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แนวทางการสง่ขอ้มลู รายการอา้งองิการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (Lab Catalog) 

ตามทีเ่อกสาร ขอ้ก าหนดรายการอา้งองิการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดป้ระกาศไปแลว้ จงึขอแจง้แนวทาง

ปฏบิตัสิ าหรับสถานพยาบาลทีส่ง่ขอ้มูลผ่านระบบส านักสารสนเทศบรกิารสขุภาพ (สกส.) ดังนี้ 

 

1.  ชอ่งทางการรบั-สง่ขอ้มูลเพือ่การปรบัปรุง Lab Catalog 

       สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสง่ไฟล ์Lab Catalog ในรูปแบบ Excel file (.xls) มายัง 

ส านักสารสนเทศบรกิารสขุภาพ (สกส.) โดยผ่านทางอเีมลไ์ปที ่mailbox   

 labref@cat.chi.or.th  

โดย สกส.จะตอบกลบัและแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มลูไปทีอ่เีมลท์ีส่ถานพยาบาลสง่ขอ้มลูมา 

 

2.  การก าหนดชือ่ไฟล ์

ในสว่นของรูปแบบการตัง้ชือ่ไฟลใ์หม้รีูปแบบดงันี้ 

 

  

 

<Hcode> คอื รหัสสถานพยาบาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรหัส 5 หลกั ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
<period>    : เลขงวดการสง่ขอ้มลูรายการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ปรับปรุงรายการ เป็นเลขอนุกรม 4 หลกั  

 

เชน่ 
  กรณีเป็นการสง่ครัง้แรกของสถานพยาบาล <period>จะเทา่กับ 0001  

กรณีการสง่ครัง้ตอ่ไปจะเป็น 0002 – 9999 ซึง่จะตอ้งไมซ่ ้ากันในการสง่แตล่ะครัง้  
ยกเวน้หากใชต้ัวเลขไปถงึ 9999 แลว้ใหเ้ริม่ 0001 ใหมไ่ด ้

 

ตวัอยา่งการตัง้ช ือ่ไฟล ์
 
        โรงพยาบาล A รหัสสถานพยาบาลเป็น 10000 มกีารสง่บญัชรีายการตรวจให ้สกส. เป็นครัง้แรก ชือ่ไฟลบ์ัญชี
รายการตรวจทีส่ง่จะถกูตัง้เป็น  
 
                                  10000_labcat_0001.xls  

 
         เมือ่มกีารสง่รายการครัง้ตอ่ไปชือ่ไฟลจ์ะตอ้งถกูตัง้เป็น  
 
                                   10000_labcat_0002.xls 

 

*** ขอ้ควรระวงั หากสถานพยาบาลตัง้ชือ่ไฟลไ์มถ่กูตอ้ง ระบบจะถอืเป็น spam และจะไมม่กีารตอบรับจาก สกส. 

 

3.  การปรบัปรุงรายการ Lab Catalog 

      รายการตรวจของทางสถานพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งย่อมจะมกีารเคลือ่นไหวหรอืเปลีย่นแปลงได ้ไม่

วา่กรณีทีม่รีายการตรวจใหม ่รายการตรวจทีย่กเลกิ รวมไปถงึรายการตรวจทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคา ซึง่ลว้นเกีย่วขอ้ง
กบัการท าธรุกรรมในแตล่ะชว่งเวลา ดังนัน้ในบญัชอีา้งองิการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตอ้งมกีารปรับปรุงตามเวลาที่

สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานเห็นสมควร เพือ่มใิหก้ารเบกิจา่ยเกดิการตดิขดั 

 <Hcode>_labcat_<period>.xls 
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     การจัดสง่ขอ้มลูเพือ่ปรับปรุง Lab Catalog สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานสามารถจัดสง่ขอ้มลูใหมเ่ขา้มาไดเ้ป็น

งวดๆ โดยระบงุวดไลต่ามล าดับไปเรือ่ยๆ ซึง่รายการสง่นัน้จะมาเป็นจ านวนกีร่ายการก็ไดใ้นแตล่ะครัง้ แตร่ายการทีส่ง่
นัน้จะตอ้งมคีณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึง่ตามนี ้

1. กรณีเป็นรายการตรวจใหมท่ีไ่ม่เคยมกีารกอ่นใน Lab Catalog (เพิม่รายการตรวจใหม)่ ใหร้ะบ ุelement 
UpdateFlag เป็น A    และระบวุนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุหรอืยตุริายการนัน้ (UPDateEnd) เป็น  

" 9999-12-31T23:59:59" 

2. กรณีเป็นรายการเดมิทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหรอืราคา หรอืยกเลกิรายการตรวจ ใหร้ะบ ุ
UpdateFlag  รายการเดมิเป็น D และระบวุนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุหรอืยตุริายการนัน้ (UPDateEnd) 

และสง่รายการใหมท่ีป่รับปรุงแลว้เขา้มาในระบบ  โดยระบ ุUpdateFlag เป็น A  
*** วนัเวลายตุกิารใชร้ายการเดมิ และวนัเวลาเริม่ใชร้ายการใหม ่จะตอ้งไม่ทบัซอ้นกนั*** 

 
รายการตรวจใดทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดหรอืราคา ใหด้ าเนนิการสง่รายการเดมิทีต่อ้งการ UpdateFlag  เป็น 

D มากอ่นเสมอ และสง่รายการใหมท่ีต่อ้งการ UpdateFlag เป็น A โดยสถานพยาบาลอาจเลอืกสง่รายการที่

ตอ้งการยตุกิารใชแ้ละรายการทีป่รับปรุงใหมเ่ขา้มาพรอ้มกนั หรอืสง่รายการทีต่อ้งการยตุกิารใชเ้ขา้มากอ่นแลว้คอ่ย
สง่รายการทีป่รับปรุงใหมม่าภายหลงั ท าไดท้ัง้ 2 กรณี แตไ่ม่ควรมรีะยะเวลาหา่งกนัมากกวา่ 1 เดอืน  

 
 

4.  การตรวจรบัขอ้มูล 
ขอ้มลูรายการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ถานพยาบาลสง่มา สกส.จะแบง่การตรวจสอบเป็น 2 จังหวะ ดงันี ้

1. การตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟลข์อ้มลู  

สกส.จะตรวจสอบความถกูตอ้งของไฟลข์อ้มลูเบือ้งตน้ เชน่ 

รหัสไมผ่่านการตรวจรับ – แกแ้ลว้สง่ใหม่ 

Y:  ไฟลม์ชี ือ่หรอืรูปแบบไมถู่กตอ้ง 

W: รหัสสถานพยาบาลไมอ่ยูใ่นระบบ  

U: เลข period ซ ้า 

X: เนือ้หาไฟลซ์ ้า 

รหัสผา่นการตรวจรับ 

A: ตรวจขอ้มูลผ่าน - รอผลการตรวจขอ้มูลละเอยีด 

     สถานพยาบาลจะตดิรหัส U ก็ตอ่เมือ่ ช ือ่ไฟลซ์ า้กับไฟลท์ีส่ถานพยาบาลเคยสง่มา และ 
สกส.รับขอ้มลูในไฟลนั์น้ไวแ้ลว้อย่างนอ้ย 1 รายการ 

 
หมายเหต ุสถานพยาบาลจะไดรั้บผลการตรวจสอบไฟลท์นัทหีลงัการสง่ ผา่นระบบอเีมลต์อบกลบัอตัโนมัต ิ

 

2. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู  
ผลการตรวจขอ้มูลละเอยีด จะไดรั้บเฉพาะรายการทีผ่่านผลการตรวจรับเบือ้งตน้เทา่นัน้  

ตรวจขอ้มูลทีก่ าหนดวา่ตอ้งม ีสกส.จะตรวจสอบรายละเอยีดของขอ้มูล เชน่ 
 

รหัสไมผ่่านการตรวจรับ   

1xx: ตรวจขอ้มลูทีก่ าหนดวา่ตอ้งม ี 

2xx: ตรวจความถกูตอ้งของรหัส TMLT  

3xx: ตรวจความถกูตอ้งกบัอตัราทีเ่บกิไดต้ามชว่งเวลา         
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9xx: ตรวจเรือ่งอืน่ๆ 

รหัสผา่นการตรวจรับ 

  A: ตรวจขอ้มลูผา่น                       

โดยสถานพยาบาลสามารถศกึษารายละเอยีดการตรวจสอบเพิม่เตมิไดท้างเว็บไซต ์www.chi.or.th  หัวขอ้ 

“ระบบงานตา่งๆ” ในสว่น “Catalog” 

หมายเหต ุสถานพยาบาลจะไดรั้บผลการตรวจสอบขอ้มูลภายใน 1 วนัท าการ ไมเ่กนิ 3 วนัท าการหลงัการสง่ 

โดยจะแจง้รายการขอ้มลูทีผ่่านการตรวจสอบและรายการทีไ่ม่ผา่นการตรวจสอบพรอ้มแจง้รหัสขอ้ผดิพลาด เพือ่ให ้

สถานพยาบาลท าการแกไ้ขแลว้สง่เขา้มาในระบบใหม ่

 

5. การขอขอ้มูล Lab Catalog ของสถานพยาบาล 

           สกส.จะพัฒนาระบบใหส้ถานพยาบาลสามารถขอขอ้มลู Lab Catalog ทัง้หมดของสถานพยาบาลทีผ่า่นการ

ตรวจสอบและอยูใ่นระบบแลว้ ไดใ้นระยะตอ่ไป โดยสถานพยาบาลสามารถตดิตามรายละเอยีดไดท้างเว็บไซต ์

www.chi.or.th  หัวขอ้ “ระบบงานตา่งๆ” ในสว่น “Catalog” 

 

6. ชอ่งทางการตดิตอ่ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีใ่นการจดัท า Lab Catalog 

       กรณีเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการจัดท า Lab Catalog ของสถานพยาบาล มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการจัดท าและสง่ขอ้มลู 

Lab Catalog สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้างชอ่งทางตา่งๆ ดังนี ้

 Line:        

 อเีมล:์ labsupp@cat.chi.or.th 

 

 

 

 

 

************************** 
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