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วธิใีหร้หสั TMT ของผลติภณัฑย์าของโรงพยาบาลใน Drug Catalog 

ดว้ยทาง สกส. และ ศมสท. ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑใ์นการใหร้หัสอา้งองิยากลุม่ HPP ขึน้ใหมแ่ทน
หลกัเกณฑเ์ดมิ (ทีย่ังไมเ่คยประกาศ แตม่กีารเพิม่รายการยา HPP ใน TMT Release) ซึง่มกี าหนดจะประกาศใชใ้น

เร็วๆนี ้ผลทีส่ าคัญ คอื รายการยากลุม่ทีเ่ป็น RPP, HF ทีม่อียูใ่น SNAPSHOT Release จะถกูปรับเปลีย่นไปอยูใ่น
ชดุ concept ทีถ่กูตอ้ง และบางสว่นจะถกูยกเลกิไป สกส.จงึถอืโอกาสนีเ้พือ่แจง้แนวทางการใหร้หัส TMT ของ

ผลติภัณฑย์าของโรงพยาบาลใน Drug Catalog  

ยาทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลจ านวนหนึง่เป็นผลติภัณฑใ์หมท่ีเ่กดิขึน้ภายในโรงพยาบาลเอง เชน่ น ายาทีม่อียูใ่น
ตลาดหรอืสารเคมมีาแบง่บรรจเุป็นขนาดใหมห่รอืเปลีย่นรูปแบบหรอืผลติขึน้ใหมต่ามความตอ้งการของผูส้ัง่ เรา

สามารถเรยีกรวมผลติภัณฑก์ลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นีว้า่ “ผลติภัณฑย์าของโรงพยาบาล” (Hospital Pharmaceutical 
Product, HPP) 

แนวคดิการจดัแบง่กลุม่ยา HPP เป็นประเภทย่อยใชห้ลกัการของทีม่าของตัวยา, สตูรต ารับยาและ
รูปแบบขนาดบรรจขุองผลผลติ ตามแผนภมูโิดยสงัเขปดงันี ้ 

 

ผลติภณัฑย์าของโรงพยาบาลทีผ่ลติจากยาส าเร็จรูปในทอ้งตลาด (Trade Product) 

ยาบรรจใุหม ่(Repackaged Product) เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดม้าจากการเปลีย่นขนาดบรรจใุหมเ่พือ่ใหเ้ป็น
ขนาดทีเ่หมาะสมกบัการใช ้โดยไมไ่ดม้กีารเปลีย่นรูปแบบหรอืความแรงของยา เชน่ น ายาน ้าขวดใหญม่าใส่

ขวดเล็ก หรอืแบง่ยาขีผ้ึง้จากกระปกุมาใสต่ลบั 

ยาปรุงใหม ่(Reformulated Product) หากเป็นการเปลีย่นแปลงรูปแบบของยาหรอืความแรงเพือ่น าไปใช ้

ใหเ้หมาะสมกับผูป่้วย เนื่องจากปกตแิลว้ไมม่ยีาขนาดบรรจนัุน้หรอืรูปแบบนัน้ในทอ้งตลาด ตวัอยา่งเชน่ การน า

ยาเม็ดไปละลายเป็นยาน ้า หรอืน ายาฉดีไปใชเ้ป็นยาตา หรอืเจอืจางใหค้วามเขม้ขน้ของยาออ่นลง 

ผลติภณัฑย์าของโรงพยาบาล ทีเ่กดิจากวตัถดุบิหรอืเภสชัเคม ี(Substance) 

ยาโรงพยาบาลตามเภสชัต ารบั (Hospital Formula) เป็นการผลติโดยใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นเภสชัเคม,ี 
สารเคมหีรอือาจมยีาส าเร็จรูปบางสว่นก็ได ้ซึง่สตูรจะอา้งองิเภสชัต ารับทีเ่กีย่วขอ้ง  

 เภสชัต ารับโรงพยาบาล (ยาแผนปัจจุบนั) ในภาคผนวกที ่2 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แหง่ชาต ิเรือ่ง บญัชยีาหลักแห่งชาต ิพ.ศ. 2556 ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 130 ตอนพเิศษ 
126 ง วนัที ่30 กนัยายน 25561 

 เภสชัต ารับมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ทีเ่ป็นทีย่อมรับในประเทศ เชน่ USP, BP 

ยาเตรยีมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation) เป็นการผสมยาโดยปรุงขึน้เป็นสตูรใหมท่ี่

เจาะจงกบัผูป่้วยรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ  สตูรของยาทีผ่ลติขึน้จงึอาจแปรเปลีย่นไปตามผูป่้วยและปรมิาณ
การผลติก็อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะครัง้ดว้ย ซึง่วตัถดุบิทีใ่ชอ้าจเป็นเภสชัเคม,ี สารเคมหีรอือาจมยีาส าเร็จรูป

ผสมดว้ยก็ได ้ตวัอย่างในทีน่ี ้เชน่ Total Parenteral Nutrition (TPN)   

การเลอืก TMTID ของยา HPP ใน Drug Catalog  

การเบกิยาของระบบสวัสดกิารฯ ยาแตล่ะตัวจะใชร้หัสอา้งองิรายการยาจาก Drug Catalog (DC) โดยใช ้

รหัส hcode และ hospdcode เป็นตวัชี ้นอกจากนีย้าแตล่ะรายการจะตอ้งมรีหัส TMTID ชดุ TPU ก ากบัดว้ยเพือ่ใช ้

เป็นรหัสอา้งองิมาตรฐานของการใชย้าในประเทศ 



กรณียา HPP ก็ตอ้งมรีหัส TMTID ดว้ยเชน่กนั แตก่ารเป็นยาทีผ่ลติขึน้ในโรงพยาบาลจงึไมม่ผีูผ้ลติทีข่ ึน้

ทะเบยีนทางการคา้ ดงันัน้จงึไมส่ามารถน ารหัสชดุ TPU มาอา้งองิได ้ยา HPP จงึใช ้TMTID ชดุ TP และ GP (ชดุ
เฉพาะ GP-F และ GP-X) แทน TMTID ชดุ TPU และแตล่ะรายการ HPP จงึตอ้งมรีหัส SpecPrep ควบคูก่บั 

TMTID ขา้งตน้ดว้ยเพือ่ชว่ยแยกแยะประเภทของยา HPP 

การเลอืก TMTID จากชุด concept ตามประเภทผลติภณัฑ ์HPP  

ยาบรรจใุหม่: ใชร้หัส SpecPrep=R  

ใช ้TMTID ของรายการทีต่รงกันจาก concept “TP” 

ยาปรุงใหม่: ใชร้หัส SpecPrep=M   

ใช ้TMTID ของรายการทีต่รงกันจาก concept “TP” 

ยาตามเภสชัต ารับ: ใชร้หัส SpecPrep=F  

ใช ้TMTID ของรายการเภสชัต ารับทีต่รงกนัจาก concept “GP-F” 

ยาเตรยีมเฉพาะราย: ใชร้หัส SpecPrep=X   

ใช ้TMTID ของรายการยาสตูรผสมทีต่รงกนัหรอืใกลเ้คยีงจาก concept “GP-X” 

ก. กรณียาบรรจใุหม ่(R) 

การเตรยีมขอ้มูลยาใน DC 

1. ยาบรรจใุหม ่มขีอ้มลูส าคญัอนัดบัแรกก็คอืชือ่ยา โดยเฉพาะ tradename ของยาส าเร็จรูปทีน่ ามาเปลีย่นขนาด
บรรจนัุน้ 

2. ขอ้มลูของขนาดบรรจ ุ(content) ขนาดใหมท่ีผ่ลติขึน้อาจมขีนาดเดยีวหรอืหลายขนาดก็ได ้แตจ่ะตอ้งใสข่อ้มลู

ของขนาดยาบรรจใุหมท่ัง้หมดมาใน DC 

3. ระบ ุproduct cat = ‘2’ 

4. ระบวุา่เป็นยาบรรจใุหมโ่ดยใชอ้กัษรยอ่ “R” ตอ่ดว้ยรหัสล าดบัการก าหนดขนาดทีผ่ลติ(แนะน าใหเ้รยีงจากขนาด
นอ้ยไปมาก) ลงในฟิลด ์SpecPrep รหัสล าดับเริม่จาก 1-9 ล าดบัตอ่จาก 9 คอื A,B … จนถงึ Z ไดท้ัง้ส ิน้ 35 ล าดับ 

ในแตล่ะตัวยา tradename 

5. คน้หา TMTID ในชดุ TP* มาใสใ่น field TMTID โดยขอ้มลูของ concept TP คอื ชือ่ทางการคา้, ชือ่ตัวยา, 

รูปแบบยา และความแรง ซึง่จะตอ้งตรงกบัยาส าเร็จรูปทีน่ ามาแบง่บรรจุ 

ตวัอยา่ง น ายาชือ่การคา้ Paramol (paracetamol 120mg/5ml syrup) ชนดิทีเ่ป็นแกลลอนขนาด 4L ผลติโดย ท ี
พ ีดรักส ์แลบบอราทอรสี ์มาแบง่ใสข่วด 100ml, 150ml และ 200ml   

 

*โปรดอา่นวธิกีารคน้หา TP ส าหรับตวัอยา่งนี้ทีภ่าคผนวก ก. – ยาบรรจใุหม ่(R) 



ข. กรณียาปรุงใหม ่(M) 

การเตรยีมขอ้มูลยาใน DC 

1. เมือ่ผลติยาปรุงใหม ่ขอ้มลูส าคญัอนัดบัแรกคอืชือ่ยา tradename ของยาส าเร็จรูปทีน่ ามาปรุงใหม ่

2. ขอ้มลูของรูปแบบยา (dosage form), ความแรง (strength) และขนาดบรรจ ุ(content) ตอ้งเป็นขอ้มลูใหม่
หลงัจากทีป่รุงส าเร็จแลว้ ถา้มหีลายขนาดบรรจตุอ้งใสข่อ้มลูขนาดบรรจุทัง้หมดมาใน DC 

3. ระบ ุproduct cat = ‘2’ 

4. ระบวุา่เป็นยาปรุงใหมโ่ดยใชอ้กัษรยอ่ “M” ตอ่ดว้ยรหัสล าดบัการก าหนดขนาดทีผ่ลติ(แนะน าใหเ้รยีงจากขนาด
นอ้ยไปมาก) ลงในฟิลด ์SpecPrep รหสัล าดับเริม่จาก 1-9 ล าดบัตอ่จาก 9 คอื A,B … จนถงึ Z ไดท้ัง้ส ิน้ 35 ล าดับ 

ในแตล่ะตัวยา tradename 

5. คน้หา TMTID ในชดุ TP* มาใสใ่น field TMTID โดยขอ้มลูของ concept TP คอื ชือ่ทางการคา้, ชือ่ตัวยา, 

รูปแบบยา และความแรง ซึง่จะตอ้งตรงกบัยาส าเร็จรูปทีน่ ามาปรุงใหม ่

ตวัอยา่ง น ายา Lasix (Hoechst, Germany) (Furosemide 40 mg) แบบเม็ด มาท าเป็น syrup 

 

*โปรดอา่นวธิกีารคน้หา TP ส าหรับตวัอยา่งนี้ทีภ่าคผนวก ข. – ยาปรุงใหม ่(M) 

 



ค. ยาตามเภสชัต ารบั (F) 

การเตรยีมขอ้มูลยาใน DC 

1. ขอ้มลูของรูปแบบยา (dosage form), ความแรง (strength) และขนาดบรรจ ุ(content) ตอ้งเป็นขอ้มลูใหม่

หลงัจากทีป่รุงส าเร็จแลว้ ถา้มหีลายขนาดบรรจตุอ้งใสข่อ้มลูขนาดบรรจุทัง้หมดมาใน DC 

2. ระบ ุproduct cat = ‘2’ 

3. ระบวุา่เป็นยาปรุงใหมโ่ดยใชอ้กัษรยอ่ “F” ตอ่ดว้ยรหัสล าดบัการก าหนดขนาดทีผ่ลติ (แนะน าใหเ้รยีงจากขนาด

นอ้ยไปมาก) ลงในฟิลด ์SpecPrep รหัสล าดับเริม่จาก 1-9 ล าดบัตอ่จาก 9 คอื A,B … จนถงึ Z ไดท้ัง้ส ิน้ 35 ล าดับ 
ในแตล่ะตัวยา tradename 

4. คน้หา TMTID ในชดุ GP-F * มาใสใ่น field TMTID โดยขอ้มลูของ concept GP-F คอื FSN ที ่จะตอ้งตรง/
ใกลเ้คยีงกบัยาตามเภสชัต ารับ นัน้ 

 

 



ภาคผนวก 

แนะแนวการคน้หา TMT เพือ่ท ารายการ HPP 

 เนือ่งจากรหัสส าคัญทีใ่ชใ้นรายการ HPP อา้งองิจากฐานขอ้มูล TMT เป็นหลกั และเพือ่เป็นตวัอยา่งการ

คน้หาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูดังกลา่ว ภาคผนวกของเอกสารนีจ้งึแสดงวธิกีารจัดท าขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Excel 
ซึง่ใชอ้า่น ฐานขอ้มลูของ THIS ที ่release เป็นแฟ้มในรูปแบบ excel  

ก. ยาบรรจใุหม ่(R) 

วธิกีารคน้หา TP สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื  

1. คน้หาผา่น relationship ระหวา่ง TPU กบั TP 

เนือ่งจากการเปลีย่นขนาดบรรจจุะน า trade product ทีน่ ามาแบง่ การอา้งองิจาก TPU ทีใ่ชไ้ปสู ่concept TP ซึง่
เป็น trade product เดยีวกนัทีไ่มร่ะบขุนาดบรรจ ุจงึเป็นการท างานตาม work flow ปกต ิแมว้า่การเชือ่มโยง TPU-

TP จะตอ้งใช ้file TPtoTPU.xls มาชว่ยดว้ยก็ตาม 

1.1 เปิดไฟล ์TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT.xls ฉบับลา่สดุ เพือ่คน้หารหัส TPU ยาส าเร็จรูปทีน่ ามาใชเ้สยีกอ่น 

โดยอยู่ทีโ่ฟลเดอร ์TMTRFxxxxxxxx > TMTRFxxxxxxxx ในแตล่ะ release ของ TMT 

 

1.2 คน้หา TPU เบือ้งตน้ โดยปุ่ ม Find หรอื Ctrl+F (1) แลว้ใสค่ยีเ์วริด์ทีเ่ป็นชือ่การคา้ยาทีเ่ราน ามาใช ้– 
Paramol (2) โดย TPU จะบง่บอกชือ่การคา้, รูปแบบยา, ความแรง และหนว่ยทีใ่ช ้ซึง่ตอ้งตรงกบัยา

ส าเร็จรูปทีเ่ลอืกมา (120mg/5ml syrup 4L Gallon) จะพบรหัส TPU ดา้นหนา้คอื “630811” (3) แตย่ังไม่
สามารถใสใ่น DC ได ้จะตอ้งน าไปเชือ่มโยงใหพ้บ TP เสยีกอ่น มฉิะนัน้จะตดิ C ในการเบกิ 

 

1.3 เขา้ไปยังโฟลเดอร ์Relationship ของ TMT โดยทีอ่ยูค่อื 

TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Relationship แลว้เลอืกไฟล ์TPtoTPUxxxxxxxx.xls 



 

1.4 เมือ่เปิดขึน้มาแลว้ จะเห็นไดว้า่ม ี2 คอลมัน์ ฝ่ังซา้ย คอื TPID (รหัสทีเ่ราจะตอ้งน าไปใส ่DC)        ฝ่ังขวา คอื 

TPUID (รหัสทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่2) 

 

1.5 ท าการคน้หา TP โดยปุ่ ม Find หรอื Ctrl+F (1) โดยใสค่ยีเ์วริด์ TPU ทีเ่ราหามาไดจ้ากขัน้ตอนที ่2 น่ันคอื 

630811 (2) จากนัน้เราจะพบ TP ของมันอยู่ทางซา้ยมอื ในทีน่ีค้อื “630807” (3) ซึง่เป็นรหัสทีถู่กตอ้งทีส่ามารถ
น าไปใสใ่น Drug Catalog ตามตวัอย่างดา้นบนน่ันเอง 

 



2. คน้หาจาก TP โดยตรง 

เป็นวธิทีีเ่หมาะกับผูท้ีเ่ขา้ใจ concept ตา่งๆ ของ TMT ในระดับทีส่ามารถเลอืกน ามาใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง ในกรณีนี ้
คอืการคน้หารหัสรายการ TP  จากชดุ concept TP โดยตรง ไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้TPU ของยาทีเ่ปลีย่นขนาดบรรจมุา

หา TP ทีเ่ป็นผลติภัณฑต์น้ทางของมัน 

2.1 เลอืกไฟล ์TPxxxxxxxx.xls จากทีอ่ยูโ่ฟลเดอรต์ามนี้ 

 TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Concept  

 

2.2 Concept ของ TP นัน้เปรยีบเสมอืนตน้ทางของ TPU โดยจะมกีารบง่บอกถงึชือ่การคา้, รูปแบบยา และความ
แรง แตจ่ะไมม่หีน่วยการใชข้องยาเฉกเชน่ TPU ซึง่สามารถคน้หา TP โดยปุ่ ม Find หรอื Ctrl+F (1) แลว้ใสค่ยี์

เวริด์เป็นชือ่การคา้ยาทีเ่ราน ามาใช ้– Paramol (2) แตต่อ้งตรวจสอบรูปแบบยา ความแรง และผูผ้ลติใหต้รง
ตามทีใ่ชด้ว้ย (120mg/5ml syrup ท.ีพ.ี ดรัก แลบอราทอรีส่)์ เมือ่พบสามารถรหัส TP ดา้นหนา้คอื “630807” 

(3) มาใชไ้ดท้นัท ี 

 



ข. ยาปรุงใหม ่

การปรุงใหมก็่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งอา้งองิ Trade Product ทีน่ ามาใชเ้ฉกเชน่เดยีวกับการบรรจใุหม่ จงึจะตอ้งใช ้
Concept TP เชน่กนั ซึง่ก็มวีธิกีารคน้หา 2 วธิเีหมอืนกบัยาบรรจใุหม ่

1. คน้หาผา่น relationship ระหวา่ง TPU กบั TP 

1.1 เปิดไฟล ์TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT.xls ฉบับลา่สดุ เพือ่คน้หารหัส TPU ยาส าเร็จรูปทีน่ ามาใช ้ 

 

1.2 คน้หารหัส TPU ของยาส าเร็จรูป Lasix (Hoechst, Germany) (Furosemide 40 mg) tablet มาเป็น 

“357423” ซึง่จะน าไปเชือ่มโยงคน้หา TP  

 

1.3 เขา้ไปยังโฟลเดอร ์Relationship ของ TMT แลว้เลอืกไฟล ์TPtoTPUXXXXXXXX.xls 

 



1.4 คน้หา TP โดยปุ่ ม Find หรอื Ctrl+F (1) ใสค่ยีเ์วริด์ทีเ่ป็น TPU ของ Lasix (Hoechst, Germany) 

(Furosemide 40 mg) น่ันคอื 357423 (2) จะพบ TP ของมันอยู่ทางซา้ยมอื ในทีน่ีค้อื “357410” (3) ซึง่เป็น
รหัสทีถ่กูตอ้งซึง่ถกูน าไปใสใ่น Drug Catalog ตามตวัอย่างดา้นบนน่ันเอง 

 

2. คน้หาจาก TP โดยตรง 

2.1 เปิดไฟล ์TPxxxxxxxx.xls จาก TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Concept  

 

2.2 คน้หาดว้ยปุ่ ม Find (Ctrl+F) ดว้ยชือ่การคา้จะตอ้งตรวจสอบรูปแบบยา, ความแรง และผูผ้ลติใหต้รงกบัที่

น ามาใชจ้รงิ อยา่งในกรณีนี ้TP ทีถ่กูตอ้งตรงตามทีจ่รงิคอื “357410” 

 


