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คำนำ 
บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย Thai Medicines Terminology (TMT) เป็นมาตรฐานข้อมูล

สุขภาพของประเทศไทยที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูลสุขภาพระดับสากล TMT ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี 
2556  บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้ได้กับระบบข้อมูลสุขภาพหลายระบบ ทั้ง
ระบบข้อมูลทางคลินิก ระบบข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่า ระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคลังยา  TMT เป็น
บัญชีมาตรฐานของรายการยา และมาตรฐานรหัสยาที่มีความเฉพาะเจาะจง และปราศจากความคลุมเคลือในการ
ระบุผลิตภัณฑ์ยา ทั้งในระดับชื่อการค้า (Trade) ระดับชื่อสามัญทางยา (Generic) ระดับสารออกฤกษ์ (Active 
ingredient/Substance)  TMT ใช้มาตรฐานคำศัพท์สากลตามองค์การอนามัยโลกในการบรรยายสารออกฤกษ์ 
(WHO INN-International Nonproprietary Names) มาตรฐานคำศัพท์สากลในการระบุหน่วยวัด (Unified 
Code for Units of Measure -UCUM) และมาตรฐานคำศัพท์รูปแบบยาของคณะกรรมการด้านคุณภาพยาและ
การดูแลสุขภาพแห่งยุโรป (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare - EDQM) 

ปัจจุบัน (วันที่ 9 ก.พ. 2563) ฐานข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย มีรายการยาและรหัสยาใน
ระดับชื้อการค้า (TPU) 31,283 รายการ, รายการยาและรหัสยาในระดับชื่อสามัญทางยา (GPU) 9,924 รายการ 
และรายการยาและรหัสยาในระดับสารออกฤทธิ์ (Substance) 2,243 รายการ ฐานข้อมูลรายการยาและรหัสยา
มาตรฐานได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเดือนละ 2 ครั้ง ทำให้รายการยาเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับรายการ
ยาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และยาที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ถูกนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของประเทศอยู่เสมอ 

ในแต่ละเดือนมีบริษัทยา โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ต้องการให้เพิ่มรายการยาและรหัสยามาตรฐาน 
TMT ในฐานข้อมูลฯ ส่งข้อมูลยามาให้ สมสท.ดำเนินการประมาณ 50 – 100 รายการ  และตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 
2563 สมสท.ได้ปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลยา และกระบวนการวิธีการส่งข้อมูล จากการรับส่งกันทาง
ระบบ Email เดิม มาเป็นระบบ Web Service ด้วยโปรแกรมชื่อ TMT Connect เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลยา เพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และอำนวยความสะดวกในการติดตามกระบวนการเพ่ิมรายการและออกรหัส TMT  
สมสท.จึงได้จัดทำคู่มือการขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาผ่านโปรแกรม TMT Connect อธิบายการทำงาน และ
วิธีการใช้งานโปรแกรมให้กับบริษัทยา โรงพยาบาล หน่วยงาน และผู้สนใจที่ต้องการส่งข้อมูล เพ่ือแก้ไขรายการยา
และรหัสยามาตรฐาน TMT ได้ศึกษา และประกอบการใช้งานโปรแกรม คู่มือการขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา
ผ่านโปรแกรม TMT Connect ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นขั้นตอนการขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์
ยาผ่านโปรแกรม TMT Connect ส่วนที่ 2 เป็น มาตรฐานคำศัพท์รูปแบบของยา (Dosage form) และหน่วยการ
จ่ายยา (Dispensing unit) ตามมาตรฐาน EDQM และส่วนที่ 3 เป็นข้อกำหนดรูปภาพ TMT 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) 
กุมภาพันธ์ 2564 
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สารบัญ 
 เนื้อหา หน้า 
   

ภาพรวมขั้นตอนการยื่นคำขอสำหรับแต่ละกระบวนงาน 4 
ข้อมูลที่ต้องการสำหรับแต่ละกระบวนงาน 5 
ขั้นตอนการขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาผ่านโปรแกรม TMT Connect 6 
 - สมัครสมาชิก 7 
 - การขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา 10 

ภาคผนวก 21 
 - ภาคผนวกท่ี 1 ตารางแสดงตัวอย่างรูปแบบของยา (Dosage form) ตามมาตรฐาน EDQM 23 
 - ภาคผนวกท่ี 2 ตารางแสดงตัวอย่างหน่วยการจ่ายยา (Dispensing unit) ตามมาตรฐาน EDQM 52 
 - ภาคผนวกท่ี 3 ข้อกำหนดรูปภาพ TMT 57 
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ภาพรวมขั้นตอนการย่ืนคำขอสำหรับแต่ละกระบวนงาน 

เว็บไซต์ TMT Connect

สมัครสมาชิก ขอรหัส TMT ใหม่ ขอแก้ไขรหัส TMT

ขออัพเดตรูปภาพตามข้อก าหนดใหม่

ขอแก้ไขข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ยา

อยู่ในระหวา่งดำเนินการจัดทำระบบ 
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ข้อมูลที่ต้องการสำหรับแต่ละกระบวนงาน 

 
 
 
 

เว็บไซต์ TMT Connect

สมัครสมาชิก ขอรหัส TMT ใหม่ ขอแก้ไขรหัส TMT

ขออัพเดตรูปภาพตาม
ข้อก าหนดใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (หน้า 9)
- ชั้นบรรจุภัณฑ์ - หน่วยนับบรรจุภัณฑ์
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ - รหัส Barcode / GTIN
- หน่วยย่อย - ค าอธิบายบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 รูปภาพยา (หน้า 13)
- รูปภาพ primary packaging ของยา
- รูปภาพ secondary packaging ของยา

ขอแก้ไขข้อมูลอ่ืนๆของ
ผลิตภัณฑ์ยา

อยู่ในระหว่างด าเนินการ
จัดท าระบบ
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ขั้นตอนการขออัพเดต 
รูปภาพผลิตภัณฑ์ยา 

ผ่านโปรแกรม TMT Connect 
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1. สมัครสมาชิก 
1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://tmt.this.or.th:8081/ 
1.2 คลิกท่ีปุ่ม “ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 1 

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 

1.3 กรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือสมัครสมาชิก ตามหัวข้อดังรูปที่ 2 
* บังคับกรอกข้อมูลทุกช่องที่มี * 
**หัวข้อ “สถานที่ทำงาน” ระบุสถานที่ทำงานที่ท่านสังกัดอยู่ โดยเขียนชื่อหน่วยงานตามที่ระบุในใบอนุญาตที่

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้ (กรณีมีใบอนุญาต) 
1.4 คลิกที่ข้อความ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาทะเบียนบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf 
1.5 อ่านรายละเอียดในใบสมัครฯ และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ลงชื่อพร้อมระบุตำแหน่งของผู้สมัคร 

จากนั้นให้หัวหน้างาน เช่น ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ลงชื่อรับรองการมอบหมายให้ผู้สมัครเป็นผู้แทนของ
โรงพยาบาล/บริษัทยาในการดูแลข้อมูลรหัส TMT ของหน่วยงาน 

1.6 สแกนเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างต่อกันเป็นไฟล์เดียว 
1) แบบฟอร์มใบสมัครฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
2) ใบอนุญาตผลิต/นำเข้าของบริษัทที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกให้ (กรณีบริษัทยา)  

1.7 อัพโหลดไฟล์เอกสารดังข้อ 1.6 ที่หัวข้อ “แนบเอกสาร” จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” 
1.8 อ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาทะเบียนบัญชีข้อมูลยาและรหัสยา

มาตรฐานไทย (TMT) ดังรูปที่ 3 จากนั้นคลิกยอมรับข้อกำหนดและเง่ือนไข และคลิกปุ่ม "ยอมรับ" 
1.9 หน้าจอแสดงข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” 
1.10 เปิดอีเมลที่ท่านใช้ในการสมัครใช้งานเว็บไซต์ จากนั้นคลิกที่ลิงค์เพ่ือยืนยันความถูกต้องของอีเมล 

1.2 
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1.11 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติสิทธิ์การเป็นสมาชิกภายใน 3 วันทำการ 
*หมายเหตุ ท่านจะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม TMT Connect ได้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติสิทธิ์แล้วเท่านั้น 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก 
 
 

1.7 1.4 

1.7 
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รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการระบบสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาทะเบียน 
บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอซ่ึงแสดงข้อความลงทะเบียนสำเร็จ หลังคลิกยอมรับข้อตกลงการใช้บริการฯ 

1.8 
1.8 
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2. การขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา 
2.1 เข้าเว็บไซต์ http://tmt.this.or.th:8081/ 
2.2 เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่สมัครไว้ 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์สำหรับ Login เข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ 

 
 

2.2 

2.3 
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2.3 คลิกท่ีเมนู “ขอแก้ไข” (ดังรูปที่ 6) 
ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าจอหลักของการขอแก้ไขรหัส TMT ดังรูปที่ 7 โดยในหน้านี้จะแสดงรายการคำ

ขอแก้ไขรหัส TMT ทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของท่าน และแสดงสถานะปัจจุบันของคำขอแต่ละรายการ  
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกดูเฉพาะรายการคำขอที่สนใจได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ติ๊กเลือกหัวข้อ “แสดงเฉพาะที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ” หมายถึง การแสดงเฉพาะคำขอที่ยังไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

- ติ๊กเลือกหัวข้อ “แสดงรายการที่ยกเลิก” หมายถึง การแสดงรายการคำขอแก้ไขทั้งหมด รวมถึงรายการคำขอ
ที่ท่านกดยกเลิกไปแล้วด้วย 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอหลักของการขอแก้ไขรหัส TMT 

a ชื่อการค้า (trade name) 
b  ตัวยาสำคัญและความแรง 
c ปุ่ม “ขอสร้าง” เมื่อคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลสำหรับสร้างคำขอรายการใหม่ 
d  รูปแบบยา (dosage form) 
e  ปริมาณบรรจุของยาต่อหน่วยย่อยที่สุดในการจ่ายยา 
f  หน่วยย่อยที่สุดในการจ่ายยา 
g  ชื่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา 
h  ชื่อผู้สร้างคำขอ 
i  ชื่อผู้แก้ไขคำขอล่าสุด 
j  สถานะคำขอ แบ่งออกเป็น 6 สถานะ ดังนี้ 
  

a b 

c 

d e 
f g h i j 

k l 
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 ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของสถานะคำขอแต่ละรายการ 

สถานะ ความหมาย 
ยังไม่ส่งคำขอ คำขอที่มีการกรอกข้อมูล แต่ยังไม่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
รอตรวจสอบ คำขอที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 2-3 สัปดาห์ 
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอแก้ไข” 
หรือ “รออนุมัต”ิ 

รอแก้ไข คำขอที่เจ้าหน้าที่ส่งกลับมาให้ท่านแก้ไขข้อมูล โดยท่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดที่ต้องแก้ไข โดยคลิกที่ปุ่ม   (k) ของรายการคำขอที่ท่าน
ต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม“สนทนา” 

รออนุมัต ิ คำขอที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และรอการอนุมัติ 
ดำเนินการเสร็จแล้ว คำขอที่รหัส TMT ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ยกเลิก คำขอที่ท่านกดยกเลิกคำขอ 

k  คลิก  เพ่ือแก้ไขคำขอ 
l  คลิก  เพ่ือยกเลิกคำขอ 

2.4 คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” (c) (ดังรูปที่ 7) 
2.5 กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ เช่น "ชื่อการค้า" หรือ "ชื่อตัวยาสำคัญ" หรือ "ชื่อบริษัทผู้ผลิต" 

จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอสำหรับค้นหารายการ TMT ที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ 

2.5 
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รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายการ TMT ที่ค้นหาพบ 

 
2.6 คลิกปุ่ม  ด้านหลังรายการยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพดังรูปที่ 9 
2.7 บันทึกข้อมูลของรายการยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้ 

* ขณะนี้เว็บไซต์ TMT Connect สามารถแก้ไขได้เฉพาะ “ข้อมูลบรรจุภัณฑ์” และ “รูปภาพยา” เท่านั้น 
** หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ รบกวนดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขที่ 

https://this.or.th/tmt_rectify.php และส่งเรื่องขอแก้ไขมาท่ี E-mail: tmt@this.or.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC 

1234567 ABC (เอบีซีแลบ) (paracetamol 500 mg) tablet, 1 tablet 

2.6 

https://this.or.th/tmt_rectify.php
mailto:tmt@this.or.th
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 

 

รูปที่ 10 แสดงข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับส่วนที่ 1 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 

ในการบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ระบบจะให้บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ชั้นใน (primary package) ก่อนเสมอ 
หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ชั้นใน (primary package) หรือบรรจุภัณฑ์ชั ้นนอก 
(secondary package) ก็ได้ โดยบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ครั้งละ 1 ชั้นบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 

3) 

5) 
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1) หัวข้อ “ชั้นบรรจุภัณฑ์” คลิกเลือกชั้นของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
a. เลือก บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (primary packaging) สำหรับบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา 
b. เลือก บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก (secondary package) สำหรับบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยา 

 

รูปที่ 11 แสดงตัวเลือกในหัวข้อชั้นบรรจุภัณฑ์ 

2) กรอกข้อมูลของชั้นบรรจุภัณฑ์ตามที่เลือกในข้อ 1) ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 
a. หากเลือก บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (primary packaging) 
 

 
รูปที่ 12 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกเมื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

 

- หัวข้อ “ขนาดบรรจุภัณฑ์” กรอกจำนวนหน่วยย่อยทั้งหมดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นตัวเลข  
เช่น ยาเม็ด: 10 tablet/blister ค่าในที่นี้คือ “10” 
      ยาน้ำ:  1 bottle/bottle ค่าในที่นี้คือ   “1” 

- หัวข้อ “หน่วยย่อย” เลือกหน่วยนับของหน่วยย่อย 
เช่น ยาเม็ด: 10 tablet/blister ค่าในที่นี้คือ “tablet” 
      ยาน้ำ:  1 bottle/bottle ค่าในที่นี้คือ   “bottle” 

1)  
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- หัวข้อ “หน่วยนับบรรจุภัณฑ์” เลือกหน่วยนับของบรรจุภัณฑ์ชั้นใน  
เช่น ยาเม็ด: 10 tablet/blister ค่าในที่นี้คือ “blister” 
      ยาน้ำ:  1 bottle/bottle ค่าในที่นี้คือ  “bottle” 

- หัวข้อ “GTIN” กรอกรหัสมาตรฐานสากล GS1 (GTIN) หรือหมายเลข Barcode ที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
ชั้นใน หากมีระบุทั้งรหัส GTIN และหมายเลข Barcode ให้กรอก “รหัส GTIN ตามด้วยเครื่องหมาย / 
แล้วตามด้วยหมายเลข Barcode”  
เช่น ยา A มีรหัส GTIN คือ 9999999999999 และหมายเลข Barcode คือ 0000000000000  
      ดังนั้น วิธีกรอกข้อมูลในหัวข้อ GTIN คือ 9999999999999/0000000000000 

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 
 

b. หากเลือก บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก (secondary package) 
 

 
รูปที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกเมื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก 

 

- หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ชั้นใน” เลือกบรรจุภัณฑ์ชั้นในที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ต้องการบันทึกข้อมูล 
เช่น ยาเม็ด: ยา A 10 tablet/blister บรรจุในกล่อง กล่องละ 20 แผง ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ชั้นในที่เลือก  

คือ 10 tablet blister 
       ยาน้ำ: ยา B จำนวน 1 ขวดบรรจุในกล่อง กล่องละ 2 ขวด ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ชั้นในที่เลือก  

คือ 1 bottle bottle 
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รูปที่ 14 แสดงตัวเลือกในหัวข้อบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

- หัวข้อ “ขนาดบรรจุภัณฑ์” กรอกจำนวนบรรจุภัณฑ์ชั้นในทั้งหมดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นตัวเลข 
เช่น ยาเม็ด: ยา A 10 tablet/blister บรรจุในกล่อง กล่องละ 20 แผง ค่าในที่นี้คือ “20” 

        ยาน้ำ:  ยา B จำนวน 1 ขวดบรรจุในกล่อง กล่องละ 2 ขวด ค่าในที่นี้คือ “2” 
- หัวข้อ “หน่วยย่อย” เลือกหน่วยนับของบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

เช่น ยาเม็ด: ยา A 10 tablet/blister บรรจุในกล่อง กล่องละ 20 แผง ค่าในที่นี้คือ “blister” 
      ยาน้ำ:  ยา B จำนวน 1 ขวดบรรจุในกล่อง กล่องละ 2 ขวด ค่าในที่นี้คือ “bottle” 

- หัวข้อ “หน่วยนับบรรจุภัณฑ์” เลือกหน่วยนับของบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก  
เช่น ยาเม็ด: ยา A 10 tablet/blister บรรจุในกล่อง กล่องละ 20 แผง ค่าในที่นี้คือ “box” 
      ยาน้ำ:  ยา B จำนวน 1 ขวดบรรจุในกล่อง กล่องละ 2 ขวด ค่าในที่นี้คือ “box” 

- หัวข้อ “GTIN” กรอกรหัสมาตรฐานสากล GS1 (GTIN) หรือหมายเลข Barcode ที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
ชั้นนอก หากมีระบุทั้งรหัส GTIN และหมายเลข Barcode ให้กรอก “รหัส GTIN ตามด้วยเครื่องหมาย / 
แล้วตามด้วยหมายเลข Barcode”  
เช่น ยา A มีรหัส GTIN คือ 8888888888888 และหมายเลข Barcode บนบรรจุภัณฑ์ชั ้นใน คือ    
      1111111111111 ดังนั้น วิธีกรอกข้อมูลในหัวข้อ GTIN คือ 8888888888888/1111111111111 

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์  
3) ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ท่านบันทึกแล้วจะถูกแสดงในตารางดังรปูที่ 10 
4) บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์จนครบทุกชั้นบรรจุภัณฑ์และทุกขนาดบรรจุ 
5) หัวข้อ คำอธิบายบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม (ถ้ามี) ระบคุำอธิบายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือสื่อสารให้เจ้าหน้าที่

เข้าใจมากข้ึน เช่น ขายแบบขวดเปลือยไม่มีกล่อง ฯลฯ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 
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ส่วนที่ 2 รูปภาพยา 
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในส่วนที่ 1 จะถูกเชื่อมโยงมายังการอัพโหลดรูปภาพยาในส่วนนี้ โดยหนึ่งชั้นบรรจุ

ภัณฑ์จะต้องทำการอัพโหลดรูปภาพหนึ่งชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีจำนวนรูปภาพแตกต่างกันตามหน่วยการจ่ายยาและ
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการถ่ายภาพเพื่อนำรูปภาพมาอัพโหลดในหัวข้อนี้
ได้จากภาคผนวกท่ี 3 ข้อกำหนดรูปภาพ TMT (หน้า 57) 

 

รูปที่ 15 แสดงข้อมูลที่ต้องกรอกสำหรับส่วนที่ 3 รูปภาพยา 
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ขั้นตอนการอัพโหลดรูปภาพมีดังนี้ 
1) คลิกเลือก หีบห่อบรรจุ ที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพ 

 

รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างตัวเลือกในหัวข้อเลือกหีบห่อบรรจุ 
 

2) คลิกปุ่ม “อัพโหลดภาพ” เพ่ือเลือกรูปภาพและอัพโหลดรูปภาพจนครบทุกข้อ ดังรูปที่ 17 
3) จากนั้นเริ ่มดำเนินการตั้งแต่ข้อ 1) อีกครั้ง โดยคลิกเลือกหีบห่อบรรจุ และอัพโหลดรูปภาพจนครบทุกชั้น  

 บรรจุภัณฑ์ 

 

รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างตัวเลือกในหัวข้อเลือกหีบห่อบรรจุ 

2) 

1)  
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2.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ส่งคำขอ” เพ่ือส่งคำขอแก้ไขรหัส TMT 
2.9 รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 2-3 สัปดาห์) 

- หากคำขอผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ สถานะของคำขอจะถูกเปลี่ยนเป็น “รออนุมัติ” 
- หากคำขอไม่ผ่านการตรวจสอบ และต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม สถานะของคำขอจะถูกเปลี่ยนเป็น “รอแก้ไข” โดย

ท่านต้องดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าหน้าภายใน 30 วันปฏิทิน และคลิก “ส่งคำขอ” กลับไปยัง
เจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

- คำขอของท่านจะได้รับการแก้ไขข้อมูลภายใน 4-5 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน ซึ่งรหัส TMT จะมี
การเผยแพร่ทุกวันจันทร์แรก และจันทร์ที่สามของเดือนเท่านั้น (หากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อน
การเผยแพร่เป็นว ันทำการถัดไป) ท่านสามารถตรวจสอบรหัสได้จากเอกสาร TMT Release file ทาง 
http://this.or.th/tmtrf_downloads.php 

 

รูปที่ 18 หน้าจอแสดงรายการคำขอสร้างรหัส TMT พร้อมสถานการณ์ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

2.9 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที ่1 
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ภาคผนวกที่ 1 ตารางแสดงตัวอย่างรูปแบบของยา (Dosage form) ตามมาตรฐาน EDQM 

No. Dosage form Definition 

1 bath additive Solid, semi-solid or liquid preparation to be added to the 
bath water. 

2 capsule, hard Solid single-dose preparation contained in a hard shell, the 
capacity of which can be varied. The shell is made of 
gelatin or other substances. It consists of two prefabricated 
cylindrical sections one end of which is rounded and 
closed, the other being open. The contents of the shell 
may be a solid or semi-solid preparation, which is filled 
into one of the sections and closed by slipping the other 
section over it. Hard capsules are intended for oral use. 

3 capsule, soft Solid single-dose preparation contained in a soft shell, the 
capacity and shape of which can be varied. The shell is 
made of gelatin or other substances and may contain (a) 
solid active substance(s). The shell is thicker than that of 
hard capsules and consists of one part as soft capsules 
usually are formed, filled and sealed in one operation. The 
contents of the shell may be a semi-solid or liquid 
preparation. Soft capsules are intended for oral use. 

4 chewable tablet Solid single-dose preparation consisting of an uncoated 
tablet intended to be chewed before being swallowed. 
Chewable tablets are intended for oral administration. 

5 coated tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet coated 
with one or more layers of mixtures of various substances 
such as sugars and waxes. To the coating colouring matter, 
flavouring substances and active substance(s) may be 
added. The thickness of the coating is greater than that of 
a film-coated tablet. Coated tablets have a smooth 
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surface. They are intended for oral use. When the coating 
dissolves or disintegrates the active substance(s) is (are) 
released into the gastrointestinal fluid at a rate depending 
essentially on its intrinsic properties (conventional release). 

6 collodion Liquid preparation usually containing pyroxylin in a 
mixture of ether and ethanol. When applied to the skin, 
the preparation forms a flexible film on the site of 
application. 

7 concentrate and solvent for 
solution for infusion 

Sterile concentrate and sterile solvent intended for the 
preparation of a solution for infusion by diluting the 
concentrate with the solvent. 

8 concentrate for cutaneous 
solution 

Liquid preparation intended to be diluted in the specified 
liquid to obtain a cutaneous solution. 

9 concentrate for gargle Liquid preparation consisting of an aqueous solution 
intended to be diluted in water to obtain a gargle. 

10 concentrate for 
haemodialysis solution 

Liquid preparation consisting of an aqueous solution of 
electrolytes intended to be diluted with water of a 
suitable quality to obtain a solution for haemodialysis. 
Glucose may be included.  

11 concentrate for oral 
solution 

Liquid preparation intended to be diluted in the specified 
liquid to obtain an oral solution. 

12 concentrate for solution for 
infusion 

Liquid sterile preparation consisting of an aqueous solution 
intended to be diluted in the specified aqueous liquid to 
obtain a solution for infusion. It may be added to a 
solution for infusion during the administration. 

13 concentrate for solution for 
injection 

Liquid sterile preparation intended to be diluted in the 
specified liquid to obtain a solution for injection. 
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14 concentrate for solution for 
injection/infusion 

Liquid sterile preparation intended to be diluted in the 
specified liquid to obtain a solution for injection/infusion. 

15 cream Semi-solid single-dose or multidose preparation of 
homogeneous appearance consisting of a lipophilic phase 
and an aqueous phase, one of which is finely dispersed in 
the other. Active substance(s) are dissolved or dispersed in 
the basis, which may be hydrophilic or hydrophobic. 
Creams are intended for cutaneous use. In certain cases, 
transdermal delivery may be obtained. 

16 cutaneous emulsion Liquid, usually multidose preparation consisting of an 
emulsion intended for cutaneous use. 

17 cutaneous liquid Liquid, usually multidose preparation consisting of a liquid 
active substance per se, intended for cutaneous use. 

18 cutaneous paste Semi-solid single-dose or multidose preparation containing 
a large proportion of finely divided solids dispersed in the 
basis, intended for cutaneous use. 

19 cutaneous patch Flexible single-dose preparation intended to be applied to 
the unbroken skin to obtain a local effect by penetration 
of the active substance(s) into the skin. 

20 cutaneous powder Solid, usually multidose preparation consisting of a 
powder intended for cutaneous use. Cutaneous spray, 
powder is excluded. 

21 cutaneous solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution of the active substance in a suitable vehicle 
intended for cutaneous use. 

22 cutaneous spray, ointment Ointment formed at the time of administration from a 
liquid preparation in a pressurised container with a spray 
valve or in a container equipped with a spray pump. 
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23 cutaneous spray, solution Liquid preparation, usually multidose, consisting of a 
solution in a pressurised container with a spray valve or in 
a container equipped with a spray pump, intended for 
cutaneous use. 

24 cutaneous stick Solid preparation, usually rod-shaped or conical, intended 
for application to the skin to obtain a local effect. 
Cutaneous sticks may consist of the active substance(s) 
alone or dissolved or dispersed in a suitable basis. 

25 cutaneous suspension Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
suspension of fine particles in a suitable vehicle intended 
for cutaneous use. 

26 dental gel Semi-solid, usually multidose preparation consisting of a 
hydrophilic gel intended for administration on teeth and 
gums by rubbing. 

27 dental paste Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of solid particles finely dispersed in a suitable basis, 
intended for administration on or inside the tooth or on 
and/or around the nerves supplying the teeth. Toothpaste 
is excluded. 

28 dental solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for administration on teeth and gums. 

29 dental suspension Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
suspension intended for administration on teeth and 
gums. 

30 dispersible tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet 
intended to be dispersed in the specified liquid before 
being swallowed. 
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31 ear drops, solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of 
an aqueous or oily solution intended for application to the 
external auditory meatus. Multidose containers may be 
dropper containers or containers provided with a dropper 
applicator, or the dropper may be supplied separately. 
Drops are not necessarily administered dropwise, but may 
also be administered as a small volume. 

32 ear drops, suspension Liquid single-dose or multidose preparation consisting of 
an aqueous or oily suspension intended for application to 
the external auditory meatus. Multidose containers may 
be dropper containers or containers provided with a 
dropper applicator, or the dropper may be supplied 
separately. Drops are not necessarily administered 
dropwise, but may also be administered as a small 
volume. 

33 ear powder Solid, usually multidose preparation consisting of one or 
more powders consisting of (a) solid active substance(s) 
intended for application to the external auditory meatus. 
Ear powders are presented in containers fitted with a 
suitable applicator or device for insufflation. 

34 ear wash, solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting 
usually of an aqueous solution with a pH within 
physiological limits. Ear washes are intended to clean the 
external auditory meatus. 

35 ear/eye drops, solution Liquid sterile preparation consisting of a solution intended 
for use as ear drops or eye drops. 
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36 effervescent granules Solid single-dose or multidose preparation consisting of 
uncoated granules generally containing acidic substances 
and carbonates or hydrogen carbonates that rapidly react 
in the presence of water to release carbon dioxide. 
Effervescent granules are intended to be dissolved or 
dispersed in water before oral use. 

37 effervescent powder Solid single-dose or multidose preparation consisting of 
one or more powders generally containing acid substances 
and carbonates or hydrogen carbonates that react rapidly 
in the presence of water to release carbon dioxide. 
Effervescent powders are intended to be dissolved or 
dispersed in water before administration. 

38 effervescent tablet Solid single-dose preparation consisting of an uncoated 
tablet generally containing acid substances and carbonates 
or hydrogen carbonates, which react rapidly in the 
presence of water to release carbon dioxide. Effervescent 
tablets are intended to be dissolved or dispersed in water 
before oral use. 

39 emulsion for infusion Liquid sterile preparation consisting of an oil-in-water 
emulsion intended to be introduced, usually in large 
volumes, usually into the circulating blood stream. 

40 emulsion for injection Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an emulsion intended for administration by 
injection. 

41 emulsion for 
injection/infusion 

Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an emulsion intended for administration by 
injection or infusion. 
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42 endotracheopulmonary 
instillation, powder for 
solution 

Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, intended to be dissolved 
in the specified liquid to obtain an endotracheopulmonary 
instillation solution. 

43 endotracheopulmonary 
instillation, suspension 

Liquid preparation consisting of an aqueous suspension 
intended for instillation to the trachea and/or bronchi. 
Preparations for inhalation use are excluded. 

44 eye drops, emulsion Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an emulsion intended for ocular use. 
Multidose preparations are presented in containers that 
allow successive drops to be administered. The containers 
contain usually at most 10 mL of the preparation. 

45 eye drops, solution Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an aqueous or oily solution intended for 
ocular use. Multidose preparations are presented in 
containers that allow successive drops to be administered. 
The containers contain usually at most 10 mL of the 
preparation. 

46 eye drops, suspension Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an aqueous or oily suspension intended for 
ocular use. Multidose preparations are presented in 
containers that allow successive drops to be administered. 
The containers contain usually at most 10 mL of the 
preparation. 

47 eye drops, tablet and 
solvent for solution 

 - 
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48 eye gel Semi-solid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of a gel intended for ocular use. Eye gels may 
be presented in collapsible tubes fitted with a cannula 
and having a content of not more than 5 g of the 
preparation. Eye gels may also be presented in suitably 
designed single-dose containers. The containers or nozzles 
of tubes are of a shape that facilitates administration 
without contamination. 

49 eye lotion Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an aqueous solution intended for washing or 
bathing the eye. 

50 eye ointment Semi-solid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of an ointment intended for ocular use. Eye 
ointments may be presented in collapsible tubes fitted 
with a cannula and having a content of not more than 5 g 
of the preparation. Eye ointments may also be presented 
in suitably designed single-dose containers. The containers 
or nozzles of tubes are of a shape that facilitates 
administration without contamination. 

51 film-coated tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet coated 
with a thin polymeric film that dissolves within a few 
minutes in the gastrointestinal fluid. Film-coated tablets 
are intended for oral use to release active substance(s) at 
a rate which is not significantly delayed compared to that 
of the uncoated tablet. 

52 gargle Liquid preparation consisting of an aqueous solution 
intended for gargling to obtain a local effect in the oral 
cavity and the throat. Gargles are not to be swallowed. 
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53 gargle/mouthwash Liquid preparation consisting of a solution intended for use 
as a gargle or a mouthwash. 

54 gastro-resistant capsule, 
hard 

Solid single-dose, delayed-release preparation contained in 
a hard shell. The preparation is intended to resist the 
gastric fluid and to release the active substance(s) in the 
intestinal fluid. Hard gastro-resistant capsules are usually 
made by filling hard capsules with gastro-resistant granules 
or solid particles made gastro-resistant by coating or, in 
certain cases, by providing hard capsules with a gastro-
resistant shell. They are intended for oral use. 

55 gastro-resistant granules Solid preparation consisting of delayed-release granules 
intended to resist the gastric fluid and release the active 
substance(s) in the intestinal fluid. This deliberate 
modification is achieved by coating the granules with a 
gastro-resistant material or by embedding the solid 
particles in the gastro-resistant material. Gastro-resistant 
granules are usually single-dose preparations intended for 
oral use. 

56 gastro-resistant granules for 
oral suspension 

Solid preparation consisting of gastro-resistant granules 
intended to be dispersed in the specified liquid to obtain a 
gastro-resistant oral suspension. 

57 gastro-resistant tablet Solid single-dose, delayed-release tablet intended to resist 
the gastric fluid and to release the active substance(s) in 
the intestinal fluid. These properties are achieved by 
coating the tablet with a gastro-resistant material or by 
embedding solid particles in the gastro-resistant material 
before compression. Gastro-resistant tablets are intended 
for oral administration. 
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58 gel Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of a single-phase basis of liquids gelled by a suitable 
gelling agent, intended for cutaneous use. Active 
substance(s) are dissolved or dispersed in the basis, which 
may be hydrophilic or hydrophobic. 

59 gel for injection Sterile single-dose preparation consisting of a hydrophilic 
gel intended for injection into a specific tissue or organ. 

60 gingival gel Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of a gel intended for gingival use to obtain a local effect. 

61 gingival solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for gingival use. 

62 granules Solid single-dose or multidose preparation consisting of 
solid, dry aggregates of powder particles that are 
sufficiently resistant to withstand handling. Granules are 
intended for oral use to release active substance(s) in the 
gastrointestinal fluids by a rate depending essentially on 
the intrinsic properties of the active substance(s) 
(conventional release). They may be swallowed as such 
and/or chewed before swallowing, and some may also be 
dissolved or dispersed in water or another suitable liquid 
before oral administration. Granules for oral solution and 
Granules for oral suspension are excluded. 

63 granules for oral solution Solid preparation consisting of aggregated particles that 
may include excipients to facilitate wetting and 
dissolution, intended to be dissolved in the specified 
liquid to obtain an oral solution, which is usually prepared 
just before administration to the patient. 
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64 granules for oral suspension Solid preparation consisting of aggregated particles that 
may include excipients to facilitate wetting and dispersion, 
intended to be dispersed in the specified liquid to obtain 
an oral suspension, which is usually prepared just before 
administration to the patient. 

65 granules for syrup Solid preparation consisting of aggregated particles that 
may include excipients to facilitate wetting and dissolution 
and to obtain the characteristics of a syrup, intended to be 
dissolved in water to obtain a syrup. 

66 implant Solid sterile preparation of a size and shape suitable for 
implantation. It may be prepared by moulding or other 
means other than compression. Each implant is presented 
in a sterile container that may be provided with an 
administration device. Implants are intended for release 
over an extended period of time in order to obtain local 
or systemic effect. 'Implantation tablet', 'Implantation 
chain' and 'Implantation matrix' are excluded. 

67 implantation chain Solid sterile preparation consisting of small spheres 
mounted on a non-degradable thread to form a chain that 
allows withdrawal of the remainder of the chain after a 
certain period of action. Each implantation chain is 
presented in a sterile container. The implantation chain is 
intended for release over an extended period of time in 
order to obtain local or systemic effect. 

68 impregnated dressing Solid preparation consisting of a piece or strip of gauze or 
other suitable fabric impregnated with a liquid or semi-
solid preparation intended for cutaneous use. 
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69 inhalation powder Solid, usually multidose preparation intended for 
inhalation use, consisting of one or more powders of solid 
active substance(s) to be administered by a dry-powder 
inhaler containing a metering dose mechanism within the 
inhaler. 'Inhalation powder, hard capsule' and 'Inhalation 
powder, pre-dispensed' are excluded. 

70 inhalation powder, hard 
capsule 

Solid single-dose preparation intended for inhalation use, 
consisting of one or more powders of solid active 
substance(s) enclosed in a hard capsule. The capsule is 
loaded into a dry-powder inhaler to generate an aerosol. 

71 inhalation powder, pre-
dispensed 

Solid preparation intended for inhalation use, consisting of 
one or more powders of solid active substance(s) 
presented in a suitable pharmaceutical form other than a 
hard capsule, either in the form of a single dose or divided 
into multiple single doses. The preparation is loaded into a 
dry-powder inhaler to generate an aerosol. 

72 inhalation solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for inhalation use. The preparation is 
presented in a non-pressurised container fitted with a 
metering dose mechanism. 'Nebuliser solution' and 
'Pressurised inhalation, solution' are excluded. 

73 inhalation vapour, liquid Liquid preparation consisting of a liquid active substance 
per se, such as an essential oil or a volatile anaesthetic, 
intended for generation of vapour to be inhaled. The 
vapour may be generated by adding the liquid to hot 
water or by the use of a vaporising device. 

74 inhalation vapour, solution Liquid preparation consisting of a solution intended for 
generation of vapour to be inhaled to obtain a local 
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effect. The vapour is usually generated by adding the 
solution to hot water. 

75 intestinal gel Semi-solid preparation consisting of a gel intended for 
intestinal use. 

76 intrauterine delivery system Solid single-dose delivery system intended for intrauterine 
use that releases its contents of active substance(s) over 
an extended period of time. 

77 intravesical solution Liquid preparation consisting of an aqueous solution 
intended for intravesical use by means of a suitable 
applicator. 'Bladder irrigation' is excluded. 

78 intravitreal implant in 
applicator 

Medicinal product consisting of an intravitreal implant 
presented in an applicator. 

79 irrigation solution Liquid sterile preparation consisting of a large-volume 
aqueous solution intended for irrigation of body cavities, 
wounds and surfaces, for example during surgical 
procedures. Irrigation solutions are either solutions of 
active substance(s), electrolytes or osmotically active 
substances in water for injections, or they consist of water 
for injections as such. 

80 lozenge Solid single-dose preparation intended to be sucked to 
obtain, usually, a local effect in the oral cavity and the 
throat. Lozenges are hard preparations prepared by 
moulding. They usually contain flavouring and sweetening 
agents. Lozenges dissolve or disintegrate slowly when 
sucked. 
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81 medicated chewing-gum Solid single-dose preparation consisting of a basis, mainly 
composed of gums, intended to be chewed but not 
swallowed. The active substance(s) is (are) released in 
saliva by chewing. Medicated chewing gum is intended for 
local treatment of mouth diseases or systemic delivery 
after absorption through the oral mucosa or from the 
gastrointestinal tract. 

82 medicated plaster Flexible single-dose preparation intended to be applied to 
the skin to obtain, usually, a local effect. Medicated 
plasters consist of an adhesive basis containing the active 
substance and spread as a uniform layer on an appropriate 
support made of natural or synthetic material. The 
adhesive layer is covered by a suitable protective liner, 
which is removed before applying the plaster to the skin. 
Medicated plasters are presented in a range of sizes or as 
larger sheets to be cut before use. 

83 modified-release capsule, 
hard 

Solid single-dose preparation consisting of a hard shell 
containing a solid or semi-solid formulation, showing a 
rate, a place and/or a time of release different from that 
of a conventional-release capsule. This deliberate 
modification is achieved by a special formulation design 
and/or manufacturing method. Hard modified-release 
capsules are intended for oral use, and include prolonged-
release, delayed-release and pulsatile-release 
preparations. The generic term 'modified-release capsule, 
hard' is used only when the more specific terms 'gastro-
resistant capsule, hard' or 'prolonged-release capsule, hard' 
do not apply. 



37 
 

No. Dosage form Definition 

84 modified-release tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet showing 
a rate, a place and/or a time of release different from that 
of a conventional-release tablet. This deliberate 
modification is achieved by a special formulation design 
and/or manufacturing method. Modified-release tablets 
are intended for oral use, and include prolonged-release, 
delayed-release and pulsatile-release preparations. The 
generic term 'modified-release tablet' is used only when 
the more specific terms 'gastro-resistant tablet' or 
'prolonged-release tablet' do not apply. 

85 mouthwash Liquid preparation consisting of an aqueous solution 
intended for use in contact with the oral mucosa. It is not 
to be swallowed. Mouthwashes may contain excipients to 
adjust the pH which as far as possible is neutral. 

86 nasal drops, powder for 
solution 

Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, intended to be dissolved 
in the specified liquid to obtain a nasal drops solution. 

87 nasal drops, solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
solution intended for nasal use by means of a suitable 
applicator. 

88 nasal gel Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of usually a hydrophilic gel, intended for nasal use, usually 
to obtain a local effect. Nasal gels are usually presented in 
tubes fitted with a nasal applicator. 

89 nasal spray, powder for 
solution 

Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, intended to be dissolved 
in the specified liquid to obtain a nasal spray solution. 
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90 nasal spray, solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
solution in a container with or without a metering dose 
valve or in a container with a spray pump or equivalent 
device to create a spray, intended for nasal use. 

91 nasal spray, suspension Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
suspension in a container with or without a metering dose 
valve or in a container with a spray pump or equivalent 
device to create a spray, intended for nasal use. 

92 nebuliser solution Liquid preparation consisting of a solution intended for 
inhalation use. The solution is converted into an aerosol 
by a continuously operating nebuliser or a metered-dose 
nebuliser. 

93 nebuliser suspension Liquid preparation consisting of a suspension intended for 
inhalation use. The suspension is converted into an 
aerosol by a continuously operating nebuliser or a 
metered-dose nebuliser. 

94 ointment Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of a single-phase basis in which solids or liquids may be 
dispersed. Active substance(s) are dissolved or dispersed in 
the basis, which may be hydrophilic, hydrophobic or 
water-emulsifying. Ointments are intended for cutaneous 
use. In certain cases, transdermal delivery may be 
obtained. 

95 oral drops, emulsion Liquid, usually multidose preparation consisting of an 
emulsion intended for oral use. The preparation is 
administered in small volumes by means of a suitable 
measuring device such as a dropper, pipette or oral syringe 
capable of accurate dosing of the emulsion. The measured 
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dose may be diluted in water or another suitable liquid 
before swallowing. 

96 oral drops, liquid Liquid, usually multidose preparation consisting of a liquid 
active substance per se, intended for oral use. The 
preparation is administered in small volumes by means of 
a suitable measuring device such as a dropper, pipette or 
oral syringe capable of accurate dosing of the liquid. The 
measured dose may be diluted in water or another 
suitable liquid before swallowing. 

97 oral drops, solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for oral use. The preparation is 
administered in small volumes by means of a suitable 
measuring device such as a dropper, pipette or oral syringe 
capable of accurate dosing of the solution. The measured 
dose may be diluted in water or another suitable liquid 
before swallowing. 

98 oral drops, suspension Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
suspension intended for oral use. The preparation is 
administered in small volumes by means of a suitable 
measuring device such as a dropper, pipette or oral syringe 
capable of accurate dosing of the suspension. The 
measured dose may be diluted in water or another 
suitable liquid before swallowing. 

99 oral emulsion Liquid single-dose or multidose preparation consisting of 
an emulsion intended for oral use. Each dose from a 
multidose container is administered by means of a device 
suitable for measuring the prescribed volume, generally 5 
mL or multiples thereof. 
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100 oral gel Semi-solid single-dose or multidose preparation intended 
for oral use, consisting of a gel, usually hydrophilic, to be 
swallowed after administration to the oral cavity. 

101 oral liquid Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
liquid active substance per se, intended for oral use. Each 
dose from a multidose container is administered by means 
of a suitable device such as a measuring spoon. 

102 oral lyophilisate Solid single-dose preparation made by freeze-drying of a 
liquid or semi-solid preparation. This fast-releasing 
preparation is intended to be placed in the mouth where 
its contents are released in saliva and swallowed or, 
alternatively, to be dissolved in water before oral 
administration. 

103 oral paste Semi-solid single-dose or multidose preparation intended 
for oral use, consisting of a paste to be swallowed after 
administration to the oral cavity. 

104 oral powder Single-dose or multidose preparation consisting of one or 
more particulate solids of varying degrees of fineness. Oral 
powders are intended for oral administration. They are 
generally administered in or with water or another suitable 
liquid, but may also be swallowed directly. 

105 oral solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
solution intended for oral use. Each dose from a 
multidose container is administered by means of a device 
suitable for measuring the prescribed volume, generally 5 
mL or multiples thereof. 



41 
 

No. Dosage form Definition 

106 oral suspension Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
suspension intended for oral use. Each dose from a 
multidose container is administered by means of a device 
suitable for measuring the prescribed volume, generally 5 
mL or multiples thereof. 

107 oral/rectal suspension Liquid preparation consisting of a suspension intended for 
oral or rectal use. 

108 orodispersible tablet Solid single-dose preparation consisting of an uncoated 
tablet intended to be placed in the mouth where it 
disperses rapidly in saliva before being swallowed. 

109 oromucosal drops Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution, suspension or emulsion intended for oromucosal 
use. Oromucosal drops are administered by instillation into 
the oral cavity or onto a specific part of the oral cavity. 

110 oromucosal gel Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of a hydrophilic gel intended for oromucosal use. It is 
applied to the oral cavity or onto a specific part of the 
oral cavity, to obtain a local effect. Gingival gel is 
excluded. 

111 oromucosal paste Semi-solid single-dose or multidose preparation consisting 
of a paste of solid particles finely dispersed in a 
hydrophilic basis intended for oromucosal use. 
Oromucosal pastes are applied to the oral cavity or onto a 
specific part of the oral cavity, to obtain a local effect. 
Gingival paste is excluded. 

112 oromucosal solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
solution intended for oromucosal use. 
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113 oromucosal spray, solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for oromucosal use. It is administered by 
spraying into the oral cavity or onto a specific part of the 
oral cavity or the throat. It is presented in a container with 
a spray pump or in a pressurised container with or without 
a metering valve. Sublingual sprays are excluded. 

114 pastille Solid single-dose preparation intended to be sucked to 
obtain, usually, a local effect in the oral cavity and the 
throat. Pastilles are soft, flexible preparations prepared by 
moulding of mixtures containing natural or synthetic 
polymers or gums and sweeteners. They dissolve or 
disintegrate slowly when sucked. 

115 pessary Solid, single-dose preparation usually prepared by 
moulding, of various shapes, usually ovoid, with a volume 
and consistency suitable for insertion into the vagina to 
obtain a local effect. It contains one or more active 
substances dispersed or dissolved in a suitable basis that 
may be soluble or dispersible in water or may melt at 
body temperature. 

116 powder and solvent for oral 
solution 

Powder (including freeze-dried powder) and solvent 
intended for the preparation of an oral solution by 
dissolving the powder in the solvent. 

117 powder and solvent for oral 
suspension 

Powder (including freeze-dried powder) and solvent 
intended for the preparation of an oral suspension by 
dispersing the powder in the solvent. 

118 powder and solvent for 
prolonged-release 
suspension for injection 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
solvent intended for the preparation of a prolonged-
release suspension for injection by dispersing the powder 
in the solvent. 



43 
 

No. Dosage form Definition 

119 powder and solvent for 
solution for infusion 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
solvent intended for the preparation of a solution for 
infusion by dissolving the powder in the solvent. 

120 powder and solvent for 
solution for injection 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
solvent intended for the preparation of a solution for 
injection by dissolving the powder in the solvent. 

121 powder and solvent for 
solution for 
injection/infusion 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
solvent intended for the preparation of a solution for 
injection/infusion by dissolving the powder in the solvent. 

122 powder and solvent for 
suspension for injection 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
solvent intended for the preparation of a suspension for 
injection by dispersing the powder in the solvent. 

123 powder and suspension for 
suspension for injection 

Sterile powder (including freeze-dried powder) and sterile 
suspension, both of which contain active substance(s), 
intended for the preparation of a suspension for injection 
by dispersing the powder in the suspension. 

124 powder for concentrate for 
dispersion for infusion 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dispersed in the specified liquid to obtain a concentrate 
for dispersion for infusion, which must subsequently be 
diluted before administration as a dispersion for infusion. 

125 powder for concentrate for 
solution for infusion 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified liquid to obtain a concentrate 
for solution for infusion, which must subsequently be 
diluted before administration as a solution for infusion. 
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126 powder for cutaneous 
solution 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified liquid to obtain a concentrate 
for solution for infusion, which must subsequently be 
diluted before administration as a solution for infusion. 

127 powder for oral solution Solid preparation consisting of (a) solid active substance(s) 
which may also include excipients to facilitate dissolution 
in the prescribed liquid. Powders for oral solution include 
freeze-dried powders. The oral solution is usually prepared 
just before administration to the patient. 

128 powder for oral suspension Solid preparation consisting of (a) solid active substance(s) 
which may also include excipients to facilitate dispersion 
in the prescribed liquid and to prevent sedimentation 
during storage of the oral suspension. Powders for oral 
suspension include freeze-dried powders. The oral 
suspension is usually prepared just before administration 
to the patient. 

129 powder for oral/rectal 
suspension 

Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, intended to be dissolved 
in the specified liquid to obtain an oral/rectal solution. 

130 powder for rectal solution Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, intended to be dispersed 
in the specified liquid to obtain a rectal suspension. 

131 powder for solution for 
infusion 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified aqueous liquid to obtain a 
solution for infusion. 
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No. Dosage form Definition 

132 powder for solution for 
injection 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified liquid to obtain a solution for 
injection. 

133 powder for solution for 
injection/infusion 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified liquid to obtain a solution for 
injection/infusion. 

134 powder for suspension for 
infusion 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified aqueous liquid to obtain a 
solution for infusion 

135 powder for suspension for 
injection 

Solid sterile preparation consisting of one or more 
powders, including freeze-dried powders, intended to be 
dissolved in the specified liquid to obtain a solution for 
injection. 

136 powder for syrup Solid preparation consisting of one or more powders, 
including freeze-dried powders, that may include 
excipients to facilitate dissolution in water and to obtain 
the characteristics of a syrup, intended to be dissolved in 
water to obtain a syrup. 

137 pressurised inhalation, 
solution 

Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for inhalation use. The preparation is 
presented in a pressurised container usually fitted with a 
metering dose valve. 

138 pressurised inhalation, 
suspension 

Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
suspension intended for inhalation use. The preparation is 
presented in a pressurised container fitted with a metering 
dose valve. 
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No. Dosage form Definition 

139 prolonged-release capsule, 
hard 

Solid single-dose preparation consisting of a hard shell 
containing a solid or semi-solid formulation, showing a 
slower release of the active substance(s) than that of a 
conventional-release capsule. Prolonged release is 
achieved by a special formulation design and/or 
manufacturing method. Hard prolonged-release capsules 
are intended for oral use. 

140 prolonged-release granules Solid preparation consisting of granules showing a slower 
release than that of conventional-release granules. This 
deliberate modification is achieved by a special 
formulation design and/or manufacturing method. 
Prolonged-release granules are usually single-dose 
preparations intended for oral use. 

141 prolonged-release 
suspension for injection 

Liquid sterile preparation consisting of a suspension 
intended for administration by injection; the active 
substance(s) are released over an extended period of time. 

142 prolonged-release tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet showing 
a slower release of the active substance(s) than that of a 
conventional-release tablet. Prolonged release is achieved 
by a special formulation design and/or manufacturing 
method. Prolonged-release tablets are intended for oral 
use. 

143 rectal foam Liquid preparation, usually presented in a pressurised 
container provided with an applicator suitable for delivery 
to the rectum of foam containing large volumes of gas 
dispersed in a liquid containing the active substance. 
Rectal foams are intended for a local effect. 
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No. Dosage form Definition 

144 rectal solution Liquid preparation consisting of a solution intended for 
rectal use or for diagnostic purposes. Rectal solutions are 
usually presented in containers with a volume in the range 
of 2.5 mL to 2000 mL. The container is fitted with an 
applicator or an applicator is provided separately. 

145 rectal suspension Liquid preparation consisting of a suspension intended for 
rectal use or for diagnostic purposes. Rectal suspension 
are usually presented in containers with a volume in the 
range of 2.5 mL to 2000 mL. The container is fitted with an 
applicator or an applicator is provided separately. 

146 shampoo Liquid or, occasionally, semi-solid, usually multidose 
preparation intended for application to the scalp by 
rubbing and subsequent washing away with water. Upon 
rubbing with water, shampoos usually form foam. 
Shampoos are solutions, suspensions or emulsions 
containing surface-active agents. 

147 solution for cardioplegia Liquid sterile preparation consisting of an aqueous solution 
intended for use in inducing cardiac arrest during heart 
surgery. Some preparations may require mixing with other 
preparations prior to administration, for example to adjust 
the pH. 

148 solution for haemodialysis/ 
haemofiltration 

Liquid sterile preparation consisting of a solution intended 
for use as a solution for haemodialysis or a solution for 
haemofiltration. 

149 solution for infusion Liquid sterile preparation consisting of an aqueous solution 
intended to be introduced, usually in large volumes, 
usually into the circulating blood stream. 
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No. Dosage form Definition 

150 solution for injection Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of a solution intended for administration by 
injection. 

151 solution for 
injection/infusion 

Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of a solution intended for administration by 
injection or infusion. 

152 solution for organ 
preservation 

Liquid sterile preparation consisting of an aqueous solution 
of electrolytes typically at a concentration close to the 
intracellular electrolyte composition, intended for storage, 
protection and/or perfusion of mammalian body organs 
that are in particular destined for transplantation. 

153 solution for peritoneal 
dialysis 

Liquid sterile preparation consisting of an aqueous solution 
containing electrolytes with a concentration close to the 
electrolytic composition of plasma and glucose in varying 
concentrations or other suitable osmotic agents, intended 
for intraperitoneal use as a dialysis solution. 

154 solution for sealant Liquid sterile preparation consisting of a solution intended 
for the preparation of a sealant. 

155 sublingual spray, solution Liquid, usually multidose preparation consisting of a 
solution intended for sublingual use. Sublingual sprays are 
usually presented in pressurised containers with a 
metering valve. 

156 sublingual tablet Solid single-dose preparation consisting of an uncoated 
tablet intended for sublingual use. Sublingual tablets are 
usually prepared by compression of mixtures of powders 
or granulations into tablets with a shape suited for the 
intended use. Other technologies such as moulding may 
be used. 
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No. Dosage form Definition 

157 suppository Solid single-dose preparation of a shape, size and 
consistency suitable for rectal use, containing active 
substance(s) dispersed or dissolved in a suitable basis that 
may be soluble or dispersible in water or may melt at 
body temperature. 

158 suspension and 
effervescent granules for 
oral suspension 

Suspension and effervescent granules, both containing 
active ingredients, intended for the preparation of an oral 
suspension by dissolving or dispersing the granules in the 
suspension. 

159 suspension and solution for 
spray 

Suspension and solution for spray 

160 suspension for injection Liquid sterile single-dose or multidose preparation 
consisting of a suspension intended for administration by 
injection. 

161 syrup Liquid single-dose or multidose aqueous preparation 
characterised by a sweet taste and a viscous consistency 
and usually containing aromatic or other flavouring agents, 
intended for oral use. Each dose from a multidose 
container is administered by means of a device suitable 
for measuring the prescribed volume, generally 5 mL or 
multiples thereof. 

162 tablet Solid single-dose uncoated preparation obtained by 
compressing uniform volumes of particulate solids or by 
other means such as extrusion or moulding. Tablets 
include single-layer tablets resulting from a single 
compression of particles and multi-layer tablets consisting 
of concentric or parallel layers obtained by successive 
compressions of particles of different composition. Tablets 
are intended for oral use to release active substance(s) in 
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the gastrointestinal fluids by a rate depending essentially 
on the intrinsic properties of active substance(s) 
(conventional release).  

163 transdermal patch Flexible single-dose preparation intended to be applied to 
the unbroken skin to obtain a systemic delivery over an 
extended period of time. Transdermal patches consist of a 
backing sheet supporting a reservoir or a matrix containing 
the active substance(s) and on the top a pressure-sensitive 
adhesive, which assures the adhesion of the preparation to 
the skin. The backing sheet is impermeable to the active 
substance(s) and normally impermeable to water. In 
reservoir systems the active substance may be dissolved 
or dispersed in a semi-solid basis or in a solid polymer 
matrix, which is separated from the skin by a rate-
controlling membrane. The pressure-sensitive adhesive 
may, in this case, be applied to some or all parts of the 
membrane, or only around the border of the membrane 
and the backing sheet. Matrix systems contain the active 
substance in a solid or semi-solid matrix, the properties of 
which control the diffusion pattern to the skin. The matrix 
system may also be a solution or dispersion of the active 
substance in the pressure-sensitive adhesive. The releasing 
surface of the patch is covered by a protective liner to be 
removed before applying the patch to the skin. 

164 transdermal solution Liquid single-dose or multidose preparation consisting of a 
solution intended for transdermal use. The term 
'Transdermal solution' is used only when more-specific 
terms such as 'Pour-on solution', 'Solution for 
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iontophoresis', 'Spot-on solution' and 'Transdermal spray, 
solution' do not apply. 

165 vaginal capsule, hard Solid single-dose preparation consisting of a hard capsule 
of a size and shape suited for vaginal use, containing a 
liquid or semi-solid formulation, intended for a local 
effect. 

166 vaginal capsule, soft Solid single-dose preparation consisting of a soft capsule 
of a size and shape suited for vaginal use, containing a 
liquid or semi-solid formulation, intended for a local 
effect. 

167 vaginal cream Semi-solid preparation consisting of a cream usually 
presented in a single-dose container provided with a 
suitable applicator, intended for vaginal use to obtain a 
local effect. 

168 vaginal delivery system Drug delivery system intended to be inserted in the vagina 
where it releases its contents over an extended period of 
time. Medicated sponge and medicated vaginal tampon 
are excluded. 

169 vaginal gel Semi-solid preparation consisting of a gel usually 
presented in a single-dose container provided with a 
suitable applicator, intended for vaginal use to obtain a 
local effect. 

170 vaginal tablet Solid single-dose preparation consisting of a tablet, usually 
uncoated or film-coated, intended for administration to 
the vagina to obtain a local effect. Vaginal tablets are 
usually of larger size and a different shape from tablets 
intended for oral administration. 
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ภาคผนวกที่ 2 ตารางแสดงตัวอย่างหน่วยการจ่ายยา (Dispensing unit) ตามมาตรฐาน EDQM 

No. Dispensing unit Definition 

1 actuation A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is administered following a single operation 
of a metered-dose pump, valve or other equivalent dosing 
mechanism. 

2 ampoule A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single ampoule container. 

3 applicator A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single applicator. 

4 bag A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single bag container. 

5 bar A solid dose form that is rectangular in shape. 

6 bottle A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single bottle container. 

7 canister Canister, device (physical object) 

8 capsule A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of capsule. 

9 cartridge A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single cartridge container. 

10 chewing gum A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of medicated chewing 
gum. 

11 device set Device set (physical object) 
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No. Dispensing unit Definition 

12 dressing A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of dressing. 

13 dropper container A container, usually a bottle, fitted with a dropper 
applicator. 

14 gallon Gallon (qualifier value) 

15 implant A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of implant. 

16 inhalation Inhalation use: Administration of a medicinal product to 
the respiratory system by inhalation to obtain a systemic 
or a local effect in the lower respiratory tract. Nasal use 
and endotracheopulmonary use are excluded. 

17 inhaler A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single inhaler container. 

18 intrauterine 
contraceptive device 

Intrauterine contraceptive device (physical object) 

19 jar A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single jar container. 

20 lozenge A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of lozenge. 

21 pastille A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of pastille. 
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No. Dispensing unit Definition 

22 patch A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of patch. 

23 pessary A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of pessary. 

24 plaster A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of plaster. 

25 prefilled pen Filled container consisting usually of a cartridge, usually 
fitted with an injection needle, housed in a pen device 
that may or may not be fitted with a needle safety device. 
The cartridge contains a sterile, single-dose or multidose, 
parenteral preparation; it contains the final preparation in 
one compartment, or the components necessary for its 
preparation in different compartments. The cartridge is not 
replaceable and the pre-filled pen is intended to be 
discarded when empty. The pre-defined dose, which may 
or may not be adjustable, is administered via an actuation, 
such as the pressing of a button. 

26 prefilled syr Filled container consisting of an injection syringe, generally 
supplied with an injection needle, which may or may not 
be fitted with a needle safety device. It contains a sterile, 
single-dose or multidose, parenteral preparation; it 
contains the final preparation in one compartment, or the 
components necessary for its preparation in different 
compartments. The pre-filled syringe is intended to be 
discarded when empty. 
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No. Dispensing unit Definition 

27 ring Basic dose form with solid state of matter (basic dose 
form) 

28 sachet A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single sachet container. 

29 stick A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of stick. 

30 suppository A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of suppository. 

31 tablet A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where the 
pharmaceutical dose form is a type of tablet. 

32 tube A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single tube container. 

33 unit dose Unit dose (qualifier value) 



57 
 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ภาคผนวกที่ 3 ข้อกำหนดรูปภาพ TMT 

1. บทนำ 
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา สำหรับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 

(Thai Medicines Terminology; TMT) เพื ่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ยาไปประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านอื่นๆ ควบคู่
กับบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยต่อไป 

2. คุณลักษณะเฉพาะของรูปภาพ 
รูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจะต้องเป็นตามข้อกำหนด ดังนี้ 
➢ รูปแบบไฟล์ : JPEG 
➢ โหมดสี : sRGB 
➢ ลำดับชั้นสี : ไม่น้อยกว่า 24 bit 
➢ ความละเอียด : 300 ppi 
➢ ขนาดรูปภาพ : สูง 5 นิ้ว 
➢ สีพื้นหลัง: สีขาว (RGB 255/255/255) 
➢ ขนาดผลิตภัณฑ์ในรูปภาพ : ไม่ควรน้อยกว่า 80% ของพ้ืนที่รูปภาพทั้งหมด 
➢ แสงและเงา : หลีกเลี่ยงแสงสะท้อนและเงาบริเวณข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ยา 
➢ การแสดงหน่วยวัด : เซนติเมตร (เฉพาะรูปภาพเม็ดยา แคปซูลและบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ) 
หมายเหตุ ในกรณีใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป ให้ตั้งค่าถ่ายรูปเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพ “สูง” โดยให้
สามารถอ่านข้อความบนฉลากได้ชัดเจน 

3. วิธีการถ่ายภาพ 
ถ่ายหน้าตรง สิ่งของอยู่กลางรูป ไม่เอียงรูป และใช้พื้นหลังสีขาว  สามารถอ่านตัวอักษรได้ในแนวตั้ง และ
มองเห็นชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ รูปแบบของยา ความแรงของยา เลขทะเบียนยาและบริษัทผู้ผลิตชัดเจน  โดย
ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายในรูปภาพ  

4. รูปภาพที่กำหนด 
ทางสมสท.กำหนดให้ถ่ายภาพเก็บรูปภาพยาเม็ด ยาแคปซูล รูปภาพบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (primary 
package) และรูปภาพบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (secondary package) เท่านั้น นอกจากนี้หากมีข้อมูลที่จำเป็น
ทางคลินิกทางคณะทำงาน TMT อาจเรียกขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ การเรียกชื่อผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ เป็นการ
ปรับปรุงการเร ียกชื ่อจากมาตรฐาน EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & 
HealthCare)  และ มาตรฐาน SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - -  Clinical 
Terms) มาตรฐานรูปภาพได้ศึกษาและพัฒนาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล GS-1 

 

https://www.edqm.eu/en
https://www.edqm.eu/en
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ผลิตภัณฑ์ยาแต่ละรูปแบบมีข้อกำหนดรายละเอียดรูปภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

4.1. รูปภาพเม็ดยาและแคปซูล 
ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบยาเม็ดและยาแคปซูล ให้ถ่ายภาพเม็ดยาทั้งด้านหน้าและด้านหลังบนพื้นหลังสีขาว
พร้อมตารางหน่วยวัดเซนติเมตรประกอบในภาพเดียวกัน กรณีเม็ดยามีสัดส่วนความยาวน้อยกว่า 1.5 เท่า
ของความกว้าง ให้วางเม็ดยาด้านหน้าทางด้านซ้ายของภาพและเม็ดยาด้านหลังทางด้านขวาของภาพ ส่วน
กรณีเม็ดยามีสัดส่วนความยาวตั้งแต่ 1.5 เท่าของความกว้าง ให้วางเม็ดยาด้านหน้าทางด้านล่างของภาพ
และเม็ดยาด้านหลังทางด้านบนของภาพ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเม็ดตามความเหมาะสม และควรวางให้
เม็ดยาชิดแนวเริ่มต้น 0 เซนติเมตรทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้เม็ดยาด้านหน้า หมายถึงด้านที่มีข้อมูล
ตามลำดับ ดังนี้ 
• ด้านที่ระบุสัญลักษณ์บริษัทหรือชื่อการค้า 
• ด้านที่ระบุตัวอักษร (กรณีมีตัวอักษรทั้งสองด้าน กำหนดให้ด้านที่มีตัวอักษรลำดับน้อยกว่าเป็นด้านหน้า) 
• ด้านที่ระบุตัวเลข 

 

        กรณีสัดส่วนความยาว:กว้าง < 1.5 กรณีสัดส่วนความยาว:กว้าง ≥ 1.5 

  

 

หมายเหตุ: กรณีท่ีด้านข้างของเม็ดยาใช้ยืนยันเอกลักษณ์ ให้วางเม็ดยาด้านข้างถัดจากเม็ดยาด้านหลัง 
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4.2. รูปภาพบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (primary package) 
รูปภาพบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ หมายถึง รูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นในสุดที่ติดกับเนื้อผลิตภัณฑ์ยา เฉพาะชั้นที่
ระบุข้อความเพ่ือบ่งบอกเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยา ไม่รวมถึงซองหรือถุงที่ใช้บรรจุยาโดยไม่ระบุข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยา โดยมีรายละเอียดรูปภาพ ดังนี้ 

4.2.1 รูปภาพแผงยา 
ผลิตภัณฑ์ยารูปแบบยาเม็ดและยาแคปซูลที่บรรจุอยู่ในแผงยาทั้งแบบบลิสเตอร์ (blister) และสตริป (strip) 
ให้ถ่ายภาพแผงยาทั้งด้านหน้าและด้านหลังบนพ้ืนหลังสีขาวพร้อมตารางแสดงหน่วยวัดเซนติเมตรประกอบ
ในภาพเดียวกัน โดยควรวางแผงยาด้านหน้าทางด้านซ้ายของภาพชิดแนวเริ่มต้น 0 เซนติเมตรทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน และวางแผงยาด้านหลังทางด้านขวาของภาพ โดยเว้นระยะห่างระหว่างแผงยาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้แผงยาด้านหน้า หมายถึงด้านที่มีข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ยา 
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4.2.2 รูปภาพขวดยาหรือผลิตภัณฑ์มีทรงสูง 
ผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุในขวดหรือกระปุก รูปทรงกระบอก รูปสี่เหลี่ยม หรือมีลักษณะเป็นทรงสูงใดๆ ที่
สามารถตั้งได ้

 
การถ่ายภาพ กำหนดให้ถ่าย 4 ภาพ คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง โดยไม่ต้องถ่ายด้านบน
และด้านล่าง โดยเริ่มถ่ายนับจากด้านหน้าเป็นรูปแรก และหมุนผลิตภัณฑ์ยาด้านละ 90 องศาเพื่อให้ได้
ภาพถ่าย ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านขวา ให้วางยาในลักษณะที่อ่านตัวอักษรในแนวตั้งได้ การถ่ายภาพ ให้
ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาบนพื้นหลังสีขาวพร้อมตารางแสดงหน่วยวัดเซนติเมตรประกอบในภาพเดียวกันและ
ควรวางให้ผลิตภัณฑ์ยาชิดแนวเริ่มต้น 0 เซนติเมตรทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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กำหนดให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องถ่ายในหัวข้อนี้ (สามารถดูตัวอย่างรูปภาพในภาคผนวก) คือ 

รูปแบบยา คำอธิบาย Description 
actuation เครื่องกดสูด เช่น พวกเครื่อง

พ่นยา 
A unit of presentation used to represent the 
quantity of product that is administered following a 
single operation of a metered-dose pump, valve or 
other equivalent dosing mechanism. (EDQM) 

ampoule แอมพูล คือ หลอดแก้วที่ใส่ยา
สำหรับยาฉีด 

Container sealed by fusion and to be opened 
exclusively by breaking. The contents are intended 
for use on one occasion only. (EDQM) 

bottle ขวดที่มีคอขวดเห็นได้ชัด A unit of presentation used to represent the 
quantity of product that is found in a single bottle 
container. (EDQM) 

canister กระป๋องสเปรย์ Canister, device (physical object) (SNOMED CT) 
dropper 
container 

ขวดแก้วหยด A container, usually a bottle, fitted with a dropper 
applicator. (EDQM) 

gallon แกลลอน ภาชนะบรรจุยาที่มี
ปริมาตรบรรจุมาก 

Gallon (qualifier value) (SNOMED CT) 

inhalation เครื่องสูด เช่น เครื่องสูด
รูปแบบพิเศษต่างๆ 

Inhalation use: Administration of a medicinal 
product to the respiratory system by inhalation to 
obtain a systemic or a local effect in the lower 
respiratory tract. Nasal use and 
endotracheopulmonary use are excluded. (EDQM) 

jar ภาชนะท่ีมีฝาปิดที่ฝาและขวด
มีขนาดเท่าๆกัน เช่น ตลับยา 
กระปุกใส่ยา สามารถเป็นได้ทั้ง
แบบพลาสติกและเหล็ก 

A unit of presentation used to represent the 
quantity of product that is found in a single jar 
container. (EDQM) 

vial ไวเอิล คือ ขวดแก้วขนาดเล็ก
ซึ่งใช้บรรจุของเหลว 

A unit of presentation used to represent the 
quantity of product that is found in a single vial 
container. (EDQM) 

ในกรณีที่ด้านบนและด้านล่างของบรรจุภัณฑ์มีข้อความที่สำคัญใดๆ ทางคณะทำงานอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ 
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ในกรณีที่ภาชนะในหมวดนี้ลักษณะแบนมากๆ เช่น ยาตลับเล็กๆ กำหนดให้สามารถถ่ายรูป 2 ด้านได้ คือ 
ด้านบนและด้านล่าง หากด้านข้างไม่มีตัวอักษรที่ความสำคัญใดๆ 

4.2.3 รูปภาพผลิตภัณฑ์ยามีลักษณะแบนหรือไม่มีทรงสูง 
ผลิตภัณฑ์ยาประเภทนี้จะมีลักษณะแบน หรือไม่มีทรงสูง ไม่สามารถตั้งได้ จะถ่ายรูปได้แค่ด้านหน้าและ
ด้านหลังเท่านั้น เช่น ถุงยาน้ำเกลือ ซองยา หลอดยาครีม ยาเหน็บ เป็นต้น 

 

การถ่ายภาพ กำหนดให้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ยาทั้งด้านหน้าและด้านหลังบนพื้นหลังสีขาวพร้อมตารางแสดง
หนว่ยวัดเซนติเมตรประกอบในภาพเดียวกัน ให้วางยาด้านหน้าชิดแนวเริ่มต้นที่ 0 เซนติเมตรทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน ควรวางยาในลักษณะที่อ่านตัวอักษรในแนวตั้งได้  

• กรณีผลิตภัณฑ์ยามีสัดส่วนความยาวน้อยกว่า 1.5 เท่าของความกว้าง ให้วางผลิตภัณฑ์ยาด้านหน้า
ทางด้านซ้ายของภาพ และวางผลิตภัณฑ์ยาด้านหลังทางด้านขวาของภาพ  

• กรณีผลิตภัณฑ์ยามีสัดส่วนความยาวตั้งแต่ 1.5 เท่าของความกว้าง ให้วางผลิตภัณฑ์ยาด้านหน้า
ทางด้านล่างของภาพและวางผลิตภัณฑ์ยาด้านหลังทางด้านบนของภาพ โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม 
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กรณีสัดส่วนความยาว:กว้าง < 1.5 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 

 

กรณีสัดส่วนความยาว:กว้าง ≥ 1.5 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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• กรณีท่ีผลิตภัณฑ์เป็นหลอด (tube) หรือ cartridge จะต้องหันหัวหลอดไปทางซ้าย และวางปลาย
หลอดไปด้านขวามือ 

• หากยาบรรจุในซองพลาสติกใส หรือ blister แบบใส สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ยาด้านในชัดเจน ไม่
จำเป็นต้องแกะผลิตภัณฑ์ยาออกมาถ่าย เช่น prefilled syringe, cartridge 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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กำหนดให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องถ่ายในหัวข้อนี้ (สามารถดูตัวอย่างรูปภาพในภาคผนวก) คือ 

รูปแบบยา คำอธิบาย Description 
applicator เครื่องมือที่ใส่บรรจุ

ยา 
A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single applicator. (EDQM) 

bag ถุง เช่น ถุงน้ำเกลือ A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single bag container. (EDQM) 

bar ก้อน เช่น ก้อนสบู่ A solid dose form that is rectangular in shape.   
(SNOMED CT) 

cartridge คาร์ทริดจ์ ภาชนะ
บรรจุยาที่ใช้สำหรับ 
prefilled syringe 

A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single cartridge container. 
(EDQM) 

chewing gum ยาหมากฝรั่งเคี้ยว A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of medicated 
chewing gum. (EDQM) 

device set เครื่องมือชุด
อุปกรณ์การแพทย์ 

Device set (physical object). (SNOMED CT) 

dressing วัสดุแผ่นใช้สำหรับ
ทำแผล 

A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of dressing. 
(EDQM) 

implant วัสดุที่ฝังในร่างกาย A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of implant. 
(EDQM) 

inhaler หลอดยาดม A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single inhaler container. 
(EDQM) 

intrauterine 
contraceptive 
device 

อุปกรณ์ที่ใส่สำหรับ
คุมกำเนิด 

Intrauterine contraceptive device (physical object). 
(SNOMED CT) 
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รูปแบบยา คำอธิบาย Description 
lozenge ยาอม A unit of presentation used to represent the quantity of 

product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of lozenge. 
(EDQM) 

pastille ยาเม็ดอมเค้ียว A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of pastille. 
(EDQM) 

patch แผ่นแปะ A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of patch. 
(EDQM) 

pessary ยาสอดช่องคลอด A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of pessary. 
(EDQM) 

plaster แผ่นพลาสเตอร์ A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of plaster. 
(EDQM) 

prefilled pen ยารูปแบบปากกา
พร้อมฉีด 

Filled container consisting usually of a cartridge, usually 
fitted with an injection needle, housed in a pen device 
that may or may not be fitted with a needle safety 
device. The cartridge contains a sterile, single-dose or 
multidose, parenteral preparation; it contains the final 
preparation in one compartment, or the components 
necessary for its preparation in different compartments. 
The cartridge is not replaceable and the pre-filled pen is 
intended to be discarded when empty. The pre-defined 
dose, which may or may not be adjustable, is 
administered via an actuation, such as the pressing of a 
button. (EDQM) 
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รูปแบบยา คำอธิบาย Description 
prefilled syr เข็มฉีดยาพร้อมฉีด 

(prefilled 
syringe) 

Filled container consisting of an injection syringe, 
generally supplied with an injection needle, which may 
or may not be fitted with a needle safety device. It 
contains a sterile, single-dose or multidose, parenteral 
preparation; it contains the final preparation in one 
compartment, or the components necessary for its 
preparation in different compartments. The pre-filled 
syringe is intended to be discarded when empty. (EDQM) 

ring วงแหวน Basic dose form with solid state of matter (basic dose 
form). (SNOMED CT) 

sachet ซอง A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single sachet container. 
(EDQM) 

stick แท่งยา A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of stick. (EDQM) 

suppository ยาเหน็บทางทวาร
หนัก 

A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single discrete entity where 
the pharmaceutical dose form is a type of suppository. 
(EDQM) 

tube หลอด เช่น หลอด
ยาครีม 

A unit of presentation used to represent the quantity of 
product that is found in a single tube container. (EDQM) 

unit dose หลอดบรรจุยาที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้งขนาด
เล็ก 

Unit dose (qualifier value). (SNOMED CT) 
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4.3. รูปภาพบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (secondary package) 
กำหนดให้ถ่ายภาพเฉพาะระดับทุติยภูมิ (secondary package) คือ กล่องหรือภาชนะอื่นใดที่ใส่บรรจุยา
นับถัดจากบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (primary package) โดยไม่ต้องถ่ายลังกระดาษที่ใช้ในการขนส่งที่เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ระดับตติยภูมิ (tertiary package) ให้ถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์ให้ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง 
ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และด้านล่าง 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 

 
ภาพด้านบน 

 
ภาพด้านล่าง 
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4.4. รูปภาพผลิตภัณฑ์ยารูปทรงอ่ืนๆ 
ในกรณีรูปทรงยาพิเศษที่แตกต่างไปจากท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4.2.1-4.3 นี้ ทางคณะทำงานอาจพิจารณาให้
ถ่ายรูปลักษณะอื่นที่แตกต่างไปจากที่กำหนดนี้ได้ 
เช่น กรณีบรรจุภัณฑ์มี 8 ด้าน ให้ถ่ายด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านล่าง รูปละ 1 ด้าน ส่วนด้านข้าง
ให้ถ่ายให้เห็นด้านซ้าย และด้านขวา รูปละ 2 ด้านข้าง 

 

เอกสารอ้างอิง 
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ตัวอย่างรูปภาพยาแบบต่างๆ 
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1. ตัวอย่าง รูปภาพยาเม็ดและแคปซูล 
 

1.1 Capsule 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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1.2 Tablet (ยาเม็ดกลม) 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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1.2 Tablet (ยาเม็ดรีกรณีสัดส่วนความยาว: กว้าง ≥ 1.5) 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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2. ตัวอย่าง รูปภาพแผงยา 
 

2.1 Blister (PVC-Alu blister) 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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2.2 Blister (Alu-Alu blister) 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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2.3 Strip 

 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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3. ตัวอย่าง รูปภาพผลิตภัณฑ์มีทรงสูง 
3.1 Actuation 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.2 Ampoule 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.3 Bottle 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.4 Canister 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.5 Inhalation 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.6 Jar 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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3.7 Vial 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 
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4. ตัวอย่าง รูปภาพผลิตภัณฑ์ยามีลักษณะแบนหรือไม่มีทรงสูง 
 

4.1 Bag (1) 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.2 Bag (2) 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.3 Cartridge 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.4 Dressing 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.5 Lozenge 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.6 Patch 
 

 
 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.7 Plaster 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.8 Prefilled pen 
 

 
ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.9 Prefilled syr (Prefilled syringe) 
 

 
 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.10 Sachet 
 

 
 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.11 Suppository 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.12 Tube 
 

 
 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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4.13 Unit dose 
 

 

ภาพด้านหน้า/ภาพด้านหลัง 
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5. ตัวอย่าง รูปภาพบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (secondary package) 
 

 
ภาพด้านหน้า 

 
ภาพด้านหลัง 

 
ภาพด้านซ้าย 

 
ภาพด้านขวา 

 
ภาพด้านบน 

 
ภาพด้านล่าง 

 


