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โปรแกรมแกไขขอมูลผูปวยในประกันสังคม (SSePAC) 
 
 การขอแกไขขอมูลผูปวยในโดยใชโปรแกรม SSePAC  เปนบริการที่สํานักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) จัดไวสําหรับกรณีที่สถานพยาบาลตองการแกไขขอมูล
ผูปวยในประกันสังคมที่ไดสง สกส. และขอมูลน้ันตรวจผานแลว (ผลตรวจขอมูลเปน A) 
เทาน้ัน     กรณีที่ตรวจไมผาน (ผลตรวจขอมูลเปน C)  สถานพยาบาลสามารถแกไขใน
โปรแกรมจัดทําขอมูล(SIP09) แลวสงขอมูลไปยัง สกส. ไดทันท ี

การขอแกไขขอมูล ทําไดหลังจากทีส่ถานพยาบาลไดรับ เอกสารตอบรับรายวัน 
(REP) หรือ บัญชีสรุปการรักษา (Statement) แลว    ตอมาพบวา ขอมูล ที่จัดทําสง 
สกส.น้ัน มีสวนที่ไมตรงกับที่เปนจริง เชน วันที่รับไว  วันที่จําหนาย  รหัสโรค  รหัสหัตถการ  
เลขบัตรประชาชน ฯลฯ  ของผูปวยไมตรงกับที่เปนจริง และตองการใหมีการแกไขใหตรง 
จึงใชบริการน้ี    การแกไขขอมูลตางๆ อาจทําใหผลการประมวล เชน คา RW, ผลการ
ตรวจสิทธิ ฯลฯ เปลี่ยนได   แตจะขอแกไขผลการประมวลโดยตรงไมได 
 

 
 
 
ความตองการของระบบ 

Hardware 
 Personal Computer 
  ควรใชโพรเซสเซอร Pentium IV 1 GHz ข้ึนไป 
  RAM 512 MB (เปนอยางต่ํา) แนะนํา 1024 MB ข้ึนไป 
  Hard disk 20 GB (เปนอยางต่ํา) แนะนํา 40 GB 

Network Interface Card ซึ่งติดตอกับ Internet ได 
 เครื่องพิมพ (สามารถพิมพเอกสาร A4 ได) 
 เครื่อง Scan 

System Software 
 Microsoft Windows XP Professional หรือสูงกวา  
 Internet Explorer version 6.0 SP1 หรือ 7 ข้ึนไป  

ไมรองรับ Mozilla firefox หรือ Internet Browsers อื่นๆ 

CHI Software (Optional) 
 ImageScan version 2.1.0 

CompressIMG  version 1.0.0  
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วิธีเขาใชงานโปรแกรม 

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer 
2. พิมพ URL: http://cs1.chi.or.th/ssepac ในชอง Address 
 

 
 
        เมื่อเขาสูหนาจอโปรแกรมไดแลว จะปรากฏหนาจอการ login  ซึ่งข้ันตอนการใชงาน
โปรแกรมทั้งหมดน้ัน ไดสรุปไวในหัวขอ ขั้นตอนสําหรับการใชงานโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs1.chi.or.th/ssepac 
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ขั้นตอนสําหรับการใชงานโปรแกรม 

 

1. การลงทะเบียนขอเปนผูใชงานโปรแกรม 
 กอนเขาใชงานโปรแกรม ตองทําการลงทะเบียนเปนผูใชงานโปรแกรมกอน โดยเมื่อ
เปดไปที่ URL ที่กําหนดดวยโปรแกรม Internet Explorer ไดแลว โปรแกรมจะแสดง
หนาจอ login เพื่อใหผูใชทําการลงทะเบียนเขาใชงาน ในกรณีที่เปนการใชงานครั้งแรก
หรือตองการเพิ่มผูใชงาน ตองทําการลงทะเบียนผูใชงานใหมกอน ซึ่งในหนาดังกลาวจะม ี
Link [ลงทะเบียนผูใชงานใหม]  สําหรับเขาสูหนาจอลงทะเบียนผูใชงานระบบ    
       การจะใหมีผูใชงานกี่คนน้ัน ใหทาง ร.พ. เปนผูกําหนดและดูแลเองทัง้หมด  และเมื่อ
ทําการลงทะเบียนเปนผูใชงานเรียบรอยแลว ก็จะสามารถ login เขาใชงานโปรแกรมได 
 
 
 
       1. เมื่อเขาสูหนาจอ login แลว  ให click ที่ขอความ [ลงทะเบียนผูใชงานใหม] 
จากน้ันโปรแกรมจะแสดงหนาจอลงทะเบียนผูใชงานซึ่งจะมีชองตาง ๆ ใหทําการใสขอมูล 
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       2. กรอกขอมูลในชองตาง ๆ ตามที่กําหนดใหถูกตองและครบถวน 
 

 
 
 
รายละเอียดขอมลูที่ใหใสในการขอลงทะเบียนผูใชงานใหม มีดังน้ี 
 รหัส ร.พ.: รหัสสถานพยาบาลตามที่ใชในโครงการ SS 

 รหัสลงทะเบียน:  รหัสอางอิงสําหรับใชในการขอลงทะเบียนผูใชงานของแตละ ร.พ. 

  (สกส. จะเปนผูกําหนดและแจงให ร.พ. ทราบ) 

 รหัส ผูใชงาน: ชื่อที่ใช login เขาใชงาน ใชอักษรภาษาอังกฤษไมเวนวรรค 6-16 ตัว 

 รหัสผาน: รหัสผานที่ใชในการเขาใชงานระบบ ใชอักษรหรือตัวเลขไมเวนวรรค 

6-16 ตัว 

 ยืนยันรหัสผาน: รหัสเดียวกันกับที่เติมในชอง รหัสผาน 

 ชื่อ-สกุล: ชื่อ-สกุล ของผูขอลงทะเบียน (ภาษาไทย) 

 ตําแหนง: ตําแหนงงานหรือหนาที่รับผิดชอบ ของผูขอลงทะเบียนใน ร.พ. 

 เบอรโทรติดตอ: เลขโทรศัพทสําหรับติดตอ 

 อีเมลล: อีเมลลสําหรับตดิตอ 
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      3. Click ปุม [ลงทะเบียน] จากน้ันเมื่อลงทะเบยีนไดเรียบรอยแลวจะมีขอความแจงวา 
“ทําการลงทะเบียนกับ สกส. เรียบรอยแลว” ดังรูป 
 

 
 

กรณีที่ไมมีขอความตอบรบัตามที่แจง โปรดตรวจสอบการใสขอมูลในชองตาง ๆ วาถูกตอง
และครบถวนแลวหรือไม  หรือสังเกตบริเวณ status bar ของโปรแกรม Internet Explorer 
วามี icon รูปเครื่องหมายตกใจ(!)แสดงอยูหรอืไม  ถามีโปรดแจง error message ดังกลาว
กับทางเจาหนาที่ สกส. 
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2. การเขาสูการใชงานโปรแกรม 

ที่หนาจอ login โปรแกรม ใหผูใชที่ทําการลงทะเบียนเรียบรอยแลวทําการเติมขอมูล 
เพื่อทําการ login เขาใชงานโปรแกรม โดยใหใส รหัส ร.พ., รหัส ผูใชงาน และ รหัสผาน 
แลว click ปุม [เขาสูระบบ] ตัวอยาง ดังรูป 

 

 
 

     โปรแกรมจะทําการแจงลงทะเบียนการเขาใชงานกับระบบตามรหัสผูใชงานที่บันทึก  

พรอมกับแสดงหนา เมนูหลัก ดังรูป 
 

 
 
คําอธิบายปุมคําสั่งในหนาเมนูหลัก 
[แกไขขอมูลผูปวย SS]  เปดฟอรมแกไขขอมูลผูปวย SS     ดูรายละเอียดจากขอ 4 
[สงแบบขอแกไขขอมูล/ดูผลการแกไข]   สงไฟล scan /ดูผลการอนุมัต ิ ดูรายละเอียดจากขอ 7 
[ออกจากระบบ] แจงออกจากการใชงานโปรแกรม   ดูรายละเอียดจากขอ 3 

Click  
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Download คูมือ โปรแกรม และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการแกไขขอมูล เปน Link ไปยัง
หนา Download มีโปรแกรมและเอกสารทีอ่าจจะตองใช ดังน้ี  
 

  
 
 
 
3. การออกจากการใชงานโปรแกรม 
 
 

 เมื่อทําการใชงานโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ควรทําการแจงออกจากการใชงาน
โปรแกรม โดยการ click ปุม [ออกจากระบบ] ในหนาเมนูหลัก จากน้ันโปรแกรมจะทําการ
แจงออกจากการใชงานโปรแกรมใหผูใชดังกลาวและแสดงหนา login ใหมอีกครั้ง 
 

       

 

คําเตือน: กรณีไมไดทําการแจงออกจากการใชงานโปรแกรม หรือแจงไมสําเร็จ จะไม
สามารถ login เขาใชงานดวย รหัสผูใชงาน ดังกลาวไดอีก จนกวาจะครบกําหนดเวลา
ตามที่ระบบตั้งไว (ประมาณ 20 นาที หลังการติดตอกับระบบเปนครั้งสดุทาย) 
 

 

Click  
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4. การเรียกและแกไขขอมูลผูปวย 
 

เมื่อตองการแกไขขอมูล ให click ปุม [แกไขขอมูลผูปวย SS] ในหนาเมนูหลัก 
 

 
 
โปรแกรมจะแสดงหนาจอ  สําหรับเรียกรายการขอมูลผูปวยในที่ตองการแกไข ดังรูป  
 

 
 

วิธีการเรียกรายการผูปวยที่ตองการแกไข สามารถทําไดดังน้ี 
 

 1. เติม HN และ AN ในชอง HN และ AN ตามลําดับ    ซึ่ง HN และ AN ดังกลาว  ตอง
เปน HN และ AN ณ สถานพยาบาลที่ใหการรักษา   หากสถานพยาบาลที่สงขอมูลไปยัง 
สกส. มิใชสถานพยาบาลที่ใหการรักษา  จะตองระบุรหัสสถานพยาบาลที่ใหการรักษาใน
ชอง รพ. ที่รักษา ดวย 
 

 2. Click ปุม [เรียก]  
  ถาพบขอมูลผูปวยตาม HN, AN และ รพ.ที่รักษา ในฐานขอมูลของ สกส. โปรแกรม
จะแสดงขอมูลผูปวยรายดงักลาว ในหนาจอตามรายละเอียดที่บอกไว ถาไมพบขอมูลผูปวย
หรือขอมูลผูปวยรายน้ันกําลังอยูในระหวางการดําเนินการพิจารณาแกไข จะไมสามารถเรียก
แกไขได จนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา หรือ สถานพยาบาลแจงยกเลิกการขอ
แกไขขอมูลผูปวยรายดังกลาว จึงจะสามารถเรียกแกไขรายการดังกลาวไดอีกครั้ง  
 

Click 
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-- หนาจอแกไขขอมูลผูปวย -- 
 

ในหนาจอการแกไขขอมูลแบงแสดงขอมูลเปน 5 สวนคือ 
     0/ ขอมูลผูปวย  
 1/ รับเขา / จําหนาย / สิทธ์ิ  
 2/ คารักษาพยาบาล  
 3/ การวินิจฉัย / หัตถการ  
 4/ ทบทวนขอมูล (ยังไมใชงาน) 

 ภายหลังจากที่ทําการเรียกขอมูลตาม HN และ AN ตามที่แจง  และมีขอมูลของผูปวย
รายการดังกลาวแสดงที่หนาจอแลว   ใหทําการแกไขขอมูลในสวนที่ผิดพลาด ตามข้ันตอน
ที่กําหนดดังน้ี 

         

0 

1 2 3 4 
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การแกไขขอมูลผูปวย 

 
-- แกไขขอมูลที่ตองการตามรายละเอียดดังน้ี -- 
 ชอง HN:     เติม HN ผูปวย ณ สถานพยาบาลที่ใหการรักษา    
 ชอง AN:     เติม AN ผูปวย ณ สถานพยาบาลที่ใหการรักษา    
 ชอง ประเภทบัตร:     เติม เลข 0=บัตรประจาํตัวประชาชน, 1=ตางดาว,      
                                                      3=passport, 9=อื่น ๆ ตามประเภทบัตรผูปวย 
 ชอง เลขประจําตัวประชาชน:   เติม เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูปวย 
 ชอง คํานําหนา/ยศ/ฐานันดร:  เติม คํานําหนา หรือ ยศ หรือ ฐานันดร ผูปวย 
 ชอง ชี่อ-สกุล:    เติม ชื่อ-สกุล ผูปวย 
 ชอง วันเดือนป เกิด:    เติม วัน เดือน ป (พ.ศ.) เกิดผูปวย 
 ชอง เพศ:    เติม เลข 1=ชาย, 2=หญิง 

 

        การแกไขขอมูล รับเขา/จําหนาย/สิทธิ์ 
 

 เมื่อทําการ Click แถบเมนูที่ [1/รับเขา / จําหนาย / สิทธ์ิ] จะปรากฏหนาขอมูลดังรูป 
 

 
 
 

-- แกไขขอมูลที่ตองการตามรายละเอียดดังน้ี -- 
 

 ชอง นํ้าหนักแรกรับ: เติม นํ้าหนักแรกรับผูปวย (กรณีเปนทารกแรกเกิด) หนวย
เปนกิโลกรัม กรณีใสคามากกวา 300 คิดหนวยเปนกรัม 

 ชอง รับเขาเมื่อ วันที่: เติม วัน เดือน ป ที่ผูปวยเขารับการรักษา 
   (รูปแบบ DD/MM/YYYY (พ.ศ.)) 
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 ชอง เวลา: เติม เวลา ที่ผูปวยเขารับการรักษา 
   (รูปแบบ HH.mm ใช 24 ชั่วโมง, 00.00–23.59)  
 ชอง จําหนายเมื่อวันที่: เติม วัน เดือน ป จําหนายผูปวย 
   (รูปแบบ DD/MM/YYYY (พ.ศ.)) 
 ชอง เวลา: เติม เวลา ที่จําหนายผูปวย 
   (รูปแบบ HH.mm ใช 24 ชั่วโมง, 00.00–23.59) 
 ชอง แผนก: เติม รหัสแผนก  
                                        ดูรายละเอียดจากหัวขอ – รหัสแผนก -- 
  ชอง จาก ward: เติม ชื่อหอผูปวยทีจ่ําหนายผูปวย 
  ชอง จํานวนวันลากลับ: เติมจํานวนวันลากลับบานของผูปวย 
  ชอง สถานภาพเมื่อจําหนาย:เติม รหัสสถานภาพการจําหนายผูปวย 
                                        ดูรายละเอียดจากหัวขอ -- สถานภาพเมื่อจําหนาย -- 
  ชอง ประเภทการจําหนาย: เติม รหัสประเภทการจําหนายผูปวย 
    ดูรายละเอียดจากหัวขอ -- ประเภทการจําหนาย-- 
 ชอง ประเภทบริการ/รักษา: เติม IP=ผูปวยในปกติ, NN=Non O, Non I 
 ชอง ใชสิทธ์ิ : เติม รหัสเพื่อระบกุารใชสิทธ์ิในครั้งน้ีของผูปวย 
    ดูรายละเอียดจากหัวขอ -- รหัสการใชสิทธ์ิ -- 
 ชอง รพ. main: เติม รหัสสถานพยาบาลหลัก 
 ชอง รพ. ที่รักษา: เติม รหัสสถานพยาบาลที่ใหการรักษา 
 ชอง มีบทบาทเปน: เติม M: Main, B: Sub, A: Supra, X: Ext 

 

แผนกที่ผูปวยเขารับการรักษา 
 01: อายุรกรรม 02: ศัลยกรรม   03: สูติกรรม   
   04: นรีเวชกรรม 05: กุมารเวชกรรม  06: โสต ศอ นาสกิ 
 07: จักษุ 08: ศัลยกรรมกระดกู  09: รังสีวิทยา 
   10: ทันตกรรม 11: อื่นๆ 

สถานภาพเมื่อจาํหนาย 
 1: Complete recovery   2: Improved 
 3: Not Improved   4: Normal delivery 
 5: Undelivery   6: Normal child discharge with mother 
 7: Normal child discharge separately 8: Stillbirth 
 9: Dead 

ประเภทการจําหนาย 
 1: With approval   2: Against advice 
 3: Escape   4: By transfer 
 5: Other   8: Dead autopsy 
 9: Dead no autopsy 

รหัสการใชสิทธิ ์
  80: ผูปวยเขารับการรักษาในคร้ังน้ีโดยใชสิทธิ์ประกันสงัคม 
  81: ผูปวยเขารับการรักษาดวยโรคเน่ืองจากการทาํงาน 
    85: ผูปวยเขารับการรักษาในคร้ังน้ีโดยใชสิทธิ์อุบตัิเหตุ/ฉุกเฉิน 
    00: ไมใชสิทธิ์ประกันสังคม หมายถึง ผูปวยเขารับการรักษาในคร้ังน้ีแตไมใชสทิธิป์ระกันสังคม  
          หรือ เปนโรคที่ไมคุมครองฯ เชน การรักษาภาวะการมีบุตรยาก ซ่ึงผูปวยจะตองจายเงินคา 
          รักษาพยาบาลเอง 
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      การแกไขขอมูลคารักษาพยาบาล  
 
 เมื่อทําการ click แถบเมนูที่ [2/ คารักษาพยาบาล] จะปรากฏหนาขอมูลดังรูป 
 

 
 
 
รูปน้ีประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 
 

1. สวนบันทึกขอมูลคารักษาพยาบาลแยกหมวดคาใชจาย 
 

2.  Additional Payment การรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง 
 

3.  3rd Party Co-payment  สิทธ์ิอื่นรวมจาย 

 

 ซึ่งจะไดแสดงรายละเอียดวิธีแกไขในแตละสวนตอไป 

 
 
 
 
 
 

1 

2 
3 
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            การแกไขขอมูลคารักษาพยาบาลแยกหมวดคาใชจาย 

 

ในสวนน้ีประกอบดวย 
1. หมวดคาใชจายตาง ๆ ของผูปวยมี 18 หมวด 
2. ชองสําหรับแกไขยอดคาใชจายของแตละหมวดที่สามารถเบิกไดและเบกิไมได 
3. ขอมูลยอดคาใชจายในสวนเบิกไดและสวนเกินทีไ่ดสงให สกส. แลวสําหรับดูอางอิง 
4. ปุมแสดงตารางขอมูลคาใชจายหมวดอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดฯ 
 

วิธีแกไขขอมูลคารักษาพยาบาล 
 1. การแกไขขอมูลคารักษาพยาบาล สามารถทําไดทั้งการเพิ่มคาใชจายหมวดที่ยังไมเคย
บันทึก, ยกเลิก และ/หรือ แกไข คาใชจายในหมวดที่ไดบันทึกไวในโปรแกรมเดิม 
 2. การยกเลิกใหบันทกึคาใชจายเปน 0 ในชองที่ตองการยกเลิก 
 3. การแกไขใหบันทึกคาใชจายที่ถกูตองแทนที่ในชองเดิม 
 4. ยอดคาใชจายที่บันทึกตองไมตดิลบ 

5. คาใชจายในหมวดที่ 202 (อวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดฯ) ใหบันทึกขอมูลตามที่
กําหนดในตารางซึ่งสามารถเรียกไดจากการ click ปุม […] ดานหนาของแถว 
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       การแกไขขอมูลอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดฯ 

 

-- ตารางอวัยวะเทียมและอุปกรณเบิกเพิ่ม -- 

 

ในสวนน้ีประกอบดวย 
 1. ตารางขอมูลที่สง สกส. แลว แสดงขอมูลรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ
บําบัดรักษาที่อยูที่ สกส. ไวสําหรับดูเปนขอมูลประกอบการแกไข กรณีไมมีขอมูลในสวนน้ี
จะแสดงขอความ-- ไมมีขอมูล – (เปนอักษรสีแดง อยูบรรทัดที่ 4 นับจากชือ่ตาราง) แทน 
 2. ตารางขอมูลใหมที่จะใชสําหรับแกไขขอมูล จะแสดงรายการขอมูลที่สง สกส. แลว
เพื่อแกไข และแถวสําหรับเพิ่มรายการขอมูลใหม 
 3. ปุม [ซอนตารางน้ี] สําหรับซอนตารางรายการอวัยวะเทียมและรายการเบิกเพิ่มที่แสดง
อยูเมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว 
 4. ยอดสรุปชอง ขอเบิกและสวนเกินตามที่บันทึกในตาราง (โปรแกรมจะคํานวณจาก
จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลง)  

 

วิธีการแกไขขอมูลอวัยวะเทียมและอุปกรณเบิกเพิ่ม 
 1. การเพิ่มรายการใหม ใหเติมขอมูลในชองรหัสในแถวที่วางอยู จากน้ันโปรแกรมจะทํา
การเพิ่มแถวใหใหมในตารางอีก 1 แถวโดยอัตโนมัต ิ
  - ใหเติมรหัสรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาลงในชอง รหัส 
       - ใหเติมอัตราราคาที่กําหนดในบัญชี ในชอง อัตราในบัญชี   
  - ใหเติมจํานวนหนวยที่ขอเบิกในชอง จํานวน 
  - ใหเติมยอดเงินที่ขอเบิกในชอง ขอเบิก 
  - โปรแกรมจะทําการคํานวณยอดสวนเกินใหโดยอัตโนมัต ิ
 2. การแกไขขอมูลใหทําการบันทึกคาทีถู่กตอง ในกลองขอมลูของรายการในแถวน้ัน ๆ 
โดยขอมูลที่แกไขไดคอื รหัส จํานวน ขอเบิก และ เบิกไมได 
 3. การลบหรือยกเลิกขอมลูที่บันทึก ใหลบขอมูลในชองรหัสใหเปนวาง (การใสขอมูลใน
ชอง จํานวน หรือ ขอเบิกเปน 0 ถือวาเปนการลบขอมูลเชนกัน) สําหรับแถวของรายการ
ใหมที่พึ่งบันทึกเขาไป ภายหลังที่ลบขอมลูในชองรหัสแลว โปรแกรมจะทําการลบแถว
ดังกลาวใหโดยอัตโนมัต ิ
    บรรทัดที่ไมมีรหัส หรือ จํานวน ≤ 0 หรือ ขอเบิก ≤0 จะไมถกูใชเปนขอมลูที่สงใหกับ 
สกส. ดังน้ันการแกไขขอมูลจึงตองตรวจใหแนใจทกุครั้งกอนสง   และขอมูลที่สงใหกับ 
สกส. น้ีจะถกูใชแทนขอมลูเดิมของ ร.พ. เมื่อมีการอนุมัติใหแกไข ขอมูลรายการที่ไม
ตองการแกไขใหคงไวดังเดิม 

เมื่อทําการแกไขขอมูลเรยีบรอยแลวให click ปุม [ซอนตารางน้ี] เพื่อซอนตารางอวัยวะ
เทียมและรายการเบิกเพิ่มจากหนาจอ 
 

1 

2 

4 
3 
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เง่ือนไขในการแกไขขอมูลหมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา และ 
หมวดรายการอ่ืน ๆ คือ 
 1. สามารถทําการ เพิ่ม, ลบ, แกไข ขอมูลในตารางอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ
บําบัดรักษาและรายการอื่น ๆ ที่ยังไมจัดหมวดตามขอมูลที่เปนจริง 
 2. โปรแกรมไมไดเตรียมแฟมอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา และรายการอื่นๆ 
ที่ยังไมไดจัดหมวดไวใหใชอางอิง ดังน้ันจึงไมมีการตรวจขอมูลที่บันทึกในตารางกอนสง
ขอมูลให สกส. 
 3. การบันทึกคา อัตราในบัญชี ในชองอัตราในบัญชี จะทําใหโปรแกรมคาํนวณยอดพึง
เบิกไดและยอดสวนเกินใหโดยอัตโนมัติ โดยอางองิจากขอมูลที่บันทกึ ซึ่งไมไดตรวจความ
ถูกตอง หากบันทึกคาในชองดังกลาวไมตรงตามจริง จะมีผลใหการคํานวณยอดพึงเบิกได
และสวนเกินผิดดวย  แตหากไมใสคาในชองอัตราในบัญชีหรือใสเปน 0 โปรแกรมจะละการ
คํานวณยอดพึงเบิกไดและสวนเกิน และใชขอมูลตามที่บันทึกในชองดังกลาวเปนขอมูลสง 
สกส. 
 4. ตองบันทึกขอมูลในสวนชอง รหัส, จํานวน และ ขอเบิกโดย ชองจํานวน และขอเบิก
ตองมีคามากกวา 0 จึงจะนับเปนขอมูลที่ใชได   สวนชองสวนเกินถามีใหบันทึกมาดวย
เชนกัน 

ขอมูลที่สง จะถูกตรวจอกีครั้ง หากพบวาไมถูกตอง จะปฏิเสธการขอแกไขรายการดังกลาว 
และใหทําการแกไขใหมอีกครั้ง  ดังน้ันในการบันทึกขอมูล  ตองตรวจความถูกตองใหดีกอน 
โดยสามารถดูขอมูลใน “รายการอวัยวะเทียมและอปุกรณในการบําบัดรักษา” ทายคูมือน้ี 
ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบในภายหลัง 
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    การแกไขขอมูล Additional payment 
 
          Click ที่ปุม […] 219/การรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง 
เพื่อแสดงตารางสําหรับแกไขขอมูลในสวนน้ี 

 
-- ตารางการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง -- 

 
วิธีการแกไข 

 ชอง รหัส เติม รหัสรายการรักษา 
 ชอง อัตราในบัญช ี เติม อัตราในบัญชี 
 ชอง จํานวน  เติม จํานวนหนวยที่ขอเบิก 
 ชอง ขอเบิก เติม จํานวนเงินที่ตองการขอเบิก  
 ชองที่ไมใหเติม โปรแกรมจะทําการคํานวณใหโดยอัตโนมัต ิ
 

ขอมูลที่สง จะถูกตรวจอกีครั้ง หากพบวาไมถูกตอง จะปฏิเสธการขอแกไขรายการดังกลาว 
และใหทําการแกไขใหมอีกครั้ง  ดังน้ันในการบันทึกขอมูล  ตองตรวจความถูกตองใหดีกอน 
โดยสามารถดูขอมูลใน “รายการการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ทาง” ทายคูมือน้ี  ทั้งน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบในภายหลัง 

Click 
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            การแกไขขอมูลคารักษาจายโดยสิทธิอ่ื์น 
 

       Click ที่ปุม […] 220/สิทธ์ิอื่นรวมจาย เพื่อแสดงตารางสําหรับแกไขขอมูลในสวนน้ี 

 
 

                        -- ตารางขอมูลสิทธ์ิอื่นรวมจาย -- 

       
ใหทําการบันทึกการจายคารักษาตามประเภทที่กําหนดไวดังน้ี 
 ชอง รหัส   เติม รหัสผูจายรวม  
 ชอง ยอด   เติม จํานวนเงินที่ผูจายรวม จาย 
 หากมีมากกวา 1 รายการ  กด tab โปรแกรมจะเพิ่มรายการใหอัตโนมัต ิ
 ชอง รวม   โปรแกรมจะรวมเงินทั้งหมดให  
          

รหัสผูจายรวม  
01 : พรบ. ผูประสบภัยจากรถ 
20 : ประกันสุขภาพเอกชน 
51 : ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร 
52 : ประกันสังคม กรณีฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรก 

Click  
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        การแกไขการวินิจฉัย / หัตถการ  
 
 เมื่อ Click แถบเมนู [3/การวินิจฉัย/หัตถการ] จะปรากฏหนาจอขอมูลดังน้ี 

 
รูปน้ีประกอบดวย 5 สวนคือ 
 1. คําอธิบายรหัสที่ใชในการบันทึกในชอง # ของสวน Diagnosis และ Procedure ตาม
ประเภทขอมูลกลุม ICD-10 และ ICD-9-CM 
 2. ชอง แพทยผูวินิจฉัย เติมรหัสแพทยผูวินิจฉัยโรค 
 3. ชอง Principal diag เติมรหัสวินิจฉัยโรคหลกั(Principal diagnosis) ตามรหัส ICD-10 
 4. ขอมูลการวินิจฉัยโรครอง (Other diagnosis) (ถามี) ใชรหัสตามรหัส ICD-10  
 ชอง # เติมรหัสดังตอไปน้ี 
   2  หมายถึง comorbidity 
   3  หมายถึง complication 
     4  หมายถึง other diagnosis  
   5  หมายถึง External cause of injury   
  ชอง other diag เติมรหัสการวินิจฉัยโรครอง ตามรหัส ICD-10 
 5. ขอมูลการทําหัตถการ (Procedure) (ถามี) ตามรหัส ICD-9-CM 
 ชอง # เติมรหัสดังตอไปน้ี 
   1   หมายถึง principal procedure 
   2   หมายถึง secondary procedure 
 ชอง procedure เติมรหัสหัตถการ ตามรหัส ICD-9-CM 
 ชอง Dr. เติมรหัสแพทยผูทําหัตถการน้ัน ๆ 
 ชอง date in เติมวันที่เริ่มทําหัตถการ รปูแบบ DD/MM/YYYY (พ.ศ.) 
 ชอง time in เติมเวลาที่เริ่มทําหัตถการ รูปแบบ HH.mm 
 ชอง date out เติมวันที่สิ้นสุดการทําหัตถการ รูปแบบ DD/MM/YYYY (พ.ศ.) 
 ชอง time out เติมเวลาที่สิ้นสุดการทําหัตถการ รูปแบบ HH.mm 

 การแกไขขอมูลดานการวินิจฉัย และการทําหัตถการของแพทย จะเก็บขอมลูทางดาน
การรักษาผูปวยโดยใชรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ตามที่กําหนด 

 

 

 

 

1 2 
3 

4 

5 
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เง่ือนไขการแกไขขอมูลการวินิจฉัย/หัตถการ 
 1. การแกไขขอมูลการวินิจฉัย / หัตถการ สามารถทําไดทั้งการเพิ่มรายการใหม ยกเลิก
หรือแกไขรายการเดิม 
 2. โปรแกรมไมไดเตรียมแฟมรหัส ICD-10 และ ICD9-CM ไวสําหรับใชอางอิง ดังน้ัน 
การบันทึกรหัสของการวินิจฉัยและหัตถการตามรหัส ICD-10 และ ICD9-CM นั้น
จึงตองเปดจากเอกสารเองและตรวจสอบใหถูกตองเสมอ (ยึดตามหนังสือ ICD-10 
ICD-9-CM ขององคการอนามัยโลก ฉบับป 2007 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบใน
ภายหลัง) 
 3. รหัสการวินิจฉัยโรคหลกั (ชอง Principal diag) ตองมีขอมูลเสมอ ลบใหเปนวางไมได 
 4. รหัสการวินิจฉัยโรครองและรหัสการทําหัตถการสามารถบันทึกไดตามจํานวนของ
ขอมูลที่มจีริง 
 5. Code ของการวินิจฉัยโรครองที่สามารถบันทกึในโปรแกรม มี 2, 3, 4 หรือ 5  
 6. การบันทึกคาในชอง date in, date out ใหใชรูปแบบ DD/MM/YYYY (พ.ศ.) 
 7. การบันทึกคาในชอง time in, time out ใหใชรูปแบบ HH.mm (24 ชั่วโมง) 
 8. การบันทึกขอมูลการวินิจฉัย ตองบันทึกขอมูล ในชอง # และ Other diag ใหครบ 
 9. การบันทึกขอมูลการทาํหัตถการตองบันทกึขอมลูในชอง # และ Procedure จึงจะถือ
เปนขอมูลที่ใชสงได ขอมลูในชองอื่น ๆ หากสามารถเติมได ใหเติมใหครบ 

 

วิธีการแกไขขอมูลการวินิจฉัยโรครอง 
 1. การเพิ่มขอมูลการวินิจฉัยโรครอง ใหใชรหัสของการวินิจฉัยตามที่กําหนดในรหัส ICD-
10 ในแถวที่วางอยู หลังจากเติม Code แลวโปรแกรมจะสรางแถวใหมใหโดยอัตโนมัต ิ
  - เติม Code 2 | 3 | 4 | 5 ในชอง # 
  - เติมรหัสการวินิจฉัยโรครองในชอง other diag 
 2. การแกไขขอมูลการวินิจฉัยโรครอง ใหเติมขอมลูที่ถูกตองลงในชองขอมูลเดิมที่แสดง
อยู 
 3. การลบหรือยกเลิกขอมลูเกา  ใหลบขอมูล ในชอง # หรือ ชอง other diag ใหเปนวาง
สําหรับแถวของรายการใหมที่พึ่งบันทึกเขาไป ภายหลังที่ลบขอมลูในชองรหัสแลว 
โปรแกรมจะทําการลบแถวดังกลาวใหโดยอัตโนมัต ิ
 
-- ตัวอยางการแกไขขอมูลการวินิจฉัยโรครอง -- 

จากรูปไดทําการแกไขขอมูลดังน้ี 
 1. แกไขขอมูลขอมูลแถวที่ 302-2 ชอง # จาก 2 เปน 3 
 2. ลบขอมูลแถวที่ 302-5 และ 302-6 (จะสังเกตวาแถวที่ 302-5 ลบทั้งชอง # และ ชอง 
other diag สวน 302-6 ลบเพียงชอง # ในโปรแกรมถือวาลบเหมือนกัน) 
 3. เพิ่มขอมูลแถวที่ 302-8 โดยชอง #= 5 และชอง other diag = R999 
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วิธีการแกไขขอมูลการทําหัตถการ 
 1. การเพิ่มขอมูลการทําหัตถการ ใหใชรหัสหัตถการตามที่กําหนดในรหัส ICD-9-CM ใน
แถวที่วาง อยู หลังจากเติม Code แลวโปรแกรมจะสรางแถวใหมใหโดยอัตโนมัติ 
  - เติม Code 1 หรือ 2 ในชอง # 
  - เติมรหัส ICD-9-CM ในชอง procedure 
  - เติมรหัสแพทยผูทําหัตถการในชอง Dr 
  - เติมวันที่ทําหัตถการในชอง date in 
  - เติมเวลาที่ทําหัตถการในชอง time in 
  - เติมวันที่สิ้นสุดการทําหัตถการในชอง date out 
  - เติมเวลาที่สิ้นสุดการทําหัตถการในชอง time out 
รูปแบบวันที่ และ เวลา ที่ใชบันทึกในโปรแกรม 
วันที่ DD/MM/YYYY 
 DD = วันที่ 01-28|29|30|31 
 MM = เดือน 01-12 
 YYYY = ป (พ.ศ.) 
ตัวอยางเชน 01/10/2552 คือวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2552 เปนตน 
เวลา HH.mm 
 HH = เวลาเปนชั่วโมง 00-23 
 mm = เวลาในหนวยนาท ี00-59 
ตัวอยางเชน 14.59 คือเวลา 14 นาฬิกา 59 นาทเีปนตน 
  
  2. การแกไขขอมูล ใหเติมขอมูลที่ถกูตองแทนทีใ่นชองขอมูลเดิมที่แสดงอยู 
 3. การลบหรือยกเลิกขอมลูเกาใหลบขอมูล ในชอง # หรือ ชอง procedure ใหเปนวาง
สําหรับแถวของรายการใหมที่พึ่งบันทึกเขาไป ภายหลังที่ลบขอมลูในชอง # แลว 
โปรแกรมจะทําการลบแถวดังกลาวใหโดยอัตโนมัต ิ
 
-- ตัวอยางการแกไขขอมูลหัตถการ -- 

รูปกอนแกไข 
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รูปหลังแกไข 

 
โดยไดทําการแกไขขอมลูดังน้ี 
 
 1. เพิ่มเติมขอมูลในชอง Dr. ในแถวที่ 303-8 โดยจากวางเปน 13268 
 2. ลบรายการในแถวที่ 303-9, 303-10 และ 303-12 โดยทําการลบขอมูลในชอง # ให
เปนวาง 
 3. เพิ่มขอมูลใหมในแถวที่ 303-16 โดยชอง #=1, procedure=8500, date 
in=12/01/2550, time in=12.00, date out=12/01/2550 และ time out=16.40 
 4. เพิ่มขอมูลใหมในแถวที่ 303-17 โดยชอง #=2 และ procedure=9960 
 
จะสังเกตุวาการเพิ่มขอมูลหัตถการน้ันกําหนดใหเพิม่ขอมูลในชอง # และ procedure สวน
ชองขอมูลอื่น ๆ สามารถละไวได แตควรใสใหเรียบรอยถามีขอมูลดังกลาว และจะมีการเพิ่ม
ขอกําหนดในการเติมขอมลูในสวนน้ีมากข้ึนในภายหลัง 
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5. การสงขอมูลที่ขอแกไข 
         เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยตามทีต่องการแลว  สามารถขอดูขอมลูที่ได
แกไปแลวเพื่อตรวจสอบความถูกตองอกีครั้งได โดยการ Click ปุม [แสดงขอมูลการแกไข] 
ที่มุมบนดานซายมือ  
         

 
 

 

-- ตัวอยางการแสดงขอมลูการแกไข – 

 
 
       เมื่อไมพบสิ่งผิดและตองการสง สกส. ใหใส เลขที่เอกสาร ในชองเลขที่เอกสาร 
(สถานพยาบาลกําหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเอง) จากน้ันจึง Click ปุม [บันทึก & สง] 
       เมื่อ สกส. ไดรับขอมูลที่ขอแกไขแลว     สกส.จะสงขอมูลที่ขอแกไขมาใหในรูปแบบ
เอกสาร HTML สําหรับใหผูมีอํานาจลงนามรับรองการขอแกไขขอมูล  และมีเลขอางอิงจาก 
สกส. (เลขอางอิงน้ี สกส. จะใชในกระบวนการตรวจสอบตอไป)  
 
 

[เลขที่เอกสาร] 

Click 
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   ตัวอยางเอกสารขอแกไขขอมูล  
 

 
 
 
ความยาวของเอกสารข้ึนอยูกับจํานวนรายการที่แกไข อาจจะมากกวา 1 หนากระดาษ A4  
 
แบบขอแกไขขอมูลผูปวย SS เปนเอกสารที่สงใหสถานพยาบาลในรูปแบบเอกสาร 
HTML ซึ่งจะมีรายละเอียดขอมูลของการขอแกไขที่ สกส. ไดรับแสดงอยูพรอมกับใชเปน
เอกสารอางอิงการขอแกไข โดยใหผูมีอํานาจหรือผูรับผิดชอบของสถานพยาบาลลงนาม
รับรองการขอแกไขขอมูลและ Scan สงใหกับ สกส. ในรูปแบบของ TIF ไฟลตามข้ันตอนที่
กําหนด  ดูรายละเอียดจากหัวขอ - 7. การสงแบบขอแกไขขอมูลผูปวย - 
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6. การบันทึกและพิมพแบบขอแกไขขอมูลผูปวย 
 

 เปนการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารแบบขอแกไขขอมูลซึ่งโปรแกรมสรางให
ในรูปแบบ HTMLไฟล และจัดการเกี่ยวกับข้ันตอนของการทําเอกสารที่ลงนามรับรองกอน
สงใหกับ สกส. โดยมีวิธีการดังน้ี 
 1. เมื่อโปรแกรมแสดงหนาเอกสารแบบขอแกไขขอมูลข้ึนมาที่หนาจอแลวใหทําการ
บันทึกโดย Click ที่เมนู File > Save As… ของโปรแกรม Internet Explorer จะปรากฏ 
Save dialog ข้ึนมาที่หนาจอดังรูป 
 

 

 
 
 2. ที่ชอง Save in: ใหเลือก directory ที่ใชในการจัดเก็บเอกสาร 
 3. ที่ชอง File name: ใหตรวจสอบชือ่ไฟล (ชื่อไฟลจะใช <hcode>_<refid>) 
 4. ที่ชอง Save as type: ใหเลือก type เปน Web Page, HTML only (*.htm, *.html) 
 5. ที่ชอง Encoding: ใหเลือกเปน Unicode 
 6. Click ปุม [Save] 

<refid> หมายถึง เลขอางอิงของเอกสารการขอแกไข ซึ่ง สกส. เปนผูกําหนด จะแสดง
อยูในเอกสารแบบขอแกไขขอมูลดานบนมุมขวา หลังขอความ เลขอางอิง    จากตัวอยาง
เอกสารแบบขอแกไขขอมลู (ในหนา23)  เลขอางอิง คือ 0121 
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การสั่งพิมพเอกสารแบบขอแกไขขอมูลผูปวย SS เพื่อลงนามรับรองกอน scan เปน 
TIF ไฟลสง สกส. ทําไดโดยการ click ที่เมนู File > Print ของโปรแกรม Internet 
Explorer จากน้ันจะปรากฏ Print dialog ข้ึนที่หนาจอเพื่อใหทําการเลือกเครือ่งพิมพดังรูป 

 

เมื่อทําการเลือกเครื่องพิมพเรียบรอยแลว ใหกําหนดประเภทของกระดาษเปน A4  

 
 
แลว Click ปุม [Print]    กอนการสั่งพิมพเอกสารควรดูตัวอยางกอนพิมพ    แลวทําการ
กําหนดคาหนากระดาษใหมีขนาดพอดี (สามารถแสดงเอกสารในหนากระดาษ A4 ได) 
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 7. การสงแบบขอแกไขขอมูลผูปวย 
 
การสงแบบขอแกไขขอมูลผูปวยน้ัน ตองนําเอกสารแบบขอแกไขขอมูลทีล่งนาม

รับรองแลว พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติการแกไขตามที่ สปส. 
กําหนด (ถามี) ไปทําการ scan ใหเปน TIF ไฟล     แลวจึงนํา TIF ไฟลดังกลาวมาจัดสง
ใหกับ สกส. ผานทางโปรแกรม SSePAC  ขอมูลทีส่ถานพยาบาลขอแกไขจึงจะถูกสงใหกับ 
สปส. ทําการพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
              การตั้งชื่อของแฟมภาพใหตรงตามขอกําหนดคือ  
         <รหัส รพ.>_<เลขอางอิง>.TIF  หรือ  <รหัส รพ.>_<เลขอางอิง>.JPG 
                   โดย 
   <รหัส รพ.> หมายถึง เลขรหัสของสถานพยาบาล ซึ่งเปนเลข 5 ตัว 

<เลขอางอิง> คือ เลขลําดับซึ่ง ใชเปน เลขอางอิง ขนาด 4 หลัก ที่สราง 
ข้ึนโดยโปรแกรมเมื่อกด บันทึก & สง  เลขน้ีจะแสดงที่สวนบนของ แบบ 
ขอแกไขขอมูล 

                        ตัวอยาง ชื่อแฟม  99119_0001.TIF,   99111_0021.JPG 
 

กรณีผูปวย 1 ราย มีหลายแฟมภาพ ใหเติม  _n (n=1,2,…) ตอทายชื่อไฟล  
                     เชน  99119_0001_1.TIF, 99119_0001_2.TIF, 9119_0001_3.TIF    
                            99111_0021_1.JPG, 99119_0001_2.JPG, 99119_0001_3. JPG 
 

 

อน่ึง TIF หรือ JPG File ที่จะนําสงน้ัน  จะตองมีขนาดไมเกิน 500 KB  ถาขนาด
ไฟลเกิน 500 KB ใหทําการลดขนาดไฟลใหไดตามเง่ือนไข     โดยอาจจะใชโปรแกรม
ของ สกส. ในการลดขนาดไฟลได คือโปรแกรม CompressIMG.EXE   ซึ่งมีให Download 
ที่ Download คูมือ โปรแกรม และเอกสารที่เก่ียวของ ในหนาเมนูหลัก 

 
วิธีการสงไฟลแบบขอแกไขขอมูลผูปวยสามารถทําไดดังน้ี 

     1. Login เขาสูระบบงาน (รายละเอียดวิธีการเขาสูระบบงานเชนเดียวกับหัวขอ 2. เขาสู
การใชงานโปรแกรม) 
 

 
 
 
     2. Click ที่ปุม [สงแบบขอแกไขขอมูล/ดูผลการแกไข] ในหนาเมนูหลัก  จากน้ัน
โปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการขอมูลที่สงแกไขดงัตัวอยางในรูป 
 

Click 
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   3. Click ปุม [สงแบบ] ที่แสดงอยูหนารายการที่ตองการสงแบบขอแกไขขอมูล จะ
สังเกตวาสถานะของรายการดังกลาวจะเปน Q (รอสงแบบขอแกไขที่ลงนามแลว) จากน้ัน
โปรแกรมจะทําการแสดงหนาตางการ Upload TIF Files ดังรูป  
 

 
  
   4. Click ปุม [Browse…] จะปรากฏ Choose file dialog ข้ึนมาเพื่อใหทําการเลือกไฟล
ดังรูป 
 

Click สถานะ
”Q” 
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     5. เลือก Folder ในชอง Look in: ที่จดัเก็บ TIF ไฟลท่ีเตรียมไว 
 

     6. เลือก TIF File ที่ตองการ แลวกดปุม [Open]  
 

    7. กรณีมี TIF ไฟลมากกวา 1 ไฟลให Click ขอความ [เพิ่มรายการ] แลวทําการเลือก 
ไฟลที่เหลืออยู 
 

 
 
      

Click 
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    8. เมื่อทําการเลือก TIF ไฟลของผูปวยจนครบแลวให Click ปุม [สงแฟม] รอจนกวา
โปรแกรมจะแสดงผลการสงแฟมดังกลาวซึ่งแสดงดังรูป 
 

 

 
     
    
     9. Click ปุม [ออก] เพื่อกลับไปยังหนาแสดงรายการที่สงแกไข ที่หนาแสดงรายการ 
สถานะของขอมูลจะถูกเปลี่ยนเปน S (สงแบบขอแกไขแลว รออนุมัต)ิ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะ
”S” 
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8. การตรวจสอบสถานะของขอมูลที่สงขอแกไข 
 

         ในหนา [สงแบบขอแกไขขอมูล/ดูผลการแกไข] ผูใชสามารถตรวจสอบสถานะ
ของรายการที่สงขอแกไข ซึ่งจะปรากฏขอมูลรายการที่สงแกไขตามตารางโดยจัดเรียง
ขอมูลตามเลขอางอิง   จากรูปเปนหนาแสดงขอมูลรายการที่สงขอแกไข 
 

 
 
ประกอบดวย 4 สวนคือ 
 1.  แสดง ชื่อและรหัส สถานพยาบาล 

2.  ตัวกรองขอมูล ใชกําหนดความตองการในการดูขอมูล โดยสามารถระบจุํานวนวัน   
    ยอนหลังและประเภทของรายการ (กลุมสถานะของรายการ)  
3. Page Bar สําหรับแสดงขอมูลในแตละหนา กรณีมขีอมูลมากกวา 1 หนา ให Click ที่ 

ตัวเลขแสดงเลขหนาจอน้ันโปรแกรมจะทําการเปลีย่นขอมูลที่แสดงในตารางขอมูลให
เปนขอมูลในหนาน้ัน ๆ  โดยแตละหนากําหนดใหแสดงขอมูล 10 รายการ  เรียงลําดับ
ตามเลขอางอิง 

4. ตารางแสดงขอมูล 
 

 
 

  
 1. ปุมคําสั่ง [ยกเลกิ] และ [สงแบบ] แสดงเฉพาะรายการที่มีสถานะเปน Q  
 2. ลําดับของรายการ 
 3. เลขอางอิง ตามที่ปรากฎในเอกสารแบบขอแกไข (ออกโดย สกส.)  
 4. HN ผูปวย 
 5. AN ผูปวย 
 6. สถานะของรายการ 
 7. วันที่ดําเนินการ จะเปนวันที่เปลี่ยนสถานะของรายการ เชน จาก Q เปน S เปนตน 
 8. เลขที่เอกสารของสถานพยาบาล (ออกโดยสถานพยาบาล) 
      9. Download แบบขอแกไขฯเพื่อเสนอลงนามรับรอง แสดงเฉพาะรายการที่สถานะ 
          เปน Q    รายการที่สถานะเปน A, C, D หรือ H  จะแสดงวันที่สงแบบขอแกไขฯ  

1
2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 

3
3

9
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          หนาจอรายการขอมูลทีส่งแกไขโปรแกรมจะแสดงขอมูลการขอแกไขของ ร.พ. 
ตามที่กําหนดไวคือ จํานวนไมเกิน 200 รายการ นับยอนหลังไปไมเกิน 60 วัน 
 
คําอธิบายสถานะของขอมูล 

 
 

Q   มีการสงขอมูลขอแกไขแลว แตยังมิไดสงแบบขอแกไขขอมูล 
S   สงแบบขอแกไขขอมูลแลว รอการพิจารณาอนุมัติจาก สปส. 
H   สปส. ไดรับแบบขอแกไขฯแลว แตชะลอการพิจารณาไวกอน  
D   สปส. พิจารณาแลว ไมอนุมัติใหแกไข 
C   สปส. อนุมัติใหแกไขแลว แตขอมูลหลังแกไขติด C (ตรวจไมผาน) จึงแกไข 
     ไมได 
A   ดําเนินการแกไขแลว 
 

          รายการที่อยูในสถานะ Q  สถานพยาบาลขอยกเลกิทาง web page ได  เมื่อยกเลิก
แลวจะดําเนินการขอแกไขใหมอีกได 

รายการที่อยูในสถานะ S, H ทางสถานพยาบาลจะดําเนินการแกไขอีกไมได จนกวา
จะเขาสูสถานะ D, C หรือ A 

  

วิธีการตรวจสอบสถานะของรายการขอมูลที่สงแกไข 
  1. กําหนดจํานวนวันยอนหลังตามที่ตองการแตไมเกิน 60 วัน   กรณีไมใสจํานวนวัน 
โปรแกรมจะแสดงขอมลูยอนหลัง 60 วันเปนคาปริยาย 
  2. กําหนดประเภทของรายการที่ตองการดูโดยเลอืกจากกลองตัวเลือก (ประเภทที่
โปรแกรมกําหนดไวใหคือทั้งหมด) ดังตัวอยางในรูป เลือกสถานะ “S” 
 

 
     

    3. Click ปุม [เลือก] โปรแกรมจะแสดงขอมูลตามสถานะที่เลือกในตาราง ดังรูป 



   

            คูมือโปรแกรมแกไขขอมูลผูปวยในประกันสังคม (SSePAC)   - 32 - 

 

 
     4. รายการที่อยูในสถานะ H หรือ D   สปส.จะชี้แจงเหตุผลใหทราบ  ซึ่งสถานพยาบาล
จะสามารถตรวจสอบเหตผุลไดโดยการ click ที่ตัวอักษร H หรือ D   ระบบจะแสดงเหตุผล
ในกลองขอความตามภาพ 
 

 
 

 

 

 

 

Click 

Click 



 

 คูมือโปรแกรมแกไขขอมูลผูปวยในประกันสังคม (SSePAC)  - 33 - 
  

9. การยกเลิกขอมูลที่สงขอแกไข  

             ในกรณีที่สถานพยาบาลพบวา ขอมูลที่สงขอแกไขไมถูกตองและตองการยกเลิก
คําขอหรือแกไขขอมูลใหม   สถานพยาบาลจะทําการยกเลิก/แกไขไดเฉพาะรายที่มีสถานะ
เปน Q (รอสงแบบขอแกไขที่ลงนามแลว) เทาน้ัน    โดยการ Click ที่ปุม [ยกเลิก] ที่อยู
หนารายการน้ัน   ขอมูลที่สงมายัง สกส.รายการน้ันจะถูกยกเลิก และสถานพยาบาลจะ
สามารถแกไขขอมูลรายการน้ันไดอีกตามวิธีการในขอ 4. การเรียกและแกไขขอมูลผูปวย 

 

ตัวอยาง : ตองการลบรายการเลขอางอิงที่ 0126  ให Click ปุม [ยกเลกิ] ที่อยูหนารายการ   
 

  

                   ระบบจะแจงใหยืนยันการยกเลิกรายการ  โดยกดปุม [OK]  

    

                                 

เมื่อระบบยกเลกิขอมูลเรียบรอยแลว รายการจะเปลีย่นเปนสีแดงและมีขอความแจงใหทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
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ภาคผนวก 
 
 
 

รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา 
 
 

รหัส รายการ หนวย อัตรา 
1001 1.0.1 กระโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic implant) ชุดละ 4,000 
1003 1.0.3 เย่ือหุมสมองเทียม (Dural substitue) แผนละ 9,000 
1101 1.1.1 ชุดทอตอชองสมอง (External  ventricular drainage 

system) 
ชุดละ 4,600 

1102 1.1.2 อุปกรณชวยระบายนํ้าในชองสมอง   
(Ventriculoperitoneal shunt) 

ชุดละ 8,100 

1104 1.1.4 คีมหนีบหลอดเลอืดโปงพองในชองกระโหลกศีรษะ  
( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) 

อันละ 6,700 

2001 2.0.1ลูกตาเทียมทําดวยพลาสตกิ (Eye prosthesis) (เบิกไดคร้ัง
เดียว) 

ขางละ 1,000 

2002 2.0.2 วัสดใุสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไมมีรูพรุน อันละ 200 
2005 2.0.5 กระจกตาดําเทียม (Corneal prosthesis) อันละ 15,000 
2006 2.0.6 เลนสแกวตาเทียม ชนิดพับได (Foldable intraocular 

lens) 
อันละ 4,000 

2007 2.0.7 เลนสแกวตาเทียม ชนิดแข็งพับไมได (Unfoldable 
intraocular lens) 

อันละ 4,000 

2401 2.4.1 กระดูกหเูทียม ชนิดแยกชิ้น ชิ้นละ 2,700 
4001 4.0.1 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลกูบอลล อันละ 29,000 
4002 4.0.2 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 1 แผน ปด – เปด อันละ 34,000 
4003 4.0.3 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผน ปด – เปด อันละ 33,000 
4004 4.0.4 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเน้ือเย่ือทําจากหมู (ชนิดมีโครง) อันละ 48,000 
4007 4.0.7 ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลอืดเทียม อันละ 57,000 
4012 4.0.12 หลอดเลือดเทียมสาํหรับการผาตดัหลอดเลอืดแดงใหญ 

(Aorta) แบบเสนตรง 
เสนละ 12,000 

4013 4.0.13 หลอดเลือดเทียมสาํหรับการผาตดัหลอดเลอืดแดงใหญ 
(Aorta) แบบเสนแยก 

เสนละ 15,000 

4014 4.0.14 หลอดเลือดเทียมแบบ Aortic เสนละ 17,000 
4101 4.1.1 ปอดเทียม (Membrane oxygenator) ชุดละ 9,500 
4424 4.4.24 สายสวนหลอดเลอืดแดงเอออรตาใชเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ

หัวใจ (Intra aortic balloon catheter) 
ชุดละ 28,000 

4501 4.5.1 เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจหองเดียว 
(Single chamber pacemaker) 

ชุดละ 60,000 

4502 4.5.2 เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจหองเดียว
ปรับอัตราการเตนอัตโนมัต ิ(Rate responsive pacemaker) 

ชุดละ 60,000 

4503 4.5.3 เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหอง
ตอเน่ืองกัน (Dual chamber pacemaker) 

ชุดละ 60,000 

4504 4.5.4 เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหอง
ตอเน่ืองกันปรับอัตราการเตนอัตโนมัต ิ

ชุดละ 60,000 

4505 4.5.5 เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจหองลางสอง
หองพรอมกัน (Resynchronization pacemaker) 

ชุดละ 60,000 

7001 7.0.1 ขอน้ิว ขอละ 11,000 
7002 7.0.2 ขอศอก ขอละ 50,000 
7003 7.0.3 ขอไหล ขอละ 65,000 
7004 7.0.4 ขอเขาชนิดทีส่วนรับนํ้าหนักเคลือ่นไหวได ขอละ 75,000 
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รหัส รายการ หนวย อัตรา 
7005 7.0.5 ขอเขาชนิดทีส่วนรับนํ้าหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได ขอละ 50,000 
7006 7.0.6 ขอตะโพกมีเบา(Total hip prosthesis) รวมทั้ง

อุปกรณเสริมไมรวมซีเมนตกระดูก 
ขอละ 65,000 

7007 7.0.7 ขอตะโพกไมมีเบา( Austin-Moore prosthesis) ขอละ 12,000 
7009 7.0.9 วัสดุรองเบาขอตะโพก (Supporting ring) ขอละ 12,000 
7101 7.1.1 หัวกระดกูเรเดียสเทียม ชิ้นละ 8,000 
7103 7.1.3 เสนเอ็นเทียมใชบริเวณมือ เสนละ 9,500 
7201 7.2.1 โลหะใสในโพรงกระดกู (Nail) ชนิดไมมีรูลอ็ก (K-nail) ชิ้นละ 2,000 
7202 7.2.2 โลหะใสในโพรงกระดกู (Nail) ชนิดมีรูล็อก(รวมคาสกรู) ชุดละ 11,000 
7203 7.2.3 โลหะดามกระดกูและใสในโพรงกระดกู ชนิดไมมีเกลียว 

(Nail plate) รวมสกรู 
ชุดละ 5,000 

7204 7.2.4 โลหะดามกระดกูและใสในโพรงกระดกูขอตะโพก ชนิดมี
เกลียว (เชน ชดุ Dynamic hip screw) 

ชุดละ 11,000 

7205 7.2.5 โลหะดามกระดกูและใสในโพรงกระดกูทีเ่ขา ชนิดมีเกลียว 
(เชน ชุด Dynamic condylar screw) 

ชุดละ 11,000 

7206 7.2.6 โลหะดามกระดกูและใสในโพรงกระดกู ชนิดแยกชิ้น (เชน  
Gamma  nail) รวมสกรู 

ชุดละ 24,000 

7207 7.2.7 โลหะดามกระดกูสันหลัง สวนคอ (Cervical locking plate) 
(ระดับแรกไมเกิน 24,000, ระดับถดัไปไมเกิน 12,000 ตอระดับ) 

ระดับละ 24,000 

7208 7.2.8 โลหะดามกระดกูสันหลัง สวนอก,เอว (PDS) (ระดับแรกไม
เกิน 25,000, ระดับถัดไปไมเกิน 12,500 ตอระดับ)   

ระดับละ 25,000 

7209 7.2.9 แผนโลหะดามกระดกู ชนิดกวาง (Broad plate) ชิ้นละ 5,200 
7210 7.2.10 แผนโลหะดามกระดกู ชนิดแคบ (Narrow plate) ชิ้นละ 5,000 
7211 7.2.11 แผนโลหะดามกระดกู ชนิดมีแผนพยุง (Bustress plate) ชิ้นละ 4,000 
7212 7.2.12 แผนโลหะดามกระดกู ชนิดเล็ก (Small fragment plate, 

mini plate) 
ชิ้นละ 1,500 

7213 7.2.13 แผนโลหะดามกระดกู ชนิดดดัได (Reconstruction 
plate) 

ชิ้นละ 3,000 

7302 7.3.2 สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก ตัวละ 300 
7304 7.3.4 สกรูยึดกระดกูที่น้ิวมือ ชนิดเลก็ ตัวละ 800 
7305 7.3.5 สกรูยึดเอ็นขอเขา ตัวละ 5,700 
7311 7.3.11 ตะขอตรึงกระดกู (Staple) ชิ้นละ 1,400 
7313 7.3.13  K-wire ชิ้นละ 300 
7401 7.4.1 สารยึดกระดกู (Bone cement) ชนิดธรรมดา ชุดละ 2,000 
2502 2.5.2 เคร่ืองชวยฟงสาํหรับคนหูพิการ สาํหรับผูใหญ ขางละ 13,500 
2702 2.7.2 เคร่ืองชวยพูด (จายใหคร้ังเดียวไมมีคาซอม หรือซ้ือใหม) เคร่ืองละ 36,000 
5701 5.7.1 ถุงเก็บสิ่งขับถายจากลําไส (Colostomy bag) ขนิดใชระยะ

ยาว แบบมีเข็มขัด 
ถุงละ 500 

5702 5.7.2 ถุงเก็บสิ่งขับถายจากลําไส (Colostomy bag) ชนิดใชระยะ
ยาวใชรวมกับแปนปดรอบลาํไส 

ถุงละ 50 

5703 5.7.3 แปนปดรอบลาํไส (Colostomy flange) อันละ 140 
5704 5.7.4 แผนปดรักษาแผลเปอย ชิ้นละ 460 
8101 8.1.1 แขนเทียมต่ํากวาระดบัศอกสวนปลายชนิดหาน้ิวมีระบบการ

ใชงาน 
ขางละ 25,000 

8103 8.1.3 แขนเทียมต่ํากวาระดบัศอกสวนปลายชนิดตะขอโลหะ ขางละ 27,000 
8104 8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกสวนปลายชนิดหาน้ิวขอศอกล็อกได

ดวยมือ 
ขางละ 16,900 

8105 8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกสวนปลายชนิดตะขอโลหะขอศอกลอ็ก
ไดดวยมือ 
 

ขางละ 16,900 
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รหัส รายการ หนวย อัตรา 
8106 8.1.6 แขนเทียมชิดไหลหรือแนบไหล สวนปลายชนิดหาน้ิว

ขอศอกลอ็กไดดวยมือ 
ขางละ 10,000 

8201 8.2.1 ขาเทียมระดับขอเทา (Symes) ขางละ 5,000 
8202 8.2.2 ขาเทียมระดับใตเขา แกนนอก ขางละ 6,500 
8203 8.2.3 ขาเทียมระดับใตเขาแกนใน ขางละ 30,000 
8204 8.2.4 ขาเทียมระดับขอเขา ขางละ 17,000 
8205 8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเขาแกนนอก ขางละ 18,000 
8206 8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเขาแกนใน ขางละ 30,000 
8207 8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก ขางละ 30,000 
8208 8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน ขางละ 50,000 
8209 8.2.9 เทาเทียมที่ตองใสรวมกับขาเทียมแบบตาง ๆ ขางละ 4,000 
8306 8.3.6 โลหะหรือ พลาสติกดามหลังคด ชุดละ 8,000 
8701 8.7.1 เคร่ืองชวยเดินชนิด 4 ขา  (Pick-up-walker) อันละ 700 
8703 8.7.3  ไมเทา 1 ปุม อันละ 190 
8704 8.7.4 ไมเทาชนิด 3 หรือ 4 ปุม อันละ 600 
8705 8.7.5 ไมค้ํายัน คูละ 250 
8801 8.8.1 รองเทาคนพิการขนาดเล็ก คูละ 600 
8802 8.8.2 รองเทาคนพิการขนาดกลาง คูละ 800 
8803 8.8.3 รองเทาคนพิการขนาดใหญ คูละ 1,000 
8805 8.8.5 คาดดัแปลงรองเทาคนพิการ ขางละ 400 
8811 รองเทาเสริมฝาเทาและสนเทา ขางละ 350 
8812 รองเทาเสริมสวนหนา คูละ 2,000 
8901 8.9.1 รถน่ังคนพิการชนิดพบไดทาํดวยโลหะ แบบปรับให

เหมาะสมกบัความพิการได 
คันละ 6,000 

8902 8.9.2 รถน่ังคนพิการชนิดพับไดทาํดวยโลหะ แบบปรับไมได คันละ 4,000 
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รายการการรักษาพยาบาลโดยแพทยผูเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง 
 

รหัส รายการ หนวย อัตรา 
APS601 (ก)(1)  การฟอกโลหติ(Hemodialysis) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มี

ระยะเวลาการรักษาไมเกิน 60 วัน 
คร้ัง 3,000 

APS602 (ก)(2)  การลางไตทางชองทอง(Peritoneal  Dialysis) กรณีไต
วายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกิน 60 วัน 

วัน 500 

APS001 (ข) การใหเคมีบาํบดั(Chemotherapy) และหรือ รังสีรักษา
(Radiotherapy) ในผูปวยโรคมะเร็ง (ตอรายตอป) 

ราย 50,000 

APS111 (ง)(1)  การผาตดัสมอง: เปดกะโหลกศีรษะเพ่ือการรักษาโรค
เกี่ยวกับเย่ือหุมสมองหรือสมอง ยกเวนการเจาะรูกะโหลกศีระษะ
(Burr Hole Operation) 

ราย 15,000 

APS112 (ง)(2)  การผาตดัสมอง: เปดกะโหลกศีรษะเพ่ือรักษาโรคเกี่ยวกบั
เย่ือหุมสมองหรือสมองและมีโรคแทรกซอน 

ราย 30,000 

APS113 (ง)(3)  การผาตดัสมอง: ถึงในเน้ือสมองและผูปวยไมรูสกึตวันาน
เกิน 15 วัน 

ราย 30,000 

APS114 (ง)(4)  การผาตดัสมอง: เกีย่วกับหลอดเลอืดในสมองและตองใช
อุปกรณพิเศษ 

ราย 30,000 

APS121 (ง)(5)  การผาตดัสมอง: เกีย่วกับโรคหลอดเลอืดสมองดวยวิธี 
Balloon Embolization (การรักษาภายใตขอบงชี้ที่กาํหนด) 

ราย 30,000 

APS131 (ง)(6)  การผาตดัสมอง: ดวยวิธ ี Stereotactic  Radiosurgery 
(การรักษาภายใตขอบงชีท้ี่กาํหนด) 

ราย 50,000 

APS011 (จ) คายาในการรักษาโรค Cryptococcal  Meningitis ราย 15,000 
APS411 (ฉ) การผาตดัหวัใจแบบเปด (Open  Heart  Surgery) ราย 100,000 
APS421 (ช) การผาตัดหัวใจในโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ (Coronary  

Bypass) 
ราย 100,000 

APS431 (ซ) การรักษาโรคลิ้นหวัใจโดยใชสายบอลลูนผานทางผิวหนัง
(Percutaneous Balloon Valvuloplasty) 

ราย 20,000 

APS441 (ฌ)(1)  การขยายหลอดเลอืดหัวใจ: กรณีการใชบอลลนูอยาง
เดียว (ใหมีสทิธิไดรับไมเกิน 2 คร้ัง) 

ราย 30,000 

APS442 (ฌ)(2)  การขยายหลอดเลอืดหัวใจ: กรณีการใชหัวกรอ กรณีที่
ไมใส Stent (ใหมีสทิธิไดรับไมเกิน 2 คร้ัง) 

ราย 40,000 

APS443 (ฌ)(2)  การขยายหลอดเลอืดหัวใจ: กรณีการใชหัวกรอ กรณีที่
ตองใส Stent (ใหมีสิทธิไดรับคร้ังละไมเกิน 2 อัน) 

ราย 25,000 

APS432 (ญ) การปดรูร่ัวผนังกั้นหวัใจหองบน (ASD) ทางสายสวนหัวใจ 
โดยใช Amplatzer TM Septal Occluder 

คร้ัง 100,000 

APS451 (ฎ) การใสอุปกรณเคร่ืองกระตุกไฟฟาหวัใจอัตโนมัติ (AICD) (คา
อุปกรณไมเกิน2แสนบาทและคาสายไมเกิน1แสนบาท) (การ
รักษาภายใตขอบงชี้ทีก่ําหนด) 

ราย 300,000 
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