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การติดต้ังโปรแกรมตรวจสอบขอมูลเบือ้งตน OP-PP2010 version 4.0.70 

การติดตั้งโปรแกรมสาํหรับตรวจสอบขอมูลผูปวยนอกและสรางสขุภาพรายบคุคล OP-PP2010 ใน 

version 4.0.70 น้ี หนวยบริการจะตองดาํเนินการเขาไปดาวโหลดตัวติดตั้งไดที่ 

http://61.19.108.37/oppp2010/ ซึ่งจะอยูในหัวขอ Download เมื่อดาวโหลดมาแลวจะไดไฟลชื่อวา OP-

PP2010_58_4.0.70_Setup.exe เพื่อจะนําไปทาํการติดต้ังโปรแกรมตอไป  
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ขั้นตอนการติดตัง้โปรแกรม 

1) กรณีท่ีมีโปรแกรมเวอรชั่นเกาอยูแลว ถาตองการติดตั้งใหม จะตองดําเนินการ Uninstall โปรแกรมออก

จากเครื่องกอน ดังนี ้

1.1)  เขาไปทีปุ่ม Start ของ Windows จากนั้นเลือก Control Panel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2)  จากน้ันจะมรีายการของโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องทัง้หมด ใหคลิกเลือกที่ OP-PP2010 แลวคลิก 

Uninstall โปรแกรมกจ็ะทาํการถอนการติดตั้งโปรแกรม OP-PP2010 version เดิมออกไป  
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1.3)  จากน้ันใหทาํการลบโฟลเดอร C:\OP-PP2010 ที่ยังคางอยูออกไปใหหมด เพื่อเปนการเคลียรขอมลูที่

คางอยูออกไปใหหมด  

 

2) การติดต้ังโปรแกรม ใหดบัเบิ้ลคลิกที่ไฟล  เพื่อทําการติดต้ัง ซึ่งปรากฏ

หนาจอตามภาพ  

 

2.1) ขั้นตอนการเตรียมไฟลสาํหรบัติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) ใหคลิกทีปุ่ม Next  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) ใหเลือก I accept แลวคลิกที่ปุม Next 
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2.4) คลกิที่ปุม Next เพื่อดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5) หนาจอนีแ้สดงถึงแหลงขอมลูที่จะ

ติดต้ังเขาไปในเครือ่ง โดยปกติจะเปน C:\ 

แตสามารถกาํหนดเปนอยางอื่นโดยคลิกที่

ปุม Change เพื่อเปลี่ยนแปลง หลังจากน้ัน

ใหคลิกปุม Next  

 

 

 

 

2.6) หนาจอแสดงผลการต้ังคาตางๆ ที่

โปรแกรมจะดําเนินการติดตั้ง จากนั้นให

คลกิที่ Install เพื่อดําเนินการติดตั้ง

โปรแกรมตามที่ต้ังคาไว 
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2.7) หนาจอแสดงความกาวหนาในการดาํเนินการติดต้ังโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

2.8) การติดต้ังโปรแกรมเสร็จสมบูรณ 

คลกิที่ปุม Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9) เมื่อดําเนินการติดต้ังโปรแกรมเรียบรอยแลว จะมปีุม (shortcut) สาํหรับเขาโปรแกรมทีห่นาจอตาม

ภาพ  
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การตั้งคาหนวยงาน 

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว จะตองดําเนินการตั้งคาหนวยงาน เพื่อใชในการจัดเก็บและสงขอมลู

ใหกับหนวยงานอ่ืนตอไป โดยคลิกที่เมนูต้ังคาหนวยงาน   

 

 

 

เมื่อคลกิปุม ต้ังคาหนวยงานแลว จะมีหนาจอสาํหรบัใหกาํหนดหนวยงานที่ใชงาน โดยใหใสรหสัหนวย

บริการแลวจะมชีื่อ และจังหวัดขึ้นมาใหเอง จากนั้นใหกดปุม บันทึก เพื่อจัดเก็บคา  
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ในกรณีที่ไมทราบรหสัหนวยบริการ สามารถคลิกที่ปุม   เพ่ือคนหารหัสหนวยบรกิารไดตามภาพ 

โดยใสชื่อของหนวยบริการในชอง ชือ่หนวยบริการ จากน้ันจะมีตารางรายการใหเลือกดานลาง ใหดบัเบิ้ลคลิกที่

รายการที่ตองการ เพื่อกาํหนดรหสัหนวยบริการ 

 

 

จากนั้นใหกดปุม  เพื่อบันทึกการต้ังคาหนวยงาน 
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การใชงานเมนูนาํเขาและตรวจสอบขอมูล 43 แฟม 

ในปงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสขุไดกาํหนดใหใชมาตรฐานขอมลู 43 แฟม เปนมาตรฐาน

เดียว และ สปสช.ก็อางอิงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุดวยเชนกัน ดังนั้น การตรวจสอบขอมลู 43 แฟม

จึงมคีวามจาํเปนอยางมากในการตรวจสอบขอมลูเบื้องตน ซึง่ในการตรวจสอบขอมลูมกีารใชงานคลายกับการนาํเขา

และตรวจสอบขอมลู 21 แฟม โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) ขอกาํหนดไฟลที่สามารถนําเขาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบได โดยไฟลที่สามารถนาํเขาไดตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

- ไฟลขอมูลแตละแฟมตองเปน Text Format มีชื่อและรูปแบบมาตรฐานตามทีก่ระทรวง

สาธารณสขุกาํหนด เชน person.txt  

- แฟมขอมูลแตละแฟมตองถูกบบีอัดรวมกันใหอยูในรูปแบบ ZIP ไฟล และสามารถตัง้ชือ่ zip file 

เปนชื่ออะไรก็ได ดังภาพตวัอยาง 

 
 

 

2) การเขาใชงานนาํเขาและตรวจสอบขอมลู 43 แฟม ใหคลกิทีปุ่มตรวจสอบ 43 แฟม ตามภาพ  
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3) หนาจอสวนของโปรแกรมนําเขาและตรวจสอบขอมลู 43 แฟม 

 

 
 

3.1) การเลือกชวงเวลาบริการของขอมลู ใชสาํหรบักรณีที่ไฟล 43 แฟมที่สงออกมาเปนขอมูล

บริการทั้งเดือน แตตองการตรวจสอบขอมลูแคชวงเวลาหนึง่เทานั้น สามารถกาํหนดไดเอง โดยคลิกที่ตัวเลอืกขอมูล

ตั้งแตวันที่ จากนั้นใหใสวันทีท่ี่ตองการเปนป พ.ศ. ตามภาพ 

 
 

 

3.2) ขั้นตอนการเลือกไฟลขอมลูที่ตองการตรวจสอบ และลาํดับขั้นตอนในการทาํงาน ซึ่งตองทาํ

ตามลาํดับหมายเลขในเมนูที่กาํหนด  
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3.3) สวนสรปุรายการแฟมขอมูลที่มีในแตละแฟม เพื่อตรวจสอบจาํนวนของรายการขอมลูเบื้องตน

ในแตละแฟม ซึ่งมีรายละเอียดใหวาในแฟมทีร่ับเขามามจีาํนวนทั้งหมดเทาไร และทาํการประมวลและจัดเก็บไปแลว

เทาไร มขีอมลูเพิ่มมาใหมจาํนวนเทาไร  

 
 

3.4) ตารางแสดงรายการขอมลูในแตละแฟม เพ่ือใหสามารถตรวจสอบเนื้อหาของขอมูลในแตละ

แฟมในเบื้องตนได  
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4) การเลือกแฟมขอมลู ใหคลิกที่ปุม   เพื่อคนหาแฟมที่ตองการนําเขามาตรวจสอบ ซึ่ง

ตองอยูในรปูแบบ ZIP ไฟลเทานั้น  

 
 

 

5) เมื่อเลือกไฟลที่ตองการตรวจสอบไดแลว ใหคลิกที่ปุม  เพื่อนําเขาขอมลูในไฟลที่เลือก

เขามา ซึง่จะมรีายการแฟมขอมลูที่มีอยูใน ZIP ไฟลที่เลือกเขามา สามารถตรวจสอบรายการขอมลูในแตลพ

แฟมขอมูลได  
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6) เมื่อนําขอมลูเขามาเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบขอมลูกอนเบือ้งตน เชน จํานวนแฟมขอมูล จํานวน

รายการขอมูล เพื่อใหแนใจวานาํแฟมเขามาถูกตอง จากนั้นใหคลิก   เพื่อประมวลผล

ขอมลู ซึ่งโปรแกรมจะสอบถามกอนวาตองการตรวจสอบเฉพาะขอมูลใหมหรือไม ถาตอบ No จะเปนการตรวจสอบ

ขอมลูในแฟมน้ันท้ังแฟม  

 
 

การตรวจสอบประมวลผลขอมลูจะมีใหเลือก 2 แบบ  

- การตรวจสอบตามเง่ือนไขของ สปสช.   จะเปนการตรวจสอบตาม

เงื่อนไข สปสช.ปงบประมาณ 2558 ซึ่งเงื่อนไขจะมีการตรวจสอบเฉพาะที่จาํเปนเทานั้น 

- การตรวจสอบขอมลูแบบละเอียด  จะเปนการตรวจสอบขอมูลอยาง

ละเอียดตามโครงสราง 43 แฟม โดยหลกัจะมีการตรวจสอบรหสัที่เปนมาตรฐานตางๆ  
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7) เมื่อคลกิปุมประมวลผลขอมูลแลวจะเขาสูหนาจอการตรวจสอบขอมลู ซึ่งอาจจะมีการกาํหนด

เงื่อนไขในการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม  

 
 

8) การพิจารณาเลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม จะมีอยู 3 สวน ดังนี ้

- การตรวจสอบเลขประชาชน (MOD11) หมายถึงโปรแกรมจะทําการตรวจสอบขอมูลเลขบัตร

ประชาชนที่เปนสญัชาติไทย วามรีูปแบบถูกตองในการออกเลขที่บัตรประชาชนตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย

หรือไม  

- การตรวจสอบขอมลูคนตายรับบรกิาร ในสวนน้ีผูใชงานโปรแกรมจะตองมีรหัสผานสาํหรบัเขาใช

งานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. เพื่อใหโปรแกรมสงขอมลูไปตรวจสอบผานเวบ็เซอรวสิของ สปสช. และ

จําเปนตองเชื่อมตอกบัอินเตอรเน็ท เพ่ือเขาใชงาน ซึง่จะทาํใหทราบไดวามขีอมูลรายการไหนท่ีพบวาบันทึกขอมลู

บริการหลังวันท่ีเสียชวีิต ซึ่งอาจจะเกิดจากการบันทกึขอมลูผิดพลาด (เงื่อนไขนี้ยังไมเปดใหใชงานเนื่องจากการเขา

ใชงานเว็บเซอรวิส สปสช.จาํนวนมากจะมผีลการการถูกระงบัการเขาใชงานตรวจสอบสิทธิ) 
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9) เมื่อกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว ใหคลิกทีปุ่ม  เพ่ือดําเนินการ

ตรวจสอบขอมลู จากนั้นระบบจะทาํการประมวลผลไปทลีะแฟมจนเสร็จ  

 
 

 

10) การดูรายงานผลการตรวจสอบขอมูล  

11.1) สวนรายงานผลการตรวจสอบแยกรายแฟม จะรายงานผลในเบื้องตนวาขอมูลในแตละแฟมมี

ความถูกตองมากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละเทาไร  
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และมีการสรุปในภาพรวม โดยคิดจากจาํนวนรายการขอมูลทุกแฟมรวมกันทัง้หมด และขอมลูทีผ่าน

การตรวจสอบ เพื่อใหเห็นคุณภาพขอมลูในภาพรวมอยางหยาบ 

 
 

นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถพมิพออกมาเปนเอกสาร เพื่อจัดทาํรายงานผลในการตรวจสอบแตละ

ครัง้ไดอีกดวย  

 
11) การดูรายงานผลการตรวจสอบขอมูล เมื่อโปรแกรมไดทําการประมวลผลเสรจ็สิ้นแลว สามารถเขาดู

ผลการตรวจสอบขอมลูโดยทําตามลาํดับขั้นตอนดงันี้  

12.1)  ใหคลกิทีแ่ฟมที่ตองการดูผลการตรวจสอบ จากนั้นจะมรีายการขอผิดพลาดใหในสวนที่ 2 

12.2)  ในรายการขอผิดพลาดแตละอยาง สามารถดูรายการขอมลูที่ผิดพลาดไดโดยคลิกที่

รายการผิดพลาด 

12.3)  ในตารางขอมูลที่ผิดพลาด จะมขีอมูลขึ้นมาใหเพื่อใหดาํเนินการตรวจสอบขอมลู และ

นําไปปรับปรุงแกไขในระบบ ใหถูกตองตอไป 
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12) การจัดเก็บขอมูล เมื่อประมวลผลขอมลูแลวพบวามขีอผิดพลาดของขอมลูในระดบัที่ยอมรบัได 

หรือขอผิดพลาดเหลานั้นไมสามารถดาํเนินการแกไขไดจริงๆ ใหทําการจัดเก็บขอมลูเพื่อรอสงใหกับ สปสช. และการ

นําขอมลูไปทาํรายงานตางๆ ตอไป โดยคลิกที่ปุม  จะเขาสูหนาจอสาํหรบัจัดเก็บขอมูล โดย

สามารถเลือกแฟมที่ตองการจัดเก็บได  

 
 

การใชงานเมนูการคนหารหัสมาตรฐานท่ีใชใน 43 แฟม 

ในการตรวจสอบขอมลู จะมีเง่ือนไขการตรวจสอบในหลายๆ แฟม ที่มกีารตรวจสอบวาขอมลูที่บันทึก

เขามามีรหสัตรงตามมาตรฐานขอมูลหรอืไม ซึ่งรหสัมาตรฐานเหลานี้ถกูกาํหนดโดยสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งสามารถตรวจสอบรหสัตางๆ ไดดังนี้ 

1) ที่หนาจอหลัก ใหคลกิที่ปุม  เพื่อเขาสูหนาจอการตรวจสอบรหสัมาตรฐาน  
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2) จากนั้นจะเขาสูหนาจอสาํหรบัคนหาขอมลูรหสัมาตรฐาน โดยสามารถคลิกที่รายการรหสัตางๆ ดาน

ซายมือ จากนั้นใหใสคาที่ตองการคนหา ก็จะปรากฏขอมูลขึน้มาให 

 
 

การสงขอมลู 43 แฟม 

เนื่องจากมหีนวยบรกิารหลายแหงทีม่ีปญหาในการจัดทําขอมูลใหเปนไปตามรปูแบบที่ สปสช.กาํหนด 

อีกทั้งปองกันการสงขอมูลซ้าํซอน จงึไดจัดทาํระบบจัดสงขอมูลที่ไดจัดเกบ็ไวแลว ดังนี ้

1) ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อเขาหนาจอสงขอมลู จะมหีนาจอมาใหตามภาพ  
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2) ใหกาํหนดเงื่อนไขในการจัดสงขอมลู ดังนี ้

- การเลือกชวงวันที่ในการสงขอมลูตามวันที่ประมวลขอมลู คอืวันที่ดาํเนินการนาํขอมูลเขามา

ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลลงในโปรแกรม  

- การเลือกชวงวันทีร่ับบริการ หมายถึง ชวงเวลาในฐานขอมูลที่มีวันรับบรกิารตามวันทีก่าํหนด 

- การเลือกขอมูลทั้งหมด คือ ขอมลูทีอ่ยูในโปรแกรมทั้งหมด ใชในกรณีทีจ่ัดสงออกแลวหาไฟลไม

เจอ ตองการสงขอมลูซ้าํเขาไปใหม 

- เลือกเฉพาะขอมูลที่ยังไมสงออก หมายถึง ขอมลูที่ยังไมไดจดัสงออกไป 

- สงขอมลู Person เฉพาะ Typearea=1,3 คือ การสงขอมูลประชากรในเขตรบัผิดชอบของ

หนวยบริการระดับปฐมภูม ิ

- สงขอมลู Person เฉพาะทีม่ีบริการ เพื่อลดเน้ือที่ในการจัดเก็บขอมลูแฟม Person โดยไม

จําเปน  

 
  

3) เมื่อกําหนดเงื่อนไขที่ตองการเรียบรอยแลว ใหคลิกทีปุ่ม  เพ่ือรวบรวมขอมูลเตรียม

จัดสง จากนั้นจะมีรายการขอมลูขึ้นมาให แลวทาํการเลอืกแฟมที่ตองการสง แลวคลกิที่ปุมสงขอมลู   
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4) เมื่อคลกิทีปุ่มสงขอมลูแลวจะมหีนาจอใหเลือกแหลงขอมลูปลายทางที่ตองการสง ซึ่งขอใหจําไวใหดี

วาสงไปไวที่ไหน เพราะสวนมากมักจะลืมวาสงออกไปเกบ็ไวที่ไหน  เมื่อคลกิปุม โปรแกรมจะรวบรวมจัดเก็บเปน

แฟมขอมูลมาตรฐานในรูปแบบที่ สปสช.ตองการ คือ F43_HCODE_YYYYMMDDHHMMSS.ZIP 
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การแปลง 12/16 แฟมใหกับโปรแกรม E-claim 
 

เนื่องดวยในปงบประมาณ 2557 สปสช. ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการเบกิจายกลาง (National Clearing 

House : NCH) สําหรบักองทุนสวสัดิการรกัษาพยาบาลพนักงานสวนทองถิ่น และสวสัดิการขาราชการ

กรมบัญชีกลาง ทาํใหตองปรับปรงุโปรแกรม E-Claim Offline ที่หนวยบรกิารใชงานเพื่อสงขอมลูใหกบั สปสช. เพื่อ

เบิกชดเชยคาบริการทางการแพทย ทาํใหหนวยบริการหลายแหงปรับปรงุระบบโปรแกรมที่ใชงานในหนวยบริการไม

ทัน หรือมีภาระคาใชจายในการปรับปรุง ซึง่ทําใหหนวยบริการมีปญหา ดังนั้น จงึไดเพิ่มความสามารถในการแปลง

รูปแบบขอมลู 12 หรือ 16 แฟมที่หนวยบริการใชงานอยูแลว ใหอยูในรปูแบบที่โปรแกรม E-Claim สามารถนาํเขา

ได โดยมีรายละเอียดการใชงานดังนี้  

1) ที่หนาจอหลัก คลิกที่ปุม  เพื่อเขาใชงานแปลงขอมลู 12/16 แฟมใหโปรแกรม E-

Claim 

 
2) จากนั้นจะเขาสูหนาจอสาํหรบัใชในการแปลงขอมลู 12/16 แฟม  
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3) ทําการเลือกแฟมขอมลู 12/16 แฟม ที่ตองการแปลงรปูแบบ แฟมขอมูลที่เลือกเขามาตองมีลกัษณะ 

- เปนไฟล ZIP ชื่ออะไรก็ได 

- ในไฟล ZIP จะตองมีขอมลูการบริการผูปวยนอก/ใน  

- ขอมลูในไฟล ZIP จะตองมีชื่อขึ้นตน 3 ตัวแรกตามรูปแบบของ 12/16 แฟมมาตรฐาน 

- ขอมลูในไฟล ZIP จะตองเปน DBF หรือ TEXT  

 
 

 
 

4) เมื่อเลือกไฟลขอมลูเขามาแลว โปรแกรมจะดาํเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเพื่อใหไดเห็นวา

ขอมลูสวนไหนที่จะตองไปบันทึกเพ่ิมเติมใน E-Claim 
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5) เมื่อนําเขามาและโปรแกรมไดทาํการตรวจสอบขอมลูเบื้องตนแลว จะมีรายงานขึ้นมาใหทราบวามี

ขอมลูอะไรในไฟลที่นาํเขามาบาง โดยแบงเปนสวน ๆ ดังนี ้

 
 

5.1) รายงานจาํนวนรายการในแฟมขอมูลแตละแฟม เพื่อใหทราบปรมิาณของขอมลูที่นาํเขามา 

 
 

5.2) รายการขอผิดพลาดเบื้องตนของขอมูลที่สาํคัญในแตละแฟม ซึง่จะเกี่ยวกบัการสงตอให

โปรแกรม E-Claim ตอไป 
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6) รายงานผูรับบรกิารแยกรายสทิธิ และทาํการเปรียบเทียบขอมูลรหสัสทิธริะหวางรหัสขอมูลของ

หนวยบริการ และรหสัขอมลูมาตรฐานของ 16 แฟม 

 

7) การเปรียบเทียบรหสัคาใชจาย เน่ืองจากหนวยบริการบางแหงมกีารจัดหมวดคาใชจายท่ีแตกตางจาก

มาตรฐาน โปรแกรมจงึตองใหกาํหนดใหตรงกับมาตรฐาน  

 

8) เมื่อตรวจสอบขอมลูครบถวนแลว ใหคลิกทีปุ่ม  เพื่อดําเนินการปรับ

ฐานขอมลูสงใหกับโปรแกรม E-Claim ตอไป ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบขอมูลบางสวนอกีครั้ง และใหยืนยันเพื่อแกไข 
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9) จากนั้นจะมีหนาจอใหเลือกปลายทางที่ตองการสงออกใหโปรแกรม E-Claim  

 
 

ตัวอยางขอมูลที่สงออกมา  
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รายงานขอมูลตางๆ 

ในสวนของรายงานขอมูล ถูกจัดทาํขึ้นเพื่อใหหนวยบริการไดใชประโยชนขอมลูที่ไดนําเขามาตรวจสอบ 

และจัดเก็บขอมูลไวแลว ดังนั้นรายงานในสวนนี้จะสามารถใชไดคือตองดําเนินการจัดเก็บขอมลูในระบบไวกอน โดย

มีรายงานท่ีมีในโปรแกรมดังนี ้

 

1) รายงานประชากร เพื่อใหหนวยบริการไดทราบจาํนวนประชากรในพื้นทีร่ับผิดชอบของตนเอง โดยมี

ขั้นตอนดังนี้  

1.1) ใหเลือกหนวยบริการที่ตองการดูกอน  

1.2) ใหเลือกขอมลูการอยูอาศัยท่ีตองการดู  

1.3) คลกิที่ปุมประมวลผล 

1.4) จากนั้นจะมีรายงานขอมลูในแตละหมูบานขึ้นมาให แยกชาย หญิง และรวมทัง้หมด 

1.5) จะมีการแสดงภาพปรามิดประชากรใหเห็นในแตละกลุมอาย ุและเม่ือคลิกทีแ่ถบปรามิด จะ

ปรากฏรายชื่อในกลุมอายุนั้น ในสวนที่ 6 
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2) รายงานขอมูลผูปวยนอก จะเปนรายงานภาพรวมของการใชบริการในหนวยบริการทั้งหมด โปรแกรม

จะมหีนาจอสาํหรับ เขาใชงานดังนี ้

 
 

2.1) ใหเลือกหนวยบริการที่ตองการดรูายงาน 

2.2) เลือกชวงวันท่ีที่ตองการดูขอมลู 

2.3) คลกิที่ปุมรวบรวมขอมลูเพื่อประมวลผล 

2.4) สามารถเลือกดูขอมูลที่ผานการตรวจสอบ ไมผาน และผานบางรายการ เชน รายการยา  

2.5) รายชื่อผูรบับริการเมื่อคลิกที่รายชื่อโรค หรือ คลกิทีร่ายการยาที่ใช 

2.6) รายการวินิจฉัยของผูปวยแตละราย 

2.7) รายละเอียดการขอมูลการใหหัตถการ  

2.8) รายละเอียดขอมลูการใชยา 

2.9) รายละเอียดขอมลูคาใชจาย 

2.10) รายละเอียดขอมลูทีผ่ิดพลาด ซึ่งจะแปรความหมาย errorcode ใหเขาใจงาย พรอมวธิแีกไข 
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3) รายงานผูรับบรกิารแพทยแผนไทย โดยคลกิที่เมนู  จะมหีนาจอสาํหรบัตรวจสอบ

ผลการดาํเนินงานแพทยแผนไทย โดยหลักเกณฑ เงื่อนไขการประมวลผลอางองิตามระบบการจัดการกองทุนแพทย

แผนไทยของ สปสช. ดังนี ้

 
 

3.1) ใหเลือกหนวยบริการที่ตองการดรูายงานผลการใหบริการแพทยแผนไทย 

3.2) จากนั้นใหคลกิปุม  เพื่อประมวลผลรายงาน 

3.3) รายงานการใหบริการในสถานบริการแยกเปนรายวัน แยกประเภท นวด อบ ประคบ และทาํ

การรายงานแยกสทิธปิระกันสขุภาพ 
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3.4) รายงานผลการใหบริการแพทยแผนไทยนอกสถานบริการในกลุมเฉพาะ ซึง่สามารถเลือกดู

รายงานในแตละกลุมได  

 
 

3.5) รายงานการใชยาสมุนไพร ในสถานบริการ แยกเปนรายวัน แยกประเภทสิทธ ิ

 
 

3.6) รายชื่อผูรบับริการ จะแสดงรายชื่อผูรบับริการเมื่อคลิกที่รายงานประเภทตางๆ ในแตละวัน  

 
 

3.7) ขอมลูการวินจิฉัย เมื่อคลิกรายชื่อผูรบับริการจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 
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3.8) ขอมลูการใหหัตถการ คลิกรายชือ่ผูรับบรกิารจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 

 
 

3.9) ขอมลูการจายยา คลิกรายชือ่ผูรับบรกิารจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 

 
 

4) รายงานบริการทันตกรรม  เพ่ือใหหนวยบรกิารไดทราบผลการดําเนินทันตกรรม 

ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไข ใชรหัสหัตถการในการจัดทาํรายงาน ซึ่ง ทพ.นิติโชติ นิลกาํแหง สสจ.ชัยภูมิ ไดเปนผู

รวบรวมหลกัเกณฑ จึงไดนํามาใชในการจัดทาํระบบประมวลผลรายงาน มีลาํดบัขั้นตอนดังนี ้
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4.1) ใหเลือกหนวยบริการที่ตองการดรูายงาน 

4.2) คลกิที่ปุม  เพื่อประมวลผลรายงานทางทันตกรรม 

4.3) ชื่อรายการจากการประมวลผลรายงาน จะมแีสดงจาํนวนทั้งหมด และแยกประเภทสิทธิ

ประกันสขุภาพถวนหนาออกมาให 

 
 

4.4) รายการรหัสหัตถการที่ใชในการประมวลผลรายงานในรายการที่เลือกในตารางผลงาน  

 
 

4.5) แสดงรายชื่อเมื่อคลกิทีร่ายงานในแตละรายการ  
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4.6) ขอมลูการวินจิฉัย เมื่อคลิกรายชื่อผูรบับริการจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 

 
 

4.7) ขอมลูการใหหัตถการ คลิกรายชือ่ผูรับบรกิารจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 

 
 

4.8) ขอมลูการจายยา คลิกรายชือ่ผูรับบรกิารจะแสดงรายการขึ้นมาใหตรวจสอบขอมลู 

 
 

 

5) รายงานการคลอด  เปนรายงานท่ีใชสาํหรับดผูลงานการคลอดคุณภาพ ตาม

หลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสขุ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
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5.1) เลือกหนวยบริการที่ตองการดูรายงาน  

5.2) คลกิที่ปุม  เพื่อประมวลผลรายงาน  

5.3) เมื่อประมวลผลขอมลูแลวจะมีกราฟแสดงรายงานในแตละเดือน โดยสีฟาหมายถงึคลอดทั้งหมด

ในเดือนนั้น สวนสสีมหมายถึงคลอดนํ้าหนักมากกวา 2,500 กรัม  

 
 

5.4) เมื่อคลกิทีแ่ทงกราฟ จะแสดงรายชื่อหญิงที่คลอด เพ่ือตรวจสอบขอมลู ซึ่งจะแสดงวันคลอด อายุ

ครรภ น้ําหนัก และจาํนวนครั้งที่ตรวจครรภ 

 
 

5.5) เมื่อตองการตรวจสอบวาหญิงคลอดรายนี้ไปฝากครรภที่ไหนบาง ใหคลิกทีร่ายชื่อกจ็ะพบขอมูล

การฝากครรภ  
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ระบบรายงานยาและเวชภัณฑ 

ระบบรายงานยาและเวชภัณฑ ถูกจัดทาํขึ้นเพื่อใชจัดการเกี่ยวกับการใชยา โดยเฉพาะเรื่องการใชยาสม

เหตุผลสําหรับยาปฏชิวีนะ อีกทัง้การจัดการรหัสยามาตรฐาน TMT ซึ่งกรมบัญชีกลางไดกําหนดใหใชในการเบิกจาย

สิทธิขาราชการ โดยมีเมนูที่ใชงานดังนี ้

 

1) รายงานการใชยาปฏชิวีนะในกลุมโรค URI และ Diarrhea คลิกทีปุ่ม  จะปรากฏ

หนาจอสาํหรับดรูายงาน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
 

1.1) เลือกหนวยบริการที่ตองการดูผลการใชยาปฏิชวีนะ  

1.2) คลกิที่ปุม  เพื่อทําการประมวลผลรายงาน  
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1.3) เมื่อทําการประมวลผลรายงานแลวจะมีกราฟแสดงการใชยาในแตละเดือน โดยสีฟาหมายถงึ

จํานวนผูปวยทัง้หมด สีสมหมายถงึจาํนวนผูปวยที่ไดรบัยาปฏิชวีนะ  

 
 

1.4) เมื่อทําการประมวลผลโปรแกรมจะทาํการสรปุผลงานใหแยกตามโรค  

 
 

1.5) เมื่อคลกิที่กราฟในแตละเดือน จะมีนรายชื่อขึ้นมาใหเพื่อตรวจสอบขอมูลเปนรายคนให 
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1.6) เมื่อคลกิทีช่ื่อผูปวยจะมขีอมลูการวินจิโรคในครั้งนั้นขึ้นมา 

1.7) เมื่อคลกิทีช่ื่อผูปวยจะมขีอมลูการใหยาในครั้งน้ันขึ้นมา 

 
 

2) การคนหารหสัยามาตรฐาน 24 หลัก เพื่อใหหนวยบริการไดใชในการลงรหสัยาใหถูกตองตาม

มาตรฐาน 24 หลัก โดยสามารถคนหาตามชื่อสามญั บริษัท หรือชื่อการคาได 

 
 

3) การคนหารหสัยามาตรฐาน TMT เนื่องจากในปงบประมาณ 2558 กรมบญัชกีลางไดกําหนดใหหนวย

บริการจัดสงขอมูลการใชยาเพื่อเบกิชดเชย โดยใชมาตรฐาน TMT (Thai Medical Terminology) ซึ่งชวยใหหนวย

บริการจัดทาํขอมูลรหัสยาไดงายขึ้น 
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4) การจัดทํารายการยาที่ใชในหนวยบริการ  ซึ่งกรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวย

บริการจัดสงรายการยาที่ใชในหนวยบริการใหกับ สปสช. โดยเริ่มใชต้ังแต 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป ในการจัดทํา

ขอมลูนี้ โปรแกรมจะนํารายการยามาจากการตรวจสอบขอมูล 21 แฟม และ 12/16 แฟม เน่ืองจากมรีหัสยาที่ใชใน

หนวยบริการอยู แตสาํหรบัขอมลู 43 แฟม ไมสามารถนาํเขามาไดเน่ืองจากไมมรีหสัยาของหนวยบรกิาร โดยมี

ขั้นตอนการทาํงานดังนี ้

 
4.1) คนหารายการยาที่ใชในหนวยบรกิาร  

4.2) เงื่อนไขการแสดงขอมลู สามารถกาํหนดใหแสดงขอมลูตามรายการที่เลือกได  

4.3) รายการยาที่ใชในโรงพยาบาล จากการนาํเขามาจาก 21 แฟม และ 12/16 แฟม โดยจะมรีะบุ

แหลงขอมูลที่มา เชน F21=นําเขามาจาก 21 แฟม  

4.4)  เมนูนําเขารายการยาที่โรงพยาบาลจัดทาํในรปูแบบไฟล Excel ตามที่

กรมบัญชีกลางกาํหนด  

4.5)  เปนเมนูที่ใชการเปรียบเทียบโดยใชฐานขอมลู TMT ที่ไดจับคูกับรหสัยา 24 หลัก

ไวแลว โดยโปรแกรมจะคนหาและบันทึกอัตโนมัติ 

4.6) รายการขอมลูที่ตองดาํเนินการบันทึกขอมลู โดยในชองสีเหลืองหมายถงึขอมลูที่ดึงมาจากขอมูล

รหสัยา TMT สวนชองสขีาวคือขอมูลที่ตองดําเนินการบันทกึลงเพ่ิมใหสมบรูณ 

4.7)  เมนูสาํหรับสงขอมูลที่ทาํการลงรหัส TMT และขอมูลสวนอื่นครบถวน

แลว ใหกบั สปสช.ตอไป  
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การใชเมนูตรวจสอบสิทธิ สปสช. 

ตามที่ สปสช. ไดเปดบริการ web service เพื่อทําการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสขุภาพ เพื่อใหหนวย

บริการไดพัฒนาเครื่องมือเชื่อมตอกบัระบบการตรวจสอบสทิธิ และนาํไปจัดการไดงายขึ้น ดังนั้นโปรแกรม OP-

PP2010 จึงไดเพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบสทิธิดวยเชนกนั มีรายละเอียดดังนี ้

 

1) กําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงานการตรวจสอบสทิธิ ทีอ่อกใหโดย สปสช.  

2) ใสเลขประชาชนผูที่ตองการตรวจสอบสิทธ ิ

3) สามารถกาํหนดวันท่ีตองการตรวจสอบสิทธิยอนหลังได 

4) คลกิปุม  เพื่อเชื่อมตอกับระบบ web service เพื่อคนหาขอมูลสิทธิของผูที่ตองการ

ตรวจสอบ 

5) เมื่อพบขอมลู จะแสดงรายการขอมลูที่เกี่ยวของ เชน ประเภทสิทธิหลัก รพ.รบัสงตอ สถานะขอมูล เปนตน 

6) เมื่อตรวจพบขอมูลแลวสามารถพิมพออกมาเปนเอกสารได 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ปรับปรุงเม่ือ 12/11/2557)  

40  คูมือการใชงานโปรแกรม OP-PP2010 version 4.0.70 

การติดตอสอบถามปญหาการใชงานโปรแกรม 

 

ในการใชงานโปรแกรม อาจพบปญหาในการใชงาน หรือมขีอเสนอแนะการปรบัปรุงพฒันาโปรแกรม 

สามารถเขาไปไดที่ http://61.19.108.37/oppp2010/ ซึ่งจะมหีัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี ้

 
 

1) ถาม-ตอบปญหา เพื่อเปนชองทางในการสอบถามปญหาการใชงาน และสามารถสงไฟลภาพประกอบ 

กรณีเกิดปญหาขึ้น  

2) Update ใชในกรณีท่ีโปรแกรมมกีารเพิ่มเติมปรับปรงุ แกไข สามารถดาวโหลดไปปรับปรุงโปรแกรมให

สามารถใชงานไดตามหลักเกณฑที่ถกูตอง 

3) Download ใหบรกิารดาวโหลดเอกสารที่เก่ียวของ เชน รหสัตางๆ คูมือ 


