1 มิถนุ ายน 2562

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นใน
การใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

1

ขึ้น error “90001
หมายเลขประจําตัวไมถูกตอง”

สาเหตุ : ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้
เนื่องจากอาจมีสิทธิใช้งานทะเบียนราษฎร์ซ้าซ้อนกับระบบ
อื่น
การแก้ปญหาึ: ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทร. 0 2590 1799
(กองบริหารการสาธารณสุข) ,0 2590 2422 (ศอ.ปส.สธ.)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานตรวจสอบสิทธิการใช้งานฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการปกครอง

2

ขึน้ error “หมายเลขบัตรประชาชน
ไม่ตรงกับบัตรประชาชนทึ่ใช้”

สาเหตุ : เกดข้นจาก user ลงทะเบียนรายละเอียดส่วนตัวเลข
บัตรประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้
หรือ อาจใชบัตรประชาชนผู้อื่นเสียบเข้าใช้งานซ่งไม่ใช่ของ
ตนเอง
การแก้ ป ญหาึ: ให้ admin หน่ ว ยงาน/ admin จั ง หวั ด
(สสจ.) ช่วยตรวจสอบทะเบียนผู้ใช้งาน (user) ว่าตรงกับเลข
บัตรประชาชนของผู้ใช้งาน (13 หลัก) ที่ก้าลังใช้ หรือ เสียบ
กับเครื่องอ่านว่าตรงกันหรือไม่

3

ขึ้น error “00815 ไม่พบรายการใน
ฐานข้อมูล”

สาเหตุ :
ไม่พบข้อมูลที่ใช้ค้นหาในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาจ
เนื่องจากเลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ นามสกุล ที่ใช้ค้นหาไม่
ถูกต้อง
การแก้ปญหา : กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และชื่อ
นามสกุล ให้ถูกต้อง อีกครั้ง

1

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

4

หน้าจอขึ้น error แบบนี้หมายความว่า
อย่างไร

สาเหตุ : ใส่ pin code ไม่ถูกต้อง
การแก้ปัญหา :
กรุณาตรวจสอบการใช้สิทธิเข้าทะเบียนราษฎร์และ
กรอกรหัส pin code ให้ถูกต้องอีกครั้ง

5

ขึ้น error “SDCard error ไม่สามารถใช้
งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ โปรด
เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชนอีกครั้ง

6

ขึ้น error “ Currently PIN2
Authorize is not numberic”

สาเหตุ : เครื่องอ่านบัตรยังไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรมบสต. อาจ
เกิดจากเครื่องอ่านบัตรเสีย หรือ แผ่นชิพ ของบัตรประชาชน
เสีย
การแก้ปัญหา :
1.ตรวจสอบว่าเครื่องอ่านบัตรเสียหรือไม่ (ไฟตดถ้าไม่เสีย)
กรณีสงสัยเครื่องอ่านบัตรเสีย ให้ทดลองเปลี่ยนเครื่องอ่านบัตร
ใหม่
2.ท้าความสะอาดแผ่นชิพที่อยู่ในบัตรประชาชนที่ใช้ กรณีบัตร
ประชาชนเสีย ให้ขอท้าบัตรประชาชนใหม่พร้อมกับขอ Pin
code 4 หลัก ใหม่ ณ ที่ว่าการอ้าเภอฯ ด้วยตนเอง
สาเหตุ : กรอก Pin code 4 หลัก ไม่ถูกต้อง หรือการกด
แป้นพิมพ์ที่ไม่เป็นตัวเลข
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบ function ของแป้นพิมพ์และ
ก้าหนดให้กดเป็นตัวเลข
**หากมีการท้าบัตรใหม่ ต้องขอรหัส Pin code ใหม่ ณ
ที่ว่าการอ้าเภอฯ

2

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

7

ขึ้น error “90010 ไม่สามารถติดต่อ
server ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้

สาเหตุ : ระบบไม่สามารถติดต่อ Server ได้
การแก้ปัญหา :
1.ตรวจสอบที่ Taskbar (แถบด้านล่างขวามือของ
จอคอมพิวเตอร์) ว่ามีตราสัญลักษณ์ ตราคชสีห์ (รูปสิงห์) ว่า
ปรากฏอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ออกจากโปรแกรมโดยกดค้าว่า
Exit
2.ดําเนนการลบประวัตการเขาสูเวบไซตแล้วเข้า
ใหม่อีกครั้ง
3.ถอนและติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์การ์ดใหม่
(จ้าเป็นจะต้องปิด antivirus ก่อนติดตั้ง)

8

ข้น error “90043 ไม่มีสิทธิในการ
ทางาน (Using Code not match in
emp_card)”

สาเหตุ : เกิดความผิดพลาดของการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์พร้อมกัน 2 ระบบ เชน ระบบ OSCC
และระบบ บสต. หรือ ระบบการเข้าถงฐานทะเบียนราษฎร์
ของหน่วยงานอื่นๆ กับระบบ บสต.
การแก้ปัญหา : ดําเนนการถอนและ
ตดตั้งโปรแกรมอานบัตรสมาร์ทการ์ดใหม่ (ปัจจุบันใช้
version 1.1.4 ซ่งจะต้อง update ใหม่ทุกต้นปีพ.ศ.)
สามารถดาวโหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ หน้าเว็บไซต์ของ
ระบบ บสต.

9

ขึ้น error
“กรุณารันโปรแกรมเพึ่ออานบึัตร Smart
Card”

สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่
หรือเกิดปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ หรือมีการใช้
โปรแกรมอ่านบัตรตัวอื่นร่วมด้วย
การแก้ปญหาึ: กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประจ้าปี
2562 : version 1.1.4 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่าน
บัตรสมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ (version 1.1.4 : ส้าหรับปีพ.ศ.
2562) โดยสามารถติดตั้งทับโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นเดิมได้
เลย แต่จ้าเป็นต้องปิดโปรแกรม antivirus ก่อนติดตั้ง

3

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

10

ขึ้น error “No Data”

11

ขึ้น error “SCard error : 0x80100066 ”
หรือ
“SCard error : 0x8010001E ”ึหรอึ
“SCardึerrorึ:ึ0x8010001D”
หรอึ“SCardึerrorึ:ึ0x8010002Eึ”

12

ขึ้น error “กรุณารันโปรแกรมเพื่ออ่านบัตร
Smart Card”

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

สาเหตุ : ประเด็นนี้เกิดข้นได้ 2 กรณี
1) ระบบเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนราษฎร์มีปัญหา หรือ
ระบบทะเบียนราษฎร์ล่ม ซ่งจะเกิดหลังจากคลิกแถบค้นหา
ทะเบียนราษฎร์
2) ผู้ใช้งานขาดสิทธิการเข้าถงทะเบียนราษฎร์ ซ่งจะเกิด
หลังจากใส่ pin code 4 หลัก
การแก้ปัญหา :
1. กรณีที่ 1 จ้าเป็นต้องแจ้ง admin ส่วนกลาง (help
desk) 02 - 5902422 เพื่อประสาน ศทส.สป.แก้ไข
ปัญหา
2. กรณีที่ 2 ให้ติดต่อกองบริหารการสาธารณสุข เพื่อขอ
อนุมัติสิทธิใหม่ เบอร์โทร 02-5901799
สาเหตุ: เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องอ่าน
บัตรสมาร์ทการ์ดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน หรือ ไม่ได้
เสียบเครื่องอ่านบัตรฯ
การแก้ไขปัญหา :
1. ถอดเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดออกจากช่อง USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ แล้วเปลี่ยนช่องเสียบ USB
จากนั้น ด้าเนินการ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่น
ใหม่ หรือ เกิดจากปัญหาการติดตั้งไม่สมบูรณ์ หรือมีการใช้
โปรแกรมอื่นร่วมด้วย
การแก้ไขปัญหา :
กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประจ้าปี 2562 :
version 1.1.4 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ (version 1.1.4) :ส้าหรับปีพ.ศ.
2562) โดยติดตั้งทับโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นเดิมได้เลย แต่
จ้าเป็นต้องปิดโปรแกรม antivirus ก่อนติดตั้ง

4

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

13

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

ขึ้น error ไมมึLicense manager

สาเหตุ : ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดหรือ เกิด
จากปัญหาการติดตั้งไม่สมบูรณ์
การแก้ไขปัญหา :
ติดตัง้ โปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ (version
1.1.4) ที่อยู่หน้าเว็บ บสต. ซ่งจะมีการ update โปรแกรมทุก
ปลายปี /ต้นปีพุทธศักราชใหม่

14

ขึ้น error “Error Worklist…”

สาเหตุ : การเปิดใช้งานของ User ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
สัญญาณอินเตอร์เนตบกพร่อง
การแก้ไขปัญหา :
1. .ให้กด OK
2. ออกจากระบบ แล้วเข้าใช้งานระบบใหม่อีกครั้ง

15

ขั้นตอนการลงทะเบียน รพ.ทาไมจึงไม่สามารถ
เลือกประเภทการเข้าสู่ระบบบาบัด ตาม
ประกาศคสช. 108/2557

สาเหตุ :
ตามมาตรฐาน SOP ผู้ที่ท้าหน้าที่บันทกข้อมูลในระบบคือ
คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอ
(ศป.ปส.อ.)
การแก้ไขปัญหา :
ให้ส่งข้อมูลการคัดกรองกลับไปที่ ศป.ปส.อ. เพื่อบันทก
ข้อมูล
กรณี หน่วยบ้าบัด กทม. จะมีเพียงศูนย์คัดกรองเดียวที่
สามารถเลือกส่วนนี้ได้ คือ ศูนย์คัดกรองค่ายทหารฯ กรณี
หน่วยคัดกรองอื่นในสังกัด กทม.ต้องประสานส่งตัวไปที่ศูนย์
คัดกรองนี้เท่านั้น

5

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่
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ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
“โปรดตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”

กรณีได้กาหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานระบบ และขอ
รหัส pin code เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

สาเหตุ : กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผุ้ใช้งาน
(Password) ไม่ถูกต้อง
การแก้ปัญหา :
1. ให้ท้าการตรวจสอบชื่อผุ้ใช้งาน [User] ,และ
รหัสผ่าน [Password] ให้ถูกต้อง เช่น อาจกดแป้น
Caps Lock ค้างไว้ หรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ
ภาษาที่ใช้ หรือ ปุ่มลืมกดปุ่มNumlock ค้าง เป็นต้น
2. กรณีที่ชื่อ User ถูก Migrate (โยกย้าย)มาจาก
ระบบบสต.เก่า Password จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อเหมือนกับ
Username ส่วนชื่อ User เดิมที่เป็นภาษาไทยหรือมี
อักขระพิเศษจะต้องท้าการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
3. ติดต่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานของท่าน หรือadmin
จังหวัด (สสจ.) เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน (Password) ดังนี้
- แจ้งต่อผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน ถ้าไม่มีให้แจ้ง
ต่อผู้ดูแลระบบระดับที่สูงกว่า คือ สสอ.หรือสสจ.
ตามล้าดับ
-หากผู้ใช้อยู่ในหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น เรือนจ้า
จังหวัด /ทัณฑสถาน /สถานพินิจฯ/ ศูนย์ฝึกฯ ให้แจ้งต่อผุ้
ดูแลระบบระดับจังหวัด คือ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
- หากผู้ใช้อยู่ภายใต้สังกัด กรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง
ต่อผู้ดูแลระบบ กรุงเทพมหานคร
สาเหตุ : User และ Password ดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติให้
เข้าถงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ที่กองบริหาร
การสาธารณสุข เบอร์โทร 02-590- 1799

6

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

18

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตามคาสั่ง
คสช. 108/2557 และประกาศ ป.ป.ส.

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

สาเหตุ : การบันทึกขอมูลตามประกาศ คสช.ฉบับที่
108/2557 และประกาศ ส้านักงาน ป.ป.ส.
การแกปญหา:
1.ด้าเนินการน้าเข้าข้อมูลผู้ป่วยในระบบข้อมูลบสต.
เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2559 เป็นต้นไป โดยตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรในระบบ POLIS (ของต้ารวจ) และประวัติ
การบ้าบัดฯ ในระบบบสต.ที่เมนูประวัติการบ้าบัดฯ (กรณีที่
ผู้ป่วยเคยเข้ากระบวนการบ้าบัดฯตามค้าสั่ง 108 / 2557
แล้ ว จะไม่ มี สิ ท ธิ อี ก ตามประกาศ ป.ป.ส. ซ่ ง ในเมนู ก าร
ลงทะเบียน ได้อ้านวยความสะดวก แจ้งเตือน ไม่มีสิทธิให้
แล้ว) จากนั้น ท้าการส่งตัว ไปศูนย์เพื่อการคัดกรอง (ไม่
ต้องส่งต่อข้อมูล) แต่ให้ติดตามผลการจ้าแนกการคัดกรอง
จากศูนย์เพื่อการคัดกรองมาบันทึกเข้าสู่ระบบข้อมูล บสต.
และส่งต่อผู้ต้องสงสัยตามแนวทางที่ก้าหนดในคู่มือมาตรฐาน
[SOP]
2.ผู้ต้องสงสัยที่บันทกการคัดกรองแล้วที่ถูกส่งต่อ ไป
บ้าบัดตามรูปแบบค่ายฯ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.เขตจะต้องเป็นผู้
บันทกข้อมูลจนเสร็จสิ้น กระบวนการ บ้าบัดฯ ติดตาม และ
ช่วยเหลือ ส่วนผู้เสพผู้ติดที่ต้องส่งต่อเข้ารับการบ้าบัดรักษา
ในโรงพยาบาล(ระดั บ ชุ ม ชนข้ น ไป) โรงพยาบาลจะเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบั นท กข้ อ มู ล จนเสร็จ สิ้ น กระบวนการ
ติดตาม ช่วยเหลือเช่นกัน ยกเว้น กรณีที่ โรงพยาบาลไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โรงพยาบาลจงจะส่งต่อข้อมูล
และส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกลั บ มายั ง ศู น ย์ ป ระสานฯ ซ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ
ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.กทม.แล้วแต่กรณีเพื่อท้าการบันทก
การช่วยเหลือต่อไป

7

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

20

กรณีมีปัญหาการใช้งานในระบบสารสนเทศ
สานักงานคุมประพฤติ ต้องทาอย่างไร

21

กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบ บสต. ต้อง
ติดต่อประสานงานอย่างไร

22

ศป.ปส.อ.ต้องลงทะเบียนผู้ใช้ผู้เสพหรือไม่

23

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีบทบาท
หน้าที่อย่างไรบ้าง

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

สาเหตุ : ไม่ทราบสถานที่ติดต่อ
การแก้ไข : ส้าหรับคุมประพฤติจังหวัดหากมีปัญหาการใช้
งานระบบสารสนเทศให้ประสาน ดังนี้
1. ด้านกระบวนงานฟื้นฟู/การส่งต่อผู้ป่วยโทร. 021438852
2. ด้านเทคนิคโปรแกรม /การบันทกข้อมูลโทร. 021414806-8
สาเหตุ : ไม่ทราบสถานที่ติดต่อ
การแก้ไข :
1.ปัญหาสิทธิการเข้าถงทะเบียนราษฎร์ในระบบ บสต. :
ติดต่อ กองบริหารการสาธารณสุข เบอร์โทร. 02-5901799
2. ปั ญหาเทคนิ คระบบ : ศู น ย์ อ้ า นวยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ศอ.ปส.สธ.
เบอร์โทร 0 2590 2422
สาเหตุ : ไม่ทราบ กระบวนการบันทึกข้อมูลหรือ
กระบวนการทางาน
การแก้ไข : ศป.ปส.อ ลงทะเบียนผู้ต้องสงสัยว่าเสพ (ตาม
คาสั่ง คสช.108/2557) และส่งตัวผู้ป่วยและเอกสาร
ประกอบ ให้โรงพยาบาลที่ทาหน้าที่ศูนย์เพื่อการคัดกรอง
ทาการคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลจะคัด
กรองตามเอกสารและส่งกลับไปยังศป.ปส.อ.เพื่อลงบันทึก
ข้อมูลการคัดกรองในระบบ บสต. และส่งต่อเข้ารับการบาบัด
ฯ ยังสถานบาบัดฯ ต่อไป
สาเหตุ : ไม่ทราบบทบาทการด้าเนินงาน
การแก้ไข : เมื่อผูปวยไดรับการคัดกรองจากศูนยคัดกรองที่
ตั้งอยูท่ี รพ. วา เปนผูใช (คะแนน v.2=2-3 คะแนน)
จะถูกสง เขารับการบําบัดรักษาที่ รพ.สต. ในรูปแบบ BA
1-2 ครั้ง หรือ BI 4-6 ครั้ง
ดําเนนการตดตามหลังผานการบําบัด 1-2 ครั้ง และ
รพ.สต. บันทึกขอมูลผานระบบ บสต.
8

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

24

การช่วยเหลือ ใครเป็นผู้บันทึกในระบบ บสต.

สาเหตุ : ไม่ทราบ workflow การบันทก
การแก้ไข : ผู้บ้าบัดเป็นผู้บันทกเองได้ กรณีที่สามารถ
ช่วยเหลือได้ด้วยหน่วยงานตนเอง แต่หากไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้ให้ส่งต่อให้ ศูนย์ประสานการช่วยเหลือหลังการ
บ้าบัด (ศอ.ปส.จ/ศอ.ปส.กทม.)ประสานการช่วยเหลือและ
บันทกในระบบ บสต.ต่อไป

25

วิธการลบขอมูลในระบบ บสต.

26

27

สาเหตุ : บันทึกผิดพลาด
การแก้ไข :
1. กรณีที่ยังไม่จ้าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ ให้เข้าไป
หน้ าข้อ มูล ผู้ ป่ ว ยที่ขั้น ตอนนั้ น แล้ ว กดปุ่ ม ลบงาน แต่ หาก
ต้องการลบงานทั้งหมด ให้ย้อนกลับมาทีละขั้นตอน จนถง
ขั้นตอนการคัดกรอง
2. กรณี ที่ จ้ า หน่ า ยผู้ ป่ ว ยออกจากระบบแล้ ว ให้
หน่วยงานจัดท้าเป็นหนังสือราชการ แจ้ง ผ่านตามโครงสร้าง
Admin ระบบ ถ งนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด มายั ง
ผู้อ้านวยการศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) ตามล้าดับพร้อมระบุ
เหตุผลและแนบหลักฐานของเหตุผล ที่ต้องการลบเพื่อน้าเข้า
พิจารณาผ่านคณะกรรมการฯพัฒนาระบบ บสต.
กรณีบันทึกถึงกระบวนการติดตามแล้ว บังเอิญ สาเหตุ: ด้าเนินการบันทกไปถงกระบวนการติดตามแล้วแต่
พบว่ากรอกวันที่เข้ารับการคัดกรองผิด
ทราบว่า ใส่วันที่คัดกรองผิด ต้องทาอย่างไร
การแก้ไข : กดลบงานในขั้นตอนติดตามตั้งแต่ครั้งสุดท้าย
ย้อนทีละครั้งจนหมด ระบบจะส่งข้อมูลย้อนไปเมนูบ้าบัด ให้
ท้าการลบการบ้าบัดฯออกตามล้าดับ (เหมือนการติดตาม) จน
หมด ระบบจงจะส่งข้อมูลไปเมนูคัดกรอง จงจะท้าการแก้ไข
วันที่ในขั้นตอนการคัดกรองได้
ศป.ปส.อ.บันทึกการคัดกรองแล้วสงผู้ป่วยไปผึิด สาเหตุ : ส่งผิดสถานที่
ค่ายฯ (ผิดสถานที่) ต้องทาอย่างไร
การแก้ไข : เมื่อส่งผิดสถานที่ ให้ประสานหน่วยที่ส่งไปผิด
เพื่อให้ปลายทาง กดส่งกลับข้อมูล ข้อมูลจะกลับเข้ามาอยู่ใน
เมนูการคัดกรอง แล้วจงส่งต่อให้ถูกต้อง ต่อไป
9

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
อง
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

28

แนวทางการบันทึกข้อมูล บังคับบาบัด ของ
สานักงานคุมประพฤติ เป็นอย่างไร

สาเหตุ : ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ
การแก้ไข :
1.โรงพยาบาล/สถานพยาบาล (ระบบบังคับบ้าบัดแบบ
ไม่ควบคุมตัว) ให้ยดวันคัดกรองตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จงจะ
บันทกเข้าสู่ระบบ บสต.ใหม่
2.หน่วยงานพหุภาคี (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด (ลาดหลุมแก้ว) สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯในระบบบังคับ
บ้าบัด ได้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯสังกัดกองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมการปกครอง และส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ให้ยดวันคัดกรองตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 ให้ท้าการบ้าบัดฯตามขั้นตอนและส่งรายละเอียด
พร้อมผลการบ้าบัดฯฟื้นฟูให้แก่ กรมคุมประพฤติ เพื่อให้กรม
คุมประพฤติ ท้าการบันทกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุม
ประพฤติ
3. ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัด มีหน้าที่ บันทกผู้ป่วยที่
ถูกคัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ

29

ข้น error ดังรูปต่อไปนี้ K2 smart object..

สาเหตุ : Server ท้างานขัดข้อง เนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบ
มากเกินจ้านวนที่ server รองรับได้
การแกปญหาึ:
1. capture ภาพหน้าจอ หรือถ่ายภาพ error ไว้
2. กด OK ที่ หน้าต่างที่ pop up ข้นมา
3. แจ้ง Admin ส่วนกลาง พร้อมทั้งส่งภาพหน้าจอ แจ้ง
เลขประจ้าตัวประชาชน13หลักของผู้ป่วย ชื่อ หน่วยงาน ที่
สังกัดของผู้แจ้งปัญหา โดยติดต่อได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
Line : @mdf2791
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 2422
E-mail : antidrugnew@gmail.com
ตามวันท้าการ เวลา 09.00 – 17.00 น

10

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

30

สานักงานคุมประพฤติคัดกรองแล้วส่งต่อผู้ป่วย
มา รพ.ต้องทาอย่างไร

31

รายงานตัวเลขในรายงานไม่ตรงกัน ลดน้อยลง
ต้องทาอย่างไร

32

กรณีที่แก้ไขตามคู่มือนี้แล้วยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ต้องทาอย่างไร

สาเหตุ :
1.รพ.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ กรณีที่ มีข้อมูลส่งต่อมา
จากสักงานคุมประพฤติ ในเมนูการบ้าบัดฯ เมื่อพบมีรายชื่อ
และมี ห นั ง สื อ ส่ ง ตั ว มาด้ ว ย ให้ ก ดรั บ งานและด้ า เนิ น การ
บันทกที่เมนู การบ้าบัดฯ
2.กรณี ที่ ค ป.ข้ อ มู ล ส่ ง มาครบ 7 วั น แต่ ผู้ ป่ ว ยไม่ ม า
รายงานตัว ให้รพ.กดปุ่ม ผู้ป่วยไม่มารายงานตัวและปริ๊นส์
เอกสารส่งกลับคุมประพฤติต้นทางเพื่อติดตามให้มารายงาน
ตัว
3.กรณีที่ไม่มีหนังสือส่งตัวมาด้วยให้กดปุ่มไม่มีหนังสื อ
ส่งตัว เพื่อเก็บข้อมูลการไม่มีหนังสือมาด้วย
4. กรณีที่มารายงานตัวแต่ขาดนัด ให้รพ.ติดตามก่อน 2
ครั้งตาม SOP แล้วจงกดปุ่ม ผู้ป่วยขาดนัด
5. กรณีครบ 90 / 120 วัน หลังจากที่บันทกข้อมูลการ
บ้ าบั ดรัก ษาฯ เสร็จ แล้ ว ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล คื น กลั บ ส้ า นั ก งานคุ ม
ประพฤติ โดยสามารถปริ๊นส์หนังสือส่ง ที่ปุ่มรับรองผลการ
บ้าบัดฯได้เลย
สาเหตุ : อาจเกิดจากการประมวลผลคนละช่วงเวลา หรือ
การเลือกหัวข้อย่อยไม่ตรงกัน
การแก้ไข : ตรวจสอบรายละเอียดในการประมวลผล เช่น
เวลาประมวลผล หน่วยงานที่เลือก พื้นที่ที่เลือก ให้ตรงกัน
เช่น การประมวลผลโดยไม่เลือกหน่วยงาน หมายถง ผลการ
ด้าเนินงานของทุกๆหน่วยงานภาคีรวมกัน เป็นต้น
หมายเหตุ : การประมวลผลช่วงเวลาเดียวกันอาจไม่ตรงกัน
ได้ กรณีที่มีหน่วยงานมีการแก้ไข เพิ่ม ลบ ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบ
สาเหตุ : อาจเกิดจากปัญหาของระบบ บสต.เอง
การแก้ไข : ประสาน Admin ส่วนกลาง โดยติดต่อผ่าน 3
ช่องทางตามวันท้าการ เวลาตามวันท้าการ เวลา 09.00 –
17.00 น ดังนี้ Line : @mdf2791
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 2422
E-mail : antidrugnew@gmail.com
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ลาดับที่

ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย

สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้น

33

กรณีที่บันทึกการลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่พบ
รายชื่อในเมนูการคัดกรอง หรือบันทึกการคัด
กรองแล้วแต่ไม่พบในเมนูการบาบัดฯ เกิดจาก
อะไร

สาเหตุ : เกิ ด จาก การบั น ท กไม่ ค รบทุ ก ช่ อ ง หรื อ บั น ท กผิ ด
รูป แบบ เช่ น ก้า หนดให้ บั น ท กตั ว เลขแต่ บั น ท กเป็ น ตั ว อั กษร
หรืออาจเกิดจากระบบก้าลังอยู่ระหว่างรอโหลด จากปัญหาคอ
ขวดของระบบ
การแก้ไข : 1. ตรวจสอบข้อมูลที่หน้าบันทกว่ามีการกรอง

ข้อมูลครบถ้วน หรือบันทกผิดรูปแบบอักขระ หรือไม่ ถ้า
บันทกผิดอักขระจะเปลี่ยนจากกรอบสีฟ้าเป็นสีแดง ระบบ
จะไม่อนุญาตให้บันทก
2. ถ้าตรวจสอบไม่มีกรอบแดง หรือมีการบันทก
ครบถ้วนแล้ว ตามช่องการบันทก ห้ามท้าการบันทกข้อมูลซ้้า
อีก
3. กรณีที่ตรวจสอบแล้วแสดงว่าระบบอาจเกิด
ภาวะท้างานไม่ทัน ข้อมูลก้าลังรอคิวที่จะปรากฏ (อาจข้าม
วัน) กรณีอีกวันไม่พบข้อมูลให้แจ้ง admin ส่วนกลางเพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไข
34

การติดตั้งโปรแกรมอานบึัตรประชาชน
ติดตั้งจากแผน driver
ทึ่มากับตึัวเคร่องอานไดหรอไม

35

หาสถานที่หรือหน่วยงานส่งต่อไม่เจอ

36

รายงานไม่ตรงกับรอบที่ผ่านมา หรือยอดลดลง

สาเหตุ : การแก้ไข : สามารถท้าได้เช่นกัน แต่เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานระบบ บสต.ส่วนกลางได้ท้าการปรับปรุง โปรแกรม

อ่านบัตโปรแกรมใหเหมาะกับการใช งานบนระบบ บสต.
แล้ว สามารถตดตั้งจากโปรแกรมบนหนาเวบไซต์ระบบ
บสต.ใน version 1.1.4 ได้เลย
สาเหตุ : พิมพ์ชื่อ สถานที่ ไม่ตรงตามรูปแบบในระบบที่มีอยู่
เช่น โรงพยาบาล กับ รพ. ศูนย์อ้านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กับ ศอ.ปส. เป็นต้น
การแก้ไขปัญหา :
แนะน้าให้ค้นหาชื่อสถานที่โดยใช้แค่คีย์เวิร์ด ของ
สถานที่ โดย พิมพ์แค่ชื่อต้าบล ชื่ออ้าเภอ หรือชื่อจังหวัด
โดยไม่ต้องพิมพ์ ต. อ. จ. จากนั้นกดค้นหา
สาเหตุ : เลือกรายงานผิด ไม่ตรงกัน เช่น ครั้งก่อนเลือกแบบ
ไม่ระบุกระทรวง ครั้งนี้ เลือกระบุ กระทรวงสาธารณสุข
การแก้ไขปัญหา :
ตรวจสอบที่หัวข้อรายงานว่ามีระบุ กระทรวงใดหรือไม่
แล้วเลือกให้ตรงกัน
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หมายเหตุ :
ปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในการด้าเนินการ ที่ผู้ใช้งานสอบถามเข้ามาเป็นจ้านวน
มาก กรณีที่มีปัญหาเพิ่มเติม ศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะด้าเนินการเพิ่ม และ Update
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

วิธีการนับผลงานตามตัวชี้วัด ปี 2562
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