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1.การขอรหัส TMLT ใหม่ ให้ท าการขอรหัสในหน้า “TMLT Mapping”

หากรพ. ต้องการขอรหัส TMLT ใหม่ แนะน าให้ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม TMLT Mapping
หลังจากน้ันน าข้อมูลรายการ Lab เข้ามาในโปรแกรม เพื่อขอรหัส TMLT ใหม่ และเมื่อได้รหัส TMLT แล้ว ให้น า
รหัส TMLT มา Mapping และจัดท า Lab Catalog ต่อไป

และระยะเวลาการออกรหัส จะใช้เวลา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่รพ. ส่งเข้ามาด้วย ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ 
เช่น Scale, Specimen, Unit, Method และรหัส LOINC ถ้าหากกรอกข้อมูลมาครบ 
จะท าให้ออกรหัส TMLT เร็วขึ้น แต่บางครั้งอาจจะมีการสอบถามกลับไปที่รพ. เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย 
แต่ตอนนี้มีการทยอยออกรหัสให้กับหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก่อนหน้า ให้เรียบร้อยแล้ว เช่น Cancer 
Ag, CD123 Ag ฯ. และสามารถค้นหาในโปรแกรมหรือ https://tmlt.this.or.th/TMLT/

การขอรหัส 
TMLT ใหม่

TMLT
- รับทราบแล้ว ก าลังด าเนินการ

- รอออก TMLT ในรอบต่อไป 
**กรณีนี้สามารถแจ้งมาท่ี สมสท. 
เพ่ือสอบถามรหัส TMLT ที่มีการ 
Release ออกไปแล้ว**

- ยังไม่อยู่ในรายการที่ต้องมีใน
รายการ TMLT
**กรณีนี้ คือ รายการที่ยังไม่เคยมี
รหัส TMLT มาก่อน**

ค าอธิบายของสถานะ
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1.การจัดท า Lab Catalog สามารถจัดท าในหน้า “จัดท า Lab Catalog”
การท า Lab Catalog สามารถเลือกท าได้ 2 วิธี คือ 1.)ท าผ่านโปรแกรม TMLT Mapping และ
2.)ท าในระบบของรพ. เองได้ สามารถศึกษาจากโครงสร้าง Lab Catalog ที่ สกส. ประกาศ
โดยการท า Lab Catalog ให้เลือกวิธีการท า อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถท ารวมกันท้ัง 2 วิธีได้

และ2.การจัดท า Lab Catalog ผ่านโปรแกรม TMLT Mapping มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้
1.)เร่ิมจากหน้า “จัดท า Lab Catalog” กดปุ่มบวก แล้วค้นหารายการที่ต้องการท า 
โดยรายการที่สามารถน ามาจัดท าได ้ต้องเป็นรายการที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก สมสท. และมีสถานะ “สง่ 

สกส. แล้ว” แล้วเท่านั้น

2.)ต่อไปรายการที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในหน้า “จัดเตรียมส่ง Lab Catalog”
แนะน าให้ดูที่สถานะ “รอจัดส่ง” เป็นหลัก หากยังมีข้อมูล หมายถึง รายการยังไม่ได้ถูกแพ็กไฟล์ สามารถแจ้ง

ขอลบข้อมูลได้ แต่ไม่แนะน าให้ลบข้อมูล เมื่อกดปุ่ม จัดเตรียมส่งข้อมูล Lab Catalog แล้ว รายการจะหายไปจากหน้านี้

Lab 
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3.)รายการที่ถูกแพ็กเป็นไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในหน้า “ส่งออก Lab Catalog” 
- ให้ท าการเลือกไฟล์ Lab Catalog 
– หลังจากนั้นกดแว่นขยาย เพื่อค้นหาที่วางไฟล์ 
และ- กดปุ่ม ส่งออกข้อมูล Lab Catalog
เมื่อ Export File จะได้ไฟล์ นามสกุล .xls แล้วน าไฟล์ Lab Catalog นี้ ส่งให้กับ สกส. ทางอีเมล : labref@cat.chi.or.th ต่อไป

*ค าแนะน าส าหรับการท า Lab Catalog ในโปรแกรม TMLT Mapping*
1.ให้บันทึกรายการไว้ 1 ฉบับ ว่ามีการท ารายการไหนไปบ้าง เพื่อป้องกันการท ารายการซ้ า 
2.ให้ส่งข้อมูลที่ Export จากโปรแกรม แล้วส่งข้อมูลให้กับ สกส. ทางอีเมล โดยท่ีห้ามแก้ไขข้อมูลข้างนอก เพราะท าให้รายการที่ส่งกับในโปรแกรม
ไม่ตรงกัน และผลการตรวจสอบจะไม่โชว์ในโปรแกรม
3.การส่งไฟล์ Lab Catalog ควรส่งทีละไฟล์ เช่น มีการ Export File จากโปรแกรม 2 ไฟล์ ให้ส่งอีเมล 2 ครั้ง
4.ควรอัพเดตโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ข้อมูลและการใช้งานในโปรแกรมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
*สาเหตุที่ผลการตรวจสอบไม่เข้าในโปรแกรม*
1.ทางรพ. มีการแก้ไขชื่อไฟล์ และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดในไฟล์ ท าให้ข้อมูลไฟล์ Lab Catalog ในโปรแกรมกับผลการตอบรับ (REP) ของ สกส. 
ไม่ตรงกัน
และ2.ข้อมูลจาก สกส. ยังไม่ถูกส่งเข้ามาในฐานข้อมูลของ สมสท.

หากผลการตรวจสอบ Lab Catalog ยังไม่เข้าในโปรแกรม TMLT Mapping เกินกว่า 1 วันท าการ สามารถแจ้งมาที่ สมสท. เพื่อท าการ
ตรวจสอบให้ต่อไป          
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4.)เมื่อส่งข้อมูลให้กับ สกส. ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
- สกส. จะตอบกลับและส่งเอกสารตอบรับ (REP) ไปที่ อีเมลที่สถานพยาบาล/หน่วยบริการส่งมา [1]
- หลังจากที่ รพ. ส่งข้อมูลเข้ามา  จะได้การตอบรับ 2 ครั้ง
- ครั้งแรก  ได้ผลการตอบรับ เบื้องต้น
- การตอบรับเบื้องต้น มี 4 กรณี
- 1. กรณี  ผ่านการตอบรับเบื้องต้น หรือ A : ตรวจข้อมูลผ่าน- รอผลการตรวจสอบข้อมูลละเอียด
- 2. กรณีเนื้อหาไฟล์ซ้ า (X)
- 3. กรณีไม่พบรหัสสถานพยาบาลในระบบ (W)
- 4. กรณีชื่อไฟล์ซ้ า (U)
- ครั้งที่สอง  ได้ผลการตอบรับ ตรวจสอบอย่างละเอียด ภายใน 3 วันท าการ

สามารถตรวจสอบผลได้จากหน้า “ผลการตรวจสอบ Lab Catalog” หรือจากเอกสารตอบรับไฟล์ .txt (REP) ที่ได้รับจาก สกส.
- โดยกดปุ่ม แว่นขยาย เพื่อค้นหาไฟล์ท้ังหมด 
– แล้วเลือกไฟล์จากด้านซ้ายมือ ที่ต้องการตรวจสอบ 
และ– หลังจากนั้นข้อมูลจะแสดงผลในช่องขวามือ ซ่ึงจะมีทั้งรายการที่ผ่าน และไม่ผ่านการตรวจสอบ

ไฟล์ Lab Catalog จะเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย หากไฟล์ใดที่มี สถานะ “รอตรวจสอบ” รวมอยู่กับรายการที่ตรวจสอบแล้ว 
ให้แจ้ง มาที่ สมสท. พร้อมกับระบุ 1.)ชื่อไฟล์ Lab Catalog (งวดไฟล์ท่ีเท่าไหร่) หรือ2.)LCCode/ Lab Code ที่มีสถานะ “รอตรวจสอบ” เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบต่อไป

[1] : ศึกษาเพิ่มเติมจาก “แนวทางการจัดส่งข้อมูล”
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และ5.)รายการ Lab Catalog ที่ผ่านการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในหน้า “รายการ Lab Catalog ที่ใช้งาน” ถือว่าเสร็จสิ้น
กระบวนการท า Lab Catalog แล้ว

ทางหน่วยบริการสามารถ Export File เก็บไว้ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในระบบ HIS ของหน่วยบริการต่อไป เช่น ระบบเบิก และการท า 
Lab Catalog ของ สปสช. เป็นต้น

- สามารถค้นหารายการ กดปุ่ม แว่นขยายด้านซ้าย
- ค้นหาที่อยู่ไฟล์ โดยกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวา 
และ- กดปุ่ม ส่งออกข้อมูล เพื่อ Export File
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1. การแก้ไขรายการ Lab Catalog ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ติด Error Code มีวิธีการแก้ไขดังนี้
1.)สามารถแก้ไขรายการ ในหน้า "ผลการตรวจสอบ Lab Catalog" / "จัดท า Lab Catalog" 

ดับเบิ้ลคลิก รายการเดิมขึ้นมาแก้ไขตาม Error Code
2.)เมื่อแก้ไข และบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว รายการจะย้ายไปอยู่ในหน้า "จัดเตรียมส่ง Lab 

Catalog" เพื่อรอจัดส่ง
3.)ในหน้า "จัดเตรียมส่ง Lab Catalog" ให้กดปุ่ม จัดเตรียมส่งฯ จะได้ไฟล์ Lab Catalog งวดใหม่
4.)ใหท้ าการ Export File ในหน้า "ส่งออก Lab Catalog" ส่งไฟล์นี้ให้กับ สกส. ทางอีเมล ใหม่อีก

ครั้ง และไม่แนะน าให้แก้ไขช่ือไฟล์และข้อมลูข้างนอกโปรแกรม

แก้ไข ERROR CODE การแก้ไข Error
Lab Catalog
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2. หากต้องการแก้ไขราคา ในส่วน Lab Catalog ไม่ว่ารายการจะเคยผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจสอบ Lab 
Catalog สามารถแก้ไขราคา (UnitPrice)และ ReimbPrice ได้ โดยท่ีไม่ต้องยกเลิก เนื่องจากโปรแกรมจะก าหนด 
UpdateFlag ให้อัตโนมัติ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1.)แก้ไขราคา ในหน้า “จัดท า Lab Catalog” 
และ 2.)จัดเตรียมไฟล์และส่งออกไฟล์ Lab Catalog ให้กับ สกส.ใหม่

UPDateEnd แนะน าให้ใส่วันที่เดิมได้ แต่ต่างเวลา 0.0.1 นาที ขึ้นไป เพื่อไม่ให้มีปัญหากับรายการค้างเบิก 
และส่วนวันที่ UPDateBeg ของรายการใหม่ สามารถใช้วันที่เดิมได้ แต่ต่างเวลากันกับ UPDateEnd 0.0.1 นาที 
ขึ้นไป และไม่ควรห่างกันเกิน 3 เดือน
*ข้อควรระวัง*  คือวันที่ UPDateBeg กับ UPDateEnd ควรต่อเนื่องกัน 
ตัวอย่าง : วันทีร่ายการเดิม (UPDateEnd) จะสิ้นสุดลงวันที่ 15/08/64 เวลา 23.59.59 น.

วันที่เริ่มใหม่ (UPDateBeg) จะเริ่มวันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. โดยรายการที่ยังค้างเบิก สามารถ
เบิกได้ ตามรายการเดิมที่มี Effective Date วันที่สิ้นสุดถึงวันที่ 15/08/64 เวลา 23.59.59 น.

และรายการที่เบิกใหม่ Effective Date วันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. จะสามารถเบิกได้ต่อไป

แก้ไขราคา

การแก้ไข Error
Lab Catalog
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Error 112 : [ไม่ระบุข้อมูล RPDateBeg] รายการที่ไม่มีรหัสกรมบญัชีกลาง ในช่องวันที่ RPDateBeg ให้เว้นว่าง

Error 121 : [ระบุไม่ถูกต้อง CsCode] ใหต้รวจสอบรายการ LCCode นั้น มีรหัสกบก. ถูกต้องหรือไม่ 
หากถูกต้อง ให้เลือกรายการเดิมขึ้นมาบันทึก แล้วกดจัดเตรียมและส่งออกไฟลใ์ห้กับ สกส. ใหม่อีกคร้ัง
หากไม่ถูกตอ้ง ให้รพ. แจ้งรหัส LCCode มาที่ สมสท. เพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไป

Error 202 : [จับคู่ LCCode กับ TMLT ไม่ถูกต้องตามที่ผ่านการตรวจสอบจากสมสท.แล้ว]. ให้เลือกรายการเดิมขึ้นมาแล้ว
บันทึก โดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไร แล้วส่งให้กับ สกส. ใหม่

และให้ตรวจสอบในส่วน Mapping รพ.ได้ส่งรายการให้ สมสท. ตรวจสอบหรือไม่/รายการไม่ผ่านการตรวจสอบ 
. ให้รพ. ส่งข้อมูลให้สมสท. ตรวจสอบก่อนจัดท า Lab Catalog

Error 204 : [จับคู่ CsCode กับ TMLT ไม่ถูกต้อง] ให้ตรวจสอบรายการ Mapping กับ Lab Catalog ว่าตรงกันหรือไม่ 
หากตรงกัน 1.ให้เลือกรายการเดิมใน Lab Catalog ขึ้นมา บันทึกข้อมูล โดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไร และ2.ส่ง

รายการให้กับ สกส. ใหม่อีกคร้ัง 
และ หากไม่ตรงกัน 1.ให้แจ้งขอลบรายการนี้ในหนา้ จัดท า Lab Catalog มาที่ สมสท. และ2.ท ารายการ Lab 

Catalog นี้ใหม่อีกครั้ง

Error 205 : แนะน าให้เลือกรายการที่ Error ขึ้นมาบันทึก 1 รายการ โดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไร แล้วกดจัดเตรียมและส่งออกไฟล์
ให้ สกส. ใหมอีกคร้ัง

Error Code และวิธีการแก้ไข1. การแก้ไข Error
Lab Catalog
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Error 301 : ราคาที่เบิกได้(ReimbPrice)ไมถู่กตอ้ง ตามสิทธิประโยชน์(BenefitPlan)ที่อ้างอิง 
หมายถึง ราคา ReimbPrice ของกบก. ไม่ถูกต้อง และใหแ้ก้ไขในช่อง ReimbPrice

Error 302 : วันที่และเวลาของราคาเบิกเริ่มใช(้RPDateBeg) ไม่ตรงตามที่ระบบสทิธิประโยชน์ประกาศ 
หมายถึง วันที่ RPDateBeg ของกบก. ไม่ถูกต้อง และให้แก้ไขในช่อง RPDateBeg

Error 308 : วันที่และเวลาของราคาเรียกเก็บเริ่มใช้ (UPDateBeg) มากกว่าวันที่และเวลาของราคาเรียกเก็บเร่ิมใช้ 
(UPDateBeg)เดิม 3 เดือน
เช่น วันที่ UPDateBeg (เก่า) ลงวันที่ 1/01/61 หากลงวันที่ UPDateBeg (ใหม่) ควรลงไม่เกิน 3 เดือน เช่น 1/02/61... และ
ให้แก้ไขในช่อง UPDateBeg

Error 301 : วิธีแก้ไข 1. ReimbPrice คือ ราคาเบิก ไม่ตรงตามที่กบก. ประกาศ สามารถดูได้จากหนังสอื ว177/ว393/ว372 
หรือดูจากโปรแกรมได ้และ2.แกไ้ขราคา แล้วส่ง Lab Catalog รายการนีใ้หม่

Error 302 : วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบ RPDateBeg (Reimburse Price Date Begin) คือ วันที่และเวลาของราคาเบิกได้ ขึ้นอยู่
กับสิทธิประโยชน์ก าหนด และRPDateBeg โปรแกรมจะใส่ให้อัตโนมัตอิยู่แล้ว รวมถึงในส่วนของ pathology เลือกวันที่ 
01/10/2549 ให้แก้ไขในหน้า "ผลการตรวจสอบ Lab Catalog" หรือ "จัดท า Lab Catalog" ใส่วันที่ 01/01/2561,... ฯ

เนื่องจากวันที่ RPDateBeg ไม่ถูกต้อง จึงท าให้ติด Error 301 ตามไปด้วย ดังนั้นให้แก้ไขวันที่ให้ถูกต้อง แล้วส่ง
รายการ Lab Catalog รายการนี้ให้กับ สกส. ใหม่อีกคร้ัง

Error Code และวิธีการแก้ไข2. การแก้ไข Error
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Error 901 : [กรณียกเลิกรายการและไม่พบรายการเดิม] และError 902 : [ยังไม่มีการแจ้งยุติการใช้รายการเก่า ก่อนขอเพิ่มรายการ
ใหม่] ในโปรแกรมจะ Lock รายการ ท าให้รพ. ไม่สามารถแก้ไขได้เอง และให้รพ. แจ้ง LCCode ที่ติด Error 901 และ902 มาที่อีเมล 
: loinc@this.or.th เพ่ือให้ทาง สมสท. แก้ไข Manual ให้กับรพ. เพราะรายการนั้น มีทั้งผ่านและไม่ผ่าน

Error อื่นฯ ตรวจสอบและแก้ไขตามรายละเอียด Error Code
สามารถแก้ไขในหน้า “จัดท า Lab Catalog” แล้วจัดเตรียม และส่งออกไฟล์ Lab Catalog ให้กับ สกส. ใหม่

Error Code และวิธีการแก้ไข

3. การแก้ไข Error
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แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1.เมื่อมีการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ Lab Name ถ้าหาก ความหมายเหมือนกัน ไม่ต้องท า Lab Catalog รายการนี้ใหม่ค่ะ แต่ต้องท า 
Mapping และส่งให้ สมสท. ตรวจสอบใหม่
และ2.เมื่อมีการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ Lab Name ถ้าหาก ความหมายต่างกัน ต้องยกเลิก Lab Catalog ก่อน

วิธีการยกเลิก Lab Catalog
1.กดยกเลิกในหน้า "จัดท า Lab Catalog" 
ในส่วนวันที่ UPDateEnd สามารถลงวันที่เดิมได ้แต่ต่างเวลากนั 0.0.1 นาทีขึ้นไป
และวันที่ UPDateBeg (ใหม่) ลงวันที่เดิมต่อจาก UPDateEnd ได้ แต่ต่างเวลากัน 0.0.1 นาทีขึ้นไป

*ข้อควรระวัง*  คือวันที่ UPDateBeg ควรต่อเนื่องกัน ตัวอย่าง : โดยวันที่รายการเดิม จะสิ้นสุดลงวันที่ 15/08/64 เวลา 
23.59.59 น.

วันที่เร่ิมใหม่ จะเร่ิมวันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. โดยรายการที่ยังค้างเบิก สามารถเบิกได้ ตามรายการเดิมที่มี 
Effective Date วันที่สิ้นสุดถึงวันที ่15/08/64 เวลา 23.59.59 น.

และรายการที่เบิกใหม่ Effective Date วันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. จะสามารถเบิกไดต้่อไป

2.เมื่อกดยกเลิกแล้ว ต่อไปให้กดจัดเตรียมส่ง Lab Catalog
และ3.กดส่งออก Lab Catalog ให้กับ สกส. ทางอีเมล

หลังจากนั้นเมื่อผลการตรวจสอบผ่านแล้ว
ต่อไปท า Mapping รายการนี้ใหม่ และส่งข้อมูลให้ สมสท. ตรวจสอบ
และเมื่อผล Mapping ผ่านแล้ว ต่อไปให้จัดท า Lab Catalog รายการนี้ และส่งให้กับ สกส. ใหม่อีกคร้ัง

การแก้ไขชื่อ Lab Name การแก้ไข Error
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กรณตี้องการยกเลิกรายการ แบ่งเป็น 2 กรณี 
1.รายการนี้ยังไม่ได้ท า Lab Catalog 
ให้ยกเลิกรายการในหน้า "บันทึกข้อมูลการตรวจฯ"

2.รายการนี้ท า Lab Catalog แล้ว แบ่งเป็น
2.1 ผ่านแล้ว : ยกเลิกรายการ ในหน้า "จัดท า Lab Catalog" แล้วกดจัดเตรียมส่งและสง่ออกไฟล์นีใ้ห้กับ สกส. ก่อน
หลังจากนั้นกดยกเลิกในหน้า "บันทึกข้อมูลการตรวจฯ"
2.2 ยังไม่ผ่าน : กดยกเลิกในหน้า "จัดท า Lab Catalog" และหลังจากนั้นกดยกเลิกในหน้า "บันทึกข้อมูลการตรวจฯ"

UPDateEnd แนะน าให้ใส่วันที่เดิมได้ แต่ต่างเวลา 0.0.1 นาที เพ่ือไม่ให้มีปัญหากับรายการค้างเบิก และส่วนวันที่ UPDateBeg 
สามารถใช้วันที่เดิมได้ แต่ต่างเวลากันกับ UPDateEnd 0.0.1 นาที

*ข้อควรระวัง*  คือวันที่ UPDateBeg ควรต่อเนื่องกัน ตัวอย่าง : โดยวันที่รายการเดิม จะสิ้นสุดลงวันที่ 15/08/64 เวลา 
23.59.59 น.

วันที่เร่ิมใหม่ จะเร่ิมวันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. โดยรายการที่ยังค้างเบิก สามารถเบิกได้ ตามรายการเดิมที่มี 
Effective Date วันที่สิ้นสุดถึงวันที ่15/08/64 เวลา 23.59.59 น.

และรายการที่เบิกใหม่ Effective Date วันที่ 16/08/64 เวลา 00.00.00 น. จะสามารถเบิกไดต้่อไป

การยกเลิกรายการ Lab Catalog การแก้ไข Error
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ขออนุญาตชี้แจงการลบข้อมูล ดังนี้
กรณีที่มีการท า Mapping และ Lab Catalog เสร็จแล้ว และพบ LCCode ผิด หรือต้องการท าใหม่ จะต้องเร่ิมท า

ใหม่ทั้งหมดค่ะ ทั้งในส่วน Mapping และ Lab Catalog ค่ะ เบื้องต้นให้ ส่งค าขอเร่ือง ลบข้อมูล Lab Catalog ทั้งหมดไปที่
อีเมล : labsupp@cat.chi.or.th ให้กับ สกส. เพ่ือด าเนินการลบข้อมูล และเมื่อได้รับการตอบกลบั เร่ืองลบข้อมูลจาก สกส. 
เรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งมาที่ สมสท. อีเมล : loinc@this.or.th เพ่ือด าเนินการลบข้อมูลในโปรแกรม TMLT Mapping ให้
ต่อไป

แต่ทางรพ. สามารถเลือกได้ว่า ต้องการลบข้อมูลในส่วนใด ส่วนหนึ่งหรือลบข้อมูลทั้งหมด
แนวทางการแก้ไข แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วน Mapping และในส่วน Lab Catalog

ในส่วน Mapping
1.เข้าเมนู "TMLT Mapping"
2.เข้าเมนู "ผลการตรวจสอบข้อมูล"
3.เลือกสถานะ "ผ่านการตรวจสอบ"
4.กด Export ข้อมูล
5.น าข้อมูลที่ได้เปลีย่นเฉพาะคอลัมน์ "Lab Code"
6.หลังจากที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว แจ้งมาที่ สมสท. เพื่อให้ด าเนินการลบข้อมูลในส่วน Mapping ให้ทั้งหมด
7.น าข้อมูลเข้าในโปรแกรมใหม่
8.ท าการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้ สมสท. ตรวจสอบ ในหน้า "จัดส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ"
9.สมสท. ด าเนินการตรวจสอบให้กับรพ. ทั้งหมดทุกรายการ ภายในวันที่รพ. ส่งตรวจ
10.เมื่อได้รับผลการตรวจสอบ Mapping ว่าผ่านทุกรายการแล้ว
และ11.ต่อไปให้จัดการในส่วน Lab Catalog ต่อไป

การลบรายการ Lab Catalog1. การแก้ไข Error
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ในส่วน Lab Catalog
1.ส่งค าขอเรื่อง ลบข้อมูล Lab Catalog ทั้งหมดไปที่อีเมล : labsupp@cat.chi.or.th ให้กับ สกส. เพ่ือด าเนินการลบ

ข้อมูล และเมื่อได้รับการตอบกลบั เร่ืองลบข้อมูลจาก สกส. เรียบร้อยแล้ว
2.รบกวนแจ้งมาที่ สมสท. อีเมล : loinc@this.or.th เพ่ือด าเนินการลบข้อมูลในโปรแกรม TMLT Mapping ให้ต่อไป
3.รพ. ด าเนินการจัดท า Lab Catalog ใหม่ทั้งหมด
4.ให้กดจัดเตรียมส่ง Lab Catalog 
และ5.Export File Lab Catalog ส่งให้กับ สกส. ใหม่อีกคร้ัง
ตัวอย่างเช่น ไฟล์ Lab Catalog จะรันไฟล์ต่อจากเดิม จะไม่เร่ิมนับหนึ่งใหม่ ดังนั้นหากกดจัดเตรียมข้อมูลแล้ว จะได้ไฟล์

ใหม่เร่ิมที่งวด 000N... 

การลบรายการ Lab Catalog
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หากต้องการแก้ไข LCCode จะต้องลบและเริ่มท าใหม่ ทั้งในส่วน Mapping และ Lab Catalog แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1.แก้ไขทั้งหมด 
หากรายการเคยท า Mapping และ Lab Catalog เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นให้ ส่งค าขอเรื่อง ลบข้อมูล Lab Catalog 

ทั้งหมดไปที่อีเมล : labsupp@cat.chi.or.th ให้กับ สกส. เพ่ือด าเนินการลบข้อมูล และเมื่อได้รับการตอบกลบั เร่ืองลบข้อมูล
จาก สกส. เรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งมาที่ สมสท. อีเมล : loinc@this.or.th เพ่ือด าเนินการลบข้อมูลในโปรแกรม TMLT 
Mapping ใหต้่อไป

หากยังไม่เคยท า Mapping และ Lab Catalog ให้ทางรพ. กดยกเลิกรายการในหนา้ "บันทึกข้อมูลการตรวจ" หลังจาก
นั้น แจ้งมาที่ สมสท. เพ่ือลบข้อมูลทั้งหมด หรือหากรายการที่ต้องกดยกเลิกมจี านวนมาก สามารถแจ้งวันที่ที่น าเข้าข้อมูล และ
แจ้งขอลบข้อมูลทั้งหมดมาที่ สมสท.ได้

2.แก้ไขบางรายการ
หากรายการเคยท า Mapping และ Lab Catalog เรียบร้อยแล้ว 1.ให้ท าการยกเลิกรายการในหน้า "จัดท า Lab 

Catalog" แล้วส่งรายการนี้ให้กับ สกส. ก่อน 2.หลังจากนั้นให้กดยกเลิก ในหน้า "บันทึกข้อมูลการตรวจ" และ3.แจ้งขอแก้ไข 
LCCode รายการดังกล่าวมาที่ สมสท. เช่น แก้ไขจากตัวอักษรพิมพ์เล็ก เป็นพิมพใ์หญ่ เป็นต้น

หากยังไม่เคยท า Mapping และ Lab Catalog 1.ท าการกดยกเลิกในหนา้ "บันทึกข้อมูลการตรวจ" และ2.แจ้งขอลบ
ข้อมูลที่กดยกเลิก มาที่ สมสท. เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือลบข้อมูลให้ต่อไป

การลบรายการ Lab Catalog
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รายการตรวจฯ ที่ขอรหัส TMLT ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1.รายการตรวจฯ ที่มีรหัสกรมบัญชีกลาง สามารถเบิกได้ ซึ่งเป็นการตรวจ ที่ตรงตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 
อ้างอิงหนังสือ ว177 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2549
หนังสือ ว393 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560
หนังสือ ว372 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2561
หนังสือ ว694 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564

และ2.รายการตรวจฯ ที่ไม่มีรหัสกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถเบิกได้ ที่อยู่นอกเหนือจากประกาศของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้
ทาง สมสท. จะเป็นผู้รวบรวมรายการตรวจฯ ของสถานพยาบาล/หน่วยบริการ ที่ส่งข้อมูลเข้าในระบบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการของกรมบัญชีกลาง พิจารณาการออกรหัสกรมบัญชีกลางต่อไปTMLT

การขอรหัส TMLT แต่ไม่มี
รหัสกรมบัญชีกลาง
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