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คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

 คู่มือการใช้งานระบบส าหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 1 

คู่มือการใช้งานระบบ 
ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1. เริ่มต้นใช้งาน 

ระบบประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นระบบฐานข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน ( Web Application ) ซึ่งสามารถเรยีกใช้งาน

ไดผ้่านทางเว็บบราวเซอร์(Web Browser) เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, 

Safari เป็นต้น ผ่าน URL : http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/ 

 

และให้คลิกท่ีไอคอน 

 

เพ่ือเข้าสู่หน้าระบบประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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2. การใช้เมนู 

 
* เมื่อชี้ที่เมนูด้านล่างจะมีค าอธิบายแสดงขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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อธิบายเมนู 

2.1 ระบบประเมินออนไลน์ เพ่ือไปหน้ารวมระบบประเมินออนไลน์ 

 
2.2 หน้าแรก เพ่ือไปหน้ารวมเมนูของระบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานใน

ชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

 
2.3 ผลการด าเนินงาน เพ่ือไปหน้าผลการด าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพ 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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 คู่มือการใช้งานระบบส าหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 4 

2.4 ค าชี้แจง เพ่ือไปหน้าค าชี้แจงและรายละเอียดเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย

ให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

 
 

2.5 เข้าสู่ระบบ เพ่ือไปหน้าเข้าสู่ระบบ 

 
 

2.6 คู่มือการใช้งาน เพ่ือใช้ดาวโหลดไฟล์ pdf คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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3. ผลการด าเนินงาน เพ่ือไปหน้าผลการด าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยบริการสุขภาพ 

 
อธิบายเมนู 

3.1 เมนูซ้ายมือ 

- ระดับประเทศ : เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ 

- ระดับเขตสุขภาพ : เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมระดับเขตสุขภาพ 

- ระดับจังหวัด : เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมระดับจังหวัด 

- ระดับอ าเภอ : เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมระดับอ าเภอ 

- ระดับต าบล : เพ่ือดูข้อมูลภาพรวมระดับต าบล 

- ระดับหน่วยงาน : เพ่ือดูข้อมูลของหน่วยงานที่เลือก 

- ส่งออกข้อมูล : เพ่ือไปหน้าสรุปผลในรูปแบบตารางพร้อมพิมพ์ในกระดาษ A4 และน าข้อมูล

ออกเป็นไฟล์ Excel 

- ค าชี้แจง : เพ่ือไปหน้าค าชี้แจงและรายละเอียดเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย

ให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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3.2 เมนูปี พ.ศ. : คลิกแล้วจะมีป๊อปอัพใช้เพื่อเลือกปี พ.ศ. 

 
 

3.3 ส่วนแสดงผลข้อมูลภาพรวม 

- แผนที่ประเทศไทย : สามารถกดท่ีจังหวัดในแผนที่เพ่ือไปดูข้อมูลภาพรวมระดับจังหวัดได้ 

 
- เมนู dropdown : สามารถเลือกจังหวัด อ าเภอ ต าบล ที่ต้องการดูได้ 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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- กราฟแท่ง : เมื่อชี้ไปที่แท่งกราฟจะแสดงรายละเอียดการประเมินตนเอง และเมื่อคลิกที่กราฟ

จะไปดูข้อมูลในระดับถัดไปได้  

 

 
 

3.4 ส่วนแสดงผลขวามือ  : ใช้แสดงผลเปอร์เซ็นการให้คะแนนต่อคะแนนเต็ม สมารถคลิกที่แต่ละ

องคป์ระกอบเพ่ือดูรายข้อได ้เมื่อชี้ที่สีจะมีข้อความขึ้นว่า (ตัวอย่าง : 3 คะแนน 23.81%)  

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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3.5 ผลการประเมินตนเองและผลการรับรอง  : ไว้ใช้สลัดดูคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองและ

ผลการรับรอง 

 

4 หน้าค าชี้แจง : ค าชี้แจงและรายละเอียดเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานใน

ชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เมื่อคลิกที่เมนูด้านข้างจะเลือกหน้าไปที่หัวข้อนั้น 

 
 

5 การเข้าใช้งานระบบและการลงช่ือเข้าใช้งาน

 

ระบบประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นระบบที่ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้งาน(Log in) เพ่ือเข้าใช้งานระบบในส่วนลงข้อมูลและ

ดูสรุปผล ซึ่งผู้ใช้งาน (User) จะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน(Password) จากผู้ดูแลระบบ

(Administrator) จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ซึ่งระบบได้ก าหนดระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานไว้ 6 ประเภทคือ 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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ล าดับ ประเภท บันทึกข้อมูล ดูรายงาน จัดการสิทธิ ์
1 ผู้ใช้งาน (เช่น รพ.สต.)    
2 ส่วนกลาง    
3 ผู้ดูแลระบบ    

ค าอธิบาย 

   สามารถจดัการข้อมลูได้ทั้งหมด 

  สามารถจดัการข้อมลูได้แค่บางส่วน (เฉพาะหน่วยงานของตนเอง) 

    ไม่สามารถจัดการข้อมูลได ้

ในการลงชื่อเข้าใช้งานผู้ใช้งานระบบจะต้องท าการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านลงในช่อว ดังภาพ 

 

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ( Login ) เพ่ือท าการลงชื่อเข้าใช้งาน จะมีเมนูเพ่ิมขึ้นมาแล้วแต่ประเภทผู้ใช้งาน 

 

6 การอัพเดทข้อมูลสมาชิก 

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลสมาชิกได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลือกที ่“ข้อมูลสมาชิก” ดังรูป 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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การแก้ไขจะแก้ได้เฉพาะช่องที่เปิดไว้เท่านั้น และเมื่อเสร็จแล้วให้กดท่ีปุ่ม “อัพเดทข้อมูล” ดังรูป 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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7 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลสมาชิกได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลือกที ่“เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดังรูป 

 
การแก้ไขรหัสผ่านโดย 

- กรอกรหัสผ่านเดิมในช่อง "รหัสผ่านเดิม" เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบ 

- กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง "รหัสผ่านใหม่" เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่าน 

- แสดงรหัสผ่าน ใช้ส าหรับยกเลิกการแสดงรหัสผ่านในรูปแบบ  

จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพ่ือท าการเปลี่ยนรหัส 

 
8 การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลอืกท่ี “LOGOUT” ดังรูป 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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9 การประเมินตนเอง 

การประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

สามารถเข้าได้ 2 ต าแหน่ง คือ  

  1) ที่เมนูด้านบนชื่อ “ประเมินตนเอง” 

  2) จากหน้าแรกเมนูด้านล่างชื่อ “แบบประเมินตนเอง” 

หน้าจอข้อมูลทั่วไป 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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หน้าจอข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

 

ค าอธิบาย 

1) ประจ าปีงบประมาณ เลขปีจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี 

2) แสดงความคืบหน้าในการลงข้อมูล และสามารถย้อนกลับได้กรณีลงข้อมูลแล้ว 

3) ใส่ข้อมูลในช่องสีขาว และเครื่องหมาย * หมายถึงต้องใส่ข้อมูล 

4) ใช้ไปหน้าถัดไป 

ตัวอย่างหน้าองค์ประกอบที่ 1-5 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ค าอธิบาย 

เมื่อกดเลือกให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 ระบบจะแสดงส่วนที่ใช้ส าหรับอัพโหลดไฟล์แนบประกอบ

ไว้ส าหรับแนบหลักฐานการให้คะแนนโดยรูปแบบไฟล์ต้องเป็นเป็น pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ 

 

 

ค าอธิบาย 

1) คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” 

2) เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ (เลือกได้ที่ละ 1 ไฟล์) 

3) คลิกปุ่ม “Open” 

4) เลือกเกณฑ์ที่จะใช้อ้างอิง 

5) คลิกปุ่ม “Upload” 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ขั้นตอนการจัดการไฟล์ 

 
ค าอธิบาย 

1) เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้วจะมีตารางเอกสารแนบข้อ... ขึ้นมา 

2) สามารถกดที่ชื่อไฟล์เพ่ือดูไฟล์ที่แนบ 

3) คลิกท่ีไอคอน  เพ่ือลบไฟล์ที่แนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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หน้าสรุปผลก่อนการบันทึก 

 
หน้าต่างแสดงผลการประเมินก่อนไปหน้าถัดไป 

 
 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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หน้าต่างแสดงผลการประเมินก่อนไปหน้าถัดไป (ต่อ) 

 
ค าอธิบาย 

1) เมื่อตรวจเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม “SAVE” เพ่ือบันทึกผล 

2) เมื่อบันทึกผลแล้วระบบจะแสดงระดับภายหลังจากการประเมิน 

 ระดับ เริ่มต้นพัฒนา : คะแนนต้องผ่านองค์ประกอบที่ 1 และ 3  

 ระดับ ดี : ต้องผ่านองค์ประกอบที่ 1-3 

 ระดับ ดีมาก : ต้องผ่านองค์ประกอบที่  1-4   

 ระดับ ดีเด่น : ต้องผ่านทุกองค์ประกอบ 1-5 

3) แสดงวิธีได้ระดับถัดไป 

4) คลิกปุ่ม “OK” รอ 10 วินาที เพ่ือปิดหน้าจอ 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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10 การแก้ไขและการพิมพ์ 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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อธิบาย 

1) เมื่อกด “SAVE” ในหน้าแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 

และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

2) หรือในปีนั้น ๆ เคยมีการให้ข้อมูลมาแล้วเมื่อเข้าไปที่ หน้าประเมินตัวเอง 

3) กรณีมีการแนบไฟล์เอกสารไว้ จะแสดงรายการไฟล์ที่แนบและสามารถคลิกท่ีชื่อเพ่ือเปิดไฟล์ได้ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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10.3 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม   หน้าจะเหมือนกับ หน้าแบบประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยจะดึงข้อมูลที่มีมาให้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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10.4 เมื่อต้องการพิมพ์ให้คลิกท่ีปุ่ม  

 

10.5 ส่วนที่ 3 คือ ผลการตรวจและข้อคิดเห็นจากกรรมการ  

 

10.6 ส่วนที่ 4 คือ การน าข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบเอกสารขนาด A4 ก่อนพิมพ์    

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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11 การใช้สรุปแบบรายงาน (ส าหรับ : ส่วนกลาง) 

สรุปผลแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

สามารถเข้าได้ 2 ต าแหน่ง คือ  

  1) ที่เมนูด้านบนชื่อ “สรุปแบบประเมินตนเอง” 

  2) จากหน้าแรกเมนูด้านล่างชื่อ “สรุปแบบประเมินตนเอง” 

 

ส่วนเมนูค้นหา 

- ปีงบประมาณ : สามารถปีท่ีจะใช้ค้นหา 

- เขตสุขภาพ : เมื่อเลือกจะมีจังหวัดเฉพาะในเขตที่เลือก  

- จังหวัด : เมื่อเลือกจะมีอ าเภอเฉพาะในจังหวัดที่เลือก 

- อ าเภอ : เมื่อเลือกจะมีต าบลเฉพาะในอ าเภอที่เลือก 

- ต าบล : ไว้เลือกต าบล 

- ปุ่มค้นหา : ต้องคลิกเพ่ือแสดงผลตารางด้านล่าง 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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พบข้อมูลจ านวน : แสดงข้อมูลที่ค้นหาพบทั้งหมด 

หน้า : ใช้เปลี่ยนหน้าที่แสดง 

รายการข้อมูล : สีเหลือง หมายถึง มีข้อมูล , สีขาว หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

* สีเหลือสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ลงไว้ได้ 

สถานะ : ใช้เปลี่ยนกลุ่มข้อมูลที่แสดง 

 

อธิบาย 
- ทั้งหมด : ข้อมูลสถานบริการทั้งหมด 
- เฉพาะที่มีข้อมูล : สถานบริการที่ลงข้อมูลแล้ว 
- ยังไม่มีข้อมูล : สถานบริการที่ยังไม่ลงข้อมูล 
- รอตรวจสอบ : สถานบริการลงข้อมูลแล้วรอส่วนกลางตรวจ 
- รอแก้ไข : ส่วนกลางตรวจแลว้แต่มีแก้ไข 
- ผ่าน : ส่วนกลางตรวจแล้วให้ผ่าน 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

 คู่มือการใช้งานระบบส าหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 24 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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อธิบาย 

1) เลือกผลการตรวจเอกสาร 

2) ใส่ความคิดเห็น 

3) คลิก “บันทึกผลการประเมิน” เพ่ือบันทึกการตรวจ 

 


