
รหัสยามาตรฐาน TMT
(Thai Medicines Terminology) 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และโปรแกรม DRUG CATALOGUE



Thai Medicines Terminology : TMT

• บญัชีขอ้มลูยาและรหสัยามาตรฐานไทย (Thai Medicines 
Terminology : TMT) คือ บญัชีมาตรฐานของรายการยาและ
มาตรฐานรหสัยาท่ีชีเ้ฉพาะถึงรายการยาแตล่ะรายการ

http://tmt.this.or.th/ http://www.this.or.th/



ลดบั ยกตวัอย่างรหสัยาแตล่ะชุด

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



www.nhso.go.th

การเขา้สูโ่ปรแกรม Drug catalogue



www.nhso.go.th



กลุ่ม “ระบบยา” --> เมนู “สืบค้นรหัสยามาตรฐาน”



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

รหสั 24 หลกั ปัจจบุนั ไม่มี
การออกรหสั 

ใหสื้บคน้ขอ้มลูไดเ้ท่านัน้



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

ขอสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม/ Reset รหัสผ่าน เมื่อไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานาน 
เข้ารหัสไม่ได้ ติดต่อ สปสช.เขต หรือ 1330 กด 5 กด 3 (สายด่วน สปสช.)



What need to do?Data Dictionary: Drug Catalogue ประกอบด้วย

Bottle 





เพิ่มยารายการยาใหม่ (ONLINE)

ทบทวนการเพิม่รายการยา
Drug catalogue

-เพิ่มรายการยาทีละรายการ



เมนู ส าหรับ เพิ่มยา รายการใหม่ (ONLINE)

DATEEFFECTIVE  หมายถึงวนัท่ีท่ีรายการยาเริ่มใช้
ใหบ้รกิาร 

คน้หารายการยาและรหสั TMT ท่ีตอ้งการ  เลือก
แลว้รายการยาจะเติมใหอ้ตัโนมตัิบางส่วน



• การค้นหารหัส TMT ให้ค้นหาในเวป
http://tmt.this.or.th/TMTBrowser.dll/GKxu8uPa8u~io2HaUtRifW/$/

ยาแผนไทยทั้งหมดไม่มี TMT และเป็น Product Cat 3 หรือ 4 เท่านั้น

http://tmt.this.or.th/TMTBrowser.dll/GKxu8uPa8u~io2HaUtRifW/$/


ขอ้ก ำหนดและรปูแบบของขอ้มลูยำทีส่ง่เบกิ

Code 2



Product category



SpecPrep
• เป็นการบอกรายละเอยีด ของรายการยาทีม่กีารบริหารจัดการเพิม่เตมิ  

เช่น แบ่งบรรจุ หรือเปลีย่นรูปแบบยา

R  =  Repackaging (เอามาแบ่งบรรจุใหม่ หรือ แบ่งจ่าย)   
เช่น   ยา paracetamol syrup  มาแบ่งบรรจุ  เป็น 2 ขนาด   คอื  
ขวด 30  ml  และ  60  ml 

ในกรณีนี ้ใช้  R1   =  ส าหรับขนาด  30   ml  (30 ml/ขวด)

R2  =  ส าหรับขนาด    60  ml  (60 ml/ขวด)

Mixtard 30/70   มทีัง้ จ่ายแบบ vial และ แบง่ฉีด  ทีค่ลินิก

กรณี จ่าย เตม็  vial specprep ไม่ต้องใส่ข้อมูล

กรณีแบง่ฉีดที ่clinic   ใช้ R1  =  1 iu



ผลิตภณัฑย์าทีเ่กดิขึน้ภายในโรงพยาบาล

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



ผลิตภณัฑย์าของโรงพยาบาลทีผ่ลิตจากยาสาเร็จรูปในทอ้งตลาด (Trade Product)
1. ยาบรรจใุหม ่(Repackaged Product – R) หมายถงึผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าจากการน ายา

ส าเรจ็รูปมาเปลี่ยนขนาดบรรจใุหมเ่พ่ือใหเ้ป็นขนาดที่เหมาะสมกบัการใช ้โดยไมไ่ดม้ีการเปลี่ยนรูปแบบหรอื
ความแรงของยา เช่น นายานา้ขวดใหญ่มาใสข่วดเลก็ หรอืแบ่งยาขีผ้ึง้จากกระปกุมาใส่ตลบั

2. ยาปรุงใหม่ (Reformulated Product – M) หมายถงึผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากการน ายา
ส าเรจ็รูปมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาหรอืความแรงเพ่ือน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูป่้วย เน่ืองจากปกติแลว้ไม่มี
ยารูปแบบนัน้ในทอ้งตลาด ตวัอย่างเช่น การน ายาเมด็ไปละลายเป็นยาน า้หรอืน ายาฉีดไปใชเ้ป็นยาหยอดตา 
หรอืเปลี่ยนแปลงใหค้วามเขม้ขน้ของยา
ผลิตภณัฑย์าของโรงพยาบาล ทีเ่กิดจากวัตถุดบิหรือเภสัชเคม ี(Substance)

1. ยาโรงพยาบาลตามเภสชัต ารบั (Hospital Formula - F) เป็นการผลิตโดยใชว้ตัถดุิบที่
เป็นเภสชัเคมี, สารเคมีหรอือาจมียาส าเรจ็รูปบางสว่นก็ได ้ซึง่สตูรจะอา้งอิงเภสชัต ารบัที่เก่ียวขอ้ง

- เภสชัต ารบัโรงพยาบาล (ยาแผนปัจจบุนั) ในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการพฒันา
ระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บญัชียาหลกัแหง่ชาติ

- เภสชัตารบัมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ที่เป็นท่ียอมรบัในประเทศ เช่น USP, BP
2. ยาเตรยีมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation – X) เป็นการผสมยาโดย

ปรุงขึน้เป็นสตูรใหมท่ี่เจาะจงกบัผูป่้วยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ สตูรของยาที่ผลิตขึน้จงึอาจแปรเปลี่ยนไปตาม
ผูป่้วยและปรมิาณการผลิตก็อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะครัง้ดว้ย ซึง่วตัถดุิบท่ีใชอ้าจเป็นเภสชัเคมี, สารเคมีหรอื
อาจมียาส าเรจ็รูปผสมดว้ยก็ได ้ตวัอย่างในที่นี ้ เช่น Total Parenteral Nutrition (TPN)



SpecPrep



Content
*ระบุขนาดบรรจุใหช้ดัเจน สมัพนัธ์กบัราคา Unit price

• ปริมาณตวัยา  / หน่วย /  Dosageform เช่น 
– 500  mg tablet, 250 mg capsule

– 1 tablet, 1 capsule

– 180  ml bottle

– 500 ml/bag

– 200 dose actuation

– 1 ml ampule

– 1 g vial

– 5 g tube 



รายการยาที่ รอตรวจสอบ

-เพ่ิมรายการยาส าเรจ็ รายการนัน้จะ
มาอยู่ในรายการยาท่ีรอตรวจสอบ
-สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมได้



รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน



หน้าจอ จะแสดงรายการยา ที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน
ซึ่งรายการยาที่ผ่านแล้ว สามารถน าไปใช้บันทึกเบิกชดเชยใน โปรแกรม E-claim ได้

เมนู ส าหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน

ดาวนโ์หลดเป็น excel

APPROVED_10666_201506173.xlsx


รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน



เมนู ส าหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน

** ยังสามารถ ลบ/แก้ไข รายการยา ได้ **





เมนู ส าหรับ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน

แกไ้ขขอ้มลูใหค้รบถว้น



ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

-ตอ้งการแกร้ายละเอียด ราคา รายการ
เดิมท่ีมีอยู่แลว้ 



เมนู ส าหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

แสดงผลเฉพาะ รายการยาที่ตรวจสอบแล้วผ่าน เท่านั้น
สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง รายการยา ได้



เมนู ส าหรับ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

เลือกวนัท่ีจากปฏิทิน 
เลือกวนัท่ีเปล่ียนแปลงขอ้มลูได้



ค้นหารหัสยา TMT/ Tradename / Generic name

ตรวจสอบรายการยาในบัญชยีาหลักแห่งชาติ 

กรณีต้องการค้นหารหสั TMT



32

ตัวอย่างการตรวจโดย สปสช.
รายการที่ถูกอนุมัติ ผ่าน/ไม่ผ่าน

Reference จาก MASTER TMT



ปัญหาการเบิกจ่าย E-Claim ที่เกีย่วข้องกบัระบบ 
Drug catalog

รหัส C ในโปรแกรม E-Claim
รหสั รายละเอียด

562 ยาท่ีบนัทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog ของหน่วยบริการ

564
ประเภทยาในบญัชียาหลกั (ED) หรือยานอกบญัชียาหลกั(NED) ท่ี

บนัทึกส่งไม่ตรงกบั Drug Catalog ท่ีส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC

570 Workingcode / Hospdrugcode เป็นค่าวา่ง

573
วนัท่ีรับบริการเป็นวนัท่ีก่อนวนัท่ีประกาศใชร้ายการยา 

(ฟิลด ์Date Effective ในไฟล ์Drug catalog ของ รพ.)

574
ขอ้มูลประเภทยาและเวชภณัฑ ์(ฟิลด ์PRODUCTCAT ในไฟล ์Drug  

catalog ของ รพ. ไม่ใช่ 1-5)



ประสานงาน
1.สอบถาม Drug Catalog ผ่าน email : tmt.nhso@gmail.com
2.สอบถามข้อมูลรหัสยา TMT หรือข้อมูลยาทั่วไป ผ่าน email : tmt@this.or.th
3.ทางโทรศัพท์ 02 0279711
4.Facebook Fanpage ของ สมสท.
5.ไลน์โอเพนแชท TMLT LAB CATALOG ของ สมสท.
6.ช่องทาง Facebook กลุ่ม TMT and Drug Catalog
8.รพ.สต.หากส่งข้อมูลมากกว่า 300 รายการ ต้องโทรยืนยัน 02 0279711
7. มีปัญหาการใช้โปรแกรม drug catalogue IT Help Desk สปสช. ส่วนกลาง :   1330 กด 5 กด 3
หรือ ญาศินี ตั้งวงษ์ 0614215278  email yasinee.t@nhso.go.th
8.แจ้งปัญหารายการไม่เชื่อม E-claim 

mailto:tmt.nhso@gmail.com
mailto:tmt@this.or.th
mailto:yasinee.t@nhso.go.th
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