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คูม่อืการใชง้านแบบแจง้คา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกสทิธปิระกนัสงัคม 
สําหรับโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ และคลนิกิเอกชน 

 
สํานักสารสนเทศบรกิารสขุภาพ 

ตลุาคม 2561 
 

ระบบรายงานขอ้มูลการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกสทิธปิระกันสังคมไดป้รบเปลี่ยนจากระบบงานดว้ย
โปรแกรม SSData เป็นรายงานดว้ยการโอนยา้ยขอ้มลูจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เป็นแฟ้มขอ้มลู
ตามโครงสรา้ง SSOP (version 0.93) ทีกํ่าหนด เริม่ใชก้บัขอ้มลูผูป่้วยนอกตัง้แตม่กราคม 2561 เป็นตน้ไป 

สถานพยาบาลเครอืขา่ยทีต่อ้งปรับเปลีย่นการจัดทําขอ้มลูแบบใหมน่ี้ดว้ย สว่นหนึง่มรีะบบสารสนเทศที่
ปรับปรงุได ้อกีสว่นไดรั้บความชว่ยเหลอืจากสถานพยาบาลแมข่า่ยใหจั้ดทําขอ้มลูดว้ยโปรแกรมใหม ่หรอืจัดทํา
ขอ้มลูผา่นสถานพยาบาลแมข่า่ย 

แบบแจง้คา่รักษานี ้จัดทําขึน้เพือ่ใหส้ถานพยาบาลเครอืขา่ยทีย่งัไมพ่รอ้มจัดทําขอ้มลูตามโครงสรา้งใหม ่
สามารถสง่ขอ้มลูการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกใหก้บัระบบงานของประกนัสงัคมไดจ้นกวา่สถานพยาบาลเครอืขา่ย
จะปรับปรงุระบบสารสนเทศการเบกิจา่ยได ้

แบบแจง้คา่รักษานี ้มเีจตนาเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชง้านเพือ่แกปั้ญหาในชว่งเปลีย่นผา่นแกส่ถานพยาบาลทีย่งั
ไม่พรอ้มเท่านัน้ ไม่ใหเ้ป็นแนวทางทีจ่ะใหใ้ชร้ะบบนี้ทดแทน SSOP รุ่น 0.93 แต่อย่างใด ทัง้นี้ขอ้จํากัดและ
ขอ้กําหนดทีสํ่าคัญมดีังนี ้

- ใชก้บัสถานพยาบาลทีเ่ป็นเครอืขา่ยของสถานพยาบาลทีเ่ป็น main contractor  
- ไมใ่ชก้บัสถานพยาบาลทีจั่ดทํา SSOP รุน่ 0.93  (ซึง่เป็นระบบเดยีวกันกับ CSOP รุ่น 0.93 ของระบบ

เบกิจา่ยตรงสวัสดกิารขา้ราชการ) ได ้และหมายความว่าสถานพยาบาลหนึง่ๆ จะใช ้SSOP รุ่น 0.93 ร่วมกับแบบ
แจง้คา่รักษานีไ้มไ่ด ้

- สถานพยาบาลทีเ่ลอืกใชแ้บบแจง้ค่ารักษานี้ จะใชไ้ดไ้มเ่กนิกว่า ธ.ค. 2562 สถานพยาบาลทีพ่รอ้ม
ปรับเปลีย่นจากแบบแจง้คา่รักษาฯ เป็น SSOP รุน่ 0.93 สามารถทําไดโ้ดยแจง้ สกส. ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 
เดอืน (เพือ่รักษาระยะรอบบญัชใีหต้รงกบัขอ้มลูทีใ่ช)้ 
 

1. สรา้ง Folder ใน C:\SSOP  ดงันี ้
 
 

 
 
 
 

Folder การใชง้าน 

C:\SSOP\ Folder หลกัของระบบงาน SSOP สาํหรับเก็บไฟลท์ัง้หมด  

C:\SSOP\ARCHIVE\     เก็บ PDF ทีอ่อก statement แลว้ > 1 เดอืน 

C:\SSOP\CURR\ 

C:\SSOP\CURR\EDIT\ 

C:\SSOP\CURR\JOURNAL\ 

เก็บ PDF ทีบ่นัทกึเสร็จ รวมทียั่งไมเ่สร็จดว้ย และยังไมไ่ดส้ง่ 

เก็บ PDF ทีไ่ดรั้บ rep แลว้ เฉพาะทีต่ดิ C เพือ่รอแกไ้ข  

เก็บ PDF ทีไ่ดรั้บ rep แลว้ เฉพาะทีผ่า่น A  รอ statement   

C:\SSOP\FORMS\ เก็บแบบฟอรม์ PDF  

C:\SSOP\OUTBOX\  เก็บ zip file รอนําสง่ 

C:\SSOP\REP\  เก็บเอกสารตอบรับ (rep) 

C:\SSOP\SUBMIT\    เก็บไฟลข์อ้มลูทีส่ง่ไปแลว้  รอ rep   
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ลาํดบัข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและการใชง้าน Folder 
1. เปิดแบบฟอรม์ PDF จาก C:\SSOP\FORMS\   เพือ่บนัทกึขอ้มลู 
2. เมือ่บนัทกึขอ้มลูแลว้  save ไฟล ์PDF ไวท้ี ่C:\SSOP\CURR\  เพือ่รอทําตอ่ หรอื รอสง่ 
3. นําไฟล ์PDF ทีร่อสง่ มาทําเป็น ZIP ไฟลเ์ก็บไวท้ี ่C:\SSOP\OUTBOX\ เพือ่รอสง่ทาง E-mail  และยา้ย

ไฟล ์PDF ของผูป่้วยรายนัน้ไปเก็บไวท้ี ่C:\SSOP\SUBMIT\  
4. สง่ ZIP ไฟลม์ายงั สกส.ผา่นทาง E-mail และลบ ZIP ไฟลนั์น้ออกจาก C:\SSOP\OUTBOX\   
5. เมือ่ไดรั้บผลตอบรับ(rep)ทาง E-mail แลว้  นํา rep ไปเก็บไวท้ี ่C:\SSOP\REP\ 
6. จากผลการตรวจขอ้มลูผูป่้วยแตล่ะรายใน rep ตามขอ้ 5  
     6.1 รายทีผ่า่น A  ยา้ย pdf ของผูป่้วยรายนัน้ 

จาก C:\SSOP\SUBMIT\   ไปที ่C:\SSOP\CURR\JOURNAL 
     6.2 รายทีต่ดิ C  ยา้ย pdf ของผูป่้วยรายนัน้ 

จาก C:\SSOP\SUBMIT\   ไปที ่C:\SSOP\CURR\EDIT  
7. ถา้มรีายทีต่อ้งแกไ้ขในขอ้ 6. ใหเ้ปิดไฟล ์PDF ของผูป่้วยมาแกไ้ขและสง่ใหมต่ามขัน้ตอนเดมิ 
8. เมื่อไดรั้บ statement ใหย้า้ยไฟล์ PDF ของผูป่้วยรายที่ออก statement แลว้จาก 

C:\SSOP\CURR\JOURNAL ไปไวท้ี ่C:\SSOP\ARCHIVE  
 

       สถานพยาบาลสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนดงักลา่วดว้ยตนเอง  หรอืใชโ้ปรแกรม FoxPro ที ่สกส.จัดทํา ก็จะ
ชว่ยจัดการงานทัง้หมดไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้  
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2. การต ัง้คา่เพือ่ใหบ้นัทกึ  PDF Form ได ้

 
การตัง้คา่ สําหรับ Adobe Reader และ Adobe Acrobat 
 

2.1  เลอืก Edit >Preferences   

 

 

2.1 
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2.2 เลอืกหัวขอ้ “Security (Enhanced)”   

2.3 เลอืก Enable Enhanced Security  

2.4 เลอืก Add File   =>  C:\SSOP\FORMS\temp.pdf 

2.5 เลอืก Add Folder Path   => C:\SSOP\CURR 

 

 

 

2.3 

2.4 2.5 

2.2 
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3. การบนัทกึขอ้มลู 

          ฟอรม์การบันทกึขอ้มลูแบง่เป็น 10 สว่นดังนี ้

 
 

1. เลขทีสํ่าคัญ
การเรยีกเก็บ
และ วัน-
เวลาทีรั่บ
บรกิาร 

2. ขอ้มลูผูป่้วย 

3. ผูใ้หบ้รกิาร 

4. รายการยา
และ
เวชภณัฑท์ี่
มใิชย่า 

5. รายการเบกิ
อืน่ๆ 

6. สถานะ    
การบนัทกึ 

7. Diagnosis
การวนิจิฉัย 

8. Procedure
หัตถการ 

9. ผูบ้นัทกึ
ขอ้มลู 

10. การ Save                               

     ไฟลข์อ้มลู 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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3.1. เลขทีสํ่าคญัการเรยีกเก็บและ วนั-เวลาทีร่บับรกิาร 

 
 

เลขทีสํ่าคัญการเรยีกเก็บใหส้ถานพยาบาลใชเ้ลข Visit Number (VN)  
หากสถานพยาบาลไม่มีเลข VN  ใหใ้ชเ้ลขอนุกรมแทน (1,2,3,...)  หรือเป็นเลขอื่นๆที่

สถานพยาบาลสรา้งขึน้มาเพือ่เป็น primary key 
วันทีรั่บบรกิารใหส้ถานพยาบาลบันทกึเป็น วัน เดอืน ปี(พ.ศ) ชม  นาท ี หาก ไม่ระบชุอ่งใดชอ่ง

หนึง่  สกส.จะตคีวามหมายเป็น 31/12/9999 00:00  (Error T05) 
 

 

3.2. ขอ้มลูผูป่้วย 

 
 

ขอ้มลูสว่นตัวผูป่้วย ประกอบดว้ย  
- ชือ่ผูป่้วย (หากไมบ่นัทกึ สกส.  จะปฏเิสธทัง้ zip file ) 
- เลขประจําตัวประชาชน 
- HN (หากไมบ่นัทกึ สกส.  จะปฏเิสธทัง้ zip file ) 
- รหัสสถานพยาบาลหลัก (หากไมบ่นัทกึ สกส. จะระบ ุHmain เป็น “10000” ซึง่จะทําใหร้ายการ

นีต้ดิตรวจไมผ่า่น (Error C07) ) 
ในสว่นนีจ้ดุทีส่ถานพยาบาลผดิบอ่ยคอื  
- ระบ ุHmain ผดิ กลา่วคอื สถานพยาบาลจะบนัทกึรหัสสถานพยาบาลผูรั้กษา  ซึง่ทีถู่กตอ้ง ตอ้ง

เป็นรหัสสถานพยาบาลหลักเทา่นัน้ (Error C07) 
- ระบุเลขที่ประจําตัวประชาชนผูป่้วยผดิ หรือนําขอ้มูลผูป่้วยทีไ่ม่มสีทิธปิระกันสังคมมาบันทกึ 

(Error C01) 
 

3.3. ผูใ้หบ้รกิาร 

 
ในสว่นนี ้สกส. ไดกํ้าหนดใหส้ถานพยาบาลระบผุูรั้กษา 
- ชือ่ผูรั้กษา 
- รหัส หรอืเลขทีป่ระกอบวชิาชพีผูใ้หบ้รกิาร (หากไมบ่นัทกึ สกส.  จะปฏเิสธทัง้ zip file )  

การบนัทกึรหัสผูใ้หบ้รกิาร จะบนับนัทกึตามรปูแบบทีกํ่าหนด คอื Annnnn 
A:  ว-แพทย ์ ท-ทันตแพทย ์  ภ-เภสชักร พ-พยาบาล  - - วชิาชพีอืน่ๆ 
nnnnn  เลขทีป่ระกอบวชิาชพีผูใ้หบ้รกิารเป็นตัวเลข 3-5 หลัก 

หากไมม่เีลขทีป่ระกอบวชิาชพี  ใหส้ถานพยาบาลสรา้งเลขแทนผูรั้กษาทีส่ามารถชีถ้งึผูรั้กษานัน้ได ้ 
หรอืใชเ้ลขทีป่ระจําตัวประชาชนแทนได ้ 

หากสถานพยาบาลไม่ระบุวชิาชพีของผูใ้หบ้รกิาร  สกส. จะตีความเป็นวชิาชพีอืน่ๆ “-“ หาก
สถานพยาบาลระบตุา่งจากนี ้สกส.จะตรวจไมผ่า่น (Error R21,S15) 
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3.4. รายการยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า 

 
 

ขอ้มูลในส่วนนี้จะบันทกึเมือ่มกีารเบกิยาและเวชภัณฑท์ี่มใิช่ยาเท่านัน้  หากไม่มกีารเบกิยาหรือ
เวชภณัฑไ์มต่อ้งบนัทกึขอ้มลูในสว่นนี ้

ขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึประกอบดว้ย  
- รหัส TMT สําหรับยา กรณียาสมนุไพรและเวชภณัฑท์ีไ่มม่รีหัส TMT ใหบ้นัทกึ 

o “P3” สําหรับยาสมนุไพร 
o “P6” สําหรับเวชภณัฑ ์

- ชือ่ยาหรอืเวชภณัฑ ์
- จํานวนหน่วย 
- ราคาตอ่หน่วย 
สกส. ไดกํ้าหนดใหส้ถานพยาบาลบันทกึยาไดไ้มเ่กนิ 8  รายการหากมรีายการยามากกว่านัน้ ให ้

สถานพยาบาลแยกเป็น 2 ธรุกรรม 
ใหส้ถานพยาบาลตรวจสอบยอดเงนิทกุครัง้กอ่นบนัทกึวา่ยอดรวมถกูตอ้งหรอืไม ่
จดุทีส่ถานพยาบาลผดิบอ่ยคอื ระบรุหัส TMT ไมถ่กูตอ้ง (Error R51) 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 8 จาก 13 
 

 
3.5. รายการเบกิอืน่ๆ 

 
 

สําหรับรายการเบกิทีไ่มใ่ชค่่ายาและเวชภัณฑ ์ใหส้ถานพยาบาลรวบค่ารักษาพยาบาลนัน้เป็นราย
หมวด  โดยเลอืกหมวดจาก drop down list แลว้ระบยุอดเงนิรวมของหมวดนัน้   ซึง่จะบนัทกึไดไ้มเ่กนิ 5 หมวด   

กอ่นบนัทกึใหส้ถานพยาบาลตรวจสอบยอดเงนิทกุครัง้กอ่นบนัทกึวา่ยอดรวมถกูตอ้งหรอืไม ่

   

 
3.6. สถานะการบนัทกึ 

 

 
 
สําหรับสถานะการบนัทกึ แบง่เป็น 
- บนัทกึรายใหม ่(default) 
- แกไ้ขตดิ C คอืรายการทีส่ง่ สกส. แลว้และตรวจไมผ่า่น สถานพยาบาลตอ้งแกไ้ขขอ้มลูใหมโ่ดย

ระบสุถานะเป็น แกไ้ขตดิ C 
- แกไ้ขผา่น A คอืรายการทีส่ง่ สกส.แลว้ และ สกส.ตรวจผา่นแลว้ สถานพยาบาลตรวจสอบขอ้มลู

แลว้พบวา่ผดิพลาดซึง่จะตอ้งแกไ้ขขอ้มลูใหม ่โดยระบสุถานะเป็น แกไ้ขผา่น A  
- ยกเลกิรายการ คอืรายการทีผ่า่น A และตอ้งการยกเลกิ 
รายการแกไ้ขผา่น A และ ยกเลกิรายการ ยงัไมใ่ช ้
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3.7. Diagnosis การวนิจิฉยั 

           
 

ทุกครัง้ทีม่กีารบันทกึ สถานพยาบาลจะตอ้งบันทกึรหัสวนิจิฉัย (ถา้ไมบ่ันทกึ Error S35) และรหัส
วนิจิฉัยนัน้ตอ้งเป็นรหัส ICD-10 เทา่นัน้ (รหัสไมถ่กูตอ้ง Error S18) สกส. กําหนดใหส้ถานพยาบาลบนัทกึไดไ้ม่
เกนิ 5 รหัส หากมกีารวนิจิฉัยเกนิ 5 รหัสใหส้ถานพยาบาลเลอืกรหัสทีไ่มสํ่าคัญออก 

 

 

3.8. Procedure หตัถการ 

                          

 

ในสว่นนีจ้ะบนัทกึก็ตอ่เมือ่มกีารทําหัตถการเทา่นัน้ หากไมม่กีารทําหัตถการไมต่อ้งบนัทกึขอ้มลูในสว่นนี ้ 
และ สกส.ไดกํ้าหนดใหบ้นัทกึเฉพาะรหัส ICD-9-CM และรหัส ICD-10-TM (เฉพาะรหัสบรกิารแพทยแ์ผนไทย) 
เทา่นัน้  หากรหัสไมถ่กูตอ้ง สกส.จะตรวจไมผ่า่น (Error S19) 

 
 
 
 
 

 



หน้า 10 จาก 13 
 

9. ผูป้นัทกึขอ้มลู 

                                      

สําหรับขอ้มูลส่วนนี้ ไม่มีผลต่อการตรวจของ สกส. สถานพยาบาลเลือกไม่บันทกึได ้แต่หาก
สถานพยาบาลบนัทกึขอ้มลูในสว่นนีม้า สกส. จะสามารถตดิตอ่สถานพยาบาลได ้หากขอ้มลูมปัีญหา 

 

 

10.  การ Save File ทีบ่นัทกึขอ้มลูแลว้ 

                   
 

ปุ่ ม save for send  ขอ้มลูทีบ่นัทกึจะถกูจัดเก็บไวท้ี ่C:\SSOP\CURR\   

       โดยกําหนดชือ่ไฟล ์เป็น   เลขประชาชน_วันทีบ่นัทกึ_O.pdf 

ปุ่ ม keep for edit  ขอ้มลูทีบ่นัทกึจะถกูจัดเก็บไวท้ี ่C:\SSOP\CURR\   

        โดยกําหนดชือ่ไฟล ์เป็น   เลขประชาชน_วันทีบ่นัทกึ_X.pdf 

 
 

4. การสง่ขอ้มลู 

สถานพยาบาลเก็บรวบรวมไฟล ์PDF ทีเ่ป็น เลขประชาชน_วันทีบ่นัทกึ_O.pdf  
รวบเป็น zip ไฟล ์ ตัง้ชือ่เป็น 
  
<รหัส รพ.>_SSOPPDF_<ลําดับทีส่ง่เป็นตัวเลข 4 หลัก>_01_<วัน-เวลาทีจั่ดทํา>.zip   
 
 ตัวอยา่งเชน่   10000_SSOPPDF_0001_01_20180101-130000.zip   
 
ใหส้ถานพยาบาลนํา zip file ไปเก็บไวท้ี ่ C:\SSOP\OUTBOX\   
นํา zip file สง่ e-mail มาที ่: opd-pdf@ss1.chi.or.th  แลว้รอรับเอกสารตอบรับ 
 
 
 

mailto:opd-pdf@ss1.chi.or.th
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5. การรบัเอกสารตอบรบั 

สถานพยาบาลจะไดรั้บเอกสารตอบรับ 2 ฉบบั คอื  

a. เอกสารตอบรบัเบือ้งตน้ 
     เอกสารฉบบันี ้สกส. จะบอกวา่ สกส. ไดรั้บ zip file แลว้ และแจง้ผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ 
กรณีทีบ่นัทกึขอ้มลูครบระบบจะแจง้เป็น A คอื ผา่นการตรวจสอบเบือ้งตน้  ถา้เป็นรหัสอืน่  คอื ไม่
ผา่นการตรวจสอบเบือ้งตน้  สถานพยาบาลตอ้งแกไ้ข  และนําสง่ใหมอ่กีรอบ   
 

b. เอกสารตอบรบั REP 
กรณีทีผ่า่นการตรวจสอบเบือ้งตน้ สถานพยาบาลจะไดรั้บ REP คอื ผลการตรวจสอบโดยละเอยีด 

สกส.ตอบเป็น zip file ใน zip file ม ี2 .bil file ใหส้ถานพยาบาลเปิด .bil file ดว้ย notepad แลว้
อา่นผลการตรวจสอบ 
 

ใหส้ถานพยาบาลยา้ยไฟลท์ีม่ผีลการตรวจสอบเป็น A   
   ไปไวท้ี ่ C:\SSOP\CURR\JOURNAL\   
 

และยา้ยไฟลท์ีม่ผีลการตรวจสอบเป็น C  
   ไปไวท้ี ่ C:\SSOP\CURR\EDIT\  แลว้แกไ้ขใหมจ่นกวา่ผลการตรวจจะเป็น A 

 
ทัง้นี้ สถานพยาบาลสามารถใช ้E-mail อืน่สง่ขอ้มลูได ้แต่ สกส. จะตอบกลับไปยัง mailbox ที ่สกส. 

สรา้งใหเ้ทา่นัน้  เป็น  <รหัส รพ.>@ss2.chi.or.th 

------------------------------------------------- 
ภาคผนวก 1    ตวัอยา่งขอ้มลูบรกิารผูป่้วยนอกและการบนัทกึขอ้มลู 

นายสมมต ิทดสอบ อาย ุ40 ปี    เลขบตัรประจําตัวประชาชน 1-2345-67890-11-1  
เป็นผูม้สีทิธปิระกนัสงัคม สงักดัโรงพยาบาลรามาธบิด ี(รหัส รพ. 13781)  
เนือ่งจากมอีาการปวดทอ้ง จงึไปพบแพทยเ์พือ่รักษาทีค่ลนิกิตัวอยา่ง(รหัสสถานพยาบาล 10000)   
วันที ่1 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.   เลขที ่HN  12345    
แพทยผ์ูต้รวจรักษาคอื นพ. สมหวัง นามสมมต ิ  เลขทีใ่บประกอบวชิาชพีเวชกรรม ว0000   
ผลการตรวจแพทยว์นิจิฉัยวา่เป็น peptic ulcer disease (ICD-10 = K27.9 )  
และแพทยไ์ดส้ัง่จา่ยยาใหค้นไขจํ้านวน 3 ตัวยา คอื  
    Omeprazole 20 mg , Clarithromycin 500 mg และ Amoxycillin 500 mg   
 ในการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกครัง้นี ้โรงพยาบาลตัวอยา่งไดค้ดิคา่รักษาพยาบาลดังนี ้
 

หมวด รายการ รหัสTMT จํานวน ราคาตอ่หน่วย ราคารวม 
3 Omeprazole 20 mg 104539 70.00 1.00 70.00 
3 Clarithromycin 500 mg 286107 14.00 13.00 182.00 
3 Amoxicillin 500 mg 241215 30.00 1.75 52.50 
C คา่บรกิาร - 1.00 100.00 100.00 
I คา่ธรรมเนยีมแพทย ์ - 1.00 300.00 300.00 

รวม 704.50 
 

             จากสถานการณ์ดงักลา่ว  จะนําขอ้มลูมาบนัทกึใน PDF Form ไดด้ังนี ้
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ภาคผนวก 2   รหสัขอ้ผดิพลาดทีพ่บบอ่ย  

 เมือ่ สกส. ไดรั้บ PDF From สถานพยาบาลแลว้  สกส.จะตรวจสอบความถกูตอ้งเชน่เดยีวกับ 
ตรวจระบบ SSOP รุน่ 0.93 โดยในการตรวจนี ้จดุทีส่ถานพยาบาลผดิบอ่ยคอื  

1. เรือ่งของสทิธิก์ารรักษา 
a. C01   ไมม่สีทิธิป์ระกันสงัคม 
b. C02    วนัทีรั่บบรกิารไมม่สีทิธปิระกันสงัคม 
c. C07    รหัสสถานพยาบาลหลักไมถ่กูตอ้ง   รหัสขอ้ผดิพลาดนีเ้กดิขึน้ได ้2 กรณี คอื 

i. สถานสถานพยาบาลผูรั้กษานํารหัสตนเองมาบันทกึ 
ii. กรณีทีผู่ป้ระกันตนยา้ยสถานพยาบาลแลว้แตบ่ันทกึรหัสเดมิ 

2. เรือ่งการบันทกึขอ้มลู 
a. T02,R01,S01  เลขทีส่ําคัญการเรยีกเก็บคา่รักษาซํ้ากับรายการทีผ่า่นแลว้ 
b. T05    ไมบ่ันทกึวนั-เวลา ทีรั่บบรกิาร 
c. R51    บันทกึรหัส TMT ไมถ่กูตอ้ง 
d. R21,S15   บันทกึรหัสผุใ้หบ้รกิารไมต่รงตามรปูแบบทีกํ่าหนด 
e. S18    รหัส ICD-10  ไมถ่กูตอ้ง 
f. S19    รหัส ICD-9-CM  ไมถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 


