
การ Set up ระบบ HRMS on Cloud ก่อนการเปิดใช้งาน 
การ Set up ระบบ เป็นการจัดการฐานข้อมูลของระบบ โดยการบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาลตามกรอบโครงสร้างและ work flow ของระบบ ซึ่งเป็นไปตาม
บริบทและความต้องการในการใช้งานของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง มีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูล “พนักงาน” หรือรายชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถ 
Login เข้าใช้งานระบบได้ตามระดับสิทธิ์ (กลุ่มผู้ใช้งาน) ที่ได้รับ 

หมายเหตุ  การบันทึกข้อมูลพนักงานเป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอโปรแกรม อาจเป็นการเพ่ิมภาระงาน
ของผู้ดูแลระบบ (Admin) ในกรณีที่สถานพยาบาลนั้นๆ มีบุคลากรจ านวนมากๆ ดังนั้น สถานพยาบาล
สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานในรูปแบบ Excel File “แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล พนักงาน และสร้าง 
username” แล้วส่งไฟล์นั้นให้ทีม Support กลางทางด้านเทคนิค เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบของ
สถานพยาบาลได้พร้อมกันในครั้งเดียว 

2. บันทึกข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างหน่วยงานของสถานพยาบาล ตามโครงสร้างหน่วยงานของ
ระบบ ซึ่งแบ่งระดับหน่วยงานออกเป็น 3 ระดับชั้น (หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด) โดยการ
บันทึกข้อมูลหน่วยงาน ต้องบันทึกเรียงตามระดับชั้น ดังนี้ 

2.1 บันทึกข้อมูล “กลุ่มหน่วยงาน” (กลุ่มภารกิจ) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดระดับชั้นที่ 1 
2.2 บันทึกข้อมูล “ประเภทหน่วยงาน” (กลุ่มงาน) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชั้นที่ 2 อยู่ภายใต้สังกัด

ของระดับชั้นที่ 1 (กลุ่มภารกิจ) 
2.3 บันทึกข้อมูล “หน่วยงาน” ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชั้นที่ 3 อยู่ภายใต้สังกัดของระดับชั้นที่ 2 

(กลุ่มงาน) 

 



3. บันทึกข้อมูล “สถานที่เกิดเหตุ” ระบบจะแบ่งระดับชั้นของสถานที่เกิดเหตุเป็น 3 ระดับชั้น (ชั้นที่ 
1 ประเภทสถานที่, ชั้นที่ 2 ชนิดสถานที่, และชั้นที่ 3 สถานที่) โดยในระดับชั้นที่ 1 (ประเภทสถานที่) และ
ระดับชั้นที่ 2 (ชนิดสถานที่) ระบบก าหนดเป็นตัวเลือกไว้ให้เลือกใช้งานในแต่ละระดับชั้นตามท่ีเกิดเหตุแล้ว 
สถานพยาบาลไม่สามารถเพ่ิมเติมเองได้ ส่วนระดับชั้นที่ 3 (สถานที่) ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีอยู่จริงใน
สถานพยาบาลนั้นๆ สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดรายชื่อ “สถานที่” ได้เองตาม
บริบทและความต้องการใช้งาน ด้วยการเพ่ิมเติมรายชื่อสถานที่ท่ีเกิดเหตุการณ์อุบัติการณ์ความเสี่ยงตาม 
“ชนิดสถานที่” ชนิดใดชนิดหนึ่งของสถานพยาบาล ดังนี้ 

ประเภทสถานที่ 
(ระบบก าหนดให้ มี 2 
ประเภท) 

1. ในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล 2. นอกพ้ืนที่ของโรงพยาบาล 

ชนิดสถานที่ 
(ระบบก าหนดให้ โดย
ประเภท “ในพ้ืนที่ของ 
รพ.” มี 8 ชนิด, ประเภท 
“นอกพื้นที่ของ รพ.” มี 2 
ชนิด) 

1.1 OPD 
1.2 IPD 
1.3 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
1.4 หออภิบาลผู้ป่วยหนัก-ไอซียู 
1.5 ห้องคลอด 
1.6 ห้องผ่าตัด 
1.7 งานสนับสนุนทางการแพทย์ 
1.8 งานสนับสนุนทั่วไป (Back 

office) 

2.1 ไม่ใช่พื้นที่ในเขตโรงพยาบาล 
2.2 ในเขต รพ. ในจังหวัด ................... 

รพ. .................. 

สถานที ่
(รพ. สามารถเพ่ิมเติม
สถานที่ซึ่งมีอยู่จริงใน รพ. 
เฉพาะชนิดและประเภท
สถานที่ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของ 
รพ. ได้ตามบริบทและ
ความต้องการใช้งานของ
แต่ละ รพ.) 

ตัวอย่างเช่น 
ในชนิดสถานที่ “OPD” เพ่ิมสถานที่ 
เช่น 
- OPD ตา  
- OPD อายุรกรรม 
และในชนิดสถานที่ “IPD” เพ่ิม
สถานที่ เช่น 
- Ward อายุรกรรมหญิง 
- Ward อายุรกรรมชาย 
เป็นต้น 

 

4. การเพิ่มเติมข้อมูล “อุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ภายใน รพ.)”  ซึ่งเป็น option เสริมของระบบ 
เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถเพ่ิมเติมหัวข้อชื่อรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ถ้ามี) ในแต่ละชื่อรายการ
อุบัติการณ์ความเสี่ยงตามมาตรฐานของระบบได้เอง ตามความต้องการใช้งานและบริบทขององค์กร  



หมายเหตุ  การเพ่ิมเติมข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ภายใน รพ.) สามารถกระท าได้ทุก
ช่วงเวลาในระหว่างการใช้งานระบบ โดยเมื่อผู้ดูแลระบบ ท าการเพ่ิมรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อยเข้าไป
ในรายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงหลักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็จะมีผลให้รายการอุบัติการณ์ความเสี่ยงหลักเรื่อง
นั้นมีหัวข้ออุบัติการณ์ความเสี่ยงย่อย (ตามที่เพ่ิมเข้าไปนั้น) ปรากฏเป็นตัวเลือกในหน้าจอของการบันทึก
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง  

5. การเลือกรูปแบบและก าหนดหน่วยงานที่ต้องบันทึกข้อมูล “รายการชุดข้อมูลกลางของระบบ 
(Data set)”  ด้วยการเลือกระบุรูปแบบของการบันทึก โดยต้องการบันทึกเป็นแบบรายวัน หรือแบบราย
เดือน เพ่ือให้หน่วยงานในองค์กรทุกหน่วยงานที่เป็นแหล่งในการจัดเก็บรวบรวมและบันทึกรายการข้อมูลใน
ชุดข้อมูลกลางของระบบ (Data Set) เหล่านี้ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ การเลือก
รูปแบบการบันทึกนี้ สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในภายหลังได้ รวมทั้งต้อง
ก าหนดด้วยว่ารายการข้อมูลในชุดข้อมูลกลางของระบบแต่ละรายการนั้น มีหน่วยงานใดบ้างที่ต้องจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลรายการนั้นๆ เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งองค์กร (รวมเป็นข้อมูลขององค์กร) 

หมายเหตุ  สถานพยาบาลต้องเลือกรูปแบบและจัดเก็บ บันทึกข้อมูล Data Set ซ่ึง
สถานพยาบาลมีการให้บริการให้ครบทุกรายการ (ยกเว้น รายการ “จ านวนต าแหน่งการใส่ IV. Fluid / Hep-
lock” ไม่บังคับ สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ ตามบริบทและความต้องการใช้งานของสถานพยาบาลเอง) 
เนื่องจากเป็นรายการข้อมูลกลางที่สถานพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS ทุกแห่ง ต้องจัดส่งจ านวนข้อมูล
เหล่านั้นของสถานพยาบาลเข้าสู่ระบบ NRLS ตามข้อก าหนด 

6. การสร้างและบันทึก “ผู้ใชง้านระบบ (Users)” หรือผู้ใช้ (User) ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงาน ตาม
กลุ่มผู้ใช้และระดับสิทธิ์การใช้งาน โดยต้องสร้าง username และก าหนด password (ชั่วคราว) ให้แก่ผู้ใช้
ระบบแต่ละราย 

หมายเหตุ  การสร้างและบันทึกผู้ใช้งาน (User) ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงาน ตามกลุ่มผู้ใช้และระดับ
สิทธิ์การใช้งานเป็นรายบุคคลผ่านหน้าจอโปรแกรม อาจเป็นการเพ่ิมภาระงานของผู้ดูแลระบบในกรณีท่ี
สถานพยาบาลนั้นๆ มีบุคลากรจ านวนมากๆ ดังนั้น สถานพยาบาลสามารถสร้าง Username และจัดกลุ่มผู้ใช้
ให้กับเจ้าหน้าที่/พนักงานไปพร้อมกันกับการบันทึกข้อมูลพนักงานใน Excel File “แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล 
พนักงาน และสร้าง username” เพ่ือให้ทีม Support กลางทางด้านเทคนิคน าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบของ
สถานพยาบาลได้พร้อมกันในครั้งเดียว 

7. การก าหนด “สิทธิ์การใช้งานระบบ” ให้กับผู้ใช้ระบบแต่ละราย สามารถเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงในระดับใด (ตามระดับโครงสร้างหน่วยงานของสถานพยาบาล) และกลุ่มภารกิจ หรือกลุ่มงาน หรือ
หน่วยงานไหนได้บ้าง ดังนี้ 

7.1 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ หมายถึง การก าหนดสิทธิ์ใน
การติดตามเรียกดูรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานะต่างๆ ของกลุ่มภารกิจที่อยู่ในความ



รับผิดชอบ หรือของกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มภารกิจนั้นๆ และสามารถแก้ไขรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขในระดับกลุ่มภารกิจที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่มภารกิจหลัก/ร่วมแก้ไขปัญหา 

7.2 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน หมายถึง การก าหนดสิทธิ์ในการ
ติดตามเรียกดูรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานะต่างๆ ของกลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
หรือของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มงานนั้นๆ และสามารถแก้ไขรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข
ในระดับกลุ่มงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งเป็นกลุ่มงานหลัก/ร่วมแก้ไขปัญหา  

7.3 สิทธิ์การเข้าถึงรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หมายถึง การก าหนดสิทธิ์ใน
การติดตามเรียกดูรายละเอียดรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานะต่างๆ ของหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย รวมทั้งการยืนยันรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง และแก้ไขรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขในระดับหน่วยงานซึ่งตนรับผิดชอบและเป็นหน่วยงานหลัก/ร่วมแก้ไขปัญหา และเป็น
การก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในกลุ่มสิทธิ์ผู้กรอกข้อมูล Data Set ในการกรอกและบันทึก ข้อมูล Data Set ของ
หน่วยงานต่างๆ ได้ตามที่ Admin ก าหนดไว้ 


