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ส่วนที ่1 TMT คืออะไร 

บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)  คือ บัญชี
มาตรฐานของรายการยาและมาตรฐานรหัสยาที่ชี้เฉพาะถึงรายการยาแต่ละรายการ ครอบคลุมรายการยาที่ใช้
ในระบบบริการสุขภาพไทย เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล SNOMED-CT (Systematized 
Nomenclature Of Medicine Clinical Terms) โดยมีองค์ประกอบดังภาพ 

 

 
 

โครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) ประกอบไปด้วยหน่วย
ความคิดรวบยอดหลัก (Concepts) เป็นแกนมาตรฐานข้อมูล 8 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะประกอบไปด้วย
ชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่างจ าเพาะต่อข้อมูลยาแตกต่างกัน ท าให้สามารถเลือกกลุ่มมาตรฐานข้อมูล
ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพข้างล่างและค าอธิบาย
ในตาราง 

 
 

TMT โดยสังเขป V3 
ส่วนที่ 1 TMT คืออะไร 
ส่วนที่ 2  แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อออกรหัส TMT 
ส่วนที่ 3 ค าแนะน าการใช้งาน TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls 
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TMT Data model 

 
ความคิดรวบยอด (Concept)  ความหมาย (Description) 

1. สารตั้งต้น (Substance : 
SUBS) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงสารตั้งต้น 

2. สารที่ออกฤทธิ์ทางยา 
(Virtual Therapeutic 
Moiety : VTM) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงเฉพาะตัวยาส าคัญ โดยไม่มีข้อมูลอื่น เช่น รูปแบบยาหรือความแรงยา ซ่ึงสามารถน าใช้ใน
กระบวนการผลิตยาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ยาและรับอนุญาตให้น ามาใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคได้ 

3. ยาชื่อสามัญ (Generic 
Product : GP) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Virtual Therapeutic Moiety (VTM) ร่วมกับคุณสมบัติท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

1. ความแรง (strength)   
2. รูปแบบยา (dosage form)   

4. ยาชื่อการค้า (Trade 
Product : TP) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับคุณสมบัติท่ีเพิ่มขึ้นคือ ความจ าเพาะของข้อมูลต่อบริษัทผู้ผลิต 

5. ยาชื่อสามัญและหน่วยการ
ใช้ (Generic Product Use : 
GPU) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับคุณสมบัติท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

1. Unit of Use คือ หน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา 
2. Product Content  คือ  ขนาดหรือปริมาณบรรจุต่อหน่ึงหน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา 

ซ่ึงสามารถน าไปใช้เชื่อมโยงถึงกลุ่มข้อมูลท่ีมีความจ าเพาะน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ เช่น เมื่อแพทย์สั่งใช้ยา 
โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม Generic Product Use (GPU) ระบบข้อมูลจะสามารถเชื่อมโยงรายการยาไปยังกลุ่ม
ข้อมูล Trade Product Use (TPU) ท่ีมีความหมายจ าเพาะมากขึ้นในการใช้จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย 

6. ยาชื่อการค้าและหน่วยการ
ใช้ (Trade Product Use : 
TPU) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Trade Product (TP) และ Generic Product Use (GPU) ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
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ความคิดรวบยอด (Concept)  ความหมาย (Description) 

บันทึกการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย รวมท้ังมีความจ าเพาะของความหมายเทียบเท่ากับวัตถุประสงค์ท่ีใช้ข้อมูล
ส าหรับการเบิกจ่ายชดเชยด้านยาในระบบสุขภาพ 

7. ยาชื่อสามัญและขนาดบรรจุ 
(Generic Product Pack : 
GPP) 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามัญ โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Generic Product Use (GPU) ร่วมกับคุณสมบัติท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

1. Pack size คือ ขนาดหีบห่อ   
2. Pack Unit คือ เป็นหน่วยวัดของขนาดหีบห่อ 

8. ยาชื่อการค้าและขนาดบรรจุ 
(Trade Product Pack : 
TPP) 
 

ข้อมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคุณสมบัติจ าเพาะของข้อมูลท่ีถูกถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล Trade Product Use (TPU) และ Generic Product Pack (GPP) ซ่ึงสามารถน าไปใช้กับระบบ
กระจายยาระหว่างสถานพยาบาลและภายในโรงพยาบาล รวมท้ังสามารถน าไปใช้กับระบบบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ได้ 

 

ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ของ Concepts ต่างๆ ของยาชื่อการค้า AUGMENTIN® 
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ส่วนที่ 2 แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อออกรหัส TMT  
 

ขั้นตอนโดยสังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศใช้ release file ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

สร้างรหัสโดยโปรแกรมและตรวจสอบ ED/NED

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ส่งข้อมูลให้คณะท างานอนุมัติ รับรองการออก release file

ศมสท. ตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้น าเข้าโปรแกรม *

กรณีไม่สามารถหาค่าใน Master lookup table ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อสร้างค่าเพิ่ม ตามความเหมาะสม

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ 
MIMS Martindale สถานพยาบาล ผู้ผลิต

ศมสท. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ขอรหัสยงัไม่มี TMTID จริง 

ข้อมูลยาที่มีใช้ในประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานพยาบาล ผู้ผลิต อื่น ๆ
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* รปูแบบของ Data set ในการน าเข้าโปรแกรมเพ่ือออกรหัส 
 
ข้อมูล ค าอธิบาย 

ช่ือยาทางการค้า 

(ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) 

 

ช่ือยาทางการค้า (trade name) โดยไม่มรีูปแบบยาและความแรง ยกเว้นเป็นต ารับยา

หรือความแรงเป็นส่วนหนึ่งของช่ือ กล่าวคือ จะมีตัวเลขในข้อมูลส่วนนี้เมื่อตัวเลข
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้า หรือเป็นสูตรเฉพาะของต ารับสากล 

ช่ือยาสามัญ 

(ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) 

ช่ือสามัญทางยา (generic name) กรณียาผสมสามารถเขียนตัวยาส าคัญแล้วคั่นด้วย 
“+” เช่น aspirin + clopidogrel เป็นต้น 

ความแรง ขนาดความแรงยา (Strength Numerator) เก็บค่าเป็นตัวเลข เช่น ความแรง 2 
mg/5ml ค่าในฟิลด์นี้คือ “2”  กรณียาผสมสามารถเขียนขนาดความแรงยาคั่นด้วย “+” 
โดยเรียงล าดับให้สอดคล้องกับช่ือสามัญทางยา เช่น 100 + 75 เป็นต้น 

หน่วยของความแรง 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

หน่วยขนาดความแรงยา (strength unit) เชน่ ความแรง 2 mg/5ml  ค่าในฟิลด์นี้คือ 
“mg” กรณียาผสมสามารถเขียนหน่วยขนาดความแรงยาคั่นด้วย “+” โดยเรียงล าดับให้
สอดคล้องกับช่ือสามัญทางยา  เชน่ mg + mg เป็นต้น  

ตัวหารความแรง ค่าตัวหารความแรงยา (strength denominator)  เก็บค่าเป็นตัวเลขเช่น ความแรง 2 
mg/5 ml  ค่าในฟิลด์นี้คือ “5” ในบางกรณีจะไมม่ีค่าข้อมลูนี้ เช่นกรณียาเม็ด เป็นต้น 

กรณียาผสมสามารถเขียนค่าตัวหารความแรงยาคั่นด้วย “+” โดยเรยีงล าดับใหส้อดคล้อง
กับช่ือสามัญทางยา 

หน่วยของตัวหารความแรง 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

หน่วยตัวหารความแรง (strength denominator unit) เช่น ความแรง 2 mg/5 mL ค่า
ในฟิลด์นี้คือ “mL” ในบางกรณีจะไมม่ีค่าข้อมูลนี้ เช่นกรณยีาเมด็ เป็นต้น 

กรณียาผสมสามารถเขียนหน่วยตวัหารความแรงยาคั่นด้วย “+” โดยเรียงล าดับให้
สอดคล้องกับช่ือสามัญทางยา 

รูปแบบยา 

(ตาม tabsheet ที่ ๓: 
dosageform_edqm) 

รูปแบบของยา โดยอ้างอิงตาม standard ของ EDQM เช่น film-coated tablet, 
powder for concentrate for solution for infusion, cutaneous solution เป็นต้น 

 

ขนาดบรรจ ุ ขนาดบรรจุ (content value) เกบ็ค่าเป็นตัวเลข เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่น้ีคือ 
“120” ในบางกรณีจะไมม่ีค่าข้อมลูนี้ เช่น กรณียาเมด็ เป็นต้น 
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ข้อมูล ค าอธิบาย 

หน่วยขนาดบรรจ ุ

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

หน่วยขนาดบรรจุ (content unit) เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่น้ีคือ “mL” ในบาง
กรณีจะไมม่ีค่าข้อมลูนี้ เช่น กรณยีาเม็ด เป็นต้น 

ขนาดการจ่าย ขนาดการจ่าย (dispensing value) เก็บค่าเป็นตัวเลข เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่น้ี
คือ “1” ในบางกรณีจะไมม่ีค่าข้อมูลนี้ เช่น กรณยีาเม็ด เป็นต้น 

หน่วยการจ่าย 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

หน่วยของการจ่ายยา  ยกตัวอยา่งกรณียาน้ า เช่น 120 mL/1 bottle ค่าในที่น้ีคือ 
“bottle” กรณียาเม็ดทีเ่ป็นแผง อาจมีหน่วยจ่ายได้ทั้งเป็น “tablet” กรณีมีการตดัเมด็
ยาออกจากแผงและจ่ายยาเป็นเมด็ และสามารถมีหน่วยจา่ยเป็น “blister” ได้ เช่น ใน
กรณียาเม็ดคุมก าเนดิที่ต้องจ่ายเปน็แผง เป็นต้น 

ช่ือผู้ผลติยา ช่ือบริษัทผู้ผลติยา (ไม่ใช่ช่ือบริษัทผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่าย) 

ประเทศของช่ือผู้ผลิตยา ประเทศของช่ือบริษัทผู้ผลิตยา (ไม่ใช่ประเทศของช่ือบริษัทผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่าย) 

เลขทะเบยีนยา เลขทะเบยีนยา อย. 

หีบห่อแบบท่ี เก็บค่าเป็นตัวเลขเรียงล าดับที่ตามชนิดรูปแบบของหีบห่อผลติภณัฑท์ี่จ าหน่าย เช่น มีหีบ
ห่อ 2 แบบ คือ แผง และ ขวด ดังนั้น ก าหนดให้แบบแผง คือหีบห่อแบบท่ี “1” และ 
แบบขวด คือหีบห่อแบบท่ี “2” เป็นต้น 

หน่วยของหีบห่อ 

(ตาม tabsheet ที่ ๔: 
container) 

รูปแบบของหีบห่อผลติภณัฑ์ที่จ าหน่าย ยกตัวอย่างเช่น หีบห่อที่เปน็กล่อง จะระบดุ้วยค า
ว่า “box” 

จ านวนรวม (total) จ านวนรวมทัง้หมดของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister 
และ 1 blister มี 10 tablet จ านวนรวม (total) จะเท่ากับ “500” tablet 

หน่วยของจ านวนรวม 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

ลักษณะของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ 1 
blister มี 10 tablet จ านวนรวม (total) จะเท่ากับ 500 tablet  หน่วยของจ านวนคือ 
“tablet” 

จ านวน subpack จ านวน subpack ที่อยู่ในหีบห่อ ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister 
จ านวน subpack คือ “50” 

หน่วยของจ านวน subpack ลักษณะหีบห่อของ subpack ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister หน่วย
ของจ านวน subpack คือ “blister” 
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ข้อมูล ค าอธิบาย 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

 

จ านวนหน่วยย่อยต่อ 1 
subpack 

จ านวนหน่วยย่อยต่อ 1 subpack ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ 
1 blister มี 10 tablet จ านวนหน่วยย่อยต่อ 1 subpack คือ  “10” 

หน่วยของจ านวนหน่วยย่อย 

(ตาม tabsheet ที่ ๒: 
lookup_table) 

ลักษณะของหน่วยการขาย ยกตัวอย่าง พาราเซตามอล 1 box มี 50 blister และ 1 
blister มี 10 tablet หน่วยของจ านวนหน่วยย่อย คือ “tablet” 

 

GTIN (เลข barcode) เลขบน barcode หรือรหัสมาตรฐานสากล GS1 (GTIN) ยกตัวอย่างตามด้านล่าง 

   รหัสที่ระบุคือ 8850000111112 

date วันท่ีกรอกข้อมูล 

Note หมายเหต ุ
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** lookup table (หน่วยที่ใช้) 

หน่วยของความแรง 
(StrNum) 

หน่วยของตัวหารความแรง 
(StrDeno) 

หน่วยขนาดบรรจ ุ
(Contunit) 

หน่วยการจ่าย 
(DispUnit) 

anti-Xa unit mg  actuation actuation 
AU g  bead ampoule 
BAU iu  dose applicator 
billion organisms D antigen g bag 
billion spores mcg  gallon bar 
ccid50 mmol  kg bottle 
cfu MU  L box 
D antigen unit mcL  mcg bucket 
elisa u meq  mcL can 
g mL  mg canister 
iu  mL capsule 
KIU  sq.cm. cartridge 
ld50  tablets dose 
Lf  iu dropper bottle 
lgccid50   g 
log10ccid50   gallon 
LSU   gum 
MBq   implant 
mcg   inhalation 
mcL   inhaler 
meq   jar 
mg   lozenge 
mL   measure 
mmol   mL 
MU   pack 
pfu   patch 
SQ-HDM   pen 
tcid50   piece 
vaccinating dose   prefilled pen 
w   prefilled syr 
    sachet 
    set 
    sheet 
    suppository 
    syringe 
    tablet 
    tube 
    unit dose 
    vial 
      wafer 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
Trade Name 

1. กรณีมี “-” ไม่มีเว้นวรรคหน้าหลัง 
2. กรณีมี “.” ค าระหว่างจุดไม่เว้นวรรค เมื่อจบเว้นวรรค 1 เคาะ 
3. เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
4. ตัวเลขจะมีเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการค้า หรือเป็นสูตรเฉพาะของต ารับสากล 

Substance 
1. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 
2. เรียงตามล าดับตัวอักษร 

StrNum, StrDeno, ContVal 
1. การเขียน 

a. กรณีค่ามากกว่า 1000 ให้ท าเป็นหน่วยที่สูงขึ้น เช่น 1000 mg ปรับเป็น 1 g  
b. กรณีค่าน้อยกว่า 1 ให้ท าเป็นหน่วยที่ต่ าลง เช่น 0.1 mg ปรับเป็น 100 mcg 
c. ข้อยกเว้น 

 ส าหรับสารที่อยู่ในรูปของแข็ง การระบุปริมาณท่ีน้อยกว่า 1 g สามารถทอนเป็น mg 
หรือ mcg ได้ แต่จะไม่ทอนเป็นหน่วยที่ต่ ากว่าระดับ mcg เช่น ng เป็นต้น 

 ส าหรับสารที่อยู่ในรูปของเหลว การระบุ content value ที่ น้อยกว่า 1 mL จะ
ระบุเป็นทศนิยมโดยไม่ทอนเป็นหน่วยที่ต่ ากว่าระดับมิลลิลิตร เช่น 0.1 มิลลิลิตร จะ
ระบุเป็น 0.1 mL ไม่ระบุเป็น 100 mcL เป็นต้น 

2. ล าดับสอดคล้องกับ substance 
3. ตาม lookup table** 

StrUnit, StrDenoUnit, ContUnit 
1. ล าดับสอดคล้องกับ substance 
2. ตาม lookup table** 

DosageForm 
1. อ้างอิงตาม EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) และเพ่ิมเติมตาม

สมควร 
2. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 

DispUnit 
1. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด 
2. ตาม lookup table** 

Manufacturer 
1. ส าหรับผู้ผลิตในประเทศ ยึดชื่อภาษาไทยเป็นหลัก 
2. ใช้ชื่อธุรกิจขึ้นต้น + ประเภทของธุรกิจ เฉพาะกรณีผู้ผลิตใช้ชื่อเดียวกันจดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 1 

ประเภทธุรกิจ ใน 1 ประเทศ เช่น 
 เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส์, จ ากัด 
 เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส์, หจก. 
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3. กรณีผูผ้ลิตจดทะเบียนธุรกิจประเภทเดียว ในแต่ละประเทศ แสดงเฉพาะชื่อธุรกิจ เช่น 
 ABBOTT LABORATORIES, U.K. 
 ABBOTT LABORATORIES, U.S.A. 

4. กรณีมีสาขาจะแสดงสาขาด้วย เช่น  
 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ 
 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (พระราม 2) 

5. กรณีมี “-” ไม่มีเว้นวรรคหน้าหลัง 
6. กรณีมี “.” ค าระหว่างจุดไม่เว้นวรรค เมื่อจบเว้นวรรค 1 เคาะ 
7. กรณีเป็นการผลิตเพื่อผู้อื่น ตัดส่วนที่เป็นผู้อ่ืนออก 
8. เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด 
9. รูปแบบธุรกิจ *** 
10. ประเทศผู้ผลิตตัวย่อประเทศ มี 2 ประเทศ คือ U.K. และ U.S.A. นอกนั้นใช้ตัวเต็ม 

*** รูปแบบธุรกิจ 
A.S. Ltd. A/S 
AB N.V. 
AG N.V./S.A. 
AG SCA OY. 
B.V. Pte Ltd. 
CO. Pty Ltd. 
CO. D.D. PUBLIC COMPANY 
Co., Ltd. Pvt Ltd. 
CORP. S.A. 
CORP. Inc. S.A. DE C.V. 
CTA. S.A.I.C. 
D.D. S.A.S. 
GmbH S.L. 
GmbH & CO S.P.A. 
GmbH & Co. KG S.R.I. 
GmbH Nfg. KG S.R.L. 
Inc. Sdn Bhd. 
KG TBK. 
L.P. จ ากัด 
LDA. หจก. 
LID. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
LLC.  
Ltd.  
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หลักเกณฑ์ในการก าหนดรายการยามาตรฐานและรหัสมาตรฐาน TMT ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ด าเนินการ
ผลิต ปรุงใหม่หรือแบ่งบรรจุในโรงพยาบาล (Hospital Pharmaceutical Products - HPP) 
  
 ยาที่ใช้ในโรงพยาบาล นอกจากผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัทยาและหน่วยงานราชการที่
ท าหน้าที่ผลิตยา (Trade Pharmaceutical Products) เชน่ องค์การเภสัชกรรม แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ยาที่
เกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลโดยการผลิตขึ้นใช้ตามเภสัชต ารับโรงพยาบาล (Hospital Formula - F) หรือโดย
การน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วในตลาดมาปรุงขึ้นใหม่เนื่องจากต้องการรูปแบบยา หรือความแรงใหม่ที่ไม่มีอยู่ใน
ตลาด (Reformulated Product - M) หรือการน าผลิตภัณฑ์ยาที่มีขนาดบรรจุขนาดใหญ่มาแบ่งบรรจุให้
เหมาะสมกับการใช้ในโรงพยาบาล (Repackaged Product – R) เรียกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ว่า Hospital 
Pharmaceutical Product (HPP)  นอกจากนี้มีโรงพยาบาลในประเทศหลายแห่ง น ายา HPP ของ
โรงพยาบาลอื่นมาใช้ในโรงพยาบาล  HPP ประเภทนี้เรียกว่า Outsourced Hospital Pharmaceutical 
Product (OHPP) [แผนภาพที่ 1 และ 2] 
แผนภาพที่ 1 แสดงแหล่งข้อมูลของรายการยาที่ใช้ในระบบข้อมูลบริการสุขภาพไทย 

 
แนวคิดการจัดแบ่งกลุ่มยา HPP เป็นประเภทย่อยใช้หลักการของที่มาของตัวยา, สูตรต ารับยาและ

รูปแบบขนาดบรรจุของผลผลิต ตามแผนภูมิโดยสังเขปดังนี้ 
แผนภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ยาที่เกิดข้ึนภายในโรงพยาบาล แบ่งโดยใช้หลักการของที่มาของตัวยา, สูตร

ต ารับยาและรูปแบบขนาดบรรจุของผลผลิต 
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ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลที่ผลิตจากยาส าเร็จรูปในท้องตลาด (Trade Product) 
1. ยาบรรจุใหม่ (Repackaged Product – R) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการน ายาส าเร็จรูปมา

เปลี่ยนขนาดบรรจุใหม่เพ่ือให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบหรือความ
แรงของยา เช่น น ายาน้ าขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็ก หรือแบ่งยาขี้ผึ้งจากกระปุกมาใส่ตลับ 

2. ยาปรุงใหม่ (Reformulated Product – M) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการน ายาส าเร็จรูปมา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาหรือความแรงเพ่ือน าไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เนื่องจากปกติแล้วไม่มียา
รูปแบบนั้นในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น การน ายาเม็ดไปละลายเป็นยาน้ า หรือน ายาฉีดไปใช้เป็นยาหยอด
ตา หรือเปลี่ยนแปลงให้ความเข้มข้นของยา 

ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาล ที่เกิดจากวัตถุดิบหรือเภสัชเคมี (Substance) 
1. ยาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับ (Hospital Formula - F) เป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นเภสัช

เคมี, สารเคมีหรืออาจมียาส าเร็จรูปบางส่วนก็ได้ ซึ่งสูตรจะอ้างอิงเภสัชต ารับที่เกี่ยวข้อง  
 เภสัชต ารับโรงพยาบาล (ยาแผนปัจจุบัน) ในภาคผนวกท่ี 2 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนา

ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
130 ตอนพิเศษ 126 ง วันที่ 30 กันยายน 25561 

 เภสัชต ารับมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น USP, BP 
2. ยาเตรียมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation – X) เป็นการผสมยาโดยปรุงขึ้นเป็นสูตร

ใหม่ที่เจาะจงกับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  สูตรของยาที่ผลิตขึ้นจึงอาจแปรเปลี่ยนไปตามผู้ป่วย
และปริมาณการผลิตก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งด้วย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้อาจเป็นเภสัชเคมี, สารเคมี
หรืออาจมียาส าเร็จรูปผสมด้วยก็ได้ ตัวอย่างในที่นี้ เช่น Total Parenteral Nutrition (TPN) 
 

หลักเกณฑ์การส่งข้อมูลรายละเอียดของยา HPP ให้ ศมสท. 
ยาที่ต้องส่งข้อมูลให้ ศมสท.  

1) ผลิตภัณฑ์ HPP ที่นอกจากจะผลิตใช้ในโรงพยาบาลของตนแล้ว ยังได้จ าหน่าย หรือจ่ายให้กับสถาน
บริการอ่ืนน าไปใช้ด้วย เรียกว่า Outsourced Hospital Pharmacuetical Product (OHPP)  
ขอให้โรงพยาบาลแจ้งให้ ศมสท. ทราบ โดยระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้น 
(Substance, Dosage form, Strength  และ Dispensing unit) เพ่ือจะได้ก าหนดรหัส TPU Code 
ให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เสมือนหนึ่งว่ารพ.นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิต(Manufacturer) และจ าหน่ายยาบริษัท
หนึ่ง ทั้งนีก้ารระบุชื่อยาใน Fully Specify Name(FSN) จะบรรจุรหัส รพ. (HCODE) ที่ผลิต เช่น ยา 
ปรุงใหม่(M:12345) ยาแบ่งบรรจุ (R: 12345) ยาผลิตจากเภสัชต ารับ(F:12345) และ ยาเตรียมเฉพาะ
ราย (X:12345) 

                                                           
1 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex_2_hosp_tnchbabephsachtamrab49-
5phy_v3_0.pdf  

ผลิตภัณฑ์ HPP ที่โรงพยาบาลผลิตยาตามเภสัชต ารับ (Hospital Formula - F) ให้โรงพยาบาลส่ง    
ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ HPP-F ที่โรงพยาบาลผลิต  (Substance, Dosage form, 
Strength  และ Dispensing unit  ) พร้อมข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มาของเภสัชต ารับยาที่ผลิต ศมสท.จะ
รักษาทะเบียนที่โรงพยาบาลผลิตยาตามเภสัชต ารับ (Hospital Formula - F) ไว้เป็นฐานข้อมูลของ
ประเทศ1 

 2) 

http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex_2_hosp_tnchbabephsachtamrab49-5phy_v3_0.pdf
http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex_2_hosp_tnchbabephsachtamrab49-5phy_v3_0.pdf
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ยาที่ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ ศมสท. 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลที่ผลิตจากยาส าเร็จรูปในท้องตลาด (Trade Product) ซึ่งได้แก่
ยาบรรจุใหม่ (Repackaged Product – HPP-R) และยาปรุงใหม่ (Reformulated Product – HPP-M)  
โรงพยาบาลไม่ต้องแจ้งและส่งรายละเอียดคุณสมบัติของยามาให้ ศมสท.  แต่แนะน าว่าโรงพยาบาลควรมี
ระบบทะเบียนข้อมูลยาที่โรงพยาบาลผลิต ปรุงใหม่และแบ่งบรรจุไว้อ้างอิงภายในโรงพยาบาล2 
 
เพิ่มเติม 2.6 การอ้างอิงรหัส TMT ที่เป็น Hospital Pharmaceutical Product (HPP) ใน Drug 
Catalogue ของ ส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 
 ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง (claim system) ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ก าหนดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการยาอ้างอิงของ
สถานพยาบาล (Hospital Drug Catalogue) และแนวทางการน าไปใช้งานในระบบเบิกจ่าย  ศมสท. และ 
สกส. จึงได้ร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการอ้างอิงรหัส TMTID ใน Drug Catalogue ส าหรับยาที่
ด าเนินการผลิต หรือแบ่งบรรจุใหม่โรงพยาบาล(Hospital Pharmaceutical Product HPP) ดังกรอบ
ข้อความข้างล่างนี้ 
 
การเลือก TMTID ของยา HPP ใน Drug Catalog  
             การเบิกยาของระบบสวัสดิการฯ ยาแต่ละตัวจะใช้รหัสอ้างอิงรายการยาจาก Drug Catalog (DC) 
โดยใช้รหัส hcode และ hospdcode เป็นตัวชี้ นอกจากนี้ยาแต่ละรายการจะต้องมีรหัส TMTID ชุด TPU 
ก ากับด้วยเพ่ือใช้เป็นรหัสอ้างอิงมาตรฐานของการใช้ยาในประเทศ 
กรณยีา HPP ก็ต้องมีรหัส TMTID ด้วยเช่นกัน แต่การเป็นยาที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลจึงไม่มีผู้ผลิตที่ขึ้น
ทะเบียนทางการค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถน ารหัสชุด TPU มาอ้างอิงได้ ยา HPP จึงใช้ TMTID ชุด TP และ GP 
(ชุดเฉพาะ GP-F และ GP-X) แทน TMTID ชุด TPU และแต่ละรายการ HPP จึงต้องมีรหัส SpecPrep ควบคู่
กับ TMTID ข้างต้นด้วยเพื่อช่วยแยกแยะประเภทของยา HPP  
การเลือก TMTID จากชุด concepts ตามประเภทผลิตภัณฑ์ HPP  

 ยาบรรจุใหม่ (R) ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจากชุด concept “TP” 
 ยาปรุงใหม่ (M) ใช้ TMTID ของรายการที่ตรงกันจากชุด concept “TP” 
 ยาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับ (F) ใช้ TMTID ของรายการเภสัชต ารับที่ตรงกันจากชุด concept 

“GP-F” 
 ยาเตรียมเฉพาะราย (X) ใช้ TMTID ของรายการยาสูตรผสมที่ตรงกันหรือใกล้เคียงท่ีสุดจากชุด 

concept “GP-X” 
ข้อสังเกต ผลิตภัณฑ์ OHPP (HPP ที่มีการจ าหน่าย หรือจ่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นใช้ด้วย) มี
ฐานะเทียบเท่ากับยาที่ผลิตโดยผู้ผลิตท่ีขึ้นทะเบียนทางการค้า (Trade Product) ดังนั้น OHPP 
จึงมีรหัสในระดับ TPU ด้วย การอ้างอิง TMTID ใน DC ส าหรับ OHPP จึงอ้างอิง TMTID ในชุด 
Concept “TPU” เช่นเดียวกับยาที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ข้ึนทะเบียนทางการค้า (Trade Product) 

                                                           
2 เนื่องจากขอ้มูลรายละเอยีดคุณสมบัติของยาส าเร็จรูปในท้องตลาด(Trade Product)  ที่โรงพยาบาลน ามาแบ่งบรรจุหรือปรุงใหม่ได้แก่ 
Substance, Dosage form, Strength  และ Dispensing unit  มีอยู่ในทะเบยีนข้อมูลยาในฐานข้อมูลของ ศมสท. และ อย. แล้ว  
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ก. กรณียาบรรจุใหม่ (R) 
การเตรียมข้อมูลยาใน DC 

1) ยาบรรจุใหม่ มีข้อมูลส าคัญอันดับแรกก็คือชื่อยา โดยเฉพาะ TradeName ของยาส าเร็จรูปที่น ามา
เปลี่ยนขนาดบรรจุนั้น 

2) ข้อมูลของขนาดบรรจุ (content) ขนาดใหม่ท่ีผลิตขึ้นอาจมีขนาดเดียวหรือหลายขนาดก็ได้ แต่
จะต้องใส่ข้อมูลของขนาดยาบรรจุใหม่ทั้งหมดมาใน DC 

3) ระบุว่าเป็นยาบรรจุใหม่โดยใช้อักษรย่อ “R” ต่อด้วยเลขจ านวนนับจากน้อยไปมาก เรียงตามขนาดที่
ผลิต ลงในฟิลด์ SpecPrep  

4) ค้นหา TMTID ในชุด TP* มาใส่ใน field TMTID โดยข้อมูลของ concept TP คือ ชื่อทางการค้า, 
ชื่อตัวยา, รูปแบบยา และความแรง ซึ่งจะต้องตรงกับยาส าเร็จรูปที่น ามาแบ่งบรรจุ 

ตัวอย่าง น ายาชื่อการค้า Paramol (paracetamol 120mg/5ml syrup) ชนิดที่เป็นแกลลอนขนาด 4L ผลิต
โดย ที พี ดรักส์ แลบบอราทอรีส์ มาแบ่งใส่ขวด 100ml, 150ml และ 200ml   

 
 
ข. กรณียาปรุงใหม่ (M) 
การเตรียมข้อมูลยาใน DC 

1) เมื่อผลิตยาปรุงใหม่ ข้อมูลส าคัญอันดับแรกคือชื่อยา TradeName ของยาส าเร็จรูปที่น ามาปรุงใหม่ 
2) ข้อมูลของรูปแบบยา (Dosage Form), ความแรง (Strength) และขนาดบรรจุ (Content) ต้องเป็น

ข้อมูลใหม่หลังจากที่ปรุงส าเร็จแล้ว ถ้ามีหลายขนาดบรรจุต้องใส่ข้อมูลขนาดบรรจุทั้งหมดมาใน DC 
3) ระบุว่าเป็นยาปรุงใหม่โดยใช้อักษรย่อ “M” ต่อด้วยเลขจ านวนนับจากน้อยไปมาก เรียงตามขนาดที่

ผลิต ลงในฟิลด์ SpecPrep  
4) ค้นหา TMTID ในชุด TP  มาใส่ใน field TMTID โดยข้อมูลของ concept TP คือ ชื่อทางการค้า, 

ชื่อตัวยา, รูปแบบยา และความแรง ซึ่งจะต้องตรงกับยาส าเร็จรูปที่น ามาปรุงใหม่ 
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ตัวอย่าง น ายา Lasix (Hoechst, Germany) (Furosemide 40 mg) แบบเม็ด มาท าเป็น syrup 

 
 
ค. กรณียาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับ (F)  
การเตรียมข้อมูลยาใน DC 

1) ข้อมูลส าคัญอันดับแรกที่จะต้องน าไปใส่ใน DC ก็คือ GenerName ซึ่งเปน็ชื่อยาสามัญของยาที่ผลิต  
2) ระบุข้อมูลในฟิลด์ Dosage Form, Strength และ Content เป็นข้อมูลของยาให้ตรงตามเภสัช

ต ารับ 
3) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับ ด้วยการใส่ข้อมูลลงในฟิลด์ SpecPrep โดยให้

ใช้อักษรย่อ “F” ต่อด้วยเลขจ านวนนับตามขนาดที่ผลิต เรียงจากน้อยไปมาก 
4) ค้นหา TMTID จากชุด GP-F  มาใส่ โดยใช้ GenericName, Dosage Form, Strength ของยาที่

ผลิตนี้เป็นตัวสืบค้น 
ตัวอย่าง การผลิต prednisolone ครีมในโรงพยาบาล จ่ายให้กับผู้ป่วย 

 
หมายเหตุ หากในกรณีที่โรงพยาบาลผลิตยาตัวหนึ่งที่มีสูตรและขนาดบรรจุที่แน่นอน แต่เมื่อไปค้นหารายการ 
GP-F แล้วกลับไม่พบยาชนิดนั้น ทางโรงพยาบาลควรด าเนินการดังนี้ 

1) ตรวจสอบชื่อยาสามัญ, รูปแบบยา และความแรงใน concept ชุด GP ว่าพบหรือไม่  
2) แจ้งไปยังศมสท. เพื่อขอ TMTID ของยาที่ผลิตในรูป GP-F โดยต้องให้ข้อมูลแก่ทางศมสท. ด้วยว่า

พบในรายการ GP หรือไม่ มีรหัสอะไร ซึ่งไม่ว่าจะพบรหัส GP หรือไม่ก็ตาม ศมสท.จะท าการ
ตรวจสอบและสร้างรายการ GP-F เพ่ิมเติมภายใน 4 สัปดาห์ หากยาที่ผลิตนั้นเข้าข่ายกับ concept 
ชุด GP-F จริง  
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3) น ารหัส GP-F ที่ได้จากศมสท. ซึ่งตรงกับยาที่ผลิตตัวมาใส่ใน DCแต่ไม่สามารถน า GP ที่พบจาก
ขั้นตอนแรกมาใส่ใน DC แทน GP-F เพื่อท าการเบิกจ่าย มิฉะนั้นจะติด C ได้ ต้องรอรหัส GP-F 
จากศมสท. เท่านั้น 

ง. กรณียาเตรียมเฉพาะราย (X) 
ยาชนิดนี้สามารถมีสูตรผสมหลากหลาย และปริมาณยาที่สั่งใช้ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ ศมสท. จะจัดชุด 
concept ของยาที่เป็นสูตรผสมขึ้นใช้กับยากลุ่มนี้  มีลักษณะทั่วไปของ concept เทียบได้กับ GP คือ GP-X  
ส าหรับขนาดบรรจุ แม้ว่าการผลิตยากลุ่มนี้ ใบสั่งยาจะระบุปริมาณยาที่ใช้แต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามผู้ป่วย
แต่ละราย ยากที่จะก าหนดเป็นปริมาณมาตรฐานที่ทางโรงพยาบาลจะจัดท าไว้ล่วงหน้าใน DC ได้ ระบบการ
ก าหนดขนาดบรรจุของแต่ละรายการยา TMT เสนอให้ใช้ขนาดบรรจุพื้นฐานเป็น 50, 100, 200, 500, 1000 
mL เป็นแนวทางในการจัดรายการของยากลุ่มนี้ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการสั่งใช้ ก็ให้เลือกเบิกรายการเป็นจ านวน
หลายรายการที่มีผลรวมของขนาดบรรจุเท่ากับปริมาณสั่งใช้  หรือถ้ามากกว่าปริมาณสั่งใช้ ก็จะไม่เกิน 50 
mL 
การเตรียมข้อมูลยาใน DC 

1) ข้อมูลส าคัญอันดับแรกคือ GenericName ซึ่งเป็นชื่อของยาสูตรผสมที่จะผลิต  
2) ค้นหา TMTID จากชุด GP-X  โดยเลือกรหัสที่เป็นส่วนผสมที่ใช้จริงหรือใกล้เคียงท่ีสุดมาใช้ 
3) ใส่ข้อมูลของ Content ตามขนาดบรรจุพื้นฐาน (50, 100, 200, 500, 1000 mL) 
4) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาเตรียมเฉพาะราย ด้วยการใส่ข้อมูลลงในฟิลด์ SpecPrep โดยใหใ้ช้อักษรย่อ 

“X” ต่อด้วยเลขจ านวนนับตามขนาดที่ผลิต เรียงจากน้อยไปมาก 
ตัวอย่าง  
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ข้อพิจารณาในการผลิต HPP และข้อจ ากัดของระบบข้อมูลอ้างอิง 
ความจ าเป็นในการผลิตยา HPP-R, HPP-M 
        HPP-R ท าให้เกิดยาตัวใหม่ ที่มีขนาดบรรจุใหม่ ยาใหม่นี้ ตามหลักของ TMT จะต้องมีรายการ GPU ที่
เกี่ยวข้อง และมี GPUtoTPU relationship ด้วย หากยา HPP-R ใดมี GPU ในชุดรายการ GPU รองรับอยู่
แล้ว ก็จะสื่อความหมายได้ว่า มียา HPP-R นี้ในตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นโรงพยาบาล ควรพิจารณาความจ าเป็นใน
การผลิตยาที่มีในท้องตลาดอยู่แล้วหรือไม่  
         HPP-M ก็เช่นกัน เมื่อเป็นรูปแบบยาหรือความแรงใหม่แล้ว ตามหลักย่อมจะเชื่อมโยงไปถึง GPU ด้วย 
ซึ่งอาจเป็น GPU ใหม่หรือ GPU ที่มีอยู่แล้วก็ได้ โรงพยาบาลควรพิจารณาความจ าเป็นในการผลิตยาปรุงใหม่
เช่นกัน 
รายการ HPP- R และ HPP-M อยู่นอกระบบการอ้างอิงของ GP/GPU ของ TMT 
         รายการ R/M ใน DC นี้เป็นที่รับรู้เฉพาะโรงพยาบาลที่ผลิตเท่านั้น ศมสท. จัดท าบัญชียาและให้รหัส 
TMTID ระดับ TPU เฉพาะยาที่มีการใช้ใน “ตลาด” ยา  ดังนั้นยา HPP เหล่านี้จึงไม่มี รหัส TMTID ระดับ 
TPU ด้วย และมีผลต่อเนื่องคือไม่มี relationship ย้อนกลับไป TP ใน TPtoTPU และย้อนกลับไป GP ใน
GPtoTP ด้วย  ดังนั้น โปรแกรมระบบยาทีอาศัย ค้นหายาจากชื่อสามัญที่ user สอบถาม โดยใช้ 
relationship จาก GP ไป TP และค้นต่อจาก TP ไปหายาที่มีใน TPU  จะ “ไม่เห็น” ยา HPP ของ
โรงพยาบาลนี้ ถือว่าเป็นข้อด้อยที่ระบบข้อมูลของ TMT ไม่สามารถช่วยงานส่วนนี้ได้ 
         โรงพยาบาลที่ต้องการสืบค้น HPP ของตนเองจ าเป็นต้องอาศัย local code ของยา HPP เหล่านี้เป็น 
primary key และมีสร้าง relationship ระหว่าง ชื่อสามัญ (GP) กับยา HPP นี้ใช้เองไปก่อน อย่างน้อยก็ใน
ระยะต้นนี้  ต่อไป ศมสท. และ สกส. จะจัดการประชุมและชี้แจง แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศของยา 
HPP ในโรงพยาบาล และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลยา HPP ระหว่างโรงพยาบาล ให้แก่หน่วยงานทั้งหลายที่
สนใจน าไปใช้ตามความเหมาะสม  
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ส่วนที่ 3 ค าแนะน าการใช้งาน TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls 
 

ค าแนะน าต่อไปนี้เป็นค าแนะน าการใช้ file TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls ในการเลือกดู และ
ค้นหารายการยาที่ต้องการ เช่น เมื่อเภสัชกรที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาต้องการจับคู่ (Map) รายการยาของ
โรงพยาบาลกับ TMT   ค าแนะน านี้เสนอวิธีการค้นหายาและรหัสยาTMT การจับคู่(Mapping)ยาและรหัส
ท้องถิ่น(Local codes) จาก file TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls ไว้ 3 วิธ ี

1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name) 
2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name) 
3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีต้องการค้นทั้งบัญชี (Hospital drug list) 

 
1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name) 

 ข้อมูล FSN จะเรียงตามตัวอักษรชื่อการค้าของยาจาก A-Z เมื่อทราบชื่อการค้าของยา สามารถ
เลื่อนดูตามตัวอักษรที่ข้ึนต้นที่ต้องการค้นหาได้ ผู้ใช้งานสามารถเรียงช่ือการค้าของรายการยาที่มี
ใช้ในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามตัวอักษร A-Z เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ หรือ 

 การใช้ filter เพื่อการค้นหา เมื่อทราบชื่อการค้าของยา ยกตัวอย่างเช่น crestor 
 

1.1 Click ที่มุมซ้ายบนสุดของ worksheet แล้วเลือก filter 
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1.2 เลือกลูกศรตรง FSN เพื่อกรอกค าว่า crestor แล้วกด OK 
 

 
 
 

1.3 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อการค้า crestor เพื่อเลือกน าไปใช้งานต่อไป 
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2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name) 
 การใช้ filter เพื่อการค้นหาชื่อสามัญของยา ยกตัวอย่างเช่น rosuvastatin 

 

2.1 Click ที่มุมซ้ายบนสุดของ worksheet แล้วเลือก filter 
 

 
 
 

2.2 เลือกลูกศรตรง FSN เพื่อกรอกค าว่า rosuvastatin แล้วกด OK 
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2.3 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อยาสามัญว่า rosuvastatin เพื่อเลือกน าไปใช้งานต่อไป 

 

 
 
 

3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีตอ้งการค้นทั้งบัญชี 
 วิธีนี้เป็นเพียงวิธีแนะน าเพื่อให้เกิดการค้นหาที่สะดวกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ทุกคนรู้จัก

ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน function ใด เหมาะส าหรับผู้ที่มีความถนัดเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 คัดลอกบัญชียาของโรงพยาบาลมาไว้ที่ column ที่ A และ B ของชีท โดยเรียงตามชื่อยา (กรณีนี้คือ 
drug name) เป็นหลัก 
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3.2 คัดลอก TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT มาวางด้านซ้ายในชีทเดียวกัน โดยเรียงตามชื่อยา 
(กรณีนี้คือ FSN) เป็นหลัก 

 

3.3 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพื่อหายาที่มี
ชื่อการค้าเดียวกับรายการยาของโรงพยาบาล เช่น กรณีเริ่มต้น ต้องการหา Abilify เม่ือตัดรายการยา
แล้วเลื่อนรายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้ 
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3.4 ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของโรงพยาบาล 
การลากมาจะลดโอกาส key ตัวเลขผิดได้ระดับหนึ่ง 

 

 
3.5 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพื่อหายาที่มี
ชื่อการค้าเดียวกับรายการยาของโรงพยาบาลในล าดับถัดไป เช่น กรณีนี้ ต้องการหา Accupril เมื่อ
ตัดรายการยาแล้วเลื่อนรายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้                                                                                           
 

 

3.6 ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาวางมาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของ
โรงพยาบาล ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกรายการยา กรณีไม่แน่ใจอาจ highlight ไว้เพื่อการ
ตรวจสอบซ้ า หรือกรณีไม่พบ TMTID(TPU) สามารถติดต่อสอบถามได้จาก ศมสท.ตามช่องทางการ
ติดต่อที่ให้บน www.this.or.th 

 


