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การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบรกิาร

Krungthai Digital Health Platform

ส าหรบั User ผู้ใช้งาน
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Agenda
• รายการกิจกรรม
• Health Wallet
• Hospital Portal
o การเขา้ใช้งานระบบ
o ขัน้ตอนการยืนยันตัวตนในการรบับรกิาร
o กิจกรรมท่ีต้องมีการบนัทึกผลการให้บรกิาร
o หน้าจอบนัทึกผลการให้บรกิาร
o ขัน้ตอนการคืนสิทธิ
o ขัน้ตอนการน าส่งใบเบกิจา่ย
o การเรยีกดูรายงาน
• FAQ
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❶
หน่วยบรกิาร ท่ีเข้ารว่มโครงการ
ส่งใบค าขอลงทะเบียนผู้ใชง้าน
ในระบบฯ ให้ทางหน่วยงาน 

สปสช.

❷
สปสช.

สรา้งผู้ใช้งานในระบบฯ

❸
เข้าระบบเพ่ือยืนยันตัวตน

และเปดิการใชง้าน
(User Activation)

❹
เจ้าหน้าท่ี Admin ระบบ
ในหน่วยบรกิารของท่าน 

เป็นผู้ ก ำหนดสิทธ/ิบทบำท
การใชง้านตามท่ีหน่วยบรกิารของ

ท่านก าหนดไว้

❻
เม่ือเริม่ให้บรกิาร ระบบจะน า
ข้อมูลการให้บรกิารของแต่
ละหน่วยบรกิาร มาแสดงให้
ผู้ใช้บรกิารต่างๆได้ 

ท ำกำรนัดหมำย นัดหมาย

❼
ผู้ใช้บรกิาร ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน

ผ่านแอพฯ เป๋ำตัง เพ่ือตรวจสอบสิทธิ

ประโยชน์ฯ และนัดหมายเวลา
เข้ารบับรกิาร

❺
ต้ังค่าขอ้มูลรายละเอียดการ
ให้บรกิารตามหน่วยบรกิารของ
ท่าน เพ่ือน ามาแสดงในแอพฯ 

เป๋ำตัง เช่น วนั-เวลา ให้บรกิาร 

เป็นต้น

ผู้ขอใชบ้รกิาร

เข้ำรบักำรบรกิำร
ตามท่ีได้ลงทะเบียนนัดหมาย

10
❾

เมื่อผู้ขอรบับรกิาร มาติดต่อหนว่ยบรกิาร 

ตามเวลานดัหมาย เจา้หนา้ท่ีจะต้อง ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอรบับรกิำร โดยวธิ ีดังนี้

1. Dip Chip บัตรประชาชน
2. กรอกขอ้มูลบตัรบตัรประชาชน/สูติบตัร

3. QR Code/Virtual ID เป๋ำตัง

เจา้หนา้ท่ี ตรวจสอบ ข้อมูลผูข้อรบับรกิาร 
และเวลานดัหมาย ดังนี้
1. ยืนยัน/เล่ือน/ยกเลิก การนัดหมาย
2. ตรวจสอบสิทธฯิจากเพศและอายุ
3. การระบุเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือรบัสิทธิ
4. ประวติัการใชสิ้ทธิ

❽

13
เจา้หนา้ท่ีสามารถกรอก
ข้อมูลเพ่ือบนัทึกผลกำร

ตรวจได้ (ถ้ำม)ี
เช่น ผล LAB ผลเลือด ผล

การคัดกรอง

14
เจา้หนา้ท่ี ท่ีท าการอนมุัติเบิกจา่ยสามารถ

สรำ้งใบเบิกจำ่ยและส่งเบิก มายัง สปสช. ได้
โดย รพ. สามารถก าหนดระดับการอนมุติัได้ 2

ระดับได้แก่ 
1) ผู้จดัเตรยีมรายการ (Maker) และ 
2) ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

เจา้หนา้ท่ี สปสช. สามารถ
ดูข้อมูลอนมุัติเบิกจำ่ย

และท ำกำรอนมุติัรำยกำรได้

15
เจ้าหน้าท่ี สปสช. สามารถ

อนุมัติกำรต้ังเบกิผ่ำนระบบของ สปสช. 
และอนุมัติกำรโอนเงนิผ่ำน 

Krungthai Corporate Online

16
โรงพยาบาล สามารถ

ตรวจสอบสถำนะกำรอนมุติั 
และ สถำนะกำรโอนเงนิ

ได้โดยผา่น Hosp. Portal

17

เจ้าหน้าท่ี สามารถ
เรยีกดูขอ้มูล

รายการนัดหมาย 
การเขา้รบับรกิารใน
แต่ละวนัผ่านระบบได้

11
ผู้ใชบ้รกิาร สามารถตรวจสอบ 
ประวติักำรเขำ้รบับรกิำร/ใชสิ้ทธิ

ผ่านแอพ เป๋ำตัง

12
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รายการกิจกรรม

• การทดสอบการต้ังครรภ์ (Pregnancy test)
• ยาเม็ดคุมก าเนิด
• ยาเม็ดคุมก าเนิด (Lynestrenol 0.5mg.)
• ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน
• ถุงยางอนามัย
• ยาเสรมิธาตุเหล็กเพ่ือป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก [เฉพาะกทม. เขต 13]
• ยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กและกรดโฟลิคและการค าแนะน า ติดตาม
• ชุดบรกิารตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครยีดและซึมเศรา้ ความเส่ียงต่อการใช้

บุหรี ่แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้ค าปรกึษาแนะน า
• ชุดบรกิารประเมินและคัดกรองภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจยัเส่ียงต่อการใช้บุหรี ่แอลกอฮอล์

และสารเสพติด และการให้ค าปรกึษาแนะน า
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Health Wallet

การกาํหนดบทบาทการเขาใชงาน KTB 

1.จ.กาฬสินธุ และ ขอนแกน น.ส.ญาศินี ตั้งวงษ 061 4215278

 e-mail : yasinee.t@nhso.go.th

2.จ.มหาสาคาม และรอยเอ็ด นายภาคภูมิ คนรู 065 5133212

e-mail  phakphum.k@nhso.go.th
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ข้ันตอนการจองสิทธิรบับรกิารยาเม็ดคมุก าเนิด

2 31 4

เลือก “ยาเม็ดคมุก าเนิด”
เปิดแอปฯ เป๋าตัง>
กระเป๋าสุขภาพ

- Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission

แสดงเงื่อนไขการรบัสิทธิ แสดงหน่วยบรกิารกรณีใช้สิทธิครบ
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ข้ันตอนการจองสิทธิรบับรกิารยาเม็ดคมุก าเนิด

6

กด “จองสิทธิ” แสดงสถานะการจองสิทธิส าเรจ็

5

กรณีใช้สิทธิครบ 
(ไม่แสดงปุ่มจองสิทธิ)

กรณีปิดท าการ
(ไม่แสดงปุ่มจองสิทธิ)

- Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
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ข้ันตอนการเข้ารบับรกิารยาเม็ดคมุก าเนิด

แสดงรายการนัดหมาย
จองสิทธิ

แสดง QR Code ให้หน่วยบรกิาร Scan

1

เลือกรายการนัดหมาย กด “รบัสิทธิ”

2 3 4

- Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
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ข้ันตอนการนัดหมายกับหน่วยบรกิาร ส าหรบักิจกรรมอื่นๆ

- Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
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ข้ันตอนการนัดหมายกับหน่วยบรกิาร

- Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
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Hospital Portal
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การเข้าใช้งานระบบ ฯ

ผู้ใช้งานระบบ Krungthai Digital Health Platform ทุกท่าน ต้องมีข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จาก สปสช ก่อน จากน้ันต้องท าการ log in ครัง้แรก

เพ่ือ Activate User* ต่อมา Super Admin ของแต่ละหน่วยงานเห็นขอ้มูล User ผู้ใช้งาน ถึงจะท าการสรา้งบทบาทให้ User เข้าใช้งานได้

วธีิการเข้าสู่ระบบมีขั้นตอนดังน้ี

▪ เปิด web browser (google chrome) โดยพิมพ์

https://www.healthplatform.krungthai.com
▪ ระบุชื่อผู้ใช้งาน (user) ท่ีได้รบัจาก E-mail และ Password (ท่ีได้รบัจาก สปสช.) เม่ือระบุข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

ทุก User ต้องท าการ log in เข้า
ระบบครัง้แรกด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ 

รหัสผ่านท่ีถูกต้อง
จงึจะพบ Error Massage 

“ข้อมูลของท่านอยู่ในระบบเรยีบรอ้ยแล้ว 
รอการต้ังค่าจากผู้ดูแลระบบ”

เป็นอนั Activate User ส าเรจ็
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ขัน้ตอนการยืนยันตัวตนรบับรกิาร
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร

เม่ือประชาชนเข้ามารบับรกิาร ต้องท าการยืนยันตัวตน ไปยังหัวข้อ การใช้บรกิาร > ยืนยันตัวตน 

โดยระบบจะแสดงวธีิยืนยันตัวตนผู้มารบัสิทธ์ิด้วยวธีิต่างๆ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี

หน้าจอยืนยนัตวัตนของเขต 13

หน้าจอยืนยนัตวัตนของเขต 1-12



CONFIDENTIAL 1515

การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
หลักจากมีการติดต้ังและเปิด MOI App เรยีบรอ้ยแล้ว คลิกท่ี “Dip Chip บัตรประชาชน” และท าการเสียบบัตรท่ีเครื่องอ่านบัตรได้ทันที

(ใช้ MOI App สามารถดาวน์โหลดและติดต้ังได้ในเมนู “ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร”)

กรณีพบหน้าจอน้ีหมายถึง...
• ยังไม่ได้ติดต้ัง MOI App

ให้ไปดาวน์โหลดและติดต้ังท่ีดาวน์โหลด

โปรแกรม / เอกสาร

• ยังไม่ได้ Run MOI App

ต้องดับเบ้ิลคลิกเปิด icon นี้

กรณีพบหน้าจอน้ีหมายถึง...
• ตรวจสอบเครื่องอา่นบัตร Smart Card วา่ติดต้ัง

ท่ีคอมพิวเตอรเ์รยีบรอ้ยแล้วหรอืยัง

• หากติดต้ังแล้วยังพบหน้าจอให้ลองท าการเปล่ียน

เครื่องอา่นบัตรอนัใหม่
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร (ส าหรบัเขต 1-12)
กรณีท่ีไม่สามารถ Dip Chip ได้ ต้องเลือก กรอกข้อมูลบัตรประชาชน เลือกเหตุผลตามความเป็นจรงิ และระบุข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากน้ัน

คลิก ตรวจสอบข้อมูล
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
กรอกข้อมูลใบสูติบัตร

กรณีผู้เข้ารบับรกิาร อายุน้อยกวา่ 7 ปี หรอื มากกวา่ 7 ปี แต่ไม่มีบัตรประชาชน เลือก กรอกข้อมูลใบสูติบัตร

ซ่ึงต้องระบุข้อมูลเลขบัตรประชาชน มารดา / บิดา หรอื ผู้ปกครองให้ถูกต้อง กดตรวจสอบข้อมูล แล้วกด ยืนยัน
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
ส าหรบัประชาชนท่ีท าการลงทะเบียนยืนยันตัวผ่านแอฟ “เป๋าตัง” เรยีบรอ้ย ให้หน่วยงานเลือก QR Code/Virtual ID แอฟพลิเคช่ันเป๋าตัง 

ให้ผู้เข้ารบับรกิารท าการกดแสดง QR Code แล้วหน่วยบรกิารสแกน QR Code ดังกล่าว หรอืระบุ Virtual ID 9 หลัก จากน้ัน คลิกตรวจสอบสิทธิ
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
เม่ือยืนยันตัวตนส าเรจ็แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้บรกิาร ซ่ึงจะพบหน้ากิจกรรมนัดหมายและปุ่มรบับรกิาร กรณียืนยันการรบับรกิารเจ้าหน้าท่ี

หน่วยบรกิารท าการกดปุ่ม รบับรกิาร ระบบจะบันทึกการยืนยันรบับรกิารกิจกรรมดังกล่าว ผู้รบับรกิารมาตามเวลาท่ีนัดหมาย และ ต้องมาท่ีหน่วย

บรกิาร ท่ีนัดหมายเท่าน้ัน หากมาไม่ตรงหน่วยท่ีนัดหมายไว ้ต้องติดต่อให้หน่วยท่ีนัดหมายท าการยกเลิกนัดหมาย หรอื ติดต่อ 1330 เพ่ือยกเลิก

นัดหมาย

รพ.มหาชน

❶

❷
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
กรณี ผู้เข้ารบับรกิารไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน จะต้องเลือกกิจกรรมจาก tab กิจกรรมท่ีได้รบัสิทธิ หรอื กิจกรรมอื่นๆ

จากน้ันให้ท าการคลิก รบับรกิาร และหากต้องระบุเง่ือนไขเพ่ิมเติม ให้ระบุตามความเป็นจรงิ และคลิกยืนยันการเข้ารบับรกิาร

หน่วยตรวจที่ 1

หน่วยตรวจที่ 2

หน่วยตรวจที่ 3

เลือกหน่วยตรวจท่ีต้องการ
ตามรายการท่ีแสดง

เลือกจ านวนแผงยาท่ีต้องการ

❶

❷

❸

❹

❺
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
กิจกรรมท่ีผู้เข้ารบับรกิารยืนยันเรยีบรอ้ยจะไปปรากฏในหัวข้อ ประวติัการใช้บรกิาร

❶

❷
รพ.มหาชน
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เงื่อนไขการรบัสิทธิแต่ละกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม รหัสกิจกรรม กิจกรรมท่ีมีการบันทึกผล

การทดสอบการต้ังครรภ์ (Pregnancy test) B17 🗸

ยาเม็ดคุมก าเนิด C01 -

ยาเม็ดคุมก าเนิด (Lynestrenol 0.5 mg.) C03 🗸

ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน B54 -

ถุงยางอนามัย C02 -

ยาเสรมิธาตุเหล็กเพ่ือป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (เฉพาะกทม.เขต13) I01 🗸

ยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กและกรดโฟลิค และการให้ค าแนะน า ติดตาม I02 -

ชุดบรกิารตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวความเครยีดและซึมเศรา้ ความเส่ียงต่อการใช้บุหรี ่แอลกอฮอล์
และสารเสพติด และการให้ค าปรกึษาแนะน า 

S01 🗸

ชุดบรกิารประเมินและคัดกรองภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเส่ียงต่อการใช้บุหรี ่แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้ค าปรึกษาแนะน า 

S02 🗸
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การบันทึกข้อมูลการให้บรกิาร:
เข้าใช้งานท่ีมนู บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร ค้นหารายการท่ีต้องการบันทึกโดยระบุข้อมูล filter ต่างๆ และกด ค้นหา จากน้ันบันทึกผลโดยกดท่ี

โรงพยาบาลมหาชน



CONFIDENTIAL 2424

การบนัทึกผล การทดสอบการต้ังครรภ์ (Pregnancy test) 

บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร สรุปผลการคัดกรอง จากน้ันกด                   และ
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การบนัทึกผล ยาเม็ดคุมก าเนิด (Lynestrenol 0.5 mg.)

บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร สรุปผลการคัดกรอง จากน้ันกด                   และ
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การบันทึกผล ยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็กเพ่ือป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (เฉพาะกทม.เขต13)

บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร สรุปผลการคัดกรอง จากน้ันกด                   และ
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การบันทึกผล ชุดบรกิารตรวจและประเมินความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ความเครยีดและซึมเศรา้ ความเส่ียง
ต่อการใช้บุหรี ่แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้ค าปรกึษาแนะน า

บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร สรุปผลการคัดกรอง จากน้ันกด                   และ
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การบันทึกผล ชุดบรกิารประเมินและคัดกรองภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจยัเส่ียงต่อการใช้บุหรี ่
แอลกอฮอล์และสารเสพติด และการให้ค าปรกึษาแนะน า

บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร สรุปผลการคัดกรอง จากน้ันกด                   และ
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ขัน้ตอนการคืนสิทธิ
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รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

การคืนสิทธิประโยชน์
กรณีท่ี ต้องท าการคืนสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้ารบับรกิาร ไปยัง หัวข้อ การใช้บรกิาร > ตรวจสอบการนัดหมาย > การรบับรกิาร

หากไม่เลือกกิจกรรมจะปรากฏข้อมูลการรบับรกิารท้ังหมด สามารถก าหนดช่วงวนัท่ีได้  เม่ือพบกิจกรรมท่ีต้องการคืนสิทธิ ให้คลิกท่ี 

❶

❷

❸
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รพ.มหาชน รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

การคืนสิทธิประโยชน์
เม่ือยืนยันการคืนสิทธิจะพบหน้าจอข้อความแสดง ยกเลิกรายการรบับรกิารส าเรจ็ และกิจกรรมดังกล่าวจะถูกคืนสิทธิแก่ผู้เข้ารบับรกิารทันที

ข้อมูลการคืนสิทธิจะถูกบันทึกอยู่ในหัวข้อ คืนสิทธิ
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ขัน้ตอนน าส่งใบเบกิจา่ย

การเซตการเบิกจาย >> เมนูขอมูลหนวยบริการ >> tab การเบิก e claim>> เซตระบบการสรางใบเบิกจาย 

(เบิกจายหนวยบริการไหน ใหใส user นั้น)
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รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

น าส่งใบเบิกจา่ย
เม่ือเข้าเมนู การเบิกจ่าย > สรา้งใบเบิกจ่าย จะพบแถบ สรา้งใบเบิกจ่าย ซ่ึงจะแสดงกิจกรรมท้ังหมดท่ีพรอ้มน าส่งเบิกเคลมกับทาง สปสช.

โดยในหน้าจอน้ีอาจแตกต่างกันไปหากมีการ “ต้ังค่าการเคลม” เป็น 2 ข้ันตอน (จะมีแถบ รออนุมัติ เพ่ิมข้ึนมา)

ตัวอย่างน้ีจะเป็นการอนุมัติเคลมแบบ 1 ข้ันตอน 

กรณีท่ีต้ังเป็นการส่งแบบอัตโนมัติ ระบบจะท าการสรา้งใบเบิกจ่ายให้ตอนส้ินวนั 
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น าส่งใบเบิกจา่ย
หากต้องการดูรายละเอียดผู้รบับรกิารและจ านวนแผงยาเม็ดคุมก าเนิดให้คลิกปุ่ม

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน
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น าส่งใบเบิกจา่ย
แถบ สรา้งใบเบิกจ่าย จะแสดงรายการท่ีพรอ้มสรา้งใบเบิกจ่าย โดยวธีิในการเลือกรายการสามารถต๊ิก Checkbox ท่ีอยู่ด้านหน้ารายการเพ่ือเลือก

หากรายการมีจ านวนมากสามารถใช้การ กรองข้อมูล เพ่ือกรอกรายการท่ีต้องการได้ หรอืใช้การค้นหารายการต่างๆ ได้เช่นกัน

รพ.มหาชน

ผูป่้วยนอกรพ.มหาชน

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเพ่ือ

ตรวจสอบก่อน สามารถคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

ไฟล์ และเลือกเป็น .CSV หรอื Excel ได้
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น าส่งใบเบิกจา่ย
เม่ือ Checkbox เลือกรายการท่ีต้องการส่งเบิกครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม และคลิกยืนยัน เพ่ือเป็นการสรา้งใบเบิกจ่ายและส่งข้อมูลไปยัง 

สปสช. (กรณี 2 ข้ันตอน รายการจะยังไม่ถูกส่งไป สปสช. จนกวา่ User อีกท่านเข้ามาอนุมัติรายการ)

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน
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วาย ุมีตงั

น าส่งใบเบิกจา่ย
ในแถบ “ไม่อนุมัติ” จะมีรายการเม่ือ สปสช. ไม่อนุมัติรายการท่ีหน่วยงานส่งเบิก (หรอืการอนุมัติ 2 ข้ันตอนมี User ไม่อนุมัติการส่งเบิก)

และสามารถดูรายละเอียดของรายการท่ีไม่อนุมัติได้โดยคลิก 

รพ.
มหาชน

รพ.
มหาชน
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น าส่งใบเบิกจา่ย-เคลียรไ์ม่อนุมัติ

สามารถเคลียรไ์ม่อนุมัติ กลับไปท่ีเมนูสรา้งใบเบิกจ่ายได้ โดยระบุ checkbox ในรายการท่ีเลือก แล้วท าการกดปุ่ม                    และคลิกยืนยัน

KTB20220112090238921
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ตรวจสอบสถานะขอเบิกจา่ย
เมนู “ตรวจสอบสถานะขอเบิกจ่าย” จะพบรายการท่ีถูกส่งเบิกจ่ายไปยัง สปสช. แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ หรอืดูรายละเอียดของรายการภายใต้

เลขท่ีขอเบิกจ่ายได้โดยคลิกปุ่ม
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ตรวจสอบสถานะขอเบิกจา่ย

ส าหรบัรายการท่ี สปสช. อนุมัติเบิกจ่าย จะแสดงสถานะ “อนุมัติ” แสดงข้อมูลสถานะการโอนเงินเข้าบัญชี Batch No. และวนัท่ีโอนเงิน 

ส าหรบัรายการท่ี สปสช. ไม่อนุมัติเบิกจ่าย จะแสดงสถานะ “ไม่อนุมัติ” พรอ้มแสดงสาเหตุท่ีไม่อนุมัติ ในช่องหมายเหตุ

ยาเม็ดคมุก าเนิด

ยาเม็ดคมุก าเนิด

ยาเม็ดคมุก าเนิด
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2403

ตรวจสอบสถานะการโอนเงนิ

เมนู “ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน” แสดงสถานะการโอนเงินในระดับเลข Batch No. โดยสถานะการโอนเงินจะประกอบไปด้วย ส าเรจ็, ไม่ส าเรจ็ และ 

รายรบัถูกชะลอ สามารถคลิก     ท่ีรายการ Batch No. 0110 เพ่ือเข้าดูรายการระดับผู้ใช้บรกิาร ท่ีได้รบัการอนุมัติ พรอ้มแสดงเลขท่ีขอเบิกจ่าย

01100110

240
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การเรยีกดูรายงาน
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การเรยีกดูรายงาน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มีสิทธ์ิ (ทดสอบระบบ)

ผู้เข้าใช้งานระบบท่ีมีสิทธิการเรยีกดูรายงานหัวข้อ รายงาน จะพบหน้าการเรยีกดูรายงาน

หากมีการเรยีกดูรายงานไวใ้นช่วงเวลาท่ีเลือก จะพบรายงานให้สามารถดาวน์โหลดได้ทันที หากไม่มี ให้คลิก สรา้งรายงาน โดยรายงานท่ีสรา้งจะมีอายุ 

7 วนั
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ตัวอย่าง รายงานการยืนยันตัวตน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มีสิทธ์ิ (ทดสอบระบบ)

EXCEL

ระบุข้อมูลของรายงานท่ีต้องการเลือกได้ โดยสามารถเลือกช่วงวนัท่ีเข้ารบับรกิาร หน่วยบรกิาร เลขบัตรประชาชน วธีิการยืนยันตัว หากไม่เลือกจะ 

สรา้งรายงานเป็นข้อมูลท้ังหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

รูปแบบของรายงานมีให้เลือกเป็นนามสกุล PDF และ Excel ไฟล์ จากน้ันคลิก สรา้งรายงาน
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รายงานการยืนยันตัวตน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มีสิทธ์ิ (ทดสอบระบบ)

รายงานจะถูกสรา้งในหน้าหลักของรายงาน สามารถคลิกปุ่ม      เพ่ือท าการดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Device ของท่าน



CONFIDENTIAL 4646

รายงานการยืนยันตัวตน

รหัสผู้ใช้งาน + รหัสหน่วยงาน

ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาจากถูกบีบอัดเป็นไฟล์ Zip และถูกเข้ารหัสไว ้ซ่ึงรหัสผ่านในการเปิดไฟลจ์เป็น รหัสผู้ใช้งาน+รหัสหน่วยงาน (อักษรภาษาอังกฤษ

พิมใหญ่และตัวเลขเท่าน้ัน)

ABCD123456

นายรา้นยา  แจม่ใส

123456

ตัวอย่างรหัสผ่านเปิดไฟล์รายงานจะเป็น: ABCD123456123456

สามารถหา User ID และ Hcode ได้ท่ีเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน
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รายงานการยืนยันตัวตน

ตัวอย่างไฟล์รายงานการยืนยันตัวตน
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แนวทางการสนับสนุน กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

ผู้สอบถาม/รอ้งเรยีน หน่วยงานท่ีรบัแจง้ 1 2

ประชาชน

NHSO Call Center

1330

เจ้าหน้าท่ี Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร
ช่องทางการติดต่อ เวลาท าการ

0-2111-9999 กด * กด 0
8:00-19:00 

(จ-ศ)cash.management@krungthai.com

Krungthai Corporate Call Center

เจ้าหน้าท่ี Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร

ประชาชน

เจ้าหน้าท่ี Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร

Krungthai Contact Center

0-2111-1111

สอบถาม
เพ่ิมเติม
เก่ียวกับระบบ

“Health 
Platform”

สอบถามเพ่ิมเติม
เก่ียวกับ
แอปพลิเคชั่น 

“เป๋าตัง”

สอบถาม
เพ่ิมเติมเรื่อง
การตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์
และอื่นๆ

เวลาท าการ 24 ชม. ทุกวนั

ส าหรบัการส่งอเีมลให้ระบุข้อมูลดังน้ี
1. subject: Health Platform 
2. ชื่อหน่วยงาน:
3. ชื่อ- เบอรโ์ทรติดต่อกลับ
4. แจ้งปัญหาและหน้าจอ error ท่ีเกิดข้ึน
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Thank you
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