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ค าน า 

 

โปรแกรมการตรวจสอบเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้พัฒนา
ระบบเพื อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบเวชระเบียน โดยน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ในการตรวจสอบ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งเพิ มความสะดวกในการตรวจสอบ
เวชระเบียนของคณะกรรมการและลดภาระของแพทย์ที ต้องทิ้งงานประจ ามาตรวจสอบเวชระเบียน    

ดังนั้นส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานที มี
บทบาทการใช้งานคือ หน่วยบริการ โดยมีรายละเอียดการท างานของ โปรแกรมการตรวจสอบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Audit : eMA) ในส่วนของ Client Application และ Web Application เพื อ
รองรับงาน Billing ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและอธิบายข้ันตอนการท างานของระบบไว้อย่าง
ละเอียด 

 
 

ผู้จัดท า 
 

     ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
         ส านักบรหิารสารสนเทศการประกัน 
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ระบบตรวจสอบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้ใช้งานระดับหนว่ยบริการ (งาน Billing) 

 eMA Client Application 

1. ความต้องการของระบบขั้นต่ า 

 ระบบแนะน าคุณสมบัติของเครื องคอมพิวเตอร์ที สามารถใช้งานโปรแกรม eMA Client Application ไว้ตาม
ข้อมูลด้านล่าง ดังนี ้

CPU : Intel Pentium IV 1.5 GHz หรือสูงกว่า 
Memory : 2 GB หรือสูงกว่า (ระบบแนะน า 4 GB) 
OS : Window XP , Window 7 
JRE : java runtime environment 1.7.0_0 – jre1.7.0_75 (x86 32 bit) 
Hard Disk : พื้นที ว่างมากกว่า 1 GB ข้ึนไป 
 

2. การดาวน์โหลด eMA Client Application 

 ผู้ ใช้งานสามารถสามารถดาวน์ โหลด  eMA Client Application ของระบบตรวจสอบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที  http://audit.nhso.go.th/ema ดังภาพที  1 

 
ภาพที  1 หน้าจอดาวน์โหลด eMA Client Application 

 

http://audit.nhso.go.th/ema%20ดังภาพที่%201
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จากภาพที  1 หน้าจอดาวน์โหลด eMA Client Application ประกอบไปด้วยดังนี ้
 

 โปรแกรม eMA_Setup_V2.0.0 UPDATE [กรณีหน่วยบริการเคยติดต้ังโปรแกรม Client V1.0.4 ในเครื อง
แล้ว] 

 โปรแกรม eMA_Setup_V2.0.0 FULL [กรณีหน่วยบรกิารไม่เคยติดตั้งโปรแกรม Client ในเครื อง] 
 

3. การติดตั้ง (Set up) 

 เมื อผู้ใช้งานท าการเลือกเมนู “ดาวน์โหลด” ในส่วนของดาวน์โหลดโปรแกรม eMA Client Application 
ระบบจะท าการบนัทึกโปรแกรมลงในเครื องนั้นๆ ตามที อยู่ที ระบุไว้ด้วยชื อไฟล์ setup.exe แล้วผู้ใช้งานท าการดับเบิ้ล
คลิกเพื อติดตั้ง eMA Client Application ลงในเครื องนั้นๆ ข้ันตอนการติดตั้งดังภาพที  2-5 
 

 
ภาพที  2 หน้าจอติดตัง้ eMA Client Application (1) 
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ภาพที  3 หน้าจอติดตัง้ eMA Client Application (2) 

 

 
ภาพที  4 หน้าจอติดตัง้ eMA Client Application (3) 
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ภาพที  5 หน้าจอติดตัง้ eMA Client Application (4) 

 

เมื อผู้ใช้งานท าการติดตั้งเสรจ็แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ โปรแกรม eMA Client Application ดังภาพที  6 

 
ภาพที  6 หน้าจอการติดตั้งระบบ eMA Client Application เรียบร้อย 
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4. การเขา้สู่ระบบ (Log in) 

เมื อผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที ไอคอน  เ พื อ ท า ก า ร เ ปิ ด
โปรแกรมระบบจะแสดงหน้าจอสู่หน้าจอ ดังภาพที  7 
 

 
ภาพที  7 หน้าจอ log in เข้าสู่ระบบ eMA Client Application 

 
 จากภาพที  7 จะประกอบไปด้วยข้อมลูดังนี ้

 ช่อง ให้ระบุรหัสผู้ใช้งาน เช่น 510001112345 

 ช่อง ให้ระบุรหัสผ่าน 

 ลิงค์ ผู้ใช้งานกดลิงค์เพื อไปยังหน้าแจง้ลมืรหัสผ่าน ดังภาพที  10 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดเพื อเข้าสู่ระบบ 

 ปุ่ม  ผู้ใช้งานกดเพื อยกเลิกการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะท าการล้างข้อมูล Username และ
Password ที ได้ท าการกรอกข้อมลูมา 

กรณีระบุ ชื่อผู้ใช้งาน  และ รหัสผา่น ไม่ถูกต้อง 

 กรณีที ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ โดยไม่กรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อความเตือน 
“กรุณาระบุชื อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” บนหน้าจอดังภาพที  8 
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ภาพที  8 หน้าจอแจ้งเตือนไม่กรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน 

 

 กรณีที ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ
เตือน“กรุณาตรวจสอบชื อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้อง” บนหน้าจอดังภาพที  9 
 

 
ภาพที  9 หน้าจอแสดงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ (Login) ไม่ส าเร็จ 
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กรณีลืมรหัสผา่น 

หากผู้ใช้งานลืมรหสัผ่าน เพื อเข้าใช้งานระบบ ให้กดที  ระบบจะแสดงดงัภาพที  10 
 

 
ภาพที  10 หน้าจอแจ้งลืมรหสัผ่าน 

 

กรณีระบุรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ถูกต้อง 

เมื อผู้ใช้งานท าการ Login เข้าใช้งาน ระบบ eMA Client Application เพื อเข้าสู่ระบบส าเร็จ จะพบหน้าจอ 
ดังภาพที  11 
 

 
ภาพที  11 หน้าจอแสดงเมนูการใช้งานระบบ 
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จากภาพที  11 จะประกอบไปด้วยข้อมลูดังนี ้

 เมนูจัดการไฟล์เอกสาร เพื อใช้จัดการเอกสารเวชระเบียนของคนไข้ที ต้องการแนบ
เอกสารเวชระเบียนสง่ไปใหเ้ขตตามคนไข้ที ถูกระบุมา (Auto) 

 เมนูน าไฟลเ์อกสารออก เพื อใช้บันทึกไฟล์เอกสารเวชระเบียนและน าไปสง่ใหบ้น
ระบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนอเิลก็ทรอนิกส์บนเว็บไซต์ (Manual) 

 รายงาน เพื อใช้ออกเอกสารรายงานแสดงจ านวนคนไข้ที ต้องแนบเอกสารเวชระเบียน 

 ช่วยเหลือ เพื อใช้แสดงข้อมลูของผูจ้ัดท าระบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนอเิล็กทรอนกิส์ 

  แสดงเมื อผู้ใช้งานมกีารติดต่ออินเตอรเ์น็ต  

  แสดงเมื อผู้ใช้งานไม่มกีารติดต่ออินเตอรเ์น็ต  

  กดเมื อผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์

 ผู้ใช้งาน คือ ชื อนามสกุลของผู้ใช้งานคนน้ี 

 หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาลที ผู้ใช้งานคนน้ีสังกัดอยู ่

 ล็อคอินครัง้ล่าสุด คือ วันเวลาที ผู้ใช้งานคนน้ีเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด 

 เงื อนไขการค้นหาข้อมลู ให้ผู้ใช้งานระบเุงื อนไขในการค้นหาข้อมูล 

 ค้นพบรายการ แสดงจ านวนรายการข้อมูลที ค้นหาหรือจ านวนข้อมูลที หน่วยบริการต้องจัดเวชระเบียนส่งกลบั
ไปยังเขตภายในระยะที ก าหนด 

 

4.1. เมนูจัดการไฟล์เอกสาร 

เมื อผู้ใช้งานเลือกเมนู จัดการไฟล์เอกสาร เพื อท าการแนบไฟล์เอกสารกับข้อมูลเวชระเบียนและน าส่งข้ึน
ระบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที  12 
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ภาพที  12 หน้าจอเมนจูัดการไฟล์เวชระเบียน 

 

 
 
จากภาพที  12 ระบบประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้

1.ส่วนค้นหาข้อมูลเวชระเบียนท่ีถูกสุ่ม 

 ให้ผู้ใช้งานท าการใสเ่งื อนไข ที ต้องท าการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบุเงื อนไขได้ดังนี้ 

 ป ี(พ.ศ.) แสดงข้อมลู ปีงบประมาณที  Audit 

 รูปแบบ แสดงข้อมูล รปูแบบข้อมลูที  Audit 

 ประเภท แสดงข้อมลู ประเภทข้อมูลที  Audit 

 สถานะ แบ่งออกเป็น 
 งานปัจจุบัน คือ งานที ยังอยู่ในระยะเวลาของการสง่รายการเอกสารเวชระเบียน 
 งานเลยก าหนด คือ งานที เกินระยะเวลาของการสง่รายการเอกสารเวชระเบียน 

 ปุ่ม  ผู้ใช้งานกดปุม่เพื อค้นหาข้อมลูงานที ส่งมาจากเขต 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อล้างข้อมลูที ได้ท าการค้นหาไปกอ่นหน้านี้ 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อตรวจสอบการรบัข้อมูลจากเขตเพิ มเตมิ 
 

2.ส่วนของการแสดงผลการค้นหาข้อมลู 

 โดยจะแสดงข้อมูลตามเงื อนไขที ผู้ใช้งานระบุไว้ แล้วกดปุ่ม  หรือเมื อผู้เข้าใช้เข้ามายังหน้าจอ
นี้ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นให้ทันที โดยระบบจะท าการแสดงผลการค้นหาข้อมูล ดังนี้ 

 No แสดงข้อมูล ล าดับรายการ 
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 ป ี(พ.ศ.) แสดงข้อมลู ปีงบประมาณที  Audit 

 ครั้งที  แสดงข้อมูล ครั้งที ของข้อมลูที  Audit 

 รูปแบบ แสดงข้อมูล รปูแบบข้อมลูที  Audit 

 ประเภท แสดงข้อมลู ประเภทข้อมูลที  Audit 

 จ านวนรายการ แสดงข้อมลู จ านวนคนไข้ของรายการนัน้ที ต้องแนบเอกสารเวชระเบียนเข้ามาในระบบ 

 วันที เริ มต้นส่งงาน แสดงข้อมลู วันเริ มต้นที สามารถแนบเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบได ้

 วันที สิ้นสุดส่งงาน แสดงข้อมลู วันสุดท้ายที สามารถแนบเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบได ้

 เหลือเวลา (วัน) แสดงข้อมลู จ านวนวันที เหลือในการแนบเอกสารเวชระเบียน 

 น าเข้าเมื อ แสดงข้อมลู วันที ที ผู้ใช้งานท าการน าเข้าข้อมูลในรายการนั้นๆ 

 กดปุ่ม  เพื อเข้าไปยังหน้าจอข้อมูลเวชระเบียน ดังภาพที  13 
 
 

4.1.1.หน้าจอข้อมูลเวชระเบียน 

 
ภาพที  13 หน้าจอข้อมูลเวชระเบียน 

 

จากภาพที  13 ระบบแสดงข้อมูลเวชระเบียนประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 

1.ส่วนค้นหาข้อมูลเวชระเบียนท่ีถูกสุ่ม 
         ให้ผู้ใช้งานท าการใส่เงื อนไข ที ต้องท าการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบุเงื อนไขได้ดังนี้ 

 HN ให้ระบรุหัส HN ของคนไข้จากโรงพยาบาลที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 AN ให้ระบรุหสั AN ของคนไข้จากโรงพยาบาลในครั้งนั้นๆ ที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 PID ให้ระบุเลขที บัตรประชาชนของคนไข้ 
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 สถานะการตรวจสอบ ให้เลอืก สถานะการตรวจสอบในรปูแบบ Dropdown list แบ่งออกเป็น 
 ยังไม่แนบไฟล ์คือ เอกสารเวชระเบียนยงัไม่ถูกจัดการรายการเอกสารเวชระเบียน 
 ก าลังแนบไฟล ์คือ เอกสารเวชระเบียนก าลังอยู่ในข้ันตอนการแนบรายการเอกสารเวชระเบียน โดย

ระบบก าลงัประมวลผลส่งข้อมลูในระบบ 
 แนบไฟล์ส าเรจ็ คือ เอกสารเวชระเบียนถูกสง่เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

 สถานะการส่งไฟล ์ให้เลือก สถานะการส่งไฟล์ในรปูแบบ Dropdown list แบ่งออกเป็น 
 รอส่งไฟล์ คือ รายการเอกสารเวชระเบียนนั้นๆยังไม่ถูกจัดเวชระเบียนในระบบ 
 ก าลังส่งไฟล์ คือ รายการเอกสารเวชระเบียนอยู่ในข้ันตอนการประมวลผลส่งข้อมูลไปยังเขต 
 ส่งไฟล์ส าเร็จ คือ รายการเอกสารเวชระเบียนที ส่งข้อมูลกลับไปยังเขตเรียบร้อยแล้ว 
 ส่งไฟล์ไม่ส าเร็จ คือ รายการเอกสารเวชระเบียนที มีปัญหาไม่สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังเขตได ้
 Export คือ รายการเอกสารเวชระเบียนที ถูกส่งข้อมูลกลับไปยังเขตผ่าน Web Application ด้วยตัว

หน่วยบริการเอง (Manual) 

 ปุ่ม  เพื อค้นหาข้อมูลงานที สง่มาจากเขต 

 ปุ่ม  เพื อล้างข้อมลูที ได้ท าการค้นหาไปก่อนหน้านี ้
 

 

 ปุ่ม  เพื อกลับไปยงัหน้าจัดการไฟลเ์วชระเบียน 
 

2.ส่วนของการแสดงผลการค้นหาข้อมลู 

 โดยจะแสดงข้อมลูตามเงื อนไขที ผู้ใช้งานระบุไว้ แล้วกดปุ่ม  หรือเมื อผู้เข้าใช้เข้ามายังหน้าจอ
นี้ระบบจะท าการค้นหาข้อมลูเบื้องต้นให้ทันที โดยระบบจะท าการแสดงผลการค้นหาข้อมลู ดังนี ้

 NO แสดงข้อมลู ล าดับรายการ 

 HN ไม่แสดงข้อมลู รหสัของคนไข้จากโรงพยาบาลที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 PID แสดงข้อมลู เลขที บัตรประชาชนของคนไข้ 

 AN ไม่แสดงข้อมูล กรณีผูป้่วยนอก 

 ADMIT DATE แสดงข้อมลู วันที ที คนไข้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลนั้นๆ 

 DISCHARGE DATE ไม่แสดงข้อมลู กรณีผู้ป่วยนอก 

 สถานะการตรวจสอบ แสดงข้อมลู สถานะของการแนบเอกสารเวชระเบียน 

 สถานะการส่งไฟล ์แสดงข้อมูล สถานะของการสง่เอกสารเข้ายังระบบ eMA 
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 จัดเวชระเบียน ให้เลือก รายการที ต้องการจัดการรายการเอกสารเวชระเบียนเพื อแนบไฟล ์
 
 

4.1.2.หน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน 
 

 
ภาพที  14 หน้าจอแนบไฟลเ์วชระเบียน 

 
จากภาพที  14 ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟลเ์วชระเบียนได้ตามข้ันตอนดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 เลือกประเภทการจัดการเวชระเบียน แบ่งเป็น 

 จัดการหน้าเอง  เป็นการจัดไฟล์เวชระเบียนโดยสามารถระบุเลขหน้าตามประเภทเอกสารในระบบ 

 แบ่งตามหมวด  เป็นการจัดไฟล์เวชระเบียนโดยสามารถแนบไฟลเ์อกสารแยกตามประเภทเอกสาร
ได้ทีละหลายๆไฟล์ในระบบได ้

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกประเภทเวชระเบียน แบ่งเป็น 

 ไม่พบเวชระเบียน กรณีไม่พบเอกสารเวชระเบียน  
 

 พบเวชระเบียน  กรณีที พบเอกสารเวชระเบียน จะต้องเลือกประเภทเวชระเบยีนได้ที 
แสดงผลในรปูแบบ Dropdown list ออกเป็น 6 ประเภท คือ สูตินรีเวช,ศัลยกรรม,อายุรกรรม, 
กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์และ อื นๆ 

 กดปุ่ม เพื อกลบัไปหน้าข้อมูลเวชระเบียน 

 กดปุ่ม เพื อยืนยันข้อมูลพร้อมสง่เวชระเบียน 
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หน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน >> จัดการหนา้เองและพบเวชระเบียน 

 
ภาพที  15 หน้าจอแนบไฟล์ข้อมูลแบบจัดการหน้าเองและพบเวชระเบียน 

 

จากภาพที  15 เป็นการเพิ มขั้นตอนที  3-5 แต่ละข้ันตอนประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 น าเขา้และเลือกไฟล ์

 กดปุ่ม  เพื อเลือกไฟลท์ี ต้องการแนบ ในรปูแบบ .pdf โดยระบบจะเช็คไฟลซ์้ ากรณี
แนบไฟล์เข้าระบบดังภาพที  16 

 
ภาพที  16 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีแนบไฟล์ข้อมูลซ้ าในระบบ 

 
 

 กดปุ่ม  เพื อน าเข้าไฟล ์จากนั้นไฟล์จะแสดงในตารางดังภาพที  17 
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ภาพที  17 หน้าจอการแนบไฟล์ข้อมลูส าเรจ็ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกแฟ้มและระบุหนา้เอกสาร 

 เลือกแฟ้มและระบุหน้าเอกสาร สามารถระบุไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
o ระบหุน้าเดียวเช่น 10 
o หน้าเริ มต้น ถึง สิ้นสุด เช่น 11-20 
o ระบุได้หลายหน้า โดยคั นด้วยคอมมา เช่น 10,11-20 

หมายเหตุ : ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตอืนกรณีระบุข้อมลูไม่ถูกต้องตามกรณีต่างๆดังภาพที  18-20 

 กดปุ่ม  เพื อบันทึกข้อมูลแฟม้ที ได้ท าการเลือกและระบหุน้า 

 กดปุ่ม  เพื อเริ มเลือกแฟ้มและท าการระบหุน้าใหม ่
 

  

 
ภาพที  18 หน้าจอไม่ได้ระบหุน้าแฟ้มที ส าคัญ (*)  
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ภาพที  19 หน้าจอระบุเลขหน้าเกินจ านวนหน้าที แนบในระบบ 

 
ภาพที  20 หน้าจอแนบไฟล์ข้อมูลแบบจัดการหน้าเองเมื อบนัทึกข้อมลูในข้ันตอนที  4 ส าเรจ็ 
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ขั้นตอนท่ี 5 ประเภทเอกสาร 
 

 
ภาพที  21 แนบไฟล์ข้อมลูแบบจัดการหน้าเองแสดงข้อมูลที บันทึกส าเร็จ 

 

จากภาพที  21 ระบบแสดงหน้าจอในข้ันตอนที  5 เมื อผู้ใช้งานท าการบนัทึกข้อมลูข้ันตอนที  4 ส าเรจ็ หลงัจากนั้นให้

ผู้ใช้งานท าการกดปุม่  ระบบจะแสดงหน้าจอเพื อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที แนบ
มาหรอืระบุหน้าในระบบ ดังภาพที  22 

 



 

 

 

 

eMA User Manual ส ำหรับผู้ใช้งำนระดับหน่วยบริกำร                                                                                              หน้ำ 18 

“ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐” เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสำร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

ภาพที  22 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

 
จากภาพที  22 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆดงันี ้

 ประเภทเอกสาร แสดงข้อมลู รายการประเภทเอกสารที แนบไฟล์ 

 สถานะ แสดงข้อมลู สถานะการแนบไฟล์ ในรูปแบบ Check box  

o มี  แสดงข้อมูล มเีอกสารแนบไฟล ์ 

o ไม่มี  แสดงข้อมูล ไม่มเีอกสารแนบไฟล ์

 รายละเอียด แสดงข้อมูล รายละเอกสารเอกสารที แนบไฟล์ โดยกดปุ่ม  เพื อตรวจสอบเอกสารแนบไฟล ์
ระบบแสดงผลดังภาพที  23-24 

 

 
ภาพที  23 หน้าจอรายละเอียดไฟล์เอกสาร 

 

 
 

ภาพที  24 หน้าจอรายละเอียดไฟล์เอกสารในรปูแบบ .PDF 
 

 กดปุ่ม เพื อกลับไปหน้าแนบไฟล์เวชระเบียน 
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 กดปุ่ม เพื อยืนยันพร้อมส่งข้อมูล ดังภาพที  25 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที  25 หน้าจอยืนยันการส่งข้อมลู 

 

จากภาพที  25 ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเลอืกยืนยันการน าส่งข้อมลูดังนี ้

 กดปุ่ม  เพื อยืนยันการน าสง่ข้อมลูระบบจะแสดงผลดงัภาพที  26 
 

 
 

ภาพที  26 หน้าจอการส่งข้อมลูเวชระเบียนในระบบเรียบร้อย 
 

 กดปุ่ม  เพื อยกเลกิการแสดงข้อมูล 
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หน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน >> กรณีเลือกจัดการหนา้เองและไม่พบเวชระเบียน 

 เมื อผู้ใช้ท าการเลือก ข้ันตอนที  1 แบบจัดการหน้าเอง และเลือกข้ันตอนที  2 ไม่พบเวชระเบียน ระบบจะ
แสดงหน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน ดังภาพที  27 
 

 
ภาพที  27 หน้าจอกรณีเลือกจัดการหน้าเองและไม่พบเวชระเบียน 

 

จากภาพที  27 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานไดด้ังนี ้

 กดปุ่ม  เพื อกลับหน้าข้อมลูเวชระเบียน 

 กดปุ่ม  เพื อยืนยันข้อมูลพร้อมส่งเวชระเบียน ระบบจะแสดง ดังภาพที  28 
 

 
ภาพที  28 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
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จากภาพที  28 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆดงันี ้

 สถานะ แสดงข้อมลู สถานะการแนบไฟล์ ในรูปแบบ Check box  

o มี  แสดงข้อมูล มเีอกสารแนบไฟล ์ 
 

o ไม่มี  แสดงข้อมูล ไม่มเีอกสารแนบไฟล ์

 รายละเอียด แสดงข้อมูล รายละเอกสารเอกสารที แนบไฟล์  

 กดปุ่ม เพื อกลับไปหน้าแนบไฟล์เวชระเบียน 

 กดปุ่ม เพื อยืนยันพร้อมส่งข้อมูลดงัภาพที  29 
 

 
ภาพที  29 หน้าจอยืนยันการส่งข้อมลู 

จากภาพที  29 ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเลอืกยืนยันการน าส่งข้อมลูดังนี ้

 กดปุ่ม  เพื อยืนยันการน าสง่ข้อมลู ดังภาพที  30 

 
ภาพที  30 หน้าจอการส่งข้อมลูเวชระเบียนในระบบเรียบร้อย 

 

 กดปุ่ม  เพื อยกเลกิการแสดงข้อมูล 
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หน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน >> กรณีเลือกแบ่งตามหมวดและพบเวชระเบียน 

 เมื อผู้ใช้งานเลือกประเภทการจัดการเวชระเบียนแบบ แบ่งตามหมวดและพบเวชระเบียน ระบบจะแสดง
หน้าจอดังภาพที  31 
 

 
ภาพที  31 หน้าจอการจัดการเวชระเบียนแบบ แบ่งตามหมวดและพบเวชระเบียน 

 
จากภาพที  31 เป็นการเพิ มขั้นตอนที  3-4 แต่ละข้ันตอนประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 น าเขา้และเลือกไฟล ์

 ประเภทเอกสาร ให้เลือก ประเภทเอกสารที ต้องการน าเข้า ในรูปแบบ Dropdown list  

 กดปุ่ม  เพื อเลือกไฟล์ที ต้องการน าเข้าในรูปแบบ .PDF โดยสามารถเลือกไฟล์ได้ที ละ
หลายๆไฟล์พร้อมๆกันเข้าสู่ระบบ 

 กดปุ่ม  เพื อน าเข้าไฟล์ที เลือก จากนั้นไฟล์จะแสดงในตารางดังภาพที  32 
 

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานจะต้องแนบไฟล์เอกสารในประเภทเอกสารที ระบบมีเครื องหมาย (*) หรือ ก ากับไว้ที แฟ้มที 
จ าเป็นต้องแนบไฟล์  
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ภาพที  32 หน้าจอแนบไฟล์ข้อมูลแบบแบง่ตามหมวด ในระบบได้ส าเรจ็ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเภทเอกสาร   
เมื อผู้ใช้งานท าข้ันตอนที  3 ส าเร็จข้อมูลที ถูกบันทกึจะแสดงในข้ันตอนที  4 ดังภาพที  33 

 

 
ภาพที  33 หน้าจอแสดงเอกสารที แนบเข้าสู่ระบบในกล่องประเภทเอกสาร 
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 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อกลับไปยงัหน้าข้อมูลเวชระเบียน 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อไปหน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
โดยระบบจะแสดหน้าจอ ดังภาพที  34 

 
 
 

 
ภาพที  34 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้อง 

 

จากภาพที  34 หน้าจอยืนยันข้อมลูพร้อมส่ง ประกอบด้วยสว่นต่างๆดังนี ้

 ประเภทเอกสาร แสดงข้อมลู รายการประเภทเอกสารที แนบไฟล์ 

 สถานะ แสดงข้อมลู สถานะการแนบไฟล์ ในรูปแบบ Check box  

o มี  แสดงข้อมูล มเีอกสารแนบไฟล ์ 

o ไม่มี  แสดงข้อมูล ไม่มเีอกสารแนบไฟล ์

 รายละเอียด แสดงข้อมูล รายละเอกสารเอกสารที แนบไฟล์ โดยกดปุ่ม  เพื อตรวจสอบเอกสารแนบไฟล ์
ระบบแสดงผลดังภาพที  35-36 
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ภาพที  35 หน้าจอรายละเอียดไฟล์เอกสาร 

 

 
 

ภาพที  36 หน้าจอรายละเอียดไฟล์เอกสารในรปูแบบ .PDF 
 

 กดปุ่ม เพื อกลับไปหน้าแนบไฟล์เวชระเบียน 

 กดปุ่ม เพื อยืนยันพร้อมส่งข้อมูล ดังภาพที  37 
 

 
ภาพที  37 หน้าจอยืนยันการส่งข้อมลู 

 

 
จากภาพที  37 ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเลอืกยืนยันการน าส่งข้อมลูดังนี้ 
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 กดปุ่ม  เพื อยืนยันการน าสง่ข้อมลูระบบจะแสดงผลดงัภาพที  38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที  38 หน้าจอการส่งข้อมลูเวชระเบียนในระบบเรียบร้อย 
 

 กดปุ่ม  เพื อยกเลกิการแสดงข้อมูล 
 
 
หน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน >> กรณีเลือกแบ่งตามหมวดและไม่พบเวชระเบียน 

 เมื อผู้ใช้ท าการเลือก ข้ันตอนที  1 แบบแบ่งตามหมวด และเลือกข้ันตอนที  2 ไม่พบเวชระเบียน ระบบจะ
แสดงหน้าจอแนบไฟล์เวชระเบียน ดังภาพที  39 
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ภาพที  39 หน้าจอกรณีเลือกแบบแบ่งตามหมวดและไมพ่บเวชระเบียน 

 

จากภาพที  39 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ดังนี้ 

 กดปุ่ม  เพื อกลับหน้าข้อมลูเวชระเบียน 

 กดปุ่ม  เพื อยืนยันข้อมูลพร้อมส่งเวชระเบียน ระบบจะแสดง ดังภาพที  40 
 

 

 
ภาพที  40 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 

จากภาพที  40 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบด้วยส่วนต่างๆดงันี้ 

 สถานะ แสดงข้อมลู สถานะการแนบไฟล์ ในรูปแบบ Check box  

o มี  แสดงข้อมูล มเีอกสารแนบไฟล ์ 

o ไม่มี  แสดงข้อมูล ไม่มเีอกสารแนบไฟล ์
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 รายละเอียด แสดงข้อมูล รายละเอกสารเอกสารที แนบไฟล์  

 กดปุ่ม เพื อกลับไปหน้าแนบไฟล์เวชระเบียน 

 กดปุ่ม เพื อยืนยันพร้อมส่งข้อมูลดงัภาพที  41 
 

 
ภาพที  41 หน้าจอยืนยันการส่งข้อมลู 

 

จากภาพที  41 ระบบจะบังคับให้ผู้ใช่งานเลอืกยืนยันการน าส่งข้อมลูดังนี้ 

 กดปุ่ม  เพื อยืนยันการน าสง่ข้อมลู ดังภาพที  42 
 
 

 

 
 

ภาพที  42 หน้าจอการส่งข้อมลูเวชระเบียนในระบบเรียบร้อย 
 

 กดปุ่ม  เพื อยกเลกิการแสดงข้อมูล 
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 4.1.3 หน้าจอน าไฟล์เอกสารออก 
 

 
 

ภาพที  43 หน้าจอน าไฟล์เอกสารออก 
 

จากภาพที  43 ผู้ใช้สามารถน าไฟล์ เอกสารออกเพื อน าส่ งเองระบบตรวจสอบเอกสารเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ ไดใ้นกรณีที ระบบไม่สามารถส่งไฟล์ได ้โดยมีปุ่มการใช้งานดังนี้ 

 ปุ่ม  ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อเลือก Path File ที ต้องการให ้Export ข้อมูล โดยระบบจะ
แสดง Path File เป็นค่าต้ังต้นไว้ที  C:\Medical_Export_Data 

 ปุ่ม  ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อท าการ Export File เพื อน าส่งไฟล์ดว้ยตนเองผ่าน eMA Web 
Application เมื อ Export ส าเรจ็ ข้อมูลเวชระเบียนจะมสีถานะการสง่ไฟลเ์ป็น Export 
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4.2 เมนูน าไฟล์เอกสารออก 

ผู้ใช้งานเลือกเมนู “น าไฟล์เอกสารออก” เพื อด าเนินการน าไฟล์เอกสารและมูลเวชระเบียนออกจากระบบ
เพื อน าส่งด้วยตนเองผ่านระบบ eMA Client Application ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที  44 

 

 
ภาพที  44 หน้าจอเมนูน าไฟล์เอกสารออก 

 
จากภาพที  44 ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลงานที ต้องน าไฟล์เอกสารออก โดยข้อมูลเวชระเบียนที สามารถน าไฟล์

เอกสารออกได้ต้องมีสถานะ “ส่งไฟล์ไม่ส าเร็จ” ซึ งจะประกอบด้วยข้อมูลที ใช้ค้นหาดังนี้ 

1.ส่วนค้นหาข้อมลูเวชระเบียนท่ีต้องการน าไฟล์ออก 

 ให้ผู้ใช้งานท าการใสเ่งื อนไข ที ต้องท าการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบุเงื อนไขได้ดังนี้ 

 JOB NO. คือ เลขล าดับงานที  Audit 

 HN คือ รหัส HN ของคนไข้จากโรงพยาบาลที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 AN คือ รหสั AN  ของคนไข้จากโรงพยาบาลในครั้งนั้นๆ ที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 PID คือ เลขที บัตรประชาชนของคนไข้ 
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 ปุ่ม  ผู้ใช้กดปุ่มเพื อค้นหาข้อมูลเวชระเบียนที ต้องการน าไฟล์เอกสารออก 

 ปุ่ม ผู้ใช้กดปุม่เพื อล้างข้อมูลที ได้ท าการค้นหาไปก่อนหน้าน้ี 
 

 

2.ส่วนของการแสดงผลการค้นหาข้อมลู 

 โดยจะแสดงข้อมลูตามเงื อนไขที ผู้ใช้งานระบุไว้ แล้วกดปุ่ม  ระบบจะท าการแสดงผลการ
ค้นหาข้อมูล ดังนี ้

 ช่องให้เลือก  ให้เลอืกรายการที ตอ้งการน าไฟลเ์อกสารออก 

 NO แสดงข้อมลู ล าดับแสดงรายการ 

 JOB NO. แสดงข้อมูล เลขล าดับงานที  Audit 

 HN แสดงข้อมลูรหัส HN ของคนไข้จากโรงพยาบาลที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 AN แสดงข้อมูลรหสั AN ของคนไข้จากโรงพยาบาลในครัง้นัน้ๆ ที ต้องการรายการเอกสารเวชระเบียน 

 PID แสดงข้อมลู เลขที บัตรประชาชนของคนไข้ 

 ADMIT DATE แสดงข้อมลู วันที เข้ารับบริการของคนไข้ในโรงพยาบาล 

 DISCHARGE DATE แสดงข้อมลู วันที ที คนไข้ออกจากโรงพยาบาล 

 ขนาดไฟล์ แสดงข้อมลู ขนาดไฟล์ของรายการนั้น 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อเลือก Path File ที ต้องการให ้Export ข้อมูล โดยระบบจะ
แสดงPath File เป็นค่าต้ังต้นไว้ที  C:\Medical_Export_Data 

 ปุ่ม ผู้ใช้งานกดปุ่มเพื อท าการ Export File  โดยระบบจะแสดงหน้าจอหาก Export 
File  ส าเร็จดังภาพที  45-46 
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ภาพที  45 หน้าจอการ Export File ในเมนูน าไฟล์เอกสารออก 
 
 

 
 

ภาพที  46 หน้าจอการแสดงข้อมลูที  Export File ในเมนูน าไฟล์เอกสารออก 
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4.3 เมนูรายงาน 

 ผู้ใช้งานเลือก เมนรูายงาน เพื อแสดงรายงานข้อมูลเวชระเบยีน ดังภาพที  47 
 

 
ภาพที  47 หน้าจอเมนรูายงาน 

 

จากภาพที  47 ผู้ใช้เลือกเงื อนไขการค้นหาข้อมูลประเภทรายงาน ดังนี้ 

 JOB NO. คือ เลขล าดับงานที  Audit กรณีมีงานเดียว เช่น JOB NO. J041739 เป็นต้น หรือหากมหีลาย
งานในระบบใหก้ดเลือกที  Dropdown list ดังภาพที  48 

 
 
 

 
 

ภาพที  48 หน้าจอการเลือก JOB NO. กรณีมีหลายงานในระบบ 
 

 ประเภทรายงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
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o รายงานแบบ Summary ให้ผู้ใช้งานกดเพื ออกรายงาน โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายงานสรปุ
สถานการณ์ตรวจสอบเวชระเบียนและรายงานสรุปการส่งข้อมูลดังภาพที  49 

 

 
 

ภาพที  49 หน้าจอข้อมูลรายงานแบบ Summary ใน excel file 
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o รายงานแบบ Detail ให้ผู้ใช้งานกดเพื ออกรายงาน โดยระบบจะแสดงข้อมลูดังภาพที  50 

 

 
 

ภาพที  50 หน้าจอข้อมูลรายงานแบบ Detail ใน excel file 
 

 ปุ่ม  ผู้ใช้กดปุ่มออกรายงานเพื อออกรายงานตามเงื อนไข 

 ปุ่ม  ผู้ใช้กดปุ่มล้างหน้าจอเพื อล้างข้อมูลการออกรายงาน 
 

4.4 เมนูช่วยเหลือ 

 ผู้ใช้งานเลือก เมนูช่วยเหลอื เพื อดรูายละเอียดของโปรแกรม ดังภาพที  51 
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ภาพที  51 หน้าจอเมนูช่วยเหลือ 



 

 

 

 

eMA User Manual ส ำหรับผู้ใช้งำนระดับหน่วยบริกำร                                                                                              หน้ำ 37 

“ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐” เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสำร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 

ระบบตรวจสอบเวชระเบยีนอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้ใช้งานระดับหนว่ยบริการ (งาน Billing) 

 

 Web Application  

ผู้ ใช้งานสามารถเข้ามาใช้ งานได้  โดยท าการ เปิ ดโปรแกรม Internet Explorer จากนั้ น ให้พิ มพ์ 
“http://audit.nhso.go.th/ema” จากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะแสดงหน้าจอของระบบดังรูปภาพที  52  

 

 

ภาพที  52 หน้าแรกระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนกิส์ 
 
จากภาพที  52 ประกอบด้วยเมนูดงันี ้

 เมนูหน้าแรก 
แสดงรายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (PR Banner), ข้อมูลข่าว, ข้อมูลค าถามที พบบ่อยและข้อมูลเว็บ
บอร์ดที มีการประกาศในระบบ 

 ข้อมูลข่าว 
แสดงรายละเอียดข้อมูลข่าวที มีการประกาศในระบบ 

 ข้อมูลดาวน์โหลด 
แสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารคู่มือ,เอกสารบรรยายและโปรแกรมที เกี ยวข้องในระบบให้ผู้ใช้งานท าการ
ดาวน์โหลดไปใช้งาน 
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 ข้อมูลเว็บบอร์ด 
แสดงรายละเอียดข้อมูลเว็บบอร์ดที มีการประกาศในระบบ 
 
 

 ข้อมูล MIS 
แสดงรายละเอียดข้อมลูรายงานต่างๆที เกี ยวข้องกับระบบใหผู้้ใช้งานได้เข้าถึงและน าไปใช้งานได้ 

 ข้อมูลค าถามที พบบ่อย 
แสดงรายละเอียดข้อมลูค าถามที พบบ่อยที มีการประกาศในระบบ 

 ข้อมูลปฏิทินงาน 
แสดงรายละเอียดข้อมลูปฏิทินงานที มีการประกาศในระบบ 

 ข้อมูลติดต่อเรา 
แสดงรายละเอียดข้อมลูติดต่อทีมผู้พฒันาระบบ โดยจะประกอบด้วยแผนที , ที อยู่, หมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมล์เพื อใช้ในการติดต่อ 
 

1. เมนูเขา้สู่ระบบ (Log in) 

 
ภาพที  53 หน้าจอเมนเูข้าสู่ระบบ (Log in) 

   
จากภาพที  53 หากผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานในระบบ เพื อด าเนินการจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้อง 

Login เพื อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้ 

 ช่อง ชื อผู้ใช้งาน  ให้ระบรุหสัผู้ใช้งาน เช่น 510001112345 

 ช่อง รหสัผ่าน  ให้ระบุรหัสผ่าน  

 ปุ่มเข้าสู่ระบบ  ให้ผู้ใช้กดเพื อเข้าสูร่ะบบ  
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กรณีระบุ ชื่อผู้ใช้งาน  และ รหัสผา่น ไม่ถูกต้อง 

หากระบุ ชื อผู้ใช้งาน  และ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที  54 
 

 
ภาพที  54 หน้าจอกรณีระบุ ชื อผู้ใช้งาน  และ รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง 

 

 
 

กรณีลืมรหัสผา่น 

หากผู้ใช้งานลืมรหสัผ่าน เพื อเข้าใช้งานระบบ ให้กดที  ระบบจะแสดงดังภาพที  55 

 
ภาพที  55 หน้าจอเมนลูืมรหสัผ่าน 

 
จากภาพที  55 ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล Email ที ได้ท าการลงทะเบียนไว้ ถ้าไม่ทราบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที   

IT-Helpdesk โทรศัพท์ 02-1414200 (เวลาราชการ) หรือที  Email : ITHelpdesk@nhso.go.th 



 

 

 

 

eMA User Manual ส ำหรับผู้ใช้งำนระดับหน่วยบริกำร                                                                                              หน้ำ 40 

“ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐” เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหำนคร ฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสำร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ www.nhso.go.th 
 

 

กรณีผู้ใช้งานระบุรหัสผา่นถูกต้อง 

หากระบุ ชื อผู้ใช้งาน  และ รหัสผ่าน ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอดงัภาพที  56 
 

 
ภาพที  56 หน้าจอแสดงเมนผูู้ใช้งานระดบัหน่วยบริการ 

 
จากภาพที  56 ระบบจะแสดงเมนสู าหรับผู้ใช้งานระดบัหน่วยบริการ จะประกอบไปด้วยเมนูดังนี ้

 ชื อ-สกลุ และหน่วยบรกิารที สงักัดของผู้เข้าใช้งานในระบบ 

 เมนูการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน 

 เมนูการอุทธรณ์  
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2.เมนูการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน >> Upload เวชระเบียน 

หากผู้ใช้งานท าการเลอืกเข้าใช้งานที  “Upload เวชระเบียน”แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที  57-58 
 

 
ภาพที  57 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ Upload เวชระเบียน 
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ภาพที  58 หน้าจออัพโหลดเวชระเบียน 

 
  

จากภาพที  58 เมนู Upload เวชระเบียน เป็นเมนูส าหรับให้ผู้ใช้งานท าการน าเข้าข้อมูลเวชระเบียนที ส่งออก
มาจากระบบ eMA Client Application ที มีสถานะส่งไฟล์ คือ ส่งข้อมูลไม่ส าเร็จ โดยผู้ใช้งานด าเนินการตามดังนี ้

 

ขั้นตอนท่ี 1 น าเขา้ Text File 
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ภาพที  59 การน าเข้า Text File ในระบบ 
 

 กดปุ่ม  เพื อท าการเลือก Text File ของข้อมูลเวชระเบียนที ต้องการน าเข้า ดังภาพที  59 

 กดปุ่ม เพื อท าการน าเข้าข้อมลูที ได้ท าการเลือกไว้ 

 กดปุ่ม เพื อท าการยกเลิกการน าเข้าข้อมลู 

 กดปุ่ม  เพื อท าการยกเลกิรายการไฟล์ที เลือก 
 

ขั้นตอนท่ี 2 น าเขา้ Zip File 

 
 

ภาพที  60 การน าเข้า Zip File ในระบบ 
 

  

 กดปุ่ม  เพื อท าการเลือก Zip File ของข้อมูลเวชระเบียนที ตอ้งการน าเข้า ดังภาพที  60 

 กดปุ่ม เพื อท าการน าเข้าข้อมลูที ได้ท าการเลือกไว้ 

 กดปุ่ม เพื อท าการยกเลิกการน าเข้าข้อมลู 

 กดปุ่ม  เพื อท าการยกเลกิรายการไฟล์ที เลือก 
 
หมายเหต ุ
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- ระบบจะท าการตรวจสอบจ านวนของ Text File ที ท าการน าเข้าจากข้อมูลจากข้ันตอนที  1 ดังภาพที  61-62 
 

 
 

ภาพที  61 หน้าจอการน าเข้า Text File และ Zip File ในระบบ 
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ภาพที  62 หน้าจอการน าเข้า Text File และ Zip File ในระบบส าเร็จ 
 

- เมื อน าเข้าข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว ให้กดปุม่   โดยระบบจะท าการแสดงหน้าจอดังภาพที  63 หรือ

 หากต้องการล้างหน้าจอให้กดปุม่ 
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ภาพที  63 หน้าจออัพโหลดเวชระเบียน กรณียืนยันการน าเข้าข้อมูล 
 

 

3.เมนูการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน >> เวชระเบียนส าหรับการตรวจสอบ 

 
ภาพที  64 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบเวชระเบียนส าหรับการตรวจสอบ 

 
หากผู้ใช้งานท าการเลอืกเข้าใช้งานที  “เวชระเบียนส าหรบัการตรวจสอบ”แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

ที  65 

 
ภาพที  65 หน้าจอรายละเอียดเมนเูวชระเบียนส าหรบัการตรวจสอบ 

 

 จากภาพที  65 เป็นเมนูส าหรบัใหผู้้ใช้งานท าการตรวจสอบรายการเวชระเบียนที จัดการเวชระเบียนส่งมาจาก 
Client Application ที หน่วยบริการได้รบัการสุ่มตรวจเวชระเบียนจากเขต ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี ้
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1. ส่วนของการระบเุง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล 

 โดยให้ผูเ้ข้าใช้งานท าการใส่เงื อนไข ที ต้องท าการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบุเงื อนไขได้ดังนี้ 

 ช่อง ป(ีพ.ศ.) ให้ระบุปงีบประมาณที  Audit 

 ประเภท ให้ระบุประเภทข้อมลูที  Audit 
 

 ครั้งที  ให้ระบุครั้งที ที  Audit 

 หน่วยบริการ ไม่ต้องระบุเนื องจากจะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะคนไข้ของหน่วยบริการของผู้เข้าใช้
งานระบบเท่านั้น 

 ปุ่ม  เพื อท าการค้นหาข้อมูลตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหน้าจอ 

 ปุ่ม  เมื อต้องการล้างหน้าจอทั้งส่วนของการระบุเงื อนไขในการค้นหาข้อมลูของ Audit 
และส่วนของการแสดงผลการค้นหาข้อมูลของ Audit 

 
 

2. ส่วนของการแสดงผลการค้นหาข้อมูลของ Audit 

 ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื อนไขที ผู้ใช้งานได้ท าการค้นหาหรือแสดงผลตามข้อมูลที ได้รับจากการจ่ายเวช
ระเบียนจากเขตเพื อให้หน่วยบริการท าการจัดการเวชระเบียนใน ดังนี ้

 ล าดับ แสดงข้อมูลล าดับของข้อมลู Audit 

 ปี แสดงข้อมลูปงีบประมาณที  Audit ในรูปแบบ พ.ศ. ในรูปแบบ text link 

 ประเภท แสดงข้อมลูประเภทข้อมลูที  Audit ในรูปแบบ text link  

 ครั้งที  แสดงข้อมูลครั้งที ที  Audit ในรูปแบบ text link 

 เขต แสดงข้อมลูเขตที  Audit ในรูปแบบ text link 

 จ านวนราย แสดงจ านวนข้อมูลเวชระเบียนที หน่วยบริการจะต้องจัดเวชระเบียนสง่กลับมาให้ทางเขตในระบบ 

 จ านวนรายที ส่ง:พบ/ไม่พบ แสดงจ านวนข้อมูลเวชระเบียนที หน่วยบริการจัดเวชระเบียนส่งกลับมาให้ทางเขต
ในระบบ 

 
เมื อผู้ใช้งานกดปุ่ม text link ในรายการ ปี, ประเภท, ครั้งที , เขต ระบบจะแสดงรายการเวชระเบียนที หน่วย

บริการได้แนบไฟล์เวชระเบียนเข้ามาในระบบ ดังภาพที  66-67 
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ภาพที  66 หน้าจอการกดปุ่ม text link ในรายการ ปี, ประเภท, ครั้งที , เขต เพื อดเูวชระเบียน 
 

 
ภาพที  67 หน้าจอแสดงข้อมลูที หน่วยบริการจัดเวชระเบียน 

 

จากภาพที  67 เมื อผู้ใช้งานกดปุ่ม text link ในรายการ HN และ AN ระบบจะแสดงข้อมูลเวชระเบียนรายบุคคล
ในระบบ ดังภาพที  68 
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ภาพที  68 หน้าจอแสดงข้อมลูเวชระเบียนรายบุคคลที หน่วยบริการจัดเวชระเบียนสง่มาในระบบ 

 
 จากภาพที  68 ระบบจะแสดงหมวดหมู่ของเอกสารที ทางหน่วยบริการได้ท าการส่งเข้ามาในระบบ (ด้าน
ซ้ายมือ) เมื อกดเลือกไฟล์ประเภทเอกสารที มีการแนบส่งมาในระบบ (ตัวอักษรหนาสีด า) ระบบจะแสดงเอกสารเวช
ระเบียนที มีการส่งเข้ามาในระบบ (ด้านขวามือ) โดยระบบจะแสดงจ านวนหน้าทั้งหมด โดยจะแสดงข้อมูลเป็นชุดๆละ 
7 หน้า (เพื อความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล) ถ้าผู้เข้าใช้งานต้องการเปลี ยนชุดการแสดงเอกสารสามารถกดเลือกได้
จาก Dropdown list ดังภาพที  69 
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ภาพที  69 หน้าจอการดูไฟล์เอกสารที มกีารแนบเข้ามาในระบบตามประเภทเอกสารที ต้องการ 

 จากภาพที  69 ถ้าผู้เข้าใช้งานต้องการขยายตัวเอกสารเวชระเบียนให้มีขนาดใหญ่ข้ึนสามารถท าโดยกดปุ่ม 

 ที อยู่ด้านขวาบนของหมวดหมู่เอกสาร โดยระบบจะแสดงดังภาพที  70 

 
 

ภาพที  70 หน้าจอการขยายเอกสารเวชระเบียนแบบเต็มหนา้จอ 
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4. เมนูการอุทธรณ์ >> ข้อมูลการอุทธรณ ์

 เมื อผู้ใช้งานเลือกเมนู “ข้อมูลการอุทธรณ์” ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของข้อมูลอุทธรณ์ โดยจะเริ มจาก
มุมมองตามประเภทของข้อมลูที ได้มกีารน าเข้าข้อมลู ดังภาพที  71 
 

 
ภาพที  71 หน้าจอหลกัข้อมลูอุทธรณ์ 

 

จากภาพที  71 ประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

1. ส่วนค้นหารายการรายการตั้งคา่รอบการอุทธรณ์  

 ให้ผู้ใช้งานท าการใสเ่งื อนไข ที ต้องท าการค้นหาข้อมลู โดยสามารถระบุเงื อนไขได้ดังนี้ 

 เขต แสดงข้อมลู ชื อสปสช.เขตพื้นที ที รบัผิดชอบ 

 จังหวัด แสดงข้อมูล ชื อจงัหวัดที หน่วยบริการสังกัด 

 รพ. แสดงข้อมูล ชื อหน่วยบริการที เข้าสู่ระบบ 

 ช่องประเภทข้อมลู ให้เลือกประเภทข้อมูลในรูปแบบ Dropdown list 

 ปุ่ม  เพื อท าการค้นหาข้อมูลตามเงื อนไขที ระบุไว้ในหน้าจอ 
 

2. ส่วนของการแสดงผลการคน้หาข้อมลู 

 ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื อนไขที ผู้ใช้งานระบุไว้ ดังนี้ 
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 ประเภทข้อมลู แสดงข้อมลู ประเภทข้อมูลที  Audit 

  ปี แสดงข้อมูล ปีงบประมาณ ในรูปแบบ ปี(พ.ศ.) 

  ครั้งที น าเข้าข้อมลู แสดงข้อมูล จ านวนครั้งที น าเข้า 

  รอบที อทุธรณ์ แสดงข้อมลู จ านวนรอบที ท าการอุทธรณ์ 

  จ านวนรายการที ตรวจสอบ แสดงข้อมลู จ านวนวนรายการที ท าการตรวจสอบ 

  จ านวนรายการยื นอทุธรณ์ แสดงข้อมลู จ านวนวนรายการที ท าการยื นอุทธรณ์ 

  วันที เริ มอทุธรณ์ แสดงข้อมลู วันเริ มต้นการอทุธรณ์ ในรูปแบบ ปี(พ.ศ.) DDMMYYYY 

  วันที สิ้นสุดการอุทธรณ์ แสดงข้อมูล วันสิ้นสุดการอุทธรณ์ ในรูปแบบ ปี(พ.ศ.) DDMMYYYY 

  วันเริ มพิจารณา แสดงข้อมลู วันเริ มต้นการพจิารณาอทุธรณ์ ในรูปแบบ ป(ีพ.ศ.) DDMMYYYY 

  วันสิ้นสุดการพจิารณา แสดงข้อมลู วันสิ้นสุดการพิจารณาอทุธรณ์ ในรูปแบบ ปี(พ.ศ.) 
DDMMYYYY 

 


