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คู่มือกำรใช้งำน 

TMT browser by THIS 
ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนระบบข้อมูลสุขภำพไทย (สมสท.) มุ่งเน้นพัฒนำและบ ำรุงรักษำบัญชีข้อมูลยำและรหัสยำมำตรฐำนไทย (Thai Medicines 
Terminology: TMT) ได้จัดท ำและปรับปรุงโปรแกรม TMT browser เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้ในกำรค้นหำรหัส, ชื่อมำตรฐำนของยำและแสดง
ข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงกับรหัส TMT-GPU, TMT-TPU, Manufacturer, National List of Essential Medicines (NLEM), รวมถึงข้อมูล 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) ซึ่งช่วยรองรับงำนด้ำนสำรสนเทศด้ำนยำของหน่วยงำนต่ำงๆ  

 

ประโยชน์ 

1.สามารถค้นหารหัสของ TMT หรือ ชื่อมาตรฐาน TMT แต่ละรายการโดยใช้ keyword ที่ต้องการได้ 

2.สามารถคัดลอกรหัสของ TMT หรือ ชื่อมาตรฐาน TMT ที่แสดงในโปรแกรมไปใช้งานตามท่ีต้องการได้ 

โครงร่ำงเนื้อหำในคู่มือนี้ประกอบด้วย 

1.การเริ่มต้นใช้งาน 

2.ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 

3.ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและผู้จัดท า 
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กำรเริ่มต้นใช้งำน 

1. กำรเข้ำถึง TMT browser ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ TMT browser ได้ 2 วิธี ดังนี้   

วิธีที่ 1 เข้าจากหน้าแรกของ website THIS 

1.เข้า website: http://www.this.or.th/  ของส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) 

2. คลิกท่ีเมนู บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (TMT)  

 

http://www.this.or.th/
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 วิธีที่ 2 เข้าจากหน้าหลัก (HOME)  

1.คลิกปุ่ม “หน้าหลัก” ด้านบนซ้ายของหน้าแรก website: http://www.this.or.th/  ตามภาพด้านล่างซ้าย 

2. คลิกท่ีเมนู TMT Release ตามภาพด้านล่างขวา 

 

 

http://www.this.or.th/
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2. ลักษณะหน้ำต่ำงของโปรแกรม TMT browser แสดงดังภำพด้ำนล่ำง 

 

 

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ keyword ที่เป็นค าเดี่ยวหรือหลายๆข้อมูลพร้อมกัน ของชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ ความเข้มข้น รูปแบบยา และ/หรือ ชื่อผู้ผลิต โดยใช้การ
วรรค (1 tab) คั่นระหว่างค าเหล่านั้น รวมทั้งสามารถค้นหาด้วยเลขรหัส TPU หรือ GPU ตามค าอธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมถัดไป 

HOME: กลบัไปหน้าหลกั 
DOWNLOAD: ดาวน์โหลด release 

file จากหน้าเวบไซต์เดิม 

MANUAL: คูม่ือการใช้ browser 

 Search: พิมพ์ค าค้นหา 

 

Display results: แสดงผลลพัธ์การค้นหา 
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ขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม 

ค้นหาโดยค าส าคัญ เป็นชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ ความเข้มข้น รูปแบบยา และ/หรือ ชื่อผู้ผลิต รวมทั้งสามารถค้นหาด้วยเลขรหัส TPU หรือ GPU     
ซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกใช้ keyword ที่เป็นค าเดี่ยวหรือหลายๆข้อมูลพร้อมกัน โดยใช้การเว้นวรรค (1 tab) คั่นระหว่างค าเหล่านั้น ผลการค้นหาจะแสดง
ทั้งรหัส TMT และ Fully Specified Name (FSN) โดย ท้าย FSN จะมีวงเล็บบอกว่าเป็นรหัสในระดับชั้นมาตรฐาน TPU หรือ GPU เช่น ลงท้ายด้วย 
(TPU) แสดงว่าเป็นรหัส TMT ใน ระดับชั้น TPU เป็นต้น ดังตัวอย่างด้านล่าง 

ตัวอย่ำงกำร search หำข้อมูล 
1. การ search โดยใช้ keyword ที่เป็นค าเดี่ยว ของชื่อการค้า  

จากตัวอย่างหน้าต่างด้านล่าง ใช้ keyword ชื่อการค้าว่า tylenol ระบบจะแสดงข้อมูลยาที่ระบุชื่อ tylenol ของบัญชียา TMT ขึ้นมาท้ังหมด 12 
รายการ 

 

Search  

Display 

results 
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2. การ search โดยใช้ keyword หลายๆข้อมูลพร้อมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อการค้า ชื่อยาสามัญ ความ
เข้มข้น รูปแบบยา และ/หรือ ชื่อผู้ผลิต โดยใช้การเว้นวรรค (1 tab) คั่นระหว่างค าเหล่านั้น  

จากตัวอย่างหน้าต่างด้านล่าง ใช้ keyword ว่า tylenol paracetamol 325 tablet ระบบจะแสดงข้อมูลของบัญชียา TMT ขึ้นมาทั้งหมดเพียง 2 รายการ ซึ่ง
เป็นยา paracetamol ชื่อการค้า tylenol ขนาดยา 325 mg รูปแบบยา tablet  

 

 

Search  

Display 

results 
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3. การ search โดยใช้ keyword ชื่อผู้ผลิต กรณีผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา (Trade Product Use: TPU) เฉพาะของผู้ผลิตที่ต้องการ สามารถ
ใช้ keyword เป็นชื่อของบริษัทนั้น  

จากตัวอย่างหน้าต่างด้านล่าง ใช้ keyword ชื่อผู้ผลิตว่า ไทยนครพัฒนา ระบบจะแสดงข้อมูลของบัญชียา TMT ขึ้นมาทั้งหมดเพียง 421 รายการ ซึ่งเป็นยาที่
ผู้ผลิตเป็นบริษัทไทยนครพัฒนา 

 

Search  

Display 

results 
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4. กรณีต้องการดูข้อมูลที่แสดงความเชื่อมโยง TMT-GPU, TMT-TPU, Manufacturer, National List of Essential Medicines (NLEM), รวมถึง
ข้อมูล Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกรหัส TMT และชื่อ Fully Specified Name (FSN) ที่ต้องการ (ตัวอย่างดังภาพ
ด้านล่าง) 

 

  

 

 

 

 

1.Search 

3. Display results 

2. Click selected item 



ส ำนักพัฒนำมำตรฐำนระบบข้อมูลสุขภำพไทย (สมสท.) 

TMT browser by THIS (beta version)  Page 9 

ผลการค้นหาจะแสดงทั้งรหัส TMTID และ Fully Specified Name (FSN)  ของ Concept ระดับ GPU, TPU, National List of Essential Medicines 
(NLEM), Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)  และ Manufacturer ตามล าดับ    
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5. การ search โดยใช้ keyword รหัส GPU กรณีผู้ใช้ต้องการดูบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ยา (Trade Product Use: TPU) ที่อยู่ภายใต้รหัสและชื่อ
ยาระดับ GPU เดียวกัน 

จากตัวอย่างหน้าต่างด้านล่าง ค้นหาใช้ keyword รหัส GPU 202475 ระบบจะแสดงข้อมูลของรหัส GPUID และ FSN (GPU) ให้ผู้ใช้คลิกเพ่ือแสดงผลลัพธ์  

  

 

1.Search 

2. Click selected item 

3.Display results 
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ผลการค้นหาจะแสดงผลิตภัณฑ์ยา (Trade Product Use: TPU) และบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด 3 บริษัท ที่อยู่ภายใต้รหัส GPU 202475 และชื่อยา 
diclofenac sodium 75 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (GPU) รวมทั้งแสดงข้อมูล NLEM และ ATC ของยาเหล่านั้น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรและผู้จัดท ำ 

ข้อมูลหลัก 

เจ้ำของ ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) 
ชื่อแฟ้ม TMT browser by THIS (beta version) 
วันปรับปรุงล่ำสุด 21 ม.ค. 2562 
ติดต่อสอบถำม บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสารสนเทศ 

โทรศัพท์ +66 2 8329294 
Email: boonchai@hsri.or.th 

 

กำรอนุมัติให้เผยแพร่ 

ชื่อ ต าแหน่ง วันที่ 
บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล

สุขภาพไทย (สมสท.) 
21 ม.ค. 2562 

 


