มเติม สําหรับการปรับมุมมองเป็ น 3 มิติ เช่น ก้ ม/เงย
และหมุน เสมือนเป็ นการหมุนลูกโลก ดังภาพด้ านล่าง
แผนที่แบบ Earth view 3D (แผนที่ลกู โลก 3 มิติ)

ปุ่ มก้ ม/เงย และหมุนลูกโลก

3. การค้ นหาสถานพยาบาลตามชื่อ
การค้ นหาสถานพยาบาลตามชื่อ สามารถทําได้ โดยการพิมพ์ชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้ นหา ในส่วนของการค้ นหา
ตามชื่อของสถานพยาบาล แล้ วคลิก ค้ นหา เมื่อพบสถานพยาบาลแล้ ว จะแสดงรายชื่อของสถานพยาบาลที่มีชื่อตามที่พิมพ์
ออกมาทังหมด
้
ในส่วนของการแสดงรายชื่อสถานพยาบาล พร้ อมแสดงจํานวนสถานพยาบาลที่พบทังหมด
้
และจําแนกตาม
ประเภทสถานพยาบาล ในส่วนของการแสดงจํานวนสถานพยาบาล บริเวณด้ านล่างของส่วนแสดงแผนที่

5) ส่วนแสดงพิกดั
สถานพยาบาล

4) ส่วนแสดงจํานวน
สถานพยาบาล จําแนกตาม
ประเภทสถานพยาบาล

3) ส่วนแสดงรายชื่อ
สถานพยาบาล เรี ยงตามชื่อ

2) คลิกค้ นหา

1) พิมพ์ชื่อ
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4. การค้ นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข
การค้ นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข ประกอบด้ วยการเลือกเงื่อนไขทังหมด
้
4 เงื่อนไข ได้ แก่
1) การเลือกสถานพยาบาลตามพื ้นที่
2) การเลือกประเภทสถานพยาบาล
3) การเลือกระดับของสถานพยาบาล
4) การเลือกทรัพยากรหรื อบริการที่มีของสถานพยาบาล
โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ พร้ อมกัน มากกว่า 1 เงื่อนไข ซึง่ จะเป็ นเงื่อนไขผสมแบบ “และ” เมื่อกําหนดเงื่อนไข
มากกว่า 1 เงื่อนไข โดยมีตวั อย่างการเลือกเงื่อนไข ดังนี ้
1) การเลือกพื ้นที่ และประเภทของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกพื ้นที่ ได้ ตามจังหวัด ตามภาค 5 ภาค ตามภาค 10
ภาค ตามเขตพื ้นที่สาธารณสุข ตามเขตพื ้นที่ของสปสช. หรื อตามเขตของสสส. เช่น เมื่อเลือกพื ้นที่ตามจังหวัด ก็ให้
ทําการเลือกจังหวัดที่ต้องการ พร้ อมเลือกประเภทของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกสถานพยาบาลได้ มากกว่า 1
ประเภท หรื อเลือกทุกประเภท ระบบจะแสดงสถานพยาบาลในจังหวัดนัน้ ตามประเภทสถานพยาบาลที่เลือก
การเลือกพื ้นที่จงั หวัด ราชบุรี โดยเลือกสถานพยาบาลทุกประเภท
1) เลือกพื ้นที่ตามจังหวัด
2) เลือกจังหวัดที่ต้องการ
7) แสดงพิกดั สถานพยาบาล
3) เลือกประเภทสถานพยาบาล

4) คลิกค้ นหา
6) แสดงจํานวนสถานพยาบาล

5) แสดงรายชื่อสถานพยาบาล

2) การเลือกพื ้นที่ ประเภทของสถานพยาบาล และระดับของสถานพยาบาล เช่น เมื่อเลือกพื ้นที่ตามภาค 5 ภาค แล้ ว
เลือกภาคกลาง แล้ วเลือกสถานพยาบาลทุกประเภท แล้ วเลือกระดับสถานพยาบาลเป็ น ระดับตติยภูมิ ระบบก็จะ
แสดงสถานพยาบาลในภาคกลาง ทุกประเภท ที่เป็ นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ดังภาพด้ านล่าง
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การเลือกพื ้นที่ ภาคกลาง โดยเลือกสถานพยาบาลทุกประเภท ที่เป็ นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
1) เลือกพื ้นที่ตามภาค 5 ภาค
2) เลือกภาคที่ต้องการ

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล

4) เลือกระดับสถานพยาบาล

5) คลิกค้ นหา

3) การเลือกพื ้นที่ ประเภทของสถานพยาบาล และทรัพยากรที่มี เช่น เมื่อเลือกพื ้นที่จงั หวัด ราชบุรี แล้ วเลือก
สถานพยาบาลทุกประเภท แล้ วเลือกทรัพยากรเป็ นข้ อมูลบุคลากร แล้ วเลือกแพทย์ ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาล
ในราชบุรี ทุกประเภท ที่มีแพทย์ ดังภาพด้ านล่าง
1) เลือกพื ้นที่ตามจังหวัด
2) เลือกจังหวัดที่ต้องการ

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล

4) เลือกทรัพยากร เป็ นบุคลากร
5) เลือกบุคลากร เป็ นแพทย์
6) คลิกค้ นหา
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4) หากเลือกพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
เลือกทุกประเภท เลือกทรัพยากรแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์-สูติ-นรี แพทย์ แล้ วเลือก
ประสาทศัลยศาสตร์ ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาลทังประเทศ
้
ที่มีประสาทศัลยแพทย์ ดังภาพด้ านล่าง

1) เลือกพื ้นที่ทงประเทศ
ั้

2) เลือกประเภทสถานพยาบาล

3) เลือกทรัพยากร เป็ นแพทย์เฉพาะทาง
4) เลือกศัลยแพทย์-สูติ-นรี แพทย์
7) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร

5) เลือกประสาทศัลยศาสตร์
6) คลิกค้ นหา

5) หากเลือกทรัพยากรเป็ นสถานที่และเครื่ องมือแพทย์
แล้ วเลือกเครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
สถานพยาบาลทังประเทศ
้
ที่มีเครื่ อง CT scan ดังภาพด้ านล่าง

ระบบก็จะแสดง

1) เลือกพื ้นที่ทงประเทศ
ั้

2) เลือกประเภทสถานพยาบาล

3) เลือกทรัพยากร เป็ นสถานที่และเครื่ องมือแพทย์
4) เลือกเครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
6) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร

5) คลิกค้ นหา
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6) หากเลือกพื ้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี แล้ วเลือกทรัพยากรเป็ นสถานที่และเครื่ องมือแพทย์ แล้ วเลือกจํานวนเตียง แล้ ว
เลือก 1-30 เตียง ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาลในกาญจนบุรี ที่มีเตียง 1-30 เตียง ดังภาพด้ านล่าง
1) เลือกพื ้นที่ตามจังหวัด
2) เลือกจังหวัดที่ต้องการ
3) เลือกประเภทสถานพยาบาล

4) เลือกทรัพยากร เป็ นสถานที่และเครื่ องมือแพทย์
5) เลือกจํานวนเตียง

8) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร

6) เลือก 1-30 เตียง
7) คลิกค้ นหา

นอกจากนี ้ ยังสามารถค้ นหาสถานพยาบาล ตามประเภทของบริการที่ให้ และตามประเภทของผลงานเด่น ที่บนั ทึกลงไป
ในระบบ
ข้ อพึงระวัง
ควรระวังเรื่ องการเลือกเงื่อนไข ที่ขดั แย้ งกันเอง เนื่องจากการเลือกเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข จะเป็ นการผสมเงื่อนไขแบบ
“และ” ดังนันหากเงื
้
่อนไขที่เลือก ไม่มีสว่ นที่ซ้อนทับกัน ก็จะไม่พบสถานพยาบาล อาทิเช่น หากเลือกสถานพยาบาลระดับปฐม
ภูมิ และเลือกทรัพยากรเป็ นแพทย์เฉพาะทาง ก็อาจจะไม่พบสถานพยาบาลใดเลยที่เข้ าเงื่อนไขดังกล่าว หรื อเลือก
สถานพยาบาลประเภท รพ.สต. และเลือกสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ก็จะไม่พบสถานพยาบาลใดเลยที่เข้ าเงื่อนไขเช่นกัน
ควรหลีกเลี่ยง การเลือกสถานพยาบาลประเภท รพ.สต. สําหรับพื ้นที่ ทังประเทศ
้
หรื อระดับภาค เนื่องจากจะเสียเวลาใน
การแสดงผลค่อนข้ างนาน และไม่เหมาะสําหรับการดูข้อมูลพิกดั จํานวนมากในครัง้ เดียวกัน
5. การแสดงเส้ นทางระหว่ างสถานพยาบาล
เครื่ องมืออีกหนึ่งชิ ้น ก็คือการแสดงเส้ นทางระหว่าง สถานพยาบาลหนึง่ ไบยังอีกสถานพยาบาลหนึง่ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ค้ นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข หรื อตามชื่อ
2) เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการให้ เป็ นต้ นทาง โดยคลิกไปที่สถานพยาบาลนัน้ แล้ วเลือก เส้ นทางจากที่น่ ี
3) เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการให้ เป็ นปลายทาง โดยคลิกไปที่สถานพยาบาลนัน้ แล้ วเลือก เส้ นทางสู่ท่ นี ่ ี
4) ระบบจะแสดงหน้ าต่าง ที่บอกสถานพยาบาลต้ นทาง และปลายทาง แล้ วคลิก คํานวณระยะทาง
5) ระบบจะแสดงหน้ าต่างใหม่ ที่แสดงเส้ นทางระหว่างสถานพยาบาลต้ นทาง ไปยังสถานพยาบาลปลายทาง โดยแสดง
ระยะทาง ระยะเวลาเดินทาง และการนําทางจากต้ นทางไปสูป่ ลายทาง
8

เลือกสถานพยาบาลต้ นทาง
2) คลิก เส้ นทางจากที่นี่

1) คลิกไปที่สถานพยาบาลต้ นทาง

เลือกสถานพยาบาลปลายทาง และเลือกคํานวณระยะทาง

2) คลิก เส้ นทางสู่ที่นี่

1) คลิกไปที่สถานพยาบาลปลายทาง

3) คลิก คํานวณระยะทาง
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หน้ าต่างแสดงเส้ นทางระหว่างสถานพยาบาลต้ นทาง และสถานพยาบาลปลายทาง

2) แสดงระยะทางและ
ระยะเวลาเดินทาง

4) แสดงเส้ นทาง

3) แสดงการนําทาง

1) แสดงสถานพยาบาลต้ นทาง และปลายทาง

หากต้ องการเปลี่ยนเส้ นทาง สามารถย้ ายเส้ นทางใหม่ได้ โดยการคลิกไปที่เส้ นทาง แล้ วลากไปยังเส้ นทางอื่น และ
สามารถย้ ายต้ นทางและปลายทางได้ โดยคลิกที่ต้นทางหรื อปลายทาง แล้ วลากไปยังตําแหน่งอื่น ใช้ สําหรับหากต้ องการ
แสดงเส้ นทางจากจุดใด ไปยังสถานพยาบาล หรื อระหว่างจุดใดๆ 2 จุด
การย้ ายเส้ นทาง หรื อย้ ายจุดต้ นทางหรื อปลายทาง ไปยังจุดใดๆ

2) คลิกแล้ วลากเพื่อย้ าย
ต้ นทางหรื อปลายทาง

3) ระยะทางและการนํา
ทางใหม่

1) คลิกแล้ วลากเพื่อย้ าย
เส้ นทาง
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6. การแสดงข้ อมูลทั่วไป ทรั พยากร และบริการของสถานพยาบาลที่เลือก
นอกจากระบบค้ นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข หรื อตามชื่อ และระบบแสดงเส้ นทางระหว่างสถานพยาบาลแล้ ว เมื่อ
เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการ จะสามารถดูข้อมูลของสถานพยาบาลแห่งนันได้
้
โดยคลิกไปที่สถานพยาบาลนัน้ แล้ วเลือก
ข้ อมูลสถานพยาบาล
การเลือกสถานพยาบาลเพื่อแสดงข้ อมูลของสถานพยาบาล

1) คลิกไปที่ชื่อสถานพยาบาลใน
ส่วนแสดงรายชื่อ

1) หรื อคลิกไปที่สถานพยาบาลที่ต้องการ

2) คลิกไปที่ ข้ อมูลสถานพยาบาล

เมื่อเลือกสถานพยาบาล และคลิกที่ ข้ อมูลสถานพยาบาลแล้ ว จะเปิ ดหน้ าต่างใหม่ ที่แสดงข้ อมูลของสถานพยาบาลที่
เลือก โดยจะมีแถบข้ อมูลให้ เลือก ประกอบด้ วย
1) ข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย ข้ อมูลที่ตงั ้ เบอร์ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ผู้บริหาร ประวัติสถานพยาบาล รูปภาพ
2) ข้ อมูลบุคลากร ประกอบด้ วย จํานวนบุคลากร 40 สาขา แบ่งเป็ นรัฐและเอกชน โดยรัฐแบ่งเป็ น ข้ าราชการ พนักงาน
ของรัฐ ลูกจ้ าง จ้ างเหมาเต็มเวลา และไม่เต็มเวลา สําหรับเอกชนแบ่งเป็ นเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา
3) ข้ อมูลแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้ วย จํานวนแพทย์เฉพาะทางตามสาขาต่างๆ โดยรัฐและเอกชน แบ่งประเภท
เหมือนกับ ข้ อมูลบุคลากร
4) ข้ อมูลสถานที่และเครื่ องมือแพทย์ ได้ แก่ จํานวนเตียง ห้ อง ICU ห้ องพิเศษ ห้ องผ่าตัด และเครื่ องมือแพทย์ 7 ชนิด
5) ข้ อมูลประเภทบริการ ได้ แก่ ตัวเลือกบริการด้ านรักษาพยาบาล ชันสูตร ส่งเสริมป้องกันฟื น้ ฟู
6) ข้ อมูลผลงานบริ การ ได้ แก่ จํานวนผู้มารับบริ การผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการอื่นๆ จํานวนผู้ป่วยใน และวันนอน รายปี
7) ข้ อมูลผลงานเด่น เป็ นการนําเสนอผลงานเด่นแต่ละประเภท พร้ อมคําอธิบายและรูปภาพที่เกี่ยวข้ อง
8) เข้ าสูร่ ะบบ เป็ นการ login เพื่อบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง โดยต้ องใส่รหัสสถานพยาบาล
และรหัสผ่าน ที่ออกให้ โดย admin ซึง่ จะเหมือนกับการ login ผ่านส่วนของ login ที่หน้ าหลัก (ดังแสดงในหน้ าที่ 2)
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หน้ าแสดง ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานพยาบาล

หน้ าแสดง ข้ อมูลบุคลากร ภาครัฐ (หน้ าที่ 1 หรื อ 20 ตําแหน่งแรก)

เลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูล
แสดงวันที่ update ล่าสุด

หมายเหตุ ข้ อมูลบุคลากรภาครัฐ (ปี 2551-2552) แสดงข้ อมูลเฉพาะ 5 สาขาหลัก และไม่ได้ แบ่ง ข้ าราชการกับ
พนักงานของรัฐ (โดยจะใส่ไว้ ในส่วนของข้ าราชการทังหมด
้
ยกเว้ นกรณีลกู จ้ าง)
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หน้ าแสดง ข้ อมูลบุคลากร ภาครัฐ (หน้ าที่ 2 หรื อ 20 ตําแหน่งหลัง)

หน้ าแสดง ข้ อมูลบุคลากรภาคเอกชน 40 ตําแหน่ง แบ่งเป็ น full time (FT) และ part time (PT)

เลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูล

หมายเหตุ ข้ อมูลบุคลากรเอกชน (ปี 2550-2552) แสดงเฉพาะ 5 สาขาหลัก
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หน้ าแสดง ข้ อมูลแพทย์เฉพาะทางภาครัฐ

เลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูล

หน้ าแสดง ข้ อมูลแพทย์เฉพาะทางภาคเอกชน

เลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูล

หมายเหตุ ข้ อมูลแพทย์เฉพาะทาง รัฐและเอกชน แสดงเฉพาะปี 2550 และ 2552
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หน้ าแสดง ข้ อมูลสถานที่และเครื่ องมือแพทย์ (รัฐและเอกชน)

เครื่ องมือแพทย์แบ่งตามวิธีการ
จัดหา เป็ น 3 แบบ คือ
1.เป็ นเจ้ าของเอง
2.เช่ามาให้ บริ การ
3.บริ ษัทเป็ นผู้มาให้ บริ การ

เลือกปี ที่ต้องการแสดงข้ อมูล

หมายเหตุ ข้ อมูลเครื่ องมือแพทย์ แสดงปี 2550-2552 ข้ อมูลจํานวนเตียงจากทะเบียนรหัสสถานพยาบาล
หน้ าแสดง ข้ อมูลประเภทบริการ (รัฐและเอกชน) เลือกได้ มากกว่า 1 ตัวเลือก

วันที่ปรับปรุงข้ อมูลล่าสุด

หมายเหตุ ข้ อมูลประเภทบริการ เป็ นข้ อมูลบริการที่ให้ ในปั จจุบนั (ยังไม่มีข้อมูล) จึงไม่ได้ บนั ทึกเป็ นรายปี
แต่จะเป็ นการ update บริ การที่ให้ ณ ปั จจุบนั ซึง่ ดูได้ จาก วันที่ปรับปรุงข้ อมูลล่าสุด
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หน้ าแสดง ข้ อมูลผลงานการให้ บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รัฐและเอกชน)

เลือกปี งบประมาณที่ต้องการแสดงข้ อมูล

หมายเหตุ ข้ อมูลผลงานบริการ แสดงปี 2550-2551
จํานวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน นับตามปี งบประมาณ (ตังแต่
้ ตุลาคม ถึง กันยายน)

ข้ อสังเกต
ข้ อมูลที่แสดง เป็ นข้ อมูลจากระบบการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ ซึง่ อาจจะยังเชื่อมโยงมาไม่ครบทังหมด
้
และ
ข้ อมูลบางส่วนอาจจะได้ ไม่ครบทุกแห่ง หรื อไม่ครบทุกปี รวมทังคุ
้ ณภาพของข้ อมูลบางแห่งก็อาจจะมีปัญหา
โดยระบบจะแสดงข้ อมูลของปี ที่มีข้อมูล และจะนําข้ อมูลปี ล่าสุดที่มีข้อมูลมาแสดงเป็ นอันดับแรก
สําหรับระบบค้ นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไขของการมีทรัพยากร
จะใช้ ข้อมูลของปี ล่าสุดที่มีข้อมูลของ
สถานพยาบาลแต่ละแห่ง ในการค้ นหาและแสดงผล อาทิเช่น หากสถานพยาบาลมีข้อมูลบุคลากรปี 2551 และ
2552 ก็จะใช้ ข้อมูลของปี 2552 ในการค้ นหาตามเงื่อนไข ในขณะที่หากสถานพยาบาลอีกแห่ง มีเพียงข้ อมูลปี
2551 ก็จะใช้ ข้อมูลของปี 2551 ในการค้ นหา เป็ นต้ น
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ส่ วนที่ 2 การบันทึก แก้ ไขข้ อมูล
1. การ Login เพื่อบันทึกหรื อแก้ ไขข้ อมูลของแต่ ละสถานพยาบาล
ในการ Login เพื่อบันทึกหรื อแก้ ไขข้ อมูลของสถานพยาบาลแต่ละแห่งนัน้ สามารถทําการบันทึกและแก้ ไขได้ โดย
สถานพยาบาลแห่งนัน้ หรื อโดยผู้ที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ โดยแต่ละสถานพยาบาล จะใช้ รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก และ
สําหรับรหัสผ่าน จะได้ รับจาก admin ของระบบ เมื่อเริ่มมีการใช้ งาน
การ Login เพื่อบันทึกหรื อแก้ ไขข้ อมูลของสถานพยาบาล สามารถเข้ าได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 คือ เข้ าจากส่วนของ Login ในหน้ าหลัก ซึง่ เมื่อใส่ รหัสสถานพยาบาลและรหัสผ่าน ของสถานพยาบาล แล้ ว ก็จะ
เข้ าสูห่ น้ า บันทึกและแก้ ไขข้ อมูลของสถานพยาบาล โดยทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาค้ นหาที่ตงของสถานพยาบาลก่
ั้
อน
1) ใส่รหัสสถานพยาบาล และ รหัสผ่าน

2) คลิก เข้ าสู่ระบบ

วิธีที่ 2 คือ เข้ าจากหน้ าต่างแสดงข้ อมูลของสถานพยาบาลแห่งนัน้ หลังจากค้ นหา และคลิกแสดงข้ อมูลสถานพยาบาล
แล้ ว โดยเมื่อคลิกที่แถบ เข้ าสูร่ ะบบ ก็จะมีข้อความให้ ใส่ รหัสสถานพยาบาล และรหัสผ่าน เพื่อเข้ าสู่ mode การบันทึก
และแก้ ไขข้ อมูล
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หน้ าแสดง ข้ อมูลของสถานพยาบาลที่เลือก ให้ คลิกที่แถบ เข้ าสูร่ ะบบ

คลิก เข้ าสูร่ ะบบ

หน้ าแสดง การเข้ าสูร่ ะบบ โดยให้ ใส่รหัสสถานพยาบาลและรหัสผ่าน

คลิก กลับสูเ่ มนู
หากต้ องการกลับสู่
หน้ าแสดงข้ อมูล

1) ใส่รหัสสถานพยาบาล และ รหัสผ่าน

2) คลิก ตกลง

หมายเหตุ หากต้ องการกลับสู่ หน้ าแสดงข้ อมูลของสถานพยาบาล ให้ คลิกที่ กลับสูเ่ มนู
เมื่อใส่รหัสสถานพยาบาล และรหัสผ่านแล้ ว จะเข้ าสู่ mode ของการบันทึกและแก้ ไขข้ อมูล ของสถานพยาบาล
ต่อไป
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2. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลทั่วไปสถานพยาบาล
เมื่อใส่รหัสสถานพยาบาล และรหัสผ่านของสถานพยาบาลแล้ ว จะเข้ าสู่ mode บันทึกข้ อมูลของสถานพยาบาล ทําให้
ข้ อมูลในแถบต่างๆ สามารถบันทึกและแก้ ไขได้
สําหรับแถบ ข้ อมูลทัว่ ไป จะสามารถแก้ ไขข้ อมูล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ เว็บไซต์ ชื่อผู้บริหาร และประวัติ
สถานพยาบาล ได้ สําหรับชื่อสถานพยาบาล และที่ตงั ้ (ตําบล อําเภอ จังหวัด) ไม่สามารถแก้ ไขได้ เนื่องจากมาจากระบบ
ทะเบียนรหัสสถานพยาบาล หากข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง จะต้ องมีการแจ้ งเพื่อแก้ ไขในระบบทะเบียนรหัสสถานพยาบาลของสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
นอกจากนี ้ยังสามารถใส่รูปภาพหลักของสถานพยาบาล (จํานวน 1 รูป) ที่จะปรากฎเมื่อคลิกที่พิกดั ของสถานพยาบาล
รูปภาพของผู้บริหารสถานพยาบาล และรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติม (มากกว่า 1 รูป) โดยคลิกที่ เปลี่ยนรูป เพื่อทําการ add รูปภาพ
จากแฟ้ม โดยการ browse file ที่ต้องการ
สําหรับการบันทึกแก้ ไขประวัติสถานพยาบาล เมื่อคลิก แก้ ไข ที่ประวัติสถานพยาบาล จะปรากฎส่วนของการบันทึก
ข้ อความ ซึง่ สามารถทําการบันทึกหรื อแก้ ไขได้ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ วให้ คลิกที่ บันทึกข้ อมูล เพื่อกลับสูห่ น้ า ข้ อมูลทัว่ ไป แล้ วคลิก
ที่ บันทึกข้ อมูล ที่หน้ าข้ อมูลทัว่ ไป เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทังหมดในหน้
้
านี ้

9) คลิก บันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

9) หรื อคลิก ยกเลิก
หากไม่ต้องการบันทึก

1) คลิก ข้ อมูลทัว่ ไป
2) แก้ ไขที่อยู่
6) เปลี่ยนรูปหลัก

3) แก้ ไขเบอร์ โทร แฟกซ์
อีเมล์ เว็บไซต์
4) แก้ ไขชื่อผู้บริ หาร

7) เปลี่ยนรูปผู้บริ หาร

5) แก้ ไขประวัติสถานพยาบาล

8) เพิ่ม/ลบ รูปประกอบ
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การเพิ่ม/ลบ รูปภาพประกอบ

1) คลิก เพื่อเลือกรูปที่ต้องการเพิ่ม

2) คลิกตกลง เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้ าข้ อมูลทัว่ ไป

2) หรื อคลิกยกเลิก เพื่อไม่บนั ทึกและกลับสูห่ น้ าข้ อมูลทัว่ ไป
คลิก เพื่อลบรูปที่ไม่ต้องการออก

การบันทึก แก้ ไข ประวัติสถานพยาบาล
2) คลิก บันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

2) หรื อคลิก ยกเลิก
หากไม่ต้องการบันทึก

1) พิมพ์เพื่อแก้ ไขประวัติสถานพยาบาล

20

3. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลบุคลากร
การบันทึกข้ อมูลบุคลากร ให้ เลือกไปที่แถบ ข้ อมูลบุคลากร แล้ วเลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล โดยเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี เมื่อ
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554) หรื อเลือก แก้ ไขข้ อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูล ที่ได้
ต้ องการบันทึกข้ อมูลในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล (ตังแต่
บันทึกไปแล้ ว (ตังแต่
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554)
หน้ าบันทึกข้ อมูลบุคลากร

2) เลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล

1) เลือกปี ที่ต้องการดูข้อมูล

เมื่อเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี สําหรับบันทึกข้ อมูลใหม่ในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล

1) เลือกเพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี

2) เลือกปี ที่ต้องการบันทึก
4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

3) กรอกข้ อมูลของปี ที่เลือก
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เมื่อเลือก แก้ ไขข้ อมูล สําหรับแก้ ไขข้ อมูลในปี ที่มีข้อมูลแล้ ว

1) เลือก แก้ ไขข้ อมูล
4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

3) แก้ ไขข้ อมูลของปี ที่เลือก
2) เลือกปี ที่ต้องการแก้ ไข

4. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลแพทย์ เฉพาะทาง
การบันทึกข้ อมูลแพทย์เฉพาะทาง ให้ เลือกไปที่แถบ แพทย์เฉพาะทาง แล้ วเลือกสาขาของแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการ
้ ปี 2550 – ปี
แล้ วเลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล โดยเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี เมื่อต้ องการบันทึกข้ อมูลในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล (ตังแต่
ปั จจุบนั คือ 2554) หรื อเลือก แก้ ไขข้ อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูล ที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว (ตังแต่
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554)

2) เลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล

1) เลือกปี ที่ต้องการดูข้อมูล
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เมื่อเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี สําหรับบันทึกข้ อมูลใหม่ในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

1) เลือกเพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี
4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

2) เลือกปี ที่ต้องการบันทึก

3) กรอกข้ อมูลของปี ที่เลือก

เมื่อเลือก แก้ ไขข้ อมูล สําหรับแก้ ไขข้ อมูลในปี ที่มีข้อมูลแล้ ว

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

1) เลือก แก้ ไขข้ อมูล
4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก
3) แก้ ไขข้ อมูลของปี ที่เลือก

2) เลือกปี ที่ต้องการแก้ ไข
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5. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลสถานที่และเครื่ องมือแพทย์
การบันทึกข้ อมูลสถานที่และเครื่ องมือแพทย์ ให้ เลือกไปที่แถบ สถานที่และเครื่ องมือแพทย์ แล้ วเลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล โดย
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554) หรื อเลือก แก้ ไข
เลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี เมื่อต้ องการบันทึกข้ อมูลในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล (ตังแต่
ข้ อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูล ที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว (ตังแต่
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554)

2) เลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล

1) เลือกปี ที่ต้องการดูข้อมูล

เมื่อเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี สําหรับบันทึกข้ อมูลใหม่ในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

1) เลือกเพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี
2) เลือกปี ที่ต้องการบันทึก

4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

3) กรอกข้ อมูลของปี ที่เลือก
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เมื่อเลือก แก้ ไขข้ อมูล สําหรับแก้ ไขข้ อมูลในปี ที่มีข้อมูลแล้ ว

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

1) เลือก แก้ ไขข้ อมูล
4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

3) แก้ ไขข้ อมูลของปี ที่เลือก
2) เลือกปี ที่ต้องการแก้ ไข

6. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลประเภทบริการที่มี
การบันทึกข้ อมูลประเภทบริการที่มี ให้ เลือกไปที่แถบ ประเภทบริการ แล้ วเลือกแถบประเภทบริการย่อยที่ต้องการ แล้ ว
เลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล โดยเลือก แก้ ไขข้ อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูล ที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว แล้ วคลิกบริ การแต่ละประเภท โดยทํา
เครื่ องหมาย / เมื่อมีบริการนัน้ หรื อคลิกอีกครัง้ เพื่อเอาเครื่ องหมาย / ออก หากไม่ได้ มีบริการนันแล้
้ ว แล้ วคลิก บันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก หรื อ ยกเลิก เพื่อกลับไปสูค่ า่ เดิม
เลือก แก้ ไขข้ อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

3) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

1) เลือก แก้ ไขข้ อมูล
2) คลิกเพื่อเลือกบริ การที่มี

3) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก
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7. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลผลงานการให้ บริการ
การบันทึกข้ อมูลผลงานการให้ บริการ ให้ เลือกไปที่แถบ ข้ อมูลการให้ บริ การ แล้ วเลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล โดยเลือก เพิ่ม
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554) หรื อเลือก แก้ ไขข้ อมูล
ข้ อมูลใหม่รายปี เมื่อต้ องการบันทึกข้ อมูลในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล (ตังแต่
เพื่อแก้ ไขข้ อมูล ที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว (ตังแต่
้ ปี 2550 – ปี ปั จจุบนั คือ 2554)

2) เลือกวิธีบนั ทึกข้ อมูล

1) เลือกปี ที่ต้องการดูข้อมูล

เมื่อเลือก เพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี สําหรับบันทึกข้ อมูลใหม่ในปี ที่ยงั ไม่มีข้อมูล

1) เลือกเพิ่มข้ อมูลใหม่รายปี
2) เลือกปี ที่ต้องการบันทึก

4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

3) กรอกข้ อมูลของปี ที่เลือก
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เมื่อเลือก แก้ ไขข้ อมูล สําหรับแก้ ไขข้ อมูลในปี ที่มีข้อมูลแล้ ว

1) เลือก แก้ ไขข้ อมูล

4) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก

4) หรื อคลิกยกเลิกหาก
ไม่ต้องการบันทึก

3) แก้ ไขข้ อมูลของปี ที่เลือก
2) เลือกปี ที่ต้องการแก้ ไข

8. การบันทึกและแก้ ไขข้ อมูลผลงานเด่ น
การบันทึกข้ อมูลผลงานเด่น ให้ เลือกไปที่แถบผลงานเด่น หากยังไม่มีการบันทึกผลงานเด่นมาก่อน ให้ คลิกไปที่ เพิ่ม
ผลงาน เพื่อทําการบันทึกข้ อมูล แต่หากมีการบันทึกผลงานไว้ แล้ ว สามารถเลือกที่รายการผลงานเด่น เพื่อเลือกประเภท
ผลงานที่ต้องการ หากต้ องการแก้ ไขผลงานเด่นที่บนั ทึกไปแล้ ว ให้ คลิกที่ แก้ ไข หากต้ องการลบผลงานเด่น ให้ คลิกที่ ลบ
หน้ าบันทึกข้ อมูล ผลงานเด่น

1) เลือกแถบ ผลงานเด่น

2) เลือกประเภท ผลงานเด่น
(หากมีการบันทึกข้ อมูลแล้ ว)
3) คลิกเพิ่มผลงาน (เมื่อต้ องการ
เพิ่มผลงานประเภทใหม่)

3) หรื อคลิกแก้ ไข (เมื่อต้ องการแก้ ไข
ผลงานประเภทเดิมที่บนั ทึกแล้ ว)

3) หรื อคลิกลบ (เมื่อต้ องการลบ
ผลงานประเภทเดิมที่บนั ทึกแล้ ว)

4) คลิกเพิ่มรูปภาพ (เมื่อต้ องการเพิ่ม
หรื อลบรูปภาพของผลงานที่เลือก)
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เมื่อคลิก เพิ่มผลงาน เพื่อเพิ่มผลงานประเภทใหม่ที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึก

1) เลือกประเภท ผลงานเด่น
(เฉพาะที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึก)

3) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก และ
กลับสูห่ น้ าผลงานเด่น

3) หรื อคลิกยกเลิก เมื่อ
ไม่ต้องการบันทึก และ
กลับสูห่ น้ าผลงานเด่น

2) พิมพ์รายละเอียดของ
ผลงานเด่น

เมื่อคลิกแก้ ไข เพื่อแก้ ไขผลงานเด่นในประเภทที่ได้ บนั ทึกไปแล้ ว

2) คลิกบันทึกข้ อมูล
เมื่อต้ องการบันทึก และ
กลับสูห่ น้ าผลงานเด่น

2) หรื อคลิกยกเลิก เมื่อ
ไม่ต้องการบันทึก และ
กลับสูห่ น้ าผลงานเด่น

1) แก้ ไขผลงานเด่น ตาม
ประเภทที่เลือกไว้ จากหน้ า
ผลงานเด่น
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เมื่อคลิกเพิ่มรูปภาพ เพื่อเพิ่มหรื อลบรูปภาพของผลงานเด่นแต่ละประเภท

1) คลิก เพื่อเลือกรูปที่ต้องการเพิ่ม

2) คลิกตกลง เพื่อบันทึกและกลับสู่หน้ าผลงานเด่น

2) หรื อคลิกยกเลิก เพื่อไม่บนั ทึกและกลับสูห่ น้ าผลงานเด่น
คลิก เพื่อลบรูปที่ไม่ต้องการออก

หมายเหตุ ประเภทของผลงานเด่น แต่ละประเภท จะสามารถใส่ข้อความได้ 1 ข้ อความ และรูปภาพ 1 ชุด (หลาย
รูปภาพ) หากผลงานเด่นประเภทหนึง่ ๆ มีผลงานมากกว่า 1 ชิ ้น สามารถเพิ่มข้ อความต่อลงไปด้ านล่างของข้ อความเดิม
โดยการคลิกที่ แก้ ไข สําหรับผลงานประเภทนันๆ
้ โดยใน version นี ้ ยังไม่สามารถแยกให้ มีผลงานได้ มากกว่า 1 ชิ ้น ใน
ผลงานประเภทเดียวกันได้
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