วิธใี ห้รห ัส TMT ของผลิตภ ัณฑ์ยาของโรงพยาบาลใน Drug Catalog
ด ้วยทาง สกส. และ ศมสท. ได ้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให ้รหัสอ ้างอิงยากลุม
่ HPP ขึน
้ ใหม่แทน
หลักเกณฑ์เดิม (ทีย
่ ังไม่เคยประกาศ แต่มก
ี ารเพิม
่ รายการยา HPP ใน TMT Release) ซึง่ มีกาหนดจะประกาศใช ้ใน
เร็วๆนี้ ผลทีส
่ าคัญ คือ รายการยากลุม
่ ทีเ่ ป็ น RPP, HF ทีม
่ อ
ี ยูใ่ น SNAPSHOT Release จะถูกปรับเปลีย
่ นไปอยูใ่ น
ชุด concept ทีถ
่ ก
ู ต ้อง และบางส่วนจะถูกยกเลิกไป สกส.จึงถือโอกาสนีเ้ พือ
่ แจ ้งแนวทางการให ้รหัส TMT ของ
ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลใน Drug Catalog
ยาทีใ่ ช ้ในโรงพยาบาลจานวนหนึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทเี่ กิดขึน
้ ภายในโรงพยาบาลเอง เช่น นายาทีม
่ อ
ี ยูใ่ น
ตลาดหรือสารเคมีมาแบ่งบรรจุเป็ นขนาดใหม่หรือเปลีย
่ นรูปแบบหรือผลิตขึน
้ ใหม่ตามความต ้องการของผู ้สัง่ เรา
สามารถเรียกรวมผลิตภัณฑ์กลุม
่ ต่าง ๆ เหล่านีว้ า่ “ผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาล” (Hospital Pharmaceutical
Product, HPP)
แนวคิดการจ ัดแบ่งกลุม
่ ยา HPP เป็ นประเภทย่อยใช ้หลักการของทีม
่ าของตัวยา, สูตรตารับยาและ
รูปแบบขนาดบรรจุของผลผลิต ตามแผนภูมโิ ดยสังเขปดังนี้

ผลิตภ ัณฑ์ยาของโรงพยาบาลทีผ
่ ลิตจากยาสาเร็ จรูปในท้องตลาด (Trade Product)
ยาบรรจุใหม่ (Repackaged Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้มาจากการเปลีย
่ นขนาดบรรจุใหม่เพือ
่ ให ้เป็ น
ขนาดทีเ่ หมาะสมกับการใช ้ โดยไม่ได ้มีการเปลีย
่ นรูปแบบหรือความแรงของยา เช่น นายาน้ าขวดใหญ่มาใส่
ขวดเล็ก หรือแบ่งยาขีผ
้ งึ้ จากกระปุกมาใส่ตลับ
ยาปรุงใหม่ (Reformulated Product) หากเป็ นการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบของยาหรือความแรงเพือ
่ นาไปใช ้
ให ้เหมาะสมกับผู ้ป่ วย เนื่องจากปกติแล ้วไม่มย
ี าขนาดบรรจุนัน
้ หรือรูปแบบนัน
้ ในท ้องตลาด ตัวอย่างเช่น การนา
ยาเม็ดไปละลายเป็ นยาน้ า หรือนายาฉีดไปใช ้เป็ นยาตา หรือเจือจางให ้ความเข ้มข ้นของยาอ่อนลง
ั
ผลิตภ ัณฑ์ยาของโรงพยาบาล ทีเ่ กิดจากว ัตถุดบ
ิ หรือเภสชเคมี
(Substance)
ั าร ับ (Hospital Formula) เป็ นการผลิตโดยใช ้วัตถุดบ
ยาโรงพยาบาลตามเภสชต
ิ ทีเ่ ป็ นเภสัชเคมี,
สารเคมีหรืออาจมียาสาเร็จรูปบางส่วนก็ได ้ ซึง่ สูตรจะอ ้างอิงเภสัชตารับทีเ่ กีย
่ วข ้อง


เภสัชตารับโรงพยาบาล (ยาแผนปั จจุบน
ั ) ในภาคผนวกที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เรือ
่ ง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ
126 ง วันที่ 30 กันยายน 25561



เภสัชตารับมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับในประเทศ เช่น USP, BP

ยาเตรียมเฉพาะราย (Extemporaneous Preparation) เป็ นการผสมยาโดยปรุงขึน
้ เป็ นสูตรใหม่ท ี่
เจาะจงกับผู ้ป่ วยรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ สูตรของยาทีผ
่ ลิตขึน
้ จึงอาจแปรเปลีย
่ นไปตามผู ้ป่ วยและปริมาณ
การผลิตก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละครัง้ ด ้วย ซึง่ วัตถุดบ
ิ ทีใ่ ช ้อาจเป็ นเภสัชเคมี, สารเคมีหรืออาจมียาสาเร็จรูป
ผสมด ้วยก็ได ้ ตัวอย่างในทีน
่ ี้ เช่น Total Parenteral Nutrition (TPN)
การเลือก TMTID ของยา HPP ใน Drug Catalog
การเบิกยาของระบบสวัสดิการฯ ยาแต่ละตัวจะใช ้รหัสอ ้างอิงรายการยาจาก Drug Catalog (DC) โดยใช ้
รหัส hcode และ hospdcode เป็ นตัวชี้ นอกจากนีย
้ าแต่ละรายการจะต ้องมีรหัส TMTID ชุด TPU กากับด ้วยเพือ
่ ใช ้
้ยาในประเทศ
เป็ นรหัสอ ้างอิงมาตรฐานของการใช
1. url =
http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/annex_2_hosp_tnchbabephsachtamrab
49-5phy_v3_0.pdf

กรณียา HPP ก็ต ้องมีรหัส TMTID ด ้วยเช่นกัน แต่การเป็ นยาทีผ
่ ลิตขึน
้ ในโรงพยาบาลจึงไม่มผ
ี ู ้ผลิตทีข
่ น
ึ้
ทะเบียนทางการค ้า ดังนัน
้ จึงไม่สามารถนารหัสชุด TPU มาอ ้างอิงได ้ ยา HPP จึงใช ้ TMTID ชุด TP และ GP (ชุด
เฉพาะ GP-F และ GP-X) แทน TMTID ชุด TPU และแต่ละรายการ HPP จึงต ้องมีรหัส SpecPrep ควบคูก
่ บ
ั
TMTID ข ้างต ้นด ้วยเพือ
่ ช่วยแยกแยะประเภทของยา HPP
การเลือก TMTID จากชุด concept ตามประเภทผลิตภ ัณฑ์ HPP
ยาบรรจุใหม่:

ใช ้รหัส SpecPrep=R
ใช ้ TMTID ของรายการทีต
่ รงกันจาก concept “TP”

ยาปรุงใหม่:

ใช ้รหัส SpecPrep=M
ใช ้ TMTID ของรายการทีต
่ รงกันจาก concept “TP”

ยาตามเภสัชตารับ:

ใช ้รหัส SpecPrep=F
ใช ้ TMTID ของรายการเภสัชตารับทีต
่ รงกันจาก concept “GP-F”

ยาเตรียมเฉพาะราย:

ใช ้รหัส SpecPrep=X
ใช ้ TMTID ของรายการยาสูตรผสมทีต
่ รงกันหรือใกล ้เคียงจาก concept “GP-X”

ก. กรณียาบรรจุใหม่ (R)
การเตรียมข้อมูลยาใน DC
่ ยา โดยเฉพาะ tradename ของยาสาเร็จรูปทีน
1. ยาบรรจุใหม่ มีข ้อมูลสาคัญอันดับแรกก็คอ
ื ชือ
่ ามาเปลีย
่ นขนาด
บรรจุนัน
้
2. ข ้อมูลของขนาดบรรจุ (content) ขนาดใหม่ทผ
ี่ ลิตขึน
้ อาจมีขนาดเดียวหรือหลายขนาดก็ได ้ แต่จะต ้องใส่ข ้อมูล
ของขนาดยาบรรจุใหม่ทงั ้ หมดมาใน DC
3. ระบุ product cat = ‘2’
4. ระบุวา่ เป็ นยาบรรจุใหม่โดยใช ้อักษรย่อ “R” ต่อด ้วยรหัสลาดับการกาหนดขนาดทีผ
่ ลิต(แนะนาให ้เรียงจากขนาด
้ 35 ลาดับ
น ้อยไปมาก) ลงในฟิ ลด์ SpecPrep รหัสลาดับเริม
่ จาก 1-9 ลาดับต่อจาก 9 คือ A,B … จนถึง Z ได ้ทัง้ สิน
ในแต่ละตัวยา tradename
่ ทางการค ้า, ชือ
่ ตัวยา,
5. ค ้นหา TMTID ในชุด TP* มาใส่ใน field TMTID โดยข ้อมูลของ concept TP คือ ชือ
รูปแบบยา และความแรง ซึง่ จะต ้องตรงกับยาสาเร็จรูปทีน
่ ามาแบ่งบรรจุ
่ การค ้า Paramol (paracetamol 120mg/5ml syrup) ชนิดทีเ่ ป็ นแกลลอนขนาด 4L ผลิตโดย ที
ต ัวอย่าง นายาชือ
พี ดรักส์ แลบบอราทอรีส ์ มาแบ่งใส่ขวด 100ml, 150ml และ 200ml

*โปรดอ่านวิธก
ี ารค ้นหา TP สาหรับตัวอย่างนี้ทภ
ี่ าคผนวก ก. – ยาบรรจุใหม่ (R)

ข. กรณียาปรุงใหม่ (M)
การเตรียมข้อมูลยาใน DC
่ ยา tradename ของยาสาเร็จรูปทีน
1. เมือ
่ ผลิตยาปรุงใหม่ ข ้อมูลสาคัญอันดับแรกคือชือ
่ ามาปรุงใหม่
2. ข ้อมูลของรูปแบบยา (dosage form), ความแรง (strength) และขนาดบรรจุ (content) ต ้องเป็ นข ้อมูลใหม่
หลังจากทีป
่ รุงสาเร็จแล ้ว ถ ้ามีหลายขนาดบรรจุต ้องใส่ข ้อมูลขนาดบรรจุทงั ้ หมดมาใน DC
3. ระบุ product cat = ‘2’
4. ระบุวา่ เป็ นยาปรุงใหม่โดยใช ้อักษรย่อ “M” ต่อด ้วยรหัสลาดับการกาหนดขนาดทีผ
่ ลิต(แนะนาให ้เรียงจากขนาด
้ 35 ลาดับ
น ้อยไปมาก) ลงในฟิ ลด์ SpecPrep รหัสลาดับเริม
่ จาก 1-9 ลาดับต่อจาก 9 คือ A,B … จนถึง Z ได ้ทัง้ สิน
ในแต่ละตัวยา tradename
่ ทางการค ้า, ชือ
่ ตัวยา,
5. ค ้นหา TMTID ในชุด TP* มาใส่ใน field TMTID โดยข ้อมูลของ concept TP คือ ชือ
รูปแบบยา และความแรง ซึง่ จะต ้องตรงกับยาสาเร็จรูปทีน
่ ามาปรุงใหม่
ต ัวอย่าง นายา Lasix (Hoechst, Germany) (Furosemide 40 mg) แบบเม็ด มาทาเป็ น syrup

*โปรดอ่านวิธก
ี ารค ้นหา TP สาหรับตัวอย่างนี้ทภ
ี่ าคผนวก ข. – ยาปรุงใหม่ (M)

ั าร ับ (F)
ค. ยาตามเภสชต
การเตรียมข้อมูลยาใน DC
1. ข ้อมูลของรูปแบบยา (dosage form), ความแรง (strength) และขนาดบรรจุ (content) ต ้องเป็ นข ้อมูลใหม่
หลังจากทีป
่ รุงสาเร็จแล ้ว ถ ้ามีหลายขนาดบรรจุต ้องใส่ข ้อมูลขนาดบรรจุทงั ้ หมดมาใน DC
2. ระบุ product cat = ‘2’
3. ระบุวา่ เป็ นยาปรุงใหม่โดยใช ้อักษรย่อ “F” ต่อด ้วยรหัสลาดับการกาหนดขนาดทีผ
่ ลิต (แนะนาให ้เรียงจากขนาด
้ 35 ลาดับ
น ้อยไปมาก) ลงในฟิ ลด์ SpecPrep รหัสลาดับเริม
่ จาก 1-9 ลาดับต่อจาก 9 คือ A,B … จนถึง Z ได ้ทัง้ สิน
ในแต่ละตัวยา tradename
4. ค ้นหา TMTID ในชุด GP-F * มาใส่ใน field TMTID โดยข ้อมูลของ concept GP-F คือ FSN ที่ จะต ้องตรง/
ใกล ้เคียงกับยาตามเภสัชตารับ นัน
้

ภาคผนวก
แนะแนวการค้นหา TMT เพือ
่ ทารายการ HPP
เนือ
่ งจากรหัสสาคัญทีใ่ ช ้ในรายการ HPP อ ้างอิงจากฐานข ้อมูล TMT เป็ นหลัก และเพือ
่ เป็ นตัวอย่างการ
ค ้นหาข ้อมูลจากแหล่งข ้อมูลดังกล่าว ภาคผนวกของเอกสารนีจ
้ งึ แสดงวิธก
ี ารจัดทาข ้อมูลโดยใช ้โปรแกรม Excel
ซึง่ ใช ้อ่าน ฐานข ้อมูลของ THIS ที่ release เป็ นแฟ้ มในรูปแบบ excel
ก. ยาบรรจุใหม่ (R)
วิธก
ี ารค้นหา TP สามารถทาได้ 2 วิธ ี คือ
1. ค้นหาผ่าน relationship ระหว่าง TPU ก ับ TP
เนือ
่ งจากการเปลีย
่ นขนาดบรรจุจะนา trade product ทีน
่ ามาแบ่ง การอ ้างอิงจาก TPU ทีใ่ ช ้ไปสู่ concept TP ซึง่
่ มโยง TPUเป็ น trade product เดียวกันทีไ่ ม่ระบุขนาดบรรจุ จึงเป็ นการทางานตาม work flow ปกติ แม ้ว่าการเชือ
TP จะต ้องใช ้ file TPtoTPU.xls มาช่วยด ้วยก็ตาม
1.1 เปิ ดไฟล์ TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT.xls ฉบับล่าสุด เพือ
่ ค ้นหารหัส TPU ยาสาเร็จรูปทีน
่ ามาใช ้เสียก่อน
โดยอยู่ทโี่ ฟลเดอร์ TMTRFxxxxxxxx > TMTRFxxxxxxxx ในแต่ละ release ของ TMT

่ การค ้ายาทีเ่ รานามาใช ้ –
1.2 ค ้นหา TPU เบือ
้ งต ้น โดยปุ่ ม Find หรือ Ctrl+F (1) แล ้วใส่คย
ี เ์ วิรด
์ ทีเ่ ป็ นชือ
่ การค้า, รูปแบบยา, ความแรง และหน่วยทีใ่ ช ้ ซึง่ ต้องตรงก ับยา
Paramol (2) โดย TPU จะบ่งบอกชือ
สาเร็ จรูปทีเ่ ลือกมา (120mg/5ml syrup 4L Gallon) จะพบรหัส TPU ด ้านหน ้าคือ “630811” (3) แต่ยังไม่
่ มโยงให ้พบ TP เสียก่อน มิฉะนัน
สามารถใส่ใน DC ได ้ จะต ้องนาไปเชือ
้ จะติด C ในการเบิก

1.3 เข ้าไปยังโฟลเดอร์ Relationship ของ TMT โดยทีอ
่ ยูค
่ อ
ื
TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Relationship แล ้วเลือกไฟล์ TPtoTPUxxxxxxxx.xls

1.4 เมือ
่ เปิ ดขึน
้ มาแล ้ว จะเห็นได ้ว่ามี 2 คอลัมน์ ฝั่ งซ ้าย คือ TPID (รหัสทีเ่ ราจะต ้องนาไปใส่ DC)
TPUID (รหัสทีไ่ ด ้จากขัน
้ ตอนที่ 2)

ฝั่ งขวา คือ

1.5 ทาการค ้นหา TP โดยปุ่ ม Find หรือ Ctrl+F (1) โดยใส่คย
ี เ์ วิรด
์ TPU ทีเ่ ราหามาได ้จากขัน
้ ตอนที่ 2 นั่นคือ
630811 (2) จากนัน
้ เราจะพบ TP ของมันอยู่ทางซ ้ายมือ ในทีน
่ ค
ี้ อ
ื “630807” (3) ซึง่ เป็ นรหัสทีถ
่ ูกต ้องทีส
่ ามารถ
นาไปใส่ใน Drug Catalog ตามตัวอย่างด ้านบนนั่นเอง

2. ค้นหาจาก TP โดยตรง
เป็ นวิธท
ี เี่ หมาะกับผู ้ทีเ่ ข ้าใจ concept ต่างๆ ของ TMT ในระดับทีส
่ ามารถเลือกนามาใช ้ได ้อย่างถูกต ้อง ในกรณีนี้
คือการค ้นหารหัสรายการ TP จากชุด concept TP โดยตรง ไม่จาเป็ นต ้องใช ้ TPU ของยาทีเ่ ปลีย
่ นขนาดบรรจุมา
หา TP ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ต ้นทางของมัน
2.1 เลือกไฟล์ TPxxxxxxxx.xls จากทีอ
่ ยูโ่ ฟลเดอร์ตามนี้
TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Concept

่ การค ้า, รูปแบบยา และความ
2.2 Concept ของ TP นัน
้ เปรียบเสมือนต ้นทางของ TPU โดยจะมีการบ่งบอกถึงชือ
แรง แต่จะไม่มห
ี น่วยการใช ้ของยาเฉกเช่น TPU ซึง่ สามารถค ้นหา TP โดยปุ่ ม Find หรือ Ctrl+F (1) แล ้วใส่คย
ี ์
่ การค ้ายาทีเ่ รานามาใช ้ – Paramol (2) แต่ตอ
เวิรด
์ เป็ นชือ
้ งตรวจสอบรูปแบบยา ความแรง และผูผ
้ ลิตให้ตรง
้ ว้ ย (120mg/5ml syrup ที.พี. ดรัก แลบอราทอรีส
ตามทีใ่ ชด
่ )์ เมือ
่ พบสามารถรหัส TP ด ้านหน ้าคือ “630807”
(3) มาใช ้ได ้ทันที

ข. ยาปรุงใหม่
การปรุงใหม่ก็จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องอ ้างอิง Trade Product ทีน
่ ามาใช ้เฉกเช่นเดียวกับการบรรจุใหม่ จึงจะต ้องใช ้
่
Concept TP เช่นกัน ซึงก็มวี ธิ ก
ี ารค ้นหา 2 วิธเี หมือนกับยาบรรจุใหม่
1. ค้นหาผ่าน relationship ระหว่าง TPU ก ับ TP
1.1 เปิ ดไฟล์ TMTRFxxxxxxxx_SNAPSHOT.xls ฉบับล่าสุด เพือ
่ ค ้นหารหัส TPU ยาสาเร็จรูปทีน
่ ามาใช ้

1.2 ค ้นหารหัส TPU ของยาสาเร็จรูป Lasix (Hoechst, Germany) (Furosemide 40 mg) tablet มาเป็ น
่ มโยงค ้นหา TP
“357423” ซึง่ จะนาไปเชือ

1.3 เข ้าไปยังโฟลเดอร์ Relationship ของ TMT แล ้วเลือกไฟล์ TPtoTPUXXXXXXXX.xls

1.4 ค ้นหา TP โดยปุ่ ม Find หรือ Ctrl+F (1) ใส่คย
ี เ์ วิรด
์ ทีเ่ ป็ น TPU ของ Lasix (Hoechst, Germany)
(Furosemide 40 mg) นั่นคือ 357423 (2) จะพบ TP ของมันอยู่ทางซ ้ายมือ ในทีน
่ ค
ี้ อ
ื “357410” (3) ซึง่ เป็ น
รหัสทีถ
่ ก
ู ต ้องซึง่ ถูกนาไปใส่ใน Drug Catalog ตามตัวอย่างด ้านบนนั่นเอง

2. ค้นหาจาก TP โดยตรง
2.1 เปิ ดไฟล์ TPxxxxxxxx.xls จาก TMTxxxxxxxx >TMTxxxxxxxx_Bonus > Concept

่ การค ้าจะต้องตรวจสอบรูปแบบยา, ความแรง และผูผ
2.2 ค ้นหาด ้วยปุ่ ม Find (Ctrl+F) ด ้วยชือ
้ ลิตให้ตรงก ับที่
้ ริง อย่างในกรณีนี้ TP ทีถ
นามาใชจ
่ ก
ู ต ้องตรงตามทีจ
่ ริงคือ “357410”

