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คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 1 
 

ขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรม OP BKK Claim 
ส่วน Client 

การตดิตั้งโปรแกรม 
 การติดตั้งโปรแกรม มีรายละเอียดดงัน้ี ใหเ้ลือก CD-ROM - - > setup.exe  ดงัรูปท่ี 1 
โปรแกรมจะแสดงหนา้จอติดตั้ง ดงัรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 1 ขอ้มูล CD-ROM 

 
 
 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 2 
 

 
รูปท่ี 2 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม 

 
 กดปุ่ม Next ปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 3 จากนั้น กด Next จะปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 3 หนา้จอ Select Installation Folder 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 3 
 

 
รูปท่ี 4 หนา้จอ Confirm Installation 

 
 กดปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม ปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 หนา้จอ Installing OPBKKClaim 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 4 
 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 หนา้จอ Installation Complete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 5 
 

การเข้าใช้งานโปรแกรม 

 ผูใ้ช ้สามารถดบัเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรม OPBKKClaim ท่ีอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 ไอคอนโปรแกรม OPBKKClaim 

 

 
 

การ Login เข้าสู่ระบบ 

 เม่ือผูใ้ช ้ เขา้ใชง้านโปรแกรมคร้ังแรก ระบบจะใหผู้ใ้ชต้ั้งค่าฐานขอ้มูล ดงัรูปท่ี 8 ซ่ึงจะตอ้งติดตั้งฐานขอ้มูล
ก่อนท่ีจะท าการตั้งค่าฐานขอ้มูลจากโปรแกรม OPBKKClaim 

- การตั้งค่าฐานข้อมูล 

 
รูปท่ี 8 หนา้จอตั้งค่าฐานขอ้มูล 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 6 
 

 กรอกค่าดงัน้ี 
o Server    ระบุ IP Address หรือ Host Name ของเคร่ืองท่ีติดตั้งฐานขอ้มูล 
o Port    ระบุ port ท่ีใชติ้ดต่อฐานขอ้มูล , default จะเป็น 5432 
o User   ช่ือผูใ้ชท่ี้สามารถติดต่อฐานขอ้มูล 
o Password รหสัผา่นของฐานขอ้มูล 
o Database ช่ือฐานขอ้มูล 

 
เม่ือผูใ้ชไ้ดท้  าการกรอกค่าขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะให้ผูใ้ชก้  าหนดสถานพยาบาลท่ีติดตั้งโปรแกรมน้ี ดงั

รูปท่ี 8 ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลสถานพยาบาลได ้โดยกดปุ่ม   จะแสดงหนา้จอการคน้หาดงัรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9 หนา้จอส าหรับก าหนดสถานพยาบาล 

 
หนา้จอส าหรับท าการคน้หาสถานพยาบาล สามารถคน้หาสถานพยาบาลโดยใชช่ื้อหรือรหสั ในการคน้หา

เม่ือไดช่ื้อสถานพยาบาลเรียบร้อยแลว้ ท าการกดปุ่มเลือก 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 7 
 

 
รูปท่ี 10 หนา้จอส าหรับท าการคน้หาสถานพยาบาล 

 
จะกลบัมาแสดงหนา้จอส าหรับก าหนดสถานพยาบาลอีกคร้ัง จากนั้นก าหนดล าดบัเคร่ือง ดงัรูปท่ี 11 กดปุ่ม

บนัทึก 
 

 
รูปท่ี 11 หนา้จอส าหรับท าการคน้หาสถานพยาบาล 

 เม่ือท าการก าหนดสถานพยาบาลเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้จอสร้างผูใ้ชง้าน ดงัรูปท่ี 12 เม่ือผูใ้ชง้านได้
สร้าง ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เสร็จเรียบร้อยแลว้  
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 8 
 

 
รูปท่ี 12 หนา้จอส าหรับท าการสร้าง User ส าหรับการเขา้ใชง้านคร้ังแรก 

 
โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 12 เพื่อใหผู้ใ้ชง้านกรอก ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ส าหรับการเขา้ใชง้าน

ระบบ 
 

 
รูปท่ี 13 หนา้จอการ Login เพื่อใชง้านโปรแกรม 

 
แต่ถา้ผูใ้ชก้รอก ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ไม่ถูกตอ้ง โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 14 
 

 
รูปท่ี 14 หนา้จอการ Login เม่ือกรอก ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ไม่ถูกตอ้ง 

 
 ผูใ้ชก้รอก ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ถูกตอ้ง โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 15 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 9 
 

 
รูปท่ี 15 หนา้จอโปรแกรม OPBKKClaim 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 10 
 

การตั้งค่าระบบ 

เมนูปรับปรุงข้อมูล Master 

 กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน (Master) ท าได ้ 2 วธีิ คือแบบ Online หรือ Offline โดยกด
เลือก เมนู ตั้งค่า  ปรับปรุง Online หรือ ปรับปรุง Offline ดงัรูปท่ี 16 และปรากฎหนา้จอการปรับปรุงขอ้มูล
พื้นฐาน (Master) ดงัรูปท่ี 17 จากนั้นกดปุ่ม ดาวน์โหลด โปรแกรมท าการดึงขอ้มูลจาก สปสช. มาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้มูลพื้นฐาน หากเลือก ปรับปรุง Offline จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 18 จากนั้นกดปุ่ม เลอืกไฟล์ จะปรากฏหนา้จอ
เลือกไฟล ์.opz ดงัรูป 18 โปรแกรมจะท าการดึงขอ้มูลจากไฟล ์.opz มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
 

 
รูปท่ี 16 เมนูปรับปรุงขอ้มูล Master 

 
 

 
รูปท่ี 17 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มูล Master แบบ Online 

 
 
 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 11 
 

 
รูปท่ี 18 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มูล Master แบบ Offline 

 

 
รูปท่ี 19 หนา้จอเลือกไฟล ์.opz เพื่อท าการปรับปรุงขอ้มูล Master แบบ Offline 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 12 
 

เมนูฐานข้อมูล 

 ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเปล่ียนรูปแบบของฐานขอ้มูล ท าไดโ้ดย กดเลือก เมนู ตั้งค่า  ฐานข้อมูล ดงัรูปท่ี 
19 จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 20 

 
รูปท่ี 20 เมนูฐานขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 21 หนา้จอก าหนดฐานขอ้มูล 

 
เม่ือผูใ้ชง้านเลือกเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บันทกึ  แต่ถา้ตอ้งการยกเลิกการติดตั้งกดปุ่ม ยกเลกิ 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 13 
 

เมนูฐานข้อมูล Hospital OS  

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้มูล เซิฟเวอร์ Hospital OS ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู Option  
Hospital OS ดงัรูปท่ี 22 จะปรากฎหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล เซิฟเวอร์ Hospital OS ดงัรูปท่ี 23 

 

 

 

รูปท่ี 22 หนา้จอก าหนดฐานขอ้มูล Server Hospital OS 
 

 

 

 

รูปท่ี 23 หนา้จอก าหนดฐานขอ้มูล Server  Hospital OS 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 14 
 

เมนูเซิฟเวอร์ สปสช. 

 ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้มูล เซิฟเวอร์ สปสช. (Server) ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู Option 
 เซิฟเวอร์ สปสช. ดงัรูปท่ี 24 จะปรากฎหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล เซิฟเวอร์ สปสช. (Server) ดงัรูปท่ี 25 
 

 
รูปท่ี 24 เมนูเซิฟเวอร์ สปสช. 

 

 
รูปท่ี 25 หนา้จอก าหนดเซิฟเวอร์ สปสช. (Server) 

 
 ใหผู้ใ้ชง้านใส่ URL ของ เซิฟเวอร์ สปสช. (Server) ในกรณีท่ีใช ้Proxy ใหก้รอกขอ้มูล Proxy ดว้ย จากนั้น 
กดปุ่ม  บันทกึ  หรือตอ้งการยกเลิกการแกไ้ข กดปุ่ม ปิด 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 15 
 

เมนูส่วนลด 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการก าหนดหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนลด ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู ตั้งค่า  ส่วนลด ดงัรูปท่ี 26 
จะปรากฎหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนลด ดงัรูปท่ี 27 

 

 
รูปท่ี 26 เมนูส่วนลด 

 

 
รูปท่ี 27 หนา้จอก าหนดส่วนลด 

 
 ใหผู้ใ้ชง้านคลิกท่ีช่อง ค านวณส่วนลด จากนั้นกรอกจ านวนเปอร์เซ็นตท่ี์เป็นส่วนลด กดปุ่ม  บันทกึ  หรือ
ตอ้งการยกเลิกการแกไ้ข กดปุ่ม ปิด 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 16 
 

เมนูส ารองข้อมูล 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการส ารองขอ้มูล ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู Option  ส ารองข้อมูล ดงัรูปท่ี 28 จะปรากฎ
หนา้จอยืนยนัการส ารองขอ้มูล ดงัรูปท่ี 29 
 

 
รูปท่ี 28 เมนูส ารองขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 29 หนา้จอยนืยนัการส ารองขอ้มูล 

 
เม่ือตอบ Yes จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 30  เพื่อก าหนดค่าในการส ารองขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 30 หนา้จอการส ารองขอ้มูล 

กรอกขอ้มูล ดงัน้ี 
- Database ระช่ือฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
- ช่ือไฟล ์  กดปุ่ม                     เพื่อเลือกท่ีเก็บไฟล ์ซ่ึงจะเป็น นามสกุล *.tar ดงัรูปท่ี 31 
- pgAdmin III กดปุ่ม                     เพื่อเลือกไฟล ์pg_dump.exe โดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ “C:\Program 

Files\PostgreSQL\9.2\bin” ดงัรูปท่ี 32 
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รูปท่ี 31 หนา้จอเลือกท่ีเก็บไฟล ์*.tar 

 

 
หนา้จอท่ี 32 หนา้เลือกไฟล ์pg_dump.exe 
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รูปท่ี 33 หนา้จอส ารองขอ้มูล 

 
 กดปุ่ม ด าเนินการ หรือตอ้งการยกเลิก กดปุ่ม ปิด 

เมนูน ากลบัข้อมูล 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการน ากลบัขอ้มูล ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู ตั้งค่า  น ากลบัข้อมูล ดงัรูปท่ี 34 จะปรากฎ
หนา้จอยืนยนัการน ากลบัขอ้มูล ดงัรูปท่ี 35 
 

 
รูปท่ี 34 เมนูน ากลบัขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 35 หนา้จอยนืยนัการน ากลบัขอ้มูล 
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รูปท่ี 36 หนา้จอน ากลบัขอ้มูล 

กรอกขอ้มูล ดงัน้ี 
- Database ระช่ือฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
- ช่ือไฟล ์  กดปุ่ม                     เพื่อเลือกไฟลส์ ารองขอ้มูล ซ่ึงจะเป็น นามสกุล *.tar ดงัรูปท่ี 37 
- pgAdmin III  กดปุ่ม                     เพื่อเลือกไฟล ์pg_restore.exeโดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ “C:\Program 

Files\PostgreSQL\9.2\bin” ดงัรูปท่ี 38 
 

 
รูปท่ี 37 หนา้จอเลือกไฟลส์ ารองขอ้มูล *.tar 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 20 
 

 
รูปท่ี 38 หนา้จอเลือกไฟล ์pg_restore.exe 

 

 
รูปท่ี 39 หนา้จอการน ากลบัขอ้มูล 

 เม่ือเลือกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม ด าเนินการ หรือถา้ตอ้งการยกเลิก กดปุ่ม ปิด 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 21 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยบริการ 

เมนูหน่วยบริการ 

 ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการก าหนดสถานพยาบาลหรือล าดบัเคร่ือง ท าไดโ้ดย เมนู ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วย
บริการ  หน่วยบริการ ดงัรูปท่ี 40 จะปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 41 เพื่อท าการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงสถานพยาบาล
หรือล าดบัเคร่ือง 
 

 
รูปท่ี 40 เมนูสถานพยาบาล 

 

 
รูปท่ี 41 หนา้จอก าหนดสถานพยาบาล 

 
1. สถานพยาบาล 

ใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัสถานพยาบาลท่ีตอ้งการ โปรแกรมจะท าการแสดงช่ือสถานพยาบาลอตัโนมติั หรือ 
สามารถคน้หาขอ้มูลสถานพยาบาล ไดโ้ดย กดปุ่ม  จะปรากฎหนา้จอดงัรูปท่ี 41 เพื่อคน้หาตามรหสัหรือ
ช่ือสถานพยาบาลท่ีตอ้งการคน้หา  
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รูปท่ี 42 หนา้จอการคน้หาขอ้มูลสถานพยาบาล 

 ใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัหรือช่ือสถานพยาบาลท่ีตอ้งการคน้หา จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา โปรแกรมจะแสดงผลการ
คน้หาลงในตาราง 
 

เมนูผู้ใช้งาน 

 กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา เพิ่ม แกไ้ข หรือลบ ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ใหก้ดเลือก เมนู ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วย
บริการ  ผู้ใช้งาน ดงัรูปท่ี 43  จะปรากฎหนา้จอการคน้หาผูใ้ชง้าน ดงัรูปท่ี 44 
 

 
รูปท่ี 43 เมนูผูใ้ชง้าน 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 23 
 

 
รูปท่ี 44 หนา้จอการคน้หาผูใ้ชง้าน 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การคน้หาผูใ้ชง้าน 

2. การเพิ่มผูใ้ชง้าน 

3. การแกไ้ขผูใ้ชง้าน 

4. การลบผูใ้ชง้าน 

5. การปิดหนา้จอผูใ้ชง้าน 

1. การค้นหาผู้ใช้งาน ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หาผูใ้ชง้าน ท าไดโ้ดยการกรอกเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูลซ่ึง

มีดงัน้ี 

- ช่ือ 

ใหผู้ใ้ชก้รอกช่ือท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่มคน้หาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง 
- นามสกุล 

ใหผู้ใ้ชก้รอกนามสกุลท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่มคน้หาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลผลการคน้หาในตาราง
ดา้นล่าง 

- ช่ือผู้ใช้งาน 

ใหผู้ใ้ชก้รอกช่ือผูใ้ชง้านท่ีส าหรับเขา้ระบบท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่มคน้หาโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลผล
การคน้หาในตารางดา้นล่าง 

 

1 

2 

3 4 

5 
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2. การเพิม่ผู้ใช้งาน ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มผูใ้ชง้าน ท าไดโ้ดยการกดปุ่ม เพิม่ จะปรากฏหนา้จอ เพิ่ม

ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ดงัรูปท่ี 45 

 

 
รูปท่ี 45 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

2. ช่ือ 
กรอกช่ือของผูใ้ช ้

3. นามสกลุ 
กรอกนามสกุลของผูใ้ช ้

4. ช่ือผู้ใช้งาน 
กรอกช่ือท่ีใชใ้นการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

5. รหัสผ่าน 
กรอกรหสัผา่นในการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

6. ยนืยนัรหัสผ่าน 
ท าการยนืยนัรหสัผา่นในการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

7. ปุ่มบันทกึ 
เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กด บันทกึ เพื่อท าการสร้างผูใ้ชง้าน 

8. ปุ่มปิด 
เม่ือผูใ้ชต้อ้งยกเลิกการสร้างผูใ้ชง้าน กดปุ่ม ปิด 
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3. การแก้ไขผู้ใช้งาน ในกรณีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการแกไ้ขในตาราง  

จากนั้น กดปุ่ม แก้ไข จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 46 เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บันทึก 
 

 
รูปท่ี 46 หนา้การแกไ้ขผูใ้ชง้าน 

 
4. การลบผู้ใช้งาน กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการลบในตาราง  จากนั้น 

กดปุ่ม ลบ  จะปรากฏหนา้จอเพื่อยนืยนัในการลบขอ้มูล ดงัรูปท่ี 47 
 

 
รูปท่ี 47 หนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 
5. การปิดหน้าจอผู้ใช้งาน ส าหรับปิดหนา้จอการท างานในส่วนของผูใ้ชง้าน 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 26 
 

เมนูจัดการข้อมูลยา 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลยาและเวชภณัฑ ์(หน่วยบริการ)  ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู ข้อมูลพืน้ฐานของ
หน่วยบริการ  จัดการข้อมูลยา ดงัรูปท่ี 48 จะปรากฏหนา้จอก าหนดรายามาตรฐาน ดงัรูปท่ี 49 
 

 
รูปท่ี 48 เมนูจดัการขอ้มูลยา 

 

 

 
รูปท่ี 49 หนา้จอแสดงขอ้มูลยาและเวชภณัฑ ์(หน่วยบริการ) 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การคน้หายาและเวชภณัฑ ์(หน่วยบริการ) 

2.  การเพิ่มขอ้มูลยา 

3. การแกไ้ขขอ้มูลยา 

4. การลบขอ้มูลยา 

5.  การปิดหนา้จอขอ้มูลยา 

6. ส่งขอ้มูลยาไปยงั สปสช.  

a. Online 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 
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b. Offline 

7. ดึงขอ้มูลยาจาก สปสช. 

a. Online 

b. Offline 

8. น าเขา้ขอ้มูลยา 

 

1. การค้นหายาและเวชภัณฑ์ ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หายา ท าไดโ้ดยการกรอกเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูล

ซ่ึงมีดงัน้ี 

- รหัสหรือช่ือยา กรอกรหสัยาหรือช่ือยาเพื่อคน้หาขอ้มูล 

 

2. การเพิม่ข้อมูลยา ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลยา ท าไดโ้ดยการกดปุ่ม เพิม่ จะปรากฏหนา้จอ เพิ่ม

ขอ้มูลยา ดงัรูปท่ี 50 

 

 
รูปท่ี 50 หนา้จอการเพิ่มขอ้มูลยา 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขอ้มูลยา 

o รหัสยา ให้ผูใ้ชก้รอกรหสัยา (หน่วยบริการ) 
o ช่ือการค้า  กรอกช่ือยา (หน่วยบริการ) 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 28 
 

o  ราคายาต่อหน่วย กรอกราคายาต่อหน่วย 
o ความแรง 
o รูปแบบ 
o ช่ือผู้ผลติ 
o ข้อมูลการจ่ายยา 
o รหัสช้ีเอกลกัษณ์ยา 
o วนัทีเ่ร่ิมใช้ข้อมูล 
o FSN 
o ตัวยาส าคัญ 
 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บนัทึก 
o ปุ่มบันทกึ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กด บันทกึ เพื่อท าการสร้างขอ้มูล 
o ปุ่มปิด เม่ือผูใ้ชต้อ้งยกเลิกการสร้างขอ้มูล กดปุ่ม ปิด 

3. การแก้ไขข้อมูลยา ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขราคายามาตรฐาน ท าไดโ้ดยคล๊ิกยาท่ีตอ้งการแก ้ จากนั้น กด

ปุ่ม แก้ไข หรือ ดบัเบิ้ลคล๊ิกท่ีช่ือยาท่ีตอ้งการแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอท่ี 51 เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม 

บันทกึ 

 

 
รูปท่ี 51 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลยาและเวชภณัฑ ์(หน่วยบริการ) 
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4. การลบข้อมูลยา กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกยาท่ีตอ้งการลบในตาราง  จากนั้น กดปุ่ม 

ลบ  จะปรากฏหนา้จอเพื่อยืนยนัในการลบขอ้มูล ดงัรูปท่ี 52 

 
รูปท่ี 52 หนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูลยา 

 

5. การปิดหน้าจอ ส าหรับปิดหนา้จอการท างานในส่วนของการจดัการขอ้มูลยา 

6. ส่งข้อมูลยาไปยงั สปสช. (Online) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลยาไปยงั สปสช. แบบ Online ท าได้

โดย กดปุ่ม ส่งข้อมูลยาไปยงั สปสช.  -> Online  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 53 จะแสดงจ านวนขอ้มูลยา

ใหม่ท่ียงัไม่เคยส่งและ ยาท่ีมีการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล 

 
รูปท่ี 53 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลยาไปยงั สปสช. (Online)   

 

7. ส่งข้อมูลยาไปยงั สปสช. (Offline) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลยาไปยงั สปสช. แบบ Offline ท าได้

โดย กดปุ่ม ส่งข้อมูลยาไปยงั สปสช.  -> Offline  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 54 จะแสดงจ านวนขอ้มูล

ยาใหม่ท่ียงัไม่เคยส่งและ ยาท่ีมีการแกไ้ข  

 
รูปท่ี 54 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลยาไปยงั สปสช. (Offline)   



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 30 
 

 

จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล จะแสดงหนา้จอดงัรุปท่ี 55 เพื่อเลือก โฟลเดอร์ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 

 
รูปท่ี 55 หนา้จอ Browse For Folder  

 
เม่ือเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ กดปุ่ม OK ระบบจะท าการน าขอ้มูลออกมาในรูปไฟล ์OPZ (*.opz)  รอ
จนกระทัง่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปท่ี 56 
 

 
รูปท่ี 56 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 31 
 

เมนูผู้ให้บริการ 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ  ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยบริการ  ผู้
ให้บริการ ดงัรูปท่ี 57 จะปรากฏหนา้จอก าหนดผูใ้หบ้ริการ ดงัรูปท่ี 58 
 

 
รูปท่ี 57 หนา้จอเมนูผูใ้หบ้ริการ 

 

 
 

รูปท่ี 58 หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1. การคน้หารหสัหรือช่ือผูใ้หบ้ริการ 

2.  การเพิ่มขอ้มูล 

3. การแกไ้ขขอ้มูล 

4. การลบขอ้มูล 

5.  การปิดหนา้จอ 

6. ส่งขอ้มูลไปยงั สปสช.  

a. Online 

b. Offline 

1 

2 3 4 

5 
6 7 8 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 32 
 

7. ดึงขอ้มูลจาก สปสช. 

a. Online 

b. Offline 

             8.    น าเขา้ขอ้มูล 

 

1. การค้นหาผู้ให้บริการ ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา ท าไดโ้ดยการกรอกเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูลซ่ึงมีดงัน้ี 

o รหัสหรือช่ือผู้ให้บริการ กรอกรหสัหรือช่ือเพื่อคน้หาขอ้มูล 

2. การเพิม่ข้อมูล ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูล ท าไดโ้ดยการกดปุ่ม เพิม่ จะปรากฏหนา้จอ เพิ่มขอ้มูล 

ดงัรูปท่ี 59 

 
รูปท่ี 59 หนา้จอการเพิ่มขอ้มูล 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

o รหัสผู้ให้บริการ  ระบบจะสร้างข้ึนมาให ้
o  หมายเลขทะเบียนทีอ่อกให้โดยสภาวชิาชีพ 
o  รหัสสภาวชิาชีพผู้ออกหมายเลขทะเบียนวชิาชีพ 
o ช่ือ 
o นามสกุล 
o เลขประจ าตัวประชาชน 
o รหัสประเภทบุคลากร 
  



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 33 
 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บนัทึก 
o ปุ่มบันทกึ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กด บันทกึ เพื่อท าการสร้างขอ้มูล 
o ปุ่มปิด เม่ือผูใ้ชต้อ้งยกเลิกการสร้างผูใ้ชง้าน กดปุ่ม ปิด 

3. การแก้ไขข้อมูล ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขขอ้มูล ท าไดโ้ดยคล๊ิกยาท่ีตอ้งการแก ้จากนั้น กดปุ่ม แก้ไข หรือ 

ดบัเบิ้ลคล๊ิกท่ีช่ือท่ีตอ้งการแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอท่ี 60 เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บันทกึ 

 

 
รูปท่ี 60 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

 

4. การลบข้อมูล กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการลบในตาราง  จากนั้น กด

ปุ่ม ลบ  จะปรากฏหนา้จอเพื่อยนืยนัในการลบขอ้มูล ดงัรูปท่ี 61 

 

 
รูปท่ี 61 หนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูล 

 

5. การปิดหน้าจอ ส าหรับปิดหนา้จอการท างานในส่วนของการจดัการขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 34 
 

6. ส่งข้อมูลไปยงั สปสช. (Online) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. แบบ Online ท าไดโ้ดย 

กดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช.  -> Online  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 62 จะแสดงจ านวนขอ้มูลใหม่ท่ียงั

ไม่เคยส่งและ ท่ีมีการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล 

 
รูปท่ี 62 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. (Online)   

 

7. ส่งข้อมูลไปยงั สปสช. (Offline) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. แบบ Offline ท าไดโ้ดย 

กดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช.  -> Offline  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 63 จะแสดงจ านวนขอ้มูลใหม่ท่ียงั

ไม่เคยส่งและ ท่ีมีการแกไ้ข  

 
รูปท่ี 63 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. (Offline)   

 

จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล จะแสดงหนา้จอดงัรุปท่ี 64  เพื่อเลือก โฟลเดอร์ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 35 
 

 
รูปท่ี 64 หนา้จอ Browse For Folder  

 
เม่ือเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ กดปุ่ม OK ระบบจะท าการน าขอ้มูลออกมาในรูปไฟล ์OPZ (*.opz)  รอ
จนกระทัง่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปท่ี 65 
 

 
รูปท่ี 65 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 36 
 

เมนูข้อมูลรายการ 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลรายการ  ท าไดโ้ดยกดเลือก เมนู ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยบริการ  ข้อมูล
รายการ ดงัรูปท่ี 66 จะปรากฏหนา้จอก าหนดขอ้มูลรายการ ดงัรูปท่ี 67 
 

 
รูปท่ี 66 หนา้จอเมนูรายการ 

 

  
 

รูปท่ี 67 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการ 
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1. การคน้หารหสัหรือช่ือผูใ้หบ้ริการ 

2.  การเพิ่มขอ้มูล 

3. การแกไ้ขขอ้มูล 

4. การลบขอ้มูล 

5.  การปิดหนา้จอ 

6. ส่งขอ้มูลไปยงั สปสช.  

a. Online 

1 

2 3 4 

5 

6 7 8 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 37 
 

b. Offline 

7. ดึงขอ้มูลจาก สปสช. 

a. Online 

b. Offline 

8.   น าเขา้ขอ้มูล 

 

1. การค้นหารายการ ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หา ท าไดโ้ดยการกรอกเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูลซ่ึงมีดงัน้ี 

o รหัสหรือช่ือรายการ กรอกรหสัหรือช่ือเพื่อคน้หาขอ้มูล 

2. การเพิม่ข้อมูล ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูล ท าไดโ้ดยการกดปุ่ม เพิม่ จะปรากฏหนา้จอ เพิ่มขอ้มูล 

ดงัรูปท่ี 68 

 

 
รูปท่ี 68 หนา้จอการเพิ่มขอ้มูล 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขอ้มูลรายการ 

o ประเภทรายการ 
o  รหัสรายการ 
o  ช่ือรายการ 
o ราคาทีเ่รียกเกบ็ (ต่อหน่วย) 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 38 
 

o หน่วยนับ 
o วนัทีเ่ร่ิมใช้ข้อมูล 

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บนัทึก 
o ปุ่มบันทกึ เม่ือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้กด บันทกึ เพื่อท าการสร้างขอ้มูล 
o ปุ่มปิด เม่ือผูใ้ชต้อ้งยกเลิกการสร้างผูใ้ชง้าน กดปุ่ม ปิด 
 

3. การแก้ไขข้อมูล ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งแกไ้ขขอ้มูล ท าไดโ้ดยคล๊ิกยาท่ีตอ้งการแก ้จากนั้น กดปุ่ม แก้ไข หรือ 

ดบัเบิ้ลคล๊ิกท่ีช่ือท่ีตอ้งการแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอท่ี 69 เม่ือแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดปุ่ม บันทกึ 

 

 
รูปท่ี 69 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลรายการ 

 

4. การลบข้อมูล กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูล ท าไดโ้ดยเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการลบในตาราง  จากนั้น กด

ปุ่ม ลบ  จะปรากฏหนา้จอเพื่อยนืยนัในการลบขอ้มูล ดงัรูปท่ี 70 

 
รูปท่ี 70 หนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูล 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 39 
 

 

5. การปิดหน้าจอ ส าหรับปิดหนา้จอการท างานในส่วนของการจดัการขอ้มูลรายการ 

6. ส่งข้อมูลไปยงั สปสช. (Online) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. แบบ Online ท าไดโ้ดย 

กดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช.  -> Online  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 71 จะแสดงจ านวนขอ้มูลใหม่ท่ียงั

ไม่เคยส่งและ ท่ีมีการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล 

 
รูปท่ี 71 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. (Online)   

 

7. ส่งข้อมูลไปยงั สปสช. (Offline) กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. แบบ Offline ท าไดโ้ดย 

กดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช.  -> Offline  จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี 72 จะแสดงจ านวนขอ้มูลใหม่ท่ียงั

ไม่เคยส่งและ ท่ีมีการแกไ้ข  

 
รูปท่ี 72 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. (Offline)   

 

จากนั้นกดปุ่ม ส่งข้อมูล จะแสดงหนา้จอดงัรุปท่ี 73 เพื่อเลือก โฟลเดอร์ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 40 
 

 
รูปท่ี 73 หนา้จอ Browse For Folder  

 
เม่ือเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ กดปุ่ม OK ระบบจะท าการน าขอ้มูลออกมาในรูปไฟล ์OPZ (*.opz)  รอ
จนกระทัง่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปท่ี 74 
 

 
รูปท่ี 74 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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การบันทึกข้อมูล 

การบันทกึข้อมูลแบบที ่1 (บันทกึข้อมูลทั้งหมด) 

เมนูบันทกึข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) 

 เม่ือผูใ้ช ้ Login เขา้มาในระบบแลว้ จะเขา้สู่การใชง้านโปรแกรมดงัรูปท่ี 75 ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการบนัทึก
ขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ใหก้ดเลือก ผู้ป่วยนอก –> บันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (ดงัรูปท่ี 76) โปรแกรมจะแสดงหนา้จอ
ดงัรูปท่ี 77 หนา้จอน้ีจะปรากฏ ส่วนของการกรอกขอ้มูลทัว่ไป และ ส่วนของการกรอกต่างๆอีก 4 รายการ 
 

 
รูปท่ี 75 หนา้จอของโปรแกรมเม่ือท าการ Login ผา่นเรียบร้อยแลว้ 

 

 
รูปท่ี 76 หนา้จอส าหรับแสดงปุ่ม บันทกึข้อมูลผู้ป่วยนอก 
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รูปท่ี 77 หนา้จอส าหรับบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยนอก 

 
 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

2. การวนิิจฉยัโรค 

3. การผา่ตดั/หตัถการ 

4. รายละเอียดค่าบริการ 

5. ขอ้มูลยา 

6. ค่าบริการรวม 

7. ขอ้มูลผูป่้วยอุบติัเหตุ 

8. เอกสารแนบ 

9. การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

10. ปุ่มบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) 

11. ปุ่มยกเลิก 

 

1 

2 

6 
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1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย  

 
รูปท่ี 78 หนา้จอแสดง ขอ้มูลทัว่ไป 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
- ขอ้มูลผูป่้วย 

o เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่เลขประจ าตวัผูป่้วย (HN) ของโรงพยาบาลท่ีท าการรักษาผูป่้วย 
o เลขประจ าตัวประชาชน 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่เลขประจ าตวัประชาชนของผูป่้วย 
o ค าน าหน้า  
ใหผู้ใ้ชใ้ส่ค าน าหนา้ของผูป่้วย เม่ือเพิ่มขอ้มูลแลว้โปรแกรมจะแสดงเพศใหอ้ตัโนมติั 
o ช่ือ 
ใหผู้ใ้ชก้รอกช่ือผูป่้วยหรือผูเ้ขา้รับบริการ 
o สกุล 
ใหผู้ใ้ชก้รอกนามสกุลของผูป่้วยหรือผูรั้บบริการ 
o เพศ 
โปรแกรมจะก าหนดเพศให้โดยอตัโนมติัเม่ือเลือกค าน าหนา้ หรือ เลือกก าหนดเองได ้
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o วนัเกดิ 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกวนัเกิดของผูป่้วย โดยกดท่ี  จะปรากฏ ปฎิทินให้
เลือกวนัท่ีหรือจะกรอกขอ้มูลเองตามรูปแบบดงัน้ี 
DD/MM/YYYY  โดยท่ี YYYY = ปีพุทธศกัราช 
o น า้หนัก ณ วนัรับบริการ 
กรอกหนกัของผูป่้วย หน่วยเป็นกิโลกรัม 
o ส่วนสูง ณ วนัรับบริการ 
กรอกส่วนสูงของผูป่้วย หน่วยเป็นเซนติเมตร 
 

- ขอ้มูลรับบริการ 
o วนัที่รับบริการ 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่วนัท่ีรับการรักษา ซ่ึงมีวธีิการป้อนขอ้มูลวนัท่ีเหมือน วันเกดิ 
- เวลา 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่เวลาท่ีรับการรักษา 
- ประเภทบริการ 
ใหผู้ใ้ชร้ะบุขอ้มูลผูป่้วยวา่เป็น Refer หรือ A/E ในบญัชีเครือข่ายเดียวกนั 
- อาการส าคัญทีม่ารับบริการ 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่อาการของผูป่้วย 
o ประเภทการมารับบริการ 
o สถานะผู้ป่วยเมื่อเสร็จส้ินบริการ 
o อุณหภูมิร่างกายขณะแรกรับ (เซลเซียส) 
o อตัราการเต้นของชีพจร (คร้ังต่อนาท)ี 
o อตัราการหายใจ (คร้ังต่อนาที) 
o ความดันโลหิต 
o หน่วยบริการประจ า 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่หน่วยบริการตามบตัรทองของผูป่้วย ระบบจะดึงช่ือสถานพยาบาลข้ึนมาแสดง หรือกด  

   ช่วยในการคน้หาขอ้มูลสถานพยาบาล  ดงัรูปท่ี 79 
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รูปท่ี 79 หนา้จอแสดงการคน้หาสถานพยาบาล 

 
- หน่วยบริการรับส่งต่อ 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่ขอ้มูลหน่วยบริการตามบตัรทองของผูป่้วย ซ่ึงมีการท างานเหมือน หน่วยบริการประจ า 
o หน่วยบริการปฐมภูมิ 

- ขอ้มูลรับส่งต่อ 
o รับส่งต่อจาก 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่ขอ้มูลสถานพยาบาลท่ีส่งต่อ ซ่ึงมีการคน้หาเหมือนกบั หน่วยบริการประจ า 
- วนัทีส่่งต่อ 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่ขอ้มูลวนัท่ีส่งต่อ ซ่ึงมีวธีิการป้อนขอ้มูลวนัท่ีเหมือน วนัเกดิ 
- เลขทีเ่อกสารใบส่งต่อ 
- สาเหตุการส่งตัวผู้ป่วยมารับบริการ 
- สถานพยาบาลทีส่่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ 
- สาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย 
- รหัสสถานพยาบาลต้นทาง 
- รหัสสถานพยาบาลปลายทาง 
- ระยะทาง (กโิลเมตร) 
- จ านวนเงินทีข่อเบิก 
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- สถานะ 

โปรแกรมจะแสดงสถานะของขอ้มูลอตัโนมติั 
  

2. การวนิิจฉัยโรค เม่ือเลือกท่ีรายการ การวนิิจฉัยโรค จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 80 ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูล

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปท่ี 80 หนา้จอบนัทึกการวินิจฉยัโรค 

- วนิิจฉัยโรค 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่รหสัวนิิจฉยัโรคหลกั ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือวนิิจฉยัโรคหลกัข้ึนมาแสดง หรือ กด  เพื่อท า
การคน้หาขอ้มูล 

- ประเภทโรค 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกประเภทของโรครองโดยจะมี Drop Down List ใหเ้ลือก 
รหัสแผนกทีรั่บบริการ ให้ผูใ้ชใ้ส่รหสัแผนกท่ีรับบริการ ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือแผนกท่ีรับบริการข้ึนมา

แสดง หรือ กด  เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล 
- รหัสแพทย์ผู้รักษา 

ใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัแพทยผ์ูท่ี้ท  าการวนิิจฉยัโรคหลกั 
- ปุ่มเพิม่การวนิิจฉัยโรค 

ใชท้  าการเพิ่มขอ้มูลวนิิจฉยัโรค ลงตารางดา้นล่าง 
- ปุ่มลบการวนิิจฉัยโรค 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลการวนิิจฉยัโรคท่ีเพิ่มไปในตารางแลว้ โดยท าการเลือกขอ้มูลจากตารางและท าการ
กดปุ่มลบ 
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3. การผ่าตัด/หัตถการ เม่ือเลือกท่ีรายการ การผ่าตัด/หัตถการ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 81 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปท่ี 81 หนา้จอบนัทึกการผา่ตดั/หตัถการ 

- รหัสผ่าตัด/หัตถการ 

ผูใ้ชใ้ส่รหสัผา่ตดัหตัถการ ระบบท าการดึงขอ้มูลรายละเอียดข้ึนแสดง หรือ กด  เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล 
- ผู้ผ่าตัด/หัตการ 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่รหสัแพทยท่ี์ท าการผา่ตดั/หตัถการ 
- ปุ่มเพิม่รายการผ่าตัด 

ใชท้  าการเพิ่มขอ้มูลรายการผา่ตดั/หตัถการ ลงในตารางดา้นล่าง 
- ปุ่มลบรายการผ่าตัด 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลการผา่ตดั/หตัถการท่ีไดเ้พิ่มลงในตารางแลว้ โดยท าการเลือกขอ้มูลจากตารางและ
ท าการกดปุ่มลบ 
 

4. รายละเอยีดค่าบริการ     

เม่ือเลือกประเภทรายการ รายละเอียดคา่บริการ จ านวนเงิน  จะปรากฎหน้าจอดงัรูปท่ี 82 มีรายละเอียด
ดงันี ้
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รูปท่ี 82 หนา้จอบนัทึกรายละเอียดค่าบริการ 

5. ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ เม่ือเลือกท่ีรายการ ข้อมลูยาและเวชภณัฑ์ จะปรากฎหน้าจอดงัรูปท่ี 83 มี
รายละเอียดดงันี ้

 

 
รูปท่ี 83 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลยาและเวชภณัฑ์ 

- แผนกทีรั่บบริการ 
ผูใ้ชเ้ลือกแผนกท่ีรับบริการ 

- รหัสผู้ให้บริการ 
ผูใ้ชเ้ลือกรายช่ือผูใ้หบ้ริการ จะแสดงขอ้มูลหมายเลขทะเบียนวชิาชีพของผูใ้หบ้ริการท่ีเลือก 

- รหัสยา (หน่วยบริการ) 
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ผูใ้ชใ้ส่รหสัยา (หน่วยบริการ)  ระบบท าการดึงขอ้มูลรายละเอียดข้ึนแสดง หรือ กด  เพื่อท าการคน้หา
ขอ้มูล 

- จ านวนหน่วยของยา 
ใส่จ านวนหน่วยของยา 

- หน่วยของยา 
ใส่หน่วยของยา 

- ราคายาต่อหน่วย 
ใส่ราคาต่อหน่วย (ถา้มีการก าหนดราคายา ท่ี Option  ขอ้มูลยา ระบบจะดึงราคายาท่ีก าหนดข้ึนแสดง) 

- ราคารวม 
ใส่ราคารวมของยา (หากกรอกจ านวนหน่วยของยา และราคายาต่อหน่วย ระบบจะค านวณใหอ้ตัโนมติั) 

- ไม่ขอเบิก 
เป็นการก าหนดประเภทขอ้มูลยา  ถา้ไม่เลือกเป็น ขอเบิก  ถา้เลือกจะเป็นไม่ขอเบิก 

- ปุ่มเพิม่รายการยา 

ใชท้  าการเพิ่มขอ้มูลรายการผา่ตดั/หตัถการ ลงในตารางดา้นล่าง 
- ปุ่มลบรายการยา 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลการผา่ตดั/หตัถการท่ีไดเ้พิ่มลงในตารางแลว้ โดยท าการเลือกขอ้มูลจากตารางและ
ท าการกดปุ่มลบ 

 
6. ค่าบริการรวม เม่ือเลือกท่ีรายการ ค่าบริการรวม จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 84 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปท่ี 84 หนา้จอบนัทึกค่าบริการรวม 
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- อวยัวะเทยีม/อุปกรณ์บ ารุงรักษา 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ ารุงรักษาในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- ยา 
- ใหผู้ใ้ชก้ดรายการ ข้อมูลยา จะปรากฏตารางใหเ้พิ่มขอ้มูล 
- บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- ตรวจวนิิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิยา 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวทิยาในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก 
 (ถา้มี) 

- ตรวจวนิิจฉัยและรักษารังสีวิทยา 
ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าตรวจวนิิจฉยัและรักษารังสีวทิยาในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 

- ตรวจวนิิจฉัยโดยวธีิพเิศษ/การรักษากรณ ีHigh cost ทีก่ าหนด 

ใหผู้ใ้ชก้ดรายการ ตรวจวนิิจฉัยโดยวธีิพเิศษ จะปรากฏตารางใหเ้พิ่มขอ้มูล 
- อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยใ์นช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- ท าหัตถการและบริการวสัิญญี 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าท าหตัถการและบริการวสิัญญีในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- ค่าบริการทางการพยาบาล 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าบริการทางการพยาบาลในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- บริการทางทันตกรรม 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าบริการทางทนัตกรรมในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- ค่าธรรมเนียม/ค่าบุคลากรทางการแพทย์ 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าธรรมเนียม/ค่าบุคลากรทางการแพทยใ์นช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- บ าบัดรักษาอืน่ๆ 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าบ าบดัรักษาอ่ืนๆในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- เวชภัณฑ์ (ทีไ่ม่ใช่ยา) 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่าเวชภณัฑ ์(ท่ีไม่ใช่ยา)ในช่องขอเบิก หรือไม่ขอเบิก (ถา้มี) 
- เบิกจาก พรบ.รถยนต์ 

ใหผู้ใ้ชใ้ส่จ  านวนเงินค่า พรบ.รถยนต ์
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7. ข้อมูลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ 

ส าหรับใหก้รอกรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ส าหรับผูป่้วยอุบติัเหตุ 

 
รูปท่ี 85 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยอุบติัเหตุ 

 

 
8. เอกสารแนบ  เม่ือเลือกท่ีรายการ เอกสารแนบ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 86 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 86 หนา้จอบนัทึกเอกสารแนบ 

- ประเภทของเอกสาร 
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ใหผู้ใ้ชเ้ลือก ประเภทเอกสาร จาก Drop Down List ดงัน้ี 
a. ส าเนาใบส่งต่อ 

b. ส าเนาผลการตรวจชนัสูตร 

c. ส าเนา OPD Card 

d. ส าเนาใบสั่งยา 

e. ส าเนาใบแจง้หน้ี 

f. อ่ืนๆ 

 
 
 

- ปุ่มเพิม่เอกสาร 

เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มเพิ่ม จะปรากฏ หนา้จอเลือกเอกสารแนบ ดงัรูปท่ี 87 เม่ือไดเ้อกสารท่ีตอ้งการ กดปุ่ม Open 
ขอ้มูลจะแสดงผลท่ีตาราง 

 
รูปท่ี 87 หนา้จอเลือกเอกสารแนบ 

 
- ปุ่มลบเอกสาร 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลเอกสารแนบท่ีเพิ่มไปในตารางแลว้ โดยท าการเลือกขอ้มูลจากตารางและท าการกด
ปุ่มลบ 
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9. LAB ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

 

 
 รูปท่ี 88 หนา้จอบนัทึก Lab ผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

 
กรอกขอ้มูล รหสัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และ ผลการตรวจ แลว้ กดปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มขอ้มูล หรือกดปุ่มลบ 

เพื่อลบขอ้มูล 
10. ปุ่มบันทกึข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) 

เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลของผูป่้วยเรียบร้อยแลว้ ท าการกดปุ่มเพิ่มเพื่อบนัทึกขอ้มูลของผูป่้วย 
11. ปุ่มยกเลกิ 

เม่ือผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลผูป่้วย กดปุ่ม ยกเลิก 
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การบันทกึข้อมูลแบบน าเข้าข้อมูล (บันทกึข้อมูลบางส่วน) 

 ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการน าเขา้ขอ้มูลท่ีมาจากระบบ e-Claim ใหก้ดเลือก ผู้ป่วยนอก –> น าเข้าข้อมูล e-Claim 
(ดงัรูปท่ี 89) โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 90 หนา้จอน้ีจะปรากฏ  

 

 
รูปท่ี 89 เมนูการน าเขา้ขอ้มูล e-Claim 

 
กดปุ่มเลือกจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 90 เลือกต าแหน่งของขอ้มูล e-Claim ท่ีเตรียมไว ้

 

 
รูปท่ี 90 หนา้จอการน าเขา้ขอ้มูล e-Claim 

 
เม่ือไดต้  าแหน่งท่ีอยูแ่ลว้ กดปุ่ม OK จะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 91 
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รูปท่ี 91 หนา้จอการเลือกขอ้มูล e-Claim 

 

 
รูปท่ี 92 หนา้จอการเลือกขอ้มูล e-Claim 

 
รอจนกระทั้งน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ทั้งหมด จะแสดงหนา้จอ สรุปขอ้มูลการ import 
หากมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถน าเขา้ไดต้รวจสอบไดโ้ดยการกดปุ่ม Export Log จะแสดงขอ้มูลท่ีไม่สามารถน าเขา้ไดใ้น
รูปแบบไฟล ์(*.txt) และสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลท่ีน าเขา้มาแลว้ไดท่ี้หนา้จอการคน้หาผูป่้วยนอก ดงัรูปท่ี 93 
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รูปท่ี 93 หนา้จอคน้หาผูป่้วยนอก 
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เมนูค้นหาผู้ป่วยนอก (OPD) 
 กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ใหก้ดเลือก เมนูผูป่้วยนอก  คน้หาขอ้มูล จะ
ปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 94 

 
รูปท่ี 94 หนา้จอการคน้หา 

1. เลขประจ าตัวประชาชน 

ใหผู้ใ้ชก้รอกเลขบตัรประชาชน 13 หลกั แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง 
ถา้ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

2. เลขประตัวผู้ป่วย (HN) 

ใหผู้ใ้ชก้รอกเลขบตัรประจ าตวัผูป่้วย(HN) แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตาราง
ดา้นล่าง ถา้ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

3. ช่ือ 

ใหผู้ใ้ชก้รอกช่ือของผูป่้วย แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางด้านล่าง ถา้ผูใ้ช้
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

4. สกุล 

ใหผู้ใ้ชก้รอกนามสกุลของผูป่้วย แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง ถา้ผูใ้ช้
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 
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5. วนัทีเ่ข้ารับบริการ 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกวนัท่ีเร่ิมตน้รับบริการ แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง ถา้
ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

6. ถึงวนัที่ 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกถึงวนัท่ีรับบริการ แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง ถา้ผูใ้ช้
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

7. เลขทีเ่อกสาร 

ใหผู้ใ้ชก้รอกเลขท่ีเอกสาร  แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง ถา้ผูใ้ช้
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

8. สถานะของข้อมูล 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกสถานะของขอ้มูล แลว้กดปุ่มคน้หา ซ่ึงมีทั้งหมด 12 สถานะ 
1. ขอ้มูลไม่สมบรูณ์ 

2. รอส่งขอ้มูล 

3. รอผลการตรวจสอบ 

4. ไม่ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้ 

5. ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้ 

6. สถานพยาบาลส่งต่อ ยอมรับ 

7. สถานพยาบาลส่งต่อ ไม่ยอมรับ 

8. อุทธรณ์ 

9. สปสช. ยอมรับผลอุทธรณ์ 

10. สปสช. ไม่ยอมรับผลอุทธรณ์ 

11. สปสช. อนุมติจ่าย 

12. สปสช. อนุมติจ่าย (อุทธรณ์) 

9. ข้อผดิพลาด 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกขอ้ผิดพลาด แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง ถา้ผูใ้ชต้อ้งการ

แกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 

10. งวดการส่งข้อมูล (STMS) 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกงวดการส่งขอ้มูล (STMS) แลว้กดปุ่มคน้หา โปรแกรมจะแสดงผลการคน้หาในตารางดา้นล่าง 

ถา้ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหก้ดเลือกท่ีรายการท่ีตอ้งการ 
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11. รับส่งต่อจาก 

12. หน่วยบริการประจ า (ที ่สปสช. ตรวจสอบได้) 

13. หน่วยบริการรับส่งต่อ (ที ่สปสช. ตรวจสอบได้) 

14. ประเด็นสถานพยามบาลไม่ยอมรับ 

15. เหตุผลของสถานพยาบาล 

16. เหตุผลของ สปสช. 

17. หมายเหตุอุทธรณ์ 

18. ประเภท Refer 

19. สัญลกัษณ์ในตาราง จะเปล่ียนตามสถานะของขอ้มูลดงัน้ี 

 สถานะขอ้มูลไม่สมบรูณ์ , ไม่ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้  

 สถานะขอ้มูลอุทธรณ์ (แกไ้ขขอ้มูลอุทธรณ์/รอเอกสารเพื่อพิจารณา) 

 สถานะท่ีไม่ไดก้ล่าวในขา้งตน้ 

20. ปุ่มลงทะเบียน 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) กดปุ่มลงทะเบียน 
21. ปุ่มแก้ไข 

เม่ือผูใ้ชค้น้หาขอ้มูลแลว้ตอ้งการแกไ้ข เลือกรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่มแกไ้ข 
22. ปุ่มลบ 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลท่ีเพิ่มไปในตารางแลว้ โดยท าการเลือกขอ้มูลจากตารางและท าการกดปุ่มลบ 
23. ปุ่มส่งข้อมูลไปยังสปสช. Online 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลรายบุคคลไปยงัสปสช. แบบ online เลือกรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มส่งขอ้มลู
ไปยงัสปสช. Online จะปรากกฎหนา้จอท่ี 96 
 

 
รูปท่ี 96 หนา้จอส่งขอ้มูลไปยงัสปสช. แบบ Online 

 
แต่ถา้สถานะของขอ้มูลไม่อยูใ่นเง่ือนไขในการส่งขอ้มูลจะแสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 97 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 60 
 

 
รูปท่ี 97 หนา้จอแสดงการเลือกขอ้มูลท่ีไม่อยูใ่นเง่ือนไข 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 61 
 

24. ปุ่มส่งข้อมูลไปยังสปสช. Offline 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลรายบุคคลไปยงัสปสช. แบบ offline เลือกรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มส่ง
ขอ้มูลไปยงัสปสช. Offline จะปรากกฎหนา้จอท่ี 98 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 

 

รูปท่ี 98 หนา้จอ Browse For Folder 

จากนั้นกดปุ่ม OK ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลโฟลเดอร์ท่ีเลือกไว ้ เม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะแสดงเลขท่ี
เอกสาร เฉพาะสถานะรอส่งขอ้มูลข้ึนมา ดงัรูปท่ี 99 และรูปท่ี 100 

 
รูปท่ี 99 หนา้จอ แสดงเลขท่ีเอกสาร 

 
รูปท่ี 100 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 62 
 

25. ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล Online 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการตรวจขอ้มูลรายบุคคล แบบ Online เลือกรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล -> 
Online  จะปรากกฎหนา้จอท่ี 101 

 

 
รูปท่ี 101 แสดงหนา้จอตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 

26. ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล Offline 

เม่ือผูใ้ชต้อ้งการตรวจขอ้มูลรายบุคคล แบบ Offline เลือกรายการท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล -> 
Offline  จะปรากกฎหนา้จอท่ี 102 จากนั้นผูใ้ชท้  าการเลือกไฟลน์ามสกุล opz (*.opz) เป็นไฟลท่ี์สปสช. ส่งออก
ขอ้มูลมาในรูปแบบไฟล ์*.opz  เม่ือผูใ้ชเ้ลือกไฟลเ์รียบร้อยแลว้ กดปุ่ม น าเข้าข้อมูล 

 

 
รูปท่ี 102 แสดงหนา้จอตรวจสอบขอ้มูล แบบ Offline 

 

 

27. ปุ่มสรุปข้อมูลตามสถานะ 

ระบบจะท าการสรุปจ านวนขอ้มูลแยกตามสถานะ ดงัรูปท่ี 103 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 63 
 

 
รูปท่ี 103 หนา้จอสรุปขอ้มูลตามสถานะ 

28. ปุ่มปิด 

ส าหรับท าการปิดส่วนของการคน้หาขอ้มูล 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 64 
 

การส่งข้อมูล 

เมนูส่งข้อมูล (Online)  

 กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ท่ีมีสถานะ รอส่งขอ้มูล, ไม่ผา่นการตรวจสอบ
ขั้นตน้ และหน่วยบริการประจ า ประจ าปฏิเสธการจ่าย ไปยงั ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  ทางระบบ Online   ใหก้ดเลือก ผู้ป่วยนอก  ส่งข้อมูล (Online) จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 105 
ซ่ึงจะแสดงจ านวนขอ้มูลแยกตามสถานะท่ีจะส่ง ( ถา้เลือก แนบเอกสารทั้งหมด ระบบจะท าการส่งเอกสาร
ทั้งหมดท่ีอยู ่ )   เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะส่งขอ้มูลแบบระบุจ านวน ให้เลือกจ านวนท่ีตอ้งการส่ง และกรอก
จ านวนลงไป หรือในกรณีท่ีตอ้งการส่งทั้งหมด ให้เลือกทั้งหมด จากนั้น กดปุ่ม ส่งข้อมูล 
 

 
รูปท่ี 104 หนา้จอการยนืยนัหรัสผา่นก่อนท าการ ส่งขอ้มูลไปสปสช. ทางระบบ Online 

 
รูปท่ี 105 หนา้จอส่งขอ้มูลไปยงั สปสช. ทางระบบ Online 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 65 
 

 
 เม่ือโปรแกรมส่งขอ้มูลไปยงั สปสช.เรียบร้อยแลว้ จะแสดงเลขท่ีเอกสาร เฉพาะสถานะรอส่งขอ้มูลข้ึนมา 
ดงัรูปท่ี 106 และรูปท่ี 107 
 

 
รูปท่ี 106 หนา้จอแสดงเลขท่ีเอกสารเฉพาะสถานะรอส่งขอ้มูล 

 
 

 
รูปท่ี 107 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

เมนูส่งข้อมูล (Online) แบบรายบุคคล 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ท่ีมีสถานะ รอส่งขอ้มูล, ไม่ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้ และ
หน่วยบริการประจ า ประจ าปฏิเสธการจ่าย ไปยงั ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ทางระบบ 
Online แบบรายบุคคล   ใหก้ดเลือก เมนูผู้ป่วยนอก  ค้นหาข้อมูล จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 108 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 66 
 

 

 
รูปท่ี 108 หนา้จอการคน้หา 

 
จากนั้นใหผู้ใ้ชง้านคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ง เม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ กด          เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

ท าการกดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช. –> Online ดงัรูปท่ี 109 และ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 110 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 67 
 

 
รูปท่ี 109 หนา้จอการเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ง 

 

 
รูปท่ี 110 หนา้จอประมวลผลและส่งขอ้มูลไปยงั สปสช 

 
เม่ือส่งขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จะมีขอ้ความการจ านวนการส่ง เลขท่ีเอกสารส าหรับสถานะรอส่งและแสดงการ

ส่งขอ้มูลเรียบร้อย  ดงัรูปท่ี 111 
 

 
รูปท่ี 111 หนา้จอแสดงการส่งขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 68 
 

เมนูส่งออกข้อมูล (Offline) 

 เม่ือผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ท่ีมีสถานะ รอส่งขอ้มูล , ไม่ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้ และ
สถานพยาบาลส่งต่อ ไม่ยอมรับ ไปยงั ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผา่นระบบ Offline ซ่ึงขอ้มูล
จะอยูใ่นรูปแบบไฟล ์ (*.opz) โดยกดเลือก ผู้ป่วยนอก  ส่งออกข้อมูล (Offline)  ซ่ึงจะแสดงจ านวนขอ้มูลแยก
ตามสถานะท่ีจะส่ง   เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะส่งขอ้มูล กดปุ่ม บันทกึข้อมูล จะปรากฏหนา้จอก าหนดท่ีอยูไ่ฟลเ์พื่อ
บนัทึกขอ้มูลในรูปแบบ (*.opz) ดงัรูปท่ี 112 และ เม่ือโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะแสดงเลขท่ีเอกสาร 
เฉพาะสถานะรอส่งขอ้มูลข้ึนมา ดงัรูปท่ี 113 และรูปท่ี 114 
 

 
รูปท่ี 112 หนา้จอการส่งออกขอ้มูล ไปยงั สปสช. ผา่นระบบ Offline 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 69 
 

 
รูปท่ี 113 หนา้จอการก าหนดท่ีอยูไ่ฟล ์(*.opz) 

 

 
รูปท่ี 114 หนา้จอแสดงเลขท่ีเอกสาร เฉพาะสถานะรอส่งขอ้มูล 

 
 

เมนูส่งข้อมูล (Offline) แบบรายบุคคล 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการส่งขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) ท่ีมีสถานะ รอส่งขอ้มูล, ไม่ผา่นการตรวจสอบขั้นตน้ และ
หน่วยบริการประจ า ประจ าปฏิเสธการจ่าย ไปยงั ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ทางระบบ 
Offline แบบรายบุคคล   ใหก้ดเลือก เมนูผู้ป่วยนอก  ค้นหาข้อมูล จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 115 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 70 
 

 
รูปท่ี 115 หนา้จอการคน้หา 

 
จากนั้นใหผู้ใ้ชง้านคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ง เม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ กด                เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ  

ท าการกดปุ่ม ส่งข้อมูลไปยงั สปสช.  -> Offline ดงัรูปท่ี 116 และ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 117 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 71 
 

 
รูปท่ี 116 หนา้จอการเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ง 

 
จะปรากฏหนา้จอก าหนดท่ีอยูไ่ฟลเ์พื่อบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบ (*.opz) ดงัรูปท่ี 117 
 

 
รูปท่ี 117 หนา้จอการก าหนดท่ีอยูไ่ฟล ์(*.opz) 

เม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 118  



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 72 
 

 

 
รูปท่ี 118 หนา้จอแสดงเลขท่ีเอกสาร 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 73 
 

การตรวจสอบและปรับปรุงผลการส่งข้อมูล 

เมนูตรวจสอบข้อมูล (Online) 

 กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดส่้งขอ้มูลไปยงั ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ผา่นระบบ Online โดยกดเลือก ผู้ป่วยนอก  ตรวจสอบข้อมูล(Online) ดงัรูปท่ี 119 จากนั้นท า
การกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลกบัทาง สปสช. เม่ือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย
แลว้จะปรากฎดงัรูปท่ี 121 
 

 
รูปท่ี 119 หนา้จอการตรวจสอบขอ้มูลผา่นระบบ Online 

 

 
รูปท่ี 120 หนา้จอก าลงัตรวจสอบขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 121 หนา้จอการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 74 
 

เมนูตรวจสอบข้อมูล (Online) แบบรายบุคคล 

กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการตรวจสอบขอ้มูลผูป่้วยนอก (OPD) แบบรายบุคคล   ใหก้ดเลือก เมนูผู้ป่วยนอก  
ค้นหาข้อมูล จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 122 

 

 
รูปท่ี 122 หนา้จอการคน้หา 

 
จากนั้นใหผู้ใ้ชง้านคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการตรวจสอบ เม่ือไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ กด                    เลือกขอ้มูลท่ี

ตอ้งการ  ท าการกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล –> Online ดงัรูปท่ี 123 และ จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 124 
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รูปท่ี 123 หนา้จอการเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

 

 
รูปท่ี 124 หนา้จอตรวจสอบขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 125 หนา้จอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

เมนูตรวจสอบข้อมูล  (Offline) 

 กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งน าเขา้ขอ้มูลจาก ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผา่นระบบ Offline   โดย
กดเลือก ผู้ป่วยนอก  ตรวจสอบข้อมูล ( Offline ) จะปรากฎหนา้จอ ดงัรูปท่ี 126 จากนั้นผูใ้ชท้  าการเลือกไฟล์
นามสกุล opz (*.opz) เป็นไฟลท่ี์สปสช. ส่งออกขอ้มูลมาในรูปแบบไฟล ์*.opz  เม่ือผูใ้ชเ้ลือกไฟลเ์รียบร้อยแลว้ กด
ปุ่ม น าเข้าข้อมูล 
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รูปท่ี 126 หนา้จอการตรวจสอบขอ้มูลจาก สปสช. ผา่นระบบ Offline 
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การจดัการส่วนอืน่ๆ 

การบันทกึข้อมูลแบบปรับปรุงข้อมูล (ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด) 

ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (กรณีลงโปรแกรมใหม่) ใหก้ดเลือก ผู้ป่วยนอก –> ขอ
ข้อมูลล่าสุด  เพื่อท าการส่งค าร้องให ้สปสช.เตรียมขอ้มูลล่าสุด ดงัรูปท่ี 127 

 
รูปท่ี 127 เมนูการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (แบบ Online) 

 
รูปท่ี 128 ระบบท าการส่งค าร้องไปยงั สปสช. 

 

 
รูปท่ี 129 แสดงการส่งค าร้องเรียบร้อยแลว้ 

 เม่ือไดท้  าการส่งค าร้องเรียบร้อยแลว้ใหร้ออีก 1 วนั เม่ือครบก าหนดใหไ้ปท่ีเมนู ผู้ป่วยนอก –> ปรับปรุง 
Online ดงัรูปท่ี 130 

 

 
รูปท่ี 130 เมนูการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (แบบ Online) 

 



 

คู่มือการใชง้านโปรแกรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ กทม.(OPBKK Claim)  หนา้ 78 
 

 
รูปท่ี 131 ระบบจะถามเพื่อยนืยนัวา่จะลบขอ้มูลทั้งหมดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงขอ้มูล (กรณีมีขอ้มูลเก่า) 

 

 
รูปท่ี 132 แสดงหนา้จอปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด 

 
ในกรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (กรณีลงโปรแกรมใหม่) แบบ Offline ใหก้ดเลือก ผู้ป่วย

นอก –> ปรับปรุง Offline  ดงัรูปท่ี 133 

 
รูปท่ี 133 เมนูการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (แบบ Offline) 

 
กรณีท่ีท าการปรับปรุงแบบ Offline จะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 134 กดปุ่ม เลือกไฟล ์เพื่อเลือกไฟลท่ี์จะท า

การปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วย 

 
รูปท่ี 134 ระบบจะถามเพื่อยนืยนัวา่จะลบขอ้มูลทั้งหมดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงขอ้มูล (กรณีมีขอ้มูลเก่า) 
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รูปท่ี 135 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมด (แบบ Offline) 

 
รอจนกระทัง่ปรับปรุงขอ้มูลผูป่้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแลว้  

 
และสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลท่ีน าเขา้มาแลว้ไดท่ี้หนา้จอการคน้หาผูป่้วยนอก ดงัรูปท่ี 136 

 

 
รูปท่ี 136 หนา้จอการแสดงขอ้มูลผูป่้วย 

 

  


