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นายวทิยา  ทาทอง 
ส านกัสารสนเทศบริการสุขภาพ 

16 ธนัวาคม 2563 
 
  Zoom Meeting ID : ……………. 
   Passcode : …….. 

โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผู้ป่วยนอก รุ่น 0.93 
ในสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลประกนัสงัคม 
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หวัขอ้ท่ีจะบรรยาย 

ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

1. การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ 
2. ขั้นตอนการท างานของระบบ SSOP 
3. การจดัท าขอ้มูล 
4. การส่งขอ้มูล 
        - องคป์ระกอบของ Text File 
        - โครงสร้างขอ้มูล SSOP 
        - การจดัท า Zip File 
5. การตอบกลบั 
6. การตรวจขอ้มูล 
        - การตรวจเบ้ืองตน้ 
        - การตรวจละเอียด 
        - บญัชีอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. การแกไ้ขขอ้มูล 
8. ปัญหาท่ีพบบ่อยในระบบ SSOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขอรหสัผา่นใชง้าน 
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ระบบต่างๆ 



4 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ 

1. สถานพยาบาลแจง้ขอใชง้านรหสัผา่นส าหรับ ระบบ SSOP และ SSIP 
ผา่น  https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp  

 

https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp
https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp
https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp
https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp
https://cs5.chi.or.th/ssop/rquse.asp


5 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (2) 
2. เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลกรอกขอ้มูล Hcode ช่ือผูข้อ เบอร์โทร  ต าแหน่ง และ E-mail 

3. เลือกขอใชง้านระบบ  ระบบ SSIP09, ระบบ SSOP, การแก้ไขข้อมลูผู้ป่วยในสิทธิ
ประกันสังคม (SSePAC) 



6 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (3) 

4. กดปุ่ ม “พิมพ”์   แลว้ สกส. จะสร้าง
แบบฟอร์มการขอรหสัเป็น PDF . 
และส่ง e-mail ใหต้ามท่ีแจง้   

5. ใหเ้จา้หนา้ท่ี Print เอกสารแลว้ลงนาม
โดยผูอ้  านวยการ หรือหวัหนา้งานท่ี
เก่ียวขอ้ง  และตอ้งมีตราประทบัของ
สถานพยาบาลดว้ย 
 



7 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (4) 

6. Scan แลว้ Upload ไฟลท่ี์หนา้ web  โดยใช ้PIN ท่ีอยูมุ่มซา้ยบนของ
เอกสารเป็นรหสัผา่น 

7. สกส. ตรวจสอบเอกสาร และแจง้ผลการตรวจ  
     - กรณีตรวจผา่น         สกส. แจ้งรหัสผ่านให้สถานพยาบาลทาง e-mail 
     - กรณี ตรวจไม่ผา่น  สถานพยาบาลต้องแก้ไขเอกสารใหม่  



กรณีท่ีตรวจเอกสารไม่ผ่าน  
1. เอกสารไม่ถูกตอ้ง  เช่น Upload ผดิไฟล ์เป็นตน้ 
2. เอกสารไม่มีตราประทบั 
3. ต าแหน่งผูล้งนามไม่ถูกตอ้ง  โดยผูล้งนาม ตอ้งเป็นผูอ้  านวยการสถานพยาบาลหรือผูแ้ทน หรือ
หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ไม่มีลายเซน/ หรือลายเซนไม่ชดัเจน 

8 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (5) 

ตวัอยา่งการตอบกลบักรณีตรวจ
เอกสารไม่ผา่น 



ตัวอย่างการแจ้งรหัสผ่าน กรณีตรวจเอกสารผ่าน 

9 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (6) 



10 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การขอรหสัผา่นใชง้านระบบต่างๆ (7) 

- รหสัผา่น ส าหรับ 
ส่งขอ้มูล SSOP ผา่น web 

- รหสัผา่น outlook  
ระบบผูป่้วยในของสกส. 

- รหสัยนืยนัตวัตนในการ
ลงทะเบียนระบบ 

ระบบ SSOP ระบบ SSePAC  ระบบ SIP09 

รหสัใชง้าน เอาไปท าอะไรไดบ้า้ง 

- รหสัผา่น outlook  
ระบบผูป่้วยนอกของสกส. 



ขั้นตอนการท างานของ 
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ระบบ SSOP 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ SSOP 

ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

REP 

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ (ACK) :  
ตรวจความถูกตอ้งของ Zip File 

ตรวจสอบโดยละเอียด  
(REP) 

จดัท าบญัชีโรคเร้ือรัง 

ประกนัสงัคม 

ACK  แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ตรวจสอบ statement 
ตอ้งการทกัทว้งหรือไม่ ? 

ผา่น 

ส่งรายงาน/statement  

มีความผิดพลาด ? 

สกส. โรงพยาบาล 

สถานพยาบาลจดัท าขอ้มูล 
ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

น าส่ง Zip File ท าได ้2 วธีิ 

ผา่น 

รับขอ้มูล 

1. อีเมล :  
SSOP@ss1.chi.or.th 
2. เวบ็ไซต ์:  
cs5.chi.or.th/ssopupload 

ส่งต่อขอ้มูล     

ผา่น 

แกไ้ขกรณีผา่น A 

มีความผิดพลาด ? 

ใช่ 

ตอ้งการแกไ้ขรายการท่ี
ตรวจสอบผา่น ? 

ติดต่อสกส. 

- ไม่ผา่น ACK : แกไ้ขทั้งไฟล ์
- ไม่ผา่น REP : แกไ้ขเฉพาะ
รายการท่ีไม่ผา่น 

ใช่ 

ติด C 

ใช่ 

ผา่น A 

REP 



การจดัท าขอ้มูล 

13 
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การจดัท าขอ้มูล 



15 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

1. BillTran 

ขอ้มูล SSOP ท่ีตอ้งบนัทึก มี 6 table ดงัน้ี 

2. BillItems 

3. Dispensing 4. DispensingItems 

5. OPServices 6. OPDx 

การจดัท าขอ้มูล (2) 



16 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การจดัท าขอ้มูล (2) 

น าข้อมลู 6 table มาจัดท าเป็น 3 text file 

BILLTRAN<YYYMMDD>.TXT 

BILLDISP<YYYMMDD>.TXT 

OPServices<YYYMMDD>.TXT 



17 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การจดัท าขอ้มูล (3) 

น า 3  text file บรรจุใน zip file เป็น 1 zip file เพ่ือ
เตรียมส าหรับจัดส่งข้อมลู 



องคป์ระกอบของ Text File 

18 



ขอ้ก าหนดของ Text File 

19 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

1. ส่วนตรวจก ากบั  

2. ส่วน Header 

3. ส่วน Transaction  

4. ส่วน Transaction Detail  

แต่ละ Text File มีโครงสร้างแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 



มี 2 ส่วน  จะเหมือนกนัทั้ง 3 Text file 

20 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

ส่วนที่ 1 เป็น xml declaration 
 <?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>  
 กรณีท่ีแฟ้มขอ้มูลขาดขอ้ความน้ี ระบบตรวจจะสมมติ แนวทางของ
ประกาศมาใช ้

ส่วนที ่2 เป็น processing  instruction  
 <?EndNote Checksum = “MD5HashValue”?> 

  ส่วนตรวจก ากบั 

ขอ้ก าหนดของ Text File (2) 



การหาค่า MD5HashValue 

 MD5HashValue ไดจ้ากการน าเน้ือหาตั้งแต่ <?xml version ... ถึง 
</ClaimRec>&eol  มาท า MD5 digest แลว้แปลงค่า MD5 16 byte เป็น hex-
binary string 32 ตวัอกัษรแทน    “MD5Hash Value”  checksum น้ีจะถูก
น ามาใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาของแฟ้มท่ีส่งมา 

21 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

การหาค่า MD5HashValue 



22 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

<Header> 
<HCODE>HospCode</HCODE> 
<HNAME>HospName</HNAME> 
<DATETIME>GenDT</DATETIME> 
<SESSNO>SessionId</SESSNO> 
<RECCOUNT>RECCOUNT</RECCOUNT> 
</Header> 

    ข้อมลูในส่วน Header จะมเีหมือนกนัท้ัง 3 Text File ยกเว้น <RECCOUNT> ท่ีแสดงจ านวน ธุรกรรมในส่วน Transaction   

Element  Name Field Description Type len 
HospCode รหสัถานพยาบาลท่ีส่งขอ้มูลเบิก HC1 5 
HospName ช่ือสถานพยาบาลท่ีส่งขอ้มูลเบิก ST   
GenDT วนั-เวลาท่ีจดัส่งขอ้มูลเบิก  ระบุเป็น[YYYY-MM-DD]T[HH:mm:ss] DT3 19 
SessionID เลขล าดบังวดส่งซ่ึงสถานพยาบาลเป็นผูก้  าหนด, ทุกแฟ้มในงวดส่งเดียวกนั ใช ้seesionID เดียวกนั ID1 4+ 
RecordCount จ านวนบรรทดัของขอ้มูลในส่วน transaction  IN1 1+ 

ขอ้ก าหนดของ Text File (3) 

เป็นการใหข้อ้มูลของหน่วยงาน   เวลาท่ีจดัท า  ส่วน Header 



  แสดงละเอียดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละรายการ และผลสรุปของ
ส่วนยอ่ยขององคป์ระกอบของธุรกรรมนั้นๆ  ซ่ึงแต่ละ Text File มี Tag ท่ีเป็น 
Transaction ดงัน้ี  

23 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

Text File ส่วน Transaction จ ำนวนฟิลด์ 

BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT <BILLTRAN> 19 

BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT <Dispensing> 18 

OPServices<YYYYMMDD>.TXT <OPServices> 22 

ขอ้ก าหนดของ Text File (4) 

 ส่วน Transaction 



  แสดงรายการยอ่ยต่างๆ ของแต่ละ transaction  ซ่ึงแต่ละ Text File 
มี Tag ท่ีเป็น Transaction Detail  ดงัน้ี  

24 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

Text File ส่วน Transaction จ ำนวนฟิลด์ 

BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT <BillItems> 13 

BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT <DispensedItems> 19 

OPServices<YYYYMMDD>.TXT <OPDx> 6 

 ส่วน Transaction Detail 

ขอ้ก าหนดของ Text File (5) 



การบนัทึก Text File 

 การบนัทึก text file สถานพยาบาลตอ้งก าหนด  encoding  ใหเ้ป็น 
ANSI เท่านั้น หากเป็น UTF-8 สกส. จะตรวจผา่นเบ้ืองตน้ แต่จะมีปัญหา
กบัขอ้ความท่ีเป็น ภาษาไทย เช่น เลขท่ี ว แพทย ์ซ่ึงจะท าให ้สกส. ตรวจติด 
C ในการตรวจละเอียด 

25 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

ANSI 

UTF-8 



โครงสร้างขอ้มูล SSOP 

26 



27 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 



28 

 BILLTRAN 



29 

 BillItems 



30 

 Dispensing 



31 

 DispensedItem 



32 

 OPServices 



33 

 OPDx 



34 

  แฟ้ม BILLTRAN 



35 

  แฟ้ม BILLDISP 
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  แฟ้ม OPServices 



การจดัท า Zip File 

37 



ขอ้ก าหนดของ ZIP file 

        การตั้งช่ือไฟลต์อ้งตรงตาม สกส. ก าหนดไวเ้ท่านั้น ถา้หากตั้งช่ือไฟลไ์ม่ตรงตามท่ี สกส. ก าหนด
ไว ้E-Mail ท่ีส่งไฟลม์าจะจดัหมวดหมู่เป็น E-Mail ขยะ และสถานพยาบาลจะไม่ได้รับกำรตอบกลบั 

38 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

รหัสสถำนพยำบำล  : 5 หลกัตามทะเบียนสถานพยาบาล 
ระบบเบกิ  :  “SSOPBIL” ส าหรับการส่งขอ้มูล SSOP รุ่น 0.93   
งวดส่ง  : เป็นตวัเลข 4 หลกั 
รหัสย่อยของชุดงวด : เป็นตวัเลข 2 หลกัใชป้ระโยชน์จดัแบ่งหน่วยท่ีส่งขอ้มูลของสถานพยาบาลได ้
วนั-เวลำทีจ่ัดท ำ : บนัทึกเป็น YYYYMMDD-HHmmss ส่วนน้ีมกัจะไดม้าจากโปรแกรม 
 

รูปแบบการตั้งช่ือไฟลจ์ะก าหนดเป็น 5 ส่วนคัน่ดว้ย “_” (Underscore) ดงัน้ี 

        ประเภท file ตอ้งเป็น zip เท่านั้น (ไม่รับ .rar หรือ .7z) 7z 



39 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

ตวัอยา่งการตั้งช่ือ Zip File 

ขอ้ก าหนดของ  ZIP file (2) 



การส่งขอ้มูล 

40 



ก าหนดการส่งขอ้มูล SSOP ปี 2565 
เดือนที่รับบริกำร วนัที่ครบก ำหนด 

ม.ค.-65 1 เม.ย. 2565 8.30 น. 
ก.พ.-65 2 พ.ค. 2565 8.30 น. 
มี.ค.-65 1 มิ.ย. 2565 8.30 น. 
เม.ย.-65 1 ก.ค. 2565 8.30 น. 
พ.ค.-65 1 ส.ค. 2565 8.30 น. 
มิ.ย.-65 1 ก.ย. 2565 8.30 น. 
ก.ค.-65 3 ต.ค. 2565 8.30 น. 
ส.ค.-65 1 พ.ย. 2565 8.30 น. 
ก.ย.-65 1 ธ.ค. 2565 8.30 น. 
ต.ค.-65 4 ม.ค. 2566 8.30 น. 
พ.ย.-65 1 ก.พ. 2566 8.30 น. 
ธ.ค.-65 1 มี.ค. 2566 8.30 น. 

41 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 



กำรส่งข้อมูล 

42 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

2. การส่งขอ้มูลผา่น Web Upload  

1. การส่งขอ้มูลผา่น E-mail 

มี 2 วิธีคือ 



การส่งขอ้มูล (2) 

 ssop@ss1.chi.or.th 

43 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

  1. การส่งขอ้มูลผา่น E-mail 

     สามารถใช้อีเมลแอคเคาท์ไหนกไ็ด้ส่งมาทีอีเมลนี ้

ส่งมาท่ี : 

ส าหรับสถานพยาบาลใหม่ ท่ีต้องการทดสอบระบบ  

 ssoptest@ss1.chi.or.th ส่งมาท่ี : 

Note 



44 

ตวัอยา่งการส่ง 



45 

ตวัอยา่ง E-mail ท่ีจะไม่ไดรั้บการตอบกลบั 



46 

การส่งขอ้มูล (3) 

https://cs5.chi.or.th/ssopupload 2.1 URL: 

  2. การส่งขอ้มูลผา่น Web Upload 

หรือ 
2.2 หน้าเวบ็ไซต์ สกส.  

เลือกได้ 2 ช่องทาง          ทดสอบระบบ 
ให้ส่งทดสอบผ่าน  
E-mail เท่าน้ัน 



47 



48 



49 



50 



51 

การตอบกลบั 



เอกสารตอบรับ 

1. เอกสำรตอบรับเบ้ืองต้น (ACK) 

52 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

2. เอกสำรตอบรับ REP 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  



เอกสารตอบรับเบ้ืองตน้ (ACK) 

 คือ เอกสารตอบกลบัท่ีแจง้สถานพยาบาลใหท้ราบวา่ทาง สกส.
ไดรั้บไฟลเ์รียบร้อยและผา่นการตรวจแลว้วา่ ช่ือไฟล,์ โครงสร้างขอ้มูล, 
เอกสารท่ีแนบครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 
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  เอกสารตอบรับเบ้ืองตน้ (ACK)  



เอกสารตอบรับเบ้ืองตน้ (ACK) (2) 
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1.  การส่งขอ้มูลผา่น E-mail 

- ไม่วา่จะส่งดว้ย E-mail ไหน กจ็ะไดรั้บการตอบกลบั 2 ช่องทางคือ 

2. การส่งขอ้มูลผา่น Web Upload  

- จะไดรั้บเฉพาะการตอบกลบัในหนา้ Web 

  ช่องทางการตอบกลบั 

1.1 E-mail outlook ท่ีสกส.สร้างรหสัใชง้านให ้

1.2 Web ในหนา้”ประวติัธุรกรรม” (ส าเนาจาก E-mail) 

แบ่งเป็น 2 กรณีตามช่องทางท่ีส่งขอ้มูล คือ 

(พร้อมแสดง pop up ผลการตรวจทนัทีเม่ือท าการส่ง) 
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ตวัอยา่ง เอกสารตอบรับเบ้ืองตน้ 
ส าหรับการส่งขอ้มูลผา่น E-mail 
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ตวัอยา่ง การตอบกลบัเบ้ืองตน้ท่ีหนา้ Web  
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ตวัอยา่ง กรณีระบบรอตรวจสอบเบ้ืองตน้ท่ีหนา้ Web 

     หากระบบใชเ้วลาเกิน 20 วนิาที 
ระบบจะแจง้เตือนดว้ย pop up น้ี 
โดยไม่แจง้ผลการตรวจสอบ 

      ผูใ้ชง้านสามารถทราบผลการ
ตรวจในภายหลงัโดยใหไ้ปดูท่ีหนา้ 
“ประวติัการส่งธุรกรรม” แลว้กด 
refresh หนา้เวบ็บราวเซอร์ 



เอกสารตอบรับ REP 
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-  คือ เอกสารตอบรับท่ีแสดงผลการตรวจโดยละเอียด เช่น ยอดเงินท่ีเบิกถูกตอ้งหรือไม่  
      สิทธิการรักษาถูกตอ้งหรือไม่   

-  สถานพยาบาลท่ีจะไดรั้บเอกสารตอบรับ REP จะตอ้งผา่นการตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้เท่านั้น 

เอกสารตอบรับ REP 



เอกสารตอบรับหลกั 
เอกสารตอบรับเร่ืองยา 

แจ้ง cases ท่ีเข้าข่ายโรคเร้ือรัง 

เอกสารตอบรับหลกั 
เอกสารตอบรับเร่ืองยา 

แจ้ง cases ท่ีเข้าข่ายโรคเร้ือรัง 

เอกสารตอบรับ REP (2) 

REP ยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 จะเกิดข้ึนเม่ือสถานพยาบาลผูส่้งขอ้มูล (Hproc) ไม่ใช่สถานพยาบาลหลกัของผูป่้วย (Hmain)  
สกส.จะส าเนาเอกสารตอบรับถึง HMain ดว้ย 

1. REP ส าหรับ สถานพยาบาลท่ีส่งขอ้มูล 

2. REP ฉบบั Main 



เอกสารตอบรับ REP (3) 
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  ช่องทางการตอบกลบั 

1. E-mail outlook ท่ีสกส.สร้างรหสัใชง้านให ้

2. การตอบกลบัท่ีหนา้ Web (ส าเนาจาก E-mail) 

        ทั้งการส่งดว้ยวธีิ ผา่น E-mail หรือ Web Upload  
จะไดรั้บการตอบกลบั 2 ช่องทางคือ 
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ตวัอยา่ง เอกสารตอบรับ REP ทาง Email 
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ตวัอยา่ง เอกสารตอบรับ REP ทาง Email (ต่อ) 
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ตวัอยา่ง เอกสารตอบรับ REP ฉบบั Main 
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ตวัอยา่ง เอกสารตอบรับ REP ท่ีหนา้ Web  

         กรณีสถานพยาบาลหลกั
ไม่ใช่ผู้ส่งข้อมลูเอง จะไม่ได้รับ
การแจ้งข้อมลูท่ีหน้า  Web 



 การส่งขอ้มูลเดือนใดๆ สถานพยาบาลจะไดรั้บ Statement ของการส่ง
ขอ้มูลเดือนนั้น ภายใน 5 วนัท าการของเดือนถดัไป เช่น สถานพยาบาลส่งขอ้มูล ใน
เดือนเมษายน 2562 สถานพยาบาลจะไดรั้บ Statement ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

การรับ Statement 

 คือ  เอกสารแจง้สรุปยอดการแจง้ค่าใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลของผูป่้วยนอก
สิทธิประกนัสังคมท่ีสถานพยาบาลส่งมาท่ี สกส. ตามรอบบัญชีท่ีก าหนดและเป็น
รายการท่ีตรวจผา่นเท่านั้น สถานพยาบาลจะไดรั้บเดือนละ 1 คร้ัง    
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 Statement 



สรุปยอดค่าใช่จ่ายผู้ป่วยนอก 

แจ้งรายการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 

รายการขอแก้ไขข้อมลูค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 

การรับ Statement (2) 

Statement (ส าหรับสถานพยาบาลของท่าน) ยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Statement  ท่ีสถานพยาบาลเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล 

2. Statement ท่ีผูป้ระกนัตนเป็นผูป่้วยนอกในสถานพยาบาลอ่ืน  

สรุปยอดค่าใช่จ่ายผู้ป่วยนอก 

แจ้งรายการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 

รายการขอแก้ไขข้อมลูค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 
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ตวัอยา่ง การแจง้ Statement ท่ี E-mail 
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ตวัอยา่ง SOGNSUMP 
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ตวัอยา่ง SOGNSTMP 
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ตวัอยา่ง SOGNSUMM 
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ตวัอยา่ง SOGNSTMM 
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ตวัอยา่ง การแจง้ Statement ท่ีหนา้ Web 

    ระบบจะแสดงรายการให้ดาวน์โหลดเฉพาะ 4 เดือนล่าสุดเท่าน้ัน 



การตรวจขอ้มูล 
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การตรวจขอ้มูล 

1.1  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
1.2  ส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
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การตรวจขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. 

2. 
2.1 ส่วนท่ีเก่ียวกบั BillTran 
2.2  ส่วนท่ีเก่ียวกบั BillDisp 
2.3  ส่วนท่ีเก่ียวกบั OPServices 
2.4  ส่วนท่ีเก่ียวกบั สิทธิการรักษา 
2.5  เร่ืองอ่ืนๆ 

กำรตรวจเบ้ืองต้น   แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

กำรตรวจละเอยีด  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 



การตรวจเบ้ืองตน้ 
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รหสั Error  

จุด Error รหัส Error เบ้ืองต้น รหัส Error REP 

Zip file มีขนาดใหญ่ V   

Hcode ไม่อยูใ่นทะเบียน W 

ไฟลซ์ ้ า X 

Text File ไม่ครบ หรือไม่ถูกตอ้ง Y 

Unzip ไม่ได ้ Z 

BillTran B T 

BillDisp D R 

OPServices P S 

Hemophilia   H 

สิทธิการรักษา C 

DrugCatalog (รหสัเดือน) W 

ยากดภูมิ M 

COVID-19 V 
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 Error ของส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ือหา Error น้ีจะผดิท่ีระบบไม่ใช่
เน้ือหาของขอ้มูล  เช่น ส่งไฟลซ์ ้ า  unzip ไม่ได ้ text file ไม่ครบ  เป็นตน้  
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การตรวจเบ้ืองตน้ 

 ส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
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การตรวจเบ้ืองตน้ 

 
 Error ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาน้ี เป็น Error ของ Text File ท่ีมีรูปแบบหรือ
ขอ้ก าหนดไม่ถูกตอ้ง เช่น  ขอ้มูล MD5 ไม่ถูกตอ้ง, Node ไม่ครบ เป็นตน้  
 การตอบกลบัขอ้มูลผดิ หรือ Error สกส. ตอบกลบัเป็นรหสั โดยแบ่งรหสั ออกเป็น 2 
ส่วน  3 หลกั 
 - ส่วนท่ี 1 file ท่ี Error  (หลกัท่ี 1) 
  B = BillTran 
  D = BillDisp 
  P = OPServices 
 - ส่วนท่ี 2 เป็นรหสัขอ้ผดิพลาด (หลกัท่ี 2-3) แสดงเป็นตวัเลขไม่มีความหมายของ
ตวัเลข 
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 ส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
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วิธีการนบับรรทดักรณีติด Error B34 D34 และ P34 
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ฟิลดท่ี์ตรวจ  Error B34 D34 และ P34 
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การตรวจละเอียด 
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การตรวจสิทธิการรักษา 

การตรวจสอบสิทธิการรักษา สกส. แจง้รหสั Error ข้ึนตน้ดว้ย C 
• C01 : ผูป่้วยไม่มีสิทธิประกนัสงัคม 
• C02 : วนัท่ีรักษา (BillTran.Dttran) ไม่มีสิทธิประกนัสงัคม 
• C07 : Hmain ไม่ถูกตอ้ง เช่น  ผูป่้วยประกนัสงัคม รพ.ชยัภูมิ  
    ไปรักษาท่ี รพ.ชุมแพ  แต่ชุมแพส่ง BillTran.Hmain เป็น รพ.ขอนแก่น 
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การตรวจแฟ้ม BILLTRAN 

 
• สมการคณิตศาสตร์ 
• ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 
• ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 
• ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o)  y , (o)  n , y 
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แบ่งการตรวจออกเป็น 4 ประเภท 



- Amount = ClaimAmt +a paid + OtherPay 
- Amount = sum(BillItems.ChargeAmt) 
- ClaimAmt = sum(BillItems.ClaimAmt) 
- BillItems.ChargeAmt = BillItems.QTY x BillItems.UP 
- BillItems.ClaimAmount= BillItems.QTY x BillItems.ClaimUP 

หากผลคณูเป็นทศนิยม ให้ปัดเศษได้ไม่เกิน 1 บาท (ปัดขึน้หรือลงกไ็ด้) เช่น ผลคูณ
เป็น 50.25 สถานพยาบาลสามารถระบุเป็น  50.25 , 51, 50 กไ็ด้ 
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  สมการคณิตศาสตร์ 

การตรวจแฟ้ม BILLTRAN (2) 



• ความสมัพนัธ์กบั BILLDISP 
– BillItems ท่ี BillItems.BliiMuad เป็น 3 และ 5 ใหส้ถานพยาบาลน า 

Dispensing.DispID มาใส่ใน BillItems.SvRefID 

• ความสมัพนัธ์กบั OPServices 
– BillItems ท่ี BillItems.BliiMuad เป็น B ใหส้ถานพยาบาลน า 

OPServices.SvID ท่ี Class = ‘OP’ มาใส่ใน BillItems.SvRefID 
– BillItems ท่ี BillItems.BliiMuad เป็น I ใหส้ถานพยาบาลน า 

OPServices.SvID ท่ี Class = ‘EC’ มาใส่ใน BillItems.SvRefID 
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  ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 

การตรวจแฟ้ม BILLTRAN (3) 



• จะตอ้งมีใน DispensedItems เสมอ 
• BillItems.SvRefID = DispensedItems.DisPID 
• BillItems.LCCode = DispensedItems.HospDrgID 
• BillItems.STDCode = DispensedItems.DrgID 
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BillItems.SvRefID+ BillItems.LCCode+ BillItems.STDCode   
จะต้องเป็นฟังก์ช่ัน 1:1 แบบท่ัวถึงกับ
DispensedItems.DisPID+DispensedItems.HospDrgID+ispensedItems.DrgID 

รายการใน BillItems ท่ีเป็นหมวด 3 และหมวด 5  



     ค่าท่ีระบุในฟิลด์เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นค่าท่ี
อยู่ใน CodeSet ท่ี สกส. ประกาศไวใ้น
เอกสารเท่านั้น  เช่น BillTran.PayPlan  
ค่าท่ีสามารถระบุได ้คือ  
 

 

รหัส ควำมหมำย 
00 ไม่ใชสิ้ทธิ 
10 ใชสิ้ทธิสวสัดิการขา้ราชการ 
20 ใชสิ้ทธิ ขรก. ส่วนทอ้งถ่ิน  
21 ใชสิ้ทธิ ขรก. ส่วนทอ้งถ่ิน  
30 ใชสิ้ทธิ องคก์รอ่ืนๆ ของรัฐ  
31 ใชสิ้ทธิ องคก์รอ่ืนๆ ของรัฐ 
80 ใชสิ้ทธิประกนัสงัคม 
81 ใชสิ้ทธิกองทุนเงินทดแทน 
86 ทุพลภาพ 

 ไม่ใชก้บัสิทธิประกนัสังคม 

89 ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

  ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 

การตรวจแฟ้ม BILLTRAN (5) 



 ฟิลด์ที่มี required เป็น (o) y, (o) n 
  ในระยะแรกสถานพยาบาลเลือกไม่บนัทึกขอ้มูลในฟิลดเ์หล่าน้ีได ้
จนกวา่จะมีประกาศใหบ้นัทึก 
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  ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o) y, (o) n, y 

      ฟิลด์ทีม่ ีrequired เป็น y   

  ขอ้มูลฟิลดเ์หล่าน้ี  ตอ้งหา้มวา่ง แต่จะมีบางฟิลดท่ี์ไม่มีขอ้มูล เช่น  
BillItems.STDCode มี required เป็น y  ซ่ึงในท่ีน้ี จะหมายถึง บงัคบัใหใ้ส่เฉพาะ
ยาเท่านั้น (BillItems.BillIMuad = ‘3’) แต่กมี็ยาบางตวัท่ีไม่มี STDCode กใ็หเ้วน้
วา่งเอาไวไ้ด ้

การตรวจแฟ้ม BILLTRAN (6) 



การตรวจแฟ้ม BILLDISP 

 
• สมการคณิตศาสตร์ 
• ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 
• ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 
• ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o)  y , (o)  n , y 
 

91 
ส ำนักสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

แบ่งการตรวจออกเป็น 4 ประเภท 



• ChargeAmt = ClaimAmt+paid+other 
• chargeAmt = sum(DispensedItems.Chargeamt) 
• claimAmt = sum(DispensedItems.reimbamt) 
• DispensedItems.Chargeamt = quantity*Unitprice 
• DispensedItems.Reimbamt = quantity*Reimbprice 

 
หากผลคณูเป็นทศนิยม ให้ปัดเศษได้ไม่เกิน 1 บาท (ปัดขึน้หรือลงกไ็ด้) เช่น ผลคูณ

เป็น 50.25 สถานพยาบาลสามารถระบุเป็น  50.25 , 51, 50 กไ็ด้ 
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  สมการคณิตศาสตร์ 

การตรวจแฟ้ม BILLDISP (2) 



• ความสมัพนัธ์กบั BILLTRAN 

– BillDisp จะบนัทึกกต่็อเม่ือ BillItems.BillMuad เป็น 3 และ 5 เท่านั้น 
– Dispensing.Chargeamt = sum(BillItems.ChargeAmt) เฉพาะหมวด 3 และ 5 
– Dispensing.Claimamt = sum(BillItems.ClaimAmount) เฉพาะหมวด 3 และ 5 
– DispensedItems.Quantity = BillItems.Qty 
– DispensedItems.UnitPrice = BillItems.UP 
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  ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 

การตรวจแฟ้ม BILLDISP (3) 



 ค่าท่ีระบุในฟิลดเ์หล่าน้ีจะตอ้งเป็นค่าท่ีอยูใ่น CodeSet ท่ี สกส. 
ประกาศไวใ้นเอกสารเท่านั้น  เช่น Dispensing.Reimbuser   
Dispensing.BenefitPlan  เป็นตน้ 
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  ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 

การตรวจแฟ้ม BILLDISP (4) 



 ฟิลด์ที่มี required เป็น (o)  y , (o)  n 
  ในระยะแรกสถานพยาบาลเลือกไม่บนัทึกขอ้มูลในฟิลดเ์หล่าน้ีได ้
จนกวา่จะมีประกาศใหบ้นัทึก 
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  ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o) y, (o) n, y 

         ฟิลด์ทีม่ี required เป็น y   
  ขอ้มูลฟิลดเ์หล่าน้ี  ตอ้งห้ามวา่ง แต่จะมีบางฟิลด์ท่ีไม่มีขอ้มูล เช่น  
DispensedItems.DrgID มี required เป็น y  ซ่ึงในท่ีน้ี จะหมายถึง บงัคบัให้ใส่
เฉพาะยาเท่านั้น (DispensedItems.PrdCat = ‘1’ , ‘2’) แต่ก็มียาบางตวัท่ีไม่มี 
STDCode กใ็หเ้วน้วา่งเอาไวไ้ด ้

การตรวจแฟ้ม BILLDISP (5) 



การตรวจแฟ้ม OPServices 

 
• ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 
• ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 
• ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o)  y , (o)  n  
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แบ่งการตรวจออกเป็น 3 ประเภท 



• ความสมัพนัธ์กบั BILLTRAN 
– กรณี OPServices.Class = ‘EC’ 
 OPServices.SvCharge = sum(BillItems.ChargeAmt) เฉพาะ หมวด I 
– กรณี OPServices.Class = ‘OP’ 
 OPServices.SvCharge = sum(BillItems.ChargeAmt) เฉพาะ หมวด B 
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  ความสมัพนัธ์กบัแฟ้มอ่ืน 

การตรวจแฟ้ม OPServices (2) 



 ค่าท่ีระบุในฟิลดเ์หล่าน้ีจะตอ้งเป็นค่าท่ีอยูใ่น CodeSet ท่ี สกส. 
ประกาศไวใ้นเอกสารเท่านั้น  เช่น  OPServices.TyprIn  
OPServices.TyprOut OPServices.Clinic เป็นตน้ 
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  ฟิลดท่ี์มี Format เป็น SE 

การตรวจแฟ้ม OPServices (3) 



 ในระยะแรกสถานพยาบาลเลือกไม่บนัทึกขอ้มูลในฟิลดเ์หล่าน้ีได ้
จนกวา่จะมีประกาศใหบ้นัทึก 
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  ฟิลดท่ี์มี required เป็น (o) y, (o) n 

การตรวจแฟ้ม OPServices (4) 



บญัชีอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บัญชีอ้ำงองิที่เกีย่วข้อง 

1. บัญชีรำยกำรยำอ้ำงองิ (DrugCatalog) : DrugCatalog ของ SSOP จะใชชุ้ด
เดียวกนักบัการเบิกค่า รักษาพยาบาลสวสัดิการขา้ราชการ (CSOP)  
 1.1 ส าหรับสถานพยาบาลท่ีท า DrugCatalog ของ CSOP แลว้ไม่ตอ้งท า 
DrugCatalog ของ SSOP ใหม่สามารถใชชุ้ดเดียวกนัไดเ้ลย  
 1.2 ส าหรับสถานพยาบาลท่ีอยูก่ลุ่มนอก 168 รพ. ท่ีท า DrugCatalog กบั 
โปรแกรม E-Claim กบัทางสปสช. แลว้ ให้สถานพยาบาลดาวน์โหลดจากเวบ็
ไซดข์อง สปสช. แลว้ลบ 4 ฟิลดสุ์ดทา้ยออก และน าบญัชี DrugCatalog ชุดนั้น
ส่ง สกส.ไดเ้ลยในดา้นการตรวจขอ้มูลระหว่าง SSOP  กบั DrugCatalog สกส.
จะแจ้งเป็นรหัสเตือนจะไม่ตรวจเป็นข้อผิดพลาดดังนั้ นในระยะเ ร่ิมต้น 
สถานพยาบาลสามารถเลือกส่ง DrugCatalog ได ้            
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บัญชีอ้ำงองิที่เกีย่วข้อง (2) 

2. บัญชีรำยกำรกำรตรวจห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง (Lab Catalog) :Lab 
Catalog ของ SSOP จะใชชุ้ดเดียวกนักบัการเบิกค่า รักษาพยาบาลสวสัดิการ
ขา้ราชการ CSOP และ CIPN 
 2.1 ส าหรับสถานพยาบาลท่ีท า LabCatalog ของ CSOP หรือ CIPN 
แลว้ไม่ตอ้งท า LabCatalog ของ SSOP ใหม่  สามารถใชชุ้ดเดียวกนัไดเ้ลย  
  2.2 ส าหรับสถานพยาบาลท่ียงัไม่จดัท า LabCatalog ของ CSOP 
หรือ CIPN  ในระยะแรก สถานพยาบาลเลือกไม่จดัท า LabCatalog กไ็ด ้
 



การแกไ้ขขอ้มูล 
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การแกไ้ขขอ้มูล 

1. กำรแก้ไขรำยกำร 
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การแกไ้ขขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

2. กำรยกเลกิรำยกำร 



การแกไ้ขขอ้มูล (2) 

 การแกไ้ขรายการ หมายถึง การแกไ้ขขอ้มูลท่ีเคยส่งขอ้มูลผา่นแลว้เท่านั้น การแกไ้ข
รายการติด C ไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขขอ้มูล ใหเ้รียกวา่ การแกไ้ขรายการติด C 
 การแกไ้ขขอ้มูลอาจเกิดข้ึนได ้กบัสถานพยาบาลหลายแห่งท่ีบนัทึกขอ้มูลไม่ครบ เช่น 
สถานพยาบาลไม่ใส่รหสัวินิจฉยัโรคเร้ือรัง หรือไม่บนัทึกรหสั TMT ของยา เป็นตน้ การแกไ้ข
ขอ้มูลเหล่าน้ี 
 เม่ือสถานพยาบาลตรวจพบขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล และตอ้งการแกไ้ข ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1.1  ใหส้ถานพยาบาลน าชุดขอ้มูลชุดเดิมมาท าการแกไ้ข ใหถู้กตอ้ง โดย
สถานพยาบาลจะตอ้งใช ้Key ชุด เดิม  กล่าวคือ InvNo, DispID และ SvID เดิม 
 1.2  ใหส้ถานพยาบาลระบุ BillTran.Tflag เป็น “ E ” 
 1.3  ใหส้ถานพยาบาลส่งขอ้มูลในระบบ SSOP ตามปกติ 
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  1.การแกไ้ขรายการ 



 การยกเลิกรายการ คือ การยกเลิกรายการท่ีส่งผา่นแลว้ แลว้สถานพยาบาลตรวจสอบ
พบวา่รายการนั้นเกิดขอ้ผดิพลาด สถานพยาบาลจึงขอยกเลิกรายการดงักล่าว 

 การยกเลิกรายการท าไดโ้ดยน าธุรกรรมเดิมท่ีเคยส่งผา่นแลว้  มาส่งใหม่ โดยระบุ 
BillTran.Tflag =‘D’ แลว้ส่งใหม่ 
 การยกเลิกรายการจะส่งเฉพาะ BILLTRAN หรือส่งทั้งหมดกไ็ด ้
 รายการท่ียกเลิกไปแลว้ (D)  จะน ามาส่งใหม่อีกไม่ได ้(A) 
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การแกไ้ขขอ้มูล (3) 

  2.การยกเลิกรายการ 



ปัญหาท่ีพบบ่อยในระบบ SSOP 
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ปัญหาท่ีพบบ่อยในระบบ SSOP 

 สถานพยาบาลท่ีใชโ้ปรแกรม HospXP ก่อนส่งขอ้มูลมาท่ี สกส. ใหส้ถานพยาบาล
ตรวจสอบช่ือไฟลก่์อนทุกคร้ัง เพราะในช่ือ zip file ส่วนของงวดส่งจะเป็น 5 หลกั  แต่ สกส. รับเป็น 
4 หลกัเท่านั้น จึงท าใหส้ถานพยาบาลไม่ไดรั้บการตอบกลบัจาก สกส. 
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  องคป์ระกอบของเอกสารเบิก 

 ช่ือแฟ้มผดิ (ท าใหส้ถานพยาบาลไม่ไดเ้อกสารตอบรับ) ท่ีพบบ่อยมี 
        - ส่วนท่ี 3 งวดส่ง ไม่เป็นเลข 4  หลกัตามท่ีก าหนด 
                - ส่วนท่ี 4 รหัสย่อยของชุดงวดส่ง ไม่เป็นตวัเลข 2 หลกัตามท่ีก าหนด 
                - ส่วนท่ี 5 วนั-เวลำทีจ่ัดท ำ ขาดเคร่ืองหมาย “-” คัน่ระหวา่งวนัและเวลา 

 



 1. รหสั ICD-10 หรือ ICD-9-CM มีสญัลกัษณ์ “.” (period) คัน่
ในตวัรหสั; ท่ีถูกตอ้ง period ถูกตดัออกจากรหสัท่ีใช ้ [Error S18,S19] 
 2. เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพผูใ้หบ้ริการ  (Dispensing.Prescb 
และ OPServices.SvPID)   
 2.1  ขาดอกัษรบ่งบอกประเภทวิชาชีพของผูใ้หบ้ริการ     
             2.2  มี “.” (period)  คัน่ระหวา่งอกัษรและตวัเลข  period ถูกตดั
ออกจากรหสัท่ีใช ้   
 ตัวอย่าง เช่น ว11532, ถา้เป็น 11532 จะผดิเง่ือนไข 2.1, ถา้เป็น 
ว.11532 จะผดิเง่ือนไข 2.2        [Error  R21,S15] 
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ปัญหาท่ีพบบ่อยในระบบ SSOP (2) 
  เน้ือหาของธุรกรรม 



Thank You 
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