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จัดทาํโดย 
 

สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
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คาํนํา 
 

 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไดจ้ดัทาํโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและ
ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เพื่อให้หน่วยบริการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ สามารถจดัส่งขอ้มูลการให้บริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ การ
ให้บริการสมรรถภาพดา้นการแพทย ์และบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการ
เคล่ือนไหว (O&M)   
 

ดงันั้น สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงไดจ้ดัทาํเอกสารคู่มือการใชง้าน “โปรแกรมบนัทึก
ขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ” เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดศึ้กษารายละเอียดต่างๆ และสามารถ
ใชง้านโปรแกรมดงักล่าวได ้

   
    คณะผูจ้ดัทาํ
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วธีิการเข้าสู่โปรแกรมบันทกึข้อมูลเบกิอุปกรณ์คนพกิารและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ก. ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ “โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ”   
ไดท่ี้หนา้เวบ็ไซตส์าํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  www.nhso.go.th  

เมนู   กองทุนต่างๆ    การบริหารจดัการบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์      โปรแกรมบนัทึก
ขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพกิารและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ   หรือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์“โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิก
อุปกรณ์คนพกิารและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ” http://ucapps.nhso.go.th/disability_2009   
(โปรแกรมจะเขา้สู่หนา้จอลอ็กอิน ดงัภาพท่ี 1-4) 

หมายเหตุ : กรณีบนัทึกผา่นบราวเซอร์  Internet explorer ตอ้งเป็น version  6 ข้ึนไป 

ภาพที ่1 

คลิกที่เมนูกองทุนตา่งๆ
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ภาพที ่3 

 

คลิกที่การบริหารจัดการบริการฟ้ืนฟูฯ 

คลิกที่โปรแกรมฯ 
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ข. ผูใ้ชง้านโปรแกรมกรอกช่ือผูใ้ชง้าน รหสัผา่น และกดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิกอุปกรณ์
คนพิการและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยสามารถติดต่อขอช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านได้ท่ีสํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขตท่ีดูแลรับผดิชอบในแต่ละจงัหวดั ดงัภาพท่ี 5  

 

ภาพที ่5 
 
 

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

ภาพที ่4 
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ค. เม่ือเขา้สู่ระบบโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ปรากฏ

หนา้จอ ซ่ึงประกอบดว้ยรายการต่างๆ ดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 6) 
 บนัทึกเบิกอุปกรณ์ 
 บนัทึกใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 รายงานเบิกอุปกรณ์ 
  รายงานสถิติการเบิกอุปกรณ์ 
  รายงานบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
  รายงานสรุปประเภทการลงทะเบียนคนพิการ 
  รายงานตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล 
  บริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว (O&M) 
 

 
ภาพที ่6 

 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หนา้ 8 
 

เลขที ่120 หมู่ 3 ช้ัน 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” 
 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210โทรสาร 02 141 4000   www.nhso.go.th 

 

วธีิการใช้งานโปรแกรมบันทกึข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพกิารและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

1. การใช้งานเมนูบันทกึเบิกอุปกรณ์  
ผูใ้ชง้านเลือกเมนู “บนัทึกอุปกรณ์” โปรแกรมจะเขา้สู่หนา้จอประวติัการเบิกอุปกรณ์  

1.1 การตรวจสอบข้อมูลบุคคล โดยผูใ้ชง้านกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของผูรั้บบริการ และกดปุ่ม 
“คน้หา” ระบบจะทาํการตรวจสอบสิทธิและประมวลผล ณ ปัจจุบัน จากฐานข้อมูลกลางของสํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (ดงัภาพท่ี 7-9) 

ก. ขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกลุ เพศ เดือน/ปีเกิด สิทธิประกนัสุขภาพหลกั และ 
     ประเภทสิทธิยอ่ย  
ข. ขอ้มูลการลงทะเบียนผูพ้ิการ ประกอบดว้ย   

- ประเภทความพิการ กรณีท่ียงัไม่แจง้ประเภทความพิการ จะปรากฏหนา้จอแสดง โปรดระบุ         
       ประเภทความพิการ โดยสามารถระบุประเภทความพิการไดม้ากกวา่ 1 ประเภท และสามารถ 
         แกไ้ขประเภทความพิการ โดยกดปุ่ม “เพิม่/แกไ้ขประเภทความพกิาร” 

- วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด  
- หน่วยบริการท่ีปรับปรุงขอ้มูลประเภทความพิการล่าสุด  

 

 
ภาพที ่7 
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ภาพที ่8 

ค. ประวติัการเบิกอุปกรณ์   จะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 9  

 
ภาพที ่9 

1.2 การบันทกึข้อมูลการเบิกอุปกรณ์  
ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “เพิ่มอุปกรณ์” จะปรากฏรายการต่างๆ ดงัภาพท่ี 10-11 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 โรงพยาบาล/หน่วยบริการท่ีจ่ายอุปกรณ์ 
 คร้ังท่ีจ่ายอุปกรณ์ 
 วนัท่ีจ่ายอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านเลือกวนัท่ีให้บริการ หากไม่ไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลภายในระยะเวลา            
       30 วนัหลงัใหบ้ริการจะไม่สามารถทาํรายการได ้เช่น ขอ้มูลการให้บริการในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555  
       หากบนัทึกขอ้มูลวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จะไม่สามารถทาํรายการได ้(หากระบบทาํการ 
       ตรวจสอบสิทธิ ณ วนัท่ีรับบริการ พบว่า ประเภทสิทธิย่อยของผูรั้บบริการไม่ใช่สิทธิคนพิการใน 
       ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประเภทสิทธิยอ่ยไม่ใช่ 74 ระบบจะข้ึนขอ้ความแจง้ใหท้ราบ) 

การตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ประวัติการเบิกอุปกรณ์ 

การลงทะเบียนผู้พิการ 
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 เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายอุปกรณ์  
 ประเภทการรับบริการ ผูใ้ชง้านคลิกเลือก “ผูป่้วยนอก” หรือ “นอกหน่วยบริการ/ในชุมชน” หรือ  

       “ผูป่้วยใน”   

 HN กรอกเลขประจาํตวัผูป่้วยนอก หากไม่ไดก้รอก ระบบจะเตือนเม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึก 

      ขอ้มูล (กรณีท่ีประเภทการรับบริการแบบผูป่้วยนอก หรือนอกหน่วยบริการ/ในชุมชน และผูป่้วยใน) 

 AN กรอกเลขประจาํตวัผูป่้วยใน หากไม่ไดก้รอก ระบบจะเตือนเม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึก

ขอ้มูล (กรณีท่ีประเภทการรับบริการแบบผูป่้วยใน) 

 รหสัการวินิจฉยัโรค (รหสั ICD-10) ระบุการวินิจฉยัโรคท่ีแพทยส์รุปวา่เป็นโรคหรือมีภาวะท่ี

เป็นเหตุตอ้งใหเ้บิกอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการในคร้ังนั้น เม่ือกรอกรหสัการวินิจฉยัโรคหลกั 

(Principal Diagnosis, PDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการ

วินิจฉยัโรคระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉยัโรคข้ึนมาแสดง เม่ือกรอกรหสัการวินิจฉยัโรครอง 

(Secondary Diagnosis, SDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการ

วินิจฉยัโรค ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉยัโรคข้ึนมาแสดง หากไม่ไดก้รอกรหสัการ

วินิจฉยัโรค ระบบจะเตือน เม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 รหสัหตัถการ (Procedure, Proc) ระบุรหสัหตัถการ (รหสั ICD-9-CM) ของการเบิกอุปกรณ์

เคร่ืองช่วยความพิการในคร้ังนั้น เม่ือกรอกรหสัหตัถการ ระบบจะแสดงรหสัหตัถการใหเ้ลือก 

เม่ือคลิกเลือกรหสัหตัถการ ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือหตัถการข้ึนมาแสดง  

 ICD-9-CM Extension Code  เพื่อบอกจาํนวนตาํแหน่งและจาํนวนคร้ัง เช่น +21 คือ การเบิก 

เคร่ืองช่วยฟังสาํหรับเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 10 ปี 2 ขา้งในการเบิกคร้ังเดียวกนั 

หมายเหตุ การเบิกอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง ผูใ้ช้งานต้องบันทึกข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการตาม
หลกัเกณฑ ์
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ภาพที ่10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 
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1.2.1 รายการเบิกอุปกรณ์  

 โปรแกรมจะแสดงหนา้จอใหเ้ลือกคน้หาอุปกรณ์ใหก้รอกช่ืออุปกรณ์หรือรหสัอุปกรณ์ กดปุ่ม 
“คน้หา” จะปรากฏรายการอุปกรณ์ หรือคน้หารายการอุปกรณ์ท่ีแสดงบนหนา้จอ 

 คลิกเลือกรายการอุปกรณ์ในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้รายการ  และกดปุ่ม “ตกลง”  

จะปรากฏหนา้จอรายการอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 12  
 

 

ภาพที ่12 
1.2.2 การบันทกึราคาทีจ่่ายจริงและจํานวนทีเ่บิก 

 ใหก้รอกราคาท่ีจ่ายจริง (ต่อหน่วย) และจาํนวนท่ีเบิก (ช้ิน) ระบบจะคาํนวณจาํนวนเงินใหโ้ดย 
 อตัโนมติัและจะแสดงจาํนวนเงินในช่องราคาอุปกรณ์รวม ทั้งน้ี อตัราค่าใชจ่้าย สาํนกังาน 
 หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติพิจารณาสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยบริการจดัซ้ือหรือจดัหา
อุปกรณ์บวกค่าดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาค่าเวชภณัฑต์ามประกาศ
กระทรวงการคลงั เร่ืองอตัราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใชส้าํหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 โดยไม่เกินเพดานราคา
กลางท่ีกาํหนดใหแ้ก่หน่วยบริการ  

 กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล”  จะปรากฏหนา้จอรายการอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 13-14 

 ทั้งน้ี หน่วยบริการสามารถแกไ้ขหรือลบรายการภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัใหบ้ริการ    

หมายเหตุ  :  กรณีมีรายการเบิกอุปกรณ์มากกวา่ 1 รายการ/วนั สามารถทาํรายการ โดยคลิกเลือกรายการอุปกรณ์ 
                    ในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้รายการอุปกรณ์ท่ีเบิกได ้  
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2. การใช้งานเมนูบันทกึให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

2.1 การตรวจสอบข้อมูลบุคคล โดยผูใ้ชง้านกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของผูรั้บบริการ และกดปุ่ม 
“คน้หา” ระบบจะทาํการตรวจสอบสิทธิและประมวลผล ณ ปัจจุบนั จากฐานขอ้มูลกลางของสาํนักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก. ขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกลุ เพศ เดือน/ปีเกิด สิทธิประกนัสุขภาพหลกั  
และประเภทสิทธิยอ่ย 

ข. ประเภทผูรั้บบริการ คลิกเลือก “คนพิการ” หรือ “ผูป่้วยระยะฟ้ืนฟ”ู 
ค. ขอ้มูลการลงทะเบียนผูพ้ิการ ประกอบดว้ย  

- ประเภทความพิการ กรณีท่ียงัไม่แจง้ประเภทความพิการ จะปรากฏหนา้จอแสดง โปรดระบุ 
    ประเภทความพิการ โดยสามารถระบุประเภทความพิการไดม้ากกวา่ 1 ประเภท และสามารถ 
    แกไ้ขประเภทความพิการ โดยกดปุ่ม“เพิ่ม/แกไ้ขประเภทความพิการ” 

- วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด  
- หน่วยบริการท่ีปรับปรุงขอ้มูลประเภทความพิการล่าสุด  

ง. ขอ้มูลประวติัการรับบริการฟ้ืนฟ ู 
จะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี 15  
 

 
ภาพที ่15 

การตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ประวัติการรับบริการฟ้ืนฟู 
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2.2 การบันทึกข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “เพิ่มการให้บริการ” จะปรากฏ

รายการต่างๆ ดงัภาพท่ี 16-17 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     หน่วยบริการท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
     คร้ังท่ีรับบริการ 
     วนัท่ีให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หน่วยบริการเลือกวนัท่ีให้บริการ หากหน่วยบริการไม่ได้ทาํ 

          การบนัทึกขอ้มูลภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัให้บริการ หน่วยบริการจะไม่สามารถทาํรายการได ้ 
          เช่น ขอ้มูลการให้บริการในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 หากบนัทึกขอ้มูลวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จะ 
          ไม่สามารถทาํรายการได ้
 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
 ประเภทการรับบริการ ผูใ้ชง้านคลิกเลือก “ผูป่้วยนอก” หรือ “นอกหน่วยบริการ/ในชุมชน”  
 HN กรอกเลขประจาํตวัผูป่้วยนอก หากไม่ไดก้รอก ระบบจะเตือนเม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึก

ขอ้มูล 
 รหัสการวินิจฉัยโรค (รหัส ICD-10) ระบุการวินิจฉัยโรคท่ีแพทยส์รุปว่าเป็นโรคหรือมีภาวะท่ี 

เป็นเหตุตอ้งให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในคร้ังนั้น เม่ือกรอกรหัสการวินิจฉยัโรคหลกั (Principal  
Diagnosis, PDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการวินิจฉยัโรค  
ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉยัโรคข้ึนมาแสดง เม่ือกรอกรหสัการวินิจฉยัโรครอง (Secondary 
Diagnosis, SDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการวินิจฉยัโรค 
ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉัยโรคข้ึนมาแสดง หากไม่ไดก้รอกรหัสการวินิจฉัยโรค ระบบจะ
เตือน เม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึกขอ้มูล  

    รหัสหัตถการ (Procedure, Proc) ระบุรหัสหัตถการ (รหัส ICD-9-CM) ของการให้บริการฟ้ืนฟ ู
      สมรรถภาพ เม่ือกรอกรหัสหัตถการ ระบบจะแสดงรหัสหัตถการให้เลือก เม่ือคลิกเลือกรหัส 
      หตัถการ ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือหตัถการข้ึนมาแสดง หากไม่ไดก้รอกรหสัหตัถการ ระบบจะเตือน   
      เม่ือหน่วยบริการทาํการบนัทึกขอ้มูล   
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2.3 คลกิปุ่ม “เลอืกการให้บริการ” จะปรากฏหนา้จอรายการอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 18 
 การคน้หารายการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เลือกช่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือรหัสบริการ 
     ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรอกช่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือรหัสบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กดปุ่ม  
     “คน้หา” จะปรากฏรายการบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หรือคน้หารายการบริการท่ีแสดงบนหนา้จอ 
 คลิกเลือกรายการบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้รายการ  และกดปุ่ม “ตกลง”  
 ระบบจะคาํนวณค่าบริการใหโ้ดยอตัโนมติัและจะแสดงจาํนวนเงินในช่องค่าบริการ ทั้งน้ี อตัรา 
      ค่าใชจ่้าย สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติพิจารณาสนบัสนุนค่าใชจ่้าย โดยไม่เกินเพดาน 
      ราคากลางท่ีกาํหนดใหแ้ก่หน่วยบริการ ดงัภาพท่ี 19 
 กดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” จะปรากฏหนา้จอรายการการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ดงัภาพท่ี 20 
 ทั้งน้ี หน่วยบริการสามารถแกไ้ขหรือลบรายการภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัใหบ้ริการ หากเลย 
     กาํหนดเวลาดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้  

หมายเหตุ  : การใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพมากกวา่ 1 รายการ/คน/วนั ท่ีแพทยส์รุปวา่เป็นโรคหรือมีภาวะท่ีเป็นเหตุ 
                    ตอ้งใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูใ้ชง้านสามารถทาํรายการ โดยกดปุ่ม “เพิ่มการใหบ้ริการ” และทาํตาม 
                    ขั้นตอนตามรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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3. การใช้งานเมนูบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการทาํความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว (O&M)  

ผูใ้ชง้านคลิกเลือกเมนู “บริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว 
(O&M)” จะปรากฏรายการต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 การตรวจสอบข้อมูลบุคคล โดยผูใ้ชง้านกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของผูรั้บบริการ และกดปุ่ม
“คน้หา” ระบบจะทาํการตรวจสอบสิทธิและประมวลผล จากฐานขอ้มูลกลางของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก. ขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกลุ เพศ เดือน/ปีเกิด สิทธิประกนัสุขภาพหลกั ประเภทสิทธิยอ่ย 
ข. ประเภทผูรั้บบริการ คลิกเลือก “คนพิการ” หรือ “ผูป่้วยระยะฟ้ืนฟ”ู 
ค. ขอ้มูลการลงทะเบียนผูพ้ิการ ประกอบดว้ย  

- ประเภทความพิการ กรณีท่ียงัไม่แจง้ประเภทความพิการ จะปรากฏหนา้จอแสดง โปรดระบุประเภท    
ความพิการ โดยสามารถระบุประเภทความพิการไดม้ากกว่า 1 ประเภท และสามารถแกไ้ขประเภท
ความพิการ โดยกดปุ่ม“เพิ่ม/แกไ้ขประเภทความพิการ” 
- วนัท่ีปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด  
- หน่วยบริการท่ีปรับปรุงขอ้มูลประเภทความพิการล่าสุด  

ง. ขอ้มูลประวติัการรับบริการฟ้ืนฟ ูจะปรากฏหนา้จอ ดงัภาพท่ี 21  
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การตรวจสอบข้อมูลบุคคล

ประวัติการรับบริการฟ้ืนฟู 
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3.2 การบันทกึข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการทาํความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและ 

การเคลือ่นไหว (O&M)    
ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “เพิ่มการใหบ้ริการ” โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หน่วยบริการท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  

 คร้ังท่ีรับบริการ 

 วนัท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ผูใ้ชง้านเลือกวนัแรกท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  

 ช่วงเวลาการรับบริการ ผูใ้ชง้านกรอกระยะเวลาเร่ิมตน้-ระยะเวลาส้ินสุด 

 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  

 ประเภทการรับบริการ ผูใ้ชง้านคลิกเลือก “ผูป่้วยนอก” หรือ “นอกหน่วยบริการ/ในชุมชน”  

 HN กรอกเลขประจาํตวัผูป่้วยนอก   

 รหัสการวินิจฉยัโรค (รหัส ICD-10) ระบุการวินิจฉัยโรคท่ีแพทยส์รุปว่าเป็นโรคหรือมีภาวะท่ี

เป็นเหตุตอ้งใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในคร้ังนั้น เม่ือกรอกรหสัการวินิจฉยัโรคหลกั (Principal 

Diagnosis, PDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการวินิจฉยัโรค 

ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉยัโรคข้ึนมาแสดง เม่ือกรอกรหัสการวินิจฉยัโรครอง (Secondary 

Diagnosis, SDx) ระบบจะแสดงรหสัการวินิจฉยัโรคใหเ้ลือก เม่ือคลิกเลือกรหสัการวินิจฉยัโรค 

ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือการวินิจฉยัโรคข้ึนมาแสดง 

 รหัสหัตถการ (Procedure, Proc) ระบุรหสัหัตถการ (รหัส ICD-9-CM) ของการให้บริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ เม่ือกรอกรหัสหัตถการ ระบบจะแสดงรหัสหัตถการให้เลือก เม่ือคลิกเลือกรหัส

หตัถการ ระบบจะดึงขอ้มูลช่ือหตัถการข้ึนมาแสดง ดงัภาพท่ี 22 
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 ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “เลือกการใหบ้ริการ”  
 ผูใ้ชง้านคลิกเลือกรายการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้รายการ  และกดปุ่ม 

“ตกลง” ดงัภาพท่ี 23  
 ระบบจะคาํนวณค่าบริการใหโ้ดยอตัโนมติัและจะแสดงในช่องค่าบริการ 
 ผูใ้ชง้านกดปุ่ม “บนัทึกขอ้มูล” จะปรากฏหนา้จอรายการการใหบ้ริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
       ดงัภาพท่ี 24  
 ทั้งน้ี หน่วยบริการสามารถแกไ้ขหรือลบรายการภายในระยะเวลา 30 วนัหลงัใหบ้ริการ หากเลย

กาํหนดเวลาดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ ปรากฏหนา้จอดงัภาพจะปรากฏรายการ
ต่างๆ ดงัภาพ 

 

หมายเหตุ  :  ผูใ้ชง้านบนัทึกการให้บริการดา้นการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคล่ือนไหว (O&M) 
                   1 รายการ/คน/หลกัสูตร เพียงคร้ังเดียว 
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รายงานการเบิกอุปกรณ์และบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ประกอบดว้ยรายงานต่างๆ ดงัน้ี 

 รายงานเบิกอุปกรณ์ 
 รายงานสถิติการเบิกอุปกรณ์ (ใหม่) 
 รายงานบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 รายงานสถิติการบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (ใหม่) 
 รายงานสรุปประเภทการลงทะเบียนฯ  
 รายงานตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล (ใหม่) 

ผูใ้ชง้านเลือกเมนูรายงาน โดยระบุช่วงวนัท่ีตอ้งการเรียกดูรายงาน (ระบุช่วงเวลาไดไ้ม่เกิน 30 วนั) โดยคลิก
เลือก สปสช. เขต จงัหวดัท่ีหน่วยบริการตั้งอยู ่ และสามารถคลิกปุ่ม “Excel” เพื่อ Export ขอ้มูลจากระบบ 

 
  

 


