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บทนํา 
ความเปนมา 
 

 รายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ   ( สปสช. 0110 รง.5)       เปนรายงานที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดใหหนวยบริการท่ีข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ใชเปนแบบรายงานในการเก็บรวบรวมขอมูลดานการใหบริการสาธารณสุข และรายงานคาใชจายในการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข การบริการสงเสรมิสุขภาพในกลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื เบิกตนสังกัด     กลุมผูมสีิทธิ
ประกันสังคม     กลุมผูมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา      กลุมแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียน  และกลุมอื่นๆ     โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจาย ของหนวยบริการ   ( สปสช. 0110 รง.5)     ดังนี้   

T1. เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมการบริการสาธารณสุขและคาใชจายของหนวยบรกิาร T 
T2.  เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะห และประเมินสถานการณดานการบริการสาธารณสุขและคาใชจายของหนวย
บริการ T 
3 T.  เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการบริหารจัดการ และ
วางแผนสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาT 

คําจํากัดความดานการจัดทํารายงาน 
 

1. หนวยบริการท่ีจัดทําแบบรายงาน   หมายถึง    หนวยบริการภาคเอกชน หนวยบริการภาครัฐ  นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข     หนวยบริการภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีไมสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ  กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    ตามขอบังคับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  การข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการและ
เครือขายหนวยบริการ  พ.ศ. 2547   ดังตอไปนี้ 

 หนวยบริการของรัฐ  นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดแก 
1. หนวยบริการปฐมภูมิ 
2. หนวยบริการประจํา 
3. หนวยบริการท่ีรับการสงตอ 
4. หนวยบริการรวมใหบริการ 

 หนวยบริการสังกัดเอกชน  ไดแก 
1. หนวยบริการปฐมภูมิ 
2. หนวยบริการประจํา 
3. หนวยบริการท่ีรับการสงตอ 

 หนวยบริการรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไมสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแก  
1. หนวยบริการปฐมภูมิ 
2. หนวยบริการประจํา 
3. หนวยบริการท่ีรับการสงตอ 
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 2.  ผูจัดทํารายงาน    หมายถึง   1. หนวยบริการประจํา   2. หนวยบริการรับสงตอ    3. หนวยบริการ
ประจําท่ีข้ึนทะเบียนเปนทั้งหนวยบริการประจาํ และหนวยบริการรับการสงตอ  

3.  ระยะเวลาการสงรายงาน หมายถึง  ระยะเวลาที่กําหนดใหบันทึกขอมูล โดยตัดยอด ณ วันสิ้นเดือนของ
ทุกเดือน  ท้ังนี้โปรแกรมจะทําการยืนยันขอมูล โดยอัตโนมตัิในเวลา เวลา  24.00 น.   ทุกวันที่  24   ของทุก เดือน    

4.  การยืนยันขอมูล    
เมื่อโปรแกรมยนืยันขอมูลแลว  จะไมสามารถแกไขขอมูลได   หากถาตองการแกไขขอมูลภายหลัง

หลังจากโปรแกรมยืนยันขอมลูแลว  ใหโทรศัพทแจงยกเลิกการยืนยัน  ท่ี สํานักพัฒนาและสนับสนุนสํานักงาน
สาขา  โทรศัพท  0-2831-4000  ตอ  7201  , 7725    เมื่อยกเลิกการยืนยัน และแกไขขอมูลเรียบรอยแลว  โปรแกรม
จะยืนยันขอมูลโดยอัตโนมัติ ในวันที่  27  ของเดือน เวลา  24.00 น. 
 

คําจํากัดความในระบบรายงาน 
 

1.  ผูรับบริการ  หมายถึง ผูรับบริการท่ีแพทยวินิจฉัยวาปวย ในกลุมผูปวยนอก , ผูปวยใน และผูปวยรับ-สงตอ ไม
นับรวมผูรับบรกิารสงเสริมสุขภาพ  เชน ตรวจกอนคลอด , ตรวจหลังคลอด , การตรวจสุขภาพแยกตามกลุมอาย ุ, การ
วางแผนครอบครัว   

  2. ประเภทสิทธิ/กลุมผูใชบรกิาร   หมายถึง  สิทธิในการประกันสุขภาพของบุคคลนั้นๆ   ดังนี้ 

 2.1  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เบิกตนสังกัด   หมายถึง ผูรับบริการท่ีมีสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่มีลักษณะ
ของการเบิกจายจากตนสังกัด  เชน    ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา 
พนักงานของรัฐ   บิดา มารดา คูสมรส และบุตร  รวมท้ังท่ีมีสิทธิตามความครอบคลุมของสวัสดิการแตละแบบ   (การนับ
จํานวนรวมสิทธิขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ/ เบิกตนสังกัด  ใหนับรวมในชอง “ในเครือขาย” ) 

2.2  ประกันสังคม   หมายถึง ผูรับบริการท่ีมีสิทธิตาม พรบ.ประกันสังคม      และ ผูใชสิทธิ พรบ. กองทนุเงิน
ทดแทนฯ 

2.3   UC (บัตรทองไมม ีท)  หมายถึง   ผูรับบริการท่ีมีสิทธิตามโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา   ประเภท
เสียคาธรรมเนียม 

2.4 UC(บัตรทองมี ท) หมายถึง ผูรับบริการที่มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ  
ถวนหนา   ประเภทยกเวนคาธรรมเนียม 

2.5 แรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียน หมายถึง ผูรับบริการที่เปนแรงงานตางดาวท่ีไดรับการ 
ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตทํางาน (Work permit)  จากกระทรวงแรงงาน  

2.6   สิทธิอื่นๆ  หมายถึง ผูรับบริการท่ีไมทราบสิทธิท่ีชัดเจน เชน ผูปวยท่ีไมมีบัตรประชาชน (ชาวไทยบนพื้นที่
ราบสูง) หรือ แรงงานตางดาวท่ีไมข้ึนทะเบียน รวมถึงผูปวยท่ีปฏิเสธการใชสิทธิ  ( การนับจํานวนรวมสิทธิอื่นๆ  ใหนับ
รวมในชอง “ในเครือขาย” ) 

2.7  UC   ในเครือขาย หมายถึง ผูปวยท่ีลงทะเบียนเลือกหนวยบริการท่ีจัดทํารายงานเปนหนวยบริการประจํา   ท้ัง
บัตรทองมี ท และบัตรทองไมมี ท 
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2.8  UC นอกเครือขาย หมายถึง ผูปวยท่ีลงทะเบียนแตไมไดเลือกหนวยบริการท่ีจัดทํารายงานเปนหนวยบริการ
ประจํา   ท้ังบัตรทองมี ท และบัตรทองไมมี ท 

3.  การแบงเครือขาย 
3.1  ในเครือขาย   หมายถึง     การนับผูรับบริการมีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ีลงทะเบียน

เลือกหนวยบรกิารท่ีจัดทํารายงานเปนหนวยบริการประจํา               และผูรับบริการมีสิทธิในโครงการประกันสังคมที่เลือก
โรงพยาบาลที่จดัทํารายงาน  รวมการเขารับบริการในเครือขายของโรงพยาบาลที่จัดทํารายงานดวย   ท้ังนี้สิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา หรือสิทธิประกันสังคม อาจเปนคนละพื้นที่กันได  

3.2  นอกเครือขาย  หมายถึง การนับผูรับบริการมีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ี
ลงทะเบียนแตไมไดเลือกหนวยบริการท่ีจัดทํารายงานเปนหนวยบริการประจํา   และผูรับบริการมีสิทธิประกันสังคมที่
ไมไดเลือกหนวยบริการท่ีจัดทํารายงาน   รวมการเขารับบริการในเครือขายของหนวยบริการท่ีจัดทํารายงาน    

4. ประเภทการใชบริการ  
  4.1 ผูปวยนอก   หมายถึงผูรับบริการท่ีไดรับการวินิจฉัยวาปวย และ ไดลงทะเบียนไวท่ีแผนกผูปวยนอก ท้ังนี้ให
นับรวมผูปวยดานการรักษาพยาบาลตอเนื่อง เชน ฉีดยาตอเนื่อง, ทําแผลตอเนื่อง ,    ผูติดสารเสพติดมารับการบําบัด
ตอเนื่อง  ผูปวยฟนฟูสมรรถภาพ        แตไมนับรวมผูรับบริการดานสงเสริมสุขภาพอื่นๆ ไดแก ตรวจกอนคลอด   ตรวจ
หลังคลอด   สงเสริมปองกัน   ทันตสุขภาพ   การวางแผนครอบครัว      ตรวจสุขภาพประจําป   Pap smear ใหคําปรึกษา   

4.2 ผูปวยนอกที่หนวยบริการปฐมภูมิในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา หมายถึง  ผูปวยนอก
ท่ีมารับบริการ ท่ีแผนกผูปวยนอกของหนวยบริการประจํา  และนับรวมผูปวยนอกที่มารับบริการท่ีหนวยบริการปฐมภูมิ 
ท่ีตั้งอยูภายในบริเวณหนวยบริการประจํา 

4.3 ผูปวยนอกที่หนวยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย นอกหนวยบริการประจํา  หมายถึง  ผูปวยนอกที่มารับบริการ
ท่ี PCU /สถานีอนามัย   ท่ีตั้งอยูภายนอกบริเวณหนวยบริการประจํา 

 หนวยนับของผูปวยนอกประกอบดวย 
 คนใหมในป  หมายถึง  ผูปวยท่ีมารับบริการครั้งแรกของปปฏิทินปจจุบัน (ปปฏิทินนับเริ่มจาก

วันที่ 1  มกราคม) 
              มาหนวยบริการ (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งท่ีผูปวยมารับบริการในครั้งแรกและครั้งตอๆมา
ใหนับทุกครั้งท่ีมาหนวยบริการ   กรณีผูปวยมารับบริการตรวจรักษาหลายแผนก หรือ มารับบริการ
รักษาพยาบาลมากกวา 1 ครั้ง ใน 1 วัน  นับเปนผูปวยนอก มาหนวยบริการ  1 ครั้ง 

4.4  ผูปวยในทั้งหมด    หมายถึง ผูปวยท่ีรับไวรักษาในหนวยบริการ และมีการจําหนาย      (Discharge) ในเดือนที่
รายงานทั้งนี้ไมนับเด็กแรกคลอด (Newborn) ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน ซึ่งเด็ก Newborn จะนับในคลอดปกติ และคลอด
ผิดปกติ แลวแตกรณี 

 หนวยนับของผูปวยในประกอบดวย 
 จําหนายในเดือน หมายถึง จํานวนผูปวยท่ีพักรักษาตัวเปนผูปวยในของหนวยบริการ  และมีการ
จําหนาย (Discharge)ใน เดือนที่รายงาน 
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 รวมวันนอน (วัน) หมายถึง จํานวนวันนอนในหนวยบริการของผูปวยในแตละคนที่จําหนายใน
เดือนที่รายงานรวมกัน  วันนอนคิดจากวันที่จําหนาย ลบ วันที่รับไวรักษา กรณีรับไว และจําหนายในวัน
เดียวกัน ใหนับเปน 1 วัน โดยใช เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) เปนเวลาแบงวัน   

5. ระบบรับ-สง ผูปวยรักษาตอ 
5.1 สงผูปวยรักษาตอ   หมายถึง       การสงผูปวยท่ีมีปญหาดานการรักษาพยาบาลเกินกวาหนวยบริการจะใหการ

รักษาได  ไปรักษาตอยังหนวยบริการอื่นๆที่มีขีดความสามารถสูงกวา โดยหนวยบริการตองบันทึกการสงตอตาม
แบบฟอรมใบสงตอท่ีเปนมาตรฐานของหนวยบริการแตละแหง 

5.2 รับผูปวยรักษาตอ    หมายถึง การรับผูปวยไวรักษาตอจากหนวยบริการ อื่น ๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการ
ใหการรักษาสูงกวา  โดยหนวยบริการท่ีสงตอตองสงใบสงตอตามแบบฟอรมท่ีเปนมาตรฐานของหนวยบริการใหกับหนวย
บริการท่ีรับผูปวยรักษาตอ 

 หนวยนับของระบบ รับ-สง ผูปวยรักษาตอ 
 ภายในเครือขาย  หมายถึง ใหนับจํานวนการ รับ-สง ผูปวยจาก สถานีอนามัยหรือ PCU ในเครือขาย

เดียวกันมายังหนวยบริการประจํา  นับเปนรับ - สง ภายในเครือขาย  กรณีการรับ-สงผูปวยจาก PCU ทีต้ั่งใน
หนวยบริการประจํา หรือ PCU นอกหนวยบริการประจํา ที่หนวยบริการประจําดําเนินการเองทั้งหมด  Uไม
นับUเปนการรับ-สง ภายในเครือขาย 

 ในจังหวัด  หมายถึง ใหนับจํานวนการรับ-สงตอผูปวยจากหนวยบริการในเครือขายไปยัง 
หนวยบริการ ของเครือขายอื่น  ท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันกับหนวยบริการท่ีจัดทํารายงาน  

  นอกจังหวัด หมายถึง ใหนับจํานวนการรับ- สงตอผูปวยจากหนวยบริการในเครือขายไปยัง 
หนวยบริการ ของเครือขายอื่น  ที่อยูคนละจังหวัดกับหนวยบริการที่จัดทํารายงาน 

ขอมูลที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม 
1. ในกรณีโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สงผูปวยไปโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับการรักษาตอหรอืรบัยาตอ 

เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางของผูปวย (สงกลับ) โรงพยาบาลศูนย   โรงพยาบาลทั่วไป จะไมนับเปน “สง” และ
โรงพยาบาลที่รบัผูปวย เพื่อรักษาตอเนื่อง หรอืรับยาตอ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูปวย Uไมนับเปน “รับ”U 

2. ใหนับเฉพาะผูปวยท่ีสงตอมาจากหนวยบรกิารอื่น ซึ่งมีใบสงตอเทานั้น       หากผูปวยมีความตองการยายมา  เพือ่
รับการรักษาที่หนวยบริการท่ีจัดทํารายงานเอง   Uไมนับเปน “รับ” 

3. กรณีผูปวยหรือญาติตองการยายหนวยบริการเอง   โดยที่หนวยบริการเดิมสามารถใหการรักษาพยาบาลไดไมวา
ดวยเหตุผลใด ถึงแมจะมีการออกใบสงตอจากหนวยบริการท่ีสง ไมนับเปน”สง”  และหนวยบริการท่ีรับผูปวยไวก็ไมนับเปน “ 
รับ ”  

6. ขอมูลการตาย 
6. 1  แทง(คน) หมายถึง จํานวนทารกที่คลอดออกมาเมื่อมีอายุอยูในครรภมารดา นอยกวา 28 สัปดาหและไมมีชีวิต      

กรณีไมทราบอายุครรภนับที่น้ําหนักทารกต่ํากวา 1,000   กรัม  ท้ังนี้ไมรวมกรณีทําแทง  และไมแยกสิทธิ กรณีท่ีแพทย
วินิจฉัยวา  Threatent Abortion (แทงคุกคาม) แตการตั้งครรภยังดําเนินตอไปไมนับเปน”แทง” นับเปนผูปวยนอกหรือผูปวย
ในแลวแตกรณี 
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6.2. เกิดไรชีพ(คน) หมายถึง จํานวนทารกที่มีอายุอยูในครรภมากกวา28 สัปดาห คลอดออกมาแลวไมแสดงอาการ
ของการมีชีวิต กรณีไมทราบอายุครรภนับที่น้ําหนักทารกมากกวา1,000กรัม และไมแยกสิทธิ 

6.3    เด็กอายุตํ่ากวา 7 วันตาย (คน)   หมายถึง จํานวนทารกเกิดมีชีพอายุต่ํากวา 7 วันตาย โดยนับทารกที่ตายที่หนวย
บริการ หรือ PCU หรือ สถานีอนามัย ท้ังนี้ไมนับทารกตายที่บาน  หรือทารกอายุต่ํากวา 7 วันตายจากอุบัติเหตุ ไมนับ และ
ไมแยกสิทธิ 
               6.4 แมตาย(คน) หมายถึง จํานวนสตรีตั้งครรภท่ีคลอด  และตายขณะคลอดหรือหลังคลอดไมเกนิ 6 สัปดาห 
เนื่องจากโรคแทรกซอนทางการคลอด ไมแยกสิทธิ  ในกรณีท่ีคลอดแลว Refer แมท่ีคลอดไปยังอีกโรงพยาบาลหนี่งแลวมา
ตายที่โรงพยาบาลที่รับ refer การนับจํานวน Uแมตาย U นับ ณ โรงพยาบาลที่แมตาย โดยนับเปนผูปวยในหรือผูปวยนอกตาย 
แลวแตกรณี และนับเปนแมตายดวย        กรณีไมนับเปน “แมตาย”   เชน  มารดาหลังคลอด 4 – 6 สัปดาหตายจากอุบัติเหตุ 
หรือ โรคอื่นที่ไมเกี่ยวกับการคลอดเชน โรคเอดส 
 6.5   ผูปวยนอกตาย (คน)   หมายถึง       จํานวนผูปวยท่ีตายที่แผนกผูปวยนอก หรือแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยไม
รวมถึงผูท่ีตายกอนมาถึงโรงพยาบาล       กรณี ท่ีผูปวยมาตายที่ สถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิ ใหลงบันทึกในชอง 
“ผูปวยนอกตาย” โดยไมรวมถึงผูท่ีตายกอนมาถึง  สถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิ      กรณีผูปวยมาถึงหนวยบริการ
แลวไมมีสัญญาณชีพ และแพทยหรือเจาหนาท่ีชวยชีวิตแลวไมฟน ไมนับเปนผูปวยนอกตาย 

6.6  ผูปวยในตาย (คน) หมายถึง จํานวนผูปวยท่ีตายที่แผนกผูปวยในของหนวยบริการท่ีจดัทํา      รายงาน  การท่ี
จะกําหนดลงไปวาผูปวยท่ีตายเปน “ผูปวยนอกตาย” หรือ “ผูปวยในตาย” นั้นใหถือเอาการลงทะเบียนรับไวเปนผูปวยใน
แลว เปนเกณฑตัดสิน ผูปวยท่ีแพทยไดสงเขารับรักษา  ในตึกผูปวยในแลว แตยังไมไดลงทะเบียนไวเปนผูปวยใน (ยังไมได
เลข AN) ตอมาผูปวยนั้นตายลง ใหนับเปน “ผูปวยนอกตาย” ผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวยใน (ไดเลข AN แลว)  อยูระหวาง
รอสงตวัไปที่ ตึกผูปวยใน ผูปวยตายที่แผนกผูปวยนอกเสียกอน ใหนับเปน“ผูปวยในตาย” 

Uหมายเหตุ U การนับจํานวน”แทง”และ”เกิดไรชีพ” ไมนับรวมใน”ตาย” แตหากการนับจํานวน”แมตาย”และ”ทารก
ต่ํากวา 7 วันตาย” ใหนับลงใน”ตาย”ดวยโดยแยกเปนผูปวยนอกตาย หรือผูปวยในตาย แลวแตกรณี 

หนวยนับการตาย      
 นับจํานวนการตายเปน “ คน ” 

7. ขอมูลการคลอด 
7.1.  ตรวจกอนคลอด   หมายถึง   หญิงตั้งครรภท่ีข้ึนทะเบียนกอนคลอด และไดรับการตรวจครรภเปนครั้งแรก

ของการตั้งครรภ   ท้ังนี้ใหนับรวมทั้งท่ีหนวยบริการและที่บาน 
 หนวยนับตรวจกอนคลอด 

 คน  หมายถึง   จํานวนหญิงตั้งครรภท่ีข้ึนทะเบียนกอนคลอด และไดรับการตรวจครรภเปนครั้งแรกของ
การตั้งครรภ   ท้ังนี้ใหนับรวมทั้งท่ีหนวยบริการและที่บาน 

 คร้ัง  หมายถึง    จํานวนครั้งท่ีหญิงตั้งครรภทุกคนทั้งใหมและเกาไดรับการตรวจครรภนับครั้งแรกและ
ครั้งตอๆมา  ท้ังนี้ใหนับรวมทั้งท่ีหนวยบริการ และ ท่ีบาน 

7.2  ตรวจหลังคลอด หมายถึง   หญิงหลังคลอดที่ไดรับการตรวจสุขภาพหลังคลอดเฉพาะที่รับการ 
ตรวจครั้งแรกในชวง 4-6 สัปดาหหลังคลอด  นับรวมทั้งในหนวยบริการและที่บาน 
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หนวยนับตรวจหลังคลอด 
 คน  หมายถึง   จํานวนหญิงหลังคลอดที่ไดรับการตรวจสุขภาพหลังคลอดเฉพาะที่รับการ 

ตรวจครั้งแรกในชวง 4-6 สัปดาหหลังคลอด  นับรวมทั้งในหนวยบริการและที่บาน 
 คร้ัง  หมายถึง จํานวนครั้งหญิงหลังคลอดที่ไดรับการตรวจสุขภาพหลังคลอดในชวง 4-6 สัปดาหหลัง
คลอด นับการตรวจครั้งแรกและครั้งตอๆมา  ท้ังในหนวยบริการและที่บาน 

7.3  การคลอด  หมายถึง การคลอดที่หนวยบริการ    แบงเปน 
1.  ทารกคลอดปกติ (คน)  หมายถึง  การคลอดที่หนวยบริการ  โดยใหนับจํานวนทารกที่คลอดปกติใน

เดือนท่ีจัดทํารายงาน 
2. ทารกคลอดผิดปกติ  (คน)    หมายถึง  การคลอดที่หนวยบริการ   โดยใหนับจํานวนทารกที่คลอด

ผิดปกต ิหรอืใชคีม (F/E)ใชเครือ่งดดูสูญญากาศ (V/E) หรอืโดยผาตัดคลอดทางหนาทอง (C/S)         ท้ังนี้ใหนับ
เฉพาะทารกที่คลอดในเดอืนที่จัดทํารายงาน 

Uตัวอยาง  
 กรณีทารกคลอดปกติ  โดยการชักนําการคลอดดวยยา เชน ออกซิโตซิน, พลอสตาแกลนดิน  ใหนับเปน

ทารกคลอดปกติ 
  กรณีทารกคลอดปกติ และมารดามีการเจ็บครรภคลอดนาน (Prolong Labour 1st Stage           2nd Stage) ให

นับเปนทารกคลอดปกติ 
 กรณีทารกคลอดครรภแฝด เชน แฝด 2 คน ทารกทุกคนที่มารดาคลอดปกติ ใหนับเปน ทารกคลอดปกติ  2 

คน 
 กรณีทารกคลอดครรภแฝด เชน ทารกคนแรกคลอดปกติ ทารกคนที่ 2 คลอดผิดปกติ  

หรือคลอดปกติ โดยใชคีม หรือ เครื่องดูดสูญญากาศ ใหนับเปน ทารกคลอดปกติ 1 คน ทารกคลอด      
ผิดปกติ 1 คน 

 กรณีทารกคลอดครรภแฝด   ทารกทุกคนคลอดโดยผาตดัคลอดทางหนาทองใหนับเปนทารกคลอด     
                                ผิดปกต ิ 2 คน 

 8.  การวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม 
8.1  การวางแผนครอบครัว  หมายถึง   การใหบริการวางแผนครอบครัว  ไดแก หมันหญิง หมันชาย ยาฝง(คน)  

 อื่นๆคือการวางแผนครอบครัววิธีอื่นไดแก     ยาเม็ดคุมกําเนิด     ยาฉีดคุมกําเนิด  ใสหวงอนามัย  ถุงยางอนามัย    

หนวยนับงานวางแผนครอบครัว 
 หมันหญิง(คน)  หมายถึง จํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดหมันหญิง  หนวยนับเปนคน 
 หมันชาย(คน) หมายถึง จํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดหมันชาย  หนวยนับเปนคน 
 ยาฝง(คน) หมายถึง จํานวนผูปวยท่ีใชยาฝงคุมกําเนิด  หนวยนับเปนคน 
 อื่นๆ(คร้ัง) หมายถึง    จํานวนผูปวยวางแผนครอบครัววิธอีื่นไดแก     ยาเม็ดคุมกําเนิด     ยาฉีด
คุมกําเนิด  ใสหวงอนามัย  ถุงยางอนามัย   หนวยนับเปนครั้ง  โดยนับทุกครั้งท่ีมารับบริการ 
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   8.2  การรักษาทางทันตกรรม   หมายถึง    การใหบริการรกัษาทางทันตกรรม     ท่ีเปนงานรักษาทางทันตกรรม
ท่ัวไป และเฉพาะทาง ท้ังนี้ใหนับบริการรักษาทางทันตกรรม ท้ังภายในและภายนอกหนวยบริการ 

หนวยนับการรักษาทางทันตกรรม  
 จํานวนผูปวยรกัษาทางทันตกรรม     ท่ีเปนงานรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และเฉพาะทาง ท้ังนี้ใหนับ
บริการรักษาทางทันตกรรม ท้ังภายในและภายนอกหนวยบริการ 

9. การใหบริการสงเสริมสุขภาพในและนอกหนวยบริการ 
การใหบริการสงเสริมสุขภาพ   หมายถึง  การใหบริการสงเสริมสุขภาพในหนวยบริการและนอกหนวยบริการ 

โดย แบงตามกลุมอายุดังนี้  
9.1 การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป) หมายถึง บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหแก เด็กแรกเกิด -  
5 ป รวมท้ังบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การตรวจและการประเมินการเจริญเติบโต ท้ังทางรางกายและ
พัฒนาการทางสมอง 

   9.2  การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป) หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหผูรับบริการท่ีมีอายุตั้งแต 6-14 ป 
   9.3 การดูแลเด็กและผูใหญ (15ปขึ้นไป)    หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหผูรับบริการท่ีมีอายุ ตั้งแต      
    15 ปข้ึนไป  

 Uการดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป) 
 1.  คลินิกสุขภาพเด็กดี (คนใหมในป)   หมายถึง  จํานวนเด็ก 0-5 ปท่ีไดรับการตรวจและประเมินการเจริญเติบโตทั้ง

ทางรางกายและพัฒนาการทางสมอง ตามชุดสิทธิประโยชนการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยสําหรับเด็ก
เล็ก ในแตละขอกําหนดของสิทธิการประกันสุขภาพแตละแบบ นับเฉพาะคนใหมในป สําหรับสิทธิการประกันสุขภาพของ
สิทธิ UC ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1)    ซักประวัติ/สัมภาษณ และตรวจรางกาย 
2) ประเมินพัฒนาการ/พฤติกรรม 
3) ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงและประเมินภาวะโภชนาการ 
4) วัดเสนรอบศีรษะ ในเด็กอายุนอยกวา 3 ป 
5) วัดความดันโลหิตในเด็ก 4-5 ป 

2.  ไดรับวัคซีน  หมายถึง  จํานวนวัคซีนที่เด็กอายุแรกเกิดถึง5ป ไดรับ ดังนี้ 
DPT (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งท่ีไดฉีดวัคซีน DPT (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก) ใหกับ 

ผูปวย โดยนับรวมครั้งแรกและครั้งตอๆมา 
BCG (คร้ัง) หมายถึง จํานวนครั้งท่ีไดฉีดวัคซีน BCG ใหกับผูปวย โดยนับรวมครั้งแรกและครั้งตอๆมา ท้ังนี้ให

นับรวมการใหวัคซีน BCG แกทารกแรกเกิดดวย 
MMR (คร้ัง) หมายถึง  จํานวนครั้งท่ีไดฉีดวัคซีน MMR ใหกับผูปวย (ตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรคของ

ประเทศ)    โดยนับรวมทั้งครัง้แรก และครั้งตอๆมา 
Hepatitis B   (คร้ัง)  หมายถึง  จํานวนครั้งท่ีไดฉีดวัคซีน Hepatitis B ใหกับผูปวย (ตามแผนงานการใหภมูิคุมกัน

โรคของประเทศ) โดยนับรวมทั้งครั้งแรก และครั้งตอๆมา 
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3.  ภาวะโภชนาการบกพรอง  หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักต่ําหรือสูงกวาเกณฑน้ําหนักปกติตามอายุ 
ขาด (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบจาก Growth Chart  
เกิน (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบจาก Growth Chart  
4. สงเสริมปองกันทางทันตกรรม(คร้ัง)    หมายถึง   จํานวนผูรับบริการสงเสริมทันตสุขภาพและ     

ทันตกรรมปองกันในกลุมอายุ 0 - 5 ป ใหนับกิจกรรมสงเสริมปองกัน เชน การใหฟลูออไรด การเคลือบหลุมรองฟน  การ
ตรวจและแนะนํา เปนตน          ท้ังในหนวยบริการ และการจัดบริการในกลุมเด็กนักเรียนที่โรงเรียน รวมถึงการออกหนวย
ไปใหบริการในชุมชน 

 Uการดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)   
การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)  หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหผูรับบริการท่ีมีอายุตั้งแต 6-14 ป   
1. ไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนรับบริการท่ีมีอายุตั้งแต  6 - 14 ปท่ีไดรับการ

ตรวจสุขภาพประจําปตามขอกําหนดของสิทธิการประกันสุขภาพแตละแบบ   นับเฉพาะ 
คนใหมในป ตรวจตามสิทธิการประกัน สําหรับ UC ไดแก  กิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) ซักประวัติ/สัมภาษณ/และตรวจรางกาย 
2) ประเมินพัฒนาการ/พฤติกรรม 
3) ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงและประเมินภาวะโภชนาการ 
2. ไดรับวัคซีนหัดเยอรมัน / MMR (คร้ัง) หมายถึง ผูรับบรกิารท่ีมีอายุตั้งแต 6-14 ป ท่ีไดรับการฉีดวัคซีนหัดหัด

เยอรมัน  หรือ วัคซีน MMR (คางทูม,หัด,เยอรมัน)โดยนับรวมครั้งแรกและครั้งตอๆมา กรณีใหวัคซีน MMR (คางทูม,หัด,
หัดเยอรมัน)ใหนับดวย  

3. ภาวะโภชนาการบกพรอง  หมายถึง เด็กโตและเยาวชนที่มีน้ําหนัก ต่ํา หรือ สูงกวาเกณฑหนักปกติตามอาย ุ
ขาด (คนใหมในป)  หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑในเด็กอายุ 6-14 Tป T  ใหเปรียบเทียบจาก Growth 

Chart  
เกิน (คนใหมในป)  หมายถึง จํานวนเด็กที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑในเด็กอายุ 6-14 ป  ใหเปรียบเทียบจากGrowth 

Chart  
4.  สงเสริมปองกันทางทันตกรรม(คร้ัง) หมายถึง  จํานวนผูรับบริการสงเสริมทันตสุขภาพและ    ทันตกรรม

ปองกันในกลุมอายุ 6-14 ปใหนับกิจกรรมสงเสริมปองกัน เชน การใหฟลูออไรด การเคลือบหลุมรองฟน  การตรวจและ
แนะนํา เปนตน          ท้ังในสถานบริการดานสุขภาพ และการจัดบริการในกลุมเด็กนักเรียนที่โรงเรียน รวมถึงการออก
หนวยไปใหบริการในชุมชน 

การดูแลเด็กและผูใหญ (15ปขึ้นไป)     
 การดูแลเด็กและผูใหญ (15ปขึ้นไป)    หมายถึง  บริการสรางเสริมสุขภาพที่จัดใหผูรับบริการท่ีมีอายุ ตั้งแต 15 ป

ข้ึนไป  
1.  ไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ(คนใหมในป)  หมายถึง   จํานวนผูรับบริการท่ีมีอายุตั้งแต  15 ปข้ึนไป ท่ีไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําปตามขอกําหนดของสิทธิการประกันสุขภาพแตละแบบ นับเฉพาะคนใหมในป ตรวจตามสิทธิการ
ประกัน สําหรับ UC ไดแก  กิจกรรมดังตอไปนี้ 
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1) ซักประวัติ/สัมภาษณ/และตรวจรางกาย 
2) วัดดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว 
3) วัดความดันโลหิต 
4) ตรวจสายตา 
2.  ภาวะโภชนาการบกพรอง หมายถึง ผูรับบริการท่ีมีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 หรือมากกวา 24.9 (คาดัชนี

มวลกาย = น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง(เมตร) P

2
P)  

ขาด (คนใหมในป) หมายถึง  จํานวนผูรับบริการท่ีมีคาดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 
(คาดัชนีมวลกาย = น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง(เมตร) P

2
P) 

 เกิน (คนใหมในป) หมายถึง จํานวนผูรับบริการท่ีมีคาดัชนีมวลกายมากกวา 24.9  
(คาดัชนี มวลกาย = น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง(เมตร) P

2
P)  

10.  การใหบริการสงเสริมสุขภาพตามโครงการพิเศษ   การเยี่ยมบาน และบริการอนามัยโรงเรียน 
10.1  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (คน) หมายถึง ผูรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก นับเฉพาะรายใหมในป 

กรณีตรวจครั้งแรกแลวพบวามีความผิดปกติ นัดมาตรวจซ้ําหรือตรวจดวยเครื่องมือพิเศษอีกครั้งในปเดียวกัน การมาตรวจ
ในครั้งท่ี 2 ไมนับเปน ผลงานในสวนนี้ 

10.2  Breast Cancer Screening (คน) หมายถึง ผูรับบริการตรวจมะเร็งเตานมทุกวิธี (นับเฉพาะรายใหมในป)  
กรณีตรวจครั้งแรกแลวพบวามีความผิดปกติ นัดมาตรวจซ้ําหรือตรวจดวยเครื่องมือพิเศษอีกครั้งในปเดียวกัน การมาตรวจ
ในครั้งท่ี 2 ไมนับเปน ผลงานในสวนนี้ 

10.3  ตรวจคัดกรองThalassemia หมายถึง   บริการตรวจคัดกรอง เพื่อหาภาวะเสี่ยงโรค Thalassemia   หนวย
นับเปนคน   โดยนับเฉพาะคนใหมในป   

 การตรวจคัดกรอง(คน) หมายถึง   จํานวนผูใชบริการท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง  (screening test) ตาม
แนวทางของกรมอนามัย 

  การตรวจยืนยันผล(คน) หมายถึง จํานวนผูใชบริการที่ไดรับการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 

A2 ตามแนวทางของกรมอนามัย (Hb. Typing, α-thal 1) 
 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอด(คน)  หมายถึง   จํานวนทารกในครรภกอนคลอด ท่ีไดรับการ
ตรวจวินิจฉัย thalassemia  (prenatal diagnosis) 

 การสิ้นสุดการตั้งครรภ(คน) หมายถึง  จํานวนหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการวินิจฉัยวาทารกในครรภกอน
คลอดเปนโรค Thalassemia และแพทยทําใหสิ้นสุดการตั้งครรภ (terminated pregnacny) 

10.4.  คัดกรองภาวะพรองไอโอดีนและThyroid (เด็กแรกเกิด-1 เดือน)  หมายถึง  บริการตรวจคัดกรองภาวะพรอง
ไอโอดีนและThyroid ในเด็กแรกเกิด-1 เดือนหนวยนับเปนคน โดยนับเฉพาะคนใหมในป   

  ตรวจคัดกรอง(คน)  หมายถึง  จํานวนเด็กแรกเกิด-1 เดือน ท่ีไดรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัด
กรอง ภาวะบกพรองไอโอดีน และไทรอยด   

 ตรวจยืนยัน(คน)  หมายถึง   จํานวนเด็กแรกเกิด – 1 เดือน ท่ีผานการตรวจคัดกรองแลวและไดรับการ
ตรวจซ้ําเพื่อยืนยันผล 
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  เด็กอายุ 0-1 เดือนรับการรักษา(คน)  หมายถึง   จํานวนเด็กแรกเกิด – 1 เดือน ท่ีผานการตรวจยืนยันผล
แลวและไดรับการรักษาภาวะบกพรองไอโอดีน และไทรอยด 

10.5 บริการฟนฟูสมรรถภาพ (คร้ัง) หมายถึง การใหบริการเวชกรรมฟนฟูในแตละงาน คือ เวชศาสตรฟนฟู งาน
กายภาพบําบัด งานกิจกรรมบําบัด งานกายอุปกรณเสริมเทียม   โดยนับการใหบริการผูปวยนอก ผูปวยในรวมกันทั้งครั้ง
แรกและครั้งตอๆ มา ท้ังนี้ให นับจํานวนครั้งการมารับบริการใน 1 วัน นับเปน 1 ครั้งเทานั้น   

10.6 การเยีย่มบาน  หมายถึง การจัดบริการนอกหนวยบริการที่เปนการดําเนินการในลักษณะ เชน  
การเดินทางไปเยี่ยมบานเพื่อทําความรูจักกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ และเพื่อประเมินสภาพพื้นฐานดานสุขภาพ
ของครอบครัวอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมท้ังใหความรู ความเขาใจและการดูแลสุขภาพพื้นฐาน การติดตามดูแลประชากร
กลุมเปาหมายเฉพาะและกลุมเสี่ยง  เพื่อประเมินสภาพปญหาและความตองการดานสุขภาพอยางรอบดาน รวมท้ังใหการ
ดูแลชวยเหลอือยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไดแก ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงหรอื
ชวยเหลือตนเองไดนอย ติดตามเยี่ยมผูปวยเรือ้รังและผูปวยท่ีมีปญหาชวยตนเองไมไดใหไดรับการดูแลที่เหมาะสม รวมถึง
การปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะแทรกซอนเพิ่มข้ึนการติดตามดูแล  ผูท่ีมารับบริการไมตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความครอบคลุม
การบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  การติดตามดูแลใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยท่ีไมสามารถมารับบริการ
รักษาพยาบาลที่หนวยบริการได  การติดตามเยี่ยมผูมีปญหาความพิการประเภทตางๆ ใหคําแนะนําในการปรับ
สภาพแวดลอมและสนับสนุนการปรับตัวเพื่อกลับสูการดํารงชีวิตท่ีปกติ 

 จํานวนครัวเรือน  หมายถึง จํานวนครอบครัวท่ีไดรับการเยี่ยมบาน  
 ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการท่ีไดรับการเยี่ยมบานโดยนับจํานวนคนทั้งหมดที่ไดรับการเยี่ยม
ตามกลุมเปาหมาย 

10.7 บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง   บริการทุกประเภทที่จัดใหท่ีโรงเรียน  (รวมท้ังบริการทันตกรรม) ไดแก การ
ตรวจสุขภาพนกัเรยีน การสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค การใหความรู และการใหบริการรกัษาโรค     ท้ังนี้ใหนับจํานวนเปนรายคน
ท่ีใหบริการในแตละครั้งของการดําเนนิการ          ครั้งท่ีออกไปใหบริการตรวจสุขภาพนักเรียน จํานวน 2 หองมีนักเรียน 
ไดรับการตรวจสุขภาพ จํานวน 36 คน ใหการรักษา 3 ราย     ครั้งท่ี 2 ตรวจสขุภาพและใหความรูแกนักเรียน จํานวน 3 หอง    
มีนักเรียนไดรบับริการ 56 คน       ใหการรักษา 7 ราย รวมใหบริการอนามัย โรงเรียน 102 คน 

 จํานวนครั้งที่ออกพ้ืนที่  หมายถึง จํานวนครั้งท่ีออกพื้นที่ในการใหบริการอนามัยโรงเรียน  
 ผูรับบริการ  หมายถึง จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการอนามัยโรงเรียน ไดแก  การตรวจสุขภาพนักเรียน  การสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค  การใหความรู และการใหบริการรักษาโรค 
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11. คาใชจายในการใหบริการ 
11.1 บริการผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา  หมายถึง  คาใชจายท้ังหมดที่เกิดจากการใหบริการ 

สาธารณสุข แกผูปวยนอก  ในรอบระยะเวลาที่รายงาน ไมวาจะเรียกเก็บไดหรือไมก็ตาม 
11.2.บริการผูปวยในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา    หมายถึง  คาใชจายท้ังหมดที่เกิดจากการใหบริการ 

สาธารณสุข แกผูปวยใน  ในรอบระยะเวลาที่รายงาน   ไมวาจะเรียกเก็บไดหรือไมก็ตาม 
ตัวอยาง    

 โรงพยาบาล A  ใหบริการสาธารณสุขกับผูปวยนอก   หรือผูปวยใน     สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประเภทไมมี 
ท (เสียคาธรรมเนียม  30  บาท )       มีคาใชจาย เชน คาอาหาร  คายา  จํานวน  1,000.- บาท   แตเก็บจากผูปวยได  30  บาท    
ใหรายงานคาใชจาย คือ 1,000.-  บาท       หรือกรณีเปนผูปวยสงตอมาจากหนวยบริการอื่นๆ     แลวโรงพยาบาลA  เรียกเก็บ
ไป แตไดรับเงินมาเพียง 800  บาท          ก็ใหรายงานคาใชจาย คือ  1,000.-  บาท 

3. บริการสงเสริมสุขภาพของผูปวยทุกสทิธิ         หมายถึง    คาใชจายท้ังหมดที่เกิดจากการใหบริการ 

สงเสริมสุขภาพ   ท้ังท่ีใหบรกิารรายบุคคล  และใหบริการในชุมชน แกผูปวยทุกสิทธิ             (คาใชจาย เชนคา
น้ํามันเชื้อเพลิง   คาลวงเวลา  คาเบี้ยเล้ียง  เปนตน) 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 1 

 

1. การเขาใชระบบ 

ระบบรายงาน สปสช.0110 รง.5 และรายงาน สปสช. สาขา01 สามารถเขาใชงานโดยผานโปรแกรม Internet 
Explorer เมื่อพิมพ URL ของระบบ http://dc.nhso.go.th จะแสดงหนาจอแรกของระบบ ดัง Xรูปที่ 1X 

 
รูปที่ 1 
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 การเขาสูระบบงาน 

1. หนาจอแรกของระบบ แสดงสวนที่ใชสําหรับ Login เขาสูระบบ ดัง Xรูปที่ 2X  

  
รูปที่ 2 

2. ใหระบุช่ือผูใช และรหัสผานลงในชองรายการ  แลวคลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” ดัง Xรูปที่ 3X 

 
รูปที่ 3 
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3. ระบบจะทําการตรวจสอบชื่อผูใชงาน และรหัสผานที่ไดระบุไป 
กรณีตรวจสอบแลวพบวาชื่อผูใชงานหรือรหัสผานที่ระบุไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอความแจงเตือน 
 ดัง Xรูปที่ 4X  

 
รูปที่ 4 

กรณีตรวจสอบแลวพบวาระบุขอมูลไมครบทั้ง 2 ชองรายการ ระบบจะแสดงขอความแจงเตือน ดัง Xรูปที่ 5X  

 
รูปที่ 5 
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4. กรณีระบุช่ือผูใชและรหัสผานถูกตอง ระบบจะแสดงหนาจอหลักขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 6X โดยในหนาจอการใช
งานจะแสดงรายละเอียดของผูใชที่เขาสูระบบ ไดแก ช่ือผูใช, หนวยงาน และแสดงวันที่ขณะใชงาน  

 
รูปที่ 6 
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 การออกจากระบบงาน 

1. คลิกที่แถบเมนู “ออกจากระบบ” ดัง Xรูปที่ 7X  

 
รูปที่ 7 

2. ระบบจะกลับไปยังหนาจอแรก เพื่อใหเขาสูระบบครั้งใหม ดัง Xรูปที่ 8X 

 
รูปที่ 8 
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ระบบรายงาน สปสช. 0110 รง.5  

ระบบรายงาน สปสช.0110 รง.5   เปนระบบรายงานขอมูลทั้งในสวนของขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ  โดยการทํางานของระบบรายงาน สปสช.0110 รง.5  แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

- การทํางานหลัก 
- การออกแบบรายงาน 

สามารถเขาใชงานระบบได โดยคลิกที่เมนู “ระบบประมวลผลสารสนเทศ การประกันสุขภาพ” ดัง Xรูปที่ 9X  

 
รูปที่ 9 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “ระบบรายงาน สปสช.0110 รง.5” ดัง Xรูปที่ 10X  

 
รูปที่ 10 

การใชงานในสวนตางๆ ของระบบรายงาน สปสช. 0110 รง.5  และรายงาน สปสช. สาขา01  มีดังตอไปนี้ 
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2.1 การทํางานหลัก 

การทํางานหลักของระบบรายงาน สปสช.0110 รง.5  เปนระบบจัดการขอมูลทั้งในสวนของขอมูลสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ   โดยการทํางานหลักแบงตามการเขาสูระบบได 4 กรณี ดังนี้ 

- กรณีที่ 1  ผูใชเขาสูระบบเปน “หนวยบริการ” 
- กรณีที่ 2  ผูใชเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาจังหวัด” 
- กรณีที่ 3  ผูใชเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาเขต” 
- กรณีที่ 4  ผูใชเขาสูระบบเปน “สปสช.” 

การเขาใชงานในสวนการทํางานหลัก สามารถทําไดโดยคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” ดัง Xรูปที่ 11X  

 
รูปที่ 11 

การใชงานในสวนตางๆ ของการทํางานหลัก มีดังตอไปนี้ 
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2.1.1 กรณีท่ี 1 ผูใชเขาสูระบบเปน “หนวยบริการ” 

เมื่อเขาสูระบบเปน “หนวยบริการ” ระบบจะตรวจสอบแบบรายงานในการบันทึกขอมูลสรุปกิจกรรมบริการ
และคาใชจายของหนวยบริการ และแสดงแบบรายงานในการบันทึกขอมูลของหนวยบริการนั้นๆ ให
อัตโนมัติตามที่ สปสช. กําหนดไว โดยแบบรายงานขอมูลสรุปกิรกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

- ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการประจําที่เปนรับสงตอ” 
- ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการประจําที่ไมเปนรับสงตอ” 
- ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการที่เปนรับสงตอประเภทเดียว” 

การใชงานในสวนตางๆ ของผูใชเขาสูระบบเปน “หนวยบริการ” มีดังตอไปนี้ 

 ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงานR R“หนวยบริการประจําท่ีเปนรับสงตอ” 

การทํางานของผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการประจําที่เปนรับสงตอ” ใหผูใชคลิกที่ปุม 
“การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 12X แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

 
รูปที่ 12 

Uสรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 13X  

 
รูปที่ 13 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 10 

 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 
14X โดยขอมูลรหัสหนวยบริการ และจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนของผูใช จะถูกแสดงอัตโนมัติ และมี
ขอกําหนดวาผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยบริการในสังกัดของตนเองเทานั้น 

 
รูปที่ 14 

ในการคนหาขอมูลนั้นไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บน
คียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา 
ระบบจะแสดงขอมูลทั้งหมดของหนวยบริการนั้นๆ ในสวนแสดงผลการคนหา 

ผูใชระบบสามารถคนหาขอมูลหนวยบริการกอนการทํารายการใดๆ ได โดยใสเงื่อนไขท่ีตองการคนหา แลวคลิกท่ี
ปุม “คนหา” ระบบจะแสดงผลการคนหา ดังXรูปท่ี 15X  

 
รูปที่ 15 

2. กรณีผูใชตองการเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม 
“เพิ่ม” ดัง Xรูปที่ 16X  

 
รูปที่ 16 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ใหระบุขอมูล 
“ป พ.ศ.” และ “เดือน” ดัง Xรูปที่ 17X  



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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หนา 11 

 

 
รูปที่ 17 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูป
ที่ 18X 

 
รูปที่ 18 

การเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  

Uสวนที่ 1   
คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 1” แบงขอมูลออกเปน 4 ประเภท ไดแก ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวย
บริการประจําและของหนวยบริการประจํา, ผูปวยนอกที่ PCU / สอ.นอกหนวยบริการประจํา, 
ผูปวยในทั้งหมด และผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ 

- ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา” ดงัXรูปที ่
19X  



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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รูปที่ 19 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจํา และของหนวยบริการประจํา” ให
ระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 20X  

 
รูปที่ 20 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได  

UหมายเหตุU : การเพิ่มขอมูลนั้น สามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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- ผูปวยนอกที่ PCU / สอ.นอกหนวยบริการประจํา 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยนอกที่ PCU / สอ.นอกหนวยบริการประจํา” ดัง Xรูปที่ 21X  

 
รูปที่ 21 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยนอกที่ PCU / สอ.นอกหนวยบริการประจํา” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ 
แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 22X 

 
รูปที่ 22 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 

 

 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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- ผูปวยในทั้งหมด 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยในทั้งหมด” ดัง Xรูปที่ 23X  

 
รูปที่ 23 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยใน” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 24X 

 
รูปที่ 24 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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- ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ดัง Xรูปที่ 25X  

 
รูปที่ 25 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม 
“บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 26X 

 
รูปที่ 26 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 

  
 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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สวนที่ 2  

คลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 2” แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก ขอมูลการตาย, ขอมูลการคลอด และการวางแผน
ครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม  

- ขอมูลการตาย  
ผูใชคลิกที่ปุม “ขอมูลการตาย” ดัง Xรูปที่ 27X  

 
รูปที่ 27 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการตาย” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 28X 

  
รูปที่ 28 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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- ขอมูลการคลอด 
ผูใชคลิกที่ปุม “ขอมูลการคลอด” ดัง Xรูปที่ 29X  

 
รูปที่ 29 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการคลอด” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 30X 

 
รูปที่ 30 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 
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- การวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม 
ผูใชคลิกที่ปุม “การวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม” ดัง Xรูปที่ 31X 

 
รูปที่ 31 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ 
แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 32X 

 
รูปที่ 32 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 
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สวนท่ี 3    คลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 3” แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป), 
การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป) และการดูแลเด็กและผูใหญ (ตั้งแต 15 ปขึ้นไป)  

- การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)   

                                                            ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)” ดังXรูปที่ 33 X  

 
รูปที่ 33 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลว
คลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 34X 

 
รูปที่ 34 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจาย
ของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยัง
หนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 
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- การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป) 
ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)” ดัง Xรูปที่ 35X  

 
รูปที่ 35 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)” ใหระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 36X 

 
รูปที่ 36 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 
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- การดูแลเด็กและผูใหญ (ตั้งแต 15 ปขึ้นไป)  
ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กและผูใหญ (ตั่งแต 15 ปขึ้นไป)” ดัง Xรูปที่ 37X  

 
รูปที่ 37 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กและผูใหญ (ตั่งแต 15 ปขึ้นไป)” ใหระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 38X 

 
รูปที่ 38 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 
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สวนท่ี 4  

ผูใชคลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 4” ระบบจะแสดงหนาจอในสวน “การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค” โดยระบบจะ
แสดงรายการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหอัตโนมตัติามที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ ใหผูใชระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังXรูปท่ี 39X 

 
รูปที่ 39 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึก Tขอมูล ดัง TXรูปที่ 40XT  

 
รูปที่ 40 
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สวนท่ี 5  

 ผูใชคลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 5” ระบบจะแสดงหนาจอในสวน “คาใชจายในการใหบรกิาร” ใหผูใชระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังXรูปท่ี 41X 

 
รูปที่ 41 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึกขอมูลT ดัง TXรูปที่ 42XT  

 
รูปที่ 42 

 

 

 

สวนท่ี 6 

          ผูใชคลิกที่แถบเมนู “ยืนยนั” ระบบจะแสดงหนาจอ “ยืนยนัสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ” ซ่ึงจะแสดงขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายทั้งหมด เพื่อใหผูใชทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง และ
หากไมพบขอผิดพลาด คลิกที่ปุม “ยืนยนั” ดัง Xรูปที่ 43X  
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รูปที่ 43 

ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายงาน สปสช. 0110 รง.5 ตามเงื่อนไขที่ 
สปสช. กําหนดไวกอนที่ระบบจะทําการยืนยันขอมูล ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนั้น 
จะแบงเปน 2 สวน ดังนี้  
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1. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน 
2. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด 

ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนดไว ดังนี้ 
1) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน 

เพื่อใหผูใชทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูปที่ 44X  ซ่ึงผูใชสามารถกลับไปแกไขขอมูล
ตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว 

  
รูปที่ 44 

 เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน มีดังนี้ 
- จํานวนวันนอนของผูปวยในเกิน 10 เทาของจํานวนผูปวยในที่จําหนายในเดือน 
- จํานวนเกิดไรชีพเกิน 5 คน  
- จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 7 วันตายเกิน 5 คน 
- จํานวนแมตายเกิน 5 คน 
- จํานวนผูปวยในที่ตายมากกวา 20% ของผูปวยในที่จําหนาย (ทั้งนอกและในเครือขาย) 
- ไมมีการระบุจํานวนทารกคลอดปกต ิ
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเกิน 1,000 เทาของ

จํานวนผูปวยนอก  
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเกิน 20,000 เทาของจํานวน

ผูปวยใน 
- คาใชจายในการใหบริการสงเสริมสุขภาพของผูปวยทุกสิทธิเกินคาใชจายในการใหบริการ

ผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อใหผูใชยืนยันความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูป
ที่ 45X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อยกเลิก
การยืนยัน แลวกลับไปแกไขขอมูลอีกครั้ง  
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รูปที่ 45 

2) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด  
กรณีขอมูลไมผานตามเงื่อนไขที่กําหนด  
ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลในสวนขอผิดพลาด ดังXรูปที่ 
46X ซ่ึงผูใชจะตองกลับไปแกไขขอมูลตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว หากผูใชไม
ทําการแกไขขอมูล ระบบจะไมอนุญาตใหยืนยนัรายการขอมูล 

  
รูปที่ 46 

เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด มีดังนี้ 
- จํานวนครั้งที่มาหนวยบริการของผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําตองมากกวาจํานวน

คนใหมในป และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 
- จํานวนครั้งที่มาหนวยบริการของผูปวยนอกที่ PCU นอกหนวยบริการประจําตองมากกวา

จํานวนคนใหมในป และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 
- จํานวนผูปวยในที่จําหนายตองนอยกวาจํานวนวันนอน และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 

กรณีขอมูลผานตามเงื่อนไขที่กําหนด  
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ระบบจะทําการยืนยันขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ โดยการเปลี่ยน
สถานะขอมูลเปน “หนวยบริการยืนยันขอมูล” จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการยืนยัน
ขอมูล  

3. กรณีผูใชตองการแกไขขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิก
ที่ปุม  หนารายการที่ผูใชตองการแกไขขอมูล ดัง Xรูปที่ 47X  

 
รูปที่ 47 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แกไขสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 48X 
จากนั้นผูใชคลิกที่ปุมประเภทรายการที่ตองการแกไข 

 
รูปที่ 48 

ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับแกไขขอมูล (ขั้นตอนการใชงานจะเหมือนกับ การเพิ่มสรุปกิจกรรม
บริการและคาใชจายของหนวยบริการ) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม “แกไข” ดัง Xรูป
ที่ 49X  
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รูปที่ 49 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลท่ีแกไขลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “แกไขสรุปกิจกรรมบริการ
และคาใชจายของหนวยบรกิาร”   

4. กรณีผูใชตองการลบขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่
ชองส่ีเหล่ียมหนารายการที่ตองการ ใหปรากฏเครื่องหมาย “ ” จากนั้นคลิกที่ปุม “ลบ” ดัง Xรูปที่ 
50X  

 
รูปที่ 50 

Tระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อยืนยันการลบรายการ ดัง TXรูปที่ 51X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อ
ยืนยันการลบรายการ หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบรายการ 

 
รูปที่ 51 

 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 31 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการลบรายการ ดัง Xรูปที่ 52X 

 
รูปที่ 52 

จากนั้นระบบจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลการคนหาสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ 

5. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิก
ที่ “เดือน” ดัง Xรูปที่ 53X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู  

 
รูปที่ 53 

 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 54X  



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 32 

 

 
รูปที่ 54 

หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา” 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 33 

 

Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 55X 

 
รูปที่ 55 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 56X 

 
รูปที่ 56 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง Xรูปที่ 57X 

 
รูปที่ 57 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 34 

 

ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 58X แลวทําการจัดเก็บไฟล
ไวใน Directory ที่ตองการ  

 
รูปที่ 58 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 35 

 

 ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงานR R“หนวยบริการประจําท่ีไมเปนรับสงตอ” 

การทํางานของผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการประจําที่ไมเปนรับสงตอ” แบงออกเปน 2 
สวน คือ 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

ใหผูใชคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 59X 

 
รูปที่ 59 

สรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 60X 

 
รูปที่ 60 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 
61X โดยขอมูลรหัสหนวยบริการ และจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนของผูใช จะถูกแสดงอัตโนมัติ และมี
ขอกําหนดวาผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยบริการในสังกัดของตนเองเทานั้น 

 
รูปที่ 61 

ในการคนหาขอมูลนั้น ไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บน
คียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา 
ระบบจะแสดงขอมูลทั้งหมดของหนวยบริการนั้นๆ ในสวนแสดงผลการคนหา 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 36 

 

ผูใชระบบสามารถคนหาขอมูลหนวยบริการกอนการทํารายการใด ๆ ได โดยใสเงื่อนไขท่ีตองการคนหา แลวคลิกท่ี
ปุม “คนหา” ระบบจะแสดงผลการคนหา ดังXรูปท่ี 62X  

 
รูปที่ 62 

3. กรณีผูใชตองการเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม 
“เพิ่ม” ดัง Xรูปที่ 63X  

 
รูปที่ 63 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ใหระบุขอมูล 
“ป พ.ศ.” และ “เดือน” ดัง Xรูปที่ 64X 

 
รูปที่ 64 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 37 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูป
ที่ 65X  

 
รูปที่ 65 

การเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1   
คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 1” แบงขอมูลออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวย
บริการประจําและของหนวยบริการประจํา และผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ 

- ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําและของหนวยบริการประจํา” ดัง Xรูปที่ 66 X 

 
รูปที่ 66 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 38 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจํา และของหนวยบริการประจํา” ให
ระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 67X 

 
รูปที่ 67 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

หมายเหตุ : การเพิ่มขอมูลนั้น สามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได 

- ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ดัง Xรูปที่ 68X 

 
รูปที่ 68 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 39 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ใหระบุขอมูลที่ตองการ 
แลวคลิกที่ปุม “บันทึก” ดัง Xรูปที่ 69X 

 
รูปที่ 69 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและ
คาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภทรายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูล
ลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภทรายการนั้นๆ ได 

 สวนท่ี 2  

คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 2” แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก ขอมูลการตาย, ขอมูลการคลอด 
และการวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม  

- ขอมูลการตาย  
ผูใชคลิกที่ปุม “ขอมูลการตาย” ดัง Xรูปที่ 70X  

 
รูปที่ 70 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 40 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการตาย” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 71X 

 
รูปที่ 71 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

- ขอมูลการคลอด 
ผูใชคลิกที่ปุม “ขอมูลการคลอด” ดัง Xรูปที่ 72X  

 
รูปที่ 72 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 41 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการคลอด” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 73X 

 
รูปที่ 73 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

 

- การวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม 
ผูใชคลิกที่ปุม “การวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม” ดัง Xรูปที่ 74X  

 
รูปที่ 74 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 42 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการวางแผนครอบครัวและรักษาทางทันตกรรม” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ 
แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 75X 

 
รูปที่ 75 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

สวนท่ี 3   

คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 3” แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป), 
การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป) และการดูแลเด็กและผูใหญ (ตั่งแต 15 ปขึ้นไป)  

- การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)  

ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)” ดัง Xรูปที่ 76X 

 
รูปที่ 76 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กเล็ก (แรกเกิด-5 ป)” ใหระบุขอมูลท่ีตองการ แลว
คลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 77X 

 
รูปที่ 77 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 
 

- การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป) 
ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)” ดัง Xรูปที่ 78X  

 
รูปที่ 78 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กโตและเยาวชน (6-14 ป)” ใหระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 79X 

 
รูปที่ 79 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

 

- การดูแลเด็กและผูใหญ (ตั้งแต 15 ปขึ้นไป)  
ผูใชคลิกที่ปุม “การดูแลเด็กและผูใหญ (ตั่งแต 15 ปขึ้นไป)” ดัง Xรูปที่ 80X 

 
รูปที่ 80 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กและผูใหญ (ตั่งแต 15 ปขึ้นไป)” ใหระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดัง Xรูปท่ี 81X 

 
รูปที่ 81 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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สวนท่ี 4  

ผูใชคลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 4” ระบบจะแสดงหนาจอในสวน “การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค” โดยระบบจะ
แสดงรายการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหอัตโนมตัติามที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ ใหผูใชระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังXรูปท่ี 82X 

 
รูปที่ 82 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึก T ดัง TXรูปที่ 83XT  

 
รูปที่ 83 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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สวนท่ี 5  

 ผูใชคลิกท่ีแถบเมนู “สวนท่ี 5” ระบบจะแสดงหนาจอในสวน “คาใชจายในการใหบรกิาร” ใหผูใชระบุขอมูลท่ี
ตองการ แลวคลิกท่ีปุม “บันทึก” ดังXรูปท่ี 84X 

 
รูปที่ 84 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึก T ดัง TXรูปที่ 85XT  

 
รูปที่ 85 

จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ”   



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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สวนท่ี 6 

ผูใชคลิกที่แถบเมนู “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหนาจอ “ยืนยันสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของ
หนวยบริการ” ซ่ึงจะแสดงขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายทั้งหมด เพื่อใหผูใชทําการ
ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง และหากไมพบขอผิดพลาด คลิกที่ปุม “ยืนยัน” ดัง Xรูปที่ 86X 

 
รูปที่ 86 

ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายงาน สปสช. 0110 รง.5 ตามเงื่อนไขที่ 
สปสช. กําหนดไวกอนที่ระบบจะทําการยืนยันขอมูล ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนั้น 
จะแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

1. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน 
2. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด 

ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนดไว ดังนี้ 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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1) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน 
เพื่อใหผูใชทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูปที่ 87X  ซ่ึงผูใชสามารถกลับไปแกไขขอมูล
ตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว 

  
รูปที่ 87 

 เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน มีดังนี้ 
- จํานวนวันนอนของผูปวยในเกิน 10 เทาของจํานวนผูปวยในที่จําหนายในเดือน 
- จํานวนเกิดไรชีพเกิน 5 คน  
- จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 7 วันตาย  
- จํานวนแมตายเกิน 5 คน 
- จํานวนผูปวยในที่ตายมากกวา 20% ของผูปวยในที่จําหนาย (ทั้งนอกและในเครือขาย) 
- ไมมีการระบุจํานวนทารกคลอดปกติ 
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเกิน 1,000 เทาของ

จํานวนผูปวยนอก  
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาเกิน 20,000 เทาของจํานวน

ผูปวยใน 
- คาใชจายในการใหบริการสงเสริมสุขภาพของผูปวยทุกสิทธิเกินคาใชจายในการใหบริการ

ผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อใหผูใชยืนยันความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูป
ที่ 88X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อยกเลิก
การยืนยัน แลวกลับไปแกไขขอมูลอีกครั้ง 

  
รูปที่ 88 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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2) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด  
กรณีขอมูลไมผานตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลในสวนขอผิดพลาด ดังXรูปที่ 
89X  ซ่ึงผูใชจะตองกลับไปแกไขขอมูลตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว หากผูใชไม
ทําการแกไขขอมูล ระบบจะไมอนุญาตใหยืนยนัรายการขอมูล 

  
รูปที่ 89 

เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด มีดังนี้ 
- จํานวนครั้งที่มาหนวยบริการของผูปวยนอกที่ PCU ในหนวยบริการประจําตองมากกวาจํานวน

คนใหมในป และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 
- จํานวนครั้งที่มาหนวยบริการของผูปวยนอกที่ PCU นอกหนวยบริการประจําตองมากกวา

จํานวนคนใหมในป และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 
- จํานวนผูปวยในที่จําหนาย ตองนอยกวาจํานวนวันนอน และไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 

กรณีขอมูลผานตามเงื่อนไขที่กําหนด  
ระบบจะทําการยืนยันขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ โดยการเปลี่ยน
สถานะขอมูลเปน “หนวยบริการยืนยันขอมูล” จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการยืนยัน
ขอมูล 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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4. กรณีผูใชตองการแกไขขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม  
หนารายการที่ผูใชตองการแกไขขอมูล ดัง Xรูปที่ 90X  

 
รูปที่ 90 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แกไขสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 91 X 
จากนั้นผูใชคลิกที่ปุมประเภทรายการที่ตองการแกไข 

 
รูปที่ 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับแกไขขอมูล (ขั้นตอนการใชงานจะเหมือนกับ การเพิ่มสรุปกิจกรรม
บริการและคาใชจายของหนวยบริการ) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม “แกไข” ดัง Xรูป
ที่ 92X  

 
รูปที่ 92 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลที่แกไขลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “แกไข
สรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ”  กรณีผูใชตองการลบขอมูลสรุปกิจกรรม
บริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมหนารายการที่ตองการ ใหปรากฏ
เครื่องหมาย “ ” จากนั้นคลิกที่ปุม “ลบ” ดัง Xรูปที่ 93X  

 
รูปที่ 93 

Tระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อยืนยันการลบรายการ ดัง TXรูปที่ 94X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อ
ยืนยันการลบรายการ หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบรายการ 

 
รูปที่ 94 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 53 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการลบรายการ ดัง Xรูปที่ 95X  

 
รูปที่ 95 

จากนั้นระบบจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลการคนหาสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ 

5. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ 
“เดือน” ดัง Xรูปที่ 96X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู  

 
รูปที่ 96 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 97X 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 54 

 

 
รูปที่ 97 

หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา” 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 55 

 

Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 98X 

 
รูปที่ 98 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 99X 

 
รูปที่ 99 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง X   รูปที่ 100X  

 
   รูปที่ 100 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 56 

 

ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 101X แลวทําการจัดเก็บไฟล
ไวใน Directory ที่ตองการ  

 
รูปที่ 101 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 57 

 

 ผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการที่เปนรับสงตอประเภทเดียว” 

การทํางานของผูใชเขาสูระบบเปนแบบรายงาน “หนวยบริการที่เปนรับสงตอประเภทเดียว” แบงออกเปน 
2 สวน คือ 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

ใหผูใชคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 102X  

 
รูปที่ 102 

สรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 103X  

 
รูปที่ 103 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 
104X โดยขอมูลรหัสหนวยบริการ และจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนของผูใช จะถูกแสดงอัตโนมัติ และมี
ขอกําหนดวาผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยบริการในสังกัดของตนเองเทานั้น 

 
รูปที่ 104 

ในการคนหาขอมูลนั้นไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บน
คียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา 
ระบบจะแสดงขอมูลทั้งหมดของหนวยบริการนั้นๆ ในสวนแสดงผลการคนหา 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 58 

 

ผูใชระบบสามารถคนหาขอมูลหนวยบริการกอนการทํารายการใดๆ ได โดยระบุเงื่อนไขที่ตองการ
คนหา แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะแสดงผลการคนหา ดัง Xรูปที่ 105X  

 
รูปที่ 105 

3. กรณีผูใชตองการเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม 
“เพิ่ม” ดัง Xรูปที่ 106X  

 
รูปที่ 106 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ใหระบุขอมูล 
“ป พ.ศ.” และ “เดือน” ดัง Xรูปที่ 107X  

 
รูปที่ 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 59 

 

จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” 
ดัง Xรูปที่ 108X  

 
รูปที่ 108 

การเพิ่มขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1   
คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 1” แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก ผูปวยนอก, ผูปวยในทั้งหมด และ
ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ 

- ผูปวยนอก 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยนอก” ดัง Xรูปที่ 109X  

 
รูปที่ 109 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 60 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยนอก” ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม 
“บันทึก” ดัง Xรูปที่ 110X  

 
รูปที่ 110 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

หมายเหตุ : การเพิ่มขอมูลนั้น สามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยัง
ชองรายการถัดไปได  

ผูปวยในทั้งหมด 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยในทั้งหมด” ดัง Xรูปที่ 111X  

 
รูปที่ 111 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 61 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยใน” ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม 
“บันทึก” ดัง Xรูปที่ 112X  

 
รูปที่ 112 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

ผูปวยระบบรบัสงผูปวยรักษาตอ 
ผูใชคลิกที่ปุม “ผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ดัง Xรูปที่ 113X  

 
รูปที่ 113 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 62 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลผูปวยระบบรับสงผูปวยรักษาตอ” ใหระบุขอมูลที่ตองการ 
แลวคลิกที่ปุม “บันทึก” ดัง Xรูปที่ 114X  

 
รูปที่ 114 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หรือ ผูใชสามารถกดแถบเมนูของประเภท
รายการอื่นๆ ทางดานลาง เพื่อบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และไปยังหนาบันทึกขอมูลประเภท
รายการนั้นๆ ได 

สวนท่ี 2  

คลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 2” แบงออกเปน 1 ประเภท คือ ขอมูลการตาย 

- ขอมูลการตาย 
ผูใชคลิกที่ปุม “ขอมูลการตาย” ดัง Xรูปที่ 115X  

 
รูปที่ 115 

 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 63 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกขอมูลการตาย” ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “บันทึก” 
ดัง Xรูปที่ 116X  

 
รูปที่ 116 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “บันทึกสรุป
กิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ”  

สวนท่ี 3  

ผูใชคลิกที่แถบเมนู “สวนที่ 5”ระบบจะแสดงหนาจอในสวน “คาใชจายในการใหบริการ” ใหผูใช
ระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “บันทึก” ดัง Xรูปที่ 117X  

 
รูปที่ 117 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึกรายการ ดัง Xรูปที่ 
118X  

 
รูปที่ 118 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 64 

 

สวนท่ี 4  

ผูใชคลิกที่แถบเมนู “ยืนยัน” ระบบจะแสดงหนาจอ “ยืนยันสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของ
หนวยบริการ” ซ่ึงจะแสดงขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายทั้งหมด เพื่อใหผูใชทําการ
ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง และหากไมพบขอผิดพลาด คลิกที่ปุม “ยืนยัน” ดัง Xรูปที่ 119X 

 
รูปที่ 119 

ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายงาน สปสช. 0110 รง.5 ตามเงื่อนไขที่ 
สปสช. กําหนดไวกอนที่ระบบจะทําการยืนยันขอมูล ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนั้น 
จะแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน 
2. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด 

ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตามเงื่อนไขที่ สปสช. กําหนดไว ดังนี้ 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 65 

 

1) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน 
เพื่อใหผูใชทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูปที่ 120X  ซ่ึงผูใชสามารถกลับไปแกไขขอมูล
ตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว 

  
รูปที่ 120 

 เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนการเตือน มีดังนี้ 
- จํานวนวันนอนของผูปวยในเกิน 100 เทาของจํานวนผูปวยในที่จําหนายในเดือน 
- จํานวนเกิดไรชีพเกิน 5 คน 
- จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 7 วันตายเกิน 5 คน 
- จํานวนแมตายเกิน 5 คน 
- จํานวนผูปวยในที่ตายมากกวา 30% ของผูปวยในที่จําหนาย 
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา เกิน 5,000 เทาของ

จํานวนผูปวยนอก  
- คาใชจายในการใหบริการผูปวยในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา เกิน 30,000 เทาของผูปวย

ใน  
จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อใหผูใชยืนยันความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง ดัง Xรูป
ที่ 121X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อ
ยกเลิกการยืนยัน แลวกลับไปแกไขขอมูลอีกครั้ง 

  
รูปที่ 121 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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2) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด  
กรณีขอมูลไมผานตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลในสวนขอผิดพลาด ดังXรูปที่ 
122X  ซ่ึงผูใชจะตองกลับไปแกไขขอมูลตามที่หนาตางแจงเตือนแสดงรายละเอียดไว หากผูใช
ไมทําการแกไขขอมูล  ระบบจะไมอนุญาติใหยืนยนัรายการขอมูล 

  
รูปที่ 122 

เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนขอผิดพลาด มีดังนี้ 
- จํานวนครั้งที่มาหนวยบริการของผูปวยนอกตองมากกวาจํานวนคนใหมในป และไมเกิน 4 เทา

ของเดือนที่ผานมา 
- จํานวนผูปวยในที่จําหนายไมเกิน 4 เทาของเดือนที่ผานมา 

กรณีขอมูลผานตามเงื่อนไขที่กําหนด  
ระบบจะทําการยืนยันขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ โดยการเปลี่ยน
สถานะขอมูลเปน “หนวยบริการยืนยันขอมูล” จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการยืนยัน
ขอมูล 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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4. กรณีผูใชตองการแกไขขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม  
หนารายการที่ผูใชตองการแกไขขอมูล ดัง Xรูปที่ 123X  

 
รูปที่ 123 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แกไขสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 124X 
จากนั้นผูใชคลิกที่ปุมประเภทรายการที่ตองการแกไข 

 
รูปที่ 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับแกไขขอมูล (ขั้นตอนการใชงานจะเหมือนกับ การเพิ่มสรุปกิจกรรม
บริการและคาใชจายของหนวยบริการ) เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม “แกไข” ดัง Xรูป
ที่ 125X  

 
รูปที่ 125 

ระบบจะทําการบันทึกขอมูลที่แกไขลงฐานขอมูล และแสดงหนาตางแจงผลการบันทึก ดัง Xรูปที่ 
126X  

 
รูปที่ 126 

5. กรณีผูใชตองการลบขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ชอง
ส่ีเหล่ียมหนารายการที่ตองการ ใหปรากฏเครื่องหมาย “ ” จากนั้นคลิกที่ปุม “ลบ” ดัง Xรูปที่ 127X  

 
รูปที่ 127 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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Tระบบจะแสดงหนาตางแจงเตือน เพื่อยืนยันการลบรายการ ดัง TXรูปที่ 128X ใหคลิกที่ปุม “OK” เพื่อ
ยืนยันการลบรายการ หรือคลิกที่ปุม “Cancel” เพื่อยกเลิกการลบรายการ 

 
รูปที่ 128 

จากนั้นระบบจะแสดงหนาตางแจงผลการลบรายการ ดัง Xรูปที่ 129X  

 
รูปที่ 129 

จากนั้นระบบจะกลับไปยังหนาจอแสดงผลการคนหาสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ 

6. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ 
“เดือน” ดัง Xรูปที่ 130X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู  

 
รูปที่ 130 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 131X  

 
รูปที่ 131 

หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา” 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 132X  

 
รูปที่ 132 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 133X  

 
รูปที่ 133 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง Xรูปที่ 134X  

 
รูปที่ 134 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 135X แลวทําการจัดเก็บไฟล
ไวใน Directory ที่ตองการ  

 
รูปที่ 135 

 

 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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2.1.2 กรณีท่ี 2 ผูใชเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาจังหวัด” 

เมื่อเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาจังหวัด” ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในจังหวัดตนเองเทานั้น โดยมีการทํางานหลักแบงออกเปน 4 สวน คือ 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- สรุปสถานภาพทางการเงิน 
- การประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

ใหผูใชคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 136X  

 
รูปที่ 136 

สรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 137X  

 
รูปที่ 137 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หากผูใช
ตองการคนหารหัสหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม “เลือกหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 138X  

 
รูปที่ 138 

ระบบจะแสดงหนาตาง “คนหาสถานบริการ / หนวยบริการ” โดยขอมูลจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนของผูใช 
จะถูกแสดงอัตโนมัติ และมีขอกําหนดวาผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนใน
จังหวัดของตนเองเทานั้น ใหระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ดัง Xรูปที่ 139X  

 
รูปที่ 139 

ในการคนหาขอมูลนั้นไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด 
เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา ระบบจะ
แสดงขอมูลทั้งหมดในสวนแสดงผลการคนหา 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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ระบบจะแสดผลการคนหา ใหคลิกที่ปุม “เลือก” หลังรายการที่ผูใชตองการ ดัง Xรูปที่ 140X  

 
รูปที่ 140 

จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ” พรอมทั้งแสดงรหัสหนวยบริการที่เลือก ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ดัง X

รูปที่ 141X  

 
รูปที่ 141 

ชองรายการที่จําเปนตองระบุขอมูลจะมีเครื่องหมาย “*” กํากับไว  

ระบบจะแสดงผลการคนหา ดัง Xรูปที่ 142X  

 
รูปที่ 142 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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3. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ “เดือน” 
ดัง Xรูปที่ 143X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู  

 
รูปที่ 143 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 
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ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 144X  

 
รูปที่ 144 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  
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หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา” 

Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 145X  

 
รูปที่ 145 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 146X  

 
รูปที่ 146 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง Xรูปที่ 147X  

 
รูปที่ 147 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 79 

 

ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 148X แลวทําการจัดเก็บไฟล
ไวใน Directory ที่ตองการ  

 
รูปที่ 148 

 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 80 

 

2.1.3 กรณีท่ี 3 ผูใชเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาเขต” 

เมื่อเขาสูระบบเปน “สํานักงานสาขาเขต” ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะหนวยบริการที่อยูภายในสํานัก
เขตของตนเองเทานั้น โดยมีการทํางานหลักแบงออกเปน 4 สวน คือ 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- สรุปสถานภาพทางการเงิน 
- การประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 

ใหผูใชคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 149X  

 
รูปที่ 149 

สรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 150X  

 
รูปที่ 150 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 81 

 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หากผูใช
ตองการคนหารหัสหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม “เลือกหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 151X  

 
รูปที่ 151 

ระบบจะแสดงหนาตาง “คนหาสถานบริการ / หนวยบริการ” โดยมีขอกําหนดวาผูใชสามารถเขาถึง
ขอมูลของหนวยบริการที่อยูภายในสํานักเขตของตนเองเทานั้น ใหระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลว
คลิกที่ปุม “คนหา” ดัง Xรูปที่ 152X  

 
รูปที่ 152 

ในการคนหาขอมูลนั้นไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด 
เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา ระบบจะ
แสดงขอมูลทั้งหมดในสวนแสดงผลการคนหา 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 82 

 

ระบบจะแสดผลการคนหา ใหคลิกที่ปุม “เลือก” หลังรายการที่ผูใชตองการ ดัง Xรูปที่ 153X  

 
รูปที่ 153 

จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ” พรอมทั้งแสดงรหัสหนวยบริการที่เลือก ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ดัง X

รูปที่ 154X  

 
รูปที่ 154 

ชองรายการที่จําเปนตองระบุขอมูลจะมีเครื่องหมาย “*” กํากับไว  

ระบบจะแสดงผลการคนหา ดัง Xรูปที่ 155X  

 
รูปที่ 155 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 83 

 

3. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ “เดือน” 
ดัง Xรูปที่ 156X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู 

 
รูปที่ 156 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 84 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 157X  

 
รูปที่ 157 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 85 

 

หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา 

Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 
1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 158X  

 
รูปที่ 158 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 159X  

 
รูปที่ 159 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง Xรูปที่ 160X  

 
รูปที่ 160 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 86 

 

ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 161X แลวทําการจัดเก็บไฟลไว
ใน Directory ที่ตองการ  

 
รูปที่ 161 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 87 

 

2.1.4 กรณีท่ี 4  ผูใชเขาสูระบบเปน “สปสช.” 

เมื่อเขาสูระบบเปน “สปสช.” ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยบริการไดทั้งประเทศ โดยมีการทํางานหลัก
แบงออกเปน 8 สวน คือ 

- สรุปกิจกรรมบริการ 
- สรุปสถานภาพทางการเงิน 
- การประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
- Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 
- ยกเลิกการยืนยันรับขอมูลเขาฐาน 
- รายการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
- กําหนดแบบรายงาน สรุปกิจกรรมบริการ และคาใชจายของหนวยบริการ 
- นําขอมูลเขาฐานขอมูลรวม (สรส. + สปสช.) 

ใหผูใชคลิกที่ปุม “การทํางานหลัก” จะแสดงเมนูขึ้นมา ดัง Xรูปที่ 162X  

 
รูปที่ 162 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 88 

 

สรุปกิจกรรมบริการ 

หนวยบริการ 

1. คลิกที่เมนู “สรุปกิจกรรมบริการ” แลวคลิกที่เมนูยอย “หนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 163X  

 
รูปที่ 163 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” หากผูใช
ตองการคนหารหัสหนวยบริการ ใหคลิกที่ปุม “เลือกหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 164X  

 
รูปที่ 164 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 89 

 

ระบบจะแสดงหนาตาง “คนหาสถานบริการ / หนวยบริการ” ใหระบุขอมูลที่ตองการคนหา แลวคลิก
ที่ปุม “คนหา” ดัง Xรูปที่ 165X  

 
รูปที่ 165 

ในการคนหาขอมูลนั้นไมจําเปนตองระบุขอมูลทุกชองรายการ โดยสามารถกดปุม “Tab” บนคียบอรด 
เพื่อเล่ือนไประบุขอมูลยังชองรายการถัดไปได กรณีที่ไมไดระบุขอมูลใดๆ ในการคนหา ระบบจะ
แสดงขอมูลทั้งหมดในสวนแสดงผลการคนหา 

ระบบจะแสดผลการคนหา ใหคลิกที่ปุม “เลือก” หลังรายการผูใชที่ตองการ ดัง Xรูปที่ 166X  

 
รูปที่ 166 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 90 

 

จากนั้นระบบจะกลับไปแสดงหนาจอ “คนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวย
บริการ” พรอมทั้งแสดงรหัสหนวยบริการที่เลือก ใหระบุขอมูลที่ตองการ แลวคลิกที่ปุม “คนหา” ดัง X

รูปที่ 167X  

 
รูปที่ 167 

ชองรายการที่จําเปนตองระบุขอมูลจะมีเครื่องหมาย “*” กํากับไว  

ระบบจะแสดงผลการคนหา ดัง Xรูปที่ 168X  

 
รูปที่ 168 

3. กรณีผูใชตองการเรียกดูขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ใหคลิกที่ “เดือน” 
ดัง Xรูปที่ 169X ของรายการที่ผูใชตองการเรียกดู 

 
รูปที่ 169 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 91 

 

ระบบจะแสดงหนาจอ “แสดงผลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ” ดัง Xรูปที่ 170X  

 
รูปที่ 170 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 92 

 

หากผูใชตองการกลับสูหนาจอคนหาขอมูลสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ ให
คลิกที่ปุม “กลับไปหนาคนหา” 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 93 

 

Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5 
1. คลิกที่เมนู “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 171X  

 
รูปที่ 171 

2. ระบบจะแสดงหนาจอ “Export ขอมูล สปสช. 0110 รง. 5” ดัง Xรูปที่ 172X  

 
รูปที่ 172 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 94 

 

3. ผูใชระบุเงื่อนไขที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “Download” ดัง Xรูปที่ 173X  

 
รูปที่ 173 

ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับดาวนโหลดขอมูล คลิกปุม “Save” ดัง Xรูปที่ 174X แลวทําการจัดเก็บไฟลไว
ใน Directory ที่ตองการ 

 
รูปที่ 174 

 

 
 
 



 
โครงการระบบสารสนเทศศูนยประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถวนหนา  

 

 
คูมือการจัดทํารายงานสรุปกิจกรรมบริการและคาใชจายของหนวยบริการ 

 ( สปสช. 0110 รง. 5 ) 

 

หนา 95 

 

 
 


