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ค าน า 

 
ตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยส านักบริหารสารสนเทศการประกันมีการพัฒนาโปรแกรม

อุทธรณ์การตรวจสอบเวชระเบียนออนเว็ปในปีงบประมาณ 2557 ส านักตรวจสอบการชดเชยค่าบริการมีแนวทางการ
ตรวจสอบชดเชยเวชระเบียนด้านคุณภาพเพ่ิมเติมด้านการให้บริการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ในปีงบประมาณ 
2559 เพ่ือได้รับผลการตรวจเตรียมการตรวจสอบการจ่ายชดเชยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าที่ถูกต้องสามารถน าไปประมวลผลเพ่ือเรียกเงินคืนได้ตามรายการที่มีการตรวจสอบ โดยเริ่มการ
ตรวจสอบเวชระเบียนทางด้านคุณภาพในเดือนมกราคม 25590 จึงแจ้งความประสงค์การปรับปรุงโปรแกรมอุทธรณ์การ
ตรวจสอบเวชระเบียนออนเว็ปให้สามารถรองรับทางการตรวจสอบชดเชยเวชระเบียนด้านคุณภาพเพ่ิมเติมด้าน การ
ให้บริการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ผ่านคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering) และมีมติ
อนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวในปีงบประมาณ 2559 

ดังนั้นส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์การ
ตรวจสอบเวชระเบียนออนเว็ป กรณีการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  โดยมีรายละเอียดการท างานของ
โปรแกรมและอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรมไว้อย่างละเอียด 
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การเข้าใช้งานระบบ 
 

       การเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
1. ให้ Double Click  ที่ Icon Google Chrome  เมื่อปรากฏหน้าจอโปรแกรม Google Chrome  ให้พิมพ์ URL :  
http://audit.nhso.go.th/auditonline ลงในช่อง URL หรือ Address จะปรากฏหน้าจอหลักของระบบอุทธรณ์
ออนไลน์ดังภาพ 
 

 
 

ภาพหน้าจอหลักระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 
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2. จากหน้าจอหลักให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 
ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักการ Login เข้าใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ 
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3. เมื่อผู้ใช้งานได้ท าการ Login เข้าใช้งานแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ซึ่งจะปรากฏชื่อ 
นามสกุล , ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ใช้งาน พร้อมสิทธิที่ได้รับจากการก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
ดังภาพ 

  

 
 

ภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน 
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การน าเข้าข้อมูลตรวจสอบ HD 
 

       การน าเข้าข้อมูลตรวจสอบ HD เป็นเมนูทีใ่ช้ส าหรับน าเข้าข้อมูลเพ่ือน าไปตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานบันทึกผลการ
ตรวจสอบเวชระเบียน กรณีการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  
1. เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว ให้เลือกที่เมนูน าเข้าข้อมูลการตรวจสอบ HD ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของข้อมูล ดัง

ภาพ 
 

 
 

ภาพหน้าจอหลักรายการน าเข้าข้อมูลการตรวจสอบ HD 
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2. จากหน้าจอหลักรายการน าเข้าข้อมูล กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการน าเข้าข้อมูลให้เลือกท่ีปุ่ม [ น าเข้าข้อมูล ] ระบบจะ
แสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักการน าเข้าข้อมูลการตรวจสอบ HD 
 
 จากภาพหน้าจอข้างต้นจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 เขต ระบบจะแสดงชื่อเขตตามที่ผู้ใช้งานได้ Login เข้าระบบ 
 ชื่อไฟล์ ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานเลือกไฟล์ส าหรับน าเข้าโดยจะเป็นในรูปแบบไฟล์ Excel 
 ปุ่ม ตรวจสอบ กรณีท่ีผู้ใช้งานเลือกไฟล์ที่น าเข้าแล้วจะต้องเลือกที่ปุ่ม [ ตรวจสอบ ] เพ่ือให้ระบบท า

การตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel ที่น าเข้า ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ 
 ปุ่ม น าเข้าฐานข้อมูล กรณีท่ีตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่น าเข้าแล้วไม่พบความผิดพลาด เมื่อ

เลือกที่ปุ่ม [ น าเข้าฐานข้อมูล ] ระบบจะท าการน าข้อมูลจากไฟล์ Excel เข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบ 

 ปุ่ม Download Template เป็นรูปแบบชุดข้อมูลที่ใช้ส าหรับน าเข้าสู่ระบบ โดยมีรายละเอียดดัง
ตาราง 

 
ล าดับ

ที ่
คอลัมน์ รูปแบบข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

1 REGION Character (2) รหัสเขต 04 
2 HCODE Character (5) รหัสหน่วยบริการ 22179 
3 HNAME Character (300) ชื่อหน่วยบริการ รพ.กรุงไทย 
4 HN Character (30) Hospital Number 59/001 
5 PID Character (13) หมายเลขบัตรประชาชน 234567890123 
6 PTNAME Character (300) ชื่อ – นามสกุล ผู้ป่วย มานะ รักการดี 
7 DATESTART Character (10) วันที่เริ่มใช้สิทธิ รูปแบบ พุทธศักราช

(DD/MM/YYYY) 
 

01/08/2555 
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 ล าดับ

ที ่
คอลัมน์ รูปแบบข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

8 PAYCODE Character (1) ประเภทผู้ป่วย HD 
1 = ผู้ป่วย HD รายเดิม 
(ก่อน 1 ตค 51) ร่วมจ่าย 500 บาท 
2 = ผู้ป่วย HD รายใหม่  
(หลัง 1 ตค 51) ที่ได้รับการตัดสินให้ท า 
HD  
3 = ผู้ป่วย Fail PD และต้องท า HD 
ชั่วคราว (90 วัน) 
4 = ผู้ป่วย Fail PD และต้องท า HD 
ถาวร 
5 = ผู้ป่วย HD รายเดิม 
(ก่อน 1 ตค. 51) และมีข้อห้ามท า PD 
6 = ผู้ป่วย HD รายใหม่  
(หลัง 1 ตค. 51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่
เสียค่าฟอกเลือดเอง 
7 = ผู้ป่วย HD รายเดิม  
(ก่อน 1 ตค 51) ยกเลิกร่วมจ่าย 
8 = ผู้ป่วย HD มาจากสิทธิอ่ืน 

2 

9 HD_M01 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 1 

13 

10 HD_M02 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 2 

13 

11 HD_M03 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 3 

13 

12 HD_M04 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 4 

13 

13 HD_M05 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 5 

13 

14 HD_M06 Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดใน
เดือนที่ 6 

13 

15 HD_SUMMARY Character (5) จ านวนครั้งที่รับบริการฟอกเลือดทั้ง 6 
เดือน 

78 

16 EPO_M01 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน
เดือนที่ 1 

4 

17 EPO_M02 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน 4 
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 ล าดับ

ที ่
คอลัมน์ รูปแบบข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล 

เดือนที่ 2 
18 EPO_M03 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน

เดือนที่ 3 
4 

19 EPO_M04 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน
เดือนที่ 4 

4 

20 EPO_M05 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน
เดือนที่ 5 

4 

21 EPO_M06 Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับใน
เดือนที่ 6 

4 

22 EPO_SUMMARY Character (5) จ านวนยา Erythropoietin ที่ได้รับ
ทั้งหมด 6 เดือน 

24 

23 HCT_M01 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 1 25 
24 HCT_M02 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 2 25 
25 HCT_M03 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 3 0 
26 HCT_M04 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 4 25 
27 HCT_M05 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 5 25 
28 HCT_M06 Character (5) ค่า Hematocrit ในเดือนที่ 6 25 
29 EPOBRAND_M01 Character (50) ชื่อยา Epoetin ที่ได้รับ ในเดือนที่ 1 Espogen 
30 EPOBRAND_M02 Character (50) ชื่อยา Epoetin ทีไ่ด้รับ ในเดือนที่ 2 Espogen 
31 EPOBRAND_M03 Character (50) ชื่อยา Epoetin ที่ได้รับ ในเดือนที่ 3 Espogen 
32 EPOBRAND_M04 Character (50) ชื่อยา Epoetin ที่ได้รับ ในเดือนที่ 4 Espogen 
33 EPOBRAND_M05 Character (50) ชื่อยา Epoetin ที่ได้รับ ในเดือนที่ 5 Espogen 
34 EPOBRAND_M06 Character (50) ชื่อยา Epoetin ที่ได้รับ ในเดือนที่ 6 Espogen 

 
หมายเหตุ  

 
 ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ จะต้องก าหนดรูปแบบคอลัมน์ (Format Cell) ให้เป็น Text เท่านั้น 
 ล าดับของข้อมูลจะต้องตรงตามรูปแบบดังตารางที่ก าหนด  
 ข้อมูลในทุกคอลัมน์จะต้องมีค่าเสมอ 
 ข้อมูลในคอลัมน์ที่ 9 – 28 กรณีไม่มีค่าให้ก าหนดเป็นค่า 0 
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“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 
  

การพิมพ์รายงานรายการเวชระเบียนที่ขอตรวจสอบ 
 

       การพิมพ์รายงานรายการเวชระเบียนที่ขอตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีผู้ใช้งานระบบ ได้น าเข้าข้อมูล
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยการพิมพ์รายงานดังกล่าว ผู้ใช้งานระบบสามารถด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  
1. เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว ให้เลือกท่ีเมนูรายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักรายงาน HD 
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“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 
  

2. จากหน้าจอหลักรายงาน ให้ผู้ใช้ระบบเลือกรายงานรายการเวชระเบียนที่ขอตรวจประเมิน ระบบจะแสดงหน้าจอ 
ดังภาพ 

 

 
ภาพหน้าจอการเลือกพิมพ์รายงานรายการเวชระเบียน 

 
 จากภาพหน้าจอข้างต้น ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 เขต ระบบจะแสดงชื่อเขตตามที่ผู้ใช้งาน Login 
 จังหวัด ระบบจะแสดงรายชื่อจังหวัดตามเขตที่ก าหนด 
 หน่วยบริการ ระบบจะแสดงรายชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ในเขตหรือจังหวัดตามท่ีก าหนด 
 ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ 
 ส่งออก PDF ส าหรับพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขข้างต้น 
 กลับหน้าหลัก ส าหรับกลับไปหน้าจอหลักรายงาน 

 
หมายเหตุ 

 กรณีท่ีเลือกเขตอย่างเดียว ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดตามตัวเลือกเขต 
 กรณีท่ีเลือกเขตและจังหวัด ระบบจะแสดงรายการตามจังหวัดทีเลือก 
 กรณีท่ีเลือกเขตและจังหวัดและหน่วยบริการ ระบบจะแสดงรายการตามหน่วยบริการที่ก าหนด 
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วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศพัท ์เบอร์กลาง ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 
www.nhso.go.th 
  

การพิมพ์แบบตรวจสอบ (Audit Form) 
 

       การพิมพ์แบบตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีผู้ใช้งานระบบ ได้น าเข้าข้อมูลตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยการ
พิมพ์รายงานดังกล่าว ผู้ใช้งานระบบสามารถด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  
1. เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว ให้เลือกท่ีเมนูรายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพหน้าจอหลักรายงาน HD 
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www.nhso.go.th 
  

2. จากหน้าจอหลักรายงาน ให้ผู้ใช้ระบบเลือกรายงานรายการเวชระเบียนที่ขอตรวจประเมิน ระบบจะแสดงหน้าจอ 
ดังภาพ 

 

 
ภาพหน้าจอการเลือกพิมพ์ Audit Form 

 
 จากภาพหน้าจอข้างต้น ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 เขต ระบบจะแสดงชื่อเขตตามที่ผู้ใช้งาน Login 
 จังหวัด ระบบจะแสดงรายชื่อจังหวัดตามเขตที่ก าหนด 
 หน่วยบริการ ระบบจะแสดงรายชื่อหน่วยบริการ ที่อยู่ในเขตหรือจังหวัดตามท่ีก าหนด 
 ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ 
 ส่งออก PDF ส าหรับพิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF ตามเงื่อนไขข้างต้น 
 กลับหน้าหลัก ส าหรับกลับไปหน้าจอหลักรายงาน 

 
หมายเหตุ 

 กรณีท่ีเลือกเขตอย่างเดียว ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดตามตัวเลือกเขต 
 กรณีท่ีเลือกเขตและจังหวัด ระบบจะแสดงรายการตามจังหวัดทีเลือก 
 กรณีท่ีเลือกเขตและจังหวัดและหน่วยบริการ ระบบจะแสดงรายการตามหน่วยบริการที่ก าหนด 

 
 


