
โครงสรา้ง การจดัท าบญัชรีายการยาอา้งองิ สถานพยาบาล (Drugcatalog) 

 

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

เป็นรหัสยาที่ รพ.ใชใ้นระบบสารสนเทศของ รพ. โดยอา้งองิได ้ถงึระดับชื่อทาง
การคา้ รว่มกับ รปูแบบยา(dose form), ความแรง (strength) และ ขนาดบรรจ ุ
(content) ตลอดจนวธิีการจา่ยหรอืเตรยีมยาแบบเฉพาะ(ถา้มี) ของรายการยานัน้ 

2.  ProductCat ประเภทยาและเวชภัณฑ ์
รหัส 1 – 7 ระบปุระเภทยาและเวชภัณฑ ์ 

1 = ยาแผนปัจจบัุนทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้ 5 = ยาแผนการรักษาทางเลอืกอื่น 
2 = ยาแผนปัจจบัุนผลติใชเ้อง    6 = เวชภัณฑ ์  
3 = ยาแผนไทยทีเ่ป็นผลติภัณฑท์างการคา้   7 = อื่นๆ 
4 = ยาแผนไทยผลติใชเ้อง 

3. TMTID รหัส TMT  

เป็น TPUID ของรายการยาท่ัวไปจากฐานขอ้มลู TMT ที่มคีณุสมบัตติรงกับ
รายการนี้  
เป็น TPID ของรายการยาแบง่บรรจหุรอืยาปรงุใหมจ่ากฐานขอ้มลู TMT ที่มี

คณุสมบัตติรงกับรายการนี้ 
1
 

เป็น GP-ID ของรายการยาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับในชดุ concept GP-F TMT 

ที่มคีณุสมบัตติรงกับรายการนี้ 
1
 

เป็น GP-XID ของรายการยาเตรยีมเฉพาะรายจากฐานขอ้มลู TMT ที่มคีณุสมบัติ

ตรงกับรายการนี้ 
1
 

4. SpecPrep การจัดเตรยีมผลติภัณฑย์าของโรงพยาบาลเป็นพเิศษ 

ใชกั้บรายการยาที่ผลติในโรงพยาบาล เชน่ การบรรจใุหม่, ปรุงใหม่, ผลติขึน้ตาม
เภสัชต านับ หรือเตรยีมพเิศษส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย ขอ้มลูสว่นนี้เวน้วา่งไวเ้มื่อ
เป็นรายการยาปกตทิี่ไมไ่ดจั้ดเตรยีมใหม ่ 
เป็นรหัส 2 ต าแหน่ง ต าแหน่งแรกระบุประเภทรายการยาที่ผลติในโรงพยาบาล 

R = ยาแบ่งบรรจุใหม ่  M = ยาปรงุใหม ่
F = ยาโรงพยาบาลตามเภสัชต ารับ X = ยาเตรยีมเฉพาะราย 

ต าแหน่งที่ 2 เป็นอักษร{1-9,A-Z} ใชแ้ยกแยะล าดับของการก าหนดขนาดบรรจุ

หรอืวธิีการเตรยีม 
1
 

5. GenericName ชือ่สามัญทางยา 
1. ระบเุป็นขอ้ความ เชน่  Methotrexate 
2. ส าหรับยาที่มสีารออกฤทธิม์ากกวา่หนึง่ (multiple active ingredient) ตอ้งระบุ
ตัวยาอย่างนอ้ย 2 ตัวยาโดยใช ้“+” คั่นระหว่างสารออกฤทธิแ์ตล่ะตัว  

  เชน่ Zidovudine + Lamivudine 
กรณีที่มตีัวยาที่เป็นสารออกฤทธิม์ากกวา่ 2 ตัวยา สามารถระบทัุง้หมดตามที่มหีรอื
ละไว ้โดยระบเุป็น +etc. ส าหรับตัวยาตัง้แตต่ัวที่ 3 เป็นตน้ไป 

6. TradeName ชือ่ทางการคา้ 
1. ระบยุี่หอ้ของยาเป็นค าอธบิาย เชน่ Eprex 
2. กรณีเป็นยาผลติโดยองคก์ารเภสัชกรรม มักจะใชช้ือ่สามัญทางยาเป็นชือ่ทาง
การคา้ การระบชุื่อทางการคา้ของยานี้ ใหใ้ชช้ือ่สามัญทางยาตอ่ทา้ยดว้ย GPO 

7. DSFCode รหัส Dose Form Strength 

เป็นรหัส(ถา้มี)ของ dosage form ตามขอ้ 6. ระบุ ถา้ร.พ.ก าหนดไวใ้ช ้รปูแบบเป็น
ตามที่ร.พ.ใชอ้ยู่ 

  



8. DosageForm รปูแบบของยา 

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

9. Strength ความแรงของยา 

เป็นค าอธบิายมรีูปแบบเป็น ตัวเลขของปรมิาณยา+หน่วยน ้าหนัก/ขนาดบรรจ ุ
2
 

10. Content ขนาดบรรจุ 

11. Distributor บรษัิทผูจั้ดจ าหน่าย 

12. Manufacturer บรษัิทผูผ้ลติ 

13. ISED เป็นยาในบัญชยีาหลักหรอืไม่ 
ใชร้ะบวุา่ยารายการนี้เป็นยาในบัญชยีาหลักหรือไม ่โดยใสค่า่ดังนี้ 

E : เป็นยาที่อยู่บัญชยีาหลักแหง่ชาต ิ(ED) 
N  : เป็นยาที่อยู่นอกบัญชยีาหลักแหง่ชาต ิ(Non–ED) 
E* : เป็นยาในบัญชยีาหลักแหง่ชาตทิี่มเีงือ่นไขการสั่งใชย้า เชน่ยาในบัญช ีก, ข 
บางรายการ, ยาในบัญช ีจ เป็นตน้ 

14. NDC24 รหัสยา 24 หลัก 
หากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลไดม้กีารบันทกึรหัสยา 24 หลักของยา
รายการนัน้ไวอ้ยู่แลว้สามารถสง่มาในฟิลดน์ี้ได ้

15. Unitsize (Unitcount) หน่วยบรรจุ โดยเป็นจ านวนนับในเชงิปรมิาณ 
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16. UnitPrice ราคาขายตอ่หน่วย 
ราคาขายมีหน่วยเป็นบาท+สตางค ์เป็นราคาตอ่หน่วยขนาดบรรจ ุใชเ้ป็นราคา
อา้งองิในการคดิจ านวนเงนิคา่ยาที่จา่ย 

17. UpdateFlag ระบกุรณีการปรับปรงุ 
A = add เป็นรายการยาใหมท่ี่เพิม่ 
D = delete เป็นการยกเลกิรายการเดมิในบัญช ี 

E = edit เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของขอ้มลูในรายการที่เคยมใีนบัญชแีลว้ ซึง่จะ
อา้งองิดว้ย HospDrugCode เดยีวกัน ทัง้นี้ไมใ่ชกั้บการแกไ้ข unitprice 
U = update เป็นการ edit แตแ่กไ้ขเพียง unitprice เท่านัน้ 
 
การปรับปรุงที่เป็นทัง้ E และ U ในรายการเดยีวกันใหส้ง่รายการปรับปรงุนัน้เป็นแต่
ละกรณีแยกกันเป็น 2 รายการ (ขอ้มลูเหมอืนกันตา่งกัน แค ่Update flag) 

18. DateChange วันที่บันทกึการปรับเปลีย่นขอ้มลู ไมนั่บการปรับเปลีย่น unit price (update flag 
<> ‘U’) เป็นวันที่ (+เวลาถา้ม)ี ลา่สดุที่บันทกึการ แกไ้ข/ปรับปรุงขอ้มลูรายการนี้
ซ ึง่อาจจะเป็นวันเวลาเดยีวกันหรอื วันเวลากอ่นที่จะ ใหแ้ก่ สกส การปรับปรงุนี้ไม่
รวมการปรับราคา  
 

19. DateUpdate วันที่บันทกึการปรับเปลีย่น unit price (updateflag = ‘U’) 
เป็นวันที่(+เวลาถา้มี) บันทกึราคายาใหมเ่ขา้สูร่ะบบ ซึง่อาจจะเป็นวันเวลาเดยีวกัน
หรอื วันเวลากอ่นที่จะ ใหแ้ก ่สกส  และ มักเป็นวันเวลากอ่นหนา้ หรอืเป็นวันเวลา
เดยีวกันกับ Date Effective 

 

20. DateEffective วันที่และเวลาการปรับปรุงขอ้มลูหรือราคายามผีลบังคับใช ้(ตามประเภทการ
ปรับปรงุที่ระบใุนรายการ) รูปแบบเป็น dd/mm/yyyy hh:mm โดย yyyy ใหร้ะบุ
เป็นปีปฏทินิสากล เชน่ 2012 เป็นตน้ กรณีที่ไม่ระบ ุhh:mm จะถอืวา่ใช ้00:00  

  



หมายเหตุ 

1 ค าอธิบายเพิม่เตมิในการระบุรหัส TMT และ Spec Prep ของกลุม่ผลติภัณฑย์าของโรงพยาบาล (HPP)  

โปรดอา่นในเอกสาร “วธิกี าหนดรหสั TMT ของผลติภณัฑย์าของโรงพยาบาลใน Drug Catalog ของ
ส านกังานกลางสารสนเทศบรกิารสุขภาพ (สกส.)” 
 
2 ค าอธบิายเพิม่เตมิในการระบคุวามแรงของยาและขนาดบรรจตุา่ง ๆ 

1. กรณเีป็นยาทีอ่ยู่ในรปูแบบเม็ด (tab, cap) ขนาดบรรจจุะเป็น 1 เม็ดเสมอ ดงันัน้ในการระบุค าอธบิายของ

ความแรง/ขนาดบรรจ ุจงึเป็นตอ่ /1 หรอืไม่ระบุก็ได ้
เชน่  Paracetamol Tablet 500 mg ความแรงทีร่ะบุ จงึเทา่กบั 500 mg 

2. ยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบ สารละลาย หรอื ยาทีเ่ป็นน ้า จะเป็นหน่วยความแรงจะเป็นตอ่ขนาดบรรจขุองขวดยา 

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

3. ยาทีอ่ยูใ่นรปูแบบครมี หรอื gel ใหร้ะบุเป็นตวัเลข +%/หน่วย เป็น W/W หรอื W/V   

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

3 ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัหน่วยบรรจแุละราคาขายตอ่หน่วย 

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

2. ยาทีม่ ีDosage form, ความแรงเดยีวกนั และม ีunitsize (unitcount) = 1 เป็นกรณปีกตใินปัจจบุัน 

 2.1 ยากลุม่ของแข็ง (Solid) จะม ีunitsize (unitcount) = 1 

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

ดงันัน้ในฟิลดน์ีจ้งึแนะน าใหใ้ส ่1 เป็นหลกั 

 


