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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1) ขั้นตอนการจัดการข้อมูล Drug Catalogue
2) ช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรม Drug Catalogue
3) เมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม Drug Catalogue

3.1การจัดการข้อมูลรายการยาของโรงพยาบาล
3.2การจัดการแฟ้มข้อมูล Drug Catalogue
3.3การค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานรายการยา
3.4การจัดท าข้อมูลผู้ประสานงานของหน่วยบริการ

4) ปัญหาการเบิกจ่าย E-Claim ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Drug catalogue และ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข



1.ขั้นตอนการจัดการข้อมูล DRUG Catalogue

หน่วยบริการ

http://drug.nhso.go.th/drug
catalogue/

Upload หรือ บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม Drug 
Catalogue

ตรวจสอบข้อมูลใน โปรแกรม Drug 
Catalogue

สิ่งที่ต้องเตรียม!!!

1. ขอรหัสการท า Drug Catalogue ที่ สปสช.เขต 10 ติดต่อ คุณอัชชาวี อีเมล์ atchawee.k@nhso.go.th

2. เมื่อได้ Username Password เฉพาะบุคคล (รพ.สต.ที่ขอ)

3. เตรียมข้อมูล รหัสยา ชื่อยา หน่วย ขนาดบรรจุ และ ราคาให้พร้อม



2.ช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรม DRUG CATALOGUE

เข้าเว็บ : https://www.nhso.go.th หรือ เข้า google พิมพ์ สปสช. → ค้นหา

http://www.nhso.go.th/
https://www.nhso.go.th/


เลือกเมนู หน่วยบริการ ---> เลือก บริการออนไลน์



เลือก ระบบยา ---> เลือก สืบค้นรหัสยามาตรฐาน



หน้าจอโปรแกรม ระบบการบริหารจัดการรหัสยามาตรฐาน

Click ที่รูป “DRUG Catalogue”

http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue/


# ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอได้ที่สปสช. เขต12 สงขลา

หน้าจอ Login เข้าใช้งานโปรแกรม DRUG Catalogue



3. เมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม DRUG Catalogue
ส าหรับตรวจสอบข้อมูลรายการยา

การจัดการข้อมูลรายการยาของโรงพยาบาล

ส าหรับค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานรายการยา

ส าหรับจัดท าข้อมูลผู้ประสานงานของหน่วยบริการ

ใช้ส าหรับข้อมูลรายการยา ที่จัดท าในรูปแบบ File Excel



Drug Catalogue คืออะไร
• ข้อมูลบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลที่ใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิง

ในการบันทึกการให้บริการทางการแพทย์และการท าธุรกรรมต่างๆ
• ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบันทึกการรักษาด้วยยา
• ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการสั่งยา การจ่ายยา
• ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาขายยาหรือข้อมูลอ้างอิงในการท าธุรกรรม
• ใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้านคลินิกและค่าใช้จ่ายด้านยา
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dData Dictionary Drug Catalogue ประกอบด้วย
o?

Bottle 



ประเภทยาและเวชภัณฑ์รหัส 1-7

ข้อก าหนด Product category



SpecPrep
• เป็นการบอกรายละเอยีด ของรายการยาทีมี่การบริหารจัดการ

เพิม่เตมิ  เช่น แบ่งบรรจุ หรือเปล่ียนรูปแบบยา

• มี 2 ส่วน  คือ  
– R  =  Repackaging (เอามาแบ่งบรรจุใหม่ หรือ แบ่งจ่าย)   เช่น

ยา paracetamol syrup  มาแบ่งบรรจุ  เป็น 2 ขนาด   คือ  
ขวด 30  ml  และ  60  ml 

ในกรณีนี ้ใช้  R1   =  ส าหรับขนาด  30   ml  

R2  =  ส าหรับขนาด    60  ml

Mixtard 30/70   มทีัง้ จ่ายแบบ vial และ แบ่งฉีด  ทีค่ลนิิก

กรณี จ่าย เตม็  vial specprep ไม่ต้องใส่ข้อมูล

กรณีแบ่งฉีดที ่clinic   ใช้ R1  =  1 iu



SpecPrep

• R (ต่อ)

– Mixtard 30/70   มทีัง้ จ่ายแบบ vial และ แบ่งฉีด  ทีค่ลนิิก

กรณี จ่าย เตม็  vial specprep ไม่ต้องใส่ข้อมูล

กรณีแบ่งฉีดที ่clinic   ใช้ R1  =  1 iu

• X =  extemporaneous เป็นการเอายารูปแบบเดมิ  มา
ผลิต เป็นรูปแบบใหม่เพือ่ใหส้ะดวกในการใช้  เช่น 
– การเอายาเมด็ furosemide มาท าเป็น syrup  ส าหรับเดก็ 

ให้ใช้ x1   เป็นต้น



Content (ขนาดบรรจุ)
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Tablet 1 Tablet  / Tab / เม็ด

Capsule 1 Capsule / Cap / แคปซูล

Tube ? g หรือ mg Tube / หลอด

Implant 1 Implant / rod / แท่ง

Nebule 1 Nebule / หลอด 

Bottle ? ml Bottle / ขวด 

Lozenge 1 Lozenge / Tab / เม็ด 

Vial 1 Vial / ขวด

Amphule 1 Ampule / Amp / หลอด 

Prefilled syringe 1 Prefilled syringe / เข็ม 

Actuation 1 Actuation / หลอด / ขวด / Set / dose bottle /dose box 

Pack (ยาคุม, ฮอร์โมน) 1 Pack / แผง 21 Tab , แผง 28 Tab , แผง 21 เม็ด , แผง 28 เม็ด

กรณียาน้ า/น้ าเกลือ ต้องระบุข้อมูลให้ครบ เช่น 30 ml bottle , 500 ml bag , 10 ml amp 
หากระบุเพียง 30 ml, 10 ml, 1, ไม่อนุมัติให้ผ่าน

*ระบุ ปริมาณตัวยา  / หน่วย /  Dosageform ให้ชัดเจนและ สัมพันธ์กับราคา Unit price



มี 2 วิธี ดังนี้



ใช้ส าหรับจัดท าขอ้มูลรายการยา ทีละรายการ

# เลือกเมนู “เพิ่มรายการยารายการใหม่ (ONLINE)” 

วิธีที่ 1 การจัดการข้อมูลรายการยาของโรงพยาบาล แต่ละรายการ



ค้นหารหัส TMT ของรายการยาที่ต้องการ 
เมื่อเลือกรายการยาแล้ว โปรแกรมจะเติมข้อมูลบางส่วน ให้อัตโนมัติ

หน้าจอ เพิ่มรายการยารายการใหม่ (ONLINE)





เพิ่มรายการยารายการใหม่ (ONLINE): บันทึกรายละเอียดของยา

ขึ้นอัตโนมัติหลังจากเลือก 
TMTID

หน่วยบริการต้องคีย์

# เมื่อป้อนข้อมูลครบตามช่องที่โปรแกรม
ก าหนด (*)
# กดปุ่ม “Save”
# รายการยาที่บันทึกจะไปแสดงอยู่ใน 

“รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ"



เพิ่มรายการยารายการใหม่ (ONLINE): บันทึกรายละเอียดของยา



ตรวจสอบข้อมูลรายการยา

ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมูลรายการยา หลังบันทึกข้อมูล
# เลือกเมนู “รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ”



หน้าจอ รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ

หน่วยบริการสามารถเลือก ลบ 
รายการยาบางรายการหรือลบ

ทั้งหมด ออกได้

ในหน้าจอ "รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ" 
หน่วยบริการยังสามารถลบรายการยาที่

ไม่ต้องการ ออกได้



ตรวจสอบข้อมูลรายการยา

ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะข้อมูลรายการยา กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ
# เลือกเมนู “รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน”



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน

หน่วยบริการสามารถ
“แก้ไข/ขออนุมัติใหม”่  หรือ
“ลบรายการยาที่ไม่ต้องการ” ออกได้



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน

# แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่โปรแกรมแจ้งไว้
# กดปุ่ม “Save”
# รายการยาที่บันทึกจะไปแสดงอยู่ใน 
“รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ”



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน

กดที่รูป “แว่นขยาย”
เพ่ือดู สาเหตุท่ีไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ



ตรวจสอบข้อมูลรายการยา

ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะขอ้มูลรายการยา กรณีผ่านการตรวจสอบ
# เลือกเมนู “รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน”



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน

โปรแกรมจะแสดงข้อมูล
# ISED_APPROVED = ยาใน / นอก บัญชียาหลัก จากฐานข้อมูลกลางสปสช.
# NCD24_APPROVED = รหัสยา 24 หลัก จากฐานข้อมูลกลาง สปสช.
# DATE_APPROVED = วันที่ สปสช. ตรวจสอบรายการยา
# ISED_STATUS = สถานะ ยาใน / นอก บัญชียาหลัก 

'01'=ได้จากฐานข้อมูล สปสช. 
'99'=ได้จากที่โรงพยาบาลก าหนดมา



หน้าจอ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน

หน่วยบริการสามารถ Download ไฟล์ 
รายการยาที่ตรวจสอบแล้วผ่าน ใน

รูปแบบ File Excel



กรณียาสมุนไพรที่ยังไม่มี TMTID

หน่วยบริการสามารถเพิ่มรายการยาใหม่ (ONLINE) โดยที่ไม่ต้องใส่ 
TMTID ได้ โดยต้องคีย์ให้ครบทุกช่องเช่นเดียวกับยาที่มี TMTID แล้ว 

**สิ่งส าคัญ** คือต้องเลือก Product cat = 3



วิธีที่ 2 จัดท าข้อมูลรายการยา แบบ UPLOAD FILE

ใช้ส าหรับขอ้มูลรายการยา ที่จัดท าในรูปแบบ File Excel
# เลือกเมนู “Upload รายการยาของหน่วยบริการ” 



กดปุ่ม “+ เลือกไฟล์ drug 
catalogue (xls, xlsx)”

หน้าจอ UPLOAD รายการยาของหน่วยบริการ



หน้าจอ UPLOAD รายการยาของหน่วยบริการ

เลือกไฟล์ที่ต้องการ 
ชื่อ File ต้องประกอบด้วย ส่วนหลัก 3 ส่วน ดังน้ี

1. รหัสหน่วยบริการ (HCODE) 5 หลัก
2. ค าว่า “Drug”
3. ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่ท าให้ชื่อ File ไม่ซ้ ากับที่เคย

ส่งมาแล้ว



โปรแกรมจะแสดงข้อมูลทั้งที่ ผ่าน
และ ไม่ผ่าน การตรวจสอบรูปแบบ
ข้อมูล (21 fields) ให้

หน้าจอ UPLOAD รายการยาของหน่วยบริการ



ในส่วนของข้อมูลท่ีไม่
ผ่าน 
โปรแกรม จะแสดง
สาเหตุทีไ่ม่ผ่านการ
ตรวจสอบให้

หน้าจอ UPLOAD รายการยาของหน่วยบริการ

ถ้ามีข้อมูลที่ ไม่ผ่าน 
การตรวจสอบ

# โปรแกรม จะ
ไม่ให้ บันทึกข้อมูล



กรณีข้อมูล ผ่าน การตรวจสอบท้ังหมด
# กดปุ่ม “Save”
# ข้อมูลรายการยาจะไปแสดงอยู่ใน 

“รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ"

หน้าจอ UPLOAD รายการยาของหน่วยบริการ



ใช้ส ำหรับกำรปรับปรุงข้อมูลรำยกำรยำเดิม ทีละรำยกำร
# เลือกเมนู “ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)” 

กรณี ปรับปรุงรายการยาเดิม



หน้าจอ ปรับปรุงรายการยาเดิม (ONLINE)

Click ท่ี “ประวัต”ิ เพ่ือดูประวัติการ
ปรับปรุงข้อมูลยา หรือ
Click ท่ี “แก้ไข” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลยา

* แสดงเฉพาะ รายการยาที่ตรวจสอบแล้ว ผ่าน เท่านั้น *



หน้าจอ ปรับปรุงข้อมูลยา

สามารถเลือก
“แก้ไขราคายา” หรือ
“แก้ไข ED และอื่น ๆ” หรือ
“ลบ (UPDATEFLAG ‘D’)”



หน้าจอ แก้ไขราคายา

# โปแกรมจะให้ป้อนข้อมูลเฉพาะ 
UNITPRICE และ
DATEEFFECTIVE เท่านั้น

# ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่โปรแกรม
ก าหนด
# กดปุ่ม “Save”
# รายการยาท่ีบันทึกจะไปแสดงอยู่ใน 

“รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ”



หน้าจอ แก้ไข ED และอื่น ๆ

# โปแกรมจะไม่ให้แก้ไขข้อมูล
HOSPDRUGCODE และ
UNITPRICE 

# ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่โปรแกรม
ก าหนด
# กดปุ่ม “Save”
# รายการยาที่บันทึกจะไปแสดงอยู่ใน

“รายการยาที่ รอ ตรวจสอบ”



หน้าจอ ลบ (UPDATEFLAG ‘D’)

# โปแกรมจะให้ป้อนข้อมูลเฉพาะ 
DATEEFFECTIVE เท่านั้น

# ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน ตามที่โปรแกรม
ก าหนด
# กดปุ่ม “Save”



หน้าจอ ประวัติการน าเข้าข้อมูล

แสดงประวัติการน าเข้าข้อมูลรายการยา ท้ังท่ีน าเข้าด้วย 
File Excel หรือ บันทึกข้อมูลรายการยาทีละรายการ

Click เลือก “Pass item” หรือ 
“Error item”
เพื่อแสดงรายการยา



หน้าจอ ประวัติการน าเข้าข้อมูล



ค้นหารหัสข้อมูลมาตรฐานรายการยา



ฐานข้อมูลยา

ใช้ส าหรับคน้หาข้อมูลรายการยา ED/NED
# เลือกเมนู “รายการ ED/NED”



หน้าจอ รายการยา ED/NED



ฐานข้อมูลยา

ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลรหัสยา TMT
# เลือกเมนู “ฐานข้อมูลรหัสยา TMT”



หน้าจอ ฐานข้อมูลรหัสยา TMT



ข้อมูลเพื่อการติดต่อของหน่วยบริการ

ใช้ส าหรับจัดท าขอ้มูลผู้ประสานงานของหน่วยบรกิาร
# เลือกเมนู “ข้อมูลการติดต่อ”



หน้าจอ ข้อมูลการติดต่อของหน่วยบริการ

# ป้อนข้อมูล ชื่อ สกุล เบอร์โทร ให้
ครบถ้วน
# กดปุ่ม “บันทึก”
# ข้อมูลที่บันทึกจะไปแสดงอยู่ใน

“ข้อมูลการติดต่อทั้งหมด”



สรุป

21 ฟิลด์

สมสท

สมสท



โปรแกรม New e-Claim เริ่ม 1 มกราคม 2565 



ปัญหาการเบิกจ่าย E-CLAIM ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
DRUG Catalogue และ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข



ปัญหาการเบิกจ่าย E-Claim ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Drug catalogue

รหัส ความหมาย

562 ยำที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalogue ของหน่วยบริกำร

564
ประเภทยำในบัญชียำหลัก (ED) หรือยำนอกบัญชียำหลัก (NED) ที่ บันทึกส่งไม่ตรง
กับ Drug Catalogue ที่ส่ง สปสช. เฉพำะสิทธิ UC

570 Workingcode / Hospdrugcode เป็นค่ำว่ำง

573
วันที่รับบริกำรเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกำศใช้รำยกำรยำ 
(ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drug catalogue ของ รพ.)

574
ข้อมูลประเภทยำและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drug catalogue 
ของ รพ. ไม่ใช่ 1-5)



วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข
รหัส : 562
รายละเอียด : ยาที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalogue ของหน่วยบริการ
วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข : น าเข้า Drug Catalogue ของหน่วยบริการ ตามขั้นตอนการจัดการ

ข้อมูล Drug Catalogue เมื่อข้อมูลยาผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ส่ง
ข้อมูลเบิกชดเชย เข้ามาใหม่อีกครั้ง



วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข
รหัส : 564
รายละเอียด : ประเภทยาในบัญชยีาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก (NED) ที่ บันทึกส่งไม่ตรง

กับ Drug Catalogue ที่ส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC
วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการแก้ไข : ตรวจสอบประเภทยา ในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก 

(NED) ใน file  Drug Catalogue ที่ส่ง สปสช. คอลัมน์ 
ISED_APROVED แก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน แล้วส่งข้อมูลเบิกชดเชยเขา้
มาอีกครั้ง



วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข

รหัส : 570
รายละเอียด : Workingcode / Hospdrugcode เป็นค่าว่าง
วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการแก้ไข : ให้ตรวจสอบ Workingcode / Hospdrugcode หากพบเป็นค่าว่าง

ให้แก้ไขและส่งมาใหม่อีกครั้ง



วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข
รหัส : 573
รายละเอียด : วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใชร้ายการยา (ฟลิด์ Dateeffective ในไฟล์ 

Drug catalogue ของ รพ.)
วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการแก้ไข : ตรวจสอบวันที่รับบริการต้องเปน็วันเดียวกันหรอืหลงัวันที่ประกาศใช้

รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drug catalogue ของ รพ.)



วิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข
รหัส : 574
รายละเอียด : ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟลิด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drug catalogue ของ 

รพ. ไม่ใช่ 1-5)
วิธีปฏิบัต/ิแนวทางการแก้ไข : ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟลิด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drug 

catalogue ของ รพ.) ต้องมีค่า 1-5 เท่านั้น



(สมสท.)



ตัวอย่างการคีย์ Drug Cat ยาแผนปัจจุบัน ที่คีย์ไม่ผ่าน



ตัวอย่างการคีย์ Drug Cat สมุนไพร รพสต.ที่ไม่ผ่าน



ตัวอย่างการคีย์ Drug Cat สมุนไพร รพสต.ที่ผ่าน


