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คํานํา 
 
ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สปสช.) ไดมีนโยบายใหมีการพัฒนาระบบบันทึกขอมูลและประมวลผล

ขอมูลการบริการทางการแพทย (e-Claim) เพื่อใหหนวยบริการบันทึกขอมูลการขอเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทยจาก  สปสช.  
โดยผานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร  มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการขอเบิกชดเชยฯ ใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง  สามารถนํา
ขอมูลจากการเบิกชดเชยฯ ของหนวยบริการมาวิเคราะห  เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบงานประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ   และ
สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในการนําขอมูลมาใชกับสวนงานที่เกี่ยวของภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   และ
เพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม ใหเปนไปตามสถานการณการเบิกจาย มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.) จึงไดจัดทําเอกสารคูมือการใชงาน  โดยมีรายละเอียดการทํางาน
ของโปรแกรมและอธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมไวอยางละเอยีด 
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การตดิตั้งโปรแกรม 
ซอฟตแวรบรหิารงานระบบบนัทกึขอมลูการบรกิารทางการแพทย 

 
 การติดตั้งโปรแกรม ของซอฟตแวรบริหารงานบันทึกขอมูลการบริการทางการแพทย เพ่ือเขาสูการใชงานโปรแกรม  มี
รายละเอียดดังนี ้ ใหเลือก SetupEclaim2008.exe - - > Next - - > เลือก path ที่ตองการนําขอมลูลง - - > Browse - - > 
Next - - > Next - - > Close โปรแกรมจะแสดงการติดตั้งหนาจอตามลําดับดังรูปที ่1 – 6 
 

 
 

รูปภาพที ่1 หนาจอการลงโปรแกรม 
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รูปภาพท่ี 2 หนาจอการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 

รูปภาพที ่3 หนาจอการเลือกตําแหนงในการติดต้ัง 
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รูปภาพที ่4 หนาจอยืนยันการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
 

รูปภาพที ่5 หนาจอการติดตั้งโปรแกรม 
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รูปภาพท่ี 6 หนาจอเม่ือทําการตดิตั้งเรียบรอยแลว 
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การ Login เขาสูระบบ 
 

เมื่อผูใช กดเลือกที่รูปไอคอนโปรแกรม จะปรากฎหนาจอดังรูปภาพที ่7 ตอจากนั้นใหผูใชสราง Username และ 
Password ในกรณีการเขาใชงานโปรแกรมครั้งแรก โดยโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 8 และเมื่อผูใชงานไดสราง Username 
และ Password เสร็จเรียบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่9 เพื่อใหผูใชกรอก Username และ Password สําหรับการ
เขาใชงานระบบ 
 

 
 

รูปภาพที ่7  หนาจอกอนเขาระบบ 
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รูปภาพท่ี 8  หนาจอสําหรับทําการสราง User สําหรับการเขาใชงานครัง้แรก 
 

 
 

รูปภาพที ่9 หนาจอการ Login เพ่ือใชงานโปรแกรม 
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แตถาผูใชกรอก  Username หรือ Password ไมถกูตอง โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปภาพท่ี 10 หนาจอการ Login เม่ือกรอก Username หรือ Password ไมถูกตอง 
 
 

ตั้งคาระบบสําหรับหนวยบริการ 
 

เมื่อผูใช Login เขามาในระบบแลว จะเขาสูการตั้งคาระบบสําหรับหนวยบริการในครั้งแรก เพื่อเขาทํางานในขั้นตนของ
โปรแกรม โดยกดเลือกไปที่รายการ เมนูตั้งคาระบบ - - >ผูใชงานระบบ - - > ตั้งคาหนวยบริการ...   ดังรูปที ่11 
 

 
 

รูปภาพท่ี 11 การตั้งคาระบบสาํหรบัหนวยบรกิาร 
 
ตั้งคาระบบสําหรบัหนวยบรกิาร  เมื่อเลือกที่เมนู  ตั้งคาหนวยบริการ  จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่12 มีรายละเอียดดังนี้ 

• รหัสหนวยงาน 
ใหผูใชใสรหสัหนวยบริการหรือโรงพยาบาลจํานวน 5 หลัก เพื่อทําการคนขอมูลหนวยบริการ 

• ชื่อหนวยงาน 
หลังจากใสรหัสหนวยงานแลวระบบจะทาํการแสดงชื่อหนวยงานใหอตัโนมตั ิ

• รหัสจังหวัด 
หลังจากใสรหัสหนวยงานแลวระบบจะทาํการแสดงรหสัจังหวดัใหอตัโนมตั ิ

• ชื่อจังหวัด 
หลังจากใสรหัสหนวยงานแลวระบบจะทําการแสดงชือ่จงัหวัดใหอัตโนมตั ิ

• ปุมคนหา 
เมื่อกดปุม คนหา ระบบจะทําการคนหารหัสหนวยงาน เพื่อดึงขอมูลชื่อหนวยบริการ รหัสจังหวัด และชื่อจังหวัด 
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• ปุมบันทึก 
เมื่อกดปุม  บันทึก  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลที่ไดทาํการเลือกดงัตวัอยางในรปูภาพที่ 12  

• ปุมปด 
เมื่อกดปุม  ปด  ระบบจะทําการปดหนาจอการตั้งคาระบบสําหรับหนวยบริการ 

 

 
 

รูปภาพที ่12 หนาจอตั้งคาระบบสําหรับหนวยบรกิาร 
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เมนูบันทึกขอมูลผูปวยนอก (OPD) 
 

เมื่อผูใช Login เขามาในระบบแลว จะเขาสูการใชงานโปรแกรม ในกรณทีี่ผูใชตองการบนัทกึขอมลูผูปวยนอก (OPD) ให
กดเลือก เมนูผูปวยนอก - - > บันทึกขอมูลผูปวยนอก... โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่13 หนาจอนี้จะปรากฎ ขอมูลหนวย
บริการที่รักษาของผูใชที่ทําการ Login เขาระบบ ซึ่งหนาจอนี้มีทั้งหมด  
6 รายการ คือ หมายเลข  3 – 8 
 หมายเลข  1 แสดงรหัสโรงพยาบาล ชื่อโรงพยาบาล และจังหวัดของโรงพยาบาลนั้น ๆ  
 หมายเลข  2 แสดง HN, ชื่อและนามสกุลของผูปวย 
 หมายเลข  3 ขอมูลผูปวยนอก 
 หมายเลข  4  การวินิจฉัยโรค 
 หมายเลข  5 การผาตัดหัตถการ 
 หมายเลข  6 คาใชจายสูง 
 หมายเลข  7 สงเสริมปองกันโรค 
 หมายเลข  8 คาบริการรวม 
 

 
 

รูปภาพที ่13 หนาจอของโปรแกรมเมื่อทําการ Login ผานเรียบรอยแลว 
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1. ขอมูลผูปวยนอก  เมื่อเลือกที่รายการ ขอมูลผูปวยนอก จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่14   มีทั้งหมด 3 สวน คือ 
 

 
 

รูปภาพที ่14  แสดงหนาจอการบันทึกผูปวยนอก 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยนอก มีรายละเอียด ดังนี ้
• เลขประจําตวัผูปวย (HN) 

ใหผูใชใสเลขประจําตวัผูปวย (HN) ของ โรงพยาบาลที่ทําการรักษาผูปวย ถาไมไดใส เลขประจําตัวผูปวย 
ระบบจะเตือนวา “กรุณากรอกเลขที ่HN กอนครับ !!! “ เมื่อเราทําการบันทึกขอมูล 

• ประเภทบัตร 
ใหผูใชเลือกประเภทบตัรโดยจะม ีDrop Down List ใหเลือก 1 = บัตรประชาชน, 2 = หนังสือเดินทาง,  
3 = หนังสือตางดาว และ 4 = หนังสือ / เอกสารอื่น 

• หมายเลขบัตร 
ใหผูใชใสเลขตามประเภทบตัรที่ไดเลือกไปในหัวขอประเภทบัตร 

• คํานําหนา 
ใหผูใชใสคํานาํหนาของผูปวยโดยมี Drop Down List ใหเลือกคือ 1 = ด.ช., 2 = ด.ญ., 3 = นาย, 4 = น.ส.และ 
5 = นาง เมื่อเพิ่มขอมลูแลวโปรแกรมจะแสดงเพศมาใหโดยอตัโนมตั ิ
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• ชื่อผูปวย 
ใหผูใชกรอกชื่อของผูปวยหรอืผูเขารับบริการ 

• นามสกุลผูปวย 
ใหผูใชกรอกนามสกุลของผูปวยหรือผูเขารับบริการ 

• วันเกิด 
ใหผูใชใสวนัเกดิของผูปวย เมื่อกรอกแลวโปรแกรมจะคาํนวณอายขุองผูปวยจนถงึ ณ วนัเขารบัการรกัษาใหโดย
อตัโนมตั ิถาไมทราบวันเกิดสามารถพิมพเฉพาะปที่เกิดอยางเดียวไดโดยโปรแกรมจะกาํหนดวันเกดิใหอตัโนมตั ิ
ดังรูปแบบ 01/07/2551 เปนตน 

• เพศ 
โปรแกรมจะกําหนดเพศใหโดยอตัโนมตัิเมื่อเลือกคํานําหนา 

• นน.แรกรับ 
ใหผูใชใสน้ําหนกัของผูปวย ณ วันที่เขามาทําการรกัษา หนวยเปนกิโลกรัม 

• สถานะภาพ 
ใหผูใชใสสถานภาพของผูปวย ซึ่งจะม ีDrop Down List ใหเลือก (โสด, สมรส, หมาย/หยา, อื่นๆ) หรือกด
ตัวเลข เชน กด 1 = โสด, 2 = สมรส, 3 = หมาย/หยา และ 4 = อื่นๆ 

• สัญชาติ 
ใหผูใชใสใหสัญชาติของผูปวย ซึง่จะม ีDrop Down List ใหเลือก 

• อาชีพ 
ใหผูใชใสอาชีพของผูปวย ซึ่งจะมี Drop Down List ใหเลือก 

• หนวยบริการหลัก 
ใหผูใชใสหนวยบรกิารตามบัตรทองของผูปวย ใหเลือกหรอืพิมพตวัเลขหรือตวัอกัษรโปรแกรมจะทาํการคนหา
ไดทั้งตัวเลข และตัวอักษรได 

• จังหวัดตามบัตรทอง 
จงัหวัดที่ระบอุยูในบัตรทอง จะขึ้นอตัโนมตัิเมื่อเลอืกหนวยบรกิารหลกั 

• เขต (สปสช.) 
สาขาเขต สปสช.ที่ระบอุยูในบัตรทอง จะขึ้นอตัโนมัติเมื่อเลอืกหนวยบรกิารหลกั 

 
สวนท่ี 2 เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน 

ซึ่งจะม ีDrop Down List ใหเลือกคือ Normal, Accident, Emergency 
• รหัส Claim Code 

ใหใสรหัส Claim Code ของผูปวย 
• โครงการพิเศษ 

ใหใสรหัสโครงการพิเศษ (ถามี) ซึง่จะม ีDrop Down List ใหเลือก 
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สวนท่ี 3 ขอมูลหนวยบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
• วนัท่ีเขารบับรกิาร 

ใหผูใชใสวนัที่ผูปวยเขารบัการรกัษา  
• เวลา 

ใหผูใชใสเวลาที่ผูปวยเขารบัการรกัษา 
• อาย ุ

โปรแกรมจะทําการคํานวณอายุของผูปวยเมื่อทําการกรอกวันเกิด และวันเขารับบริการ 
• สิทธิ 

ใหเลือกวาผูปวยใชสิทธิอะไรในการเขารับการรักษา ซึ่งจะม ีDrop Down List ใหเลือก 
• การใชสิทธ ิ

ใหผูใชเลือกวาจะใชสิทธิ UC หรอืไมใชสิทธ ิUC 
• ในกรณีที่มีการสงตอ  ใหผูใชเลอืกรายละเอยีดเกี่ยวกบัการรับและสงตอ สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ 

Ø Refer Code   หมายถึง ใหผูใชใสรหัสการขอสงตอ (ปจจบุนัยงัไมใช) 
Ø รับจาก   หมายถึง ใหผูใชใสใหใสรหสัโรงพยาบาลที่สงตอผูปวย 
Ø วัตถุประสงค    หมายถึง  เหตุผลในการรับหรือสงตอผูปวยโดยมีตัวเลือกดังนี ้วินิจฉัย,  

รับรักษา, รับรักษาตอเนือ่ง (สงกลับ) หรือตามความตองการ 
ผูปวย 

Ø สงไปยัง    หมายถึง ใหผูใชใสรหสัโรงพยาบาลที่รับสงตอผูปวย 
Ø วัตถุประสงค   หมายถึง เหตุผลในการรับหรือสงตอผูปวยโดยมีตัวเลือกดังนี ้วนิจิฉยั,  

รับรักษา, รับรักษาตอเนื่อง (สงกลับ) หรือตามความตองการ 
ผูปวย 

• ปุมเพิ่ม  
เมื่อกดปุม เพิ่มระบบจะสามารถใหทาํการเพิ่มขอมลูใหมและถามขีอมูลเดิมแสดงอยูจะเคลียรคาขอมลูเดิม  

• ปุมแกไข  
เมื่อกดปุม แกไข  ระบบจะเปดใหผูใชทาํการแกไขขอมูลได 

• ปุมบันทึก 
เมื่อกดปุม  บันทึก  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลตามทีผู่ใชกรอกขอมูล 

• ปุมยกเลิก 
เมื่อกดปุม  ยกเลกิ  ระบบจะยกเลกิการทํางานในการบันทึกขอมูลและการแกไขขอมลู 

• ปุมลูกศรซายขวา 
ใชสําหรบัเลือกดูขอมลูของผูปวยหลังจากทําการคนหามาเรียบรอยแลว 
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2. การวินิจฉัยโรค  เมื่อเลือกทีร่ายการ การวินิจฉัยโรค จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่15 ผูใชสามารถกรอกขอมลู โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที ่15 หนาจอบันทึกการวินิจฉัยโรค 
 

• วนิจิฉยัโรคหลกั   
ใหผูใชใสรหสัวินจิฉัยโรคหลัก ระบบจะดงึขอมูลชื่อวนิจิฉัยโรคหลกัขึ้นมาแสดง  

• รหัสแพทยผูรักษา 
ใหผูใชกรอกรหัสแพทยผูที่ทําการวินิจฉัยโรคหลัก 

• วินิจฉัยโรครอง 
ใหผูใชใสรหสัวินจิฉัยโรครอง ระบบจะดงึขอมลูชื่อวินจิฉัยโรครองขึ้นมาแสดง 

• ประเภทโรครอง 
ใหผูใชเลือกประเภทของโรครองโดยจะม ีDrop Down List ใหเลือกคือ 
2  =  โรครวม( Co morbidity ), 3 =  โรคแทรกซอน ( Complication ), 4 =  อื่นๆ ( Other ) และ 
5 = สาเหตุภายนอก (External Cause) 

• รหัสแพทยผูรักษา 
ใหผูใชกรอกรหัสแพทยผูที่ทาํการวินจิฉัยโรครอง 
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โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

• วันท่ี 
ใหผูใชใสวนัที่ทําการวินิจฉัยโรค ตัวอยางเชน 23 / 11 / 2551 

• เวลา  
ใหผูใชใสเวลาที่ทาํการวินจิฉัยโรค ตัวอยางเชน 23:00 

• ปุมเพิ่มการวินิจฉัยโรครอง 
ใชทําการเพิ่มขอมูลการวินิจฉัยโรครอง 

• ปุมลบการวินิจฉัยโรค 
เมื่อผูใชตองการลบขอมลูการวนิจิฉยัโรคที่เพิ่มลงในตารางแลว โดยทําการเลอืกขอมลูจากตารางและทาํการกด
ปุมลบ 
 

เมื่อทําการกรอกขอมลูครบตามตองการแลวจากนั้น ใหผูใชกดทีปุ่ม เพิ่มการวินิจฉัยโรค  ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงใน
ตารางดานลางให หรอื ถาผูใชตองการลบรายการวนิจิฉัยโรครองที่เพิ่มลงในตารางแลว  ใหผูใชเลอืกที่รายการที่ตองการลบ 
จากนั้นกดทีปุ่ม ลบรายการวนิจิฉัยโรค 
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3. การผาตัดหัตถการ  เมื่อเลือกทีร่ายการ การผาตัดหัตถการ จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่  16   มีรายละเอียด ดังนี ้
 

 
 

รูปภาพที ่16  หนาจอบันทึกการผาตัดหัตถการ 
 

• รหัสผาตัด / หัตถการ   
ผูใชสามารถเพิ่มไดดวยการพิมพตัวเลขหรอืตวัอกัษร  เมื่อไดขอมลูที่ตองการใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ
หรือกดปุม Enter ถารายการใด มี ขอมูล ICD-9-CM  Extension Code ใหใสหลังเครื่องหมายบวก  

• รหัสแพทยผูทําการผาตัด / หตัถการ   
ใหผูใชใสรหสัแพทยที่ทําการผาตัด / หัตถการ  

• วันท่ี   
ใหผูใชใสวนัที่ที่ทาํการผาตดั / หัตถการ ตัวอยาง เชน  25/10/2551 

• เวลา   
ใหผูใชใสเวลาที่ทาํการผาตัด / หัตถการ ตัวอยาง เชน 23:33 

• ปุมเพิ่มรายการผาตัด 
ใชทําการเพิ่มขอมูลรายการผาตดั / หัตถการ ลงในตารางดานลาง 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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• ปุมลบรายการผาตัด 
เมื่อผูใชตองการลบรายการผาตดั / หัตถการที่เพิ่มลงในตารางแลว โดยทําการเลือกขอมลูจากตารางและทํา
การกดปุมลบ 

เมื่อทําการกรอกขอมลูครบตามตองการแลว จากนั้น กดเลือกทีปุ่ม เพิ่มรายการผาตัด  ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงใน
ตารางดานลางใหหรือถาผูใชตองการลบรายการผาตัดที่เพิ่มลงในตารางแลว  ใหผูใชเลือกรายการที่ตองการลบ จากนั้นกดทีปุ่ม 
ลบรายการผาตัด 
 

4. คาใชจายสูง  เมื่อเลือกทีร่ายการ คาใชจายสูง จะปรากฏหนาจอรายการคาบริการทางการแพทยดังรูปที ่17 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 17  หนาจอบันทกึคาใชจายสูง 
 

• การฟอกโลหิต   
ใหผูใชใสจํานวนครัง้ที่มีการฟอกโลหติและคาใชจายในการรักษาแตละครั้ง 

• การลางไตทางชองทอง 
ใหผูใชใสจํานวนวนัที่มีการลางไตทางชองทอง  และคาใชจายในการลางไตทางชองทองในแตละวัน  
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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• การใหเคมีบําบัด และหรือรังสีรักษา ในผูปวยโรคมะเร็ง ( กรณโีรคมะเร็งทั่วไป ) 
ใหผูใชใสจํานวนเงินที่ใชในการรักษาในชอง เงินเรียกเก็บ 

• CA Breast 
ใหเลือกวิธีการรักษามะเร็งเตานมและจํานวนเงินแลวทําการบันทึกที่ปุมเพ่ิมรายการ 

• กรณียาฮอรโมน 
ใหเลือกชนดิของฮอรโมนและจาํนวนเงิน แลวทาํการบันทกึที่ปุมเพิ่มรายการ 

• คายาในการรักษาผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อรา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินในชอง เงนิเรียกเก็บ 

• CMV Retinitis  
ใหเลือกวิธกีารรกัษา  และใหผูใชใสจํานวนเงนิในชอง เงนิเรียกเก็บ ( 1 สัปดาห หรือ 2 สัปดาห ) โดยมี Drop 
Down List ใหเลือก 

• การตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ 
ใหเลือกวิธีการรักษา และจํานวนเงิน  แลวกดปุมเพิ่มรายการดานขางเพื่อทําการบันทึกขอมูล 

• การใหสารเมทาโดนในผูติดสารเสพติดกลุมฝน 
 ใหเลือกจํานวนครั้งที่มารับการรักษา  และราคาตอครั้ง ( ซึ่งจํานวนครั้งจะไมเกินจํานวนวันในเดือนนั้นๆ ) 

• การรักษาดวยออกซิเจนความกดดันสูง 
 ใหเลือกจํานวนชั่วโมงในการรักษา  และราคาตอชั่วโมง 

• ปุมเพิ่มรายการ  
ปุมสําหรับบันทึกรายการที่ไดทําการเลือกและใสจํานวนเงินเรียบรอยแลว ปุมนี้จะในสวนของ CA Breast และ
การตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ 

• ปุมลบรายการ  
ปุมสําหรับทําการลบรายการทีไ่ดบนัทกึไปแลว โดยทําการเลอืกขอมลูที่ตองการลบออกจากรายการ ปุมนี้จะใน
สวนของ CA Breast และการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ 

• ปุมคํานวณ  
ปุมสําหรับทําการคํานวณเงินที่ไดทําการบันทึกลงในตาราง ปุมนี้จะในสวนของ CA Breast และการตรวจ
วินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ 
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5. สงเสริมปองกันโรค  เมื่อกดเลอืกทีร่ายการ สงเสริมปองกันโรค  จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่ 18  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

รูปภาพที ่18  หนาจอการบนัทกึขอมูลสงเสริมการปองกันโรค 
 

• กลุมรายการ   
ผูใชสามารถเลือกกลุมรายการขอมลูสงเสรมิปองกนัโรคทีต่องการไดโดยกดลูกศร Drop Down List 

• รายการ   
ผูใชสามารถเลือกรายการขอมูลสงเสริมปองกันโรคทีต่องการไดโดยกดลูกศร Drop Down List 

• จํานวนครั้ง 
สําหรับกรอกจํานวนครั้ง หรือจํานวนที่ใชของกลุมรายการที่เลือก 

• ครั้งละ 
สําหรับกรอกจํานวนเงินที่ใชในแตละครั้ง 

• ปุมเพิ่มรายการ  
เมื่อผูใชตองการเพิ่มรายการที่เลือกไวลงในตารางดานลาง 

• ปุมลบรายการ 
เมื่อผูใชตองการลบรายการที่ตองการลบจากตารางดานลาง 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  24 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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6. คาบรกิารรวม  เมื่อกดเลือกทีร่ายการ คาบริการรวม จะปรากฏหนาจอดังรูปที ่19 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

 
 

รูปภาพที ่19  หนาจอบันทกึคาบรกิารรวม 
 

• คาหอง / คาอาหาร   
โปรแกรมจะทําการ Disable ขอมูลไวเนื่องจากเปนผูปวยนอก  

• อวัยวะเทยีมและอปุกรณรักษา  
ใหกดเลือกที่ปุมรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณรักษาจะปรากฏตารางใหเพิ่มขอมูล ดังรูปที ่20 ในการเพิ่ม
ขอมลูใหผูใชใสรหสัอุปกรณ, หนวย, ราคากลาง, จํานวน, พึงเบิกได, ขอเบิกและสวนเกินเมื่อกรอกขอมูลครบ
แลวใหผูใชกดปุมเพิ่มรายการและเมื่อเพ่ิมรายการครบตามตองการแลวจึงคอยแลวกดปุมบันทึก เพื่อทําการ
บันทึกขอมูลทั้งหมด โปรแกรมจะคาํนวนจาํนวนเงนิใหโดยอัตโนมตัิและจะแสดงจํานวนเงินในชอง รวม (ถามี) 
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รูปภาพที ่20  หนาจอบันทึกการผาตัด / ใสอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบดัรกัษาโรค 
 

• ยาและสารอาหารทางเสนเลอืดท่ีใชใน รพ.   
ใหผูใชใสจํานวนเงินคายาและสารอาหารทางเสนเลอืดที่ใชในโรงพยาบาลในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• ยาที่นําไปใชตอที่บาน   
ใหผูใชใสจํานวนเงินคายาที่นําไปใชตอที่บานในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• เวชภัณฑท่ีไมใชยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาเวชภณัฑที่ไมใชยาในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• บรกิารโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
ใหผูใชใสจํานวนเงินในการรกัษา ในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินในการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได 
(ถามี) 

• ตรวจวนิิจฉัยและรกัษาทางรังสวีทิยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินในการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาในชองเบกิไดหรอืเบิกไมได (ถามี) 

• ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ 
ใหผูใชใสจํานวนเงินในการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆในชองเบิกไดหรอืเบิกไมได (ถามี) 

• อุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย ในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 
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• ทําหัตถการและบริการวสิัญญ ี  
ใหผูใชใสจํานวนเงินในการทําหัตถการและบริการวิสัญญีในชองเบกิไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• คาบรกิารทางการพยาบาล  
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางการพยาบาล ในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถาม)ี 

• บริการทางทันตกรรม   
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางทันตกรรมในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• บริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟ ู
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟูในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• บริการฝงเข็ม 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการฝงเข็มในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• คาหองผาตัดและหองคลอด 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาหองผาตัดและหองคลอดในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถาม)ี 

• คาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทยในชองเบกิไดหรอืเบิกไมได (ถามี) 

• บรกิารอื่นๆและสงเสรมิปองกนัโรค 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการอื่นๆและสงเสริมปองกันโรคในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถาม)ี 

• คาพาหนะและบรกิารอื่นๆ ที่ยงัไมไดจดัหมวด 
ใหกดเลือกที่รายการคาพาหนะและบริการอื่น ๆ ที่ยังไมจัดหมวด จะปรากฏตารางใหเพิ่มขอมูล ดังรูปที ่21 ใน
การเพิ่มขอมลูใหผูใชใสรหสัรายการ, หนวย, ราคากลาง, จํานวน, พึงเบิกได, ขอเบิกและสวนเกิน เมื่อกรอก
ขอมูลครบแลวใหผูใชกดปุมเพ่ิมรายการ เมื่อเพิ่มรายการครบตามตองการแลวจึงคอยแลวกดปุมบันทกึ
โปรแกรมจะคาํนวนจาํนวนเงนิใหโดยอตัโนมัติและจะแสดงจํานวนเงินในชอง รวม (ถามี) 
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รูปภาพที ่21  หนาจอบันทกึคาพาหนะและบรกิารอื่นๆท่ียงัไมไดจดัหมวด 
 

• คาใชจายสูง 
ชองสาํหรบัแสดงเงินรวมที่ผูใชไดกรอกไปในชองรายการคาใชจายสูง ซึ่งจะแบงออกเปน เบิกได และ เบิกไมได 

• รวมทั้งหมด 
ชองสําหรับแสดงจํานวนรวมในแตละรายการซึ่งจะแบงเปน รายการที่เบิกไดและรายการที่เบิกไมได 

• ชําระเอง 
ชองสําหรับกรอกจํานวนเงนิที่ตองชําระเอง 

• คา พ.ร.บ/#3 
ชองสําหรับกรอกจํานวนเงินคา พ.ร.บ./#3 
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เมนคูนหาผูปวยนอก (OPD) 
 

กรณีที่ผูใชตองการคนหาผูปวยนอก (OPD) ใหกดเลือก เมนูผูปวยนอก - - > บันทึกขอมูลผูปวยนอก… - - > งาน
ลงทะเบียน - - > คนหาผูปวย OPD โปรแกรมจะแสดงหนาจอดงัรปูที่ 22 

• คนหาดวยเลขประจําตัวประชน  
ใหผูใชใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แลวกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขประจําตัวผูปวย (HN)   
ใหผูใชใส เลขประจําตัวผูปวย (HN) จากนั้นกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขผูปวยใน (AN)  
เนื่องจากเมนูนี้เปนการคนหาขอมูลผูปวยนอกโปรแกรมจึง Disable ชองนี้ไวแตถาผูปวยเคยมีรหัสผูปวยใน
โปรแกรมจะแสดงเลขของผูปวยในขึ้นมาดวย 

• คนหาดวยวันท่ีเขารับบริการ  
ใหผูใชใส วนัที่เขารบับรกิารของผูปวย  จากนั้นกดปุม คนหา  โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง  ถาผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยรหัส Claim Code 
ใหผูใชใสรหสั Claim Code ของผูปวย จากนั้นกดปุม คนหา โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• สถานะขอมูล 
ใหผูใชเลือกขอมลูจาก Drop Down List โดยจะม ี6 สถานะคือ 0=ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง, 1 = สงไป
ยัง สปสช., 2 = ไมผานการตรวจสอบขั้นตน(C), 3 = ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช. (C), 4 = ผานการ
ตรวจสอบจาก สปสช. (A), 5 = บนัทกึขอมลูไมผานการตรวจสอบที่แกไขแลว หรอืเลอืกทั้งหมด, 6 = บันทึก
ของขอมูลเกาที่ขอแกไข e-Pac, Z =  ขอมลูทีส่ง e-Pac ไมทันวันตัดยอด และ ทั้งหมด 

• หนาท่ี 
ถาเงื่อนไขที่เราเลือกมีขอมลูจาํนวนมาก ( หลายหนา ) เราสามารถเลือกเลขหนาในชองนี้ไดเชน เราตองการไป 
ยังหนาที ่5 ใหผูใชเลือก Drop Down List แลวกดเลือกหมายเลข 5 ซึ่งใน 1 หนาจะแสดงขอมูล 1000 รายการ 

• ปุมลบ 
ปุมสําหรบัลบขอมลูผูปวยรายบคุคล โดยทาํการเลือกขอมลูที่ตองการลบ( ลบไดเฉพาะขอมลูที่มีสถานะเปน 
“ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง” และ “ไมผานการตรวจสอบขั้นตน”) 

• ปุมลบทั้งหมด 
ปุมสําหรับลบขอมูลผูปวยทั้งหมด ( ลบไดเฉพาะขอมูลที่มีสถานะเปน “ผานการตรวจสอบขัน้ตน รอสง” 
และ “ไมผานการตรวจสอบขัน้ตน”) 
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รูปภาพที ่22  หนาจอการคนหา 
 
 แถบสีแสดงสถานะ 

- สีขาว หมายถึง  ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง 
- สีเหลือง หมายถึง  สงไปยัง สปสช. 
- สีชมพ ู หมายถึง  ไมผานการตรวจสอบขั้นตน 
- สีสม  หมายถึง  ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช. (C) 
- สีฟา  หมายถึง  ผานการตรวจสอบจาก สปสช. (A) 
- สีเทา หมายถึง  บนัทกึขอมลูไมผานการตรวจสอบ \ บนัทกึขอมลูขอแก e-Pac 

 

เมนคูนหาจากขอมลู 12 แฟม 
 

กรณีที่ผูใชตองการคนหาจากขอมูล 12 แฟม ใหกดเลือก เมนูผูปวยนอก - - > บนัทกึขอมูลผูปวยนอก - - > งาน
ลงทะเบียน - - > คนหาจากขอมูล 12 แฟม โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่23 

เงื่อนไขในการคนหาจากขอมลู12 แฟม มี ดังนี ้
• คนหาดวยเลขประจําตัวประชน  

ใหผูใชใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักแลวกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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• คนหาดวยเลขประจําตัวผูปวย(HN)   
ใหผูใชใส เลขประจําตัวผูปวย (HN) จากนั้นกดปุม คนหา โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• เลขท่ีผูปวยใน(AN) 
เนื่องจากเมนูนี้เปนการคนหาขอมูลผูปวยนอกโปรแกรมจึง Disable ชองนี้ไวแตถาผูปวยเคยมีรหัสผูปวยใน
โปรแกรมจะแสดงเลขของผูปวยในขึ้นมาดวย 

• คนหาโดยสถานะขอมูล 
ใหผูใชเลือกขอมลูจาก Drop Down List ตามสถานะที่ตองการคนหาดังนี ้ทั้งหมด, ขอมูลนําเขาใหม และกรอก
ขอมูลเขาระบบแลว 

• คนหาโดยวนัที่เขารับบรกิาร  
ใหผูใชใส วนัที่เขารบับรกิารของผูปวย  จากนั้นกดปุม คนหา  โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง  ถาผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ 

 

 
 

รูปภาพที ่23 หนาจอการคนหาจากขอมูล 12 แฟม 
 

แถบสีแสดงสถานะ 
- สีขาว หมายถึง  ขอมูลนําเขาใหม 
- สีเขียว หมายถึง  กรอกขอมลูเขาระบบแลว 
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เมนคูนหาจากขอมลู 18 แฟม 
 

กรณีทีผู่ใชตองการคนหาจากขอมูล 18 แฟม ใหกดเลือก เมนูผูปวยนอก - - > บนัทกึขอมูลผูปวยนอก - - > งาน
ลงทะเบียน - - > คนหาจากขอมูล 18 แฟม โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่24 

เงื่อนไขในการคนหาจากขอมลู18 แฟม มี ดังนี ้
• คนหาดวยเลขประจําตัวประชน  

ใหผูใชใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักแลวกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขประจําตัวผูปวย(HN)   
ใหผูใชใส เลขประจําตัวผูปวย (HN) จากนั้นกดปุม คนหา โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยวันท่ีเขารับบริการ  
ใหผูใชใส วนัที่เขารบับรกิารของผูปวย  จากนั้นกดปุม คนหา  โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง  ถาผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 24  หนาจอการคนหาจากขอมูล 18 แฟม 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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เมนูบันทึกขอมูลผูปวยใน (IPD) 
 

เมื่อผูใช Login เขามาในระบบแลว จะเขาสูการใชงานโปรแกรม ในกรณทีี่ผูใชตองการบนัทกึขอมลูผูปวยใน (IPD) ใหกด
เลือก เมนูผูปวยใน - - > บนัทึกขอมลูผูปวยใน... - - > งานลงทะเบียน โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่25 หนาจอนี้จะ
ปรากฏ ขอมูลหนวยบริการที่รักษาของผูใชที่ทําการ Login เขาระบบ ซึง่หนาจอนี้มีทั้งหมด 5 รายการ คือ หมายเลข 3 - 7 

หมายเลข  1 หนวยบริการที่รักษา 
 หมายเลข  2 แสดง HN, AN, ชื่อและนามสกุลของผูปวย 
 หมายเลข  3  รับ / จําหนาย / สิทธิ 
 หมายเลข  4 การวินิจฉัยโรค ICD10 
 หมายเลข  5 การผาตัดหัตถการ ICD 9-CM 
 หมายเลข  6  AE, RF 
 หมายเลข  7 คารักษาพยาบาล 
 

 
 

รูปภาพที ่25  หนาจอบันทกึขอมูลผูปวยใน 
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1. รับ / จําหนาย / สิทธ ิ   เมื่อกดเลือกที่รายการ ขอมลูผูปวยใน จะปรากฎหนาจอดงัรปูที่ 26 มีทั้งหมด 3 สวน คือ 
 

 
 

รูปภาพที ่26  หนาจอแสดงการบันทึกผูปวยใน (IPD) 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยใน มีรายละเอียดังนี ้

• เลขประจําตวัผูปวย (HN) 
ใหผูใชใสเลขประจําตัวผูปวย (HN) ของโรงพยาบาลที่ทําการรักษาผูปวย ถาไมไดใสเลขประจําตัวผูปวยระบบ
จะเตือนวา “กรุณากรอกเลขที ่HN กอนครับ!!!”เมื่อเราทําการบนัทึกขอมลู 

• ประเภทบัตร 
ใหผูใชเลือกประเภทบตัรโดยจะม ีDrop Down List ใหเลือก 1 = บัตรประชาชน, 2 = หนังสอืเดินทาง,  
3 = หนังสือตางดาว และ4 = หนังสือ / เอกสารอื่น 

• หมายเลขบัตร 
ใหผูใชใสเลขตามประเภทบตัรที่ไดเลือกไปในหัวขอประเภทบตัร 

• คํานําหนา 
ใหผูใชใสคํานาํหนาของผูปวย ใหผูใชใสคํานําหนาของผูปวยโดยม ีDrop Down List ใหเลือกคือ 1 = ด.ช.,      
2 = ด.ญ., 3 = นาย, 4 = น.ส.และ 5 = นาง เมื่อเพิ่มขอมลูแลวโปรแกรมจะแสดงเพศมาใหโดยอตัโนมตั ิ
เมื่อเพิ่มขอมูลแลวโปรแกรมจะแสดงเพศมาใหโดยอัตโนมัต ิ
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• ชื่อผูปวย 
ใหผูใชกรอกชื่อของผูปวยหรอืผูเขารบับรกิาร 

• นามสกุลผูปวย 
ใหผูใชกรอกนามสกุลของผูปวยหรือผูเขารับบริการ 

• วันเกิด 
ใหผูใชใสวนัเกดิของผูปวย เมื่อกรอกแลวโปรแกรมจะคาํนวณอายขุองผูปวยจนถงึ ณ วนัเขารบัการรกัษาใหโดย
อตัโนมตั ิถาไมทราบวันเกดิสามารถพิมพเฉพาะปที่เกดิอยางเดยีวไดโดยโปรแกรมจะกาํหนดวันเกดิใหอตัโนมตั ิ
ดังรูปแบบ 01/07/2551 เปนตน 

• เพศ 
โปรแกรมจะกําหนดเพศใหโดยอตัโนมตัิเมื่อเลือกคํานําหนา 

• นน.แรกรับ 
ใหผูใชใสน้ําหนกัของผูปวย ณ วันที่เขามาทําการรกัษา 

• สถานะภาพ 
ใหผูใชใสสถานภาพของผูปวย ซึ่งจะม ีDrop Down List ใหเลือก (โสด, สมรส, หมาย/หยา, อื่นๆ) หรือกด
ตัวเลข เชน กด 1 = โสด, 2= สมรส, 3 = หมาย/หยา และ 4 = อื่นๆ 

• สัญชาติ 
ใหผูใชใสใหสัญชาติของผูปวย ซึง่จะม ีDrop Down List ใหเลือก 

• อาชีพ 
ใหผูใชใสอาชีพของผูปวย ซึ่งจะมี Drop Down List ใหเลือก 

• หนวยบริการหลัก 
ใหผูใชใสหนวยบรกิารตามบัตรทองของผูปวย  ใหเลือกหรอืพมิพตวัเลขหรือตัวอักษรโปรแกรมจะทําการคนหา
ไดทั้งตัวเลข และตัวอักษรได 

• จังหวัดตามบัตรทอง 
จงัหวัดที่ระบอุยูในบัตรทอง จะขึ้นอตัโนมตัิเมื่อเลอืกหนวยบรกิารหลกั 

• เขต (สปสช.) 
ชื่อสาขาเขต สปสช.ที่ระบุอยูในบัตรทอง จะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเลือกหนวยบริการหลัก 

 
 สวนท่ี 2 ขอมูลดานหนวยบริการ มีรายละเอียด ดังนี ้

• รับไวเมื่อวันท่ี  
ใหผูใชใสวนัที่ทีผู่ปวยเขารับการรักษา 

• เวลา 
ใหผูใชใสเวลาทีผู่ปวยเขารับการรักษา 

• อาย(ุป) 
โปรแกรมจะคํานวณอายุของผูปวยเมื่อทําการกรอกวันเกิด หรือ กรอกอายุกรณีที่ไมทราบวันเกิด 
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• เดือน 
โปรแกรมจะคํานวณอายุของผูปวยเมื่อทําการกรอกวันเกิด และกรอกวันที่เขารับบริการ 

• รหัส Claim Code 
ใหผูใชใสรหสั Claim Code  

• โครงการพิเศษ 
ใหใสรหัสโครงการพิเศษ (ถามี) ซึง่จะม ีDrop Down List ใหเลือก 

• ประเภทบรกิาร / รักษา 
ใหผูใชเลือกประเภทบรกิาร / รักษา ของผูปวยในการรับการรักษา ซึ่งจะม ีDrop Down List คือ 1 = IPD และ  
2 = NONI 

• สิทธิ 
ใหผูใชเลือกวาผูปวยใชสิทธิใดในการรักษา  ซึ่งจะมี Drop Down List ใหเลือก คือ UCS สิทธ ิUC,SSS 
ประกันสังคม, OFC ขาราชการ หรือ อื่นๆ 

• การใชสิทธ ิ 
ใหผูใชเลือกสิทธิ UC หรือไมใชสทิธิ UC 

• จําหนาย  วันที ่
ใหผูใชใสวนัที่จาํหนายผูปวย 

• เวลา 
ใหผูใชใสเวลาทีผู่ปวยวันที่จําหนาย 

• จํานวนรวมวันลากลับบาน 
โปรแกรมจะกําหนดใหอัตโนมัติหลังจากการคํานวณวันลากลับ 

• ปุม คํานวณวันลากลับ 
ใหผูใชกดปุมคาํนวณวนัลากลับ ระบบแสดงหนาจอการคาํนวณวันลาใหผูใชกรอกขอมูลที่เกี่ยวของ ดังรปูที่ 27 
ซึ่งมีชองสําหรับการกรอกรายละเอียดของวันที่ผูปวยลากลับดังนี ้
Ø วันที่ลากลับบาน  หมายถึง  สําหรับเลือกวันที่และเวลาที่ผูปวยลากลับบาน 
Ø วันที่กลับมา  หมายถึง  สําหรับเลือกวันที่และเวลาที่ผูปวยกลับมายัง 

โรงพยาบาล 
Ø จํานวนวันลากลับบาน หมายถึง  โปรแกรมจะคํานวณวันลาใหอัตโนมตัิเมื่อผูใชไดทาํ 

การกรอกวันที่และเวลาที่ผูปวยลากลับบานจนถึง
วันที่กลับมายังโรงพยาบาล 

Ø ปุมเพ่ิม  หมายถึง  เมื่อผูใชทําการกรอกวันและเวลาที่ผูปวยลากลับ 
บานและวันที่กลับมาแลวใหทําการกดปุมบันทึก 
เมื่อขอมลูถกูบันทกึแลวจะมาแสดงในตาราง 

Ø ปุมลบ   หมายถึง  เมื่อผูใชตองการลบขอมลูของวนัที่ลากลับบานให 
ผูใชกดเลือกขอมลูทีต่องการลบจากนั้นจงึกดปุมลบ 
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Ø ปุมปด   หมายถึง  เมื่อผูใชตองการออกจากเมนูคํานวณวันลากลับให 
กดปุมปดนี ้

 

 
 

รูปภาพที ่27  แสดงหนาจอการคํานวณวันลา 
 

• วันนอน 
โปรแกรมจะคาํนวณใหอตัโนมัตจิากการนําผลตางของวันที่รับไวกับวันที่จําหนายมาลบดวยจํานวนวันที่ลากลับ
บาน 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลประเภทการจําหนาย มีรายละเอียดดังนี ้

• สถานภาพเมื่อจําหนาย 
ใหผูใชเลือกสถานภาพการจาํหนาย 

• ประเภทการจําหนาย   
ใหผูใชเลือกประเภทการจําหนาย 

• ปุมเพิ่ม  
เมื่อกดปุม เพิ่ม ระบบจะสามารถใหทาํการเพ่ิมขอมลูใหมและถามขีอมลูเดิมแสดงอยูจะเคลยีรคาขอมลูเดิม  

• ปุมแกไข  
เมื่อกดปุม แกไข  ระบบจะเปดใหผูใชทาํการแกไขขอมูลได 
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• ปุมบันทึก 
เมื่อกดปุม  บันทึก  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลตามทีผู่ใชกรอกขอมลู 

• ปุมยกเลิก 
เมื่อกดปุม  ยกเลกิ  ระบบจะยกเลกิการทํางานและการบันทึกขอมูล 

 
2. การวินิจฉัยโรค ICD 10 เมื่อกดเลือกที่รายการ การวินิจฉัยโรค ICD10 จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่28 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

รูปภาพที ่28  แสดงหนาจอการวินิจฉัยโรค 
 

• วนิจิฉยัโรคหลกั   
ใหผูใชใสรหสัวินจิฉัยโรคหลัก ระบบจะดงึขอมูลชื่อวนิจิฉัยโรคหลกัขึ้นมาแสดง  

• รหัสแพทยผูรักษา 
ใหผูใชกรอกรหัสแพทยผูที่ทาํการวินจิฉัยโรคหลัก 

• วินิจฉัยโรครอง 
ใหผูใชใสรหสัวินิจฉัยโรครอง ระบบจะดึงขอมูลชื่อวินิจฉัยโรครองขึ้นมาแสดง 

• ประเภทโรครอง 
ใหผูใชเลือกประเภทของโรครองโดยจะม ีDrop Down List ใหเลือกคือ 
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2  =  โรครวม ( Co morbidity ), 3 =  โรคแทรกซอน ( Complication ), 4 =  อื่นๆ ( Other ) 
และ 5 = สาเหตุภายนอก (External Cause) 

• รหัสแพทยผูรักษา 
ใหผูใชกรอกรหัสแพทยผูที่ทาํการวินจิฉัยโรครอง 

• วันท่ี 
ใหผูใชใสวนัที่ที่ทาํการวนิจิฉัยโรค ตัวอยางเชน 23 / 11 / 2551 

• เวลา  
ใหผูใชใสเวลาที่ทาํการวินจิฉัยโรค ตัวอยางเชน 23:00 

• ปุมเพิ่มการวินิจฉัยโรครอง 
ใชทําการเพิ่มขอมูลการวนิิจฉัยโรครอง 

• ปุมลบการวินิจฉัยโรค 
เมื่อผูใชตองการลบขอมลูการวนิจิฉยัโรคที่เพิ่มลงในตารางแลว โดยเลือกขอมูลจากตารางและกดปุมลบ 

 
เมื่อทําการกรอกขอมลูครบตามตองการแลวจากนั้น ใหผูใชกดทีปุ่ม เพิ่มการวินิจฉัยโรค  ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงใน

ตารางดานลางให หรอื ถาผูใชตองการลบรายการวนิจิฉัยโรครองที่เพิ่มลงในตารางแลว  ใหผูใชเลอืกที่รายการที่ตองการลบ 
จากนั้นกดทีปุ่ม ลบรายการวนิจิฉัยโรค 
 

3. การผาตัดหัตถการ ICD9 – CM เมื่อทําการเลือกที่รายการ การผาตัดหัตถการ จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่29 มี
รายละเอียดดังนี ้
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รูปภาพที ่29  หนาจอแสดงการผาตัดหัตถการ  
 

• รหัสผาตัด / หัตถการ   
ผูใชสามารถเพิ่มไดดวยการพิมพตัวเลขหรอืตวัอกัษร  เมื่อไดขอมลูที่ตองการใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ
หรือกดปุม Enter ถารายการใด มี ขอมูล ICD-9-CM Extension Code ใหใสหลังเครื่องหมายบวก  

• รหัสแพทยผูทําการผาตัด / หตัถการ   
ใหผูใชใสรหสัแพทยที่ทําการผาตัด / หัตถการ ซึ่งจะใสหรอืไมใสกไ็ด 

• วันท่ี   
ใหผูใชใสวนัที่ที่ทาํการผาตดั / หัตถการ ตัวอยาง เชน  25/10/2551 

• เวลา   
ใหผูใชใสเวลาที่ทาํการผาตัด / หัตถการ ตัวอยาง เชน 23:33 

• ปุมเพิ่มรายการผาตัด 
ระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลลงในตารางดานลาง 

• ปุมลบรายการผาตัด 
ถาผูใชตองการลบรายการผาตัด / หัตถการที่เพิ่มลงในตารางแลว ใหผูใชเลือกรายการที่ตองการลบ 
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เมื่อทําการกรอกขอมลูครบตามตองการแลว จากนั้น กดเลือกทีปุ่ม เพิ่มรายการผาตัด  ระบบจะทําการเพิม่ขอมูลลงใน
ตารางดานลางใหหรือถาผูใชตองการลบรายการผาตัดที่เพิ่มลงในตารางแลว  ใหผูใชเลือกรายการที่ตองการลบ จากนั้นกดทีปุ่ม 
ลบรายการผาตัด 
 

4. AE, RF เมื่อเลือกที่รายการ AE, RF จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่30 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปภาพที ่30  แสดงหนาจอ AE, RF 
 

 อุบัติเหต ุ/ ฉกุเฉิน มีรายละเอียด ดังนี ้
• อุบัติเหต/ุฉุกเฉิน 

ใหผูใชเลือก Accident หรือ Emergency  
• สิทธิการรกัษาอื่น ๆ 

กรณีอุบัติเหตุจราจรใหผูใชเลือก พรบ.จากผูประสบภัยจากรถ หรือกองทุนทดแทน 
• วันท่ีเวลา เกิดอุบัติเหต ุ

ใหผูใชใสวนั/ เดือน / ป และเวลาที่เกิดอุบัติเหต ุ
• Emergency 

ใหผูใชเลือก 1 = ตองรักษาเปนการเรงดวน, 2 = ตองผาตัดดวน และ3 = โรคทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
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การสงตอ   มีรายละเอียดดังนี ้
• Refer Code 

ใหผูใชใสรหสัการขอสงตอ  
• รับจาก 

ใหผูใชใสรหัสโรงพยาบาลที่สงตอผูปวยมา  
• วัตถุประสงค 

ใหผูใช เลือกวตัถุประสงคที่รบัจากโรงพยาบาลที่สงมา 
• สงไปยัง 

ใหผูใชใสรหัสโรงพยาบาลที่จะสงตอผูปวยไป 
• วัตถุประสงค 

ใหผูใช เลือกวตัถุประสงคที่สงไปยงัโรงพยาบาลที่รับ 
 

5. คารักษาพยาบาล     เมื่อเลือกที่รายการ คาบริการรวม จะปรากฎหนาจอดังรูปที ่31 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

 
 

รูปภาพที ่31  แสดงหนาจอแสดงรายการคาบริการทางการแพทย 
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• รายการแบบละเอียด 
สําหรับกรอกคารักษาพยาบาลแจกแจงแบบละเอยีด 

• รายการแบบสรุป 
สําหรับกรอกคารักษาพยาบาลแบบสรุปรวมทุกรายการ 

• คาหอง / คาอาหาร   
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาหอง / คาอาหารในชอง จํานวนเงิน (ถามี) 

• อวัยวะเทยีมและอปุกรณรักษา  
ใหกดเลือกที่ปุมรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณรักษาจะปรากฏตารางใหเพิ่มขอมูล ดังรูปที ่32 ในการเพิ่ม
ขอมลูใหผูใชใสรหสัอุปกรณ, หนวย, ราคากลาง, จํานวน, พึงเบิกได, ขอเบิก และสวนเกิน เมื่อกรอกขอมลูครบ
แลวใหผูใชกดปุมเพิ่มรายการและเมื่อเพ่ิมรายการครบตามตองการแลวจึงคอยแลวกดปุมบันทึกเพ่ือทําการ
บันทึกขอมูลทั้งหมด โปรแกรมจะคํานวนจํานวนเงนิใหโดยอัตโนมตัิและจะแสดงจํานวนเงินในชอง รวม (ถามี) 
 

 
 

รูปภาพที ่32  แสดงหนาจอแสดงรายการอุปกรณอวัยวะเทียม 
 

• ยาและสารอาหารทางเสนเลอืดท่ีใชใน รพ. 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคายาและสารอาหารทางเสนเลือดที่ใชในโรงพยาบาลในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• ยาที่นําไปใชตอที่บาน 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคายาที่นําไปใชตอที่บานในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• เวชภัณฑท่ีไมใชยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินเวชภัณฑที่ไมใชยาในชองเบกิไดหรือเบิกไมได (ถามี) 
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• บรกิารโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิตในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• ตรวจวินิจฉัยและรกัษาทางรังสวีทิยา 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาในชองเบกิไดหรอืเบิกไมได (ถาม)ี 

• ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ  
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ  ในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถาม)ี 

• อุปกรณของใชและเครือ่งมือทางการแพทย 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทยในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถาม)ี 

• ทําหัตถการและบริการวสิัญญ ี
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาทําหัตถการและบริการวิสัญญใีนชองเบกิไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• คาบรกิารทางการพยาบาล 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางการพยาบาลชองเบกิไดหรอืเบกิไมได  (ถาม)ี 

• บริการทางทันตกรรม 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางทันตกรรมในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• บริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟ ู
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟูในชองเบิกไดหรือเบิกไมได (ถามี) 

• บริการฝงเข็ม 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการฝงเข็ม ในชองเบิกไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• คาหองผาตัดและหองคลอด 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาหองผาตัดและหองคลอดในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถาม)ี 

• คาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย ในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• บริการอื่นๆ และสงเสริมการปองกันโรค 
ใหผูใชใสจํานวนเงินคาบริการอื่นๆ และสงเสริมการปองกันโรคในชองเบกิไดหรอืเบกิไมได (ถามี) 

• คาพาหนะและบรกิารอื่นๆ ที่ยังไมไดจัดหมวด 
ใหกดเลือกที่รายการคาพาหนะและบริการอื่น ๆ ที่ยังไมจัดหมวด จะปรากฏตารางใหเพิ่มขอมูล ดังรูปที ่33 ใน
การเพิ่มขอมลูใหผูใชใสรหสัรายการ, หนวย, ราคากลาง, จํานวน, พึงเบิกได, ขอเบิก, สวนเกนิเมื่อกรอกขอมลู
ครบแลวใหผูใชกดปุมเพิ่มรายการ เมื่อเพิ่มรายการครบตามตองการแลวจึงคอยแลวกดปุมบันทึกโปรแกรมจะ
คํานวนจาํนวนเงนิใหโดยอัตโนมตัิและจะแสดงจํานวนเงินในชอง รวม (ถามี) 

• รวมทั้งหมด 
ชองแสดงจํานวนเงินรวมของชองเบิกไดและเบิกไมได 
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รูปภาพที ่33  แสดงหนาจอแสดงรายการคาพาหนะและบรกิารอื่นๆ 
 
  รายการแบบสรุปประกอบดวย 

• คาหอง / คาอาหาร 
ชองสําหรับกรอกคาใชจายหองพกัและคาอาหาร 

• คาบรกิารอื่นๆ 
ชองสําหรับกรอกจํานวนเงินคาบริการอื่นๆ จะกรอกในกรณีที่เราเลือกกรอกแบบ “รายการแบบสรุป” 

• รวม 
ชองสําหรับแสดงคาใชจายรวม ในกรณีทีเ่ราเลือกกรอกแบบ “รายการแบบสรุป” 

• ชําระเอง 
ชองสําหรับกรอกจํานวนเงินที่ตองชําระเอง 

• คา พ.ร.บ/#3 
ชองสําหรับกรอกจํานวนเงินคา พ.ร.บ./#3 
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เมนูคนหาผูปวยใน (IPD) 
 

กรณีที่ผูใชตองการคนหาผูปวยใน (IPD) ใหกดเลือก เมนูผูปวยใน - - > บันทึกขอมลูผูปวยใน - - > งานลงทะเบียน 
- - > คนหาผูปวย IPD โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่34 

คนหาขอมูลผูปวย IPD มี 3 วิธี ดังนี ้
• คนหาดวยเลขประจําตัวประชน  

ใหผูใชใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แลวกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขประจําตัวผูปวย(HN)   
ใหผูใชใส เลขประจําตัวผูปวย (HN) จากนั้นกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขผูปวยใน (AN)  
ใหผูใชใส เลขผูปวยใน (AN) จากนั้นกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมูลผลการคนหาในตารางดานลาง ถา
ผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยวันท่ีเขารับบริการ  
ใหผูใชใส วนัที่เขารบับรกิารของผูปวย  จากนั้นกดปุม คนหา  โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง  ถาผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลือกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยรหัส Claim Code   
ใหผูใชใสรหสั Claim Code ของผูปวย จากนั้นกดปุม คนหา โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• สถานะขอมูล 
ใหผูใชเลือกขอมลูจาก Drop Down List โดยจะม ี6 สถานะคือ  0=ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง,    1 = 
สงไปยัง สปสช., 2 = ไมผานการตรวจสอบขั้นตน(C), 3 = ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช. (C), 4 = ผานการ
ตรวจสอบจาก สปสช. (A), 5 = บนัทกึขอมลูไมผานการตรวจสอบที่แกไขแลว หรอืเลอืกทั้งหมด, 6 = บันทึก
ของขอมูลเกาที่ขอแกไข e-Pac, Z =  ขอมลูทีส่ง e-Pac ไมทันวันตัดยอด และ ทั้งหมด 

• หนาท่ี 
ถาเงื่อนไขที่เราเลือกมีขอมลูจาํนวนมาก ( หลายหนา ) เราสามารถเลือกเลขหนาในชองนี้ไดเชน เราตองการไป 
ยังหนาที ่5 ใหผูใชเลือก Drop Down List แลวกดเลือกหมายเลข 5 ซึ่งใน 1 หนาจะแสดงขอมูล 1000 รายการ 

• ปุมลบ 
ปุมสําหรบัลบขอมลูผูปวยรายบคุคล โดยทาํการเลือกขอมลูที่ตองการลบ ( ลบไดเฉพาะขอมูลท่ีมีสถานะ
เปน “ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง” และ “ไมผานการตรวจสอบขั้นตน”) 

• ปุมลบทั้งหมด 
ปุมสําหรับลบขอมูลผูปวยทั้งหมด ( ลบไดเฉพาะขอมูลที่มีสถานะเปน “ผานการตรวจสอบขัน้ตน รอสง” 
และ “ไมผานการตรวจสอบขัน้ตน”) 
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รูปภาพที ่34  แสดงหนาจอแสดงการคนหาผูปวยใน 
 

แถบสีแสดงสถานะ 
- สีขาว หมายถึง  ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง 
- สีเหลือง หมายถึง  สงไปยัง สปสช. 
- สีชมพ ู หมายถึง  ไมผานการตรวจสอบขั้นตน 
- สีสม  หมายถึง  ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช. (C) 
- สีฟา  หมายถึง  ผานการตรวจสอบจาก สปสช. (A) 
- สีเทา หมายถึง  บนัทกึขอมลูไมผานการตรวจสอบที่แกไขแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  47 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

เมนคูนหาจากขอมลู 12 แฟม 
 

กรณีที่ผูใชตองการคนหาจากขอมูล 12 แฟม ใหกดเลือก เมนูผูปวยใน - - > บันทึกขอมูลผูปวยใน - - > งาน
ลงทะเบียน - - > คนหาจากขอมูล 12 แฟม โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่35 

เงื่อนไขในการคนหาจากขอมลู12 แฟม มี ดังนี ้
• คนหาดวยเลขประจําตัวประชน  

ใหผูใชใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักแลวกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาดวยเลขประจําตัวผูปวย(HN)   
ใหผูใชใส เลขประจําตัวผูปวย (HN) จากนั้นกดปุม คนหา โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง ถาผูใชตองการแกไขขอมูลใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• เลขท่ีผูปวยใน(AN) 
ใหผูใชใส เลขผูปวยใน (AN) จากนั้นกดปุมคนหาโปรแกรมจะแสดงขอมูลผลการคนหาในตารางดานลาง ถา
ผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดเลอืกที่รายการที่ตองการ 

• คนหาโดยสถานะขอมูล 
ใหผูใชเลือกขอมลูจาก Drop Down List โดยจะมี ตามสถานะที่ตองการคนหาดังนี ้ทั้งหมด, ขอมูลนําเขาใหม
และกรอกขอมลูเขาระบบแลว 

• วันท่ีจําหนาย 
ใหผูใชใส วันที่เขารับบริการของผูปวย  จากนั้นกดปุม คนหา  โปรแกรมจะแสดงขอมลูผลการคนหาในตาราง
ดานลาง  ถาผูใชตองการแกไขขอมลูใหกดที่รายการนั้น แลวกดทีร่ายการที่ตองการ แกไข 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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รูปภาพท่ี 35  หนาจอคนหาจากขอมลู 12 แฟม 
 
 แถบสีแสดงสถานะ 

- สีขาว หมายถึง  ขอมูลนําเขาใหม 
- สีเขียว หมายถึง  กรอกขอมลูเขาระบบแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  49 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
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เมนูคํานวณ RW รายบุคคล 
 
  กรณีที่ผูใชตองการคํานวณ DRG RW โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่36 
 

 
 

รูปภาพท่ี 36  หนาจอเมนงูานตรวจสอบขอมูล 
 

• เมื่อผูใชตองการตรวจ RW แบบ รายบุคคล ทางผูใชตองคนหาขอมูลของผูปวยในที่ตองการตรวจ RW แบบ 
รายบคุคลขึ้นมากอนแลวจงึไปเลอืก เมน ูงานตรวจสอบ - - > ตรวจ RW แบบ รายบคุคล โปรแกรมจะ
แสดงหนาจอดังรูปภาพที ่37 

 

 
 

รูปภาพที ่37  หนาจอคํานวณ RW รายบุคคล 
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Ø ปุมหา DRG  
ปุมสําหรับคนหา DRG ของผูปวย 

Ø ปุมปด 
ปุมสําหรับปดหนาตางการตรวจสอบ RW รายบุคคล 

 
เมนูคํานวณ RW รายกลุม 
 

เมื่อผูใชตองการตรวจ RW แบบ รายกลุม ใหเลือก เมน ูงานตรวจสอบ - - > ตรวจ RW แบบ รายกลุม โปรแกรมจะ
แสดงหนาจอดังรปูที ่38 
 

 
 

รูปภาพที ่38  หนาจอคํานวณ RW รายกลุม 
 

• วันท่ีจําหนาย 
ใหผูใชเลือกวนัที่จาํหนายสําหรบัการคนหาขอมลูผูปวยโดยผูใชสามารถเลือกเปนชวงเวลาได 

• สถานะขอมูล 
ใหผูใชเลือกสถานะขอมลูสําหรบัคนหาขอมลูผูปวยซึ่งมี 5 แบบคือ ทั้งหมด, 0 = ผานการตรวจสอบขั้นตน รอ
สง, 1 = สงไปยัง สปสช., 2 = ไมผานการตรวสอบขั้นตน (C), 3 = ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช (C) และ    
4 = ผานการตรวจสอบจาก สปสช (A) 
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• ขอมูลผูปวย 
แสดงขอมลูผูปวยที่ไดเลือกจากเงื่อนไขจาก เชน สถานะขอมลู , วันที่จําหนาย 

• ปุมแสดง 
เมื่อผูใชเลือกเงื่อนไขเสรจ็เรยีบรอยแลวใหกดปุมแสดงเพ่ือใหโปรแกรมแสดงขอมลูของผูปวยขึ้นมาในตาราง 

• ปุมหา DRG 
ใชสําหรบัคนหา DRG 

• ปุมปด 
ปุมสําหรับทําการปดหนาตางการตรวจ RW รายกลุม 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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เมนูบริการ 
 เมนูบริการประกอบไปดวย 3 เมน ูคือ 

1. รับขอมูล 
2. สงออกขอมลู 
3. รายงาน 

 
เมนูรับขอมูล 
 เมนูรับขอมูลประกอบดวยเมนูยอย 4 เมน ูคือ 

1. เมนูนําเขาขอมูล 12 แฟม 
 กรณีที่ผูใชตองการนาํเขาขอมูล 12 แฟม ใหกดเลือก เมนบูรกิาร - - > รับขอมลู - - > นาํเขาขอมูล 12 แฟม ตาม
หนาจอรูปที ่39 ผูใชสามารถนําเขาขอมูลที่ตองการโดยกดปุม นาํเขาขอมูล 12 แฟม โปรแกรมจะแสดงหนาจดดังรูปที ่40 
 

 
 

รูปภาพที ่39  หนาจอเมนูการนําเขาขอมูล 12 แฟม 
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รูปภาพที ่40  หนาจอการนําเขาขอมูล 12 แฟม 
 

• ปุมนําเขา 
เมื่อผูใชตองการนําเขาขอมูล 12 แฟมที่ไดมาจากแหลงขอมลูอื่น ผูใชตองเลอืกไดรฟที่เก็บไฟลที่จะ นําเขา
ขอมูลวาเก็บไวที่ไหน เชน C:\ เปนตน จากนั้นผูใชมากดปุม นาํเขา ระบบจดัการนาํขอมลูลงในฐานขอมลู 

• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอการนําเขาขอมูล 12 แฟม 

• ชองเลอืก OP,IP และเฉพาะสทิธ ิUC 
ชองสาํหรบัเลือกชนิดของผูปวยสาํหรบัการนาํเขา 12 แฟม เชน ถาตองการโอน 12 แฟมเขาระบบแตตองการ
แคขอมลูผูปวยนอก ก็ใหเลือกเครื่องหมายถกูที่ชอง OP แลวกดปุมนําเขา ขอมลูที่เขาระบบมาจะมแีตขอมลู
ผูปวยนอก 
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2. เมนูนําเขาขอมูล 18 แฟม 
 

กรณีที่ผูใชตองการนาํเขาขอมูล 18 แฟม ใหกดเลือกที่ เมนูบรกิาร - - > รับขอมูล - - > นําเขาขอมูล 18 แฟม ตาม
หนาจอรูปที ่41 ผูใชสามารถนําเขาขอมูลที่ตองการโดยกดปุม นําเขาขอมูล 18 แฟม โปรแกรมจะแสดงหนาจดดังรูปที ่42 
 

 
 

รูปภาพที ่41  หนาจอเมนูการนําเขาขอมูล 18 แฟม 
 

 
 

รูปภาพท่ี 42  หนาจอการนําเขาขอมูล 18 แฟม 
 

• ปุมนําเขา 
เมื่อผูใชตองการนําเขาขอมูล 18 แฟมที่ไดมาจากแหลงขอมลูอื่น ผูใชตองเลือกไดรที่เก็บไฟลที่จะ import ขอมูล
วาเก็บไวที่ไหน เชน C:\ เปนตน จากนั้นผูใชมากดปุม นาํเขา ระบบจดัการนาํขอมลูลงในฐานขอมลู 
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• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอการนําเขาขอมูล 18 แฟม 

 

3. เมนูรับขอมลูผูปวย จาก สปสช. 
 

กรณีที่ผูใชตองการนาํเขาขอมูลการตรวจสอบขั้นตน ใหกดเลือกที ่เมนูบริการ - - > รับขอมูล - - > นาํเขาขอมูลการ
ตรวจสอบจาก สปสช. ...  ตามหนาจอรูปที ่43 และเมื่อเลือกเมนู นําเขาขอมูลการตรวจสอบขั้นตน โปรแกรมจะแสดงหนาจอดัง
รูปที ่44 ผูใชสามารถนาํเขาขอมูลที่ตองการโดยกดปุม นาํเขาขอมูล 
 

 
 

รูปภาพที ่43  หนาจอแสดงขัน้ตอนการเขาเมนนํูาเขาขอมูลการตรวจสอบจาก สปสช. 
 

 
 

รูปภาพที ่44  หนาจอการรับขอมลูผูปวยจาก สปสช. 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  56 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
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• การเลือกไฟล 
เมื่อผูใชตองการนําเขาขอมูลการตรวจสอบจาก สปสช. เขาในระบบฐานขอมลู ผูใชตองเลอืกไฟลจากหนาจอที่
แสดงที่อยูไฟล โดยการกดเลือกกลองสี่เหลี่ยมหนาไฟลนั้นๆ  เพ่ือบอกตําแหนงที่เก็บไฟลที่ตองการนําเขาใน
ระบบ 

• ปุมนําเขา 
เมื่อผูใชตองการนาํเขาขอมูลการตรวจสอบขั้นตนทีไ่ดมาจากแหลงขอมลูอื่นที่เราไดเลือกในหนาตางเลือกไฟล
แลว จากนั้นผูใชมากดปุม นําเขา ระบบจัดการนําขอมูลลงในฐานขอมูล 

• ปุมปด 
เพื่อออกจากหนาจอการทํางานเมนูรับขอมูลผูปวยจาก สปสช. 

• สถานะขอมูลนําเขา 
สถานะการนําเขาขอมูลแบงออกเปน ขอมูลผานการตรวจสอบขั้นตน จากสปสช., ขอมลูไมผานการตรวจสอบ
ขั้นตนจากสปสช. และจํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

4. เมนู e-Pac / e-Appeal 
 

กรณีที่ผูใชตองการเขาสูเมนู  e-PAC / e-Appeal ของโปรแกรม E-Claim ใหกดเลือกที่ เมนูบริการ - - > รับขอมูล - - 
e-Pac / e-Appeal ดังหนาจอรูปที ่45 แลวโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่46 มีรายละเอียดดังนี้  

 

 
 

รูปภาพที่ 45  หนาจอ e-Pac / e-Appeal 
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รูปภาพที่ 46 หนาจอการแสดงขอมูล 
 

• ปุม Browse 
ผูใชสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการโดยกดปุม Browser เพื่อเลือกไฟลขอมูลที่ตองการ 

• ปุมนําเขาขอมูล 
หากผูใชเลือกไฟลขอมลูที่ตองการเรยีบรอยแลว  สามารถนําเขาขอมูลที่ตองการโดยกดปุม นําเขาขอมูล 

• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอรายงาน 

 
เมนูสงออกขอมูล 
 

กรณีที่ผูใชตองการสงออกขอมูลผูปวย ใหกดเลือก เมนบูรกิาร - - > สงออกขอมูล ดังหนาจอรูปที ่47 แลวโปรแกรมจะ
แสดงหนาจอดังรูปที ่48   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปภาพที ่47  หนาจอการสงออกขอมูล 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  58 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
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รูปภาพที ่48  หนาจอแสดงขอมูล 
 

• รูปแบบขอมูล 
ใหผูใชเลือกรปูแบบขอมลู ซึ่งม ี3 รูปแบบคือ 
1 = สงผาน Web Service, 2 = ไฟลสําหรับสงไป สปสช. และ 3 = XML    

 
• สถานะขอมูล 

ใหผูใชเลือกวาเราตองการเลอืกขอมลูเปน  ทั้งหมด หรือ 
0 = ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง, 1 = รอสงไปยัง สปสช., 2 = ไมผานการตรวจสอบขั้นตน (C),    
3 = ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช. (C) และ 4 = ผานการตรวจสอบจาก สปสช.(A) 

• ชองสาํหรบัเลือกประเภทผูปวย 
ชองใหผูใชเลือกวาตองการแสดงขอมลูทีค่นหาเปน  ผูปวยใน , ผูปวยนอก หรือ ทั้งหมด 

• วนัท่ีเขารบับรกิาร 
ใหผูใชเลือกวาตองการแสดงขอมลูของผูปวยที่เขารบับรกิารโดยใชวันที่เขารับบรกิารเปนการคนหา 

• วันท่ีจําหนาย 
ใหผูใชเลือกวาตองการแสดงขอมลูของผูปวยที่เขารบับรกิารโดยใชวันที่เขารับบรกิารเปนการคนหา 
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• ปุมแสดงขอมูล 
เมื่อผูใชกดปุม แสดงขอมลูจะปรากฏขอมลูตามเงื่อนไขที่ผูใชไดกาํหนดไวขางตน 

• ปุมตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
เมื่อผูใชตองการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนที่จะทําการสงใหกับสปสช. โดยทําการกดปุมตรวจสอบขอมูล
เบื้องตนระบบจะโหลดหนาตางตรวจสอบขอมูล  ใหกดที่ Load data > ตรวจสอบ ระบบจะแสดงขอมูลทีผ่าน
และไมผานและสาเหตทุี่ไมผานเพราะเหตใุด 

• ชอง Check Box 
ชองสาํหรบัเลือกขอมลูผูปวยแบบรายบุคคลโดยทาํการเลือกเครือ่งหมายถกูหนาชองผูปวยที่ตองการเลอืก 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 49 หนาจอการตรวจสอบขั้นตน 
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• ปุมสงออกขอมูล 
เมื่อผูใชตองการสงขอมลูผูปวยในใหกับหนวยงาน สปสช. โดยทําไดโดยการกดปุม สงออก ระบบจะดึงขอมูล
จาก  ฐานขอมูลออกมาในรูปแบบไฟล XML(ถาเราเลือกรูปแบบขอมูลเปน XML) ถารูปแบบไฟลเปนแบบ ecd 
(ถาเราเลือกรูปแบบขอมูลเปน ไฟลสําหรับสงไปยัง สปสช.)  
 

 
 

รูปภาพท่ี 50  หนาจอการแนบไฟลไป สปสช. 
 

• ปุมแนบไฟลไป สปสช. 
เมื่อผูใชกดปุม แนบไฟลไป สปสช. ระบบจะจําลองตัวเองเปน Internet Explorer เพื่อสูหนาเว็บไซตของ สปสช. 

• ปุมเปด Folder ecd 
ปุมสําหรับเปด Folder ที่โปรแกรมทําการบันทึกไฟล ecd ลงไป 

• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอการแนบไฟลไป สปสช. 
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เมนูรายงาน 
 

ผูใชหรือหนวยบริการสามารถดูรายงานเบื้องตนโดยเขาไปใหกดเลือก เมนบูรกิาร - - > รายงาน ดังหนาจอรูปที ่51 
และเมื่อเลือกเมนูรายงานแลวโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่52 มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 

รูปภาพท่ี 51  หนาจอเลือกเมนูรายงาน 
 

 
 

รูปภาพที ่52  หนาจอแสดงเมนูรายงาน 
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 เงื่อนไขการเรยีกดขูอมูล 
• ประเภทผูปวย  

ใหเลือกประเภทผูปวยที่ตองการ เชน ทั้งหมด, ผูปวยนอก, ผูปวยใน, รายบุคคล 
• ประเภทขอมูล  

ใหเลือกประเภทขอมูลที่ตองการ เชน AE หรือ RW ซึ่ง RW สามารถเลือกเง่ือนไขไดตามตองการ 
• สถานะขอมูล 

ใหเลือกสถานะขอมูลที่ตองการ จาก Drop Down list ทั้งหมด เชน 0 = ผานการตรวจสอบขั้นตน รอสง,   
1 = สงไปยัง สปสช., 2 = ไมผานการตรวจสอบขั้นตน ( C ), 3 = ไมผานการตรวจสอบจาก สปสช . ( C ) และ    
4 = ผานการตรวจสอบจาก สปสช. ( A ) 

• สิทธิ 
ใหเลือกสถานะขอมูลที่ตองการ จาก Drop Down list เชน สิทธิ UC และสิทธิ อื่นๆ 

• ชวงเวลา 
ใหผูใชเลือกวาตองการคนหาโดยใช วันที่รับเขาบริการ, วันที่จําหนาย หรือวันที่บันทึกขอมูล 

• ปุมสงออกขอมูล 
เมื่อผูใชตองการสรางรายงานจากขอมลูผูปวย ในรูปแบบของ Microsoft Excel ไฟล เมื่อกดปุมนี้ระบบจะเรยีก
โปรแกรม Microsoft Excel พรอมทั้งแสดงตัวรายงานที่ไดสรางใหด ู

• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอรายงาน 

• สรุปจํานวนขอมูล 
สวนนี้จะรายงานเกี่ยวกับ ขอมูลมีทั้งหมด, ขอมูลผูปวยใน และขอมูลผูปวยนอก 
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 เมนตูั้งคาระบบ 
 
           เมนูตั้งคาระบบประกอบไปดวย 

1. ผูใชงานระบบ 
2. จดัการขอมลูแพทย 

 
เมนูผูใชงานระบบ 
 เมนูผูใชงานระบบแบงเปน 4 เมนูคือ 

1. ตั้งคาหนวยบริการ 
วิธกีารใชสามารถดไูดจากหนา 15 

2. เมนูระบบจัดการใหสิทธิผูเขาใชงาน 
ผูใชหรือหนวยบริการสามารถเขาสูระบบจัดการใหสิทธิผูเขาใชงานโดยเขาไปใหกดเลือก  เมนูตั้งคาระบบ - - > 

ผูใชงานระบบ - - > กําหนดสิทธิ ผูเขาใชงาน มีรายละเอียดดังหนาจอที ่53 
 

 
 

รูปภาพที ่53  หนาจอเมนูระบบจัดการใหสิทธิผูเขาใชงาน 
 

เมนูนี้มีหนาทีใ่ชกําหนดสิทธิผูเขาใชงานกอนเขาใชงานตองยืนยันสิทธิเปน  Admin ถาผูเขาใชไมใช Admin หนาตางอืน่ๆ
จะ ไมสามารถใชงานได โดยแสดงหนาจอระบบยืนยันการใชงาน (admin) รูปที ่54 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่54  หนาจอยืนยันการใชงาน Admin 
 

• UserName 
ชองสําหรับกรอก UserName  

• Password 
ชองสําหรับกรอก Password 

• ปุมยืนยัน 
ปุมสําหรับทําการยืนยัน UserName และ Password ที่ทําการกรอก 
 

เมนูเปลี่ยนรหัสผาน ทํางานโดยเรากรอกชื่อ User Name ของสมาชิกที่เราตองการเปลี่ยนรหัสผานใหแลวทําการปอน
รหัสเกาของสมาชิกแลวก็ปอนรหัสใหมที่ตองการลงไป สองครั้งเพื่อยืนยันวาเหมือนกัน ดังหนาจอรูปที ่55 
 

 
 

รูปภาพที ่55  หนาจอเปลี่ยนรหัสผาน 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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• UserName 
ชองสําหรับกรอก UserName 

• Old Password 
ชองสําหรับกรอก Password เกา 

• New Password 
ชองสําหรับกรอก Password ใหม 

• Confirm New Password 
ชองสําหรับกรอกยืนยัน Password ใหม 

• ปุมบันทึก 
ปุมสําหรับยืนยันการเปลีย่นแปลง Password ใหม 
 

เมนูเพิ่มผูใชระบบ  ใชสําหรบัเพิ่มผูเขาใชระบบ  โดยใหใส UserName และ Password แลวยืนยนั Password อีกคร้ัง 
กดเลือกสถานะผูใช (ทั้ง User และ Admin) และกดเพ่ิมผูใชใหม ดังหนาจอรูปที่ 56 
 
 

 
 

รูปภาพที ่56  หนาจอแสดงเพิ่มผูใชระบบ 
 

• UserName 
ชองสําหรับกรอก UserName  

• Password 
ชองสําหรับกรอก Password 

• Confirm Password 
ชองสําหรับกรอกยืนยัน Password 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

• ชอง User 
ถาผูใชตองการเพิ่มผูใชใหมหรอืลบขอมลูผูใชที่เปน  user  

• ชอง admin 
ถาผูใชตองการเพิ่มผูใชใหมหรอืลบขอมลูผูใชที่เปน admin 

• ปุม เพิ่มผูใชใหม 
ปุมสําหรับเพ่ิมผูใชงานใหม 

• ปุมลางรายการ 
ปุมสําหรับลบผูใชเกา 

• ปุมปด 
ปุมสําหรับปดหนาตาง 

 
เมนูแกไขสถานะใชสําหรบัแกไขสถานะของ User เชน ถาผูดูแลระบบตองการยกเลิก User ที่ชื่อ Dream ก็ใหผูดูแลระบบ

พิมพ User ที่ชื่อ Dream ในชอง UserName พรอมทั้งกรอก Password แลวทําการกดเลือกในชองที่เขียนวา ยกเลิก จากนั้นกดปุม
ปรับปรุงสถานะ หรือถาตองการให UserName ที่ชื่อ Dream กลับมาใชงานไดปกติใหผูดูแลระบบเลอืก User ที่ชื่อ Dream ก็ให
ผูดูแลระบบพิมพ User ที่ชื่อ Dream ในชอง UserName พรอมทั้งกรอก Password แลวทําการกดเลือกในชองที่เขียนวา ปกติ แลว
กดปุมปรับปรุงสถานะ ดังหนาจอรูปที ่57 
 

 
 

รูปภาพที ่57  หนาจอแกไขสถานะ UserName 
 

• UserName 
ชองสําหรับกรอก UserName  

• Password 
ชองสําหรับกรอก Password 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

• ชอง ปกต ิ
ถาตองการให User ที่ทําการกรอกในชอง UserName สามารถใชงานไดใหผูใชเลือกชองนี ้

• ชอง ยกเลกิ 
ถาตองการให User ที่ทําการกรอกในชอง UserName ไมสามารถใชงานไดใหผูใชเลือกชองนี ้

• ปุมปรับปรุงสถานะ 
ปุมสําหรับกดปรับปรุงสถานะของ User ที่ทําการกรอกในชอง UserName 
 

เมนูกําหนดสิทธ ิใชสําหรับกําหนดสิทธิของ User วาสามารถเขามาใชเมนูใดไดบางโดยการกดปุม Show User จากนั้น
ชื่อ User ทั้งหมดจะขึ้นมาในตาราง จากนั้นใหผูใชเลือกวาตองการกําหนดสิทธิของ User ไหนใหเลือกโดยการกดที่ชื่อ User นั้น
จากตาราง จากนั้นใหเลือกเมนูที่ตองการในชอง สิทธกิารใชงาน ถาเราตองการเลอืกทุกรายการใหกดปุม Select All (เลือกได 3 
รายการคือ เมนูบริการ, เมนูตั้งคา และเมนูชวยเหลือ)   แตถาตองการเอาเมนูออกหมด (ออกได 3 รายการคือ เมนูบริการ, เมนูตัง้
คา และเมนูชวยเหลือ) ใหกดปุม Clear All จากนั้นใหกดปุมปรับปรงุสิทธิซึ่งเปนการเสรจ็สิ้นขบวนการในการปรบัปรงุสิทธิ
เรียบรอยแลว ดังหนาจอรูปที ่58 
 

 
 

รูปภาพที ่58  หนาจอการกําหนดสิทธิ 
 

• ชอง Column1 
ชองแสดง UserName 

• ชอง Column2 
ชองแสดง Password 

• ชอง เมนูผูปวยนอก 
ชองสําหรับกําหนดสิทธิให User ใชงานเมนูผูปวยนอกได 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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• ชอง เมนูผูปวยใน 
ชองสําหรับกําหนดสิทธิให User ใชงานเมนูผูปวยใน 

• ชอง เมนูบรกิาร 
ชองสําหรับกําหนดสิทธิให User ใชงานเมนูบริการได 

• ชอง เมนูตั้งคา 
ชองสําหรับกําหนดสิทธิให User ใชงานเมนูตั้งคาได 

• ชอง เมนูชวยเหลอื 
ชองสําหรับกําหนดสิทธิให User ใชงานเมนูชวยเหลือได 

• ปุม Select All 
ปุมสําหรับทําการ 

• ปุมปรับปรุงสิทธ ิ
ปุมสําหรับปรับปรุงสิทธิของ User ที่ทําการเลือก 

• ปุม Clear All 
ปุมสําหรบัยกเลกิการเลือกในหวัขอสิทธิการใชงาน 

• ปุม Show User 
ปุมสําหรบัเลือกดขูอมลูของ User 
 

3. เมนูตั้งคาฐานขอมูล 
 

ผูใชหรือหนวยบริการสามารถดูรายงานเบื้องตนโดยเขาไปใหกดเลือก  เมนูตั้งคาระบบ - - > ผูใชงานระบบ - - > ตั้ง
คาฐานขอมลู ดังหนาจอรูปที ่59 แลวโปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่60 
 

 
 

รูปภาพที ่59  หนาจอตั้งคาฐานขอมูล 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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รูปภาพที ่60  หนาจอตั้งคาฐานขอมูล 
 
 ผูใชสามารถเลือกการตั้งคาฐานขอมูลได 2 แบบ คือ 

Ø Access  
ใชในกรณีหนวยบริการหรอืโรงพยาบาลใชเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวในการใชระบบ E-Claim 

Ø MySql 
ใชในกรณีที่หนวยบริการหรอืโรงพยาบาลมหีลายสวนงานใชระบบ E-Claim หลายๆเครื่องแตใช ฐานขอมูล
เดียวกัน ตัวอยางเชน ถาเรามีเครื่อง Server มี IP Address เปน 127.0.0.1 ใชเปนฐานขอมลูกลาง และใน
หนวยบริการของเรามีแผนกที่ใชระบบ E-Claim อยู 3 แผนก  ถาเราตองการใหขอมูลใน 3 แผนกนี้มีฐานขอมูล
ตรงกันใหเราทําการตั้งคาดังในรูปที ่60 โดยชอง Server Host เปนชองสําหรับกรอก IP Address ของเครื่องที่
เปนฐานขอมูลกลางก็คือ 127.0.0.1 ชอง Port ใหกรอก 3306 และชองUser ใหกรอก UserName และ 
Password ที่ไดลงสิทธิไวในโปรแกรม MySQL จากนั้นกดปุมบันทกึ  ถาสามารถติดตอกบัฐานขอมลูได
โปรแกรมจะแสดงขอความวา  “ทําการเปลี่ยนการเชื่อมตอเรียบรอยแลว” ถาไมสามารถตดิตอกบัฐานขอมลูได
โปรแกรมจะแสดงขอความวา “ไมสามารถทําการเชื่อมตอ database ได” 
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4. เมนูสํารองฐานขอมูล 
 
 ผูใชหรือหนวยบริการสามารถดูรายงานเบื้องตนโดยเขาไปใหกดเลือก  เมนูตั้งคาระบบ - - > ผูใชงานระบบ - - > 
สํารอง / นํากลับฐานขอมลู มหีนาจอรูปที ่61 โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที ่62 
 

 
 

รูปภาพที ่61  หนาจอเมนูสํารองฐานขอมูล 
 

 
 

รูปภาพที ่62  หนาจอสํารองฐานขอมูล 
 

• ปุม สํารองฐานขอมูล 
เมื่อผูใชตองการสํารองฐานขอมูลในระบบ ผูใชตองกดที่ปุม สํารองฐานขอมูล  และเมื่อระบบสํารองฐานขอมูล
เสร็จแลวระบบจะม ีMessage box ขึ้นดังรูปที ่63 เพื่อบอกตาํแหนงที่เกบ็ไฟลที่ไดสํารองฐานขอมลูในรูปแบบ 
Zip ไฟลใน โฟลเดอรที่เราไดทําการลงโปรแกรมเชนเราลงโปรแกรมในไดรฟ C เราก็ใหไปดู ที ่
C:\ECLAIM2008\Datas\Backup  

• ปุมปด 
เมื่อผูใชออกจากหนาจอสํารองฐานขอมูล 
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รูปภาพท่ี 63  หนาจอแสดงผลการทํางานหลังจากโปรแกรมสํารองฐานขอมูลเรียบรอยแลว 
 

5. เมนูนาํกลับฐานขอมลู 
 

ผูใชหรือหนวยบริการสามารถดูรายงานเบื้องตนโดยเขาไปใหกดเลือก  เมนูตั้งคาระบบ - - > ผูใชงานระบบ - - > 
สํารอง / นํากลับฐานขอมลู ดังหนาจอรปูที ่64  
 

 
 

รูปภาพที ่64  หนาจอเมนูนํากลับฐานขอมูล 
 

 
 

รูปภาพที ่65  หนาจอนํากลับฐานขอมูล 
 

• ปุม Browse... 
ปุมสําหรบัทาํการเลอืกไฟลฐานขอมลูที่ตองการนาํกลับมาโดยลักษณะไฟลเปน .zip 
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• ปุมนํากลับฐานขอมูล 
เมื่อผูใชตองการนาํฐานขอมลูกลบัมาใชในระบบ ผูใชตองกดที่ปุม นาํกลับฐานขอมลูแลวระบบจะม ีMessage 
Box ขึ้นดังรูปที ่66 และเมื่อระบบสํารองฐานขอมูลเสร็จแลวระบบจะมี Message box ขึ้นดังรูปที ่67 แตถา
ระบบไมสามารถเอาขอมลูเขาไดระบบจะม ีMessage Box ขึ้นดังรูปที ่68 

 

 
 

รูปภาพท่ี 66  หนาจอยืนยันกลับฐานขอมูล 
 

 
 

รูปภาพท่ี 67  หนาจอแจงวาสามารถนําฐานขอมูลเขาระบบได 
 

 
 

รูปภาพที ่68  หนาจอแจงเม่ือไมสามารถนําขอมูลเขาฐานขอมูลได 
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เมนูจัดการขอมูลแพทย 
 

กรณีที่ผูใชตองการจัดการขอมูลแพทย ใหกดเลือก เมนูต้ังคาระบบ - - > จัดการขอมูลแพทย โปรแกรมจะแสดง
หนาจอดังรูปที ่69 
 

 
 

รูปภาพท่ี 69  แสดงหนาจอจดัการขอมูลแพทย 
 
 เมนูจัดการขอมลูแพทยนี้มไีวสําหรับเพิ่มชื่อแพทยผูทําการรักษาที่มีอยูในโรงพยาบาล  

• รหัสแพทย 
สําหรบักรอกรหัสแพทยที่ผูใชตองการบันทกึลงฐานขอมลู 

• ชื่อ – นามสกุล 
สําหรบักรอกชื่อและนามสกลุของแพทยที่ผูใชตองการบนัทกึลงฐานขอมลู 

• สาขา 
สําหรบักรอกสาขาของแพทยที่ผูใชตองการบนัทกึลงฐานขอมลู 

• ปุมบันทึก 
สําหรบับนัทกึขอมลูแพทย 

• ปุมลบ 
สําหรบัลบขอมลูที่อยูในชอง รหสัแพทย, ชื่อ – นามสกุล และสาขา 

• ปุมปด 
สําหรบัปดหนาจอจดัการขอมลูแพทย 
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เมนชูวยเหลอื 
 
เมนูชวยเหลือแบงออกไดเปน 5 เมนูยอยดังรูปภาพที ่70 คือ 

1. เมนูวิธีใช… 
2. เมนูเกี่ยวกับ... 
3. เมนู FAQ… 
4. เมนูปรับปรุงตารางขอมูล (Online) 
5. เมนูปรับปรุงตารางขอมูล (Offline) 

 

 
 

รูปภาพที ่70  หนาจอเมนูชวยเหลือ 
 

1. เมนูวิธีใช 
  เมื่อเลือกเมนนูี้ระบบจะเรยีกไฟลซึ่งเปนคูมือในการใชโปรแกรมขึ้นมาเปน PDF ไฟลดังรูปที ่71 
 

 
 

รูปภาพที ่71  หนาจอแสดงเมนูวิธีใช 
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2. เมนูเกี่ยวกบั 
   

 
 

รูปภาพท่ี 72  หนาจอเกี่ยวกับเวอรชั่นของโปรแกรม 
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รูปภาพที ่73  หนาจอเกี่ยวกับชองทางการติดตอ 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  77 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
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รูปภาพที ่74  หนาจอเกี่ยวกับความเปนมา 
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3. เมนู FAQ 
  เมื่อเลือกเมนูนี้ระบบจะเรียกไปที่ เวป็ สปสช. เพื่อเขาไปอานขอมูล ของ FAQ ลาสุดดังรูปที่ 75 
 

 
 

รูปภาพที ่75  หนาจอแสดงเมนู FAQ 
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4. เมนูปรับปรุงตารางขอมูล (Online) 
เมนูนี้สําหรับทําการปรับปรุงตารางขอมูลแบบ Online โดนเมื่อเลอืกเมนนูี้แลวโปรแกรมจะทําการปรบัปรงุ

ตารางขอมลูใหแบบอัตโนมัติ เมือ่โปรแกรมทําการปรบัปรงุตารางขอมลูเรียบรอยแลวจะมีขอความบอกวา “ปรับปรุง
ตารางขอมูลเรยีบรอยแลว” แตถาโปรแกรมขึ้นวา “ไมมีการปรับปรุงฐานขอมูล” หมายความวา ตารางขอมลูไดถกู
ปรับปรุงเรียบรอยแลว 

 

5. หนาจอปรับปรุงตารางขอมูล (Offline) 
 

 
 

รูปภาพที ่76  หนาจอปรับปรงุตารางขอมลู (Offline) 
 

ในกรณีที่ผูใชไมสามารถเชื่อมตอ Internet ไดผูใชสามารถ Update ตารางขอมูลแบบ Offline ได กดที่เมนูชวยเหลือ 
เลือก ปรับปรุงตารางขอมูล Offline 

• ปุมBrowse…  
สําหรับเลือกที่เก็บไฟล 

• ปุมนําเขาขอมูล (Offline) 
สําหรับนําเขาขอมูลที่ไดจากการที่ Browse file 

• ปุมปด 
สําหรับปดหนาจอปรับปรุงตารางขอมูล (Offline) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  80 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

ภาคผนวก 
 
ความตองการของระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย 
 
 ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย มีความจําเปนตองลงโปรแกรมดงัตอไปนี้ 

1. โปรแกรม MySQL  ถายังไมไดทําการตดิตั้งใหไปดูวิธีการติดตั้งไดที่หนา 80 
2. โปรแกรม MySQL Tool  ถายงัไมไดทําการตดิตั้งใหไปดูวธีิการตดิตั้งไดที่หนา 95 
3. โปรแกรม E-Claim  ถายงัไมไดทําการตดิตั้งใหไปดูวิธีการติดตั้งไดที่หนา 6 

 
วิธีการติดตั้งโปรแกรม MySQL 
 
การติดตั้งโปรแกรม MySQL มีรายละเอียดดังนี้เลอืก CD-ROM - - > Setup.exe ดังรูปที ่77 
 

 
 

รูปภาพที ่77  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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รูปภาพที ่78  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 
  จากรูปที ่78 ใหผูใชทําการเลือกปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที่ 79  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่79 ใหผูใชเลือกชนิดการลงเปน Typical จากนั้นทําการกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่80  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 
  จากรูปที ่80 ใหผูใชกดปุม Install 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่81  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 
  จากรูปที ่81 เครื่องคอมพิวเตอรกําลังทําการลงโปรแกรม MySQL 
 
 

 
 

รูปภาพที ่82  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 จากรูปที ่82 ใหกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่83  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 

 จากรูปที ่83 ใหกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที่ 84  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่84 ใหผูใช เลือกที่ชอง Configure the MySQL Server now ตอจากนั้น ใหกดปุม Finish 
 

 
 

รูปภาพที ่85  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 

  จากรูปที ่85 ใหผูใชกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที่ 86  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่86 ใหผูใชเลือกที ่Standard Configuration จากนั้นกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่87  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 
  จากรูปที ่87 ใหผูใชเลือก Install As Windows Service และเลือก Service Name เปน MySQL และเลือกชอง  

Launch the MySQL Server automatically จากนั้นใหกดปุม Next > 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่88  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 

  จากรูปที ่ 88 ใหผูใชกรอก Password สําหรับในการติดตอกับโปรแกรม MySQL และใหผูใชจดไวดวย 
เนื่องจาก Password สวนนี้มีความสําคัญมาก จากนั้นใหกดปุม Next > 

 

 
 

รูปภาพที ่89  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่ 89 ใหผูใชกดปุม Execute  
 

 
 

รูปภาพที ่90  หนาจอการลงโปรแกรม MySQL 
 

  จากรูปที ่90 ใหผูใชกดปุม Finish ก็เปนการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการติดตั้ง MySQL Tool 
 
 เมื่อเราทําการลงโปรแกรม MySQL เสร็จเรยีบรอยแลว ตอจากนัน้ใหผูใช เลือก mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.exe 
 

 
 

รูปภาพที ่91  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่92  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
 

  จากรูปที ่92 ใหผูใชทําการกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่93  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
 
  จากรูปที ่93 ใหผูใชเลือกที ่I accept the terms in the license agreement จากนั้นใหกดปุม Next > 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่94  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
 
  จากรูปที ่94 ใหผูใชกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่95  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
 
  จากรูปที ่95 ใหผูใชเลือกที ่Complete จากนั้นกดปุม Next > 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 96 หนาจอการติดตั้ง MySQL Tool 
 
  จากรูปที ่96 ใหผูใชกดปุม Install  
 

 
 

รูปภาพที่ 97  หนาจอการติดตั้ง MySQL Tool 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่97 เครื่องคอมพิวเตอรกําลังทําการลงโปรแกรม MySQL Tool 
 

 
 

รูปภาพที ่98  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
 

  จากรูปที ่98 ใหผูใชกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพที ่99  หนาจอการติดต้ัง MySQL Tool 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

  จากรูปที ่99 ใหผูใชกดปุม Next > 
 

 
 

รูปภาพท่ี 100  หนาจอการติดตั้ง MySQL Tool 
 

  จากรูปที ่100 MySQL Tool นั้นไดทาํการตดิตั้งเรยีบรอยแลว ใหผูใชกดปุม Finish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  95 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการเรียกใชโปรแกรม MySQL Tool 
 
 เมื่อผูใชทําการติดตั้งโปรแกรม MySQL และ MySQL Tool เรยีบรอยแลวตามลาํดบั จากนั้นใหผูใชกดที่ปุม Start ที่อยูมุม
ดานซายมือของ Windows จากนั้นเลอืก Programs -- > MySQL -- > MySQL query Browser จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอ
ดังรูปที ่101   
 

 
 

รูปภาพที ่101  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที่ 101 ใหผูใชทําการกรอก Server Host ดวย IP Address ของเครื่อง (ถาไมรูใหไปดูที่หัวขอ วิธีการเช็ค IP 
Address ในเครื่องคอมพิวเตอร) ที่ไดทําการลงโปรแกรมนี้ไวจากนั้นชอง Port ใหใสเปน 3306 ชอง UserName เปน root และ 
Password ใหกรอกตามที่เราเคยตั้งไวตอนที่ลงโปแกรม  MySQL เมื่อกรอกครบแลวใหกดปุม OK ถาตองการลบขอมูลที่เราได
กรอกไวในชองดังที่กลาวมาใหกดปุม Clear 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่102  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที ่102 ใหผูใชกดปุม Ignore 
 

 
 

รูปภาพที ่103  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 จากรูปที ่103 หนานี้แสดงตัวโปรแกรม MySQL Tool ตอจากนั้นใหผูใชกดปุม File - - > Open Script… จากนั้นหนาจอ
จะแสดงดังรูปที ่104 
 

 
 

รูปภาพที ่104  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที ่104 ใหผูใชเลือกโฟลเดอรที่บันทึกไฟล eclaimdb  - -> eclaimdb จากนั้นกดปุม Open จะไดผลดังรูปที ่
105 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่105  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที ่105 แสดง script ที่เราทําการเปดขึ้นมา 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่106  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที ่106 ใหผูใชกดปุม Continue (ตีกรอบสีแดงไวในรูป) โปรแกรมจะดําเนินการ Run Script ดังรูป 107 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่107  หนาจอโปรแกรม MySQL query Browser 
 
 จากรูปที ่107 เมื่อเราทําการ Run Script เรียบรอยแลว ก็เปนการเสร็จสิ้น รอจนกวา Progress bar ดานลางเต็มครบ 
100% และปุม Continue โชวขึ้นมาอีกครั้งดังรูปที ่108 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่108  หนาจอเมื่อทําการ Run Script เสร็จส้ิน 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไมผานการตรวสอบขางตนของผูปวยนอก (OPD) 
 

 
 

รูปภาพที ่109  หนาจอผูปวยนอกเมื่อขอมูลไมผานการตรวจสอบขั้นตน 
 

 เมื่อขอมลูผูปวยนั้นยงัไมผานการตรวจสอบขอมลูขางตน จะมปีุมที่เขียนวา “รายละเอียดการตรวจสอบ” ไวใหผูใช
สามารถตรวจสอบรายละเอยีดวาขอมลูสวนใดผิดพลาดดังตวัอยางรปูที่ 109 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพท่ี 110  หนาจอแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ 
 

 หนาจอดังรูป 110 จะแสดงรายละเอียดของ รหัส, รายการ และแนวทางการแกไขใหผูใชสามารถแกไขขอมลูสวนที่ 
ไมถกูตองหรือครบถวนไดอยางถูกตอง 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไมผานการตรวสอบขางตนของผูปวยใน (IPD) 
 

 
 

รูปภาพที ่111  หนาจอผูปวยนอกเมื่อขอมูลไมผานการตรวจสอบขั้นตน 
 

 เมื่อขอมลูผูปวยนั้นยงัไมผานการตรวจสอบขอมลูขางตน จะมปีุมที่เขียนวา “รายละเอียดการตรวจสอบ” ไวใหผูใช
สามารถตรวจสอบรายละเอยีดวาขอมลูสวนใดผิดพลาดดังตวัอยางรปูที่ 111 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพท่ี 112  หนาจอแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ 
 

หนาจอดังรูป 112 จะแสดงรายละเอียดของ รหัส, รายการ และแนวทางการแกไขใหผูใชสามารถแกไขขอมลูสวนที่ 
ไมถกูตองหรือครบถวนไดอยางถกูตอง 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการเช็ค IP Addressในเครื่องคอมพิวเตอร 
 
 หัวขอนี้จะอธิบายวิธีการเช็ควาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูนั้นมี IP Address เปนอะไรโดยใหไปที่เมน ูStart ของโปรแกรม 
Windows จากนั้นไปที ่Run เมื่อกดปุม Run แลวจะปรากฎดังรูปที ่113 
 

 
 

รูปภาพที ่113  หนาจอแสดงเมื่อกดปุม Run 
 

 จากรูปที ่113 ใหผูใชพมิพคําสั่ง cmd ที่ชอง Open จากนั้นกดปุม OK เมื่อกดปุม OK แลวจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 114 
 

 
 

รูปภาพที ่114  แสดงหนาจอเมื่อทําการเรียกใชคําสั่ง cmd 
 
 จากนั้นใหผูใชพมิพคําสั่ง ipconfig แลวกดปุม Enter จะไดหนาจอ ดังรูปที ่115 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพท่ี 115  หนาจอแสดง IP Address ของเครือ่งคอมพวิเตอร 
 

 จากรปูที ่115 นั้นใหผูใชจด IP Address ของเครื่องเพื่อไปใชในการใส Server Host ของโปรแกรม MySQL 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วธิีการติดตั้ง MySQL สําหรับ Client หลายเครื่อง 
 
 หัวขอนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้ง MySQL สําหรับใชในกรณี Client และ Server ขั้นตอนแรกใหเปด MySQL Administrator 
โดยใหไปที่ Start > Programs > MySQL > MySQL Administrator ดังรูปที่ 116 
 

 
 

รูปภาพที ่116  เปดหนา MySQL Administrator 
 
จะเปดหนาจอ MySQL Administrator ดังรูปที ่117 ใหกรอก User และ Password (ใช Password ทีล่งไวตอนแรก) 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่117  เขาหนาจอ Login 
 

เมื่อ Login ไดแลวจะแสดงหนาจอ MySQL Administrator ใหไปที่ User Administrator และกดปุม Add new user ดัง
รูปภาพที ่118  
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รูปภาพที ่118  MySQL Administrator 
 

กรอก MySQL User, Password และ Confirm Password ดังรูปที ่119 ผูใชสามารถระบ ุUser และ Password ได
ตามที่ตองการ ในเอกสารนี้จะออกเปน 

v MySQL User : eclaimuser 
v Password : 1234 
v Confirm Password : 1234 

 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  111 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่119  กรอก MySQL User และ Password 
 

จากนั้นใหไปที ่Tab “Schema Privileges” แลวเลือก Schemata เปน eclaimdb หรือ ฐานขอมลูทีไ่ดตดิตั้งไวตอนแรก 
แลวกดปุม “<<” เพื่ออนุญาตใิหผูใชนี้สามารถใชงานฐานขอมลูดงักลาวได ดังรูปภาพที ่120 
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รูปภาพที ่120  หนาจอ Schema Privileges 
 
กดปุม “Apply changes” เพื่อบันทกึผูใชงานลงฐานขอมูล 
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รูปภาพท่ี 121  กดปุม Apply changes 
 
จะได User : eclaimuser ดังรูปภาพที ่122 
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รูปภาพท่ี 122  User: eclaimuser 
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โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีการแกไขขอมูล e-Pac 
 

ขั้นตอนในการขอแกไขขอมูลผานโปรแกรม e-Claim มีขั้นตอนดังนี ้
1. เขาหนาเว็ปที่  http://eclaim.nhso.go.th  จากนั้นให Login เขาระบบ แลวไปเลือกเมนูดานขวามือที่ชื่อวา “แกไขขอมูล    

e-Pac” จากโดยตองทําการเลือกวาเปนผูปวย OPD หรือ IPD 
1.1. กรณี เปนขอมูลผูปวยนอก ( OPD ) 

1.1.1. จากรูปที ่123 ใหเลือกการคนหาเปน OPD ( ใหนาํเมาสไปเลือกทีช่องกลมๆ หนาตัวอักษร OPD ) 
 

 
 

รูปภาพท่ี 123  หนาจอแสดงหนาคนหาขอมูล e-Pac 
 

1.1.2. จากนั้น สมมติวาหนวยบริการตองการ หาขอมูลของผูปวยที่มี HN เปน 000005268 ใหนําเอาเลข HN ที่ตองการ
คนหาไปใสในชอง HN ดังรูปภาพที ่124 แลวกดปุมคนหา  

เพิ่มเติมของขอ 1.1.2. 
ชอง PERSON_ID   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขรหสับตัรประชาชน 13 หลัก 
ชอง HN   สําหรับกรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจําตวัผูปวย (HN) 
ชอง AN สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขทีผู่ปวยใน (AN) (สําหรบัคนหาผูปวยนอกชองนี้ไมตอง

กรอก) 
ชอง DATEADM  สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช วันทีเ่ขารับของผูปวย 
 
หมายเหตุ เวลาคนหาขอมลูผูปวยสาํหรบัทําการแกไขขอมลูแบบ e-Pac นั้น ตองกรอกขอมูลในชอง
อยางนอย 1 ชอง( และสามารถกรอกโดยใชขอมูลมากกวา 1 ชองได ) 
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รูปภาพท่ี 124  หนาจอแสดงหนาคนหาขอมูล e-Pac 
 

1.1.3. หนาจอจะแสดงขอมูลทีต่องการคนหาดงัรูปภาพที่ 125 
 

 
 

รูปภาพท่ี 125  หนาจอแสดงหนาคนหาขอมูล e-Pac 
 

1.1.4. ใหกดปุม Download แลวหนาจอจะแสดงดังรูปภาพที ่ 126 
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รูปภาพที ่126  หนาจอแสดงการ Download File e-Pac 
 

1.1.5. จากรูปที ่127 ใหกดปุม save จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปที ่128 
 

 
 

รูปภาพที ่127  หนาจอ Download File e-Pac 
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รูปภาพที ่128  หนาจอ Save File e-Pac 
 

1.1.6. จากรูปภาพที ่128 ใหผูเลือกวาจะทําการบันทึกไฟลที่ตองการไวทีใ่ดของเคร่ือง เมื่อเลอืกที่เกบ็ไดเรยีบรอยแลวให
กดปุม Save 

1.1.7. เมื่อ Download ไฟล e-Pac เรยีบรอยแลวใหผูใชทาํการเปดโปรแกรม e-Claim ตัวที่ติดตั้งไวในเครื่อง  
1.1.8. เมื่อเปดโปรแกรม e-Claim (จะแสดงใหเห็นวา กอนที่จะนําขอมูลที่โหลดมาทําการแกไขนั้นสถานะของขอมูลนั้น

จะเปนแถบสีฟา สามารถดูไดจากเมนูคนหาขอมูลผูปวย ) ดังรูปภาพที ่129 
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รูปภาพที ่129  หนาจอแสดงสถานะขอมูลกอนนํา e-Pac เขาแกไข 
 

1.1.9. ตอจากนั้นใหผูใชไปเลือกที่เมน ูบริการ  à รับขอมูล à e-Pac / e- Appeal ดังรูปภาพที ่130 
 

 
 

รูปภาพท่ี 130  หนาจอแสดงเมนู e-Pac 
 

1.1.10. จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่131 
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รูปภาพท่ี 131  หนาจอนําเขาขอมูล e-Pac 
 

1.1.11. เลือกที่ปุม Browse… แลวเลือกที่ไฟลทีไ่ดทาํการ Download มาดังรูปภาพที ่132 

 
 

รูปภาพที ่132  หนาจอการเลอืกไฟล 
 

1.1.12. จากรูปภาพที ่132 เมื่อทําการกดปุม Open แลวหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่133 
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รูปภาพท่ี 133  หนาจอนําเขาขอมูล e-Pac  
 

1.1.13. จากนั้นใหกดปุม นาํเขาขอมลู จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรปูภาพที่ 134 

 
 

รูปภาพท่ี 134  หนาจอนําเขาขอมูล e-Pac 
 

1.1.14. เมื่อผูใชนําเขา e-Pac เรียบรอยแลวโปรแกรมจะแสดงดังรูปภาพที ่134 โปรแกรมจะแจงวาขอมูลตัวที่นําเขาได 
ปรับสถานะเรียบรอยแลว 

1.1.15. จากนั้นใหไปหนาเมนูคนหาผูปวยนอกแลวกดคนหาจะปรากฎดังรูปภาพที ่135 
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รูปภาพที ่135  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.1.16. จากรูปภาพที ่135 ขอมูลจะเพิ่มออกมาเปนสองชองคือ ชองสีเทา (เปนชองขอมูลเกากอนทําการแกไข ผูใชจะ
ไมสามารถแกไขขอมลูชองนี้ได) และอีกชองคือชองสีขาว (เปนชองสําหรับใหผูใชทําการแกไขขอมลู)  ชองสขีาว
เปนชองสําหรับทําการแกไข!!! 

1.1.17. ถาตองการทาํการแกไขใหผูใชเลอืกชองขอมลูสีขาวขึ้นมาโดยการเอาเมาสไปชี้ที่ชองขอมลูตัวนั้นแลวทาํการ 
ดับเบิ้ลคลิก จะไดหนาจอดังรูปภาพที ่136 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่136  หนาจอแกไขขอมลู 
 

1.1.18. จากรูปภาพที ่136 ผูใชสามารถแกขอมลูไดตามปกต ิ
 

1.2. กรณี เปนขอมูลผูปวยใน ( IPD ) 
1.2.1. จากรูปที ่137 ใหเลือกการคนหาเปน IPD ( ใหนําเมาสไปเลือกที่ชองกลมๆ หนาตัวอักษร IPD ) 

 

 
 

รูปภาพที ่137  หนาจอคนหาขอมูล e-Pac 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  124 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.2.2. สมมติวาหนวยบริการตองการ หาขอมูลของผูปวยที่มี AN เปน 510046926 ใหนําเอาเลข AN ที่ตองการคนหาไป
ใสในชอง AN ดังรูปภาพที ่138 แลวกดปุมคนหา 

 
เพิ่มเติมของขอ 1.2.2. 
ชอง PERSON_ID   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขรหสับตัรประชาชน 13 หลัก 
ชอง HN   สําหรับกรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจาํตัวผูปวย (HN) 
ชอง AN   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจําตัวผูปวยใน (AN) 
ชอง DATEADM  สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช วันที่เขารับบริการของผูปวย 
 
หมายเหตุ เวลาคนหาขอมลูผูปวยสาํหรบัทําการแกไขขอมลูแบบ e-Pac นั้น ตองกรอกขอมูลในชอง
อยางนอย 1 ชอง( สามารถกรอกโดยใชขอมลูมากกวา 1 ชองได ) 

 

 
 

รูปภาพที ่138  หนาจอคนหาขอมูล e-Pac 
 

1.2.3. หนาจอจะแสดงขอมูลทีต่องการคนหาดงัรูปภาพที่ 139 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่139  หนาจอคนหาขอมูล e-Pac 
 

1.2.4. กดปุม Download แลวหนาจอจะแสดงดังรูปภาพที ่140 
 

 
 

รูปภาพที ่140  หนาจอสําหรับ Download File 
 

1.2.5. จากรูปที ่141 ใหกดปุม save จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่142 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่141  หนาจอ Save File e-Pac 
 

 
 

รูปภาพที ่142  หนาจอ Save File e-Pac 
 

1.2.6. จากรูปภาพที ่142 ใหผูเลือกวาจะทําการบันทึกไฟลที่ตองการไวทีใ่ดของเคร่ือง เมื่อเลอืกที่เกบ็ไดเรยีบรอยแลวให
กดปุม Save 

1.2.7. เมื่อ Download ไฟล e-Pac เรยีบรอยแลวใหผูใชทาํการเปดโปรแกรม e-Claim ตัวที่ติดตั้งไวในเครื่อง 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.2.8. เมื่อเปดโปรแกรม e-Claim (จะแสดงใหเห็นวา กอนที่จะนําขอมูลที่โหลดมาทําการแกไขนั้นสถานะของขอมูลนั้น
จะเปนแถบสีฟา สามารถดูไดจากเมนูคนหาขอมูลผูปวย ) ดังรูปภาพที่ 143 

 

 
 

รูปภาพที ่143  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.2.9. จากนั้นใหผูใชไปเลือกที่เมน ูบรกิาร  à รับขอมูล à e-Pac / e- Appeal ดังรูปภาพที ่144 
 

 
 

รูปภาพที ่144 หนาจอแสดงเมนู e-Pac 
 

1.2.10. จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่ 145 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่145  หนจอแสดงหนานําเขาขอมูล e-Pac 
 

1.2.11. เลือกที่ปุม Browse แลวเลือกทีไ่ฟลที่ไดทาํการ Download มาดังรูปภาพที ่146 
 

 
 

รูปภาพท่ี 146  หนาจอแสดงการเลือกไฟล e-Pac 
 

1.2.12. จากรูปภาพที ่146 เมื่อทําการกดปุม Open แลวหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่147 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่147  หนาจอแสดงการนําเขา e-Pac 
 

1.2.13. จากนั้นใหกดปุม นาํเขาขอมลู จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรปูภาพที่ 148 
 

 
 

รูปภาพที ่148  หนาจอแสดงการนําเขา e-Pac 
 

1.2.14. เมื่อผูใชนําเขา e-Pac เรียบรอยแลวโปรแกรมจะแสดงดังรูปภาพที ่148 โปรแกรมจะแจงวาขอมูลตัวที่นําเขาได 
ปรับสถานะเรียบรอยแลว 

1.2.15. จากนั้นใหไปหนาเมนูคนหาผูปวยในแลวกดคนหาจะปรากฎดังรูปภาพที ่149 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่149  หนาจอแสดงหนาคนหาขอมูล 
 

1.2.16. จากรูปภาพที ่149 ขอมูลจะเพิ่มออกมาเปนสองชองคือ ชองสีเทา(เปนชองขอมลูเกากอนทาํการแกไข ผูใชจะไม
สามารถแกไขขอมลูชองนี้ได) และอีกชองคือชองสีขาว (เปนชองสําหรับใหผูใชทําการแกไขขอมูล)  ชองสขีาว
เปนชองสําหรับทําการแกไข!!! 

1.2.17. ถาตองการทาํการแกไขใหผูใชเลอืกชองขอมลูสีขาวขึ้นมาโดยการเอาเมาสไปชี้ที่ชองขอมลูตัวนั้นแลวทาํการ
ดับเบิ้ลคลิก จะไดหนาจอดังรูปภาพที ่150 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่150  หนาจอแสดงหนาแกไขขอมูล 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

วิธีขออุทธรณ( e-Appeal ) 
 

ขั้นตอนในการขอแกไขขอมูลที่ทําการอุทธรณผานโปรแกรม e-Claim มีขั้นตอนดังนี ้
1. เขาหนาเว็ปที่  http://eclaim.nhso.go.th  จากนั้นให Login เขาระบบ แลวไปเลือกเมนูดานขวามือที่ชื่อวา “อุทธรณจาย

คาชดเชย” จากโดยตองทําการเลือกวาเปนผูปวย OPD หรือ IPD ดังรูปภาพที ่151 
 

 
 

รูปภาพที ่151  หนาจอแสดงเมน ูe-Appeal 
 

1.1. กรณีเปนขอมูลผูปวยนอก( OPD ) 
1.1.1. จากรูปที ่152 ใหเลือกการคนหาเปน OPD ( ใหนาํเมาสไปเลือกทีช่องกลมๆหนาตวัอกัษร OPD ) 

 

 
 

รูปภาพที ่152  หนาจอคนหาขอมูล e-Appeal 
 

1.1.2. สมมติวาหนวยบริการตองการ หาขอมูลของผูปวยที่มี HN เปน 510012536 ใหนําเอาเลข HN ที่ตองการคนหาไป
ใสในชอง HN ดังรูปภาพที่ 153 แลวกดปุมคนหา  

 
 

http://www.nhso.go.th
http://eclaim.nhso.go.th
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
เพิ่มเติมของขอ 1.1.2. 
ชอง PERSON_ID   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขรหสับตัรประชาชน 13 หลัก 
ชอง HN   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจาํตวัผูปวย (HN) 
ชอง AN   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขทีผู่ปวยใน (AN) 
ชอง DATEADM  สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช วันที่เขารับบริการของผูปวย 
 
หมายเหตุ เวลาคนหาขอมลูผูปวยสาํหรบัทําการแกไขขอมลูแบบ e-Appeal น้ัน ตองกรอกขอมูลในชอง
อยางนอย 1 ชอง( สามารถกรอกโดยใชขอมลูมากกวา 1 ชองได ) 

 

 
 

รูปภาพที ่153  หนาจอแสดงการคนหาขอมูล e-Appeal 
 

1.1.3. หนาจอจะแสดงขอมูลทีต่องการคนหาดงัรูปภาพที่ 154 
 

 
 

รูปภาพที ่154  หนาจอแสดงการคนหาขอมูล e-Appeal 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  134 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.1.4. กดปุม Download แลวหนาจอจะแสดงดังรูปภาพที ่ 155 
 

 
 

รูปภาพที ่155  หนาจอแสดงการ Download File e-Appeal 
 

1.1.5. จากรูปที ่ 156 ใหกดปุม save จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปที ่157 
 

 
 

รูปภาพที ่156  หนาจอ Save File e-Appeal 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่157  หนาจอ Save File e-Appeal 
 

1.1.6. จากรูปภาพที ่157 ใหผูเลือกวาจะทําการบันทึกไฟลที่ตองการไวทีใ่ดของเคร่ือง เมื่อเลอืกที่เกบ็ไดเรยีบรอยแลวให
กดปุม Save 

1.1.7. เมื่อ Download ไฟล e-Appeal เรียบรอยแลวใหผูใชทาํการเปดโปรแกรม e-Claim ตัวที่ติดตั้งไวในเครื่อง  
1.1.8. เปดโปรแกรม e-Claim (จะแสดงใหเห็นวา กอนที่จะนําขอมูลที่โหลดมาทําการแกไขนั้นสถานะของขอมูลนั้นจะ

เปนแถบสีฟา สามารถดูไดจากเมนูคนหาขอมูลผูปวย ) ดังรูปภาพที ่158 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่158  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.1.9. จากนั้นใหผูใชไปเลือกที่เมน ูบรกิาร  à รับขอมูล à e-Pac / e- Appeal ดังรูปภาพที ่159 
 

 
 

รูปภาพที ่159  หนาจอแสดงเมน ูe-Appeal 
 

1.1.10. จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่160 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่160  หนาจอการนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.1.11. เลือกที่ปุม Browse แลวเลือกทีไ่ฟลที่ไดทาํการ Download มาดังรูปภาพที ่161 
 

 
 

รูปภาพที ่161  หนาจอเลอืกไฟล e-Appeal 
 

1.1.12. จากรูปภาพที ่11 เมื่อทําการกดปุม Open แลวหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่162 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่162  หนาจอการนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.1.13. จากนั้นใหกดปุม นาํเขาขอมลู จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรปูภาพที่ 163 
 

 
 

รูปภาพที ่163  หนาจอการนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.1.14. ผูใชนําเขา e-Appeal เรียบรอยแลวโปรแกรมจะแสดงดังรูปภาพที ่163 โปรแกรมจะแจงวาขอมูลตัวที่นําเขาได 
ปรับสถานะเรียบรอยแลว 

1.1.15. จากนั้นใหไปหนาเมนูคนหาผูปวยนอกแลวกดคนหาจะปรากฎดังรูปภาพที ่164 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่164  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.1.16. จากรูปภาพที ่164 ขอมูลจะเพิ่มออกมาเปนสองชองคือ ชองสีเทา(เปนชองขอมลูเกากอนทาํการแกไข ผูใชจะไม 
สามารถแกไขขอมลูชองนี้ได) และอีกชองคือชองสีขาว (เปนชองสําหรับใหผูใชทําการแกไขขอมูล)  ชองสีขาว
เปนชองสําหรับทําการแกไข!!! 

1.1.17. ถาตองการทาํการแกไขใหผูใชเลอืกชองขอมลูสีขาวขึ้นมาโดยการเอาเมาสไปชี้ที่ชองขอมลูตัวนั้นแลวทาํการ 
ดับเบิ้ลคลิก จะไดหนาจอดังรูปภาพที ่165 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่165  หนาจอแกไขขอมลู 
 

1.2. กรณีเปนขอมูลผูปวยผูปวยใน ( IPD ) 
1.2.1. จากรูปที ่166 ใหเลือกการคนหาเปน IPD ( ใหนําเมาสไปเลือกที่ชองกลมๆหนาตัวอักษร IPD ) 

 

 
 

รูปภาพที ่166  หนาจอคนหาขอมูล e-Appeal 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.2.2. สมมติวาหนวยบริการตองการ หาขอมูลของผูปวยที่มี AN เปน 510046926 ใหนําเอาเลข AN ที่ตองการคนหาไป
ใสในชอง AN ดังรูปภาพที ่167 แลวกดปุมคนหา 

 
เพิ่มเติมของขอ 1.2.2. 
ชอง PERSON_ID   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขรหสับตัรประชาชน 13 หลัก 
ชอง HN   สําหรับกรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจาํตัวผูปวย (HN) 
ชอง AN   สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช เลขประจําตัวผูปวยใน (AN) 
ชอง DATEADM  สําหรบักรอกคนหาขอมลูโดยใช วันที่เขารับบริการของผูปวย 
 
หมายเหตุ เวลาคนหาขอมลูผูปวยสาํหรบัทําการแกไขขอมลูแบบ e-Appeal น้ัน ตองกรอกขอมูลในชอง
อยางนอย 1 ชอง( สามารถกรอกโดยใชขอมลูมากกวา 1 ชองได ) 

 

 
 

รูปภาพที ่167  หนาจอคนหาขอมูล e-Appeal 
 

1.2.3. หนาจอจะแสดงขอมูลทีต่องการคนหาดงัรูปภาพที่ 168 
 

http://www.nhso.go.th


 Qq\ QqQ       
 
 
 

 

ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลการบริการทางการแพทย                                                                                           หนา  142 

 

“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่168  หนาจอคนหาขอมูล e-Appeal 
 

1.2.4. กดปุม Download แลวหนาจอจะแสดงดังรูปภาพที ่169 
 

 
 

รูปภาพที ่169  หนาจอ Download File  
 

1.2.5. จากรูปที1่70 ใหกดปุม save จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่171 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่170  หนาจอ Save File e-Appeal 
 

 
 

รูปภาพที ่171  หนาจอ Save File e-Appeal 
 

1.2.6. จากรูปภาพที ่171 ใหผูเลือกวาจะทําการบันทึกไฟลที่ตองการไวทีใ่ดของเคร่ือง เมื่อเลอืกที่เกบ็ไดเรยีบรอยแลวให
กดปุม Save 

1.2.7. เมื่อ Download ไฟล e-Appeal เรียบรอยแลวใหผูใชทาํการเปดโปรแกรม e-Claim ตัวที่ติดตั้งไวในเครื่อง 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.2.8. เมื่อเปดโปรแกรม e-Claim (จะแสดงใหเห็นวา กอนที่จะนําขอมูลที่โหลดมาทําการแกไขนั้นสถานะของขอมูลนั้น
จะเปนแถบสีฟา สามารถดูไดจากเมนูคนหาขอมูลผูปวย ) ดังรูปภาพที่ 172 

 

 
 

รูปภาพที ่172  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.2.9. จากนั้นใหผูใชไปเลือกที่เมน ูบริการ  à รับขอมูล à e-Pac / e- Appeal ดังรูปภาพที ่173 
 

 
 

รูปภาพที ่173  หนาจอแสดงเมน ูe-Appeal 
 

1.2.10. จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่174 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพท่ี 174  หนาจอนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.2.11. เลือกที่ปุม Browse แลวเลือกทีไ่ฟลที่ไดทาํการ Download มาดังรูปภาพที ่ 175 
 

 
 

รูปภาพที ่175  หนาจอเลอืกไฟล e-Appeal 
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“ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” เลขที ่๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคาร
รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

1.2.12. จากรูปภาพที ่175 เมื่อทําการกดปุม Open  แลวหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่176 
 

 
 

รูปภาพท่ี 176  หนาจอนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.2.13. จากนั้นใหกดปุม นําเขาขอมลู จากนั้นหนาจอจะปรากฎดังรูปภาพที ่177 
 

 
 

รูปภาพท่ี 177  หนาจอนําเขาขอมูล e-Appeal 
 

1.2.14. เมื่อผูใชนําเขา e-Appeal เรียบรอยแลวโปรแกรมจะแสดงดังรูปภาพที ่177 โปรแกรมจะแจงวาขอมูลตัวที่ 
นาํเขาไดปรบัสถานะเรียบรอยแลว 

1.2.15. จากนั้นใหไปหนาเมนูคนหาผูปวยในแลวกดคนหาจะปรากฎดังรูปภาพที ่178 
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รวมหนวยงานราชการ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท เบอรกลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 
 

รูปภาพที ่178  หนาจอคนหาขอมูล 
 

1.2.16. จากรูปภาพที ่178 ขอมูลจะเพิ่มออกมาเปนสองชองคือ ชองสีเทา (เปนชองขอมูลเกากอนทําการแกไข ผูใชจะ 
ไมสามารถแกไขขอมลูชองนี้ได) และอีกชองคือชองสีขาว (เปนชองสําหรบัใหผูใชทาํการแกไขขอมลู) ชองสขีาว
เปนชองสําหรบัทําการแกไข!!! 

1.2.17. ถาตองการทาํการแกไขใหผูใชเลอืกชองขอมลูสีขาวขึ้นมาโดยการนาํเมาสไปชี้ที่ชองขอมูลตวันั้นแลวทําการ 
ดับเบิ้ลคลิก จะไดหนาจอดังรูปภาพที่ 179 
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รูปภาพท่ี 179  หนจอแกไขขอมูล 
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