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1. เข้าสู่ระบบ 
เจ้าหน้าทีเ่ข้าสู่ระบบ เพ่ือกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 1 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้ 
1. สมัครเพื่อขอใช้งานระบบ คือ ส่วนที่ให้สถานพยาบาลสมัครเข้าใช้งานระบบ 
2. ชื่อผู้ใช้งาน คือ ส่วนที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานที่จะใช้เข้าสู่ระบบ 
3. รหัสผ่าน คือ ส่วนที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ 
4. CAPTCHA คือ ส่วนที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้งานนั้นไม่ใช่ robot 
5. เข้าสู่ระบบ คือ ปุ่มเข้าใช้งานระบบ ใช้เมื่อเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” เรียบร้อย

แล้ว จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งาน 
6. ลืมรหัสผ่าน คือ ส่วนที่ใช้ขอรหัสผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้จำรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไม่ได้ 
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2. ลืมรหัสผ่าน 
สำหรับผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 
                     รูปที่ 2 หน้าจอลืมรหัสผ่าน 

 ให้ผู้ใช้กรอกอีเมลสำหรับรีเซตรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อส่งการรีเซตไปยังอีเมลที่กรอกก่อน
หน้านี้ และกดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือไปตรวจสอบอีเมล ดังภาพด้านล่าง 

                 
                   รูปที่ 3 หน้าจอตรวจสอบอเีมล 

 เมื่อผู้ใช้เข้ามาตรวจสอบอีเมลแล้ว จะพบกับจดหมายจากทาง สรพ. ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ที่ 
สรพ. ส่งให้ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 4 หน้าจอจดหมายรหัสผ่าน 
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3. การสมัครเข้าใช้งานระบบ 
สำหรับผู้ใช้งานสถานพยาบาลที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้จากเมนูนี้ โดย

การกดที ่ปุ่ม                                                             จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
รูปที่ 5 หน้าจอสมัครขอใช้งานระบบ 

 

           กรณีที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เปิดทำการอยู ่แล้ว สามารถใส่ชื ่อสถานพยาบาลในช่อง “ค้นหา
โรงพยาบาล” ได้ และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเข้าใช้งานระบบ ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการสมัคร 
จากนั้นให้กดปุ่ม “สมัครเข้าใช้งาน” เพ่ือสมัครใช้งานระบบ 
 กรณีที ่เป็นโรงพยาบาลใหม่ให้กดที ่ปุ ่ม                            ระบบจะพาไปยังหน้าสำหรับเพิ่มข้อมูล
โรงพยาบาล ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 6 หน้าจอเพิ่มโรงพยาบาลใหม่ 

 ในหน้านี้ให้กรอกข้อมูลสำหรับประกอบการเพ่ิมโรงพยาบาลใหม่ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “สมัครเข้าใช้งาน” 
เพ่ือสมัครเข้าใช้งานระบบ 
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4. ภาพรวม 
เมื่อผู้ใช้งานระบบทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาพบกับหน้าหลัก หรือหน้าจอภาพรวม ในหน้า

นี้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมของโรงพยาบาลของผู้ใช้ได้ตามต้องการ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 7 หน้าจอภาพรวม 

 

 
รูปที่ 8 หน้าจอภาพรวม 
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รูปที่ 9 หน้าจอภาพรวม 

 

 

 
รูปที่ 10 หน้าจอภาพรวม 
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รูปที่ 11 หน้าจอภาพรวม 

ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1. แถบแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนการหมดอายุของการรับรอง คือ แถบสำหรับดูว่าการรับรองรายการใด

หมดอายุวันที่เท่าไร 
2. แจ้งเตือน (กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยม) คือ แถบสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมเกิน

ขึ้น 
3. ข้อมูลกำหนดการจัดเยี่ยม คือ สน่วนที่แสดงข้อมูลการจัดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้น โดยแสดงรายละเอียดชื่อกิจกรรม

การเยี่ยม วันที่ และรายชื่อทีมเยี่ยมสำรวจ 
4. การขอประเมินรับรอง (REQUEST) คือ ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการขอประเมินรับรองทั้งหมด สามารถขอ

ประเมินรับรองได้จากส่วนนี้  
5. ปฏิทิน คือ ส่วนที่แสดงวันที่โดยสามารถเลื่อนดูวันที่ของแต่ละเดือนได้ 
6. รอดำเนินการจัดเยี่ยม (Job) คือ ส่วนที่แสดงรายการที่รอดำเนินการจัดเยี่ยมทั้งหมดของโรงพยาบาล 
7. เอกสารการรับรอง คือ ส่วนที่แสดงเอกสารประกอบการรับรองต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดมาแก้ไขได้โดยทำ

การกดปุ่ม                 เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 
8. การชำระเงิน คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดเก่ียวกับการจัดเยี่ยมต่าง ๆ  
9. ผลการเยี่ยมสำรวจ คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลผลการเยี่ยมสำรวจของโรงพยาบาล 
10. ประวัติการรับรอง (History) คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดประวัติการรับรองทั้งหมดในระบบ หากต้องการดู

ข้อมูลเพิ่มเติม ให้กดท่ีปุ่ม “ดูรายการทั้งหมด” 
11. อัตราค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเยี่ยมประเภทต่าง ๆ คือ ส่วนที่แสดงอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกิจกรรมการ

เยี่ยมประเภทต่าง ๆ 
12. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาล คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล 
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5. ข้อมูลองค์กร 
เมื ่อผู ้ใช้งานเข้ามายังหน้าจอข้อมูลองค์กรแล้ว จะพบกับข้อมูลขององค์กรทั ้งหมด และสามารถดู

รายละเอียดข้อมูลขององค์กรได้จากหน้านี้ ดังภาพด้านล่าง  

 
รูปที่ 12 หน้าจอขอ้มูลองคก์ร 

  
ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งหมด สามารถดูประวัติการแก้ไขข้อมูลได้โดยการกดที่ปุ่ม “ประวัติ

การแก้ไขข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขข้อมูลของโรงพยาบาล ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 13 หน้าจอประวัตกิารแก้ไขข้อมลู 

 มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
1. ตั้งแต่ คือ เมนูสำหรับให้ผู้ใช้เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล เมื่อเลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบ

จะแสดงข้อมูลตามวันที่ที่ผู้ใช้เลือก 
2. ดาวน์โหลด คือ เมนูสำหรับดาวน์โหลดรายงาน ให้ผู้ใช้เลือกวันที่ที่ต้องการส่งออกรายงาน จากนั้นให้กดปุ่ม 

“ดาวน์โหลด” ระบบจะให้เลือกประเภทไฟล์รายงาน ดังภาพด้านล่าง 

 
              รูปที่ 14 เลอืกประเภทไฟล์ 

 เมื่อเลือกประเภทไฟล์ เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ประเภทนั้น ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งาน 
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6. การขอรับรอง 
เมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าการขอรับรองแล้ว ผู้ใช้สามารถจัดการเกี่ยวกับการขอรับรองได้ตามต้องการ ดังภาพ

ด้านล่าง 

 
รูปที่ 15 หน้าจอการขอรับรอง 

  สามารถกดปุ่ม “รายละเอียด” เพ่ือดูรายละเอียดของการขอรับรองของโรงพยาบาลได้ เมื่อกดปุ่มแล้ว

ระบบจะพาไปยังหน้าจอรายละเอียดของการรับรอง 
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6.1 ขอรับการประเมิน 
ผู้ใช้สามารถขอการรับรองได้โดยการกดที่ปุ่ม                     จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าจอ ดัง

ภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 16 หน้าจอเลือกขอ้มูลการรับรอง 

เมื่อกดเลือกระดับการรับรองที่ขอประเมินแล้ว ระบบจะให้ผู้ใช้เลือกกิจกรรมของระดับการรับรองนั้น 
ๆ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 17 หน้าจอเลือกกจิกรรม 

เมื่อกดเลือกกกิจกรรมแล้ว ให้กดปุ่ม “ข้ันตอนถัดไป” เพ่ือดำเนินการต่อไป หลังจากกดปุ่มแล้วระบบ
จะแสดงหน้าจอสำหรับยืนยันการบันทึกข้อมูล 
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รูปที่ 18 หน้าจอยืนยันการบันทกึขอ้มูล 

กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล และกดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล  
หลังจากกดยืนยันการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้าสำหรับใส่รายละเอียดการขอ

รับรอง ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 19 หน้าจอรายละเอียดการรับรอง 

มีข้ันตอนการขอรับรองดังนี้ 
1. ข้อมูลขั้นการรับรอง คือ ส่วนที่เลือกระดับการรับรองที่ขอประเมินตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในกรณีที่ต้องการแก้ไข

สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม                          เพื่อทำการแก้ไขระดับการรับรองที่ขอประเมินใหม่อีกครั้ง 
2. ข้อมูลเอกสารการขอรับการรับรอง คือ ข้อมูลเอกสารที่จะต้องทำการกรอกข้อมูลเพ่ือประกอบการขอรับรอง

ตามระดับการขอรับรองที่เลือกก่อนหน้านี้ กดปุ่ม “Download” เพ่ือทำการดาวน์โหลดเอกสาร 
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3. ข้อมูล ORGANIZE PROFILE คือ ส่วนที่เป็นข้อมูล ORGANIZE PROFILE ทั้งหมดของโรงพยาบาล สามารถ
เพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลได้จากเมนูนี้  
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

3.1.1 ข้อมูลองค์กร ในหน้านี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 20 หน้าจอขอ้มูล Organize Profile 

  หลังจากข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

3.1.2 ผู้ประสานงาน ในหน้านี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 21 หน้าจอผู้ประสานงาน 

ผู ้ใช้สามารถเพิ ่มผู ้ประสานงานได้โดยทำการกดปุ่ม “เพิ ่ม” จากนั ้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม 
“บันทึก” ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 22 หน้าจอเพิ่มผู้ประสานงาน 

 หากต้องการแก้ไขผู้ประสานงานสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม “แก้ไข” เครื่องหมายรูปดินสอที่รายชื่อที่ต้องการ
แก้ไข จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการ
แก้ไข ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 23 หน้าจอแก้ไขผู้ประสานงาน 

3.1.3 อัตรากำลัง ในหน้านี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล โดย
แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ Full Time และ Part Time ในหน้านี้ให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขของเจ้าหน้าที่ลงในช่อง 
ตามรายการ 

 
รูปที่ 24 หน้าจอใส่ขอ้มูลอัตรากำลัง 

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม         และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล และกดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 25 หน้าจอเพิ่มขอ้มูล 

3.1.4 สถิติผู้ป่วยท่ีพบบ่อย คือ ส่วนที่ให้ใส่ข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่พบบ่อยของโรงพยาบาล ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 26 หน้าจอสถิติมที่พบบ่อย 

สามารถเพิ่มได้โดยการกดที่ปุ่ม “จัดการข้อมูลโรคที่พบบ่อย” และกรอกข้อมูลโรคที่พบบ่อยตามแบบฟอร์ม 
จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกโรคที่พบบ่อยในระบบ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 27 หน้าจอจดัการขอ้มูลโรคที่พบบ่อย 

 
 

3.1.5 ภาระงาน คือ ส่วนที่ให้เพ่ิมภาระงานของโรงพยาบาล โดยกดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลภาระงาน” และ
กรอกปีที่ต้องการใส่ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 28 หน้าจอภาระงาน 

3.1.6 ลักษณะสำคัญขององค์กร คือ ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ, 
ค่านิยมหลัก ข้อมูลเหล่านี ้จะปรากฏอยู ่ในหน้าจอ One Page Summary ดังตัวอย่างภาพ
ด้านล่าง 
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รูปที่ 29 หน้าจอลกัษณะสำคญัขององคก์ร 

 

 
รูปที่ 30 ตัวอย่างหน้าจอ 

3.1.7 ใบอนุญาต คือ ส่วนที ่สามารถเพิ ่มใบอนุญาตที ่โรงพยาบาลเคยได้ร ับ โดยทำการกดปุ่ม                    
เพ่ือเพ่ิมเอกสารในระบบ 
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                     รูปที่ 31 หน้าจอเพิ่มเอกสาร 

ให้กรอกชื่อเอกสารลงในช่อง “ชื่อเอกสาร” จากนั้นกดปุ่ม “Choose File” และเลือกไฟล์จากเครื่อง เมื่อเลือก
ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการเพิ่มไฟล์ และกดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการ
เพ่ิมไฟล์ 
 

4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ. คือ ส่วนที่ส่วนที่ให้โรงพยาบาลทำการประเมินตนเอง โดยเมื่อ
ทำการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 32 หน้าจอรายงานประเมนิตนเอง 

 กดปุ่ม “เพ่ิมแถว” เมื่อต้องการเพิ่มแถวในการใส่ข้อมูล/ตัวชี้วัด  

*** การกรอกข้อมูลเป็นการกรอกข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง โดย ช่อง ปีปัจจุบันจะนับปีท่ีกรอกข้อมูลเป็นข้อมูลตั้ง

ต้น 
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5. เลือกโปรไฟล์การขอรับการรับรอง คือ ส่วนที่ให้เลือกโปรไฟล์การขอรับรองได้จาก Organize Profile เมื่อ
กรอกข้อมูลส่วนของ Organize Profile เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ให้กดปุ่ม “ยืนยันการขอรับการประเมิน” 
เพ่ือยืนยันการขอรับการประเมินในระบบ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 33 หน้าจอเลือกโปรไฟล ์

6. อัปโหลดเอกสาร คือ ส่วนที่จะต้องทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นขอการรับรอง สามารถทำได้โดย
การกดที่ปุ่ม                    เพื่อเพ่ิมเอกสารในระบบ 

 
                     รูปที่ 34 หน้าจอเพิ่มเอกสาร 

ให้กรอกชื่อเอกสารลงในช่อง “ชื่อเอกสาร” จากนั้นกดปุ่ม “Choose File” และเลือกไฟล์จากเครื่อง เมื่อเลือก
ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการเพิ่มไฟล์ และกดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการ
เพ่ิมไฟล์ 

เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดขอรับการรับรองครบทุกหัวข้อแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการขอรับการประเมิน” 
จากนั้นระบบจะข้ึนแจ้งเตือน เพ่ือยืนยันอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” 
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7. ผลการเยี่ยมสำรวจ 

ผู้ใช้สามารถดูผลการเยี่ยมสำรวจที่ได้มีการเยี่ยมสำรวจเรียบร้อยแล้วได้จากเมนูนี้ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 35 หน้าจอผลการเยีย่มสำรวจ 

8. ผลการรับรอง 
ผู้ใช้สามารถดูรายการผลการรับรองหลังคณะกรรมการรับรองแล้วได้จากเมนูนี้ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 36 หน้าจอรายการผลการรับรองหลังคณะกรรมการรับรอง 
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9. ใบประกาศ 
ผู้ใช้สามารถดูรายการการจัดทำใบประกาศได้จากเมนูนี้ เมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าจอดังภาพ

ด้านล่าง 

 
รูปที่ 37 รายการจดัทำใบประกาศ 

 กดปุ่ม “รายละเอียด” เมื่อต้องการดูรายละเอียดของใบประกาศ โดยหากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบประกาศ
สามารถทำได้เฉพาะสถานะท่ีขึ้น “จัดทำใบประกาศนียบัตร” เท่านั้น ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 38 หน้าจอใบประกาศ 

 ตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศให้ครบถ้วน และกดยืนยันข้อมูล 
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10. แบบสอบถาม 
ผู้ใช้สามารถเข้าดูและทำแบบสอบถามได้จากเมนูนี้ โยเมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าจอ ดังภาพ

ด้านล่าง 

 
รูปที่ 39 หน้าจอแบบสอบถาม 

 ผู ้ใช้สามารถทำแบบสอบถามในการเยี ่ยมสำรวจในแต่ละครั ้งได้ โดยการเลือกที ่รายการที ่ต้องการทำ
แบบสอบถามจากนั้นกดปุ่ม “ต่อผู้เยี่ยมสำรวจ/ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ” เมื่อต้องการทำแบบสำรวจต่อผู้เยี่ยม
สำรวจ/ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ระบบจะพาไปยังหน้าจอสำหรับทำแบบสอบถาม ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 40 หน้าจอทำแบบสอบถาม 

 กดเลือกท่ีรายชื่อที่ต้องการทำแบบสอบถาม ระบบจะพาไปยังหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 41 หน้าจอแบบสอบถาม 

 ให้ทำแบบสอบถามและให้คะแนนตามความเป็นจริง จากนั ้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื ่อบันทึกข้อมูล
แบบสอบถาม 
 



โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต ์(Web-based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) 

 
  

 

24 

 
รูปที่ 42 หน้าจอทำแบบสอบถามต่อกระบวนการเยี่ยม 

ผู้ใช้กดปุ่ม “ต่อกระบวนการเยี่ยม” เมื่อต้องการทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการเยี่ยม เมื่อกด
แล้วระบบจะพาไปยังหน้าจอสำหรับทำแบบสอบถาม ให้ทำแบบสอบถามและให้คะแนนตามความเป็นจริง จากนั้นกด
ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม ดังภาพด้านล่าง 
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รูปที่ 43 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการเยี่ยม 
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11. กล่องข้อความ 
ผู้ใช้สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อความทั้งหมดได้ตามต้องการจากเมนูนี้ 

11.1 ข้อความ 
ผู้ใช้สามารถเข้าดูข้อความทั้งหมดภายในระบบได้ โดยการกดเข้าที่เมนู กล่องข้อความ > ข้อความ 

ในหน้านี้ระบบจะแสดงวันที่ข้อความส่งถึง ละสามารถลบข้อความได้ ดังหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 44 หน้าจอกล่องข้อความ 

11.2 ร้องเรียน 
ผู้ใช้สามารถเข้าดูเรื ่องร้องเรียนทั้งหมดภายในระบบได้ โดยการกดเข้าที่เมนู กล่องข้อความ > 

ร้องเรียน  ดังหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 45 หน้าจอร้องเรยีน 
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 ในหน้าจอนี้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาล โดยแบ่งหมวดหมู่การร้องเรียนที่ชัดเจนไว้อย่างชัดเจน มี
วิธีการร้องเรียนดังนี้ 

11.2.1 แจ้งเรื่องร้องเรียน 
สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม                     จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ เลือก

โรงพยาบาลที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จากนั้นกดเลือกโรงพยาบาล 

 
รูปที่ 46 หน้าจอเลือกโรงพยาบาลแจ้งเรื่องร้องเรยีน 

ระบบแสดงหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดข้อร้องเรียน ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้
ครบถ้วน และกดปุ่ม “ส่งคำร้องเรียน” ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 47 หน้าจอรายละเอียดเรือ่งรอ้งเรียน 

เมื่อส่งคำร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว เรื่องร้องเรียนจะอยู่ที่หน้าแรกของโรงพยาบาล และสามารถ
กดปุ่ม “แก้ไขเรื่องร้องเรียน” ได้จากหน้าแรก เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการแก้ไขคำ
ร้องเรียน” เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่ในระบบ 
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12. ปฏิทิน 
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานปฏิทิน เพื่อลงเวลาวันที่ไม่ว่างที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจรับรองในระบบได้ ดัง

ภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 48 หน้าจอปฏทิิน 

 การกรอกข้อมูลวันไม่ว่าง จะสามารถกรอกได้ล่วงหน้า 2 เดือนนับจากวันปัจจุบัน โดยกดเลื่อนเดือนในปฏิทิน
ไปอีก 2 เดือนจากปัจจุบัน และกดเลือกวันที่ที่ต้องการกรอกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
รูปที่ 49 หน้าจอเพิ่มขอ้มูลวนัเยีย่ม 

 เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม             เมื่อต้องการบันทึกวันที่ไม่ว่างลงในปฏิทิน และกดปุ่ม              เมื่อ
ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล 
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 เมื่อบันทึกข้อมูลวันที่ไม่ว่างเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแถบสีแดงเพื่อแสดงว่าในวันนั้น ๆ โรงพยาบาลมี
กิจกรรม ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 50 หน้าจอแสดงวนัที่ไม่ว่าง 

 กดคลิกเลือกวันที่ที่ลงวันไม่ว่างแล้วอีกครั้ง เมื่อต้องการแก้ไข จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไข แก้ไข
ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม             เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไข และกดปุ่ม              เมื่อไม่ต้องการบันทึก
ข้อมูล  ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 51 หน้าจอแก้ไขวนัที่ไม่ว่าง 
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13. การเรียกเก็บเงิน 

13.1 สรุป 
ผู้ใช้สามารถดูรายการเรียกเก็บเงินได้ตามต้องการจากเมนูนี้ เมื่อกดเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าจอดัง

ภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 52 หน้าจอการเรยีกเก็บเงิน 

 ในหน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน โดยจะแสดงสถานะการเรียกเก็บเงิน และผู้ใช้
สามารถกดเข้าดูรายละเอียดการจ่ายเงินได้ โดยเลือกรายการที่ขึ้นสถานะ “จ่ายแล้ว” และกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” 
จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าเอกสารเรียกเก็บเงิน ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 53 หน้าจอเอกสารเรยีเก็บเงิน 
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14. ผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้สามารถดูรายการผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบได้ตามต้องการจากเมนูนี้ 

14.1 รายการผู้ใช้งาน  
ผู้ใช้สามารถเข้าดูรายการผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด โดยการกดเข้าที่เมนู ผู้ใช้งาน > รายการผู้ใช้งาน  

ดังหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 54 หน้าจอรายการผู้ใช้งาน 

14.1.1 การแก้ไขสิทธิ์ในการใช้งานและดูรายละเอียดผู้ใช้งาน 
ในหน้านี้สามารถดูรายละเอียดของผู้ใช้งานในระบบโรงพยาบาลได้โดยการกดที่ปุ่ม               

ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานรายนั้น ๆ ดังภาพด้านล่าง 

 

 
รูปที่ 55 หน้าจอรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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 กดปุ่ม        เมื่อต้องการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 56 หน้าจอแก้ไขชือ่ผู้ใช้งาน 

ใหแ้ก้ไขชื่อผู้ใช้งาน เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกชื่อผู้ใช้งานที่แก้ไขในระบบ หรือกดปุ่ม 
“ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน 

กดเลือกสถานะของผู้ใช้งานได้ในช่อง “สถานะผู้ใช้งาน” การเลือกสถานะผู้ใช้งาน ในระบบมีสถานะของ
ผู้ใช้งาน 3 สถานะ คือ 

1. ปกต ิคือผู้ใช้งานดังกล่าวสามารถใช้งานในระบบได้ปกติ 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ คือยังไม่สามารถใช้งานระบบได้ 
3. ปิดกั้นการใช้งาน คือไม่สามารถใช้งานระบบได้ จนกว่าจะมีผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาลปรับ

สถานะให้เป็นปกติ 
เม ื ่อต ้องการแก้ไขส ิทธ ิ ์การใช ้งานระบบ ROLE AND PERMISSION หากยังไม ่ม ีส ่วนของ ROLE AND 

PERMISSION ในรายละเอียดของผู้ให้กดเลือกเครื่องหมายถูกออกจากส่วนของ “Administrator” ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 57 หน้าจอเลือก Administrator ออก 

เมื่อกดเลือกเครื่องหมายถูกออกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเลือกสิทธิ์ ดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 58 หน้าจอแก้ไขสทิธิก์ารใช้งานในระบบ 
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กดเลือกบทบาทที่จะให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบในช่อง “Role” (จำเป็นต้องเลือก Role ก่อนจึงจะสามารถแก้ไข
สิทธิ์ได้) จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขสิทธิ์” เพ่ือให้หน้าที่การทำงานในแต่ละเมนูของระบบกับผู้ใช้งาน เมื่อกดแล้วระบบจะพา
ไปยังหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 59 หน้าจอเลือกเมนกูารเข้าถึง 
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 กดเลือกสิทธิ์ในการใช้งานแต่ละเมนูที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ โดยระบบจะแยกเมนูออกเป็นส่วน ๆ 
ตามชื่อเมนู และตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งานตาม Role ที่เลือกก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการแก้ไขสิทธิ์ให้กดเครื่องหมายถูก
หน้าการทำงานนั้น ๆ ระบบสามารถแบ่งการทำงานได้ดังนี้ 

1. View คือผู้ใช้มีสิทธิในการดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข ลบ หรืออัปเดตข้อมูล 
2. Create คือผู้ใช้สามารถสร้าง หรือเพ่ิมข้อมูลได้ เช่น ในเมนูการขอรับรอง ผู้ใช้สามารถขอรับ

การประเมินได้ 
3. Update คือผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล และบันทึกข้อมูลที่แก้ไขในระบบได้ 
4. Delete คือผู้ใช้สามารถลบข้อมูลรายการที่ผู้ใช้เลือกได้ 

 
ตัวอย่างการแก้ไขสิทธิ์ เช่น เมนูการขอรับรอง สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถสร้างและอัปเดตข้อมูลได้ ดัง

ภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 60 หน้าจอตวัอย่างการกำหนดสทิธิ์ 

14.1.2 การเพ่ิมผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้สามารถเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบได้โดยการกดปุ่ม “เพ่ิม”       เพ่ือเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบ เมื่อ

กดปุ่มเพ่ิมแล้วระบบจะไปยังหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 
รูปที่ 61 หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน 



โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต ์(Web-based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) 
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รูปที่ 62 หน้าจออธิบายการเพิ่ม user 

 มีข้ันตอนการเพิ่มดังนี้ 
1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน ลงในช่องผู้ใช้งาน จะสามารถกรอกข้อมูลได้ เฉพาะตัวอักษรอังกฤษ, ตัวเลข, 

เครื่องหมายขีด (-) และ เส้นใต้ (_) เท่านั้น ชื่อผู้ใช้งานนี้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ 
2. กรอกอีเมลเพ่ือใช้ในการสมัคร 
3. กดปุ่ม Create password ระบบจะสร้าง password ให้ กดที่ปุ่ม  แล้ว copy รหัสผ่าน เพ่ือ

ส่งให้ user ที่สมัครใช้งาน 
4. กรอกข้อมูลชื่อ และนามสกุล ลงในช่อง ชื่อ และช่องนามสกุล ข้อมูลทั้งสองช่องนี้จะปรากฎใน

ส่วนของข้อมูลส่วนตัวด้านบน เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 
5. เลือกสถานะผู้ใช้งาน โดยระบบจะมีสถานะให้เลือกดังนี้ 

1) ปกติ คือผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ปกติ 
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ผู้ใช้อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติให้ใช้งานระบบ 
3) ปิดกั้นการใช้งาน คือ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบได้จนกว่าจะมีการปรับสถานะเป็นปกติ 

6. เลือก “Administrator” เมื่อต้องการให้ผู้ใช้นั้นเป็นผู้ดูแลระบบ 
7. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ 
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