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คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ version beta 
 
 ระบบประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นแสดงผลข้อมลู และสว่นบนัทกึแก้ไขข้อมลู 
 

ส่วนที่ 1 การแสดงผลข้อมูล 
 
1. หน้าต่างแสดงผลข้อมูล 

เม่ือเข้าสู ่website http://gishealth.moph.go.th/hisomap จะแสดงหน้าตา่งต้อนรับ คลกิ เข้าสู่ระบบ 

 
 
 เม่ือเข้าสูร่ะบบ จะได้หน้าตา่งแสดงผลดงัภาพด้านลา่ง 

 

คลิก 
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 หน้าตา่งแสดงผล จะประกอบด้วย สว่นตา่งๆ ดงันี ้
1) สว่นแสดงแผนท่ี เป็นสว่นแสดงแผนท่ีและพิกดัของสถานพยาบาลท่ีเลือกตามเง่ือนไข 
2) เคร่ืองมือ ยอ่/ขยาย และเล่ือน แผนท่ี (Zoom out, Zoom in, Pan) 
3) ตวัเลือกรูปแบบแผนท่ี ได้แก่ Map view (แผนท่ีถนน) Satellite view (แผนท่ีภายถ่ายดาวเทียม) Earth view (แผนท่ี

ลกูโลก 3 มิติ) และ Terrain view (แผนท่ีภมิูประเทศ) 
4) ตวัเลือกพืน้ท่ี ใช้สําหรับกําหนดเขตพืน้ท่ี ท่ีต้องการเลือกในการแสดงพิกดัของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกตาม

จงัหวดั ภาค หรือเขตพืน้ท่ี ซึง่เม่ือเลือกแล้ว ก็จะเป็นการกรองสถานพยาบาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเลือก 
5) ตวัเลือกประเภทสถานพยาบาล ใช้สําหรับเลือกสถานพยาบาลบางประเภท ท่ีต้องการแสดงพิกดั (เลือกได้มากกวา่ 

1 ประเภท หรือเลือกทกุประเภท)  
6) ตวัเลือกระดบัของสถานพยาบาล ใช้สําหรับเลือกระดบัของสถานพยาบาล ท่ีต้องการแสดงพิกดั (เลือกได้ 1 ระดบั) 
7) ตวัเลือกทรัพยากรและบริการท่ีมี ใช้สําหรับเลือกสถานพยาบาลเฉพาะท่ีมีทรัพยากรสขุภาพท่ีเลือกไว้ หรือท่ีมีบริการ

ท่ีต้องการ หรือท่ีมีผลงานเดน่ตามประเภทของผลงานเดน่ท่ีเลือกไว้ (เลือกได้ 1 ประเภทของทรัพยากรหรือบริการ) 
8) สว่นค้นหาสถานพยาบาลตามช่ือ โดยใสช่ื่อของสถานพยาบาลท่ีต้องการในการค้นหา (ไมจํ่าเป็นต้องพิมพ์ช่ือเตม็) 
9) สว่นของการ login เพ่ือบนัทกึและแก้ไขข้อมลูของสถานพยาบาล โดยต้องใส ่ รหสัสถานพยาบาล และรหสัผ่านท่ี

ได้รับจาก Admin สําหรับแตล่ะสถานพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) สว่นแสดงแผนที่ 3) ตวัเลือกรูปแบบแผนท่ี 2) เคร่ืองมือย่อ/ขยาย/เล่ือนแผนท่ี 9) สว่น login เพ่ือบนัทกึข้อมลู 

4) ตวัเลือกพืน้ท่ี 

5) ตวัเลือกประเภท
สถานพยาบาล 

6) ตวัเลือกระดบับริการ 

7) ตวัเลือกทรัพยากร /
บริการท่ีมี 

8) ค้นหาตามช่ือ 
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2. การเปล่ียนรูปแบบแผนที่ และการย่อ/ขยาย 
ตวัเลือกรูปแบบแผนท่ี มีทัง้หมด 4 รูปแบบ โดยเป็นแผนท่ี 2 มิติ 3 รูปแบบ ได้แก่ Map view (แผนท่ีถนน) Satellite view 

(แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม) และ Terrain view (แผนท่ีภมิูประเทศ) และเป็นแผนท่ี 3 มิติ 1 รูปแบบ คือ Earth view (แผนท่ี
ลกูโลก 3 มิติ) ซึง่ต้องมีการติดตัง้ earth view (Google earth) ก่อน โดยจะมีการถามให้ทําการติดตัง้โดยอตัโนมติั 

สําหรับแผนท่ี 2 มิติ จะมีปุ่ ม ยอ่/ขยาย เป็นแถบเล่ือน +/- เม่ือคลกิไปท่ีเคร่ืองหมาย + หรือเล่ือนแถบไปทาง + จะ
หมายถงึขยาย (Zoom in) หากคลกิท่ีเคร่ืองหมาย – จะหมายถงึการยอ่ (Zoom out) และจะมีปุ่ มเล่ือนแผนท่ี (Pan) เพ่ือเล่ือน
แผนท่ีขึน้ลงหรือซ้ายขวา ทัง้นีก้ารเล่ือนแผนท่ียงัสามารถทําได้โดยใช้เม้าส์ (รูปมือ) คลกิค้างไว้แล้วเล่ือนแผนท่ีไปยงัทิศทางท่ี
ต้องการ 

แผนท่ีแบบ Terrain view (แผนท่ีภมิูประเทศ) 

 
  
  แผนท่ีแบบ Satellite view (แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม) 

 

ปุ่ มย่อ/ขยาย 

ปุ่ มเล่ือนแผนท่ี 
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สําหรับแผนท่ี 3 มิติ (Earth view) จะมีมมุมอง 3 มิติ โดยจะมีปุ่ มเพิ่มเติม สําหรับการปรับมมุมองเป็น 3 มิติ เช่น ก้ม/เงย 
และหมนุ เสมือนเป็นการหมนุลกูโลก ดงัภาพด้านลา่ง 

แผนท่ีแบบ Earth view 3D (แผนท่ีลกูโลก 3 มิติ) 

 
 
3. การค้นหาสถานพยาบาลตามช่ือ 

การค้นหาสถานพยาบาลตามช่ือ สามารถทําได้โดยการพิมพ์ช่ือสถานพยาบาลท่ีต้องการค้นหา ในสว่นของการค้นหา
ตามช่ือของสถานพยาบาล แล้วคลกิ ค้นหา เม่ือพบสถานพยาบาลแล้ว จะแสดงรายช่ือของสถานพยาบาลท่ีมีช่ือตามท่ีพิมพ์
ออกมาทัง้หมด ในสว่นของการแสดงรายช่ือสถานพยาบาล พร้อมแสดงจํานวนสถานพยาบาลท่ีพบทัง้หมด และจําแนกตาม
ประเภทสถานพยาบาล ในสว่นของการแสดงจํานวนสถานพยาบาล บริเวณด้านลา่งของสว่นแสดงแผนท่ี 

 

ปุ่ มก้ม/เงย และหมนุลกูโลก 

1) พิมพ์ช่ือ 

2) คลิกค้นหา 

4) สว่นแสดงจํานวน
สถานพยาบาล จําแนกตาม
ประเภทสถานพยาบาล 

5) สว่นแสดงพิกดั
สถานพยาบาล 

3) สว่นแสดงรายช่ือ
สถานพยาบาล เรียงตามช่ือ 



5 
 

4. การค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข 
การค้นหาสถานพยาบาลตามเง่ือนไข ประกอบด้วยการเลือกเง่ือนไขทัง้หมด 4 เง่ือนไข ได้แก่ 
1) การเลือกสถานพยาบาลตามพืน้ท่ี 
2) การเลือกประเภทสถานพยาบาล 
3) การเลือกระดบัของสถานพยาบาล 
4) การเลือกทรัพยากรหรือบริการท่ีมีของสถานพยาบาล 
โดยสามารถกําหนดเง่ือนไขได้พร้อมกนั มากกวา่ 1 เง่ือนไข ซึง่จะเป็นเง่ือนไขผสมแบบ “และ” เม่ือกําหนดเง่ือนไข

มากกวา่ 1 เง่ือนไข โดยมีตวัอยา่งการเลือกเง่ือนไข ดงันี ้
 
1) การเลือกพืน้ท่ี และประเภทของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกพืน้ท่ี ได้ตามจงัหวดั ตามภาค 5 ภาค ตามภาค 10 

ภาค ตามเขตพืน้ท่ีสาธารณสขุ ตามเขตพืน้ท่ีของสปสช. หรือตามเขตของสสส. เช่น เม่ือเลือกพืน้ท่ีตามจงัหวดั ก็ให้
ทําการเลือกจงัหวดัท่ีต้องการ พร้อมเลือกประเภทของสถานพยาบาล โดยสามารถเลือกสถานพยาบาลได้มากกว่า 1 
ประเภท หรือเลือกทกุประเภท ระบบจะแสดงสถานพยาบาลในจงัหวดันัน้ ตามประเภทสถานพยาบาลท่ีเลือก 

 
การเลือกพืน้ท่ีจงัหวดั ราชบรีุ โดยเลือกสถานพยาบาลทกุประเภท 

 
 

2) การเลือกพืน้ท่ี ประเภทของสถานพยาบาล และระดบัของสถานพยาบาล เช่น เม่ือเลือกพืน้ท่ีตามภาค 5 ภาค แล้ว
เลือกภาคกลาง แล้วเลือกสถานพยาบาลทกุประเภท แล้วเลือกระดบัสถานพยาบาลเป็น ระดบัตติยภมิู ระบบก็จะ
แสดงสถานพยาบาลในภาคกลาง ทกุประเภท ท่ีเป็นสถานพยาบาลระดบัตติยภมิู ดงัภาพด้านลา่ง 

 

1) เลือกพืน้ท่ีตามจงัหวดั 

2) เลือกจงัหวดัท่ีต้องการ 

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

5) แสดงรายช่ือสถานพยาบาล 6) แสดงจํานวนสถานพยาบาล 

7) แสดงพิกดัสถานพยาบาล 

4) คลิกค้นหา 
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การเลือกพืน้ท่ี ภาคกลาง โดยเลือกสถานพยาบาลทกุประเภท ท่ีเป็นสถานพยาบาลระดบัตติยภมิู 

 
 

3) การเลือกพืน้ท่ี ประเภทของสถานพยาบาล และทรัพยากรท่ีมี เช่น เม่ือเลือกพืน้ท่ีจงัหวดั ราชบรีุ แล้วเลือก
สถานพยาบาลทกุประเภท แล้วเลือกทรัพยากรเป็นข้อมลูบคุลากร แล้วเลือกแพทย์ ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาล
ในราชบรีุ ทกุประเภท ท่ีมีแพทย์ ดงัภาพด้านลา่ง 

 

1) เลือกพืน้ท่ีตามภาค 5 ภาค 

2) เลือกภาคท่ีต้องการ 

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

4) เลือกระดบัสถานพยาบาล 

1) เลือกพืน้ท่ีตามจงัหวดั 

2) เลือกจงัหวดัท่ีต้องการ 

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

4) เลือกทรัพยากร เป็นบคุลากร 

5) เลือกบคุลากร เป็นแพทย์ 

6) คลิกค้นหา 

5) คลิกค้นหา 
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4) หากเลือกพืน้ท่ีทัง้ประเทศ เลือกทกุประเภท เลือกทรัพยากรแพทย์เฉพาะทาง ศลัยแพทย์-สติู-นรีแพทย์ แล้วเลือก
ประสาทศลัยศาสตร์ ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาลทัง้ประเทศ ท่ีมีประสาทศลัยแพทย์ ดงัภาพด้านลา่ง 

 
 

5) หากเลือกทรัพยากรเป็นสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ แล้วเลือกเคร่ืองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ระบบก็จะแสดง
สถานพยาบาลทัง้ประเทศ ท่ีมีเคร่ือง CT scan ดงัภาพด้านลา่ง 

 

1) เลือกพืน้ท่ีทัง้ประเทศ 

2) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

3) เลือกทรัพยากร เป็นแพทย์เฉพาะทาง 

4) เลือกศลัยแพทย์-สติู-นรีแพทย์ 

5) เลือกประสาทศลัยศาสตร์ 

6) คลิกค้นหา 

1) เลือกพืน้ท่ีทัง้ประเทศ 

2) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

3) เลือกทรัพยากร เป็นสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ 

4) เลือกเคร่ืองเอก็ซเรย์คอมพิวเตอร์ 

5) คลิกค้นหา 

7) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร 

6) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร 
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6) หากเลือกพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ แล้วเลือกทรัพยากรเป็นสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ แล้วเลือกจํานวนเตียง แล้ว
เลือก 1-30 เตียง ระบบก็จะแสดงสถานพยาบาลในกาญจนบรีุ ท่ีมีเตียง 1-30 เตียง ดงัภาพด้านลา่ง 

 
 

นอกจากนี ้ยงัสามารถค้นหาสถานพยาบาล ตามประเภทของบริการท่ีให้ และตามประเภทของผลงานเด่น ท่ีบนัทกึลงไป
ในระบบ 

ข้อพงึระวัง 
ควรระวงัเร่ืองการเลือกเง่ือนไข ท่ีขดัแย้งกนัเอง เน่ืองจากการเลือกเง่ือนไขมากกว่า 1 เง่ือนไข จะเป็นการผสมเง่ือนไขแบบ 

“และ” ดงันัน้หากเง่ือนไขท่ีเลือก ไมมี่สว่นท่ีซ้อนทบักนั ก็จะไมพ่บสถานพยาบาล อาทิเช่น หากเลือกสถานพยาบาลระดบัปฐม
ภมิู และเลือกทรัพยากรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ก็อาจจะไมพ่บสถานพยาบาลใดเลยท่ีเข้าเง่ือนไขดงักลา่ว หรือเลือก
สถานพยาบาลประเภท รพ.สต. และเลือกสถานพยาบาลระดบัตติยภมิู ก็จะไม่พบสถานพยาบาลใดเลยท่ีเข้าเง่ือนไขเช่นกนั
 ควรหลีกเล่ียง การเลือกสถานพยาบาลประเภท รพ.สต. สําหรับพืน้ท่ี ทัง้ประเทศ หรือระดบัภาค เน่ืองจากจะเสียเวลาใน
การแสดงผลคอ่นข้างนาน และไมเ่หมาะสําหรับการดขู้อมลูพิกดัจํานวนมากในครัง้เดียวกนั 

 
5. การแสดงเส้นทางระหว่างสถานพยาบาล 

เคร่ืองมืออีกหนึ่งชิน้ ก็คือการแสดงเส้นทางระหว่าง สถานพยาบาลหนึง่ ไบยงัอีกสถานพยาบาลหนึง่ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1) ค้นหาสถานพยาบาลตามเง่ือนไข หรือตามช่ือ 
2) เลือกสถานพยาบาลท่ีต้องการให้เป็นต้นทาง โดยคลกิไปท่ีสถานพยาบาลนัน้ แล้วเลือก เส้นทางจากที่น่ี 
3) เลือกสถานพยาบาลท่ีต้องการให้เป็นปลายทาง โดยคลกิไปท่ีสถานพยาบาลนัน้ แล้วเลือก เส้นทางสู่ที่ น่ี 
4) ระบบจะแสดงหน้าตา่ง ท่ีบอกสถานพยาบาลต้นทาง และปลายทาง แล้วคลกิ คาํนวณระยะทาง 
5) ระบบจะแสดงหน้าตา่งใหม ่ท่ีแสดงเส้นทางระหวา่งสถานพยาบาลต้นทาง ไปยงัสถานพยาบาลปลายทาง โดยแสดง

ระยะทาง ระยะเวลาเดินทาง และการนําทางจากต้นทางไปสูป่ลายทาง 

1) เลือกพืน้ท่ีตามจงัหวดั 

3) เลือกประเภทสถานพยาบาล 

4) เลือกทรัพยากร เป็นสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ 

5) เลือกจํานวนเตียง 

7) คลิกค้นหา 

2) เลือกจงัหวดัท่ีต้องการ 

6) เลือก 1-30 เตียง 
8) แสดงจํานวนสถานพยาบาลและจํานวนทรัพยากร 
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เลือกสถานพยาบาลต้นทาง 

 
 

เลือกสถานพยาบาลปลายทาง และเลือกคํานวณระยะทาง 

 
 
 

1) คลิกไปท่ีสถานพยาบาลต้นทาง 

2) คลิก เส้นทางจากท่ีน่ี 

1) คลิกไปท่ีสถานพยาบาลปลายทาง 

2) คลิก เส้นทางสู่ท่ีน่ี 

3) คลิก คํานวณระยะทาง 
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หน้าตา่งแสดงเส้นทางระหวา่งสถานพยาบาลต้นทาง และสถานพยาบาลปลายทาง 

 
 

หากต้องการเปล่ียนเส้นทาง สามารถย้ายเส้นทางใหมไ่ด้ โดยการคลกิไปท่ีเส้นทาง แล้วลากไปยงัเส้นทางอ่ืน และ
สามารถย้ายต้นทางและปลายทางได้ โดยคลกิท่ีต้นทางหรือปลายทาง แล้วลากไปยงัตําแหน่งอ่ืน ใช้สําหรับหากต้องการ
แสดงเส้นทางจากจดุใด ไปยงัสถานพยาบาล หรือระหวา่งจดุใดๆ 2 จดุ 

 การย้ายเส้นทาง หรือย้ายจดุต้นทางหรือปลายทาง ไปยงัจดุใดๆ 

 

1) แสดงสถานพยาบาลต้นทาง และปลายทาง 

2) แสดงระยะทางและ
ระยะเวลาเดินทาง 

3) แสดงการนําทาง 
4) แสดงเส้นทาง 

1) คลิกแล้วลากเพ่ือย้าย
เส้นทาง 

2) คลิกแล้วลากเพ่ือย้าย
ต้นทางหรือปลายทาง 3) ระยะทางและการนํา

ทางใหม่ 
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6. การแสดงข้อมูลทั่วไป ทรัพยากร และบริการของสถานพยาบาลที่เลือก 
นอกจากระบบค้นหาสถานพยาบาลตามเง่ือนไข หรือตามช่ือ และระบบแสดงเส้นทางระหวา่งสถานพยาบาลแล้ว เม่ือ

เลือกสถานพยาบาลท่ีต้องการ จะสามารถดขู้อมลูของสถานพยาบาลแหง่นัน้ได้ โดยคลกิไปท่ีสถานพยาบาลนัน้ แล้วเลือก 
ข้อมูลสถานพยาบาล 

 
 การเลือกสถานพยาบาลเพ่ือแสดงข้อมลูของสถานพยาบาล 

 
 

เม่ือเลือกสถานพยาบาล และคลกิท่ี ข้อมลูสถานพยาบาลแล้ว จะเปิดหน้าตา่งใหม ่ ท่ีแสดงข้อมลูของสถานพยาบาลท่ี
เลือก โดยจะมีแถบข้อมลูให้เลือก ประกอบด้วย 

1) ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วย ข้อมลูท่ีตัง้ เบอร์โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ ผู้บริหาร ประวติัสถานพยาบาล รูปภาพ 
2) ข้อมลูบคุลากร ประกอบด้วย จํานวนบคุลากร 40 สาขา แบง่เป็นรัฐและเอกชน โดยรัฐแบง่เป็น ข้าราชการ พนกังาน

ของรัฐ ลกูจ้าง จ้างเหมาเตม็เวลา และไมเ่ตม็เวลา สําหรับเอกชนแบง่เป็นเตม็เวลาและไมเ่ตม็เวลา 
3) ข้อมลูแพทย์เฉพาะทาง ประกอบด้วย จํานวนแพทย์เฉพาะทางตามสาขาตา่งๆ โดยรัฐและเอกชน แบง่ประเภท

เหมือนกบั ข้อมลูบคุลากร 
4) ข้อมลูสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ ได้แก่ จํานวนเตียง ห้อง ICU ห้องพิเศษ ห้องผา่ตดั และเคร่ืองมือแพทย์ 7 ชนิด 
5) ข้อมลูประเภทบริการ ได้แก่ ตวัเลือกบริการด้านรักษาพยาบาล ชนัสตูร สง่เสริมป้องกนัฟืน้ฟ ู 
6) ข้อมลูผลงานบริการ ได้แก่ จํานวนผู้มารับบริการผู้ ป่วยนอก ผู้ รับบริการอ่ืนๆ จํานวนผู้ ป่วยใน และวนันอน รายปี 
7) ข้อมลูผลงานเด่น เป็นการนําเสนอผลงานเด่นแตล่ะประเภท พร้อมคําอธิบายและรูปภาพท่ีเก่ียวข้อง 
8) เข้าสูร่ะบบ เป็นการ login เพ่ือบนัทกึและแก้ไขข้อมลูของสถานพยาบาลแตล่ะแหง่ โดยต้องใสร่หสัสถานพยาบาล 

และรหสัผา่น ท่ีออกให้โดย admin ซึง่จะเหมือนกบัการ login ผา่นสว่นของ login ท่ีหน้าหลกั (ดงัแสดงในหน้าท่ี 2) 
 

1) คลิกไปท่ีช่ือสถานพยาบาลใน
สว่นแสดงรายช่ือ 

1) หรือคลิกไปท่ีสถานพยาบาลท่ีต้องการ 2) คลิกไปท่ี ข้อมลูสถานพยาบาล 
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หน้าแสดง ข้อมลูทัว่ไปของสถานพยาบาล 

 
 
   หน้าแสดง ข้อมลูบคุลากร ภาครัฐ (หน้าท่ี 1 หรือ 20 ตําแหน่งแรก) 

 
 

หมายเหต ุข้อมลูบคุลากรภาครัฐ (ปี 2551-2552) แสดงข้อมลูเฉพาะ 5 สาขาหลกั และไมไ่ด้แบง่ ข้าราชการกบั
พนกังานของรัฐ (โดยจะใสไ่ว้ในสว่นของข้าราชการทัง้หมด ยกเว้นกรณีลกูจ้าง) 

เลือกปีท่ีต้องการแสดงข้อมลู 

แสดงวนัท่ี update ลา่สดุ 
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   หน้าแสดง ข้อมลูบคุลากร ภาครัฐ (หน้าท่ี 2 หรือ 20 ตําแหน่งหลงั) 

 
 
  หน้าแสดง ข้อมลูบคุลากรภาคเอกชน 40 ตําแหน่ง แบง่เป็น full time (FT) และ part time (PT) 

 
หมายเหต ุข้อมลูบคุลากรเอกชน (ปี 2550-2552) แสดงเฉพาะ 5 สาขาหลกั 

 
 

เลือกปีท่ีต้องการแสดงข้อมลู 
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   หน้าแสดง ข้อมลูแพทย์เฉพาะทางภาครัฐ 

 
 
   หน้าแสดง ข้อมลูแพทย์เฉพาะทางภาคเอกชน 

 
 
  หมายเหต ุข้อมลูแพทย์เฉพาะทาง รัฐและเอกชน แสดงเฉพาะปี 2550 และ 2552 
 

เลือกปีท่ีต้องการแสดงข้อมลู 

เลือกปีท่ีต้องการแสดงข้อมลู 
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   หน้าแสดง ข้อมลูสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ (รัฐและเอกชน) 

 
  หมายเหต ุข้อมลูเคร่ืองมือแพทย์ แสดงปี 2550-2552 ข้อมลูจํานวนเตียงจากทะเบียนรหสัสถานพยาบาล 
 
   หน้าแสดง ข้อมลูประเภทบริการ (รัฐและเอกชน) เลือกได้มากกว่า 1 ตวัเลือก 

 
หมายเหต ุข้อมลูประเภทบริการ เป็นข้อมลูบริการท่ีให้ในปัจจบุนั (ยงัไมมี่ข้อมลู) จงึไมไ่ด้บนัทกึเป็นรายปี  
แตจ่ะเป็นการ update บริการท่ีให้ ณ ปัจจบุนั ซึง่ดไูด้จาก วนัท่ีปรับปรุงข้อมลูลา่สดุ 

เลือกปีท่ีต้องการแสดงข้อมลู 

วนัท่ีปรับปรุงข้อมลูล่าสดุ 

เคร่ืองมือแพทย์แบ่งตามวิธีการ
จดัหา เป็น 3 แบบ คือ 
1.เป็นเจ้าของเอง  
2.เช่ามาให้บริการ 
3.บริษัทเป็นผู้มาให้บริการ 
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   หน้าแสดง ข้อมลูผลงานการให้บริการผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน (รัฐและเอกชน) 

 
หมายเหต ุข้อมลูผลงานบริการ แสดงปี 2550-2551  

  จํานวนผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน นบัตามปีงบประมาณ (ตัง้แต ่ตลุาคม ถงึ กนัยายน)    
 
 
   

ข้อสงัเกต 
ข้อมลูท่ีแสดง เป็นข้อมลูจากระบบการสํารวจทรัพยากรสขุภาพ ซึง่อาจจะยงัเช่ือมโยงมาไมค่รบทัง้หมด และ
ข้อมลูบางสว่นอาจจะได้ไมค่รบทกุแหง่ หรือไม่ครบทกุปี รวมทัง้คณุภาพของข้อมลูบางแหง่ก็อาจจะมีปัญหา 
โดยระบบจะแสดงข้อมลูของปีท่ีมีข้อมลู และจะนําข้อมลูปีลา่สดุท่ีมีข้อมลูมาแสดงเป็นอนัดบัแรก 

 
สําหรับระบบค้นหาสถานพยาบาลตามเง่ือนไขของการมีทรัพยากร จะใช้ข้อมลูของปีลา่สดุท่ีมีข้อมลูของ
สถานพยาบาลแตล่ะแหง่ ในการค้นหาและแสดงผล อาทิเช่น หากสถานพยาบาลมีข้อมลูบคุลากรปี 2551 และ 
2552 ก็จะใช้ข้อมลูของปี 2552 ในการค้นหาตามเง่ือนไข ในขณะท่ีหากสถานพยาบาลอีกแหง่ มีเพียงข้อมลูปี 
2551 ก็จะใช้ข้อมลูของปี 2551 ในการค้นหา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการแสดงข้อมลู 
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ส่วนที่ 2 การบันทกึ แก้ไขข้อมูล 
 
1. การ Login เพ่ือบันทกึหรือแก้ไขข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาล 

ในการ Login เพ่ือบนัทกึหรือแก้ไขข้อมลูของสถานพยาบาลแตล่ะแหง่นัน้ สามารถทําการบนัทกึและแก้ไขได้โดย
สถานพยาบาลแหง่นัน้ หรือโดยผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเทา่นัน้ โดยแตล่ะสถานพยาบาล จะใช้รหสัสถานพยาบาล 5 หลกั และ
สําหรับรหสัผา่น จะได้รับจาก admin ของระบบ เม่ือเร่ิมมีการใช้งาน 
 การ Login เพ่ือบนัทกึหรือแก้ไขข้อมลูของสถานพยาบาล สามารถเข้าได้ 2 วิธี 

 
วิธีท่ี 1 คือ เข้าจากสว่นของ Login ในหน้าหลกั ซึง่เม่ือใส ่รหสัสถานพยาบาลและรหสัผา่น ของสถานพยาบาล แล้ว ก็จะ
เข้าสูห่น้า บนัทกึและแก้ไขข้อมลูของสถานพยาบาล โดยทนัที โดยไมต้่องเสียเวลาค้นหาท่ีตัง้ของสถานพยาบาลก่อน 

 

 
 

วิธีท่ี 2 คือ เข้าจากหน้าตา่งแสดงข้อมลูของสถานพยาบาลแหง่นัน้ หลงัจากค้นหา และคลกิแสดงข้อมลูสถานพยาบาล
แล้ว โดยเม่ือคลิกท่ีแถบ เข้าสูร่ะบบ ก็จะมีข้อความให้ใส ่ รหสัสถานพยาบาล และรหสัผา่น เพ่ือเข้าสู ่ mode การบนัทกึ
และแก้ไขข้อมลู 

 
 
 
 
 

1) ใสร่หสัสถานพยาบาล และ รหสัผ่าน 2) คลิก เข้าสู่ระบบ 
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   หน้าแสดง ข้อมลูของสถานพยาบาลท่ีเลือก ให้คลกิท่ีแถบ เข้าสูร่ะบบ  

 
 

   หน้าแสดง การเข้าสูร่ะบบ โดยให้ใสร่หสัสถานพยาบาลและรหสัผา่น 

 
 
   หมายเหต ุหากต้องการกลบัสู ่หน้าแสดงข้อมลูของสถานพยาบาล ให้คลกิท่ี กลบัสูเ่มน ู
 

เม่ือใสร่หสัสถานพยาบาล และรหสัผา่นแล้ว จะเข้าสู ่mode ของการบนัทกึและแก้ไขข้อมลู ของสถานพยาบาล
ตอ่ไป 

 
 

คลิก เข้าสูร่ะบบ 

1) ใสร่หสัสถานพยาบาล และ รหสัผ่าน 

2) คลิก ตกลง 

คลิก กลบัสูเ่มน ู
หากต้องการกลบัสู่
หน้าแสดงข้อมลู 
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2. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลทั่วไปสถานพยาบาล 
เม่ือใสร่หสัสถานพยาบาล และรหสัผา่นของสถานพยาบาลแล้ว จะเข้าสู ่ mode บนัทกึข้อมลูของสถานพยาบาล ทําให้

ข้อมลูในแถบตา่งๆ สามารถบนัทกึและแก้ไขได้  
สําหรับแถบ ข้อมลูทัว่ไป จะสามารถแก้ไขข้อมลู ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ แฟกซ์ อีเมล์ เวบ็ไซต์ ช่ือผู้บริหาร และประวติั

สถานพยาบาล ได้ สําหรับช่ือสถานพยาบาล และท่ีตัง้ (ตําบล อําเภอ จงัหวดั) ไมส่ามารถแก้ไขได้ เน่ืองจากมาจากระบบ
ทะเบียนรหสัสถานพยาบาล หากข้อมลูไมถ่กูต้อง จะต้องมีการแจ้งเพ่ือแก้ไขในระบบทะเบียนรหสัสถานพยาบาลของสํานกั
นโยบายและยทุธศาสตร์  
 นอกจากนีย้งัสามารถใสรู่ปภาพหลกัของสถานพยาบาล (จํานวน 1 รูป) ท่ีจะปรากฎเม่ือคลิกท่ีพิกดัของสถานพยาบาล 
รูปภาพของผู้บริหารสถานพยาบาล และรูปภาพอ่ืนๆเพิ่มเติม (มากกวา่ 1 รูป) โดยคลิกท่ี เปล่ียนรูป เพ่ือทําการ add รูปภาพ 
จากแฟ้ม โดยการ browse file ท่ีต้องการ 
 สําหรับการบนัทกึแก้ไขประวติัสถานพยาบาล เม่ือคลกิ แก้ไข ท่ีประวติัสถานพยาบาล จะปรากฎสว่นของการบนัทกึ
ข้อความ ซึง่สามารถทําการบนัทกึหรือแก้ไขได้ เม่ือพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกท่ี บนัทกึข้อมลู เพ่ือกลบัสูห่น้า ข้อมลูทัว่ไป แล้วคลกิ
ท่ี บนัทกึข้อมลู ท่ีหน้าข้อมลูทัว่ไป เพ่ือบนัทกึการเปล่ียนแปลงข้อมลูทัง้หมดในหน้านี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) คลิก ข้อมลูทัว่ไป 

2) แก้ไขท่ีอยู่ 

3) แก้ไขเบอร์โทร แฟกซ์ 
อีเมล์ เวบ็ไซต์ 

4) แก้ไขช่ือผู้บริหาร 

5) แก้ไขประวติัสถานพยาบาล 

6) เปล่ียนรูปหลกั 

7) เปล่ียนรูปผู้บริหาร 

8) เพ่ิม/ลบ รูปประกอบ 

9) คลิก บนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

9) หรือคลิก ยกเลิก
หากไมต้่องการบนัทกึ 
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   การเพิ่ม/ลบ รูปภาพประกอบ 

 
 

   การบนัทกึ แก้ไข ประวติัสถานพยาบาล 

 
 
 
 

 
 
 

1) คลิก เพ่ือเลือกรูปท่ีต้องการเพ่ิม 

2) คลิกตกลง เพ่ือบนัทกึและกลบัสู่หน้าข้อมลูทัว่ไป 

คลิก เพ่ือลบรูปท่ีไม่ต้องการออก 

1) พิมพ์เพ่ือแก้ไขประวติัสถานพยาบาล 

2) คลิก บนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

2) หรือคลิก ยกเลิก
หากไมต้่องการบนัทกึ 

2) หรือคลิกยกเลิก เพ่ือไมบ่นัทกึและกลบัสูห่น้าข้อมลูทัว่ไป 
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3. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
การบนัทกึข้อมลูบคุลากร ให้เลือกไปท่ีแถบ ข้อมลูบคุลากร แล้วเลือกวิธีบนัทกึข้อมลู โดยเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี เม่ือ

ต้องการบนัทกึข้อมลูในปีท่ียงัไม่มีข้อมลู (ตัง้แต่ปี 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) หรือเลือก แก้ไขข้อมลู เพ่ือแก้ไขข้อมลู ท่ีได้
บนัทกึไปแล้ว (ตัง้แตปี่ 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) 

   หน้าบนัทกึข้อมลูบคุลากร 

 
   เม่ือเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี สําหรับบนัทกึข้อมลูใหมใ่นปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู 

 

1) เลือกปีท่ีต้องการดขู้อมลู 

2) เลือกวิธีบนัทกึข้อมลู 

1) เลือกเพ่ิมข้อมลูใหมร่ายปี 2) เลือกปีท่ีต้องการบนัทกึ 

3) กรอกข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 
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เม่ือเลือก แก้ไขข้อมลู สําหรับแก้ไขข้อมลูในปีท่ีมีข้อมลูแล้ว 

 
 
4. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง 

การบนัทกึข้อมลูแพทย์เฉพาะทาง ให้เลือกไปท่ีแถบ แพทย์เฉพาะทาง แล้วเลือกสาขาของแพทย์เฉพาะทางท่ีต้องการ 
แล้วเลือกวิธีบนัทกึข้อมลู โดยเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูในปีท่ียงัไม่มีข้อมลู (ตัง้แต่ปี 2550 – ปี
ปัจจบุนั คือ 2554) หรือเลือก แก้ไขข้อมลู เพ่ือแก้ไขข้อมลู ท่ีได้บนัทกึไปแล้ว (ตัง้แตปี่ 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) 

 

2) เลือกปีท่ีต้องการแก้ไข 

1) เลือก แก้ไขข้อมลู 

3) แก้ไขข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 

1) เลือกปีท่ีต้องการดขู้อมลู 

2) เลือกวิธีบนัทกึข้อมลู 
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เม่ือเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี สําหรับบนัทกึข้อมลูใหมใ่นปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู 

 
    

เม่ือเลือก แก้ไขข้อมลู สําหรับแก้ไขข้อมลูในปีท่ีมีข้อมลูแล้ว 

 
 
 
 
 

 

1) เลือกเพ่ิมข้อมลูใหมร่ายปี 

2) เลือกปีท่ีต้องการบนัทกึ 

3) กรอกข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 

2) เลือกปีท่ีต้องการแก้ไข 

1) เลือก แก้ไขข้อมลู 

3) แก้ไขข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 
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5. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลสถานที่และเคร่ืองมือแพทย์ 
การบนัทกึข้อมลูสถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ ให้เลือกไปท่ีแถบ สถานท่ีและเคร่ืองมือแพทย์ แล้วเลือกวิธีบนัทกึข้อมลู โดย

เลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูในปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู (ตัง้แตปี่ 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) หรือเลือก แก้ไข
ข้อมลู เพ่ือแก้ไขข้อมลู ท่ีได้บนัทกึไปแล้ว (ตัง้แต่ปี 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) 
 

 
 

เม่ือเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี สําหรับบนัทกึข้อมลูใหมใ่นปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู 

 
 

1) เลือกปีท่ีต้องการดขู้อมลู 

2) เลือกวิธีบนัทกึข้อมลู 

1) เลือกเพ่ิมข้อมลูใหมร่ายปี 

2) เลือกปีท่ีต้องการบนัทกึ 

3) กรอกข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 
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เม่ือเลือก แก้ไขข้อมลู สําหรับแก้ไขข้อมลูในปีท่ีมีข้อมลูแล้ว 

 
 
6. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลประเภทบริการที่มี 

การบนัทกึข้อมลูประเภทบริการท่ีมี ให้เลือกไปท่ีแถบ ประเภทบริการ แล้วเลือกแถบประเภทบริการยอ่ยท่ีต้องการ แล้ว
เลือกวิธีบนัทกึข้อมลู โดยเลือก แก้ไขข้อมลู เพ่ือแก้ไขข้อมลู ท่ีได้บนัทกึไปแล้ว แล้วคลกิบริการแตล่ะประเภท โดยทํา
เคร่ืองหมาย / เม่ือมีบริการนัน้ หรือคลกิอีกครัง้ เพ่ือเอาเคร่ืองหมาย / ออก หากไมไ่ด้มีบริการนัน้แล้ว แล้วคลิก บนัทกึข้อมลู
เม่ือต้องการบนัทกึ หรือ ยกเลกิ เพ่ือกลบัไปสูค่า่เดิม  

 
  เลือก แก้ไขข้อมลู เพ่ือแก้ไขข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 

 
 

 

2) เลือกปีท่ีต้องการแก้ไข 

1) เลือก แก้ไขข้อมลู 

3) แก้ไขข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 

1) เลือก แก้ไขข้อมลู 

2) คลิกเพ่ือเลือกบริการท่ีมี 
3) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

3) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 
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7. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลผลงานการให้บริการ 
การบนัทกึข้อมลูผลงานการให้บริการ ให้เลือกไปท่ีแถบ ข้อมลูการให้บริการ แล้วเลือกวิธีบนัทกึข้อมลู โดยเลือก เพิ่ม

ข้อมลูใหมร่ายปี เม่ือต้องการบนัทกึข้อมลูในปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู (ตัง้แตปี่ 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) หรือเลือก แก้ไขข้อมลู 
เพ่ือแก้ไขข้อมลู ท่ีได้บนัทกึไปแล้ว (ตัง้แตปี่ 2550 – ปีปัจจบุนั คือ 2554) 
 

 
 
เม่ือเลือก เพิ่มข้อมลูใหมร่ายปี สําหรับบนัทกึข้อมลูใหมใ่นปีท่ียงัไมมี่ข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เลือกปีท่ีต้องการดขู้อมลู 

2) เลือกวิธีบนัทกึข้อมลู 

1) เลือกเพ่ิมข้อมลูใหมร่ายปี 

2) เลือกปีท่ีต้องการบนัทกึ 

3) กรอกข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 
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เม่ือเลือก แก้ไขข้อมลู สําหรับแก้ไขข้อมลูในปีท่ีมีข้อมลูแล้ว 

 
 

 
8. การบันทกึและแก้ไขข้อมูลผลงานเด่น 

การบนัทกึข้อมลูผลงานเด่น ให้เลือกไปท่ีแถบผลงานเดน่ หากยงัไมมี่การบนัทกึผลงานเดน่มาก่อน ให้คลิกไปท่ี เพิ่ม
ผลงาน เพ่ือทําการบนัทกึข้อมลู แตห่ากมีการบนัทกึผลงานไว้แล้ว สามารถเลือกท่ีรายการผลงานเดน่ เพ่ือเลือกประเภท
ผลงานท่ีต้องการ หากต้องการแก้ไขผลงานเดน่ท่ีบนัทกึไปแล้ว ให้คลกิท่ี แก้ไข หากต้องการลบผลงานเด่น ให้คลกิท่ี ลบ  
 
   หน้าบนัทกึข้อมลู ผลงานเด่น 

   
 
 
 

2) เลือกปีท่ีต้องการแก้ไข 

1) เลือก แก้ไขข้อมลู 

3) แก้ไขข้อมลูของปีท่ีเลือก 

4) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ 

4) หรือคลิกยกเลิกหาก
ไมต้่องการบนัทกึ 

1) เลือกแถบ ผลงานเดน่ 
2) เลือกประเภท ผลงานเด่น 
(หากมีการบนัทกึข้อมลูแล้ว) 

3) คลิกเพ่ิมผลงาน (เม่ือต้องการ
เพ่ิมผลงานประเภทใหม)่ 

3) หรือคลิกแก้ไข (เม่ือต้องการแก้ไข
ผลงานประเภทเดิมท่ีบนัทกึแล้ว) 

3) หรือคลิกลบ (เม่ือต้องการลบ
ผลงานประเภทเดิมท่ีบนัทกึแล้ว) 

4) คลิกเพ่ิมรูปภาพ (เม่ือต้องการเพ่ิม
หรือลบรูปภาพของผลงานท่ีเลือก) 
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   เม่ือคลกิ เพิ่มผลงาน เพ่ือเพิ่มผลงานประเภทใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้บนัทกึ 

 
 
   เม่ือคลกิแก้ไข เพ่ือแก้ไขผลงานเดน่ในประเภทท่ีได้บนัทกึไปแล้ว 

 
 
 
 
 
 

1) เลือกประเภท ผลงานเด่น 
(เฉพาะท่ียงัไมไ่ด้บนัทกึ) 

2) พิมพ์รายละเอียดของ
ผลงานเดน่ 

3) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ และ
กลบัสูห่น้าผลงานเด่น 

3) หรือคลิกยกเลิก เม่ือ
ไมต้่องการบนัทกึ และ
กลบัสูห่น้าผลงานเด่น 

1) แก้ไขผลงานเดน่ ตาม
ประเภทท่ีเลือกไว้จากหน้า
ผลงานเดน่ 

2) คลิกบนัทกึข้อมลู 
เม่ือต้องการบนัทกึ และ
กลบัสูห่น้าผลงานเด่น 

2) หรือคลิกยกเลิก เม่ือ
ไมต้่องการบนัทกึ และ
กลบัสูห่น้าผลงานเด่น 
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   เม่ือคลกิเพิ่มรูปภาพ เพ่ือเพิ่มหรือลบรูปภาพของผลงานเด่นแตล่ะประเภท 

 
 

หมายเหต ุ ประเภทของผลงานเดน่ แตล่ะประเภท จะสามารถใสข้่อความได้ 1 ข้อความ และรูปภาพ 1 ชดุ (หลาย
รูปภาพ) หากผลงานเดน่ประเภทหนึง่ๆ มีผลงานมากกวา่ 1 ชิน้ สามารถเพิ่มข้อความตอ่ลงไปด้านลา่งของข้อความเดิม 
โดยการคลกิท่ี แก้ไข สําหรับผลงานประเภทนัน้ๆ โดยใน version นี ้ยงัไม่สามารถแยกให้มีผลงานได้มากกว่า 1 ชิน้ ใน
ผลงานประเภทเดียวกนัได้ 

 
 
 

 
 
 

1) คลิก เพ่ือเลือกรูปท่ีต้องการเพ่ิม 

2) คลิกตกลง เพ่ือบนัทกึและกลบัสู่หน้าผลงานเดน่ 

คลิก เพ่ือลบรูปท่ีไม่ต้องการออก 

2) หรือคลิกยกเลิก เพ่ือไมบ่นัทกึและกลบัสูห่น้าผลงานเด่น 


