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บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 
Thai Medicines Terminology TMT 

 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ท าให้ระบบข้อมูลสุขภาพ

สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือให้ระบบข้อมูลสุขภาพ
ต่างระบบสามารถท างานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศให้ระบบ
ข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ในทุกระดับ 

2. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพส าหรับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสุขภาพ  

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการ
ความรู้ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
(Biomedical & Health Informatics) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้
ด้านมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และความช านาญด้านระบบข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือสร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานระบบ
ข้อมูลสุขภาพให้กว้างขวาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ท าให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถ
แลกเปล่ียนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
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TMTID(TPU) FSN (Fully Specify Name) MANUFACTURER 
103990 AUTIDINE-40 (famotidine 40 mg) 

film-coated tablet, 1 tablet 
AUROBINDO 
PHARMA, INDIA 

255192 AUTO (domperidone 10 mg) 
tablet, 1 tablet 

พาตาร์แลบ 

614701 AUTO (domperidone 5 mg/5 mL) 
oral suspension, 30 mL bottle 

พาตาร์แลบ 

545895 AUXIME (cefotaxime 1 g) powder 
for solution for injection, 1 g vial 

AUROBINDO 
PHARMA, INDIA 

255214 AVACAN 1000 (amoxicillin 875 mg 
+ clavulanic acid 125 mg) film-
coated tablet, 1 tablet 

KHANDELWAL 
LABORATORIES, 
INDIA 

คุณลักษณะเด่นและประโยชน์ของบัญชีข้อมูลยาและ
รหัสยามาตรฐานไทย TMT  

บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย  (Thai Medicines 
Terminology)  คือ บัญชีมาตรฐานของรายการยา และมาตรฐานรหัส
ยาที่ชี้เฉพาะ (uniquely identify) ถึงรายการยาแต่ละรายการ  
ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพไทย เป็นมาตรฐานที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล SNOMED-CT (Systematized 
Nomenclature Of Medicine - Clinical Terms)  TMT ท าให้มี
มาตรฐานของการบรรยายคุณลักษณะต่างๆของยาเพื่อขจัดความก ากวม
ในการระบุรายการยาทั้งในระดับชื่อสามัญ(Generic) และชื่อการค้า
(Trade) รวมถึงการระบุรูปแบบของยา ความแรง และขนาดบรรจุของ
ยาแต่ ล ะตั ว  คุณสมบัติ ของรายการยาที่ ท า ให้ เ ป็นมาตรฐาน
(Standardize)ได้แก่ 

- สารประกอบของยา (Substance names) 
- รูปแบบของยา (Dosage form) 
- ความแรง (Strength) 
 

 
 
 

- ขนาดบรรจุ (Package) 
- ผู้ผลิต (Manufacturer) 

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของ TMT และความสัมพันธ์ระหว่างยาใน
มิติต่างๆ แสดงในแผนภาพ 1 และ 2 

คณะกรรมการก าหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การ
เบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ (ที่มีรมต.
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน) มีมติเม่ือวันที่ 30 ต.ค.2556 
ให้ใช้ TMT เป็นมาตรฐานบัญชีรายการยาและรหัสยาของประเทศ 
ในการเชื่อมโยงรหัสยาของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเบิกจ่ายในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในระยะถัดมาจะผนวกTMT
เข้าไว้ในโปรแกรมของโรงพยาบาล ใช้ส าหรับการสั่งซื้อและการ
เบิกจ่ายทั้ง 3 กองทุน และในระยะยาวใช้ส าหรับจัดซื้อยาตาม
ระเบียบพัสดุ รวมทั้งจะขยายต่อยอดกับระบบยาอ่ืนๆ เช่นการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา การกระจายยา นอกจากนี้ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกาศแนะน าให้ใช้ TMT เป็นมาตรฐานข้อมูลในการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (eHealth 
transaction)  

 
โครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย  (TMT Data 
Model) ประกอบไปด้วยหน่วยความคิดรวบยอดหลัก(Concepts) เป็น
แกนมาตรฐานข้อมูล 8 กลุ่มหลัก  ซึ่งในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะประกอบไป
ด้วยชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่างจ าเพาะต่อข้อมูลยาที่
แตกต่างกัน  ท าให้สามารถเลือกกลุ่มมาตรฐานข้อมูลไปใช้ ใน
หลากหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในระบบสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

TMT มีระบบการปรับปรุง
รายการยาให้ทันสมัยอยู่ เสมอ   

 
บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(TMT) มีระบบบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ความทันสมัยของรายการยาและรหัสยา

อย่างสม่ าเสมอโดยมีการประกาศรายการยา
ที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลงเดือนละ 2 คร้ัง
ทุกวันจนัทร์สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ที่ 3 

ของเดือน 
สามารถ download ได้ที่

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

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ TMT และ ศมสท. 

 

ข้อมูลรายละเอียดการพัฒนา TMT 
และความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพรวมถึงความรู้ด้านเวช

สารสนเทศ Biomedical and 
Health Informatics สามารถ

เข้าถึงได้ที ่
www.this.or.th   

การตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TMT 
 

ศมสท. มีบริการตอบข้อสงสัยผู้ใช้ TMT 
ทั้งทาง Online และโทรศัพท์ 

Online ทาง email ที่ tmt@this.or.th 
ทาง Facebook ที่  

https://www.facebook.com/thishsri 
ทางโทรศัพท์ในเวลาราชการที่  

โทรศัพท์  02 832 9290 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานของ TMT 

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างยาในมิติต่างๆ 
ตัวอย่าง รายการยาในระดับ Trade Product Use ในบัญชีข้อมลูยา

และรหัสยามาตรฐานไทย TMT 
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