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1. การลงทะเบียนสมาชิกใหม ่

การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ผู้ใช้งานจะต้องท าการลงข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

• ข้อมูลสถานพยาบาล 

• ข้อมูลผู้บริหารและผู้ประสานงานโครงการ 

• ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

• ข้อมูลตัวชี้วัด 

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาง สรพ. จะด าเนินการอนุมัติเปิดใช้งานให้กับสถานพยาบาล โดยระบบ

จะจัดส่ง Password ส าหรับเข้าใช้งาน ไปยัง Email ของผู้ใช้งานที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ มีดังน้ี 

1. ท าการกดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

 
 

หมายเหตุ 

ก่อนการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิกประจ าปงีบประมาณ ควรศึกษาเอกสารประกอบโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเปรยีบเทยีบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (HAI Book THIP) ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือพิจารณาและคัดเลือก

ตัวชี้วัดที่โรงพยาบาลต้องการเปรียบเทียบกบักลุ่ม ซึ่งระบบจะให้ระบุในขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนสมาชิก/ ต่ออายุ

สมาชิก  
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2. กรอกฟอร์มข้อมูลสถานพยาบาลสมาชิกให้ครบถ้วน และถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ต่อไป” 
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3. กรณีกรอกรหัสสถานพยาบาล แล้วพบว่ามีในระบบ ระบบจะแสดงข้อมูล และดึงข้อมูลสถานพยาบาล

เบื้องต้นมาให้ต้ังต้นข้อมูล โดยไม่ต้องกรอกเองทั้งหมด 
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4. สถานะการรับรอง HA ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการรับรอง HA ของสถานพยาบาลตามข้อมูลทะเบียน

การรับรองคุณภาพปัจจุบันของ สรพ. ซึ่งจะมีการปรับปรุงเดือนละคร้ัง หากสถานพยาบาลมีการรับรองอื่นที่

ไม่ใช่ HA ให้ระบแุละกรอกวันที่เร่ิมการรับรอง และวันที่สิ้นสุดการรับรอง 

 
 

5. กรอกข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ ระบบจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนใบยัง email 

ของผู้ประสานงานโครงการ คนที่ 1 และ 2 

  



 

 

5 

6. หน้าฟอร์มข้อมูลผู้ใช้งานจะประกอบไปด้วย  

- ข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ 

- ข้อมูล ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 

- ข้อมูล ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ระบบจะจัดส่ง Password ส าหรับเข้าใช้งาน ไปยัง Email ของผู้ใช้งานที่ได้ระบุไว้ จากน้ันกดปุ่ม “ต่อไป” 

 
 

หมายเหตุ 

ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งสามคนจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน และ E-mail ห้ามซ ้าเช่นกัน  



 

 

6 

7. ระบบแสดงรายการตัวชี้วัดทั้งหมด โรงพยาบาลสมาชิกท าการเลือกตัวชี้วัด เสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ต่อไป” 

 
 

หมายเหตุ 

การปรับเปลี่ยนและเลือกตัวชี้วัดจะสามารถท าได้ปีงบประมาณละครั้งในช่วงของการต่ออายุสมาชิกหรือลงทะเบียนสมาชิกใหม่

เท่าน้ัน หลังจากลงทะเบียนเสร็จ และได้รับการอนุมัติจาก สรพ. เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ได้เลือกไป

แล้วได้ ยกเว้นการเปิดระบบต่ออายุสมาชิกหรือลงทะเบยีนสมาชิกในปีงบประมาณใหม ่
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8. ส าหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการร่วมและมีข้อจ ากัดของตัวชี้วัดภาคบังคับ สามารถแจ้งข้อจ ากัดได้ใน

ช่อง “แจ้งข้อจ ากัดการเลือกตัวชี้วัดภาคบังคับของโครงการฯ” 
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9. ระบบแสดงสรุปข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการ

การลงทะเบียน 
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10. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน” เพื่อพิมพ์ใบสมัครสมาชิกและใบแจ้งรายการจ่ายเงิน การลงทะเบียน

สมาชิกใหม่เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
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11. ตัวอย่างใบลงทะเบียน 
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12. ตัวอย่างใบช าระเงิน 
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2. การต่ออายุสมาชกิ 

 ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด, ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ 

สามารถท าการต่ออายุสมาชิกของโรงพยาบาลได้ โดย login เข้าสู่ระบบและเลือกที่เมนู “ต่ออายุสมาชิก” 

  
 

หมายเหตุ 

เมนูต่ออายุสมาชิกจะหายไป เมื่อ สรพ. ท าการปิดระบบการลงทะเบียนหรือต่ออายุสมาชิก หรือ สิ้นสุดวันที่อนุญาตให้มีการ

แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน 
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2.1 แก้ไขข้อมูลสถานพยาบาล 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอข้อมูลโรงพยาบาล ท าการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม “ต่อไป” 
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2.2 การแก้ไขข้อมูลผู้บริหารและผู้ประสานงานโครงการ 

ตรวจสอบข้อมูล ผอ. / ผู้บริหารสูงสุด และผู้ประสานงานโครงการ โปรแกรมจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนไปยัง 

email ของผู้ประสานงานโครงการ 
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2.3 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

ตรวจสอบข้อมูล ผอ. / ผู้บริหารสูงสุด และผู้ประสานงานโครงการ แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”  
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2.3 การแก้ไขตัวช้ีวัด 

 การเลือกตัวชี้วัด ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดทั้งหมดที่มีในระบบตามประเภทสถานพยาบาล พร้อม

ทั้งแสดงรายการตัวชี้วัดเดิมที่ทางโรงพยาบาลได้เลือกไว้ในปีงบประมาณปัจจุบัน (ผู้ใช้งานจะสามารถกดปุ่ม

บันทึกได้เมื่อเข้าดูข้อมูลตัวชี้วัดครบทุกกลุ่มแล้ว) 
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2.4 สรุปข้อมูลการลงทะเบียน 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด เพื่ออตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันการต่ออายุสมาชิก  
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2.5 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและใบช าระเงิน 

เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและใบช าระเงินได้  
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1. ตัวอย่างใบลงทะเบียน 
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2. ตัวอย่างใบช าระเงิน 
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3. ข้อก าหนดการจัดเก็บข้อมูลและระยะเวลาการออกรายงานตัวชี้วัด 
รอบระยะเวลาในระบบของโปรแกรม THIP คิดเป็นรอบปีงบประมาณตามระบบราชการ คือ รอบ

ปีงบประมาณ เริ่มที่เดือนตุลาคมของปีก่อน ถึงเดือนกันยายนของปีปัจจุบัน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาของรอบ
การกรอกและบันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (ทุก 2 เดือน) การขอปลดล็อคเพื่อแก้ไขข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อออกรายงานเปรียบเทียบตัวชี้วัด ตามความถี่ในการจัดท าข้อมูล หรือประเภทของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด
รายเดือน/ รายไตรมาส/ รายคร่ึงปี/ รายปี) โดยก าหนดตามรอบระยะเวลาดังน้ี 

 
3.1 ตัวช้ีวัดรายเดือน 

ตัวช้ีวัดรายเดือน 

รอบของตัวช้ีวัด 
ช่วงเวลาการกรอกและบันทึกส่ง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ช่วงเวลาปลดล็อคเพื่อแก้ไข

ข้อมูล 
ช่วงเวลาการออกรายงาน

เปรียบเทียบ 

เดือนตุลาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม ภายในวันที่ 1 - 15 มกราคม หลังจากวันที่ 16 มกราคม 
เป็นต้นไป 

เดือนพฤศจิกายน ภายในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม ภายในวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ หลงัจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
เป็นต้นไป 

เดือนธันวาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ 

ภายในวันที่ 1 - 15 มีนาคม หลังจากวันที่ 16 มีนาคม 
เป็นต้นไป 

เดือนมกราคม ภายในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ภายในวันที่ 1 - 15 เมษายน หลังจากวันที่ 16 เมษายน 
เป็นต้นไป 

เดือนกมุภาพันธ์ ภายในวันสุดท้ายของเดือนเมษายน ภายในวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม หลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม 
เป็นต้นไป 

เดือนมีนาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 
เป็นต้นไป 

เดือนเมษายน ภายในวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ภายในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม หลังจากวันที่ 16 กรกฎาคม 
เป็นต้นไป 

เดือนพฤษภาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กรกฎาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม หลังจากวันที่ 16 สิงหาคม 
เป็นต้นไป 

เดือนมิถุนายน ภายในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ภายในวันที่ 1 - 15 กันยายน หลังจากวันที่ 16 กันยายน 
เป็นต้นไป 

เดือนกรกฎาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายน ภายในวันที่ 1 - 15 ตุลาคม หลังจากวันที่ 16 ตุลาคม 
เป็นต้นไป 

เดือนสิงหาคม ภายในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคม ภายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน หลังจากวันที่ 16 
พฤศจิกายน เป็นต้นไป 

เดือนกันยายน ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 ธันวาคม หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
เป็นต้นไป 
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3.2 ตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

ตัวช้ีวัดรายไตรมาส 

รอบของตัวช้ีวัด 
ช่วงเวลาการกรอกและบันทึก

ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ช่วงเวลาปลดล็อค
เพื่อแก้ไขข้อมูล 

ช่วงเวลาการออกรายงาน
เปรียบเทียบ 

ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
(เดือน ต.ค. - ธ.ค.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มีนาคม 

หลังจากวันที่ 16 มีนาคม 
เป็นต้นไป 

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
(เดือน ม.ค. - มี.ค.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มิถุนายน 

หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 
เป็นต้นไป 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 
(เดือน เม.ย. - มิ.ย.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
สิงหาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
กันยายน 

หลังจากวันที่ 16 กันยายน 
เป็นต้นไป 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 
(เดือน ก.ค. – ก.ย.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม 

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
เป็นต้นไป 

 

3.3 ตัวช้ีวัดรายคร่ึงปี 

ตัวช้ีวัดรายครึ่งปี 

รอบของตัวช้ีวัด 
ช่วงเวลาการกรอกและบันทึก

ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ช่วงเวลาปลดล็อคเพื่อ

แก้ไขข้อมูล 
ช่วงเวลาการออกรายงาน

เปรียบเทียบ 

ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 
(เดือน ต.ค. – มี.ค.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคม 

ภายในวันที่ 1 - 15 
มิถุนายน 

หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 
เป็นต้นไป 

ครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 
(เดือน เม.ย. - ก.ย.) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม 

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
เป็นต้นไป 

 

3.4 ตัวช้ีวัดรายปี 

ตัวช้ีวัดรายปี 

รอบของตัวช้ีวัด 
ช่วงเวลาการกรอกและบันทึก

ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ช่วงเวลาปลดล็อคเพื่อ

แก้ไขข้อมูล 
ช่วงเวลาการออกรายงาน

เปรียบเทียบ 
ปีงบประมาณปัจจุบัน (เดือน 
ต.ค.ของปีที่ผ่านมา – ก.ย.
ของปีปัจจุบัน) 

ภายในวันสุดท้ายของเดือน 
พฤศจิกายน ของปีปัจจุบัน 

ภายในวันที่ 1 - 15 
ธันวาคม ของปีปัจจุบัน 

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 
ของปีปัจจุบัน เป็นต้นไป 
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4. การเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์การใช้งาน 

4.1 ผู้กรอกข้อมูลตัวช้ีวัด 

 ระบบจะแสดงจ านวนและรายการตัวชี้วัดที่จะให้กรอกและบันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบในแต่ละช่วง

ระยะเวลา ตามรอบของตัวชี้วัดซึ่งโรงพยาบาลต้องการเปรียบเทียบและได้เลือกไว้ตอนลงทะเบียนในคร้ังแรก  

 ส าหรับตัวชี้วัดรายไตรมาส ตัวชี้วัดรายคร่ึงปีและตัวชี้วัดรายปี ระบบจะแสดงตัวชี้วัดให้กรอกก็ต่อเมื่อ

ถึงรอบให้กรอกแล้วเท่าน้ัน ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัด มีหน้าที่กรอกข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละตัวตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ผู้กรอกข้อมูลตัวชี้วัดท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดย E-mail & Password จะได้รับทาง E-mail ที่ได้กรอก

ตอนลงทะเบียน 

 
 

2. เข้าสู่หน้าหลัก ระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน สถานพยาบาล และรอบเดือนที่ต้องกรอกข้อมูล เลือกเดือนที่

ต้องการเพื่อกรอกข้อมูลของเดือนน้ัน 
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3. แสดงฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล และสามารถเลือกการแสดงข้อมูล โดยกดปุ่ม  

- ทั้งหมด (แสดงจ านวนตัวชี้วัดที่ต้องกรอกเดือนน้ี) 

- กรอกแล้ว 

- ยังไม่กรอก 

- ซึ่งแต่ละปุ่มจะบอกจ านวนตัวชี้วัดตามประเภทปุ่ม (ระบบจะบันทึกข้อมูลที่กรอกให้อัตโนมัติ) 
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4. หากผู้ใช้งานคลิกเลือกที่ชื่อของตัวชี้วัด จะแสดงข้อมูลตาม KPI Dictionary 

 
 

5. ตัวชี้วัดที่มีรหัสเชื่อมโยงข้อมูล คือ ในรอบการกรอกน้ันมีตัวชี้วัดตัวที่มีตัวหารเป็นข้อมูลเดียวกันกับตัวหาร

ของตัวชี้วัดอีกตัวหน่ึง เมื่อท าการกรอกตัวชี้วัดที่มีรหัสการเชื่อมโยง ตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ที่เชื่อมโยงก็จะถูกกรอก

เป็นข้อมูลเดียวกันโดยอัตโนมัติ 
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6. ผู้ใช้งานสามารถคลิกสัญลักษณ์  เพื่อดูรายละเอียดการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดตัวน้ันได้ 

 
 

7. การแก้ไขข้อมูลเชื่อมโยงเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันให้คลิกสัญลักษณ์  หน้าตัวชี้วัดที่ต้องการกรอกข้อมูล

ตัวหารที่แตกต่างกัน 
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8. ระบุเหตุผลการยกเลิกการเชื่อมโยงตัวชี้วัด กดปุ่มบันทึก  

 
 

9. สัญลักษณ์จะกลายเป็นสีเทา  และสามารถกรอกข้อมูลตัวหารที่แตกต่างกันได้ 
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10. กรอกข้อมูลที่ต่างกันได้ เมื่อน าเมาส์ไปวางที่สัญลักษณ์การเชื่อมโยงที่ถูกยกเลิก (  ) ระบบจะแสดง

เหตุผลการยกเลิกการเชื่อมโยงตัวชี้วัดตัวน้ัน 
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11. กรอกข้อมูล ตัวต้ัง ตัวหาร ของแต่ละตัวชี้วัด ระบบจะค านวณค่าตัวชี้วัดและแสดงสัญลักษณ์ของสถานะ

ข้อมูล โดยสัญลักษณ์แสดงสถานะของข้อมูล มีดังน้ี  

 กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

 กรอกข้อมูลผิด โดยค่าข้อมูลเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้ 

 กรอกข้อมูลตัวต้ังหรือตัวหารไม่ครบถ้วน 

 ค่า kpi value มากกว่าค่าสูงสุดหรือต ่ากว่าค่าต ่าสุด 

 ค่า kpi value มากกว่าหรือต ่ากว่าค่าระดับหน่ึงของเกณฑ์ 

 ค่าตัวหารน้อยกว่า 30 

 สัญลักษณ์  เป็นค่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งานจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องท าการแก้ไขข้อมูลให้

ถูกต้องจึงจะสามารถบันทึกได้ 

 
 

12. สามารถกรอกข้อมูลตัวชี้วัด โดยการ Export ไฟล์ตัวชี้วัด หรือผลการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด โดยกดปุ่ม 

“ส่งออกข้อมูล” ซึ่งจะส่งออกมาเป็นไฟล์ excel (.xlsx) 
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13. สามารถน าเข้าข้อมูลตัวชี้วัดที่กรอกจากไฟล์ excel (.xlsx) ที่ Export ไปก่อนหน้าน้ีได้ โดยกดปุ่ม 

 “น าเข้าข้อมูล” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ พร้อมกดปุ่ม “อัพโหลด” 

 
 

 
 

14. หากมีข้อความส่งมา ตัวชี้วัดที่มีข้อความส่งมาจากผู้ใช้งาน จะแสดงสัญลักษณ์  หน้าตัวชี้วัด 

 
 

15. เมื่อคลิกสัญลักษณ์  เพื่ออ่านข้อความที่ส่งมา 
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16. สัญลักษณ์  มีไว้ส าหรับบันทึกข้อความของตัวชี้วัดน้ันๆ เมื่อบันทึกข้อความไว้ ผู้ใช้งานของ

โรงพยาบาล จะสามารถอ่าน Note ที่มีการบันทึกไว้ได้ เมื่อมีการบันทึกข้อความ สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็น  

 
 

ท าการกรอกข้อความแล้วกด Enter ระบบจะท าการบันทึกข้อมูล 
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4.2 ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ คือผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด ก่อนการส่งข้อมูล

เข้าสู่ระบบ มีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 

1. ผู้บันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดย E-mail & Password จะได้รับทาง  

E-mail ที่ได้กรอกตอนลงทะเบียน 

 
 

2. เข้าสู่หน้าหลักระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน สถานพยาบาล และรอบเดือนของข้อมูลที่ค้างส่ง กดปุ่ม “ดูข้อมูล” 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 
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3. ระบบแสดงผลของแต่ละตัวชี้วัด ท าการตรวจสอบตัวชี้วัดแต่ละตัว เมื่อถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” หาก

ตัวชี้วัดมีข้อมูลผิดปกติ ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้งานท่านอื่นได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์  หน้าชื่อ

ตัวชี้วัด เพื่อส่งข้อความ 
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4. ระบบแสดงกล่องข้อความของตัวชี้วัด และเมื่อท าการส่งข้อความเสร็จแล้วสัญลักษณ์หน้าตัวชี้วัดจะแสดง

เป็นสีฟ้า  

 
 

5. สัญลักษณ์  มีไว้ส าหรับบันทึกข้อความของตัวชี้วัดน้ันๆ เมื่อบันทึกข้อความไว้ ผู้ใช้งานของโรงพยาบาล 

จะสามารถอ่าน Note ที่มีการบันทึกไว้ได้ เมื่อมีการบันทึกข้อความ สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็น  

 
 

ท าการบันทึกข้อความ 
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6. หากผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไมส่ามารถกลับมา

แก้ไขข้อมูลของรอบเดือนน้ันได้ (หากต้องการแก้ไข ต้องแจ้งขอปลดล็อค) 
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4.3 ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ 

 ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ คือผู้ใช้ที่สามารถเข้าดูระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ

ผู้บริหารได้ 

1. ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ ท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดย E-mail & Password จะได้รับ

ทาง E-mail ที่ได้กรอกตอนลงทะเบียน 

 
 

2. เข้าสู่หน้าหลักระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน สถานพยาบาล สถานะของรอบเดือนในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ และ

ช่วงเวลาของการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3. ผู้วิเคราะห์ข้อมูลฯ สามารถดูข้อมูลรายงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูล ได้ที่เมนู “รายงาน/วิเคราะห์” โดย แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ Dashboard รายงานตัวชี้วัด และ Control Chart 

 
 

1. Dashboard 

 เป็นการแสดงกราฟตัวชี้วัดของสถานพยาบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มตนเองข้อมูลจะตกอยู่ในเกณฑ์ระดับ

ใดตามเงื่อนไขที่เลือก และสามารถดูเกณฑ์ข้อมูลของกลุ่มอื่นได้  

เกณฑ์การเรียงสี ฟ้า เขียว เหลือง แดง จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของตัวชี้วัดยิ่งมากยิ่งดี หรือ ยิ่งน้อยยิ่งดี 

และจะแบ่งระดับด้วยค่า Min, Percentile25, Median, Percentile75 และ Max 

 

เงื่อนไขของ Dashboard ส าหรับเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัด มีดังน้ี 

- ปีงบประมาณ 

- เดือน (หากเลือกทั้งหมด จะแสดงข้อมูลเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ) 

- กลุ่ม (ดึงข้อมูลต้ังต้นตามกลุ่มของรพ. หรือเลือกดูข้อมูลต่างกลุ่มได้แต่จะไม่แสดงกราฟ KPI Value) 

- กลุ่มพิเศษ (กรณีรพ. เป็นสมาชิกในกลุ่มพิเศษ จะแสดงชื่อกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่ม) 

- สังกัด 

- เขต 

- ภูมิภาค 

- ขนาดเตียง  
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ขั้นตอนการดูรายงาน Dashboard มีดังน้ี 

1. เลือกเงื่อนไขรายงาน 

2. เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการ 

3. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงกราฟของตัวชี้วัด 

4. กดปุ่ม บันทึกการค้นหา ระบบจะบันทึกการค้นหาใน cookie ของเบราเซอร์ 

5. คลิกชื่อตัวชี้วัดของกราฟ เพื่อแสดง 4 กราฟย่อย 

6. สามารถคลิก  เพื่อดาวน์โหลดกราฟของตัวชี้วัดได้ 
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เมื่อคลิกที่ชื่อตัวชี้วัดจากหน้า Dashboard จะแสดงหน้าจอเปรียบเทียบข้อมูลในรูปแบบ 4 กราฟย่อย ได้แก ่

1) Standard Graph 

2) Tim Mean Graph 

3) Combo Bar Graph 

4) Area Graph 
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2. รายงานตัวช้ีวัด 

แสดงกราฟสถิติตัวชี้วัดของสถานพยาบาล และแสดงกราฟต่างๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก เมื่อคลิกที่ชื่อ

ตัวชี้วัดของแต่ละกราฟ จะแสดงข้อมูลสถิติในรูปแบบตาราง ข้อมูลที่แสดงในกราฟ ประกอบด้วย Min, 

Percentile25, Median, Trim Mean, Mean, Percentile75, Max และ N 

เมื่อเลือกเงื่อนไขใดโปรแกรมจะแสดงกราฟของเงื่อนไขที่เลือก โดยตัวเลือก “ทั้งหมด” กราฟจะแสดง

ค่าสถิติทั้งหมดของทุกข้อมูล 

 

เงื่อนไขของรายงาน ส าหรับเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัด มีดังน้ี 

- ปงีบประมาณ 

- เดือน (หากเลือกทั้งหมด จะแสดงรายงานค่าตัวชี้วัด ต้ังแต่ ตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ) 

- กลุ่ม 

- สังกัด 

- กลุ่มพิเศษ (กรณีรพ. เป็นสมาชิกในกลุ่มพิเศษ จะแสดงชื่อกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลต่างกลุ่ม) 

- เขต 

- ภูมิภาค 

- ขนาดเตียง 
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ขั้นตอนการดูรายงานตัวชี้วัด มีดังน้ี 

1. เลือกเงื่อนไขรายงาน 

2. เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการ 

3. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงกราฟของตัวชี้วัด 

4. กดปุ่ม บันทึกการค้นหา ระบบจะบันทึกการค้นหาใน cookie ของเบราเซอร์ 

5. สามารถคลิก  เพื่อดาวน์โหลดกราฟของตัวชี้วัดได้ 

6. คลิกชื่อตัวชี้วัดของกราฟ เพื่อดูข้อมูลในรูปแบบตาราง

 
  



 

 

42 
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3. Control Chart 

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลฯ สามารถดูแนวโน้มในรูปแบบ Control chart เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาของ

ตนเองได้ ภายใน Control Chart จะประกอบด้วย 

- รายการตัวชี้วัด 

- รอบการบันทึกข้อมูล 

- ค่า Center Line 

- ค่า ±1SD, ±2SD, ±3SD 

- ค่า KPI Value 

หากน าเมาส์ไปชี้ตรงต าแหน่ง Center Line หรือ KPI Value ระบบจะแสดงค่าข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถ Export 

Control Chart เป็นไฟล์ PNG ได้โดย กดปุ่ม  ของกราฟ แล้วเลือกดาวน์โหลด 
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5. การขอปลดล็อคระบบเพื่อแก้ไขขอ้มูล 

1. เข้าเมนู “ขอปลดล็อคระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล” โดยสิทธิที่สามารถท าการขอปลดล็อคระบบได้ ได้แก่  

1) ผู้ตรวจสอบและบันทึกส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

2) ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและดูรายงานเปรียบเทียบ 

 
 

2. ระบบแสดงเดือนที่สามารถขอปลดล็อคได้  

3. เลือกเหตุผลการขอปลดล็อค หรือ ระบุเหตุผลอื่นๆ  

 กรณีที่เลือกเหตุผลการขอปลดล็อคจากตัวเลือก ระบบจะท าการอนุมัติการปลดล็อคให้อัตโนมัติ  

แต่หากเลือกระบุเหตุผลการขอปลดล็อคอื่นๆ ทาง สรพ. จะพิจารณาเหตุผลและท าการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ โดย

จะมี Email แจ้งผลการปลดล็อคส่งไปยังผู้ใช้งานของโรงพยาบาลทราบ 
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4. กดปุ่ม บันทึกและส่งค าร้องขอปลดล็อค ระบบแสดงผลการขอปลดล็อค โดยจะส่ง Email แจ้งผลการขอ

ปลดล็อคไปยังผู้ใช้งานของโรงพยาบาล และแจ้งวันที่สิ้นสุดการแก้ไขและส่งข้อมูลของเดือนที่ปลดล็อค 
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6. ดูประวัติการกรอกข้อมูล 

 ทุกสิทธิ์การใช้งานสามารถเข้าดูประวัติการกรอกข้อมูลได้จากเมนู “ภาพรวมการบันทึกตัวชี้วัด” และ 

“ประวัติการบันทึกตัวชี้วัด” 

 

6.1 ภาพรวมการบันทึกตัวช้ีวัด 

ระบบจะแสดงภาพรวมการกรอกข้อมูลทั้งหมดตามปีงบที่เลือก โดยแยกสถานะเป็นสี 4 สี ดังน้ี 

1)  ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 

2)  กรอกแต่ไม่ได้กดส่งเข้าสู่ระบบ 

3)  กรอกและกดส่งเข้าสู่ระบบ 

4)  ปลดล็อคและไม่ได้กดส่งเข้าสู่ระบบ 
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6.2 ประวัติการบันทึกตัวช้ีวัด 

 แสดงประวัติการกรอกข้อมูลทั้งหมด กรอกแล้ว ยังไม่กรอก ของแต่ละเดือน 
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7. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ขอยกเลิกตัวชี้วัด 

 โรงพยาบาลสมาชิก สามารถแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้ดูแลระบบได้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 

แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และ ขอยกเลิกตัวชี้วัด 

 

7.1 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการแจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะ มีดังน้ี 

1. เข้าเมนู ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

2 กรอกรายละเอียดสิ่งที่ต้องการแจ้ง 

3 เลือกประเภทของปัญหาหรือข้อเสนอแนะ 

4 กดปุ่ม ยืนยัน 

5. เมื่อได้รับการตอบกลบัจะมี Email แจ้งไปยังผู้ใช้งาน หรือเข้าดไูด้จาก “รายการปัญหา/

ข้อเสนอแนะ” 
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7.2 ขอยกเลิกตัวช้ีวัด 

 กรณีที่ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์ไม่ต้องการเลือกใช้ตัวชี้วัดแล้ว สามารถแจ้งขอยกเลิกตัวชี้วัดได้

โดยโรงพยาบาลต้องกรอก ตัวชี้วัดและเหตุผลการขอยกเลิก เพื่อให้ทาง สรพ. พิจารณายกเลิกตัวชี้วัดหรือไม่ 

หากได้รับการอนุมัติยกเลิก ตัวชี้วัดดังกล่าวจะแสดงเป็นสีเทาและไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ 

ขั้นตอนการขอยกเลิกตัวชี้วัด มีดังน้ี 

1. เข้าเมนู ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

2 กรอกรายละเอียด แจ้งตัวชี้วัดที่ต้องการยกเลิกพร้อมเหตุผล 

3 เลือกประเภท ขอยกเลิกตัวชี้วัด 

4. กดปุ่ม ยืนยัน 

5. ตัวชี้วัดที่ได้รับการยกเลิก จะแสดงเป็นสีเทาไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ 
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8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 เมื่อผู้ใช้งานใหม่ได้รับ Password จากทาง Email และต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถท าการ

เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือหากผู้ใช้งานลืม Password สามารถกดแจ้ง “ลืมรหัสผ่าน” ได้

จากหน้าเข้าสู่ระบบ 

 

8.1 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

1. ท าการ Login เข้าสู่ระบบ โดย Email & Password ซึ่งได้รับทาง Email ตอนลงทะเบียน 

2. คลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

3. กรอกรหัสผ่านเก่า และต้ังรหัสผ่าน โดยมีตัวอักษรต้ังแต่ 6 ตัวขึ้นไป 

4. กด “บันทึก” ระบบจะท าการ Logout เพื่อเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่ 
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8.2 ลืมรหัสผ่าน 

 หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านเพื่อต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ได้ มีขั้นตอนดังน้ี  

1. เข้าหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ THIP’ 

2. กดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน  

3. กรอก Email ที่ต้องการต้ังรหัสผ่านใหม่ 

4. กดปุ่ม “ส่งค าขอต้ังรหัสผ่านใหม่” จะแสดงข้อความ “คุณจะได้รับอีเมลแนะน าการต้ังค่ารหัสผ่านในไม่ช้า” 

5. ระบบจะส่ง link ส าหรับต้ังรหัสผ่านใหม่ไปยัง Email กดเข้า link ที่ได้รับ 

6 ท าการต้ังรหัสผ่าน โดยต้องมีตัวอักษร 6 ตัวขึ้นไป 
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9. เกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนในแต่ละปีงบประมาณ และรายชื่อผู้ใช้งานของ

โรงพยาบาลได้จากเมนูเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือสามารถ “ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน” เพื่อดูข้อมูลตัวชี้วัดที่

เลือกใช้ในปงีบประมาณได้ 
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10. ข่าวสาร 

ข่าวต่างๆ จะแสดงในหน้าลงชื่อเข้าใช้งานและสามารถดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ โดยกดที่ข่าวที่ต้องการ 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข่าวที่เลือก หน้าแรกของทุกสิทธิ์การใช้งาน โดยมีประเภทข่าวดังน้ี 

- THIP Today 

- Knowledge 

- Benmarking 

- Download 

- About Us 
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11. การออกจากระบบ 

คลิกที่เมนู  มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อออกจากระบบ 
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