
การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา 
 ในกรณีเด็กอายุแรกเกิด – 28 วัน และผูมีสิทธิท่ียังไมไดลงทะเบียน (มาตรา 8) 

 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 8 ไดกําหนดใหผูที่มีสิทธิตาม
มาตรา 5 ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเขารับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใดก็ได และใหหนวย
บริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตามมาตรา 6 และ
แจงใหสํานักงานทราบภายใน 30 วันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจาย
สําหรับการใหบริการครั้งนั้น จากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 บัดนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีมติเห็นชอบในการใหหนวยบริการดําเนินลง
ทะเบียนใหกับบุคคลที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา 8  ซ่ึงไดแกเปนกลุมบุคคลที่มีสิทธิวางและกรณีเด็ก
แรกเก ิด ทั้งนี้ เพื่อลดภาระในการขอเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทยตอเนื่องโดยใชสิทธิวางตามมาตรา 
8 เนื่องจากไมมีการลงทะเบียนใหกับบุคคลกลุมดังกลาวอยางชัดเจนในอดีตที่ผานมา  

ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสํานักพัฒนาและสนับสนุนสํานักงานสาขา 
รวมกับสํานักบริหารสารสนเทศการประกันจึงไดจัดใหมีระบบการลงทะเบียนสําหรับกลุมบุคคลที่มีสิทธิ
วางและกรณีเด็กแรกเกิด โดยการพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนกรณีมาตรา 8 ผานทางเว็บไซต ทั้งนี้ เพื่อ
ชวยใหการลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ตามมาตรา 8 ทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดปญหาการลง
ทะเบียนซํ้าซอนและใชสิทธิในการเบิกกรณีฉุกเฉินโดยไมถูกตอง และที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินการดัง
กลาวเปนการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง     
ประกาศ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เร่ืองสิทธิของเด็กแรกเกิด ลงวันที่  29  
พฤษภาคม พ.ศ. 2545   

2. ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการ
ขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. 2546 

3. ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการ
ขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

4. ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณ
สุข  ใหแกหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลที่ยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. 
2547 

5. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง การจัดสรรและหลักเกณฑการบริหาร
จัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ 2548 ลงวันที่  30  
กันยายน  พ.ศ. 2547 



หลักเกณฑท่ัวไป 
1 ใหหนวยบริการ สํานักงานสาขาจังหวัดหรือหนวยงานที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง

ชาติกําหนด จัดแบบคํารองขอลงทะเบียนใหกับบุคคลตามมาตรา 8 ที่ประสงคจะใชสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจํา ทําให 
“การลงทะเบียน” และ “การเลือกหนวยบริการประจํา” เปนขั้นตอนที่ดําเนินการไปพรอมๆ 
กัน  

2 เปนบุคคลสัญชาติไทย 
3 ไมเปนผูไดรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาล
โดยใชจายจากเงินงบประมาณ บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นที่ไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลดังกลาวขางตน (มาตรา 9) 

4 ไมเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (มาตรา 10) หรือผูมีสิทธิได
รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน (มาตรา 11) 

หลักเกณฑเฉพาะกรณี 
 
กรณีเด็กแรก – 28  วัน 
การกําหนดหนวยบริการประจํา ของเด็กอายุตั้งแตแรกเกิด – 28 วัน  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 
1.  กรณีเด็กอยูกับมารดา 

1.1 มารดามีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา   
ใหเด็กแรกเกิดลงทะเบียนตามหนวยบริการประจําในบัตรทองของมารดา 

1.2 มารดามีสิทธิประกันตนในกองทุนประกันสังคม          
ใหเด็กแรกเกิดลงทะเบียนตามจังหวัดของหนวยบริการที่มารดามีบัตรประกันตนอยู 

1.3 มารดามีสิทธิสวัสดิการขาราชการหรือสิทธิอ่ืน      
ใหเด็กแรกเกิดลงทะเบียนตามภูมิลําเนาของมารดา 

2.  กรณีเด็กไมอยูกับมารดา 
2.1 ใหลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา ตามทะเบยีนบานทีเ่ดก็แรกแจงเขา 
2.2  ใหลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําหรือตามจงัหวดัทีพ่กัอาศยัของผูรับดแูล 

หลักฐานการลงทะเบียน    (สําเนาอยางละ 1 ชุด พรอมเซ็นรับรองสําเนา) 
1.  กรณีเด็กอยูกับมารดา 
      - แบบคําขอลงทะเบียน 



      - สูติบัตร ของเด็ก 
 
2.  กรณีเด็กไมอยู กับมารดา   แบงไดเปน 2 กรณี  ดังนี้ 
     2.1  กรณีลงทะเบียนตามทะเบียนบานที่เด็กแจงเขา   
 -   แบบคําขอลงทะเบียน  

-  สูติบัตรของเด็ก 
-   สําเนาทะเบียนบานของเด็กแจงเขา 

     2.2   กรณีลงทะเบียนตามที่พักอาศัยของผูรับดูแล ใหใชหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบคําขอลงทะเบียน 
- สูติบัตรของเด็ก 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดของผูรับดูแลที่ทางราชการออกใหและมี

รูปถายของผูรับดูแลติดอยู 
- ทะเบียนบานของผูรับดูแล 
- ในกรณีที่ผูรับดูแลมีถ่ินหรือที่พักอาศัยไมตรงกับทะเบียนบาน ใหผูรับดูแลแสดงสําเนาทะเบียน

บานของบุคคลที่ตนพักอาศัยอยู และหนังสือรับรองของเจาบานหรือผูนําชุมชน  หนังสือรับรอง
ของผูวาจางหรือนายจางรับรองวาพักอาศัยอยูจริง  หรือใบเสร็จรับเงินคาสาธารณูปโภค  หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก  สัญญาเชาที่พัก ที่มีช่ือของผูรับดูแลและระบุที่อยูตรงตามที่พักอาศัย
อยูจริง    

 
 
 
การรับบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 

1. กรณีหนวยบริการประจําท่ีเลือกอยูในตางจังหวัด  :  ใหสํานักงานสาขาจังหวัดดาวนโหลดขอ
มูลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่ผานการตรวจสอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรียบรอยแลวในแตละรอบของการตรวจสอบสิทธิ เพื่อใชในการพิมพบัตรและประสานกับ
หนวยบริการเพื่อมอบบัตรใหกับผ ูมีสิทธิตอไป  

2. กรณีหนวยบริการประจําท่ีเลือกอยูในกรุงเทพมหานคร  :  ผูขอลงทะเบียนสามารถรับบัตร
ทองได ณ จุดรับลงทะเบียนของสํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร หรือจัดสงใหทางไปรษณีย
ตามที่กําหนดในเอกสารใบแทนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  

ในระหวางที่ยังไมไดรับบัตร  ผูมีสิทธิจะไดรับเอกสารใบแทนบัตรประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อ
ใชในการรับบริการกับหนวยบริการไดเชนเดียวกับบัตรทอง แตจะมีอายุของหนังสือเปนเวลา 30 วันนับ
จากวันที่รับลงทะเบียน 

ผูรับดูแล     หมายถึง  บิดาผูใหกําเนิด  บุคคล หรือหน วยงานที่รับดูแลเด็กไมวาโดยกฎหมายหรือหนาที่ศีลธรรม 



หนาท่ีของหนวยรับลงทะเบียน 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code 
กรณีบุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิดผานทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     
ดังนั้นหนวยบริการ(สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ) ทุกแหง ตองทําหนาที่เปนหนวยรับลงทะเบียนของ
เด็กแรกเกิด และดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่เด็กเขารับบริการ 

1. กรณีที่จังหวัดของหนวยบริการประจําของเด็กอยูในจังหวัดเดียวกับหนวยบริการที่ใหการ
บริการทางการแพทยแกเด็ก  ใหหนวยบริการดําเนินการบันทึกขอมูลการขอลงทะเบียนลงใน
โปรแกรมลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทางเว็บไซตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

2. กรณีที่จังหวัดที่หนวยบริการประจําของเด็กไมอยูในจังหวัดเดียวกับหนวยบริการที่ใหการ
บริการทางการแพทยแกเด็ก   ใหหนวยบริการดําเนินการบันทึกขอมูลการขอลงทะเบยีนลงใน
โปรแกรมลงทะเบ ียนเด็กแรกเกิดทางเว็บไซตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พรอม
ทั้งดําเนินการสงหลักฐานประกอบการลงทะเบียนทางโทรสาร  ใหกับสํานักงานสาขาจังหวัด
ของหนวยบริการประจําของเด็ก  ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันบันทึกขอมูล  เพื่อใหสํานัก
งานสาขาจังหัวดดําเนินการขออนุมัติการลงทะเบียน  หลังจากดําเนินการอนุมัติการลง
ทะเบียนเรียบรอยแลว  ขอมูลที่หนวยบริการบันทึกขอลงทะเบียนจึงจะปรากฏบนเว็บไซต
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

 
หนาท่ีของสํานักงานสาขาจังหวัด 
 สํานักงานสาขาจังหวัด มีหนาที่ตรวจสอบหลักฐานการขอลงทะเบียน และอนุมัติ การลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจําของเด็กแตละรายตามที่หนวยบริการตางสํานักงานสาขาบันทึกมา  ภายในเวลา  
15  วัน นับจากวันบันทึกขอมูลในโปรแกรม  โดยดําเนินการในโปรแกรมลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
 
กรณีผูมีสิทธิท่ียังไมไดลงทะเบียน 
หลักฐานการลงทะเบียน (สําเนาอยางละ 1 ชุด พรอมเซ็นรับรองสําเนา)  
1.   กรณีพักอาศัยตรงตามทะเบียนบาน  

1.1 แบบคําขอลงทะเบียน 
1.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกให 
1.3 สําเนาทะเบียนบาน 

2.   กรณีพักอาศัยไมตรงตามทะเบียนบาน 
2.1 แบบคําขอลงทะเบียน 
2.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําต ัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกให 



2.2.1 สําเนาทะเบียนบานของเจาบานและหนังสือรับรองของเจาบาน หรือหนังสือรับรองของผู
นําชุมชน  หนังสือรับรองของผูวาจางหรือนายจาง  รับรองวาพักอาศัยอยูจริง  หรือใบ
เสร็จรับเงินคาสาธารณูปโภค  หรือใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก  สัญญาเชาที่พัก ที่มีช่ือของ
ผูขอลงทะเบียนและระบุที่อยูตรงตามที่พักอาศัยอยูจริง    

การรับบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 
1. กรณีหนวยบริการประจําที่เลือกอยูในตางจังหวัด    ใหสํานักงานสาขาจังหวัดดาวนโหลดขอ

มูลการลงทะเบียนบุคคลตามมาตรา 8 ที่ผานการตรวจสอบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรียบรอยแลวในแตละรอบของการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อใชในการพิมพบัตรและ
ประสานกับหนวยบริการเพื่อสงบัตรใหกับผูมีสิทธิตอไป  

2. กรณีหนวยบริการประจําที่เลือกอยูในกรุงเทพมหานคร  ผูขอลงทะเบียนสามารถรับบัตรทอง
ได ณ จุดรับลงทะเบียนของสํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร  หรือจัดสงใหทางไปรษณียตาม
ที่กําหนดในเอกสารใบแทนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  

ในระหวางที่ยังไมไดรับบัตร  ผูมีสิทธิจะไดรับเอกสารใบแทนบัตรประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อ
ใชในการรับบริการกับหนวยบริการไดเชนเดียวกับบัตรทอง แตจะมีอายุของหนังส ือเปนเวลา 30 วันนับ
จากวันที่รับลงทะเบียน 
 
หนาท่ีของหนวยรับลงทะเบียน 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code 
กรณีบุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิดผานทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     
ดังนั้นหนวยบริการ(สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ) ทุกแหง ตองทําหนาที่เปนหนวยรับลงทะเบียนของ
ผูมีสิทธิตามมาตรา 8  และดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่ผูมีสิทธิตามมาตรา 8  
เขารับบริการ 

1. กรณีที่จังหวัดของหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิตามมาตรา 8  อยูในจังหวัดเดียวกับหนวย
บริการที่ใหการบริการทางการแพทยแกผูมีสิทธิตามมาตรา 8    ใหหนวยบริการดําเนินการ
บันทึกขอมูลการขอลงทะเบียนลงในโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code กรณี
บุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิดทางเว็บไซตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

2. กรณีที่จังหว ัดที่หนวยบริการประจําของผูมีสิทธิตามมาตรา 8  ไมอยูในจังหวัดเดียวกับหนวย
บริการที่ใหการบริการทางการแพทยแกเด็ก   ใหหนวยบริการดําเนินการบันทึกขอมูลการขอ
ลงทะเบียนลงในโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code กรณีบุคคลตามมาตรา 8 
และเด็กแรกเกิดทางเว็บไซตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พรอมทั้งดําเนินการสง
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนทางโทรสาร  ใหกับสํานักงานสาขาจังหวัดของหนวย
บริการประจําของผูมีสิทธิตามมาตรา 8    ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันบันทึกขอมูล  เพื่อ



ใหสํานักงานสาขาจังหัวดดําเนินการขออนุมัติการลงทะเบียน  หลังจากดําเนินการอนุมัติการ
ลงทะเบียนเรียบรอยแลว  ขอมูลที่หนวยบริการบันทึกขอลงทะเบียนจึงจะปรากฏบนเว็บไซต
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

 
หนาท่ีของสํานักงานสาขาจังหวัด 
 สํานักงานสาขาจังหวัด มีหนาที่ตรวจสอบ และอนุมัติ การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา
ของผูมีสิทธิตามมาตรา 8  ที่ยังไมไดลงทะเบียนแตละรายที่บันทึกขอมูลโดยหนวยบริการตางสํานักงาน
สาขาจังหวัด ภายในเวลา 15  วัน นับจากวันบันทึกขอมูลในโปรแกรม  โดยดําเนินการในโปรแกรมลง
ทะเบียนบุคคลตามมาตรา 8   
 
หนาท่ีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

1. สําน ักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    มีหนาที่ ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติการลง
ทะเบียนของสํานักงานสาขาจังหวัด  หากพบวาสํานักงานสาขาจังหวัดใดไมมีการอนุมัติการ
ลงทะเบียนทั้งกรณีเด็ก และผูมีสิทธิตามมาตรา 8  ที่ยังไมลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กําหนด   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะประสานงานกับสํานักงานสาขาจังหวัด
นั้นๆ   เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนไดตามความเหมาะสม 

2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จัดระบบสํารองในการลงทะเบียนผูมีสิทธิตามมาตรา 
8 และเด็กแรกเกิดที่ยังไมลงทะเบียน ในกรณีนอกเวลาราชการหรือกรณีที่เว็บไซต ของสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เกิดขัดของ  ไมสามารถใหบริการไดตามปกติ   หนวย
บริการสามารถติดตอหมายเลขโทรศัพท  1330  เพื่อขอลงทะเบียนและขอ claim code  ทั้ง
กรณีผูมีสิทธิตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิดทั้งนี้หนวยบริการตองสงหลักฐานตางๆ ทางโทร
สารใหกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   และสํานักงานสาขาจังหวัด ของหนวย
บริการประจํา ในกรณีที่ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําตางสํานักงานสาขา 

 
---------------------------------------------- 

 
 
 



คูมือการใชงานโปรแกรม 
ระบบแจงความจํานงผูเปนนายทะเบียนตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด 

 
ขั้นตอนที่  1  
 เมื่อเขาสูหนาแรกของโปรแกรมผูใชงานจะตองใส  Username และ Password ในหนา
โปรแกรม ซ่ึง Username และ Password เปน Username และ Password เดียวกับที่ใชในเว็บตรวจ
สอบสิทธิ์ จากนั้น คลิกปุม “ตกลง”  ดังรูปที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 หนาจอ Login เขาสูระบบ 
 
 
 
ขั้นตอนที่  2 
 เมื่อผูใชงานระบบ Login แลว จะเขาสูหนาตรวจสอบขอมูลบุคคล   โดยผูใชจะตองระบุ
รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลักของผูใชและวันเดือนปเกิดของผูใชใหถูกตอง   จากนั้นคลิก “ตก
ลง”  ดังรูปที่ 2 
 



 
 

รูปที่ 2 หนาจอการกรอกรายละเอียดบุคคลเพื่อตรวจสอบขอมูล 
 
 
 
ขึ้นตอนที่  3  
 หลังจากที่ใสรหัสประจําตัว 13 หลักและวันเดือนปเกิดถูกตองแลว  จะเขาสูหนาโปรแกรม
ใหใสขอมูลหนวยงานตนสังกัด    ซ่ึงประกอบไปดวย ประเภทหนวยงาน,รหัสหนวยงาน,หมายเลข
โทรศัพทสํานักงาน,หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ และ e-Mail  โดยขอมูลที่จําเปนจะตองกรอกลาย
ละเอียกนั้นจะมีเครื่องหมาย * ซ่ึงจะตองกรอกรายละเอียกของขอมูลดังกลาวใหครบถวนดังรูปที่ 3  
หลังจากนั้นคลิกตกลง โปรแกรมจะแสดงรายงานการขึ้นทะเบียน เปนการจบขึ้นตอนการขึ้น
ทะเบียน ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 3 หนาจอการกรอกรายละเอียดหนวยงานตนสังกัดเพื่อยืนยันขอมูล 
 



 
 
รูปที่ 4 หนาจอแสดงผลการแจงความจํานงเปนนายทะเบียนบุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด 

 



การใชงานโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code กรณีบุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด 
กรณีเด็กแรกเกิด 

1. เขาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
2. ตรวจสอบจากรหัสบัตรประชาชน หรือ ช่ือ - สกุล 
3. จากผลการตรวจสอบสิทธิหากขอมูลสิทธิไมแสดงผลใด ๆ บุคคลดังกลาวจะอยูในกรณีบุคคลตาม

มาตรา 8 และเด็กแรกเกิด ซึ่งขอกําหนดของบุคคลดังกลาวหากอายุ 0-28 วันจะอยูในของเด็กแรกเกิดดัง
รูปที่ 5  

 

 
 

รูปท่ี 5 ผลการตวจสอบสิทธิกรณีเปนเด็กแรกเกิดอายุนอยกวา 28 วันมีสิทธิวาง 
 

4. จากหนาจอแสดงผลการตรวจสอบสิทธินั้นมีปุมใหเลือก  2 ปุมดวยกันดังนี้ 
5. ในกรณีเลือก “ลงทะเบียนใหม(กรณีไมมีการรักษา)”  ดังรูปที่ 6  หากเลือกกรณี .ลงทะเบียนใหม(กรณีที่

มีการรักษา)” จะปรากฎดังรูปที่ 7 และจะมีรายละเอียดของรูปที่ 6 ตอทาย ซึ่งจะตองกรอกรายละเอียดขอ
มูลการขอลงทะเบียนผูมีสิทธิ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
รูปท่ี 6 รายละเอียดขอมูลลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

 

 
 

รูปท่ี 7 รายละเอียดขอมูลลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในกรณีท่ีมีการรักษา 
 

1) รายละเอียดสวนที่ 1 
 แสดงรายละเอียดของหนวยงานที่ขอลงทะเบียน และรายละเอียดบุคคล  

2) รายละเอียดสวนที่ 2 
แสดงรายละเอียดสิทธิการรับบริการของมารดา 

รายละเอียดสวนที่ 1 

รายละเอียดสวนที่ 2 

รายละเอียดสวนที่ 3 

รายละเอียดสวนที่ 4 

รายละเอียดสวนที่  5 



3) รายละเอียดสวนที่ 3 
ผูใชกรอกรายละเอียดที่อยูเพื่อใชในการจัดสงและรับบัตรประกันสุขภาพ  รวมทั้ง
ใชในการพิมพบัตรประกันสุขภาพ โดยมีหนาจอการคนหาพื้นที่ดังรูปที่ 8 เมื่อผู
ใชดําเนินการเลือกรหัสพื้นที่แลวใหผูใชคลิก “ตกลง” ดังรูปที่ 8 

 
 

รูปท่ี 8 คนหารหัสพื้นที่ 
 

 

 
รูปท่ี 9 เลือกรหัสพื้นที่ 

4) รายละเอียดสวนที่ 4 
รายละเอียดในการขอลงทะเบียนผูมีสิทธิ เลือกตามกรณีการขอลงทะเบียนของ
เด็กแรกเกิดโดยมีกรณีการขอลงทะเบียน 2 กรณีดังรูปที่ 10 ดวยกันดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 10 เลือกลงทะเบียน 
 
 กรณีลงทะเบียนตามมารดา 

1. กรณีที่มารดามีสิทธิประกันสุขภาพแบบเสียคาธรรมเนียม 
(UCS) หรือมีสิทธิประกันสุขภาพแบบไมเสียคาธรรมเนียม 
(WEL)  ใหเลือกขึ้นทะเบียนตามขอมูลสิทธิของมารดา  ซึ่งได
แก ประเภทเครือขายบริการ,จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนรักษา,สถาน
พยาบาลหลัก(สถานพยาบาลทุติยภูมิ/สงตอ),  สถานพยาบาล
รอง(สถานบริการปฐมภูมิ) 



2. กรณีที่มารดามีสิทธิประกันสังคม ใหบุตรลงทะเบียนรักษาใน
จังหวัดตามขอมูลประกันสังคมของมารดา 

3. กรณีที่มารดามีสิทธิขาราชการรัฐวิสาหกิจ  บุตรที่สามารถลง
ทะเบียนไดจะตองเปนบุตรคนที่ 4 เปนตนไป 

4. กรณีที่มารดามีสิทธิวาง จะตองทําการลงทะเบียนใหมารดาเสีย
กอนหลังจากนั้นจึงลงทะเบียนบุตรตามลําดับ (สามารถดูราย
ละเอียดการลงทะเบียนในกรณีบุคคลตามมาตรา 8) 

- กรณีลงะเบียนตามทะเบียนบานของเด็กหรือผูรับดูแล 
1. ใหลงทะเบียนเลือกหนวยบรกิารประจํา ตามทะเบียนบานที่เด็ก

แรกแจงเขา 
2. ใหลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําหรือตามจังหวัดที่พัก

อาศัยของผูรับดูแล 
5) รายละเอียดสวนที่ 5 

หากผูใชเลือกลงทะเบียนในกรณีที่มีการรักษาระบบจะใหกรอกรายละเอียดของ
หนวยงานที่รับรักษาเพื่อดําเนินการใหรหัสชดเชยคาบริการทางการแพทย 

หลังจากนั้นใหระบุสิทธิรองในการของลงทะเบียนปลวจึงกดปุม “Submit” รายละเอียดจะปรากฎดังรูปที่ 11 
ซึ่งผูใชสามารถพิมพใบแทนบัตรประกันสุขภาพไดจากการกดปุม “พิมพใบแทน” ซึ่งจะปรากฎดังรูปที่ 12 

 

 
 

รูปท่ี 11 หนาจอแสดงผลการลงทะเบียนในกรณีลงทะเบียนใหเด็กแรกเกิด 



 
 

รูปท่ี 12 หนาจอภาพแสดงใบแทนบัตรบัตรประกันสุขภาพ 
 

กอนที่จะทําการพิมพใบแทนบัตรประกันสุขภาพ เพื่อความสวยงามในการพิมพ  ให Setup การ
พิมพจากโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกที่ File > Page Setup จากนั้นในสวน Header and Footers ให
กําหนดใหเปนคาวางใหหมดดังรูปที่ 13 และรูปที่ 14 

 

 
 

รูปท่ี 13 หนาจอเมนูการจัดหนากระดาษ 



 
 

รูปท่ี 14 หนาจอการปรับ Header และ Footer ใหกําหนดเปนชองวางดังรูป 
 

เมื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียบรอยแลว หากตรวจสอบสิทธิจะแสดงขอมูลการลงทะเบียนดังรูปที่ 15 
และรูปที่  16 

 
 

รูปท่ี 15 หนาจอผลการตรวจสอบสิทธิกรณีลงทะเบียนขามจังหวัดและอยูระหวางการรอการอนุมัติ 
 



 
 

รูปท่ี 16 หนาจอผลการตรวจสอบสิทธิกรณีท่ีรับการอนุมัติหรือกรณีการลงทะเบียนภายในจังหวัด 



การใชงานโปรแกรมการลงทะเบียน และขอ Claim code กรณีบุคคลตามมาตรา 8 และเด็กแรกเกิด 
กรณีบุคคลตามมาตรา 8 

1. เขาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
2. ตรวจสอบจากรหัสบัตรประชาชน หรือ ช่ือ - สกุล 
3. จากผลการตรวจสอบสิทธิหากขอมูลสิทธิไมแสดงผลใด ๆ บุคคลดังกลาวจะอยูในกรณีบุคคลตาม

มาตรา 8 และเด็กแรกเกิด ซึ่งขอกําหนดของบุคคลดังกลาวหากอายุ 0-28 วันจะอยูในของเด็กแรกเกิดดัง
รูปที่ 17  

 

 
 

รูปท่ี 17  ผลการตวจสอบสิทธิกรณีเปนเด็กแรกเกิดอายุนอยกวา 28 วันมีสิทธิวาง 
 

4. จากหนาจอแสดงผลการตรวจสอบสิทธินั้นมีปุมใหเลือก  2 ปุมดวยกันดังนี้ ในกรณีเลือก “ลงทะเบียน
ใหม(กรณีไมมีการรักษา)”  ดังรูปที่ 18  หากเลือกกรณี “ลงทะเบียนใหม(กรณีที่มีการรักษา)” ดังรูปที่ 19  
ซึ่งจะตองกรอกรายละเอียดขอมูลการขอลงทะเบียนผูมีสิทธิ  ดังนี้ 
 



 
 

รูปท่ี 18 การลงทะเบียนแบบไมมีการรักษา   

 

รูปท่ี 19 การลงทะเบียนแบบมีการรักษา(ขอ Claim Code พรอมท้ังทะเบียน) 
 

1) รายละเอียดสวนที่ 1 
 แสดงรายละเอียดของหนวยงานที่ขอลงทะเบียน และรายละเอียดบุคคล  

2) รายละเอียดสวนที่ 2 
แสดงรายละเอียดสิทธิการขอลงทะเบียนของบุคคลตามมาตรา 8 
ผูใชกรอกรายละเอียดที่อยูเพื่อใชในการจัดสงและรับบัตรประกันสุขภาพ  รวมทั้ง

รายละเอียดสวนที่ 1 

รายละเอียดสวนที่ 2 

รายละเอียดสวนที่ 3 



ใชในการพิมพบัตรประกันสุขภาพ โดยมีหนาจอการคนหาพื้นที่ดังรูปที่ 20 เมื่อผู
ใชดําเนินการเลือกรหัสพื้นที่แลวใหผูใชคลิก “ตกลง” ดังรูปที่ 21 

 
 

รูปท่ี 20 คนหารหัสพื้นที่ 
 

 
รูปท่ี 21 เลือกรหัสพื้นที่ 

จากนั้นเลือกประเภทสิทธิหลักในการรับบริการ ซึ่งมีใหเลือกอยูสองแบบ คือ  
 สิทธิประกันสุขภาพแบบเสียคาธรรมเนียม(UCS) 
 สิทธิประกันสุขภาพแบบไมเสียคาธรรมเนียม(WEL) 

ในกรณีที่เลือกสิทธิหลักในการรับบริการเปน สิทธิประกันสุขภาพแบบเสียคา
ธรรมเนียม(UCS) ดังรูปที่ 22 ประเภทสิทธิยกเวนคาธรรมเนียม(สิทธิรอง) ดังรูป
ที่ 23 จะเปนบัตรประกันสุขภาพแบบเสียคาธรรมเนียม  ถาในกรณีเลือกสิทธิหลัก
ในการรับบริการเปน  สิทธิประกันสุขภาพแบบไมเสียคาธรรมเนียม(WEL) จะ
สามารถประเภทสิทธิยกเวนคาธรรมเนียม(สิทธิรอง)ไดตามประเภทของผูลง
ทะเบียนเชน ผูพิการ,ทหารผานศึก เปนตน  
 

 
 

รูปท่ี 22 สิทธิหลักในการรับบริการ 



 

 
 

รูปท่ี 23 สิทธิรองในการรับบริการ 
 

3) รายละเอียดสวนที่ 3 
หากผูใชเลือกลงทะเบียนในกรณีที่มีการรักษาระบบจะใหกรอกรายละเอียดของ
หนวยงานที่รับรักษาเพื่อดําเนินการใหรหัสชดเชยคาบริการทางการแพทย 

หลังจากนั้นใหระบุสิทธิรองในการของลงทะเบียนปลวจึงกดปุม “Submit” รายละเอียดจะปรากฎดังรูปที่ 24 ซึ่งผู
ใชสามาระพิมพใบแทนบัตรประกันสุขภาพไดจากการกดปุม “พิมพใบแทน” ซึ่งจะปรากฎดังรูปที่ 25 
 

 
 

รูปท่ี 24 หนาจอแสดงผลการลงทะเบียนในกรณีลงทะเบียนบุคคลตามมาตรา 8 
 



 

 
 

รูปท่ี 25 หนาจอภาพแสดงใบแทนบัตรบัตรประกันสุขภาพ 
 

กอนที่จะทําการพิมพใบแทนบัตรประกันสุขภาพ เพื่อความสวยงามในการพิมพ  ให Setup การ
พิมพจากโปรแกรม Internet Explorer โดยเลือกที่ File > Page Setup จากนั้นในสวน Header and Footers ให
กําหนดใหเปนคาวางใหหมดดังรูปที่ 26 และรูปที่ 27 

 



 
 

รูปท่ี 26 หนาจอเมนูการจัดหนากระดาษ 

 
 

รูปท่ี 27 หนาจอการปรับ Header และ Footer ใหกําหนดเปนชองวางดังรูป 
 

เมื่อดําเนินการลงทะเบียนเรียบรอยแลว หากตรวจสอบสิทธิจะแสดงขอมูลการลงทะเบียนดังรูปที่ 28 
และรูปที่  29 
 



 
รูปท่ี 28 หนาจอผลการตรวจสอบสิทธิกรณีลงทะเบียนขามจังหวัดและอยูระหวางการรอการอนุมัติ 

 
 

 
 

รูปท่ี 29 หนาจอผลการตรวจสอบสิทธิกรณีท่ีรับการอนุมัติหรือกรณีการลงทะเบียนภายในจังหวัด 
 



คูมือการใชงานโปรแกรมรายงานผลการลงทะเบียน 
และการอนุมัติการลงทะเบียน(มาตรา 8และเด็กแรกเกิด) 

 
 โปรแกรมรายงานผลการลงทะเบียนและการอนุมัติการลงทะเบียน(มาตรา 8และเด็กแรกเกิด) แบงระดับ
ผูใชงานออกเปน 2 กลุมไดแก 

-สถานพยาบาล ผูแจงเปนนายทะเบียน 
-สํานักงานสาขาจังหวัด 

 
1. สถานพยาบาล ผูแจงเปนนายทะเบียน 

มีหนาที่ในการเปนนายทะเบียนลงทะเบียนบุคคลผูมีสิทธิ์วางตามมาตา8 และเด็กแรกเกิด    สามารถเขา
ดูรายงานผลการลงทะเบียนและการอนุมัติการลงทะเบียน    ที่ไดเปนนายทะเบียนไววาขอมูลที่ลงทะเบียนผาน
การอนุมัติก่ีราย รอการพิจารณากี่ราย และไมผานการอนุมัติใหลงทะเบียนกี่ราย   โดยสามารถเลือกชวงเวลาใน
การเรียกดูรายงานได โดยสามารถเรียกดูรายงานดังกลาวไดดังนี้ 

a. จากหนาหลักของโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ คลกิที่เมนู ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน/ 
รายงานการขึ้นทะเบียนดังรูปที่ 30 

 

 
 

รูปท่ี 30 หนาจอแสดงเมนูเลือกรายงานการลงทะเบียน 
b. จากนั้นจะเขาสูหนารายงานสรุปผลการอนุมัติการลงทะเบียน ในรายงานจะแสดงจํานวนผูที่

ไดรับการอนุมัติ, ผูที่รอการอนุมัติ และผูถูกยกเลิกการลงทะเบียน ดังรูปที่ 31 ซึ่งสามารถคลิก
ดูรายละเอียดบุคคลไดในแตละกรณี ดังรูปที่ 32 

คลิกที่นี่เพื่อเขาดูรายงาน



 
 

รูปท่ี 32 หนาจอแสดงรายงานผลการอนุมัติการลงทะเบียน 
 

 
 

รูปท่ี 33 หนาจอแสดงรายละเอียดบุคคในแตละกรณี 
2.  สํานักงานสาขาจังหวัด 

ใชโปรแกรมในการตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนขามจังหวัด  ที่ผูเปนนายทะเบียนสังกัดหนวยงาน
คนละจังหวัดกับสํานักงานสาขา(ขอมูลมาตรา8และเด็กเกิดใหม ที่เปนขอมูลขาเขา)  นอกจากนั้นยังใชสําหรับ
อนุมัติหรือยกเลือกการลงทะเบียน   รายละเอียดการใชงานโปรแกรมดังนี้ 

a. จากหนาหลักของโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่เมนู ตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน/ 
รายงานการขึ้นทะเบียนดังรูปที่ 34 

 



 
 

รูปท่ี 34 หนาจอแสดงเมนูเลือกรายงานการลงทะเบียน 
b. จากนั้นจะเขาสูหนารายงานสรุปผลการอนุมัติการลงทะเบียน ในรายงานจะแสดงจํานวนผูที่

ไดรับการอนุมัติ, ผูที่รอการอนุมัติ และผูถูกยกเลิกการลงทะเบียน ดังรูปที่ 35 ซึ่งสามารถคลิก
ดูรายละเอียดบุคคลไดในแตละกรณี ดังรูปที่ 36 

 

 
 

รูปท่ี 35 หนาจอแสดงรายงานผลการอนุมัติการลงทะเบียน 
 

คลิกที่นี่เพื่อเขาดูรายงาน



 
 

รูปท่ี 36 หนาจอแสดงรายละเอียดบุคคในแตละกรณี 
c. ในกรณีดําเนินการอนุมัติหรือยกเลือกการลงทะเบียน สามารถทําได  โดยเลือกที่เมนู อนุมัติลง

ทะเบียนดังรูปที่ 36 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลการลงทะเบียนที่มาจากหนวยงานตางๆ   
จากนั้นคลิกตรงชอง อนุมั ติ/ยกเลิกการลงทะเบียน   เมื่อคลิกเลือกขอมูลดังกลาวแลว 
โปรแกรมจะปรากฏหนาจอการอนุมัติหรือยกเลิกการลงทะเบียน   พรอมทั้งแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลการลงทะเบียน ถาตองการอนุมัติใหคลิกเลือก อนุมัติ  ถาตองการยกเลิกใหคลิก
เลือกกรณียกเลิกการลงทะเบียน ในกรณีที่ยกเลิกการลงทะเบียน จะตองใสสาเหตุการยกเลิก
การลงทะเบียนทุกครั้งดวย ดังรูปที่ 37 

 

 
รูปท่ี 37 หนาจอการดําเนินงานอนุมัติการลงทะเบียน 

คลิกเพื่ออนุมัติหรือยกเลกการลงทะเบียน 



d. เมื่อดําเนินการปรับปรุงผลการลงทะเบียนแลวจะปรากฎหนาจอโปรแกรมอนุมัติ/ยกเลิก การ
ลงทะเบียน เมื่ออนุมัติขอมูลเสร็จแลวจะมีหนาจอแสดงผลการอนุมัติดังรูปที่ 38 และ รูปที่ 39 

 

 
 

รูปท่ี 38 หนาจอการแสดงผลการดําเนินงานอนุมัติการลงทะเบียน 
 

 
 

รูปท่ี 39 หนาจอการแสดงขอมูลท่ีผานการอนุมัติการลงทะเบียนเรียบรอยแลว 
 



การปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
และผูท่ีมีสิทธิวาง (มาตรา8) ในโปรแกรม Welfare UC2 

 สําหรับผูปฏิบัติงานที่ใชโปรแกรม Welfare UC2 จะตองทําการ Update โปรแกรม Version 
1.0.6b2 SP2   ซ่ึงไดมีการปรับปรุงเมนูขอมูลนําเขาและสงออก เพื่อรองรับขอมูลการลงทะเบียนเด็ก
แรกเกิดและและผูที่ไมไดลงทะเบียน (มาตรา8)   โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
การปรับปรุงเมนูการนําเขาและสงออกขอมูล   

ประกอบดวยเมนูยอย คือ นําเขาขอมูล --> ผลการตรวจสอบสิทธิ --> สสจ./รพ./สสอ.นํา
เขาผลการตรวจสอบสิทธิจาก สปสช.(RTR)  ดังรูปที่ 40 ถึงรูปที่ 45 เปนหนาจอนําเขาขอมูลผลการ
ตรวจสอบสิทธิ (Return) ทั้งจังหวัด จาก สปสช.ซ่ึงสํานักงานสาขาหรือหนวยบริการสามารถ 
Download ขอมูลไดจากหนา Web ของ สปสช.  ขอมูลที่ไดดาวนโหลดมาจะเปนไฟล mdb  ที่มีช่ือ
ไฟลขึ้นตนดวย RTR และมีการตั้งชื่อดังนี้  RTR+รหัสสถานพยาบาล+”_”+พ.ศ.+”_”+เดือน.MDB  
ใหผูใชนําเขาขอมูลชุดดังกลาวเขาสูโปรแกรมโดยใชเมนู  “สสจ./รพ./สสอ.นําเขาผลการตรวจสอบ
สิทธิ (Return) จากสปสช.”              
 เนื่องจากขอมูลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและสิทธิวางตามมาตรา 8 อาจเปนไดทั้งขอมูลที่
ดําเนินการในกองทุนสาขาตนเองหรือหนวยบริการของกองทุนสาขาอื่น ดังนั้นในทุกรอบของการ
ตรวจสอบสิทธิ   สปสช. จะตัดขอมูล RTR ใหทุกจังหวัด โดยเพิ่มเติมขอมูลการลงทะเบียนของเด็ก
แรกเกิดและผูมีสิทธิวางตามมาตรา 8   อีก 2 ไฟล  ดังนั้นขอมูล RTR ที่ตัดใหมจะมีทั้งหมด 4 ไฟล  
ไดแก  

1. ขอมูลเด็กแรกเกิด ช่ือไฟล  คือ  NB  (Newborn) 
2. ขอมูลผูมีสิทธิวางตามมาตรา 8  ช่ือไฟล คือ  PUC   (Pre UC) 
3. ขอมูลผูมีสิทธิแบบเสียคาธรรมเนียม 30 บาท ช่ือไฟล คือ ReportUC 
4. ขอมูลผูมีสิทธิแบบยกเวนคาธรรมเนียม ช่ือไฟล คือ ReportWel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 40 เมนูยอยนําเขาขอมูลผลการตรวจสอบสิทธิ Return 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหผูใชเลือกวาจะเก็บขอมูลที่ Download (RTR) ไวที่ใด เชน 
ไดรฟ C หรือ D เปนตน  

หนาจอนี้ จะมี Options อยู 3 Options คือ 
1.ทั้งหมด คือ เลือกขอมูลทั้งสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลรอง 
2.สถานพยาบาลหลัก คือ เลือกขอมูลเฉพาะสถานพยาบาลหลัก 
3.สถานพยาบาลรอง คือ เลือกขอมูลเฉพาะสถานพยาบาลรอง 

เลือก “สถานพยาบาลหลัก” ใหสังเกตไอคอน Combo box จะสามารถ
คลิกเลือก สถานพยาบาลหลักที่ผูใชตองการไดโปรแกรมจะทําการตรวจ
สอบเอาเฉพาะขอมูลที่เปน สถานพยาบาลหลักเทานั้น มาทําการ Update 
ในฐานขอมูลของสถานพยาบาลนั้น เพราะวาขอมูลผลการตรวจสอบ
สิทธิ (RTR) เปนขอมูลทั้งจังหวัด (รวมทั้งสถานพยาบาลหลักและสถาน
พยาบาลรอง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 41 เมนูยอยนําเขาขอมูลผลการตรวจสอบสิทธิ Return เลือกระดับสถานพยาบาลรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก “สถานพยาบาลรอง”   ใหสังเกตไอคอน Combo box    จะสามารถคลิกเลือกสถาน 
พยาบาลรองที่เราตองการไดโปรแกรมจะทําการตรวจสอบเอาเฉพาะขอมูลที่เปน สถาน 
พยาบาลรองเทานั้นมาทําการ Update ในฐานขอมูลของสถานพยาบาลนั้น เพราะวาขอมูล 
ผลการตรวจสอบสิทธิ(RTR) เปนขอมูลทั้งจังหวัด (รวมทั้งสถานพยาบาลหลักและสถาน 
พยาบาลรอง)

เมื่อตองการนําเขาขอมูล ใหผูใชคลิกทีปุมไอคอนชื่อ “นําเขา” โปรแกรมทําการตรวจสอบ 
เงือนไขวาไดเลือกขอมูลนําเขาหรือไม ถาไมเลือกก็มี Massage Box เตือนดังรูปที่ 42 ซึ่งหาก
เลือกแลวโปรแกรมก็จะขามไปตรวจสอบอยางอื่น ดังรูปที่ 43, 44   เมื่อนําเขาเสร็จแลว
โปรแกรมจะแสดง Massage Box ดังรูปที่ 45 
หมายเหต ุ
โปรแกรมจะทําการประมวลผลขอมูลที่ถูกนําเขามา โดยการจะ Update ขอมูลทีอยูใน Table
ช่ือ ReportUC และ ReportWel และจะ Insert กับ Update ขอมูลที่อยูใน Table ช่ือ NB และ
PUC (ขอมูลตามมาตรา 8) ในลงในฐานขอมูลช่ือ UCDB.MDB  (Table ช่ือ UCdata) 



 
 
 
 
 

รูปท่ี 42 แสดงขอความการเลือกไฟลเพื่อนําเขาขอมูล 
 
 
 

รูปท่ี 43 แสดงขอความการเลือกหนวยบริการเพื่อนําเขาขอมูล 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 44 แสดงขอความเพื่อยืนยันการนําเขาขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 45 แสดงขอความเผลการนําเขาขอมูล 
 
 

หนาจอนี้ หมายถึงผูใชไมได 
เลือกไฟลที่จะนําเขาขอมูล กอน
ที่จะมาคลิกที่ปุม“นําเขา” 

หนาจอนี้ หมายถึงผูใชไมได 
เลือกสถานพยาบาลที่จะนําเขา 
ขอมูล  กอนที่จะมาคลิกที่ปุม“นําเขา” 

หนาจอนี้ หมายถึงผูใชจะนําเขา 
ขอมูลผลการตรวจสอบสิทธ ิ
ใชหรือไม  ถาตองการนําเขาก็ให 
ตอบ Yes แตถาไมนําเขาใหตอบ No 

หนาจอนี้ หมายความวาโปรแกรมไดนําเขาขอมูลเสร็จสมบูรณ 
โปรแกรมจะ แสดงรายการ Update ก่ีรายการ และรายการที่บัตร 
หมดอายุก่ีรายการ  ซึ่งรายการบัตรหมดอายุ โปรแกรมจะทําการ 
ตัดรายการที่อยูในฐานขอมูล(Table:Ucdata) ไป Backup ไวที่  
Backup/DateExpired.MDB   
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