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บัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาล: 
โครงสร้างแฟ้มข้อมูลและแนวทางการน าไปใช้งานในระบบเบิกจ่าย 

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2557 (Version 1.0) 

 เอกสารนี้เป็นแนวทางในจัดท าบัญชีรายการยาอ้างอิง drug catalog และช่องทางการส่งรายการที่มีการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมให้แก่ สกส เพ่ือใช้กับระบบเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

เอกสารบัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาลฉบับนี้เป็นการปรับปรุงครั้งแรกหลังประกาศใช้เมื่อ เม.ย. 2556  
เป็นการปรับปรุงให้รองรับการใช้งานกับ Thai Medical Terminology (TMT) ที่เป็นฐานข้อมูลยามาตรฐานที่ ศูนย์
พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท) พัฒนาและบ ารุงรักษาอยู่ และเพ่ิมรายละเอียดให้พร้อมใช้กับแนว
ทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนทีเ่กีย่วกับยา ตามประกาศ ว. 472 ของกรมบัญชีกลาง 

  

สรุปการปรับปรุงท่ีส าคัญ 

- เพิ่ม fields ใน drug catalog ให้ระบุยาที่เป็นยาต ารับโรงพยาบาล, เปลี่ยนขนาดบรรจ,ุ extemporaneous ที่
จดัเตรียมใช้เองหรือจ่ายเองหรือจา่ยให้แก่สถานพยาบาลอื่น  

- วิธีการบันทึกรายละเอียดของยาที่สถานพยาบาล แบ่งบรรจ/ุจ่ายเปน็ขนาดบรรจุต่างๆ 

- การตรวจสอบคู่รหัสรายการยาของ ร.พ.กับ TMTID ของยาในบัญชี TMT 

- การตรวจสอบราคาขายต่อหน่วยและวันท่ีธุรกรรมเบิก ต้องสัมพันธ์กบั UnitPrice + DateEffective  

- การตรวจสอบข้อมลูใดๆ ต้องสมัพนัธ์กับ DateEffective  

ยาและเวชภัณฑ์ที่ drug catalog ยังไม่ครอบคลุม 
Drug catalog ยังไมไ่ด้ออกแบบให้บันทึก 

- รายละเอียดของคณุสมบัติและแบบแผนการท าข้อมลูยาต ารับโรงพยาบาล, เปลี่ยนขนาดบรรจ,ุ extemporaneous 
(HPP) สามารถอ้างอิงไดจ้ากเอกสาร “CHI_วิธีให้รหัส TMT ของผลติภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในdc” 

- ยาสมุนไพร 

- เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยาที่มีการเบิกจ่ายผ่านห้องยา 
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กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้สถานพยาบาล 34 แห่งในปี 2554 และอีก 134 แห่งในปี 2555 ส่งข้อมูลการเบิก
ระบบจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดของยาแต่ละตัว 
บัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาล (drug catalog) เป็นรายการยาทั้งหลายที่สถานพยาบาลมีใช้และสั่งจ่ายให้แก่
ผู้ป่วย ส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส) ขอให้สถานพยาบาลจัดส่ง drug catalog นี้ให้แก่ สกส ซ่ึงใช้
บัญชีรายการยานี้เป็นชุดข้อมูลอ้างอิงส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบิกของแต่ละสถานพยาบาล และ
เนื่องจากรายการยาและราคายามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ จึงมีความส าคัญยิ่งทีส่ถานพยาบาลจะต้องปรับปรุงบัญชี
นี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดส่งรายการที่มีการปรับปรุงไปยัง สกส อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเบิกจะ
ใช้รายละเอียดของยาแต่ละรายการในบัญชี ทั้งตัวยา, ราคาและวันที่ก าหนดใช้ราคา, และเงื่อนไขอ่ืนที่เกี่ยวกับการเบิก
จาก drug catalog ของแต่ละสถานพยาบาลเป็นเกณฑ์ 

ในปี 2556  กรมบัญชีกลางประกาศใช้รหัสยาและข้อมูลยาจาก TMT เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้กับระบบเบิกค่า
รักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในปี 2557 กรมบัญชีกลางมีแผนปรับปรุงข้อมูลยาที่ส่งเบิกให้ได้
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ติดตาม, วิเคราะห์และก ากับมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมที่มีแผน
ด าเนินการในปีนี้ และมาตรการอื่นที่จะมีตามมาตามความพร้อมของระบบงานของสถานพยาบาล  โดย ศมสท ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัด สวรส ได้พัฒนา TMT 

- ให้ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ในระบบเบิกจ่ายตรงให้ได้มากที่สุด และออกแบบให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
รองรับการใช้อ้างอิงกับกรณีการจัดจ่ายยากรณีต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในสถานพยาบาลได้  

- มีความครอบคลุมเกินกว่าร้อยละ 95 ของยาที่มีใช้อยู่ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ และได้จัดระบบให้
สถานพยาบาลแจ้งขอเพ่ิมรายการยาได้อย่างสะดวกในกรณีสถานพยาบาลมียาที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ใน TMT 

- รองรับการเพ่ิมเติมและปรับปรุงรายการทีม่ีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ปัจจุบันมีการ release update 
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน 

สถานพยาบาลอ่ืนที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 168 แห่ง 

ส าหรับสถานพยาบาลของทางราชการอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสถานพยาบาล 168 แห่งข้างต้น กรมบัญชีกลางมี
แผนที่จะให้สถานพยาบาลต้องส่งข้อมูลยาที่เบิกในระบบจ่ายตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกัน 
โดยในระยะแรกของต้นปี 2557 จึงเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลโดยก าหนดให้สถานพยาบาลของทางราชการ
นอกกลุ่ม 168 แห่งจัดท า drug catalog ในรูปแบบที่ก าหนดในเอกสารนี้และจัดส่ง drug catalog ให้แก่ สกส ด้วย ใน
ระยะต่อไป drug catalog ที่จัดท าคู่กับการศึกษาฐานข้อมูล TMT ของสถานพยาบาลกลุ่มนี้ จะถูกใช้ประโยชน์ใน
ระบบเบิกยาด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยสถานพยาบาลไม่ต้องมีการท างานส่วนนี้อีก 
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โครงสรา้งขอ้มลูของ drug catalog 

โครงสรา้งแฟ้มขอ้มลู drug catalog นีม้กี าหนดไวอ้ยา่งจ ากดั เพือ่ไมเ่ป็นภาระตอ่สถานพยาบาลเกนิความ
จ าเป็นทีต่อ้งใชง้านในระยะแรก โดยประกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐาน ตามตารางดา้นลา่ง 

ทัง้นีห้ากโครงสรา้งขอ้มลูนีม้รีปูแบบไมต่รงกบัที ่สถานพยาบาลใชอ้ยู ่สถานพยาบาล สามารถสง่ขอ้มลูที่
ใชอ้ยูม่าให ้สกส. กอ่นได ้เพือ่ลดเวลาในการจัดเตรยีมขอ้มลูในชว่งแรก สกส. จะท าการตรวจสอบและแจง้ผล
การตรวจสอบ เพือ่ใหส้ถานพยาบาลไดป้รับปรงุ และหากตอ่ไปมกีารแกไ้ขขอ้มลูแลว้สามารถสง่มาปรับปรงุ
เพิม่เตมิได ้

ล าดบั Field Name ความหมาย/ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

  1 HospDrugCode รหัสยาที ่รพ. ก าหนด (local drug code/id) 
เป็นรหัสยาที ่รพ.ใชใ้นระบบสารสนเทศของ รพ. โดยอา้งองิได ้ถงึระดับชือ่ทางการคา้ 
รว่มกบั รปูแบบยา(dose form), ความแรง (strength) และ ขนาดบรรจ ุ(content) 
ตลอดจนและวธิกีารจา่ยหรอืเตรยีมยาแบบเฉพาะ(ถา้ม)ี ของรายการยานัน้ 

  2 ProductCat ประเภทยาและเวชภณัฑ ์
รหัส 1 – 7 ระบปุระเภทยาและเวชภัณฑ ์1 

  3 TMTID รหัส TPUCode ของ TMT  
เป็นรหัส TMTID ของรายการในฐานขอ้มลู TMT ทีม่คีณุสมบตัติรงกบัรายการนี ้ 

  4 SpecPrep การจัดเตรยีมผลติภณัฑแ์บบเฉพาะ  
ใชก้บัรายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงขนาดบรรจ,ุปรงุใหม,่ตามเภสชัตารับ หรอืมกีารเตรยีม
พเิศษเฉพาะรายจากตวัยาตัง้ตน้ ขอ้มลูสว่นนี้เวน้วา่งไวเ้มือ่เป็นรายการยาปกตทิีไ่มไ่ด ้
จัดเตรยีมใหม ่ตามขา้งตน้ 
เป็นรหัส 2 ต าแหน่ง ตวัแรกระบปุระเภทการจัดเตรยีมเฉพาะ; 
    R = ยาบรรจใุหม ่(Repackaged Product) 
    M = ยาปรงุใหม ่(Reformulated Product) 
    F = ยาโรงพยาบาลตามเภสชัตารับ (Hospital Formula) 
    X = ยาเตรยีมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation)  
ตัวที ่2 เป็นอกัษร 0-9, A-Z ใชแ้ยกแยะขนาดบรรจแุละหรอืวธิกีารเตรยีม 

  5 GenericName ชือ่สามัญทางยา 
1. ระบเุป็นขอ้ความ เชน่  Methotrexate 
2. ส าหรับยาทีม่สีารออกฤทธิม์ากกวา่หนึง่ (multiple active ingredient) ตอ้งระบตุัว
ยาอยา่งนอ้ย 2 ตวัยาโดยใช ้“+” คั่นระหวา่งสารออกฤทธิแ์ตล่ะตัว  
  เชน่ Zidovudine + Lamivudine 
กรณีทีม่ตีัวยาทีเ่ป็นสารออกฤทธิม์ากกวา่ 2 ตัวยา สามารถระบทุัง้หมดตามทีม่หีรอืละ
ไว ้โดยระบเุป็น +etc. ส าหรับตัวยาตัง้แตตั่วที ่3 เป็นตน้ไป 

  6 TradeName ชือ่ทางการคา้ 
1. ระบยุีห่อ้ของยาเป็นค าอธบิาย เชน่ Eprex 
2. กรณีเป็นยานผลติโดยองคก์ารเภสชักรรม ซึง่มักจะใชช้ือ่สามัญทางยาเป็นชือ่ทาง
การคา้ การระบชุือ่ทางการคา้ของยานี้ ใหใ้ชช้ือ่สามญัทางยาตอ่ทา้ยดว้ย GPO  

  7 DSFCode รหัส Dose Form Strength 
เป็นรหัส(ถา้ม)ีของ dosage form ตามขอ้ 5. ระบ ุถา้ร.พ.ก าหนดไวใ้ช ้รปูแบบเป็น
ตามทีร่.พ.ใชอ้ยู ่

  8 DosageForm รปูแบบของยา 
ระบใุนรปูแบบของค าอธบิาย เชน่ syrup, powder, tablet, capsule หรอื injection  
เป็นตน้ 

  9 Strength ความแรงของยา 
เป็นค าอธบิายมรีปูแบบเป็น ตวัเลขของปรมิาณยา+หน่วยน ้าหนัก/ขนาดบรรจ ุ2 

  10 Content ขนาดบรรจ ุ
หน่วยเล็กทีส่ดุทีจ่า่ยใหแ้กผู่ป่้วยโดย   
- ยาทีร่ปูแบบเป็นเม็ดขนาดบรรจ ุจะเทา่กบั 1 เม็ดเสมอ 
- ยาทีร่ปูแบบเป็นน ้าหรอืสารละลาย คอื ปรมิาตรทีบ่รรจ ุเชน่ 4 oz, 5 ml เป็นตน้2 

- ยาทีเ่ป็นครมี ขนาดบรรจ ุเป็น gm/หลอดเป็นตน้2 
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  11 UnitPrice ราคาขายตอ่หน่วย 
ราคาขายมหีน่วยเป็นบาท+สตางค ์เป็นราคาตอ่หน่วยขนาดบรรจ ุใชเ้ป็นราคาอา้งองิใน
การคดิจ านวนเงนิคา่ยาทีจ่า่ย 

  12 Distributor บรษัิทผูจั้ดจ าหน่าย 
อาจเป็นบรษัิทผูห้รอืน าเขา้ หรอืเป็นผูผ้ลติ และขึน้ทะเบยีนดว้ยทัง้นี้ ถอืตามทีบ่นัทกึไว ้
ในระบบของร.พ.3 

 13 Manufacturer บรษัิทผูผ้ลติ 
อาจเป็นบรษัิทผูจ้ าหน่ายหรอืน าเขา้ และขึน้ทะเบยีนดว้ยทัง้นี้ ถอืตามทีบ่นัทกึไวใ้น
ระบบของร.พ.3 

 14 ISED เป็นยาในบญัชยีาหลักหรอืไม ่
ใชร้ะบวุา่ยารายการนี้เป็นยาในบญัชยีาหลักหรอืไม ่โดยใสค่า่ดังนี ้
E : เป็นยาทีอ่ยูบ่ญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ(ED) 
N  : เป็นยาทีอ่ยูน่อกบญัชยีาหลักแหง่ชาต ิ(Non–ED) 
E* : เป็นยาในบญัชยีาหลักแหง่ชาตทิีม่เีงือ่นไขการสัง่ใชย้า เชน่ยาในบญัช ีก, ข บาง
รายการ, ยาในบญัช ีจ เป็นตน้ 

 15 NDC24 รหัสยา 24 หลัก 
หากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลไดม้กีารบนัทกึรหัสยา 24 หลักของยารายการ
นัน้ไวอ้ยูแ่ลว้สามารถสง่มาในฟิลดน์ี้ได ้

 16 Packsize ขนาด/บรรจภุัณฑ ์
[ถา้ม]ี ใหร้ะบใุนกรณีทีย่ารายการดังกลา่ว ร.พ. ก าหนดวา่ตอ้งขายเป็น Pack ไมม่กีาร
แบง่เชน่ ยาคมุก าเนดิ เป็นตน้ 

 17 PackPrice ราคาขายตอ่ Pack 
[ถา้ม]ี ราคาขายมหีน่วยเป็นบาท+สตางค ์เป็นราคาตอ่ pack ทีม่จี านวนตาม packsize 
ขนาดบรรจ ุใชเ้ป็นราคาอา้งองิในการคดิจ านวนเงนิคา่ยาทีจ่า่ย  

 18 UpdateFlag flag ระบกุรณีการปรับปรงุ 
A = add เป็นรายการยาใหมท่ีเ่พิม่ 
D = delete เป็นการยกเลกิรายการเดมิในบญัช ี
E = edit เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของขอ้มลูในรายการทีเ่คยมใีนบญัชแีลว้ ซึง่จะ
อา้งองิดว้ย HospDrugCode เดยีวกนั ทัง้นี้ไมใ่ชก้บัการแกไ้ข unitprice 
U = update เป็นการ edit แตแ่กไ้ขเพยีง unitprice เทา่นัน้ 
การปรับปรงุทีเ่ป็นทัง้ E และ U ในรายการเดยีวกนัใหส้ง่รายการปรับปรงุนัน้เป็นแตล่ะ
กรณีแยกกนัเป็น 2 รายการ (ขอ้มลูเชน่เดยีวกนัตา่งเพยีง Updateflag) 

19 DateChange วันทีป่รับปรงุขอ้มลู ไมนั่บการปรับเปลีย่น unitprice (updateflag <> ‘U’) 
เป็นวันที(่+เวลาถา้ม)ีลา่สดุทีแ่กไ้ข/ปรับปรงุขอ้มลูรายการนี้ ซึง่อาจจะเป็นวันเวลา
เดยีวกนัหรอืวันเวลากอ่นทีจ่ะสง่ใหแ้ก ่สกส การปรับปรงุนีไ้มร่วมการปรับราคา  

20 DateUpdate วันทีบ่นัทกึการปรับเปลีย่น unitprice (updateflag = ‘U’) 
เป็นวันที(่+เวลาถา้ม)ี บนัทกึราคายาใหมเ่ขา้สูร่ะบบ วันเวลานีม้ักเป็นวนัเวลากอ่นหนา้ 
หรอืเป็นวันเวลาเดยีวกนักบั DateEffective 

21 DateEffective วันทีก่ารปรับปรงุขอ้มลูหรอืราคายามผีลใช ้(ตามประเภทการปรับปรุง) 
เป็นวันทแีละเวลาทีก่ารปรับปรงุขอ้มลูหรอืราคายามผีลเริม่บงัคับใช ้ 
รปูแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ใหร้ะบเุป็นปีปฏทินิสากล เชน่ 2012 
เป็นตน้ กรณีทีไ่มร่ะบ ุhh:mm จะถอืวา่ใช ้00:00  
 

หมายเหต ุ
ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 
1 แบง่ประเภทตามรายละเอยีดหวัขอ้ product category ใน “ขอ้ก าหนดและรปูแบบของขอ้มลูยาทีส่ง่เบกิ” 

1 = ยาแผนปัจจุบนัทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้  5 = ยาแผนการรักษาทางเลอืกอืน่ 
2 = ยาแผนปัจจุบนัผลติใชเ้อง   6 = เวชภัณฑ ์  

3 = ยาแผนไทยทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้   7 = อืน่ๆ 

4 = ยาแผนไทยผลติใชเ้อง 
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2 การระบคุวามแรงของยาในรปูแบบและขนาดบรรจตุา่งๆ
 

1. กรณีเป็นยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบเม็ด (tab, cap) ขนาดบรรจจุะเป็น 1 เมด็เสมอ ดังนัน้ในการระบคุ าอธบิาย
ของความแรง/ขนาดบรรจ ุจงึเป็น (ตอ่)/1 หรอืไมร่ะบกุ็ได ้เชน่  Paracetamol Tablet 500 mg ความ
แรงทีร่ะบ ุจงึเทา่กบั 500 mg 

2. ยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบ สารละลาย หรอื ยาทีเ่ป็นน ้า จะเป็นหน่วยความแรงจะเป็นตอ่ขนาดบรรจขุองขวดยา         
เชน่ Lasix Injection 10 mg ในขนาดบรรจ ุ2 ml ดังนัน้ความแรงของยารายการนี ้จงึเป็น 5 mg/ml 
เป็นตน้ 

3. 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 เป็นตน้ 

3 คณุสมบตัขิองขอ้มลูนี ้ใชแ้ตกตา่งกนัไป ร.พ. ควรใชค้วามหมาย/คณุสมบตัติามที ่TMT ก าหนด หาก TMT 
ระบ ุmanufacturer ไวอ้ยา่งไร ร.พ. ควรใชข้อ้มลูตามทีร่ะบนัุน้.  ส าหรับ distributor TMT ไมไ่ดใ้ช ้
attribute นี ้

รปูแบบของไฟลท์ีส่ง่ 

ก าหนดใหส้ง่ในรปูแบบของ ไฟล ์MS Excel(.xls) หรอื ไฟล ์CSV(.csv) ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกรวดเร็วใน
การปรับปรงุฐานขอ้มลูรายการยาของสถานพยาบาล  โดยมรีปูแบบการตัง้ชือ่ไฟลใ์นการสง่ขอ้มลูเป็น ดังนี ้

HCODEDrugNXXX.EXT โดย 
HCODE   : คอืรหัสโรงพยาบาล 5 หลกั 
XXX        : เลขของงวดการสง่ เชน่ หากเป็นการสง่ครัง้แรกของโรงพยาบาล XXX จะเทา่กบั 001 

หากมกีารสง่ครัง้ตอ่ไปจะเป็น 002 – 999 ซึง่จะตอ้งไมซ่ ้ากนัในการสง่แตล่ะครัง้  
.EXT :ประเภทไฟล ์ รปูแบบไฟลท์ีก่ าหนดใหส้ง่คอื MS Excel(.xls) หรอื CSV (.csv) 

 ตวัอยา่งการตัง้ช ือ่ไฟล ์

          โรงพยาบาล A รหัส รพ. เป็น 10000 มกีารสง่ บญัชรีายการยาให ้สกส.  

ครัง้แรกชือ่ไฟลฯ์ ทีส่ง่ จะถกูตัง้ชือ่เป็น   10000DrugN001.XLS 

และเมือ่สง่รายการยาครัง้ตอ่ไปชือ่ไฟลฯ์ จะเป็น 10000DrugN002.XLS  เป็นตน้ 
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การน าไปใชใ้นระบบเบกิจา่ยตรง 

ขอ้มลูจากบญัชรีายการยาอา้งองิของแตล่ะสถานพยาบาลจะถกูน าไปใชต้รวจสอบกบัขอ้มลูยาทีท่าง
สถานพยาบาลสง่เบกิในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาลขา้ราชการ โดยมสีว่นส าคญัในการตรวจสอบดังนี ้

1. HospDrugCode: ใชต้รวจสอบขอ้มลู hospital drug ID ของรายการทีส่ง่เบกิใน DispensedItems ถา้
ไมม่รีหัสนีใ้นบญัชรีายการยาอา้งองิ การเบกิรายการ DispensedItems และ Dispensing นีจ้ะถกูปฏเิสธ 

2. TMTID: ใชต้รวจกบั DispensedItems.DrugID ID ตัวนีค้อื “รหัสยาระบบสวสัดกิารรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ” ทีก่รมบญัชปีระกาศใชโ้ดยอา้งองิกบั TMT ของ ศมสท 

3. คูข่อง DispensedItems.HospitalDrugID + DispensedItems.DrugID จะตอ้งเป็นคูเ่ดยีวกนักบั 
HospDrugCode + TMTID ใน drug catalog ของโรงพยาบาลทีส่ง่เบกิดว้ย ** 

4. DispensedItems ของยาทีไ่มม่อียูใ่นฐานขอ้มลู TMT จะไมถ่กูตรวจตามเกณฑข์อ้ 2 และ 3 ทัง้นี ้บญัชี

เวชภณัฑแ์ละบญัชยีาสมนุไพร ยงัอยูใ่นระหวา่งการพัฒนา และจะแยกอยูเ่ป็นฐานขอ้มลูอืน่ 

5. DateEffective: ใชต้รวจกบั วัน-เวลาทีจ่า่ยยา (Dispensed date) ใน Dispensing เพือ่เลอืกวา่เป็น
รายการทีม่ผีลบงัคับใชอ้ยู ่

6. UnitPrice: ใชต้รวจสอบกบั DispensedItems.UnitPrice หากไมต่รงกบั unit price ของรายการที ่
DateEffective มผีลใชบ้งัคบัอยู ่ใน drug catalog. รายการเบกินีจ้ะถกูปฏเิสธ 

** ความแมน่ย าของการจับคูร่ะหวา่ง HospDrugCode กบั TMTID จะตอ้งดลูะเอยีดถงึประเภทยาวา่เป็น 
ProductCat ชนดิใด ยาทีเ่ป็น HF ทีผ่ลติใชเ้องใชร้ายการทีเ่ป็น generic HF แตถ่า้น าเขา้จากโรงพยาบาลอืน่
ตอ้งเป็นรายการยา HF ทีโ่รงพยาบาลผูผ้ลติลงทะเบยีนไว ้สว่นการแบง่หรอืเปลีย่นขนาดบรรจ ุกต็อ้งเลอืก
รายการยาจากชือ่ทางการคา้ทีใ่ชจ้รงิแตเ่ป็นระบวุา่เป็น VMRP 

ความสมัพันธข์อง DateEffective กบั UnitPrice  มคีวามส าคญัมากตอ่การตรวจผา่นระบบเบกิ 
โรงพยาบาลตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงราคาแก ่สกส ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคา 

ไมเ่พยีงราคาตอ่หน่วยของรายการยาทีเ่บกิในขอ้มลูเบกิตอ้งตรงกบั UnitPrice ของรายการยาเดยีวกนัใน 
catalog แตว่ันทีจ่า่ยยา (Dispensing.DispensedDate) จะเป็นตัวเลอืกรายการทีม่ผีลบงัคบัใชเ้พือ่น า unit price 
มาตรวจกบัราคายาทีข่อเบกิมา การเปลีย่นราคาทกุครัง้จะตอ้งระบวุันทีร่าคาใหมม่ผีลบงัคับใชด้ว้ย และเพือ่ใหไ้ม่
ยุง่ยากกบัการตอ้งแกข้อ้มลูทีต่รวจไมผ่า่น โรงพยาบาลควรมกีระบวนการก าหนดราคาขาย, การปรับปรงุ
ฐานขอ้มลูอา้งองิ, การประกาศราคา และเพิม่เตมิการแจง้การเปลีย่นแปลงราคายาใหก้บัหน่วยงานทีรั่บการขอ
เบกิคา่รักษาพยาบาลใหเ้ป็นขัน้ตอนการท างานของระบบดว้ย 

 

รหสั NDC24 กบั TPUCode/TMTID 

เนือ่งจากส านักงานหลกัประกนัสขุภาพไดข้อใหห้น่วยบรกิารจัดท าขอ้มลูยาโดยใชร้หัสยา 24 หลักเป็น ID 
ของยาดว้ย การบ ารงุรักษารหัสยาทัง้ทีเ่ป็น รหสัของสถานพยาบาลเอง, รหัสยา 24 หลกั และรหสั TMT เป็น
ภาระทีโ่รงพยาบาลตอ้งรับอยู ่กรมบญัชกีลางและ สกส เห็นวา่บญัชรีายการยาและรหัสยา 24 หลักไมส่ามารถ
รองรับรายละเอยีดการเบกิคา่ยาของสวัสดกิารรักษาพยาบาลขา้ราชการได ้จงึจ าเป็นตอ้งเลอืกใช ้TMT เป็น
มาตรฐานส าหรับท าขอ้มลูยาทีใ่ชก้บัระบบจา่ยตรง  

ศมสท และ สกส เชือ่วา่ฐานขอ้มลู TMT มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชก้บัระบบสารสนเทศดา้นยาไมเ่พยีงแต่
ส าหรับเบกิคา่ยา แตอ่อกแบบใหใ้ชก้บังานทีเ่กีย่วกบัยาดา้นอืน่ๆ เชน่การบนัทกึประวัต ิการสัง่ยาในหอผูป่้วย การ
บรหิารยา เป็นตน้ ความครอบคลมุที ่TMT จะมยีาทกุตัวทีม่ใีช ้และละเอยีดที ่TMT มมีากกวา่นีท้ าใหก้ารก าหนด
รหัส 24 หลกัใหก้บัรายการทกุรายใน TMT ได ้ศมสท และ สกส ไดเ้สนอ(ตอ่ฝ่ายทีด่แูลงานขอ้มลูยาของ 
สปสช) ทีจ่ะท าการ map รหัสยา 24 หลักไวก้บัรายการยาใน TMT โดยไมต่อ้งใหส้ถานพยาบาล map รหัสยา 
24 หลกักบับญัชยีาของโรงพยาบาล การแปลงรหสัยาโรงพยาบาล สามารถ map กบั TMT โดยใช ้drug 
catalog และหากมหีน่วยงานกลาง (เชน่ ศมสท) จัดท าตาราง map TMT กบั NDC24 ยอ่มสามารถ map ขอ้มลู
ยาทีโ่รงพยาบาลทีใ่ช ้TMT ไปเป็น NDC24 ได ้ 

สรปุคอืน่าจะใหส้ถานพยาบาลใช ้TMT เป็นรหัสยามาตรฐาน ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ NDC24 ในระยะเปลีย่นผา่น
ทีย่งัตอ้งใช ้NDC24 สามารถแปลง TMT เป็น NDC24 ไดท้ีส่ว่นกลาง 


