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** เน้นคุณภาพสู่คนไข้ 

** เรียบง่ายทนัสมยั 

** ยิง่ใหญ่ในผลงาน 

** เบิกบานทัว่ทั้งทมี 
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ค าแนะน าการใช้งานอย่างรวดเร็ว (Quick Tutorials) 

 

1. คุณลกัษณะโดยรวมของระบบ (โปรแกรม)         หน้า 3-5 
2. การใช้งานส าหรับพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย          หน้า  6-11 
3. การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานเยีย่มบ้าน ใน รพศ. หน้า 12-21 
4. การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยีย่มบ้าน ใน รพช. หน้า 21-21 
5. การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิติงานในพืน้ที ่รพ.สต.        หน้า 22-25 
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คุณลกัษณะโดยรวมของระบบ (โปรแกรม) 
 

ระบบประสานข้อมูลเยีย่มบ้าน 

มุ่งเนน้สนบัสนุนงานเยีย่มบา้นผูป่้วยใหส้ามารถ  ติดตามดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  
- เพิ่มประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูสภาพ ยกระดบัคุณภาพชีวติ 
- ลดภาวะแทรกซอ้น จากการเจบ็ป่วย 
- ลดตน้ทุน ลดเวลา ลดภาระการบริการ และค่าใชจ่้ายของผูป่้วย 

ขจัดปัญหาการจากท างานในรูปแบบเดิม 

- ขจดัความล่าชา้ในการส่งต่อขอ้มูลเพื่อการดูแล ระหวา่ง รพศ. กบั รพช., และ 
รพ.สต. ทุกแห่งในเครือข่ายระดบัจงัหวดั 

- ขจดัปัญหาความไม่ครบถว้น ความไม่ชดัเจน ของขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในกระดาษ
แบบฟอร์มเพื่อการเยีย่มบา้น 

- ขจดัปัญหาการตกหล่นการสูญหายของเอกสาร 
- ขจดัปัญหาความยุง่ยากในจดัเกบ็ การรวบรวมสรุปรายงาน 

- -ลดภาระงานดา้นเอกสาร 
- -ลดเวลาในการจดัการ 

คุณลกัษณะเด่นของโปรแกรมทีส่นับสนุนระบบ 

- เช่ือมโยงการประสานงานระหวา่งเครือข่ายงานเยีย่มบา้น รพศ. รพช. รพ.สต. ทั้ง
จงัหวดั และเขตรอยต่อขา้งเคียงนอกจงัหวดั 

- เขา้ถึงระบบดว้ยเคร่ืองมือหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ PC, iPad, Tablet, 

Smart Phone ผา่นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์แบบ Real Time  

- มีตวัช่วยการท างานท่ีสร้างความสะดวกสบายส าหรับผูใ้ชทุ้กระดบัในเครือข่าย 
ตั้งแต่ พยาบาลผูรั้บงานเยีย่มบา้นประจ าหอผูป่้วยทุกหอผูป่้วยซ่ึงเป็นตน้ทางของ
ขอ้มูล, เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยเ์ยีย่มบา้นซ่ึงเป็นผูป้ระสานงาน คอยคดักรอง 
ตรวจสอบขอ้มูล ติดตามสนบัสนุนการด าเนินงาน และเครือข่ายระดบั รพช.และ
รพ.สต ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นพื้นท่ีของผูรั้บการเยีย่มบา้น 

- มีพื้นท่ีศนูยก์ลางส าหรับจดัเกบ็ ทรัพยากร-ความรู้ แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง คู่มือท่ี
เก่ียวขอ้ง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน 
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ตัวช่วยส าหรับผู้ใช้ ณ ต้นทางของข้อมูล (Ward ต่างๆ ใน รพศ.) 
- มีแบบฟอร์มบนัทึกส่งขอ้มูลเยีย่มบา้นผา่นหนา้เวบ็บราวเซอร์ 
- ขอ้มูลท่ีใชบ่้อยและมีรูปแบบแบบเป็นมาตรฐานจะมีไกดใ์หเ้ลือก ไดข้อ้มูล

ครบถว้น ไม่ตอ้งบนัทึกซ ้ าซอ้น 

- ระบบแจง้ตอบรับยนืยนัการรับขอ้มูล ทนัทีท่ีส่งส าเร็จ กลบัไปยงัอีเมลลข์องผูใ้ช ้

- ระบบการติดตามสถานะ การด าเนินการในเคสท่ีส่งเยีย่ม ดว้ย Tracking ID 

- ปรินทเ์อาท ์ผลการเยีย่ม เพื่อจดัเกบ็อา้งอิง หรือใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นใน
หน่วยงาน 

 

ตัวช่วยส าหรับผู้ใช้ในศูนย์ประสานเยีย่มบ้าน ระดบั รพศ.และ รพช. 
- แจง้เตือนทนัทีท่ีมีเคส หรือการเคล่ือนไหวในระบบ ไปยงัอีเมลลข์องผูดู้แลศูนย ์

(ตั้งระดบัการแจง้เตือนไดต้ามตอ้งการ) 
- เคร่ืองมือจดัการการแสดงผล ช่ือและรายละเอียดของเคสเยีย่มบา้น เพื่อคดักรอง 

ตรวจสอบ แกไ้ข และมอบหมายเคสไปยงัผูรั้บผดิชอบตามพื้นท่ี 

- เคร่ืองมือเฝ้าระวงั และติดตามสถานะ การด าเนินการ เพื่อคอยสนบัสนุน
ช่วยเหลือผูป้ฏิบติังาน 

- เคร่ืองมือการจดัการระบบทัว่ไป การเพิ่ม การลด การก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช ้การออก
รายงาน การติดตามตวัช้ีวดั และรายงานต่างๆ 

- การจดัการทรัพยากร-ความรู้ (KM) เพื่อพฒันางานในเครือข่าย 
- ระบบความปลอดภยัของขอ้มูล มีระบบส ารองขอ้มูล และ เขา้ถึงระบบดว้ย

รหสัผา่นเฉพาะบุคคล 
 

ตัวช่วยส าหรับผู้ใช้ส าหรับผู้ปฏบัิติงานในพืน้ที ่
- มีระบบแจง้เตือนผา่นอีเมลลท์นัทีท่ีมีการส่งขอ้มูลเคสมายงัพื้นท่ีรับผดิชอบ 

- ระบบความปลอดภยัของขอ้มูล มีระบบส ารองขอ้มูล และ เขา้ถึงระบบดว้ย
รหสัผา่นเฉพาะบุคคล 

- มีระบบการคดักรอง ตรวจสอบแกไ้ข และมอบหมายจากศนูย ์รพช. กระจายไป
ยงั รพ.สต. ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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- มีไกดก์ารดูแล และแม่แบบขอ้มูลส าหรับตอบกลบัการเยีย่มบา้นตามประเภทการ
เจบ็ป่วยเฉพาะราย 

- ระบบปรับปรุงสถานะ การติดตามดูแลเยีย่มบา้น เพื่อการส่ือสารและจดัการ
ขอ้มูลระหวา่งเครือข่าย 

- ระบบประมวลผลตวัช้ีวดั และรายงานผลการเยีย่มบา้น ในเขตรับผดิชอบ 

- ปรินทเ์อาท ์ผลการเยีย่ม เพื่อจดัเกบ็อา้งอิง หรือใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์นใน
หน่วยงาน 
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การใช้งานส าหรับพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
1.บทบาทของพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานเยีย่มบา้น คือบนัทึกส่งขอ้มูลเยีย่มบา้น 
2.วธีิการลงบนัทึกส่งขอ้มูลเยีย่มบา้นเขา้ระบบ 
 2.1  เขา้ระบบทาง www.cocsurin.info จะพบหนา้แรกของระบบ 

 
 
  
2.2 เม่ือคลิกลิงค ์“หอผูป่้วย-ส่งขอ้มูล Case เยีย่มบา้น” จะพบแบบฟอร์มส าหรับกรอก
ขอ้มูล ใหก้รอกขอ้มูล ท่ีถูกตอ้งตามลกัษณะ Case จนครบถว้น ตามท่ีระบบก าหนด แลว้
คลิกปุ่ม “ส่งขอ้มูล” ถา้มีขอ้ผดิพลาดระบบจะแจง้ error ใหแ้กไ้ขตามค าแนะน าของ
ระบบ จนครบถว้น  ถา้ส่งขอ้มูลส าเร็จระบบจะตอบรับ และส่ง Tracking ID กลบัไปท่ี 
อีเมลลข์องผูส่้งขอ้มูล เพื่อเกบ็ไวอ้า้งอิง และใชติ้ดตามผลการเยีย่มบา้น 
 
 

1.คลิกเพื่อ กรอก
ขอ้มูลเยีย่มบา้น 2.คลิกเพื่อติดตาม

ผลการเยีย่ม 

3.พ้ืนท่ีประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ 
วชิาการ 

http://www.cocsurin.info/
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การเลือกพ้ืนท่ีต าบล ท่ีอยูข่องผูป่้วย ให้
พิมพต์วัอกัษรท่ีตรงตามช่ือต าบล  1-2 
ตวั ระบบจะเรียกช่ือต าบลท่ีมีมาแสดง 
ใหค้ลิกเลือกเอาตามตอ้งการ 
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สามารถเลือกแนวทางหรือไกดไ์ลน์ในการ
เยีย่มบา้น ไดต้ามตอ้งการ 

เลือกไฟลแ์นบ เช่น รูปภาพ เอกสาร
ขอ้ความอ่ืนๆ ถา้มี 

คลิกปุ่มส่งขอ้มูลเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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3.การติดตามผลการเยีย่มบา้น ใหค้ลิกลิงค ์“หอผูป่้วย-ติดตามผลการเยีย่มบา้น” จะพบ
แบบฟอร์ม ดงัภาพ ใหน้ ารหสั Tracking ID ท่ีไดรั้บในอีเมลล ์มากรอก และคลิก
ตามขั้นตอน  ถา้รหสัสูญหาย ใหค้ลิกลิงค ์“ลืมรหสัติดตาม Tracking ID” และท า
ตามค าแนะน าของระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก๊อบป้ี Tracking ID จาก
อีเมลลม์าวาง กดปุ่มน้ีเพ่ือดู

ขอ้มูลผลการเยีย่ม
บา้น 

ถา้รหสัสูญหาย ใหค้ลิกลิงคน้ี์ 
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4.การตรวจสอบและรับผลการเยีย่มบา้น  เม่ือกรอก Tracking ID และท าตาม
ขั้นตอนแลว้ จะไดรั้บขอ้มูลผลการเยีย่มบา้น ดงัรูปแบบตามภาพ 

 

 
 

 

ช่ือผูป่้วย 

สถานะ Case ในระบบ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย 



คู่มือการใช้งาน ระบบประสานข้อมลูเย่ียมบ้าน เครือข่ายงานเย่ียมบ้าน รพศ.สุรินทร์ โทร.044-513811     

 

11 

 
 

 
 

 

5.การพิมพแ์ละจดัเกบ็เอกสาร รายงาน ใหค้ลิกปุ่มสัญลกัษณ์ เคร่ืองพิมพ ์ท่ีพบในหนา้ 
ขอ้มูลการตอบกลบั เพื่อพิมพเ์ป็นเอกสาร จดัเกบ็รวบรวมไวใ้ชเ้พื่อพฒันางานตาม
วตัถุประสงค ์

ขอ้มูลการตอบกลบั 

สัง่พิมพเ์อกสาร 

กรณีท่ีมีการแนบไฟล ์
หรือรูปภาพกลบัมา  
สามารถโหลดดูได ้
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การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานเยีย่มบ้าน ใน รพศ. 
1.การเขา้ระบบ เขา้ทาง www.cocsurin.info 

 

 

คลิกเพื่อเขา้หนา้ ลอ็กอิน เขา้ระบบ 

กรอก username, 

password ลอ็กอินตาม
ขั้นตอน 

http://www.cocsurin.info/
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2.การจดัการเขตพื้นท่ีเครือข่าย 

 

 
 

คลิกเมนู เขตพ้ืนท่ี จะ
แสดงเขตพ้ืนท่ีใน
เครือข่าย 

ส่วนทา้ยของหนา้ เขตพ้ืนท่ี จะมีช่อง
ส าหรับ เพ่ิม และแกไ้ขช่ือเขตพ้ืนท่ี
เครือข่ายงานเยีย่มบา้น 
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3.การจดัการยสูเซอร์ 

 

 
 

คลิกเมนู เจา้หนา้ท่ี(ผูใ้ช)้ 
จะแสดงรายช่ือ และปุ่ม
เพ่ิม ลบแกไ้ข เจา้หนา้ท่ี 

ท่ีส่วนทา้ยของหนา้รายช่ือเจา้หนา้ท่ี จะมี
ช่องส าหรับเพ่ิมรายช่ือ และขอ้มูลจ าเป็น
ต่างๆ 

เลือก YES กรณีตอ้งการ
ก าหนดใหเ้ป็นผูดู้แลระบบ 

เลือก NO กรณีตอ้งการ
ก าหนดพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
และสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล 

เช่น ค าลงทา้ย ช่ือ 
ต าแหน่ง หน่วยงาน 
เบอร์โทร 

กดปุ่ม Create User เพ่ือเพ่ิมผูใ้ช ้
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4.การจดัการ ทรัพยกร-ความรู้ 

 
5.การจดัการแม่แบบการตอบกลบั 

 

คลิกเมนู ทรัพยากร-ความรู้ 

เพ่ิมหมวดหมู่ (โฟลเดอร์) ใหม่ 

เพ่ิมเร่ืองใหม่ 

แกไ้ข เพ่ิมเติม ความรู้ ข่าวสาร 
ในหมวดเดิม 

คลิก เมนู แม่แบบ 

รายการแม่แบบการตอบกลบั ท่ีได้
จดัท าไว ้
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6.การจดัการเคสเยีย่มบา้น 

 

ท่ีส่วนทา้ย ของหนา้ เมนูแม่แบบ 

จะมีช่องส าหรับเพ่ิมเติมแม่แบบใหม่ หรือ
เลือกแม่แบบเก่า มาแกไ้ขปรับปรุง 

กดปุ่มน้ี เพ่ือบนัทึกการ
แกไ้ข หรือเพ่ิมเติม 

คลิกเมนู ศูนย์
เยีย่มบา้น 

รายการแสดง ช่ือ – สถานะต่างๆ ของ
คนไข ้ท่ีไดรั้บการบนัทึก ส่งเยีย่มบา้น 

คลิกท่ีช่ือคนไข ้เพื่อเขา้ดู
รายละเอียด ด าเนินการตอบ
กลบั และปรับปรุงสถานะ 
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ท่ีทา้ยหนา้ ศูนยเ์ยีย่มบา้น 

จะมีเคร่ืองมือ ส าหรับ
คน้หา Case ตามเง่ือนไน 

เคร่ืองมือคน้หา ตาม
ขอ้มูลเฉพาะราย 
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7.การจดัการรายงาน 

 

 

คลิกเมนู รายงาน 

เลือกช่วงเวลา ส าหรับขอ้มูลท่ีจะอกกรายงาน 

เลือกประเภทรายงาน 
กดปุ่มแสดง
รายงาน 

แสดงผลรายงานตามเง่ือนไข 

การส่งออกรายงาน ใหค้ลิก แท็บ 

ส่งออกขอ้มูลเยีย่มบา้น 

ก าหนดเง่ือนไขขอ้มูลตาม
ตอ้งการ 

คลิกปุ่ม แสดงขอ้มูลเยีย่มบา้น 
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ระบบจะประมวลผลของรายงานตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด และปรากฏ ลิงค์
ส าหรับดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูล ใหค้ลิก
ลิงคเ์พื่อดาวน์โหลด 

ไฟลท่ี์ดาวน์มา สามารเปิดไดด้ว้ยโปรแกรม Excel 

และน าไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่อไป 
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8.การตั้งค่าระบบ 

 
9.การจดัการขอ้มูลบุคคล 

 

คลิกเมนู Setting 

เลือกตั้งค่าของระบบ ตามตอ้งการ 
โดยคลิกเขา้ตามแท็บ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
จดัการตั้งค่า แลว้กด บนัทึก 

คลิกเมนู ขอ้มูลบุคคล 

ด าเนินการแกไ้ข ตามตอ้งการ 

ตั้งค่าของรูปแบบระบบ ตาม
ตอ้งการ แลว้กดปุ่ม บนัทึก 
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10.การจดัการระบบเมลล ์

 
 

 

 

การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานเยีย่มบ้าน ใน รพช. 
ใหดู้รูปแบบและวธีิใชต้าม การใชง้านส าหรับเจา้หนา้ท่ีศนูยป์ระสานงานเยีย่มบา้นใน 
รพศ. เพราะการท างานของระบบจะเหมือนกนั เพียงแต่พื้นท่ีและขอ้มูล จะแสดงเฉพาะ
ในเขตอ าเภอท่ีรับผดิชอบเท่านั้น 

 

 
 

คลิกเมนู Mail 

รายการ อีเมลลท่ี์
เขา้มา 

เลือกจดัการอีเมลล ์

การส่งขอ้ความ
ถึงผูรั้บภายในทีม 
ใหเ้ลือกช่ือผูรั้บ 

ก าหนดช่ือ
เร่ือง 

ระบบขอ้ความ 

คลิก ส่งขอ้ความ 



คู่มือการใช้งาน ระบบประสานข้อมลูเย่ียมบ้าน เครือข่ายงานเย่ียมบ้าน รพศ.สุรินทร์ โทร.044-513811     

 

22 

การใช้งานส าหรับเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบัิติงานในพืน้ที ่รพ.สต. 
1.การเขา้ระบบ เขา้ทาง www.cocsurin.info 

 

 

คลิกเพื่อเขา้หนา้ ลอ็กอิน เขา้ระบบ 

กรอก username, 

password ลอ็กอินตาม
ขั้นตอน 

http://www.cocsurin.info/
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3.การบนัทึกเคสเยีย่มบา้น 

 

 
 

ท่ีหนา้ ศูนยเ์ยีย่มบา้น ใหค้ลิกเลือก 
Case ท่ีตอ้งการ 

ตรวจสอบ ดูขอ้มูล Case 

ในส่วนต่างๆ ท่ีไดรั้บการส่ง
มา 
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เลือกแม่แบบการตอบกลบั ตาม
ประเภทของ Case ท่ีส่งมา แลว้
ท าการเยีย่มและบนัทึกการตอบ
กลบัตามแม่แบบ 

เลือกแนบไฟล ์ถา้มี 

เลือกปรับปรุง
สถานะ 
Case ถา้มี กดปุ่มส่งขอ้มูลเยีย่มบา้น 
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4.การจดัการรายงาน 

5.การจดัการขอ้มูลบุคคล 
6.การจดัการระบบเมลล ์
(หวัขอ้ 4-6 มีรายละเอียดการใชง้านเช่นเดียวกบั “การใชง้านส าหรับเจา้หนา้ท่ีศนูย์
ประสานงานเยีย่มบา้นใน รพศ.”) 
 

....................................................... 
 
 

 


