
การจัดทําบัญชีขอมูลยาของโรงพยาบาล

(Drug Catalogue)



ทําความเขาใจกับรหัสยา

Local code หรือ  working code

• รหัสยาท่ีหนวยบริการแตละแหง

กําหนดขึ้นเพ่ือใชในงานบริหาร

เวชภัณฑหรืองานจายยา

• ในแตละรพ. อาจมี working code 

มากกวา 1 ชุด เชน คลังยา หองจาย

ยา เปนตน

Standard code

• รหัสท่ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานใน

การแลกเปลีย่นขอมลูยาระหวาง

หนวยงานหรือระหวางประเทศตางๆ ให

สามารถสื่อสารกนัไดภายใตกตกิากลาง

• ปจจุบัน มีใชอยู  2 รหัส

- รหัสยา 24 หลัก ของกระทรวง สธ.

- รหัสยา TMT ของ ศมสท.

LOCAL CODE
&

WORKING CODE
STANDARD CODE



Source: : - 3

What need to do?TMTID ที่ใชสําหรับจัดทํา Drug Catalogue
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What need to do?TMT Data Model



Drug Catalogue คืออะไร ?

 ขอมูลบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลที่ใชเปนขอมูลอางอิงในการบันทึก

การใหบริการทางการแพทยและการทําธุรกรรมตางๆ








ใชเปนขอมูลอางอิงในการบันทึกการรักษาดวยยา

ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการสั่งยา การจายยา

ใชเปนขอมูลอางอิงราคาขายยาหรือขอมูลอางอิงในการทําธุรกรรม

ใชในการประมวลผลขอมูลดานคลินิกและคาใชจายดานยา
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What need to do?Data Dictionary: Drug Catalogue



ขอ้กาํหนดและรปูแบบของขอ้มลูยาทีส่ง่เบกิ version3.7



ขั้นตอนการจัดทําบัญชีขอมูลยาของโรงพยาบาลใน Website สปสช.

(Drug Catalogue)



ข้ันตอนที่เก่ียวกับ การจัดทําบัญชีขอมูลยา

ของโรงพยาบาล (Drug Catalogue)

บันทึกขอมูลรายการยา
ของโรงพยาบาล Drug 

Catalogue แบบ 
Online บนหนา Web

รายการยาอยูในสถานะ
รอ Approve ในหนา 

“รายการยาท่ีรอ
ตรวจสอบ”

สปสช Approve 
รายการยาของ
โรงพยาบาล

รายการยาท่ี Approve 
ผาน จะอยูในสถานะ 

“รายการยาท่ีตรวจสอบ
แลวผาน”

รายการยาท่ี Approve 
ไมผาน จะอยูในสถานะ 
“รายการยาท่ีตรวจสอบ

แลว ไมผาน”



www.nhso.go.th



www.nhso.go.th



กลุม “ระบบยา” --> เมนู “สืบคนรหัสยามาตรฐาน”



http://drug.nhso.go.th/DrugCode/





http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue/

ชื่อผูใชงาน และ รหัสผาน ผานระบบ Data Center (รหัสบทบาท : 569 Drug Catalogue โรงพยาบาล)



• นาํเขา้ Online ผ่านหนา้เวบ็ โดยการเพ่ิมทีละรายการยา 

นาํเขา้ Online ผ่านหนา้เวบ็ โดยใชก้าร Import Excel 
21 field

การนําเขาบัญชีรายการ Drug Catalogue ของโรงพยาบาล



เมนู สําหรับ ระบบ Drug Catalogue



เพิ่มยารายการยาใหม (ONLINE)



เมนู สําหรับ เพ่ิมยา รายการใหม (ONLINE)



เมนู สําหรับ เพ่ิมยา รายการใหม (ONLINE)



เมนู สําหรับ เพ่ิมยา รายการใหม (ONLINE)



รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ



เมนู สําหรับ รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ

หนาจอ จะแสดงรายการยาท่ี รอ ตรวจสอบ

** ยังสามารถ ลบ รายการยาออกจากบัญชีขอมูลยา ได **



รายการยาที่ตรวจสอบแลว ไมผาน



เมนู สําหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแลว ไมผาน

** ยังสามารถ ลบ รายการยาออกจากบัญชีขอมูลยา ได **



เมนู สําหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแลว ไมผาน



รายการยาที่ตรวจสอบแลว ผาน



หนาจอ จะแสดงรายการยา ท่ีตรวจสอบแลว ผาน

ซึ่งรายการยากลุมน้ี สามารถนําไปใชบันทึกเบิกชดเชยใน โปรแกรม E-claim ได

4. เมนู สําหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแลว ผาน



ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)



เมนู สําหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

แสดงผลเฉพาะ รายการยาท่ีตรวจสอบแลวผาน เทาน้ัน

สามารถตรวจสอบประวัติการแกไข / เปลี่ยนแปลง รายการยา ได



เมนู สําหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)



เมนู สําหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

แสดงผลเฉพาะ รายการยาท่ีตรวจสอบแลวผาน เทาน้ัน

สามารถตรวจสอบประวัติการแกไข / เปลี่ยนแปลง รายการยา ได



เมนู สําหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)



นําเขาขอมูล Drug Catalogue 

โดย Excel



เลือก เมนู “นําเขาขอมูล” 

จากน้ัน กดปุม “+ เลือกไฟล drug catalogue (xls, xlsx) เพ่ือ เลือก ไฟล ท่ีตองการนําเขา

นําเขาขอมูล Drug Catalogue โดย Excel



เลือก ไฟล จากแหลงท่ีเก็บ ท่ีตองการ โดย ช่ือ File ตองมีรูปแบบ ดังน้ี HCODEDrugN999.xls หรือ

HCODEDrugN999.xlsx เชน 11257DrugN001.xls

นําเขาขอมูล Drug Catalogue โดย Excel



นําเขาขอมูล Drug Catalogue โดย Excel

หนาจอ จะแสดงผลการตรวจสอบ แบงเปนหัวขอ ดังน้ี

“จํานวนขอมูลท่ีไมผานการตรวจสอบโครงสรางตามมาตรฐาน Drug Catalogue”

“จํานวนขอมูลท่ีผานการตรวจสอบโครงสรางตามมาตรฐาน Drug Catalogue”



กรณี ท่ีมีขอมูลท่ีไมผานการตรวจสอบโครงสรางตามมาตรฐาน Drug Catalogue

จะแสดง แถบสีท่ี column น้ันและแสดงเหตุผลท่ีไมผาน ไวทายรายการ ดวย

นําเขาขอมูล Drug Catalogue โดย Excel



นําเขาขอมูล Drug Catalogue โดย Excel

โปรแกรมจะให “Save” ไดเมื่อทุกรายการผานตามเง่ือนไขของระบบแลวเทาน้ัน ถามีรายการท่ียังตองแกไขอยูระบบจะ

ไมให “Save”



คนหารหัสยา TMT



หนาจอ สําหรับ คนหารหัสยา TMT



หนาจอ สําหรับ คนหารหัสยา TMT



ตรวจสอบประวัตินําเขาขอมูล



เมนู สําหรับ ตรวจสอบประวัติขอมูล Drug Catalogue

หนาจอ จะแสดงรายการแฟมขอมูล ท่ีนําเขาแลว

สามารถกด link เพ่ือดูรายละเอียดของขอมูลใน แฟมขอมูลน้ัน ได 



เมนู สําหรับ ตรวจสอบประวัติขอมูล Drug Catalogue



1

• โรงพยาบาล บันทึกขอมูลรายการยาของโรงพยาบาล Drug Catalogue แบบ 
Online บนหนา Web

• ขอมูลรายการยาของโรงพยาบาล  จะอยูในสถานะรอตรวจสอบ

2

• สปสช ทําการตรวจสอบ ขอมูลรายการยาของโรงพยาบาล Drug Catalogue 
• รายการยาที่ตรวจสอบแลว ผาน โรงพยาบาลและสปสช. ใชอางอิงเพ่ือสนับสนุน

การเบิกจายคารักษาพยาบาล
• รายการยาที่ตรวจสอบแลว ไมผาน โรงพยาบาลแกไข ใหถูกตอง 

หลังจากแกไขเรียบรอย รอผล ตรวจสอบ จาก สปสช. อีกครั้ง

3
• โรงพยาบาล นําขอมูลรายการยาของโรงพยาบาล Drug Catalogue ในรูปแบบ 

25 fields ไปใสใน โปรแกรม e-Claim



ติดปญหาการใชงานระบบ

ติดปญหาการใชงานระบบ

ติดตอ IT Helpdesk  

• อีเมล ithelpdesk@nhso.go.th 

• ในวันและเวลาราชการ

• 1330 กด 5 กด 3

เบอรติดตอ WFH (โควิด) 

• ในวันและเวลาราชการ

• 090-1975241 , 090-1975135
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