
โครงสรางและรูปแบบของแฟม BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT 

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec> 
<HCODE>HospCode</HCODE> 
<HNAME>HospName</HNAME> 
<DATETIME>GenDT</DATETIME> 
<SESSNO>SessionId</SESSNO> 
<RECCOUNT>RecordCount</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
Station|AuthCode|DTTran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag&eol 
</BILLTRAN> 
<OPBills invcount="[invcnt]" lines="[linecnt]"> 
InvNo|BillMuad|Amount|Paid&eol 
</OPBills> 
<DxProcs></DxProcs>* 
<ServiceTypes></ServiceTypes>* 
<BillSupplement></BillSupplement>* 
<END>Checksum</END> 
หมายเหตุ*  ขอมูลสวน <DxProcs> การวินิจฉัยและหัตถการ, 

<ServiceTypes> ประเภทการบริการ แบงตามคุณสมบัติตาง ๆ ของบริการที่ใหกับผูปวย และ
<BillSupplement> รายการที่กําหนดใหแจงรายละเอียดของบริการเพิ่ม 
ยังไมไดใชใน version 0.9 นี้ 

 แฟมขอมูลเปน text file ที่ใชโครงสรางทั่วไปของ XML ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือการใช Tag เปนตัวปดหัวและ
ทายขอมูลแตละสวน และมีขอกําหนดรูปแบบของขอความและตัวอักษรที่ใชได รายละเอียดของ XML format มีมาก
เกินกวาจะแสดงในที่นี้ได คําอธิบายขางลางนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนตางๆ ที่นํามาใชกับแฟมขอมูลนี้เทานั้น 

รูปแบบที่กําหนดใหใชในตวัขอมูล 
&eol end-of-line ใชตัวอักษร 0D,0A (hex)/13,10 (decimal) หรือ 0A/10 ตาม

รหัส ASCII 
| Vertical bar = ASCII 7C/124 เปนตัวแบง field ตางๆในสวนที่เปนรายการ

ธุรกรรมแตละบรรทัด  
Date time  มีรูปแบบเปน YYYY-MM-DD HH:MM:SS โดย 

YYYY = ป, ใช ค.ศ. ไมใช พ.ศ. 
MM = เดือน 01-12 (left pad ดวย สําหรับ 1-9) 

DD = วันที่ 01-28|29|30|31 (left pad ดวย 0 สําหรับ 1-9) 

HH = ช่ัวโมง 00-23, MM = นาที 00-59, SS = วินาที 00-59  
(left pad ดวย 0 สําหรับ 0-9) 

หลังเวลา 23:59:59 ของวันนี้ = 00:00:00 (วินาทีแรก)ของวันใหม 

คําอธิบายและขอกําหนดของ Element และ Attribute ตาง ๆ 
ClaimRec เปนหัวเรื่องของขอมูลชุดนี้ 

System ระบบบริการ = OP (ผูปวยนอก) 
PayPlan ระบบประกันสุขภาพ = CS (สวัสดิการขาราชการกรมบัญชีกลาง) 
Version เลขกํากับของรุนของการปรับปรุง =  0.9 



HCODE รหัส ร.พ, ใสรหัส ร.พ HospCode. C(5) 
HNAME ช่ือ ร.พ.,ใสช่ือ ร.พ.  HospName C(*) 
DATETIME วันที่เวลาที่ทําชุดขอมูล, GenDT ตามรูปแบบ Date time 
SESSNO เลขลําดับงวดสง, SessionId สถานพยาบาลเปนผูกําหนด, ไมซ้ํากันระหวางชุด 
RECCOUNT จํานวนรายการใน  <BILLTRAN> 
BILLTRAN บันทึกของการเบิกแตละรายการบรรจุขอมูลตาง ๆ ตามที่กําหนด ขั้นแตละ field ดวย | 

กรณีท่ี field ไมมีขอมูล ใหบันทึก | ที่ติดกันกับ |กอนหนา โดยไมมีชองวาง ซึ่งผลจะเปน 
|| 

Fields ตาง ๆ ใน BILLTRAN 
Station จุดเก็บคารักษา (สถานี) ที่บันทึกธุรกรรมนี ้
AuthCode เลขที่อนุมัติของธุรกรรม, ไดจาก สกส. ผานระบบตรวจอนุมัติที่เกี่ยวของ ปจจุบันใชเฉพาะ

ระบบไตเทียม 
DTTran วันที่และเวลาของการเรียกเก็บคารักษาครั้งนี้ 
HCode รหัส ร.พ. ที่ทําธุรกรรม 
InvNo เลขที่สําคัญของการจัดเก็บคารักษา, เลขสําคัญนี้ใชซ้ําไมได 
BillNo เลขที่ใบเสร็จใชเมื่อสถานพยาบาลออกใบเสร็จใหแกผูปวย, เชนกรณีมีคาใชจายสวนที่เบิกไมได 

(Paid > 0) 

HN เลขประจําตัวผูปวย 
MemberNo เลขประจําสมาชิกโครงการ (ไมบังคับใชแลวต้ังแต 2550) 
Amount ยอดเงินรวมของบริการที่จัดเก็บ 
Paid ยอดเงินรวมที่ผูปวยจายในครั้งนี้ (ถามี) 
VerCode รหัสการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
Tflag รหัสบงช้ีวิธีการ ใชเฉพาะบางรายการเชน กรณียกเลิกการใช 

OPBills รายการคารักษาพยาบาลผูปวยตามหมวดตาง ๆ ที่กําหนด 
invcount จํานวน Invnoที่ไมซ้ํากันในรายการชุดนี้ ซึ่งตองเทากับจํานวน InvNo (หรือจํานวน

รายการ) ที่มีใน BILLTRAN ที่สงมาในแฟมเดียวกันนี้ 
lines จํานวนบรรทัดของรายการยอยในสวนนี้ 
Fields ตาง ๆ ใน OPBills 
InvNo เลขที่สําคัญของการจัดเก็บคารักษา (เปนเลขเดียวกับที่แจงไวใน BILLTRAN) และทุก InvNo 

จะตองอางอิงกับ InvNo ในรายการยอยของ BILLTRANที่สงมาในแฟมเดียวกันนี้ได 
BillMuad รหัสหมวดคารักษาพยาบาลตามที่กําหนด ในตารางหมวดคารักษาพยาบาลขางลาง 
Amount ยอดเงินรวมของบริการที่จัดเก็บแยกตามหมวด 
Paid ยอดเงินรวมของบริการที่ผูปวยจายแยกตามหมวด 

END Checksum ของ text ใน BILLTRAN<YYYYMMDD>.TXT 



ตารางหมวดคารักษาพยาบาล ใชกับ field BillMuad ใน <OPBills> 

รหัส คําอธิบาย. 
1 คาหอง/คาอาหาร 
2 อวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดรักษา 
3 ยาและสารอาหารทางเสนเลือดที่ใชใน ร.พ. 
4 ยาที่นําไปใชตอที่บาน 
5 เวชภัณฑที่ไมใชยา 
6 บริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต 
7 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคฯและพยาธิวิทยา 
8 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีฯ 
9 ตรวจวินิจฉัยและวิธีพิเศษอื่น ๆ 
A อุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย 
B ทําหัตถการและบริการวิสัญญี 
C คาบริการทางการพยาบาล 
D บริการทางทันตกรรม 
E บริการทางกายภาพบําบัดและเวชกรรมฟนฟู 
F บริการฝงเข็ม/การบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ 
G บริการอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา 



ตัวอยางการจดัทําขอมูลเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรกัษาตอเนื่อง ที่สง สกส. 

<ClaimRec System="OP" PayPlan="CS" Version="0.9"></ClaimRec> 
<HCODE>00001</HCODE> 
<HNAME>ร.พ. สกส ทดสอบ</HNAME> 
<DATETIME>2008-05-01 12:29:15</DATETIME> 
<SESSNO>0001</SESSNO> 
<RECCOUNT>9</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
01||2008-04-28 17:06:33|00001|2008040100001|2008040151126|501205120||3079.00|0.00|| 
01||2008-04-29 18:00:00|00001|2008040100002|2008040151128|510405122||2000.00|20.00|| 
01||2008-04-28 18:07:03|00001|2008040100003|2008040151139|501205120||1200.00|0.00|| 
01||2008-04-28 20:01:44|00001|2008040100004|2008040152001|501205120||200.00|0.00|| 
01||2008-05-29 07:52:46|00001|2008050100001|2008050100124|501205120||504.00|300.00|| 
01||2008-05-29 08:00:30|00001|2008050100002|2008050100126|501205120||1065.00|0.00|| 
01||2008-05-29 09:00:44|00001|2008050100003|2008050100152|501205120||15000.00|0.00|| 
01||2008-05-28 10:16:21|00001|2008050100004|2008050100170|501205120||30.00|0.00|| 
01||2008-05-29 10:55:01|00001|2008050100005|2008050100928|501205120||30.00|500.00|| 
</BILLTRAN> 
<OPBills invcount="9" lines="17"> 
2008040100001|1|1500.00|0.00 
2008040100001|4|700.00|0.00 
2008040100001|5|300.00|0.00 
2008040100001|4|79.00|0.00 
2008040100001|9|500.00|0.00 
2008040100002|1|1500.00|20.00 
2008040100002|2|500.00|0.00 
2008040100003|4|1200.00|0.00 
2008040100004|1|200.00|0.00 
2008050100001|5|504.00|300.00 
2008050100002|6|1000.00|0.00 
2008050100002|9|65.00|0.00 
2008050100003|1|750.00|0.00 
2008050100003|4|500.00|0.00 
2008050100003|B|350.00|0.00 
2008050100004|2|30.00|0.00 
2008050100005|G|0.00|500.00 
</OPBills> 
<END>6A17FB4981600C4855758C576B639086</END> 

- ทุกรายการใน BILLTRAN จะตองมีรายการยอยแสดงใน OPBills เสมอ 
- จํานวน RecordCount ใน RECCOUNT ตองเทากับที่แจงใน attribute invcount ของ OPBills 
- แตละรายการใน OPBills = 1 line ซึ่งรายการรวมทั้งหมดระบุใน attribute lines 
- ผลรวมของ Amount, Paid ของรายการใน OPBills ที่มี InvNo เดียวกันจะตองเทากับ Amount, Paid 
ของรายการใน BILLTRAN ที่มี InvNo นั้น 

 

A 

Amount = 1500.00 + 500.00 = 2000.00 

Paid = 20.00 + 0.00 = 20.00 


