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คู่มือการจดัท ารายงานและการใช้งานระบบรายงานบริการป้องกนัเชิงรกุ 

และสถานพยาบาล โดยระบบ Online  
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วิธีการดาวน์โหลดแบบบนัทึกและรายงานผ่านอินเทอรเ์น็ต 

 เขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไปทีเ่วบ็ไซต ์ www.hiso.or.th/aidsdatasystem/ จะแสดงตาหน้าระบบดงัรปู 

 

ภาพแสดง หน้าตา Login ของระบบ (ใหม่!! ปีงบ 2558) 

 

 

ใหท้ าการ Login เขา้สรูะบบ (การลงทะเบยีนใหด้ใูนหวัขอ้ “การลงทะเบยีนเพื่อใชง้านระบบ” หน้า 24) จากนัน้ใหเ้ลอืก 
Guides ในแถบเครือ่งมอืดา้นบนของหน้าหลกั 

ภาพแสดง แถบเครือ่งมอืดา้นบนของหน้าหลกั 

 
 

จากนัน้ใหเ้ลื่อนหน้าเพจลงมาเพื่อเลอืกรายงานและแบบบนัทกึทีต่อ้งการ แลว้คลกิปุม่ >>>Download<<< เพื่อดาวน์
โหลดแบบบนัทกึและรายงานนัน้มาเกบ็ไวใ้นเครือ่งของคุณ  

*ในตวัอยา่งต่อไปจะเลอืกดาวน์โหลด แบบบนัทกึและรายงาน VCT ปีงบประมาณ 2557 

 

http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem/
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ภาพแสดง ส่วนดาวน์โหลดของแบบบนัทกึและรายงาน ในหน้า Guides ของระบบ 

 

 

 

ภาพแสดง ตวัอยา่งหน้าตาไฟลแ์บบบนัทกึและรายงานเมือ่ดาวน์โหลดลงมาทีค่อมพวิเตอร์ 

 

เมือ่เราดาวน์โหลดไฟลเ์สรจ็สิน้จะได ้zip ไฟลต์ามรปูดา้นบนตามทีอ่ยูท่ีเ่รา save ไว ้ใหเ้ราท าการ unzip ไฟลน์ี้
ออกมาจะไดไ้ฟล ์Excel ดงัรปูดา้นล่าง 
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ภาพแสดง Excel ไฟลท์ี ่unzip ออกมาเพื่อน าไปใชง้านต่อไป 

    

 

ไฟลท์ีไ่ดม้าจะไดเ้ป็น Excel ไฟลจ์ านวน 12 ไฟล ์ตามโดยแบ่งตามรายเดอืนของปีงบประมาณนัน้ๆ 
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การจดัท ารายงานประจ าเดือนของบริการป้องกนัเชิงรกุ (NGO KAP) 

ภาพแสดง ไฟล ์Excel ของรายงานประจ าเดอืนของบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (NGO KAP) 

 

การจดัท ารายงานประจ าเดอืนของบรกิารป้องกนัเชงิรกุ จะเป็นการบนัทกึผลงานการใหบ้รกิารเป็นจ านวนสรปุใน
แต่ละเดอืน ลงในแฟ้ม Excel ของบรกิารป้องกนัเชงิรกุในแต่ละปีงบประมาณปีงบประมาณ โดยใน 1 ปี จะใชแ้ฟ้ม Excel 
1 แฟ้ม ทีม่กีารแยก Sheet ไวส้ าหรบัการบนัทกึผลงานทัง้ 12 เดอืน โดยแบ่งเป็น ประชากรไทย 1 sheet และประชากร
ขา้มชาต ิ1 sheet 

ชื่อ Sheet จะระบุเป็น Thai (ประชากรไทย) หรอื migrant (ประชากรขา้มชาต)ิ ตามดว้ย เดอืนและปี เช่น sheet 
ของรายงานเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2556 ส าหรบัประชากรไทย จะชื่อ Report thai1056 และส าหรบัประชากรขา้มชาต ิ จะ
ชื่อ Report migrant1056 เป็นตน้ 

 
ภาพแสดง ตาราง Excel file ส าหรบับนัทกึขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของ (NGO KAP) 

 
 

 ชื่อ sheet แสดงประชากรไทยหรอืขา้มชาต ิ
และเดอืน ปี ของรายงาน เช่น Report 
thai1056 

สว่นบนัทกึขอ้มลู 
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การบนัทกึขอ้มลู ใหบ้นัทกึจ านวนผลงานตามทีร่ะบุในตาราง ส าหรบัแต่ละเดอืน ทัง้ sheet ทีเ่ป็นประชากรไทย 

และ sheet ทีเ่ป็นประชากรขา้มชาต ิ(ถา้ม)ี โดยบนัทกึขอ้มลูเป็นตวัเลข (ไมม่จีดุทศนิยม) 
 

ภาพแสดง การกรอกขอ้มลูประชากรไทย ลงแบบบนัทกึประจ าเดอืนตุลาคม ปี 2556 

 

 

 

 เมือ่บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง Excel ใน sheet ของเดอืนทีต่อ้งการส่งรายงาน ส าหรบักลุ่มประชากรหลกั
(ประชากรไทย) หรอืกลุ่มประชากรขา้มชาต ิใหท้ าการ Save ขอ้มลูดงักล่าว และท าการ Save sheet รายงานของเดอืน
นัน้ๆ ใหเ้ป็น .csv โดยการเลอืก Save as เลอืก Other formats แลว้ เลอืก type เป็น CSV (MS-DOS) โดยให ้ใส่ชื่อ file 
ตามชื่อ sheet เช่น thai1056 ส าหรบัรายงานประชากรไทย เดอืนตุลาคม 2556 

 ขอ้ควรระวงั เมือ่ save ไฟลเ์ป็น CSV ตวัแบบบนัทกึ Excel อาจมกีารสญูหายไฟลแ์บบบนัทกึ Excel ได ้ควรมี
การ save  เป็น Excel ไฟลส์ ารองไวใ้นเครือ่งทีอ่ื่นก่อน save เป็น CSV เพื่อป้องกนัการสญูหายของแบบบนัทกึทีไ่ดท้ า
ไว ้
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ภาพแสดง การตัง้ชื่อ และเลอืกประเภท file CSV (MS-DOS) เพื่อท าการเตรยีมขอ้มลูก่อนส่งรายงาน 

 

 

 

 
 

ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าตอ้งการบนัทกึ sheet นี้

 

อนัดบัแรก ตอ้งอยูใ่นหน้า sheet  
ทีจ่ะท าการ save เป็น CSV ก่อน 

ตัง้ชื่อไฟลใ์หต้รงกบัชื่อ sheet เช่น จาก sheet Report thai1056 

จะตัง้ชื่อ save เป็น thai1056 และเลอืกประเภทไฟลเ์ป็น CSV (MS-DOS) 

เลอืก OK 
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ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด OK ยนืยนัการ save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าไดม้บีนัทกึ Excel ตน้แบบเกบ็ไวแ้ลว้ 

 
 
 

ภาพแสดง หน้าตาตวัอยา่งไฟล ์CSV เมือ่ไดท้ าการ save เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

   
  

เลอืก Yes 
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ใหม่!! เพ่ิมเติมรปูแบบของแบบบนัทึกข้อมูล และรายงานประจ าเดือน(เร่ิมปีงบ 2558) 
 

1.เพ่ิมเติมการกรอก UIC แยกออกมาจาก ช่องเลขบตัรประชาชน (ส าหรบัรายงาน VCT และ STI) 
เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงขอ้มลูการบรกิารเชงิรกุ และขอ้มลูบรกิารในสถานพยาบาล เป็นรายบุคคล ใน

ปีงบประมาณ 2558 ไดเ้พิม่ตวัแปรทีจ่ าเป็นตอ้งบนัทกึคอื เลขบตัรประชาชน และรหสั UIC ซึง่รหสั UIC จะมกีารชีแ้จง
วธิกีารลงในภายหลงั 

 
ภาพแสดง ตาราง Excel ช่อง UIC ทีแ่ยกออกมาจากช่อง เลขบตัรประชาชน 

 
 

  
2.เพ่ิมเติมรปูแบบช่องสีขาว และช่องสีเทา เป็นตวัช่วยตรวจสอบการบนัทึกข้อมลูให้ถกูต้อง (ส าหรบัรายงาน 
YFS VCT และ STI) 
 การเพิม่เตมิรปูแบบสใีนช่องแบบบนัทกึขอ้มลู โดยมหีลกัการว่า  
 
* ใหก้รอกขอ้มลูไดใ้นช่องสขีาว (แรกสุดคอืกรอกวนัที)่ แลว้ระบบจะปรบัช่องสเีทาช่องอื่นใหเ้ป็นช่องสขีาว เพื่อให้
สามารถบนัทกึขอ้มลูในช่องนัน้ๆได ้และหมายถงึการบนัทกึนัน้ถูกตอ้ง 
 
* การบนัทกึขอ้มลูในช่องสเีทาหมายถงึ การบนัทกึขอ้มลูมกีารผดิพลาด หรอืไมเ่ป็นตามเงือ่นไขในการบนัทกึ ซึง่จะท าให้
ไมม่ตีวัเลขเพิม่ขึน้ในหน้ารายงานประจ าเดอืนนัน้ๆ 
 
* หากบนัทกึขอ้มลูในช่องสขีาวแลว้ ระบบยงัไม่ปลดลอ็กสเีทาช่องอื่นใหเ้ป็นสขีาว ใหใ้ชเ้มาสท์ าการเลื่อนหน้าแบบบนัทกึ
ขึน้ลงเลก็น้อยเพื่อใหร้ะบบปลดลอ็กสใีห้ 
 
 
 

ตอ้งบนัทกึ 
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ภาพแสดง ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิรปูแบบช่องสขีาว และสเีทาของบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2557 

 
 

ภาพแสดง ตวัอยา่งการปลดลอ็คช่องสเีทา ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2557 

 
 
 
 

เริม่บนัทกึช่องวนัทีเ่ป็นอนัดบัแรกสุด 

ช่องจะปลดลอ็คสเีทาเป็นสขีาวเพื่อใหบ้นัทกึต่อ 



11 
 

ภาพแสดง ตวัอยา่งตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2557 

 
 

 
3.การบนัทึกข้อมูลท่ีท่ีแบบบนัทึก แทนแบบรายงาน (ส าหรบัรายงาน VCT และ STI) 
 มกีารปรบัการส่งรายงานเขา้สู่ระบบ RIHIS Online ใหม ่เนื่องจากความจ าเป็นในการใชป้ระโยชน์ของขอ้มลู
รายงานส าหรบัการวเิคราะหใ์ชข้อ้มลูในแต่ละระดบั จงึขอปรบัการส่งขอ้มลู โดยบนัทกึที ่Sheet Record เป็นไฟล ์CSV. 
แทน Sheet Report ดงันัน้ในหน่ึงเดอืน จะมกีารส่ง Sheet CSV. 2 ไฟล ์คอื Sheet RecordVCT และ Sheet RecordSTI 
(ไมต่อ้งแกช้ื่อ) โดยจะเริม่ส่ง Sheet Record ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไปทีร่ะบบ "น าเขา้ขอ้มลูแบบบนัทกึ
ประจ าเดอืนของโรงพยาบาล (ปีงบ2558)" (ตวัอยา่งหน้า 37) 
 

ภาพแสดง การเลอืกหน้าแบบบนัทกึเพื่อบนัทกึรายงาน แทนหน้าแบบรายงาน  

 
 
 
 
 
 

เลอืกหน้าแบบบนัทกึ (Record) 
แทนหน้าแบบรายงาน (Report) 
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ภาพแสดง การบนัทกึแบบบนัทกึใหม ่(ส าหรบัรายงาน VCT และ STI) ตัง้แต่ปีงบ 2558  

 
 
 
4.ปรบัปรงุเพ่ิมเติมข้อมูลในหน้ารายงานในระบบ Online (ส าหรบัรายงาน VCT และ STI) 
 มกีารเพิม่เตมิขอ้มลูในหน้ารายงานเพิม่ขึน้ในหน้ารายงานของ VCT STI โดยรายงานตวัใหมน่ี้จะแสดง และ
สามารถดาวน์โหลดไดใ้นภายหลงั 
 

ภาพแสดง ตวัอยา่งหน้าตาใหม่ของรายงานบรกิาร VCT  

 

 
นอกเหนือจากการเพิม่เตมิทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้นี้ การจดัท ารายงานจะเหมอืนของปีงบประมาณปีก่อนๆ ทุกประการ 

ดงันัน้จงึสามารถศกึษาหวัขอ้ต่อไปเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการจดัท ารายงาน และส่งขึน้ระบบต่อไปได้ 

ตัง้ชื่อตามชื่อไฟล ์(ไมต่อ้งแก)้ 
บนัทกึเป็นชนิด CSV. (MS-DOS) เช่นเดมิ 
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การจดัท ารายงานประจ าเดือนของบริการป้องกนัเชิงรกุกลุ่มเยาวชน(YFS) 
 

ภาพแสดง ไฟล ์Excel ของแบบบนัทกึและรายงานประจ าเดอืนของบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (YFS) ปีงบประมาณ 2557 

 
 

ในการบนัทกึขอ้มลูเพื่อส่งรายงานประจ าเดอืนในส่วนของบรกิารป้องกนัเชงิรกุกลุ่มเยาวชน(YFS) สามารถท าได้
โดย บนัทกึขอ้มลูบรกิารรายบุคคล ในตาราง Excel ทีส่่วนกลางเตรยีมไวใ้ห ้ โดยบนัทกึในไฟล์ Excel ทีแ่ยกไวใ้นแต่ละ
ประเภทบรกิารในแต่ละเดอืน (แยกไฟล์ ละ 1 เดอืน) เช่น ขอ้มลูบรกิารป้องกนัเชงิรกุกลุ่มเยาวชน ส าหรบัเดอืนตุลาคม 
2556 จะมชีื่อไฟลว์่า YFS1056 โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูใน sheet ทีม่ชีื่อว่า Record YFS (ชื่อ Sheet สแีดง)  

 
ภาพแสดง ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิารป้องกนัเชงิรกุกลุ่มเยาวชน (YFS) เดอืนตุลาคม2556

 
  

Sheet บนัทกึขอ้มลู Record 
YFS 

วนัท่ีให้บริการบนัทกึเป็น วว/ดด/ปป (ค.ศ.) 
เช่น 1/10/13 ส าหรับวนัท่ี 1 ต.ค.2013  

 

Comment แสดงรหสั  
ทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มลู 

ชื่อ file บรกิาร YFS เดอืนตุลาคม 2556 คอื 
YFS1056 
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ภาพแสดง ตวัอยา่งตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิารป้องกนัเชงิรกุกลุ่มเยาวชน (YFS) เดอืนตุลาคม2556

 
 
 

ขอ้มลูทีบ่นัทกึ จะถูกน าไปค านวณเป็นรายงานประจ าเดอืนนัน้ โดยอตัโนมตัใิน sheet ทีม่ชีื่อว่า Report 
YFS1056 (ชื่อ Sheet สเีขยีว)  

ภาพแสดง sheet รายงานบรกิารบรกิารป้องกนัเชงิรกุกลุ่มเยาวชน (YFS) เดอืนตุลาคม 2556 (ค านวณอตัโนมตั)ิ 

 

ใส่ขอ้มลูหน่วยบรกิารของตวัเองทุก
ครัง้ 

เน้นหวัขอ้สแีดงทีต่อ้งใส่ขอ้มลูใหค้รบ ยกเวน้
ประเดน็ทีใ่หก้ารปรกึษา ทีต่้องเลอืกกรอกตาม
ประเดน็ของขอ้มลู 
 

Sheet รายงาน YFS 
ผูร้บับรกิาร 
ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556  
(Report YFS1056) 
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เมือ่บนัทกึขอ้มลูลงในตาราง Excel ใน sheet ของเดอืนทีต่อ้งการส่งรายงาน ส าหรบัประชากรไทย ประชากร
ขา้มชาต ิหรอืในส่วนรายงานของบรกิารเชงิรกุกลุ่มเยาวชน(YFS)แลว้ ใหท้ าการ Save ขอ้มลูดงักล่าว และท าการ Save 
sheet รายงานของเดอืนนัน้ๆ ใหเ้ป็น .csv โดยการเลอืก Save as เลอืก Other formats แลว้ เลอืก type เป็น CSV 
(MS-DOS) โดยให ้ใส่ชื่อ file ตามชื่อ sheet เช่น yfs1056 ส าหรบัเดอืนตุลาคม 2556 

 
ขอ้ควรระวงั เมือ่ save ไฟลเ์ป็น CSV ตวัแบบบนัทกึ Excel อาจมกีารสญูหายไฟลแ์บบบนัทกึ Excel ได ้ควรมี

การ save  เป็น Excel ไฟลส์ ารองไวใ้นเครือ่งทีอ่ื่นก่อน save เป็น CSV เพื่อป้องกนัการสญูหายของแบบบนัทกึทีไ่ดท้ า
ไว ้

 
 

ภาพแสดง การเลอืกประเภท file CSV (MS-DOS) เพื่อท าการเตรยีมขอ้มลูก่อนส่งรายงาน 

 
 
 
 
 

อนัดบัแรก ตอ้งอยูใ่นหน้า sheet  
ทีจ่ะท าการ save เป็น CSV ก่อน 

ตัง้ชื่อไฟลใ์หต้รงกบัชื่อ sheet เช่น จาก sheet Report YFS1056 

จะตัง้ชื่อ save เป็น yfs1056 และเลอืกประเภทไฟลเ์ป็น CSV (MS-
DOS) 
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ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าตอ้งการบนัทกึ sheet นี้

 
 

ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด OK ยนืยนัการ save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าไดม้บีนัทกึ Excel ตน้แบบเกบ็ไวแ้ลว้ 

 
 

ภาพแสดง หน้าตาตวัอยา่งไฟล ์CSV เมือ่ไดท้ าการ save เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

   
  

เลอืก OK 

เลอืก Yes 
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การจดัท ารายงานประจ าเดือนของบริการโรงพยาบาล 
 

ในการบนัทกึขอ้มลูเพื่อส่งรายงานประจ าเดอืนในส่วนของบรกิารโรงพยาบาล ไดแ้ก่ บรกิารใหค้ าปรกึษา และ
ตรวจเลอืด (VCT) บรกิารคดักรองโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(STI) และบรกิารใหส้ารทดแทนสารเสพตดิ (MMT) 
สามารถท าได ้2 วธิ ีไดแ้ก่ 
 
วิธีท่ี 1  
 

ภาพแสดง ไฟล ์Excel ของแบบบนัทกึและรายงานประจ าเดอืนของบรกิารผูร้บับรกิาร VCT ปีงบประมาณ 2557 

 
 

บนัทกึขอ้มลูบรกิารรายบุคคลในตาราง Excel ทีส่่วนกลางเตรยีมไวใ้ห ้โดยบนัทกึใน file Excel ทีแ่ยกไวใ้นแต่ละ
ประเภทบรกิารในแต่ละเดอืน (แยก file ละ 1 เดอืน) เช่น ขอ้มลูบรกิาร VCT ส าหรบัเดอืน ตุลาคม 2556 จะมชีื่อ file ว่า 
VCT1056 โดยใหบ้นัทกึขอ้มลูใน sheet ทีม่ชีื่อว่า Record VCT (ชื่อ Sheet สแีดง) แลว้ขอ้มลูทีบ่นัทกึ จะถูกน าไป
ค านวณ เป็นรายงานประจ าเดอืนนัน้โดยอตัโนมตั ิ ซึง่ม ี 2 sheet ไดแ้ก่ sheet ทีม่ชีื่อว่า Report VCTall1056 ส าหรบั
รายงานผูร้บับรกิาร VCT ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556 และ sheet ทีม่ชีื่อว่า Report VCTrefer1056 ส าหรบัผูร้บับรกิาร 
VCT ทีส่่งต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 
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ภาพแสดง ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2556 

 
 
 

ภาพแสดง ตวัอยา่งตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม2556 

 
  

Sheet บนัทกึขอ้มลู Record 
VCT 

วนัท่ีให้บริการบนัทกึเป็น วว/ดด/ปป (ค.ศ.) 
เช่น 1/10/13 ส าหรับวนัท่ี 1 ต.ค.2013  

 

Comment แสดงรหสั  
ทีใ่ชบ้นัทกึขอ้มลู 

ชื่อ file บรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2556 คอื 
VCT1056  
 

ใส่ขอ้มลูหน่วยบรกิารของตวัเองทุก
ครัง้ 

เน้นหวัขอ้สแีดงทีต่อ้งใส่ขอ้มลูให้
ครบ ตามขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึ 
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ภาพแสดง sheet รายงานบรกิาร VCT เดอืนตุลาคม 2556 (ค านวณอตัโนมตั)ิ 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร STI เดอืนตุลาคม 2556 

 
  

Sheet รายงาน VCT 
ผูร้บับรกิารทัง้หมด เดอืน
ตุลาคม 2556 (VCTall1056) 
 

Sheet รายงาน VCT ผูร้บับรกิาร
ทีส่ง่ต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 
(VCTrefer1056) 
 

ชื่อ file บรกิาร STI เดอืนตุลาคม 2556 คอื STI1056 

Sheet บนัทกึขอ้มลู Record STI 

Comment แสดงรหสัทีใ่ช้
บนัทกึขอ้มลู 

วนัทีใ่หบ้รกิาร บนัทกึเป็น วว/ดด/ปป (คศ.) 
เช่น 1/10/13 ส าหรบัวนัที ่1 ตค. 2013 
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ภาพแสดง ตวัอยา่งตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร STI เดอืนตุลาคม2556 

 
 
 
 

ภาพแสดง sheet รายงานบรกิาร STI เดอืนตุลาคม 2556 (ค านวณอตัโนมตั)ิ 

 
  

ใส่ขอ้มลูหน่วยบรกิารของตวัเองทุก
ครัง้ 

เน้นหวัขอ้สแีดงทีต่อ้งใส่ขอ้มลูให้
ครบ ตามขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึ 
 

Sheet รายงาน STI ผูร้บับรกิาร
ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556 
(STIall1056) 
 

Sheet รายงาน STI ผูร้บับรกิารที่
สง่ต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 
(STIrefer1056) 
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ภาพแสดง ตาราง Excel ส าหรบับนัทกึขอ้มลูบรกิาร MMT เดอืนตุลาคม 2556 

 
 
 

ภาพแสดง sheet รายงานบรกิาร MMT เดอืนตุลาคม 2556 (ค านวณอตัโนมตั)ิ 

 
 

  

ชื่อ file บรกิาร MMT เดอืนตุลาคม 2556 คอื MMT1056 

Sheet บนัทกึขอ้มลู Record MMT 

Comment แสดงรหสัที่
ใชบ้นัทกึขอ้มลู 

วนัทีใ่หบ้รกิาร บนัทกึเป็น วว/ดด/ปป (คศ.) 
เช่น 1/10/13 ส าหรบัวนัที ่1 ตค. 2013 

Sheet รายงาน MMT ผูร้บับรกิาร
ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556 
(MMTall1056) 
 

Sheet รายงาน MMT ผูร้บับรกิารที่
สง่ต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 
(MMTrefer1056) 
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ตัง้ชื่อไฟลใ์หต้รงกบัชื่อ sheet เช่น จาก sheet Report VCTall1056 

จะตัง้ชื่อ save เป็น vctall1056 และเลอืกประเภทไฟลเ์ป็น CSV (MS-
DOS) 

 เมือ่บนัทกึขอ้มลูครบถว้นในเดอืนนัน้ๆแลว้ ทัง้นี้รายงานจะนับบรกิารทีใ่หใ้นเดอืนนัน้ๆ (วนัที ่1-31 หรอื วนัที ่1-
30 ของเดอืนนัน้ๆ) sheet รายงานของเดอืนนัน้ๆ กพ็รอ้มทีจ่ะส่งได ้ เนื่องจากเป็นการค านวณอตัโนมตัทินัททีีม่กีาร
บนัทกึขอ้มลูแต่ละราย ดงันัน้หลงัจากบนัทกึขอ้มลูครบทุกรายในเดอืนนัน้ๆแลว้ ใหท้ าการ save sheet ทีเ่ป็นรายงาน 
ไดแ้ก่ sheet VCTall1056 และ VCTrefer1056 ทีอ่ยูใ่น file VCT1056 (ส าหรบัเดอืนตุลาคม 2556) ใหเ้ป็น file .csv ใน
รปูแบบ CSV (MS-DOS) 
 ส าหรบั รายงานบรกิาร STI ใหท้ าการ save sheet ทีเ่ป็นรายงาน ไดแ้ก่ sheet STIall1056 และ STIrefer1056 
ทีอ่ยูใ่น file STI1056 (ส าหรบัเดอืนตุลาคม 2556) ใหเ้ป็น file .csv ในรปูแบบ CSV (MS-DOS) 

และส าหรบัรายงานบรกิาร MMT ใหท้ าการ save sheet ทีเ่ป็นรายงาน ไดแ้ก่ sheet MMTall1056 และ 
MMTrefer1056 ทีอ่ยูใ่น file MMT1056 (ส าหรบัเดอืนตุลาคม 2556) ใหเ้ป็น file .csv ในรปูแบบ CSV (MS-DOS) 

 
 *การ save sheet เพื่อส่งรายงานตอ้ง save ทัง้ sheet รายงานทีเ่ป็นทัง้หมด (all) และรายงายส่งต่อ (refer) 
เพื่อทีต่อ้งส่งรายงานออนไลน์ทัง้สอง sheet ถงึแมว้่าใน sheet นัน้ๆไม่มขีอ้มลูกต็าม (ส่งค่า 0 มาแทน) 
 

ขอ้ควรระวงั เมือ่ save ไฟลเ์ป็น CSV ตวัแบบบนัทกึ Excel อาจมกีารสญูหายไฟลแ์บบบนัทกึ Excel ได ้ควรมี
การ save  เป็น Excel ไฟลส์ ารองไวใ้นเครือ่งทีอ่ื่นก่อน save เป็น CSV เพื่อป้องกนัการสญูหายของแบบบนัทกึทีไ่ดท้ า
ไว ้

 
ภาพแสดง การ Save รายงานประจ าเดอืน ใหเ้ป็น CSV (MS-DOS) ส าหรบับรกิาร VCT, STI และ MMT 

 
  

อนัดบัแรก ตอ้งอยูใ่นหน้า sheet  
ทีจ่ะท าการ save เป็น CSV ก่อน 
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ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าตอ้งการบนัทกึ sheet นี้ 

 
 

ภาพแสดง ป๊อปอพัหลงัจากกด OK ยนืยนัการ save เป็น CSV เพื่อยนืยนัว่าไดม้บีนัทกึ Excel ตน้แบบเกบ็ไวแ้ลว้ 

 
  

เลอืก OK 

เลอืก Yes 
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ภาพแสดง หน้าตาตวัอยา่งไฟล ์CSV เมือ่ไดท้ าการ save เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 
วิธีท่ี 2 

บนัทกึขอ้มลูบรกิาร รายบุคคล ในโปรแกรมส าเรจ็รปู ทีส่่วนกลางเตรยีมไวใ้ห ้ โดยเมือ่บนัทกึขอ้มลูครบถว้นใน
แต่ละเดอืน ใหเ้ลอืกเมนู จดัท ารายงานประจ าเดอืน โดยโปรแกรมจะค านวณเป็นรายงาน และ Save ขอ้มลูเป็น CSV file 
ส าหรบับรกิารแต่ละประเภท ไดแ้ก่  

VCTall1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร VCT ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556 
VCTrefer1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร VCT ทีส่่งต่อมา เดอืนตุลาคม 2556  
STIall1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร STI ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556  
STIrefer1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร STI ทีส่่งต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 

 
ทัง้ 2 วิธี จะได ้file รายงานประจ าเดอืน ไดแ้ก่ 

VCTall1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร VCT ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556 
VCTrefer1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร VCT ทีส่่งต่อมา เดอืนตุลาคม 2556  
STIall1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร STI ทัง้หมด เดอืนตุลาคม 2556  
STIrefer1056.csv ส าหรบัรายงานผูร้บับรกิาร STI ทีส่่งต่อมา เดอืนตุลาคม 2556 

 
แต่ส าหรบั MMTall1056.csv และ MMTrefer1056.csv ซึง่เป็นรายงานผูร้บับรกิาร MMT เดอืนตุลาคม 2556  
จะตอ้งใชวิ้ธีท่ี 1 (บนัทกึใน Excel file) เท่านัน้ 
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การลงทะเบียนเพ่ือใช้งานระบบ 
 

ในการใชง้านระบบ ทัง้ในส่วนของการส่งขอ้มูลรายงานประจ าเดอืน และการแสดงผลขอ้มลูทีส่่งเขา้มา จะตอ้งมี
การลงทะเบยีนเพื่อใชง้าน โดยใหเ้ขา้ไปที ่ http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem จะแสดงหน้าจอตามภาพดา้นล่าง 
ทัง้นี้ web browser ทีแ่นะน าคอื Google Chrome, Firefox หรือ Safari แต่ส าหรบั Internet Explorer นัน้ อาจจะมี
ปญัหาการแสดงผลในบางส่วนของระบบ 

ภาพแสดงหน้า Login ของระบบ 

 
 

 ในครัง้แรกของการใชง้านระบบ หากยงัไมไ่ดล้งทะเบยีน จะตอ้งท าการลงทะเบยีนก่อน เพื่อใหไ้ด ้ Username 
และ Password แต่หากมขีอ้สงสยัสามารถคลกิ ติดต่อสอบถาม มายงัผูดู้แลระบบได ้
 

ภาพแสดง หน้าตดิต่อสอบถาม 

 

สว่น login 

คลกิเพื่อลงทะเบยีน 

ตดิต่อสอบถาม 

http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem
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 ในการลงทะเบยีนเพื่อใชง้านระบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) หน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (ส าหรบัหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ ซึง่จะเป็นผูส้่งรายงานประจ าเดอืน) 
2) โรงพยาบาล (ส าหรบัโรงพยาบาล/สถานพยาบาลทีใ่หบ้รกิาร VCT, STI, MMT ซึง่จะเป็นผูส้่งรายงานประจ าเดอืน) 
3) หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ (ส าหรบัหน่วยงานส่วนกลาง หรอืตน้สงักดัหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ หรอืหน่วยงานระดบั

จงัหวดั ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหน่วยบรกิารทีส่่งรายงานประจ าเดอืน) 
 

ภาพแสดง ตวัเลอืกการลงทะเบยีน 3 กลุ่มผูใ้ชง้าน 

 
 

ภาพแสดง ตวัเลอืกการลงทะเบยีน ในส่วนของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

 
 
 



27 
 

1.1. การลงทะเบียนหน่วยบริการป้องกนัเชิงรกุ 
 

หน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ หมายถงึหน่วยงานทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารป้องกนัเชงิรกุ (NGO KAP และYFS) ทัง้ทีเ่ป็น
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรฐั ทัง้นี้หน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ จะเป็นผูส้่งรายงานประจ าเดอืน โดยการบนัทกึขอ้มลู
รายงานประจ าเดอืน ใน Excel แลว้ Save เป็น CSV file ตามรายละเอยีดในข้อ 1 
 การลงทะเบยีนหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ จะตอ้งพมิพช์ื่อหน่วยบรกิาร แลว้เลอืก สงักดัหลกั ซึง่แบ่งตาม
กลุ่มเป้าหมายหลกั แลว้ตามดว้ยการเลอืก สงักดัรอง (ภายใตก้ารดแูลของสงักดัหลกั) แลว้เลอืกจงัหวดัทีต่ ัง้ของหน่วย
บรกิาร เลอืกอ าเภอ และต าบลทีต่ ัง้ ตามล าดบั หากหน่วยบรกิารหน่ึงๆ อยูภ่ายใตส้งักดัหลกั (กลุ่มเป้าหมาย) มากกว่า 1 
สงักดั จะตอ้งลงทะเบยีนใหม ่ โดยจะม ี Username มากกว่า 1 Username และจะตอ้งแยกส่งขอ้มลูทุก Username ที่
สอดคลอ้งกบัสงักดัหลกั (กลุ่มเป้าหมาย) 
 
 

ภาพแสดง การลงทะเบยีนหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พมิพช์ื่อหน่วยบรกิาร 

2.เลอืกสงักดัหลกั 

3.เลอืกสงักดัรอง 

4.เลอืกจงัหวดัทีต่ัง้ 

5.เลอืกอ าเภอทีต่ัง้ 

6.เลอืกต าบลทีต่ัง้ 
7.คลกิ ตกลง 
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ภาพแสดง การเลอืกสงักดัหลกั (ตามกลุ่มเป้าหมาย) ของหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ 

 
 

 เมือ่คลกิ ตกลง แลว้ ระบบจะใหก้รอกขอ้มลู รายละเอยีดของผูร้บัผดิชอบ โดยใหใ้ส่ Password ทีจ่ะใช ้ (ใส่เป็น
อกัษรองักฤษ หรอื ตวัเลข รวม 6 หลกัขึน้ไป) แลว้พมิพ ์Password ซ ้าอกีครัง้ รวมทัง้ ชื่อ นามสกุล ของผูร้บัผดิชอบใน
การส่งขอ้มลู แลว้ใส่ E-mail ยนืยนั E-mail เบอรโ์ทรศพัท ์และเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (หากไมม่โีทรศพัทม์อืถอื ใหใ้ส่เบอร์
โทรศพัทซ์ ้า ในช่องเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื) เมือ่คลกิ ลงทะเบยีน ระบบจะแสดงขอ้มลูทัง้หมดอกีครัง้ ใหค้ลกิ ยนืยนัการ
ลงทะเบยีน หรอื แกไ้ข เพื่อแกไ้ขขอ้มลู 
 

ภาพแสดง หน้าบนัทกึ Password และ ขอ้มลูผูร้บัผดิชอบ ของหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ 

 
 
 
 

กรอกขอ้มลู
ผูร้บัผดิชอบ 

ใส ่Password 2 ครัง้ 

คลกิ เมื่อตอ้งการ
ใหแ้สดง Password 

คลกิ ลงทะเบยีน 
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ภาพแสดง หน้ายนืยนัการลงทะเบยีน 

 
 
 เมือ่ยนืยนัการลงทะเบยีนแลว้ ระบบจะแสดง Username โดยแจง้ใหเ้ขา้ไปดูที ่ E-mail ตามทีไ่ดใ้ส่ไวใ้นขัน้ตอน
การลงทะเบยีน 
 

ภาพแสดง หน้าแจง้ Username หลงัจากลงทะเบยีน 

 
 
 

 เมือ่เขา้ไปดูที ่E-mail จะพบ E-mail ทีแ่จง้ Username และ Password ใหด้ว้ย 
จากนัน้กจ็ะสามารถ Login เพื่อเขา้ใชง้านระบบ ไดท้ี ่www.hiso.or.th/aidsdatasystem 

 
 
 
 
 
 

คลกิเพื่อยนืยนั คลกิเพื่อแกไ้ข 

 

http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem
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1.2. การลงทะเบียนโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 

การลงทะเบยีนโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ในส่วนของบรกิาร VCT, STI และ MMT ใหใ้ส่รหสัสถานพยาบาล
มารฐาน 5 หลกั ทีอ่อกใหโ้ดยส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ใส่รหสัสถานพยาบาลแลว้ ระบบ
จะแสดงขอ้มลูชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล จงัหวดัทีต่ ัง้ อ าเภอทีต่ ัง้ และประเภทโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ให้
อตัโนมตั ิ เมือ่คลกิ ตกลง แลว้ใหบ้นัทกึขอ้มลู Password และขอ้มลูผูร้บัผดิชอบ เช่นเดยีวกบั กรณลีงทะเบยีนหน่วย
บรกิารป้องกนัเชงิรกุ (ดทูีห่น้า 28) 

 
ภาพแสดง การลงทะเบยีนโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ส าหรบับรกิาร VCT, STI, MMT 

 
ภาพแสดง การบนัทกึ Password และผูร้บัผดิชอบขอ้มูล ส าหรบับรกิาร VCT, STI, MMT 

 
 

 หลงัจากบนัทกึขอ้มลูแลว้ ที ่E-mail ทีม่กีารตอบกลบัการยนืยนัการลงทะเบยีน เช่นเดยีวกบักรณกีารลงทะเบยีน
หน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (ดทูีห่น้า 29) 
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1.3. การลงทะเบียนหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 
 

การลงทะเบยีนหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กรณหีน่วยงานส่วนกลาง กรณหีน่วยงาน
สงักดัหลกัและสงักดัรองของหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ และกรณหีน่วยงานผูร้บัผดิชอบระดบัจงัหวดั โดยทัง้ 3 กรณ ีจะ
ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิาร และไมไ่ดเ้ป็นผูส้่งขอ้มลูรายงานประจ าเดอืน แต่การลงทะเบยีน จะใหส้ทิธใินการดูขอ้มลูทีห่น่วย
บรกิารป้องกนัเชงิรกุ และโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ส่งมา 
 การลงทะเบยีนของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบส่วนกลาง และหน่วยงานตน้สงักดับรกิารป้องกนัเชงิรกุ ใหพ้มิพช์ื่อ
หน่วยงาน แต่ส าหรบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบระดบัจงัหวดั ใหพ้มิพช์ื่อหน่วยงาน และเลอืกจงัหวดั 
 

ภาพแสดง การลงทะเบยีนหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

 
 

เมือ่คลกิ ตกลง แลว้ใหบ้นัทกึขอ้มลู Password และขอ้มลูผูร้บัผดิชอบ เช่นเดยีวกบั กรณลีงทะเบยีนหน่วย
บรกิารป้องกนัเชงิรกุ (ดทูีห่น้า 28) 

หลงัจากบนัทกึขอ้มลูแลว้ระบบจะแจง้ Username ที ่E-mail ทีม่กีารตอบกลบัการยนืยนัการลงทะเบยีน 
เช่นเดยีวกบักรณกีารลงทะเบยีนหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (ดทูีห่น้า 29) 
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2. การส่งข้อมลูรายงานประจ าเดือนของบริการป้องกนัเชิงรกุ 
 

การส่งขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของบรกิารป้องกนัเชงิรุก จะตอ้ง Login เขา้สู่ระบบ ทีห่น้า 
www.hiso.or.th/aidsdatasystem โดยใส่ Username และ Password (ตอ้งเป็นหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ) แลว้คลกิ เขา้
สู่ระบบ หากลมืรหสัผ่าน ให ้คลกิ ลมืรหสัผ่าน เพื่อแจง้ Admin ด าเนินการต่อไป 

 
ภาพแสดง หน้าแรก การ Login เขา้สู่ระบบ 

 
 
 หลงัจาก Login เขา้สู่ระบบแลว้ จะเขา้สู่หน้า เมนูหลกั ใหค้ลกิ น าเขา้ขอ้มลูรายงานบรกิารป้องกนัเชงิรกุ (จ ากดั
สทิธเิฉพาะหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ)  
 

ภาพแสดง หน้าเมนูหลกั การน าเขา้ขอ้มลู และการแสดงผลขอ้มลู 

 
 

คลกิเพื่อน าเขา้ขอ้มลูรายงาน
บรกิารป้องกนัเชงิรุก 

http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem


33 
 

 หลงัจากเขา้สู่หน้า น าเขา้ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ แลว้ ใหเ้ลอืก เดอืน และ ปี
พ.ศ. ของรายงานทีต่อ้งการส่ง แลว้เลอืกประเภทบรกิาร (ประกอบดว้ย หน่วยบรกิารเชงิรกุกลุ่ม KAP และกลุ่ม YFS) 
แลว้เลอืกประเภทประชากร (ประกอบดว้ย ประชากรไทย และประชากรขา้มชาต)ิ หลงัจากนัน้ คลกิ Choose file เพื่อ
เลอืก file .csv ของขอ้มลูรายงานทีต่อ้งการส่ง ใหต้รงกบั เดอืน ปี และประเภทประชากรทีเ่ลอืก เช่น thai1056.csv 
ส าหรบัรายงานเดอืน ตุลาคม 2556 กลุ่มประชากรไทย หรอื migrant1056.csv ส าหรบัรายงานเดอืน ตุลาคม 2556 กลุ่ม
ประชากรขา้มชาต ิ
 

ภาพแสดง การน าเขา้ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ 

 
 

ภาพแสดง การเลอืก file .csv ทีต่รงกบัเดอืน ปี และกลุ่มประชากร 

 
 

 

1.เลอืกเดอืน และปี ทีต่อ้งการ

3.เลอืกประเภทประชากร 

4.คลกิ Choose file 

2.เลอืก file .csv 

3.คลกิ open 

1.อาจจะเลอืก ประเภท file 

เป็น CSV เพื่อกรองเฉพาะ 
file .csv ก่อนเลอืก file ที่
ตอ้งการ 

2.เลอืกประเภทบริการ 
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 เมือ่คลกิ Open หากชื่อ file ถูกตอ้ง จะปรากฏชื่อ file ขึน้มา เมือ่ตอ้งการยนืยนัการส่งขอ้มลู ใหค้ลกิ ยนืยนั และ
ระบบจะท าการน าขอ้มลูเขา้สู่ระบบ แลว้แสดงขอ้มลูทีน่ าเขา้ไป ดงัภาพดา้นล่าง เมื่อดแูลว้ถูกตอ้ง คลกิ กลบั เพื่อกลบัสู่
หน้าเมนูหลกั 
 

ภาพแสดง ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนบรกิารป้องกนัเชงิรกุ ทีน่ าเขา้สู่ระบบ 

 
 

หากมกีารส่งขอ้มลูแลว้มกีารแสดงผลผลในหน้านี้ จากตรงแถมสเีขยีวกลายเป็นสแีดง หมายถงึมกีารส่งรายงานที่
ไมถู่กตอ้ง อาจเกดิจากการส่งส่งรายรายงานใน sheet ไมถู่กตอ้งซึง่ระบบจะไมเ่กบ็ขอ้มลูนี้เขา้ไป ใหท้ าการส่งไฟลใ์หม่
อกีครัง้ 
 
 การส่งขอ้มลูครัง้หนึ่ง จะเป็นการส่งขอ้มลู 1 เดอืน ตามกลุ่มประชากรทีเ่ลอืก หากมขีอ้มลูทัง้ประชากรไทย และ
ประชากรขา้มชาต ิจะตอ้งส่งขอ้มลู 2 ครัง้ ในแต่ละเดอืน 

อนึ่ง หากมกีารส่งขอ้มลูรายงานเดอืนหนึ่งๆมาแลว้ ตอ้งการแกไ้ข ใหส้่งรายงานเดอืนนัน้ทีม่กีารแกไ้ขแลว้มาซ ้า
ใหม ่ ระบบจะแจง้ว่ามรีายงานเดอืนนัน้ถูกส่งมาแลว้ จะใหเ้ขยีนขอ้มลูทบัหรอืไม ่ หากตอ้งการบนัทกึทบั ใหค้ลกิ ตกลง 
เพื่อเขยีนขอ้มลูทบัขอ้มลูเดมิ 
 หากหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุหน่ึงๆ ม ี Username มากกว่า 1 Username เนื่องจากอยู่ภายใตส้งักดัหลกั 
(กลุ่มเป้าหมาย) หลกัมากกว่า 1 สงักดั จะตอ้ง Login ทลีะ 1 Username เพื่อส่งขอ้มลูของ Username แรกก่อน แลว้ 
Logout ออกมา เพื่อ Login ดว้ย Username ถดัไป เพื่อส่งขอ้มลูของ Username ถดัไปนัน้ อกีครัง้ จนครบทุก 
Username ทีม่ ี แต่ทัง้นี้ ตอ้งระมดัระวงั เรือ่งการแยกขอ้มลูของแต่ละ Username ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสงักดัหลกั 
(กลุ่มเป้าหมาย) อาทเิช่น Username ทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดัหลกัทีเ่ป็นกลุ่ม MSM ขอ้มลูทีส่่งกค็วรเป็นผลงานของกลุ่ม MSM 
เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 



35 
 

การส่งข้อมลูรายงานประจ าเดือนของบริการโรงพยาบาล 
 

การส่งขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของบรกิารโรงพยาบาล จะตอ้ง Login เขา้สู่ระบบ ทีห่น้า 
www.hiso.or.th/aidsdatasystem โดยใส่ Username และ Password (ตอ้งเป็นโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ทีใ่หบ้รกิาร 
VCT, STI หรอื MMT) แลว้คลกิ เขา้สู่ระบบ หากลมืรหสัผ่าน ให ้คลกิ ลมืรหสัผ่าน เพื่อแจง้ Admin ด าเนินการต่อไป 
หลงัจาก Login เขา้สู่ระบบแลว้ จะเขา้สู่หน้า เมนูหลกั ใหค้ลกิ น าเขา้ขอ้มลูรายงานบรกิารโรงพยาบาล (จ ากดัสทิธเิฉพาะ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ทีใ่หบ้รกิาร VCT, STI, MMT) 
 

ภาพแสดง หน้าเมนูหลกั การน าเขา้ขอ้มลู และการแสดงผลขอ้มลู 

 
 

หลงัจากเขา้สู่หน้า น าเขา้ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของบรกิารโรงพยาบาล แลว้ ใหเ้ลอืก เดอืน และ ปีพ.ศ. ของ
รายงานทีต่อ้งการส่ง แลว้เลอืกประเภทบรกิาร (ไดแ้ก่ VCT, STI, MMT) แลว้เลอืกประเภทผูร้บับรกิาร (ประกอบดว้ย 
ผูร้บับรกิารทัง้หมด และผูร้บับรกิารทีส่่งต่อมา) หลงัจากนัน้ คลกิ Choose file เพื่อเลอืก file .csv ของขอ้มลูรายงานที่
ตอ้งการส่ง ใหต้รงกบั เดอืน ปี และประเภทผูร้บับรกิารทีเ่ลอืก เช่น VCTall1056.csv ส าหรบัรายงานเดอืน ตุลาคม 2556 
ของบรกิาร VCT ส าหรบัผูร้บับรกิารทัง้หมด หรอื VCTrefer1056.csv ส าหรบัรายงานเดอืน ตุลาคม 2556 ของบรกิาร 
VCT ส าหรบัผูร้บับรกิารทีส่่งต่อมา 
 
 
 
 
 
 

คลกิเพื่อน าเขา้
ขอ้มลูรายงาน
บรกิารโรงพยาบาล 

http://www.hiso.or.th/aidsdatasystem
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ภาพแสดง การน าเขา้ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของบรกิารโรงพยาบาล 

 
 

 
ภาพแสดง การเลอืก file .csv ทีต่รงกบัเดอืน ปี ประเภทบรกิาร และประเภทผูร้บับรกิาร 

 
 

 
 เมือ่คลกิ Open หากชื่อ file ถูกตอ้ง จะปรากฏชื่อ file ขึน้มา เมือ่ตอ้งการยนืยนัการส่งขอ้มลู ใหค้ลกิ ยนืยนั และ
ระบบจะท าการน าขอ้มลูเขา้สู่ระบบ แลว้แสดงขอ้มลูทีน่ าเขา้ไป เมือ่ดแูลว้ถูกตอ้ง คลกิ กลบั เพื่อกลบัสู่หน้าเมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

1.เลอืกเดอืน และปี ทีต่อ้งการ
สง่ 
2.เลอืกประเภทบรกิาร 

4.คลกิ Choose file 

3.เลอืกประเภทผูร้บับรกิาร 

2.เลอืก file .csv 

3.คลกิ open 

1.อาจจะเลอืก ประเภท file 

เป็น CSV เพื่อกรองเฉพาะ 
file .csv ก่อนเลอืก file ที่
ตอ้งการ 
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ภาพแสดง การเลอืก file รายงานประจ าเดอืนบรกิารโรงพยาบาล ก่อนยนืยนัส่งขอ้มลู 

 
 

ภาพแสดง ขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนบรกิารโรงพยาบาล ทีน่ าเขา้สู่ระบบ 

 
 

หากมกีารส่งขอ้มลูแลว้มกีารแสดงผลผลในหน้านี้ จากตรงแถมสเีขยีวกลายเป็นสแีดง หมายถงึมกีารส่งรายงานที่
ไมถู่กตอ้ง อาจเกดิจากการส่งส่งรายรายงานใน sheet ไมถู่กตอ้งซึง่ระบบจะไมเ่กบ็ขอ้มลูนี้เขา้ไป ใหท้ าการส่งไฟลใ์หม่
อกีครัง้ 

การส่งขอ้มลูครัง้หนึ่ง จะเป็นการส่งขอ้มลู 1 เดอืน ในแต่ละบรกิาร โดยจะตอ้งส่งขอ้มลู 2 ครัง้ ส าหรบัผูร้บับรกิาร
ทัง้หมด และผูร้บับรกิารทีส่่งต่อมา ส าหรบัแต่ละบรกิาร (VCT, STI หรอื MMT) ดงันัน้หากมผีลงานบรกิารทัง้ VCT และ 
STI จะตอ้งส่งขอ้มลู 4 ครัง้ ในแต่ละเดอืน 
 อนึ่ง หากมกีารส่งขอ้มลูรายงานเดอืนหนึ่งๆมาแลว้ ตอ้งการแกไ้ข ใหส้่งรายงานเดอืนนัน้ทีม่กีารแกไ้ขแลว้มาซ ้า
ใหม ่ ระบบจะแจง้ว่ามรีายงานเดอืนนัน้ถูกส่งมาแลว้ จะใหเ้ขยีนขอ้มลูทบัหรอืไม ่ หากตอ้งการบนัทกึทบั ใหค้ลกิ ตกลง 
เพื่อเขยีนขอ้มลูทบัขอ้มลูเดมิ 
 

แสดง file .csv ทีเ่ลอืก 

คลกิ ยนืยนั เพื่อ
สง่ขอ้มลู 
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การส่งข้อมลูรายงานประจ าเดือนของบริการโรงพยาบาล ใหม่!! ตัง้แต่ปีงบ 2558 
การส่งขอ้มลูรายงานประจ าเดอืนของบรกิารโรงพยาบาลตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นตน้ไป จะตอ้งส่งแบบ 

บนัทกึแทนแบบรายงาน โดยเมือ่เราส่งแบบบนัทกึขึน้ระบบแลว้ระบบจะประมวลผลเป็นแบบรายงานใหเ้อง  
ดงันัน้การส่งขอ้มลูขึน้ระบบนี้ในเดอืนๆหนึ่ง จะตอ้งส่งขอ้มลู 2 ไฟลค์อื RecordVCT  และ RecordSTI  แทน  
หลงัจาก Login เขา้สู่ระบบแลว้ จะเขา้สู่หน้า เมนูหลกั ใหค้ลกิ น าเขา้แบบบนัทกึบรกิารโรงพยาบาล (ปีงบ 2558) (จ ากดั
สทิธเิฉพาะโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ทีใ่หบ้รกิาร VCT, STI) 
 

ภาพแสดง หน้าเมนูหลกั การน าเขา้ขอ้มลูแบบบนัทกึโรงพยาบาล 

 
 
 

ภาพแสดง หน้าน าเขา้แบบบนัทกึขอ้มลูโรงพยาบาล  

 
 

เลอืกเดอืน ประเภท และเลอืก
ไฟลแ์บบบนัทกึ  และกด Submit 

คลกิเพื่อน าเขา้ขอ้มลูแบบ
บนัทกึบรกิารโรงพยาบาล 
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ภาพแสดง หน้าน าเขา้แบบบนัทกึขอ้มลูโรงพยาบาล กรณสี่งซ ้า 

 
 
 

ภาพแสดง หน้าน าเขา้แบบบนัทกึขอ้มลูโรงพยาบาล กรณสี่งถูกตอ้ง

 

 

ภาพแสดง หน้าน าเขา้แบบบนัทกึขอ้มลูโรงพยาบาล กรณสี่งผดิ 

 

 
 
 

ถา้สง่ถูกตอ้งจะแสดงแถบสเีขยีว 
และแสดงชื่อรายงานทีไ่ดเ้ขา้มา
ระบบแลว้ 

ถา้เคยน าเขา้ไฟลน์ี้มาแลว้ 
ตอ้งการทบัไฟลเ์ดมิใหก้ด ตกลง 

ถา้สง่ขอ้มลูผดิระบบจะแสดงแถบสแีดง และตอ้ง
สง่ขอ้มลูใหม ่
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การแสดงผลข้อมลูสถิติบริการป้องกนัเชิงรกุและบริการโรงพยาบาล 
 

การใชง้านในส่วนของการแสดงผลขอ้มลู กจ็ะต้องมกีาร Login เขา้ใชง้านเช่นกนั โดยสามารถใชง้านไดท้ัง้ผูใ้ชท้ี่
เป็น หน่วยบรกิาร และหน่วยงานผู้รบัผดิชอบ ทัง้น้ีการแสดงผลขอ้มูล ประกอบด้วย การแสดงผลขอ้มูลบรกิารป้องกนั
เชงิรุก การแสดงผลขอ้มูลบรกิารโรงพยาบาล การเปรยีบเทยีบขอ้มลูส่งต่อและรบัส่งต่อ (เป็นการเปรยีบเทยีบจ านวนที่
หน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรุกส่งต่อไปรบับรกิาร VCT, STI, MMT กบัจ านวนผู้รบับรกิาร VCT, STI, MMT ที่โรงพยาบาล 
ระบุว่าส่งต่อมา) การแสดงผลขอ้มลูบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัวยัรุ่น และการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั 
 

ภาพแสดง หน้าเมนูหลกั การน าเขา้ขอ้มลู และการแสดงผลขอ้มลู 

 
 
 การแสดงผลขอ้มลู จะใหเ้ลอืกระดบัของขอ้มลู ทัง้นี้ ผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบส่วนกลาง และตน้สงักดัหน่วยบรกิาร
ป้องกนัเชงิรกุ จะสามารถใชง้านไดใ้นระดบัภาพรวมเท่านัน้ ในขณะทีผู่ร้บัผดิชอบระดบัจงัหวดั จะใชง้านไดท้ัง้ระดบั
ภาพรวม และระดบัจงัหวดั (ของตนเอง) และส าหรบัหน่วยบรกิารป้องกนัเชงิรกุ หรอืโรงพยาบาล/สถานพยาบาล จะ
สามารถใชง้านได ้ทัง้ในระดบัภาพรวม ระดบัจงัหวดั (ขอนตนเอง) และระดบัหน่วยบรกิาร (ของตนเอง) 
 ตวัเลอืกในการแสดงผล จะเริม่จากการเลอืก รายการขอ้มลูในเมนูทางซา้ยมอื แลว้จงึเลอืก ตวัแปรจ าแนก และ
เลอืกตวักรอง ตามล าดบั หลงัจากเลอืกตวัเลอืกต่างๆ ตามตอ้งการแลว้ ใหค้ลกิ Submit เพื่อแสดงกราฟ ทัง้นี้ ยงั
สามารถเลอืกตวัเลอืกขอ้มลู ไดแ้ก่ รายเดอืน (เพื่อแสดงจ านวนของแต่ละเดอืน) และสะสม (เพื่อแสดงขอ้มลูสะสมจากตน้
ปีงบประมาณ หรอืเดอืนตุลาคมของปี) 
 
 การแสดงกราฟ จะแสดงใน 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ กราฟเสน้รายเดอืน (12 เดอืนในแต่ละปีงบประมาณ) และกราฟ
แท่ง เปรยีบเทยีบตามตวัแปรจ าแนก ในเดอืนทีเ่ลอืก 
 
 

คลกิเพื่อเขา้สูร่ะบบ
การแสดงผลขอ้มลู 
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ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารป้องกนัเชงิรกุ 

 
 

 
ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาล (บรกิาร VCT) 

 
 

  

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวัแปรจ าแนก (option) 4.เลอืกตวักรอง (option) 

6.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

7.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

5.คลกิ Submit 

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวัแปรจ าแนก (option) 4.เลอืกตวักรอง (option) 

6.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

7.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

5.คลกิ Submit 



42 
 

ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาล (บรกิาร STI) 

 
 

 
ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาล (บรกิาร MMT) 

 
 
 
 
 
  

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวัแปรจ าแนก (option) 4.เลอืกตวักรอง (option) 

6.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

7.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

5.คลกิ Submit 

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวัแปรจ าแนก (option) 4.เลอืกตวักรอง (option) 

6.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

7.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

5.คลกิ Submit 
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ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาล (เปรยีบเทยีบผูร้บับรกิารทัง้หมดและทีส่่งต่อมา) 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง การแสดงผลขอ้มลูบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัวยัรุ่น (บรกิาร YFS) 

 
 
 
 
 

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวักรอง (option) 

5.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

6.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

4.คลกิ Submit 

1.เลอืกระดบัของขอ้มลู (option) 

2.เลอืกรายการขอ้มลู 

3.เลอืกตวักรอง (option) 

5.เลอืกรปูแบบ
ขอ้มลู (option) 

6.เลอืกเดอืน (ส าหรบักราฟแท่งดา้นล่าง) 

4.คลกิ Submit 
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การแสดงผลข้อมลูสถิติบริการโรงพยาบาลกราฟท่ีส าคญั (ใหม่ ปีงบ 2558) 
 
 การแสดงผลขอ้มลูสถติติวัใหมท่ีม่กีารเพิม่เตมิขึน้มาเฉพาะ เพื่อการใชง้านขอ้มลูในเชงิลกึของขอ้มลู มรีปูแบบ 

ทัง้หมด 8 รปูแบบ โดยเมือ่เขา้มาหน้าแรก ระบบจะใหเ้ราเลอืกพืน้ทีท่ีต่อ้งการดขูอ้มลูก่อน แลว้จงึเลอืกคอลมัน์ดา้นเพื่อ
เลอืกดกูราฟทัง้ 8 รปูแบบ โดยขอ้มลูจะเป็นไปตามพืน้ทีท่ีไ่ดท้ าการเลอืกไวใ้นตอนตน้ 
 

ภาพแสดง หน้าเมนูหลกั การเลอืกเพื่อเขา้แสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั 

 
 
 

ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั เลอืกพืน้ที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถเลอืกเป็น ภาค 5 ภาค 10 ภาค เขต 
สคร. เขตสขุภาพ จงัหวดั หรอืทัง้ประเทศได ้

หลงัจากเลอืกพืน้ทีแ่ลว้สามารถ 
เลอืกกราฟรปูแบบทีต่อ้งการได ้

คลกิเพื่อเขา้สูร่ะบบ
การแสดงผลขอ้มลู 
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ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่1 รปูแบบจ านวน 

  
 
 
 

ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่1 รปูแบบรอ้ยละ 

 
 
 
 
 
 
 

สามารถเลอืกรปูแบบขอ้มลูที่
ตอ้งการได ้แลว้กด “ยนืยนั” 

แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบบรกิารคอื 

 Pre-test ,test ,post-test 
,positive  

โดย แยกตามกลุ่มประชากร

แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบรอ้ยละของ
บรกิาร test ,post-test ,positive 

โดยแยกตามกลุ่มประชากร 
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ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่2 

 
 
 

ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงขอ้มลู เปรยีบเทยีบบรกิารระหวา่งผูท้ี่
เขา้มารบับรกิารดว้ยตนเองกบัผูท้ีถู่กส่ง
ต่อมาจากหน่วยงานอื่นในหนึ่งประเภท
บรกิารโดยแยกตามกลุ่มประชากร 

แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบผูร้บับรกิารรายใหม่ทุก
ปีงบประมาณโดยแบ่งเป็นผูเ้ขา้รบับรกิารรายใหมใ่นปีและผู้
ทีไ่ม่เคยเขา้รบับรกิารในหนึ่งกลุม่ประชากรและแยกตาม
ประเภทบรกิาร 
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ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่4 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่5 

 
 
 
 
 
 
 

 

แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบผูร้บับรกิารรายทุกปีงบประมาณ
แบ่งตามกลุ่มประชากรโดยสามารถเลอืกว่าตอ้งการดขูอ้มลู
ของบรกิารใดและดจู านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดหรอื
ผูร้บับรกิารรายใหม ่

แสดงขอ้มลูอตัราผูเ้ขา้รบับรกิารของแต่ละบรกิารโดยแยก
ตามกลุ่มประชากรและเปรยีบเทยีบระหว่างปีงบประมาณ
โดยสามารถเลอืกว่าจะดอูตัราของบรกิารใด 
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ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่6 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่7 

 
 
 
 
 
 

 

แสดงขอ้มลูอตัราผูเ้ขา้มารบับรกิารดว้ยตนเอง
และผูท้ีถู่กสง่ต่อจากหน่วยงานอืน่ในหนึ่งกลุ่ม
ประชากรโดยแยกตามประเภทบรกิาร 

แสดงขอ้มลูจ านวนครัง้การเขา้รบับรกิารต่อ
คนเปรยีบเทยีบระหว่าง  
Pre-test ,test ,post-test แยกตามกลุ่ม
ประชากร 
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ภาพแสดง หน้าแรกการแสดงผลขอ้มลูบรกิารโรงพยาบาลกราฟทีส่ าคญั กราฟรปูแบบที ่8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหว่างประเภทบรกิารReach 
,recruit ,test ,positive ,CD4 ,ART 
ในหนึ่งกลุม่ประชากร (ขอ้มลูปจัจุบนัเป็นขอ้มลูสมมต ิ



50 
 

การจดัการข้อมูลทัว่ไป 
 

ภาพแสดง แถบเครือ่งมอืดา้นบนของหน้าเมนูหลกั 

 
 

หลงัจาก Login เพื่อใชง้านระบบแลว้ จะปรากฏแถบเครือ่งมอืดา้นบนของหน้าเมนูหลกั และหน้าอื่นๆ ยกเวน้
หน้าแสดงผลขอ้มลู ทัง้นี้เครื่องมอื ประกอบดว้ย Main (กลบัสู่เมนูหลกั) Profile (แสดงและแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช)้ Files (แสดง
ไฟลง์านของเรา และขอ้มลูการส่งไฟลง์านของเรา) Contact (ตดิต่อสอบถาม) Guides (อ่านคู่มอืการใชง้าน และ 
download file ส าหรบับนัทกึขอ้มลูและจดัท ารายงาน) และ Logout (ออกจากระบบ และกลบัไปทีห่น้า Login) 
 

ภาพแสดง หน้าแสดงขอ้มลูผูใ้ช ้(Profile) 

 
 

  

แสดงขอ้มลูผูใ้ช ้
ตามทีล่งทะเบยีน 

คลกิ เพื่อแกไ้ข
ขอ้มลูผูใ้ช ้

คลกิ เพื่อแกไ้ข 
Password 
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ภาพแสดง การแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้(Profile) 

 
 

ภาพแสดง การแกไ้ข Password 

 
 
 
  

แกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้

คลกิ เพื่อแกไ้ข
ขอ้มลูผูใ้ช ้

คลกิ เพื่อยกเลกิ
การแกไ้ข 

ใส ่Password เพื่อยนืยนั 

ใส ่Password ใหม ่

คลกิ เพื่อแกไ้ข
ขอ้มลูผูใ้ช ้

คลกิ เพื่อยกเลกิ
การแกไ้ข 

ใส ่Password เดมิเพื่อ
ยนืยนัการแกไ้ข 
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ตรวจสอบไฟลท่ี์ได้ส่งเข้ามาระบบแล้ว (Files) 
จากเมนูเราสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และดาวน์โหลดไฟลท์ีเ่ราส่งมาได ้โดยเลอืกทีเ่มนู “Files” เมือ่เขา้มา

ใหเ้ราคลกิทีเ่ดอืนทีจ่ะดเูพื่อแสดงไฟลท์ีเ่ราส่งมา ซึง่จะมกีารแสดงขอ้มลู ชื่อไฟล ์วนัอพัโหลดครัง้แรก-ล่าสุด ความ
ถูกตอ้งของไฟลง์าน และปุม่ดาวน์โหลดไฟลง์านทีเ่ราส่งมา 

 
ภาพแสดง ตรวจสอบไฟลท์ีไ่ดส้่งเขา้มาระบบแลว้ (Files) 

 
 
 

ภาพแสดง การตดิต่อสอบถาม (Contact) 

 
 
 

พมิพช์ื่อเรื่อง 

คลกิ เพื่อสง่  
E-mail คลกิ เพื่อยกเลกิ 

พมิพร์ายละเอยีดค าถาม 

จากเมนู File 

สามารถปรบัดเูป็น
มุมมองตามล าดบัเวลา
สง่ได ้

หากไฟลเ์รยีบรอ้ยจะเป็น 
“PASS” 

คลกิเพื่อแสดง หรอืซ่อนไฟลไ์ด ้

กดเพื่อดาวน์โหลด
ไฟลง์านของเรา 
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การใช้งานส่วนผูด้แูลข้อมูล(ADMIN) 
 

 ระบบผูด้แูลขอ้มลูเป็นระบบเฉพาะ ส าหรบัผูท้ีม่สีทิธิใ์นการดแูลขอ้มลูนัน้ๆ ของตวัเองเท่านัน้เช่น สคร. สสจ. 
ของจงัหวดันัน้ๆ ทีจ่ะสามารถดขูอ้มลูรายงานการส่งขอ้มลู รายชื่อและขอ้มลูสมาชกิ และรายงานสรปุขอ้มลูของ
หน่วยงานในเครอืข่ายของตนได ้การเขา้สู่ระบบของผูด้แูลขอ้มลูจะตอ้งใช้ Username และ Password ทีไ่ดม้กีารแจกไว้
ใหเ้ท่านัน้ ไมส่ามารถสมคัรทางช่องการลงทะเบยีนปกตไิด ้

ภาพแสดง ไอคอนผูด้แูลระบบ (Admin) ส าหรบัเขา้ใชง้านในส่วนผูด้แูลระบบ 

 
 

ภาพแสดง หน้าแรกของการเขา้มาในส่วนผูด้แูลระบบ แสดงส่วนขอ้มลูการส่งรายงานของสมาชกิตนเอง 

 

ไอคอนเขา้สูร่ะบบ Admin 
เฉพาะ User ผูด้แูล
เท่านัน้จงึจะแสดงใหเ้หน็ 

ขอ้มลูการสง่รายงานล่าสดุ  ณ 
เวลาปจัจบุนั 
 

แสดงขอ้มลูการสง่ว่าถูกตอ้ง 
หรอืไม่ไวใ้หด้ว้ย 
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2.ระบบรายช่ือสมาชิก (Member) 
ระบบส าหรบัดขูอ้มลูของสมาชกิในเครอืข่ายของตน ทีม่กีารลงทะเบยีนเขา้มาในระบบแลว้ มกีารแสดงชื่อ

หน่วยงาน และขอ้มลูผูล้งทะเบยีนทุกอยา่งไวใ้ห ้ 
* สามารถแกไ้ขขอ้มลูสมาชกินัน้ๆได ้เหมอืนกบัการแก้ไขขอ้มลูผูใ้ช ้ยกเวน้ขอ้มลูหน่วยงานของสมาชกินัน้ๆ โดยใช้ 
password ของผูด้แูลระบบ ในการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มลู 

 
ภาพแสดง ระบบรายชื่อสมาชกิ (Member) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กดเขา้เพื่อปรบัขอ้มลูของผูล้งทะเบยีนในเครอืขา่ยของ
ตนได ้ยกเวน้ขอ้มลูหน่วยงาน 
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2.ระบบรายงานการส่งข้อมลู (Monitor) 
 ระบบส าหรบัดขูอ้มลูการส่งรายงานกว่าในเครอืข่าย หรอืในจงัหวดัมกีารส่งขอ้มลูหรอืไม ่และสามารถดดูาวน์
โหลดหน้ารายงานของแต่ละหน่วยงานนัน้ลงมาได ้โดยต้องท าการเลอืกเงือ่นไขดา้นบนใหค้รบ แลว้กด ”ส่ง” ก่อนถงึจะ
เปลีย่นดขูอ้มลูยอ่ยๆได้ 

ภาพแสดง ระบบรายงานการส่งขอ้มลู (Monitor) 

 
 

ภาพแสดง ระบบรายงานการส่งขอ้มลู (Monitor) เมือ่เลอืกเงือ่นไขแสดงรายจงัหวดั 

 

เลอืกเงื่อนไขทีเ่พื่อดขูอ้มลูที่
ตอ้งการแลว้กด Submit 

แสดงรายชื่อโรงพยาบาลใน
จงัหวดัเมื่อเลอืกเงอืนไขเป็น
จงัหวดั 

สเีขยีว แปลว่าสง่ครบ 
สเีหลอืง แปลว่าสง่ไม่ครบ 
สแีดง แปลว่าไม่มกีารสง่ใน
ช่วงเวลาทีเ่ลอืกไว ้
 

กดทีช่ื่อโรงพยาบาลเพื่อดู
ไฟลท์ีม่กีารสง่เท่ามา 
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ภาพแสดง รายงานการส่งไฟลเ์มือ่กดทีช่ื่อของหน่วยงานนัน้ๆ 

 
 

3.ระบบรายงานสรปุยอดรวม (Report) 
 ระบบส าหรบัดขูอ้มลูรายงานยอดรวมสรปุผล ซึง่จะแสดงขอ้มลูตัง้แต่ระดบัประเทศจนถงึระดบัจงัหวดั ดยูอดรวม
ตามปีงบประมาณ แยกตามไตรมาส หรอืแบบสะสมเดอืนตามเงือ่นไขตามทีเ่ลอืกไวด้า้นบนได ้และสามารถดาวน์โหลด
รายงานนัน้ลงมาเป็นไฟล ์Excel ได ้
 

ภาพแสดง ระบบรายงานสรุปยอดรวม (Report) 

 

คลกิทีช่ื่อไฟลเ์พื่อดาวน์
โหลดไฟลท์ีต่อ้งการลงมาได ้

 

คลกิเพื่อดาวน์โหลดไฟลง์านนัน้ๆ 
 

เลอืกเงื่อนไขทีเ่พื่อดขูอ้มลูที่
ตอ้งการแลว้กด “สง่” 


