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101 ไม่มีช่ือ-สกุลผูป่้วย ใส่ขอ้มูลให้ครบ แลว้ส่งใหม่

102 ขอ้มูลวนัเกิดผูป่้วยใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

103 ขอ้มูลเพศผูป่้วยใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

104 เลขบตัรประชาชนของผูป่้วย ใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

105 HN ไม่มี หรือใชไ้ม่ได้ ใส่ขอ้มูลให้ครบ แลว้ส่งใหม่

106 AN ไม่มี หรือใชไ้ม่ได้ ใส่ขอ้มูลให้ครบ แลว้ส่งใหม่

107 วนัท่ีรับไวห้รือวนัท่ีจ  าหน่ายใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ตรวจสอบวนัท่ีรับไว ้หรือ จ  าหน่ายบนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

108 ไม่มีวนัท่ีจ  าหน่าย ใส่ขอ้มูลให้ครบ แลว้ส่งใหม่

109 เวลาท่ีรับไวใ้นร.พ.ใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

110 เวลาท่ีจ  าหน่ายออกจากร.พ.ใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

111 ประเภทการจ าหน่าย ใชไ้ม่ได/้ไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

112 สถานภาพเม่ือจ าหน่าย ใชไ้ม่ได/้ไม่มี ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

113 ประเภทการจ าหน่าย และสถานภาพเม่ือจ าหน่าย ไม่สอดคลอ้งกนั ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

114 น ้าหนกัตวัแรกรับ ใชไ้ม่ได ้หรือไม่มี (กลุ่มเด็กแรกเกิด) ใส่ขอ้มูลให้ครบ/แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

115 ไม่ระบุการใชสิ้ทธิ หรือ ไม่ตอ้งการเบิกชดเชยค่าบริการ ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล ให้ระบุการใชสิ้ทธิเพ่ือเบิกชดเชยค่าบริการ แลว้ส่งเขา้มาใหม่

116 เลขบตัรประชาชนของผูป่้วย ผิดรูปแบบ
เลขบตัรประชาชนตอ้งเป็นเลขจริงจากบตัรของผป.   ถา้ไม่มีให้วา่งไว ้  ถา้ผิดรูปแบบ เช่นไม่ครบ 13 หลกั ให้
แกแ้ลว้ส่งใหม่

117 รูปแบบ (Format) การบนัทึกขอ้มูลการเงินไม่ถูกตอ้ง แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

118 จากเลขบตัรประชาชน บนัทึกเพศไม่ตรงกบัเพศท่ีตรวจสอบไดใ้น สนบท . ตรวจสอบเลขบตัรประชาชน หรือ เพศ บนัทึกให้ถูกตอ้ง แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

119
จากเลขบตัรประชาชน บนัทึกวนั เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกบัวนั เดือน ปี เกิดท่ี
ตรวจสอบไดใ้น สนบท.

ตรวจสอบเลขบตัรประชาชน หรือ วนั เดือน ปี เกิด  บนัทึกให้ถูกตอ้ง แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

120 วนัท่ีรับไว ้ก่อนวนัเกิด แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่
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121 วนั/เวลาท่ีรับไวใ้นร.พ. หลงัวนัท่ีจ  าหน่าย แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

122 เป็นขอ้มูลสิทธิขา้ราชการของหน่วยบริการท่ีก าหนดให้ส่งในโปรแกรมของ สกส . บนัทึกขอ้มูลและส่งผ่านโปรแกรมของ สกส.

123 วนัท่ีจ  าหน่าย หลงัวนัท่ีไดรั้บขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

124 วนัท่ีรับบริการ หลงัวนัส่งขอ้มูลไปท่ี สปสช. แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

125
ผูป่้วยในสิทธิขา้ราชการ/อปท.ไม่มีเลขอนุมติั หรือ บนัทึกเลขอนุมติัไม่ถูกตอ้ง หรือ 
ไม่มีเลขท่ีหนงัสือส่งตวัจากหน่วยงานตน้สงักดั

ผูป่้วยในสิทธิขา้ราชการ/อปท. บนัทึกเลขอนุมติั/เลขท่ีหนงัสือส่งตวัจากหน่วยงานตน้สงักดัให้ถูกตอ้งครบถว้น
 แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาอีกคร้ัง

126 ระยะเวลาท่ีอยูใ่นหน่วยบริการสั้นเกินไป ตรวจสอบ วนั/เวลา ท่ี Admit/Discharge แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

127
ขอ้มูลผูป่้วยนอกสิทธิขา้ราชการ/อปท.ไม่มีในฐานเบิกจ่ายตรงของหน่วยบริการ
หรือไม่มีเลขอนุมติั

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล  ผูป่้วยนอกกรณีสิทธิขา้ราชการ /อปท.กรณีไม่ไดล้งทะเบียนเบิกจ่ายตรงหรือไม่มี
เลขอนุมติัไม่สามารถบนัทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้

128 เป็นขอ้มูลสิทธิขา้ราชการ/อปท.ท่ีรับบริการหรือจ าหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 ขอ้มูลสิทธิขา้ราชการ/อปท.ท่ีรับบริการหรือจ าหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 ให้ส่งเบิกในระบบเดิม
129 เป็นขอ้มูลจ าหน่ายก่อน 1 เม.ย 2556 ตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ  าหน่ายก่อน 1 เม.ย 56 ไม่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim

130 เป็นผูป่้วยในเกิน 180 วนั แต่ไม่บ่งบอกการยนืยนัความจ าเป็น เตือนในกรณีวนัลา เก็บส่งขอ้มูลอีกคร้ัง โดยตอบให้แน่นอนวา่ยนืยนัหรือไม่ยนืยนัความจ าเป็นในการรักษาเกิน 180 วนั

131 ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการเบิกจ่ายกรณี ผูป่้วยในรักษาขา้มเขต
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลในหนา้ F4 การเบิกชดเชยกรณีการรรักษาผูป่้วยในขา้มเขต ตอ้งเป็นกรณี A/E หรือ 
รับ Refer เท่านั้น

132 ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการเบิกจ่ายกรณีกองทุนโรคเฉพาะ ผูป่้วยในรักษาขา้มเขต
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลในหนา้ F4 กรณีผ่าตดัตอ้กระจก/สลายน่ิว/เลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตา 
ผูป่้วยในรักษาขา้มเขตตอ้งเป็นกรณีรับ refer เท่านั้น

133 บนัทึกขอ้มูลกรณีใชห้นงัสือรับรองสิทธิไม่ครบถว้น
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีมีหนงัสือรับรองสิทธิ บนัทึกเลขท่ีนงัสือ รหสัและช่ือหน่วยงานตน้สงักดัให้
ครบถว้น

134 ไม่มีเลขท่ีบตัร ช่ือ-สกุล ของผูมี้สิทธิหลกั กรณีเป็นผูอ้าศยัสิทธิ ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล กรณีเป็นผูอ้าศยัสิทธิ บนัทึกเลขท่ีบตัร ปชช และช่ือ -สกุลของผูมี้สิทธิให้ครบถว้น
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135 ไม่ระบุประเภทสิทธิ หรือความสมัพนัธ์ กรณีใชห้นงัสือรับรองสิทธิ ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล กรณีใชห้นงัสือรับรองสิทธิ บนัทึกประเภทสิทธิและความสมัพนัธ์ให้ครบถว้น

136 ขอ้มูลผูป่้วยสิทธิประกนัสงัคม/ทุพลภาพ รับบริการก่อน 1 ม.ค 57 ขอ้มูลผูป่้วยสิทธิประกนัสงัคม/ทุพลภาพท่ีรับบริการก่อน ก่อน 1 ม.ค 57 ให้ส่งเบิกในระบบเดิมประกนัสงัคม

137 รหสับตัรประชาชนของผูมี้สิทธิไม่สมัพนัธ์กบัรหสัของผูป่้วยกรณีใชสิ้ทธิตวัเอง
ตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชน ทั้งในช่องเลขบตัรผูป่้วย และเลขบตัรประชาชน (ผูมี้สิทธิ) ในหนา้ 
F1แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

138
รหสับตัรประชาชนของผูมี้สิทธิไม่สมัพนัธ์กบัรหสัของผูป่้วย กรณีใชร่้วมของบิดา
หรือมารดา

ตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชน ทั้งในช่องเลขบตัรผูป่้วย และเลขบตัรประชาชน (ผูมี้สิทธิ) กรณีใช้
สิทธิร่วมของบิดา-มารดา แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

139
รหสับตัรประชาชนของผูมี้สิทธิไม่สมัพนัธ์กบัรหสัของผูป่้วย กรณีใชสิ้ทธิร่วมของ
บุตร

ตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชน ทั้งในช่องเลขบตัรผูป่้วย และเลขบตัรประชาชน (ผูมี้สิทธิ) กรณีใช้
สิทธิร่วมของบุตร แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

140
AN ซ ้ากบัรายท่ีเคยส่งขอ้มูลและตรวจผ่านแลว้ ตรวจสอบ AN แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ หรือ หากเป็นขอ้มูลซ ้าซอ้นจริงไม่ตอ้งแกไ้ขเป็นการแจง้

เพ่ือทราบ

141
รหสับตัรประชาชนของผูมี้สิทธิไม่สมัพนัธ์กบัรหสัของผูป่้วย กรณีใชสิ้ทธิร่วมของ
คู่สมรส

ตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชน ทั้งในช่องเลขบตัรผูป่้วย และเลขบตัรประชาชน (ผูมี้สิทธิ) กรณีใช้
สิทธิร่วมของคู่สมรส แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

142 HN ตรงกบัรายท่ีเคยส่งแลว้ แต่เลขบตัรปชช.13 หลกัไม่ตรงกนั

ตรวจสอบ HN และเลขบตัรประชาชนของผูป่้วยให้ถูกตอ้ง ตรงกนั 
-ถา้ขอ้มูลใหม่ผิด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งใหม่ 
-ถา้ขอ้มูลเดิมผิดแกไ้ข EPAC หากยงัไม่ตดัยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตดัยอดออก STM แลว้ เม่ือ
ขอ้มูลน้ีผ่าน A แลว้ จึงส่งขอ้มูลท่ีติด C น้ีเขา้มาอีกคร้ัง

143 เพศผูป่้วยท่ีบนัทึกเบิกไม่ตรงกบั สนบท. ตรวจสอบเพศผูป่้วยให้ถูกตอ้ง ตรงกบั สนบท.
144 หน่วยบริการไดข้อยกเลิกขอ้มูลดงักล่าวแลว้ แจง้เพ่ือทราบ

145 รหสับตัรประชาชนของผูมี้สิทธิหลกัไม่ถูกตอ้งไม่มีใน สนบท.
กรณีใชห้นงัสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชนของผูมี้สิทธิหลกั แกไ้ขให้ถูกตอ้ง แลว้ส่ง
เขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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146 ผลตรวจสอบสถานพยาบาลหลกัไม่ตรงสถานพยาบาลในฐานส านกังานประกนัสงัคม
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลสถานพยาบาลหลกัของผูป้ระกนัตน บนัทึกให้ถูกตอ้ง ตามสิทธิ ณ วนัท่ีรับบริการ 
แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาอีกคร้ัง

147
รหสั รพ.รักษาไม่ตรงกบัรหสั รพ.หลกักรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น 
maincontractor หรือรหสั รพ.ท่ีรักษาและรหสั รพ.หลกัเป็นรหสัเดียวกนั แต่สถานะ
รพ.รักษาไม่ใช่ maincontractor

กรณีเลือกสถานะ รพ.ท่ีรักษาเป็น main contractor รหสั รพ.รักษาตอ้งตรงกบัรหสั รพ.หลกั หรือกรณี รพ.ท่ี
รักษาและ รพ.หลกัเป็นรหสัเดียวกนั สถานะรพ.รักษาตอ้งเป็น maincontractor เท่านั้น

148 ไม่ระบุสถานพยาบาลหลกัของผูป้ระกนัตน ระบุสถานพยาบาลหลกัของผูป้ระกนัตน
149 สิทธิประกนัสงัคม ไม่ระบุ maincontractor สิทธิประกนัสงัคม ระบุ maincontractor

150
ผูป่้วยเขา้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกนัในหน่วยบริการมากกวา่ 1 แห่ง (ช่วงเวลา
ทบัซอ้น)

โปรดด าเนินการตามท่ีแจง้ใน http://eclaim.nhso.go.th

151
ช่วงการเขา้รับบริการของผูป่้วยรายเดียวกนั ในหน่วยบริการเดียวกนั มีวนั/เวลาทบั
ซอ้นกนัของผูป่้วยในกบัผูป่้วยใน หรือผูป่้วยในกบัผูป่้วยนอก

ตรวจสอบการบนัทึกช่วงวนั/เวลา   การเขา้รับบริการ  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ 
สิทธิ UC
-ระยะเวลาการเป็นผูป่้วยในกบัผูป่้วยนอก และผูป่้วยนอก กบัผูป่้วยใน ตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 4 ชม.
-หากระยะเวลาระหวา่งผูป่้วยใน และ ผูป่้วยนอกห่างกนันอ้ยกวา่ 4 ชม. รวมค่าใชจ่้ายบนัทึกเบิกมาเป็นกรณี
ผูป่้วยในเท่านั้น
สิทธิขา้ราชการ/อปท กรณีรับบริการผูป่้วยนอกและในภายใน 24 ชม.บนัทึกเบิกเป็นผูป่้วยในเท่านั้น ตรวจตาม
 ว112 ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยขอ้ 8 โดยตรวจสอบรหสั ICD9

152 ส่งขอ้มูลเบิกกรณีผูป่้วยนอกซ ้าซอ้น ในโรคเดียวกนั
ตรวจสอบวนัท่ี/เวลาการรับบริการ กรณีรับบริการในวนัเดียวกนัมากกวา่ 1 คร้ัง รวมค่าใชจ่้ายบนัทึกเบิกเป็น 
visit เดียว

153 เด็กแรกเกิด นน.นอ้ยกวา่ 0.5 กก. หรือ มากกวา่ 6 กก. ตรวจสอบการบนัทึก นน.เด็กแรกเกิด หรือ วนั เดือน ปี เกิด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

154
สิทธิประกนัสงัคม ท่ีส่งขอ้มูลก่อนวนัท่ี ส านกังานประกนัสงัคม มีประกาศให้ส่ง
ขอ้มูลให้ สปสช.

ให้ด าเนินการส่งขอ้มูลมาภายในวนัท่ี ส านกังานประกนัสงัคม มีประกาศให้ส่งขอ้มูลให้ สปสช.
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155 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของ สปสช.
ตรวจสอบการตั้งค่าการใชง้าน หรือสิทธิประโยชน์ แกไ้ชให้ถูกตอ้ง สิทธิ สปสช.บนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะหน่วย
บริการท่ีก าหนดเท่านั้น

156 รหสัสถานพยาบาลท่ีรักษาไม่มีในฐานขอ้มูลหน่วยบริการ ตรวจสอบการตั้งค่าการใชง้าน แกไ้ขการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

157 หน่วยบริการประจ าของผูป่้วยไม่อยูใ่นจงัหวดัท่ีเกิดอุทกภยั
ตรวจสอบหน่วยบริการประจ าของผูช่้วย กรณีไม่ใช่อยูใ่นจงัหวดัท่ีเกิดอุทกภยั บนัทึกเบิกตามเง่ือนไข OP/IP 
ปกติ (ไม่บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ X38000 อุทกภยัน ้าท่วม)

160 ไม่มีรหสัประเภทการบริการ (svctype)
เฉพาะผูป่้วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา  เลือก เป็น IPD หรือ Ambulatory Care  ตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ
เบิกชดเชย แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

161 รหสัประเภทการบริการ (svctype) ใชไ้ม่ได ้หรือไม่มีใน lookup
กรณีผูป่้วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา ตอ้งเป็น
1= IPD หรือ 2= Ambulatory Care  แกไ้ข แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

162 พบวา่ Serial Number  ท่ีบนัทึกถูกใชใ้นระบบแลว้ ตรวจสอบหมาย serial number  แกไ้ขและบนัทึกเลขอุปกรณ์ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

163 ไม่บนัทึก Serail NO. ของอุปกรณ์เลนส์แกว้ตาเทียมท่ีใช้
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลในหนา้อวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษากรณีใชเ้ลนส์แกว้ตาเทียม บนัทึก Serail 
NO. แลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

164 บนัทึกรหสัอุปกรณ์ ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ท่ีประกาศในปีงบประมาณ
ตรวจสอบรหสัอุปกรณ์ท่ีขอเบิกบนัทึกให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขและราคาของแต่ละช่วงเวลาท่ีก าหนดหรือ
ปีงบประมาณ แกไ้ขแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

165
เกิดจากมีการขอเบิกกรณี Instrument และ OPAE แต่ค่าบริการในส่วนของ 
Instrument เท่ากบัค่าบริการรวม

ตรวจสอบค่าบริการท่ีเรียกเก็บ แกไ้ขให้ถูกตอ้ง ตามการให้บริการ แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

166
กรณีผูป่้วยนอกไม่มีการบนัทึกขอ้มูลเบิกชดเชย ทั้งในส่วนของ OPAE , HC, Inst. 
หรืออ่ืนๆ

ตรวจสอบขอ้มูลการขอเบิกชดเชย วา่เป็นกรณี OPAE ,HC,Inst. หรือ อ่ืนๆ บนัทึกให้ถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ส่ง
เขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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167
เกิดจากบนัทึกเบิกอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษาไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

1. ตรวจสอบการให้รหสัโรค รหสัหตัถการ ให้ตรงตามเง่ือนไข/ขอ้บ่งช้ีของอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษา 
นั้นๆ
2. ตรวจสอบราคา อวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษาบนัทึกเบิกตามราคาท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ

168 เบิกค่าพาหนะไม่ตรงกบัสิทธิประโยชน์
ตรวจสอบ PID / สิทธิของผูป่้วย แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ กรณีไม่มีสิทธิเบิก ไม่ตอ้งแกไ้ข 
หรือหากแกไ้ขเลือกไม่ใชสิ้ทธิ

169
เกิดจากมีการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าพาหนะส่งต่อแต่ไม่ไดท้  าการบนัทึก
ขอ้มูลระยะทาง

ตรวจสอบการบนัทึกระยะทาง บนัทึกระยะทางให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และตอ้งมีรหสัเบิก S1801 มาก่อน S1802 
เสมอ

170 ยอดรวมค่ารักษาพยาบาล  มีค่านอ้ยกวา่ยอดเรียกเก็บ
ให้ตรวจสอบการบนัทึกหรือการน าเขา้ขอ้มูลครบถว้นหรือไม่  กรณี OP Refer ตรวจสอบการบนัทึกรหสัยา / 
รหสัหตัถการจากหนา้ค่าใชจ่้ายสูงมาบนัทึกในหนา้ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถว้น  แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่

171
เกิดจากมีการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่ารถส่งต่อ   
๏ กรณีผูป่้วยนอกไม่ไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลหน่วยบริการส่งต่อ
๏ กรณีผูป่้วยในไม่ไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลหน่วยบริการรับหรือส่งต่อ

ท าการบนัทึกรพ.ท่ีรับหรือส่งต่อและสาเหตุท่ีส่งต่อ

172
เกิดจากมีการบนัทึกรหสัเบิก IP002-IP006  ในหนา้ผูป่้วยนอก เมนูค่ารักษาพยาบาล 
ช่องรายการอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษา ซ่ึงรหสัน้ีจะเบิกไดเ้ฉพาะผูป่้วยใน
เท่านั้น

กรณีผูป่้วยนอกให้เบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูงเท่านั้น

173
เกิดจากมีการให้รหสัอุปกรณ์ท่ีขอเบิกแต่ไม่ไดท้  าการบนัทึกจ านวนช้ินหรือจ านวน
เงินท่ีขอเบิกต่อช้ิน

ท าการแกไ้ข/บนัทึก จ านวนช้ิน/ จ านวนเงินต่อช้ินของรายการอุปกรณ์ท่ีขอเบิก
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174
เกิดจากมีการให้รหสัโครงการพิเศษ Z34007 ซ่ึงเป็นกรณีคลอดบุตรผูป่้วยตอ้งเป็น
เพศหญิงเท่านั้น

ตรวจสอบการบนัทึกเพศ หรือ รหสัโครงการพิเศษ แกไ้ขการบนัทึกเบิกให้ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

175 บนัทึกจ านวนช้ินของอุปกรณ์มากกวา่ท่ีก าหนด
ตรวจสอบการบนัทึกจ านวนช้ินท่ีขอเบิกของอวยัวะเทียมและอุปกรณ์บ าบดัรักษา แกไ้ขให้ถูกตอ้ง ส่งเขา้มา
ใหม่

176 กรณีผูป่้วยนอกเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ (A/E/N) แต่ไม่มียอดค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลค่ารักษาพยาบาล  หากตอ้งการเบิกกรณี OPAE ให้บนัทึกยอดท่ีตอ้งการเรียกเก็บ 
(เบิกได)้ ในหนา้ค่ารักษาพยาบาล   แต่หากตอ้งการเบิกเฉพาะกรณี HC/Inst/MO/HD/ยาละลายล่ิมเลือด ไม่ตอ้ง
เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ

177 เกิดจากไม่ไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลหน่วยบริการท่ีรักษา
ท าการบนัทึกขอ้มูลหน่วยบริการ (เมนูตั้งค่าระบบ -->ผูใ้ชง้านระบบ >>>ตั้งค่าหน่วยบริการ ) และตอ้งบนัทึก
ขอ้มูลใหม่ทั้งราย

178
บนัทึกค่ารักษาพยาบาลเกินกวา่ท่ีก าหนด ตรวจสอบการบนัทึกค่ารักษาพยาบาล  กรณีผูป่้วยนอกยอดการเรียกเก็บไม่เกิน  xxx,xxx  บาท  กรณีผูป่้วยใน 

ยอดการเรียกเก็บไม่เกิน   x,xxx,xxx   บาท

179
เกิดจากบนัทึกขอ้มูลซ ้าซอ้นกนักบัขอ้มูลท่ีเคยส่งขอเบิก หรือ มีขอ้มูลผูป่้วยใน 
admit  วนัเดียวกนัมากกวา่ 1  คร้ัง ในหน่วยบริการเดียวกนั

1. ตรวจสอบ รหสั HN,AN  หรือ เลขประจ าตวัประชาชน + วนัท่ีรักษา +เวลาท่ีเขา้รับรักษา วา่ซ ้ากบัขอ้มูลท่ีขอ
เบิกมาก่อนหนา้น้ีหรือไม่
2. มีการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยในซ ้าซอ้นหรือไม่
กรณีเป็นขอ้มูลซ ้าซอ้น ไม่ตอ้งแกไ้ขเขา้มา หรือ หากตอ้งการแกไ้ข ขยบัวนัท่ีรับริการไม่ให้ทบัซอ้นกนัและ 
เลือกเป็น ไม่ใชสิ้ทธิ

180  ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตรวจสอบรหสัหน่วยบริการ แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

181 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของกรมบญัชีกลาง หรือ อปท.
ตรวจสอบการตั้งค่าการใชง้าน แกไ้ชให้ถูกตอ้ง หรือสิทธิขา้ราชการ ติดต่อกรมบญัชีกลาง หรือสิทธิ อปท.
ติดต่อ สปสช.เพ่ือด าเนินการสมคัรเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรง
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182
รหสัหน่วยบริการท่ีบนัทึกเบิกไม่สอดคลอ้งกบัการให้บริการตามสิทธิของผูป่้วย 
หน่วยบริการสงักดักรมแพทยท์หารเรือ/ทหารอากาศ

ตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ หรือ สิทธิของผูป่้วย ตั้งค่าหน่วยบริการท่ีบนัทึกเบิกให้สอดคลอ้งกบัการ
ให้บริการผูป่้วย เช่น หน่วยบริการสงักดักรมแพทยท์หารเรือ/อากาศ ให้บริการพลเรือนตอ้งตั้งค่าหน่วยบริการ
ตามรหสั 5 หลกั เป็นตน้

183 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายค่าบริการของสิทธิ อปท.
ตรวจสอบการตั้งค่าการใชง้าน แกไ้ชให้ถูกตอ้ง หรือ ติดต่อ สปสช.เพ่ือด าเนินการสมคัรเป็นหน่วยบริการ
เบิกจ่ายตรงของสิทธิ อปท.

184 ช่ือ file ท่ีส่งไม่ตรงกบัสิทธิประโยชน์ท่ีบนัทึกเบิก ตรวจสอบช่ือ file ท่ีส่งออก และสิทธิประโยชน์ท่ีเบิก แกไ้ขให้ตรงกนัแลว้ส่งเขา้มาใม่อีกคร้ัง
185 ขอ้มูลน าเขา้ค่าห้องค่าอาหารไม่มีในรายการท่ีก าหนด ตรวจสอบรหสัเบิกค่าห้องค่าอาหาร แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง
186 ขอ้มูลน าเขา้รายการอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษาไม่มีในรายการท่ีก าหนด ตรวจสอบรหสัรายการอวยัวะเทียม/อุปกรณ์บ าบดัรักษา แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง
187 ขอ้มูลน าเขา้รหสัยามีไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (24 หลกั) ตรวจสอบรหสัยา แกไ้ขให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง
188 ขอ้มูลน าเขา้เวชภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา ไม่มีในรายการท่ีก าหนด ตรวจสอบรหสัเบิกเวชภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

189 ขอ้มูลน าเขา้ในเมนูบริการอ่ืนๆท่ียงัไม่จดัหมวด ไม่มีในรายการท่ีก าหนด ตรวจสอบรหสัเบิกท่ีก าหนดให้บนัทึกในเมนูบริการอืนๆท่ียงัไม่จดัหมวด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

190 ขอ้มูลน าเขา้ในเมนูการตรวจวินิจฉยั หมวด 7,8,9 ไม่มีในรายการท่ีก าหนด
ตรวจสอบรหสัเบิกท่ีก าหนดให้บนัทึกในเมนูการตรวจวินิจฉยั หมวด 7,8,9  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีก
คร้ัง

191
ขอ้มูลน าเขา้ในเมนูหตัถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หนา้ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
ในรายการท่ีก าหนด

ตรวจสอบรหสัเบิกท่ีก าหนดให้บนัทึกในเมนูหตัถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หนา้ค่ารักษาพยาบาล  แกไ้ข
ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

192 ขอ้มูลน าเขา้รหสัยาไม่มีในฐานของ e-Claim
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสัยา หากรหสัยาท่ีน าเขา้ครบถว้นถูกตอ้ง ส่งรายละเอียดขอ้มูลยามาท่ี 
eclaim@live.com เพ่ือตรวจสอบต่อไป

193 บนัทึกเบิกค่าห้องไม่ถูกตอ้งตามราคาท่ีประกาศ ตรวจสอบการบนัทึกเบิกค่าห้อง เบิกให้สอดคลอ้งกบัอตัราท่ีก านดโดยดูจากวนัท่ีจ  าหน่าย

194
เบิกขอ้เข่าเทียมแต่ไม่ระบุรหสัโครงการพิเศษ
หรือ กรณีบนัทึกโครงการพิเศษ GPOM17 ไม่บนัทึกรหสัขอ้เข่า

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโครงการพิเศษและรหสัขอ้เข่า กรณีบริการซ้ือขอ้เข่าเอง (KNEE17) หรือเบิกจาก
องคก์ารเภสชั (GPOM17) ตอ้งบนัทึกทั้งรหสัขอ้เข่าและรหสัโครการพิเศษให้ครบถว้น
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195 บนัทึกเบิกค่ายาไม่เท่ากบัราคาใน Drug catalog ตรวจสอบการบนัทึกรหสัยา หรือ ราคาท่ีขอเบิก บนัทึกให้ถูกตอ้งตรงกนั แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

196 บนัทึกเบิกกรณีการให้ยาเคมีบ าบดัไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโครงการพิเศษ Z51158 บนัทึกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีให้ยาเคมีบ าบดัและไม่ได้
เป็นผูล้งทะเบียนผูป่้วยในระบบ CAPR

197 บนัทึกเบิกยาละลายล่ิมเลือดกรณี STROKE หรือ STEMI มากกวา่ 1 รายการ
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค หรือรายการยา กรณีให้ยาละลายล่ิมเลือด STROKE หรือ STEMI บนัทึกเบิกยา
ไดร้ายการเดียวเท่านั้น แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

198 ไฟล ์.ecd เป็นไฟลท่ี์ส่งออกจากโปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชัน่ 2.0 Update โปรแกรม E-Claim ให้เป็นเวอร์ชัน่ปัจจุบนั

199
บนัทึกเบิกกรณี STROKE หรือ STEMI  ไม่ถูกตอ้ง ยกเลิกการบนัทึกเบิกใน>>
บริการอ่ืนๆท่ียงัไม่จดัหมวด ให้บนัทึกเบิกเป็นรายการยา

ตรวจสอบการเบิก  STROKE หรือ STEMI ยกเลิกการบนัทึกเบิกใน >>บริการอ่ืนๆท่ียงัไม่จดัหมวด ให้บนัทึก
เบิกเป็นรายการยา

201 ไม่มี รหสัการวินิจฉยัโรคหลกั บนัทึกรหสัโรคหลกั แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

202 มีรหสัการวินิจฉยัโรคหลกัมากกวา่ 1 รหสั ลดรหสัการวินิจฉยัโรคหลกัให้เหลือ 1 รหสั แลว้ส่งใหม่

203 รหสัการวินิจฉยัโรคไม่สอดคลอ้งกบักรณีท่ีขอเบิก หรือเป็นรหสัท่ีถูกยกเลิก

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค
1. บนัทึกให้สอดคลอ้งกบักรณีท่ีขอเบิก หรือ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด / กรณีรหสัแพทยแ์ผนไทยบนัทึกเป็นโรค
รอง (Sdx.) เท่านั้น 
2. หากเป็นรหสัท่ีถูกยกเลิก ตรวจสอบรหสัใหม่ แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

204 รหสัการวินิจฉยัโรคหลกั ไม่สอดคลอ้งกบัเพศ
ตรวจสอบการบนัทึกเพศ และรหสัการวินิจฉยัโรค
 แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งตามหลกัการให้รหสัโรค  แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

205 รหสัการวินิจฉยัโรคหลกั ( Pdx.)  ไม่สอดคลอ้งกบัอายุ ตรวจสอบการบนัทึก ว/ด/ป เกิด และรหสัการวินิจฉยัโรคแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งเขา้มาใหม่

206
รหสัการวินิจฉยัโรคหลกัไม่เหมาะกบัการเป็นผูป่้วยใน ไดแ้ก่ Pdx.= Z13.- , Z76.3 ,
รหสั V,W,X,Y

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัการวินิจฉยัโรคหลกั แกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งใหม่

207 รหสัการวินิจฉยัโรคกรณีทารกแรกเกิด ไม่สอดคลอ้งกบัน ้าหนกั ตรวจสอบรหสัการวินิจฉบัโรคกรณีทารกแรกเกิด ให้สมัพนัธ์กบัน ้าหนกั แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่

208
รหสัการวินิจฉยัโรคหลกัไม่อยูใ่นเง่ือนไขท่ีให้บนัทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม 
e-Claim

ตรวจสอบการให้รหสัโรคหลกั กรณีอยูใ่นกลุ่มโรคยกเวน้ 14 โรค/การท าฟัน/การ Follow up หรือ การฝาก
ครรภ ์ไม่ตอ้งบนัทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
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209 รหสัการวินิจฉยัในการคลอดผิดหลกั ICD ตรวจสอบรหสัการวินิฉยัและหตัถการเก่ียวกบัการคลอด แกไ้ข แลว้ส่งใหม่

210 จดักลุ่ม DRG ไม่ได ้( DRG กลุ่ม 26509)
ตรวจสอบการวินิจฉยัโรคหลกั, อาย,ุ เพศ, น ้าหนกั, จ านวนวนันอน, ชนิดการจ าหน่าย ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มา
ใหม่

211 รหสัการวินิจฉยัโรคหลกัใชไ้ม่ได ้(DRG กลุ่ม 26519) ตรวจสอบการให้รหสัการวินิจฉยัโรคหลกัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารให้รหสัแลว้ส่งเขา้มาใหม่

212
รหสัการวินิจฉยัโรคและรหสัหตัถการการคลอดใชไ้ม่ไดห้รือไม่มี (DRG กลุ่ม 
26529)

ตรวจสอบการให้รหสัการวินิจฉยัโรคหลกั, การวินิจฉยัโรครอง และรหสัหตัถการให้สอดคลอ้ง หรือ
เรียงล าดบัการให้รหสัโรคให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารให้รหสัแลว้ส่งเขา้ใหม่

213 รหสัประเภทโรครองไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการให้รหสัประเภทโรครอง  โดยท่ีรหสัประเภทโรครองตอ้งไม่ใช่ 1 ( Subclass<>1 )  แกไ้ขแลว้ส่ง
เขา้มาใหม่อีกคร้ัง

214 รหสัการวินิจฉยัโรคผิดหลกั ICD ตรวจสอบรหสัการวินิฉยัโรค บนัทึกให้ถูกตอ้งตามหลกั ICD แลว้ส่งเขา้มาใหม่

214
ให้รหสักลุ่มท่ีรับไวดู้แลหลงัคลอด ร่วมกบัรหสัคลอดปกติ หรือ ให้รหสักลุ่มท่ีรับ
ไวดู้แลหลงัคลอดร่วมกบัรหสัหตัถการรักษา

ตรวจสอบรหสัโรค กรณีคลอดปกติ ตอ้งไม่มีรหสักลุ่มท่ีรับไวดู้แลหลงัคลอด หรือ กรณีรับไวดู้แลหลงัคลอด 
ตอ้งไม่มีรหสัหตัถการรักษา

215
ให้รหสัโรคความดนัโลหิตสูงท าให้เกิดโรคหวัใจ ร่วมกบัรหสัโรค Congestive heart
 failure

ตรวจสอบการให้รหสัโรค รหสัโรคความดนัโลหิตสูงท าให้เกิดโรคหวัใจ(I110) ไม่สามารถให้ร่วมกบัรหสัโรค
  Congestive heart failure (I50-,I54-I519) ได้

216  ให้รหสัโรคความดนัโลหิตสูงท าให้เกิดโรคไต ร่วมกบัรหสัโรคไตวาย
ตรวจสอบการให้รหสัโรค รหสัโรคความดนัโลหิตสูงท าให้เกิดโรคไต (I120) ไม่สามารถให้ร่วมกบัรหสัโรค
ไตวายได ้ (N17-,N18-,N19-) ได้

217 รหสัโรคหรือรหตัถการไม่สมัพนัธ์กบัวิธีการคุมก าเนิด ตรวจสอบการให้รหสัโรคหรือรหตัถการ บนัทึกให้สมัพนัธ์กบัวิธีการคุมก าเนิด

230 เป็นกรณีอุบติัเหตุ แต่ไม่มีรหสัการวินิจฉยัท่ีเป็นการบาดเจ็บ หรือมีแต่ใชไ้ม่ได้ ตรวจสอบการให้รหสัโรค บนัทึกให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

231 เป็นกรณีอุบติัเหตุ แต่ไม่มีรหสั ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใชไ้ม่ได้ บนัทึกรหสัการวินิจฉยัโรคท่ีเป็นสาเหตุการบาดเจ็บ (V,W,X,Y) แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

232
รหสัวินิจฉยัหลกัเป็นการบาดเจ็บ แต่ไม่มีรหสั ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมี
แต่ใชไ้ม่ได้

บนัทึกรหสัการวินิจฉยัโรคท่ีเป็นสาเหตุการบาดเจ็บ(V,W,X,Y)  แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่
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233 ไม่มีรหสั ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช ้พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ
ตรวจสอบการบนัทึก ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช ้พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถตอ้งมีรหสั V 
เสมอ  แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

301 ไม่มีค่าใชจ่้ายในการรักษา หรือ ค่ารักษาพยาบาลเป็นลบ ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลค่ารักษาพยาบาล  บนัทึกเบิกค่าใชจ่้ายให้ถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

302 ไม่มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายราย Item ในหนา้ค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลหนา้ค่ารักษาพยาบาล ให้บนัทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้อง
ค่าอาหาร ยาท่ีใชใ้น รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอ่ืนๆ บนัทึกให้ครบถว้นแลว้ส่งเขา้มาใหม่
อีกคร้ัง

303 บนัทึกรายการยา ไม่มีจ  านวนท่ีใช ้หรือขอเบิก ตรวจสอบการบนัทึกรายการยา ระบุจ  านวนท่ีใชห้รือขอเบิก ให้ครบถว้น ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
331 บนัทึกเบิกเลนส์แกว้ตาเทียมแต่ไม่ไดบ้นัทึก Serail Number กรณีเบิกเลนส์แกว้ตาเทียม ขอให้บนัทึก Serail Number ดว้ย แกไ้ขแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

332 บนัทึกหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกเลนส์แกว้ตาเทียม
กรณีการเบิกเลนส์แกว้ตาเทียมมากกวา่ 1 ช้ิน ตอ้งบนัทึก Extension code ในหนา้หตัถการให้สอดคลอ้งกบั
จ านวนท่ีชอเบิก เช่น ผ่าตดั 2 ขา้ง บนัทึก 1341+21 หรือ 1341+11, 1341+12 ,1371,1372

333 รหสัโรคไม่ถูกตอ้งกรณีเบิกชดเชยการผ่าตดัตอ้กระจก
ตรวจสอบการให้รหสัโรค กรณีการผ่าตดัตอ้กระจกตอ้งเป็นโรคหลกัท่ีก าหนด (PDX): H250 หรือ H251 หรือ
 H252 หรือ H258 หรือ H259

334 ไม่ใช่ DRG ในกลุ่ม Cataract ท่ีก  าหนด
ตรวจสอบการให้รหสัโรค รหสัหตัถการ ตอ้งเป็นกลุ่มโรคและหตัถการท่ีก าหนด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้
มาอีกคร้ัง

335 รหสัหตัถการไม่ถูกตอ้งกรณีเบิกชดเชยการผ่าตดัตอ้กระจก
ตรวจสอบการให้รหสัหตัถการ กรณีการผ่าตดัตอ้กระจกตอ้งมีรหสัหตัถการ ท่ีก าหนด มีรหสัหตัถการ 1319 
หรือ 132 หรือ 1341 หรือ 1342 หรือ 1343 หรือ 1351 หรือ 1359 หรือ 1369 หรือ 1371

336 บนัทึกเบิกกรณีผ่าตดัตาตอ้กระจกแต่อายนุอ้ยกวา่ 40 ปี
ตรวจสอบการบนัทึก วนั เดือน ปีเกิด แกไ้ขให้ถูกตอ้ง หรือ หากอายนุอ้ยกวา่ 40 จริงบนัทึกเบิกตามเง่ือนไข 
OP/IP ปกติ

337 ให้รหสัโรคหลกั (Pdx.) ไม่ถูกตอ้ง รหสักลุ่ม H54- ให้บนัทึกเป็นรหสัโรครอง (Sdx.) เท่านั้น แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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338 ไม่ใช่หน่วยบริการกรณี Conea Transplant
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัหตัถการ กรณีการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา บนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีก าหนด
เท่านั้น กรณีไม่ใช่การผ่าตดัเปล่ียนกระจกตาแกไ้ขการบนัทึกรหสัหตัถการแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

339 ให้รหสัโรคท่ีระบุระดบัสายตา (กลุ่ม H54-) ไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรคท่ีระบุระดบัสายตา (กลุ่ม H54-) กรณีให้รหสั 2 ขา้ง (binocular) แลว้ไม่ตอ้งมี
รหสัขา้งเดียว (monocular) อีก แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

340 บนัทึกเบิกกรณีผ่าตดัตอ้กระจก แต่ให้รหสัโรคท่ียงัไม่ระบุระดบัสายตา (H549)
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรคท่ีระบุระดบัสายตา รหสั H549 ยงัไม่ระบุระดบัสายตา ไม่สามารถผ่าตดัตอ้
กระจกได ้ตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

341 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัหตัถการ กรณีเลือกรหสัเบิก DMISCnT ในหนา้บริการอ่ืนท่ียงัไม่จดัหมวดตอ้งเป็น
หตัถการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตาเท่านั้น

342 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา ตรวจสอบการบนัทึกรหสัหตัถการ กรณีเลือกรหสัเบิก 2011ตอ้งเป็นหตัถการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตาเท่านั้น

353
เบิกค่าอุปกรณ์หรืออวยัวะในการบ าบดัรักษา/กรณีจ่ายเพ่ิมส าหรับคนพิการ ไม่
ถูกตอ้งตามแนวทางท่ีก าหนด

ให้เบิกผ่านส านกังานสาขาเขตพ้ืนท่ี/ช่องทางการเบิกชดเชยตามท่ีก าหนด

354 เบิกค่าอุปกรณ์/กรณีจ่ายเพ่ิมส าหรับคนพิการ แต่ไม่พบสิทธิยอ่ยคนพิการ (ท.74)
ให้ตรวจสอบการบนัทึกรหสัอุปกรณ์ กรณีเป็นอุปกรณ์ผูพิ้การให้เบิกผ่านสาขาเขต หรือ หากไม่ใช่แกไ้ขรหสั
อุปกรณ์ท่ีขอเบิก (ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผูพิ้การ)  แลว้ส่งเขา้มาใหม่

355 รายการ Instument ท่ีบนัทึกเบิกถูกยกเลิกโดยกรมบญัชีกลาง
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีบนัทึกเบิก รหสั 9101,9102 และ 9103 ถูกยกเลิกตามหนงัสือ ท่ี กค 422.2/
ว118  ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2554

408 โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ไม่ระบุประเภทและชนิดการจ าหน่าย ระบุประเภทและชนิดการจ าหน่ายเป็นเสียชีวิต ( Dead) หรือ ส่งต่อ (Transfer) แลว้ส่งใหม่

409
โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหสัโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุ
วนัเดือนปีเกิดของผูป่้วย

ระบุวนัเดือนปีเกิดผูป่้วยและตอ้งเป็นเด็กแรกเกิดมาแลว้มีชีวิตแลว้เสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
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410
โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหสัโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุ
สญัชาติของผูป่้วย

ตอ้งระบุสญัชาติของผูป่้วย คือ สญัชาติไทย

411  เด็กแรกเกิดสิทธิขา้ราชการ/อปท. (รหสัโครงการพิเศษ Z38000) อายมุากกวา่ 28 วนั
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล วนัเดือน ปี เกิด และรหสัโครงการพิเศษ Z38000 อายตุอ้งไม่เกิน 28 วนั แกไ้ขแลว้
ส่งเขา้มาใม่อีกคร้ัง

412 กรณีศูนยส์ ารองเตียง (Z75REF) ไม่ระบุหน่วยบริการท่ีส่งต่อ (Refer-in) ให้บนัทึกขอ้มูลหน่วยบริการส่งต่อ (Refer-in) แลว้ส่งเขา้มาใหม่

413 ศูนยส์ ารองเตียง (Z75REF) เบิกไดเ้ฉพาะกรณีผูป่้วยในเท่านั้น
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโครงการพิเศษ Z75REF  ศูนยส์ ารองเตียงเบิกไดก้รณีผูป่้วยในเท่านั้น 
กรณีรักษาเป็นผูป่้วยนอกเอารหสัโครงการพิเศษออก แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง ( ยกเวน้ รพ.ศรีสวรรค ์
12044 )

417
โครงการผูป่้วยสิทธิประกนัสงัคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เขา้รับบริการคลอด
ระบุโรคไม่ถูกตอ้ง

ให้แกไ้ขการให้รหสัโรคให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

418 ไม่มีสิทธิเบิกกรณีฝากครรภ์
กรณีฝากครรภใ์ชไ้ดเ้ฉพาะสิทธิประกนัสงัคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนเท่านั้น
กรณีส่งเสรมป้องกนัโรค ฝากครรภ ์ตรวจหลงัคลอด วางแผนครอบครัว ส่งใน OPPP Individual Data

419 ไม่ระบุเพศผูป่้วย กรณีฝากครรภ์ ระบุเพศผูป่้วยตอ้งเป็นเพศหญิง แลว้ส่งใหม่

420 รหสัโรคไม่ถูกตอ้งกรณีฝากครรภ์ ให้แกไ้ขการให้รหสัโรคให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

421 รหสัโรคไม่ถูกตอ้งกรณีหลงัคลอด / ตรวจหลงัคลอด ให้แกไ้ขการให้รหสัโรคให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

422 ไม่ระบุเพศผูป่้วย กรณี  Family planing ระบุเพศผูป่้วยตอ้งเป็นเพศหญิง แลว้ส่งใหม่

423 อายไุม่ถูกตอ้ง กรณี  Family planing อายตุั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
424 รหสัโรคไม่ถูกตอ้ง  กรณี Family planing ให้แกไ้ขการให้รหสัโรคให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

425 รหสัหตัถการกรณีวางแผนครอบครัวไม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบการบนัทึกรหสัหตัถการให้ตรงตามประเภทการวางแผนครอบครัว แลว้ส่งเขา้มาใหม่

426 ไม่มีสิทธิกรณีวางแผนครอบครัว กรณีวางแผนครอบครัวใชไ้ดเ้ฉพาะสิทธิประกนัสงัคมและสิทธิขา้ราชการเท่านั้น

427 เบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น อายไุม่อยูใ่นช่วง 8-20 ปี
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล วนั เดือน ปี เกิด กรณีการคุมก าเนิดในวยัรุ่น อายตุอ้งอยูใ่นช่วงตั้งแต่ 8 ปีข้ึนไปแต่
ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์
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428
เบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น มากกวา่ 1 รายการ และมากกวา่ 1 คร้ังต่อปีงบประมาณ
ในสถานพยาบาลเดียวกนั

ตรวจสอบการเบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น สามารถเบิกได ้1 รายการ และ 1 คร้ังต่อปีงบประมาณใน
สถานพยาบาลเดียวกนั

429 เป็นการเบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น ท่ีรับบริการหรือจ าหน่ายก่อน 1 ต.ค 57
ขอ้มูลเบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น ท่ีส่งเบิกผ่านโปรแกรม e-calim เฉพาะขอ้มูลท่ีรับบริการหรือจ าหน่ายตั้งแต่ 1
 ต.ค 57  เป็นตน้ไป

430
หน่วยบริการและสถานบริการท่ีข้ึนทะเบียนกบั สปสช. เขต กทม. ยกเวน้ รพ. 
สมุทรสาคร ไม่สามารถเบิกกรณีคุมก าเนิดก่ึงถาวรในวยัรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้

หน่วยบริการและสถานบริการท่ีข้ึนทะเบียนกบั สปสช. เขต กทม. ยกเวน้ รพ. สมุทรสาคร เบิกกรณีคุมก าเนิด
ก่ึงถาวรในวยัรุ่นผ่านโปรแกรม BPPDS

431
ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีอยูใ่นระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมก าเนิดก่ึงถาวรในวยัรุ่น
ผ่านโปรแกรม e-claim ได้

หน่วยบริการท่ีไม่อยูใ่นระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมก าเนิดก่ึงถาวรในวยัรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้

432
บนัทึกขอ้มูลเบิกไม่ตรงตามเง่ือนไขหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
เฉพาะดา้น PCI

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค รหสัหตัถการแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามการท าหตัถการ PCI แลว้ส่งเขา้มาใหม่ กรณี
ไม่ใช่การท า PCI ไม่สามารถเบิกชดเชยจาก สปสช.ได้

433
ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณี
วางแผนครอบครัวได้

ตรวจสอบรหสัหน่วยบริการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีใส่ห่วงอนามยั (FP001) และ ยาฝัง (FP002) ได้

434 เบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น ใน 1 รายการ มากกวา่ 1 คร้ังต่อปีงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกกรณีคุมก าเนิดในวยัรุ่น สามารถเบิกได ้1 รายการ และ 1 คร้ังต่อปีงบประมาณเท่านั้น

435
เลือก Project code SNAP12 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพก่ึงเฉียบพลนั จ  านวนวนันอนนอ้ย
กวา่ 3 วนั

ตรวจสอบการบนัทึกวนัรับบริการและวนัจ าหน่าย หรือการบนัทึก Project code SNAP12  จ านวนวนันอนตอ้ง
 3 วนัข้ึนไปจึงจะสามารถเบิกกรณีน้ีได้

436
เลือก Project code SNAP12 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพก่ึงเฉียบพลนัแต่ไม่ใช่หน่วย
บริการท่ีก าหนด

การบนัทึก Project code SNAP12 กรณีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพก่ึงเฉียบพลนั ในเขต 12 เบิกไดเ้ฉพาะหน่วย
บริการท่ีก าหนดเท่านั้น
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438
เลือกเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธ์ิท่ีพึงเบิกได้

ตรวจสอบสิทธิ และเลือกสิทธิประโยชน์ในการเบิกชดเชยค่าบริการให้ตรงตามสิทธิ  กรณีเบิกชดเชยไม่ตรง
กบัสิทธิหลกัตรวจสอบรหสัโครงการพิเศษ เลือกให้สอดคลอ้งกบัสิทธิและกรณีท่ีขอเบิก หรือ บนัทึกขอ้มูลให้
ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

439 กรณีท่ีเบิกไม่ตรงตามเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ท่ีก  าหนด

ตรวจสอบการเบิกกรณีดงัต่อไปน้ี
1. การเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลือด                     
2. ค่าคลอด ครรภท่ี์ 1-2
3. ค่าท าฟันไม่เกิน 300 บาท/คร้ัง และไม่เกิน 600 บาท/ปี 
4.  ค่าคลอดบุตร คนท่ี 3 
5. ฆ่าตวัตายหรือจงใจให้ผูอ่ื้นท าร้าย(ฆ่าตวัตายแต่ไม่ตาย)
6. การท าแทง้ผิดกฏหมาย
7. การเบิก Vescular acess ซ ้าภายใน 2 ปี 
เบิกไดเ้ฉพาะสิทธิหลกัประกนัสงัคมเท่านั้น สิทธิรองเป็นขา้ราชการ/อปท.

440 ใชสิ้ทธิ UC แต่ประเภทบตัรไม่ใช่บตัรประชาชน ให้เลือกประเภทบตัรเป็น " บตัรประชาชน" แลว้ส่งเขา้มาใหม่

442
กรณีโรคเฉพาะท่ีขอเบิกไม่เป็นไปตามเง่ือนไขอุบติัเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่ 
กรณีสลายน่ิว และเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตา ไม่ควรเบิกเป็นเป็น AE

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลเบิกกรณี สลายน่ิวและเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตา ไม่เขา้เกณฑ ์AE ให้
บนัทึกเบิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (ไม่บนัทึกเป็นกรณี AE) แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใม่อีกคร้ัง

443 เบิกยาละลายล่ิมเลือดในผูป่้วย  STROKE  ไม่สอดคลอ้งกบัปีงบประมาณ
ตรวจสอบราคากลางกรณีเบิกยาละลายล่ิมเลือดในผูป่้วย STROKE ของแต่ละปีงบประมาณ   แกไ้ขให้ถูกตอ้ง
แลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

444
เบิกยาละลายล่ิมเลือดในผูป่้วย  STROKE / STEMI แต่รหสั ICD-10 / ICD-9-CM 
ไม่สอดคลอ้งกบักรณีท่ีขอเบิก

แกไ้ขรหสั ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

445 เลือกรหสัโครงการพิเศษ DMISRC แต่เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53 บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ DMISRC เฉพาะขอ้มูลการให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค.  53  เป็นตน้ไป
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446 เลือกรหสัโครงการพิเศษ  DMISHD แต่ไม่มีรหสัรายการ Vascular access เลือกรหสัรายการ Vascular access (HD0001-HD0005) ท่ีตอ้งการขอเบิก  รหสัใดรหสัหน่ึง แลว้ส่งเขา้มาใหม่

447
รหสั ICD10, ICD9  ไม่สอดคลอ้งกบัการขอเบิกกรณี Vascular access ในผูป่้วยไต
วายเร้ือรังระยะสุดทา้ย

ตรวจสอบการให้รหสัโรค  (ICD10) หรือรหสัหตัถการ (ICD9) แกไ้ขให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด แลว้ส่ง
เขา้มาใหม่

448
เลือกรหสัรายการ Vascular access (HD0001 - HD0005) แต่ไม่ไดเ้ลือกรหสั
โครงการพิเศษ  DMISHD หรือเป็นการเขา้รับบริการก่อนวนัท่ี 1 ม.ค. 53

กรณีตอ้งการเบิก  Vascular  access  ( Shunt)  ให้เลือกรหสัโครงการพิเศษ DMISHD   / ตรวจสอบวนัเขา้รับ
บริการตั้งแต่  1 ม.ค. 53  หากไม่ตอ้งการขอเบิกไม่ตอ้งเลือกรหสัโครงการ DMISHD  แต่ให้บนัทึกขอ้มูลให้
ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการขอเบิกแลว้ส่งเขา้มาใหม่

449
เลือกรหสัโครงการพิเศษ  DMISHD แต่ผูป่้วยไม่ไดล้งทะเบียนในระบบ DMIS กรณี
 CAPD

ตรวจสอบเลขประจ าตวัประชาชน (PID) หรือวนัท่ีเขา้รับบริการให้ถูกตอ้ง  หรือให้บนัทึกขอเบิกในระบบ
ปกติโดยไม่ตอ้งเลือกรหสัโครงการพิเศษ DMISHD

450
ขอ้มูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ตรงตามเง่ือนไขกรณีเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอ
ประสาทตา

การเบิกชดเชยค่าบริการกรณีเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตาเร่ิมกบัขอ้มูลให้บริการ (OP)/จ าหน่าย (IP)
 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ขอ้มูลก่อนหนา้น้ีให้เบิกตามเง่ือนไข OP/IP ปกติ (ไม่ตอ้งเลือกรหสัโครงการพิเศษ 
DMIDML)

451
เลือกรหสัโครงการพิเศษ DMIDML แต่รหสั ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคลอ้งกบั
กรณีท่ีขอเบิก

แกไ้ขรหสั ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

452 บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตาไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น
ตรวจสอบการบนัทึกเบิกเลเซอร์จากเบาหวานข้ึนจอประสาทตา ตอ้งมีรหสัโครงการพิเศษ DMIDML และรหสั
เบิก DMIDML ในเมนู บริการอ่ืนท่ียงัไม่จดัหมวด แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

453 ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPD
หน่วยบริการท่ีสามารถส่งขอ้มูลเบิกชดเชย กรณี Vascular  access ไดต้อ้งเป็นหน่วยบริการท่ีลงทะเบียน ใน
ระบบ DMIS กรณี CAPD เท่านั้น

454
รหสัโครงการพิเศษไม่สอดคลอ้งกบัประเภทผูป่้วย หรือกรณีท่ีขอเบิก  หรือรหสั
โครงการพิเศษไม่สอดคลอ้งกบัปีงบประมาณ

ตรวจสอบ PID / รหสัโครงการพิเศษ / รายการอวยัวะเทียมท่ีขอเบิก หรือรหสัโครงการพิเศษ  บนัทึกขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบักรณี หรือปีงบประมาณท่ีขอเบิก  แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่

455 รหสัโครงการ Z39000 และ Z75000 ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ
1.  ตรวจสอบ PID/ อาย ุ ณ วนัท่ีเขา้รับบริการให้ถูกตอ้ง แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่
2.  กรณีเด็กแรกเกิดท่ีมี PID แลว้ ไม่ตอ้งบนัทึกรหสัโครงการพิเศษ Z39000
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456
เลือกรหสัโครงการพิเศษ  Z75REF แต่ไม่ใช่หน่วยบริการส ารองเตียง รหสัโครงการพิเศษ  Z75REF ส าหรับหน่วยบริการท่ีเขา้ร่วมเป็นหน่วยบริการส ารองเตียงเท่านั้น กรณีไมใช่ให้

เอารหสัโครงการพิเศษ  ( Z75REF)  ออกแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

457 รหสั ICD10, ICD9  ไม่สอดคลอ้งกบัการขอเบิกกรณี Leukemia,Lymphoma แกไ้ขรหสั ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

458
บนัทึกรหสัโครงการพิเศษส าหรับผูป้ระกนัตนสิทธิประกนัสงัคม ไม่สอดคลอ้งกบั
สิทธิประโยชน์ท่ีเลือก

กรณีใชร้หสัโครงการพิเศษส าหรับผูป้ระกนัตนสิทธิประกนัสงัคม ท่ีเบิกชดเชยจาก สปสช.ให้เลือกสิทธิ
ประโยชน์เป็น UCS  สิทธิ UC

459
ขอ้มูลการรักษาผูป่้วยกรณี Leukemia หรือ Lymphoma ไม่ตรงตามท่ีไดล้งทะเบียน
ในระบบ

ตรวจสอบขอ้มูลการรักษา( Leukemia หรือ Lymphoma ) ตอ้งตรงกบัขอ้มูลท่ีไดล้งทะเบียนในระบบ ตลอด
ระยะเวลา 1  ปี

460 ขอ้มูลท่ีส่งเบิกกรณี Leukemia/Lymphoma  ยงัไม่ไดท้  าการ Register ในระบบ ท าการ Register กรณี Leukemia/Lymphoma   ในระบบ on line ให้เรียบร้อยแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

461
ขอ้มูลของหน่วยบริการท่ีส่งเบิกไม่ใช่หน่วยบริการท่ีผูป่้วยลงทะเบียนกรณี  
Leukemia/Lymphoma

หน่วยบริการท่ีสามารถส่งขอ้มูลเบิกชดเชยกรณี Leukemia/Lymphoma  ไดต้อ้งเป็นหน่วยบริการท่ีผูป่้วย
ลงทะเบียนเท่านั้น

462 ไม่ใช่หน่วยบริการในโครงการ กรณี Leukemia/Lymphoma ไม่สามารถเบิกชดเชยค่าบริการตามเง่ือนไข Leukemia/Lymphoma ได ้ ให้ส่งเบิกในระบบปกติ

463
เกิดจากมีการให้รหสัหน่วยบริการ (Hcode) ไม่ถูกตอ้ง หรือ เป็นรหสัท่ีไม่มีใน
ฐานขอ้มูลหน่วยบริการของ สปสช.

ตรวจสอบรหสัหน่วยบริการ (Hcode) ท่ีบนัทึก แกไ้ขให้ถูกตอ้ง กรณีท่ีบนัทึกถูกตอ้งแลว้ แจง้มาท่ี 
eclaim@live.com เพ่ือตรวจสอบและเพ่ิมในฐานขอ้มูลหหน่วยบริการของ สปสช.ต่อไป

464 ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการ Laser ตา (รหสัโครงการพิเศษ DMIDML) การบนัทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Laser ตา ไดเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการกบั สปสช.เท่านั้น

465
การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะกรณีผูป่้วยนอก( OP ) และ
การรับ refer  ผูป่้วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น

ตรวจสอบขอ้มูลการรักษา  กรณีผูป่้วยในไม่สามารถเบิกกรณี Palliative Care ได้

466 รหสัโรค หรือ รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบักรณี Palliative Care
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค/รหสัหตัถการ ตอ้งมีรหสั Z515 เป็นโรครอง และรหสัหตัถการตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

467
รหสัโรค หตัถการตรงตามเง่ือนไขการรักษาน่ิวในทางเดินปัสสาวะแต่ไม่บนัทึก
รหสัโครงการพิเศษ DMISRC

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล กรณีการรักษาน่ิวในทางเดินปัสสาวะให้บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ DMISRC 
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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468 เป็นหน่วยบริการส ารองเตียงแต่ไม่บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ Z75REF
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีเป็นหน่วยบริการส ารองเตียงให้บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ Z75REF แกไ้ข
แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

469 ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีเขา้ร่วมกรณี STROKE/STEMI
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล กรณีไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ STROKE หรือ STEMI ไม่สามารถบนัทึกเบิกยา 
STEMI1 ,STEMI2 หรือ ยา STROKE1 Altephase ได ้ให้บนัทึกเบิกตามเง่ือนไข OP/IP ปกติเท่านั้น

470
 กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผูป่้วยนอกในจงัหวดั (SPV001) แต่ไม่ไดบ้นัทึกเบิกขอ
เบิกค่าพาหนะ

ให้บนัทึกขอ้มูลขอเบิกค่าพาหนะให้ครบถว้น

471
กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผูป่้วยนอกในจงัหวดั (SPV001)  แต่เป็นหน่วยบริการท่ี
ไม่มีสิทธิเบิกกรณีน้ี

472
กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผูป่้วยนอกในจงัหวดั (SPV001)  แต่จงัหวดัของหน่วย
บริการท่ีรักษาและหน่วยบริการประจ าไม่ใช่จงัหวดัเดียวกนั

473 เบิกค่าพาหนะรับส่งต่อ  ระยะทางเกิน 9,999  กิโลเมตร ตรวจสอบระยะทางท่ีตอ้งการขอเบิก  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

474 ยาราคาแพงท่ีบนัทึกเบิกไม่ไดล้งทะเบียนในระบบ/ไม่ใช่ยาท่ีลงทะเบียนในระบบ ตรวจสอบรหสัยา บนัทึกมาให้ถูกตอ้ง กรณีไม่ไดล้งทะเบียน Prio Authorize ไม่สามารถเบิกได้

475 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัยาราคาแพงท่ีบนัทึกเบิก ตรวจสอบรหสัโรค หรือ รายการยาราคาแพงท่ีบนัทึกเบิก ตรวจสอบแกไ้ขให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

476 รายการค่าห้องท่ีบนัทึกเบิกไม่สอดคลอ้งกบัประเภทผูป่้วย ตรวจสอบการบนัทึกเบิกค่าห้อง กรณีผูป่้วยนอกบนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะรหสั  21301 เตียงสงัเกตอาการ เท่านั้น

477 จ านวนวนัท่ีบนัทึกเบิกค่าห้อง ไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนวนัท่ีนอน รพ. (LOS)
ตรวจสอบการบนัทึกวนัท่ีจ  าหน่าย หรือ จ านวนวนัท่ีเบิกค่าห้อง แกไ้ขให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้
มาใหม่อีกคร้ัง

478 กรณีเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลิอด (HD3995) ไม่มีรหสัหตัถการท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเบิก ตรวจสอบการบนัทึกรหสัหตัถการ บนัทึกถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัรายการท่ีขอเบิก
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479 ให้รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกส่วนต่างค่าคลอดจากสิทธิขา้ราชการ/อปท. ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค บนัทึกรหสัโรคคลอดให้ถูกตอ้ง แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
480 รายการท่ีขอเบิกชดเชยไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก าหนด กรณีรหสัอุปกรณ์ 4506 AICD เบิกไดเ้ฉพาะสถานพยาบาลท่ีก าหนดเท่านั้น

481 ไม่ใช่สถานพยาบาลท่ีก าหนดให้เบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
ขอ้มูลผูป่้วยนอกสิทธิประกนัสงัคมกรณีอุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน หรือขอ้มูลผูป่้วยนอก/ใน ผูป้ระกนัตนทุพลภาพ ท่ี
รักษาในสถานพยาบาลเอกชน ส่งเบิกในระบบเดิมของประกนัสงัคม

482
ขอ้มูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนทุ
พลภาพ

กรณีคลอดบุตร หรือ ฆ่าตวัตาย สิทธิผูป้ระกนัตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งขอ้มูลเบิกชดเชยค่าบริการใน
ระบบโปรแกรม e-Claim ได้

483
กรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินท่ีขอเบิกไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้บนัทึกเบิกในระบบ
โปรแกรม e-Claim

หน่วยบริการท่ีบนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินตอ้งไม่ใช่สถานพยาบาลท่ีผูป้ระกนัตนลงทะเบียน (Main
 Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)

484
บนัทึกขอ้มูลเบิกการรักษากรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถว้น
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73) ให้บนัทึกรหสัเบิก SSAE73 ในหนา้ค่า
รักษาพยาบาล ช่องบริการอ่ืนท่ีไม่จดัหมวดดว้ย แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

485  จ  านวนวนันอนไม่สอดคลอ้งกบักรณีท่ีขอเบิกอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73)
ตรวจสอบวนัท่ี admit/discharge กรณีการเบิกอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73) จ านวนวนันอน(LOS) 
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั

486 สิทธิประกนัสงัคมบนัทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท. ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น
ตรวจสอบการบนัทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท ตอ้งมีรหสัโครงการพิเศษ HD3995 และรหสัเบิก 
HD3995 ในเมนู บริการอ่ืนท่ียงัไม่จดัหมวด แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

487
บนัทึกขอ้มูลเบิกการรักษากรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถว้น
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีอุบติัเหตุฉุกเฉินหลงั 72 ชม.(SSAE73) ให้บนัทึกรหสัเบิก SSAE73 ในหนา้ค่า
รักษาพยาบาล ช่องบริการอ่ืนท่ีไม่จดัหมวดดว้ย แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

488 ไม่ใช่สถานพยาบาลของส านกังานประกนัสงัคม
ตรวจสอบการตั้งค่าการใชง้าน แกไ้ชให้ถูกตอ้ง หรือ ติดต่อส านกังานประกนัสงัคมเพ่ือด าเนินการสมคัรเป็น
สถานพยาบาลในระบบ

489 ขอ้มูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ขอ้มูลสิทธิผูป้ระกนัตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งขอ้มูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
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490
บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีการฟอกโลหิต ในผูป่้วยไตวายเฉียบพลนัไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค รหสัหตัถการ และการเบิกกรณีการฟอกโลหิต OP หนา้ F4 / IP รหสัเบิก IP007 
ในหนา้ค่ารักษาพยาบาล หมวดอวยัวะเทียมและอุปกรณ์บ าบดัรักษา   บนัทึกให้ถูกตอ้ง ครบถว้น แกไ้ขแลว้ส่ง
เขา้มาใหม่

491
บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีการลา้งไตทางช่องทอ้ง ในผูป่้วยไตวายเฉียบพลนัไม่ถูกตอ้ง 
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค รหสัหตัถการ และการเบิกกรณีการลา้งไตทางช่องทอ้ง  OP หนา้ F4 / IP รหสั
เบิก IP008 ในหนา้ค่ารักษาพยาบาล หมวดอวยัวะเทียมและอุปกรณ์บ าบดัรักษาบนัทึกให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่

492 บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีท าหมนัไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการให้รหสัหตัถการและรหสัเบิกในหนา้ค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอ่ืนท่ียงัไม่จดัหมวด เลือก
รหสัเบิกให้สอดคลอ้งกบัเพศ

493 บนัทึกเบิกกรณีฟอกเลือด (HD) มากกวา่ 2 คร้ัง/วนั ตรวจสอบการบนัทึก จ านวน ท่ีบนัทึกเบิกในหนา้ F4 กรณีการฟอกเลือดบนัทึกเบิกไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง/วนั

494 HN ไม่ตรงกบั HN ท่ีลงทะเบียนยา PA
ตรวจสอบ HN ท่ีบนัทึก และ HN ลงทะเบียนยา PA ในหนา้เวบ e-Claim  แกไ้ขให้ถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ส่งเขา้
มาอีกคร้ัง

495 สถานพยาบาลหลกัท่ีบนัทึกไม่ตรงกบัสถานพยาบาลหลกัตามสิทธิของผูป้ระกนัตน
ตรวจสอบวนัท่ีรับบริการ หรือสถานพยาบาลหลกัท่ีบนัทึกแกไ้ขให้ตรงกบัสถานพยาบาลหลกัของผูป้ระกนัตน
 ณ วนัท่ีรับบริการ แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

496
ไม่ระบุ วนั เดือน ปี ท่ีให้รหสัโรค และท าหตัถการ  หรือ วนั เดือน ปี ท่ีระบุ ไม่อยู่
ในช่วงเวลาท่ีผูป่้วย admit

บนัทึก วนั เดือน ปี ท่ีให้รหสัโรค และท าหตัถการ ให้ครบถว้นทุกรหสั และตรวจสอบ วนั เดือน ปี ท่ีบนัทึก
ตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีผูป่้วย admit  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

497 รหสัแพทยไ์ม่มี หรือ เลข ว.แพทยไ์ม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบการบนัทึกเลข ว.แพทย ์บนัทึกให้ถูกตอ้งครบถว้น แกไ้ขหรือบนัทึกให้ครบถส้นแลว้ส่งมาใหม่

498 บนัทึกเบิกค่าห้องผูป่้วยในฉุกเฉิน แต่ไม่มีขอ้มูล อุบติัเหตุ หรือ ฉุกเฉิน
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูล กรณีเบิกค่าห้องฉุกเฉิน ตอ้งมีขอ้มูลอุบติัเหตุ หรือ ฉุกเฉินในหนา้ F4 บนัทึกให้
ถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้ส่งเขา้มาใหม่

499 ขอ้มูลท่ีบนัทึกเบิกไม่อยูใ่นสิทธิประโยชน์ กรณีผูป่้วยนอก
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรคหลกั โรครอง และหตัถการ บนัทึกให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งเขา้มาใหม่ กรณีไม่อยูใ่น
สิทธิประโยชน์ไม่ตอ้งส่งเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim
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500 บนัทึกเบิกสิทธิประกนัสงัคมแต่อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี
ตรวจสอบการบนัทึก วนั เดือน ปีเกิด และวนัท่ีรับบริการ ในหนา้ขอ้มูลทัว่ไป แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มา
อีกคร้ัง

501
รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีให้ยาเคมีบ าบดั หรือ รังสีรักษา ในผูป่้วย
โรคมะเร็ง

ตรวจสอบรหสัโรคกรณีให้ยาเคมีบ าบดั หรือรังสีรักษา บนัทึกรหสัโรคมะเร็งให้ถูกตอ้ง /สอดคลอ้งกบัชนิด
มะเร็งท่ีรักษา แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

502 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณี เคมี/รังสี รักษามะเร็ง ให้ตรวจสอบรหสัหตัถการกรณีเคมี/รังสี รักษามะเร็ง และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

503
บนัทึกเบิกไม่ถูกตอ้ง ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดกรณีการรักษามะเร็งตาม
โปรโตคอล

ตรวจสอบการบนัทึกเบิกกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล 
1. ขอ้มูลท่ีเร่ิมให้การรักษาก่อน 1 ม.ค 56 บนัทึกเบิกให้ครบตาม Cycle ท่ีก  าหนด ถึง 30 มิ.ย 56
2. ขอ้มูลท่ีเร่ิมให้การรักษาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค 56 บนัทึกเบิกเป็น Visit 
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

504 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีมะเร็งเตา้นม ให้ตรวจสอบรหสัหตัถการกรณีรักษามะเร็งเตา้นม และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

505
กรณี HBO chamber  เพ่ือรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy เบิกไดเ้ฉพาะหน่วย
บริการท่ีมีเคร่ือง Chamber เท่านั้น

เบิกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการดงัน้ี หน่วยบริการวชิระภูเก็ต,หน่วยบริการอาภากรเกียรติวงศ,์ หน่วยบริการสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ,รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้,รพ.ตราด

506 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy
ตรวจสอบรหสัโรคให้สอดคลอ้งกบัการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่ง
เขา้ใหม่

507 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy
ตรวจสอบรหสัหตัถการให้สอดคลอ้งกบัการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้
ส่งเขา้ใหม่

508
การให้ Methadone Maintenance Treatment จะตอ้งเป็นหน่วยบริการท่ีผ่านการ
ประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข

เบิกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

509
กรณีขอเบิกสารเมทาโดนจ านวนท่ีขอเบิกตอ้งไม่เกินจ านวนวนัของเดือนท่ีมารับ
บริการ

ตรวจสอบการบนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีผูป่้วยมารับบริการ โดยจ านวนวนัท่ีขอเบิกตอ้งไม่เกินจ านวนวนัของเดือน
นั้นๆ
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510
กรณีขอเบิก Hyperbaric  Oxygen Therapy ผูป่้วยนอกจ านวนชัว่โมงท่ีขอเบิกไม่
สอดคลอ้งกบัประเภทการเขา้รับบริการ  ผูป่้วยในจ านวนชัว่โมงท่ีขอเบิกไม่
สอดคลอ้งกบัจ านวนวนันอน (LOS)

ตรวจสอบจ านวนชัว่โมงท่ีขอเบิก  และบนัทึกให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

511 ขอ้มูลรักษาโรคมะเร็งปีงบประมาณ 58 ส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธค 57 เป็นตน้ไป
ตรวจสอบรหสัโรค กรณีการรักษาโรคมะเร็งท่ีให้บริการ /จ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค 57 ให้ส่งขอ้มูลเบิกชดเชย
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค 57 เป็นตน้ไป

512
เบิก OPAE ไม่มีเง่ือนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บไม่สอดคลอ้ง
กบัสิทธิ

เบิก OPAE ไดเ้ฉพาะ กรณี ดงัน้ี
1. รักษาขา้มจงัหวดักบัหน่วยบริการประจ า กรณี A/E 
2. เลือกเง่ือนไขการเรียกก็บเป็น Normal ไดเ้ฉพาะ กรณีสิทธิวา่ง (PUC) หรือ สิทธิยอ่ยผูพิ้การ(ท.74) / ทหาร
ผ่านศึก (66,67,75,80,97,98),ทหารเกณฑส์งักดักรมแพทยท์หารเรือ / ทหารอากาศ  รักษาขา้มสงักดั เท่านั้น
3. กรณีส่งต่อจากจงัหวดัเดียวกบัหน่วยบริการประจ าทุกกรณีตอ้งเป็น OP Refer ยกเวน้กรณีลงทะเบียนโดย
มติบอร์ด/เบิกฟันเทียม
4. เบิกกรณีคุมก าเนิดก่ึงถาวรในวยัรุ่น เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E อยา่งใดอยา่งหน่ึง

513
ขอเบิกอุบติัเหตุฉุกเฉินแต่ไม่พบสิทธิหรือเป็นการให้บริการภายในจงัหวดั หรือเป็น
โรงพยาบาลท่ีผูป่้วยลงทะเบียนกรณีสิทธิประกนัสงัคม

ตรวจสอบ PID บนัทึกให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่ หรือ หากเป็น AE ในจงัหวดั หรือ สิทธิ
ประกนัสงัคมรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนไม่ตอ้งแกไ้ข หรือแกไ้ขเป็นไม่ใชสิ้ทธิ

514
กรณีเบิกค่าพาหนะรับหรือส่งต่อ ไม่มีรหสัโรงพยาบาลรับหรือส่งต่อ หรือไม่มีสิทธิ
เบิก

ให้ตรวจสอบการวา่มีการบนัทึกหน่วยบริการรับหรือส่งต่อหรือชนิดการจ าหน่ายหรือตรวจสอบวา่สิทธิของ
ผูป่้วยตรงตามหลกัเกณฑก์ารเบิกชดเชยค่ารถ refer หรือไม่

515 ไม่ระบุวตัถุประสงคใ์นการรับ-ส่งต่อ ให้บนัทึกวตัถุประสงคใ์นการรับ-ส่งต่อ   แลว้ส่งเขา้มาใหม่

516  เบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการตน้สงักดัตอ้งเป็นผูเ้บิกเท่านั้น ให้ตรวจสอบการเบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการตน้สงักดัตอ้งเป็นผูเ้บิกเท่านั้น

517 กรณีท่ีขอเบิกไม่เป็นไปตามเง่ือนไขอุบติัเหตุฉุกเฉิน
การขอเบิกกรณีน่ิว หรือ ตาตอ้กระจกไม่เขา้เกณฑ ์AE ให้บนัทึกเบิกตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (ไม่บนัทึกเป็นกรณี
 AE)
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518 กรณีการรับส่งต่อ เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกตอ้ง
กรณีรับส่งต่อจาก รพ.สงขลา (10745) หรือ รพ.หาดใหญ่ (10682) เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer 
ขา้มจงัหวดั

519 ประเภทการจ าหน่ายเป็น transfer ไม่ระบุสถานพยาบาลท่ีส่งต่อ
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลการรับส่งต่อ กรณีมีการส่งต่อ ตอ้งระบุสถานพยาบาลท่ีส่งต่อ บนัทึกให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้ส่งเขา้มาใหม่

520 เป็นขอ้มูลท่ีเขา้เกณฑก์รณีการรับส่งต่อผูป่้วยนอก ( OP Refer ) ให้บนัทึกเบิกค่าใชจ่้ายเป็นกรณี OP Refer  แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

521

รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีรักษาผูป่้วยเอดส์ท่ีมีโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ
จากเช้ือรา   (Cryptococcal meningitis) 
- สิทธิ UC ตอ้งป็นผูป่้วย HIV
- สิทธิ SSS ไม่ไดร้ะบุวา่จะตอ้งป็นผูป่้วย HIV

ตรวจสอบรหสัโรคกรณีการรักษาผูป่้วยเอดส์ท่ีมีโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเช้ือรา (Cryptococcal meningitis)
 แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่
- สิทธิ UC ตอ้งป็นผูป่้วย HIV
- สิทธิ SSS ไม่ไดร้ะบุวา่จะตอ้งป็นผูป่้วย HIV

522 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีลา้งไต/ฟอกเลือด ผูป่้วยไตวายเฉียบพลนั ให้ตรวจสอบรหสัโรคกรณีกรณีลา้งไต/ฟอกเลือด ผูป่้วยไตวายเฉียบพลนั และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

523 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีลา้งไต/ฟอกเลือด ผูป่้วยไตวายเฉียบพลนั
ให้ตรวจสอบรหสัหตัถการกรณีกรณีลา้งไต/ฟอกเลือด ผูป่้วยไตวายเฉียบพลนั และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้
ใหม่

524 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกเคมีบ าบดั  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบรหสัโรคให้สอดคลอ้งกบัการเบิก  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

525 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกเคมีบ าบดั กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบรหสัหตัถการให้สอดคลอ้งกบัเบิก  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่

526 สิทธิประกนัสงัคม เบิกกรณีมะเร็ง ท่ีเขา้รับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ตรวจสอบวนัท่ีรับบริการ ขอ้มูลรับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ให้ส่งเบิกตามระบบเดิมของสิทธิประกนัสงัคม

527 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกรังสีรักษา  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหสัโรค  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

528 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกรังสี  กรณีรักษามะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหสัหตัถการ  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่
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529
รายการท่ีขอเบิกรังสีรักษา  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการให้บริการก่อน 1 
ม.ค. 53

ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการให้ถูกตอ้ง  หากเป็นการเขา้รับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษา
โรคมะเร็งทัว่ไป

530 มีการขอเบิกร่วมกนัทั้งกรณีโรคมะเร็งทัว่ไป และโรคมะเร็งตามโปรโตคอล
ให้ตรวจสอบวา่เป็นการขอเบิกกรณีโรคมะเร็งทัว่ไปหรือมะเร็งตามโปรโตคอล แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มา
ใหม่

531
ขอเบิกกรณีมะเร็งทัว่ไป แต่ให้รหสัโรคเป็นมะเร็งตามโปรโตคอลท่ีก าหนดให้รักษา
และเบิกเป็นโปรโตคอลเท่านั้น

ให้ตรวจสอบการให้รหสัโรค  หรือตรวจสอบวา่เป็นการขอเบิกกรณีโรคมะเร็งทัว่ไปหรือมะเร็งตาม
โปรโตคอล แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

532 ขอเบิกกรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  แต่เลือกรหสัการเบิกจ่ายมากกวา่ 1 รายการ
ตรวจสอบรายการท่ีตอ้งการเบิก / หากเป็นการเขา้รับบริการก่อนวนัท่ี 1 มิ.ย 53 ให้เลือกรหสัเบิกท่ีไม่ระบุ A,B 
 แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

533
รายการท่ีขอเบิกเคมีบ าบดั  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการให้บริการก่อน 1 
ม.ค. 53

ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการให้ถูกตอ้ง  หากเป็นการเขา้รับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษา
โรคมะเร็งทัว่ไป

534
รายการท่ีขอเบิกเคมีบ าบดั หรือ รังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการ
ให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย 53 เป็นตน้ไป

ตรวจสอบรายการท่ีตอ้งการเบิกหากเป็นการเขา้รับบริการตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย 53 เป็นตน้ไป กรณีเคมีบ าบดัให้
เลือกรหสัเบิกท่ีระบุ a,b  หรือ หากเป็นกรณีรังสีรักษาให้บนัทึกรหสัเบิกให้ถูกตอ้ง   แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่
อีกคร้ัง

535 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกยา จ.2 (ATG,IVIG)
การใชย้า จ.2 (ATG,IVIG) ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ตรวจสอบการให้รหสัโรค บนัทึกให้ตรงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด

536
เด็กอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี ให้เบิกเป็นกรณีมะเร็งทัว่ไป ตรวจสอบวนัเดือนปีเกิด และ การบนัทึกเบิกในหนา้มะเร็งกรณีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี ให้บนัทึกเบิกเป็นมะเร็ง

ทัว่ไป

537 เบิกชดเชยเกินจ านวน cycle /เมด็ ท่ีก  าหนดในการรักษาตามโปรโตคอล
ตรวจสอบวนัท่ีรับบริการ / การบนัทึกจ านวนเมด็ยา ตอ้งไม่เกินจ านวนวนัในรอบปีหรือวนัท่ีรับบริการไม่เกิน
ท่ีก าหนดในแต่ละ cycle

538
รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการหวัใจ
ผูป่้วยนอก

ให้ตรวจสอบรหสัหตัถการกรณีวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการหวัใจผูป่้วยนอก และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้
มาใหม่
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539 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณีวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการหวัใจผูป่้วยนอก
ให้ตรวจสอบรหสัโรคกรณีวินิจฉยัราคาแพง  Endoscope retrograde cholangio pancreatography (ERCP)    
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

540 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกกรณี CMV Retinitis  ในผูติ้ดเช้ือ HIV ให้ตรวจสอบรหสัโรคกรณีCMV Retinitis  ในผูติ้ดเช้ือ HIV และแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

541 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการหลกั บนัทึกรหสัหน่วยบริการหลกัให้ถูกตอ้งครบถว้น แลว้ส่งเขา้มาใหม่

542 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer)  ไม่ระบุเลขท่ีใบส่งต่อของตน้สงักดั บนัทึกเลขท่ีใบส่งต่อของตน้สงักดัให้ถูกตอ้งครบถว้น แลว้ส่งเขา้มาใหม่

543 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการท่ีส่งต่อ บนัทึกหน่วยบริการท่ีส่งต่อ  แลว้ส่งเขา้มาใหม่

544 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) ในจงัหวดั ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีก าหนด กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) ในจงัหวดั บนัทึกไดเ้ฉพาะ รพ.สงขลานครินทร์เท่านั้น
545 กรณีท่ีขอเบิก ไม่เขา้เกณฑก์รณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) ให้ตรวจสอบการบนัทึก  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

546 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) แต่เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

547 รหสัหน่วยบริการหลกัเป็นรหสัเดียวกบัหน่วยบริการท่ีให้การรักษา ตรวจสอบการบนัทึก  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

548
จากการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ไม่เขา้เกณฑก์ารเบิกกรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP 
Refer)

ตรวจสอบการขอเบิก  ให้ไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด หรือบนัทึกขอเบิกในโปรแกรม eclaim ปกติ

549 กรณีท่ีขอเบิก หรือ รายการยาท่ีขอเบิก เขา้เกณฑค์่าใชจ่้ายสูง ผูป่้วยนอก
กรณีเขา้เกณฑค์่าใชจ่้ายสูงผูป่้วยนอก ให้บนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือหนา้มะเร็ง ( F5 ) และ
บนัทึกรหสัยา,รหสัรังสีรักษา หรือ รหสักรมบญัชีกลางในหนา้ F8 ให้ถูกตอ้งครบถว้น และจ านวนท่ีขอเบิกใน
หนา้ F4,F5 และ F8 ตอ้งเท่ากนัเสมอ

550 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก  (OP Refer)  ไม่ระบุการใชสิ้ทธิ UC ตรวจสอบการบนัทึก  กรณีท่ีตอ้งการเบิกชดเชยค่าบริการ  การใชสิ้ทธิ เลือก ใชสิ้ทธิ UC

551 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายน่ิว แกไ้ขรหสัหตัถการให้ตรงตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายน่ิวให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาอีกคร้ัง

552 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายน่ิว แกไ้ขรหสัโรคให้ตรงตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายน่ิวให้ถูกตอ้ง แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาอีกคร้ัง

553 บนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขการเบิกชดเชยค่าใชจ่้ายกรณีการสลายน่ิว บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ DMISRC แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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554
บนัทึกขอ้มูลรหสัโรค  รหสัหตัถการ รหสักรมบญัชีกลาง หรือ รหสัยา 24 หลกั ไม่
ถูกตอ้ง / ครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ตรวจสอบการ
-บนัทึกรหสัโรค  รหสัหตัถการ รหสักรมบญัชีกลาง หรือ รหสัยา 24 หลกั บนัทึกขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
แลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
-กรณีท่ีมีการบนัทึกเบิกค่าใชจ่้ายสูงในหนา้ F4,F5 บนัทึกรหสักรมบญัชีกลาง หรือ รหสัยาในหนา้ F8 ให้
ครบถว้น
-กรณีพบวา่รหสัยา 24 หลกัของหน่วยบริการไม่มี/ไม่ตรงกบัฐาน e-Claim ติดต่อแจง้ จนท. เพ่ือตรวจสอบ

555 ค่าใชจ่้ายรวม กบัค่าใชจ่้ายราย Item มียอดไม่เท่ากนั
เน่ืองจากเกิดความคลาดเคล่ือนในการน าเขา้ขอ้มูล ขอให้กดปุ่ ม "รายการ" ในแต่ละ Item หนา้ค่ารักษาพยาบาล
 แลว้กดบนัทึกอีกคร้ัง

556 บนัทึกเบิกจ านวนยามะเร็งและจ านวนเงินไม่ถูกตอ้งสอดคลอ้งกนั ตรวจสอบจ านวนเมด็ยาและจ านวนเงินท่ีขอเบิกบนัทึกให้ครบถว้นถูกตอ้ง แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

557 บนัทึกรหสัโครงการพิเศษ DMLP54 แต่ไม่บนัทึก Protocol ท่ีก  าหนด
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีการรักษา Acute leukemia ตอ้งบนัทึกเบิกตามโปรโตคอลท่ีก าหนด บนัทึกให้
ถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

558 บนัทึกเบิกมะเร็งตามโปรโตคอลไม่ถูกตอ้ง  ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

บนัทึกเบิกให้ครบถว้นตามโปรโตคอลท่ีก าหนด 
1. ขอ้มูลท่ีบนัทึกเบิกเป็น cycle เดิมบนัทึกเบิกให้ครบ cycle ก่อนจึงจะเร่ิมตามโปรโตคอลใหม่ได้
2. ขอ้มูลท่ีเร่ิมการรักษาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค 56 ให้บนัทึกเบิกเป็น Visit 
แกไ้ขการบนัทึกเบิกแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

559 ขอ้มูลเบิกกรณี HD จ านวนท่ีขอเบิกไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนวนันอน (LOS)
ตรวจสอบการบนัทึกจ านวนท่ีขอเบิกกรณี HD หรือวนัท่ี admit /discharge แกไ้ข/บนัทึกให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัจ านวนวนันอน (LOS) แลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

560 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัการเบิกอุปกรณ์เพดานเทียม
ตรวจสอบรหสัโรค กรณีเบิกเพดานเทียมบนัทึกรหสัโรคให้สอดคลอ้งกบัขอ้บ่งช้ี แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีก
คร้ัง



รหัส รายละเอียด วธีิปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข

561 ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการ Cleft lip Cleft palate
การบนัทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Cleft palate ไดเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการกบั สปสช.
เท่านั้น

562 ยาท่ีบนัทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog ของหน่วยบริการ
น าเขา้ Drug Catalog ของหน่วยบริการ ท่ีหนา้เวบdrug.nhso.go.th/DrugCode เม่ือขอ้มูลยาผ่านการตรวจสอบ
แลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

563 ขอ้มูลการเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งไม่พบในระบบ CaPR Register
ตรวจสอบรหสัโรค กรณีการรักษามะเร็งตอ้งด าเนินการลงทะเบียนผูป่้วยมะเร็ง (Cancer Payment Register : 
CaPR) หนา้เวบ e-Claim ก่อน แลว้จึงส่งขอ้มูลเบิกในโปรแกรม e-Claim กรณีผูป่้วยรายเก่า ติดต่อ 0 2141 4200

564
ประเภทยาในบญัชียาหลกั (ED) หรือยานอกบญัชียาหลกั(NED)  ท่ีบนัทึกส่งไม่ตรง
กบั Drug Catalog ท่ีส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC หรือรูปแบบประเภทยาไม่ตรงตามท่ี
 สปสช.ก าหนด(ทุกสิทธิ)

ตรวจสอบประเภทยา ในบญัชียาหลกั (ED) หรือยานอกบญัชียาหลกั(NED) ใน file  Drug Catalog ท่ีส่ง สปสช.
 คอลมัน์ ISED APROVED แกไ้ขให้ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ส่งเขา้มาอีกคร้ัง
หรือตรวจสอบรูปแบบประเภทยาให้ถูกตอ้งตรงตามท่ี สปสช.ก าหนด

565
บนัทึกเบิกยา NED ผูป่้วยนอกหรือ บนัทึกเบิกยา NED Add on ผูป่้วยใน  ไม่ระบุ
เหตุผลการใชย้า EA-EF เฉพาะสิทธิ OFC และ LGO
ยกเวน้ ยา PA ท่ีมีการลงทะเบียนขอให้ยา PA

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลยา กรณีใชย้านอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ (NED) ของผูป่้วยนอก หรือ กรณีใชย้า
นอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ (NED) Add on ผูป่้วยใน ระบุเหตุผล  EA-EF บนัทึกให้ครบถว้นแลว้ส่งขอ้มูลเขา้
มาอีกคร้ัง
ยกเวน้ ยา PA ท่ีมีการลงทะเบียนขอให้ยา PA

566
ให้รหสัโรครองไม่ถูกตอ้งกรณีการให้ยาเคมีบ าบดั หรือรังสีรักษา หรือไม่ไดบ้นัทึก
ยาในกลุ่มมะเร็งกรณีการรักษาโรคมะเร็งดว้ยยาเคมีบ าบดั

ตรวจสอบรหสัโรครอง กรณีการรักษาโรคมะเร็งดว้ยยาเคมี บ  าบดัตอ้งมีรหสัโรค Z511 รังสีรักษา Z510 หรือ
ตรวจสอบการบนัทึกยาในกลุ่มมะเร็งกรณีการรักษาโรคมะเร็งดว้ยยาเคมีบ าบดั บนัทึกให้ถูกตอ้งครบถว้นแลว้
ส่งขอ้มูลเขา้มาอีกคร้ัง

567 บนัทึกรหสัรังสีรักษาไม่สอดคลอ้งกบัชนิดของโรคมะเร็ง
ตรวจสอบรหสัโรค หรือ รหสัรังสีรักษา กรณีรักษาโรคมะเร็งทัว่ไปเลือกรหสัรังสีรักษาท่ีก าหนด RTX216 
เท่านั้น(ไม่ใช่รหสัเบิกของมะเร็งโปรโตคอล)

568 เบิกมะเร็งโปรโตคอลไม่ถูกตอ้ง คือตอ้งเป็นราย visit ตามระเบียบประกนัสงัคม เบิกมะเร็งโปรโตคอลตอ้งเป็นราย visit ตามระเบียบประกนัสงัคม

569 กรณีสิทธิขา้ราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกบั สปสช.ได้ สิทธิขา้ราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกบั สปสช.ได้
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570 Workingcode/Hospdrugcode เป็นค่าวา่ง ให้ตรวจสอบ Workingcode/Hospdrugcode หากพบเป็นค่าวา่งให้แกไ้ขและส่งมาใหม่อีกคร้ัง
571 สิทธิประกนัสงัคม เบิกกรณีเมทาโดน การเบิกเมทาโดน ให้ส่งระบบเดิมของประกนัสงัคม

572
สิทธิประกนัสงัคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลนั , Instrument, Stereotactic 
Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมนัชาย/หมนัหญิง,มะเร็งอ่ืน
นอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ท่ีเขา้รับบริการก่อน 1 ม.ค.58

ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการ การเบิกกรณีไตวายเฉียบพลนั , Instrument, Stereotactic Radiosurgery, 
Cryptococcal meningitis, กรณีหมนัชาย/หมนัหญิง,มะเร็งอ่ืนนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด OP ท่ีวนัท่ีเขา้รับ
บริการ และ IP วนัท่ี Admit ตั้งแต่ 1ม.ค.58 เป็นตน้ไป

573
วนัท่ีรับบริการเป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีประกาศใชร้ายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์
 Drugcatalog ของ รพ.)

ตรวจสอบวนัท่ีรับบริการตอ้งเป็นวนัเดียวกนัหรือหลงัวนัท่ีประกาศใชร้ายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล ์
Drugcatalog ของ รพ.)

574
ขอ้มูลประเภทยาและเวชภณัฑ ์(ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล ์Drugcatalog ของ 
รพ.) ไม่ใช่ 1-5

ขอ้มูลประเภทยาและเวชภณัฑ ์(ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล ์Drugcatalog ของ รพ.) ตอ้งมีค่า 1-5 เท่านั้น

575
ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีสามารถให้บริการอุปกรณ์รองเทา้ส าหรับผูป่้วยเบาหวานท่ีมี
ความเส่ียงเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและการตดัเทา้

การเบิกรองเทา้เบาหวาน รหสั 8612, 8813, 8814 ตอ้งเป็นหน่วยบริการท่ีผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณี
ขอการรับรองให้ประสานไปท่ี สปสช.เขต เพ่ือตรวจประเมินรับรอง โดยเร่ิมกบัขอ้มูลให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 1 
ม.ค 59 เป็นตน้ไป

576
รหสัอุปกรณ์รองเทา้ส าหรับผูป่้วยเบาหวานท่ีบนัทึกเบิก ไม่อยูใ่นรายการอุปกรณ์ท่ี
ผ่านการรับรองของหน่วยบริการ

ตรวจสอบอุปกรณ์รองเทา้ส าหรับผูป่้วยเบาหวานท่ีบนัทึกเบิกตอ้งเป็นรหสัท่ีหน่วยบริการผ่านการประเมิน
รับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปท่ี สปสช .เขต เพ่ือตรวจประเมินรับรอง โดยเร่ิมกบัขอ้มูล
ให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค 59 เป็นตน้ไป

580
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีลา้งไต/ฟอกเลือดในผูป่้วยไตวาย
เฉียบพลนั  แต่ไม่มีการบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบนัทึก
รหสัรายการอตัราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรหสัรายการอตัราค่าบริการสาธารณสุขของ
กรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8 ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

581
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษาโรคเยื้อหุม้สมองอกัเสบจาก
เช่ือรา (Cryptococcal meningitis) แต่ไม่มีการบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) 
หรือ ไม่มีการบนัทึกเบิกยา Cryto ในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรายการยารักษาโรค Cryptococcal meningitis 
ในหนา้ F8 ให้ถูกตอ้งและส่งเขา้มาใหม่
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582
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณี CMV Retinitis ในผูติ้ดเชา้ HIV แต่
ไม่มีการบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบนัทึกเบิกยา 
glanciclovir หรือ รหสัหตัถการในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรายการยา glanciclovir หรือรหสัหตัถการใน
หนา้ F8 ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

583
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีการให้สารเมทาโดน แต่ไม่มีการ
บนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบนัทึกเบิกยาเมทาโดน ในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรายการยาเมทาโดนในหนา้ F8 ให้ถูกตอ้งและ
ส่งเขา้มาใหม่

584
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy
 แต่ไม่มีการบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบนัทึกรหสัหตัถการ
ในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรหสัหตัถการในหนา้ F8  ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้
มาใหม่

585
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งทัว่ไปรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหสัโรค
รองรังสีรักษา หรือการบนัทึกเบิกรหสัรังสีรักษาในหนา้ F5 หรือรหสัรายการอตัรา
ค่าบริการสาธารณสุขของกรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกรหสัโรครอง Z510 และรหสัรังสีรักษา RTX216 ในหนา้ F5 และรหสัรายการอตัรา
ค่าบริการสาธารณสุขของกรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8

586
กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมี
บ าบดั แต่ไม่มีการบนัทึกเบิกยามะเร็งและรหสัหตัถการในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกยารายการมะร็งและรหสัหตัถการ ในหนา้ F8 กรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมี
บ าบดั ให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

587
 กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งโปรโตคอลรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้
รหสัโรครองรังสีรักษา หรือการบนัทึกเบิกรหสัรังสีรักษาในหนา้ F5 หรือรหสั
รายการอตัราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8

ตรวจสอบและบนัทึกรหสัโรครอง Z510 และรหสัรังสีรักษาในหนา้ F5 และรหสัรายการอตัราค่าบริการ
สาธารณสุขของกรมบญัชีกลางท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ F8
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588

กรณีส่งต่อผูป่้วยนอก (OP Refer)ขอ้มูลรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 มีการเบิก
กรณีการตรวจวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจ แต่ไม่มีการบนัทึกเบิกใน
หนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบนัทึกรหสัรายการอตัราค่าบริการสาธารณสุข
ของกรมบญัชีกลางตามท่ีก าหนด ในหนา้ F8

ขอ้มูลการรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 กรณีเบิกการตรวจวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจ ให้
ตรวจสอบและบนัทึกเบิกในหนา้ค่าใชจ่้ายสูง ( F4 ) และบนัทึกรหสัรายการอตัราค่าบริการสาธารณสุขของ
กรมบญัชีกลางตามท่ีก าหนดในหนา้ F8 โดยจ านวนเงินท่ีขอเบิกในหนา้ F4 และ F8 ตอ้งเท่ากนัเสมอ แลว้ส่ง
เขา้มาใหม่

589
เบิกกรณี OP Refer แต่สถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการ
ยอมรับการลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียน ไม่สามารถเบิก
กรณี OP Refer ได้

591
กรณีท่ีลงทะเบียนมะเร็งใน CaPR แต่บนัทึกเบิกรหสั RTX ไม่สมัพนัธ์กบัประเภท
ของมะเร็งท่ีลงทะเบียนไว้

 ตรวจสอบการเบิกรหสัรังสีรักษาให้ตรงกบัประเภทของมะเร็งท่ีลงทะเบียนใน CaPR

592 บนัทึกเบิกกรณี Vascular Access แต่ไม่มีรายช่ือในทะเบียนผูป่้วย HD
ตรวจสอบการบนัทึกเลขบตัรประชาชน แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ กรณีบนัทึกเลขบตัรประชาชน
ถูกตอ้งแลว้ ให้ด าเนินการลงทะเบียนผูป่้วย HD ก่อนส่งขอ้มูลเบิก (เบิกไดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการอนุมติั)

593 วนัท่ีท าหตัถการ Vascular Access ก่อนวนัท่ีลงทะเบียนผูป่้วย HD
ตรวจสอบวนัท่ีบนัทึกขอ้มูลเบิกกรณี Vascular Access วนัท่ีรับบริการตอ้งเป็นวนัท่ีลงทะเบียน หรือหลงัวนัท่ี
ลงทะเบียน HD

594
เบิกรหสัรายการ Vascular access (HD0001 - HD0005)รหสัรายการเดียวกนัมากกวา่
จ านวนคร้ังท่ีก าหนดในปีงบประมาณ

ตรวจสอบการบนัทึกจ านวนคร้ังในการขอเบิกรหสัรายการ Vascular Access ให้ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

595
หน่วยบริการบนัทึกขอเบิกรหสัรายการ Vascular access ไม่ตรงกบัท่ีลงทะเบียนใน
ระบบ DMIS_HD

ตรวจสอบการบนัทึกขอเบิกรหสัรายการ Vascular access   ให้ถูกตอ้งตรงกบัท่ีหน่วยบริการไดล้งทะเบียนไว้
ในระบบ DMIS_HD แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่  หน่วยบริการเอกชนตอ้งลงทะเบียนในระบบ 
DMIS_HD ก่อนให้บริการ

596 กรณีท่ีเบิกไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการส ารองเตียง ( Z75REF)
ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลเบิก บนัทึกเบิกไดต้ามเง่ือนไขท่ีลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการส ารองเตียงเท่านั้น 
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

597 หน่วยบริการรับส่งต่อบนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะสิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพเท่านั้น
ตรวจสอบสิทธิผูป่้วย กรณีเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อสามารถบนัทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
เฉพาะสิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เท่านั้น
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598 กรณีท่ีบนัทึกเบิกไม่ตรงตามเง่ือนไขของหน่วยบริการรับส่งต่อ
ตรวจสอบการบนัทึกเง่ือนไขการเรียกเก็บ (F1 กรณี OP) หรืออาการแรกรับ (F4 กรณี IP) ตอ้งเป็นการรับส่ง
ต่อหรือ AE เท่านั้น แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

599
การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบนัทึกเบิกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการตน้สงักดั
เท่านั้น

การจ่ายชดเชยกรณี Palliatve Care สามารถเบิกไดเ้ฉพาะหน่วยบริการตน้สงักดัเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถ
เบิกกรณีน้ีได้

600
กรณีฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภไ์ม่เกิน 12 สปัดาห์  บนัทึกผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ (Lab) ไม่ครบถว้น

ตอ้งบนัทึกขอ้มูลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ (Lab) ให้ครบถว้น

601
กรณีฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภไ์ม่เกิน 12 สปัดาห์  ไม่บนัทึก ว/ด/ป คร้ังสุดทา้ย
ของการมีประจ าเดือนในช่อง LMP

ตอ้งบนัทึกขอ้มูล ว/ด/ป คร้ังสุดทา้ยของการมีประจ าเดือนในช่อง LMP ให้ถูกตอ้งครบถว้น

602
กรณีฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภไ์ม่เกิน 12 สปัดาห์  วนัท่ีเขา้รับบริการก่อนวนั
สุดทา้ยของการมีประจ าเดือน

ให้ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการ เทียบกบัวนัสุดทา้ยของการมีประจ าเดือนตอ้งไม่เกิน 12 สปัดาห์ตามเง่ือนไข
การจ่ายชดเชยค่าบริการ

603
กรณีฝากครรภค์ร้ังแรก พบวา่อายคุรรภม์ากกวา่ 12 สปัดาห์  ( เทียบจากวนัเขา้รับ
บริการกบัวนัสุดทา้ยของการมีประจ าเดือน)

กรณีฝากครรภค์ร้ังแรกอายคุรรภต์อ้งไม่เกิน 12 สปัดาห์ตามเง่ือนไข

604 ไม่บนัทึกขอ้มูล ว/ด/ป ท่ีคลอดบุตร ให้บนัทึก ว/ด/ป ท่ีคลอดบุตรให้ถูกตอ้งครบถว้น
605 กรณีตรวจหลงัคลอด  พบวา่วนัเขา้รับบริการตรวจหลงัคลอดก่อนวนัคลอดบุตร ให้ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการ ตอ้งไม่ก่อนวนัคลอดบุตร

606
กรณีตรวจหลงัคลอด พบวา่วนัเขา้บริการตรวจหลงัคลอด หลงัวนัคลอดบุตรมากกวา่
 12 สปัดาห์   ( เทียบจากวนัคลอดบุตร)

ให้ตรวจสอบวนัท่ีเขา้รับบริการ และวนัคลอดบุตรตอ้งไม่เกิน 12 สปัดาห์ตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ

607 กรณีส่งเสริมป้องกนัโรคเลือกรายการท่ีขอเบิกไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิ เลือกรายการท่ีขอเบิกให้ถูกตอ้ง  แลว้ส่งเขา้มาใหม่

608
กรณีส่งเสริมป้องกนัโรค รายการท่ีขอเบิกเป็นการให้บริการไม่สอดคลอ้งกบั
ปีงบประมาณ

ให้ตรวจสอบรายการท่ีขอเบิก   หรือวนัท่ีเขา้รับบริการ แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้ใหม่ หรือ กรณีขอ้มูล
ให้บริการตั้งแต่ปีงบ 55 ถึงปัจจุบนัให้ส่งผ่าน OPPP Individual Data

609 เบิกกรณีส่งเสริมป้องกนัโรค  แต่เลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บเขา้มา กรณีส่งเสริมป้องกนัโรค  ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

610 รหสัโรค / รหสัหตัถการแพทยแ์ผนไทย บนัทึกในหนา้ผูป่้วยในเท่านั้น
ตรวจสอบรหสัโรค/รหสัหตัถการท่ีให้ กรณีรหสัโรค/รหสัหตัถการท่ีก าหนดในแพทยแ์ผนไทย บนัทึกเบิก
เป็นผูป่้วยในเท่านั้น
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611 เบิกกรณี Palliative Care บนัทึกรหสัโรครอง(Sdx) ไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรคโรครอง (Sdx) กรณีดูแลผูป่้วยระยะทา้ย (Palliative Care)  Z515 ตอ้งเป็นโรค
ร่วม (Comorbility) เท่านั้น  แกไขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

612 บนัทึกรหสัโรคหลกัและรหสัหตัถการไม่ถูกตอ้งกรณีเบิก Methadone
กรณีเบิก Methadone ตามสิทธิประโยชน์ท่ี สปสช.ก าหนด ไดเ้ฉพาะโรค Pdx = F11.2
 ICD9=9425 เท่านั้น ตรวจสอบและแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ หากไม่ตรงตามน้ีไม่สามารถเบิกกรณีน้ี
ได้

613 เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกบัค่าใชจ่้ายสูง ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีการเยีย่มบา้นในผูป่้วยระยะทา้ยไม่สามารถเบิกค่าใชจ่้ายสูง (HC)ได้
614 เบิกกรณี Palliative Care วนัท่ีเยีย่มบา้นก่อนวนัท่ี 1 ก.ค 59 ตรวจสอบวนัท่ีเร่ิมเยีย่มบา้น กรณีเยีย่มก่อนวนัท่ี 1 ก.ค 59 ไม่สามารถบนัทึกเบิกกรณีน้ีได้

615 เบิกกรณี Palliative Care ในผูป่้วยท่ีเสียชีวิตแลว้
ตรวจสอบสิทธิ กรณีเสียชีวิตแลว้ไม่สามารถบนัทึกเบิกได ้หรือ ตรวจสอบวนัท่ีให้บริการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้
ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

621
สิทธิ อปท.เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ขอ้มูลเพศหรืออาย ุไม่สอดคลอ้งกบัรหสั
เบิกจ่าย

ตรวจสอบขอ้มูลเพศหรืออาย ุให้สอดคลอ้งกบัรหสัเบิกจ่าย

622 สิทธิ อปท. เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่ใช่สิทธิเจา้ตวั เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี สิทธิ อปท.เบิกไดเ้ฉพาะสิทธิเจา้ตวั
623 สิทธิ อปท. เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ครบตามอตัราท่ีก าหนดแลว้ ตรวจสอบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี เบิกไดไ้ม่เกินอตัราท่ีก าหนด

701
สิทธิประกนัสงัคมเบิกกรณี รักษาโรคสมองดว้ยวิธี STEREOTATIC 
RADIOSURGERY แต่รหสัโรคและรหสัหตัถการ ไม่สมัพนัธ์ และไม่บนัทึก 
SRTSSS ในบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ดัหมวด

ตรวจสอบรหสัโรคและรหสัหตัถการ ให้สมัพนัธ์ กบัการเบิกกรณี รักษาโรคสมองดว้ยวิธี STEREOTATIC 
RADIOSURGERY และบนัทึก SRTSSS ในบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ดัหมวด

702
สิทธิประกนัสงัคม เบิกกรณีท าหมนั แต่ รพ.ท่ีรักษา ไม่ใช่ สถานพยาบาลท่ีตามบตัร
รับรองสิทธิฯ (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)

เบิกกรณีท าหมนั รพ.ท่ีรักษาตอ้งเป็น สถานพยาบาลท่ีตามบตัรรับรองสิทธิฯ (Main Contractor) หรือ 
สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)

703
สิทธิประกนัสงัคม บนัทึกขอ้มูลเบิกกรณีมะเร็งไม่ถูกตอ้ง ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด

กรณีเบิกมะเร็งโปรโตคอล ตรวจสอบการบนัทึกรหสัเบิกหนา้ F5 ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น
กรณีเบิกมะเร็งอ่ืนนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ตรวจสอบการบนัทึกเบิกจ านวนเงิน หนา้ F5 (กรณีผูป่้วยนอก)
 หรือ หนา้  F4 (กรณีผูป่้วยใน) บนัทึกให้ถูกตอ้ง ครบถว้น แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่
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704 กรณีสิทธิประกนัสงัคม ส่งเบิกไม่ตรงตามเง่ือนไข 10 กรณีท่ีก าหนด
ตรวจสอบขอ้มูลการเบิกตอ้งตรงตามเง่ือนไข 10 กรณีท่ีก าหนด ให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรม E-Claim หรือระบุ
รายการท่ีขอเบิกให้ครบถว้นตามเง่ือนไข 8 รายการท่ีก าหนด

705
กรณีสิทธิประกนัสงัคม เบิกรายการอุปกรณ์ท่ีมีมากกวา่ 1 ระดบั เบิกระดบัอ่ืน แต่ไม่
เบิกระดบัแรก

ตรวจสอบการบนัทึกเบิกรายการอุปกรณ์ให้ถูกตอ้ง กรณีรายการอุปกรณ์ท่ีมีมากกวา่ 1 ระดบั ตอ้งเบิกระดบั
แรกดว้ยจึงจะสามารถเบิกระดบัอ่ืนได้

706 มะเร็งโปรโตคอลแต่บนัทึกเบิกเป็นกรณีมะเร็งทัว่ไป ตรวจสอบการให้รหสัโรค กรณีเป็นมะเร็งโปรโตคอลไม่ตอ้งบนัทึกเบิกค่าใชจ่้ายในช่องมะเร็งทัว่ไป

707 เบิกยา  rt-PA รหสัโรค หรือ รหสัหตัถการ ไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค หรือรหสัหตัถการกรณีเบิกยา rt-PA ในผูป่้วย  Stroke หรือ STEMI แกไ้ขให้
ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

708 เบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA  รหสัโรค หรือ รหสัหตัถการ ไม่ถูกตอ้ง
ตรวจสอบการบนัทึกรหสัโรค หรือรหสัหตัถการกรณีเบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA ในผูป่้วย STEMI 
แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

709 บนัทึกเบิกยาละลายล่ิมเลือดมากกวา่ 1 รายการ
ตรวจสอบการบนัทึกเบิกยา Streptokinase หรือ rt-PA หรือ TNK-tPA ในผูป่้วย Stroke/STEMI สามารถเบิกได้
 1 รายการเท่านั้น แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง

710 บนัทึกเบิกยาละลายล่ิมเลือด (Stroke/STEMI) ท่ีให้บริการก่อน 15 ก.ค 59
ตรวจสอบวนัรับบริการ แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่ ส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ไดเ้ฉพาะขอ้มูลรับ
บริการตั้งแต่วนัท่ี 15 ก.ค 59 เป็นตน้ไปเท่านั้น

721 หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลขอยกเลิกขอ้มูล  แจง้เพ่ือทราบ
800 รหสัโรครองใชไ้ม่ได ้(ผิดหลกัการให้ ICD10) ตรวจสอบการให้รหสัการวินิจฉยัโรคหลกัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารให้รหสัแลว้ส่งเขา้มาใหม่

801 รหสัโรคไม่สอดคลอ้งกบัเพศ(โรคท่ีเป็นเฉพาะเพศ เช่น มะเร็งรังไข่) ตรวจสอบรหสัโรคหรือเพศผูป่้วย แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

802 รหสัโรครอง ( Sdx.) ไม่สอดคลอ้งกบัอายุ ตรวจสอบการวินิจฉยัและวนัเดือน ปี เกิด หรืออาย ุให้สอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั
803 รหสัการวินิจฉยัอ่ืนซ ้ากบัโรคหลกั ตรวจสอบรหสัการวินิจฉยัโรคหลกัและโรครอง แกไ้ขไม่ให้มีรหสัซ ้าซอ้น แลว้ส่งเขา้มาใหม่

804 รหสัหตัถการใชไ้ม่ได ้( ผิดหลกัการให้ ICD9 ) ตรวจสอบการให้รหสัหตัถการ  แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

806 รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบัเพศ ตรวจสอบหสัหตัถการหรือเพศผูป่้วย แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

807 รหสัหตัถการ 9672 ตอ้งมีระยะเวลาการ admit ไม่นอ้ยกวา่ 96 ชม. ตรวจสอบวนัท่ี/เวลา การเขา้รับบริการ-จ าหน่าย  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 96 ชม. แกไ้ขแลว้ส่งเขา้มาใหม่อีกคร้ัง
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808 ให้รหสัโรค/รหสัหตัถการไม่สมัพนัธ์ สอดคลอ้งตามหลกัการสรุปโรค
ตรวจสอบรหสัการวินิจฉยัโรค/รหสัหตัถการ แกไ้ขให้สอดคลอ้ง ถูกตอ้งตามหลกัการสรุปโรค แลว้ส่งเขา้มา
ใหม่

808 รหสัโรค Anaemia in neoplasms ไม่มีหตัถการให้เลือด
ตรวจสอบการให้รหสัโรค กรณีให้รหสั D630 ตอ้งมีหตัถการให้เลือด หากไม่มีการให้เลือด ให้เลือกประเภท
โรครองเป็น Other

809
ให้รหสัโรคเกร็ดเลือดต ่า ร่วมกบัรหสัโรค Dengue hemorrhagic fever  ไม่มีรหสั
หตัถการให้เกร็ดเลือด

ตรวจสอบการให้รหสัโรค กรณีให้รหสั Pdx = A91หากไม่มีรหสัหตัถการให้เกร็ดเลือด 99.05 ไม่สามารถให้
รหสัโรครอง Sdx = D69.- ได้

810 ให้รหสัประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคลอ้งกบัอายุ
ตรวจสอบการให้รหสัโรคเบาหวานกรณีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ไม่สามารถให้รหสั Pdx or Sdx = E10.-ได ้
แกไ้ขรหสัโรคเบาหวานให้เหมาะสมกบัอายแุลว้ส่งเขา้มาใหม่

811  ให้รหสั Hyperglycemia ร่วมกบัรหสัโรคเบาหวาน
ตรวจสอบการให้รหสัโรค กรณีโรคเบาหวาน ไม่สามารถให้ร่วมกบัรหสั Hyperglycemia (R739) ได ้แกไ้ข
แลว้ส่งเขา้มาใหม่

812 ให้รหสัโรคไตวายเฉียบพลนัร่วมกบัรหสัโรคไตวายเร้ือรัง
ตรวจสอบการให้รหสัโรค โรคไตวายเฉียบพลนั N17-ไม่สามารถให้ร่วมกบัโรคไตวายเร้ือรัง N185 ได ้แกไ้ข
แลว้ส่งเขา้มาใหม่

813 ให้รหสัหตัถการไม่สอดคลอ้งกบักรณีการคลอดปกติ
ตรวจสอบการให้รหสัโรคหรือรหสัหตัถการ กรณีการคลอดปกติ (O80.0) ไม่สามารถให้ร่วมกบัหตัถการ 86.22
 ได ้แกไ้ขรหสัโรค หรือรหสัหตัถการให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

814 ให้รหสัโรคไม่สมัพนัธ์กบักรณีผูบ้ริจาคไต ตรวจสอบการให้รหสัโรคให้สมัพนัธ์กบักรณีผูบ้ริจาคไต (Z524)
815 มีการเรียกเก็บ HD ซ ้าซอ้นกบัโปรแกรม DMIS ตรวจสอบการเบิกกรณี HD ให้เบิกในโปรแกรม DMIS
831 HN ตรงกบัรายท่ีเคยส่งแลว้ แต่วนัเดือนปีเกิดไม่ตรงกนั ตรวจสอบ HN หรือวนัเดือนปีเกิด แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

850 กรณีอุบติัเหตุ แต่ไม่มีวนัท่ีและเวลาเกิดอุบติัเหตุ บนัทึกวนัท่ีและเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุให้ถูกตอ้ง  แลว้ส่งเขา้มาใหม่

851 วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุก่อน admit 28 วนัข้ึนไป หรือหลงัวนั Admit ตรวจสอบและบนัทึกวนัท่ีและเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุให้ถูกตอ้ง  แลว้ส่งเขา้มาใหม่

852 เบิกค่ารักษาพยาบาลในรหสั 58001 และ 58020 ภายในวนัเดียวกนั
ตรวจสอบการบนัทึกเบิก รหสั 58001 และ 58020 ในวนัเดียวกนัสามารถเบิกไดเ้พียงรหสัเดียว แกไ้ขให้
ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่
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853
เบิกค่ารักษาพยาบาลในรหสั 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ภายในวนั
เดียวกนั

ตรวจสอบการบนัทึกเบิก รหสั 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ในวนัเดียวกนัสามารถเบิกไดเ้พียงรหสั
เดียว แกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ส่งเขา้มาใหม่

854 รหสัเบิก 6207 และ 2011 เบิกไดเ้ฉพาะผูป่้วยในเท่านั้น ตรวจสอบการบนัทึกรหสัเบิก กรณีรหสั 6207 และ 2011 เบิกไดเ้ฉพาะผูป่้วยในเท่านั้น
888 กรณีขออุทรณ์ไม่พบขอ้มูลอา้งอิงในฐานของ สปสช. ให้ติดต่อ สปสช. ส่วนกลาง

889
เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถอุทธรณ์ไดเ้น่ืองจากอยูร่ะหวา่งการปิด Global Budget ของ 
สปสช.

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีตอ้งการอุทธรณ์ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการตอบกลบัจาก สปสช. เป็นกรณี Appeal nhso แลว้
 ดาวน์โหลดผ่านเมนู Appeal ส่งเขา้มาอีกคร้ัง

890 ผูป่้วยสิทธิวา่ง (PUC) ไม่สามารถบนัทึกเบิกได้ ขอ้มูลการรักษาผูป่้วยสิทธิวา่ง (PUC) ของ รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ไม่สามารถบนัทึกเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้

891
ขอ้มูลการตรวจวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจปีงบประมาณ 2558 เบิกใน
ระบบ OP/IP ปกติ

ตรวจสอบการบนัทึกขอ้มูลกรณีการตรวจวินิจฉยัราคาแพงและหตัถการโรคหวัใจ ขอ้มูลรับบริการ /จ าหน่าย
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค 57 ให้บนัทึกเบิกเป็นกรณี OP/IP ปกติ โดยไม่ตอ้งบนัทึกเบิกในหนา้ F4
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911
เป็นขอ้มูลผูป่้วยนอกท่ีไม่เขา้เกณฑเ์บิกจ่ายท่ีส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC / 
อุปกรณ์อวยัวะเทียม มีจ  านวนเงินรวม แต่ไม่ระบุรายการท่ีขอเบิก หรือกรณีสิทธิวา่ง
ไม่ระบุเง่ือนไขการเรียกเก็บ

หากเป็นการให้บริการภายในจงัหวดั ไม่ตอ้งส่งขอ้มูลเขา้มาเน่ืองจากไม่เขา้เกณฑก์ารเบิกจ่ายท่ีส่วนกลาง 
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี
๏  หากเป็นการเบิกกรณี OPHC ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บให้ระบุกรณีท่ีขอเบิกเช่น  Cryptococcal 
meningitis หรือ CA breast มาให้ครบถว้นและถูกตอ้ง
๏ หากเป็นการขอเบิกอุปกรณ์/อวยัวะเทียม ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการท่ีขอเบิกมาให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 
๏  หากเป็นกรณีสิทธิวา่ง ให้ระบุเง่ือนไขการเรียกเก็บวา่เป็น Normal, Accident หรือ Emergency แลว้แต่กรณี
๏  หากเป็นกรณี STROKE / STEMI  ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ บนัทึกรัหสโรค รหสัหตัถการให้
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
๏  หากเป็นกรณีส่งเสริมป้องกนัโรค บนัทึกขอ้มูลหนา้ส่งเสริมป้องกนัโรคให้ครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ ยกเวน้กรณีสิทธิวา่งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บตามจริง
๏ หากเป็นการขอเบิกกรณีคุมก าเนิดก่ึงถาวรในวยัรุ่น ไม่ตอ้งเลือกเง่ือนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการท่ีขอ
เบิกมาให้ครบถว้นและถูกตอ้ง 
๏ หากสถานะเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด และ รพ.ท่ีรักษา = รพ.หลกั ไม่สามารถเบิกกรณี OPAE ได้

912 ถูกระงบัการจ่ายโดยกรมบญัชีกลาง ติดต่อกรมบญัชีกลาง สปสช.จะแกไ้ขขอ้มูลตามท่ีกรมบญัชีกลางแจง้
921 ไม่ใช่หน่วยบริการท่ีให้บริการผ่าตดัเปล่ียนไต กรณีท่ีหน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาท่ี สปสช . เพ่ือยนืยนั

997
สิทธิประกนัสงัคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลนั , Instrument, Stereotactic 
Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมนัชาย/หมนัหญิง ท่ีส่งขอ้มูลล่าชา้
เกินระยะเวลา ท่ี สปส.ก าหนด

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่งตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีสิทธิ ประกนัสงัคมก าหนด เบิกกรณีไตวายเฉียบพลนั , 
Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมนัชาย/หมนัหญิง ท่ีส่งขอ้มูลล่าชา้
เกินระยะเวลา คือ ส่งขอ้มูลไดภ้ายใน 2 ปี นบัจากวนัท่ีรับบริการ(OP),หรือนบัจากวนั D/C ยกเวน้มะเร็ง
โปรโตคอล
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998  ส่งขอ้มูลเกินก าหนด
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีส่ง ตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดของแต่ละสิทธิ ขอ้มูลในแต่ละปีงบประมาณ 
สามารถส่งไดถึ้ง  30  ก.ย ของปีงบประมาณถดัไปเท่านั้น

999 ไม่พบขอ้มูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. / สนบท.
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของ PID  
2. ตรวจสอบสิทธิผ่านหนา้เวบ สปสช. หากพบขอ้มูลในฐานของ สปสช. แลว้ ให้ส่งขอ้มูลเขา้มาใหม่

AP1
เป็นขอ้มูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะไม่ถูกออก Statement แต่จะน าขอ้มูล
ใหม่ไปออกแทน

เป็นการแจง้เพ่ือทราบ

EA1
เป็นขอ้มูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะไม่ถูกออก Statement แต่จะน าขอ้มูล
ใหม่ไปออกแทน

เป็นการแจง้เพ่ือทราบ


