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คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังโปรแกรม 
 

ในการติดตั้งโปรแกรมการบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบยีน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานจะต้องมคีุณสมบัติดังนี ้
1. ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 (32 Bits) ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้งานบนระบบปฏิบตัิการ Windows ME, Midows 98 ได้) 
2. หน่วยความจ า (RAM) 64 MB ขึ้นไป 
3. พื้นที่ว่างบน Hard Disk ไม่น้อยกว่า 100 MB 
4. ความละเอียดจอภาพขาด 1024 x 768 ขึ้นไป ซึ่งโปรแกรมได้ออกแบบส าหรับจอภาพท่ีมีความละเอียด 1024 x 768 Pixel 

หากปรับความละเอียดน้อยกว่าน้ี จะไมส่ามารถเห็นปุม่ควบคุมบางสว่นได้ 
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การติดต้ังโปรแกรม 
 
       การติดตั้งโปรแกรมการตรวจสอบเวชระเบียน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกโฟลเดอร์ของไฟล์เพื่อตดิตั้งโปรแกรม 
2. ดับเบิลคลิ๊กท่ีไฟล์ Setup ตามลูกศรดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงโฟลเดอร์ชุดตดิตั้งโปรแกรม 

 
3. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้คลิ๊กเลือกที่ปุ่ม [Next] เพื่อด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอเริ่มการตดิตั้งโปรแกรม 
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4. หลังจากคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม [Next] แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป โดยระบบจะให้เลือกว่าจะท าการตดิตั้งโปรแกรมใน
โฟลเดอร์ C:\Program Files\ AuditrogramV20 หรือไม่ ถ้าผู้ใช้งานต้องการเปลีย่นโฟลเดอร์ทีต่ิดตั้งโปรแกรมให้คลิ๊กเลือกที่
ปุ่ม [Browse] หากไม่ต้องการเปลีย่นให้คลิ๊กเลือกที่ปุ่ม [Next] 
 

 
ภาพแสดงหน้าจอการเลือกโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม 

 
หมายเหตุ แนะน าว่าไม่ควรเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม ให้ใช้ตามที่โปรแกรมก าหนด 
 

5. จากนั้นให้คลิ๊กปุ่ม [Next] จะปรากฏหน้าต่างแสดงช่ือเมนู เพื่อแสดงเมนูย่อยท่ี Start Menu ซึ่งโปรแกรมก าหนดช่ือ 
AuditrogramV20  

 

 
ภาพแสดงหน้าจอการตั้งช่ือเมน ู
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6. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้งานเลือกที่จะสร้างไอคอนท่ีหน้าจอ Desktop หรือไม่ ถ้าต้องการให้เลือก [/] ที่ Create a 
desktop icom ซึ่งผู้ใช้งานไม่เลือก Option ดังกล่าวได้ จากนั้นใหเ้ลือกที่ปุ่ม [Next]  

 

 
ภาพแสดงการเลือกใหส้ร้างไอคอนท่ี Desktop 

 
 
7. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปก่อนการติดตั้ง จากนั้นเลือกที่ปุ่ม [Install] เพือ่เริ่มด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอสรุปก่อนการตดิตั้ง 
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8. ระบบจะท าการตดิตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมตัิ และเมื่อการติดตั้งเสรจ็สิ้น จะปรากฏหน้าต่างรายงานผลการติดตั้ง ดังรูป จากน้ัน
ให้เลือกที่ปุ่ม [Close] จะถือว่าสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอสิ้นสดุการติดตั้งโปรแกรม 
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การใช้งานโปแกรม 
 
       การใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบยีนนั้น ท่านสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ เรียกใช้งานจากไอคอนที่
หน้าจอเดสก์ทอป หรือเรยีกใช้งานจากโฟลเดอร์ที่ตดิตั้งโปรแกรม 

 

 
 

ภาพแสดงไอคอนของโปรแกรม 
บันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน 

 
เมื่อท่านได้ท าการเรียกใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสทิธิการใช้งานโปรแกรม 

โดยในการใช้งานโปรแกรมครั้งแรก ระบบจะก าหนดรหสัผู้ใช้งานเป็น “ใช้ครั้งแรก” และก าหนดรหัสผ่านเป็น “000000”  
 

 
ภาพแสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิการใช้งานโปรแกรม 

 
 จากภาพหน้าจอข้างต้น ถ้าผู้ใช้งานต้องการเปลีย่นรหสัผ่าน สามารถด าเนินการไดโ้ดยเลือกที่ปุ่ม [เปลี่ยนรหสัผา่น] โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
ภาพแสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
 จากหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน ผูใ้ช้งานจะต้องก าหนดรหสัผ่านใหม ่และ ท าการยืนยันรหสัผ่าน ซึ่งจะต้องตรงกัน จากนั้น
เลือกท่ีปุ่ม [ตกลง] เพื่อท าการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการเพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรม สามารถศึกษารายละเอยีดได้ที่
หัวข้อ (การจัดการระบบ) 
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เมื่อผู้ใช้งานไดเ้ข้าใช้งานโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย Tab การใช้งาน 2 Tab คือ  
 การระบรุายการใช้งาน 
 การเลือกรายการที่เคยใช้งาน 
 
การเข้าใช้งานโดยระบุรายการใช้งาน 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดการเข้าใช้งานโดยระบุการการใช้งาน 

  
 เขต : โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสาขาเขต ของ สปสช. (เขต 1 ถึง เขต 15) ให้ผู้ใช้งานเลือกเขตจากตัวเลือกที่ก าหนด 
 ประเภทข้อมูลการตรวจสอบเวชระเบียน : โปรแกรมได้ก าหนดประเภทข้อมลูที่ตรวจสอบตามหน้าจอข้างต้น ให้ผู้ใช้งานเลือก
ตัวเลือก [OPAE]  
 ประจ าปี : โปรแกรมจะแสดงปีงบประมาณ ให้ผู้ใช้เลือกปีงบประมาณที่ท าการตรวจสอบ 
 คร้ังท่ี : โปรแกรมแสดงตัวเลือกครัง้ที่น าเข้าข้อมูลตั้งแต่ (1 – 20) ให้ผูใ้ช้งานเลือกครั้งท่ี 1 
 หมายเหตุ : ส าหรับใหผู้้ใช้งานก าหนดรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับการตรวจสอบในครั้งนั้น 
 เมื่อท่านได้ก าหนดรายละเอียดเรยีบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่ม [ตกลง] เพื่อใช้งานโปรแกรม 
 



 

 

 

 

Page 10 of 26 

“ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ ถนนแจง้
วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท ์เบอร์กลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
www.nhso.go.th 
  

การเลือกรายการที่เคยใช้งาน  
 

 
ภาพแสดงหน้าจอรายละเอียดการเข้าใช้งานโดยเลือกรายการที่เคยเข้าใช้งาน 

 
 จากหน้าจอข้างต้นผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการจากตัวเลือกรายการ ซึ่งจะแสดงประวัติทีไ่ดม้ีการเข้าใช้งานในครั้งก่อน โดย
แสดงช่ือประเภทข้อมูลที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณที่ตรวจสอบ ครั้งที่ตรวจสอบ เขตที่ตรวจสอบ และการใช้งานครั้งล่าสดุ เมื่อท่านได้
เลือกรายการเรียบร้อยแล้วให้เลือกท่ีปุ่ม [ตกลง] เพื่อใช้งานโปรแกรม 
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 หน้าจอหลักของโปรแกรมบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน 
 ตามวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมตามที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานแล้วโปรแกรมจะแสดงหนา้จอหลักดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน 

 
 
 จากหน้าจอหลักจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักตามที่แสดงในภาพ 

1. แถบช่ือเรื่อง : โปรแกรมจะแสดงช่ือประเภทข้อมลูที่ตรวจสอบ ช่ือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
อุดรธานี ปีงบประมาณที่ตรวจสอบ ครั้งท่ีตรวจสอบ และเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่ใช้งาน 

2. เมนูการใช้งาน : โปรแกรมจะแสดงช่ือเมนูการใช้งาน ประกอบด้วย การน าเขาข้อมลู, การคดักรองข้อมูล, การบันทึกผล
การตรวจสอบเวชระเบียน, การบนัทึกผลการตรวจสอบ (Re – Audit), การค านวณ DRG รายกลุม่, การแสดงรายงาน, การ
ส่งออกข้อมูล, การจดัการระบบ และช่วยเหลือ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละเมนูการใช้งาน สามารถศึกษารายละเอียดจาก
หัวข้อในเอกสารดังกลา่วนี้ได ้
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การจัดการระบบ 

การจัดการผู้ใช้งาน 

       ในการใช้งานโปรแกรมบันทกึผลการตรวจสอบเวชระเบียนในครั้งแรกนั้น สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องด าเนนิการคือการก าหนดชื่อผู้ใช้งาน
ระบบ โดยในเบื้องต้นระบบจะก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหสัผา่นให้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น แต่เนื่องจากการบันทึกผลการตรวจสอบในแต่ละ
รายการโปรแกรมจะท าการบันทึกช่ือผู้ที่ท าการบันทึกข้อมูล จึงควรจะก าหนดชื่อผู้ใช้งานให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การเพ่ิมชื่อผู้ใช้งาน 
1. เลือกเมนูจดัการระบบ และเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูผู้ใช้งาน 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งานจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 

 
3. เมื่อต้องการเพิ่มช่ือผู้ใช้งานใหม่ ให้เลือกที่ปุ่ม [เพิ่ม] ที่เมนูบาร์ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดผู้ใช้งานดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 

 
4. จากหน้าจอให้ท่านก าหนดรายละเอียดของผู้ใช้งานตามที่ต้องการ เมือ่ก าหนดรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ให้เลือกที่ปุ่ม [บันทึก] ที่เมนู

บาร์เพื่อท าการเพิม่รายชื่อลงในฐานข้อมูล 
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การแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน 
1. เลือกเมนูจดัการระบบ และเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูผู้ใช้งาน 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งานจะปรากฏหน้าจอดังภาพ จากนั้นใหเ้ลือกท่ีปุ่ม [แรกสุด] / [ก่อนหน้า] / [ถัดไป] / [ท้ายสุด] เพื่อเลือก

รายการชื่อผู้ใช้งานท่ีต้องการแก้ไข เมื่อพบรายการที่ต้องการแล้วใหผู้้ใช้งานแก้ไขรายละเอียดจากนั้นเลือกที่ปุ่ม [บันทึก] ที่เมนูบาร์
เพื่อท าการแก้ไขรายชื่อลงในฐานข้อมูล 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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การลบชื่อผู้ใช้งาน 
1. เลือกเมนูจดัการระบบ และเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูผู้ใช้งาน 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูย่อย ผู้ใช้งานจะปรากฏหน้าจอดังภาพ จากนั้นใหเ้ลือกท่ีปุ่ม [แรกสุด] / [ก่อนหน้า] / [ถัดไป] / [ท้ายสุด] เพื่อเลือก

รายการชื่อผู้ใช้งานท่ีต้องการลบ เมื่อพบรายการทีต่้องการแล้วใหผู้้ใช้งานเลือกที่ปุ่ม [ลบ] ที่เมนูบาร์เพื่อท าการลบรายชื่อผู้ใช้งาน
ออกจากฐานข้อมูล 

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดผู้ใช้งาน 
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การปรับปรุงข้อมูลอ้างอิง 
 ในการปรับปรุงข้อมลูอ้างอิงจะประกอบด้วยการปรับปรุงข้อมลูรายช่ือ Auditor และข้อมูลเงื่อนไขการตรวจสอบตาม
ปีงบประมาณ ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 กรณ ีผู้ใช้งานจะต้อง Download จากระบบอุทธรณ์ออนไลน์ โดยที่ข้อมลูเงื่อนไขการตรวจสอบสามารถ 
Download ได้จากเมนูดาวน์โหลด ส่วนข้อมูล Auditor ให้ Download จากเมนูข้อมลู Auditor ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตจะสามารถเข้าใช้งาน
เมนูดังกล่าวได้ (รายละเอียดการจดัการข้อมลู Auditor สามารถศึกษาได้จากคูม่ือการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ส าหรับเขต) 
 การปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงตามที่กล่าวข้างต้นจะมี 2 ไฟล์ คือ auditor.dbf จะเป็นไฟล์ข้อมลูรายชื่อ Auditor ที่จะน ามาใช้ใน
โปรแกรมบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน และไฟล์ criteria.dbf จะเป็นไฟล์รายการเงื่อนไขการตรวจสอบตามปีงบประมาณ ซึ่ง
ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้
 
1. เลือกที่เมนูจดัการระบบ เลือกเมนยู่อยปรับปรุงข้อมลูอ้างอิง 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูปรับปรุงข้อมูลอ้างอิง 

 
2. จากภาพหน้าจอปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงให้เลือกพาธที่จัดเก็บไฟล์ dbf ตามที่กล่าวข้างต้น 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการปรับปรงุข้อมูลอ้างอิง 

 
3. เมื่อเลือกพาธที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่ม [ปรับปรุงข้อมลู] เพื่อท าการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ Auditor และเงื่อนไขการ

ตรวจสอบ 
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การเรียกดูรายชื่อ Auditor 
 หลังจากท่ีไดม้ีการปรับปรุงข้อมลูอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายชื่อ Auditor ได้ โดยมีวิธีการดังนี ้
1. เลือกที่เมนูจดัการระบบ และเลือกเมนูย่อยรายชื่อ Auditor 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูรายชื่อ Auditor 

 
2. เมื่อเลือกเมนูดังกลา่วแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายชื่อ Auditor ดังภาพ ซึ่งประกอบด้วย รหัส Auditor, เลขท่ีใบอนุญาติ, ช่ือ

นามสกลุ, ต าแหน่ง และสถานท่ีท างาน 
  

 
ภาพแสดงรายชื่อ Auditor 
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การเรียกดูเงื่อนไขการตรวจสอบ 
 การเรยีกดูรายการเงื่อนไขการตรวจสอบนั้น วิธีการดังนี ้
1. เลือกที่เมนูจดัการระบบ และเลือกเมนูย่อยเง่ือนไข 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูเงื่อนไข 

 
2. เมื่อเลือกเมนูดังกลา่วแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการเง่ือนไข ดังภาพ  

 

 
ภาพแสดงรายการเงื่อนไข 
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การปรับปรุงข้อมูลยา 
 เนื่องจากการตรวจสอบเวชระเบียนกรณผีู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OPAE) นั้น จะมีการอ้างอิงรายการยาจาก Drug Catalog 
ซึ่งเป็นรายการยาที่หน่วยบริการจะต้องส่งมาที่ สปสช ส่วนกลาง เพือ่ให้ส่วนกลางตรวจสอบและอนุมตัิรายการยา ก่อนน าไปใช้
ประกอบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในโปรแกรม E-Claim ดังนั้น ในการตรวจสอบเวชระเบียน เจ้าหน้าท่ีจะต้อง Download 
ไฟล์รายการยา Drug Catalog ของแต่ละหน่วยบริการเพื่อน ามาใช้ในโปรแกรมดังกล่าวนี้ (รายละเอียดการ Download รายการยา 
Drug Catalog สามารถศึกษาได้จากเวป Drug Catalog) ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงการปรับปรุงรายการยา โดยมีวิธีการดังนี ้
 
1. เลือกที่เมนูจดัการระบบ และเลือกเมนูย่อยปรบัปรุงข้อมูลยา 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูเงื่อนไข 

 
2. เมื่อเลือกเมนูดังกลา่วแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลยา ดังภาพ  

 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการปรับปรงุข้อมูลยา 

 
3. เมื่อเลือกพาธที่จัดเก็บไฟล์รายการยา Drug Catalog ซึ่งจะเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น และก าหนดรหสัหน่วยบริการ (HCODE) ซึ่ง

จะต้องตรงกันกับไฟล์ที่น าเข้า ถ้าไม่ตรง ท่านจะไมส่ามารถบันทึกรายการยาได้ จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม [ปรับปรุงข้อมูล] เพื่อท าการ
ปรับปรุงข้อมูลข้อมลูยา 
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การน าเข้าข้อมลู 
 
การท างานในข้ันตอนแรก เริ่มจากการน าเข้าข้อมลูสูร่ะบบ ซึ่งการน าเข้าข้อมูลสามารถน าเข้าได้ 2 รูปแบบคือ 
 การน าเข้าข้อมลูจากเคร่ืองอ่ืน เป็นการน าเข้าข้อมลูในรูปแบบไฟล ์(XML) ซึ่งได้จากการส่งออกข้อมูลมากจากเครื่องอื่น 

ส าหรับเขตที่ต้องการบันทึกผลการ Audit โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง  
 การน าเข้าข้อมลูที่คัดเลือกแล้ว เป็นการน าเข้าข้อมลูที่ไดค้ัดเลือกแล้วเพื่อท าการ Audit ซึ่งไฟล์ดังกลา่วจะไดจ้าก

ส่วนกลางในรูปแบบไฟล์ (DBF) 
 

การน าเข้าข้อมลูจากเคร่ืองอ่ืน 
1. เลือกที่เมนูน าเข้าข้อมูล และเลือกเมนูย่อยน าเข้าข้อมูลจากเครื่องอืน่ 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูการน าเข้าข้อมูลจากเครื่องอื่น 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูดังกล่าวแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการน าเข้าข้อมูลจากเครื่องอื่น 

 
 
3. เมื่อเลือกพาธที่จัดเก็บไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกลุ .xml เท่านั้น จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม [น าเข้า] เพื่อท าการน าเข้าข้อมลูดังกล่าว 



 

 

 

 

Page 20 of 26 

“ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ ถนนแจง้
วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท ์เบอร์กลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
www.nhso.go.th 
  

การน าเข้าข้อมลูที่คัดเลือกแล้ว 
1. เลือกที่เมนูน าเข้าข้อมูล และเลือกเมนูย่อยน าเข้าข้อมูลที่คัดเลือกแลว้ 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูการน าเข้าข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูดังกล่าวแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการน าเข้าข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว 

 
 
3. เมื่อเลือกพาธที่จัดเก็บไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกลุ .dbf เท่านั้น จากนั้นเลือกที่ปุ่ม [ตกลง] โปรแกรมจะแสดงรายช่ือไฟล์ที่จะน าเข้า

ในรายการแฟ้มข้อมลู จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม [น าเข้า] เพื่อท าการน าเข้าข้อมูลดังกล่าว 
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การเลือกข้อมลู 
 
       การเลือกข้อมูลเป็นเมนสู าหรับแสดงรายการข้อมูลที่ได้มีการน าเข้า เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบฟอร์ม Audit โดยมีวิธีการดังนี ้
 
1. เลือกเมนูคดักรองข้อมูลและเลือกเมนูย่อยเลือกข้อมูล 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูเลือกข้อมลู 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูดังกล่าวจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการเลือกขอ้มูล 

 
3. จากภาพหน้าจอรายละเอียดการเลือกข้อมูล ถ้าต้องการพิมพ์แบบ Audit กรณี OPAE ให้เลือกทีปุ่่ม [แบบประเมิน OPAE] โปรแกรม

จะท าการพิมพ์แบบตรวจตามจ านวนรายการที่แสดง 
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การบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน 
 
       เมื่อผ่านข้ันตอนการตรวจสอบเวชระเบียนแล้ว จะต้องน ารายการที่ตรวจสอบแล้วมาบันทึกลงในโปรแกรม โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1. เลือกเมนูบันทึกข้อมลู Audit 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูบันทึกข้อมูล Audit 

 
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบยีนดังภาพ 
 

 
ภาพแสดงรายละเอียดการบันทึกผล Audit 

 
จากภาพรายละเอียดข้างต้น ในการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย Tab ข้อมูลดังนี ้

 ข้อมูลทั่วไป จะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย ผลการวินิจฉัยโรค และหัตถการ 
 จ านวนเงินชดเชย จะแสดงค่าบริการทางการแพทย์ 19 หมวด 
 อวัยวะเทียม จะแสดงรายละเอียดรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจ านวนเงินจะสมัพันธ์กับหมวด 2 ใน Tab 

จ านวนเงินชดเชย 
 ค่าพาหนะ จะแสดงรายการค่าพาหนะซึ่งจ านวนเงินจะสัมพันธ์กับหมวด 19 ใน Tab จ านวนเงินชดเชย 
 ยาใน รพ. จะแสดงรายการยาที่ใช้ใน รพ. ซึ่งจ านวนเงินจะสัมพันธ์กบัหมวด 3 ใน Tab จ านวนเงินชดเชย 
 ยากลับบ้าน จะแสดงรายการยาทีน่ ากลับไปใช้ที่บ้าน ซึ่งจ านวนเงินจะสัมพันธ์กับหมวด 4 ใน Tab จ านวนเงินชดเชย 
 หมายเหต ุจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ 
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การรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน 
 
       การรายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนกรณผีู้ป่วยนอกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน จะประกอบด้วยรายงาน 3 รายงานดังนี ้

 รายงานรายการเวชระเบียน เป็นรายงานส าหรบัแจ้งหน่วยบริการ เพื่อให้หน่วยบริการจดัเตรียมแฟ้มเวชระเบียนไว้ตามรายการ
เพื่อใช้ ส าหรับการตรวจสอบ 

 รายงานรายบุคคล เป็นรายงานสรปุรายบุคคลซึ่งจะแสดงผลการ Audit 
 รายงานสรุปจ าแนกตามหน่วยนบริการ เป็นรายงานสรุปในภาพรวม โดยจ าแนกตามหน่วนบริการ 

  
ขั้นตอนการเรยีกดูรายงาน มีดังนี ้
1. เลือกที่เมนรูายงาน เลือกเมนูย่อยกรณีอุบัตเิหตุฉุกฉิน และเลือกรายกงานตามที่ต้องการ 
 

 
ภาพแสดงการเลือกเมนูรายงาน 
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การส่งออกข้อมูล 
 
       การส่งออกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบยีน จะมีการส่งออกข้อมูลอยู่ 2 รปูแบบ คือ 

 การส่งออกข้อมูลไปเครื่องอื่น เพื่อรองรับกรณีทีม่ีการบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียนหลายเครื่อง 
 การส่งออกข้อมูลส าหรับส่งไปยัง สปสช. เป็นการส่งออกข้อมูลทีไ่ดบ้ันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าท่ีสาขาเขตจะต้องส่งผลการตรวจสอบให้ส่วนกลางและ เพื่อใช้น าเข้าในระบบอุทธรณ์ออนไลน์ โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะต้องบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน เท่ากับจ านวนขอ้มูลที่น าเข้า  

 
การส่งออกข้อมูลไปเคร่ืองอ่ืน 
1. เลือกที่เมนสู่งออกข้อมูล จากนั้นเลือกที่เมนูย่อยส่งออกข้อมูลไปเครือ่งอื่น ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอการเลือกเมนูการส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องอื่น 

 
2. เมื่อเลือกทีเ่มนูย่อยการส่งออกข้อมูลไปเครื่องอื่น จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอรายละเอดียการส่งออกข้อมูลไปเครื่องอ่ืน 

 
3. จากหน้าจอรายละเอียดการส่งออกข้อมูลไปเครื่องอ่ืน โปรแกรมจะแสดงช่ือเขตตามที่ไดม้ีการ Login เข้าใช้งานโปรแกรม 

จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม [ส่งออก] โปรแกรมจะท าการสร้างแฟ้มส่งออก เมื่อโปรแกรมท าการสร้างแฟ้มการส่งออกเรียบร้อย 
จะแสดงต าแหน่งของแฟ้มที่ถูกสรา้งในกล่องข้อความ ดังภาพ (แฟ้มข้อมูลที่โปรแกรมสร้างจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Export 
ซึ่งเป็นช่ือโฟลเดอร์ย่อยท่ีอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม) 

 

 
ภาพแสดงหนา้จอต าแหน่งของไฟล์ที่ส่งออกไปเครื่องอื่นเรียบร้อยแล้ว 
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การส่งออกข้อมูลส าหรับส่งไปยัง สปสช  
1. เลือกที่เมนสู่งออกข้อมูล จากนั้นเลือกที่เมนูย่อยส่งออกข้อมูลส าหรบัส่งไปยัง สปสช. ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอการเลือกเมนูการส่งออกข้อมูลส าหรับส่งไปยัง สปสช. 

 
2. เมื่อเลือกที่เมนูย่อยการส่งออกส าหรับส่งไปยัง สปสช. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอรายละเอดียการส่งออกข้อมูลส าหรับส่งไปยัง สปสช. 

 
3. จากหน้าจอรายละเอียดการส่งออกข้อมูลไปยัง สปสช. โปรแกรมจะแสดงช่ือเขตตามที่ไดม้ีการ Login เข้าใช้งานโปรแกรม 

จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม [ส่งออก] โปรแกรมจะท าการสร้างแฟ้มส่งออก เมื่อโปรแกรมท าการสร้างแฟ้มการส่งออกเรียบร้อย 
จะแสดงต าแหน่งของแฟ้มที่ถูกสรา้งในกล่องข้อความ ดังภาพ (แฟ้มข้อมูลที่โปรแกรมสร้างจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ 
Export\Export_DBF ซึ่งเป็นช่ือโฟลเดอรย์่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ตดิตั้งโปรแกรม) 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอต าแหน่งของไฟล์ที่ส่งออกไปยังเครื่องอื่นเรียบร้อยแล้ว 
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4. กรณีที่ไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้ ให้เลือกที่ปุ่ม [รายงานผลการส่งออก] เพื่อตรวจสอบข้อมลูที่ยังไมไ่ดบ้ันทึก และให้ไป
ตรวจสอบรายงานข้อมลูผดิปกติ และด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องจึงจะสามารถท าการส่งออกข้อมูลส าหรับส่งไปยัง สปสช.
ได ้

 

 
ภาพแสดงรายงานผลการส่งออกข้อมูล 

                                    
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                         
 
 
 

                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                         
 
 


