
 
แบบสรุปกิจกรรมบริการ 1 
และคาใชจายของหนวยบริการ 

 
แนวทางการบนัทึกขอมูลแบบรายงาน สปสช. 0110 รง.5  ป 2549   ในระยะแรก 

กอนนําเขาโครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกนัสุขภาพถวนหนา (DATA  
CENTER) 

-------------------------------------------------- 
คํานํา 
 แบบรายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจาย ของหนวยบริการ   (แบบรายงาน สปสช. 
0110 รง.5)  เปนแบบรายงานที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดานการใหบริการสาธารณสุข ในกลุม 
ขาราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือ เบิกตนสังกดั     กลุมมีสิทธิประกันสังคม     กลุมประกนัสุขภาพถวน
หนา      กลุมแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบยีน  และกลุมอ่ืนๆ   รวมทั้งการรายงานคาใชจายในการ
ใหบริการในกลุมประกันสุขภาพถวนหนา  และคาใชจายการบริการสงเสริมสุขภาพในทุกกลุม   
 ในปงบประมาณ 2549     สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)            จะนํา
แบบรายงาน สปสช. 0110  รง. 5         เขาในโครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการ
ประกันสุขภาพถวนหนา (Data  Center)         ดังนั้นในระยะแรก      ขอใหสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติสาขา (สปสช.สาขา) รวบรวมแบบรายงานจากหนวยบริการ และสงขอมูลผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอร      เมื่อระบบData Center พรอมใชงานได สปสช.  จะนําขอมูลที่ไดรับแลว
บันทึกลงระบบตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1.รวบรวมขอมูล   และแยกประเภทตามการบริการสาธารณสุขนํามาประเมินผล
เปรียบเทียบกบักลุม 

หนวยบริการในระดับเดียวกนั 
 2.  ติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณงานบริการสาธารณสุข       และรับทราบ
คาใชจายของหนวยบริการ 
 3. มีขอมูลที่จําเปนมาใชประโยชน   ในการตัดสินใจของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และ ผูบริหารของ สปสช.  เพื่อวางแผนสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขไดอยาง
เหมาะสม 
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แหลงขอมูล แบบรายงาน  สปสช. 0110 รง. 5 เปนรายงานที่รวบรวมขอมูลกิจกรรมบริการ 
และคาใชจาย  ของหนวยบริการ ท้ังท่ีขึน้ทะเบียนเดิม และขึ้นทะเบียนใหมระหวางปงบประมาณ   
ดังตอไปนี ้

1. หนวยบริการของรัฐ  นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
1.1 หนวยรวมใหบริการปฐมภมูิ 
1.2 หนวยบริการปฐมภูม ิ
1.3 หนวยบริการประจํา 
1.4 หนวยบริการที่รับการสงตอ  

2. หนวยบริการสังกัดเอกชน 
2.1 หนวยบริการปฐมภูม ิ
2.2 หนวยบริการประจํา 
2.3 หนวยบริการที่รับการสงตอ 

 3.   หนวยบริการรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ไมสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  3.1  หนวยบริการปฐมภูม ิ

3.2  หนวยบริการประจํา 
  3.3  หนวยบริการที่รับการสงตอ 
  
ผูจัดทํารายงาน   

1.   ใหหนวยบริการประจํา          (รวมทั้งหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนทั้งหนวยบริการ
ประจํา และหนวยบริการที่รับการสงตอ )  เปนผูรวบรวมขอมูล และบันทึกในรายงาน สปสช. 0110 
รง. 5      ท้ังนี้ไมตองบนัทึกขอมูลในสวนที่ปดทึบ 
 2.  ใหหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนประเภทหนวยบริการที่รับการสงตอ ประเภทเดียว      
เปนผูรวบรวมขอมูล และบันทึกในรายงาน สปสช. 0110 รง. 5     ท้ังนี้ไมตองบนัทึกขอมูลในสวนที่
ปดทึบ 
 
ชวงเวลาสงรายงาน  
ใหสงขอมูลเปนรายเดือน     โดยเก็บขอมลูตัดยอด ณ วนัสิ้นเดือนของทุกเดือน   ภายในวันที่  10  
ของเดือนถัดไป   
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คําจํากัดความ  คําจํากัดความของหัวขอตางๆ ในแบบรายงาน  มีรายละเอียดดังนี ้
 
สวนที่ 1 
1. ประเภทสิทธิ/กลุมผูใชบรกิาร การจําแนกประเภทสิทธ ิ   หมายถึง  สิทธิในการประกนัสุขภาพ
ของบุคคลนั้นๆ   เชน ผูมีสิทธิประกันสังคมตามพรบ.ประกันสังคม ไดรับอุบัติเหตุทางรถยนต        
หนวยบริการใหการรักษาคดิเงินมูลคา 7,000 บาท    โดยเบกิจากกองทุนคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ      ใหลงขอมูลตามสิทธิของบุคคลนั้นคือ  สิทธิประกันสังคม 
 1.1  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เบิกตนสังกัด   หมายถึง ผูมารับบริการที่มีสิทธิสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลที่มีลักษณะของการเบิกจายจากตนสังกัด  เชน    ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจํา พนักงานของรัฐ   บิดา มารดา คูสมรส และบุตร  รวมทั้ง
ที่มีสิทธิตามความครอบคลุมของสวัสดิการแตละแบบ   (การนับจํานวนรวมสิทธิขาราชการ / 
รัฐวิสาหกจิ/ เบิกตนสังกัด  ใหนับรวมในชอง “ในเครือขาย” ) 

1.2  ประกันสงัคม   หมายถึง ผูมารับบริการที่มีสิทธิตาม พรบ.ประกนัสังคม      และ ผูใช
สิทธิ พรบ. กองทุนเงินทดแทนฯ 

1.3    UC (บัตรทองไมมี ท)  หมายถึง   ผูมารับบริการที่มีสิทธิตามโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา   ประเภทเสียคาธรรมเนียม 

1.4  UC(บัตรทองมี ท) หมายถึง ผูมารับบริการที่มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ  
ถวนหนา   ประเภทยกเวนคาธรรมเนียม 

1.5   แรงงานตางดาวที่ขึน้ทะเบียน หมายถึง ผูมารับบริการที่เปนแรงงานตางดาวที่ไดรับ
การ 
ขึ้นทะเบยีนใบอนุญาตทํางาน (Work permit)  จากกระทรวงแรงงาน  

1.6   สิทธิอ่ืนๆ  หมายถึง ผูมารับบริการที่ไมทราบสิทธิที่ชัดเจน เชน ผูปวยที่ไมมีบัตร
ประชาชน (ชาวไทยบนพื้นที่ราบสูง) หรือ แรงงานตางดาวที่ไมขึน้ทะเบียน รวมถึงผูปวยที่ปฏิเสธ
การใชสิทธิ  (การนับจํานวนรวมสิทธิอ่ืนๆ  ใหนับรวมในชอง “ในเครือขาย” ) 

1.7  UC   ในเครือขาย หมายถึง ผูปวยที่ลงทะเบียนเลือกหนวยบรกิารที่จัดทํารายงานเปน
หนวยบริการประจํา   ทั้งบัตรทองมี ท และบัตรทองไมมี ท 

1.8  UC นอกเครือขาย หมายถึง ผูปวยที่ลงทะเบียนแตไมไดเลือกหนวยบรกิารที่จัดทํา
รายงานเปนหนวยบริการประจํา   ทั้งบัตรทองมี ท และบัตรทองไมมี ท 
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2.  การแบงเครือขายประกอบดวย 
2.1  ในเครือขาย   หมายถึง     การนับผูมารับบริการมีสิทธิในโครงการหลักประกนัสุขภาพ

ถวนหนา ท่ีลงทะเบียนเลือกหนวยบริการที่จัดทํารายงานเปนหนวยบริการประจํา               และผูมา
รับบริการมีสิทธิในโครงการประกันสังคมท่ีเลือกโรงพยาบาลที่จัดทํารายงาน  รวมการเขารับ
บริการในเครือขายของโรงพยาบาลที่จัดทํารายงานดวย   ทั้งนี้สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
สิทธิประกันสังคม อาจเปนคนละพื้นที่กนัได  

2.2  นอกเครือขาย  หมายถึง การนับผูมารับบริการมีสิทธิในโครงการหลักประกนั
สุขภาพถวนหนา ท่ีลงทะเบียนแตไมไดเลือกหนวยบริการที่จัดทํารายงานเปนหนวยบริการประจํา   
และผูมารับบริการมีสิทธิในโครงการประกนัสังคมท่ีไมไดเลือกโรงพยาบาลที่จัดทํารายงาน   รวม
การเขารับบริการในเครือขายของโรงพยาบาลที่จัดทํารายงานดวย     

 
 

หมายเหตุ   ผูมารับบริการที่จําแนกตามสิทธิตางๆในกลุมผูปวยนอก , ผูปวยใน และผูปวยรับ-สงตอ 
หมายถึงผูปวย (ผูรับบริการที่แพทยวินิจฉัยวาปวย) ไมนับรวมผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ  เชน 
ตรวจกอนคลอด , ตรวจหลังคลอด , การตรวจสุขภาพแยกตามกลุมอายุ , การวางแผนครอบครัว เปนตน 

 
 
 
3. ผูปวยนอก   หมายถึงผูรับบริการที่ไดรับการวินจิฉัยวาปวย และ ไดลงทะเบียนไวที่แผนกผูปวย
นอก ทั้งนี้ใหนับรวมผูปวยดานการรักษาพยาบาลตอเนือ่ง เชน ฉีดยาตอเนื่อง, ทําแผลตอเนื่อง ,    ผู
ติดสารเสพติดมารับการบําบัดตอเนื่อง  ผูปวยฟนฟูสมรรถภาพแต       ไมนับรวมผูที่มารับบริการ
ดานสงเสริมสุขภาพอื่นๆ ไดแก ตรวจกอนคลอด   ตรวจหลังคลอด   สงเสริมปองกัน   ทันตสุขภาพ   
การวางแผนครอบครัว      ตรวจสุขภาพประจําป    Pap smear ใหคําปรึกษา  เปนตน 

3.1 ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา หมายถึง  ผูปวย
นอกที่มารับบริการ ที่แผนกผูปวยนอกของหนวยบริการประจํา  และนับรวมผูปวยนอกที่มารับ
บริการที่ PCU ที่ตั้งอยูภายในบริเวณหนวยบริการประจาํ 

3.2 ผูปวยนอกท่ี PCU/สถานีอนามัย นอกหนวยบริการประจํา  หมายถึง  ผูปวยนอกที่มา
รับบริการที่ PCU /สถานีอนามัย   ที่ตั้งอยูภายนอกบริเวณหนวยบริการประจํา 
4. หนวยนับของผูปวยนอกประกอบดวย 

4.1  คนใหมในป  หมายถึง  ผูปวยที่มารับบริการครั้งแรกของปปฏิทินปจจุบัน (ปปฏิทินนับ
เร่ิมจากวนัที ่1  มกราคม) 

4.2  มาหนวยบริการ (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งที่ผูปวยมารับบริการในครั้งแรก
และครั้งตอๆมาใหนับทกุครั้งที่มาหนวยบริการ   กรณีผูปวยมารับบริการตรวจรกัษาหลายแผนก 
หรือ มารับบริการรักษาพยาบาลมากกวา 1 คร้ัง ใน 1 วัน  นับเปนผูปวยนอก มาหนวยบริการ  1 คร้ัง 
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5.  ผูปวยในทั้งหมด    หมายถึง ผูปวยที่รับไวรักษาในหนวยบริการ และมีการจําหนาย      
(Discharge) ในเดือนที่รายงานทั้งนี้ไมนับเด็กแรกคลอด (Newborn) ที่ไมมีภาวะแทรกซอน ซ่ึงเด็ก 
Newborn จะนบัในคลอดปกติ และคลอดผิดปกต ิแลวแตกรณ ี
 
6. หนวยนับของผูปวยในประกอบดวย 

6.1  จําหนายในเดือน หมายถึง จํานวนผูปวยที่พกัรักษาตัวเปนผูปวยในของหนวยบริการ  
และมีการจําหนาย (Discharge)ใน เดือนทีร่ายงาน 

6.2  รวมวันนอน (วัน) หมายถึง จํานวนวันนอนในหนวยบริการของผูปวยในแตละคนที่
จําหนายในเดอืนที่รายงานรวมกัน  วันนอนคิดจากวันที่จําหนาย ลบ วันที่รับไวรักษา กรณีรับไว 
และจําหนายในวันเดียวกนั ใหนับเปน 1 วัน โดยใช เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) เปนเวลาแบงวัน   
7.  ระบบรับ-สง ผูปวยรักษาตอ (คร้ัง) 
 7.1  หนวยนับของระบบ รับ-สง ผูปวยรักษาตอประกอบดวย 

7.1.1  ภายในเครือขาย  หมายถึง ใหนบัจาํนวนการ รับ-สง ผูปวยจาก สถานีอนามยัหรือ PCU 
ในเครือขายเดยีวกนัมายังหนวยบริการประจํา  นับเปนรับ - สง ภายในเครือขาย  กรณีการรับ-สงผูปวย
จาก PCU ท่ีตั้งในหนวยบริการประจํา หรือ PCU นอกหนวยบริการประจํา ท่ีหนวยบรกิารประจํา
ดําเนนิการเองทั้งหมด  ไมนบัเปนการรับ-สง ภายในเครอืขาย 

7.1.2  ในจังหวัด  หมายถึง ใหนับจํานวนการรับ-สงตอผูปวยจากหนวยบริการในเครือขาย
ไปยัง 
หนวยบริการ ของเครือขายอ่ืน  ที่อยูในจังหวัดเดยีวกันกบัหนวยบริการที่จัดทํารายงาน  

7.1.3  นอกจังหวัด หมายถึง ใหนับจาํนวนการรับ- สงตอผูปวยจากหนวยบริการใน
เครือขายไปยัง 
หนวยบริการ ของเครือขายอ่ืน  ที่อยูคนละจังหวดักับหนวยบริการทีจ่ัดทํารายงาน 

7.2  สง   หมายถึง จํานวนผูปวยที่มีปญหาดานการรักษาพยาบาลเกินกวาหนวยบริการจะให
การรักษาได   จึงสงไปรักษาตอยังหนวยบริการอืน่ๆที่มีขีดความสามารถสูงกวา โดยนับจาก
แบบฟอรมใบ Refer   ที่เปนมาตรฐานของหนวยบริการแตละแหง 
 7.3  รับ    หมายถึง  จํานวนผูปวยที่หนวยบริการไดรับไวรักษาตอจากหนวยบริการ 
อ่ืน ๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการใหการรักษาสูงกวา โดยนับจากแบบฟอรมใบ Refer ที่เปน
มาตรฐานของหนวยบริการ แตละแหง 

การนับผลงานการสงหรือรับRefer  นับเรื่องศักยภาพในการรักษาเปนหลัก 
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ตัวอยาง 
1. ในกรณีโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สงผูปวยไปโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับการรักษาตอ
หรือรับยาตอ เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางของผูปวย (สงกลับ) โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทั่วไป จะไมนับเปน “สง” และโรงพยาบาลที่รับผูปวย เพื่อรักษาตอเนื่อง หรือรับยาตอ 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูปวย ไมนับเปน “รับ”
2. ใหนับเฉพาะผูปวยที ่ Refer มาจากหนวยบริการอื่น ซ่ึงมีใบ Refer  สงมาดวย       หากผูปวยมี
ความประสงคตองการยายมา  เพือ่รับการรกัษาทีห่นวยบริการทีจ่ัดทาํรายงานเอง   ไมนับเปน “รับ” 
3. กรณีผูปวยหรือญาติตองการยายโรงพยาบาลเองทัง้ที่โรงพยาบาลเดิมสามารถใหการรักษาพยาบาล
ไดไมวาเหตุผลใด แมวามกีารออกใบ Refer จากหนวยบริการที่สง ไมนบัเปน”สง”  และหนวยบริการ
ที่รับผูปวยไวกไ็มนับเปน “ รับ ” เชนกนั 
สวนที่ 2 
8. ประเภทของการใหบริการ 

8.1   แทง(คน) หมายถึง จํานวนทารกที่คลอดออกมาเมื่อมีอายุอยูในครรภมารดา นอยกวา 
28 สัปดาหและไมมีชีวติ      กรณีไมทราบอายุครรภนับที่น้ําหนกัทารกต่ํากวา 1,000   กรัม  ทั้งนี้ไม
รวมกรณีทําแทง  และไมแยกสิทธิ กรณีที่แพทยวินจิฉัยวา  Threatent Abortion (แทงคุกคาม) แตการ
ตั้งครรภยังดําเนินตอไปไมนบัเปน”แทง” นับเปนผูปวยนอกหรือผูปวยในแลวแตกรณ ี

8.2  เกิดไรชพี(คน) หมายถึง จํานวนทารกที่มีอายุอยูในครรภมากกวา28 สัปดาห คลอด
ออกมาแลวไมแสดงอาการของการมีชีวิต กรณีไมทราบอายุครรภนบัที่น้ําหนกัทารกมากกวา1,000
กรัม และไมแยกสิทธิ 

8.3  เด็กอายุต่ํากวา 7 วันตาย (คน)   หมายถึง จาํนวนทารกเกดิมีชีพอายุต่ํากวา 7 วันตาย โดยนับ
ทารกที่ตายทีห่นวยบริการ หรือ PCU หรือ สถานีอนามัย ท้ังนี้ไมนับทารกตายที่บาน  หรือทารกอายุ
ต่ํากวา 7 วันตายจากอุบัตเิหตุ ไมนับ และไมแยกสิทธิ 

8.4  แมตาย(คน) หมายถึง จํานวนสตรีตั้งครรภที่คลอด  และตายขณะคลอดหรือหลังคลอด
ไมเกิน 6  

สัปดาห เนื่องจากโรคแทรกซอนทางการคลอด ไมแยกสทิธิ  ในกรณีทีค่ลอดแลว Refer แมที่คลอด
ไปยังอีกโรงพยาบาลหนี่งแลวมาตายที่โรงพยาบาลที่รับ refer การนับจํานวน แมตาย นับ ณ 
โรงพยาบาลที่แมตาย โดยนบัเปนผูปวยในหรือผูปวยนอกตาย แลวแตกรณี และนับเปนแมตายดวย  
ตัวอยางตอไปนี้ไมนับเปน “แมตาย”   มารดาหลังคลอด 4 – 6 สัปดาหตายจากอุบัตเิหต ุหรือ โรค
อ่ืนที่ไมเกีย่วกบัการคลอดเชน เปนโรคเอดสตาย 
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8.5  ตาย   
8.5.1  ผูปวยนอกตาย (คน)   หมายถึง       จํานวนผูปวยทีต่ายที่แผนกผูปวยนอก หรือแผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉนิ โดยไมรวมถึงผูที่ตายกอนมาถึงโรงพยาบาล       กรณ ี ที่ผูปวยมาตายที ่ สถานี
อนามัยหรือ PCU ใหลงบนัทึกในชอง “ผูปวยนอกตาย” โดยไมรวมถึงผูที่ตายกอนมาถึง  สถานี
อนามัยหรือ PCU      กรณีผูปวยมาถึงหนวยบริการแลวไมมีสัญญาณชีพ และแพทยหรือเจาหนาที่
ชวยชีวิตแลวไมฟน ไมนับเปนผูปวยนอกตาย 

8.5.2  ผูปวยในตาย (คน) หมายถึง จํานวนผูปวยที่ตายที่แผนกผูปวยในของหนวยบริการที่
จัดทํา      รายงาน  การที่จะกําหนดลงไปวาผูปวยที่ตายเปน “ผูปวยนอกตาย” หรือ “ผูปวยในตาย” 
นั้น  
ใหถือเอาการลงทะเบียนรับไวเปนผูปวยในแลว เปนเกณฑตัดสิน ผูปวยทีแ่พทยไดสงเขารับรักษา  
ในตึกผูปวยในแลว แตยังไมไดลงทะเบยีนไวเปนผูปวยใน (ยังไมไดเลข AN) ตอมาผูปวยนัน้ตายลง 
ใหนับเปน “ผูปวยนอกตาย” ผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวยใน (ไดเลข AN แลว)  อยูระหวางรอสงตัว
ไปที่ ตึกผูปวยใน ผูปวยตายที่แผนกผูปวยนอกเสียกอน ใหนับเปน“ผูปวยในตาย” 
หมายเหตุ การนับจํานวน”แทง”และ”เกิดไรชีพ” ไมนับรวมใน”ตาย” แตหากการนับจํานวน”
แมตาย”และ”ทารกต่ํากวา 7 วันตาย” ใหนับลงใน”ตาย”ดวยโดยแยกเปนผูปวยนอกตาย หรือผูปวย
ในตาย แลวแตกรณ ี
 

8.6  ตรวจกอนคลอด 
 หนวยนับตรวจกอนคลอด 

คน  หมายถึง   จํานวนหญิงตัง้ครรภที่ขึ้นทะเบียนกอนคลอด และไดรับการตรวจครรภเปน
คร้ังแรกของการตั้งครรภ   ทั้งนี้ใหนับรวมทั้งที่หนวยบริการและที่บาน 

คร้ัง  หมายถึง    จํานวนครั้งที่หญิงตั้งครรภทุกคนทั้งใหมและเกาไดรับการตรวจครรภนับ
คร้ังแรกและครั้งตอๆมา  ทั้งนี้ใหนับรวมทัง้ที่หนวยบริการ และ ที่บาน 

8.7  ตรวจหลังคลอด  
หนวยนับตรวจหลังคลอด 
คน  หมายถึง   จํานวนหญิงหลังคลอดที่ไดรับการตรวจสุขภาพหลังคลอดเฉพาะที่รับการ 

ตรวจครั้งแรกในชวง 4-6 สัปดาหหลังคลอด  นับรวมทัง้ในหนวยบริการและที่บาน 
คร้ัง  หมายถงึ จํานวนครั้งหญิงหลังคลอดที่ไดรับการตรวจสุขภาพหลังคลอดในชวง 4-6 

สัปดาหหลังคลอด นับการตรวจครั้งแรกและครั้งตอๆมา  ทั้งในหนวยบริการและทีบ่าน 
8.8  ทารกคลอดปกต ิ (คน)  หมายถึง  การคลอดที่หนวยบริการ  โดยใหนับจํานวนทารกที่

คลอดปกติในเดือนที่จัดทํารายงาน 
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8.9 ทารกคลอดผิดปกต ิ  (คน)    หมายถงึ  การคลอดที่หนวยบริการ   โดยใหนบัจํานวน
ทารกที่คลอดผิดปกต ิหรือใชคีม (F/E)ใชเครื่องดดูสูญญากาศ (V/E) หรือโดยผาตดัคลอดทางหนาทอง 
(C/S)         ทั้งนี้ใหนับเฉพาะทารกที่คลอดในเดือนที่จดัทํารายงาน 
ตัวอยาง  

-  กรณีทารกคลอดปกต ิ โดยการชกันาํการคลอดดวยยา เชน ออกซิโตซนิ, พลอสตาแกลนดิน  
ใหนับเปนทารกคลอดปกต ิ

-  กรณีทารกคลอดปกต ิ และมารดามกีารเจ็บครรภคลอดนาน (Prolong Labour 1st Stage           
2nd Stage) ใหนับเปนทารกคลอดปกต ิ

-  กรณีทารกคลอดครรภแฝด เชน แฝด 2 คน ทารกทกุคนที่มารดาคลอดปกต ิ ใหนับเปน 
ทารกคลอดปกติ  2 คน 
 - กรณีทารกคลอดครรภแฝด เชน ทารกคนแรกคลอดปกต ิ ทารกคนที่ 2 คลอดผดิปกติ  
หรือคลอดปกติ โดยใชคมี หรือ เครื่องดดูสูญญากาศ ใหนับเปน ทารกคลอดปกต ิ 1 คน ทารกคลอด      
ผิดปกต ิ1 คน 

- กรณทีารกคลอดครรภแฝด   ทารกทุกคนคลอดโดยผาตดัคลอดทางหนาทองใหนบัเปน
ทารกคลอด     

ผิดปกต ิ 2 คน 
8.10  วางแผนครอบครัว  หมายถึง   จํานวนผูปวยวางแผนครอบครัว  ไดแก 

 หมันหญิง(คน)  หมายถึง จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดหมันหญิง  หนวยนับเปนคน 
 หมันชาย(คน) หมายถึง จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดหมันชาย  หนวยนับเปนคน 
 ยาฝง(คน) หมายถึง จํานวนผูปวยที่ใชยาฝงคุมกําเนดิ  หนวยนับเปนคน 
 อ่ืนๆ(คร้ัง) หมายถึง    จํานวนผูปวยวางแผนครอบครัววิธีอ่ืนไดแก     ยาเม็ด
คุมกําเนิด     ยาฉีดคุมกําเนดิ  ใสหวงอนามยั  ถุงยางอนามัย   หนวยนับเปนครั้ง  โดยนับทุกครั้งที่มา
รับบริการ 

8.11 รักษาทางทันตกรรม (คร้ัง)  หมายถึง    จํานวนผูปวยรักษาทางทันตกรรม     ทั้งงาน
รักษาทางทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทาง ทั้งนี้ใหนับบริการรักษาทางทันตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอก 
หนวยบริการ 
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สวนที่ 3 
9.  การใหบริการสงเสริมสุขภาพ (นับผลงานทั้งในและนอกหนวยบริการ) แบงตามกลุมอายุ ดังนี ้

9.1  การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป) หมายถึง บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหแก เด็กแรก
เกิด -  
5 ป รวมทั้งบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การตรวจและการประเมินการเจริญเติบโต ทั้งทาง
รางกายและพฒันาการทางสมอง 

9.1.1  คลินิกสุขภาพเด็กด ี (คนใหมในป) หมายถึง  จํานวนเด็ก 0-5 ปที่ไดรับการตรวจและ
ประเมินการเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและพัฒนาการทางสมอง ตามชุดสิทธิประโยชนการสราง
เสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยสําหรับเด็กเลก็ ในแตละขอกําหนดของสิทธิการประกัน
สุขภาพแตละแบบ นับเฉพาะคนใหมในป สําหรับสิทธิการประกนัสุขภาพของสิทธิ UC ไดแก 
กิจกรรมดังตอไปนี ้
1) ซักประวัต/ิสัมภาษณ และตรวจรางกาย 
2) ประเมินพัฒนาการ/พฤติกรรม 
3) ช่ังน้ําหนกัและวดัสวนสูงและประเมินภาวะโภชนาการ 
4) วัดเสนรอบศีรษะ ในเดก็อายนุอยกวา 3 ป 
5) วัดความดันโลหิตในเด็ก 4-5 ป 

9.1.2  ไดรับวคัซีน จํานวนวคัซีนที่เด็กอายแุรกเกดิถึง5ป ไดรับ 
DPT (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งที่ไดฉดีวัคซีน DPT (คอตีบ ไอกรน บาดทะยกั) ใหกับ 

ผูปวย โดยนับรวมครั้งแรกและครั้งตอๆมา 
BCG (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งที่ไดฉดีวัคซีน BCG ใหกับผูปวย โดยนับรวมครั้งแรก

และครั้งตอๆมา ทั้งนี้ใหนับรวมการใหวัคซีน BCG แกทารกแรกเกดิดวย 
MMR (คร้ัง) หมายถึง  จํานวนครั้งที่ไดฉดีวัคซีน MMR ใหกับผูปวย (ตามแผนงานการให

ภูมิคุมกันโรคของประเทศ)    โดยนับรวมทั้งครั้งแรก และครั้งตอๆมา 
Hepatitis B   (คร้ัง)  หมายถึง  จํานวนครั้งที่ไดฉีดวัคซีน Hepatitis B ใหกับผูปวย (ตาม

แผนงานการใหภูมิคุมกนัโรคของประเทศ) โดยนับรวมทั้งครั้งแรก และครั้งตอๆมา 
9.1.3  ภาวะโภชนาการบกพรอง  หมายถึง เด็กที่มนี้ําหนักต่ําหรือสูงกวาเกณฑน้ําหนักปกติ

ตามอาย ุ
ขาด (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนกัต่ํากวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบจาก 

Growth Chart  
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เกิน (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนกัสูงกวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบจาก 
Growth Chart 9.1.4  สงเสริมปองกันทางทันตกรรม(คร้ัง)    หมายถึง   จํานวนผูรับบริการ
สงเสริมทันตสุขภาพและ     

ทันตกรรมปองกันในกลุมอาย ุ 0 - 5 ป ใหนับกิจกรรมสงเสริมปองกัน เชน การใหฟลูออไรด การ
เคลือบหลุมรองฟน  การตรวจและแนะนํา เปนตน          ทั้งในหนวยบริการ และการจัดบริการใน
กลุมเด็กนกัเรยีนที่โรงเรียน รวมถึงการออกหนวยไปใหบริการในชุมชน 

9.2  การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)  หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดให
ผูรับบริการที่มีอายุตั้งแต 6-14 ป   

9.2.1 ไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนรับบริการที่มีอายุ
ตั้งแต  6 - 14 ปที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปตามขอกําหนดของสิทธิการประกันสุขภาพแตละ
แบบ  นับเฉพาะ 
คนใหมในป ตรวจตามสิทธิการประกัน สําหรับ UC ไดแก  กิจกรรมดังตอไปนี ้
1) ซักประวัต/ิสัมภาษณ/และตรวจรางกาย 
2) ประเมินพัฒนาการ/พฤติกรรม 
3) ช่ังน้ําหนกัและวดัสวนสูงและประเมินภาวะโภชนาการ 

9.2.2 ไดรับวัคซีนหัดเยอรมัน / MMR (คร้ัง) หมายถึง ผูรับบริการที่มีอายุตั้งแต 6-14 ป ที่
ไดรับการฉีดวคัซีนหัดหดัเยอรมัน  หรือ วัคซีน MMR (คางทูม,หัด,เยอรมัน)โดยนบัรวมครั้งแรก
และครั้งตอๆมา กรณีใหวัคซีน MMR (คางทูม,หัด,หัดเยอรมัน)ใหนับดวย  

9.2.3 ภาวะโภชนาการบกพรอง  หมายถึง เด็กโตและเยาวชนที่มีน้ําหนกั ต่ํา หรือ สูงกวา
เกณฑหนกัปกติตามอาย ุ

ขาด (คนใหมในป)  หมายถึง จํานวนเดก็ที่มีน้ําหนักต่าํกวาเกณฑในเด็กอาย ุ 6-14 ป  ให
เปรียบเทียบจาก Growth Chart  

เกิน (คนใหมในป)  หมายถงึ จํานวนเดก็ที่มีน้ําหนกัสูงกวาเกณฑในเด็กอาย ุ 6-14 ป  ให
เปรียบเทียบจากGrowth Chart  

9.2.4  สงเสริมปองกันทางทันตกรรม(คร้ัง) หมายถึง  จํานวนผูรับบริการสงเสริมทันต
สุขภาพและ    ทันตกรรมปองกันในกลุมอาย ุ 6-14 ปใหนับกิจกรรมสงเสริมปองกัน เชน การให
ฟลูออไรด การเคลือบหลุมรองฟน  การตรวจและแนะนาํ เปนตน          ทั้งในสถานบริการดาน
สุขภาพ และการจัดบริการในกลุมเดก็นกัเรียนที่โรงเรียน รวมถึงการออกหนวยไปใหบริการใน
ชุมชน 

9.3  การดูแลเด็กและผูใหญ (15ปขึ้นไป)    หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดให
ผูรับบริการที่มีอาย ุตั้งแต 15 ปขึ้นไป  
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9.3.1  ไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ(คนใหมในป)  หมายถึง   จํานวนผูรับบริการที่มีอายุ
ตั้งแต  15 ปขึ้นไป ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปตามขอกําหนดของสิทธิการประกันสุขภาพแต
ละแบบ นับเฉพาะคนใหมในป ตรวจตามสิทธิการประกัน สําหรับ UC ไดแก  กิจกรรมดังตอไปนี้ 
1) ซักประวัต/ิสัมภาษณ/และตรวจรางกาย 
2) วัดดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว 
3) วัดความดันโลหิต 
4) ตรวจสายตา 

9.3.2  ภาวะโภชนาการบกพรอง หมายถึง ผูรับบริการที่มีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 
หรือมากกวา 24.9 (คาดัชนีมวลกาย = น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง(เมตร) 2)  

ขาด (คนใหมในป) หมายถึง  จํานวนผูรับบริการที่มีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 
(คาดัชนีมวลกาย = น้ําหนกั (กก.) / สวนสูง(เมตร) 2) 

 เกิน (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนผูรับบริการที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 24.9  
(คาดัชน ีมวลกาย = น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง(เมตร) 2)  

สวนที่ 4 
10.  การใหบริการสงเสริมสุขภาพตามโครงการพิเศษ   การเยี่ยมบาน และบริการอนามัยโรงเรียน 

10.1  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (คน) หมายถึง ผูรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก นับ
เฉพาะรายใหมในป กรณีตรวจครั้งแรกแลวพบวามคีวามผิดปกต ิ นัดมาตรวจซ้ําหรือตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษอีกครั้งในปเดียวกัน การมาตรวจในครั้งที่ 2 ไมนับเปน ผลงานในสวนนี ้

10.2 Breast Cancer Screening (คน) หมายถึง ผูรับบริการตรวจมะเร็งเตานมทกุวิธี (นับ
เฉพาะรายใหมในป)  กรณีตรวจครั้งแรกแลวพบวามคีวามผิดปกต ิ นัดมาตรวจซ้ําหรือตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษอีกครั้งในปเดียวกัน การมาตรวจในครั้งที่ 2 ไมนับเปน ผลงานในสวนนี ้

10.3  ตรวจคดักรอง Thalassemia หมายถึง   บริการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะเสี่ยงโรค 
Thalassemia   หนวยนับเปนคน   โดยนับเฉพาะคนใหมในป   

10.3.1 การตรวจคัดกรอง(คน) หมายถึง   จํานวนผูใชบริการที่ไดรับการตรวจคดักรอง  
(screening test) ตามแนวทางของกรมอนามัย 

10.3.2 การตรวจยืนยันผล(คน) หมายถึง จํานวนผูใชบริการที่ไดรับการตรวจหาชนดิและ

ปริมาณฮีโมโกลบิน A2 ตามแนวทางของกรมอนามัย (Hb. Typing, α-thal 1) 
10.3.3 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอด(คน)  หมายถึง   จํานวนทารกในครรภ

กอนคลอด ที่ไดรับการตรวจวินิจฉยั thalassemia  (prenatal diagnosis) 
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10.3.4  การสิ้นสุดการตัง้ครรภ(คน) หมายถึง  จํานวนหญิงตั้งครรภที่ไดรับการวนิจิฉัยวา
ทารกในครรภกอนคลอดเปนโรค Thalassemia และแพทยทําใหส้ินสุดการตั้งครรภ (terminated 
pregnacny) 

10.4  คัดกรองภาวะพรองไอโอดีนและThyroid (เด็กแรกเกิด-1 เดือน)  หมายถึง  บริการ
ตรวจคัดกรองภาวะพรองไอโอดีนและThyroid ในเด็กแรกเกิด-1 เดือนหนวยนับเปนคน โดยนับ
เฉพาะคนใหมในป   

10.4.1  ตรวจคัดกรอง(คน)  หมายถึง  จํานวนเด็กแรกเกิด-1 เดือน ที่ไดรับการเจาะ
เลือดเพื่อตรวจคัดกรอง ภาวะบกพรองไอโอดีน และไทรอยด   

10.4.2 ตรวจยืนยัน(คน)  หมายถึง   จํานวนเด็กแรกเกิด – 1 เดือน ที่ผานการตรวจคดักรอง
แลวและไดรับการตรวจซ้ําเพือ่ยืนยนัผล 

10.4.3 เด็กอายุ 0-1 เดือนรับการรักษา(คน)  หมายถึง   จํานวนเด็กแรกเกิด – 1 เดือน ที่ผาน
การตรวจยืนยนัผลแลวและไดรับการรักษาภาวะบกพรองไอโอดีน และไทรอยด 

10.5 บริการฟนฟูสมรรถภาพ (คร้ัง) หมายถึง การใหบริการเวชกรรมฟนฟูในแตละงาน 
คือ เวชศาสตรฟนฟ ูงานกายภาพบําบัด งานกิจกรรมบําบัด งานกายอปุกรณเสริมเทยีม   โดยนับการ
ใหบริการผูปวยนอก ผูปวยในรวมกนัทั้งครั้งแรกและครัง้ตอๆ มา ทั้งนี้ให นับจํานวนครั้งการมารับ
บริการใน 1 วัน นับเปน 1 คร้ังเทานั้น   

10.6 การเยี่ยมบาน  หมายถึง การจัดบริการนอกหนวยบริการที่เปนการดําเนนิการใน
ลักษณะ เชน  
การลงไปเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อทําความรูจักกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ และเพือ่
ประเมินสภาพพื้นฐานดานสขุภาพของครอบครัวอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งใหความรู ความ
เขาใจและการดูแลสุขภาพพืน้ฐาน การติดตามดูแลประชากรกลุมเปาหมายเฉพาะและกลุมเสี่ยง  
เพื่อประเมินสภาพปญหาและความตองการดานสุขภาพอยางรอบดาน รวมทั้งใหการดูแลชวยเหลือ
อยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไดแก ติดตามเยีย่มหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสีย่ง
หรือชวยเหลือตนเองไดนอย ติดตามเยี่ยมผูปวยเรื้อรังและผูปวยที่มีปญหาชวยตนเองไมไดใหไดรับ
การดูแลที่เหมาะสม รวมถึงการปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้นการตดิตามดูแล  ผู
ที่มารับบริการไมตอเนื่อง เพื่อใหเกดิความครอบคลุมการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค  
การติดตามดแูลใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยที่ไมสามารถมารับบริการรักษาพยาบาลที่หนวย
บริการได  การติดตามเยี่ยมผูมีปญหาความพกิารประเภทตางๆ ใหคําแนะนําในการปรบั
สภาพแวดลอมและสนับสนนุการปรับตัวเพื่อกลับสูการดํารงชีวิตที่ใกลเคียงปกต ิ

10.6.1 จํานวนครัวเรือน หมายถึง จํานวนครอบครัวที่ไดรับการเยี่ยมบาน  
10.6.2  ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการที่ไดรับการเยีย่มบานโดยนับจํานวนคน

ทั้งหมดที่ไดรับการเยีย่มตามกลุมเปาหมาย 
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10.7 บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง   บริการทุกประเภทที่จัดใหที่โรงเรียน  (รวมทั้งบริการ
ทันตกรรม) ไดแก การตรวจสุขภาพนกัเรยีน การสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค การใหความรู และการ
ใหบริการรักษาโรค     ทั้งนี้ใหนบัจํานวนเปนรายคนที่ใหบริการในแตละครั้งของการดําเนนิการ          
ครั้งที่ออกไปใหบริการตรวจสุขภาพนักเรยีน จํานวน 2 หองมีนกัเรียน ไดรับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 36 คน ใหการรักษา 3 ราย     คร้ังที่ 2 ตรวจสุขภาพและใหความรูแกนักเรียน จํานวน 3 หอง    
มีนักเรียนไดรับบริการ 56 คน       ใหการรักษา 7 ราย รวมใหบริการอนามัย โรงเรียน 102 คน 

10.7.1 จํานวนครั้งท่ีออกพืน้ท่ี  หมายถงึ จํานวนครั้งที่ออกพื้นที่ในการใหบริการอนามัย
โรงเรียน  

10.7.2  ผูรับบริการ  หมายถึง จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการอนามัยโรงเรียน ไดแก  การตรวจ
สุขภาพนักเรยีน  การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  การใหความรู และการใหบริการรักษาโรค 
 
สวนที่ 5 

11. คาใชจายในการใหบริการ 
11.1 บริการผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา  หมายถึง  คาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการ

ใหบริการ 
สาธารณสุข แกผูปวยนอก  ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ไมวาจะเรียกเกบ็ไดหรือไมกต็าม 

11.2 บริการผูปวยในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา    หมายถึง  คาใชจายทัง้หมดที่เกิดจากการ
ใหบริการ 

สาธารณสุข แกผูปวยใน  ในรอบระยะเวลาที่รายงาน   ไมวาจะเรียกเก็บไดหรือไมก็ตาม 
ตัวอยาง    
 โรงพยาบาล A  ใหบริการสาธารณสุขกับผูปวยนอก   หรือผูปวยใน     สิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา ประเภทไมมี ท (เสียคาธรรมเนียม  30  บาท )       มีคาใชจาย เชน คาอาหาร  คายา  
จํานวน  1,000.- บาท   แตเก็บจากผูปวยได  30  บาท    ใหรายงานคาใชจาย คอื 1,000.-  บาท       
หรือกรณีเปนผูปวยสงตอมาจากหนวยบริการอื่นๆ     แลวโรงพยาบาลA  เรียกเก็บไป แตไดรับเงิน
มาเพียง 800  บาท          ก็ใหรายงานคาใชจาย คือ  1,000.-  บาท 

11.3 บริการสงเสริมสุขภาพของผูปวยทุกสิทธิ         หมายถึง    คาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากการ
ใหบริการ 

สงเสริมสุขภาพ   ทั้งที่ใหบริการรายบุคคล  และใหบริการในชุมชน แกผูปวยทกุสิทธิ             
(คาใชจาย เชนคาน้ํามันเชื้อเพลิง   คาลวงเวลา  คาเบี้ยเล้ียง  เปนตน) 
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วิธีการใชบันทึกขอมูลสามารถปฏบิัติไดดังนี้ 
 
ระบบงานแบบสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการเปนระบบที่จัดทาํขึ้น

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัหนวยบริการในการสงแบบสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของ
หนวยบริการใหกับทางสํานกังานหลักประกันสุขภาพ  สาขากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูใชสามารถเขา
ไดโดย URL  ดังนี ้http://bkk.nhso.go.th/rp_activity/ ซ่ึงจะพบหนาจอ ดังรูป 
 

 
รูปท่ี 1.1 แสดงการเขาระบบ 
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ทําการ Login เขาระบบเมื่อกรอก Username และ Password ถูกตองจะปรากฏหนาจอดงัรูปที่ 1.2 
 

 
รูปที่ 1.2 แสดงการLogin เขาระบบ 

 
ซ่ึงจะพบกับเมนูตางๆ ซ่ึงจะปรากฏทางดานขวาบน ซ่ึงรายละเอียดมีดังนี้ 
 

1. เมนู “หนาหลัก”   เปนเมนูที่ใชในการกลับมาหนาหลกั 
 
2. เมนู  “สงขอมูลสรุป” หากทานตองการสงขอมูลสรุปกิจกรรมฯ  
สามารถทําไดโดยคลิ๊กที่เมนนูี้ 
 
3. เมนู “แกไข ลบ”  หากทานตองการแกไขขอมูลสรุปกิจกรรมฯ  
สามารถทําไดโดยคลิ๊กที่เมนนูี้ 
 
4. เมนู “รายงาน”  เปนเมนูทีท่ํารายงานสรุปขอมูลของกิจกรรมออกเปน
ไฟล  Excel เพื่อสงใหทาง สปสช. กทม. 
 
5. เมนู “ออกจากระบบ”  เมื่อทานตองการเลิกใชงาน 
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1. หนาหลัก  เปนหนาทีแ่สดงรายละเอียดของผูใชงาน 
 

2. การสงขอมูลสรุป 

หากตองการสงขอมูลสรุปกิจกรรมฯ  ทานสามารถคลิกที่รูป    ซ่ึงจะปรากฏหนาจอ   
ดังรูป 1.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 แสดงการสงขอมูล 
 

จะปรากฏหนาจอ  ดังรูป  ซ่ึงเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสรุปกิจกรรม ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.4 แสดงแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลกิจกรรม 
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หลังจากกรอกขอมูลสมบูรณแลว ใหคลิกทีปุ่ม     เพื่อทําการบันทึกขอมูลซ่ึงจะ
ปรากฏหนาจอใหยนืยนัขอมูลการบันทึกอีกครั้งหนึ่ง  ดงัรูป 1.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.5 แสดงการบันทึกขอมูล 

หากทานตองการที่จะบนัทกึ สามารถกดที่ปุม   เพื่อทําการบันทึกขอมูลนี้   
หากทานตองการยกเลิก สามารถคลิกที่ปุม   เพื่อยกเลิกการบันทึก 

 
 
 

3. การแกไขขอมูลแบบสรุปกิจกรรมฯ 
 หากทานตองการแกไขขอมลูแบบสรุปกิจกรรมฯ ที่ทานไดทําการเพิ่มเขาไปแลว หาก

ตองการแกไขขอมูล  สามารถคลิกไดที่เมน ู     เพื่อทําการแกไขขอมูลจะพบหนาจอ  ดงั
รูป 1.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.6 แสดงเลือกเดือนแกไขหรือลบขอมูล 
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ทําการเลือกเดอืนและปที่ตองการแกไขขอมูลหรือลบขอมูล  ซ่ึงหากมีขอมูลจะพบหนาจอสําหรับ
แกไขหรือลบขอมูล  ดังรูป 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.7 แสดงหนาที่ตองการแกไขขอมูล 
หลังจากแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการกดที่ปุม    เพื่อทําการบันทกึขอมูลที่แกไขนั้น 
หากตองการลบขอมูลที่แสดงสามารถคลิกที่ปุม   เพื่อทําการลบขอมูลท่ีแสดงนี ้
 
 

4. การรายงานขอมูล 

 สําหรับการรายงานขอมูลแบบสรุปกิจกรรมฯ นี้สามารถทําไดโดยคลิกที่เมนู     
เพื่อเขาหนาจอรายงาน  ซ่ึงจะปรากฏหนาจอ  ดังรูป 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.8 แสดงการเลือกรายงานขอมูล 
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ซ่ึงรูปแบบรายงานผลจะมีอยู  2 แบบ คือ  
1 ขอมูลการสงแบบสรุปกิจกรรมฯ  เปนเดือน 

เปนขอมูลที่สงสรุปแตละเดอืน  ซ่ึงจะอยูในรูปแบบไฟล Excel  
2 ขอมูลการสงแบบสรุประหวางเดือน   

เปนขอมูลที่สงสรุปในชวงของเดือนที่ตองการดู  ซ่ึงจะอยูในรูปแบบไฟล Excel 
เชนกัน 

เมื่อเลือกรูปแบบรายงานผลแลวใหคลิกที่ปุม    แลวจะปรากฏหนาจอ  ดังรูป เพื่อทําการ บันทึก
ไฟลขอมูลน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.9 แสดงหนาตางดาวนโหลด 
 

 
รูปที 1.10 แสดงตัวอยางไฟล Excel 
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5.  การเลิกใชงาน 
ทุกครั้งที่ใชงานเว็บไซตหลักของสํานักสาขากรุเทพมหานครเสร็จสิ้นตองทําการออกจากระบบ   เพื่อ

ปองกันบุคคลอื่นเขามาใชงานเว็บไซต  โดยใช Username ของทาน ซึ่งอาจกอความเสียหายได   ขั้นตอนออกจาก
ระบบทําไดโดย คลิกเลือกเมนูออกจากโปรแกรม 
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