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ขอ้ก ำหนด รำยกำรอำ้งองิกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร (Lab Catalog) 

 

ทีม่ำและกำรจดัท ำรำยกำรอำ้งองิกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร 

รายการอา้งองิการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (Lab Catalog) เป็นเครือ่งมอืส าคัญในการเบกิจ่ายคา่บรกิารทางการ
แพทย ์เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิใหก้บัการท าธรุกรรมแตล่ะครัง้ ท าใหก้ารเบกิจา่ยสะดวกและถกูตอ้งแกท่ัง้ฝ่าย

สถานพยาบาลและฝ่ายผูต้รวจสอบ สามารถน าไปใชป้ระโยชนก์บัธรุกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยข์องสถานพยาบาลไดท้ัง้หมด 

การจัดท ารายการอา้งองินัน้ โดยหลกัแลว้จะใชข้อ้มลูการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทยข์องทาง
สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานทีรั่บตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทยท์ัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่เป็น Master File เขา้

มาสูโ่ครงสรา้งรายการอา้งองิการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร (Lab Catalog) ซึง่เป็นรูปแบบตาราง โดยมรีายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งดงันี้ 

รหสั format และ required: ควำมหมำยและค ำอธบิำย  

ตาราง Lab Catalog จะม ีcolumn format ใชร้ะบรุหัสของรูปแบบทีใ่ชก้บั data element แตล่ะตัว data 

format นีม้คีวามส าคญัเพราะสถานพยาบาลจะตอ้งก าหนดใหถ้กูตอ้งตามรูปแบบนี ้และ สกส. ก็ตรวจสอบขอ้มลูที่
ไดรั้บตามรูปแบบทีก่ าหนดนีเ้ชน่กนั 
 

ตำรำงที ่1 รหัสทีใ่ชก้ ากบั รูปแบบของขอ้มลูทีใ่ชก้ับ data element 

รหสั format และขอ้ก ำหนด  

IDX รหัสใชเ้ป็น ID รหัสเป็นตวัอักษร A-Z, a-z, ตวัเลข 0-9 ขนาดรหัสจะก าหนดไวใ้นรูปแบบ 

NM 
จ านวนเงนิ(money) หน่วยเป็นบาท เป็นเลขทีม่จีดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง ขนาดรวมไมเ่กนิ 11 หลกั 

ไมค่ัน่หลักพันและหลกัลา้นดว้ย “,” จ านวนเงนิทีเ่ป็นลบใชเ้ครือ่งหมาย “-” น าหนา้ 
กรณีไมม่จี านวนเงนิใช ้0.00 

DT 
Date time: แสดงวนัทีแ่ละเวลาใชรู้ปแบบวนัทีจ่ากปฏทินิสากล+เวลาตามมาตรฐาน ISO 8601 
โดยใช ้“T” คัน่ระหวา่ง <D> กบั <T> มรีูปแบบเป็น YYYY-MM-DDThh:mm:ss 
1 วนิาทหีลงัเวลา 23:59:59 = เวลา 00:00:00 ของวนัถัดไป 

ST string เป็นตวัอักษร, ตวัเลขและสญัลักษณ์ (ยกเวน้ < “>& ) ไมก่ าหนดขนาด ใชเ้ป็นรูปแบบทัว่ไป 

CV เป็น ST ทีเ่ป็น value set ตามที ่element ก าหนด 

CD เป็น ST ทีเ่ป็น code set ของ element ขนาดเป็นไปตามทีม่าตรฐานนัน้ก าหนด 
 

Column required เป็นรหัสทีแ่สดงถงึการบงัคับใช ้data element วา่ตอ้งมใีนขอ้มูลทีส่ง่หรอืไม่ 
required แนวทำงกำรก ำหนดใช ้data elements 

R required ตอ้งใหข้อ้มลู ใชต้รวจรับธรุกรรม เชน่ LCCode 
O optional จะใหข้อ้มลูหรอืไมก็่ได ้ขอ้มลูเพิม่รายละเอยีดทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่ LOINC 
C conditional ตอ้งใหข้อ้มลู เมือ่ธรุกรรมเป็นกรณีตรงกบัทีก่ าหนด  เชน่ BenefitPlan   หากยงัไม่

สามารถใหข้อ้มลูนี ้ใหบ้นัทกึตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารนี ้
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ตำรำงที ่2 โครงสรำ้งขอ้มูลรำยกำรอำ้งองิกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร (Lab Catalog) 

F Element Name Req Format Definition 
1. LCCode R IDX รหัสการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีส่ถานพยาบาล

ก าหนด ขนาด 1+ �1 
2. BillGroup R CV หมวดคา่รักษาพยาบาล �2 
3. CsCode C CD รหัสการตรวจฯ ตามประกาศของแตล่ะสทิธปิระโยชน ์�3 
4. TMLT R CD รหัสการตรวจ ตามบญัชรีายการ TMLT ทีป่ระกาศโดย สมสท. �4 
5. LOINC O CD รหัสการตรวจ ตามบญัชรีหัสมาตรฐาน LOINC �5 
6. Panel R CD ประเภทของรายการ  

P = ชดุการตรวจ (Order Panel) 
I = รายการ (Item) 

7. Name R ST ชือ่รายการตรวจ 
8. SFlag R CV ประเภทการรายงานผล �6 

R = ปกต ิ(Regular) 

S = เร่งดว่น (Stat) 
9. ChargeCat R CV ประเภทการเรยีกเก็บ �7 

R = กรณีปกตทิัว่ไป (Regular) 

An = ผูป่้วยตา่งชาต ิตา่งดา้ว (Alien) (n = digit 0…9) 
In = อตัราทีก่ าหนดไวก้บักลุม่หรอืระบบประกนัตา่งๆ (n = digit 
0…9) 

10. UnitPrice R NM ราคาเรยีกเก็บตอ่หน่วย 
11. BenefitPlan C CV สทิธปิระโยชน์ทีก่ าหนดราคาเบกิได ้�8 

CS = กรมบญัชกีลาง 

SS = ส านักงานประกนัสงัคม 
UC = ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ZZ = อืน่ๆ 

12. ReimbPrice C NM ราคาเบกิไดข้องแตล่ะ BenifitPlan �9 
13 UpdateFlag R CV สถานะการปรับปรุงขอ้มลู �10 

A = Activate ขอก าหนดรายการใหม ่

D = Deactivate ขอยกเลกิรายการทีใ่ชอ้ยู่ 
14. UPDateBeg R DT วนัทีแ่ละเวลา ราคาเรยีกเก็บ (UnitPrice) เริม่ใช ้
15. UPDateEnd R DT วนัทีแ่ละเวลา ราคาเรยีกเก็บ (UnitPrice) ยตุกิารใช ้
16. RPDateBeg C DT วนัทีแ่ละเวลา ราคาเบกิ (ReimbPrice) เริม่ใช ้�11 
17. RPDateEnd C DT วนัทีแ่ละเวลา ราคาเบกิ (ReimbPrice) ยตุกิารใช ้�11 
18. DateUpd R DT วนัทีแ่ละเวลาทีส่ถานพยาบาลสง่ใหป้รับปรุงรายการในระบบ  
 
 
หมายเหตุ 

ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

�1 รหัสการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีส่ถานพยาบาลก าหนด (LCCode) 1 รหัส ควรอธบิาย

รหัส TMLT ไดเ้พยีง 1 รายการ โดยไม่เอานยิาม (Element) หรอืคณุสมบตัอิืน่ๆ เชน่ ประเภทการรายงานผล (SFlag), 
ประเภทการเรยีกเก็บ (ChargeCat), สทิธปิระโยชน์การรักษา (BenefitPlan) เป็นตน้ เขา้มามผีลตอ่การก าหนดรหัส 

การจับคูร่หัสการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีส่ถานพยาบาลก าหนด (LCCode) กบัรหัสการตรวจ 
ตามบญัชรีายการ TMLT ใหห้น่วยบรกิารใชเ้ครือ่งมอื TMLT Mapping ทีจ่ัดท าโดย สมสท. และผ่านการตรวจสอบการ

จับคู ่(mapping) โดย สมสท. เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กตอ้งและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
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  �2 รหัสหมวดคา่รักษาพยาบาลทีใ่ชก้บั BillGroup เป็นรหัสหมวดคา่ใชจ้่ายของกรมบัญชกีลาง โดยให ้

บนัทกึตามรายการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย์  

รหสั ควำมหมำย 
1 คา่หอ้ง และคา่อาหาร 
2 คา่อวยัวะเทยีม และอปุกรณ์ในการบ าบดั 
3 คา่ยา และสารอาหาร 
5 คา่เวชภัณฑท์ีม่ใิชย่า 
6 คา่บรกิารโลหติ และสว่นประกอบของโลหติ 
7 คา่ตรวจวนิจิฉัยทางเทคนคิการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา 
8 คา่ตรวจวนิจิฉัยและรักษาทางรังสรัีกษา 
9 คา่ตรวจวนิจิฉัยโดยวธิพีเิศษอืน่ๆ 
A คา่อปุกรณ์ของใชแ้ละเครือ่งมอื 
B คา่ท าหัตถการ และวสิญัญ ี
C คา่บรกิารทางการพยาบาล 
D คา่บรกิารทางทนัตกรรม 
E คา่บรกิารทางกายภาพบ าบดั 
F คา่บรกิารฝังเข็มและคา่บรกิารการใหบ้รกิารบ าบัดของผูป้ระกอบโรคศลิปะอืน่ 
G คา่บรกิารอืน่ๆ 

 

�3 รหัสรายการการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ตามประกาศของแตล่ะสทิธปิระโยชนท์ีใ่หม้กีาร
เบกิจ่ายได ้เชน่ กรณีทีต่อ้งการท ารายการ Lab Catalog เพือ่เบกิตามสทิธปิระโยชน์ทีก่รมบัญชกีลางก าหนด ก็ใหใ้ช ้

รหัสตามประกาศของกรมบัญชกีลาง เป็นตน้ 
กรณีเป็นรายการทีย่ังไมม่รีายการใหเ้บกิตามสทิธปิระโยชนต์า่งๆ ใหบ้นัทกึเป็นคา่วา่ง หรอืไม่ตอ้งบนัทกึขอ้มูล

ใน element นี ้

 
�4 บญัชรีายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทยไ์ทย (Thai Medical 

Laboratory Terminology, TMLT) สามารถตดิตามประกาศและการเผยแพร่รหัส TMLT ไดท้ีเ่ว็บไซตข์อง ส านัก
พัฒนามาตรฐานระบบขอ้มลูสขุภาพไทย (สมสท.)  (www.this.or.th) หรอืในโปรแกรม TMLT Mapping 

กรณีทีส่ถานพยาบาลมรีายการการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีเ่ป็นรายการใหมห่รอืมรีายการการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีม่ปัีญหาในการจับคูก่บัรหัส TMLT ใหห้น่วยบรกิารตดิตอ่ไปทีส่ านักพัฒนา
มาตรฐานระบบขอ้มลูสขุภาพไทย (สมสท.) เพือ่ก าหนดรหัส TMLT ใหมแ่ละปรับปรุงใหร้หัสการตรวจ ตามบญัชี

รายการ TMLT ใหส้ามารถรองรับรหัส LCCode ไดค้รอบคลมุมากทีส่ดุ 
 

 

�5 รหัสมาตรฐานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์LOINC (Logical Observation Indentifiers  
and Code) เป็นระบบชือ่และ รหัสมาตรฐานสากลทีส่ถาบนัรเีกนสทรฟี (Regenstrief Institute) สามารถตดิตามการ

เผยแพร่รหัส LOINC ไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.loinc.org หรอืทีเ่ว็บไซตข์อง สมสท. (www.this.or.th) 
 

 
�6 ประเภทการรายงานผล หมายถงึ กรณีทีส่ถานพยาบาลหรอืหน่วยงานมกีารก าหนดราคาการเรยีกเก็บ 

คา่บรกิารทีแ่ตกตา่งกนัตามประเภทการรายงานผล  ถา้เป็นการรายงานผลแบบปกต ิ(Regular) ใหบ้นัทกึ เป็น “R” 

ถา้เป็นการรายงานผลแบบเร่งดว่น (Stat) ใหบ้นัทกึ เป็น “S”    ตามตวัอย่างตอ่ไปนี้ 
 

   ตวัอยา่งที ่6-1  

LCCode SFlag ChargeCat UnitPrice BenefitPlan ReimbPrice 
1234 R R 100.00 ZZ 80.00 
1234 S R 120.00 ZZ 80.00 

 
 
 

http://www.this.or.th/
http://www.loinc.org/
http://www.this.or.th/
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 �7 ประเภทการเรยีกเก็บ หมายถงึ กรณีทีส่ถานพยาบาลหรอืหน่วยงานมกีารก าหนดราคาการเรยีกเก็บ

คา่บรกิารทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเภท  
- กรณีเป็นราคาเรยีกเก็บส าหรับประเภทปกตทิัว่ไปของสถานพยาบาลหรอืหน่วยงาน (Regular) ใหบ้นัทกึ 

เป็น “R”  
- กรณีเป็นราคาเรยีกเก็บส าหรับชาวตา่งชาต ิหรอื ตา่งดา้ว (Alien) ใหบ้นัทกึขอ้มูลเป็น “A”ตามดว้ยตัวเลข 

(digit) ตัง้แต ่0 ถงึ 9 ตามจ านวนประเภทชาวตา่งชาต ิหรอื ตา่งดา้ว (Alien) ทีส่ถานพยาบาลหรอื
หน่วยงานก าหนดไว ้
 

           เชน่ สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานมกีารก าหนดอตัราการตรวจชาวตา่งชาตแิละตา่งดา้ว ไว ้2 อตัรา 
แตกตา่งกนั ใหบ้นัทกึตามตวัอยา่งตอ่ไปนี้ 
 

          ตวัอยา่งที ่7-1 

LCCode SFlag ChargeCat UnitPrice BenefitPlan ReimbPrice 
1234 R A0 100.00 ZZ 80.00 
1234 R A1 120.00 ZZ 80.00 

 
- กรณีเป็นราคาเรยีกเก็บตามอตัราทีก่ าหนดไวก้บักลุม่หรอืระบบประกนัตา่งๆ รวมถงึการช าระเงนิเอง  ให ้

บนัทกึขอ้มูลเป็น “I”ตามดว้ยตัวเลข (digit) ตัง้แต ่0 ถงึ 9 ตามจ านวนประเภทอัตราการเรยีกเก็บของกลุม่

หรอืระบบประกนัตา่งๆ ทีส่ถานพยาบาลหรอืหน่วยงานก าหนดไว ้
 

      เชน่ สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานมกีารก าหนดอตัราการตรวจกลุม่หรอืระบบประกนัตา่งๆไว ้2 อตัรา 
แตกตา่งกนั ใหบ้นัทกึตามตวัอยา่งตอ่ไปนี้ 

 

ตวัอยา่งที ่7-2 
LCCode SFlag ChargeCat UnitPrice BenefitPlan ReimbPrice 
1234 R I0 100.00 ZZ 80.00 
1234 R I1 120.00 ZZ 80.00 

 

�8 กรณีไมม่กีารก าหนดสทิธปิระโยชน์ทีก่ าหนดราคาเบกิได ้(BenefitPlan) ใหก้ าหนดเป็นคา่วา่งหรอืไม่ตอ้ง

บนัทกึขอ้มูลใน element นี ้

 �9 กรณีทีไ่มม่กีารก าหนดราคาทีเ่บกิไดข้องแตล่ะสทิธปิระโยชน ์(ReimbPrice) ใหบ้นัทกึเป็น “0.00” 

�10 สถานะการปรับปรุงขอ้มูล ม ี2 สถานะ  

สถำนะที ่1  เป็นรายการตรวจทีส่ถานพยาบาลหรอืหน่วยงานก าหนดใหร้ายการนีใ้ชง้าน (Activate) ใหร้ะบ ุ 
element UpdateFlag เป็น “A”   และตอ้งก าหนดวนัที ่เวลา ยตุกิารใชง้าน ในฟิลด ์UPDateEnd เป็น  

“9999-12-31T23:59:59” 
 

สถำนะที ่2 เป็นรายการตรวจสถานพยาบาลหรอืหน่วยงานก าหนดใหร้ายการนีย้ตุกิารใชง้าน (Deactivate) 

ใหร้ะบ ุelement UpdateFlag เป็น “D” 
 
       เชน่ สถานพยาบาลหรอืหน่วยงานเคยมรีายการตรวจ Electrolyte ใน Lab Catalog ราคา 120.00 บาท 

แตใ่นเวลาตอ่มาปรับราคาเป็น 150.00 บาท จะตอ้งบนัทกึรายการตรวจเดมิเป็นสถานะ “D” พรอ้มระบวุนัทียุ่ตกิารใช ้
ราคา 120.00 บาท(UPDateEnd)  และบนัทกึรายการตรวจ Electrolyte ราคา 150.00 บาท โดยมสีถานะ เป็น “A” 
ตามตวัอย่างการบนัทกึตอ่ไปนี้ 
 

ตวัอยา่งที ่10-1 
LCCode SFlag Charge 

Cat 
Unit 
Price 

Benefit 
Plan 

Reimb 
Price 

UPDateBeg UPDateEnd Update 
Flag 

1234 R R 120.00 CS 80.00 2018-10-01T00:00:00 2019-09-30T23:59:59 D 

1234 R R 150.00 CS 80.00 2019-10-01T00:00:00 9999-12-31T23:59:59 A 
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 �11 วนัทีแ่ละเวลา ทีเ่ริม่ใช ้(RPDateBeg) และยตุกิารใช ้(RPDateEnd) ราคาเบกิ  

  - กรณีทีม่กีารก าหนดราคาเบกิไดใ้นแตล่ะสทิธปิระโยชน์ ใหบ้ันทกึวนัทีแ่ละเวลาเริม่ใชแ้ละยุตติาม
ประกาศของสทิธปิระโยชนนั์น้ 

  - กรณีทีไ่มม่กีารก าหนดราคาเบกิตามสทิธปิระโยชน ์ไมต่อ้งบนัทกึวนัทีแ่ละเวลา ทีเ่ริม่ใช ้และยุติ

การใชร้าคาเบกิ   

  

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


