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คำนำ
ปีพุทธศักราช 2565 เป็นวาระครบปีที่ 10 ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ได้
ทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ และให้บริการมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบ
สุขภาพของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ “ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูล
สุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ตลอด 10
ปี เราทำงานร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านระบบข้อมูลสุขภาพ ระบบสุขภาพดิจิทัล และระบบ
สุขภาพในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่เราสัญญาไว้ว่าจะ “พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบ
สามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” เราได้ศึกษาวิจัยสถานการณ์
มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของไทย ศึกษาวิจัยมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศต่างๆ และ
มาตรฐานสากล เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาให้ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพไทย สิบปีเป็นวาระที่เหมาะสมที่จะรวบรวมความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ
ประสบการณ์การพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพที่ สมสท.ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา10 ปี มาเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานและท่านที่สนใจการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ระบบสุขภาพดิจิทัล
และระบบมาตรฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2555 เป็นปีที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เริ่มแผนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบ
ข้อมูลสุขภาพ และได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ สมสท.) เพื่อ
ดำเนินการแผนงานนี้ จากผลงานวิจัยเรื่อง eHealth in Thailand: the current status1 ในปี 2553 ที่ สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานองค์การอนามัยโลก (WHO)
ประจำประเทศไทย หนึ่งในข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมในการวิจัยครั้งนั้นคือประเทศไทยควรพัฒนา
มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อเป็นฐานราก(foundation) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health
IT/eHealth) ของประเทศ มาตรฐานข้อมูลสุขภาพมาตรฐานแรกที่ สมสท.ศึกษาวิจัยคือมาตรฐานข้อมูลและรหัส
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (medical laboratory coding and terminology) ซึ่งยังไม่มีใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ามาตรฐานสากล Logical Observation Identifiers Names and Codes
(LOINC) มีความสอดคล้องกับบริบทการบริการสุขภาพไทย ควรนำาปรับใช้กับประเทศไทย สมสท.ได้พยายาม
เผยแพร่ความรู้และขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ ใช้มาตรฐาน LOINC ในระบบข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20841712/
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ฯ (Laboratory Information Systems- LIS) แต่เนื่องจากขาดแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน
LOINC จึงยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ในช่วงเวลานั้น จนเมื่อ ปี 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต้องการปรับ
รายการค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการที่ใช้มามากกว่า 10 ปี ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการบริการทาง
การแพทย์ที่เปลี่ยนไป จึงมีประกาศให้ใช้ LOINC ในการจัดหมวดหมู่และรหัสรายการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ในระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามข้อเสนอของ สมสท. แต่เนื่องจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่ารายการและรหัสการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการฯ ที่ใช้สำหรับการเบิกจ่ายฯ ไม่ควรมีความละเอียดเหมือนกับรายการในมาตรฐาน LOINC จึง
มอบหมายให้ สมสท.พัฒนา รายการและรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯที่เหมาะสมกับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล สมสท.จึงพัฒนามาตรฐาน บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT) โดยปรับลดความละเอียดของการระบุรายการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการฯในมาตรฐาน LOINC ลงแต่ยังคงมีความเชื่อมโยงกับรหัสมาตรฐาน LOINC ได้อย่าง
สมบูรณ์
นับแต่ ปี พ.ศ. 2555 สมสท. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยมาตรฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์มาตลอด และได้พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษามาตรฐาน TMLT ให้ทันสมัย และให้บริการข้อมูลมาตรฐาน
TMLT กับกองทุนประกันสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้นในวาระครบรอบ
10 ปี ของการก่อตั้ง สมสท. จึงเป็นวาระที่ดีที่จะรวบรวมผลงานการวิจัยพัฒนา ความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษา
และพัฒนา มาตรฐาน LOINC และ TMLT ที่ผ่านมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจการพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพใน
ประเทศไทย ร่วมถึง นักวิชาการ ผู้ใช้มาตรฐาน TMLT ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพ และประชาชนทั่วไป
สมสท.ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการนำ TMLT ไปใช้ ทำให้ระบบข้อมูล
สุขภาพที่แตกต่างหลายระบบสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ และ
การบริหารทรัพยากรสุขภาพ สมสท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
การพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพ การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของ
ประเทศตามสมควร

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
กรกฎาคม 2565
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บทที่ 1
มาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย กับระบบขอมูลสุขภาพของไทย
ประเทศไทยเริ่ม มีการใชรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ในส วนของการเบิกจาย
คาบริการสาธารณสุข ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแตป พ.ศ.2549 ตอมากระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักยโยบาย
และยุทธศาสตร (สนย.) ในขณะนั้น ไดมีการพัฒนาและกำหนดรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
และนำไปใชในการสงขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ผานมาตรฐานโครงสรางขอมูล (Data Set) 21 แฟม
และ 43 แฟม ในเวลาตอมา อยางไรก็ตามรหัสมาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชยัง
ขาดความครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะในทางคลินิกที่ตองการรายละเอียดการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งยังขาดการบูรณาการ ขาดระบบการจัดการการกำหนดรหัสที่ดี ทำใหขอมูลทาง
คลินิกที่เกี่ยวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Medical Laboratory Information) ของ
หนวยงานหรือหนวยบริการตางๆ เชน โรงพยาบาล ไมสามารถทำงานรวมกันได และรหัสมาตรฐานที่ใชกันสวน
ใหญยังใชในการตอบโจทยการทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รหัสคาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและ
พยาธิวิทยา ในหมวดที่ 7 ของอัตราคาบริการสาธารณสุข ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ใช
เพื่อสำหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ โดยรหัสดังกลาวมุงเนนเรื่องการ
เบิกจายคาบริการสาธารณสุขเปนหลัก เปนตน หรือรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
ที่ใชในโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขยังคงเนนการสงขอมูลเฉพาะในกลุมการ
ตรวจ หรือกลุมโรคบางกลุมโรคที่ตองการเทานั้น นอกจากนี้การพัฒนาและกำหนดรหัสยังขาดระบบที่เปน
มาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงไปสูรหัสมาตรฐานอื่น ๆ ทำใหมีการใชงานในยังอยู วงจำกัด
1.1 รหัสการเบิกจายคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชในการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีการกำหนดรายการและอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชใน
การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ตามหนังสือที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
ซึ่งไดมีการกำหนดรหัสและรายการที่เกี่ยวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ในหมวดที่ 6
คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิ
วิทยา ภายหลังไดมีการประกาศปรับ ปรุงแกไขปรับปรุง ตามหนังสื อเลขที่ กค 0416.2/ว393 ลงวั นที ่ 10
ตุลาคม 2560 โดยมีการแกไขปรับปรุงเฉพาะรายการในหมวดที่ 6 และ หมวดที่ 7 (ยกเวน ขอ 7.7) ทั้งนี้
เพื่ อใหสอดคลองกับ การใหบ ริการของสถานพยาบาลในปจ จุบ ั น รวมทั้งมีความเหมาะสม ครอบคลุม การ
รักษาพยาบาลที่จำเปน สอดคลองกับ การพัฒนาดานเทคโนโลยี ทางการแพทยและสภาวะทางเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ยังไดยังมีการปรับปรุงหมวดหมูคาการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย ใหสอดคลองกับระบบชื่อ
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Logical Observation Identifiers Names

22| |บัญ
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องปฏิ
ิการทางการแพทย

and Codes: LOINC) ซึ่งเปนระบบมาตรฐานสากลที่ใชแพรหลายในหลายประเทศ สำหรับรายละเอียดใน
หมวดคาใชจายและตัวอยางการกำหนดรหัสมีดังนี้
หมวดที่ 6 คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต
หมวดที่ 6 คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต หมายถึง คาจัดการบริการการใหโลหิต หรือ
สวนประกอบของโลหิต เชน โลหิต (Whole Blood) เม็ดโลหิตแดง (Pack Red Cell) พลาสมาสด (Fresh
Plasma) เกล็ดโลหิต (Platelet Concentration) พลาสมา (Plasma) โดยใหรวมอุปกรณบรรจุ น้ำยาที่ใชใน
การเตรียมการตรวจทางเทคนิค ตลอดจนคาบริการในการใหดวย
สำหรับแนวทางการจัดกลุมหากจำแนกตามรหัสที่เปนการตรวจฯ และผลิตภัณฑ ในหมวดที่ 6 นี้อาจมี
การแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 เปนรหัสการตรวจวิเคราะหเพื่อการใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด
ในกลุ  ม นี ้ จ ะเป น การกำหนดรหั ส รายการและอั ต ราการเบิ ก จ า ยในส ว นของการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการใหเลือดและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ตามตัวอยางในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ตัวอยางรหัสรายการการเบิกจายคาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต หมวดที่ 6 ในสวน
ของการตรวจวิเคราะหเพื่อการใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด
รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

22105

Blood group (ABO- Cell and serum grouping) - Tube method

Test

100

22117

Antibody screening B cell (Indirect antiglobulin test) - Gel

Test

50

method
22110

Direct antiglobulin test - Tube method

Test

60

22111

Direct antiglobulin test - Gel method

Test

90

22146

Direct antiglobulin (Coomb's test) monospecific 5 ชนิด IgG, IgM,

Test

390

Test

180

IgA, C3c และ C3d - Gel method
22147

Direct antiglobulin (Coomb's test) monospecific 2 ชนิด IgG และ
C3c - Gel method

22120

Type and screen (ABO + Rh + ab screening) Tube method

unit

200

22121

Type and screen (ABO + Rh + ab screening) Gel method

unit

350

22114

Cross matching - Tube method

unit

80

22115

Cross matching - Gel method

unit

150

22101

Antibody identification - Tube method

Test

240

ขอมูลจากประกาศตามหนังสือเลขที่ กค 0416.2/ว393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

บัญชีบัขญอชีข้
มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
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มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ัติการทางการแพทย์

กลุมที่ 2 เปนรหัสผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหเลือด แบบออกไดเปน 7 กลุมยอย ไดแก
1) Whole Blood
2) Packed Red Cell (PRC) และ Granulocytes (WBC)
3) Platelets
4) Plasma
5) Cryoprecipitate
6) Apheresis (Donation)
7) Therapeutic & Therapeutic Apheresis
ตารางที่ 1.2 ตัวอยางรหัสรายการการเบิกจายคาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต หมวดที่ 6 ในสวน
ของผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ในการใหบริการโลหิตที่เปนรหัสผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ
รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

23151

Whole Blood

Unit

740

23152

Whole Blood (NAT)

Unit

1,000

23101

Whole Blood (สภากาชาด)

Unit

600

23154

Leukocyte Depleted Whole Blood (LDWB) (NAT)

Unit

1,800

23102

Leukocyte Depleted Whole Blood (LDWB) (สภากาชาด)

Unit

1,550

ขอมูลจากประกาศตามหนังสือเลขที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กลุมที่ 3 เปนกลุมทีม่ ีทั้งรายการตรวจและผลิตภัณฑตาง ๆ มี 3 กลุมยอย ไดแก
1) Stem Cell Collection
2) Thromboelastogram
3) อื่น ๆ เกี่ยวกับงานบริการโลหิต
ตารางที่ 1.3 ตัวอยางรหัสรายการการเบิกจายคาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต หมวดที่ 6 กลุมที่ 3
ที่มีทั้งรายการตรวจและผลิตภัณฑตา ง ๆ
รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

Stem Cell Collection
23513

Peripheral Stem Cell Collection (สภากาชาด)

Unit

10,000

30701

Stem Cell Culture for BFU-E Number

Test

600

30702

Stem Cell Culture for CFU-GM Number

Test

600
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รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

Thromboelastogram
23603

Intem

Test

950

23604

Extem

Test

950

23605

Fibtem

Test

1,160

23606

Aptem

Test

1,160

23607

Heptem

Test

1,160

อื่น ๆ เกี่ยวกับงานบริการโลหิต
23509

การจัดการการรับบริจาคโลหิต

Unit

100

23518

NAT for HIV + HCV + HBV สำหรับตรวจในผูปวย

Test

1,500

ขอมูลจากประกาศตามหนังสือเลขที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา
หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา หมายถึง คาบริการการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน คาตรวจน้ำตาลในเลือด คาตรวจปสสาวะ คาตรวจชิ้นเนื้อ เปนตน โดยใหคดิ คาบริการรวม
คาน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง คาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจ และคาบริการในการจัดเก็บตัวอยางเพื่อ
การตรวจทางหองปฏิบัติการดวย โดยมีการจัดกลุมการตรวจ ในปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้
กลุมที่ 1 เปนกลุมการตรวจที่จัดตามรายละเอียดใน หนังสือ กค 0416.2/ว393 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2560 ซึ่งไดมีการปรับปรุงจากขอ 7.1 – 7.6 (จากประกาศตามหนังสือที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2549 เดิม) โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ไดมีการแบงกลุมการตรวจออกเปน 17 กลุม ดังนี้
1. HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING
2. PANEL HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING
3. COAGULATION
4. CELL SURFACE MAKER
5. HLA – TRANSPLANT
6. HLA – NON TRANSPLANT
7. URINALYSIS
8. CHEMISTRY
9. CHALLENGE TEST

บัญชีบัขอญมูชีข้ลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิอบงปฏิ
ัติกบารทางการแพทย
ไทย ไ|ทย5 | 5
อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์

10. DRUG/TOXICOLOGY
11. MICROBIOLOGY
12. SEROLOGY
13. IMMUNO
14. PANEL SERO/IMMINO
15. ALLERGY
16. CYTOGENETIC/MOLCYTO
17. MOLGEN
ตารางที่ 1.4 ตัวอยางรหัสรายการการเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา หมวดที่ 7
ในสวนของการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่มีการจัดกลุมใหม (ขอ 7.1.-7.6 เดิม)
รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

1. HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING
30106

Acid phosphatase with tartrate (hairy cell leukemia) หรือ

Test

200

Tartrate Resistant Acid Phosphatase, Qualitative)
33804

Carboxyhemoglobin (Quantitative)

Test

250

37106

Cold agglutinin, (Quantitative)

Test

50

30105

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

Test

50

2. PANEL HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECAIL STANNING
31301

Cell count and diff, Body fluid

Test

50

30101

Complete blood count (CBC)

Test

90

30102

Complete blood count without smear

Test

60

3. COAGULATION
30217

Activated Protein C Resistance assay

1200

30231

Alpha 2 antiplasmin

300

37233

Anti-Beta-2 glycoprotein 1 IgG (Quantitative)

290

4. CELL SURFACE MARKER
30508

CD3 Count

750

30509

CD4 Count

500

30510

CD8 Count

500

5. HLA - TRANSPLANT
30612

HLA - A DNA typing (low resolution)
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รหัสรายการ

รายการ

หนวยนับ

ราคา

30628

HLA - A DNA typing (high resolution)

2500

30609

HLA - A, B DNA typing

4000

6. HLA - NON TRANSPLANT
30601

HLA-B27 Serologic typing

600

30621

HLA-B*1502 allele -Realtime PCR (HLA-B*15:02)

1000

30622

HLA-B*5801 allele -Realtime PCR (HLA-B*58:01)

1000

7. URINALYSIS
31004

Albumin, Urine (Qualitative)

10

31011

Alkaptonuria, Urine (Homogentisate)

50

31102

Bence-Jones protein, Urine (Immunoglobulin light chains)

50

8. CHEMISTRY
32106

Calcium (Serum or Plasma, mg/dL)

50

34118

Calcium, 24 hr Urine

50

32110

Calcium, ionized

400

9. CHALLENGE TEST
32635

ACTH (1 mg) Stimulation (for cortisol)

2740

32636

ACTH (250 mcg) Stimulation (for cortisol)

1180

37231

Bromocriptine test (for GH)

1400

10. DRUG/TOXICOLOGY
33107

Acetaminophen (quantitative)

300

33550

Acetone (quantitative)

250

33901

Alcohols, blood (quantitative)

1000

11. MICROBIOLOGY
35101

Aerobic culture and sensitivity

250

35102

Anaerobic culture and sensitivity

300

36012

B. pseudomallei - Ab (Melioid titer) - Indirect hemagglutination

100

12. SEROLOGY
37015

Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) (Quantitative)

360

37004

Anti-dsDNA Ab (DNA double strand Ab, Quantitaive)

210

มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ัติการทางการแพทย์
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รหัสรายการ

รายการ

37010

Anti-La (SS-B) Ab (Sjogrens syndrome-B extractable nuclear Ab

หนวยนับ

ราคา
400

Quantitative)
13. IMMUNOLOGY
37107
37105
37101

Complement C4 level (Quantitative)
Complement CH50 (Complement total hemolytic CH50,
Quantitative)
Complement C3 level - Latex (Qualitative)

300
150
60

14. PANEL SERO/IMMUNOLOGY
33154

Immunofixation electrophoresis

1470

32006

Protein electrophoresis, serum/urine

350

32006

Protein electrophoresis, serum/urine

350

Specific IgE to mixture of food allergens (screening test)

450

15. ALLERGY
37351
37353
37355

Specific IgE to mixture of respiratory (inhalant) allergens
(screening test)
Specific IgE, quantitative (1 allergen)

350
450

16. CYTOGENETIC/ MOLCYTO
37506

Chromosome breakage study

2500

30402

Chromosome analysis (Amniotic fluid/CVS/Tissue)

3000

30401

Chromosome analysis non-leukemia (Blood)

1800

Achondroplasia/FGFR3 Mutation Analysis

3000

17. MOLGEN
37801
37552
37521

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) - DNA
analysis
ApoE polymorphism PCR RFLP

12000
1200

ขอมูลจากประกาศตามหนังสือเลขที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กลุมที่ 2 ยังคงเปนการจัดกลุมตามประกาศหนังสือที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก
1. การตรวจเนื้อศัลกรรม (Surgical pathology)
2. การตรวจเซลลวิทยา (Cytopathology)

88 ||บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
งปฏิบบัตตัิกิการทางการแพทย์
ารทางการแพทยไทย
ไทย

3. การตรวจทางจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron microscopy)
4. การยอมสีพิเศษ (Special staining)
5. การตรวจดวยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี
ตารางที่ 1.5 ตัวอยางรหัสรายการการเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา หมวดที่ 7
ในสวนของการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามขอ 7.7 เดิม
รหัสรายการ
รายการ
หนวยนับ ราคา
การตรวจเนื้อศัลยกรรม (Surgical pathology)
38001

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุด ไมเกิน 2 ซม.

240

38002

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา 2 ซม.แตไมเกิน 5 ซม.

500

การตรวจเซลลวิทยา (Cytopathology)
38301

การตรวจเซลลวิทยา - Non-Gynecological specimen

ราย

500

38302

การตรวจเซลลวิทยา - Gynecological specimen (PAP

ราย

100

ชิ้น

2,800

สี

60

smear)
การตรวจจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron microscopy)
38330

การตรวจดวยวิธีจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน
(Transmission electron microscopy)

การยอมสีพิเศษ (Special staining)
38401

ยอมสีพิเศษ

การตรวจดวยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี
38501

ACT

ครั้ง

270

38502

ACTH

ครั้ง

420

ขอมูลจากประกาศตามหนังสือเลขที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขอจำกัดการใชงานรหัสการเบิกจายคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชในการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของราชการของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
1) ไมครอบคลุมรายการตรวจทางหองปฏิบัติการทางแพทยที่มีในประเทศไทยทั้งหมด เนื่องจากถูก
ออกแบบและกำหนดขึ้นเพื่อการเบิกจายคาบริการฯ เทานั้น ทั้งนี้จากการเก็บขอมูลจากหนวยบริการที่เปน
โรงพยาบาลทั้งประเทศเพื่อนำมากำหนดรหัส TMLT (Thai Medical Laboratory Terminology) พบวา รอย

ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ิการทางการแพทย์
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บัญบัชีญขชีข้
อมูอลมูและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัตบิกัตารทางการแพทย
ไทย

ละ 35 ของรายการรหัส TMLT ทั้งหมด ยังไมสามารถจับ คู กั บรหั สการเบิ ก จา ยฯ ของกรมบัญชี กลางได
ยกตัวอยางเชน
การตรวจ Cancer Ag 15-3 [U/mL] in Serum or Plasma by Immunoassay
จากขอมูลการจับคูรหัสของหนวยบริการ (Local Code) กับ TMLT จำนวน 1,103 แหง มีหนวย
บริการถึง 438 แหงที่มีการตรวจรายการนี้ แตยังไมมีการบรรจุในรายการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง เปนตน
2) รหัสหลายรายการขาดรายละเอียดที่จะนำไปใชในทางคลินิก เชน ไมไดระบุสงตรวจ หรือระบุสิ่งสง
ตรวจไวหลายตัวในรหัสเดียวกัน หรือไมไดระบุหนวยวัด เปนตน ยกตัวอยางเชน การตรวจหาระดับน้ำตาล
(Glucose) ซึ่งรหัสการเบิกจายฯ ของกรมบัญชี มีการกำหนดไวตามตารางที่ 1.6 ดังนี้
ตารางที่ 1.6 รหัสรายการและรายการการตรวจหาระดับน้ำตาล (Glucose) ของกรมบัญชีกลาง
รหัสรายการ
รายการ
หนวยนับ
32203

Glucose (Blood, Urine, Other)

Test

ราคา
240

จากขอมูลในตารางที่ 1.6 จะเห็นวา รหัสและรายการของกรมบัญชีกลางมุงเนนเรื่องการเบิกจายสิ่งที่
ตรวจเทานั้น ซึ่งหากนำไปใชในการอางอิงเพื่อสงตอขอมูล อาจมีคำถามตามมาวาเปนการตรวจระดับน้ำตาล
(Glucose) ในสิ่งสงตรวจใด หรือมีสถานการณอื่น ๆ รวมดวยหรือไม เพราะสิ่งสงตรวจที่ตางกันอาจให คาที่
แตกตางกัน เชน ระดับ Glucose ในน้ำ ไขสัน หลัง (Cerebral Spinal Fluid : CSF) จะมีค  าต่ำ วา ในเลือด
(Blood Glucose) 2 ใน 3 (คาปกติของ Glucose ในเลือดคือ 4.0 to 5.4 mmol/L หรือ 72 to 99 mg/dL
เมื่ออดอาหาร และ อาจสูงขึ้นไปถึง 7.8 mmol/L หรือ 140 mg/dL หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง สวน
ในน้ำไขสันหลังคือ 2.5 and 4.4 mmol/L หรือ 45–80 mg/dL)
จะเห็นไดวานอกจากเรื่องของสิ่งสงตรวจที่แตกตางกันแลว ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่อาจทำใหการ
แปลผลการตรวจมีความแตกตางกันดวย เชน การอดอาหาร การกินอาหาร การไดรับสารอื่น ๆ กอนการตรวจ
เปนตน นอกจากนี้ยังมีในสวนของหนวยวัด เชน เปน mmol/L หรือ เปน mg/dL ตามตัวอยางที่ยกมา ก็จะให
คาผลการตรวจที่แตกตางกัน และแปลผลตางกันดวย
3) รหัสของกรมบัญชีกลางบางสวนมุงเนนเรื่องปริ มาณการตรวจหรื อจำนวนครั้งของการตรวจกับ
ราคาเบิกจาย ซึ่งไมมีประโยชนหรือไมสามารถนำไปใชในทางคลินิกไดเชนเดียวกัน เชน การตรวจหาการแพ
จากการตรวจ Specific IgE Glucose ซึ่งรหัสการเบิกจายฯ ของกรมบัญชี มีการกำหนดไวตามตารางที่ 1.7
ดังนี้

10
ไทย
10||บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
องปฏิบัตบิกตั ารทางการแพทย์
ิการทางการแพทย
ไทย

ตารางที่ 1.7 รหัสรายการและรายการการตรวจ Specific IgE ของกรมบัญชีกลาง
รหัสรายการ
รายการ

หนวยนับ

ราคา

37355

Specific IgE, quantitative (1 allergen)

Test

450

37357

Specific IgE, quantitative (3 allergens)

Test

1,200

37359

Specific IgE, quantitative (5 allergens)

Test

1,800

37361

Specific IgE, quantitative (7 allergens)

Test

2,500

จากรายการดังกลาว จะเห็นไดวารหัสและรายการการตรวจถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใชในการเบิกจาย
โดยเฉพาะ เมื่อตรวจแบบเดียวกัน แตเพิ่มจำนวนการทดสอบ อัตราการเบิกจายก็จะลดลง แตเมื่อนำใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ก็จะไมสามารถบอกไดวาตรวจการแพตอสารอะไร หรือจำวนครั้งที่มีการตรวจเพิ่มขึ้น เปน
การตรวจอะไรที่แตกตางกัน
4) รหั ส บางรายการยังไม ส ามารถหรือ มีค วามยากลำบากในการนำมาใช ในการตรวจสอบการ
เบิกจายไดจริง เชน การตรวจที่เปนชุดการตรวจ (Panel) กับการตรวจที่เปนรายการตรวจยอยภายในชุดการ
ตรวจ เชน การตรวจ Electrolyte (รหัสกรมบัญชีกลาง 320258) ที่ประกอบไปดัวย การตรวจ 4 รายการยอย
คื อ Sodium (รหั ส กรมบั ญ ชี ก ลาง 32102), Potassium (รหั ส กรมบั ญ ชี ก ลาง 32103), Chloride (รหั ส
กรมบัญชีกลาง 32104) และ Bicarbonate (รหัสกรมบัญชีกลาง 32105) กลาวคือ ยังไมมกี ารจัดระบบรหัสที่
แสดงความสัมพันธระหวางรหัสการตรวจแบบกลุมและรหัสรายการยอยภายในกลุมการตรวจ
กลาวโดยสรุปรหัสรายการการเบิกจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ไมสามารถนำมาใชในการเปนมาตรฐาน
สำหรับขอมูลในระบบสุขภาพได เนื่องจากยังขาดองคประกอบหลายอยาง รวมทั้งความครอบคลุมรายการการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยและรายละเอียดของการตรวจที่มีการตรวจอยูในประเทศไทย แตอาจ
เหมาะสมกับการใชในการเบิกจายคาบริการฯ มากกวา
1.2 รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ในมาตรฐานขอมูล 21แฟม และ 43 แฟม
ของกระทรวงสาธารณสุข
1.2.1 รหัสรายการการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยในแฟม LABFU

กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดทำชุดมาตราฐานโครงสรางขอมูล (Data Set) 43 แฟม
ขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยมีการพัฒนาตอเนื่องมาจากชุดมาตรฐานขอมูล 18 แฟม และ 21 แฟม
ตามลำดับ ซึ่งไดเริ่มมีการบันทึกและสงขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยในกลุม
ของผูปวยโรคเรื้อรังกอน ในชุดมาตรฐานขอมูล 21 แฟม โดยมีการเพิ่มแฟมขอมูล LABFU ขึ้นมา
เพื่อใชในการเก็บบันทึกและสงตอขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดของรายการการตรวจและรหัสดังนี้

บัญชีบัขอญมูชีข้ลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิอบงปฏิ
ัติกบารทางการแพทย
ไทย ไ|ทย11| 11
อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์

ตารางที่ 1.8 รหัสรายการและรายการการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ที่ใชในแฟม LABFU ตาม
มาตรฐานโครงสรางขอมูล 21 แฟม กระทรวงสาธารณสุข
รหัสรายการ

รายการ

01

01=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ หลังอดอาหาร

02

02=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไมอดอาหาร

03

03=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเสนเลือดฝอย หลังอดอาหาร

04

04=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเสนเลือดฝอย โดยไมอดอาหาร

05

05=ตรวจ HbA1C

06

06=ตรวจ Triglyceride

07

07=ตรวจ Total Cholesterol

08

08=ตรวจ HDL Cholesterol

09

09=ตรวจ LDL Cholesterol

10

10=ตรวจ BUN ในเลือด

11

11=ตรวจ Creatinine ในเลือด

12

12=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปสสาวะ
(ใน filed ผลการตรวจใสคา 0=negative, 1=trace, 2=positive)

13

13=ตรวจ CREATININE ในปสสาวะ

14

14=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปสสาวะ
(ใน filed ผลการตรวจใสคา 0=negative, 1=trace, 2=positive)

15

15=ตรวจหาคา eGFR (ใชสูตร CKD-EPI formula)

16

16=ตรวจ Hb

17

17=ตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)

18

18=ตรวจ K (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป หรือไดยา ACEI/ARBs)

19

19=ตรวจ Bicarb (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป)

20

20=ตรวจ phosphate (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป)

21

21=ตรวจ PTH (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป)

12บั|ญบัชีข้
ญอชีมูขลอและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทยไทย
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จากตาราง 1.8 จะเห็นวา ลักษณะการพัฒนาและออกแบบรหัสเปนการใชงานแบบเฉพาะกิจ ทั้งนี้
โครงสรางของรหัสมีเพียง 2 หลัก (Digits) ซึ่งสามารถเพิ่มรหัสหรือรายการการตรวจสูงสุดไดเพียง 99 รายการ
เทานั้น (ชุดมาตรฐานขอมูล 21 แฟม กำหนดใหมีบันทึกรหัสไดเพียง 2 ตัวอักษร) และยังมีการกำหนดเงื่อนไข
ของการเลือกขอมูลในการจัดสงดวย เชน ในรายการที่ 18-20 มีการกำหนดใหจัดสงขอมูลเฉพาะผูปวยโรคไต
เรื้อรัง (Chronic Kidney Disease : CKD) ระยะที่ 3 ขึ้นไปเทานั้น ดังนั้นชุดรหัสนี้จึงไมสามารถพัฒนาตอ
ยอดใหเปนรหัสมาตรฐานได ตอมาภายหลังกระทรวงสาธารณสุขไดมีการพัฒนาและประกาศชุดมาตรฐาน
ขอมูล 43 แฟมขึ้นมา แตยังคงมีและใชแฟม LABFU ในชุดมาตรฐานนี้ตอเนื่องมา ซึ่งในระยะแรกยังคงใชรหัส
รายการทั้ง 21 รายการเชนเดิม
1.2.2 รหัสรายการการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ICD-10-TM
กระทรวงสาธารณสุขไดม ีการพัฒนารหัสมาตรฐานทางการแพทย และสาธารณสุข หลาย
รายการ หนึ่งในนั้น คือ ชุดรหั สมาตรฐานที่เ รีย กรวมกั น ว า ICD-10-TM (International Classification of
Diseases and Related Health Problem 10th Thailand Modification) ซึ่งไดแก รหัสกลุมการวินิจฉัยโรค
รหัส หั ตถการตา ง ๆ และรหัส การตรวจทางหองปฏิบ ัติ การทางการแพทย โดยเฉพาะรหัส การตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย ไดมีการนำมาใชแทนรหัสรายการ 21 รายการในแฟม LABFU เดิม
ลักษณะโครงสรางของรหัส ICD-10-TM ในสวนของการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ การทางการแพทย
ประกอบไปดวย 7 หลัก ตามตัวอยางในตาราง 1.9
ตารางที่ 1.9 ตัวอยางรหัสและรายการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ICD-10-TM
รหัสรายการ
ชื่อการตรวจภาษาอังกฤษ
ชื่อการตรวจภาษาไทย
440215

Albumin, other fluid NEC

การตรวจอัลบูมินในของเหลวอื่น ๆ ที่มิไดจำแนก

441202

Alpha-fetoprotein, serum/plasma

การตรวจแอลฟาฟโตโปรตีน ในเซรั่ม / พลาสมา

441205

Alpha-fetoprotein, amniotic fluid

การตรวจแอลฟาฟโตโปรตีน ในน้ำคร่ำ

441215

Alhpa-fetoprotein, other fluid NEC

การตรวจแอลฟาฟโตโปรตีน ในของเหลวอื่น ๆ
มิไดจำแนก

441402

Beta-2-microglobulin,

การตรวจเบตา-2-ไมโครโกลบูลิน ในซีร่มั /

serum/plasma

พลาสมา

441403

Beta-2-microglobulin, urine

การตรวจเบตา-2-ไมโครโกลบูลินในปสสาวะ

441415

Beta-2-microglobulin, other fluid

การตรวจเบตา-2-ไมโครโกลบูลินในของเหลวอื่น

NEC

ๆมิไดจำแนก

Ceruloplasmin, serum

การตรวจเซรูโลแพล็ซมิน ในซีรั่ม/พลาสมา

441602

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัติการทางการแพทย์
บัญชีขบัอญมูลชีข้และรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิอบงปฏิ
ัติการทางการแพทย
ไทย |ไทย
13 | 13

รหัสรายการ

ชื่อการตรวจภาษาอังกฤษ

ชื่อการตรวจภาษาไทย

441802

C-reactive protein, serum

การตรวจ C-reactive proteinในซีรั่ม/ พลาสมา

442002

Ferritin, serum/plasma

การตรวจเฟอรริทิน ในซีรั่ม / พลาสมา

สำหรับรายละเอียดของรหัสการตรวจทางหองปฏิบ ัติการทางการแพทยในสวนของชื ่อการตรวจ
จะประกอบไปดวยสิ่งที่ตรวจ (Component) และสิ่งสงตรวจ (Specimen) เปนหลัก อยางไรก็ตาม รหัสการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางแพทย ICD-10-TM อาจมีขอจำกัดบางประการดังนี้
1) ยังไมครอบคลุมการตรวจทั้งหมดที่ม ีในประเทศ ทั้งกรณีการตรวจหารายการตรวจตาง ๆ เชน
การตรวจหา Basophil ในเลือด และกรณีสิ่งสงตรวจที่ตองการความเฉพาะเจาะจง เชน การตรวจหาปริมาณ
โซเดียมในน้ำเยื่อบุชองทอ ง (Sodium in peritoneal fluid) หรือ ในน้ำยาล างไต (Sodium in dialysate
fluid) เปนตน หรือ การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยอาจมีการรายงานผลที่แตกตางกัน เชน ระดับ
น้ำตาล (Glucose) ในสิ่งสงตรวจตาง ๆ อาจมีการรายงานผลดวยหนวย (Unit) ที่แตกตางกัน ซึ่งรหัส ICD-10TM ยังไมรองรับการจำแนกในเรื่องนี้
ตารางที่ 1.10 รหัสและรายการตรวจน้ำตาลในสิ่งสงตรวจตาง ๆ ตามรหัส ICD-10-TM
รหัสรายการ
ชื่อการตรวจภาษาอังกฤษ
ชื่อการตรวจภาษาไทย
0531001

Glucose, whole blood

การตรวจหาน้ำตาลลูโคสในเลือด

0531002

Glucose, serum/plasma

การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสมา

0531003

Glucose, urine

การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส ในปสสาวะ

0531004

Glucose, vein (NPO)

การตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยอด
อาหาร

0531015

Glucose, other fluid NEC

การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส ในของเหลวอื่น ๆ มิไดระบุ

0531101

Glucose, semi-quantitative

การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ

(test strip), whole blood

(โดยใชแถบทดสอบ) ในเลือด

Glucose, capillaries

การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเสนเลือดฝอย โดยไมอด

0531102

อาหาร
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2) ขาดกระบวนการและระบบการกำหนดรหัสที่เปนปจจุบัน เนื่องจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยสวนหนึ่งมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ดังนั้น อาจมีวิธีการตรวจใหมๆ ที่แตกตางจากเดิม จึง
ควรตองมีกระบวนการและระบบเพื่อรองรับการกำหนดรหัสนั้น ๆ รวมถึงโรคอุบัติใหมที่เกิดขึ้น ยอมสงผลตอ
การพัฒนาวิธีการตรวจใหมๆ ตามมา อยางในกรณี Covid-19 (SARS Coronavirus 2) เปนตน
3) โครงสรางการกำหนดรหัสอาจไมเอื้อตอการพัฒนาการกำหนดรหัสที่มีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ICD-10-TM มีการออกแบบโครงสรางของรหัส (Anatomy of
code) ตามบริ เ วณร า งกาย (Body region) ร ว มกั บ การใช Root operation codes ทางหั ต ถการ
(Procedures) เชน 00 หมายถึง การตรวจรางการ (Examination) หรือ 02 หมายถึงการวัด (Measurement)
เปนตน ซึ่งการใชวิธีการกำหนดรหัสในลักษณะนี้อาจเปนขอจำกัดในการกำหนดรหัสเพิ่มเติมในอนาคตได หาก
มีรายการที่ตองกำหนดจำนวนมากกวาจำนวนตัวเลขที่มี
4) ยังไมส ามารถนำไปใช ในการแลกเปลี่ยนขอ มูลทางคลินิ ก ได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจาก
ความหมายของรายการตรวจหลายตัว ยัง มีความคลุม เครื อ เช น หน ว ยวั ดของการตรวจน้ ำตาลในเลื อ ด
(Glucose, serum/plasma) ไมไดมีการระบุไววามีหนวยวัดเปน mg/dL หรือ mmol/L เปนตน หรือกรณี
การตรวจน้ำตาลในปสสาวะยังไมมีการระบุเรื่องของเวลา (Time Aspect) ไว เชน การเก็บแบบทันที (Spot)
หรือ เก็บแบบ 24 ชั่วโมงเปนตน
อยางไรก็ตามมาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยทั้งสอง มีวัตถุประสงคการใช
งานที่แตกตางกัน และมีขอจำกัดอยูหลายประการ ทำใหไมสามารถนำมาประยุกตใชกับระบบขอมูลสุขภาพที่มี
ความหลากหลายในประเทศไทยได ซึ่งไดอธิบายสรุปไวในตารางที่ 1.11
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ตารางที่ 1.11 สรุปประเด็นและหัวขอของรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ICD-10TM และ รหัสการเบิกจายฯ กรมบัญชีกลาง
ประเด็น/หัวขอ
รหัส ICD-10 TM
รหัสกรมบัญชีกลาง
วัตถุประสงคการใชงาน

เพื่อใชการสงขอมูลตามมาตรฐาน เพื่อใชในการเบิกจายคาบริการ
โครงสรางขอมูล 43 แฟม

โครงสรางรหัสมาตรฐาน

ทางการแพทย

ใชการจัดหมวดหมูตามโครงสราง ใชหมวดคาบริการทางการแพทย
การจัดทำ ICD-10-TM

เปนตัวกำหนดรหัสขึ้นตน เชน คา
ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
การแพทยจะขึ้นตนดวย 3 เปน
ตน และแบงหมวดหมูตามกลุม
การตรวจ 17 กลุม

ความครอบคลุมการตรวจฯ

ยังไมครอบคลุมการตรวจทั้งหมด ไมครอบคลุมการตรวจทั้งหมด

ในประเทศไทย

เนื่องจากเปนรหัสที่ใชเฉพาะ
รายการที่กรมบัญชีกลางจาย
คาบริการทางการแพทยเทานั้น

การใชในการแลกเปลี่ยนหรือสง ยังไมสามารถใชไดอยางสมบูรณ
ตอขอมูลทางคลินิก

เนื่องจากยังขาดองคประกอบ
รายละเอียดบางประการของการ
ตรวจนั้น เชน หนวยการวัด (Unit)

ไมสามารถใชได

ญอชีมูขลอและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
1616
| บั|ญบัชีข้
องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทยไทย

บทที่ 2
มาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการ LOINC
LOINC ออกเสีย งวา “หลอยค” หรือ “ล-ออยค ” หรือ “โล-อิ ๊ งค ” LOINC ยอ มาจากชื ่ อ เต็ ม ว า
Logical Observation Identifiers Name and Code เปน ระบบชื่ อและรหั สมาตรฐาน (Standard name
and coding system) สากลที ่ ใ ช ร ะบุ ช นิ ด ของการตรวจทางห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางการแพทย (Medical
Laboratory) และการตรวจทางคลินิก (Clinical Observation) เปรียบเหมือนกับภาษาที่ทำใหระบบขอมูล
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Laboratory Information System) และระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Health Records) ตางระบบกันสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกันกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางแพทยและการตรวจทางคลินิก ทำใหเกิดการทำงานรวมกัน
(Interoperability) LOINC จึ ง เป น มาตรฐานข อ มู ล สุ ข ภาพที ่ ด ี ท ี ่ จ ะทำให ร ะบบข อ มู ล สุ ข ภาพ (Health
Information System) ตาง ๆ ทำงานรวมกันได โดยเฉพาะในระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพในระดับ
สากล
2.1 การพัฒนารหัส LOINC
LOINC เป น ระบบชื ่ อ และรหัส มาตรฐานที ่ ส ถาบั น รี เ กนสทรี ฟ (Regenstrief Institute) ซึ ่ ง เป น
สถาบั นวิจัยที่กอตั้งโดยไมแสวงหากำไรและทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยอินดีแอนา (Indiana University)
มลรัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดพัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1994 หรือ ป พ.ศ.2537 สืบเนื่องจากมลรัฐ
อิน ดีแ อนาในขณะนั ้ น แมว าหนว ยงานตาง ๆ ที่ เกี่ย วข อ งกั บ ระบบสุ ข ภาพจะสามารถรั บ ส งข อ มู ล ทาง
หองปฏิบัติการและขอมูลการตรวจทางคลินิกผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสกันได แตเนื่องจากแตละหนวยงาน
ตางก็กำหนดรหัสและชื่อเปนของตนเอง (local names and codes) ทั้ง ๆ ที่เปนการตรวจทางคลินิกชนิด
เดียวกัน ทำใหระบบขอมูลสุขภาพตางหนวยงานกันไมสามารถทำงานรวมกันหรือแลกเปลี่ยนกันได จึงเกิด
ความตองการที่จะใหระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจทางคลินิ กของหนวยงานและผูใหบริการทางการ
แพทยตางระบบกัน เขาใจความหมาย (Semantics) ของการตรวจทางคลินิกชนิดตาง ๆ ตรงกัน นำไปสูการ
ทำงานรวมกันได (Interoperability) ของระบบขอมูลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการดูแลผูรับบริการ และ
บริหารจัดการดานตาง ๆ เชน การจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ งานระบาดวิทยาและสาธารณสุข เปน
ตน
ฐานขอมูล LOINC (LOINC® database) เปนลิขสิทธิ์ของสถาบันรีเกนสทรีฟ ซึ่งทางสถาบันฯ ยังคงมี
การพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษารหัสมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันรหัส LOINC เวอรชั่น 2.72 ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุด
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565 ประกอบไปด วยคำศัพท (terms/concepts) จำนวน 98,268 คำ
(อางอิงจากเว็บไซต www.loinc.org) โดยแบงออกเปน 4 หมวดหลัก (Classtype) ไดแก
หมวดหลักที่ 1 Laboratory LOINC ครอบคลุมการตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical chemistry) การ
ตรวจทางโลหิ ต วิ ท ยา (Hematology) การตรวจทางซี โ รโลยี ่ (Serology) การตรวจทางจุ ล ชี ว ิ ท ยา
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(Microbiology) การตรวจทางพิษ วิทยา (Toxicology) การตรวจระดับ ยา การตรวจความไวของเชื้อตอยา
ปฏิชีวนะ และการตรวจอื่น ๆ ทางหองปฏิบัติการคลินิก
หมวดหลักที่ 2 Clinical LOINC ครอบคลุมการตรวจสัญญาณชีพ การตรวจพลวัตของระบบไหลเวียน
เลือ ด (Hemodynamics) การตรวจคลื่นไฟฟ าหัว ใจ (EKG) การตรวจอัล ตราซาวด ซีทีสแกน (CT Scan)
เอ็มอารไอ (MRI) การตรวจดวยกลองที่ใสเ ขาไปในรางกาย (Endoscope) การตรวจและการวัด กลไกอั น
เกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจ (Pulmonary ventilation management) และการตรวจทางคลินิก
อื่น ๆ
หมวดหลักที่ 3 Claims attachments เปนรหัสที่ LOINC ไดพัฒนาเพื่อใชการเบิกจายคาบริการ
ทางการแพทย ซึ่งรองรับระบบ HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)
หมวดหลักที่ 4 Survey เปนการวัดโดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสำรวจ Survey instrument

รูปที่ 2.1 โลโก LOINC ของสถาบันรีเกนสทรีฟในอดีต

รูปที่ 2.2 โลโก LOINC ของสถาบันรีเกนสทรีฟในปจจุบัน
ปจจุบันมีกวา 165 ประเทศทั่วโลกที่ใชและใหความสนใจในรหัสมาตรฐาน LOINC และนำไปใชใน
ระบบสารสนเทศข อ มู ล สุ ข ภาพทั ้ ง ในระดั บ องค กรและในระดั บ ชาติ และมี ห ลายประเทศประกาศใช
รหัสมาตรฐาน LOINC เปนรหัส การตรวจทางคลินิก ของประเทศ เช น สหรัฐ อเมริ กา แคนาดา เยอรมั น
สวิตเซอรแลนด จีน (ฮองกง) เปนตน ที่เปนเชนนี้เพราะนอกจากระบบชื่อและรหัสมาตรฐาน LOINC จะมี
ความครอบคลุมทางคลินิกเกือบทั้งหมดแลว สถาบันรีเกนสทรีฟยังเปดใหใชฐานขอมูลของรหัสมาตรฐาน
LOINC และโปรแกรมเครื่องมือที่ชวยในการจับคูรหัส LOINC กับรหัสทองถิ่น (Local Code) ที่ชื่อ RELMA
(Regenstrief LOINC Mapping Assistant) รวมถึงคูมือและเอกสารตาง ๆ ของสถาบันฯ โดยไมคิดคาลิขสิทธิ์
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แตทั้งนี้ไมอนุญาตใหผูใชสรางชื่อและรหัสไดเอง ตองเสนอชื่อและรหัสการตรวจใหมที่ไมมีในฐานขอมูลให
คณะกรรมการ LOINC ของสถาบันรีเกนสทรีฟเปนผูตรวจสอบ พิจารณาและประกาศอยางเปนทางการ ทั้งนี้
เพื่อใหชื่อและรหัส LOINC มีความเปนเอกภาพ
ในปจจุบัน LOINC ยังเปดบริการ LOINC Terminology Service using FHIR เพื่อรองรับการใช HL7
FHIR เวอรชั่น R4 โดยสามารถใชรวมกับ LOINC ไดตั้งแตเวอรชั่น 2.69 เปนตนมา
2.2 องคประกอบของ LOINC
LOINC เปนระบบการตั้งชื่อ (Names) และการใหรหัส (Codes) ที่ใชระบุ (Identify) ชนิดการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการคลินิก (Clinical Laboratory) และการตรวจทั่วไปทางคลินิก (Clinical observation) ที่มี
ความจำเพาะเจาะจงสามารถระบุชนิดของการตรวจที่มีความแตกตางกันในรายละเอียดได เชน การตรวจหา
ระดับน้ำตาลในเลือดมีรหัสที่สามารถระบุถึงการตรวจที่มาของตัวอยางเลือด เชน จากหลอดเลือดดำ หลอด
เลือดแดง หรือปลายนิ้ว เปนตน การตรวจที่หนวยวัด (Unit) ตางกัน วิธีการตรวจ (Method) ที่ตางกัน ดังนั้น
การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดจึงอาจมีไดถึง 10 ชื่อและรหัส ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 รหัส (Code) และชื่อสามัญที่อธิบายการตรวจ (LOINC long common name) ของการตรวจ
ระดับน้ำตาลในเลือด
LOINC Code

LOINC Long Common Name

15074-8

Glucose [Moles/volume] in Blood

2339-0

Glucose [Mass/volume] in Blood

2340-8

Glucose [Mass/volume] in Blood by Automated test strip

2341-6

Glucose [Mass/volume] in Blood by Test strip manual

32016-8

Glucose [Mass/volume] in Capillary blood

39481-7

Glucose [Moles/volume] in Arterial blood

41651-1

Glucose [Mass/volume] in Arterial blood

41653-7

Glucose [Mass/volume] in Capillary blood by Glucometer

47995-6

Glucose [Moles/volume] in Cord blood

51596-5

Glucose [Moles/volume] in Capillary blood

การที่ LOINC สามารถระบุการตรวจไดอยางเฉพาะเจาะจง (uniquely identify) เนื่องจาก LOINC
ใชคุณสมบัติ (attribute) ของการตรวจถึง 6 มิติ (Dimensions) หรือ 6 แกน/สว นประกอบ (axis/part) ใน
การระบุการตรวจทางคลินิกแตละชนิด ชื่อการตรวจ (LOINC name) ก็มีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2

บัญชีขบัอญ
มูลชีข้และรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบองปฏิ
ัติการทางการแพทย
ไทย |ไทย
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อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัติการทางการแพทย์

ตารางที่ 2.2 องคประกอบของ LOINC Name
แกน/สวนประกอบ

Dimension/

Sub parts

Part sample

Axis/Part
1. สิ่งที่ตองสงตรวจ
เชน โคเลสเตอรอล

Component/

Name and modifiers

Analyte

 Component/analyte name
 Component/analyte sub
name
 Component/analyte sub-sub
name
Information about the challenge

1 H post 100 gm PO
challenge

Adjustments/corrections
2. หนวยการวัด เชน
ความเขมขน
3. เวลาที่ตรวจ

Kind of Property

mass concentration,
mass

Time aspect

point or moment in
time vs. time interval

4. ตัวอยาง/ระบบของ
รางกายที่ตรวจ
5. ชนิดของการวัด

System/Sample

Super system (e.g. patient, donor,

type

blood product unit)

Type of scale

Urine, CSF
nominal, ordinal,
quantitative

6. วิธีการตรวจ

Method type

ELISA, survey

แมวา LOINC จะมีการกำหนดชื่อการตรวจฯ หนึ่งๆ ตองประกอบไปดวยคุณสมบัติ 6 แกน แตมีการ
กำหนดไววาสามารถมีอยางนอย 5 แกน ก็สามารถดำเนินการกำหนดชื่อและรหัสไดแลว โดยแกนที่อาจละไว ได
ไดแก แกนสุดทาย คือ วิธีการตรวจ (Method) ตามตัวอยางตารางที่ 2.3

20| |บับั
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ิการทางการแพทย
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บัตบิกตั ารทางการแพทย์
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ตารางที่ 2.3 แสดงสวนประกอบของการตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสจากตัวอยางซีรัม/พลาสมาที่หนึ่งจุดของ
เวลาภายหลังกระตุนดวยการฉีดอินซุลิน 1 ชั่วโมง หนวยวัดเปนจำนวนความเขมขนของมวล รหัส 1510-7 ชื่อ
Glucose^1H post dose insulin IV:Mcnc:Pt:Ser/Plas:Qn
Name

Code

1510-7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Component/Analyte

Property

Time

System

Scale

Method

:MCnc

:Pt

:Ser/Plas :Qn

Analyte

Analyte

name
Glucose

Analyte challenge

Adjust

sub

sub-sub

-ment

name

name
^ 1H post
dose
insulin IV

MCnc = Mass Concentration, Pt = Point, Ser/Plas = Serum or Plasma, Qn = Quantitative
สำหรับชื่อการตรวจจะมี รหัสที่เปนตัวเลขที่ไมซ้ำกัน (unique number) กำกับ เปนตัวเลขเรียงลำดับ
โดยไมมีความหมายในตัวเอง (no intrinsic meaning) ตัวเลขตัวสุดทายหลังสัญลักษณยัติภังค (hyphen) เปน
เลขเพื่อตรวจสอบความถูกตอง (check digit) ของเลขรหัสที่อยูหนาสัญลักษณยัติภังค
ในสวนของชื่อการตรวจ LOINC จะมีชื่อเต็มที่เฉพาะเจาะจง (LOINC fully specified name) ซึ่งจะ
เปนชื่อที่ประกอบไปดวยแกนตาง ๆ (5-6 แกน) ตามองคประกอบของ LOINC และชื่อสามัญอยางยาว (LOINC
common long name) เพื่อใหงายตอการเขาใจ
กลาวโดยสรุป คำสั่งที่สงตรวจทางหองปฏิบัติการจะระบุหัวขอหลักๆ 3 ประการ คือ
1) สงสิ่งสงตรวจ (Specimen) อะไรไปตรวจ เชน เลือด ปสสาวะ น้ำไขสันหลัง ในสวนนี้ LOINC จะ
เรียกวา System
2) ส ง ตรวจเพื ่ อ หาอะไร เช น หาสารเคมี Electrolyte, Microorganism, Antigen, Antibody
ในสวนนี้ LOINC จะเรียกวา Component หรือ Analyte
3) วิธีการตรวจ เชน Immunoassay, วิธีการยอมตาง ๆ ในสวนนี้ LOINC จะเรียกวา Method
นอกจากนี้ LOINC ยังมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มอีก 3 หัวขอ รวมเปน 6 หัวขอ คือ
4) Time เชนระบุวา เก็บ Specimens แคครั้งเดียวหรือเก็บ 24 ชั่วโมง
5) Scale เปนสวนที่แสดงหนวยของการวัด
6) Property เปนประเภทของการตรวจวัด สวนนี้เปนรายละเอียด ซึ่งเขาใจคอนขางยากและมีความ
ซับซอน เชน Mass, Concentration, Volume, Catalytic Activity

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
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สำหรับการเรียงลำดับขอมูลทั้ง 6 สวนของ LOINC จะมีการจัดลำดับในการแสดงในชื่อการตรวจ
ดั ง นี ้ Component, Property, Time, System, Scale, Method โดยใช เ ครื่ อ งหมาย “:” (Colon หรื อ
ทวิภาค) คั่นระหวางขอมูลทั้ง 6 สวน ตามตัวอยางในตารางที่ 2.4
ตารางที ่ 2.4 ตัว อยา งของรหั สและชื่ อ LOINC (LOINC fully specified name) และชื ่ อสามัญ อยา งยาว
(LOINC common long name)
LOINC Number

LOINC fully specified name

LOINC common long name

2160-0

Creatinine : MCnc : Pt : Ser/Plas : Qn

Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma

2345-7

Glucose : MCnc : Pt : Ser/Plas : Qn

Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma

2823-3

Potassium : SCnc : Pt : Ser/Plas : Qn

Potassium [Moles/volume] in Serum or Plasma

2951-2

Sodium : SCnc : Pt : Ser/Plas : Qn

Sodium [Moles/volume] in Serum or Plasma

4544-3

Hematocrit : VFr : Pt : Bld : Qn : Automated

Hematocrit [Volume Fraction] of Blood by Automated

count

count

5803-2

pH : LsCnc : Pt : Urine : Qn : Test strip

pH of Urine by Test strip

6463-4

Bacteria identified : Prid : Pt : XXX : Nom :

Bacteria identified in Specimen by Culture

Culture
718-7

Hemoglobin : MCnc : Pt : Bld : Qn :

Hemoglobin [Mass/volume] in Blood

2.3 ฐานขอมูล LOINC
ฐานข อ มู ล LOINC หรื อ LOINC Database สามารถดาวน โ หลดได จ ากเว็ บ ไซต ข อง LOINC
(www.loinc.org) โดยจะตองมีการสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต ก อน ซึ่งไมมคาใชจายใดๆ เมื่อสมัครเปน
สมาชิกเรียบรอยแลว ใหทำการลอกอิน (Log in) เขาเว็บไซตอีกครั้ง ก็จะสามารถดาวนโหลดฐานขอมูลของ
LOINC ได ตามรูปที่ 2.3

22
ญญชีข้ชีอขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
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รูปที่ 2.3 เว็บไซตของ LOINC ในการใหบริการดาวนโหลดฐานขอมูล LOINC
สำหรับฐานขอมูล LOINC ที่ดาวนโ หลดมาจะมีทั ้งเปน รูปแบบ Microsoft Access Database
และฐานขอมูลที่เปน CSV ไฟล ซึ่งสามารถเปดไดดวย Microsoft Excel นอกจากนี้ยังมีไฟลที่เปน sql ไฟล ใน
รูป แบบฐานขอ มู ลตา ง ๆ ได แก MySql, Oracle, Postgres เพื ่ อนำไปใช ในการสร า งตารางในฐานขอ มู ล
ดังกลาว แลวนำเขาไฟลฐานขอมูลที่เปน CVS ไฟลที่ LOINC ใหมาได
ในส ว นของฐานข อ มู ล LOINC ในป จ จุ บ ั น ตามโครงสร า งฐานข อ มู ล ของ LOINC (LOINC
Database Structure) ประกอบไปดวย 44 หัวขอ (Fields) ตามรายละเอียดในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 LOINC Database Field Name and Structure
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 131-137 LOINC Database Structure)
Field Name
*

1 LOINC_NUM

Type
Text

Width

Description

10

The unique LOINC Code is a string in the format of
nnnnnnnn-n.

*

2 COMPONENT

Text

255

First major axis-component or analyte

*

PROPERTY

Text

255

Second major axis-property observed (e.g., mass vs.
substance)

*

3 TIME_ASPCT

Text

255

Third major axis-timing of the measurement (e.g.,
point in time vs 24 hours)

*

4 SYSTEM

Text

255

Fourth major axis-type of specimen or system (e.g.,
serum vs urine)

บัญชีขอมูบัลญและรหั
มาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัตองปฏิ
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Field Name
*

5 SCALE_TYP

Type
Text

Width
255

Description
Fifth major axis-scale of measurement (e.g.,
qualitative vs. quantitative

*

6 METHOD_TYP

Text

255

Sixth major axis-method of measurement

##

7 CLASS

Text

255

An arbitrary classification of the terms for grouping
related observations together. The current
classifications are listed in Appendix B. We present
the database sorted by the class field within class
type (see field 23). Users of the database should
feel free to re-sort the database in any way they
find useful, and/or to add their own classifying
fields to the database. The content of the
laboratory test subclasses should be obvious from
the subclass name.

8 VersionLastChanged

Text

255

The LOINC version number in which the record has
last changed. For records that have never been
updated after their release, this field will contain
the same value as the loinc.VersionFirstReleased
field.

9 CHNG_TYPE

Text

255

DEL = delete (deprecate)
ADD = add
PANEL = addition or removal of child elements or
change in the conditionality of child elements in
the panel or in sub-panels contained by the panel.
NAM = change to Analyte/Component (field #2)
MAJ = change to name field other than #2 (#3 #7)
MIN = change to field other than name
UND = undelete

24
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ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
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Field Name
10 DefinitionDescription

Type
Mem

Width

Description

N/A

Narrative text that describes the LOINC term taken

o

as a whole (i.e., taking all of the parts of the term
together) or relays information specific to the term,
such as the context in which the term was
requested or its clinical utility.

## 11 STATUS

Text

255

ACTIVE = Concept is active. Use at will. TRIAL =
Concept is experimental in nature. Use with
caution as the concept and associated attributes
may change. DISCOURAGED = Concept is not
recommended for current use. New mappings to
this concept are discouraged; although existing may
mappings may continue to be valid in context.
Wherever possible, the superseding concept is
indicated in the MAP_TO field in the MAP_TO table
(see below) and should be used instead.
ACTIVE = Concept is active. Use at will. TRIAL =
Concept is experimental in nature. Use with
caution as the concept and associated attributes
may change.
DISCOURAGED = Concept is not recommended for
current use. New mappings to this concept are
discouraged; although existing may mappings may
continue to be valid in context. Wherever possible,
the superseding concept is indicated in the

12 CONSUMER_NAME

An experimental (beta) consumer friendly name for
this item. The intent is to provide a test name that
health care consumers will recognize.

## 13 CLASSTYPE

Num
ber

N/A

1=Laboratory class
2=Clinical class
3=Claims attachments
4=Surveys

อมูลสและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
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Field Name
14 FORMULA

Type
Mem

Width

Description

N/A

Contains the formula in human readable form, for

o

calculating the value of any measure that is based
on an algebraic or other formula except those for
which the component expresses the formula. So
Sodium/creatinine does not need a formula, but
Free T3 index does.

15 EXMPL_ANSWERS

Mem

N/A

o

For some tests and measurements, we have
supplied examples of valid answers, such as
“1:64”, “negative @ 1:16”, or “55”.

16 SURVEY_QUEST_TEXT

Mem

N/A

Verbatim question from the survey instrument

255

Exact name of the survey instrument and the

o
17 SURVEY_QUEST_SRC

Text

item/question number
18 UNITSREQUIRED

Text

1

Y/N field that indicates that units are required
when this LOINC is included as an OBX segment in
a HIPAA attachment

19 SUBMITTED_UNITS

Text

30

Units as received from person who requested this
LOINC term

20 RELATEDNAMES2

Mem

N/A

o

This field was introduced in version 2.05. It contains
synonyms for each of the parts of the fully
specified LOINC name (component, property, time,
system, scale, method).

21 SHORTNAME

Text

255

Introduced in version 2.07, this field contains the
short form of the LOINC name and is created via a
table-driven algorithmic process. The short name
often includes abbreviations and acronyms.

26 || บั
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Field Name
22 ORDER_OBS

Type
Text

Width
15

Description
Defines term as order only, observation only, or
both. A fourth category, Subset, is used for terms
that are subsets of a panel but do not represent a
package that is known to be orderable. We have
defined them only to make it easier to maintain
panels or other sets within the LOINC construct.
This field reflects our best approximation of the
terms intended use; it is not to be considered
normative or a binding resolution.

23 CDISC_COMMON_TESTS

Text

1

"Y" in this field means that the term is a part of a
subset of terms used by CDISC clinical trials.

24 HL7_FIELD_SUBFIELD_ID

Text

50

A value in this field means that the content should
be delivered in the named field/subfield of the
HL7 message. When NULL, the data for this data
element should be sent in an OBX segment with
this LOINC code stored in OBX-3 and with the
value in the OBX-5.

25 EXTERNAL_COPYRIGHT_NOTI Mem
CE
26 EXAMPLE_UNITS

N/A

o
Text

External copyright holders copyright notice for this
LOINC code

255

This field is populated with a combination of
submitters units and units that people have sent
us. Its purpose is to

*

27 LONG_COMMON_NAME

Text

255

This field contains the LOINC name in a more
readable format than the fully specified name. The
long common names have been created via a
tabledriven algorithmic process. Most abbreviations
and acronyms that are used in the LOINC database
have been fully spelled out in English.

บัญชีขอบัมูลญและรหั
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Field Name
28 UnitsAndRange

Type
Mem

Width

Description

N/A

Units of measure (expressed using UCUM units) and

o

normal ranges for physical quantities and survey
scores. Intended as tailorable starter sets for
applications that use LOINC forms as a way to
capture data. Units are separated from normal
ranges by a colon (:) and sets of unit:normal range
pairs are separated by a semi-colon (;). Syntax for
the normal range includes square brackets, which
mean that the number adjacent to the bracket is
included, and parentheses, which means that the
number itself is not included. For example, [2,4]
means “two to four”, while [2,4) means “two to
less than four” and (2,4) means “between two and
four but does not include two and four”.

29 EXAMPLE_UCUM_UNITS

Text

255

The Unified Code for Units of Measure (UCUM) is a
code system intended to include all units of
measures being contemporarily used in
international science, engineering, and business.
(www.unitsofmeasure.org) This field contains
example units of measures for this term expressed
as UCUM units.

30 EXAMPLE_SI_UCUM_UNITS

Text

255

The Unified Code for Units of Measure (UCUM) is a
code system intended to include all units of
measures being contemporarily used in
international science, engineering, and business.
(www.unitsofmeasure.org) This field contains
example units of measures for this term expressed
as SI UCUM units.
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Field Name
31 STATUS_REASON

Type
Text

Width

Description

9

Classification of the reason for concept status. This
field will be Null for ACTIVE concepts, and
optionally populated for terms in other status
where the reason is clear. DEPRECATED or
DISCOURAGED terms may take values of:
AMBIGUOUS, DUPLICATE, or ERRONEOUS.

32 STATUS_TEXT

Mem

N/A

o

Explanation of concept status in narrative text. This
field will be Null for ACTIVE concepts, and
optionally populated for terms in other status.

33 CHANGE_REASON_PUBLIC

Mem

N/A

o
34 COMMON_TEST_RANK

Num

term over time.
N/A

ber
35 COMMON_ORDER_RANK

Num
Num

N/A

URE

Text

Ranking of approximately 300 common orders
performed by laboratories in USA.

N/A

ber
37 HL7_ATTACHMENT_STRUCT

Ranking of approximately 2000 common tests
performed by laboratories in USA.

ber
36 COMMON_SI_TEST_RANK

Detailed explanation about special changes to the

Corresponding SI terms for 2000 common tests
performed by laboratories in USA.

15

This field will be populated in collaboration with
the HL7 Attachments Work Group as described in
the HL7 Attachment Specification: Supplement to
Consolidated CDA Templated Guide. As of Version
2.58, the text will either be "IG exists" (previously
STRUCTURED) or "No IG exists" (previously
UNSTRUCTURED) for relevant terms. The "IG exists"
terms are those that have clinically-relevant HL7
implementation guides that use the U.S. Realm
Header. The "No IG exists" terms are those
approved by the HL7 Attachments WG for
transmission using the Unstructured Document
template of the C-CDA.

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัติการทางการแพทย์
ทย | 29
บัญชีขอบัมูญลชีข้
และรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบอัตงปฏิ
ิการทางการแพทย
ไทย |ไ29

Field Name
38 EXTERNAL_COPYRIGHT_LINK

Type
Text

Width
255

Description
For terms that have a third party copyright, this
field is populated with the COPYRIGHT_ID from the
Source Organization table (see below). It links an
external copyright statement to a term.

39 PanelType

Text

50

Describes a panel as a "Convenience group",
"Organizer", or "Panel". A "Panel" is an enumerated
set of terms that are used together in direct clinical
care. The package would typically be thought of as
a single orderable item that contains a set of
reported observations. A "Convenience group" is an
enumerated set of terms used for a common
purpose, but not typically orderable as a single
unit.
An "Organizer" is a subpanel (i.e., a child) within
another panel that is only used to group together a
set of terms, but is not an independently used
entity. They often represent a header in a form, or
serve as a navigation concept.

40 AskAtOrderEntry

Text

255

A multi-valued, semicolon delimited list of LOINC
codes that represent optional Ask at Order Entry
(AOE) observations for a clinical observation or
laboratory test. A LOINC term in this field may
represent a single AOE observation or a panel
containing several AOE observations.

41 AssociatedObservations

Text

255

A multi-valued, semicolon delimited list of LOINC
codes that represent optional associated
observation(s) for a clinical observation or
laboratory test. A LOINC term in this field may
represent a single associated observation or panel
containing several associated observations.

30
30 ||บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
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ารทางการแพทยไทย
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Field Name

Type

42 VersionFirstReleased

Text

Width

Description

255

The LOINC version number in which the record was
first released. For oldest records where the version
released number is known, this field will be null.

43 ValidHL7AttachmentRequest

Text

50

A value of 'Y' in this field indicates that this LOINC
code can be sent by a payer as part of an HL7
attachment request for additional information.

44 DisplayName

Text

255

This field contains a name that is more "clinicianfriendly" compared to the current LOINC Short
Name, Long Common Name, and Fully Specified
Name. It is created algorithmically from the
manually crafted display text for each Part and is
generally more concise than the Long Common
Name.

* หัวขอ (Field) ที่มีความสำคัญ
## หัวขอ (Field) ที่ควรใหความสนใจลับดับตน

จากตารางที่ 2.5 ในหัวขอ (Field) ที่ 11 คือ Status หมายถึง สถานะของรหัส ถาระบุวา ACTIVE
หมายถึง รหัสรายการนี้ “พรอมใช” หรือ “ยังใชไดอยู” ถาระบุวา TRIAL หมายถึง รายการนี้อยูระหวางการ
ทดลองใช อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถาระบุวา DEPRECATED หรือ DISCOURAGED หมายถึง รายการรหัสนี้ถูก
ยกเลิก
รูปแบบรหัส LOINC หรือ LOINC Num เปนตัวเลข 2-8 หลัก และมีตัวเลขหลักสุดทายเปน การ
ตรวจสอบตัว เลข (Check digit) โดยจะอยูห ลังสัญ ลักษณ ยั ติ ภ ังค (Hyphen) กำกับ เพื่ อตรวจสอบความ
ถูกตองของเลขรหัสหนาสัญลักษณยัติภังค โดยตัวเลขทั้งหมดนี้จะไมซ้ำกัน (Unique) ในกรณีที่รายการรหัสที่
ถูกยกเลิก จะไมมีการนำเลขรหัสดังกลาวกลับมาใชใหม ทั้งนี้ตัวเลขแตละหลักไมไดกำหนดใหมีความหมายใด
ๆ (no intrinsic structure) และไมมีความหมายสอดคลองกัน ใน Classtype หรือ Class เดีนวกัน กลาวคือ
เลขรหัส LOINC ไมใชระบบ Smart number
ในหัวขอ (Field) ที่ 27 คือ Long Common Name จะระบุชื่อคำสั่งสงตรวจที่มีความหมายที่
ผูใชงานสามารถเขาใจไดงาย อยางไรก็ตาม อาจมีความหมายกำกวม ไมชัดเจน ซึ่งตองอาศัยขอมูลในหัวขอ
(Field) อื่น ๆ ประกอบ
ในหัวขอ (Field) ที่ 21 คือ Short Name เปนชื่อยอของการตรวจทางหองปฏิบัติ การ เพื่อให
เหมาะสมกับการการใชงานในระบบรายงานทางหองปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา

บัญบัชีญขอชีข้มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัตบิกัตารทางการแพทย
ไทยไทย| 31
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ิการทางการแพทย์
| 31

ในหัวขอ (Field) ที่ 13 จะเห็นวาลำดับโครงสรางของรหัส LOINC มีการแบงออกเปน 4 หมวด
หลัก (Classtype) ไดแก
1) Laboratory class หรือหมวดรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการ
2) Clinical class หรือ รหัสทางคลินิก
3) Claims attachments หรือ รหัสที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคาบริการฯ
4) Surveys หรือ รหัสที่เกี่ยวของแบบสอบถามตาง ๆ
สำหรับประเทศไทยหากมีการนำใชในระยะแรกจะเปนการนำเอาหมวดหลักที่ 1 และ 2 มาใช
กอน ซึ่งในแตละหมวดหลักก็จะมีการแบงออกเปนหมวดยอย (Term Class) ตามตารางที่ 2.6 และ 2.7 ดังนี้
ตารางที่ 2.6 แสดง LOINC Laboratory Term Classes
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 142-144 Table 32b: Laboratory Term Classes)
คำยอ

Laboratory Term Class

ABXBACT

Antibiotic susceptibilities

ALLERGY

Allergy testing

BLDBK

Blood bank

BLDBK.GENOTYPING

Blood bank genotyping

CELLMARK

Cell markers

CHAL

Challenge tests

CHAL.ROUTINE

Routine challenge tests

CHALSKIN

Skin challenge tests

CHEM

Chemistry

COAG

Coagulation study

CYTO

Cytology

DRUG/TOX

Drug levels & Toxicology

DRUGDOSE

Drug dose (for transmitting doses for pharmacokinetics)

FERT

Fertility

HEM/BC

Hematology/Cell counts

H&P.HX.LAB

History for laboratory studies

HL7.CYTOGEN

Clinical cytogenetic report

HL7.GENETICS

Clinical genetic report

HLA

HLA tissue typing antigens and antibodies

HNA

Human neutrophil alloantigens

32 บั|ญบัชีข้
ญชีอขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทยไทย
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คำยอ

Laboratory Term Class

HPA

HPA typing

LABORDERS

Laboratory order codes

MICRO

Microbiology

MISC

Miscellaneous

MOLPATH

Molecular pathology

MOLPATH.DELDUP

Gene deletions or duplications

MOLPATH.INV

Gene inversion

MOLPATH.MISC

Gene miscellaneous

MOLPATH.MUT

Gene mutation

MOLPATH.NUCREPEAT

Nucleotide repeats

MOLPATH.PHARMG

Pharmacogenomics

MOLPATH.REARRANGE

Gene rearrangement

MOLPATH.TRISOMY

Gene chromosome trisomy

MOLPATH.TRNLOC

Gene translocation

NR STATS

Normal range statistics

PANEL.ABXBACT

Antibiotic susceptibility panel

PANEL.ALLERGY

Allergy panel

PANEL.BLDBK

Blood bank panel

PANEL.BLDBK.GENOTYPE

Blood bank genotyping panel

PANEL.CELLMARK

Cell marker panel

PANEL.CHAL

Challenge panel

PANEL.CHEM

Chemistry panel

PANEL.COAG

Coagulation panel

PANEL.DRUG/TOX

Drug level & Toxicology panel

PANEL.FERT

Fertility testing panel

PANEL.HEDIS

Healthcare Effectiveness Data and Information Set panel

PANEL.HEM/BC

Hematology & blood count panel

PANEL.HL7.CYTOGEN

HL7 cytogenetics panel

PANEL.HL7.GENETICS

HL7 genetics panel

PANEL.HLA

HLA panel

บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการทางการแพทย์
ารทางการแพทยไทย
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คำยอ

Laboratory Term Class

PANEL.HNA

HNA panel

PANEL.HPA

HPA panel

PANEL.MICRO

Microbiology panel

PANEL.MISC

Miscellaneous panel

PANEL.MOLPATH

Molecular pathology panel

PANEL.MOLPATH.PHARMG Pharmacogenomics panel
PANEL.OBS

Obstetrics panel

PANEL.PATH

Pathology panel

PANEL.SERO

Serology panel

PANEL.SPEC

Specimen set

PANEL.UA

Urinalysis panel

PATH

Pathology

PATH.HISTO

Histology

PATH.PROTOCOLS.BRST

Pathology protocols - breast

PATH.PROTOCOLS.GENER Pathology protocols - general
PATH.PROTOCOLS.PROST Pathology protocols - prostate
PATH.PROTOCOLS.SKIN

Pathology protocols - skin

SERO

Serology (antibodies and most antigens except blood bank and
infectious agents)

SPEC

Specimen characteristics

UA

Urinalysis

ตารางที่ 2.7 แสดง LOINC Clinical Term Classes
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 139-142 Table 32a: Clinical Term Classes)
คำยอ

Laboratory Term Class

ADMIN

Administrative

ADMIN.DEMOG

Demographic observations

ADMIN.FACILITY

Facility information

ADMIN.ID

Identification numbers

ADMIN.PATIENT

Patient administrative information

ญชีอขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
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องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทยไทย
คำยอ

Laboratory Term Class

ADMIN.PATIENT.DEMOG

Patient demographics

ADMIN.PATIENT.ID

Patient identification numbers

APTA

American Physical Therapy Association

ART

Antiretroviral therapy

AUDIO

Audiology

BDYCRC.ATOM

Body circumference atomic

BDYCRC.MOLEC

Body circumference molecular

BDYHGT.ATOM

Body height atomic

BDYHGT.MOLEC

Body height molecular

BDYSURF.ATOM

Body surface atomic

BDYTMP.ATOM

Body temperature atomic

BDYTMP.MOLEC

Body temperature molecular

BDYTMP.TIMED.MOLEC

Body temperature timed molecular

BDYWGT.ATOM

Body weight atomic

BDYWGT.MOLEC

Body weight molecular

BP.ATOM

Blood pressure atomic

BP.CENT.MOLEC

Blood pressure central molecular

BP.MOLEC

Blood pressure molecular

BP.PSTN.MOLEC

Blood pressure positional molecular

BP.TIMED.MOLEC

Blood pressure timed molecular

BP.VENOUS.MOLEC

Blood pressure venous molecular

CARD

Cardiology

CARD.PROC

Cardiac procedures

CARD.RISK

Cardiac Risk Scales Framingham

CARD.US

Cardiac ultrasound (was US.ECHO)

CARD.US.DICOM

DICOM Simplified Adult Echo Report concepts

CARDIO-PULM

Cardiopulmonary

CLIN

Clinical NEC (not elsewhere classified)

CLIN.RISK

Clinical Risk

CLIN.VET

Clinical veterinary

และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัญชีชีข้ขอมูลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบบัตติกิการทางการแพทย์
ารทางการแพทยไไทย
ทย ||35
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คำยอ

Laboratory Term Class

CLINTRIAL

Clinical trials

DENTAL

Dental

DEVICES

Medical devices

DOC.EPSOS

Smart Open Services for European Patients (epSOS) documents

DOC.MISC

Miscellaneous documentation

DOC.ONTOLOGY

Document Ontology

DOC.PUBLICHEALTH

Public health documentation

DOC.QUALITY

Quality documents

DOC.REF

Referral documentation

DOC.REF.CTP

Clinical trial protocol document

DOCUMENT.REGULATORY Regulatory documentation
ED

Emergency (DEEDS)

EKG.ATOM

Electrocardiogram atomic

EKG.IMP

Electrocardiogram impression

EKG.MEAS

Electrocardiogram measures

ENDO.GI

Gastrointestinal endoscopy

EYE

Eye

EYE.ANGIO.NEI

NEI eyeGENE’s angiography concepts

EYE.CONTACT_LENS

Ophthalmology contact lens

EYE.EOG.NEI

NEI eyeGENE’s electrooculogram concepts

EYE.ERG.NEI

NEI eyeGENE’s electroretinogram concepts

EYE.GLASSES

Ophthalmology glasses: Lens manufacturer (LM) & Prescription

EYE.HETEROPHORIA

Ophthalmology heterophoria

EYE.HX.NEI

NEI eyeGENE’s eye history concepts

EYE.LASIK

Laser-assisted in situ keratomileusis

EYE.LENSOMETRY

Lensometry

EYE.OCT

Ophthalmology Optical Coherence Tomography (OCT)

EYE.OCT.NEI

NEI eyeGENE’s optical coherence tomography concepts

EYE.PX

Ophthalmology physical findings

EYE.PX.NEI

NEI eyeGENE’s eye physical exam concepts

3636
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คำยอ

Laboratory Term Class

EYE.REFRACTION

Ophthalmology refraction

EYE.REFRACTION.NEI

NEI eyeGENE’s refraction concepts

EYE.RETINAL_RX

Ophthalmology treatments

EYE.SLITLAMP.NEI

NEI eyeGENE’s slit lamp biomicroscopy concepts

EYE.SPECULAR

Ophthalmology specular microscopy

MICROSCOPY
EYE.TONOMETRY

Ophthalmology tonometry

EYE.TONOMETRY.NEI

NEI eyeGENE’s tonometry concepts

EYE.US

Ophthalmology ultrasound

EYE.VISUAL_FIELD

Ophthalmology visual field

EYE.VISUAL_FIELD.NEI

NEI eyeGENE’s visual field concepts

FUNCTION

Functional status (e.g., Glasgow)

GEN.US

General ultrasound

GI

Gastroenterology

H&P.HX

History

H&P.PX

Physical

H&P.SURG PROC

Surgical procedure

HEMODYN.ATOM

Hemodynamics atomic

HEMODYN.MOLEC

Hemodynamics molecular

HL7.CCDA

HL7 Consolidated Clinical Document Architecture

HRTRATE.ATOM

Heart rate atomic

HRTRATE.MOLEC

Heart rate molecular

HRTRATE.PSTN.MOLEC

Heart rate positional molecular

HRTRATE.TIMED.MOL

Heart rate timed molecular

IEEE Rosetta

IEEE Rosetta

IO.TUBE

Input/Output of tube

IO_IN.ATOM

Input/Output atomic

IO_IN.INFUS

Infusion pump intake measures

IO_IN.MOLEC

Input/Output molecular

IO_IN.SUMMARY

Input/Output summary

บับัญญชีข้ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
องปฏิบัตบิกัตารทางการแพทย์
ิการทางการแพทยไทย
ไทย| 37
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คำยอ

Laboratory Term Class

IO_IN.TIMED.MOLEC

Input/Output timed molecular

IO_IN_SALTS+CALS

Input/Output electrolytes and calories

IO_OUT.ATOM

Input/Output atomic

IO_OUT.MOLEC

Input/Output molecular

IO_OUT.TIMED.MOLE

Input/Output timed molecular

MEDS

Medications

NEMSIS

National EMS Information System data

NEONAT

Neonatology variables

NEURO

Neurology

NIH.COGNITIVE

NIH Toolbox Cognitive Domain

NIH.MOTOR

NIH Toolbox Motor Domain

NIH.SENSORY

NIH Toolbox Sensory Domain

NUTRITION&DIETETICS

Nutrition and Dietetics

OB.US

Obstetric ultrasound

OBGYN

Obstetric/Gynecology

ONCOLOGY

Oncology

PANEL.ADMIN

Administrative information panel

PANEL.APTA

American Physical Therapy Association panel

PANEL.ART

Antiretroviral therapy order set

PANEL.BDYTMP

Body temperature order set

PANEL.BP

Blood pressure order set

PANEL.CARDIAC

Cardiology panel

PANEL.CLIN

Clinical NEC (not elsewhere classified) set

PANEL.CLIN.RISK

Clinical risk panel

PANEL.CV

Cardiovascular panel

PANEL.DEVICES

Medical device panel

PANEL.DOC

Document panel

PANEL.ED

Emergency (DEEDS) order set

PANEL.EYE

Ophthalmology panel

PANEL.FUNCTION

Function order set

มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
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คำยอ

Laboratory Term Class

PANEL.H&P

History & Physical order set

PANEL.HL7.CCDA

HL7 Consolidated Clinical Document Architecture set

PANEL.IEEE ROSETTA

IEEE Rosetta panel

PANEL.IO

Input/Output panel

PANEL.MEDS

Medication panel

PANEL.NEMSIS

National EMS Information System data set

PANEL.NEONAT

Neonatal measure panel

PANEL.NEURO

Neurology panel

PANEL.NIH.COGNITIVE

NIH Toolbox Cognitive Domain panel

PANEL.NIH.MOTOR

NIH Toolbox Motor Domain panel

PANEL.NIH.SENSORY

NIH Toolbox Sensory Domain panel

PANEL.NUTRITION&DIET

Nutrition and dietetics panel

PANEL.OB.US

Obstetrical panel

PANEL.ONCO

Oncology panel

PANEL.PATIENT SAFETY

Patient safety order set

PANEL.PHENX

PhenX panel

PANEL.PHR

Personal health record panel

PANEL.PULM

Pulmonary panel

PANEL.RAD

Radiology panel

PANEL.SURG

Surgery panel

PANEL.TRAUMA

Trauma panel

PANEL.TUMRRGT

Tumor registry panel

PANEL.UPDRS

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) set

PANEL.US.URO

Urology ultrasound panel

PANEL.VACCIN

Vaccination panel

PANEL.VITALS

Vital signs panel

PATIENT SAFETY

Patient safety

PHENX

PhenX

PUBLICHEALTH

Public Health

PULM

Pulmonary ventilator management

บับัญญชีชีข้
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สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย์
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และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
คำยอ

Laboratory Term Class

RAD

Radiology

RESP.ATOM

Respiratory atomic

RESP.MOLEC

Respiratory molecular

RESP.TIMED.MOLEC

Respiratory timed molecular

SKNFLD.MOLEC

Skinfold measurements molecular

SURG

Surgery

TRAUMA

Trauma

TRNSPLNT.ORGAN

Organ transplant

TUMRRGT

Tumor registry (NAACCR)

UPDRS

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)

US.URO

Urological ultrasound

VACCIN

Vaccinations

VOLUME.MOLEC

Volume (specimen) molecular

ในสวนของ LOINC Fully Specified Name จะมีการนำเอารายการขอมูลจาก 6 หัวขอ (Field)
คือ Component, Property, Time, System, Scale, Method มาเรียงกัน และใช เครื่องหมาย “;” (Colon,
ทวิภาค) คั่นระหวางรายการขอมูลหัวขอทั้ง 6 สวน ตามตัวอยางในตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 แสดงตัวอยางรหัส LOINC Fully Specified Name และ Long Common Name
LOINC Num
4544-3
6463-4
5803-2

Fully Specified Name

Long Common Name

Hematocrit : VFr : Pt : Bld : Qn :

Hematocrit [Volume Fraction] of Blood

Automated count

by Automated count

Bacteria identified : Prid : Pt : XXX : Nom :

Bacteria identified in Specimen by

Culture

Culture

pH : LsCnc : Pt : Urine : Qn : Test strip

pH of Urine by Test strip

รายการขอมูลสวนที่ 1 (Component) เปนการระบุวา สงตรวจเพื่อหาอะไร เชน การตรวจหา
ระดับ Hematocrit, ตรวจหา Bacteria, ตรวจหาระดับ pH เปนตน
รายการขอมูลสวนที่ 2 (Property) เปนการระบุหนวยการวัด ซึ่งสอดคลองกับลักษณะชนิดของ
ปริ ม าณตา ง ๆ (different Kinds of quantities) เช น ปริ ม าณมวลสาร ความเข ม ข น อั ต ตาส ว น อัต รา
ปริมาตร จำนวนนับ เปนตน สำหรับตัวอยางสามารถดูไดในตารางที่ 2.9
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รายการขอมูลสวนที่ 3 (Time) เปนการระบุเวลาการเก็บ Specimen เชน เก็บครั้งเดี ยว (Pt)
หรือเก็บ 24 ชั่วโมง เปนตน
รายการขอมูลสวนที่ 4 (System) คือ สิ่งสงตรวจ Specimen หรือ Sample เชน เลือด ปสสาวะ
น้ำไขสันหลัง เปนตน สำหรับตัวอยางสามารถดูไดในตารางที่ 2.10
รายการขอมูลสวนที่ 5 (Scale) คือ รูปแบบการรายงานผลขอมูล ตามรายละเอียดในตารางที่ 2.11
รายการขอมูลสวนที่ 6 (Method) คือ วิธีการตรวจ เชน Automated count, Culture, Test strip
เปนตน สำหรับตัวอยางวิธีการตรวจแสดงในตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.9 แสดงตัวอยาง LOINC Properties
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 32-36 Table 8: Example LOINC Properties)
Type
Enzymatic Activity

Entitic

Abbreviation

Description

CAct

*Catalytic Activity

CCnc

Catalytic Concentration

CRto

Catalytic Ratio

CCnt

*Catalytic Content

CFr

*Catalytic Fraction

CFr.DF

Decimal Catalytic Fraction

CRat

Catalytic Rate

RelCCnc

Relative Catalytic Concentration

CSub

Catalytic Substance

EntCat

*Entitic Catalytic Activity

EntLen

Entitic Length

EntLogNum

Logarithmic Entitic Number

EntMass

Entitic Mass

EntNum

*Entitic Number

EntVol

*Entitic Volume

EntSub

Entitic Substance

EntSRto

Entitic Substance Ratio
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Type
Mass

Substance (Moles/Milliequivalents)

Abbreviation

Description

Mass

Mass

ArMass

Mass/Area

MCnc

*Mass Concentration

MCncSq

Mass Concentration Squared

MCnt

Mass Content

MDiff

Mass Difference

MFr

*Mass Fraction

MFr.DF

Mass Decimal Fraction

MFrDiff

Mass Fraction Difference

MRat

Mass Rate

MRto

Mass Ratio

MSCnc

Mass or Substance Concentration

RelMCnc

*Relative Mass Concentration

RelMRat

Relative Mass Rate

ThrMCnc

*Threshold Mass Concentration

MCncDiff

Difference in Mass Concentration

MCPctDiff

Percent Difference in Mass
Concentration

RelSCnc

*Relative Substance Concentration

Sub

*Substance Amount

SCnc

*Substance Concentration

SCncSq

Substance Concentration Squared

SRto

*Substance Ratio

SCnt

*Substance Content

SFr

*Substance Fraction

SFr.DF

Decimal Substance Fraction

SRat

*Substance Rate

RelSRat

Relative Substance Rate

ThrSCnc

Threshold Substance Concentration
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Type

Abbreviation
SCncDiff

Description
Difference in Substance
Concentration

Counts

LsCnc

Log Substance Concentration

Num

*Number

Naric

Number Aeric (number per area)

NCnc

*Number Concentration (count/vol)

NCncRange

Number Concentration (count/vol)
Range

Volumes

NCnt

Number Content = Count/Mass

NumDiff

Number Difference

NFr

*Number Fraction

NFr.DF

Decimal Number Fraction

NRat

Number=Count/Time

NRto

Number Ratio

LnRto

Log Number Ratio

LnCnc

Log Number Concentration

Vol

*Volume

VCnt

*Volume Content

VFr

*Volume Fraction

VFr.DF

Volume Decimal Fraction

VRat

*Volume Rate

VRatCnt

Volume Rate Content

VRatRto

Volume Rate Ratio

VRto

*Volume Ratio

RelVol

Relative Volume

RelVRat

Relative Volume Rate

ArVol

Volume/Area

ArVRat

Volume Rate/Area

VFrDiff

Difference in Volume Fraction

VPctDiff

Percent Volume Difference

บับัญญชีข้ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
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Type
Time

Arbitrary

Other properties

Abbreviation

Description

VRtoPctDiff

Percent Volume Ratio Difference

ClockTime

Clock Time

Time

Time Duration

TimeDif

Difference in Time Duration

TimeFr

Time Fraction

TRto

Time Ratio

TQ2

Timing Quantity 2

RelTime

*Relative Time

Date

Date

DateRange

Date Range

DtTmRange

Date and Time Range

TmElpot

Time electrical potential

TmMCnc

Time mass concentration

TmStp

Time Stamp—Date and Time

TmStpRange

Time Stamp Range

TmSCnc

Time substance concentration

ACnc

Arbitrary Concentration

ACnt

Arbitrary Content

ThrACnc

Threshold Arbitrary Concentration

ARat

Arbitrary Rate

LaCnc

Log Arbitrary Concentration

RelACnc

Relative Arbitrary Concentration

AFr

Arbitrary Fraction

Accel

Acceleration

Addr

Address

Anat

Anatomy

Angle

Angle

Aper

Appearance

Arb

*Arbitrary

Area

Area
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Type

Abbreviation

Description

ArArea

Area/Area

AreaFr

Area Fraction

AreaRto

Area Ratio

AUC

Area under the curve

Bib

Bibliographic Citation

Circ

Circumference

CircFr

Circumference Fraction

Class

*Class

ColorRto

Color Ratio

Compli

Compliance

CompliRto

Compliance Ratio

Cmplx

Complex

Desc

Description

Diam

Diameter

Dosage

Dosage

Elcur

Electrical current

Elpot

Electrical Potential (Voltage)

ElpotRat

Voltage Rate (=Amperage)

ElpotRto

Electrical Potential Ratio

EmailAddr

E-mail Address

ArEnrg

Energy/Area

EngCnc

Energy Concentration

EngCnt

Energy Content

EngDiff

Energy Difference

EngFr

Energy Fraction

EngRat

Power = Energy/Time

RelEngRat

Relative Power

EngRatFr

Energy Rate Fraction

EngRto

Energy Ratio

Enrg

Energy

บับัญญชีข้
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Type

Abbreviation

Description

Equ

Equation

ExtendedID

Extended ID

Fcn

Function

Find

Finding

FldConduct

Fluid Conductance

FldResist

Fluid Resistance

Force

Mechanical Force

Freq

Frequency

Geno

Genotype

Hx

History

Imp

Impression/interpretation of study

ID

Identifier

Instrct

Instructions

InvLen

Inverse Length

Inverse VI

Inverse Inspired Volume

Len

Length

LenFr

Length Fraction

LRat

Length Rate

LenRto

Length Ratio

LogLenRto

Log Length Ratio

ArLen

Length/Area

Likelihood

Likelihood

Loc

Location

LogInvPct

Log Inverse Percent

LogRtoElp

Log Ratio Electrical Potential

MoM

Multiple of the Median

Morph

Morphology

NumRange

Number Range

OD

Optical Density

Osmol

*Osmolality
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Type

Abbreviation

Description

Osmolarity

Osmolarity

PctDiff

Percent Difference

Pn

Person Name

PrThr

Presence or Threshold

Prctl

Percentile

Prid

Presence or Identity

PPres

*Pressure (partial)

PPresDiff

Difference in Partial Pressure

PPresRto

Partial Pressure Ratio

Pres

Pressure

PresRat

Pressure Rate

PressDiff

Difference

PresRto

Pressure Ratio

Quintile

Quintile

Ratio

Ratio

Range

Range

RatDiff

Rate Difference

Rden

Relative Density

RelFldResist

Relative Fluid Resistance

RelRto

Relative Ratio

RelSoundInt

Relative Sound Intensity

Resis

Resistance

ArResis

Resistance/Area

SatFr

*Saturation Fraction

Score

Score

ScoreDiff

Score Difference

ScoreRange

Score Range

Seq

Nucleotide Sequence

Shape

Shape

Susc

Susceptibility

บับัญญชีข้
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Type

Abbreviation

Description

Temp

*Temperature

TempDiff

Temperature Difference

Tele

Telephone Number

Tscore

T Score

TscoreDiff

T Score Difference

Txt

Text

Threshold

*Threshold

ThreshNum

Threshold Number

Titr

Dilution Factor (Titer)

Type

Type

URI

Uniform Resource Identifier

VCF

Variant Call File

Vel

*Velocity

VelRat

Velocity Rate

VelRto

*Velocity Ratio

Visc

Viscosity

Zscore

Z Score

ตารางที่ 2.10 แสดงตัวอยาง LOINC System/sample Types
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 40-42 Table 11: Example Laboratory
System/sample Types)
คำยอ
ความหมาย
Abscess

Abscess

Amnio fld

Amniotic fluid

Anal

Anus

Asp

Aspirate

Bil fld

Bile fluid

BldA

Blood arterial

BldL

Blood bag

BldC

Blood capillary
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คำยอ

ความหมาย

BldCo

Blood – cord

BldCV

Blood – central venous

BldMV

Blood – mixed venous

BldP

Blood – peripheral

BldV

Blood venous

Bld.dot

Blood filter paper

Body fld

Body fluid, unsp

Bone

Bone

Brain

Brain

Bronchial

Bronchial

Burn

Burn

Calculus

Calculus (=Stone)

Cnl

Cannula

CTp

Catheter tip

CSF

Cerebral spinal fluid

Cvm

Cervical mucus

Cvx

Cervix

Col

Colostrum

Cnjt

Conjunctiva

Crn

Cornea

Dentin

Dentin

Dial fld

Dialysis fluid

Dose

Dose med or substance

Drain

Drain

Duod fld

Duodenal fluid

Ear

Ear

Endomet

Endometrium

Environmental

Environmental Specimen

Specimen
RBC

Erythrocytes
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คำยอ

ความหมาย

Eye

Eye

Exhl gas

Exhaled gas (breath)

Fibroblasts

Fibroblasts

Fistula

Fistula

Food

Food sample

Gas

Gas

Gast fld

Gastric fluid/contents

Genital

Genital

Genital fld

Genital fluid

Genital loc

Genital lochia

Genital muc

Genital mucus

Hair

Hair

Inhl gas

Inhaled gas

Isolate

Isolate

Isolate.meningitis Isolate from patient with meningitis
WBC

Leukocytes

Line

Line

Liver

Liver

Resp.lower

Lower respiratory

Lung tiss

Lung tissue

Bone mar

Marrow (bone)

Meconium

Meconium

Milk

Milk

Nail

Nail

Nose

Nose (nasal passage)

Nph

Naspopharynx

Penile vessels

Penile vessels

Penis

Penis

Pericard fld

Pericardial fluid

Periton fld

Peritoneal fluid /ascites

ญชีอขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย
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คำยอ

ความหมาย

Dial fld prt

Peritoneal dialysis fluid

Oropharyngeal

Oropharyngeal wash

wash
Placent

Placenta

Plas

Plasma

Plr fld

Pleural fluid (thoracentesis fld)

PPP

Platelet poor plasma

PRP

Platelet rich plasma

Pus

Pus

RBCCo

Red Blood Cells Cord

Saliva

Saliva

Semen

Seminal fluid

Ser

Serum

Skin

Skin

Sputum

Sputum

Sptt

Sputum - tracheal aspirate

Stool

Stool = Fecal

Sweat

Sweat

Synv fld

Synovial fluid (Joint fluid)

Tear

Tears

Thrt

Throat

Platelets

Thrombocyte (platelet)

Tiss

Tissue, unspecified

TissCo

Umbilical cord tissue

Tigi

Tissue large intestine

Tsmi

Tissue small intestine

Trachea

Trachea

Tube

Tube, unspecified

Ulc

Ulcer

Urethra

Urethra

และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
องปฏิบัตบิกัตารทางการแพทย์
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คำยอ

ความหมาย

Urine

Urine

Urine sed

Urine sediment

Unk sub

Unknown substance

Vag

Vagina

Vitr fld

Vitreous Fluid

Vomitus

Vomitus

Bld

Whole blood

Water

Water

Wound

Wound

XXX

See Section 2.5.1

ตารางที่ 2.11 แสดงตัวอยาง LOINC Type of Scale
(อางอิง LOINC User’s guide Version 2.72 หนา 44 Table 12: Type of Scale)
Scale Type

คำยอ

Quantitative

Ord

คำอธิบาย
การรายงานผลเปนคาตัวเลข สัดสวน (Ratio) จำนวนจริง (real number) หรือเปน
ชวงจำนวน (range) อาจมีเครื่องหมาย นอยกวา มากกวา {<=, <, >, >=} รูปแบบตัง
อยางการรายงานผลแบบ Quantitative ไดแก “7” , “-7” , “7.4” , “-7.4” ,
“7.8912” , “0.125” , “<10”, “<10.15” , “>12000”, “1-10”, “1:256” เปนตน

Ordinal

Ord

เปนการรายงานผลแบบเรียงลำดับ ตัวอยางการรายงานผล เชน 1+, 2+, 3+,
positive, negative, reactive, indeterminate, nonreactive

Quantitative

OrdQn

or Ordinal

เปนการรายงานผลที่อาจเปนไดทงั้ แบบ Ord หรือ Qn เชน antimicrobial
susceptibility ซึ่งอาจรายงานวา resistant, intermediate, susceptible หรือ
รายงานเปนขนาดเสนผาศูนยกลางของ inhibition zone (mm.)

Nominal

Nom

รายงานเปนชื่อ bacteria, virus หรือลักษณะของปสสาวะ สีของน้ำไขสันหลัง เชน
yellow, clear, bloody เปนตน

Narrative

Nar

เปนการรายงานผลแบบคำบรรยาย เชน การบรรยาย Gross หรือ microscopic ของ
Pathological Specimens

“Multi”

Muti

เปนการรายงานผลที่มีโครงสรางการรายงานผลหลายอยางในคำ ๆ เดียว เชน การระบุ
สารเคมีจากสเปกตรัม เปนตน

Document

Doc

เปนการรายงานผลซึ่งอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน XML, คำบรรยาย เปนตน
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Scale Type
Set

คำยอ
Set

คำอธิบาย
ใชในการสง Clinical Attachment

2.4 โปรแกรม RELMA
โปรแกรม RELMA (Regenstrief LOINC Mapping Assistant) พั ฒนาโดยสถาบั น รีเ กนสทรีฟ
แหงสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคชวยใหผูใชงานทำการจับคู (mapping) การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยหรือคลินิกของหนวยงานตนเองกับรหัส LOINC โดยโปรแกรม RELMA มีความสามารถดังตอไปนี้
1) ชวยในการนำเขาขอมูลการตรวจฯ ของหนวยงาน ทั้งจากไฟลรายการตรวจ (catalog file)
หรือในรูปแบบของ HL7
2) ช ว ยในการดู ร ายละเอี ย ดที ่ เ กี ่ ย วข อ งทั ้ ง หมดโดยเฉพาะที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ LOINC และ
รายละเอียดการตรวจจากหนวยงานอื่น ๆ เพื่อชวยในการจับคูกับ LOINC
3) คนหาคำตางใน LOINC ในภาษาตาง ๆ ที่มีอยูในฐานขอมูล LOINC
4) สามารถขอรหัส LOINC จากสถาบันรีเกนสทรีฟ
5) คนหาหรือจับคูกับรหัส LOINC ไดแมไมไดเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
สำหรับความตองการพื้นฐานในการติดตั้งโปรแกรม RELMA ในเครื่องคอมพิวเตอร มีดังนี้
1) แนะนำควรเปน Microsoft Windows 10 ขึ้นไป
2) หนวยความจำ (RAM) 1 GB ขึ้นไป
3) มีพื้นที่วางในการติดตั้ง 4 GB ขึ้นไป
สำหรับผูที่ตองการใชงานโปรแกรม RELMA สามารถเขาไปดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของ LOINC
(https://loinc.org/relma/) ตามรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 เว็บไซตของ LOINC ในการใหบริการดาวนโหลดโปรแกรม RELMA
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หลังติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลวในการเขาใชงานจำเปนตองลอกอิน (Log In) เขาระบบ
โดยใชชื่อผูใช (Username) และ รหัสผาน (Password) เดียวกับที่ใชลอกอินเขาเว็บไซตของ LOINC ตามรูปที่
2.5 สำหรับตัวอยางหนาจอโปรแกรมเขาใชงานแสดงตามรูปที่ 2.6

รูปที่ 2.5 หนาจอลอกอินเขาโปรแกรม RELMA

รูปที่ 2.6 หนาจอโปรแกรม RELMA ที่ใหบริการ

สำหรับตัวอยางการใชงานการจับคูรายการตรวจทองถิ่น (Local) กับรหัส LOINC ในโปรแกรม
RELMA มีรายละเอียดดังนี้
1) หลังจากเขาโปรแกรม RELMA แลวเลือกรายการ Map Local Terms to LOINC
2) โปรแกรม RELMA จะแสดงหนาจอตามรูปที่ 2.7 คลิกปุม Local Term Details
3) กรอกรายละเอียดการตรวจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจกดปุม Save

องปฏิ
บัตบิกตั ารทางการแพทย์
ไทยไทย
54 |บัญ
บัญชีข้ชีอขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ิการทางการแพทย

54 |

4) จากนั้นกดปุม Search เพื่อคนหาขอมูลรายการและรหัส LOINC โปรแกรม RELMA
จะแสดงรายการที่มีรายละเอียดที่ตรงหรือใกลเคียงขอมูลที่ใสไวใน Local Term Details
5) คลิกเลือกรายการที่ตองการตามรูปที่ 2.8

รูปที่ 2.7 ตัวอยางหนาจอโปรแกรม RELMA ที่ใชในการคนหารหัส LOINC เพื่อจับคูกับรายการตรวจทองถิ่น

รูปที่ 2.8 ตัวอยางหนาจอโปรแกรม RELMA ที่ใชในการคนหารหัส LOINC เพื่อจับคูกับรายการตรวจทองถิ่น

สำหรับผูที่สนใจการใชงานโปรแกรม RELMA สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของ LOINC หรือ
ศึกษาคูมือ (RELMA Manual) ไดในสวนของ Knowledge Base ในเว็บไซตของ LOINC
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2.5 ขอสรุปเกี่ยวกับรหัส LOINC
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาขอดีของชื่อและรหัส LOINC คือ
1) มีความเปนสากลครอบคลุมการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีในโลกนี้เกือบทั้งหมด และออกแบบ
วิธีการกำหนดรหัสใหสามารถรองรับเทคโนโลยีการตรวจใหมๆ ที่มีการเพิ่มขึ้นในอนาคต จาก 2020 LOINC
Annual Report แสดงใหเห็นวา LOINC เวอรชั่น 2.69 มีจำนวนรหัส LOINC ทั้งหมด 94,895 รายการ โดย
คิดเปนรหัส Laboratory รอยละ 60.9 เปนรหัส Clinical Observation รอยละ 26.1 เปนรหัส Claims
attachments รอยละ 1.2 และเปนรหัส Survey รอยละ 11.7 ตามรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.9 แสดงจำนวนรหัสและชื่อในฐานขอมูล LOINC เวอรชั่น 2.69
(จาก https://loinc.org/annual-reports/year-2020)
2) เปนที่ยอมรับ ใชกันกวางขวางในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ปจจุบันมีมากกวา 165 ประเทศที่มีการนำ
รหัส LOINC ไปใชในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
3) มีกระบวนการบำรุงรักษาฐานขอมูลอยางเปนระบบ มีระบบสนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่อง
และขยายเครือขายการรวมกันพัฒนาออกไปในหลายประเทศ
4) มีโปรแกรมชวยเหลือในการจับคูกับรหัสทองถิ่น (mapping) ที่เรียกวา RELMA (Regenstrief
LOINC Mapping Assistant) ซึ่งสถาบันรีเกนสทรีฟแหงสหรัฐอเมริกาจัดใหมีการอบรมสำหรับผูสนใจอยาง
สม่ำเสมอปละ 2 ครั้ง
5) สามารถนำ LOINC database และ RELMA ไปใชไดโดยไมตองจายคาลิขสิทธิ์
โดยสรุป LOINC เปนระบบชื่อและรหัสมาตรฐาน (Standard name and coding system) สากลที่
ใชระบุชนิดของการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (medical laboratory) และการตรวจทางคลินิก
(clinical observation) เปรียบเทียบกับภาษาที่ทำใหระบบขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
(Laboratory Information Systems) และระบบระเบี ย นสุ ข ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Health
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Records) ต างระบบกัน สามารถสื่อ สารเชื่อมโยงแลกเปลี่ ย นขอ มู ลกั นได ในเรื่ องเกี ่ ยวกั บการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยและการตรวจทางคลินิก ทำใหเกิดการทำงานรวมกัน (Interoperability) LOINC
จึงเปนมาตรฐานขอมูลสุขภาพมาตรฐานหนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำใหระบบสุขภาพ (Health Information
System) ตาง ๆ ทำงานรวมกันได LOINC เปนระบบมาตรฐานที่สถาบันรีเกนสทรีฟ (Regenstrief Institute)
แหงสหรัฐอเมริกาเปนผูพัฒนาและบำรุงรักษา เปนระบบรหัสมาตรฐานเปด ผูใชสามารถนำมาใชไดโดยไมมี
ลิขสิทธิ์ เปนหนึ่งในมาตรฐานขอมูลสุขภาพที่เปนสากล หลายประเทศประกาศเปนมาตรฐานระดับชาติ LOINC
สามารถระบุการตรวจไดอยางเฉพาะเจาะจง (uniquely identify) เนื่องจาก LOINC ใชคุณสมบัติ (attribute)
ถึง 6 แกน/สวนประกอบ (axis/part) ในการระบุการตรวจทางคลินิกแตละชนิด
สำหรับประเทศไทยไดมีการพัฒนารหัสมาตรฐานดานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย หรือ
การตรวจทางคลินิกขึ้น เรียกวา บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย(Thai
Medical Laboratory Terminology) หรือ TMLT ขึ้น โดยใชความรูพื้นฐานและฐานขอมูล LOINC มาเปน
องคประกอบในพัฒนาและกำหนดรหัสมาตรฐานดังกลาว ตั้งแตป พ.ศ.2560 โดย สมสท. ซึ่งในปจจุบันไดมี
การประกาศใหมีการใชบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย หรือ
TMLT ในการประกอบการเบิ ก จ า ยค า บริ ก ารทางการแพทย ใ นส ว นของสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารข า ราชการ ที่
กรมบัญชีกลางเปนผูดูแล อยางไรก็ตามในสวนของการนำไปใชสำหรับแลกเปลี่ยนขอมูลทางคลินิก ยังคงตอง
ไดรบั การสนับสนุนและผลักดันใหเกิดขึ้นตอไป
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บทที่ 3
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT)
3.1 ความสำคัญและความเปนมา
ประเทศไทยมีการพั ฒนาระบบข อมูลสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatic) มาอยางต อเนื ่ อง
โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีระบบหลั กประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Coverage Schema) ซึ่งทำใหเกิดการ
พัฒนาระบบขอมูลทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น รวมถึงไดมีการพัฒนาชุดขอมูล
มาตรฐาน (Standard Dataset) ขึ้นมาเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทยและบริการสุขภาพดาน
ตาง ๆ เชน มาตรฐานชุดขอมูล 12 แฟม มาตรฐานชุดขอมูล 18 แฟม มาตรฐานชุดขอมูล 43 แฟม เปนตน ซึ่ง
มาตรฐานชุดขอมูลเหลานั้นจำเปนตองกำหนดใหมีรหัสมาตรฐาน (Standard Code) เพื่อใชในการบันทึกลงใน
ชุดขอมูลมาตรฐานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและนำไปใชในดานตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยในประเทศไทยไดมีการใชรหัสมาตรฐานแบบที่เปนรหัสมาตรฐานสากล เชน ICD-10,
ICD-9-CM และมีการพัฒนารหัสมาตรฐานขึ้นมาเอง เชน มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก ที่พัฒนาโดยกระทรวง
สาธารณสุข รหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนามาตรฐานขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
เปนตน อยางไรก็ตามรหัสมาตรฐานที่ใชการบันทึกและแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพในประเทศไทยยังคงมีอีก
หลายหัวขอหรือหลายประเภทที่ยังตองมีการพัฒนา เพื่อใหเปนที่ยอมรับและใชงานไดหลากหลายงานหรือ
หลายหนา ที ่ เชน การใชในการเบิกจ ายคา บริก ารสุ ข ภาพ (Healthcare service reimbursement) งาน
บริการทางคลินิก (Clinical care) งานสงตอผูปวย (Refer) ทั้งในระดับหนวยงาน องคกร และระดับประเทศ
ในอดีตที่ผานมามาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Medical Laboratory)
เปนมาตรฐานรหัสที่เปนปญหาสำหรับการใชงานในประเทศไทย เนื่องจากยังไมมีความครอบคลุมและยังไมมี
ความสอดคลองกับรหัสที่เปนมาตรฐานสากล รวมถึงการนำไปใชงานดานตาง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพ โดยที่
ผานมา ประเทศไทยไดมีการใชรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ดังนี้
1) รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ซึ ่งพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข
เรียกรวมอยูในรหัส ICD-10-TM
2) รหั ส การเบิ กจ า ยค าบริ การสาธารณสุ ข เพื ่อ ใช ใ นการเบิ ก จ า ยค า รัก ษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
อยางไรก็ตามรหัสมาตรฐานทั้ง 2 รหัสยังมีขอจำกัดในการนำไปใชงาน เนื่องจากแนวทางการพัฒนา
และมีวัตถุประสงคในการนำไปใชงานที่แตกตางกัน ตามที่รายละเอียดในบทที่ 1
และจากการที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลั ง ไดม ีหนั งสือที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวั นที่ 10
ตุลาคม 2560 โดยสรุปเนื้อหาในหนังสือดังกลาวเปนเรื่องการปรับปรุงรายการตรวจและรหัสการเบิกจาย
คาบริการสาธารณสุขเพื่อใชในการเบิกจายคารัก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการ ในหมวดที่ 6
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คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย เพื่อให
สอดคลองกับ การพัฒนาดา นเทคโนโลยีท างการแพทย และสภาวะทางเศรษฐกิ จ จึงตองมีการดำเนิ น การ
ปรับปรุงรายการและอัตราคาบริการฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขหรือขอบงชี้ในการเบิกจายบางรายการใหเกิด
ความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับหมวดหมูคาตรวจวินจิ ฉัยทางเทคนิคการแพทยใหสอดคลองกับ
ชื่อและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Logical Observation Identifiers Name
and Code: LOINC) ซึ่งเปนระบบมาตรฐานที่มีการใชอยางแพรห ลายในต างประเทศ และเห็นควรกำหนด
หลักเกณฑและอัตตราคาบริการสาธารณสุขฯ ใหสวนราชการและสถานพยาบาลราชการถือปฏิบัติ โดยสรุป
ดังนี้
1. ยกเลิกรายการและอัตราคาบริการ หมวดที่ 6 คือ คาบริการโลหิตและสวนประกอบของเลือด
และหมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา (เฉพาะในสวนของคาตรวจ
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย หัวขอที่ 7.1-7.6)
2. ใหสถานพยาบาลมีกลไกกำกับการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัยใหเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอ
บงชี้ในการเบิกจายที่กำหนด
3. กรณีสถานพยาบาลประสงคที่จะเสนอรายการอัตราคาบริการ ซึ่งเปนรายการที่จำเปนในการ
รักษาพยาบาลและไมมีรายการอื่นสามารถทกแทนไดเพิ่มเติม ใหเสนอรายการ ราคา โครงสราง
ตนทุนและขอบงชี้หรือเหตุผลความจำเปนในการกำหนดรายการดังกลาวมายังกรมบัญชีกลางเพื่อ
พิจารณาตอไป0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ตอมาสำนักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) จึงไดมีการพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (Thai Medical
Laboratory Terminology, TMLT) ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศดังกลาวดวย
3.2 บัญ ชีขอ มูลและรหั สมาตรฐานการตรวจทางห องปฏิบ ัต ิ การทางการแพทย ไ ทย (TMLT)
คืออะไร
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ไทย (TMLT) คือ บัญ ชี
มาตรฐานของรายการการตรวจทางห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางการแพทย และมาตรฐานรหั ส การตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยที่ชี้เฉพาะ (uniquely identify) ถึงรายการการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยแตละรายการ ครอบคลุมรายการการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ใชในระบบบริการสุขภาพ
ของไทย เปนมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานรหัส LOINC ซึ่งเปนมาตรฐานรหัสที่เปนที่ยอมรับในหลาย
ประเทศในโลก
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติ การทางการแพทยไทย (TMLT) (Thai
Medical Laboratory Terminology) ชื่อยอ TMLT (อานวา ที-เอ็ม-แอล-ที ) ในที่ นี้ Thai หมายถึง ระบบ

ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ิการทางการแพทย์ไทย
ไทย| |5959
บัญบัชีญขชีข้
อมูอลมูและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัตบิกัตารทางการแพทย

บริการสุขภาพของประเทศไทย Medical Laboratory หมายถึง การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
Terminology หมายถึง ศัพททางการแพทย (ระบบศัพทที่มีการควบคุม) ที่มีคณ
ุ สมบัติที่จำเปนของระบบศัพท
ทางการแพทยมาตรฐานที่ดี (Desiderata for controlled Medical Vocabularies)
คุณสมบัติที่จำเปนของระบบศัพททางการแพทยและรหัสมาตรฐานทางการแพทยที่ดี
จากเอกสารตีพิมพในวารสาร Methods Inf Med เรื่อง “Desiderata for controlled Medical
Vocabularies in the Twenty-First Century” ในป 1998 โดย นพ.เจมส ซิมิโน (James Cimino, M.D.)
จากภาควิชา Medical Informatics มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสรุปคุณสมบัติ
ที่จำเปนของมาตรฐานศัพทและรหัสทางการแพทยไวดังนี้
1) ตองมีเนื้อหา (content) ครอบคลุมครบถวน สามารถเพิ่มเติมคำจำกัดความใหมๆ ใหครอบคลุม
ตามความรูที่เกิ ดใหมได ตลอดเวลา และต อ งเปน การเพิ ่ ม เติ ม อย างมี แ บบแผน (formal) มี
หลักเกณฑที่ชัดเจน (explicit) สามารถใชหลักเกณฑที่กำหนดไวแตแรกเริ่ม กำหนดคำศัพทใหม
ได (reproducible) ไมใชการเพิ่มหรือการแกปญหาแบบครั้งคราว
2) เนนที่หนวยความคิดรวบยอด (concept oriented) เนื่องจากศัพท (terms/names) สามารถทำ
ใหเกิดความเขาใจกำกวมได เชน ศัพทบางศัพทอาจมีความหมายไดมากกวาหนึ่งความหมาย การ
เนนที่หนวยความคิดรวบยอด (concept) เปนการเนนที ่ความหมาย (semantic) โดยหน วย
ความคิดรวบยอดหนึ่ง ๆต องมีคำจำกั ดความเพี ย งหนึ ่ง เดี ยวเทานั้ น (one meaning and no
more than one meaning)
3) หนวยความคิดรวบยอดหนึ่งๆ เมื่อมีการกำหนดคำจำกัดความใด ๆ แลว เมื่อความรูเปลี่ยนไปเกิด
ความคิดรวบยอดใหมที่พัฒนาจากหนวยความคิดรวบยอดเดิม ตองกำหนดคำจำกัดความใหม
หนวยความคิดรวบยอดเดิมก็จะคงอยูตลอดไป (concept permanence) ไมถูกลบทิ้ง เพื่อใหเรา
สามารถสอบยอนถึงวิวัฒนาการของหนวยความคิดรวบยอดได
4) การสร างรหัสที ่เปนตัวชี้ไปที่หน วยความคิ ดรวบยอด (concept identifier) ต อ งไม ม ี การใส
ความหมาย ใด ๆ เข าไปในรหัสที่ส รา งขึ ้ น (non-semantic concept Identifier = free of
meaning and hierarchy) และรหัสที่คูกับหนวยความคิดใด ๆ ตองไมมีการนำรหัสนั้น ๆ กลับไป
ใชกับหนวยความคิดรวบยอดอื่น ๆ (never reuse identifier)
5) ตองตอบสนองความตอ งการของผู ใชระบบคำศัพท ที ่ม ีม ุม มอง (perspective) ตา ง ๆ กันได
กลาวคือ ความสัมพันธของหนวยความคิดรวบยอดตองเปนแบบ polyhierarchy หมายความวา
หนวยความคิดรวบยอดรอง (child concept) สามารถมีความสัมพันธกับหนวยความคิดรวบยอด
หลัก (parent concept) ไดมากกวาหนึ่งหนวยความคิดรวบยอดหลัก
6) การกำหนดคำจำกัดความใหกับหนวยความคิดรวบยอด ตองมีโครงสรางหลักเกณฑที่เปนทางการ
(formal definition) ชัดเจน คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงหนวยความคิดรวบยอดตาง ๆ ไดโดย
ใชสัญลักษณรหัสที่คูกับหนวยความคิดรวบยอด
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7) ตองไมมีหนวยความคิดรวบยอดที่เรียกวา “Not Elsewhere Classified (NEC)” ซึ่งเปนหนวย
ความคิดรวบยอดที่แกปญหาความครอบคลุมของคำศัพท (catch all) ทั้งนี้เพราะ NEC ขัดขวาง
การกำหนดคำจำกัดความอยางเปนทางการใหมเมื่อเกิดหนวยความคิดรวบยอดใหมเมื่อความรู
เปลี่ยนไป
8) ตองมีความสามารถแสดงความหมายของหนวยความคิดรวบยอดที่มีความละเอียดแตกตางกัน
หลายระดับ (multi-granularity) เพื่อตอบสนองความต อ งการของผู ใช ที ่ ม ี ม ุ ม มองต อหน วย
ความคิดรวบยอดที่มีรายละเอียดแตกตางกัน
9) ตองมีความคงเสนคงวาของความหมายของหนวยความคิดรวบยอด (multiple consistence
view) แมจะใชมุมมองที่แตกตางกันในการมองหนวยความคิดรวบยอดหนึ่งๆ เชน หนวยความคิด
รวบยอดที่มีความสัมพันธกับหนวยความคิดรวบยอดหลักหลายหนวยความคิดรวบยอด ไมวาจะ
ใชมุมมองใด ๆ ใหคำจำกัดความ ความหมายของหนวยความคิดรวบยอดนั้น ๆ ตองคงที่
10) ตองมีกฎเกณฑที่คำนึงถึงบริบทของการใชงาน ในการสรางระบบคำศัพทที่นอกเหนือจากการให
คำจำกัดความหนวยความคิดรวบยอด (beyond medical concepts: representing context)
11) ตองคำนึงถึงการวิวัฒนาการของความรูทางการแพทยใหมๆ ที่เกิดขึ้น และที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เมื่อแรกพัฒนาระบบ (evolve gracefully) มีกลไกในระบบการกำหนดศัพทที่สามารถติ ดตาม
การเปลี่ยนแปลง แสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงความหมายของหนวยความคิดรวบยอดตาม
ความรูที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
12) ตองคำนึงถึงความซ้ำซอนของคำศัพท (recognize redundancy) ความหมายของหนวยความคิด
รวบยอดหนึ่งอาจสามารถถูกนำเสนอดวยคำศัพทที่ไมเหมือนกัน ตองมีกลไกในระบบการกำหนด
ศัพทที่คำนึงถึงความซ้ำซอนนี้โดยความหมายของหนวยความคิดรวบยอดคงที่
การพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
จึงใชคุณสมบัติดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการพัฒนา และเปนการพัฒนาโดยใชหนวยความคิดรวบยอด
(concept base) ของรายการยาเปนหลัก มากกวาการใชชื่อรายการยา (term base)
3.3 การพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย
(TMLT)
การพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห องปฏิบั ติการทางการแพทยไทย (TMLT)
ดำเนินการโดยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยการสนับสนุนจากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ตามแนวทางการดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0416.2/ว393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่ง
ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาบัญชีและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย แบงออก
ไดเปน 4 ระยะ ดังนี้

บัญชีบัขญอชีข้
มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
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องปฏิ
ัติการทางการแพทย์
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ระยะที่ 1 เปนการศึกษาความสอดคลองและความเปนไปไดในการจับคูรหัสการเบิกจายฯ การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย กรมบัญชีกลางจำนวน 721 กับรหัสมาตรฐาน LOINC ซึ่งประกอบไป
ดวย หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา หมวดที่ 8 คาตรวจวินิจฉัยและ
รักษาทางรังสีรักษา และหมวดที่ 9 คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ โดยคุณวันชนะ พลทองมาก นักศึกษา
ปริญญาโทสาขา Health Informatics คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการนำเสนอในประชุม
เชิงปฏิบัติการ มาตรฐานรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการ LOINC (Thailand LOINC Workshop Logical
Observation Identifiers Names and Codes Workshop) เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ. หองประชุม
สานใจ 2 อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลของการจับคู (Mapping) รหัสกรมบัญชีกลางกับ
รหัส LOINC พบวา จำนวนที่สามารถจับคูรหัสแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one to one) มีประมาณรอยละ 10 สวนใหญ
เปนรหัสกรมบัญชีกลาง 1 รหัส และสามารถจับคูกับรหัส LOINC ไดมากกวา 1 รหัส (one to many) ประมาณ
รอยละ 61 ตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการจับคูรหัสการเบิกจายฯ กรมบัญชีกลาง ในหมวด 7, 8 และ 9 กับรหัส LOINC
ผลการจับคู

จำนวนรหัส

คิดเปนรอยละ

One to One

73

10.12

One to Many

440

61.03

ไมสามารถจับคูได

208

28.58

721

100.00

รวม

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางผลการจับคูรหัสการเบิกจายฯ กรมบัญชีกลาง ในหมวด 7, 8 และ 9 กับรหัส LOINC
รหัส
กรมบัญชีกลาง
30106

ชื่อตามประกาศกรมบัญชีกลาง
Acid phosphatase with tartrate (hairy cell

ราคา
เบิกจาย
200

leukemia) (หรือ Tartrate Resistant Acid

LOINC_NUM

ประเภทการจับคู

44834-0

One to Many

44835-7

Phosphatase, Qualitative)

18190-9
30114

Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) score

550

15112-6

One to One

30124

LE cell preparation, stain, examination

150

13507-9

One to One

31203

Occult blood, Stool

30

2335-8

One to One

37355

Specific IgE, quantitative (1 allergen)

450

ไมสามารถจับคูได
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รหัส
กรมบัญชีกลาง

ชื่อตามประกาศกรมบัญชีกลาง

ราคา
เบิกจาย

LOINC_NUM

ประเภทการจับคู

37357

Specific IgE, quantitative (3 allergens)

1,200

ไมสามารถจับคูได

37359

Specific IgE, quantitative (5 allergens)

1,800

ไมสามารถจับคูได

จากผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวา การนำรหัส LOINC มาใชแทนรหัสการเบิกจายคาตรวจทาง
หองปฏิบ ัติการทางการแพทย ของกรมบัญชีกลาง ยังอาจเปนป ญหาอยู บา ง เนื ่องจากพบวายังมีบางสวน
ประมาณร อ ยละ 28 ไม ส ามารถจั บ คู  ก ั บ รหั ส LOINC ได จึ ง เป น ที ่ ม าและนำไปสู  แ นวคิ ด การพั ฒ นา
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยขึ้นมาใหม เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะประเด็นการเบิกจายคาบริการทางสาธารณสุข ของกรมบัญชีกลาง และยังสามารถนำไปใช
ในทางคลินิก เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานหรือหนวยบริการ ซึ่งสำนักพัฒนามาตรฐานระบบ
ขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.) จึงมีการพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT) (Thai Medical Laboratory Terminology, TMLT) ขึ้นในระยะตอมา
ระยะที่ 2 เปนการดำเนินการจัดทำในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยไทย (TMLT) จากรายการรหัสการเบิกจายคาบริการทางดานสาธารณสุข ของกรมบัญชีกลาง
โดย สมสท. ไดจัดทำรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดจากรหัส
LOINC รวมกับขอมูลรายการและรหัสเบิกจายฯ ของกรมบัญชีกลาง เรียกวา รหัส TMLT โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) นำรายการและรหัสการเบิกจายฯ หมวดที่ 7 คา ตรวจวินิจฉัยและรั กษาทางเทคนิ ค
การแพทยและพยาธิวิทยา (ขอ 7.1 – 7.7) มาดำเนินการกำหนดรหัส TMLT โดยแยก
เปน 17 หมวด ตามการแบงหมวดการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเทคนิคการแพทยและ
พยาธิวิทยา ของกรมบัญชีกลาง และจัดกลุมใหเขากับ LOINC CLASS เพื่อใชเปนรหัส
นำหนารหัส TMLT โดยรหัส TMLT จะเปนตัวเลขทั้งหมดจำนวน 6 หลัก สำหรับรหัส
นำหนาอาจมีทั้ง 2 หลักและ 3 หลัก และตัวเลขที่อยูตามหลังจะที่ทั้ง 3 และ 4 หลัก
(ขึ้นกับจำนวนรหัสที่ใชนำหนา) จะเปนเพียงตัวเลขที่เรียงลำดับการกำหนดรหัสเทานั้น
ไมมีความหมายใด ๆ สำหรับการกำหนดรหัสนำหนารหัส TMLT แสดงไวในตารางที่ 3.3

บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการทางการแพทย์
ารทางการแพทยไทย
ไทย| |6363

ตารางที่ 3.3 การจัดกลุมการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อใชเปนรหัสนำหนารหัส TMLT
กลุมลำดับตามกรมบัญชีกลาง

LOINC CLASS

รหัส TMLT
นำหนาดวย

1. HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING

HEM/BC

300

2. PANEL HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING

PANEL.HEM/BC

3. COAGULATION

COAG

308

4. CELL SURFACE MARKER

CELLMARK

34

5. HLA -TRANSPLANT

HLA

380

7. URINALYSIS

UA

31

8. CHEMISTRY

CHEM

320

9. CHALLENGE TEST

CHAL

328

10. DRUG/TOXICOLOGY

DRUGTOX

33

11. MICROBIOLOGY

MICRO

35

12. SEROLOGY

SERO

36

15. ALLERGY

ALLERGY

37

16. CYTOGENETIC/MOLCYTO

MOLPATH, PANEL.HL7

381

17. MOLGEN

MOLPATH

6. HLA -NON TRANSPLANT

13. IMMUNOLOGY
14. PANEL SERO/IMMUNO

รูปที่ 3.1 แสดงแนวทางการกำหนดรหัส TMLT ในระยะที่ 2

6464
| บั|ญบัชีข้
องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทยไทย
ญอชีขมูอลมูและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ตั ิการทางการแพทย

2) นำรายการการตรวจฯ ที่กำหนดรหั ส TMLT แล วไปจั บคู  กั บ รหั ส LOINC ในกรณี ที่
สามารถจับคูไดจะใช Long Common Name ของ LOINC มาปรับใชในการตั้งชื่อการ
ตรวจ TMLT ตามตัวอยางในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอยางการกำหนดรหัส TMLT ที่สามารถจับคูกับรหัส LOINC ไดและการนำชื่อการตรวจ
Long Common Name ของ LOINC มาปรับใชในการกำหนดชื่อการตรวจของ TMLT
ประเภทรหัส

รหัส

ชื่อรายการตรวจ

กรมบัญชีกลาง

31007

Ketone, Urine (Test strip)

TMLT

310010

Ketones [+/-] in Urine by Test strip

หมายเหตุ
รายการตรวจอยูในประเภทการ
ตรวจ URINALYSIS ของ
รายการตรวจฯ กรมบัญชีกลาง
และอยูใน Class UA ของ
LOINC Class จึงใหรหัสนำหนา
เปน 31

LOINC

2514-8

Ketones [Presence] in Urine by Test strip

3) ในกรณีที่ไมสามารถจับคูกับรหัส LOINC ได จะใชเพียงขอมูลรายการตรวจฯ จาก
กรมบัญชีกลางในการกำหนดรหัส TMLT เทานั้น โดยใชชื่อรายการตรวจฯ ของ
กรมบัญชีกลาง มาปรับเปนชื่อการตรวจของรหัส TMLT ใหเขาใจมากขึ้น ตามตัวอยางใน
ตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงตัวอยางการกำหนดรหัส TMLT ที่ยังไมสามารถจับคูกับรหัส LOINC ได
ประเภทรหัส

รหัส

ชื่อรายการตรวจ

หมายเหตุ

กรมบัญชีกลาง

37355

Specific IgE, quantitative (1 allergen)

TMLT

370003

Specific IgE Ab [Units/volume] in

รายการตรวจอยูในประเภทการ

Serum by Multidisk (1 allergen)

ตรวจ ALLERGY ของรายการ
ตรวจฯ กรมบัญชีกลาง และอยู
ใน Class ALLERGY ของ
LOINC Class จึงใหรหัสนำหนา
เปน 37

บัญชีบัขญอชีข้
มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
| 65
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องปฏิ
ัติการทางการแพทย์
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ภายหลั งการดำเนิ น การในระยะที่ 2 นี ้ สมสท. สามารถดำเนิ นการกำหนดรหั ส TMLT ได
ครอบคลุมรายการเบิกจายฯ ในหมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา (ขอ
7.1 – 7.7) ของกรมบัญชีกลาง ไดอยางครบถวน และไดเริ่มมีการประกาศขอมูลบัญชีและรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (TMLT) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวอรชั่น 20191011
โดยมีจำนวนรหัส TMLT ทั้งหมด 1,321 รหัส จากรหัสกรมบัญชีกลางทั้งหมด 673 รหัส เนื่องจากรายการ
ตรวจของกรมบัญชีกลาง 1 รายการ อาจมีรายละเอียดให กำหนดรหัส TMLT ไดมากกว า 1 รายการ ตาม
ตัวอยางในตามรางที่ 3.6 ในสวนของการจับคูกับรหัส LOINC สามารถจับคูกับรหัส LOINC ได 1,234 รหัส คิด
เปนรอยละ 93.41
ตารางที่ 3.6 แสดงตัวอยางการกำหนดรหัส TMLT ในระยะที่ 2
รหัส
กรมบัญชีกลาง

ชื่อตามประกาศกรมบัญชีกลาง

รหัส
TMLT

TMLT Name

ราคา LOINC_NUM

1.HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL STAINING
30106

Acid phosphatase with tartrate

300001 Acid phosphatase

(hairy cell leukemia) (หรือ

tartrate resistant [+/-] in

Tartrate Resistant Acid

Bone marrow

Phosphatase, Qualitative)

200

300002 Acid phosphatase

44834-0

44835-7

tartrate resistant [+/-] in
Blood
300003 Acid phosphatase

18190-9

tartrate resistant [+/-] in
XXX specimen
33804

Carboxyhemoglobin,
(Quantitative)

37106

Cold agglutinin, (Qualitative)

300004 Carboxyhemoglobin

250

31157-1

50

32672-8

50

30341-2

[g/dL] in Blood
300005 Cold agglutinin [+/-] in
Serum or Plasma

30105

Erythrocyte Sedimentation Rate
(ESR)

300006 Erythrocyte
sedimentation rate
300007 Erythrocyte
sedimentation rate by
Westergren method

4537-7
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รหัส
กรมบัญชีกลาง
31205

ชื่อตามประกาศกรมบัญชีกลาง
Fat stain, Stool (Sudan IV stain)

รหัส

TMLT Name

TMLT

300008 Fat.microscopic

ราคา LOINC_NUM
100

10753-2

80

4579-9

observation [Identifier]
in Stool by Sudan IV
stain
30309

Fetal hemoglobin, (Qualitative)

300033 Hemoglobin F [+/-] in
Blood
300034 Hemoglobin F [+/-] in

28067-7

Amniotic fluid
300035 Hemoglobin F [+/-] in

30074-9

Unspecified specimen

รูปที่ 3.2 แสดงรอยละของจำนวนรายการตรวจฯ ของกรมบัญชีกลางที่สามารถกำหนดรหัส TMLT ไดในระยะที่ 2

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์
บัญชีบัขญอมูชีข้ลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
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รูปที่ 3.3 แสดงรอยละของจำนวนรหัส TMLT จับคูกับรหัส LOINC ในระยะที่ 2

ระยะที่ 3 เปนการดำเนินงานใหหนวยงานหรือหนวยบริการทั่วไปดำเนินการจับคู (Mapping)
รหัสการตรวจฯ ทองถิ่น (Local Code) หรือรหัสที่ใชในระบบบริ การของหนวยงานหรือหนว ยบริ การ กั บ
รหัสมาตรฐาน TMLT ซึ่งในกรณีที่พบวาไมสามารถจับคูไดเนื่องจากพบวารายการตรวจฯ ดังกลาวยังไมมีการ
ประกาศในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) หนวยงาน
หรื อ หน ว ยบริ ก ารสามารถดำเนิ น การขอให ม ี การกำหนดบั ญ ชีข  อ มู ล และรหั ส มาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) เพิ่มเติมได โดย สมสท. ไดจัดทำโปรแกรม TMLT Mapping ขึ้น
เพื่อใหหนวยงานหรือหนวยบริการใชในการดำเนินการดังกลาว ซึ่งรายละเอียดการติดตั้งและใชงานจะอยูในบท
ที่ 4 โดยขั้นตอนการดำเนินการแสดงไวในรูปที่ 3.2
เมื่อ สมสท. ไดมีการพิจารณาขอมูลและจำแนกรายการตรวจฯ (วิธีการจำแนกรายการตรวจ จะ
อธิบายในหัวขอถัดไป) ที่หนวยงานหรือหนวยบริการสงมาใหแลว หากขอมูลเพียงพอและตรวจสอบแลวพบวา
ไมมีความซ้ำซอนหรือเคยมีการขึ้นบัญชีขอมูลการตรวจฯ และกำหนดรหัส TMLT มากอน ก็จะดำเนินการขึ้น
บัญชีขอมูลรายการตรวจฯ และกำหนดรหัส TMLT ให โดยหลังจากกำหนดรหัส TMLT แลว สมสท. จะมีการ
ตรวจสอบวาสามารถจับคู (Mapping) กับรหัส LOINC รหัสใดไดบาง รวมทั้งมีการจับคูกับรหัสการเบิกจายฯ
ของกรมบั ญ ชี ก ลางด ว ย จากนั ้ น ก็ จ ะดำเนิ น การประกาศตามรอบของการประกาศบั ญ ชี ข  อ มู ล และ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ตอไป
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รูปที่ 3.4 แสดงแนวทางการจับคูรหัสทองถิ่นกับรหัส TMLT และการกำหนดรหัส TMLT ในระยะที่ 3

ระยะที่ 4 การดำเนินการในระยะนี้ยังคงเปนการดำเนินการตอเนื่องจากระยะที่ 3 กลาวคือ ยังคง
เปนการดำเนินการกำหนดรหัส TMLT และจัดทำบัญชีขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
ตามขั้นตอนในรูปที่ 3.4 แตมีการกำหนดรหัสเพิ่มเติมในสวนของรายการตรวจฯ ของกรมบัญชีกลาง ใน
หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย ขอ 7.7 ในสวนที่เปน การตรวจเนื้อศัลยกรรม (Surgical
pathology) การตรวจเซลล ว ิ ท ยา (Cytopathology) การตรวจจุ ล ทรรศน อ ิ เ ล็ ก ตรอน (Electron
microscopy) การยอมสีพิเศษ (Special staining) การตรวจดวยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคม และในหมวดที่ 6
คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมรหัสการเบิกจายคาบริการฯ
ของกรมบัญชีกลาง
อยางไรก็ตามรายการเบิกจายฯ ในหมวดที่ 7 ขอ 7.7 และหมวดที่ 6 ของกรมบัญชีกลาง นั้น
ประกอบไปดวยรายการเบิก 2 ประเภท คือ
1) รายการเบิกจายฯ ที่ไมใชการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามตัวอยางในตารางที่
3.7 กรณีน้ี สมสท. ไดมีการกำหนดใหรหัส TMLT ชั่วคราวขึ้น
2) รายการเบิกจายฯ ที่เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย กรณีนี้ สมสท. ไดมีการ
กำหนดรหัส TMLT เพิ่มเติมขึ้น
ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอยางรายการเบิกจายฯ ของกรมบัญชีกลาง ในหมวดที่ 7 (ขอ 7.7) และหมวดที่ 6 ที่ไมใช
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
หมวดที่ รหัสกรมบัญชีกลาง

รายการ

7

38001

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุด ไมเกิน 2 ซม.

7

38002

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา 2 ซม.แตไมเกิน 5 ซม.

7

38003

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา 5 ซม.
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หมวดที่ รหัสกรมบัญชีกลาง

รายการ

7

38004

อวัยวะหรือสวนของอวัยวะที่ไมตองเลาะตรวจ ตอมนําเหลือง

6

23101

Whole blood (กาชาด)

6

23102

Leukocyte depleted whole blood (LD.WB) (กาชาด)

6

23151

Whole blood

ในสวนของรายการเบิกจายฯ ที่จัดอยูในกลุมที่เปนการตรวจทางห องปฏิบัติการทางการแพทย นั้น
สมสท. ไดดำเนินการกำหนดรหัสใหครบถวน แตในสวนรายการเบิกจายฯ ที่ไมใชการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ตามตัวอยางในตารางที่ 3.7 นั้น สมสท. ไดดำเนินการออกเปนรหัสชั่วคราวไว โดยหากเปน
รายการเบิกจายฯ ในหมวดที่ 7 รหัสจะขึ้นตนดวยตัว P ตามดวยรหัสของกรมบัญชีกลางเดิม ตามตัวอยางใน
ตารางที่ 3.8 และหากเปนรายการเบิกจา ยฯ ในหมวดที ่ 6 รหั ส จะขึ ้ นต นดว ยตั ว B ตามด ว ยรหั สของ
กรมบัญชีกลางเดิม ตามตัวอยางในตารางที่ 3.9
ปจ จุบันมีการกำหนดรหัสชั่ว คราวในหมวดที่ 7 จำนวนทั้ งสิ้น 109 รายการ และฯ ในหมวดที่ 6
จำนวน 77 รายการ รวมเปน 186 รายการ ซึ่ งจะได ม ีก ารนำเสนอกรมบั ญ ชีก ลางในการปรับ ปรุงหมวด
คาใชจายในการเบิกจายใหเหมาะสมตอไป
ตารางที่ 3.8 แสดงตัวอยางการกำหนดรหัสชั่วคราว ของกรมบัญชีกลาง ในหมวดที่ 7 (ขอ 7.7)
รหัส

TMLT Name

TMLT

รหัส

รายการ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

P38002 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา

38002

2 ซม.แตไมเกิน 5 ซม.
P38003 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา 2 ซม.
แตไมเกิน 5 ซม.

38003

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกวา 5 ซม.

38004

อวัยวะหรือสวนของอวัยวะที่ไมตองเลาะตรวจ

5 ซม.
P38004 อวัยวะหรือสวนของอวัยวะที่ไมตองเลาะ
ตรวจตอมน้ำเหลือง
P38001 Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุด

ตอมน้ำเหลือง
38001

ไมเกิน 2 ซม.
P38006 Excisional biopsy with margin
examination

Biopsy หรือชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากที่สุด ไม
เกิน 2 ซม.

38006

Excisional biopsy with margin
examination

70||บับัญญชีข้
ชีขออมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
องปฏิบัตบิกตั ารทางการแพทย์
ิการทางการแพทย
ไทย
70
ไทย

รหัส

TMLT Name

TMLT

รหัส

รายการ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

P38010 การตรวจดวยวิธี Frozen section การ

38010

ตรวจรายละ

การตรวจดวยวิธี Frozen section

การตรวจ

รายละ

P38005 อวัยวะหรือสวนของอวัยวะที่ตองเลาะ

38005

ตรวจตอมน้ำเหลือง

อวัยวะหรือสวนของอวัยวะที่ตองเลาะตรวจตอม
น้ำเหลือง

P38020 Nerve with resin study

38020

Nerve with resin study

P38030 Thyroidectomy (lobectomy or

38030

Thyroidectomy (lobectomy or subtotal

subtotal or total)
P38031 Thyroidectomy with node

or total)
38031

Thyroidectomy with node dissection

38040
38041

Eye ball, enucleatiion
Eye ball, excenteration

dissection
P38040 Eye ball, enucleatiion
P38041 Eye ball, excenteration

ตารางที่ 3.9 แสดงตัวอยางการกำหนดรหัสชั่วคราว ของกรมบัญชีกลาง ในหมวดที่ 6
รหัส

TMLT Name

TMLT

รหัส

รายการ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

B23151 Whole Blood

23151

Whole Blood

B23152 Whole Blood (NAT)

23152

Whole Blood (NAT)

B23101 Whole Blood (สภากาชาด)

23101

Whole Blood (สภากาชาด)

Leukocyte Depleted Whole Blood
B23154 (LDWB) (NAT)

Leukocyte Depleted Whole Blood
23154

Leukocyte Depleted Whole Blood
B23102 (LDWB) (สภากาชาด)

(LDWB) (NAT)
Leukocyte Depleted Whole Blood

23102

Preoperative Autologous Whole

(LDWB) (สภากาชาด)
Preoperative Autologous Whole Blood

B23153 Blood Donation (PAD - รวมคา LAB)

23153

Donation (PAD - รวมคา LAB)

B23251 PRC

23251

PRC

B23252 PRC (NAT)

23252

PRC (NAT)

B23201 PRC (NAT) (สภากาชาด)

23201

PRC (NAT) (สภากาชาด)

B23255 Leukocyte Depleted PRC

23255

Leukocyte Depleted PRC

B23256 Leukocyte Depleted PRC (NAT)

23256

Leukocyte Depleted PRC (NAT)
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3.4 องคประกอบที่สำคัญในการพิจารณาการกำหนดรหัสมาตรฐาน TMLT
ในการพิจารณาการกำหนดรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารทางการแพทยไทย (TMLT)
ในระยะที่ 3 ตามที่ไดกลาวมา เปนการรวบรวมคำขอการขอกำหนดรหัสมาตรฐาน TMLT จากหนวยงานและ
หนวยบริการ ผานโปรแกรม TMLT Mapping ตามที่ไดมีการอธิบายไวขางตนแลววา สมสท. ไดมีการใชกรอบ
แนวคิดของ LOINC มาดำเนินการและปรับปรุงใหเขากับบริบทของประเทศไทย โดย LOINC จะมีการใชแกน 6
แกน ในการพิจารณาจำแนกรายการตรวจฯ ตาง ๆ และกำหนดรหัส LOINC ซึ่งไดแก
1) Component คือ สิ่งที่ตองการตรวจหา หรือ ตรวจเพื่อหาอะไร
2) Property คือ ปรเภทของการวัด
3) Time คือ เวลาที่ตรวจหรือ เก็บสิ่งสงตรวจ
4) System คือ ระบบของรางกายที่ตรวจหรือสงตรวจ
5) Scale คือ ชนิดของการวัด
6) Method คือ เทคนิคหรือวิธีการตรวจ
อยางไรก็ตาม การใชแกน 6 แกน ในการพิจารณาจำแนกรายการตรวจฯ และกำหนดรหัสแบบ
LOINC นั้น อาจเปนที่ยุงยากซับซอนเกินไปสำหรับในประเทศไทยในระยะที่ยังไมมีความเขาใจในมาตรฐานรหัส
LOINC มากนัก สมสท. จึงไดมีการปรับปรุงกรอบแนวคิดการพิจารณาการกำหนดรหัส TMLT ให เหลือเพียง 4
แกน ตามรูปที่ 3.5 ไดแก
1) Component คือ สิ่งที่ตองการตรวจ
2) Unit คือ หนวยของการวัด
3) Specimen คือ สิ่งสงตรวจ
4) Method คือ เทคนิคหรือวิธีการตรวจ

รูปที่ 3.5 แสดงการประยุกตแนวคิดการพิจารณาองคประกอบในการจำแนกรายการตรวจฯ จาก LOINC มาสู TMLT
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จากรูปที่ 3.5 จะเห็นไดวาการพิจารณาการกำหนดรหัส TMLT นั้น มีการดูองคประกอบที่สำคัญ
อยางนอย 4 แกน โดยแกน Component คือ ตองการตรวจเพื่อหาอะไร เปนแกนที่สำคัญที่จำเปนตองมีขอมูล
ในการพิจารณาเสมอ ในตารางที่ 3.10 แสดงตัวอยาง Component หรือ สิ่งที่ตองการตรวจหา ในบัญชีขอมูล
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ถัดไปคือ สิ่งสงตรวจ (Specimen)
ซึ่งหากระบุไดควรตองมีการระบุเขามาใหชัดเจน เพื่อใชจำแนกการตรวจไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามหากไม
สามารถระบุได ก็จะมีการกำหนดใหเปน XXX (XXX Specimen) ในสวนของหนวยวัด (Unit) หากการตรวจ
นั้นเปนมีกำหนดการลงผลเปนเชิงปริมาณ (Quantitative) จำเปนตองระบุหนวยวัดมาใหชัดเจน เชน mg/dL,
ug/mL, mmol/L เปนตน
ตารางที่ 3.10 แสดงตัวอยาง Component หรือ สิ่งที่ตองการตรวจหา ในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

สิ่งที่ตองการตรวจหา
Component

330007

Acetaminophen [+/-] in Gastric fluid

Acetaminophen

330005

Acetaminophen [+/-] in Serum or Plasma

Acetaminophen

330006

Acetaminophen [+/-] in Urine

Acetaminophen

330008

Acetaminophen [+/-] in XXX specimen

Acetaminophen

330001

Acetaminophen [ug/mL; mg/L] in Serum or

Acetaminophen

Plasma
330003

Acetaminophen [ug/mL] in Gastric fluid

Acetaminophen

330002

Acetaminophen [ug/mL] in Urine

Acetaminophen

330004

Acetaminophen [ug/mL] in XXX specimen

Acetaminophen

330168

Acetone [+/-] in XXX specimen

Acetone

330010

Acetone [mg/dL; mg/L] in Urine

Acetone

330009

Acetone [mg/dL] in Serum or Plasma

Acetone

330277

Acetonitrile [+/-] in XXX specimen

Acetonitrile

360154

Acetylcholine [pg/mL] in Serum

Acetylcholine

360183

Acetylcholine receptor Ab [+/-] in Serum

Acetylcholine receptor Ab
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จากตารางที่ 3.10 จะเห็นไดวาในการตรวจเพื่อหาสิ่งที่ตองการ (Component) เดียวกัน ยัง
สามารถแยกออกไดเปนหลายรายการและหลายรหัส TMLT ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายละเอียดในแกนที่เหลือทั้ง 3 คือ
Unit, Specimen และ Method ตัวอยางเชน การตรวจหาน้ำตาล (Glucose) ทีม่ ีในในบัญชีขอมูลและ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ถึง 44 รายการ ตามตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 แสดงรายการตรวจหาระดับน้ำตาล (Glucose) แบบตาง ๆ ในในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
ลำดับ

รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

1

320292

Glucose [g/24h] in 24 hours Urine

2

320359

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 1 hour post meal

3

320347

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 3 hours post meal

4

320355

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 1 hour post 100 g glucose PO

5

320360

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 2 hours post 100 g glucose PO

6

320364

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 3 hours post 100 g glucose PO

7

320358

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 1 hour post dose glucose

8

320363

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 2 hours post dose glucose

9

320365

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 3 hours post dose glucose

10

320369

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by post meal

11

320353

Glucose [mg/dL] in Peritoneal fluid

12

320354

Glucose [mg/dL] in Pleural fluid

13

320356

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 1 hour post 50 g glucose PO

14

320361

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 2 hours post 50 g glucose PO

15

320357

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 1 hour post 75 g glucose PO

16

320362

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 2 hours post 75 g glucose PO

17

320367

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by post 50 g glucose

18

320368

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by post 75 g glucose

19

320366

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by post 100 g glucose

20

320370

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by post XXX challenge

21

320378

Glucose [mg/dL] 2 ครั้ง in Serum or Plasma post 50 g glucose PO-Panel

22

320379

Glucose [mg/dL] 2 ครั้ง in Serum or Plasma post 100 g glucose PO-Panel

23

328008

Glucose [mg/dL] 2 ครั้ง in Serum or Plasma post glucose PO-Panel
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ลำดับ

รหัส TMLT

24

328009

ชื่อการตรวจ TMLT
Glucose [mg/dL] ไมต่ำกวา 4 ครั้ง in Serum or Plasma post 50 g glucose POPanel

25

320381

Glucose [mg/dL] in XXX specimen

26

320393

Glucose [mg/dL] in 24 hour Peritoneal dialysis fluid

27

320394

Glucose [mg/dL] in Peritoneal dialysis fluid

28

328010

Glucose [mg/dL] ไมต่ำกวา 4 ครั้ง in Serum or Plasma glucose PO-Panel

29

328011

Glucose [mg/dL] ไมต่ำกวา 4 ครั้ง in Serum or Plasma post 100 g glucose POPanel

30

320415

Glucose [mg/dl] in 24 hour Urine

31

328005

Glucose [mg/dL] 2 ครั้ง in Serum or Plasma post 75 g glucose PO-Panel

32

328006

Glucose [mg/dL] ไมต่ำกวา 4 ครั้ง in Serum or Plasma post 75 g glucose POPanel

33

328007

Glucose [mg/dL] 6 ครั้ง และ Somatotropin [mIU/L] in Serum or Plasma 5 ครั้ง
post 75 g glucose PO-Panel

34

310006

Glucose [+/-] in Urine by Test strip

35

310007

Glucose [+/-] in Urine

36

320062

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma

37

320063

Glucose [mg/dL] in Urine

38

320064

Glucose [mg/dL] in Capillary blood

39

320065

Glucose [mg/dL] in CSF

40

320315

Glucose [mg/dL] in Serum or Plasma by 2 hours post meal

41

320272

Glucose [mg/dL] in Body Fluid

42

310072

Glucose [+/-] in Stool

43

320561

Glucose [mg/dL] in Synovial fluid

44

320580

Glucose [mg/dL] in Pericardial fluid

หนวยวัด (Unit) ตางกัน รหัส TMLT ตางกัน
หนวยวัด หรือ Unit เปนแกน 1 ใน 4 ที่ถูกนำมาพิจารณาจำแนกรายการตรวจฯ เนื่องจากหนวย
วัดจะมีผลตอการแปลผลขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่มีการวัดแบบปริมาณ (Quantitative) เชน การตรวจหา
ระดับแอมโมเนีย (Ammonia) ในพลาสมา ซึ่งหนวยวัดมีไดทั้งแบบ มวลตอปริมาณ (mass/volume) หรือ
โมลตอปริมาณ (mole/volume) โดยคาปกติของระดับแอมโมเนียในพลาสมา หากรายงานผลแบบ มวลตอ
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ปริมาณจะมีคาเทากับ 15 - 45 µ/dL แตหากรายงานผลแบบโมลตอปริมาณ จะมีคาเทากับ 11 - 32 µmol/L
จะเห็นวามีคาใกลเคียงกันพอสมควร ซึ่งหากไมมีการจำแนกรายการตรวจฯ จากหนวยวัด หรือ Unit อาจทำให
การแปลผลการตรวจดังกลาวไมถูกตองได ดังนั้นในการจำแนกรายการตรวจฯ เพื่อกำหนดรหัส TMLT จึงมี
การแยกรายการตรวจดังกลาวเปน 2 รหัส ตามตารางที่ 3.12
ตารางที่ 3.12 แสดงรายการตรวจหาระดับแอมโมเนียในพลาสมา ในในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ซึ่งมีความแตกตางกันในสวนของหนวยวัด
รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

ประเภทหนวยวัด

320380

Ammonia [µg/dL] in Plasma

mass/volume

320042

Ammonia [µmol/L] in Plasma

mole/volume

อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจไดงายในการใชงานรหัส TMLT และการเขาใจในชื่อการตรวจของ
TMLT ตรงกัน ดังนั้นในการกำหนดชื่อการตรวจฯ ของ TMLT สมสท. จึงไดใชหนวยวัดที่ระบุหนวยการวัด เชน
µg/dL, µmol/L ในชื่อการตรวจฯ แทนการใชประเภทการวัด ซึ่งหากมีหนวยการวัดประเภทเดียวกันหลายๆ
หนวย ก็จะมีการใสหนวยการวัดนั้นลงไปในชื่อการตรวจโดยใชเครื่องหมาย ; (Semicolon หรืออั ฒภาค)
เปนตัวคั่น
ตารางที่ 3.13 แสดงรายการตรวจฯ ในในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT) ซึ่งมีหนวยวัดหลายหนวยในรายการตรวจเดียวกัน
รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

330184

Gentamicin [mg/L; ug/mL] in Serum or Plasma

330189

Methotrexate [mol/L; µmol/L] in Serum or Plasma

320420

Serotonin [ng/mL; ug/L] in Plasma

สิ่งสงตรวจ (Specimen) ตางกัน รหัส TMLT ตางกัน
สิ่งสงตรวจหรือ Specimen เปนอีก 1 แกน ที่ถูกนำมาพิจารณาในการจำแนกรายการตรวจฯ
ของรหัส TMLT เนื่องจากมีผลตอการรายงานผลเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยั งอาจบงบอกถึงความอยากง าย
ระยะเวลา ในการเก็บสิ่งสงตรวจดวย เชน การเก็บสิ่งสงตรวจที่เปนน้ำไขสันหลัง (Cerebral Spinal Fluid,
CSF) อาจมีความยากต อการเก็บ ตัว อยา งมากกวา การเก็ บสิ ่ งสงตรวจจากปส สาวะ (Urine) หรือการเก็ บ
ปสสาวะอาจเปนการก็บแยยทันที (Spot) หรือเก็บแบบ 24 ชั่วโมง เปนตน
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จากตัวอยางในตารางที่ 3.14 จะเห็นไดวาการตรวจหาระดับโซเดียมในสิ่งสงตรวจที่ตางกันจะมี
รหัส TMLT ที่แ ตกตา งกันดว ย และในกรณีที่ ไมส ามารถระบุ ส ิ่ ง ส งตรวจไดจ ะมี การกำหนดไว เป น XXX
specimen
ตารางที ่ 3.14 แสดงรายการตรวจหาระดับโซเดีย ม ในในบั ญ ชี ข อมู ลและรหั สมาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ซึ่งมีสิ่งสงตรวจแตกตางกัน
รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

320327

Sodium [mmol/L] in Cerebral spinal fluid

320326

Sodium [mmol/L] in Stool

320395

Sodium [mmol/L] in 24 hour Peritoneal dialysis fluid

320344

Sodium [mmol/L] in Dialysis fluid

320386

Sodium [mmol/L] in Arterial blood

320398

Sodium [mmol/L] in Peritoneal dialysis fluid

320499

Sodium [mmol/L] in Venous blood

320032

Sodium [mmol/L] in Serum or Plasma

320033

Sodium [mmol/L] in Body fluid

320034

Sodium [mmol/L] in Peritoneal fluid

320035

Sodium [mmol/L] in XXX specimen

320036

Sodium [mmol/L/24 H] in 24 hour Urine

320037

Sodium [mmol/L] in Urine

เทคนิคหรือวิธีการตรวจ (Method) ตางกัน รหัส TMLT ตางกัน
เทคนิคหรือวิธีการตรวจ อาจแสดงถึงความละเอียด แมนยำ ความยากงาย ในการตรวจ ซึ่งอาจจะ
สะทอนถึงตนทุนในการตรวจที่แตกตางกันดวย เชน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) อาจมีความแมนยำและตนทุนในการตรวจนอยกวาการตรวจแบบ RT-PCR (Real time -Polymerase
chain reaction) เปนตน ดังนั้นในการจำแนกรายการตรวจฯ ของ TMLT จึงไดนำเอาสวนนี้มาเปนแกนในการ
พิ จารณาดวย อยางไรก็ตาม ขอมูลในแกนนี้ก็ไมไดบัง คับใหตองมี ทุ กครั้งที่กำหนดรหัส TMLT เนื ่องจาก
บางครั้งหนวยงานหรือหนวยบริการอาจไมทราบถึงวิธีหรือเทคนิคในการตรวจได โดยเฉพาะการใชเครื่องตรวจ
แบบอัตโนมัติ (Automate)
สำหรับตัวอยางรหัส TMLT ที่เปนการตรวจชนิดเดียวกันแตระบุเทคนิคหรือวิธีการตรวจตางกัน
แสดงไวในตารางที่ 3.15

บัญชีบัขอญมูชีข้
ลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิอบงปฏิ
ัติกบารทางการแพทย
ไทย ไ|ทย77| 77
อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์

ตารางที่ 3.15 แสดงรายการตรวจหาระดับ Adenovirus Ag ในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ซึ่งมีเทคนิคหรือวิธีการตรวจที่แตกตางกัน (มีการระบุและไมระบุ
วิธีการตรวจ)
รหัส TMLT

ชื่อการตรวจ TMLT

350088

Adenovirus Ag [+/-] in Nasopharynx

350093

Adenovirus Ag [+/-] in Nasopharynx by Immunofluorescence

350089

Adenovirus Ag [+/-] in Nose

350094

Adenovirus Ag [+/-] in Nose by Immunofluorescence

350541

Adenovirus Ag [+/-] in Stool

351149

Adenovirus Ag [+/-] in Stool by Immunofluorescence

350088

Adenovirus Ag [+/-] in Nasopharynx

350093

Adenovirus Ag [+/-] in Nasopharynx by Immunofluorescence

350089

Adenovirus Ag [+/-] in Nose

350094

Adenovirus Ag [+/-] in Nose by Immunofluorescence

350541

Adenovirus Ag [+/-] in Stool

3.5 การจัดทำและประกาศบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT)
สมสท. ไดมีการกำหนดกระบวนการจัดทำบำรุงรักษา และเผยแพรบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) อยางนอย 1 รอบตอเดือน โดยประกาศเผยแพรทาง
เว็บไซตของทาง สมสท. (www.this.or.th) ทุกวันที่ 1 ของเดือน (กรณีวันที่ 1 ของเดือนเปนวันหยุดราชการ
จะประกาศในวันทำการถัดไป) สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามรูปที่ 3.6 ดังนี้
1) เจา หนาที ่จัดการขอมูล รวบรวมขอมูลตั้ งต น สำหรับจั ดทำรหัสมาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบ ัติการทางการแพทยจากหนวยงานหรือหนวยบริ การ โดยผานโปรแกรม TMLT
Mapping จากนั้นเจาหนาที่จะดำเนินการตรวจสอบรายการตรวจฯ ขอมูล (Data cleansing)
ตามรายละเอียดที่หนวยงานหรือหนวยบริการระบุมา ดังนี้
- LAB_NAME คือ ชื่อ การตรวจทางห อ งปฏิบ ั ติ ก ารฯ ของหน ว ยงานหรื อ หนว ย
บริการ
- LAB_TYPE คือ ประเภทการตรวจทางหองปฏิบัติการฯ ของหนวยงานหรือหนวย
บริการ ไดแก การตรวจที่เปนรายการ (ITEM) หรือ การตรวจเปนชุด (PANEL)
- COMPONENT คือ สิ่งที่ตองการตรวจฯ สารหรือสิ่งที่ตองการตรวจในการทดสอบ
เชน ตรวจหาสารเคมี ตรวจเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส แอนติเจน แอนติบอดี้
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- SCALE คื อ รูป แบบของการบั น ทึ ก ข อ มู ล และการรายงานผล เช น Nominal
Scale, Ordinal Scale เปนตน
- SPECIMEN คือ ประเภทสิ่งสงตรวจฯ เชน เลือด (Blood) ซีรั่ม (Serum) น้ำไขสัน
หลัง (Cerebral spinal fluid) เปนตน
- UNIT คื อ หน ว ยของการวั ด ผลการตรวจฯ เช น เป น mass/volume หรื อ
mole/volume เปนตน
- METHOD คือ วิธีการหรือเทคนิควิธีการตรวจฯ เชน Immunoassay, Immune
stain เปนตน
- LOINC_NUM คือ รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการฯ ตามมาตรฐาน LOINC
2) เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลตั้งตนที่ได และตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูลทางดาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย (Content validation) โดยตรวจสอบรายการ
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ไดรับในกรณีดังตอไปนี้
- รายการตรวจฯ ที ่ ห น ว ยงานหรื อ หน ว ยบริ ก ารขอมาในกรณี ม ี ก ารจั บ คู  กั บ
รหัสมาตรฐาน LOINC มาดวย จะมีการตรวจสอบวาซ้ำกับฐานขอมูลในบัญชีขอมูล
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่เคย
ประกาศไปแลวหรือไม
- กรณี ห นว ยงานหรื อ หน ว ยบริ ก ารไม ม ี ก ารจับ คู  ข  อ มู ล การตรวจฯ ที ่ข อมากั บ
รหั ส มาตรฐาน LOINC จะมี ก ารตรวจสอบรายละเอี ย ดของการตรวจตาม
องคประกอบที่ สมสท. ไดกำหนดไว 4 ดาน ไดแก COMPONENT, SPECIMEN,
UNIT และ METHOD วามีการซ้ำซอนฐานขอมูลบัญชีรายการและรหัสมาตรฐาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่ประกาศไปแลวหรือไม
- ตรวจสอบวาสามารถจับคูกับรหัสกรมบัญชีกลางที่มีประกาศใชอยูไดหรือไม
กรณีหนวยงานหรือหนวยบริการบันทึกขอมูลมาไมครบถวน หรือไมเพียงพอที่จะดำเนินการ
ได อาจจะมีการสอบถามกลับไปที่หนวยงานหรือหนวยบริการ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือให
บันทึกขอมูลเพิ่มเติมเขามาผานโปรแกรม TMLT Mapping เพื่อใหขอมูลครบถวน ถูกตองและเปน
มาตรฐานของรหัส ผลลัพธขอมูลที่ได คือ ไดขอมูลสุดทาย (Final dataset) พรอมเขาสูกระบวนการ
จัดทำรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
3) เจ า หน า ที ่ จ ั ด การข อ มู ล ดำเนิ น การกำหนดรหั ส TMLT รวมถึ ง ผู ก กั บ รายการรหั ส
กรมบัญชีกลางตามหมวด 6 และหมวด 7 และดำเนินการกรอกรายละเอียดของรายการการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยใหครบถวน และบันทึกรายการลงในฐานขอมูล
4) เจาหนาที่จัดการขอมูลดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง และสงออกขอมูล
เปนไฟลเผยแพรรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามกลุมมาตรฐานขอมูล
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5) เจา หนาที่จ ัดการขอมูลตรวจสอบและจัดทำรูปแบบขอมูลไฟลเผยแพรรหัสการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยใหสอดคลองกับ TMLT Release file ที่จะประกาศใช และ
เผยแพรขอมูลบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
ไทย TMLT ทางเว็บไซตของ สมสท. (www.this.or.th) ตอไป

รูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการจัดทำบัญชีและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)

3.6 โครงสรางไฟลการเผยแพรบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT) หรือ TMLT Release Files
ภายหลังจากตรวจสอบขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ที่หนวยงานหรือหนวย
บริการดำเนินการขอการกำหนดรหัสมาตรฐาน TMLT มาที่ สมสท. และสามารถกำหนดรหัสได สมสท. จะมี
การดำเนินการประกาศบัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห องปฏิบ ั ติ การทางการแพทย ไ ทย
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(TMLT) ผานทางเว็บไซตของ สมสท. ทุกวันที่ 1 ของเดือน (กรณีวันที่ 1 ของเดือนเปนวันหยุดราชการ จะ
ประกาศในวันทำการถัดไป) เพื่อใหหนวยงาน หรือหนวยบริการ หรือผูที่เกี่ยวของนำไปใชในธุรกรรมตาง ๆ
ตอไป สำหรับโครงสรางการจัดเก็บขอมูลใน Release File แสดงในรูปที่ 3.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 3.7 แสดงโครงสรางไฟลการเผยแพรขอมูลบัญชีและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)

1) ไฟลที่ประกาศจะเปนไฟลบีบอัดประเภท Zip ไฟล หรือนามสกุล (Extension) . zip หลังจาก
ดาวนโหลดไปแลวตองใชโปรแกรมคลายการบีบ อัดไฟลเพื่อเปดไฟล อาน โดยชื่อไฟลที่ ใช
ประกาศจะมีโครงสรางเปน TMLTRFyyyymmdd.zip ตามรูปที่ 3.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขึ้นตนดวยคำวา TMLTRF มาจากคำวา TMLT Release File
- yyyymmdd เป น การแสดงเวอร ช ั ่ น ของการประกาศ โดย yyyy หมายถึ ง
ปคริสตศักราช mm หมายถึง ตัวเลขลำดับที่ของเดือน และ dd หมายถึงวันที่ เชน
20220601 หมายถึงประกาศเมื่อป ค.ศ. 2020 เดือนมิถุนายน วันที่ 1 เปนตน
- ประเภทของไฟลจะเปน .zip

บัญชีบัขญอมูชีข้ลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
| 81| 81
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์

รูปที่ 3.8 ตัวอยางการประกาศบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ใน
หนาเว็บไซตของ สมสท.

2) เมื่อใชโ ปรแกรมคลายการบีบ อัดไฟล เพื ่ อเป ดไฟล อ อกมา จะพบโฟลเดอร เ ก็ บ ข อมู ล 2
โฟลเดอร และไฟลเอกสาร 1 ไฟล ตามรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 แสดงโฟลเดอรและไฟลที่อยูภายในไฟล TMLTyyyymmdd.zip

3) โฟลเดอร TMLTyyyymmdd เปน Folder ที่บรรจุ files บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ประกอบไปดวยไฟล เอกเซล (Excel Files)
จำนวน 6 ไฟล แบงเปน 2 สวน ตามรูปที่ 3.10 คือ
สว นที ่ 1 เปนไฟลท ี่ใช ประกาศในบั ญ ชี ข  อมู ลและรหั สมาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ทั้งแบบ Item และ Panel จำนวน 3 ไฟล ไดแก
- TMLT_FULLyyyymmdd.xls
- TMLT_SNAPSHOTyyyymmdd.xls
- TMLTRFyyyymmdd_DELTA.xls
สวนที่ 2 เปน ไฟลที่ใชป ระกาศในบั ญ ชีข  อมูล และรหัส มาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) เฉพาะรหัสที่เปน Panel จำนวน 3 ไฟล ไดแก
- TMLT_PANEL_FULLyyyymmdd.xls
- TMLT_PANEL_SNAPSHOTyyyymmdd.xls
- TMLTRFyyyymmdd_PANEL_DELTA.xls
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-

รูปที่ 3.10 แสดงตัวอยางไฟลที่อยูในโฟลเดอร TMLTRFyyyymmdd

3.1) ไฟล TMLT_FULLyyyymmdd.xls บรรจุในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางหองปฏิบ ัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ทั้งหมดทุ กสถานะ (Status) ทั้งที่ใช อยู
(Active) และที่มีการยกเลิกการใชงาน (Inactive) ยอนหลังในทุกการเผยแพร เพื่อตรวจสอบ
ประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชีข อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ บ ัติ การ
ทางการแพทยไทย (TMLT) ตามตัวอยางตารางที ่ 3.16 สำหรั บรายละเอียดในแตละ
คอลัมนที่ของไฟลนี้ แสดงไวในตารางที่ 3.17
3.2) ไฟล TMLT_SNAPSHORTyyyymmdd.xls เป น ไฟล ที่ บ รรจุ บ ั ญ ชี ข  อ มู ล และ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหอ งปฏิบ ัติการทางการแพทยไ ทย (TMLT) (TMLT) ที ่ มี
เฉพาะสถานะ (Status) ใชงาน (Active) ทั้งหมดตั้งแตที่มีการประกาศจนถึงเวอรชั่น
ปจ จุบ ัน เหมาะสำหรับ ผูท ี่ต องการใชข  อ มู ลบั ญ ชี แ ละรหั สมาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทยที่เปนปจจุบัน สำหรับรายละเอียดคอลัมนตาง ๆ ที่อยู
ในไฟลจะมีรายละเอียดเชนเดียวกับไฟล TMLT_FULLyyyymmdd.xls ตามตัวอยาง
ตารางที่ 3.16 (แตไมแสดงรายการที่มีสถานะ Inactive) และตารางที่ 3.17

TMLT_Name

High resolution

380036 *HLA-DQB1 [Type] by

HLA-DQB1

Type
resolution

High

METHOD

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ORDER_TYPE

57299-0

48390-9

48390-9

46715-9

46715-9

LOINC_NUM

Active

Active

Inactive

Active

Inactive

STATUS

ตารางที่ 3.16 แสดงตัวอยางบัญชีขอมูล TMLT ในไฟล TMLT_FULLyyyymmdd.xls

Nominal

Blood

Blood

SPECIMEN

Donor

+/-

+/-

UNIT

from

Ordinal

Ordinal

SCALE

Donor

B cell crossmatch

crossmatch panel

Lymphocyte

B cell crossmatc

crossmatch panel

Lymphocyte

COMPONENT

[+/-] in Blood from

380039 *B cell crossmatch

Donor

[+/-] in Blood from

380017 *B cell crossmatch

[+/-] in Blood

380037 *B cell crossmatch

[+/-] in Blood

380017 *B cell crossmatch

TMLT_Code

20191011

20191011

20191011

20191011

20191011

20200114

20200114

20200114

20200114

20200114

Version
lastRelease

Version
FirstRelease

ผูรับอวัยวะ

cell) ทั้งผูใหและ

crossmatch (T, B

Lymphocyte

CGD_Name

Lymphocyte

ผูรับอวัยวะ

cell) ทั้งผูใหและ

crossmatch (T, B

typing

(DRB, DQB)

high resolution

30606 HLA class II DNA

ผูรับอวัยวะ

cell) ทั้งผูใหและ

crossmatch (T, B

30603 Lymphocyte

30603

ผูรับอวัยวะ

cell) ทั้งผูใหและ

crossmatch (T, B

30603 Lymphocyte

30603

CODE

CGD_
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9120

2400

2400

2400

2400

Price

CGD_
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บัญ|ชีข้บัญอมูชีลขและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิอบงปฏิ
ัติการทางการแพทย์
ไทย ไทย
84
อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
บตั ิการทางการแพทย
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ตารางที ่ 3.17 แสดงรายละเอี ย ด ความหมาย ของแต ล ะคอลั ม น ในไฟล เ อกเซลล (Excel File)
TMLT_FULLyyyymmdd.xls, TMLT_SNAPSHOTyyyymmdd.xls, TMLTRFyyyymmdd_DELTA.xls ที ่ ใช
ประกาศบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
ชื่อคอลัมน

รายละเอียด

TMLT_Code

แสดงรหัสมาตรฐาน TMLT ซึ่งจะไมซ้ำกัน (Unique)

TMLT_Name

เปนชื่อการตรวจแบบเต็มรูปแบบ (Fully Specified Name)

COMPONENT

สิ่งที่ตรวจเพื่อหาอะไร

SCALE

รูปแบบการวัด ไดแก
-

UNIT

Quantitative หมายถึง การรายงานผลที่เปนปริมาณ เชน mg/L เปนตน
Ordinal หมายถึง การรายงานผลที่สามารถเรียงลำดับได เชน +, -, positive,
negative, 1+, 2+ เปนตน
- Nominal หมายถึง การรายงานผลที่เปนชื่อ bacteria, virus หรือลักษณะของ
ปสสาวะ สีของน้ำไขสันหลัง เชน yellow, clear, bloody เปนตน
- Narrative หมายถึง การรายงานผลแบบคำบรรยาย เชน การบรรยาย Gross
หรือ microscopic ของ Pathological Specimens
- Document หมายถึง การรายงานผลซึ่งอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน XML, คำ
บรรยาย เปนตน
หนวยการวัด หรือ การแสดงผลการตรวจ เชน mg/L, +/- เปนตน

SPECIMEN

สิ่งสงตรวจ เชน Serum or Plasma, 24 hour Urine, Cerebral spinal fluid เปนตน

METHOD

วิธีหรือเทคนิคการตรวจ เชน Coagulation assay, Immune stain

ORDE_TYPE

ประเภทการตรวจ มี 2 ประเภท คือ
- ITEM หมายถึง การตรวจที่เปนรายการเดี่ยวที่สามารถลงผลได

LOINC_NUM

- ITEM หมายถึง การตรวจที่เปนรายการเดีย่ วที่สามารถลงผลการตรวจได
- PANEL หมายถึง การตรวจที่มีการจัดกลุม ITEM รวมเขาดวยกัน
เปนรหัสมาตรฐาน LOINC ที่ใชอางอิง

STATUS

คือ สถานะของรหัส TMLT ที่ประกาศใช ไดแก

VersionFirstRelease

- Active หมายถึง รหัสที่ยังใชงานไดในปจจุบัน
- Inactive หมายถึง รหัสที่ยกเลิกการใชงานแลว
หมายถึงเลขเวอรชั่นแรกที่มีการประกาศใชรหัส TMLT นี้

VersionlastRelease

หมายถึงเลขเวอรชั่นสุดทายที่มีการประกาศแกไขรหัส TMLT นี้

CGD_CODE

หมายถึงรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง ที่ใชอางอิง

CGD_Name

หมายถึงชื่อรายการตรวจตามรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง

CGD_Price

หมายถึงราคาคาบริการตามรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัติการทางการแพทย์
บัญชีขบัอญมูชีข้
ลและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิอบงปฏิ
ัติการทางการแพทย
ไทย |ไทย
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3.3) ไ ฟล  TMLTRFyyyymmdd_DELTA. xls เ ป  นไ ฟ ล  ที่ บ ร รจุ บ ั ญ ช ี ข  อ มู ล แ ล ะ
รหั ส มาตรฐานการตรวจทางห อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางการแพทย ไ ทย (TMLT) ที ่ ม ี ก าร
เคลื่อ นไหว จากการที่มีการประกาศ (Release) ไปในครั้ง กอ นหน าทั้งหมด เหมาะ
สำหรับผูที่ตองการทำขอมูลบัญชีและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง
การแพทย ไ ทยที ่ มีก ารเผยแพร ใ นครั ้ ง ก อ นหน า ให เ ป น ป จ จุ บ ั น สำหรั บ ไฟล นี้ จ ะ
ประกอบดวยเวิรกชีต (Worksheet) 3 แผน ตามรูปที่ 3.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 3.11 แสดงตัวอยางเวิรคชีตในไฟลที่อยูในโฟลเดอร TMLTRFyyyymmdd_DELTA.xls

- TMLTRFyyyymmdd_Add เปนการแสดงบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่เพิ่มขึ้นใหม (Add) จาก
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย
(TMLT) ที่มีการประกาศ กอนหนาทั้งหมด
- TMLTRFyyyymmdd_Rectify เปนการแสดงบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐาน
การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการดำเนินการแกไข
(Rectify) รายละเอียดขอมูลบางอยาง จากบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีกอนหนาทั้งหมด เชน ชื่อการ
ตรวจ หนวยวัด วิธีการตรวจ เปนตน
- TMLTRFyyyymmdd_Deprecate เ ป  น ก า ร แ ส ด ง บ ั ญ ช ี ข  อ ม ู ล แ ล ะ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบ ัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการ
ดำเนินการยกเลิกหรือแทนที่ดว ยรหัสใหม (Deprecate) จากบัญชีขอมูลและ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีกอน
หนาทั้งหมด เชน อาจมีการกำหนดรหัสซ้ำซอนการตรวจฯ ชนิดเดียวกัน เปนตน
3.4) ไฟล TMLT_PANEL_FULLyyyymmdd.xls บรรจุบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัดกลุมการตรวจ (Panel or
Profile) ไวทั้งหมดทุกสถานะ (Status) ทั้งที่ใชอยู (Active) และที่มีการยกเลิกการใชงาน
(Inactive) ยอนหลังในทุกการเผยแพร เพื่อตรวจสอบประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชีขอมูล
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัดกลุม
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ตามตัวอยางในตารางที่ 3.19 สำหรับรายละเอียดในแตละคอลัมนที่ของไฟลนี้ แสดงไว
ในตารางที่ 3.18
ตารางที ่ 3.18 แสดงรายละเอี ย ด ความหมาย ของแต ล ะคอลั ม น ในไฟล เ อกเซลล (Excel File)
TMLT_PANEL_FULLyyyymmdd.xls,TMLT_PANEL_SNAPSHOTyyyymmdd.xls,
TMLTRFyyyymmdd_DELTA.xls ที่ใชประกาศบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT)
ชื่อคอลัมน

รายละเอียด

TMLT_PANEL

แสดงรหัสมาตรฐาน TMLT ซึ่งจะไมซ้ำกันที่ถูกกำหนดใหเปนแบบ PANEL

PANEL_NAME

เปนชื่อการตรวจแบบเต็มรูปแบบ (Fully Specified Name)

Status

คือ สถานะของรหัส TMLT ที่ประกาศใช ไดแก

- Active หมายถึง รหัสที่ยังใชงานไดในปจจุบัน
- Inactive หมายถึง รหัสที่ยกเลิกการใชงานแลว
VersionFirstRelease หมายถึงเลขเวอรชั่นแรกที่มีการประกาศใชรหัส TMLT นี้
VersionlastRelease หมายถึงเลขเวอรชั่นสุดทายที่มีการประกาศแกไขรหัส TMLT นี้
(กรณี VersionFirstRelease กับ VersionlastRelease ตรงกัน หมายถึงรหัส TMLT รายการ
นี้ยังไมเคยมีการแกไขปรับปรุง)
TMLT_ITEM

แสดงรหัสมาตรฐาน TMLT ที่เปนรายการตรวจยอย (ITEM) ภายใตรหัส TMLT ที่ถูก
กำหนดใหเปนแบบ PANEL

ITEM_NAME

เปนชื่อการตรวจแบบเต็มรูปแบบ (Fully Specified Name)

รหัสกรมบัญชีกลาง

หมายถึงรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง ที่ใชอางอิง

รายการ

หมายถึงชื่อรายการตรวจตามรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง

ราคาเบิก

หมายถึงราคาคาบริการตามรหัสการเบิกจายคาบริการฯ ของกรมบัญชีกลาง

300082

300081

TMLT_PANEL

Automated count

panel in Blood by

Complete blood count

fluid

Cell count panel in Body

PANEL_NAME

20220201

20220201

20220301

lastRelease

FirstRelease

20220301

Version

Version

ITEM_NAME

Automated count

300155 Erythrocyte distribution width [fL] by

Automated count

300149 Platelet distribution width [fL] in Blood by

Automated count

300107 Erythrocyte distribution width [%] by

Automated count

300105 Mean Corpuscular Volume [fL] in Blood by

[g/dL] in blood by Automated count

300104 Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration

Automated count

300102 Mean Corpuscular Hemoglobin [pg] in Blood by

300100 Platelets [cells/L] in Blood by Automated count

300089 Hemoglobin [g/dL] in Blood

300087 Hematocrit [%] of Blood by Automated count

Automated count

300086 Erythrocytes [10^12/L,10*6/uL] in Blood by

count

300072 Leukocytes [cells/uL] in Blood by Automated

300091 Leukocytes [cells/uL] in Body fluid

300090 Hemoglobin [g/dL] in Body fluid

300088 Hematocrit [%] of Body fluid

300061 Erythrocytes [cells/uL] in Body fluid

TMLT_ITEM

ตารางที่ 3.19 แสดงตัวอยางบัญชีขอมูล TMLT ในไฟล TMLT_PANEL_FULLyyyymmdd.xls

Active

Active

Status

30102

กรมบัญชีกลาง

รหัส

without smear

Complete blood count

รายการ
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60.00

0.00

เบิก

ราคา
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3.5) ไฟล TMLT_PANEL_SNAPSHORTyyyymmdd.xls เป น ไฟล ที่บ รรจุ บ ัญ ชี ข  อ มูล
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัด
กลุมการตรวจ (Panel or Profile) และมีเฉพาะสถานะ (Status) ใชงาน (Active) ตั้งแต
เริ่มประกาศครั้งแรกถึงเวอรชั่นปจจุบัน สำหรับรายละเอียดคอลัมนตาง ๆ ที่อยูในไฟล
จะมีรายละเอียดเชนเดียวกับไฟล TMLT_PANEL_FULLyyyymmdd.xls ตามตัวอยาง
ตารางที่ 3.18 และตารางที่ 3.19
3.6) ไฟล TMLTRFyyyymmdd_DELTA_PANEL.xls เปน ไฟล ท่ีบ รรจุ บ ั ญชี ข  อ มู ล และ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัดกลุม
การตรวจ (Panel or Profile) และมีการเคลื่อนไหว จากการที่มีการประกาศ (Release)
ไปในครั้งกอนหนาทั้งหมด สำหรับไฟลนี้จะประกอบดวยเวิรกชีต (Worksheet) 3 แผน
ตามรูปที่ 3.12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 3.12 แสดงตัวอยางเวิรคชีตในไฟลที่อยูในโฟลเดอร TMLTRFyyyymmdd_PANEL_DELTA.xls

- TMLTRFyyyymmdd_PANEL_Add เป  น การ แสดงบ ั ญ ช ี ข  อม ู ล แ ล ะ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัด
กลุมการตรวจ (Panel or Profile) และมีการประกาศเพิ่มขึ้นใหม (Add) จากบัญชี
ขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT)
ที่มีการประกาศ กอนหนาทั้งหมด
- TMLTRFyyyymmdd_PANEL _Rectify เปนการแสดงขอมูลบัญชีขอมูลและ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัด
กลุมการตรวจ (Panel or Profile) และมีการดำเนินการแกไข (Rectify) รายละเอียด
ขอมูลบางอยาง จากบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยไทย (TMLT) ที่ มีก อนหน าทั้งหมด เชน ชื่อการตรวจ หนวยวั ด
วิธีการตรวจ เปนตน
- TMLTRFyyyymmdd_PANEL_Deprecate เป นการแสดงบั ญชี ข อ มู ล และ
รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการจัด
กลุมการตรวจ (Panel or Profile) และมีดำเนินการยกเลิกหรือแทนที่ดวยรหัสใหม
(Deprecate) จากบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบ ั ติ ก าร
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ทางการแพทยไทย (TMLT) ที ่ มีกอนหน าทั ้ง หมด เช น อาจมี การกำหนดรหั ส
ซ้ำซอนการตรวจฯ ชนิดเดียวกัน เปนตน
4) โฟลเดอร TMLTRFyyyymmdd_Bonus
โฟลเดอร TMLTRFyyyymmdd_Bonus ประกอบไปดวย 2 โฟลเดอรย อย ตามรูปที่ 3.5
ไดแก
- โฟลเดอร Concept ภายในบรรจุไฟล ไฟล 2 ไฟล ไดแก
1. TMLT_ITEMyyyymmdd.xls เปนไฟลที่แสดงรหัส TMLT, ชื่อการตรวจ
แบบเต็ม (Fully Specified Name, FSN) และวันที่ ๆ มีการประกาศหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลรายการตรวจนั้น ๆ (Chang Date) โดยจะแสดงเฉพาะ
รายการที่เปนการตรวจชนิด Item เทานั้น และมีสถานะใชงานได (Active)
ในบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ บ ัติ การทางการ
แพทย ไ ทย (TMLT) เวอร ช ั ่ น นั ้ น ตั ว อย า งรายละเอี ย ดใน ไฟล
TMLT_ITEMyyyymmdd.xls แสดงในตารางที่ 13.20
2. TMLT_PANELyyyymmdd.xls เป น ไฟล ท ี ่ แ สดงรหั ส TMLT, ชื ่ อ การ
ตรวจแบบเต็ม (Fully Specified Name, FSN) และวันที่ ๆ มีการประกาศ
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลรายการตรวจนั้น ๆ (Chang Date) โดยจะแสดง
เฉพาะรายการที่เปนการตรวจชนิดการตรวจแบบกลุ ม (Panel) เท านั้น
และมี สถานะใชง านได (Active) ในบั ญชี ข อมูล และรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) เวอรชั่นนั้น ตัวอยาง
รายละเอี ย ดในไฟล TMLT_PANELyyyymmdd.xls แสดงในตารางที่
13.21
ตารางที่ 3.20 แสดงตัวอยางขอมูลในไฟล TMLT_ITEMyyyymmdd.xls ในโฟลเดอร Concept
TMLT

FSN

CHANGEDATE

380037 *B cell crossmatch [+/-] in Blood

20200114

380039 *B cell crossmatch [+/-] in Blood from Donor

20200114

380036 *HLA-DQB1 [Type] by High resolution

20200114

380032 *HLA-DRB1 [Type] by High resolution

20200114

380033 *HLA-DRB3 [Type] by High resolution

20200114

380034 *HLA-DRB4 [Type] by High resolution

20200114

380035 *HLA-DRB5 [Type] by High resolution

20200114

380038 *T cell crossmatch [+/-] in Blood

20200114
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TMLT

FSN

CHANGEDATE

380040 *T cell crossmatch [+/-] in Blood from Donor

20200114

350772 1,3 beta glucan [+/-] in Serum

20201001

320384 1,5-Anhydroglucitol [ug/mL] in Serum or Plasma

20200601

330167 10-Hydroxycarbazepine [ug/mL] in Serum or Plasma

20200901

381238 10q23 g.94645745G>A [Genotype] in Blood or Tissue by Molecular

20210301

genetics method Nominal
320175 17-Hydroxycorticosteroids [mg/24 H] in 24 hour Urine

20191011

320173 17-Hydroxyprogesterone [ng/mL] in Serum or Plasma

20191011

320174 17-Hydroxyprogesterone [ng/mL] in Urine

20191011

320172 17-Ketosteroids [ug/24 H] in 24 hour Urine

20191011

381239 1p and 19q chromosome deletion [+/-] in Fixed tissue by Molecular

20220502

genetics method
310044 2,4-Dinitrophenylhydrazine reacting substances [+/-] in Urine

20200616

330226 2,5-Hexanedione [mg/L] in Blood

20201116

330276 2,5-Hexanedione [mg/L] in Urine

20210118

308060 20 minute whole blood clotting test

20200518

320615 25-Hydroxyvitamin D3+25-Hydroxyvitamin D2 [ng/mL] in Serum or Plasma

20220601

ตารางที่ 3.21 แสดงตัวอยางขอมูลในไฟล TMLT_PANELyyyymmdd.xls ในโฟลเดอร Concept
TMLT

FSN

CHANGEDATE

320258 Electrolyte panel (Na, K, Cl, CO2) in Serum or Plasma

20200701

320441 Electrolytes 3 in Body fluid

20201116

320396 Electrolytes panel in 24 hour Urine

20200701

320397 Electrolytes panel in Urine

20200701

320258 Electrolyte panel (Na, K, Cl, CO2) in Serum or Plasma

20200701

320441 Electrolytes 3 in Body fluid

20201116

320396 Electrolytes panel in 24 hour Urine

20200701

320397 Electrolytes panel in Urine

20200701
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- โฟลเดอร Relationship เปนโฟลเดอรที่ใชบรรจุไฟล
PANELtoITEMyyyymmdd.xls ซึ่งเปนตารางที่เก็บขอมูลเฉพาะรหัส TMLT ที่
เปนรหัสการตรวจรายการยอย (ITEM) ที่อยูภายใตรหัส TMLT ที่เปนรหัสการตรวจ
แบบกลุม (PANEL or PROFILE) ตามแนวคิดในรูปที่ 3.13 และตัวอยางขอมูลใน
ไฟล PANELtoITEMyyyymmdd.xls ในตารางที่ 3.22

รูปที่ 3.13 แสดงตัวอยางความสัมพันธ (Relationship) ของรหัสที่เปน PANEL และ ITEM

ตารางที่ 3.22 แสดงตัวอยางขอมูลในไฟล PANELtoITEMyyyymmdd.xls
TMLT_PANEL

TMLT_ITEM

300081

300061

300081

300088

300081

300090

300081

300091

300082

300072

300082

300086

300082

300087

300082

300089

300082

300100

300082

300102

300082

300104

300082

300105

300082

300107

300082

300149

300082

300155
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5) ไฟล TMLTRF20220601 Release Note.pdf
เป นไฟลท ี ่ ใ ช อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดของในบั ญ ชี ข  อ มู ล และรหั ส มาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) ที่มีการประกาศในเวอรชั่นนั้น ๆ เชน จำนวนรหัส
ตาง ๆ ที่มี การอธิบายรายละเอียดไฟลตาง ๆ ที่อยูใน Release File ตามตัวอยางในรูปที่
3.14

รูปที่ 3.14 แสดงตัวอยางรายละเอียดในไฟล TMLTRF20220601 Release Note.pdf

อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
ัติการทางการแพทย์
| 93
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สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
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3.7 TMLT Browser
เพื่อใหผสู นใจ ผูเกี่ยวของ ในหนวยงานหรือหนวยบริการ มีความสะดวก การคนหาในบัญชีขอมูล
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) สำนักพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ
ไทย (สมสท.) จึงไดมีการพัฒนาเครื่องมือทีช่ วยในการคนหาขึ้นเรียกวา TMLT Browser ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่น
(Application) ที่ทำงานบนเว็บไซตของ สมสท. โดยผูใชสามารถเขาใชงานไดผานหนาเว็บไซตของ สมสท.
(www.this.or.th) ซึ่งเมื่อเขาไปในแอปพลิเคชั่นดังกลาวแลวจะปรากฏหนาจอตามรูปที่ 3.15

รูปที่ 3.15 แสดงตัวอยางแอปพริเคชั่น TMLT Browser

วิธีการใชงาน
1) ผูใชงานสามารถใส “คำ” ทั้งหมดหรือบางสวนที่ตองการคนหาหรือรหัส TMLT ลงในชอง
2) หลังจากที่ TMLT Browser แสดงผลการคนหาแลว ผูใชงานสามารถใชเครื่องมือในการกรอง
ขอมูลไดโดยคลิกเลือกที่รูป
ในแตละหัวขอที่ตองการ ตามรูปที่ 3.16
3) หากผูใชงานตองการให TMLT Browser แสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการตรวจตามรหัส
TMLT นั้น สามารถทำไดโดยการคลิกที่รูป ได หนารายการตรวจแตละรายการ ตามรูป 3.17
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รูป 3.16 ตัวอยางภาพแสดงการกรองขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมใน TMLT Browser
รูป 3.16 ตัวอยางภาพแสดงการกรองขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมใน TMLT Browser

4) สามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการปฏิบตั ิการทางการแพทย
4) สามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการปฏิบตั ิการทางการแพทย
ไทยเพิ่มเติมได โดยกดปุม
ไทยเพิ่มเติมได โดยกดปุม

รูป 3.17 ตัวอยางภาพแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมสำหรับบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ
รูป 3.17 ตัวอยางภาพแสดงรายละเอียดเพิม่ เติมสำหรับบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยไทยใน TMLT Browser
ทางการแพทยไทยใน TMLT Browser

3.8 การอา งอิง รหัส TMLT ใน Lab Catalog ของสำนักงานกลางสารสนเทศบริก ารสุ ข ภาพ
3.8 การอ
ง รหัสกTMLT
LabนสุCatalog
กงานกลางสารสนเทศบริก ารสุ ข ภาพ
(สกส.)า งอิ
และสำนั
งานหลักในประกั
ขภาพแหของสำนั
งชาติ (สปสช.)
(สกส.) อและสำนั
กงานหลั
นสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ระบบข
มูล การเบิ
กจา ยคกประกั
ารั ก ษาพยาบาลในระบบสวั
สดิ การรั ก ษาพยาบาลข าราชการของ
ระบบข
อ
มู
ล
การเบิ
ก
จ
า
ยค
า
รั
ก
ษาพยาบาลในระบบสวั
สดิกกงานกลางสารสนเทศบริ
ารรั ก ษาพยาบาลข าราชการของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (claim system) ซึ่งดำเนินการโดยสำนั
การสุขภาพ
กรมบั
ชีกลาง สกระทรวงการคลั
ง (claim system)
ซึ่งดำเนิไดนกการโดยสำนั
กงานกลางสารสนเทศบริ
การสุขภาพ
(สกส.)ญภายใต
ถาบันวิ จ ัยระบบสาธารณสุ
ข (สวรส.)
ำหนดโครงสร
างรายการอา งอิง การตรวจทาง
(สกส.)
วิ จ ัยระบบสาธารณสุ
ข (สวรส.)้ นเพืได่ อกใชำหนดโครงสร
างรายการอา งอิ
หองปฏิภายใต
บั ติการสถาบั
(LabนCatalog)
ของสถานพยาบาลขึ
ประกอบการประมวลผลข
อมูงลการตรวจทาง
การเบิก จ า ย
งปฏิ
บั ติการ (LabขฯCatalog)
ของสถานพยาบาลขึ
่ อใชประกอบการประมวลผลข
ลการเบิ
จ า ย
คหาอบริ
การสาธารณสุ
ในผูรับบริ
การสิทธิสวัสดิการข้ นเพื
าราชการ
ในปจจุบัน สำนักงานหลัอกมูประกั
นสุขกภาพ
คแหาบริ
การสาธารณสุ
ในผูรระบบ
ับบริกLab
ารสิทCatalog
ธิสวัสดิกมาใช
ารขาใราชการ
ในป
จจุบัน สำนักงานหลั
ประกันกสุจขาภาพ
งชาติ
(สปสช.) ไดขนฯำเอา
นการดำเนิ
นการประมวลผลข
อมูลกการเบิ
ยคา
แหงชาติ (สปสช.) ไดนำเอา ระบบ Lab Catalog มาใชในการดำเนินการประมวลผลขอมูลการเบิกจ ายคา
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รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ ใหกับกรมบัญชีกลาง เชนเดียวกัน โดยระบบ
รักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ ใหกับกรมบัญชีกลาง เชนเดียวกัน โดยระบบ
Lab Catalog จะมีฟลดกำหนดใหสถานพยาบาลตองจัดสง ตามรายละเอียดดังนี้
Lab Catalog จะมีฟลดกำหนดใหสถานพยาบาลตองจัดสง ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.23 แสดงรายละเอียดฟลดสำหรับขอมูลใน Lab catalog
ตารางที่ 3.23 แสดงรายละเอียดฟลดสำหรับขอมูลใน Lab catalog
ลำดับ
ลำดับ
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Element Name
Element Name
LCCode
LCCode
BillGroup
BillGroup
CsCode
CsCode
TMLT
TMLT
LOINC
LOINC
Panel
Panel

7
7
8
8

Name
Name
SFlag
SFlag

9
9

ChargeCat
ChargeCat

10
10
11
11

UnitPrice
UnitPrice
BenefitPlan
BenefitPlan

12
12
13
13

ReimbPrice
ReimbPrice
UpdateFlag
UpdateFlag

14
14
15
15
ลำดับ
ลำดับ

UPDateBeg
UPDateBeg
UPDateEnd
UPDateEnd
Element Name
Element Name

Definition
Definition
รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่สถานพยาบาล
รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่สถานพยาบาล
หมวดคารักษาพยาบาล
หมวดคารักษาพยาบาล
รหัสการตรวจฯ ตามประกาศของแตละสิทธิประโยชน
รหัสการตรวจฯ ตามประกาศของแตละสิทธิประโยชน
รหัสการตรวจ ตามบัญชีรายการ TMLT ที่ประกาศโดย สมสท.
รหัสการตรวจ ตามบัญชีรายการ TMLT ที่ประกาศโดย สมสท.
รหัสการตรวจ ตามบัญชีรหัสมาตรฐาน LOINC
รหัสการตรวจ ตามบัญชีรหัสมาตรฐาน LOINC
ประเภทของรายการ
ประเภทของรายการ
P = ชุดการตรวจ (Order Panel)
P = ชุดการตรวจ (Order Panel)
I = รายการ (Item)
I = รายการ (Item)
ชื่อรายการตรวจ
ชื่อรายการตรวจ
ประเภทการรายงานผล
ประเภทการรายงานผล
R = ปกติ (Regular) S = เรงดวน (Stat)
R = ปกติ (Regular) S = เรงดวน (Stat)
ประเภทการเรียกเก็บ
ประเภทการเรียกเก็บ
R = กรณีปกติทั่วไป (Regular)
R = กรณีปกติทั่วไป (Regular)
An = ผูปวยตางชาติ ตางดาว (Alien) (n = digit 0…9)
An = ผูปวยตางชาติ ตางดาว (Alien) (n = digit 0…9)
In = อัตราที่กำหนดไวกับกลุม หรือระบบประกันตางๆ (n = digit 0…9)
In = อัตราที่กำหนดไวกับกลุม หรือระบบประกันตางๆ (n = digit 0…9)
ราคาเรียกเก็บตอหนวย
ราคาเรียกเก็บตอหนวย
สิทธิประโยชนที่กำาหนดราคาเบิกได 
สิทธิประโยชนที่กำาหนดราคาเบิกได 
CS = กรมบัญชีลาง
CS = กรมบัญชีลาง
SS = สำนักงานประกันสังคม
SS = สำนักงานประกันสังคม
UC = สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
UC = สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ZZ = อื่นๆ
ZZ = อื่นๆ
ราคาเบิกได ของแตละ BenifitPlan
ราคาเบิกได ของแตละ BenifitPlan
สถานะการปรับปรุงข อ
สถานะการปรับปรุงข อ
A = Activate ขอกำหนดรายการใหม
A = Activate ขอกำหนดรายการใหม
D = Deactivate ขอยกเลิกรายการที่ใชอยู
D = Deactivate ขอยกเลิกรายการที่ใชอยู
วันที่และเวลา ราคาเรียกเก็บ (UnitPrice) เริ่มใช
วันที่และเวลา ราคาเรียกเก็บ (UnitPrice) เริ่มใช
วันที่และเวลา ราคาเรียกเก็บ (UnitPrice) ยุติการใช
วันที่และเวลา ราคาเรียกเก็บ (UnitPrice) ยุติการใช
Definition
Definition
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96|16
|บับัญญชีข้
ชีขอRPDateBeg
อมูมูลลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิบัตบราคาเบิ
ิการทางการแพทย
ไทย เริ่มใช
96
องปฏิ
ิกตั ารทางการแพทย์
ไทย
วันที่และเวลา
ก (ReimbPrice)

16
RPDateBeg
วันที่และเวลา ราคาเบิก (ReimbPrice) เริยุต่มิกใชารใช
17 RPDateEnd
16 RPDateBeg
วันที่และเวลา ราคาเบิก (ReimbPrice) เริ่มใช
17
วันที่และเวลา
ก (ReimbPrice)
ารใช
18 RPDateEnd
DateUpd
ละเวลาทีราคาเบิ
่สถานพยาบาลส
งใหปรับยุปรุติกงรายการในระบบ
17 RPDateEnd
วันที่และเวลา ราคาเบิก (ReimbPrice) ยุติการใช
18 :DateUpd
ที่และเวลาที
งใหอปงปฏิ
รับปรุ
หมายเหตุ
อ า งอิงจากเอกสาร ขอกำหนดวันรายการอ
างอิ่สงถานพยาบาลส
การตรวจทางห
บัตงรายการในระบบ
ิการ (Lab Catalog) จัดทำ โดยสำนัก
18 DateUpd
วันที่และเวลาที่สถานพยาบาลสงใหปรับปรุงรายการในระบบ
สารสนเทศบริ
ารสุงจากเอกสาร
ขภาพ (สกส.)ขอกำหนด รายการอางอิงการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab Catalog) จัดทำ โดยสำนัก
หมายเหตุ
: อ ากงอิ
หมายเหตุ : อ า งอิงจากเอกสาร ขอกำหนด รายการอางอิงการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab Catalog) จัดทำ โดยสำนัก
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตามตารางขางตนจะเห็นวามีการกำหนดใหระบุรหัส TMLT เขามาในรายการอางอิงการตรวจทาง
หองปฏิบตามตารางข
ัติการ (Lab าCatalog)
อมา สำนักงานหลั
นสุขเขภาพแห
งชาติ (สปสช.)
ไดมีการจัดทำ
งตนจะเห็ดนววยามีซึก่งตารกำหนดให
ระบุรหักสประกั
TMLT
ามาในรายการอ
างอิงการตรวจทาง
ตามตารางขางตนจะเห็นวามีการกำหนดใหระบุรหัส TMLT เขามาในรายการอางอิงการตรวจทาง
ไซตบทัตี่เปิกนารแอปพริ
เคชั่นในการจั
งการตรวจทางห
งปฏิบัตงิกชาติ
าร (Lab
Catalog)
เพืด่อทำ
ให
หเว็อบงปฏิ
(Lab Catalog)
ดวยดทำ
ซึ่งตรายการอ
อมา สำนัากงอิ
งานหลั
กประกันสุขอภาพแห
(สปสช.)
ไดมีการจั
หองปฏิบัติการ (Lab Catalog) ดวย ซึ่งตอมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดมีการจัดทำ
่สงขอเมูคชั
ลการเบิ
กจาดยคทำาบริรายการอ
การฯ ใหากงอิับงการตรวจทางห
สปสช. ใชดวยเชอนงปฏิ
กัน บตามรู
่ 3.18Catalog) เพื่อให
เว็สถานพยาบาลที
บไซตที่เปนแอปพริ
่นในการจั
ัติการปที(Lab
เว็บไซตที่เปนแอปพริเคชั่นในการจัดทำ รายการอางอิงการตรวจทางหองปฏิบัติการ (Lab Catalog) เพื่อให
สถานพยาบาลที่สงขอมูลการเบิกจายคาบริการฯ ใหกับ สปสช. ใชดวยเชนกัน ตามรูปที่ 3.18
สถานพยาบาลที่สงขอมูลการเบิกจายคาบริการฯ ใหกับ สปสช. ใชดวยเชนกัน ตามรูปที่ 3.18

รูป 3.18 ตัวอยางหนาจอเว็บไซตการจัดทำ Lab Catalog ของ สปสช. ที่มีการกำหนดใหบันทึกรหัส TMLT
รูป 3.18 ตัวอยางหนาจอเว็บไซตการจัดทำ Lab Catalog ของ สปสช. ที่มีการกำหนดใหบันทึกรหัส TMLT
รูป 3.18 ตัวอยางหนาจอเว็บไซตการจัดทำ Lab Catalog ของ สปสช. ที่มีการกำหนดใหบันทึกรหัส TMLT
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รหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) อยางตอเนื่องมาตลอดนับตั้งแตเดื อน
ตุTMLT
ลาคม จากหน
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TMLT จากหนวยงานและหนวยบริการทั่วประเทศไปแลวกวา 1,100 แหง มีจำนวนขอมูลที่ตรวจสอบกวา
สมสท. ประกาศไปแล
ตามรู ป ที ่ 3.19 อครอบคลุ
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สมสท. ประกาศไปแล ว มี จ ำนวนกวา 4,300 รายการ ตามรู ป ที ่ 3.19 ครอบคลุ มรายการตรวจฯ ของ
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วนประกอบของโลหิ
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าบริการ
กรมบัญชีกลาง หมวดที่ 7 คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยา และหมวดที่ 6 คาบริการ
โลหิตและสวนประกอบของโลหิต ซึ่งพบวารหัสมี TMLT ไมสามารถจับคูกับรหัสของกรมบัญชีกลางไดถึง
โลหิตและสวนประกอบของโลหิต ซึ่งพบวารหัสมี TMLT ไมสามารถจับคูกับรหัสของกรมบัญชีกลางไดถึง
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อมูอลมูและรหั
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รอยละ 35 ตามรูปที่ 3.20 แสดงใหเห็นวา รหัส TMLT มีรายการการตรวจฯ มากกวารายการเบิกจายของ
กรมบัญชีกลาง แสดงใหเห็นวารหัสกรมบัญชีกลางไมสามารถนำมาใหเปนมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ ยน
ขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารทางการแพทยได
ในสวนของจับคูรหัส TMLT และรหัส LOINC พบวาไมสามารถจับคูไดคิดเปนรอยละ 20 ตามรูป
ที่ 3.21 ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากรหัส TMLT บางสวนมีการกำหนดขึ้นเพื่อใชในการเบิกจายคาบริการฯ
ของกรมบัญชีกลาง ในสวนที่เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยแตไมสามารถจับคูกับรหัส LOINC
ไดนั้น อาจตองมีแนวทางในการจัดการใหสามารถมีรายการตรวจดังกลาวในระบบของมาตรฐาน LOINC ตอไป
นอกจากนี้ในอนาคตควรตองมีการพัฒนาใหมาตรฐานรหัส TMLT ใหสามารถใชประโยชนในทางคลินิกไดมาก
ขึ้น เชน การพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงไปสูการบันทึกผลการตรวจ (Result) ได เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
นำไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน หนวยบริการ หรือระหวางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
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รูป 3.19 แสดงจำนวนรายการบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทยที่
มีการประกาศตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน
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รูป 3.20 แสดงจำนวนขอมูลและรอยละการจับคูรหัส TMLT และ รหัสกรมบัญชีกลาง

รูป 3.21 แสดงจำนวนขอมูลและรอยละการจับคูรหัส TMLT และ รหัส LOINC
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บทที่ 4
TMLT Mapping Tool
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ไดพัฒนาเครื่องมือในการชวยหนวยบริการ
หรือหนวยงานในการจับคูระหวางบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทยหรือ
TMLT กับรหัสทองถิ่น (Local Code) เพื่อเปนการนำผลการจับ คูไปใชประโยชนตาง ๆ เช น การเบิกจาย
คาบริการทางสาธารณสุข ใน Lab Catalog หรือ ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานหรือหน วย
บริการตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถใชเครื่องมือนี้ในการคนหารายการ การตรวจทางหองปฏิบัติ การ
ทางการแพทยตามมาตรฐาน LOINC เชนเดียวกับโปรแกรม RELMA ที่ทางสถาบันรีเกนสทรีฟ สหรัฐอเมริกา
พั ฒ นาขึ ้ น โดยเครื ่ อ งมื อ หรือ โปรแกรมดัง กล า วเรี ย กว า TMLT Mapping นอกจากนี ้ โ ปรแกรม TMLT
Mapping ยังใชเปนชองทางในการขอรหัสมาตรฐาน TMLT ใหม ในกรณีที่หนวยงานหรือหนวยบริการมีการ
ตรวจสอบแลวพบวารายการรหัสมาตรฐาน TMLT ที่มีการประกาศใชอยูนั้น ยังมีรายละเอียดการตรวจไมตรง
กับการตรวจของหนวยงานหรือหนวยบริการ โดยขั้นตอนการขอรหัสทั้งหมดจะตองดำเนินการผานโปรแกรม
TMLT Mapping เทานั้น
ในระยะตอ มา สมสท. ไดมี การพั ฒนาโปรแกรม TMLT Mapping ในการจั ดทำและส งออก Lab
Catalog เพิ่มเติม โดยมีการรวมมือกับ สำนักบริการสารสนเทศสุขภาพ หรือ สกส. ในการสงผลการตรวจสอบ
Lab Catalog เชื่อมตอกับโปรแกรม TMLT Mapping อยางไรก็ตามในสวนนี้เปนเพียงทางเลือกสำหรับหนวย
บริการเทานั้น ซึ่งหนวยบริการสามารถดำเนินการจัดทำ Lab Catalog ไดเองตามมาตรฐานที่ สำนักสารสนเทศ
บริการสุขภาพ (สกส.) กำหนด โดยไมจำเปนตองใชโปรแกรม TMLT Mapping ก็ได
4.1 ความตองการพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping
- เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows) ตั้งแตเวอรชั่น 7 ขึ้นไป
- มีการติดตั้ง .NET Framework ตั้งแตเวอรชั่น 4.5.2 ขึ้นไป
- มีการติดตั้ง Microsoft Office เวอรชั่น 2007 ขึ้นไป (หากตองการสงออกขอมูลเปน Excel ไฟล)
- เชื ่ อ มต อ ระบบ Internets (กรณี ต ิ ด ตั ้ ง ในหน ว ยบริ ก ารอาจต อ งติ ด ต อ ฝ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานอาจมีการกำหนดความปลอดภัยของระบบไว)
4.2 การติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping
ผูที่ตองการใชงานโปรแกรม TMLT Mapping สามารถเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมไดที่เว็บไซต
ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.) (www.this.or.th) กรณีไมเคยติดตั้งโปรแกรมมา
กอนใหดาวนโหลดไฟล กรณีท่ยี ังไมเคยติดตั้ง หลังดาวนโหลดไฟลมาแลวใหดำเนินการดังตอไปนี้
1) ให ทำการคลายไฟลบ ี บ อั ด (zip file) ด ว ยโปรแกรมที ่ ใ ช ใ นการคลายไฟล บ ี บ อั ด เช น
โปรแกรม WinZip โปรแกรม WinRAR เปนตน
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2) เมื่อทำการคลายไฟลที่บีบอัดไวแลวจะไดไฟลตามรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 แสดงไฟลติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping หลังใหโปรแกรมคลายการบีบอัดไฟลออกมา

3) ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล setup.exe เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมจะขึ้นหนาจอตามรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 แสดงหนาจอเมื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping

4) คลิกปุม Next เพื่อดำเนินการตอ ตามรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 แสดงหนาจอการติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping
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5) คลิกปุม Install เพื่อดำเนินการติดตั้ง ตามรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 แสดงหนาจอการติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping

6) เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้นแลว กดปุม Finish ตามรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 แสดงหนาจอการติดตั้งโปรแกรม TMLT Mapping

7) เมื่อโปรแกรม TMLT Mapping ติดตั้งเรียบรอยแลวจะปรากฏไอคอน (icon) เพื่อเขาใชงาน
บนเดสกทอป (desktop) ตามรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 แสดงไอคอนเพื่อเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping

4.3 การลงทะเบียนเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping
กรณีที่ผูใชงานเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping ครั้งแรก หรือตองการจะเพิ่มรายชื่อผูใชงาน
ในโปรแกรม TMLT Mapping สามารถดำเนินการไดโดย
1) ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม TMLT Mapping บนเดสกทอป เพื่อเปดโปรแกรม
2) เมื่อโปรแกรมเปดขึ้นมาใหกดปุม Register ตามรูปที่ 4.7
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มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห
องปฏิ
ัติการทางการแพทย
102
102
| บั|ญบั
ชีข้ญอชีมูขลอและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
บัติกบารทางการแพทย์
ไทย ไทย

รูปที่ 4.7 แสดงการลงทะเบียนเพือ่ เขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.7 แสดงการลงทะเบียนเพือ่ เขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping

3) จะปรากฏหนาจอ ลงทะเบียนใชงาน โดยดำเนินการดังนี้
3) จะปรากฏหนาจอ ลงทะเบียนใชงาน โดยดำเนินการดังนี้
- ใสเลขหนวยงานหรือหนวยบริการ 5 หลักที่ออกใหโดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน
- ใสเลขหนวยงานหรือหนวยบริการ 5 หลักที่ออกใหโดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข แลวกด Enter จะปรากฏชื่อหนวยงานหรือหนวยบริการ หาก
กระทรวงสาธารณสุข แลวกด Enter จะปรากฏชื่อหนวยงานหรือหนวยบริการ หาก
ไมทราบใหกดปุมแวนขยายเพื่อคนหาจากชื่อหนวยงานหรือหนวยบริการ เมื่อคนหา
ไมทราบใหกดปุมแวนขยายเพื่อคนหาจากชื่อหนวยงานหรือหนวยบริการ เมื่อคนหา
พบแลวให ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกรายการที่ตองการ ตามรูปที่ 4.8
พบแลวให ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกรายการที่ตองการ ตามรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 แสดงหนาจอขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.8 แสดงหนาจอขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping

- จากนั้นใสรายละเอียดใหครบถวน ไดแก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล
- จากนัน้ ใสรายละเอียดใหครบถวน ไดแก เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนง เบอรโทรศัพท อีเมล
ตำแหนง เบอรโทรศัพท อีเมล
- สำหรับ LINE Token จะใชในการแจงกลับผลการตรวจขอมูลผานระบบ LINE หาก
- สำหรับ LINE Token จะใชในการแจงกลับผลการตรวจขอมูลผานระบบ LINE หาก
ผูใชงานตองการใหโปรแกรม TMLT Mapping แจงผลการตรวจขอมูลดังกลาว
ผูใชงานตองการใหโปรแกรม TMLT Mapping แจงผลการตรวจขอมูลดังกลาว

ลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ิการทางการแพทย์
ไทย| 103
| 103
บัญบัชีญขชีข้
อมูอลมูและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัตบิกัตารทางการแพทย
ไทย

ใหใส LINE Token ไว โดยวิธกี ารขอ LINE Token สามารถดูไดจากปุม “ขั้นตอน
การขอ LINE TOKEN” ตามรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 แสดงหนาจอการอธิบายการขอ LINE Token

4) หลังกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกดบันทึ กเพื่อสงขอมูลให สมสท. ดำเนินการตรวจสอบ
และออกชื่ อผูใ ชงาน (Username) และรหั สผ าน (Password) โดยจะมี การสงผลการขอ
ลงทะเบียนการใชงานกลับไปทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว
5) หลังไดรับการตอบกลับการลงทะเบียนผูใชงานจาก สมสท. แลวหนวยงานหรือหนวยบริการ
จะตองติดตอ กลับ ไปที่ สมสท. ตามช องทางที ่ สมสท.กำหนดไว (ตรวจสอบการกำหนด
ชอ งทางการติดตอ ไดในเว็บ ไซต สมสท. www.this.or.th) เพื ่ อแจ งให สมสท. ทราบว า
จะกำหนดผูใชงานทานใดเปนผูดูแลระบบ (Admin)
4.4 การกำหนดสิทธิผูใชงานสำหรับผูดูแลระบบ
เนื่ องจากโปรแกรม TMLT Mapping นอกจากจะมี เครื ่ องมื อ ที ่ ช  ว ยในการจั บ คู  รหัส ท อ งถิ่ น
(Local Code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT แลว สมสท. ยังไดมีการพัฒนาเครื่องมือเสริมในการชวยหนวยงาน
หรือหนวยบริการในการจัดทำ Lab Catalog เพิ่มเติมใหดวย อยางไรก็ตามหนวยงานหรือหนวยบริการอาจจะ
มีการกำหนดใหผูใชงานเขาใชงานไดในบางระบบ ทั้งนี้เพื่อไมใหผูไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ไมไดรับผิดชอบ
เขาใชงาน สำหรับขั้นตอนการกำหนดมีดังนี้
1) เขาโปรแกรม TMLT Mapping ดวยชื่อผูใชที่ถูกกำหนดใหเปนผูดูแลระบบ (Admin)
2) จากหนา จอโปรแกรมใหไ ปที ่แ ท ป หน าหลั ก แลว คลิกที ่เมนู กำหนดสิ ทธิผ ู ใช ง าน
จะปรากฏหนาตาง กำหนดสิทธิผใู ชงาน ตามรูปที่ 4.10
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รูปที่ 4.10 แสดงหนาจอการกำหนดสิทธิผูใชงานในโปรแกรม TMLT Mapping

3) ดับเบิ้ลคลิกรายชื่อที่ตองการกำหนด จะปรากฏหนาตางใหกำหนดสิทธิตามรูปที่ 4.11
จากนั้นกำหนดสิทธิที่ตองการใหกับผูใชงาน แลวกดปุม บันทึก

รูปที่ 4.11 แสดงหนาจอการกำหนดสิทธิผูใชงานในโปรแกรม TMLT Mapping

4.5 การเปลี่ยนรหัสผาน
โดยปกติเมื่อผูใชงานดำเนินการลงทะเบียนเขาใชงานโปรแกรม TMLT Mapping และ สมสท.
มีการอนุมัติแลว จะจัดสงชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) โดยรหัสผานจะถูกกำหนดให
จาก สมสท. ซึ่งผูใชงานสามารถเปลี่ยนรหัสผานใหมไดเองโดย
1) ไปที่แทป หนาหลัก แลวคลิกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผาน จะปรากฏหนาตางตามรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 แสดงหนาจอการเปลี่ยนรัสผานในโปรแกรม TMLT Mapping

2) ใสรหัสเดิมใหถูกตอง และใสรหัสใหมจำนวน 2 ครั้งใหเหมือนกัน แลวกด บันทึก
3) ออกจากโปรแกรมแลวเขาโปรแกรมดวยรหัสผานใหม
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4.6 การบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย
โปรแกรม TMLT Mapping มีวัตถุประสงคหลักในการจับ คู (Mapping) รหัสท องถิ ่น (Local
code) การตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยของหนวยงานหรือหนวยบริการ ดังนั้นผูใชงานจะตองมีการ
นำเขารายการตรวจของหนวยงานหรือหนวยบริการเพื่อใชในการตรวจสอบรายละเอียดกับรหัสมาตรฐาน
TMTL โดยจะตองจัดทำเปนไฟลเอ็กซเซล (Excel File) และต อง Microsoft office เวอรช ั่น 2007 ขึ ้น ไป
(นามสกุลไฟลลงทายดวย .xlsx) ซึ่งมีการกำหนดคอลัมนในการอธิบายขอมูลไว 13 คอลัมน ตามตารางที่ 4.1
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดโครงสรางขอมูลไฟลเอกซเซล (Excel File) ในการนำโปรแกรม TMLT Mapping
ลำดับ

ชื่อคอลัมน

รายละเอียด

จำเปน

1

LAB_CODE

รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการฯ ที่หนวยงานหรือหนวยบริการกำหนด (local

Y

lab code/id) เปนรหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ใชในระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลหรือหนวยงาน โดยอางอิงไดถึงชื่อการตรวจฯ และรหัสการตรวจฯ
ตองไมซำ้ กัน
2

LAB_NAME

ชื่อการตรวจทางหองปฏิบัติการฯ ของหนวยงานหรือหนวยบริการ

Y

3

LAB_TYPE

ประเภทการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารฯ

Y

1 = การตรวจเปนรายการ (ITEM)
2 = การตรวจเปนชุด (PANEL/PROFILE)
4

LOCATION

สถานที่ตรวจฯ
1 = กรณีตรวจเอง
2 = กรณีสงตรวจที่อื่นหรือหนวยงานภายนอก

5

LAB_PRICE

ราคาขายของหนวยบริการตอการตรวจตอครั้ง มีหนวยเปนบาท+สตางค เชน

Y

200.00 กรณีไมทราบหรือไมมีการเก็บคาบริการใหใสมาเปน 0.00
6

COMPONENT สิ่งที่ตองการตรวจฯ สารหรือสิ่งที่ตองการตรวจในการทดสอบ เชน ตรวจหาสารเคมี
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส แอนติเจน แอนติบอดี้

7

SCALE

รูปแบบของการบันทึกขอมูลและการรายงานผล
- Nominal scale หมายถึง เปนปริมาณ เชน 10 mg/mL
- Ordinal Scale หมายถึง การเรียงลำดับ เชน +, -, Positive, Negative, +1,
+2
- Narrative หมายถึง เปนขอความบรรยาย

8

SPECIMEN

9

UNIT

ประเภทสิ่งสงตรวจฯ เชน Serum, Plasma
หนวยของการวัดผลการตรวจฯ เชน mg/L, U/L, mmol/L
(กรณีเปน Nominal scale ควรมีคอลัมนนี้)

Y
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ลำดับ

ชื่อคอลัมน

รายละเอียด

10

METHOD

วิธีการหรือเทคนิควิธีการตรวจฯ

11

CsCODE

รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง โดยใชรหัสตามรหัส

จำเปน

รายการ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
12

TMLT

รหัสของมาตรฐาน TMLT ที่มีคุณสมบัตติ รงกับรายการการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยน้ี

13

LOINC_NUM รหัสของมาตรฐาน LOINC ที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงกับรายการการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยน้ี

จากตารางที่ 4.1 สรุปไดดังนี้
1) จำเปนหมายถึงตองมีขอมูลเสมอ ซึ่งหากคอลัมนไหนจำเปนจะมีการใสตัวอักษร Y ไวในสวนนี้
2) ชื่อคอลัมนตองตรงกับที่กำหนดไวในตาราง 4.1 ทุกประการ และตองมีชื่อคอลัมนในแถวแรก
ครบทั้ง 13 คอลัมน ตามตัวอยางในรูปที่ 4.13
3) กรณี ข อรหั ส มาตรฐาน TMLT ใหม ควรใส ข  อ มู ล ในคอลั ม น COMPONENT, SCALE,
SPECIMEN, UNIT, METHOD มาใหครบถวน

รูปที่ 4.13 ตัวอยางการเตรียมขอมูลในไฟลเอกซเซล (Excel File) กอนนำเขา TMLT Mapping
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สำหรับขั้นตอนการนำเขาขอมูลการตรวจฯ ตามรูปที่ 4.14 มีดังนี้
1) เปดโปรแกรม TMLT Mapping แลว ไปที่ แ ทป TMLT Mapping จากนั้ นคลิ กที่ เ มนู
นำเขาขอมูลการตรวจฯ
2) กดปุม Browse เพื่อเลือกไฟลเอกซเซล (Excel File) ที่ตองการจากตำแหนงที่เก็บ ไฟล
ในคอมพิวเตอร
3) เลือกไฟลที่ตอ งการ
4) กดปุม นำเขา เพื่อนำเขาขอมูล

รูปที่ 4.14 การนำเขาขอมูลจากไฟลเอกซเซล (Excel File) ในโปรแกรม TMLT Mapping

หลังนำเขาขอมูลเรียบรอยแลวโปรแกรมจะแสดงรายการที่นำเขาตามรูปที่ 4.15 โดยรายการที่มีการ
ใสรหัสมาตรฐาน TMLT มาแลว โปรแกรมจะใสเครื่องหมาย
ไวดานหนา หมายถึงมีการจับคูระหวางรหัส
ทองถิ่น (Local code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT ซึ่งในสวนที่มีการจับคูไวแลวนั้นสามารถเขาสูขั้นตอนการสง
ให สมสท. ดำเนินการตรวจสอบรับรองได
ในสวนของขอมูลที่ยังไมไดมีการจับคูรหัสทองถิ่น (Local code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT ใหไปสู
ขั้นตอน TMLT Mapping ตอไป
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รูปที่ 4.15 การนำเขาขอมูลจากไฟลเอกซเซล (Excel File) ในโปรแกรม TMLT Mapping

การบันทึกขอมูลการตรวจฯ ผานโปรแกรม TMLT Mapping
ในกรณีที่ผูใชงานตองการเพิ่มรายการการตรวจฯ เพิ่มเติมโดยการบันทึกผานโปรแกรม TMLT
Mapping สามารถทำไดโดย
1) เป ด โปรแกรม TMLT Mapping แล ว ไปที ่ แ ท ป TMLT Mapping จากนั ้ น คลิ ก ที่ เมนู
บันทึกขอมูลการตรวจฯ
2) จากนั้นกดปุม + เพื่อเปดหนาตาง บันทึก/แกไขรายการตรวจ
3) บันทึกขอมูลตามรายละเอียดของรายการที่หนวยงานหรือหนวยบริการตรวจใหครบถวน
- กรณีตองการคนหารหัสการเบิกจายการตรวจฯ กรมบัญชีกลาง สามารถคนหาได
ดวยการกดปุม กรมบัญชีกลาง (หมายเลข 5 ตามรูปที่ 4.16) เมื่อคนหารายการที่
ตองการไดแลวใหดับเบิ้ลคลิกรายการที่ตองการเลือก ตามรูปที่ 4.17
- กรณีตองการคนหารหัสมาตรฐาน TMLT สามาถคนหาไดดวยการกดปุม TMTL
(หมายเลข 6 ตามรูปที่ 4.16) เมื่อคนหารายการที่ตองการไดแลวใหดับเบิ้ลคลิก
รายการที่ตองการเลือก ตามรูปที่ 4.18
4) กดปุม บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล
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รูปที่ 4.16 การบันทึกขอมูลการตรวจฯ ในโปรแกรม TMLT Mapping โดยตรง

รูปที่ 4.17 การคนหารหัสการเบิกจายคาตรวจฯ กรมบัญชีกลางในโปรแกรม TMLT Mapping

รูปที่ 4.18 การคนหารหัสมาตรฐาน TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping

บับัญ
มูมูลลและรหั
สสมาตรฐานการตรวจทางห
บบัตัติกิการทางการแพทย
ไไทย
| 111
ญชีชีบัขขญออชีข้
มาตรฐานการตรวจทางหอองปฏิ
งปฏิ
ทยไทย
| 111
อและรหั
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
บารทางการแพทย
ัติการทางการแพทย์
| 111

สำหรั
สำหรับบรายการการตรวจฯ
รายการการตรวจฯ ทีที่่บบันันทึทึกกผผาานโปรแกรม
นโปรแกรม TMLT
TMLT Mapping
Mapping จะแสดงสั
จะแสดงสัญ
ญลัลักกษณ
ษณ
สสววนรายการที
นรายการที่ม่มกกีี ารนำเข
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จากไฟลเเอกซ
อกซเเซล
ซล (Excel
(Excel File)
File) จะแสดงสั
จะแสดงสัญ
ญลัลักกษณ
ษณ หน
หนาารายการการตรวจฯ
รายการการตรวจฯ
ตามรู
ตามรูปปทีที่่ 4.19
4.19

รูรูปปทีที่่ 4.19
4.19 แสดงรายการตรวจที
แสดงรายการตรวจที่ม่มกกีี ารนำเข
ารนำเขาาและบั
และบันนทึทึกกผผาานโปรแกรม
นโปรแกรม TMLT
TMLT Mapping
Mapping

4.8
การจับบคูคูรรหัหัสสททอองถิ
งถิ่น่น (Local
(Local code)
code) กักับบ รหั
รหัสสมาตรฐาน
มาตรฐาน TMLT
TMLT (TMLT
(TMLT Mapping)
Mapping)
4.8 การจั
สำหรั
สำหรับบ รายการการตรวจฯ
รายการการตรวจฯ ของหน
ของหนววยงานหรื
ยงานหรืออหน
หนววยบริ
ยบริกการที
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งถิ่่นน
(Local
(Local code)
code) กักับบรหั
รหัสสมาตรฐาน
มาตรฐาน TMLT
TMLT กกออนการนำเข
นการนำเขาาขขออมูมูลลหรื
หรืออจากการบั
จากการบันนทึทึกกขขออมูมูลลผผาานโปรแกรม
นโปรแกรม TMLT
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Mapping
Mapping สามารถใช
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ดยใชเเครื
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งมืออในโปรแกรม
ในโปรแกรม TMLT
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Mapping ได
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TMLT Mapping
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TMLT Mapping
Mapping จากนั
จากนั ้้ นนคลิ
คลิ กก ทีที ่่เเมนู
มนู
1) เป
TMLT
TMLT Mapping
Mapping โปรแกรมจะแสดงหน
โปรแกรมจะแสดงหนาาจอรายการตรวจฯ
จอรายการตรวจฯ ทีที่่ยยัั งงไม
ไมมมีีกก ารจั
ารจั บบคูคูรร หัหัสส
ททอองถิ
งถิ่น่น (Local
(Local code)
code) กักับบรหั
รหัสสมาตรฐาน
มาตรฐาน TMLT
TMLT ตามรู
ตามรูปปทีที่่ 4.20
4.20

รูรูปปทีที่่ 4.20
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กใชงงานระบบการจั
านระบบการจับบคูคูรรหัหัสสททอองถิ
งถิ่น่นกักับบรหั
รหัสสมาตรฐาน
มาตรฐาน TMLT
TMLT ในโปรแกรม
ในโปรแกรม TMLT
TMLT Mapping
Mapping

2)
2) ดัดับบเบิ
เบิ้้ลลคลิ
คลิกกรายการที
รายการที่ต่ตอองการจั
งการจับบคูคู โปรแกรมจะแสดงหน
โปรแกรมจะแสดงหนาาจอ
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TMLT Mapping
Mapping เพื
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บ
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การตรวจฯ
การตรวจฯ ของหน
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ยงานหรืออหน
หนววยบริ
ยบริกการ
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เพื่อคนหา โดยสามารถเลือกไดวาจะใชคำที่คน หาเปน คำขึ้นตน หรือ สวนใดสวนหนึ่งของคำ
ที่เปนชื่อการตรวจในมาตรฐาน TMLT ตามรูปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 หนาจอการจับคูรหัสทองถิ่นกับรหัสมาตรฐาน TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping

3) หลังจากคนหาแลวหากมีขอมูลตรงตามที่ตองการคนหา โปรแกรมจะแสดงรายการใน
หนาจอ ตามรูป ที่ 4.22 ซึ่งผูใชง านสามารถ กรอง หรือ Filter สิ ่งที ่ต องการได จ าก
“สิ่งสงตรวจ” หรือ วิธีการตรวจ โดยคลิกดรอปดาวนลงมาแลวเลือกรายการที่ตองการ

รูปที่ 4.22 การกรองขอมูลที่คนหาจากสิ่งสงตรวจ ในโปรแกรม TMLT Mapping
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4) เมื่อคนหาขอมูลมาตรฐาน TMLT ที่มีรายละเอียดตรงกับการตรวจฯ ของหนวยงานหรือ
หนวยบริการแลว ใหคลิกเลือกรายการที่ตองการจากขอมูลที่แสดง โดยขอมูลที่เลือกจะ
ไปปรากฏในชอง “รายละเอียด TMLT ที่ Mapping” ตามรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 แสดงรายการตรวจและรหัสมาตรฐาน TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping

5) ในสวนของรายละเอียดการตรวจฯ ของหนวยงานหรือหนวยบริการ หากสวนใดไมตรง
กับมาตรฐาน TMLT โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมาย ไวในสวนนั้น ๆ ซึ่งหากผูใช
ตองการเปลี่ยนรายละเอียดใหตรงกับมาตรฐาน TMLT (ผูใชงานจะทราบวาการตรวจ
ของหน ว ยงานหรื อหน ว ยบริ การของตนเองมีร ายละเอี ย ดตรงกั บ มาตรฐาน TMLT
หรือไม) ใหกดเลือกรายการในสวนรายละเอียด TMLT ที่ตองการ Mapping ตามรูปที่
4.24 อยางไรก็ตามในสวนนี้ไมไดบังคับใหผูใชงานตองปรับเปลี่ยน เปนเพียงการชวย
เตือนเพื่อใหผูใชตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเทานั้น
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รูปที่ 4.24 แสดงตัวอยางการกำหนดรายละเอียดการตรวจฯ ใหตรงกับมาตรฐาน TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping

6) เมื่อผูใชงานตรวจสอบแลวพบวารายละเอียดการตรวจฯ ของหนวยงานหรือหนวยบริการ
ตรงกับมาตรฐาน TMLT ใหกดปุม Mapping ในกรณีที่ รายละเอีย ดการตรวจฯ ของ
หนวยงานหรือหนวยบริการบางสวนยังไมตรงกับมาตรฐาน TMLT โปรแกรมจะมี การ
เตือนอีกครั้ง ซึ่งหากผูใชงานตองการปรั บ ปรุง อี กครั ้ง ให กด Yes แตหากไมตอ งการ
ปรั บ เปลี ่ ย นแล ว ให ก ด No โปรแกรมก็จ ะใส ร หั ส มาตรฐาน TMLT ให ใ นสว นของ
รายละเอีย ดการตรวจของหนวยบริการ รวมทั ้งรหัสมาตรฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข องดวย
(ถามี) ไดแก รหัสกรมบัญชีกลาง และรหัสมาตรฐาน LOINC ตามรูปที่ 4.25

รูปที่ 4.25 แสดงตัวอยางหลังการกดปุม Mapping และปุม บันทึก ในโปรแกรม TMLT Mapping
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7) กดบันทึก โปรแกรมจะมีการเตือนอีกครั้ง ซึ่งหากผูใชงานตองการปรับปรุงอีกครั้งใหกด
Yes แตหากไมตองการปรับเปลี่ยนแลวใหกด No เมื่อบันทึกเรียบรอยแลวโปรแกรมจะ
แสดงหนาจอตามรูปที่ 4.26 กดปุม OK แลวปดหนาจอ

รูปที่ 4.26 แสดงหนาจอหลังกดปุมบันทึก หลังการจับคู ในโปรแกรม TMLT Mapping

8) กรณีที่ผูใชงานคนหารหัสมาตรฐาน TMLT แลวไมพบวามีรายการใดในมาตรฐาน TMLT
ตรงกับรายละเอียดการตรวจฯ ของหนวยงานหรือหนวยบริการ สามารถดำเนินการขอ
รหัสมาตรฐาน TMLT เพิ่มเติมได ซึ่งจะกลาวไวในหัวขอ “การขอรหัสมาตรฐาน TMLT
ใหม”

4.9 การขอเพิ่มรายการบัญชีและบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยไทย (TMLT) และการติดตามการดำเนินการ
4.9.1 การขอเพิ่มรายการบัญชีและรหัสมาตรฐาน TMLT
ในกรณีที่ผูใชงานดำเนินการจับคูรหัสทองถิ่น (Local code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT
แลวพบวารายการตรวจที่มีอยูในบัญชีรายการตรวจของ TMLT ไมตรงกับรายละเอียด
การตรวจฯ ของหนวยงานหรือหนวยบริการ สามารถดำเนินการขอรหัสมาตรฐาน TMLT
จาก สมสท. ได โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) กดเลือก ไมพบรายละเอียด TMLT ที่ตรงกับการตรวจ ตองการสงให สมสท. เพิ่ม
รายการ TMLT ตามรูปที่ 4.27
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รูปที่ 4.27 กรณีไมพบรายการบัญชีมาตรฐาน TMLT ที่ตรงกับรายละเอียดการตรวจของหนวยงาน
ในโปรแกรม TMLT Mapping

2) โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สงขอมูลเพื่อให สมสท. กำหนดรหัส TMLT ตามรูปที่
4.28 โดยโปรแกรมจะแสดงรายการตรวจตามมาตรฐาน LOINC ที่มีรายละเอียดตรง
หรือใกลเคียงกับรายการตรวจของหนวยงานหรือหนวยบริการ

รูปที่ 4.28 แสดงหนาจอการคนหารายการตรวจฯ จากมาตรฐาน LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

3) เลือกรายละเอียดเพื่อคนหารหัสมาตรฐาน LOINC ที่ตรงกับรายละเอียดการตรวจฯ
ของหนวยงานหรือหนวยบริการ ไดแก
- ประเภทการตรวจ
- สิ่งสงตรวจ
- เทคนิค/วิธีการตรวจ
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- หนวยวัด กรณีไมมีหนวยวัดใหเลือกในรายการ สามารถบันทึกลงไปไดเองใน
ชอง “หนวยวัด” หรื อติ๊กเลือก “เหมือนที ่บ ันทึ กมา” เพื่อคัดลอกจาก
รายละเอียดที่หนวยงานหรือหนวยบริการบันทึกมาลงในชองนี้
โดยกดดรอปดาวนลงมาตามรูปที่ 4.29 จากนั้นคลิกเลือกในชองหลังหัวขอตาง ๆ เพื่อให
โปรแกรมทำการกรอง (Filter) ขอ มู ลมาตรฐาน LOINC ให เลื อก ทั้ งนี ้ห ากผู  ใช ง าน
สามารถระบุรหัสมาตรฐาน LOINC ได จะทำใหการดำเนินการตรวจสอบ กำหนดรหัส
และเพิ ่ มรายการตรวจฯ ในบั ญ ชี ร ายการและบั ญ ชี ข  อ มู ล และรหัส มาตรฐานทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย(TMLT) ดำเนินการไดรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น

รูปที่ 4.29 แสดงหนาจอการกรองขอมูลเพื่อคนหารายการตรวจฯ จากมาตรฐาน LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

4) ทำการเลื อ กรายการมาตรฐาน LOINC ที ่ ตรงกั บ รายละเอี ย ดการตรวจฯ ของ
หนว ยงานหรื อ หน ว ยบริก าร กรณี ที ่ พ บว า มี ร ายการมาตรฐาน LOINC ตรงกั บ
รายละเอี ย ดการตรวจฯ ของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยบริ ก าร โปรแกรมจะใส
รหัสมาตรฐาน LOINC ในชอง LOINC NUM ตามรูปที่ 4.30
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รูปที่ 4.30 แสดงหนาจอการเลือกรายการตรวจฯ จากมาตรฐาน LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

5) กรณีคนหาแลวไมพบรายการรหัสมาตรฐาน LOINC ตรงกับรายละเอียดการตรวจฯ
ของหนวยงานหรือหนว ยบริ การ ใหกดเลื อก ไม มี ร ายการใน LOINC ที ่ ต รงกั บ
รายการที่ตรวจ/ไมสามารถกำหนดรายละเอียดได ตามรูปที่ 4.31

รูปที่ 4.31 กรณีคน หารายการและรหัสมาตรฐาน LOINC ไมพบหรือไมมี ในโปรแกรม TMLT Mapping

6) กดปุม สงขอมูลให สมสท. โปรแกรมจะขึ้นกลองขอความ บันทึกขอมูลสง สมสท.
เรียบรอยแลว ตามรูปที่ 4.32

บัญบัชีญขอชีข้มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัตบิกัตารทางการแพทย
ไทยไทย| 119
มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ิการทางการแพทย์
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รูปที่ 4.32 แสดงหนาจอหลังจากกดปุม สงขอมูลให สมสท. ในโปรแกรม TMLT Mapping

4.9.2 การติดตามการขอเพิ่มรายการบัญชีและรหัสมาตรฐาน TMLT
หลังจากที่หนวยงานหรือหนวยบริการดำเนินการขอเพิ่มบัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) เรียบรอยแลว สมสท. จะดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งหาก
ข อ มู ล เพี ย งพอ สมสท. ก็ จ ะมี ก ารกำหนดรหั ส และเพิ ่ ม บั ญ ชีข  อ มู ล และรหั ส มาตรฐานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยไทย และประกาศใชงานตามรอบของการประกาศที่ สมสท. กำหนดไว ในกรณีที่
ไมสามารถดำเนินการได เชน ขอมูลไมครบถวน สมสท. อาจมีการติดตอกลับไปที่หนวยงานหรือหนวยบริการ
เพื่ อขอขอ มูลเพิ ่มเติมตอ ไป สำหรับขั้นตอนการติดตามการดำเนิ นงานสามารถดู ไดจ ากโปรแกรม TMLT
Mapping ตามรายละเอียดดังนี้
1) เปด โปรแกรม TMLT Mapping แลว ไปที ่แ ท ป TMLT Mapping จากนั ้ น คลิ ก ที ่ เ มนู
รายการ Lab สอบถาม สมสท. ตามรูปที่ 4.33 โปรแกรมจะแสดงรายการการตรวจฯ ที่
หนวยงานหรือหนวยบริการสงขอมูลให สมสท. ดำเนินการ

รูปที่ 4.33 แสดงหนาจอการติดตามการดำเนินการ การขอเพิ่มรายการ TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping
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2) โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณของการดำเนินการ ดังนี้
หมายถึง รอ สมสท. รับเรื่อง
หมายถึง สมสท. รับเรื่องไวแลว อยูระหวางการดำเนินการศึกษาขอมูล
หมายถึง ขอมูลไมเพียงพอ หรือ สมสท. มีขอสงสัย ตองการขอมูลเพิ่มเติม
หมายถึง สมสท. ดำเนินการเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบรหัส TMLT ที่
ออก ไดจากประกาศบัญชี TMLT (Released ไฟล) รอบตอไป
4.10 การจัดสงขอมูลการจับคูให สมสท. ตรวจสอบและรับรอง
หลังจากหนวยงานหรือหนวยบริการดำเนินการจับคู (Mapping) รหัสทองถิ่น (Local code) กับ
รหัสมาตรฐาน TMLT เรียบรอยแลว สามารถสงให สำนักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ดำเนินการตรวจสอบรับรองได ทั้งนี้เพื่อนำผลการตรวจสอบรับรองไปใชในการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เชน การ
จัดทำ Lab Catalog ในการเบิกจายคาบริการสาธารณสุข สิทธิขาราชการ เปนตน สำหรับขั้นตอนการสงขอมูล
การจับคูรหัสทองถิ่น (Local code) กับ รหัสมาตรฐาน TMLT ให สมสท. ตรวจสอบรับรองมีดังนี้
1) เปดโปรแกรม TMLT Mapping แลว ไปที่ แ ทป TMLT Mapping จากนั้ นคลิ กที่ เ มนู
จัดสงขอมูลเพื่อตรวจสอบ โปรแกรมจะแสดงรายการการตรวจฯ ที่ห นวยงานหรือ
หนวยบริการดำเนินการจับคูรหัสทองถิ่น (Local code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT ไว แต
ยังไมไดผานการตรวจสอบรับรองจาก สมสท. ตามรูปที่ 4.34

รูปที่ 4.34 แสดงหนาจอการจัดสงขอมูลให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ในโปรแกรม TMLT Mapping

2) ผูใชงานสามารถดำเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนได โดยกดที่ปุม ตรวจสอบขอมูล
เบื้องตน หลังจากตรวจสอบแลวโปรแกรมจะแสดงขอมูลที่ผานการตรวจสอบและไมผาน
การตรวจสอบ และมีการใหคะแนนความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ Mapping TMT (CS

บับัญ
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Score)
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รูปที่ 4.37 แสดงหนาจอรายละเอียดและเหตุผล กรณีไมผานการตรวจสอบเบื้องตน ในโปรแกรม TMLT Mapping

4) ในกรณีที่ตองการสงขอมูลให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ผูใชงานสามารถดำเนินการไดโดย
กดเลือกรายการที่ตองการแลวคลิกที่ปุม สงขอมูล หรือ ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ตองการ ตาม
รูปที่ 4.3

รูปที่ 4.38 แสดงขั้นตอนการสงขอมูลการตรวจ ให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ในโปรแกรม TMLT Mapping

5) กรณี ม ี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดการตรวจฯ ของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยบริ ก ารไม ต รงกั บ
รายละเอียดของมาตรฐาน TMLT โปรแกรมจะแจงเตือนอีกครั้งเพื่อใหผูใชงานตรวจสอบ
อีกครั้ง หากตองการปรับเปลี่ยนใหกด Yes แตหากไมตองการปรับเปลี่ยนใหกด No ตาม
รูปที่ 4.39
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รูปที่ 4.39 แสดงหนาจอเมื่อกดปุม ให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ในโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.39 แสดงหนาจอเมื่อกดปุม ให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ในโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.39 แสดงหนาจอเมื่อกดปุม ให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ในโปรแกรม TMLT Mapping

6)
เมื่ออ่ สสงงขขออมูมูลลเรี
ยบรออยแล
วโปรแกรมจะขึ้น้นหน
าจอตามรูปป 4.40
6)
6) เมื
เมือ่ สงขอมูลเรี
เรียยบร
บรอยแล
ยแลววโปรแกรมจะขึ
โปรแกรมจะขึ้นหน
หนาาจอตามรู
จอตามรูป 4.40
4.40

รูปที่ 4.40 แสดงหนาจอเมื่อสงขอมูลให สมสท. ตรวจสอบรับรอง เรียบรอยแลว ในโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.40 แสดงหนาจอเมื่อสงขอมูลให สมสท. ตรวจสอบรับรอง เรียบรอยแลว ในโปรแกรม TMLT Mapping
รูปที่ 4.40 แสดงหนาจอเมื่อสงขอมูลให สมสท. ตรวจสอบรับรอง เรียบรอยแลว ในโปรแกรม TMLT Mapping

4.11
4.11
4.11

การติ
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บริการจัดสงให สมสท. ตรวจสอบรับรอง ตามรูปที่ 4.41
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รูปที่ 4.41 แสดงหนาจอการติดตามผลการตรวจสอบรับรองของ สมสท. ในโปรแกรม TMLT Mapping

2) โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณของการดำเนินการ ดังนี้
หมายถึง รอ สมสท. ตรวจสอบรับรอง
หมายถึง ขอมูลไมผานการตรวจสอบจาก สมสท.
หมายถึง ขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลว
-

หมายถึง ขอมูลที่ สมสท. ตรวจสอบแลว และมีการจัดสงขอมูลให สำนัก
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ตามขอตกลงระหวางหนวยงาน เพื่อใหหนวยงาน
หรือหนวยบริการทราบวารายการตรวจฯ นี้สามารถนำไปจัดทำ Lab Catalog ได
3) กรณีไมผานการตรวจสอบจาก สมสท. ผูใชงานสามารถดับเบิ้ลคลิกรายการที่ไมผานการ
ตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดผลการตรวจสอบได รวมทั้งดูเหตุผลและขอแนะนำในการ
แกไข ตามรูปที่ 4.42
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รูปที่ 4.42 แสดงหนาจอรายละเอียดกรณีรายการตรวจฯ ไมผานการตรวจสอบจาก สมสท. ในโปรแกรม TMLT Mapping

4) กรณีตองการแกไข ใหคลิกปุม แกไข โปรแกรมจะแสดงหนาจอการจับคู (Mapping) ให
ดำเนินการแกไข หลังจากแกไขแลว ขอมูลรายการตรวจฯ จะไปอยูในสวนของ รอการสง
ให สมสท. ตรวจสอบรับรองอีกครั้ง ผูใชงานจะตองดำเนินการสงให สมสท. ตรวจสอบ
รับรองใหม
ในกรณีที่ผูใชงานคิดวาผลการตรวจสอบอาจไมถ ูกตอง สามารถคลิกปุ ม บั นทึก
เพิ่มเติม เพื่อบันทึกคำถาม หรือ ขอแนะนำ หรือ อธิบายเกี่ยวกั บรายการตรวจนี้ ให
สมสท. พิจารณา ได ตามรูปที่ 4.43
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รูปที่ 4.43 แสดงหนาจอการจับคู (Mapping) รหัสทองถิ่นกับรหัสมาตรฐาน TMLT กรณีตองการแกไข
ในโปรแกรม TMLT Mapping

4.12 การจัดการรายการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยแบบกลุม (Lab Panel)
การจัดรายการตรวจแบบชุดหรือกลุ ม (Panel or Profile) ในโปรแกรม TMLT Mapping เปน
การจัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานหรือหนวยบริการ ซึ่งจะเปนขอมูลในการพัฒนามาตรฐาน
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย (TMLT) แบบชุดหรือกลุมใน
ระยะตอไป สำหรับขั้นตอนการการจัดทำมีรายละเอียดดังนี้
1) เป ดโปรแกรม TMLT Mapping แลว ไปที ่แ ทป TMLT Mapping จากนั้น คลิ กที ่เ มนู การ
จัด การ Lab Panel โปรแกรมจะแสดงรายการการตรวจฯ ที่หนวยงานหรื อหนวยบริก าร
กำหนดไววาเปน PANEL ตามรูปที่ 4.44 โดยจะขึ้นเปนแถบสีแดง กรณีที่ยังไมมีการกำหนด
รายการตรวจที่เปนรายการยอยไว

รูปที่ 4.44 แสดงหนาจอการจัดการ Lab Panel ในโปรแกรม TMLT Mapping

ชีข้อมูลสและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
บัติการทางการแพทย์
ไทย | 127
บัญชีขอมูบัลญและรหั
มาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัตอิกงปฏิ
ารทางการแพทย
ไทย | 127

2) กรณีตองการกำหนดรายการยอยในรายการตรวจแบบ Panel ใหดับเบิ้ลคลิกรายการที่
ตองการ โปรแกรมจะแสดงหนาจอใหดำเนินการตามรูปที่ 4.45

รูปที่ 4.45 แสดงหนาจอแสดงรายการตรวจยอยภายใตรายการตรวจที่เปน Panel ในโปรแกรม TMLT Mapping

3) กดปุม หากตองการเพิ่มรายการยอยในรายการตรวจแบบ Panel นั้น โปรแกรมจะ
แสดงหนาจอ การจัดการ Lab Panel จากนั้นใหคนหารายการที่ตองการในชองคนหา
แลวกดปุมแวนขยายเพื่อคนหา ติ๊กเลือกรายการที่ตอ งการ จากนั้นกดปุม ตามรูปที่
4.46 และ 4.47

รูปที่ 4.46 แสดงหนาจอการเพิ่มรายการยอยในรายการตรวจที่เปน Panel ในโปรแกรม TMLT Mapping
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รูปที่ 4.47 แสดงหนาจอการเพิ่มรายการยอยในรายการตรวจที่เปน Panel ในโปรแกรม TMLT Mapping

4) หลังบันทึกเรียบรอยแลวจะแสดงรายการตามรูปที่ 4.48

รูปที่ 4.48 แสดงหนาจอการเพิ่มรายการยอยในรายการตรวจที่เปน Panel เรียบรอยแลว ในโปรแกรม TMLT Mapping

4.13 การใชงานสวนอื่น ๆ ของโปรแกรม TMLT Mapping
นอกจากโปรแกรม TMLT Mapping จะถูกใช ในการจับคู รหัสท องถิ่ น (Local code) กับ
รหัสมาตรฐาน TMLT แลว ยังมีการใหบริการตาง ๆ ในโปรแกรมดังนี้
1) การคนหาขอมูล LOINC

มูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้
องปฏิ
ัติการทางการแพทย์
| 129
บัญชีบัขญอชีข้
มูลอและรหั
สมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิ
บัติกบารทางการแพทย
ไทยไทย
| 129

2) การคนหาขอมูล TMLT สามารถคนหาไดดังนี้
1. TMLT FULL เปนขอมูลบัญ ชีรายการตรวจทางหองปฏิบ ัติการทางการ
แพทยทั้งหมดที่ สมสท. เคยประกาศไว มีท้งั ที่ Active และ Inactive
2. TMLT SNAPSHORT เปน ขอ มูลบัญ ชีรายการตรวจทางหองปฏิบ ัติการ
ทางการแพทย ที่มีเฉพาะรายการที่ Active
3. TMLT DELTA เปนการแสดงรายละเอียดขอมูลบัญชีรายการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย ที่ สมสท. มีการประกาศในแตละเวอรชั่น
(Version Release)
4. TMLT Panel FULL เปนขอมูลบัญ ชีร ายการตรวจทางห องปฏิบ ั ติ ก าร
ทางการแพทยแบบชุดหรือกลุม (Panel or Profile) ทั้งหมดที่ สมสท. เคย
ประกาศไว มีทั้งที่ Active และ Inactive
5. TMLT Panel SNAPSHORT เ ป  น ข  อ มู ลบ ั ญ ช ี ร า ย ก า ร ต รว จ ท า ง
หองปฏิบัติการทางการแพทยแบบชุดหรือกลุม (Panel or Profile) ที่มี
เฉพาะรายการที่ Active
6. TMLT Panel DELTA เปนขอมูลบัญ ชีรายการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย แ บบชุด หรื อ กลุ ม (Panel or Profile) ที ่ สมสท. มี ก าร
ประกาศในแตละเวอรชั่น (Version Release)
4.1.1 การคนหาขอมูล LOINC
ผูใชงานสามารถคนหารหัสมาตรฐาน LOINC และรายละเอียดตา ง ๆ ผานโปรแกรม
TMLT Mapping โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปดโปรแกรม TMLT Mapping แลวไปที่แทป หนาหลัก จากนั้นคลิกที่เมนู คนหา
ขอมูล LOINC โปรแกรมหนาจอ คนหาขอมูล LOINC
2) ใสคำที่ตองการคนหาลงในชองคนหา แลวกดปุม หากมีขอมูลในฐานขอมูล
LOINC ตรงกับคำที่คนหา โปรแกรมจะแสดงรายการตามรูปที่ 4.49
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รูปที่ 4.49 แสดงหนาจอการคนหารหัสและรายละเอียดตามมาตรฐาน LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

3) หลังจากคนหาเรียบรอยแลวผูใชงานสามารถกรอง (Filter) คนหาขอมูลที่ตองการ
ไดจากแกนตาง ๆ ไดแก PROPERTY, TIME ASPCT, SPECIMEN, SCALE TYPE,
METHOD และ CLASS โดยเลือกแกนที่ตองการแลวเลือกรายการดรอปดาวน ตาม
รูปที่ 4.50

รูปที่ 4.50 แสดงการใชการกรองขอมูลเพื่อคนหารหัสและรายละเอียดตามมาตรฐาน LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

4) นอกจากนี้ผูใชงานสามารถดับเบิ้ลคลิกรายการที่ตองการ เพื่อลิงคไปที่เว็บไซตของ
LOINC เพื่อดูรายละเอียดการตรวจนั้นตามที่ LOINC ไดกำหนดและอธิบายไวตาม
รูปที่ 4.51
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รูปที่ 4.51 แสดงรายละเอียดการตรวจตามมาตรฐาน LOINC จากเว็บไซตของ LOINC ในโปรแกรม TMLT Mapping

4.2 การคนหาขอมูล TMLT
ผูใชงานสามารถคนหารหัสมาตรฐาน TMLT และรายละเอียดตาง ๆ ผานโปรแกรม
TMLT Mapping โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปดโปรแกรม TMLT Mapping แลวไปที่แทป TMLT Mapping จากนั้นคลิก
ที่เมนูที่ตองการ ตามรูปที่ 4.52

รูปที่ 4.52 แสดงการเมนูการคนหารหัสและรายละเอียดการตรวจฯ ตามมาตรฐาน TMLT ในโปรแกรม TMLT Mapping

2) กรณีเลือ ก TMLT FULL เปนขอ มูล บัญ ชีร ายการตรวจทางหองปฏิบ ัติการ
ทางการแพทยทั้งหมดที่ สมสท. เคยประกาศไว มีทั้งที่ Active และ Inactive
ตามรูปที่ 4.53 ผูใชงานสามารถคนหาไดโดยใสคำ บางสวนของคำ รหัส TMLT
ลงในชองคนหาแลวกดปุม นอกจากนี้ยังสามารถกรอง (Filter) การคนหา
ขอมูลได เชน เฉพาะรายการที่ Active หรือดูเฉพาะรายการที่ สมสท. ประกาศ
ในแตละเวอรชั่นได
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(Version Release) ผูใชงานสามารถเลือกดูรายละเอียดไดโดยคลิกเลือกในแต
ละเวอร ชั ่น ตามรูป ที ่ 4.55 ซึ ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดแยกเปน 3
ประเภท ไดแก
- ADD หมายถึง รายการตรวจฯ ใหมที่เพิ่มในเวอรชั่นนั้น
- RECTIFY หมายถึง รายการตรวจฯ ที่มีการแกไขในเวอรชั่นนั้น
- DEPRECATE หมายถึง รายการตรวจฯ ที่มีการยกเลิกในเวอรชั่นนั้น

รูปที่ 4.55 แสดงหนาจอการคนหารหัสและรายละเอียดการตรวจฯ ตามมาตรฐาน TMLT แบบ Delta
ในโปรแกรม TMLT Mapping

5) กรณี เ ลื อ ก TMLT Panel FULL เป น ข อ มู ล บั ญ ชี ร ายการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยแบบชุดหรือกลุมทั้งหมดที่ สมสท. เคยประกาศ
ไว มีทั้งที่ Active และ Inactive ตามรูปที่ 4.56 ผูใชงานสามารถคนหาไดโดย
ใสคำ บางสวนของคำ รหัส TMLT ลงในชองคนหาแลวกดปุม นอกจากนี้
ยังสามารถกรอง (Filter) การคนหาขอมูลได เชน เฉพาะรายการที่ Active
หรือดูเฉพาะรายการที่ สมสท ประกาศในแตละเวอรชั่นได
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รูปที่ 4.56 แสดงหนาจอการคนหารหัสและรายละเอียดการตรวจฯ ตามมาตรฐาน TMLT Panel แบบ Full
ในโปรแกรม TMLT Mapping

6) กรณีเลือ ก TMLT Panel SNAPSHORT เปนขอ มู ลบัญ ชีร ายการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยแบบชุดหรือกลุมที่มีเฉพาะรายการที่ Active
ผูใชงานสามารถคนหาไดโดยใสคำ บางสว นของคำ รหัส TMLT ลงในชอ ง
คนหาแลวกดปุม ตามรูปที่ 4.57

รูปที่ 4.57 แสดงหนาจอการคนหารหัสและรายละเอียดการตรวจฯ ตามมาตรฐาน TMLT Panel แบบ Snapshot
ในโปรแกรม TMLT Mapping

บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย | 135
บัญชีขอมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยไทย | 135

7) กรณี เ ลื อ ก TMLT Panel DELTA เป น ข อ มู ล บั ญ ชี ร ายการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทยแบบชุดหรือกลุม (Panel or Profile) ที่ สมสท.
มีการประกาศในแตละเวอรชั่น (Version Release) ผูใชงานสามารถเลือกดู
รายละเอียดไดโดยคลิกเลือกในแตละเวอรชั่น ตามรูปที่ 4.58 ซึ่งโปรแกรมจะ
แสดงรายละเอียดแยกเปน 3 ประเภท ไดแก
- ADD หมายถึง รายการตรวจฯ ใหมที่เพิ่มในเวอรชั่นนั้น
- RECTIFY หมายถึง รายการตรวจฯ ที่มีการแกไขในเวอรชั่นนั้น
- DEPRECATE หมายถึง รายการตรวจฯ ที่มีการยกเลิกในเวอรชั่นนั้น

รูปที่ 4.58 แสดงหนาจอการคนหารหัสและรายละเอียดการตรวจฯ ตามมาตรฐาน TMLT Panel แบบ Delta
ในโปรแกรม TMLT Mapping

กลาวโดยสรุป โปรแกรม TMLT Mapping เปนโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยงานหรือหนวยบริการ เชน โรงพยาบาล
สถานพยาบาล ใชในการจับคูรายการตรวจฯ และรหัสทองถิ่น (Local Code) กับรหัสมาตรฐาน TMLT และเปนเครื่องมือที่ใชสง
ขอมูลใหกับ สมสท. ตรวจสอบรับรอง รวมถึงเปนชองทางใหสงขอมูลเพื่อให สมสท. กำหนดรหัส TMLT ขึ้นมาใหม ในกรณีที่
หนวยงานหรือหนวยบริการ ตรวจสอบแลวไมพบรายการตรวจของตนเองในประกาศในบัญชีขอมูลและรายการการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย (TMLT) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ใหผูใชงานไดใชประโยชนจากโปรแกรมนี้ เชน การคนหา
รหัส LOINC การคนหารหัส TMLT เปนตน
สำนั ก พั ม นามาตรฐานระบบขอ มู ลสุข ภาพไทย (สมสท.) ยั งไดม ี การพั ฒ นาโปรแกรม TMLT Mapping

เพิ่มเติมในสวนของการจัดทำไฟล Lab Catalog อยางไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ Lab Catalog ไมไดเป น
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บทบาทหนาที่ของ สมสท. ดังนั้นหากผูใชงานสนใจการใชงานในสวนดังกลาวสามารถศึ กษาไดจ ากคูมือ ใน
เว็บไซตของ สทสท. (www.this.or.th) ได
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