
แจง้การเปล่ียนแปลงวิธีการ 
ผูป่้วยยนืยนัโรคเร้ือรัง 26 โรค 

นายวิทยา  ทาทอง 
ส านกัสารสนเทศบริการสุขภาพ 

.....  ตุลาคม 2564  
Zoom Meeting ID: ………………………. 
Passcode: ……………………………… 



หวัขอ้ท่ีน าเสนอ 

 



ส ำนักงำนประกนัสงัคม 

มคีวำม 

ผดิพลำด ? 

ACK 

REP 

ACK 

REP 

- SOCDBL 
- SOCDREX 

- SOCDACD 

แจง้รำยกำรโรคเร ือ้รงั 

ส่ง สรุปบญัชโีรคเร ือ้รงั และ 

case ทีม่เีขำ้ข่ำยโรค 

 

ขอ้มูลถูกตอ้ง จดัท ำบญัชี

โรคเร ือ้รงั (รำยเดอืน) 

 

ขอ้มูลถูกตอ้งจดักำรเชงิ

ระบบ และ ส่งต่อขอ้มูล     

สกส. สถำนพยำบำล 

ตรวจสอบขอ้มูล 

และ ตอบกลบั 

ยนืยนัสถำนะของ

รำยกำรต่ำงๆ     

จดัสรรภำระเสีย่ง     
รบัค่ำภำระเสีย่ง

จำก สปส. 

สถำนพยำบำลจดัท ำขอ้มูล SSOP ตำม

โครงสรำ้งและรูปแบบที ่สกส. ก ำหนด 

ใช ่

ตรวจสอบขอ้มูล 

และ ตอบกลบั 

มคีวำม 

ผดิพลำด ? 

 

ใช ่

จดัส่งรำยกำร ไดห้ลำยคร ัง้/รอบเดอืน 

ขั้นตอนการจดัท าบญัชีโรคเร้ือรัง 

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 



การคน้หาผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 

การคน้หาผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง  

   ใชข้อ้มูลท่ีสถานพยาบาลแจง้ใน SSOP (เฉพาะรายการท่ีตรวจผ่าน) 1 
1 

   คน้หาผูป่้วยโรคเร้ือรังจากใบสั่งยา (DispensedItems) 2 

   คน้หาผูป่้วยโรคเร้ือรังจากรหสัวนิิจฉยั (OPDx) 3 

   ผูป่้วยท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง ตอ้งมียารักษาโรคเร้ือรัง และรหสัวนิิจฉยัโรคเร้ือรัง 4 

  ยกเว้น  โรคตบั, โรคหวัใจลม้เหลว, โรคมะเร็ง, โรคเลือดอะพลาสติค, โรค
ทาลสัซีเมีย ตอ้งมียารักษาโรค หรือรหสัวนิิจฉยัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 



แผนผงัโครงสร้าง SSOP 

SSOP 

BillTran Billdisp OPService 

DispensItems OPServices OPDx 

รำยกำรยำโรคเร ือ้รงั รหสัวนิิจฉัยโรคเร ือ้รงั 

Dispensing 



เง่ือนไขการเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 

เขำ้ขำ่ย OPDx DispensedItems 

ยกเว้น  โรคตับ, โรคหัวใจล้มเหลว, โรคมะเร็ง, โรคเลือดอะพลาสติค, โรคทาลสัซีเมยี 



เง่ือนไขการเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 

เขำ้ขำ่ย OPDx DispensedItems 

เฉพาะ  โรคตับ, โรคหัวใจล้มเหลว, โรคมะเร็ง, โรคเลือดอะพลาสติค, โรคทาลสัซีเมยี 



การแจง้ cases ท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 

 การแจง้ cases ท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 

การแจง้ cases ท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง แจง้เป็นเอกสารไปพร้อมกบั REP  1 

การตรวจสอบขอ้มูลเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง ตรวจเฉพาะรายการท่ีตรวจผา่น SSOP 
เท่านั้น (ธุรกรรม SSOP ท่ีติด C ไม่น ามาประมวลโรคเร้ือรัง) 

2 

สถานพยาบาลไดรั้บ REP ใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง 3 
หากพบวา่ไม่ถูกตอ้ง ใหแ้กไ้ขตาม “วิธีการทักท้วงการแจ้ง case โรคเร้ือรัง” 

หากสถานพยาบาลไม่ทกัทว้ง ภายใน 15 วนั สกส. จะถือวา่สถานพยาบาล
ยอมรับขอ้มูลโรคเร้ือรัง 



เอกสารตอบรับแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทของเอกสารตอบรับ 

เอกสารตอบรับหลกั 
เอกสารตอบรับเร่ืองยา 

แจ้ง cases ท่ีเข้าข่ายโรคเร้ือรัง 

เอกสารตอบรับหลกั 
เอกสารตอบรับเร่ืองยา 

แจ้ง cases ท่ีเข้าข่ายโรคเร้ือรัง 



รายละเอียดท่ีแจง้ในเอกสารตอบรับโรคเร้ือรัง 

# FN Desc 
1 No เลขล าดบั 1,2,3,... 
2 RepLine เลขท่ี RepLine ของ เอกสารตอบรับหลกั 
3 Hn เลข HN ผูป่้วย 
4 Invno เลขส าคญัการท าธุรกรรม 
5 PID เลขประจ าตวัประชาชน 
6 Dx รหสัโรคเร้ือรังท่ีเขา้ข่ายดว้ยรหสั ICD-10 
7 Drug รหสัโรคเร้ือรังท่ีเขา้ข่ายดว้ยยา 
8 DtTran วนั-เวลาท่ีท าธุรกรรม 
9 Hmain สถานพยาบาลตามสิทธ์ิ 
10 Hcode สถานพยาบาลผูรั้กษา 

เอกสารตอบรับ การแจง้เคสโรคเร้ือรัง แสดงขอ้มูล ดงัน้ี 



ตวัอย่าง เอกสารตอบรับ การแจง้รายการท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง 



ตวัอย่าง เอกสารตอบรับกรณีท่ี มี case ท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง   

เลขท่ีเอกสารตอบรับหลกั 

มี 3 cases ท่ีเขา้ข่าย
โรคเร้ือรัง 

เขา้ข่ายดว้ยยา 
เขา้ข่ายดว้ยรหสั Dx 

เขา้ข่ายดว้ยรหสั Dx และยา 

รหสัโรคและรายช่ือ
โรคเร้ือรัง 26 โรค  



  เม่ือ สกส. ตอบรับแลว้ ใหส้ถานพยาบาลส่งขอ้มูล SSOP ใหม่ โดยใหด้ าเนินการ
ตาม วธีิการแกไ้ขขอ้มูลผา่น A แลว้ 

2 

 สถานพยาบาลแจง้ขอ้มูล  
- เลขท่ีเอกสารตอบรับ 
- เลขประจ าตวัประชาชนผูป่้วย 
- โรคท่ีตอ้งการทกัทว้ง 
- รหสัยา TMT ของยาท่ีทกัทว้ง พร้อมเอกสารระบุขอ้บ่งใช ้
- รหสัวินิจฉยัของโรคท่ีทกัทว้ง 

1 

 เม่ือสถานพยาบาลไดรั้บ REP และพบวา่ธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรังตกหล่น 
ใหส้ถานพยาบาลด าเนินการดงัน้ี 

การทกัทว้งการแจง้ case โรคเร้ือรังใน REP 

ช่องทางการแจ้งข้อมูล 
ID: Chi.support 
Wittaya.ta@ss1.chi.or.th 



การยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง 

     การยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง สถานพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น ท่ีจะเป็นผูย้นืยนั 1 

     ยนืยนัเดือนละ 1 คร้ัง ตามปฏิทิน “การออก statement และบัญชีโรคเร้ือรัง 
ส าหรับผู้ป่วยนอกประกันสังคม” 

2 

     กรณีท่ีส่งยนืยนัไม่ทนัตามก าหนด ใหส้ถานพยาบาลรอยนืยนัในรอบบญัชี
ถดัไป หากไม่ยนืยนัติดต่อกนั 3 รอบบญัชี สกส. จะส่งหนงัสือแจง้เพ่ือทราบไปยงั
สถานพยาบาล 

3 

ข้อก าหนดการยืนยนับัญชีโรคเร้ือรัง 
 



ปฏิทิน การออก statement และบญัชีโรคเร้ือรัง ส าหรับผูป่้วยนอกประกนัสงัคม ปี 2565 

วนัท่ีสถานพยาบาลได้
ไฟลบ์ญัชีโรคเร้ือรัง 

วนัสุดทา้ยในการส่ง
ยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง 

สกส. ส่งขอ้มูลบญัชีโรคเร้ือรังให้
ส านกังานประกนัสงัคม 



ตวัอยา่ง Timeline การยนืยนัขอ้มูลโรคเร้ือรัง  

วนัตดัรอบ
บญัช ี

1 ก.ย. 1 ต.ค. 8 ต.ค. 

รพ.ไดส้รุปบญัชี
โรคเร ือ้รงั 

23 ต.ค. 

ปิดรบักำรยนืยนั 

28 ต.ค. 

สง่สรุปใหส้ปส. 
ชว่งทีใ่หส้ง่ขอ้มูล 

ชว่งทีใ่หย้นืยนับญัช ี

8 พ.ย. 

ปิดรบัไฟลย์นืยนั 

8 ก.ย. 1 ก.ย. 

ตัวอย่าง TimeLine แสดงรอบบัญชี 202109 



บญัชีโรคเร้ือรัง ท่ีสถานพยาบาลจะไดรั้บ 

     สกส. ส่งบญัชีโรคเร้ือรังใหส้ถานพยาบาลทาง E-mail ตามวนัออก Statement 
ของแต่ละรอบบญัชี 

1 



บญัชีโรคเร้ือรัง ท่ีสถานพยาบาลจะไดรั้บ (2) 

    บญัชีโรคเร้ือรัง มีทั้งหมด 3 ไฟล ์ คือ   2 

แจ้งธุรกรรมท่ีเข้าข่ายโรคเร้ือรัง 

สรุปจ านวนผู้ป่วยในบัญชีโรคเร้ือรัง 

บัญชีโรคเร้ือรังท่ีต้องยืนยนั 



รายละเอียดท่ีแจง้ใน <Hcode>_ACDDETIAL_<Period>.xls  

 ข้อมลูในไฟล์ <Hcode>_ACDDETIAL_<Period>.xls  เป็นข้อมลูธุรกรรมใน SSOP   ท่ี
เข้าข่ายโรคเร้ือรัง โดย สกส. จะเกบ็รวบรวมให้สถานพยาบาลตามรอบบัญชี โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 
# FN Desc 
1 no เลขท่ีล าดบั 1,2,3,… 
2 hcode รหสัสถานพยาบาลท่ีรักษา 
3 hproc รหสัสถานพยาบาลท่ีส่งขอ้มูล SSOP 
4 dttran วนัท่ีท าธุรกรรม 
5 hn เลขประจ าตวัผูป่้วย 
6 pid เลขประจ าตวัประชาชนผูป่้วย 
7 rid เลขท่ีเอกสารตอบรับ 
8 invno เลขท่ีส าคยัการท าธุรกรรม 
9 cd รหสัโรคเร้ือรัง 
10 casesid เลขท่ีประจ าตวัผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

ตัวอย่างข้อมลู  



รายละเอียดท่ีแจง้ใน <Hcode>_ ACDSUM _<Period>.pdf  
 ข้อมลูในไฟล์ <Hcode>_ACDSUM_<Period>.pdf  เป็นข้อมลูสรุปจ านวนผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง รายโรค  
 

เลขท่ีเอกสาร มีรูปแบบเป็น 
ACD-<Hcode>-<Period> 

วนัท่ีออกเอกสาร 

จ านวนผูป่้วยโรคเร้ือรังในรอบก่อน จ านวนผูป่้วยโรคเร้ือรังรายใหม่ 

รวมจ านวนผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

จ านวนผูป่้วยท่ียนืยนัแลว้ 
จ านวนผูป่้วยท่ียงัไม่ยนืยนั 



รายละเอียดท่ีแจง้ใน <Hcode>_ ACDCONF _<Period>.xlsx  

 ข้อมลูในไฟล์ <Hcode>_ACDCONF_<Period>.xlsx  เป็นบัญชีโรคเร้ือรัง สถานพยาบาล
ต้องน าไฟล์นีไ้ปยืนยนับัญชีโรคเร้ือรัง     

แยกประเภทผูป่้วย วนัแรกท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง ส าหรับยนืยนับญัชีโรค
เร้ือรัง 

นบัเฉพาะปีปัจจุบนัเท่านั้น 



Type ใชจ้  าแนกกลุ่มผูป่้วยในปัญชีโรคเร้ือรัง  ดงัน้ี 
ส าหรับผู้ป่วยรายใหม่ 
  Type  = NEW  (ผูป่้วยรายใหม่) 
ส าหรับผู้ป่วยรายเดิม  Type แบ่งเป็น 3 ต าแหน่ง ดงัน้ี 
 ต าแหน่งท่ี 1   สถานะการมีสิทธิของ main นั้น  (A =  มีสิทธิ, E = ไม่มีสิทธิ) 
 ต าแหน่งท่ี 2  การยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง (X =  ยงัไม่ยนืยนั, Y = ยนืยนัวา่ใช่, N = ยนืยนัวา่ไม่ใช่) 
 ต าแหน่งท่ี 3 การรับบริการ OPD ในปีปัจจุบนั (S = มี OPD visit ท่ีเขา้ข่ายฯ , L = ไม่มี OPD visit ท่ีเขา้ข่ายฯ ) 
 

 ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยรายเดิมท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง ปัจจุบนัยงัมีสิทธิการรักษาท่ี main นั้น สถานพยาบาลเคยยนืยนั
วา่เป็นโรคเร้ือรัง และปีปัจจุบนัมี OPD visit ท่ีเขา้ข่ายโรคเร้ือรัง  กรณีน้ี Type  = AYS  

ค าอธิบาย Type 



วธีิการยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง 



ตรวจรับไฟลเ์บ้ืองตน้ (ACK) 

การตอบกลบัจะตอบเป็น mail  โดยท่ีผู้ส่งจะได้รับ “ทันที”   
 การรับไฟล ์ มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

     สถานพยาบาลตอ้งส่งไฟลย์นืยนัในช่วงเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น 1 

    สถานพยาบาลไม่ตอ้งแกไ้ขช่ือไฟล ์  (ตอ้งส่งเป็น .xlsx เท่านั้น ไม่ตอ้ง zip file) 2 

    กรณีไฟลแ์นบไม่ใช่ .xlsx สกส. จะไม่ตอบกลบั ACK ใหส้ถานพยาบาล 3 



รหสั Error  ACK 

ผลการตรวจเบ้ืองต้น(ACK) 
รหัสไม่ผ่านการตวจรับ - แกแ้ลว้ส่งใหม่ 

C11: ไม่มีไฟล ์หรือไฟลมี์ช่ือหรือรูปแบบไม่ถูกตอ้ง 
C12:  รหสัสถานพยาบาลไม่อยูใ่นระบบ  

C13:  ส่งยนืยนัก่อนวนัท่ีเปิดรับ ของ period  น้ัน 

C14:  ส่งยนืยนัหลงัวนัท่ีปิดรับของ period  น้ัน 

รหัสผ่านการตรวจรับ 
 A: ตรวจขอ้มูลผา่น – รอผลการตรวจข้อมูลละเอยีด(REP) 



ตวัอยา่งเอกสารตอบรับ ACK 

กรณีไม่ผ่าน ACK กรณีผ่าน ACK 



ตรวจรับขอ้มูลการยนืยนับญัชีโรคเร้ือรัง (REP) 

การตอบกลบั REP จะตอบเป็น mail  โดยท่ีผู้ส่งจะได้รับ  ผ่านใน 1 วันท าการหลงัจากท่ีผ่าน ACK 
 

การตรวจสอบขอ้มูล มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
     สถานพยาบาลตอ้งเติมการยนืยนั ในช่อง “การยนืยนัเท่านั้น”  

<ว่าง> =  ยงัไม่ยืนยนั      Y = ยืนยนัว่าเป็นโรคเร้ือรัง  N = ยืนยนัว่าไม่เป็นโรคเร้ือรัง  
1 

    ขอ้มูลส่วนอ่ืน  จะตอ้งไม่มีการแกไ้ข 2 

    หากพบมีการแกไ้ขขอ้มูล หรือยนืยนัไม่ถูกตอ้ง   สกส. จะปฏิเสธการการยนืยนั
บญัชีโรคเร้ืองรังทั้งไฟล ์

3 



D01 จ านวนรายการท่ีตอบกลบั ไม่เท่ากบัจ านวนรายการท่ี สกส. ส่งไป 
D02 มีการแกไ้ขขอ้มูล CasesID 
D03 มีการแกไ้ขขอ้มูล เลขประจ าตวัประชาชน 
D04 มีการแกไ้ขขอ้มูล  Type 
D05 มีการแกไ้ขขอ้มูล รหสัโรคเร้ือรัง 
D06 มีการแกไ้ขขอ้มูล จ านวนคร้ัง Service 
D07 มีการแกไ้ขขอ้มูล จ านวนคร้ัง ท่ีเขา้ข่ายดว้ยรหสัวนิิจฉยั 
D08  มีการแกไ้ขขอ้มูล จ านวนคร้ัง ท่ีเขา้ข่ายดว้ยรายการยา 
D09  มีการแกไ้ขขอ้มูล จ านวนคร้ัง รอบบญัชีการยนืยนั 
D10  การยนืยนัไม่ถูกตอ้ง (ไม่ใช่ Y หรือ N)  

รหสั Error  REP 



ตวัอยา่งเอกสารตอบรับ (REP) 

กรณีผ่าน REP 



ตวัอยา่งเอกสารตอบรับ (REP) 

กรณีไม่ผ่าน REP 



 สกส. จะน าผูป่้วยออกจากบญัชีโรคเร้ือรังปีละ 1 คร้ัง  คือ รอบ
บญัชีเดือน มีนาคม ของปีถดัไป โดยเกณฑท่ี์ผูป่้วยออกจากบญัชีโรคเร้ือรังมี
ดงัน้ี  
 1. ผูป่้วยท่ีไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล   
 2. ผูป่้วยมีการเปล่ียนสถานพยาบาลตามสิทธิ 
 โดยตรวจสอบกับทะเบียนผู้มสิีทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม ของปีถดัไป 
 

การน าผูป่้วยออกจากบญัชีโรคเร้ือรัง 


