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โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลผู้ปว่ยนอก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
เป็นการจัดท าข้อมูลเพื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก สิทธิกรมบัญชีกลาง, กทม, กสทช., 
กกต., เมืองพัทยา และ สผผ.

จุดประสงค์ เพื่อให้สถานพยาบาลดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ
สถานพยาบาลที่มีอยู่ในระบบแล้ว (HIS) จัดเตรียมเป็นข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนดส่ง
เบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับ ส านักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
รุ่นของโครงสร้าง ที่ใช้ปัจจุบันเป็น Version 0.93
ประเภทแฟ้มข้อมูล เป็นแฟ้มข้อความ (Text file) เข้ารหัสอักขระ (encoding) 
แบบ Windows-874

<?xml version=“1.0” encoding=“windows-874”?>
เนื้อหาข้อมูล เป็นรูปแบบ XML ซึ่ง <ClaimRec> จะเป็นโครงสร้างหลักบนสุด
ของ XML

<ClaimRec System=“OP” PayPlan=“CS” Version=“0.93”>



09/06/65

2

เนื้อหาส่วน header เป็นส่วนให้ข้อมูลหน่วยงาน เวลา ประเภท และจ านวน
รายการของแฟ้มนั้น ๆ

<Header>
<HCODE>รหัสสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลเบิก</HCODE>
<HNAME>ชื่อสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลเบิก</HNAME>
<DATETIME>วันที่เวลาจัดส่งข้อมูล [YYYY-MM-DD]T[HH:mm:ss]</DATETIME>
<SESSNO>เลขล าดับงวดส่ง</SESSNO>
<RECCOUNT>จ านวนรายการ</RECCOUNT>

</Header>
ส่วนตรวจก ากับ ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของแฟ้มที่ส่งโดยจะอยู่
บรรทัดสุดท้ายของ XML ต่อจาก </ClaimRec> หาค่า MD5Hash Value โดยน า
เนื้อหาตั้งแต่บรรทัดแรก

<?xml version=“1.0” encoding=“windows-874”?> ถึง </ClaimRec> 
เพิ่มบรรทัดว่างหลัง </ClaimRec> 1 บรรทัด

<?EndNote Checksum = “MD5HashValue”?>

กฎส าหรับการจัดท าข้อมูลส าหรับ XML
1. Element ทุกตัวจะต้องมี Tag ปิด

<HNAME>โรงพยาบาลทดสอบ</HNAME>
2. XML เป็น case sensitive  ตัวอักษรเล็ก ใหญ่  มีความส าคัญ

<BillItems>  กับ  <BILLITEMS>  ต่างกัน
3. อักขระที่ห้ามมีในข้อมูลคือ

< less than ใช้ &lt;
> greater than ใช้ &gt;
& ampersand ใช้ &amp;
‘ apostrophe ใช้ &apos;
“ quotation mark ใช้ &quot;
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BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT

BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT
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OPSERVICES<YYYYMMDD>.TXT

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลหลัก

BILLTRAN BILLDISP OPSERVICES

ชุดธุรกรรมการเงิน ชุดธุรกรรมยา ชุดธุรกรรมตรวจรักษาผู้ป่วย

BILLTRAN

BillItems

Dispensing

DispensedItems

OPServices

OPDx

Invno DispID SvID

Invno

Invno เลขที่ส าคัญการเรียกเก็บค่ารักษา
DispID เลขที่ใบสั่งยา
SvID รหัสการให้บริการ

ห้ามซ้ า
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รูปแบบข้อมูล (format)
ในตารางโครงสร้างข้อมูลของแต่ละส่วน จะมีคอลัมน์ format  ซึ่งจะบอกรูปแบบ
ของข้อมูล ข้อมูลที่ส่งออกจากระบบของสถานพยาบาลต้องมีรูปแบบเป็นอย่างไร

แนวทางการก าหนดใช้ data (Required)
ในตารางโครงสร้างข้อมูลของแต่ละส่วน จะมีคอลัมน์ required  ซึ่งจะบอกถึง
ความจ าเป็นต้องมีข้อมูล หรือไม่ต้องมี หรือเป็นตัวเลือกที่จะมีหรือไม่มีก็ได้
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมการเงิน BILLTRAN
BILLTRAN

BILLTRAN

BillItems

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

ฟิลด์รูปแบบที่เป็น SE
Tflag (12) รายการขอเบิก ระบุ A

รายการขอแก้ไข ระบุ E
ขอยกเลิกรายการ ระบุ D

Payplan (16) สิทธิกรมบัญชีกลาง ระบุ 10
กทม. ระบุ 20
กสทช. ระบุ 30
กกต. ระบุ 31

OtherPayplan (18) พรบ. ระบุ RT
ยกเว้นค่ารักษา ระบุ SH

ClaimAmt=Amount-Paid-OtherPay

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมการเงิน BILLTRAN
BILLTRAN

BILLTRAN

BillItems

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13

ฟิลด์รูปแบบที่เป็น SE
BillMuad (3) หมวด 1-9 ระบุ  1 ถึง 9

หมวด 10-18 ระบุ A ถึง I
ClaimCat (13) เบิกผู้ป่วยนอก ระบุ OP1

ข้อมูลรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
แยกตามหมวดค่ารักษาพยาบาล ของ Invno นั้น ๆ 
เชื่อมโยงมาจาก BILLTRAN
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมการเงิน BILLTRAN
BILLTRAN

BILLTRAN

BillItems

1|2|3|4|65000001|6|7|8|645|50|11|12|13|14|15|16|595|18|19

65000001|2|C|4|55020|ค่าบริการผป. นอก|1|100|100|50|50|12|13
65000001|2|3|4|403895|PARACETAMOL 500 MG|100|0.50|50|0.50|50|12|13
65000001|2|D|4|62105|ผ่าฟันคุดโดยการกรอกระดูกและฟัน|1|470|470|470|470|12|13
65000001|2|3|4|952180|Amoxicillin 500 mg|10|2.50|25|2.50|25|12|13

Invno BillMuad

STDCode

QTY

UP

ChargeAmt

ClaimUP
ClaimAmount

BILLTRAN.Amount = ผลรวม(BillItems.ChargeAmt)
645 = 100+50+470+25

Amount
ClaimAmtInvno

Paid
BILLTRAN.ClaimAmt = ผลรวม(BillItems.ClaimAmount)

595 = 50+50+470+25

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมยา BILLDISP

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18

BILLDISP

Dispensing

DispensedItems

สรุปข้อมูลยา หมวด 3  และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา หมวด 5 ของ 
Invno นั้น ๆ เชื่อมโยงมาจาก BillItems

Dispensing
1 Invno จะมีเพียง 1 บรรทัด โดยสรุปรายการยาและ
เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา หมวด 3 และ 5 จาก BillItems
Itemcnt จ านวนรายการยาและเวชภัณฑ์
Prescb รูปแบบ  Annnn

A แพทย์ ระบุ ว
ทันตแพทย์ ระบุ ท
พยาบาล ระบุ พ
เภสัชกร ระบุ ภ
วิชาชีพอื่น ๆ ระบุ  -

n เลข 4 หลัก
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมยา BILLDISP

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

BILLDISP

Dispensing

DispensedItems

ข้อมูลรายละเอียดยา และเวชภัณฑ์
ตามเลขที่ใบสั่งยา  DispID
เชื่อมโยงมาจาก Dispensing

ข้อมูลใน DispensedItems รายละเอียดของยาแต่ละรายการต้องตรงกับ Drug Catalog

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมยา BILLDISP

D650100001|1|3|403895|5|6|7|8|9|100|0.50|50|0.50|50|15|16|17|18|19
D650100001|1|3|952180|5|6|7|8|9|10|2.50|25|2.50|25|15|16|17|18|19

BILLDISP

Dispensing

DispensedItems

1|D650100001|65000001|4|5|6|7|ว5461|2|75|75|12|13|14|15|16|17|18

BillItems

65000001|2|C|4|55020|ค่าบริการผป. นอก|1|100|100|50|50|12|13
65000001|2|3|4|403895|PARACETAMOL 500 MG|100|0.50|50|0.50|50|12|13
65000001|2|D|4|62105|ผ่าฟันคุดโดยการกรอกระดูกและฟัน|1|470|470|470|470|12|13
65000001|2|3|4|952180|Amoxicillin 500 mg|10|2.50|25|2.50|25|12|13

InvnoDispID Prescb

Itemcnt

ChargeAmt ClaimAmt

DispID PrdCat DrgID QTY UnitPrice ChargeAmt

ReimbPrice

ReimbAmt



09/06/65

9

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมตรวจรักษา OPSERVICES

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22

เป็นแฟ้มที่บรรจุข้อมูลบันทึกการตรวจรักษา 
การท าหัตถการ
บันทึกรหัสวินิจฉัยOPSERVICES

OPServices

OPDxฟิลด์รูปแบบที่เป็น SE
Class (3) หัตถการ ระบุ OP

ตรวจรักษา ระบุ EC
CodeSet (17) รหัส ICD9CM ระบุ IN

รหัส ICD10TM
(เฉพาะรหัสหัตถการ) ระบุ TT

กรณีเป็นหัตถการ Class เป็น OP  ให้ระบุรหัสหัตถการใน STDCode

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมตรวจรักษา OPSERVICES

OPSERVICES

OPServices

OPDx

1|2|3|4|5|6

กรณี  OPServices.Class เป็น EC  จะต้องมีข้อมูล
การให้รหัสวินิจฉัยใน OPDx
ใช้ SvID เชื่อมโยงมาจาก OPServices

ฟิลด์รูปแบบที่เป็น SE
SL (3) ล าดับความส าคัญการวินิจฉัย 

ระบุ 1 ถึง 9
CodeSet (4) รหัส ICD10WHO ระบุ IT

รหัส ICD10TM ระบุ TT
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลชุดธุรกรรมตรวจรักษา OPSERVICES

65000001|S650100001|OP|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|IN|2319|19|20|21|22
65000001|S650100001|EC|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22

OPSERVICES

OPServices

OPDx

EC|S650100001|1|IT|K011|6

Invno SvID Class

CodeSet

STDCode

SvIDClass

SL

CodeSet

Code

BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-874”?>
<ClaimRec System=“OP” PayPlan=“CS” Version=“0.93”>

<Header>
<HCODE>99999</HCODE>
<HNAME>โรงพยาบาลทดสอบ</HNAME>
<DATETIME>2022-06-09T08:30:30</DATETIME>
<SESSNO>0001</SESSNO>
<RECCOUNT>1</RECCOUNT>

</Header>
<BILLTRAN>
1|2|3|4|65000001|6|7|8|645|50|11|12|13|14|15|16|595|18|19
</BILLTRAN>
<BillItems>
65000001|2|C|4|55020|ค่าบริการผป. นอก|1|100|100|50|50|12|13
65000001|2|3|4|403895|PARACETAMOL 500 MG|100|0.50|50|0.50|50|12|13
65000001|2|D|4|62105|ผ่าฟันคุดโดยการกรอกระดูกและฟัน|1|470|470|470|470|12|13
65000001|2|3|4|952180|Amoxicillin 500 mg|10|2.50|25|2.50|25|12|13
</BillItems>

</ClaimRec>
<?EndNote Checksum = “MD5HashValue”?>
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BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-874”?>
<ClaimRec System=“OP” PayPlan=“CS” Version=“0.93”>

<Header>
<HCODE>99999</HCODE>
<HNAME>โรงพยาบาลทดสอบ</HNAME>
<DATETIME>2022-06-09T08:30:30</DATETIME>
<SESSNO>0001</SESSNO>
<RECCOUNT>1</RECCOUNT>

</Header>
<Dispensing>
1|D650100001|65000001|4|5|6|7|ว5461|2|75|75|12|13|14|15|16|17|18
</Dispensing>
<DispensedItems>
D650100001|1|3|403895|5|6|7|8|9|100|0.50|50|0.50|50|15|16|17|18|19
D650100001|1|3|952180|5|6|7|8|9|10|2.50|25|2.50|25|15|16|17|18|19
</DispensedItems>

</ClaimRec>
<?EndNote Checksum = “MD5HashValue”?>

OPSERVICES<YYYYMMDD>.TXT
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-874”?>
<ClaimRec System=“OP” PayPlan=“CS” Version=“0.93”>

<Header>
<HCODE>99999</HCODE>
<HNAME>โรงพยาบาลทดสอบ</HNAME>
<DATETIME>2022-06-09T08:30:30</DATETIME>
<SESSNO>0001</SESSNO>
<RECCOUNT>2</RECCOUNT>

</Header>
<OPServices>
65000001|S650100001|OP|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|IN|2319|19|20|21|22
65000001|S650100001|EC|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22
</OPServices>
<OPDx>
EC|S650100001|1|IT|K011|6
</OPDx>

</ClaimRec>
<?EndNote Checksum = “MD5HashValue”?>
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การเตรียม และการส่งข้อมูล
หลังจากสถานพยาบาลจัดท าข้อมูล ส่งข้อมูลออกเป็น text file จ านวน 3 แฟ้ม

BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT
BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT
OPServices<YYYYMMDD>.TXT

น าทั้ง 3 แฟ้มมาบีบอัดชนิดไฟล์เป็น  Zip (ไม่รับ rar หรือ 7z) รูปแบบไฟล์
<Hcode>_CSOPBIL_<งวดส่ง>_<รหัสหน่วยย่อย>_<วัน-เวลาจัดท าข้อมูล>.Zip

99999_CSOPBIL_1001_01_20220609-093049.Zip
น าไฟล์ส่งที่อีเมล์ cscd@uc.chi.or.th หรือส่งผ่าน Web site 
https://cs8.chi.or.th/csopupload 
การส่งข้อมูล ใน 1 วัน สถานพยาบาลสามารถส่งได้มากกว่า 1 งวดส่ง

ไฟล์ และชื่อไฟล์ที่ส่งเบิก
BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT

BILLDISP<YYYYMMDD>.TXT

OPSERVICES<YYYYMMDD>.TXT

<Hcode>_CSOPBIL_<งวดส่ง>_<รหัสหน่วยย่อย>_<วัน-เวลาจัดท าข้อมูล>.Zip

Hcode ==>รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก
CSOPBIL ==>ระบบเบิก
งวดส่ง ==> งวดส่งระบุเป็นตัวเลข 4 หลัก
รหัสหน่วยย่อย ==>รหัสหน่วยย่อยระบุเป็นตัวเลข 2 หลัก
วัน-เวลาจัดท าข้อมูล ==>วันที่และเวลาในการจัดท าข้อมูล ระบุเป็น YYYYMMDD-HHMMSS

99999_CSOPBIL_1001_01_20220609-093049.Zip
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การตอบกลับเบื้องต้น
หลังจากสถานพยาบาลส่งไฟล์เบิกให้ สกส. ๆ จะแจ้งผลการตรวจเบื้องต้น ทันที

ที่ได้รับ โดย ชื่อไฟล์จะต้องถูกต้องตามข้อก าหนด หากชื่อไฟล์ผิด หรือไม่ใช่ Zip 
จะไม่มีการตอบกลับเบื้องต้น

หากชื่อไฟล์ถูกต้อง แต่ไม่ได้รับผลตอบรับเบื้องต้นภายใน 10 นาที  การรับ/ส่ง
อาจมีปัญหา ให้ติดต่อ สกส. หรือส่งใหม่อีกครั้ง

รหัสการตอบกลับเบื้องต้น
สกส. ก าหนดรหัสผลการตรวจสอบเบื้องต้น โดยแยกออกเป็นกลุ่มตัวอักษรดังนี้

A : สกส. รับข้อมูลเข้าระบบแล้ว  จะแจ้งผลการตรวจสอบไม่เกิน 1 วันท าการ
B : ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับไฟล์ BILLTRAN
D : ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับไฟล์ BILLDISP
P : ข้อผิดพลาดนีเ้กี่ยวข้องกับไฟล์ OPServices
V : รูปแบบโครงสร้างข้อมูลไม่ใช่รุ่น 0.93
W : ข้อผิดพลาดนีเ้กี่ยวข้องกับรหัส รพ.
X : ไฟล์ซ้ ากับที่เคยส่งมาแล้ว
Y : ข้อผิดพลาดนีเ้กี่ยวข้องกับชื่อไฟล์
Z : unzip ไม่ส าเร็จ
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รหัสการตอบกลับเบื้องต้น W และ Y
W : ข้อผิดพลาดนีเ้กี่ยวข้องกับรหัส รพ.

W : รหัส รพ. ไม่ถูกต้อง
W1 : รหัส รพ. ใน billtran ไม่ตรงกับชื่อ zip

Y : ข้อผิดพลาดนีเ้กี่ยวข้องกับชื่อไฟล์
Y0 : ชื่อไฟล์มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ก าหนด
Y1 : เลขงวดในชื่อ text ไฟล์ไมต่รงกัน
Y2 : SESSNO ไม่ตรงกันใน 3 ไฟล์

รหัสการตอบกลับเบื้องต้น B  ไฟล์ BILLTRAN
B10 เปิด text ไมไ่ด ้

B11 HCODE ไมต่รงกบัชือ่ zip

B21 load xml ไมไ่ด ้

B22 Node ไมค่รบตามประกาศ

B23 ClaimSys / Payplan ไมถ่กูตอ้ง

B24 Version ไมถ่กูตอ้ง

B25 ไมม่ ีEndNote

B26 ม ีelement เกนิกวา่ทีก่ าหนด

B31 md5 ไมถ่กูตอ้ง

B32 จ านวน RECCOUNT ไมต่รงกบัทีป่ระกาศ

B33 รปูแบบ DATETIME ไมถ่กูตอ้ง

B34 ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งตามทีก่ าหนด

B35 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน BILLTRAN

B36 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน BillItems

B37 รปูแบบขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง

B38 ไมม่ขีอ้มลู OPBills
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รหัสการตอบกลับเบื้องต้น D  ไฟล์ BILLDISP
D10 ขาดไฟลข์อ้มลูยา

D11 HCODE ไมต่รงกบัชือ่ zip

D12 เปิด text ไมไ่ด ้

D21 load xml ไมไ่ด ้

D22 Node ไมค่รบตามประกาศ

D23 ClaimSys / Payplan ไมถ่กูตอ้ง

D24 Version ไมถ่กูตอ้ง

D25 ไมม่ ีEndNote

D26 ม ีelement เกนิกวา่ทีก่ าหนด

D31 md5 ไมถ่กูตอ้ง

D32 จ านวน RECCOUNT ไมต่รงกบัทีป่ระกาศ

D33 รปูแบบ DATETIME ไมถ่กูตอ้ง

D34 ขาดขอ้มลูทีก่ าหนดวา่ตอ้งมี

D35 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน Dispensing

D36 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน DispensedItems

รหัสการตอบกลับเบื้องต้น P  ไฟล์ OPServices
P10 เปิด text ไมไ่ด ้

P11 HCODE ไมต่รงกบัชือ่ zip

P21 load xml ไมไ่ด ้

P22 ขาด element ทีก่ าหนดวา่ตอ้งมี

P23 ClaimSys / Payplan ไมถ่กูตอ้ง

P24 Version ไมถ่กูตอ้ง

P25 ไมม่ ีEndNote

P26 ม ีelement เกนิจากทีก่ าหนด

P31 md5 ไมถ่กูตอ้ง

P32 จ านวน RECCOUNT ไมต่รงกบัทีป่ระกาศ

P33 รปูแบบ DATETIME ไมถ่กูตอ้ง

P34 ขาดขอ้มลูทีก่ าหนดวา่ตอ้งมี

P35 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน OPServices

P36 จ านวน | ไมต่รงกบัทีก่ าหนดใน OPDx


