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แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) 

1. โครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) 
โครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) ประกอบไปด้วยหน่วย

ความคิดรวบยอดหลัก (Concepts) เป็นแกนมาตรฐานข้อมูล 8 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะประกอบไปด้วย
ชุดข้อมูลที่สามารถให้ความหมายอย่างจ าเพาะต่อข้อมูลยาแตกต่างกัน ท าให้สามารถเลือกกลุ่มมาตรฐานข้อมูล
ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพข้างล่างและค าอธิบาย
ในตาราง 

 
ความคิดรวบยอด (Concept) ความหมาย (Description) 

1. สารตั้งต้น 
(Substance : SUBS) 

ข้อมูลที่แสดงถึงสารตั้งต้น 

2. สารที่ออกฤทธิ์ทางยา 
(Virtual Therapeutic Moiety : VTM) 

ข้อมูลที่แสดงถึงเฉพาะตัวยาส าคญั โดยไม่มีข้อมลูอื่น เช่น รูปแบบยาหรือความ
แรงยา ซึ่งสามารถน าใช้ในกระบวนการผลิตยาจนไดเ้ป็นผลิตภัณฑ์ยาและรบั
อนุญาตให้น ามาใช้เพื่อป้องกันหรอืรักษาโรคได ้

3. ยาชื่อสามัญ 
(Generic Product : GP) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Virtual Therapeutic Moiety (VTM) 
ร่วมกับคุณสมบตัิที่เพิ่มขึ้น ได้แก ่
1. ความแรง (strength) 
2. รูปแบบยา (dosage form) 

4. ยาชื่อการค้า 
(Trade Product : TP) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคณุสมบัติจ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับ
คุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นคือ ความจ าเพาะของข้อมูลต่อบริษัทผู้ผลิต 
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5. ยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ 
(Generic Product Use : GPU) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Generic Product (GP) ร่วมกับ
คุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้น ได้แก ่
1. Unit of Use คือ หน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา 
2. Product Content คือ ขนาดหรือปริมาณบรรจตุ่อหนึ่งหน่วยการใช้ยาหรือ
หน่วยการจ่ายยา 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เชื่อมโยงถึงกลุม่ข้อมูลที่มีความจ าเพาะน้อยกว่าหรือ
มากกว่าได ้เช่น เมื่อแพทย์สั่งใช้ยา 
โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม Generic Product Use (GPU) ระบบข้อมลูจะสามารถ
เชื่อมโยงรายการยาไปยังกลุม่ข้อมลู Trade Product Use (TPU) ที่มี
ความหมายจ าเพาะมากขึ้นในการใช้จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย 

6. ยาชื่อการค้าและหน่วยการใช้ 
(Trade Product Use : TPU) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคณุสมบัติจ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Trade Product (TP) และ Generic 
Product Use (GPU) ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรบับันทึกการจ่ายยา
ให้กับผู้ป่วย รวมทั้งมีความจ าเพาะของความหมายเทียบเท่ากับวัตถปุระสงค์ที่
ใช้ข้อมูลส าหรับการเบิกจา่ยชดเชยด้านยาในระบบสุขภาพ 

7. ยาชื่อสามัญและขนาดบรรจ ุ
(Generic Product Pack : GPP) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Generic Product Use (GPU) ร่วมกับ
คุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้น ได้แก ่
1. Pack size คือ ขนาดหีบห่อ 
2. Pack Unit คือ เป็นหน่วยวัดของขนาดหีบห่อ 

8. ยาชื่อการค้าและขนาดบรรจ ุ
(Trade Product Pack : TPP) 

ข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาทางการค้า โดยมีคณุสมบัติจ าเพาะของข้อมูลที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากกลุ่มมาตรฐานข้อมูล Trade Product Use (TPU) และ 
Generic Product Pack (GPP) ซึ่งสามารถน าไปใช้กับระบบกระจายยา
ระหว่างสถานพยาบาลและภายในโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถน าไปใช้กับ
ระบบบรหิารคลังเวชภัณฑ์ได ้

ตัวอย่างแสดงความสัมพันธ์ของ Concepts ต่างๆ ของยาชื่อการค้า AUGMENTIN® 
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2. ตัวอย่าง การเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและรหัสยามาตรฐาน TMT ตามความต้องการของผู้ใช้ 

 จากรูปแบบรหัสยาที่ทางศมสท.ได้พัฒนาขึ้นนั้น ทางศมสท.ได้ออกแบบให้รหัสยาในทุกระดับชั้น
เชื่อมโยงกันทั้งหมด (กล่าวคือ Concepts มีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกับรหัสมาตรฐานศัพท์แพทย์สากล 
SNOMED-CT) เพ่ือประโยชน์ในการให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันจากข้อมูลรหัสระดับที่ละเอียดที่สุดไปยังระดับที่
ละเอียดน้อยกว่า ทั้งนี้ทางผู้ใช้สามารถเลือกใช้รหัสได้ทุกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ว่าต้องการ
ข้อมูลละเอียดระดับใดและรหัสยานั้นบ่งบอกข้อมูลละเอียดตรงตามสิ่งที่ผู้ใช้ก าหนดหรือไม่ ในตัวอย่างนี้จะขอ
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในรหัสระดับ 3 ส่วน คือ ในส่วนของรหัสยาระดับ GPU GP และ 
VTM ดังนี้ 

2.1. กลุ่มมาตรฐานข้อมูล : ยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) 
เป็นข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ ร่วมกับ ความแรง รูปแบบยา หน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา และ
ขนาดหรือปริมาณบรรจุต่อหนึ่งหน่วยการใช้ยาหรือหน่วยการจ่ายยา จึงเหมาะส าหรับการจัดซื้อยาที่ระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะของยาโดยละเอียดมากท่ีจ าเป็นต้องก าหนด ความแรง รูปแบบยา หน่วยการจ่ายยา เช่น 

TMTID(GPU) FSN_GPU20151116 CHANGEDATE 
203500 methotrexate 50 mg/2 mL solution for injection, 2 mL vial 20150603 

คุณลักษณะเฉพาะของยา methotrexate 50 mg/2 mL injection 
ชื่อยา methotrexate 50 mg/2 mL injection 
คุณสมบัติทั่วไป 

1) รูปแบบ เป็นสารละลายปราศจากเชื้อใส สีเหลือง ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า 
2) ส่วนประกอบ ใน 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา methotrexate 50 mg ในสารละลาย 2 mL 
3) ภาชนะบรรจุ บรรจุในขวดแก้ว (vial) type I และมีพลาสติกใสห่อหุ้มป้องกันการตกแตกฟุ้งกระจาย 

 
2.2. กลุ่มมาตรฐานข้อมูล : ยาชื่อสามัญ (Generic Product : GP) 

เป็นข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ ร่วมกับ ความแรง และรูปแบบยา จึงเหมาะส าหรับการจัดซื้อยาที่ระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของยาโดยละเอียดปานกลาง ไม่เน้นความแตกต่างของภาชนะบรรจุหรือปริมาตรบรรจุ ซ่ึง
จะมีการคัดกรองคุณสมบัติภายหลังก าหนดการจัดซื้ออีกครั้ง เช่น 

TMTID(GP) FSN_GP20151116 CHANGEDATE 
521125 sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection 20130914 

คุณลักษณะของยา sodium chloride 0.9% injection 5 mL 
ชื่อยา sodium chloride 0.9% injection 5 mL 
คุณสมบัติทั่วไป 

1) รูปแบบ เป็นสารละลายใส ปราศจากเชื้อ ไม่มีสี 
2) ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา sodium chloride 0.9 %w/v ในน้ าส าหรับเตรียมยาฉีดใน

ปริมาตร 5 ซีซี 
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3) ภาชนะบรรจุ บรรจุในหลอดฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดแก้วหรือพลาสติกท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
2.3. กลุ่มมาตรฐานข้อมูล : สารที่ออกฤทธิ์ทางยา (Virtual Therapeutic Moiety : VTM) 

เป็นข้อมูลที่แสดงถึงรายการยาสามัญ จึงเหมาะส าหรับการจัดซื้อยาท่ีระบุคุณลักษณะของยาโดยละเอียดน้อย 
ไม่เน้นความแตกต่างของรูปแบบยา ความแรง  ภาชนะบรรจุ และปริมาตรบรรจุ ซึ่งจะมีการคัดกรองคุณสมบัติ
ภายหลังก าหนดการจัดซื้ออีกครั้งค่อนข้างมาก เช่น 

TMTID(VTM) FSN_VTM20151116 CHANGEDATE 
222199 naproxen 20130627 

คุณลักษณะของยา naproxen 250 mg 
ชื่อยา naproxen 250 mg 
คุณสมบัติทั่วไป 

1) รูปแบบ เป็นยาเม็ดหรือแคปซูลชนิดรับประทาน 
2) ส่วนประกอบ ประกอบด้วยตัวยา naproxen 250 mg ต่อเม็ดหรือแคปซูล 
3) ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะปิดสนิท 

 
 จากตัวอย่างกลุ่มมาตรฐานข้อมูล 3 กลุ่มดังกล่าว สามารถสรุปแนวทางการเลือกใช้ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปแนวทางการเลือกใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) 

กลุ่มมาตรฐาน
ข้อมูล 

ยาสามัญ ความแรง รูปแบบยา 
ขนาดหรือปริมาณบรรจุ
ต่อหนึ่งหน่วยการใช้ยา
หรือหน่วยการจ่ายยา 

หน่วยการใช้ยาหรือหน่วย
การจ่ายยา 

GPU *      
GP **      

VTM ***      

* กลุ่มมาตรฐานข้อมูล GPU นี้เหมาะส าหรับผู้ใช้ต้องการก าหนดคุณลักษณะของยาให้มี รูปแบบยา ความแรง 
และหน่วยการใช้ยา ตรงตามรหัสยาระดับ GPU ที่ศมสท.ก าหนด 
** กลุ่มมาตรฐานข้อมูล GP นี้เหมาะส าหรับการก าหนดคุณลักษณะที่ทางผู้ใช้ไม่ต้องการระบุคุณลักษณะของ
ยาในส่วนภาชนะบรรจุหรือปริมาตรบรรจุ ซึ่งแตกต่างไปจากรหัสยาระดับ GPU ของศมสท. 
*** กลุ่มมาตรฐานข้อมูล VTM เหมาะส าหรับการก าหนดคุณลักษณะที่ผู้ใช้ไม่ต้องการระบุคุณลักษณะของ
ความแรง รูปแบบยา ความแรง ภาชนะบรรจุ และปริมาตรบรรจุ ซึ่งแตกต่างไปจากรหัสยาระดับ GPU ของ
ศมสท. 
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ยกตัวอย่าง เช่น 
คุณลักษณะของสารน้ าที่ให้ทางหลอดเลือดด า 
ชื่อยาสามัญ sodium chloride จะมีตัวอย่างแนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่ม

มาตรฐาน
ข้อมูล 

ยาสามัญ ความแรง รูปแบบยา 
ขนาดหรือปริมาณบรรจุ
ต่อหนึ่งหน่วยการใช้ยา
หรือหน่วยการจ่ายยา 

หน่วยการใช้ยาหรือ
หน่วยการจ่ายยา 

GPU sodium 
chloride 

900 mg/100 mL solution for injection 5 mL ampoule 

GP sodium 
chloride 

900 mg/100 mL solution for injection - - 

VTM sodium 
chloride 

- - - - 

 
จากตารางดังกล่าว รหัสยาในระดับ GPU เป็นรหัสยาระดับท่ีมีความละเอียดที่สุด และมีการเชื่อมโยงไปยังรหัส
ระดับ GP ซ่ึงรหัส GP มีความละเอียดของข้อมูลรองลงมา และรหัสระดับ GP นี้จะเชื่อมโยงไปยังรหัสระดับ 
VTM ที่มีความละเอียดน้อยที่สุดที่ระบุข้อมูลเพียงแค่ชื่อยาสามัญเท่านั้น 
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แนวปฏิบัติในการ Update และ Maintenance บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 
(TMT) 

ศมสท. จะแจ้งสถานการณ์ของการ Update และ Maintenance บัญชีข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย (TMT) ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยวิธีการแจ้งสถานการณ์ของการ Update 
และ Maintenance นั้น จะด าเนินการ 2 ทาง ดังนี้ 
1) เผยแพร่ TMT Release File ไว้ที่ website : http://www.this.or.th/tmt_download.php 
2) ส่ง e-mail ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ TMT อย่างเป็นทางการ 
 

โครงสร้างของ TMT Release File
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แนวทางการค้นหา TMTIDs ในระดับต่างๆของกลุม่มาตรฐานข้อมูล (Concept) ใน TMT 
Release Files 

1. แนวทางในการค้นหา TMTID(GPU) ใน TMT Release File ด้วย TMTID(TPU) ของ product 
ตัวอย่าง วิธีการค้นหา TMTID(GPU) ของ ANAPRIL 10 
 

1) ค้นหา TMTID(TPU) ของ ANAPRIL 10 จากไฟล์ TMTRFyyyymmdd_SNAPSHOT.xls จะได้ 
TMTID(TPU) FSN MANUFACTURER CHANGEDATE 

111820 ANAPRIL 10 (เบอร์ลินฟาร์มาซูตคิอลอินดัสตรี้) 
(enalapril maleate 10 mg) tablet, 1 tablet 

เบอร์ลินฟาร์มาซตูิคอลอินดสัตรี ้ 20131116 

 
2) น า TMTID(TPU) ที่ได้ ไปค้นหา TMTID(GPU) จากไฟล์ GPUtoTPUyyyymmdd.xls 

ซ่ึงอยู่ใน Folder Relationship ของ Folder TMTRFyyyymmdd_BONUS จะได้ 
GPUID TPUID 
746693 111820 

 
3) น า TMTID(GPU) ที่ได้ ไปค้นหา FSN เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จากไฟล์ GPUyyyymmdd.xls 

ซ่ึงอยู่ใน Folder Concept ของ Folder TMTRFyyyymmdd_BONUS จะได้ 
TMTID(GPU) FSN CHANGEDATE 

746693 enalapril maleate 10 mg tablet, 1 tablet 20140324 
 
2. แนวทางในการค้นหา TMTID(GPU) ใน TMT Release File ด้วย generic name ของ product 
ตัวอย่าง วิธีการค้นหา TMTID(GPU) ของ isophane insulin 
 
ค้นหาใน FSN ของ isophane insulin จากไฟล์ GPUyyyymmdd.xls 
ซึ่งอยู่ใน Folder Concept ของ Folder TMTRFyyyymmdd_BONUS จะได้ 
TMTID(GPU) FSN CHANGEDATE 

657880 isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection in cartridge, 3 mL 
cartridge 

20131102 

663609 isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection in pre-filled pen, 
3 mL pen 

20131116 

657846 isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, 10 mL vial 20131102 
หมายเหตุ : TMTID(GPU) ของ isophane insulin 100 iu/1 mL นั้นมี 3 รายการ เนื่องจากมีขนาดบรรจุ
และบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน คือ cartridge, pen, vial และ dosageform นั้นได้อ้างอิงตามมาตรฐาน 
EDQM ซึ่งมีความละเอียดมาก 
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ค าแนะน าการใช้งาน TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls ในการเลือกดู และค้นหา
รายการยาที่ต้องการ 

ค าแนะน าต่อไปนี้เป็นค าแนะน าการใช้ file TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls ในการเลือกดู และ
ค้นหารายการยาที่ต้องการ เช่น เมื่อเภสัชกรที่มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยาต้องการจับคู่ (Map) รายการยาของ
โรงพยาบาลกับ TMT 

ค าแนะน านี้เสนอวิธีการค้นหายาและรหัสยาTMT การจับคู่ (Mapping) ยาและรหัสท้องถิ่น (Local 
codes) จาก file TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT.xls ไว้ 3 วิธ ี

1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name) 
2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name) 
3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีต้องการค้นทั้งบัญชี (Hospital drug list) 

 
1. การค้นหาจากชื่อการค้าของยา (Trade name) 
 ข้อมูล FSN จะเรียงตามตัวอักษรชื่อการค้าของยาจาก A-Z เมื่อทราบชื่อการค้าของยา สามารถเลื่อน

ดูตามตัวอักษรที่ขึ้นต้นที่ต้องการค้นหาได้ ผู้ใช้งานสามารถเรียงชื่อการค้าของรายการยาที่มีใช้ใน
โรงพยาบาลให้เป็นไปตามตัวอักษร A-Z เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบ หรือ 

 การใช้ filter เพ่ือการค้นหา เมื่อทราบชื่อการค้าของยา ยกตัวอย่างเช่น crestor 
 

 Click ที่มุมซ้ายบนสุดของ worksheet แล้วเลือก filter 
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 เลือกลูกศรตรง FSN เพ่ือกรอกค าว่า crestor แล้วกด OK 

 

 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อการค้า crestor เพ่ือเลือกน าไปใช้งานต่อไป 
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2. การค้นหาจากชื่อสามัญของยา (Generic name) 
 การใช้ filter เพ่ือการค้นหาชื่อสามัญของยา ยกตัวอย่างเช่น rosuvastatin 

 
 Click ที่มุมซ้ายบนสุดของ worksheet แล้วเลือก filter 

 

 เลือกลูกศรตรง FSN เพ่ือกรอกค าว่า rosuvastatin แล้วกด OK 
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 จะปรากฏรายการยาที่มีชื่อยาสามัญว่า rosuvastatin เพ่ือเลือกน าไปใช้งานต่อไป 

 
 
3. การค้นหาจากจากชื่อการค้าของยา กรณีต้องการค้นทั้งบัญชี 
 วิธีนี้เป็นเพียงวิธีแนะน าเพื่อให้เกิดการค้นหาที่สะดวกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ทุกคนรู้จักดี 

โดยไม่จ าเป็นต้องเขียน function ใด เหมาะส าหรับผู้ที่มีความถนัดเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้ 
 
 คัดลอกบัญชียาของโรงพยาบาลมาไว้ที่ column ที่ A และ B ของชีท โดยเรียงตามชื่อยา (กรณีนี้คือ drug 

name) เป็นหลัก 
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 คัดลอก TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT มาวางด้านซ้ายในชีทเดียวกัน โดยเรียงตามชื่อยา (กรณีนี้คือ 
FSN) เป็นหลัก 

 

 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพ่ือหายาที่มีชื่อการค้า
เดียวกับรายการยาของโรงพยาบาล เช่น กรณีเริ่มต้น ต้องการหา Abilify เมื่อตัดรายการยาแล้วเลื่อน
รายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้ 
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 ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของโรงพยาบาล การลากมา
จะลดโอกาส key ตัวเลขผิดได้ระดับหนึ่ง 

 

 เลื่อนรายการยาของ TMTRFYYYYMMDD_SNAPSHOT ด้านขวา ขึ้นมาทีละช่วงเพ่ือหายาที่มีชื่อการค้า
เดียวกับรายการยาของโรงพยาบาลในล าดับถัดไป เช่น กรณีนี้ ต้องการหา Accupril เมื่อตัดรายการยา
แล้วเลื่อนรายการขึ้นจะได้หน้าเช่นนี้ 

 

 ลาก TMTID(TPU) และ FSN มาวางมาให้ตรงกับ Local code และ drug name ของโรงพยาบาล ท า
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกรายการยา กรณีไม่แน่ใจอาจ highlight ไว้เพ่ือการตรวจสอบซ้ า หรือกรณีไม่
พบ TMTID(TPU) สามารถติดต่อสอบถามได้จาก ศมสท.ตามช่องทางการติดต่อที่ให้บน www.this.or.th 


