
ขอ้ก ำหนด เรือ่ง บญัชยีำอำ้งองิ (Drug Catalog) 

ส ำนกังำนกลำงสำรสนเทศบรกิำรสขุภำพ (สกส.) 

1. ทีม่ำและกำรจดัท ำบญัชรีำยกำรยำอำ้งองิ 

บญัชรีายการยาอา้งองิ (Drug Catalog) เป็นเครือ่งมอืส าคญัทีใ่ชใ้นการเบกิจา่ย เพือ่ชว่ยในการ
เป็นขอ้มลูอา้งองิใหก้บัการท าธรุกรรมแตล่ะครัง้ ท าใหก้ารเบกิจา่ยเกดิความสะดวกและถกูตอ้งแกท่ัง้ฝ่าย
โรงพยาบาลและฝ่ายผูต้รวจสอบ สามารถน าไปใชป้ระโยชนก์บัธรุกรรมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาของทาง
โรงพยาบาลไดท้ัง้หมด จงึถอืเป็นพืน้ฐานส าคญัทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับการเบกิจา่ยในปัจจบุนั 

การจัดท าบญัชยีาอา้งองินัน้ โดยหลักแลว้จะใชข้อ้มลูยาของทางโรงพยาบาล ซึง่เป็น Master file เขา้
มาสูโ่ครงสรา้งบญัชยีาอา้งองิของ สกส. ซึง่เป็นรปูแบบตาราง โดยซึง่จะมฟิีลดต์า่ง ๆ ดังนี ้ 

1.  HospDrugCode รหัสยาที ่รพ. ก าหนด (local drug code/id) 

เป็นรหัสยาที ่รพ.ใชใ้นระบบสารสนเทศของ รพ. โดยอา้งองิไดถ้งึระดับชือ่ทาง
การคา้ รว่มกบั รปูแบบยา(dose form), ความแรง (strength) และ ขนาด
บรรจ ุ(content) ตลอดจนวธิกีารจา่ยหรอืเตรยีมยาแบบเฉพาะ(ถา้ม)ี ของ
รายการยานัน้ 

2.  ProductCat ประเภทยาและเวชภณัฑ ์

รหัส 1 – 7 ระบปุระเภทยาและเวชภัณฑ ์ 

1 = ยาแผนปัจจุบนัทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้ 5 = ยาการรักษาทางเลอืกอืน่ 

2 = ยาแผนปัจจุบนัผลติใชเ้อง           6 = เวชภัณฑ ์  

3 = ยาแผนไทยทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้ 7 = อืน่ๆ 

4 = ยาแผนไทยผลติใชเ้อง 

3. TMTID1 รหัส TMT  

เป็น TPUID ของรายการยาทัว่ไปจากฐานขอ้มลู TMT ทีม่คีณุสมบตัติรงกบั
รายการนี้  

เป็น TPID ของรายการยาแบง่บรรจหุรอืยาปรงุใหมจ่ากฐานขอ้มลู TMT ทีม่ี
คณุสมบตัติรงกบัรายการนี ้ 

เป็น GP-ID ของรายการยาโรงพยาบาลตามเภสชัต ารับในชดุ concept GP-F 
TMT ทีม่คีณุสมบตัติรงกบัรายการนี้  

4. SpecPrep
1
 การจัดเตรยีมผลติภณัฑย์าของโรงพยาบาลเป็นพเิศษ 

ใชก้บัรายการยาทีผ่ลติในโรงพยาบาล เชน่ การบรรจใุหม,่ ปรงุใหม,่ ผลติขึน้
ตามเภสชัต านับ หรอืเตรยีมพเิศษส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย ขอ้มลูสว่นนี้เวน้วา่ง
ไวเ้มือ่เป็นรายการยาปกตทิีไ่มไ่ดจั้ดเตรยีมใหม ่ 

เป็นรหัส 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกระบปุระเภทรายการยาทีผ่ลติในโรงพยาบาล 

R = ยาแบง่บรรจใุหม่   M = ยาปรุงใหม ่

F = ยาโรงพยาบาลตามเภสชัต ารับ X = ยาเตรยีมเฉพาะราย 

ต าแหน่งที ่2 เป็นอกัษร{1-9,A-Z} ใชแ้ยกแยะล าดับของการก าหนดขนาด
บรรจหุรอืวธิกีารเตรยีม  

5. GenericName ชือ่สามัญทางยา 

1. ระบเุป็นขอ้ความ เชน่  Methotrexate 

2. ส าหรับยาทีม่สีารออกฤทธิม์ากกวา่หนึง่ (multiple active ingredient) ตอ้ง
ระบตุัวยาอยา่งนอ้ย 2 ตัวยาโดยใช ้“+” คั่นระหวา่งสารออกฤทธิแ์ตล่ะตัว  

  เชน่ Zidovudine + Lamivudine 



กรณีทีม่ตีัวยาทีเ่ป็นสารออกฤทธิม์ากกวา่ 2 ตัวยา สามารถระบทุัง้หมดตามทีม่ี
หรอืละไว ้โดยระบเุป็น +etc. ส าหรับตัวยาตัง้แตตั่วที ่3 เป็นตน้ไป 

6. TradeName ชือ่ทางการคา้ 

1. ระบยุีห่อ้ของยาเป็นค าอธบิาย เชน่ Eprex 
2. กรณีเป็นยาผลติโดยองคก์ารเภสชักรรม ซึง่มักจะใชช้ือ่สามัญทางยาเป็นชือ่
ทางการคา้ การระบชุือ่ทางการคา้ของยานี้ ใหใ้ชช้ือ่สามัญตอ่ทา้ยดว้ย GPO 

7. DSFCode รหัส Dose Form Strength 

เป็นรหัส(ถา้ม)ีของ dosage form ตามขอ้ 6. ระบ ุถา้ร.พ.ก าหนดไวใ้ช ้
รปูแบบเป็นตามทีร่.พ.ใชอ้ยู ่

8. DosageForm รปูแบบของยา 

ระบใุนรปูแบบของค าอธบิาย เชน่ syrup, powder, tablet, capsule หรอื 
injection  เป็นตน้ 

9. Strength
2
 ความแรงของยา 

เป็นค าอธบิายมรีปูแบบเป็น ตวัเลขของปรมิาณยา+หน่วยน ้าหนัก/ขนาดบรรจ ุ 

10. Content ขนาดบรรจ ุ

ราคาขายมหีน่วยเป็นบาท+สตางค ์เป็นราคาตอ่หน่วยขนาดบรรจ ุใชเ้ป็นราคา
อา้งองิในการคดิจ านวนเงนิคา่ยาทีจ่า่ย 

11. Distributor บรษัิทผูจั้ดจ าหน่าย 

12. Manufacturer บรษัิทผูผ้ลติ 

13. ISED เป็นยาในบญัชยีาหลักหรอืไม ่

ใชร้ะบวุา่ยารายการนี้เป็นยาในบญัชยีาหลักหรอืไม ่โดยใสค่า่ดังนี ้

E : เป็นยาทีอ่ยูบ่ญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ(ED) 

N  : เป็นยาทีอ่ยูน่อกบญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ(Non–ED) 
E* : เป็นยาในบญัชยีาหลักแหง่ชาตทิีม่เีงือ่นไขการสัง่ใชย้า เชน่ยาในบญัช ี
ก, ข บางรายการ, ยาในบญัช ีจ เป็นตน้ 

14.    NDC รหัสยา 24 หลัก 

หากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลไดม้กีารบนัทกึรหัสยา 24 หลักของยา
รายการนัน้ไวอ้ยูแ่ลว้สามารถสง่มาในฟิลดน์ีไ้ด ้

15. Unitsize 
3
 จ านวนหน่วยบรรจ ุ

16. UnitPrice 
3
 ราคาขายตอ่จ านวนหน่วยบรรจนัุน้ๆ 

17. UpdateFlag flag ระบกุรณีการปรับปรงุ 

A = add เป็นรายการยาใหมท่ีเ่พิม่ 

D = delete เป็นการยกเลกิรายการเดมิในบญัช ี

E = edit เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของขอ้มลูในรายการทีเ่คยมใีนบญัชแีลว้ 
ซึง่จะอา้งองิดว้ย HospDrugCode เดยีวกนั ทัง้นี้ไมใ่ชก้บัการแกไ้ข unitprice 

U = update เป็นการแกไ้ขเพยีง unitprice เทา่นัน้ 

18. DateChange วันทีป่รับปรงุขอ้มลู ไมนั่บการปรับเปลีย่น unitprice 

เป็นวันที(่+เวลาถา้ม)ีลา่สดุทีแ่กไ้ข/ปรับปรงุรายการนี ้ซึง่อาจเป็นวันเวลา
เดยีวกนัหรอืวันเวลากอ่นทีจ่ะสง่ใหแ้ก ่สกส การปรับปรงุนีไ้มนั่บการปรับราคา  

รปูแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ใหร้ะบเุป็นปีปฏทินิสากล เชน่ 
2015 เป็นตน้ กรณีทีไ่มร่ะบ ุhh:mm จะถอืวา่ใช ้00:00  



19. DateUpdate วันทีบ่นัทกึการปรับเปลีย่น unitprice 

เป็นวันที(่+เวลาถา้ม)ี บนัทกึราคายาใหมเ่ขา้สูร่ะบบ วันเวลานีม้ักเป็นวนัเวลา
กอ่นหนา้ หรอืเป็นวันเวลาเดยีวกนักบั DateEffective 

รปูแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ใหร้ะบเุป็นปีปฏทินิสากล เชน่ 
2015 เป็นตน้ กรณีทีไ่มร่ะบ ุhh:mm จะถอืวา่ใช ้00:00  

20. DateEffective วันทีก่ารปรับปรงุรายการยามผีลใช ้

เป็นวันทีแ่ละเวลาทีก่ารปรับปรงุราคายามผีลเริม่บงัคับใช ้ 

รปูแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ใหร้ะบเุป็นปีปฏทินิสากล เชน่ 
2015 เป็นตน้ กรณีทีไ่มร่ะบ ุhh:mm จะถอืวา่ใช ้00:00  

หมายเหตุ 

1 ค าอธบิายเพิม่เตมิในการระบรุหัส TMT และ SpecPrep ของกลุม่ผลติภัณฑย์าของโรงพยาบาล (HPP)  

โปรดอา่นในเอกสาร “วธิกี ำหนดรหสั TMT ของผลติภณัฑย์ำของโรงพยำบำลใน Drug Catalog ของ
ส ำนกังำนกลำงสำรสนเทศบรกิำรสขุภำพ (สกส.)” 

2 ค าอธบิายเพิม่เตมิในการระบคุวามแรงของยาและขนาดบรรจตุา่ง ๆ
 

กรณีเป็นยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบเม็ด (tab, cap) ขนาดบรรจจุะเป็น 1 เมด็เสมอ ดังนัน้ในการระบคุ าอธบิายของ
ความแรง/ขนาดบรรจ ุจงึเป็นตอ่ /1 หรอืไมร่ะบกุ็ได ้

เชน่  Paracetamol Tablet 500 mg ความแรงทีร่ะบ ุจงึเทา่กบั 500 mg 

ยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบ สารละลาย หรอื ยาทีเ่ป็นน ้า จะเป็นหน่วยความแรงจะเป็นตอ่ขนาดบรรจขุองขวดยา 

เชน่ Lasix Injection 10 mg ในขนาดบรรจ ุ2 ml ดังนัน้ความแรงของยานี ้จงึเป็น  5 mg/ml  

ยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบครมี หรอื gel ใหร้ะบเุป็นตัวเลข +%/หน่วย เป็น W/W หรอื W/V   

เชน่  Delacor 0.05%W/W Cream 5 gm ความแรงทีร่ะบจุงึเทา่กบั 0.05% W/W  

3 ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัหน่วยบรรจแุละราคาขายตอ่หน่วย 

1. ยาทีม่ ีDosage form, ความแรงเดยีวกนั แต ่unitsize ตา่งกนั จะมรีหัส TMT ตา่งกนัดว้ย 

2. ยาทีม่ ีDosage form, ความแรงเดยีวกนั และม ีunitsize = 1 เป็นกรณีทีใ่ชก้นัแพรห่ลายในปัจจบุนั 

 2.1 ยากลุม่ของแข็ง (Solid) จะม ีunitsize = 1 

 2.2 ยากลุม่ทีไ่มใ่ชข่องแข็ง (Non-Solid) ทีค่วามแรงเดยีวกนั จะม ีunitsize = 1 

ดังนัน้ในฟิลดน์ีจ้งึแนะน าใหใ้ส ่1 เป็นหลกั 

3. แตใ่นกรณีทีน่ ายากลุม่ 2.1 หรอื 2.2 มา pack รวมกนั เพือ่จา่ยในคราวเดยีว เชน่ การจ าหน่ายยาแบบ
ยกกลอ่งในคราวเดยีว หรอืม ีpackage แบบเหมาซึง่จะมรีาคาพเิศษทีไ่ดรั้บสว่นลดจากราคาปกต ิ

 Unitsize จะ = จ านวนพหคุณูของ 2.1 หรอื 2.2 นัน้ 

 Unitprize จะ = ราคารวมขาย ซึง่สามารถเป็น  

 (ราคาเดีย่วของ 2.1 หรอื 2.2) X Unitsize หรอืต า่กวา่นัน้ก็ได ้(กรณีทีโ่รงพยาบาลมสีว่นลดให ้
ส าหรับการจ าหน่ายจ านวนมาก) 

ทำ่นสำมำรถดตูวัอยำ่ง Drug Catalog ไดจ้ำกไฟล ์DrugCat_example 



2. บญัชขีอ้มลูยำและรหสัยำมำตรฐำนไทย (Thai Medicines Terminology; TMT) 

เป็นรหัสทีม่คีวามจ าเพาะเจาะจง และครอบคลมุรายการยาทีใ่ชใ้นระบบบรกิารสขุภาพไทย 
ลักษณะเป็นเลข 6 หลัก โดยหน่วยงานผูรั้บผดิชอบในการออกรหัสคอื ศนูยม์าตรฐานพัฒนาระบบ
สขุภาพไทย (ศมสท.) และจะมกีารออกรหัสทกุ 15 วัน เพือ่ใหค้รอบคลมุไปถงึยาใหมท่ีม่กีารขึน้ทะเบยีน
อยูเ่รือ่ยๆ โดยในระดบัละเอยีดทีส่ดุทีใ่ชค้อื Trade Product Use (TPU) ซึง่เป็นรหัสทีส่ามารถบง่บอกได ้
ถงึระดับชือ่ทางการคา้ ตวัยา รปูแบบยา ความแรง และขนาดทีใ่ช ้ดังนัน้การใชร้หัสยามาตรฐานจงึ
เหมาะสมกบัระบบเบกิจา่ย เนือ่งจากมคีวามจ าเพาะเจาะจงกบัยาตามรายการจรงิ 
สามารถ download รหัสยามาตรฐานไดจ้าก http://www.this.or.th/tmt_download.php  

ตัวอยา่งตารางรหสัยามาตรฐานของ ศมศท. 

 

3. ชอ่งทำงกำรสง่ 

ทางโรงพยาบาลสามารถสง่ไฟล ์Drug Catalog ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ table เชน่ ไฟล ์MS 
Excel(.xls) หรอื ไฟล ์CSV (.csv) มายงัสง่สกส. เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูไดผ้า่นทางอเีมลล ์
Drugcat@chi.or.th ซึง่จะเป็นชอ่งทางหลักระหวา่ง สกส. และผูป้ระสานงานของโรงพยาบาล  

รปูแบบของไฟลท์ีส่ง่ มรีปูแบบการตัง้ชือ่ไฟลใ์นการสง่ขอ้มลูเป็น ดังนี ้ 

HCODEDrugNXXX.EXT 
ค าอธบิายเพิม่เตมิ  

HCODE : คอืรหัสโรงพยาบาล 5 หลัก  

XXX : เป็นเลขของงวดการสง่ เชน่ หากเป็นการสง่ครัง้แรกของโรงพยาบาล XXX จะเทา่กบั 001 หากมี
การสง่ครัง้ตอ่ไปจะเป็น 002 – 999 ซึง่จะตอ้งไมซ่า้กนัในการสง่แตล่ะครัง้  

.EXT : เป็นรปูแบบไฟลท์ีก่ าหนดใหส้ง่ คอื ไฟล ์MS Excel(.xls) หรอื ไฟล ์CSV (.csv)  

ตัวอยา่ง  
โรงพยาบาล A รหัส รพ. เป็น 10000 มกีารสง่ บญัชรีายการยาให ้สกส. ครัง้แรก ชือ่ไฟลบ์ญัชรีายการ
ยาทีส่ง่ จะถกูตัง้ชือ่เป็น 10000DrugN001.XLS  

และเมือ่มกีารสง่รายการยาครัง้ตอ่ไป ชือ่ไฟลจ์ะตอ้งถกูตัง้เป็น 10000DrugN002.XLS 

http://www.this.or.th/tmt_download.php


4. กำรอพัเดท Drug Catalog 

ยาภายในโรงพยาบาลยอ่มจะมกีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา ไมว่า่กรณีทีม่ยีาใหมเ่ขา้มา ยาที่
เลกิใชอ้ยา่งถาวร รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงราคา ซึง่ลว้นเกีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมในแตล่ะชว่งเวลา 
ดังนัน้ในบญัชยีาอา้งองิยอ่มจะตอ้งมกีารอพัเดทตามเวลาทีโ่รงพยาบาลเห็นสมควร เพือ่มใิหก้ารเบกิจา่ย
เกดิความตดิขดั 

จากทีไ่ดช้ ีแ้จงไปในหัวขอ้ชอ่งทางการสง่ โรงพยาบาลสามารถสง่ขอ้มลูใหมเ่ขา้มาไดเ้ป็นงวด ๆ 
โดยระบเุลขทีง่วดไลต่ามล าดับไปเรือ่ยๆ ซึง่รายการสง่นัน้จะสง่มาเป็นจ านวนกีร่ายการก็ไดใ้นแตล่ะครัง้ 
แตร่ายการทีส่ง่นัน้จะตอ้งมคีณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึง่ตามนี้ 

1. เป็นรายการใหมท่ีไ่มเ่คยมมีากอ่นใน Drug Catalog (การเพิม่ยาใหม)่ ระบฟิุลด ์Updateflag เป็น A 

2. เป็นรายการเกา่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคา ระบ ุUpdateflag เป็น U และระบ ุDateUpdate เพือ่บอก
วันทีม่กีารอพัเดท รวมไปถงึ DateEffective คอื วันทีต่อ้งการใหม้ผีล 

3. เป็นรายการเกา่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดอืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัราคา ระบ ุUpdateflag เป็น E 
และระบ ุDateChange เป็นวันทีป่รับปรงุขอ้มลู 

4. เป็นรายการเกา่ทีต่อ้งการยกเลกิ ระบ ุUpdateflag เป็น D 

ยาตวัใดทีม่กีารอพัเดททีเ่ปลีย่นแปลงทัง้ราคาและรายละเอยีดอืน่ ๆ (ทัง้ U และ E) พรอ้มกนั ใหส้ง่
รายการแยกเป็นแตล่ะกรณี รวมเป็น 2 รายการ 


