
ระบบงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(Username & Password)

การประชุมช้ีแจงการเบิกจายโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล

ภายใตสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 7 ขอนแกน 

วันที่ 16 มีนาคม 2566   ผานการประชุมออนไลน (ZOOM Meeting)
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ระบบงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ระบบงานของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) มีระบบที่ใหบริการจํานวนมากและ
มีความหลากหลาย ทั้งระบบที่ใหบริการหนวยบริการ
และ หนวยงานภาคีเครือขาย ตางๆ ที่เขาใชงาน
ระบบของ สปสช.
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รวมรายช่ือบริการออนไลน

nhso.go.th => บริการออนไลน (https://www.nhso.go.th/page/online_service)

https://www.nhso.go.th/page/online_service
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รวมรายช่ือบริการออนไลน



รูปแบบระบบงาน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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แบงตามรูปแบบระบบงานที่ใหบริการ

1. Web Application : 

2. Install Application : เขาใชงานผานโปรแกรม สปสช. เชน 
ระบบตรวจสอบสิทธิ NHSO Smart Card Authentication System

ระบบ NHSO Client

3. Mobile Application : โดยผาน Application บนมือถือ เชน 

สปสช 1330

Line สปสช.
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กลุมระบบงาน ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ภายใน Data Center (DC)

• ผูกกับรหัสประจําตัวประชาชนรายบุคคล

• ประกอบดวยตัวเลข 13 หลัก (ข้ึนตนดวยป
ปฏิทินที่สราง)

เชนระบบ

• ระบบตรวจสอบและยืนยันการเขารับบริการ 
(New Authentication)

• ระบบจัดการบริหารจัดการงบคาเสื่อม

• ระบบบริหารจัดการรหัสยามาตรฐาน

ภายนอก Data Center (NDC)

• ผูกกับรหัสประจําตัวประชาชนรายบุคคลหรือ
รหัสหนวยบริการ

เชนระบบ

• API Authentication (API Kiosk)

• ระบบ Authentication ดวยบัตร Smart 
Card (ERM)

• ชดเชยคาบริการทางการแพทยเจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP)
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ตัวอยางระบบ Non Data Center (NDC)
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ตัวอยางระบบใน Data Center (DC)
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การเขาใชงานระบบ Data Center ไมไดเน่ืองจาก

1. ไมเขาใชงานเกิน 180 วัน

2. พบความผิดปกติในการเขาใชงาน (ระงับโดย สปสช.)

3. ปดปรับปรุงระบบตามรอบระยะเวลา

4. ผูใชงานไมไดดําเนินการกําหนดรหัสผานใหม เมื่อ Reset รหัสผาน



การขอดําเนินการชื่อผูใชงานในระบบ Data Center (DC)
สําหรับ รพ.สต. ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ในพื้นที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7

(ที่เขาประชุมวันที่ 16 มีนาคม 2566)
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ระบบสําหรับ รพ.สต. ในสังกัด อบจ. (สปสช. เขต 7 ขอนแกน)

1. ระบบจัดการบริหารจัดการงบคาเสื่อม (Investment Budget)

2. ระบบตรวจสอบและยืนยันการเขารับบริการ (New Authentication)
(ระบุในฟอรม ตรวจสอบสิทธิ หรือ จองสิทธิ)

3. Seamless for DMIS (Moph Claim)

4. ระบบบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลทางการแพทย E-Claim (online)

5. ระบบบริหารจัดการรหัสยามาตรฐาน (Drug Catalog)

6. KTB Health Wallet (ในหน่ึงหนวยขอใหระบุ Admin 1 ทาน)

7. OP/PP Individual Record
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ข้ันตอนดําเนินการขอสิทธิเขาใชระบบงาน สปสช.

1. จัดทําไฟล PDF เพื่อใชแนบในขั้นตอนสงขอมูล โดย Scan เอกสารท่ีลงนามเรียบรอยแลว
ท้ังหมดรวมกันเปน PDF ไฟลเดียว (เอกสารฉบับจริงขอใหเก็บไวท่ีหนวยบริการเพื่อตรวจสอบ)
โดยในไฟลประกอบดวย

1.1. หนังสือราชการขอเขาใชงานระบบ [word]

1.2. รายชื่อผูขอเขาใชงานระบบ (เอกสารแนบ 1) [Excel]

1.3. สําเนาบตัรประชาชน บัตรขาราชการ ผูขอเขาใชระบบ (เอกสารแนบ X)

2. ไฟลท่ีตองสงให สปสช. คือขอ 1 และ 1.2
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3. หนวยบริการสงไฟลโดยรวมไฟล ZIP (PDF+Excel) เปนไฟลเดียวโดยชือ่ไฟลใหตั้งใน
รูปแบบ รหัส รพ.สต. - ชื่อหนวยงาน เชน XXXXX-รพ.สต.ABC.zip

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมและสงขอมูลตอบกลับไดท่ี

ข้ันตอนดําเนินการขอสิทธิเขาใชระบบงาน สปสช.
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ข้ันตอนดําเนินการขอสิทธิเขาใชระบบงาน สปสช.
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กําหนดเวลาดําเนินการ Username Password

1. หนวยบริการฯ จัดทําหนังสือราชการขอสิทธิเขาใชงานระบบและเอกสารประกอบ ใน
รูปแบบไฟล “PDF+Excel” สงเขาฟอรมรับขอมูลเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนตรวจสอบ ภายในวันท่ี 24 มีนาคม 2566 ผานระบบ (เอกสารตนฉบับเก็บไวท่ี
หนวยเพื่อใชตรวจสอบในภายหลัง)

2. องคการบริหารสวนจังหวัด (กส. รอ. มค.) ตรวจสอบขอมูลหนวยบริการในสังกัด 
“PDF+Excel” ท่ีไดตรวจสอบแลว แยกตามหนวยบริการในสังกัดใหกับ สปสช. เขต 7 
ขอนแกน ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2566

3. สปสช. เขต 7 ขอนแกน ดําเนินการจัดการสิทธิผูใชงานภายใน 15 วันทําการ (นับจากท่ี
ไดรับเอกสารถูกตองครบถวน) และตอบกลับทาง E-Mail (รายบุคคล ในเอกสารแนบ 1)
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ประสานงานดําเนินการผูใชระบบงาน สปสช.เขต 7 ขอนแกน

• นายณัฐพล ชัยศิริถาวรกุล (อั้ม)

• โทร / Line : 092-281-2610

• E-Mail : nhso7.c4@nhso.go.th
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Line Open Chat สปสช. เขต 7 กองทุน UC R7

แนะนําหองสนทนา Open Chat

- สอบถามขอมูล สปสช. เขต 7 ขอนแกน

- ปรึกษาปญหา คําถามกองทุน

- ติดตามขอมูลงานประกัน

ขอความรวมมือ

- ไมลงขอมูลสําคัญ เชน User & Password

- ไมลงขอมูลที่ละเอียดออน เชน ขอมูลสวนบุคคล

- มีมารยาทในการใชหองสนทนา เนื่องจากเปนพ้ืนที่

สาธารณะ
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7D Channel
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