
กำหนดหนาที่รับผิดชอบเว็บไซตและ Page Facebook  โรงพยาบาลอุทัยธานี 

(แบบราง) 

https://uth.moph.go.th 

 

1. เปลี่ยนวีดีโอ Youtube หนาแรก แจงศูนยคอม 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2C7xJWeShm7eSpB-NtutJQ 

2. อัพโหลด VDO UthaiHosp Channel -  งานประชาสัมพันธ 

3. มุมสุขภาพ (เปนบทความเกี่ยวกับสุขภาพ) – งานประชาสัมพันธ สุขศึกษา 

4. โปรแกรมสุขภาพ (เปนเน้ือหาเกี่ยวกับ โปรโมช่ัน ราคาคาบริการ อื่นๆ) – งานประชาสัมพันธ 

5. เอกสารเผยแพร ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ) - 

อำนวยการ นิติกร 

6. กิจกรรม – งานประชาสัมพันธ เจาของงานกจิกรรม สุขศึกษา 

7. ขาวสมัครงาน – งานเจาหนาที ่

8. ขาวจัดซื้อจัดจาง - พสัดุ อุปกรณการแพทย เภสัช 

9. รายงานสรุป - การเงิน บญัชี พรส. นโยบายและแผน วิชาการ 

10. ลิ้งค - ศูนยคอมพิวเตอร 

11. คำถามท่ีพบบอย (รวบรวมคำถามที่ถามบอย) - ประชาสัมพันธ สุขศึกษา 

12. กำหนดคลินิกและตารางแพทย - งานผูปวยนอก 

13. รายชื่อแพทย – งานผูปวยนอก 

 

- Facebook Page โรงพยาบาลอุทัยธานี ควรมี admin ของแตละหนวยงานเพ่ือเขามาตอบ

คำถามและเก็บขอมูล ไปวิเคราะห หรือรับเรื่องรองเรียนตางๆ 
o งานผูปวยนอก 

o งานประชาสัมพันธ 

https://uth.moph.go.th/
https://www.youtube.com/channel/UC2C7xJWeShm7eSpB-NtutJQ


o ฝากครรภ (มีประชาชนถามคอนขางบอย) 

o สุขศึกษา 

o อาชีวอนามัย 

o งานเลขา อำนวยการ 

o งานเจาหนาที ่

o งานพัสดุ 

o งานการเงิน 

o งานบัญชี 

o งานวิชาการ พรส. 

o งานหอผูปวยหองพเิศษ 

o งานประกันสุขภาพ เรื่องสิทธ์ิการรักษา 

o งานรับเรือ่งรองเรียน 

o งานคุณภาพ 

o แพทย 

- การขอเปน admin page facebook โรงพยาบาลอุทัยธานี 
o ไปที่ระบบงานศูนยคอมพิวเตอร http://10.10.0.6/comcenter  

o เลือก “แจงปญหาคอมพิวเตอร”  

o ชอง “รายการ” ใหใส “ขอสิทธเปน admin ลงประกาศในเพจ facebook โรงพยาบาลอุทัยธานี” 

o กรอกรายละเอียดใหครบทุกชองดังตัวอยาง 

o ชองรายละเอียด ใส 

 ช่ือ facebook เต็มของทาน 

 ลงขาวเกี่ยวกบัอะไร หรือแคเขามาเกบ็ขอมูล หรือใชงานตอบคำถามประชาชน โปรดใส

รายละเอียดใหครบถวน 

 ติดตามผลการดำเนินงาน  

1 คลิกที่ “รายการแจงปญหาคอมฯ” 

2 เลือกรายการที่ทานแจงเขามา 

3 ดูลายระเอียดการดำเดินการ 

 

http://10.10.0.6/comcenter/


 

 

ติดตามการดำเนินการ 

 



 

 



คูมือการใชงาน Website โรงพยาบาลอุทัยธานี ป 63 

การใชงานระบบจัดการหลังบาน (WEB Back Office) 

1. การเขาใชระบบ  

a. เปดเว็บบราวเซอร เชน Google Chrome แลวพมิพ URL “uth.moph.go.th”   

b. กดไปที่ปุม “Login” 

c. ล็อคอินดวย Username และ Password ที่ไดรับไปจากศูนยคอมพิวเตอร 

-  ถายังไมมีให แจงไปที่ ระบบงานศูนยคอมพิวเตอร http://10.10.0.6/comcenter -> “แจงปญหา

คอมพิวเตอร” แจงวา “ตองการขอใชระบบประกาศบนเว็บไซตโรงพยาบาลอุทัยธานี”  และใสรายละเอียด

ดังน้ี  

 Username : ที่ตองการ กำหนดหนดเปนภาษาอังกฤษ 4 ตัว 

 Password : กำหนดอยางนอย 6 ตัว (เมื่อศูนยคอมฯ รับเรือ่งแลว รหสัผานจะถูกลบออก

จากรายการแจงเขามา) 

 ตองการใชประกาศขาวสวนใดบาง 

หรือ ติดตอ โทร 380 

 

 

http://10.10.0.6/comcenter/


2. การลงขาวไฮไลด  

a. คลิกที่เพิ่มสไลด 

b. กำหนดหัวขอเรื่อง 

c. ใสรูปภาพสไลดที่มีขนาด 1400x375 px ถารูปภาพมีขนาดใหญเกินไป จะถูกกำหนดใหเหลือ

1400x375 เทาน้ัน 

d. ลิ้งค เปนการกดเขาไปดูรายละเอียดขาวถามี url ขาวทีเ่กี่ยวของกับสไลด จะกำหนดหรือไมก็ได 

e. ปุมการแกไข 

f. ปุมลบ 

 

 

 

  



3. มุมสุขภาพ สวนน้ีเปนสวนของบทความสุขภาพที่ประชาสมัพันธ ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพตาง เชน ใหความรู

เรื่องโรค 

a. การลงขาวในสวนน้ี กรอกขอมูลที่สวนใหครบถวน 

b. สามารถแทรกรูปภาพไดโดยกดทีปุ่มน้ี แลวไปที่ แทบ “อัพโหลดไฟล” แลวกด “เลือกไฟล” เลือก

รูปภาพที่ตองการ แลวกด “อัพโหลดไฟลไปเก็บไวที่เครื่องแมขาย” แลวกด “ตกลง” 

 

 



 

 

4. โปรแกรมสุขภาพ เปนเน้ือหาเกี่ยวกับ โปรโมช่ัน ราคาคาบริการ อื่นๆ การใชงานเหมือน ขอ 3. 

 

5. ITA ขาวสมัคร ขาวจัดซื้อจัดจาง รายงานสรุป การใชงานเหมอืน ขอ 3. แตแนะนำใหมีการใสเน้ือหาขาวให

ระเอียด หรืออพัโหลดรปูภาพลงไปเพื่องายตอผูเขาชมเว็บไซต และจะทำใหติดอันดับการคนหาใน search 

engine อยาง google 

 

a. สวนของไฟลแนบ  ขนาดไฟลตองไมเกินไฟลละ 50MB และชนิดของไฟลทีส่ามารถอพัโหลดไดคือ 

PDF, DOCX, DOC, XLS, SLSX, PPT, PPTX, RAR, ZIP 

 

  



6. คำถามท่ีพบบอย ใสขอมูลคำถามและคำตอบดังตัวอยาง และสามารถแทรกรูปภาพไดโดยวิธี ขอ 3. -> b 

รวบรวมคำถามทีป่ระชาชนถามบอยๆ เมือ่มีการคนหาจาก google  

 

  



7. กิจกรรม  

a. ใสหัวขอกจิกรรม 

b. เน้ือหาขาว และสามารถแทรกรูปภาพไดโดยวิธีขอ 3. -> b 

c. รูปปก ตองเลือกรูปภาพจำนวน 5 รูปใหครบ เพื่อทำเปนรูปปกขาว 

d. รูปภาพ คือรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ตองการเผยแพร สามารถอัพไดสูงสุด 50 รูป  

e. เมื่อเลือกรปูภาพแลว กดปุม”อัพโหลด” กอนบันทกึ กิจกรรม 

f. กดบันทึก 

g. สามารถโพสไปยังเพจ facebook โรงพยาบาลอทุัยธานีได โดยกดที่ปุม “โพสไปยัง page facebook” 

*ผูที่จะกดโพสไดตองกด login facebook กอน และผูน้ันตองเปน admin page ของโรงพยาบาล 

เมื่อกดโพสแลว กรุณารอใหอัพโหลดรูปภาพกดเสรจ็กอน 

 



 

 

8. แพทย  

a. ช่ือนามสกลุแพทย 

b. รูปแพทย 

c. ความชำญพิเศษ 

d. คุณวุฒิ หรือขอมลูทั่วไปที่ตองการเผยแพร 

 



9. การเพ่ิมคลนิิก 

a. กดที่เครือ่งหมาย  

b. เลือกรปูไอคอนคลินิก 

c. ใสช่ือคลินิก 

d. เลือกวัน ชวงเวลาที่คลินิกเปดบริการ 

e. เลือกสปัดาหของเดือนที่คลินิกเปด 

f. ขอมูลคลกินิกที่ตองการเผยแพร เชนคาบริการ หรือข้ันตอนบริการ หรอืใหความรูวาคลินิกน้ีบริการ

อะไร อยางไร และยังสามารถแทรกรูปภาพประกอบไดโดยวิธีกรดูขอ 3. -> b 

 

 

 



10. การแกไขชวงเวลาเปดคลินิก 

a. คลิกทีรู่ป ทายรายการคลินิก   

b. แลวแกไขตามตองการ 

 

 

11. การกำหนดแพทยในคลนิิก 

a. คลิกที่ช่ือคลินิกหรือ ที่รปู   

b. คลิกทีรู่ป   

c. เลือกช่ือแพทย 

d. เลือกวันที่แพทยคนดังกลาวตรวจคลินิกน้ี (ไมกำหนดก็ได แตจะแสดงเปนแพทยหมุนเวียนในตาราง

แพทยออกตรวจ) 

e. กำหนดชวงเวลา ที่แพทยตรวจคลินิกน้ี (ไมกำหนดก็ได) 

 



 

 


