
ขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนการทํางานใน

ระบบระบบ data center data center
ของหนวยบริการของหนวยบริการ



สถานบริการสถานบริการ  ที่เขามาใชงานที่เขามาใชงาน

รพทรพท..  รพศรพศ.. รพชรพช..

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ    
รพรพ..เอกชนเอกชน

คลินิกชุมชนอบอุนคลินิกชุมชนอบอุน  ที่ขึ้นทะเบียนเปนที่ขึ้นทะเบียนเปน

หนวยบริการประจําหนวยบริการประจํา

ศูนยบริการสาธารณสุขศูนยบริการสาธารณสุขกทมกทม  //  เทศบาลเทศบาล



⁄⁄คลินิกชุมชนอบอุน

⁄⁄⁄รพ.ของรัฐนอกสังกัด สธ.

⁄⁄ศูนยบริการสาธารณสุข 
กทม.

⁄⁄⁄รพ.เอกชน

⁄⁄⁄รพ.ของกรมตางใน สธ 

⁄⁄⁄รพท., รพศ. ,รพช.

หนวยที่รับการ

สงตอ

หนวยปฐมภูมิหนวยประจํา



http://dc.nhso.go.th







ภายในแตละระบบประกอบดวย



ผูใชจะเห็นเฉพาะเมนูที่ไดรับสิทธิ์เขาใชงานเทานั้น

สาขาจังหวัด

หนวยบริการ



เงื่อนไขการใชงานเงื่อนไขการใชงาน

การยอนกลับการยอนกลับ    หามหาม  คลิกขวาคลิกขวา  กดกด  back back   
ใหใชวิธีใหใชวิธี  คลิกเมนูที่ตองการทางซายมอืคลิกเมนูที่ตองการทางซายมอื  
การปลอยหนาจอคางไวนานเกินไปโดยไมการปลอยหนาจอคางไวนานเกินไปโดยไม

ทํางานทํางาน  จะเกิดจะเกิด  time out expire time out expire 
error  error  ตองตอง  login login เขามาใหมเขามาใหม

การกรอกขอมลูการกรอกขอมลู  ในชองที่มีในชองที่มี  **  ตองกรอกใหตองกรอกให

ครบครบ  จึงทํางานตอไปไดจึงทํางานตอไปได



1. สมัครเขาระบบ 

2. บันทึกขอมูลพื้นฐาน
หนวยบริการ (profile)

สิ่งที่ทานตองทําคือสิ่งที่ทานตองทําคือ    



การสมัครเพิ่มเขาในระบบการสมัครเพิ่มเขาในระบบ



วิธีการขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการใหม
(เพิ่มการเขาเปนหนวยบริการ)





1.ใส รหัส รพ. หรือ ชื่อรพ.2.กด คนหา

3.หนาจอจะแสดงผลการ 
คนหา  แลว กด”เลือก”
หนวยที่ตองการ





ใสขอมูลในชองที่มี*ให
ครบ แลวกด บันทึก



คลิก แตละหัวขอเพื่อเพิ่มขอมูล  ยกเวน
รายการบุคลากรเฉพาะทาง   เสร็จแลว
คลิก “ยืนยันและสงขอมูล”











การตรวจสอบ / แกไขขอมูล
ขั้น 1



การตรวจสอบ / แกไขขอมูล
ขั้น 2











สาขาเขต ตรวจสอบผล
การสมัครของหนวย
บริการ  โดยคลิก



ใสขอมูลป2550 ในชองที่มี*
แลวกด คนหา



ตรวจสอบขอมูลใหครบ 
แลวเลือกสถานะ 
“ตรวจสอบแลว” จนครบ
แลวกดบันทึก ดานลางสุด



สาขาเขต ตรวจสอบผล
การสมัครของหนวย
บริการ  โดยคลิก



ใสขอมูลป2550 ในชองที่มี*
แลวกด คนหา



ตรวจสอบขอมูลใหครบ 
แลวเลือกสถานะ 
“ตรวจสอบแลว” จนครบ
แลวกดบันทึก ดานลางสุด



1 ตรวจสอบรายชื่อหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียน
ในป 2550



บันทึกยืนยันสถานะ หรือ เปลี่ยน
ประเภท หรือ ออกจากการเปนหนวย
บริการ  ในป 2550



คนพบ สมัครเขารวมแลว ในป 2550
ใหไปทําบันทึกผลการตรวจประเมิน

ถาคนไมพบ ใหไปสมัครเพิ่มใหม



วิธีการยืนยันเปนหนวย
บริการประเภทเดิม





ตรวจสอบ/
เปลี่ยนแปลง/
ยืนยัน ชื่อกองทุน
สาขาจังหวัดใหครบ 
แลวกด “บันทึก” 
ดานลาง



การเปลี่ยนประเภทหนวยบริการ

• รพช./รพท./รพศ./รพ.นอกสังกัด /รพ.เอกชน  ตามปกติจะขึ้น
ทะเบียนเปน หนวยบริการประจํา / หนวยบริการปฐมภูมิ และ
หนวยบริการที่รับการสงตอ  

• สอ. ตามปกติจะขึ้นทะเบียนเปน หนวยบริการประจาํ / หนวย
บริการปฐมภูมิ 

• หาก รพ. ตองการปรับประเภทการขึ้นทะเบียน เชน รพศ. 
ตองการเปนหนวยที่รับการสงตออยางเดียวนั้น  ก็ใหมาทําการ
เปลี่ยนประเภทหนวย

• หากไมมี ที่ใดเปลี่ยนแปลงประเภทการขึ้นทะเบียน ก็ผานไปทํา
เมนูอื่น



วิธีการเปลี่ยนประเภทของ
หนวยบริการ

คลิกเลือก 
“ขอมูลคําขอ
แจงเปลี่ยน
ประเภทหนวย
บริการ”











คลิกเลือกขอมูลในชองที่
มี*ใหครบ แลวกด บันทึก



คลิกเมนูคําสั่งที่ละเมนู
แลวใสขอมูลในชองที่มี*
ใหครบ แลวกด บันทึก









การใชงานการใชงาน

ขอมูลพื้นฐานหนวยบริการขอมูลพื้นฐานหนวยบริการ



ขอมูลพื้นฐานหนวยบริการขอมูลพื้นฐานหนวยบริการ  คือคือ
อะไรอะไร

  เปนขอมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะเปนขอมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะ                      
ขีดความสามารถในการใหบรกิารขีดความสามารถในการใหบรกิาร  
และและ  ผลการดําเนนิการของหนวยผลการดําเนนิการของหนวย
บริการและเครือขายหนวยบรกิารบริการและเครือขายหนวยบรกิาร      
ทุกแหงที่อยูในระบบหลักประกันทุกแหงที่อยูในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติสุขภาพแหงชาติ  



  ใครบางที่ตองจัดทําใครบางที่ตองจัดทํา  Hospital ProfileHospital Profile

ทุกหนวยบริการและเครือขายหนวยทุกหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการบริการ      ที่อยูในระบบหลักประกันที่อยูในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติโดยสุขภาพแหงชาติโดย  หนวยบรกิารที่ทาํหนวยบรกิารที่ทาํ

สัญญาสัญญา//ขอตกลงขอตกลงกับสปสชกับสปสช..  เปนเปน

ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ  จัดทําจัดทํา//รวบรวมขอมูลของรวบรวมขอมูลของ



  วิธีกรอกขอมูลวิธีกรอกขอมูล  และจดัสงขอมูลและจดัสงขอมูล

กรอกในกรอกใน  data center data center ระบบขึ้นทะเบียนหนวยระบบขึ้นทะเบียนหนวย
บริการบริการ  

จัดทําจัดทํา//ปรับปรุงขอมูลปรับปรุงขอมูล  ทุกปทุกป    กอนขึ้นทะเบียนกอนขึ้นทะเบียน
ประจําปประจําป  ในเดือนในเดือน  กคกค..--  สคสค..

กรอกขอมูลผลการดําเนินงานของรายปกรอกขอมูลผลการดําเนินงานของรายป  

ปงบประมาณที่ผานมาปงบประมาณที่ผานมา  

--  ปงบประมาณปงบประมาณ  4949  ใหกรอกขอมูลปใหกรอกขอมูลป  4848
(1/10/47 (1/10/47 –– 30/9/48)  30/9/48)  

--  ปงบประมาณปงบประมาณ  5050  ใหกรอกขอมูลปใหกรอกขอมูลป  4499
(1/10/48 (1/10/48 –– 30/9/49)30/9/49)



การจัดทําการจัดทํา  HospitalHospital ProfileProfile  มีแหลงขอมูลมีแหลงขอมูล  จากจาก

ไหนไหน

Profile Profile ของหนวยบริการของหนวยบริการ  ที่มีการพัฒนาที่มีการพัฒนา    HAHA

จากรายงานประจําเดือนจากรายงานประจําเดือน  สปสชสปสช..0110 0110 รงรง..55

ระบบทะเบียนระบบทะเบียน  //  เวชระเบียนเวชระเบียน  //แฟมครอบครัวแฟมครอบครัว  

// 1212  แฟมผูปวยในแฟมผูปวยใน  

จากรายงานประจําปของโรงพยาบาลจากรายงานประจําปของโรงพยาบาล





เลือกปที่ตองการกรอกขอมูล 2549  แลวคลิก “เลือก”



เมนูเริ่มตน เมื่อยังไมไดกรอกขอมูลใด ๆ
ใหคลิก ที่หัวขอการบันทึกขอมูล  



ตรวจสอบขอมูล แกไข 
แลวกดปุมบันทึก ที่ดานลาง



เมนูอื่น ๆ จะปรากฏเมื่อ
เริ่มกรอกขอมูลพื้นฐาน
แลว

คลิกเลือก กรอก
ขอมูลที่ละหัวขอ
จนครบ



⁄⁄คลินิกชุมชนอบอุน

⁄⁄⁄รพ.ของรฐันอกสังกัด สธ.

⁄⁄ศูนยบรกิารสาธารณสขุ 
กทม.

⁄⁄⁄รพ.เอกชน

⁄⁄⁄รพ.ของกรมตางใน สธ 

⁄⁄⁄รพท., รพศ. ,รพช.

III.ขอมูลของ
โรงพยาบาล

II.ขอมูลของหนวย
บริการปฐมภูมิและ

เครือขายหนวยบริการ

I.ขอมูลทั่วไป
ภาพรวมของ

หนวยบริการ

หัวขอการบันทึกขอมูล ของหนวยบริการแตละประเภท





ใสขอมูลครบแลว
กด บันทึก



การเพิ่มขอมูลเครือขายหนวยบริการ
คลิก  “เพิ่มหนวยบริการ”

1. ขอมูลเครือขายหนวยบริการ 
 หมายถึงรายชื่อหนวยปฐมภูมิทุกแหงที่
เปนเครือขายของหนวยประจํา นั้น  



คลิกที่ “คนหา”



แสดงผลการคนหา  แลวคลิก “เลือก”



2. 
 หมายถึงรายชื่อโรงพยาบาลที่รับผูปวยที่หนวยประจํา
สงตอ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของหนวยบริการ
ประจํานั้น  









































การเรียกดูขอมลูการเรียกดูขอมลู






