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คํานํา

บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology: TMT) จัดทําข้ึนโดยศูนยพัฒนา
มาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใตการกํากับของ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการแพทย ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน ใหพัฒนามาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยใหเปน
มาตรฐานของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระบบการเงินการคลัง ของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและจัดใหมีระบบการติดตามและตรวจสอบการใชยาในการ
ใหบริการสุขภาพท่ีเขมแข็ง  แตปจจุบันรัฐยังไมมีกลไกขอมูลสารสนเทศดานยาท่ีใชในการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหกลไกดานขอมูลสารสนเทศดานยาไมมีประสิทธิภาพ สืบเนื่อง
จากประเทศไทยยังไมมีบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยาท่ีเปนมาตรฐาน

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง มาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยนี้ จัดทําข้ึนตาม
ความรวมมือดานการมาตรฐานระหวางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) กับ ศูนยพัฒนา
มาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพ่ือเปนมาตรฐานบัญชี
รายการยาและรหัสยาของประเทศ ในการเชื่อมโยงรหัสยาของโรงพยาบาลตางๆ เพ่ือเบิกจายในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการตามท่ีคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและ
คาบริการทางการแพทย ไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยในระยะถัดมาจะผนวก TMT เขาไปกับ
โปรแกรมของโรงพยาบาล ใชสําหรับการสั่งซื้อและการเบิกจายท้ังสามกองทุน และในระยะยาวจะใชสําหรับจัดซื้อยา
ตามระเบียบพัสดุ รวมท้ังจะขยายตอยอดกับระบบยาอ่ืนๆ เชนการข้ึนทะเบียนตํารับยา การกระจายยา

สําหรับเนื้อหาในมาตรฐานฉบับนี้ แบงออกเปนสามบท บทแรกกลาวถึงความเปนมา ความจําเปนของการ
พัฒนา ผลการศึกษาสถานการณรหัสยาท่ีใชอยูในประเทศไทย มาตรฐานรหัสทางการแพทยท่ีพึงประสงคตามหลักวิชา
ดานสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของ 5 ประเทศท่ีมีระบบ
ขอมูลบริการสุขภาพทางการแพทยท่ีดี และแนวทางการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสมาตรฐานยาไทย บทท่ีสอง
กลาวถึงการพัฒนาโครงสรางบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology Data
Model) ซึ่งจะกลาวถึงหลักการการพัฒนา TMT ความครอบคลุมของ TMT กระบวนการพัฒนา TMT และ
รายละเอียดโครงสรางบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) และบทท่ีสามกลาวถึง
ความกาวหนาของการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงตนปงบประมาณ 2557

มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสมกับท้ังผูบริหาร นักวิชาการ และผูปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการบริการสุขภาพของ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีทํางานเก่ียวของกับระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ และระบบสารสนเทศดานเภสัชกรรม

ศมสท. ขอขอบคุณผูรูหลายทาน  คณะบุคคล และหลายหนวยงานท้ังนอก และในกระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นพ.สุชาติ สรณสถาพร ผูอํานวยการสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ท่ีให
ขอเสนอแนะ ใหความรู ใหการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมในการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(TMT)

ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย
มิถุนายน 2557
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บทที่ 1 การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology (TMT) Development

1.1 บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) คืออะไร
บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย  คือ บัญชีมาตรฐานของรายการยา และมาตรฐานรหัสยาท่ีชี้

เฉพาะ (uniquely identify) ถึงรายการยาแตละรายการ ครอบคลุมรายการยาท่ีใชในระบบบริการสุขภาพไทย
เปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล SNOMED-CT (Systematized Nomenclature Of Medicine
- Clinical Terms)

บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology) ชื่อยอ TMT (อานวา ที-
เอ็ม-ที) ในท่ีนี้ Thai หมายถึง ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย Medicines หมายถึง รายการยา
Terminology หมายถึง ศัพททางการแพทย (ระบบศัพทท่ีมีการควบคุม) ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบศัพท
ทางการแพทยมาตรฐานท่ีดี (Desiderata for Controlled Medical Vocabularies)

บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) มีองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ [แผนภาพท่ี 1] ท่ี
สัมพันธกับหนวยความคิดรวบยอด (Concepts) ของยา คือ
 คําจํากัดความ (Description) ท่ีเปนมาตรฐานของยาแตละตัว (Terms) ในแตละมุมมอง

(perspective of concepts) ของยานั้นๆ และอางอิงอยางมีมาตรฐานถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับสารเคมี
ของตัวยา (ingredient) ชื่อสามัญ (Generic) ชื่อการคา (Trade name) รูปแบบยา (dose form)
ความแรง (strength) หนวยการใช (unit of use) และขนาดบรรจุ (pack size)

 รหัสท่ีชี้เฉพาะ (Unique identifier) ไปท่ีคําจํากัดความท่ีเปนมาตรฐานของยาแตละตัว แตละมุมมอง
(perspective of concepts) ของยานั้นๆ

 ความสัมพันธ (Relationships) ระหวาง Terms/Names ท่ีเปนคําจํากัดความของยาแตละตัวในแต
ละมุมมอง เชน ความสัมพันธระหวางสารเคมีในสารออกฤทธิ์กับชื่อสามัญของยา ความสัมพันธ
ระหวางชื่อสามัญกับชื่อการคาของยาแตละรายการ

แผนภาพท่ี 1 องคประกอบของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
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1.2 หลักการและที่มาของการดําเนินโครงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) มีนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

ใหเปนเอกภาพ เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในทุกระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไดรับสิทธิประโยชนหลักเทา
เทียมกัน และรัฐสามารถบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาว (Long term health
financing) ภายใตการใชจายงบประมาณท่ีเหมาะสม และในการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง “การเหลื่อมล้ํา
ระหวาง 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ” เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2555 ณ ทําเนียบรัฐบาล ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลังเรื่องการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ของระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ท่ีเสนอใหมีการพัฒนาในประเด็นท่ีสําคัญ 6 ประการ หนึ่งในประเด็นท่ีตอง
ไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนคือการกําหนดรหัสยาและเครื่องมือแพทยใหเปนมาตรฐาน สําหรับใชในการ
บริหารของท้ัง 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพของประเทศ อนุสนธิจากการประชุมดังกลาวกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางไดจัดใหมีการประชุมหารือรวมกับกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา องคการเภสัชกรรม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานการกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ และ
ศูนยพัฒนากลุมโรครวมไทย เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2555 ท่ีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  มีขอสรุปวาการ
ดําเนินการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาวจะสามารถดําเนินการไดตองมีการใช
ทรัพยากรในการบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และพบวาปญหาสําคัญประการหนึ่งคือปญหาดาน
คาใชจายจากการใชยาอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนในระบบบริการสุขภาพของไทย ปญหานี้เปนประเด็น
สําคัญท่ีตองไดรับการแกไขโดยตองมีระบบการติดตามและตรวจสอบการใชยาในการใหบริการสุขภาพ แต
ปจจุบันรัฐยังไมมีกลไกขอมูลสารสนเทศดานยาท่ีใชในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหกลไกดานขอมูลสารสนเทศดานยาไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีระบบ
มาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยา  ท่ีไดรับการยอมรับและใชงานไดหลายงาน/หนาท่ี (functions) เชน การ
บริหารการเบิกจายคาบริการสุขภาพ (Healthcare service reimbursement) งานบริการทางคลินิก
(Clinical care functions) งานดานบริหารสินคาคงคลังยา (Drug inventory) ท้ังในระดับองคกรและ
ระดับประเทศ ในท่ีประชุมจึงมีมติมอบหมายใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปจัดทําแนวทางการกําหนด
ระบบมาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยาของประเทศตอไป

ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการแพทย โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา
ขอเสนอระบบบริหาร ระบบตรวจสอบ ติดตามในการเบิกจายยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและ
คาบริการทางการแพทย ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง รับดําเนินการปฏิบัติ
ตอไป คณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการ
แพทย ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 และไดมีมติเห็นชอบใหพัฒนาบัญชีขอมูลยา
และรหัสยามาตรฐานไทยเพ่ือใชในการบรหิารจัดการระบบประกันสุขภาพของประเทศ [1]

สาเหตุสําคัญท่ีประเทศไทยยังไมมีกลไกดานขอมูลสารสนเทศดานยาท่ีใชในการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการสั่งใชยาไดอยางประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน ท่ี
ไดรับการยอมรับจากทุกฝาย [แผนภาพท่ี 2] ดังนั้นในเดือนมกราคม 2556 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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จึงไดดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ระยะท่ี 1
เพ่ือพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานเพ่ือการเบิกจายและควบคุมการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
9 กลุม และมอบหมายใหศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเปนท่ีปรึกษาดําเนินการโครงการดังกลาว

แผนภาพท่ี 2 สรุปเหตุผลความจําเปนดําเนินการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน

1.3 สถานการณมาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยาของไทยในปจจุบัน
ปจจุบันบัญชีขอมูลยาและรหัสยาท่ีใชในสถานพยาบาลท่ัวประเทศมีความหลากหลาย เนื่องจากเปน

การกําหนดกันเองในระดับทองถ่ิน (Local codes) ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลยาในระดับสูงกวาสถาน
บริการเพ่ือมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือการเบิกจาย เพ่ือการบริหารสินคาคงคลัง เพ่ือบริหารโลจิสติกส และ
ไมสามารถนํามาใชติดตามความปลอดภัยจากการใชยาในระดับบุคคลได ท่ีผานมามีคณะทํางานและหนวยงาน
วิจัยอยางนอย 2 กลุมท่ีดําเนินการพัฒนารหัสยามาตรฐานในไทย ไดแก
 มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก เปนบัญชีขอมูลและรหัสยาท่ีพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข [2]
 มาตรฐานรหัส GS1 นํามาใชโดย Healthcare Logistics Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล [3]
มาตรฐานรหัสยาท้ังสองมีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถปรับใชกับระบบขอมูลท่ีหลากหลาย

ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย [ตารางท่ี 1]
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1.3.1 มาตรฐานรหัสยา 24 หลักกับปญหาเรื่องการใชเพื่อการเบิกจายและควบคุมการใชยา
มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก เปนบัญชีขอมูลและรหัสยา ท่ีกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาข้ึน มี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือการบริหารจัดการสินคาคงคลัง (inventory) ระดับโรงพยาบาล และสวนกลาง
มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก มีองคประกอบ 2 สวนคือ
 ขอมูลบัญชียาท่ีมีใชในประเทศไทย
 รหัสมาตรฐานกํากับรายการยา

ตารางท่ี 1 สรุปปญหาของมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก และมาตรฐานรหัส GS1 กับการใชเพ่ือการเบิกจายและ
ควบคุมการใชยา
มาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยา ปญหากับการใชเพื่อการเบิกจายและควบคุมการใชยา

มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก

1. ปญหาบัญชีขอมูลยา
ขาดขอมูลคุณสมบัติของรายการท่ีจําเปน เชน ขนาดบรรจุ และขนาด
การใช ทําใหไมสามารถนํามาใชในการสั่งยา ซึ่งเปนอุปสรรคการ
เบิกจายยาเปนรายรายการ
2. ปญหาโครงสรางรหัสยามาตรฐาน
การออกแบบโครงสรางรหัสยาท่ีผูกขอมูลคุณสมบัติรายการยาเขาไวใน
โครงสรางรหัส ทําใหการระบุรายการยาหลายรายการคลุมเครือ และท่ี
สําคัญมีปญหาในการพัฒนาในอนาคต
3. ปญหาการบํารุงรักษาและการบริการบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
ขาดระบบบํารุงรักษาและระบบบริการบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานกลางท่ีมีประสิทธิภาพ ใหทันกับความเปลี่ยนแปลง และความ
ตองการของโรงพยาบาล

มาตรฐานรหัส GS1

1. ปญหาบัญชีขอมูลยา
ไมมีขอมูลคุณสมบัติทางการแพทยของรายการยา ทําใหไมสามารถใช
เพ่ือการสั่งยา เปนอุปสรรคการเบิกจายยาเปนรายรายการ
2. ปญหาการบํารุงรักษาและการบริการบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
ยังไมมีระบบบํารุงรักษาปรับปรุงรายการยา รวมถึงระบบบริการบัญชี
และรหัสยามาตรฐานกลาง

บัญชียาใน “มาตรฐานรหัสยา 24 หลัก” มีขอมูลยาท่ีมีประโยชนทางคลินิกอยูพอควร แตยังไม
ครอบคลุมครบถวน อีกท้ังยังขาดขอมูลรายการยาหลายรายการท่ีมีและผลิตจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไมมีในระบบ
ทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนั้นยังขาดขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับรายการยา
บางอยาง เชน ขอมูลขนาดบรรจุ (packaging) และขอมูลยาบางรายการไมเปนมาตรฐาน เชน ขอมูลรูปแบบ
ของยา (dose form) ขอมูลหนวยวัด (unit of measure) เปนตน ทําใหเกิดขอจํากัดในการใชกับระบบขอมูล
ยาอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบบคงคลังยา เชน ระบบขอมูลเพ่ือการสั่งยา (prescribing) การจายยา (dispensing )
และการบริหารยาใหผูปวย (drug administration) เปนตน ท่ีสําคัญรหัสยา 24 หลัก ไมสามารถใชเพ่ือการ
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เบิกจายในระดับรายการยาท่ีใชจริง ซึ่งจําเปนในการเบิกจายสําหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ของกรมบัญชีกลาง

สรุปขอจํากัดของมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก
1) บัญชีขอมูลยาขาดความครอบคลุม ขอมูลรายการยาประมาณ 5-10% ของยาท่ีมีใชในโรงพยาบาล

ขนาดใหญ 34 แหงไมพบรายการยาในตารางบัญชขีอมูลยาของมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก
2) รหัสยาจํานวนหนึ่งมีความคลุมเครือ (ambiguous) ไมสามารถระบุรายการยาในระดับชื่อการคา

(trade name) ตัวอยางเชน ยารักษามะเร็ง 5-FLUOROURACIL ท่ีผลิตจากโรงงาน HAUPT
PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH ในประเทศเยอรมัน กับท่ีผลิตจากโรงงาน VALEANT
PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH ในประเทศสวิสเซอรแลนด กลับมีรหัสยาตัวเดียวกัน
ไดแก 100322000001170910181483 เปนตน

3) ขาดขอมูลสําคัญท่ีจําเปนท่ีตองใชในการเบิกจายยาเปนรายรายการ ไดแก ขอมูลขนาดบรรจุ
(packaging) ขนาดการใช (unit of use)

4) โครงสรางมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก เปนจุดบกพรองสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนของการ
ระบุรายการยา  และเปนอุปสรรคสําคัญในการท่ีจะพัฒนาระบบขอมูลยาท่ีสามารถใชไดกับระบบ
ขอมูลสุขภาพอ่ืนๆ เชน ถาตองการระบุขอมูลขนาดบรรจุเขาไปในมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก โดย
ยังคงรักษาโครงสรางรหัสยาไว ก็ตองเพ่ิมรหัสเขาไปอีก เปน 27-28 หลัก

5) ความไมแนนอนของระบบบํารุงรักษา update การใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และแจกจายบัญชี
ขอมูลยาและรหัสยา ใหผูใชทุกกลุม

1.3.2 มาตรฐานรหัส GS1 กับปญหาการใชเพื่อการเบิกจายและควบคุมการใชยา
มาตรฐานรหัส GS1[4] เปนระบบรหัสสินคาและบริการท่ีพัฒนาเพ่ือใชกับระบบโลจิสติกส และใชได

กับสินคาและบริการทุกชนิด มีความเปนสากล รหัสท่ีใชในระบบนี้คือ Global Trade Item Number (GTIN)
มาตรฐานระบบ GS1 เปนระบบรหัสท่ีกลุม Healthcare Logistics Cluster มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาและ
พัฒนาระบบโลจีสติกสทางการแพทย (Healthcare logistics) เสนอใหมีการนํามาใชในประเทศไทย มาตรฐาน
รหัส GS1 มีขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการงานโลจีสติกส แตไมมีขอมูลบัญชียา และคุณสมบัติ
รายการยาทางคลินิกเลย ทําใหมีขอจํากัดหลายประการในการนํามาใชในการสั่งยา การจัดยาใหผูปวย ซึ่งมีผล
ใหเกิดขอจํากัดในการใชเพ่ือการเบิกจายในระดับรายการยาท่ีใชจริง ขอจํากัดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของ
มาตรฐานรหัส GS1 ในประเทศไทยคือ ไมมีกลไกและหนวยงานในการบํารุงรักษาปรับปรุงรายการยา รวมถึง
ระบบบริการบัญชีและรหัสยามาตรฐานกลางในระดับประเทศ

มาตรฐานรหัส GS1 อาจนํามารวมใชในประเทศเพ่ือพัฒนาระบบโลจีสติกสทางการแพทย
(Healthcare logistics) ของประเทศภายหลังจากท่ีประเทศมีบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานท่ีมีความ
ครอบคลุมแลว เชนเดียวกับหลายประเทศท่ีพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานระดับประเทศ เชน
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด
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1.4 คุณสมบัติที่จําเปนของระบบศัพททางการแพทยและรหัสมาตรฐานทางการแพทยที่ดี
นพ. James Cimino ศาสตราจารยสาขา Biomedical and Health Informatics แหงมหาวิทยาลัย

Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตีพิมพผลงานวิจัยท่ีมีชื่อเสียงในป 1998 ท่ีสรุปคุณสมบัติท่ีจําเปนของ
มาตรฐานศัพทและรหัสทางการแพทย หรือท่ีรูจักกันในแวดวงวิชาการดาน Informatics วา “Desiderata for
Controlled Medical Vocabularies” [5, 6] ดังนี้

1) ตองมีเนื้อหา (Content) ครอบคลุมครบถวน สามารถเพ่ิมเติมคําจํากัดความใหมๆ ใหครอบคลุมตาม
ความรูท่ีเกิดใหมไดตลอดเวลา และตองเปนการเพ่ิมเติมอยางมีแบบแผน (Formal) มีหลักเกณฑท่ี
ชัดเจน (Explicit) สามารถใชหลักเกณฑท่ีกําหนดไวแตแรกเริ่ม กําหนดคําศัพทใหมได
(Reproducible) ไมใชการเพ่ิมหรือการแกปญหาแบบครั้งคราว

2) เนนท่ีหนวยความคิดรวบยอด (Concept oriented) เนื่องจากศัพท (Terms/Names) สามารถทําให
เกิดความเขาใจกํากวมได เชน ศัพทบางศัพทอาจมีความหมายไดมากกวาหนึ่งความหมาย การเนนท่ี
หนวยความคิดรวบยอด(Concept)เปนการเนนท่ีความหมาย(Semantic) โดยหนวยความคิดรวบ
ยอดหนึ่งๆตองมีคําจํากัดความเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น (one meaning and no more than one
meaning)

3) หนวยความคิดรวบยอดหนึ่งๆ เม่ือมีการกําหนดคําจํากัดความใดๆ แลว เม่ือความรูเปลี่ยนไปเกิด
ความคิดรวบยอดใหมท่ีพัฒนาจากหนวยความคิดรวบยอดเดิม ตองกําหนดคําจํากัดความใหม หนวย
ความคิดรวบยอดเดิมก็จะคงอยูตลอดไป (Concept permanence) ไมถูกลบท้ิง เพ่ือใหเราสามารถ
สอบยอนถึงวิวัฒนาการของหนวยความคิดรวบยอดได

4) การสรางรหัสท่ีเปนตัวชี้ไปท่ีหนวยความคิดรวบยอด (Concept identifier) ตองไมมีการใส
ความหมายใดๆ เขาไปในรหัสท่ีสรางข้ึน (Non-semantic Concept Identifier = free of meaning
and hierarchy) และรหัสท่ีคูกับหนวยความคิดใดๆ ตองไมมีการนํารหัสนั้นๆ กลับไปใชกับหนวย
ความคิดรวบยอดอ่ืนๆ (never reuse identifier)

5) ตองตอบสนองความตองการของผูใชระบบคําศัพทท่ีมีมุมมอง (perspective) ตางๆ กันได กลาวคือ
ความสัมพันธของหนวยความคิดรวบยอดตองเปนแบบ Polyhierarchy หมายความวาหนวยความคิด
รวบยอดรอง (Child concept) สามารถมีความสัมพันธกับหนวยความคิดรวบยอดหลัก (Parent
concept) ไดมากกวาหนึ่งหนวยความคิดรวบยอดหลัก

6) การกําหนดคําจํากัดความใหกับหนวยความคิดรวบยอด ตองมีโครงสรางหลักเกณฑท่ีเปนทางการ
(Formal definition) ชัดเจน คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงหนวยความคิดรวบยอดตางๆ ไดโดยใช
สัญลักษณรหัสท่ีคูกับหนวยความคิดรวบยอด

7) ตองไมมีหนวยความคิดรวบยอดท่ีเรียกวา “Not Elsewhere Classified (NEC)” ซึ่งเปนหนวย
ความคิดรวบยอดท่ีแกปญหาความครอบคลุมของคําศัพท (Catch all) ท้ังนี้เพราะ NEC ขัดขวางการ
กําหนดคําจํากัดความอยางเปนทางการใหมเม่ือเกิดหนวยความคิดรวบยอดใหมเม่ือความรูเปลี่ยนไป

8) ตองมีความสามารถแสดงความหมายของหนวยความคิดรวบยอดท่ีมีความละเอียดแตกตางกันหลาย
ระดับ (Multi-granularity) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชท่ีมีมุมมองตอหนวยความคิดรวบ
ยอดท่ีมีรายละเอียดแตกตางกัน

9) ตองมีความคงเสนคงวาของความหมายของหนวยความคิดรวบยอด (Multiple consistence view)
แมจะใชมุมมองท่ีแตกตางกันในการมองหนวยความคิดรวบยอดหนึ่งๆ เชน หนวยความคิดรวบยอดท่ี
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มีความสัมพันธกับหนวยความคิดรวบยอดหลักหลายหนวยความคิดรวบยอด ไมวาจะใชมุมมองใดๆ
ใหคําจํากัดความ ความหมายของหนวยความคิดรวบยอดนั้นๆ ตองคงท่ี

10) ตองมีกฎเกณฑท่ีคํานึงถึงบริบทของการใชงาน ในการสรางระบบคําศัพทท่ีนอกเหนือจากการใหคํา
จํากัดความหนวยความคิดรวบยอด (Beyond Medical Concepts: Representing context)

11) ตองคํานึงถึงการวิวัฒนาการของความรูทางการแพทยใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน และท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือ
แรกพัฒนาระบบ (Evolve Gracefully) มีกลไกในระบบการกําหนดศัพทท่ีสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลง แสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงความหมายของหนวยความคิดรวบยอดตามความรูท่ี
เปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาเปลี่ยนไป

12) ตองคํานึงถึงความซ้ําซอนของคําศัพท (Recognize redundancy) ความหมายของหนวยความคิด
รวบยอดหนึ่งอาจสามารถถูกนําเสนอดวยคําศัพทท่ีไมเหมือนกัน ตองมีกลไกในระบบการกําหนดศัพท
ท่ีคํานึงถึงความซ้ําซอนนี้โดยความหมายของหนวยความคิดรวบยอดคงท่ี
การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยจึงใชคุณสมบัติดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการ

พัฒนา  และเปนการพัฒนาโดยใชหนวยความคิดรวบยอด (Concept base) ของรายการยาเปนหลัก มากกวา
การใชชื่อรายการยา (Term base)

1.5 การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานในตางประเทศ
หลายประเทศท่ีเปนประเทศพัฒนาแลว (Developed countries) เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด และประเทศฮองกง ประสบปญหาเชนเดียวกับท่ี
ประเทศไทยกําลังประสบอยู คือ ปญหาการบริหารจัดการระบบยาของประเทศนั้นๆ ปญหาความปลอดภัย
ของการใชยา (drug safety) ปญหาความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล (patient safety) ปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งของปญหาดังกลาวคือการขาดมาตรฐานของระบบขอมูลสุขภาพท่ีจะทําใหระบบขอมูลบริการ
สุขภาพตางระบบกัน ทํางานรวมกันได (health data interoperability) ท้ังนี้รวมถึงระบบขอมูลบัญชีและ
รหัสยาท่ีไมเปนมาตรฐานในระดับประเทศ

ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมาประเทศตางๆ ขางตนลงทุนดวยเงินจํานวนมากในการพัฒนาระบบมาตรฐาน
ขอมูลบัญชีรายการยาและรหัสยาของตนใหเปนมาตรฐานท่ีสามารถใชไดท้ังในประเทศและสามารถแลกเปลี่ยน
กับประเทศตางๆ ได [ตารางท่ี 2] ประเทศเหลานี้ลวนแตเลือกท่ีจะพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลบัญชีขอมูลยา
และรหัสยาของตนโดยใชหนวยความคิดรวบยอด (Concept based) ของรายการยาเปนหลัก มากกวาการใช
ชื่อรายการยา (Term based) และใชหลักเกณฑการพัฒนาตาม “Desiderata for Controlled Medical
Vocabularies” เปนแนวทางการพัฒนา สํานักงานหองสมุดทางการแพทยแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
(U.S. National Library of Medicines (NLM)) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ใช
แนวทางขางตนพัฒนามาตรฐานรหัสยาใหม ชื่อ RxNorm [7, 8] เปนมาตรฐานใหมใชรวมกับมาตรฐานรหัสยา
แหงชาติ(National Drug Code-NDC)ท่ีมีใชอยูกอนหนา สวนประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด และประเทศฮองกง พัฒนามาตรฐานขอมูลบัญชีขอมูลยาและรหัสยา โดยอางอิง
มาตรฐานสากลท่ีเรียกวา Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT)
ของ International Health Terminology Standards Development Organization (IHTSDO) [9,10]
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม “Desiderata for Controlled Medical Vocabularies” โดยนํามาปรับใชใหเขากับบัญชี
ยาของประเทศตนท่ีมีบริบทเฉพาะ
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แมการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ท่ีชื่อวา RxNorm จะใชหลักการ
พัฒนาท่ีเปน Concept based และมีความสอดคลองกับคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบศัพททางการแพทย
รหัสมาตรฐานท่ีดีของ นพ. James Cimono (รายละเอียดในขอ 1.4 ขางตน) หลายประการ แตจากการศึกษา
ของ คณะนักวิจัยของ ศมสท.พบวา Data model ของ RxNorm บรรจุคุณสมบัติดานยาอ่ืนๆ เชน คุณสมบัติ
ทางเภสัชวิทยา การเกิดอันตรกิริยาของยา (drug-drug interaction) ขอหามใช กลไกการออกฤทธิ์
นอกเหนือจากคุณสมบัติจําเปนในการระบุ อัตลักษณ (Identity) ของยา ไดแก สารออกฤทธิ์ (active
ingredient) รูปแบบยา (Dosage form) ความแรงของยา (Strength) ขนาดบรรจุ (Package) และผูผลิต เม่ือ
พิจารณากับบริบทระบบบริการสุขภาพไทยแลว Data model ของ RxNorm ซึ่งมีโครงสรางท่ีซับซอน ไม
เหมาะกับระบบขอมูลบริการสุขภาพของไทย ซึ่งยังมีความกาวหนาไมเทาเทียมกับระบบขอมูลบริการสุขภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา [รายละเอียดในเอกสารภาคผนวก 2]
ตารางท่ี 2 บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานท่ีพัฒนาในตางประเทศในปจจุบัน

ประเทศ บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน หลักการพัฒนา อางอิง
มาตรฐานสากล

สหรัฐอเมริกา RxNorm [7] Concept based -

อังกฤษ dm+d (Dictionary of Medicines and Devices) [11] Concept based SNOMED-CT

ออสเตรเลีย AMT (Australia Medicines Terminology) [12, 13] Concept based SNOMED-CT

นิวซีแลนด AMT (Australia Medicines Terminology) [14] Concept based SNOMED-CT

ฮองกง HKMTT (Hong Kong Medicine Terminology Table) [15] Concept based SNOMED-CT

สิงคโปร SDD (Singapore Drug Dictionary) Concept based SNOMED-CT

แผนภาพท่ี 3 Data model ของ RxNorm แสดงความสัมพันธของ Concepts ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยา
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สําหรับการพัฒนาระบบมาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยา ของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด ประเทศฮองกง และประเทศสิงคโปร ตางใชแนวทางเดียวกัน กลาวคือพัฒนาตอยอด
(Extension) ระบบศัพทและรหัสทางการแพทยสากล ชื่อ SNOMED-CT ท่ีมีหนวยงานไมหวังผลกําไรชื่อ
International Health Terminology Standard Development Organization (IHTSDO) เปนผูพัฒนา
และบํารุงรักษา IHTSDO มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค
(http://www.ihtsdo.org) SNOMED-CT เปนระบบมาตรฐานรหัสศัพทแพทยท่ีมีความละเอียดและ
ครอบคลุม (Comprehensive) มากท่ีสุดในโลกในปจจุบัน [รายละเอียดเก่ียวกับ SNOMED-CT อยูในเอกสาร
ภาคผนวก 1]

SNOMED-CT มีความละเอียดสูง ประกอบหนวยความคิดรวบยอด (Concepts) ทางการแพทย
มากกวา 300,000 หนวย และมีความสัมพันธ (Relationship) ระหวาง Concepts มากกวา 1,000,000
ความสัมพันธ ใน SNOMED-CT มีการจัดแบงกลุมลําดับชั้น (Hierarchy) ของConcepts และ
Relationship ท้ังหมดออกเปน 19 กลุม กลุมลําดับชั้นสําคัญท่ีเก่ียวของกับบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน คือ
Pharmaceutical/Biological Product Hierarchy และ Substance Hierarchy ซึ่งสามารถระบุอัตลักษณ
ของยาในระดับ สารออกฤทธิ์ รูปแบบยา ความแรง และชื่อสามัญของยา (Generic drug terms) ท่ีมีใชในทาง
การแพทยท้ังหมดในระดับสากล อยางไรก็ตาม IHTSDO ไมไดพัฒนา SNOMED-CT International ใหลึก
ลงจนสามารถระบุอัตลักษณของยาในระดับชื่อทางการคา(Trade products) และขนาดบรรจุ ท้ังนี้เพราะใน
แตละประเทศมีรายการยาท่ีอนุญาตใหใชไดแตกตางกัน ประเทศตางๆ จึงตองพัฒนาตอยอดใหสามารถระบุอัต
ลักษณยาไปถึงระดับชื่อการคาตามบริบทรายการยาของแตละประเทศ เรียกวา SNOMED-CT Extension
โดยใชหลักการพัฒนาเชนเดียวกับการพัฒนา SNOMED-CT International และใหมีสามารถเชื่อมโยงกับ
Concept ของยาในระดับสารออกฤทธิ์ และชื่อสามัญของยาใน SNOMED-CT International ได [ดูแผนภาพ
ท่ี 4]

สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด และประเทศฮองกง ไดพัฒนา Data
model ใน SNOMED-CT สวนขยายของตน ใหเหมาะสมและเขาไดกับบริบทของรายการยาและการใชยาใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศตน แผนภาพท่ี 5 – 7 แสดง Data model ของบัญชีรายการยาและรหัสยา
มาตรฐาน ของ สหราชอาณาจักรท่ีเรียกวา Dictionary of Medicines and Devices (dm+d) ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนดซึ่งใชชื่อวา Australia Medicines Terminology (AMT) และประเทศ
ฮองกง ชื่อวา Hong Kong Medicine Terminology Table (HK MTT) ตามลําดับ
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แผนภาพท่ี 4 ตัวอยางแสดงความสัมพันธ (Relationship) ของ Concept ในระดับตางๆ ของยาละลายลิ่ม
เลือด และความเชื่อมโยงของ SNOMED-CT International กับ SNOMED-CT Extension

VTM=Virtual Therapeutic Moiety, VMP=Virtual Medicinal Product, AMP = Actual Medicinal Product
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แผนภาพท่ี 5 Data model ของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน ของสหราชอาณาจักรท่ีเรียกวา
Dictionary of Medicines and Devices (dm+d)

Data model ของ บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของสหราชอาณาจักร (dm+d) ท่ีแสดงใน
แผนภาพท่ี 5 สวนท่ีพัฒนาเปนสวนขยาย (Extension) จาก SNOMED International ของสหราชอาณาจักร
คือ สวนท่ีเปนความคิดรวบยอดของรายการยาท่ีระบุอัตลักษณในระดับชื่อการคา ไดแก Actual Medicinal
Product (AMP) และความคิดรวบยอดของรายการยาท่ีระบุอัตลักษณท่ีมีขอมูลของขนาดบรรจุ (Pack size)
ท้ังในระดับชื่อสามัญและระดับชื่อการคา ไดแก VMPP (Virtual Medicinal Product Pack) และ AMPP
(Actual Medicinal Product Pack)
แผนภาพท่ี 6 Data model ของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิวซีแลนดซึ่งใชชื่อวา Australia Medicines Terminology (AMT)
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Data model ของ Australian Medicines Terminology (AMT) ท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 6 ได
ดัดแปลง data model ของ สหราชอาณาจักร โดยเพ่ิมสวนท่ีเปนความคิดรวบยอดของรายการยาท่ีระบุอัต
ลักษณท่ีมีขอมูลของหนวยการใช (Unit of used) และขอมูลเพ่ิมเติมในการอธิบายขนาดบรรจุของยา
(Contained product pack) เขาไป ดังนั้นสวนท่ีเปนสวนขยายใน AMT คือ Trade Product (TP) [ TP
เทียบไดกับ AMP ของ dm+d)],  Medicinal Product Unit of Use (MPUU) , Trade Product Unit of
Use (TPUU), Medicinal Product Pack (MPP) [MPP เทียบไดกับ VMPP ของ dm+d], Trade Product
Pack (TPP) [TPP เทียบไดกับ AMPP ของ dm+d] และ Contained Trade Product Pack (CTPP)
แผนภาพท่ี 7 Data model ของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน ของประเทศฮองกง ชื่อวา Hong Kong
Medicine Terminology Table (HK MTT) ตามลําดับ

สําหรับบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน ของประเทศฮองกงท่ีใชชื่อวา HK MTT [แสดงในแผนภาพ
ท่ี 7] ไดพัฒนา Data model ตามบริบทของประเทศ โดยเพ่ิม หนวยความคิดรวบยอดของรายการยาท่ีมี
ขอมูลชองทางของการบริหารยา(Route of administration) เขาไวใน Data model ดังนั้นสวนท่ีเปนหนวย
ความคิดรวบยอด(concept) สวนขยายของฮองกงคือ VTM+R (VTM + route information), VTM+R+F
(VTM + Route + dosage form information),  VMP (VTM + Route + dosage form + pack
information), TN (Trade Name = Trade product), TN+R (Trade product + Route information),
TN+R+F (Trade product + Route + dosage form information) และ AMP (Trade product +
route + form + pack information)

โดยสรุป SNOMED-CT เปนระบบมาตรฐานสากลศัพทแพทยและรหัสทางการแพทย เปนฐานขอมูล
มาตรฐานขอมูลสุขภาพขนาดใหญมาก เราสามารถนําบางสวนของระบบมาใชไดสําหรับการพัฒนาระบบ
มาตรฐานขอมูลบัญชีขอมูลและรหัสยาโดยเอากลุมลําดับชั้น (Hierarchy) ท่ีเรียกวา Substance Hierarchies
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และPharmaceutical/Biological Product มาพัฒนาตอ (extension) ใหเหมาะสมกับประเทศไทย
เชนเดียวกับหลายประเทศท่ีกําลังพัฒนาบัญชีขอมูลและรหัสยามาตรฐานอยู การพัฒนาโดยใชแนวทางนี้
นอกจากจะไดบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานท่ีสามารถใชไดกับระบบขอมูลบริการทางการแพทยหลาย
ระบบแลว ยังมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลยากับนานาประเทศท่ีใชรหัสสากล SNOMED-CT ดวย

1.6 ประโยชนของการมีบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานที่มีโครงสรางรหัสสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล

การท่ีประเทศไทยพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐาน โดยใชหลักการทางสนเทศศาสตร
สุขภาพ(Health Informatics) และอางอิงกับมาตรฐานสากล SNOMED-CT จะเกิดประโยชนหลายประการ
ไดแก
 ใชงานไดกับระบบขอมูลบริการสุขภาพ (Healthcare Information Systems) หลายระบบงาน
 ใชในระบบขอมูลการบริหารจัดการ (administration) ดานยา ควบคุมการใชยาใหเหมาะสมไดท้ังใน

ระดับประเทศ และระดับองคกร (กองทุนประกันสุขภาพ โรงพยาบาล) เชน การติดตามกํากับดูแล
คาใชจายดานยา บริหารจัดการสินคาคงคลัง (inventory) เปนตน

 ใชในระบบขอมูลการใหบริการของผูใหบริการ (Health Care Services) เชน การสั่งยา (drug
prescription) การจายยา (drug dispensing) การบริหารยาใหกับผูปวย (drug administration)
ทําใหระบบการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยมากข้ึน

 สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท้ังดานบริหารจัดการ (Executive and
Management Decision support) และระบบการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision
support)

 ใชในระบบขอมูลทางสาธารณสุข (Public Health) เชน ระบบขอมูลดานระบาดวิทยาและการ
ติดตาม/ประเมินการใชยา (drug utilization) ภาวะไมพึงประสงคท่ีเกิดจากยา (Adverse Drug
Reaction-ADR) ภาวะดื้อยา (drug resistance)

 ทําใหระบบขอมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Health Records - EHR) ตางระบบกันท้ังใน
ประเทศและตางประเทศทํางานรวมกันได (Interoperability) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ระบบการสงตอผูปวย (Referral system)

 เพ่ิม Competitive advantage ใหกับประเทศไทยในการใหบริการสุขภาพระหวางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูนําในประชาคมอาเซียน (Asian Community) เนื่องจากสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลการใชยาของผูปวยกับประเทศพัฒนาแลว สนับสนุนการเปน Medical Hub ใน
เอเชียแปซิฟก
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1.7 การดําเนินโครงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทยในปจจุบัน
กรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

เวชภัณฑมีเลขาธิการสํานักงานอาหารและยา (อย.) เปนประธาน ภายใตคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา
เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการแพทยท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน
ประธาน มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนเลขานุการ ไดอํานวยการใหมีการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาบัญชีรายการขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย และมอบหมาย
ใหศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมเปน
อนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ พรอมท้ังมอบหมายให ศมสท. เปนแกนหลักทางวิชาการประสานงานกับ
นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดําเนินการศึกษา ออกแบบบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) รวมถึงกลไกตางๆ ท่ีจําเปนไดแก

1) การปรับปรุงบัญชีรายการขอมูลยาและรหัสยาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
2) การใหบริการบัญชีรายการขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย กับผูเก่ียวของท้ังกองทุนประกัน

สุขภาพ โรงพยาบาล และประชาชน
การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทยมีกรอบการดําเนินงานตั้งแตป 2556-2558

โดยในระยะแรก (ปท่ี 1) ใหพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานท่ีสามารถตอบสนองการกํากับติดตาม
คาใชจายดานยาจากระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดย
เนนท่ีกลุมยาท่ีมีคาใชจายสูง 9 กลุม ไดแก

 กลุมยาลดการเปนแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร Anti-ulcerant /variceal bleedin
 กลุมยาตานอักเสบท่ีมิใชสเตียรอยด NSAIDs/ anti-osteoarthritis
 กลุมยาลดไขมันในเลือด Anti-lipidemia
 กลุมยาเบื้องตนในการรักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจลมเหลวแบบเลือดค่ัง

Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors
 กลุมยาลดความดันโลหิต Angiotensin-II receptor blockers (ARBs)
 กลุมยาปองกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด Anti-platelets
 ยาลดขอเขาเสื่อม Glucosamine
 ยาปองกันโรคกระดูกพรุน Drug affecting bone metabolism
 กลุมยารักษามะเร็ง Anti-cancers

ในปงบประมาณ 2557 โครงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ไดดําเนินการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหครอบคลุมยาทุกกลุมท่ีมีใชในระบบบริการสุขภาพไทย ดําเนินการพัฒนากลไกการปรับปรุง
รายการยา การบํารุงรักษารายการยาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ รวมถึงการใหบริการขอมูลบัญชีขอมูลยาและ
รหัสยามาตรฐานไทยกับผูเก่ียวของทุกระดับ และประชาชนท่ีสนใจ

ในปงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย นอกจากจะดําเนินการ
พัฒนากลไกการปรับปรุงรายการยา บํารุงรักษารายการยาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และใหบริการขอมูลบัญชี
ขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยแลว  จะดําเนินการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงกับรหัสมาตรฐานสากล
SNOMED-CT
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บทที่ 2 โครงสรางขอมลูของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
(Thai Medicines Terminology Data Model)

การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ใช
หลักการของการใชความคิดรวบยอด (Concept based) เปนฐานการพัฒนา ตามหลักเกณฑการพัฒนาใน
“Desiderata for Controlled Medical Vocabularies” อางอิงมาตรฐานสากล Systematized
Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT) โดยการสรางสวนขยายจากมาตรฐาน
SNOMED-CT (SNOMED-CT Extension) ทําให TMT มีความเชื่อมโยงกับ SNOMED-CT International

2.1 วัตถุประสงคหลกัของ TMT
เปาหมายหลักของ TMT คือ ใหเกิดแนวทางและวิธีการท่ีชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือในการระบุ

รายการยาแตละชนิด ในแตละมุมมองของการใชงาน รวมถึงการสรางมาตรฐานของการเรียกชื่อของรายการยา
(Standard naming convention of medicines) TMT มีวัตถุประสงคใหเกิด
 ความคงเสนคงวา (Consistent) ในการระบุและแยกแยะรายการยาตามชื่อการคา (Traded

product) กับรายการยาสามัญ( Generic product) ท่ีมีคุณสมบัติทางยาเสมอกัน
 ความคงเสนคงวา (Consistent) ของการเรียกชื่อ การใหคําจํากัดความรายการยา และคุณสมบัติของ

รายการยา เชนรูปแบบ (Dose form) และความแรง (Strength) ของยา

2.2 ขอบเขตของการพัฒนา TMT
การพัฒนาขอมูลรายการยาใน TMT ตองการใหครอบคลุมรายการยา (ท่ีใชกับมนุษย) ทุกรายการ ท่ีมี

ใชในระบบบริการสุขภาพของไทย ดังนั้นแหลงขอมูลรายการยาใน TMT จึงมีแหลงท่ีมาดังนี้
1) รายการยาท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2) รายการยาของหนวยงานราชการท่ีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เชน รายการยาขององคการเภสัชกรรม (Thai GPO) รายการยา
และวัคซนีของสภากาชาดไทย เปนตน

3) รายการยาท่ีมีใชในโรงพยาบาลท่ีไมตองข้ึนทะเบียนยากับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้การพัฒนา TMT ยังมีแนวทางการระบุและแยกแยะรายการยา และคุณสมบัติของยาให

สามารถเชื่อมโยงกับ รายการยาในระบบการเบิกจายคาบริการของกองทุนสุขภาพของไทย เชื่อมโยงกับการ
แบงกลุมยาขององคการอนามัยโลก WHO Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC)
Classification

เนื่องจากความรูท่ีเก่ียวกับยามีขอบเขตกวางขวาง มีฐานองคความรู (Knowledge based) ท่ี
เก่ียวของกับรายการยาตางหากจากการระบุและแยกแยะชนิดรายการยาของ TMT ดังนั้นขอมูลใน TMT จึงไม
มีสวนนี้เปนองคประกอบ แตการใช TMT กับฐานองคความรูดานยาจะทําใหผูใชเขาถึงความรูนั้นๆ ได ตัวอยาง
ของความรู (ขอมูล) ท่ีไมอยูใน TMT เชน
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 ขอมูลผลอันไมพึงประสงคของยา (Adverse effects)
 ขอพึงระวังและคําแนะนําการใชยา (Cautionary and advisory label recommendations)
 ขอบงชี้การใชยา (Indication)
 ขอหามการใชยา (Contraindication)
 อันตรกิริยาของยา (Drug interaction)
 พิสัยขนาดการใชยา (Normal dose ranges)
 การเก็บและขอมูลท่ีเก่ียวกับหวงโซอุปทาน (Storage and supply chain related information)

2.3 กระบวนการพัฒนา TMT
คณะทํางานท่ีประกอบดวยนักวิชาการของศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย อาจารยคณะ

เภสัชศาสตรและวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการจากโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยและจาก
กระทรวงสาธารณสุข และจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดรวมกันศึกษา และพัฒนา TMT ท้ังนี้
พอสรุปกระบวนการดําเนินการพัฒนาไดดังนี้

ก. ศึกษา ทบทวน เอกสาร ทางวิชาการ ตํารา บทความ  ฐานขอมูลยา ของประเทศตางๆ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ประเทศ
ฮองกง ประเทศสิงคโปร

ข. วิเคราะห ระบบไหลเวียนของยา และขอมูลท่ีสําคัญ ในมิติตางๆ ในประเทศไทย
ค. ศึกษา ทบทวน ระบบขอมูลยาและรหัสยาท่ีมีผูท่ีดําเนินการไวแลวในประเทศไทย
ง. ประชุมรับฟงความคิดเห็น ปญหา ขอเสนอแนะ จากผูเก่ียวของกับการใชบัญชีขอมูลยาและรหัส

ยามาตรฐาน ไดแก ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผูพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโรงพยาบาล
ตัวแทนกองทุนประกันสุขภาพ และนักวิชาการ แลวนํามาปรับปรุงการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและ
รหัสยามาตรฐานไทย [ดูภาคผนวกท่ี 4]

จ. ผลจากการดําเนินการในขอท่ี ก.– ง. ไดดําเนินการสังเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการระบุและ
แยกแยะรายการยา ดังนี้
1) การเรียกชื่อสารประกอบของยา (Substance) ตองมีการกําหนดใหเปนมาตรฐานให

สอดคลองกับการเรียกชื่อในระดับสากล ซึ่งอางอิงการเรียกชื่อสารยาตามระบบขององคการ
อนามัยโลก(WHO)ท่ีเรียกวา International Non-proprietary Names (INNs)

2) สวนของขอมูลท่ีสําคัญและสามารถนําไปเชื่อมกับระบบสากล คือ ขอมูลตัวยาสําคัญ (Active
Ingredient) ซึ่งจะสอดคลองกับสิ่งท่ี Systematized Nomenclature of Medicine -
Clinical Terms (SNOMED-CT) และ ฐานขอมูลยาของสหราชอาณาจักร (dm+d) เรียกวา
Virtual Therapeutic Moiety (VTM) และ NEHTA Australian Medicines
Terminology เรียกวา Medicinal Product (MP)

3) รูปแบบของยา (Dosage Form) ไดทําการศึกษารูปแบบยามาตรฐาน (Standards dose
form) ท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐานของแตละประเทศ เชน รูปแบบยาท่ีใชใน AMT ของ
ประเทศออสเตรเลีย รูปแบบยาท่ีใชใน dm+d ของประเทศอังกฤษ และ รูปแบบยา
มาตรฐานของ European Directorate for Quality of Medicines & Healthcare
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(EDQM) ท่ี SNOMED-CT ใช รวมถึงรูปแบบของยาท่ีใชในโครงการดานยาในไทย เชน
โครงการ National drug account เปนตน พบวามีวิธีการจําแนกหลากหลายและแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ แตละระบบ ผลจากการศึกษาพบวารูปแบบยามาตรฐาน EDQM
เปนรูปแบบยามาตรฐานท่ีมีรายละเอียดมากกวามาตรฐานระบบอ่ืน อีกท้ังยังเปนมาตรฐานท่ี
SNOMED-CT ใชในสวนท่ีเก่ียวของกับยา ไทยจึงควรอางอิงรูปแบบยาตามมาตรฐาน
EDQM เปนหลักในการกําหนดรูปแบบยามาตรฐานไทย และปรับเปลี่ยนและปรับเพ่ิมใหเขา
กับบริบทการบริการสุขภาพไทย [รายละเอียดดูภาคผนวก 5]

4) ความเขมขน ความแรงของยา (Strength) ใชหลักการคํานวณเทียบสัดสวน ใหเปนมาตรฐาน
โดยมี สวนประกอบ 4 หัวขอ
 คา Numerator (ตัวเลขคาตัวตั้ง)
 หนวยของ Numerator (หนวยของตัวตั้ง)
 คา Denominator (ตัวเลขตัวหาร)
 หนวยของ Denominator (หนวยของตัวหาร) ตัวอยาง เชน 100 mg ใน 1

capsule 1 g ใน 1 vial 20 mg/5 mL
คาความเขมขน ความแรงของยา ตามฉลาก อาจระบุเปนตัวเลข และหนวยท่ี

แตกตางกัน แตเม่ือนํามาเทียบ โดยใชหลักการคํานวณสัดสวน และแปลงใหเปนหนวย
เดียวกันจะพบวาเปนความเขมขนหรือความแรงในขนาดเดียวกัน เชน 500 mg/100 mL
0.5 g/100 mL 5 g/L 0.5% w/v

5) หนวยนับการจายยา (Dispensing Unit) การสรางระบบขอมูลยาและรหัสยา เพ่ือใชในการ
เบิกจายจากกองทุนประกันสุขภาพมีขอมูลสําคัญนอกเหนือ จาก Active Ingredient,
Dosage form และ Strength อีกสวนหนึ่งเพ่ือชวยระบุจํานวนท่ีสั่งใชกับผูปวย คือ หนวย
นับการจายยา (Dispensing Unit)
 ในการจายยาเม็ด นับ Dispensing Unit เปน 1 เม็ด หรือกรณียาคุมกําเนิด

Dispensing Unit คือ 1 แผง
 ในกรณียาฉีด นับ Dispensing Unit เปน 1 ampoule หรือ 1 vial กรณี vial

บรรจุยาฉีด หลายขนาด ตองระบุวาเปนขนาด vial 10 mL หรือ vial 20 mL
เชนเดียวกับ  สารละลายท่ีใหทางหลอดเลือด ตองระบุขนาดบรรจุวาเปนขนาด 500
mL หรือ ขนาด 1000 mL

 ในกรณียาน้ํา  ยาครีม มี 2 ลักษณะ
o บรรจุสําเร็จรูปจากบริษัทหองยาจายใหผูปวยตามขนาดบรรจุท่ีซื้อมาจาก

บริษัท
o โรงพยาบาลซื้อขนาดใหญ เชน ยาน้ําเปนแกลลอน นํามาแบงบรรจุเปนขวด

ขนาดตางๆกัน เชน 30 mL 60 mL 120mL 300 mL 500 mL เปนตน
o ยาครีม ยาข้ีผึ้ง ซื้อมาเปนกระปุกใหญ นํามาแบงบรรจุเปน ตลับ ขนาด

ตางๆ กัน เชน 1 กรมั 2 กรัม 5 กรัม 15 กรัม เปนตน
หากไมกําหนด Dispensing Unit ใหเปนมาตรฐาน ในการสงขอมูลจากหลากหลาย

สถานพยาบาล พบวามีการระบุ จํานวนยาท่ีจายใหกับผูปวยหลากหลายรูปแบบ ทําใหยากใน
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การประมวลผล เชน ยาฉีดระบุ 1 amp 1 vial 1 หลอด 1 ขวด 2 mL 5 cc. 100 mg. 0.5
g สารละลายใหทางหลอดเลือดระบุเปน 1 bag 1 bottle 1 ถุง 1 ขวด 500 mL 1000 cc.
1 ลิตร ยาน้ําระบุเปน 1 ขวด 60 mL 120 cc 2 oz. 1 ounce ยาครีมยาข้ีผึ้งระบุเปน 1
หลอด 1 tube 1 ตลับ 15 กรัม 5 cc. จึงเห็นสมควรใหกําหนดหนวยนับการจายยา
Dispensing Unit ในรหัสขอมูลยาใหชัดเจน

6) การระบุ Trade name เปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการระบุเอกลักษณของยาท่ีจาย
ใหกับผูปวยใหมีความจําเพาะ โดยท่ัวไปยาท่ีจําหนายในทองตลาดจะไดรับการตั้งชื่อใหจําได
งายและแตกตางจากของบริษัทอ่ืนแตมียาสวนหนึ่งท่ีบุคคลท่ัวไปรูจักชื่อสามัญดี เชน
Paracetamol, Aspirin, Ampicillin ในกรณีเชนนี้บริษัทผูจําหนายอาจใชชื่อสามัญเปนชื่อ
การค า  ดั งนั้นการระบุยา ให มีความจํ า เพาะ จึ งตองอาศัยขอมูลชื่ อบริ ษัทผู ผลิ ต
(Manufacturer) เปนสวนประกอบเพ่ิมเติม สวนขอมูลเลขทะเบียนยา (Register number)
Lot number วันผลิต วันหมดอายุ เปนขอมูลท่ีใหรายละเอียดถึงคุณภาพ และประสิทธิผล
ของยาในกระบวนการสั่งจายยาการเบิกจายจากกองทุนประกันสุขภาพ ยังไมจําเปนตองมี
รายละเอียดเหลานี้

7) เม่ือไดสวนตางๆ ท่ีสําคัญในระบบขอมูลยาแลวอาศัยความรูดานสารสนเทศ และการจัดการ
ฐานขอมูลนํามากําหนดรูปแบบขอมูล (Data Model) โดยมีขอพิจารณาตามหัวขอตอไปนี้
 กําหนดหนวยความคิดรวบยอด (Concepts) ซึ่งบรรจุขอมูลท่ีมีหัวขอคุณสมบัติ

ตางๆ (Attribute, Field) กําหนดชื่อหัวขอคุณสมบัติ (Field) และชื่อความคิดรวบ
ยอด (Concepts)

 กําหนดนิยามความหมายใหชัดเจน การเชื่อมโยงความสัมพันธ (Relation) ระหวาง
Concepts ตางๆ ตามระดับความละเอียด (Granularity) ของขอมูล

 กําหนดกฎเกณฑวิธีการบรรณาธิการ (Editorial  Rule) ซึ่งตองกําหนดรายละเอียด
เชน การใชอักษรตัวใหญ ตัวเล็ก การเวนวรรค การใชเครื่องหมาย คํายอ หนวยวัด
การเรียงลําดับ ตองมีมาตรฐาน และความเขาใจ ในการบันทึก การบํารุงรักษา แกไข
และการใชขอมูล ท่ีสอดคลองกัน

 การกําหนดรหัสของหนวยความคิดรวบยอด (Concepts) ไมกําหนดความหมายของ
รหัสไวในเลขรหัส (Meaningless) ความหมาย รายละเอียดของขอมูล จะอยูใน
ตารางขอมูล เลขรหัสจะทําหนาท่ีเปนตัวชี้ไปยังขอมูล Record นั้น หรือ บรรทัดนั้น
ความหมายของขอมูลจะตองดูตาม Attribute หรือหัวขอ Field ท่ีตองการ การ
คนหา ใชการเรียงลําดับ (คําสั่ง Index , Sort) หรือ คัดกรอง (Filter) เพ่ือคนหา
ขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็วข้ึน

 หลักเกณฑการใหรหัสอางอิงแนวทางการใหรหัสของ SNOMED-CT แตปรับใช
เฉพาะในประเทศไทยกอน ยังไมมีสวนท่ีเรียกวา “Name Space” ท่ีแสดงถึง ความ
เปนสวนขยายของ SNOMED-CT ของไทย (SNOMED-CT Thai extension) รหัสท่ี
ใหมีระบบการปองกันความคลาดเคลื่อนของรหัสดวยตัวเลขตรวจสอบ (Check
digit) เชนเดียวกับ SNOMED-CT [10, 16]
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2.4 โครงสรางบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model)
โครงสรางบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ประกอบไปดวยหนวยความคิดรวบยอด

หลัก (Concepts) เปนแกนมาตรฐานขอมูล 8 กลุมหลัก [แผนภาพท่ี 8] ซึ่งในแตละกลุมขอมูลจะประกอบไป
ดวยชุดขอมูลท่ีสามารถใหความหมายอยางจําเพาะตอขอมูลยาแตกตางกัน ทําใหสามารถเลือกกลุมมาตรฐาน
ขอมูลนี้ไปใชในหลายวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันในระบบบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐาน
ขอมูล 8 กลุมหลัก ประกอบดวย

1) Substance (SUBS)
2) Virtual Therapeutic Moiety (VTM)
3) Generic Product (GP)
4) Trade Product (TP)
5) Generic Product Use (GPU)
6) Trade Product Use (TPU)
7) Generic Product Pack (GPP)
8) Trade Product Pack (TPP)

ขอมูลมาตรฐานท่ีบรรจุอยูในความคิดรวบยอด (Concepts) 8 กลุมหลักนี้ มีความสัมพันธกัน
(relationship) เชิงความหมายและสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดในทุกกลุมของขอมูล โดยขอมูลมาตรฐานในกลุมใด
กลุมหนึ่งจะเหมาะสําหรับการนําไปใชในบางวัตถุประสงคเทานั้น ในทางเดียวกันเม่ือพบวามาตรฐานขอมูลในกลุม
ใดๆ ไมเหมาะสมในการนําไปใชในบางวัตถุประสงค ก็จะพบวาสามารถเลือกใชขอมูลกลุมอ่ืนภายใน 7 กลุมหลักนี้
ในการนํามาใชในวัตถุประสงนั้นไดเชนกัน

เม่ือนําขอมูลรายการยาในกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีความหมายอยางจําเพาะตอวัตถุประสงคการใชงานใน
ลักษณะงานใดๆ ก็จะสามารถเชื่อมโยงรายการยาไปยังกลุมมาตรฐานขอมูลท่ีมีความจําเพาะตางกันไดภายใน
7 กลุมขอมูลหลักนี้ ยกตัวอยางเชน เม่ือมีขอมูลในกลุม Trade Product Use (TPU) ท่ีใชในการจายยาให
ผูปวย   และตองการทราบปริมาณการจายยาเปาหมายโดยไมจําเพาะตอรูปแบบยาและความแรงยา ในกรณี
สามารถนําขอมูลในกลุม Virtual Therapeutic Moiety (VTM) ไปใชในการตรวจสอบได เปนตน
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แผนภาพท่ี 8 แสดงโครงสรางขอมูลของบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT data model)

ตารางท่ี 3 หนวยความคิดรวบยอดหลัก (Concepts) เปนแกนมาตรฐานขอมูล 8 กลุมหลักและความหมายของ
แตละ Concept หลัก

ความคิดรวบยอด (Concept) ความหมาย (Description)

1. สารต้ังตน (Substance :
SUBS)

ขอมูลท่ีแสดงถึงสารตั้งตน

2. สารท่ีออกฤทธิ์ทางยา (Virtual
Therapeutic Moiety : VTM)

ขอมูลท่ีแสดงถึงเฉพาะตัวยาสําคญั โดยไมมีขอมลูอ่ืน เชน รูปแบบยาหรือความแรง
ยา ซึ่งสามารถนําใชในกระบวนการผลิตยาจนไดเปนผลิตภัณฑยาและรับอนุญาตให
นํามาใชเพ่ือปองกันหรือรักษาโรคได

3. ยาชื่อสามญั (Generic
Product : GP)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิําเพาะของขอมูลท่ีถูกถายทอด
มาจากกลุมมาตรฐานขอมลู Virtual Therapeutic Moiety (VTM) รวมกับ
คุณสมบัติท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก

1. ความแรง (strength)
2. รูปแบบยา (dosage form)

4. ยาชื่อการคา (Trade Product
: TP)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการคา โดยมีคณุสมบัติจําเพาะของขอมลูท่ีถูก
ถายทอดมาจากกลุมมาตรฐานขอมูล Generic Product (GP) รวมกับคุณสมบัติท่ี
เพ่ิมข้ึนคือ ความจําเพาะของขอมูลตอบริษัทผูผลิต

5. ยาชื่อสามญัและหนวยการใช
(Generic Product Use : GPU)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิําเพาะของขอมูลท่ีถูกถายทอด
มาจากกลุมมาตรฐานขอมลู Generic Product (GP) รวมกับคุณสมบัติท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดแก

1. Unit of Use คือ หนวยการใชยาหรือหนวยการจายยา
2. Product Content คือ  ขนาดหรือปริมาณบรรจุตอหน่ึงหนวยการใชยา
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ความคิดรวบยอด (Concept) ความหมาย (Description)

หรือหนวยการจายยา
ซึ่งสามารถนําไปใชเช่ือมโยงถึงกลุมขอมูลท่ีมคีวามจําเพาะนอยกวาหรือมากกวาได
เชน เมื่อแพทยสั่งใชยา โดยใชขอมูลจากกลุม Generic Product Use (GPU)
ระบบขอมลูจะสามารถเช่ือมโยงรายการยาไปยังกลุมขอมูล Trade Product Use
(TPU) ท่ีมีความหมายจําเพาะมากข้ึนในการใชจายยาใหแกผูปวย

6. ยาชื่อการคาและหนวยการใช
(Trade Product Use : TPU)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการคา โดยมีคณุสมบัติจําเพาะของขอมูลท่ีถูก
ถายทอดมาจากกลุมมาตรฐานขอมูล Trade Product (TP) และ Generic
Product Use (GPU) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรบับันทึกการจายยาใหกับ
ผูปวย รวมท้ังมคีวามจําเพาะของความหมายเทียบเทากับวัตถุประสงคท่ีใชขอมูล
สําหรับการเบิกจายชดเชยดานยาในระบบสุขภาพ

7. ยาชื่อสามัญและขนาดบรรจุ
(Generic Product Pack : GPP)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาสามญั โดยมีคณุสมบัตจิําเพาะของขอมูลท่ีถูกถายทอด
มาจากกลุมมาตรฐานขอมลู Generic Product Use (GPU) รวมกับคุณสมบัติท่ี
เพ่ิมข้ึน ไดแก

1. Pack size คือ ขนาดหีบหอ
2. Pack Unit คือ เปนหนวยวัดของขนาดหีบหอ

8. ยาชื่อการคาและขนาดบรรจุ
(Trade Product Pack : TPP)

ขอมูลท่ีแสดงถึงรายการยาทางการคา โดยมีคณุสมบัติจําเพาะของขอมูลท่ีถูก
ถายทอดมาจากกลุมมาตรฐานขอมูล Trade Product Use (TPU) และ Generic
Product Pack (GPP) ซึ่งสามารถนําไปใชกับระบบกระจายยาระหวาง
สถานพยาบาลและภายในโรงพยาบาล รวมท้ังสามารถนําไปใชกับระบบบริหารคลัง
เวชภัณฑได

ทุกรายการ (Items) ของ 1) หนวยความคิดรวบยอด (Concepts) 2) คําจํากัดความมาตรฐาน (Fully
Specify Names -FNS) และ 3) ความสัมพันธระหวาง concepts (Relationships) จะมีเลขรหัสท่ีไมมี
ความหมาย (Meaningless) กํากับ เปนตัวชี้เฉพาะเจาะจงถึง item นั้นๆ รหัสนี้คือ TMT Identifiers
(TMTID) หนวยความคิดรวบยอด 1 concept จะมี TMTID เพียงหนึ่งเดียว และมี FSN เพียงหนึ่งเดียวเทานั้น

ตารางท่ี 4 รูปแบบของ Data set ท่ีใชสําหรับการสราง Concepts, Relationship และ Identifiers ใน TMT
No FieldName Caption DataType Description

1. TradeName ชื่อยาทางการคา Text ชื่อยาทางการคา ไมมีรูปแบบยาและความแรง ยกเวนเปนตํารับยาหรือความแรง
เปนสวนหนึ่งของชื่อ

2. Substance สารสําคัญ Text ชื่อสามัญทางยา กรณียาผสมสามารถเขยีนตัวยาสําคัญค่ันดวย “+”
เชน aspirin + clopidogrel เปนตน เรียงตามตัวอักษร

3. StrNum ขนาดความแรงยา Number ขนาดความแรงยา (Strength Numerator) เก็บคาเปนตัวเลข เชน ความแรง 2
mg/5mL คาในฟลดนี้คือ “2” กรณียาผสมสามารถเขียนขนาดความแรงยาค่ัน
ดวย “+” โดยเรียงลําดับใหสอดคลองกบัชื่อสามัญทางยา เชน 100 + 75 เปนตน

4. StrUnit หนวยขนาดความ
แรงยา

Text หนวยขนาดความแรงยา (Strength unit) เชน ความแรง 2 mg/5mL คาในฟลด
นี้คือ “mg” กรณียาผสมสามารถเขียนหนวยขนาดความแรงยาค่ันดวย “+” โดย
เรียงลําดับใหสอดคลองกับชื่อสามัญทางยา เชน mg + mg เปนตน
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No FieldName Caption DataType Description
5. StrDeno ตัวหารความแรง

ยา
Number คาตัวหารความแรงยา (strengthdenominator) เก็บคาเปนตัวเลข เชน ความ

แรง 2 mg/5 mL คาในฟลดนี้คือ “5”
ในบางกรณีจะไมมีคาขอมูลนี้ เชนกรณียาเม็ด เปนตน
กรณียาผสมสามารถเขยีนคาตัวหารความแรงยาค่ันดวย “+” โดยเรียงลําดับให
สอดคลองกับชื่อสามัญทางยา

6. StrDenoUnit หนวยตัวหารความ
แรงยา

Text หนวยตัวหารความแรง (strengthdenominatorunit) เชน ความแรง 2 mg/5
mL คาในฟลดนี้คือ “mL” ในบางกรณีจะไมมีคาขอมูลนี้ เชน กรณียาเม็ด เปนตน
กรณียาผสมสามารถเขยีนหนวยตัวหารความแรงยาค่ันดวย “+” โดยเรียงลําดับให
สอดคลองกับชื่อสามัญทางยา

7. DosageForm รูปแบบยา Text รูปแบบยา เชน film-coated tablet, coated tablet, oral suspension,
solution for injection เปนตน

8. ContVal ขนาดบรรจุ Number ขนาดบรรจุ (Content Value) เก็บคาเปนตัวเลข  เชน 120 mL/Bottle คาใน
ฟลดนี้คือ “120” ในบางกรณีจะไมมีคาขอมูลนี้ เชน กรณียาเม็ด เปนตน

9. ContUnit หนวยขนาดบรรจุ Text หนวยขนาดบรรจุ (Content Unit) เชน120 mL/Bottle คาในฟลดนี้คือ “mL”
ในบางกรณีจะไมมีคาขอมูลนี้ เชน กรณียาเม็ด เปนตน

10. DispUnit หนวยการจายยา Text หนวยของการจายยา (Dispensing Unit) ยกตัวอยางกรณียาน้าํ เชน120
mL/Bottle คาในฟลดนี้คือ “Bottle” กรณียาเม็ดที่เปนแผง อาจมีหนวยจายได
ทั้งเปน “เม็ด” กรณีมีการตัดเม็ดยาออกจากแผงและจายยาเปนเม็ด และสามารถ
มีหนวยจายเปน “แผง” ได เชนในกรณียาเม็ดคุมกําเนิดที่ตองจายเปนแผง เปนตน

11. Manufacturer ชื่อผูผลิตยา Text ชื่อบริษัทผูผลิตยา (ไมใชชื่อบริษัทผูนาํเขา หรือผูจําหนาย)
12. Country ประเทศของชื่อ

ผูผลิตยา
Text ประเทศของชื่อบริษัทผูผลิตยา

13. RegNo เลขทะเบียนยา Text เลขทะเบียนยา อย.

ตารางท่ี 5 Lookup table (หนวยท่ีใช)

DenominatorUnit StrengthDenominatorUnit ContentUnit DispensingUnitType
anti-xa unit G dose actuation
Au Hr g ampoule
Bau L gallon bag
ccid50 mcL kg blister
Cfu mg L bottle
Eia mL mcL box
eid50 sq.cm. mg can
elisa u mL canister
G tablets capsule
id50 cartridge
immunizing dose depot
Iu dose
Lf g
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DenominatorUnit StrengthDenominatorUnit ContentUnit DispensingUnitType
lsu gallon
m cells implant
mcg inhalation
mcL measure
mcmol mL
meq pad
mg patch
mL pen
mu piece
pfu prefilled syr
pfua puff
pnu sachet
tcid50 set
vaccinating dose stick

suppo
tablet
tube
unit
unit dose
vial
wafer
pack

คําอธิบายเพ่ิมเติม
Trade Name

1. กรณีมี “-” ไมมีเวนวรรคหนาหลัง
2. กรณีมี “.” คําระหวางจุดไมเวนวรรค เม่ือจบเวนวรรค 1 เคาะ
3. เปนตัวพิมพใหญท้ังหมด
4. ตัวเลขจะมีเม่ือเปนสวนหนึ่งของชื่อการคา หรือเปนสูตรเฉพาะของตํารับสากล

Substance
1. เปนตัวพิมพเล็กท้ังหมด
2. เรียงตามลําดับตัวอักษร

StrNum, StrDeno, ContVal
1. การเขียน

a. กรณีคามากกวา 1000 ใหทําเปนหนวยท่ีสูงข้ึน เชน 1000 mg ปรับเปน 1 g
b. กรณีคานอยกวา 1 ใหทําเปนหนวยท่ีต่ําลง เชน 0.1 mg ปรับเปน 100 mcg
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2. ลําดับสอดคลองกับ substance
3. ตาม lookup table**

StrUnit, StrDenoUnit, ContUnit
1. ลําดับสอดคลองกับ substance
2. ตาม lookup table**

DosageForm
1. อางอิงตาม EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) และเพ่ิมเติมตาม

สมควร
2. เปนตัวพิมพเล็กท้ังหมด

DispUnit
1. เปนตัวพิมพเล็กท้ังหมด
2. ตาม lookup table**

Manufacturer
1. สําหรับผูผลิตในประเทศ ยึดชื่อภาษาไทยเปนหลัก
2. ใชชื่อธุรกิจข้ึนตน + ประเภทของธุรกิจ เฉพาะกรณีผูผลิตใชชื่อเดียวกันจดทะเบียนธุรกิจมากกวา 1

ประเภทธุรกิจ ใน 1 ประเทศ เชน
 เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส, จํากัด
 เอ.เอ็น.เอช. โปรดัคส, หจก.

3. กรณีผูผลิตจดทะเบียนธุรกิจประเภทเดียว ในแตละประเทศ แสดงเฉพาะชื่อธุรกิจ เชน
 ABBOTT LABORATORIES, U.K.
 ABBOTT LABORATORIES, U.S.A.

4. กรณีมีสาขาจะแสดงสาขาดวย เชน
 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส
 ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (พระราม 2)

5. กรณีมี “-” ไมมีเวนวรรคหนาหลัง
6. กรณีมี “.” คําระหวางจุดไมเวนวรรค เม่ือจบเวนวรรค 1 เคาะ
7. กรณีเปนการผลิตเพ่ือผูอ่ืน ตัดสวนท่ีเปนผูอ่ืนออก
8. เปนตัวพิมพใหญท้ังหมด
9. รูปแบบธุรกิจ ***
10. ประเทศผูผลิตตัวยอประเทศ มี 2 ประเทศ คือ U.K. และ U.S.A. นอกนั้นใชตัวเต็ม
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ตารางท่ี 6 รูปแบบธุรกิจ

A.S. Ltd. A/S
AB N.V.
AG N.V./S.A.
AG SCA OY.
B.V. Pte Ltd.
CO. Pty Ltd.
CO. D.D. PUBLIC COMPANY
Co., Ltd. Pvt Ltd.
CORP. S.A.
CORP. Inc. S.A. DE C.V.
CTA. S.A.I.C.
D.D. S.A.S.
GmbH S.L.
GmbH & CO S.P.A.
GmbH & Co. KG S.R.I.
GmbH Nfg. KG S.R.L.
Inc. Sdn Bhd.
KG TBK.
L.P. จํากัด
LDA. หจก.
LID. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
LLC.
Ltd.
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2.5.หลักเกณฑในการกําหนดรายการยามาตรฐานและรหัสมาตรฐาน TMT สําหรับผลิตภัณฑ
ยาที่ดําเนินการผลิต หรือแบงบรรจุใหมโรงพยาบาล (Hospital Pharmaceutical Products -
HPP)

ยาท่ีใชในโรงพยาบาล นอกจากผลิตภัณฑยาท่ีผลิตและจําหนายโดยบริษัทยาและหนวยงานราชการท่ี
ทําหนาท่ีผลิตยา (Trade Pharmaceutical Products) เชน องคการเภสัชกรรม แลว ยังมีผลิตภัณฑยาท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลโดยการผลิตข้ึนใชตามเภสัชตํารับโรงพยาบาล (Hospital Formula - F) หรือโดย
การนําผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาดมาปรุงข้ึนใหมเนื่องจากตองการรูปแบบยา หรือความแรงใหมท่ีไมมีอยูใน
ตลาด (Modified Product - M) หรือการนําผลิตภัณฑยาท่ีมีขนาดบรรจุขนาดใหญมาแบงบรรจุให
เหมาะสมกับการใชในโรงพยาบาล (Repackaged Product – R) เรียกผลิตภัณฑกลุมนี้วา Hospital
Pharmacurtical Product (HPP) นอกจากนี้มีสถานบริการในประเทศหลายแหง นํายา HPP ของ
โรงพยาบาลอ่ืนมาใชในโรงพยาบาล HPP ประเภทนี้เรียกวา Outsourced Hospital Pharmacuetical
Product (OHPP) [แผนภาพท่ี 9 และ 10]

แผนภาพท่ี 9 แสดงแหลงขอมูลของรายการยาท่ีใชในระบบขอมูลบริการสุขภาพไทย
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แผนภาพท่ี 10 ผลิตภัณฑยาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาล 3 กลุม

2.5.1 ผลิตภัณฑยาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลโดยการผลิตข้ึนใชตามเภสัชตํารับโรงพยาบาล
(Hospital Formular – F) หมายถึงการนําสารประกอบเคมี ชีวภาพมาผลิตเปยยา รูปแบบ
ความเขมขนตางๆ อางอิงตามเภสัชตํารับมาตรฐาน (Pharmacopoeia)
 เภสัชตํารับโรงพยาบาล (ท่ีเปนยาแผนปจจุบัน) ท่ีอยูในภาคผนวกท่ี 2 ของประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติพ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนพิเศษ 126 ง วันท่ี 30 กันยายน 2556
http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/sites/default/files/attachments/anne
x_2_hosp_tnchbabephsachtamrab49-5phy_v3_0.pdf

 เภสัชตํารับมาตรฐาน (Pharmacopoeia) ท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศ นอกเหนือจากเภสัช
ตํารับโรงพยาบาลในขอ 1.1. เม่ือโรงพยาบาลผลิตตองแจงเภสัชตํารับนั้นให ศมสท. ทราบ
เพ่ือรวบรวมเปนทะเบียนอางอิงและใหรหัส TMT

2.5.2 ผลิตภัณฑยาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลโดยการปรุงข้ึนใหม (Modified product - M)
หมายถึง การนํายาสําเร็จรูปท่ีมีบริษัทจําหนายมาเปลี่ยนแปลง Dosage form เชนเปลี่ยนยาเม็ด
เปนยาน้ํา เปลี่ยนยาฉีดเปนยาหยอดตา หรือเปลี่ยนแปลงความแรง(Strength) เชนเจือจาง

2.5.3 ผลิตภัณฑยาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลโดยการแบงบรรจุ (Repackaged product – R)
หมายถึงการนํายาสําเร็จรูปท่ีมีบริษัทจําหนาย ในขนาดบรรจุขนาดใหญ เชนนํายาน้ําซึ่งบรรจุใน
แกลลอน หรือขวดใหญมาแบงใสขวดเล็ก หรือนํายาครีม ข้ีผึ้งในกระปุกใหญมาแบงใสตลับ
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ยาท้ังสามกลุมขางตนหากมีการจําหนายใหสถานบริการอ่ืน เรียกวา Outsourced Hospital
Pharmacuetical Product (OHPP) ขอใหแจงให ศมสท. ทราบ โดยระบุรายละเอียดคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑนั้น (สวนประกอบ/Dosage form/Strength/Dispensing unit) เพ่ือจะไดกําหนด
รหัส TPU Code ใหผลิตภัณฑดังกลาว เสมือนหนึ่งวารพ.นั้นเปนบริษัทผูผลิต(Manufacturer)
และจําหนายยาบริษัทหนึ่ง ท้ังนี้การระบุชื่อยาใน Fully Specify Name(FSN) จะบรรจุรหัส รพ.
(HCODE) ท่ีผลิต (F:12345), ปรุงใหม(M:12345) หรือแบงบรรจุ (R: 12345)

กรณี ยาท่ีผลิต ปรุงใหม หรือแบงบรรจุ ใชเฉพาะภายใน รพ. (ไมมีการจําหนายให
สถานพยาบาลอ่ืนๆ) ไมตองแจง ศมสท.

2.6 การอางอิงรหัส TMT ใน Drug Catalog1 ของ สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
(สกส.)

ระบบขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง (claim system) ซึ่งดําเนินการของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
(สกส.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดกําหนดโครงสรางแฟมขอมูลบัญชีรายการยาอางอิงของ
สถานพยาบาล (Hospital Drug Catalog) และแนวทางการนําไปใชงานในระบบเบิกจาย ศมสท. และ สกส.
ไดรวมกันกําหนดแนวทางการอางอิงรหัส TMT ใน Drug Catalog สําหรับผลิตภัณฑยาท่ีมีการผลิต ปรุงข้ึน
ใหม และการเปลี่ยนขนาดบรรจุโดยโรงพยาบาล ดังนี้

2.6.1 กรณียาท่ีโรงพยาบาลผลิต (Hospital Formula – F) ใชเฉพาะภายใน รพ.
ยาผลิต (Hospital Formula - F) ใชเฉพาะภายในรพ. ไมมี TPU Code เนื่องจาก มีผูผลิต

และ ขนาดบรรจุหลากหลาย ตัวอยางเชน ยาหมอง (methyl salicylate) กรณีนี้ การอางอิงรหัส
ยามาตรฐาน ใน Drug catalog ใช TMTID เปน GP Code ซึ่งระบุ สารสําคัญ dosage form ,
strength การระบุรายละเอียดเพ่ือใหทราบราคาขายตอหนวย จะอาศัยฟลด ท่ี 4 SpecPrep
และ ฟลดท่ี 10 Content

HospDrugCode TMTID(GP) GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

M1 706507 methyl salicylate Ointment F1 15 g 10 บาท

M2 706507 methyl salicylate Ointment F2 50 g 30 บาท

1DrugCatalogV1.0 บัญชีรายการยาอางอิงของสถานพยาบาล: โครงสรางแฟมขอมูลและแนวทางการนาไปใชงานในระบบเบิกจาย มกราคม 2557
(Version 1.0)

GP Code
ของ methyl salicylate

ointment

ของ

ประเภท Hospital
Formula F

ของ

ขนาด
บรรจุ

ราคาขาย
ตอหนวย

ของ
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2.6.2 กรณียาท่ีปรุงใหม(Modified product - M) ใชเฉพาะภายใน รพ.
ยาท่ีปรุงใหมในโรงพยาบาล (Modified product - M) ใชเฉพาะภายในรพ. การอางอิงรหัส

ยามาตรฐาน ใน Drug catalog ใช TMTID เปน TP Code ของยาท่ีนํามาปรุงใหม รวมกับฟลด
ท่ี 4 SpecPrep และ ฟลดท่ี 10 Content

HospDrugCode TMTID (TP) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

FS1 357410 LASIX furosemide syrup M1 30 mL 20 บาท

FS2 357410 LASIX furosemide syrup M2 60 mL 30 บาท

จากตัวอยางขางตน ใชยา LASIX (HOECHST, GERMANY) (furosemide 40 mg) tablet (TP code
357410 ) มาทําเปน syrup

HospDrugCode TMTID (TP) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

FS3 332661 FURETIC furoseminde syrup M1 30 mL 10 บาท

FS4 332661 FURETIC furoseminde syrup M2 60 mL 20 บาท

ตัวอยางขางตนใชยา FURETIC (furosemide 40 mg) tablet สยามเภสัช (TP code 332661) ม
ทําเปน syrup

HospDrugCode TMTID (TP) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

VED1 581589 VANCOCIN C.P. vancomycin eye drop M1 5 mL 60 บาท

VED2 581589 VANCOCIN C.P. vancomycin eye drop M2 10 mL 90 บาท

ตัวอยางขางตนใชยา VANCOCIN C.P. (vancomycin 1 g) powder for solution for injection
LILLY PHARMA, GERMANY (TP code 581589) มาทําเปน eye drop

TP Code
ของ LASIX tablet

ของ

Dosage Form
ใหม

ของ

ประเภทปรุง
ใหม M

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ

TP Code ของ
FURECTIC tablet

ของ

Dosage Form
ใหม

ของ

ประเภทปรุง
ใหม Modified

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ

TP Code ของ VANCOCIN
C.P. injection

ของ

Dosage
Form ใหม

ของ

ประเภทปรุง
ใหม Modified

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ
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HospDrugCode TMTID (TP) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

VED3 581781 CELOVAN vancomycin eye drop M1 5 mL 40 บาท

VED4 581781 CELOVAN vancomycin eye drop M2 10 mL 80 บาท

ตัวอยางขางตนใชยา CELOVAN (vancomycin 500 mg) powder for solution for injection AGILA
SPECIALTIES, INDIA (TP 581781) มาทาเปน eye drop

2.6.3 กรณียาแบงบรรจุ (Repackaged product - R) ใชเฉพาะภายใน รพ.
ยาท่ีแบงบรรจุในโรงพยาบาล (Repackaged product - R) ใชเฉพาะในรพ.การอางอิงรหัสยา
มาตรฐานใน Drug catalog ใช TMTID เปน TP Code ของยาท่ีนํามาแบงบรรจุ ท่ี 4 SpecPrep
และ ฟลดท่ี 10 Content

HospDrugCode TMTID (TPU) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

PS1 630807 PARAMOL paracetamol syrup R1 30 mL 10 บาท

PS2 630807 PARAMOL paracetamol syrup R2 60 mL 15 บาท

PS3 630807 PARAMOL paracetamol syrup R3 120 mL 25 บาท

ตัวอยางขางตนนํายา PARAMOL syrup มาแบงบรรจุเปน 3 ขนาดบรรจุ (30 mL , 60 mL , 120 mL)

HospDrugCode TMTID (TPU) TradeName GenericName DosageForm SpecPrep Content UnitPrice

TC1 518471 DYNACORT triamcinolone cream R1 5 gm 10 บาท

TC2 518471 DYNACORT triamcinolone cream R2 15 gm 20 บาท

ตัวอยางขางตนนํายา DYNACORT มาแบงบรรจุเปน 2 ขนาดบรรจุ (5 gm , 15 gm)

TP Code ของ
CELOVAN injection

ของ

Dosage
Form ใหม

ของ

ประเภทปรุง ใหม
Modified

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ

TP Code ของ PARAMOL
syrup 4L gallon

ของ

ประเภทแบงบรรจุ
Repackage

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ

TP Code ของ DYNACORT
cream 500 gm can

ของ

ประเภทแบงบรรจุ
Repackage

ของ

ขนาดบรรจุ ราคาขายตอ
หนวย

ของ
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แผนภาพท่ี 11 แสดงตัวอยางรายการยาชื่อการคา AUGMENTIN ในมุมมองหนวยความคิดรวบยอด
(Concepts) ระดับตางๆในตัวอยางท่ีแสดงเลขรหัส TMTID ในหนวยความคิดรวบยอดหลักเปน TMTID จริง
ในบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ใน Release version วันท่ี 4 พ.ย. 2556 ยกเวน TMTID ในระบบ
ความคิดรวบยอด GPP และ TPP ซึ่งยังไมมีการกําหนดใน Release version วันท่ี 4 พ.ย. 2556

แผนภาพท่ี 11 แสดงความสัมพันธหนวยความคิดหลักท้ัง 8 concept ของรายการยาชื่อการคา
AUGMENTIN

2.7 บทสรุป
การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ใช

หลักการของการใชความคิดรวบยอด (Concept based) เปนฐานการพัฒนา อางอิงมาตรฐานสากล
Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (SNOMED-CT) โดยการสรางสวนขยายจาก
มาตรฐาน SNOMED-CT (SNOMED-CT Extension) ทําให TMT มีความเชื่อมโยงกับ SNOMED-CT
International เปาหมายหลักของ TMT คือ ใหเกิดแนวทางและวิธีการท่ีชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือ
ในการระบุรายการยาแตละชนิด ในแตละมุมมองของการใชงาน รวมถึงการสรางมาตรฐานของการเรียกชื่อของ
รายการยา (Standard naming convention of medicines)

การพัฒนาขอมูลรายการยาใน TMT ตองการใหครอบคลุมรายการยา (ท่ีใชกับมนุษย) ทุกรายการ ท่ีมี
ใชในระบบบริการสุขภาพของไทย ดังนั้นแหลงขอมูลรายการยาใน TMT จึงมีแหลงท่ีมาจากทุกแหลงไดแก

1) รายการยาท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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2) รายการยาของหนวยงานราชการท่ีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนยากับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ

รายการยาท่ีมีใชในโรงพยาบาลท่ีไมตองข้ึนทะเบียนยากับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้การพัฒนา TMT ยังมีแนวทางการระบุและแยกแยะรายการยา และคุณสมบัติของยาให
สามารถเชื่อมโยงกับ รายการยาในระบบการเบิกจายคาบริการของกองทุนสุขภาพของไทย เชื่อมโยงกับการ
แบงกลุมยาขององคการอนามัยโลก WHO Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC)
Classification

บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) มีโครงสรางท่ีประกอบไปดวยหนวยความคิดรวบยอด
หลัก (Concepts) เปนแกนมาตรฐานขอมูล 8 กลุมหลัก ซึ่งในแตละกลุมขอมูลจะประกอบไปดวยชุดขอมูลท่ี
สามารถใหความหมายอยางจําเพาะตอขอมูลยา(อัตลักษณ)ท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถเลือกกลุมมาตรฐาน
ขอมูลนี้ไปใชในหลายวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันในระบบสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยความคิดรวบ
ยอดหลัก (Concepts) ท่ีเปนมาตรฐานขอมูล 8 กลุมหลัก ไดแก 1) Substance (SUBS) 2) Virtual
Therapeutic Moiety (VTM) 3) Generic Product (GP) 4) Trade Product (TP) 5) Generic Product
Use (GPU) 6) Trade Product Use (TPU) 7) Generic Product Pack (GPP) และ 8) Trade Product
Pack (TPP)

บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) เปนการพัฒนาตอยอดจากมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก
โดยใชฐานขอมูลรายการยาของมาตรฐานรหัสยา 24 เปนจุดตั้งตน นํามาทําใหขอมูลคุณสมบัติของยา (Drug
data attribute)แตละสวนมีมาตรฐาน และเปลี่ยนโครงสรางการกําหนดรหัสยาใหสอดคลองกับหลักวิชาการ
ดาน Health Informatics ชวยแกไขจุดบกพรองตางๆของมาตรฐานรหัสยา 24 ดังแสดงในตารางท่ี 7
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรฐาน TMT กับรหัสยา 24 หลัก

รายการ มาตรฐาน TMT รหัสยา 24 หลัก

Uniquely identify ยา ท้ังในระดับ generic และ trade
product

√ ×

ขอมูลขนาดการใช (Unit of Use) และขนาดบรรจุ(Pack size) √ ×

การเบิกจายยาเปนรายรายการในระดับ Trade product √ ×

กลไกท่ีปรับปรุงบํารุงรักษามาตรฐาน √ ×

ระบบตรวจสอบการลงรหัสผิด(check digit system) √ ×

เชื่อมโยงระบบขอมูลการสั่งยา(drug prescribing) ของแพทย กับ
ระบบขอมูลการจายยา(drug dispensing) ของเภสัชกร และ
ระบบขอมูลการบริหารยาของพยาบาลได (drug administrating)

√ ×

สอดคลองกับมาตรฐานสากล √ (SNOMED-CT) ×

จํานวนหลักของรหัสยา 6-18 24
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บทที่ 3 ความกาวหนาของการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหสัยามาตรฐานไทย

ในบทนี้จะกลาวถึงความกาวหนาของการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย TMT ตั้งแต
เริ่มโครงการในตนปงบประมาณ 2556 จนถึงตนปงบประมาณ 2557 เนื้อหาประกอบดวยเรื่อง การประกาศ
และกระบวนการปรับปรุงรายการยาและรหัสยามาตรฐานใหทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนากลไกการใหบริการ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ TMT และ การนํา TMT ไปใช

3.1 การประกาศและกระบวนการปรับปรุงรายการยาและรหัสยามาตรฐานใหทันสมัยอยูเสมอ
หลังจากศึกษามาตรฐานบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของประเทศตางๆ และมาตรฐานสากล

จนไดขอสรุปในการพัฒนาโครงสรางขอมูลท่ีเขาไดกับบริบทการบริการสุขภาพของประเทศไทย (รายละเอียด
อยูในบทท่ี 2) คณะผูพัฒนา TMT ไดพัฒนาฐานขอมูลบัญชีขอมูลยาเพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนา
รหัสมาตรฐาน ไดแกการทําความสะอาดขอมูลท่ีไดจากจากแหลงขอมูลตางๆ ขอมูลแหลงใหญไดแกขอมูลจาก
สํานักงานอาหารและยา ศมสท.ไดพัฒนาโปรแกรมท่ีใชสรางความเชื่อมโยงความคิดรวบยอด(Concept)ทาง
ยาในมิติตางๆ และการกําหนดรหัส(Identifier) ท่ีเรียกวา TMTID ใหกับยาแตละรายการ แตละ concept

ศมสท.ไดประกาศบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยชุดแรก เฉพาะรายการยาท่ีมีมูลคาสูง 9
กลุม ซึ่งกรมบัญชีกลางใชตรวจสอบเหตุผลการไมใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (NPC = Non-essential drug
Prescription Criteria) ในระดับ Trade Product Use (TPU) concept เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556 จํานวน
3,733 รายการ ในขณะเดียวกัน ศมสท.ก็ไดพัฒนากระบวนการปรับปรุงรายการยาและรหัสยามาตรฐานให
ทันสมัยอยูเสมอ และไดพัฒนารูปแบบกระบวนการปรับปรุง TMT ตามแผนภาพท่ี 11

การปรับปรุงรายการยาและรหัสยามาตรฐาน TMT อยางเปนระบบเริ่มข้ึนในวันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม
2556 กลาวคือ  ศมสท.กําหนดใหมีการประกาศบัญชียาและรหัสยามาตรฐานไทย ฉบับปรับปรุง (TMT
release files) ทุกจันทรท่ี 1 และ 3 ของเดือน    และจนถึงวันจันทรท่ี 21 เมษายน 2557 ศมสท.ไดประกาศ
TMT release files ท่ีครอบคลุมรายการยาและรหัสยามาตรฐานของยาแผนปจจุบันในทุกรูปแบบและทุกกลุม
ยาท่ีมีใชในโรงพยาบาลในประเทศไทย และมีสถานะใชงาน(active)ท้ังสิ้น 23,834 รายการในระดับ Trade
Product Use (TPU) concept ตารางท่ี 8 สรุปจํานวนรายการยาและรหัสยามาตรฐานของยาแผนปจจุบัน
concepts ตางๆใน TMT release files วันจันทรท่ี 21 เมษายน 2557(TMTRF20140421) สําหรับตารางท่ี
9 แสดงตัวอยางรายการยาในบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยท่ีประกาศในระดับ Trade Product Use
(TPU) concept
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ตารางท่ี 8 จํานวนรายการยาและรหัสยามาตรฐานของยาแผนปจจุบัน concepts ตางๆใน TMT release
files วันจันทรท่ี 21 เมษายน 2557(TMTRF20140421)

Concepts จํานวน
TPU (Trade Product Use) 23,834

TP (Trade Product) 22,811
GPU (Generic Product Use) 6,770

GP (Generic Product) 5,658
VTM (Virtual Therapeutic Moiety) 1,932

SUBS (Substance) 1,641

ตารางท่ี 9 ตัวอยางรายการยาในบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยในระดับ Trade Product Use
(TPU) concept ท่ีประกาศเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 (TMTRF20131104)

TMTID
(TPU) FSN (Fully Specify Name) Manufacturer Change

date
655285 ANTIVIR (zidovudine 100 mg) capsule, hard, 1 capsule องคการเภสัชกรรม 20131102
655263 ANTIVIR (zidovudine 300 mg) capsule, hard, 1 capsule องคการเภสัชกรรม 20131102

655356 APIDRA SOLOSTAR (insulin glulisine 100 iu/1 mL) solution
for injection in pre-filled pen, 3 mL pen

AVENTIS PHARMA,
GERMANY 20131102

654034 BACTROBAN (SMITHKLINE BEECHAM, PHILIPPINES)
(mupirocin 2 g/100 g) ointment, 15 g tube

SMITHKLINE
BEECHAM,
PHILIPPINES

20131102

654010 BACTROBAN (SMITHKLINE BEECHAM, PHILIPPINES)
(mupirocin 2 g/100 g) ointment, 5 g tube

SMITHKLINE
BEECHAM,
PHILIPPINES

20131102

655409 BENZAC AC (benzoyl peroxide 2.5 g/100 g) gel, 60 g tube LABORATOIRES
GALDERMA, FRANCE 20131102

655445 BENZAC AC (benzoyl peroxide 5 g/100 g) gel, 60 g tube LABORATOIRES
GALDERMA, FRANCE 20131102

655466 BETAPRO (betamethasone dipropionate 50 mg/100 g)
cream, 15 g tube โปลิฟารม 20131102
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แผนภาพท่ี 11 แนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงรายการ TMT ใหทันสมัยอยูเสมอ

1 MIMS = Medical Information Management System (MIMS.com)
2 Martindale= Martindale: The Complete Drug Reference
3 โปรแกรม = โปรแกรมที่ใชสรางความเชื่อมโยงความคิดรวบยอด(Concept การกําหนดรหัส, ED/NED = Essential Drugs/Non-Essential
Drugs (ดูรายละเอยีดในตารางที่ 7 สําหรับรูปแบบ Data set ในการนาํเขาโปรแกรม)
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3.2 การพัฒนากลไกการใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชีขอมูลยาและรหสัยามาตรฐานไทย
กลไกการใหบริการขอมูลและตอบปญหา บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ไดพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงคสําคัญท่ีจะใหบริการขอมูล ความรู และตอบปญหาเก่ียวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย (TMT) กับผูใหบริการหนวยบริการในระบบบริการสุขภาพไทย และผูสนใจ  โดยเนนการ
ใหบริการกับสถาน พยาบาลของทางราชการ 168 แหงท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหดําเนินการสงขอมูลยาและ
คาใชจายอ่ืนๆของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเพ่ือประกอบการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบเบิกจาย
ตรงของกระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสถานพยาบาลของทางราชการท้ัง 168 แหง สามารถสงขอมูลขอบงชี้การใช
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติในระบบเบิกจายตรงของกระทรวงการคลังได ตามแนวปฏิบัติการสงขอมูลการใช
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติในระบบเบิกจายตรงในหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 14422/ว.178 ลง
วันท่ี 14 พ.ค. 2556

การพัฒนากลไกการใหบริการขอมูลและตอบปญหา บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
ประกอบดวย

1. พัฒนาชองทางสื่อสารอยางเปนทางการระหวาง ศมสท. สถานพยาบาลของทางราชการ 168
แหงท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหดําเนินการสงขอมูลยา และสํานักงานกลางสารสนเทศบริการ
สุขภาพ (สกส.) โดยการทําทะเบียนผูรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับ TMTของสถานพยาบาลฯ เพ่ือ
เปนชองทางในการใหบริการ
1) ตอบขอสงสัย เก่ียวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
2) TMT release files ซึ่งเปนการปรับปรุง (Update) บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

(TMT) ตามเวลาท่ีกําหนด
2. พัฒนาการสื่อสารชองทางอยางไมเปนทางการระหวาง ศมสท. กับผูสนใจ

1) ตอบคําถามผานโทรศัพท
2) สราง Fan Page ศมสท. ในบริการ Facebook ซึ่งเปน Social media ใหบริการ
 ขาวการ update บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 ตอบขอสงสัยบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) จากผูสนใจ

3. พัฒนาเว็ปไซตของศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ใหมีบริการ
1) ขาวการ update บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
2) TMT release files ซึ่งเปนการปรับปรุง (Update) บัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

(TMT) ตามเวลาท่ีกําหนด
3) ความรูดานมาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพ
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แผนภาพท่ี 12 แสดงภาพรวมของกลไกการใหบริการขอมูลและตอบขอสงสัยเก่ียวกับ TMT ของ ศมสท.
รวมถึงแสดงการประสานงานระหวาง ศมสท. กับ สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)เครือ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ท่ีทําหนาท่ีจัดการขอมูลขอบงชี้การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ท่ี
โรงพยาบาลตองสงใหกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจายตรงของกระทรวงการคลัง

แผนภาพท่ี 14 สรุปกลไกใหบริการขอมูลและตอบขอสงสัยเก่ียวกับ TMT

ศมสท.=ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุชภาพไทย
สกส.= สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ

3.3 การบริการตอบคําถามเกี่ยวกับบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสมาตรฐานยาของไทย
(TMT)

มีกระบวนการดําเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

3.3.1 วิธีการสอบถามอยางเปนทางการจากโรงพยาบาล
เนื่องจากในระหวางการใชบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสมาตรฐานยาไทย มีผูท่ีรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานดังกลาวจากโรงพยาบาลเกิดขอสงสัยและสงคําถามสอบถามมายังคณะทํางาน ทาง
ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทยจึงไดมีการกําหนดแนวทางมาตรฐานสําหรับผูถาม โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
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 เพ่ือใชในการติดตอเรื่องคําถามเก่ียวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสมาตรฐานยาอยางเปน
มาตรฐานเดียวกัน

 เพ่ือเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีเขาใจตรงกันระหวางผูท่ีมีสวนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ซึ่ง ศมสท. กําหนดใหมีข้ันตอนการลงทะเบียนเปนผูใชชองทางอยางเปนทางการสําหรับ

สอบถามปญหาบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ท่ีเก่ียวของกับการเบิก
คาบริการของผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ ดังนี้
 ศมสท. ออกหนังสือแจงการลงทะเบียนเปนผูใชชองทางอยางเปนทางการสําหรับสอบถาม

ปญหาบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ท่ีเก่ียวของกับการเบิก
คาบริการของผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการไปยังโรงพยาบาล พรอมกับหมายเลขควบคุม
การลงทะเบียนจํานวน 4 หมายเลข (1 หมายเลขตอ 1 บัญชีผูติดตอ)

 ผูติดตอจากโรงพยาบาลดาวนโหลดแบบฟอรมการขอสมัครเปนผูใชชองทางสอบถามท่ีเปน
ทางการจาก http://www.this.or.th/files/SUVER001.docx (แผนภาพท่ี 13 ตัวอยาง)

 ผูติดตอจากโรงพยาบาลกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมแลวสงมายัง e-mail : tmt@this.or.th
 ศมสท. ตรวจสอบเอกสารและขอมูลของผูสมัคร
 ศมสท. สง e-mail ยืนยันบัญชีผูติดตอและสิทธิในการสอบถามขอสงสัยของ TMT ท่ี

เก่ียวของกับการเบิกคาบริการของผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ

แผนภาพท่ี 13 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการขอลงทะเบียนเปนผูใชชองทางสอบถามอยางเปนทางการ
หมายเลขควบคุม * 8084

ชื่อ * ภญ.นิรามัย

นามสกุล * นารีนุช

e-mail * tmt@this.or.th

เบอรโทรติดตอ 02-832-9291

ตําแหนงงาน * เภสัชกร

โรงพยาบาล / หนวยงาน * ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย

รหัสโรงพยาบาล (5หลัก) Click here to enter text.

หลังจากนั้นไดรับการยืนยันการลงทะเบียนแลว ศมสท. มีการกําหนดข้ันตอนการสอบถาม
ของผูติดตอไวดังนี้

 ผูติดตอจากโรงพยาบาลดาวนโหลดแบบฟอรมคําถามเก่ียวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานจาก http://www.this.or.th/files/FMVER001.docx (ภาพท่ี 14 ตัวอยาง)
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 ผูติดตอจากโรงพยาบาลกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมแลวสงมายัง e-mail :
tmt@this.or.th

เม่ือไดรับคําถามแลว ศมสท. ไดกําหนดข้ันตอนการตอบคําถามไว ดังนี้ (แผนภาพท่ี 15)
 ศมสท. ตรวจสอบ e-mail คําถามจากผูติดตอจากโรงพยาบาล ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา

8.30 - 16.30 น.
 ศมสท. แจงการตอบรับ e-mail คําถามไปยังผูติดตอจากโรงพยาบาล พรอมกับ

หมายเลขอางอิงคําถามในครั้งนั้น
 ศมสท. สืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบภายใน 3 วันทําการ หากไมพบคําตอบ ศมสท. สง e-

mail แจงเลื่อน การตอบคําถาม ไปอีก 10 วันทําการจนกวาจะไดคําตอบ
 ศมสท. สง e-mail คําตอบไปยังผูติดตอจากโรงพยาบาล ในเวลา 9.30 น. ของทุกวันทํา

การ
 เม่ือมีขอสงสัยเพ่ิมเติมในคําถามเดิมหลังจากไดรับคําตอบ ใหผูติดตอจากโรงพยาบาลสง

e-mail กลับมายัง ศมสท. อีกครั้ง โดยระบุ #หมายเลขอางอิงคําถาม# ของคําถามเดิม
นําหนาหัวเรื่องของ e-mail ดังตัวอยาง
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แผนภาพท่ี 14 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําถามเก่ียวกับบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐาน

วันที่ถาม * 06/05/56 หมายเลขอางอิงคําถาม * 258

ชื่อ-สกุล ผูถาม * ภญ.นิรามัย นารีนุช

คําถาม * ยา brusil suspension ขนาด 100 mg/5mL มีบริษัทผูผลิตเปน IDS Manufacturing
แต tpucode = 126224 มีบริษัทผูผลิตเปน LFD Manufacturing ซึ่งไมตรงกับที่ระบุขางบรรจุภัณฑ

ประเภทของคําถาม อ่ืนๆ ระบุ : เปลี่ยนบริษัทผูผลิต

TMTID Click here to enter text. ประเภทยา * ยาเด่ียว

ชื่อยาทางการคา * BRUSIL

ชื่อยาสามัญ * Ibuprofen

รูปแบบของยา * Suspension

ความแรง * 100 หนวยของความแรง * mg

ตัวหารความแรง 5 หนวยของตัวหารความแรง mL

ขนาดการจาย 1 หนวยการจาย bot

ขนาดบรรจุ 60 หนวยบรรจุ mL

เลขทะเบียน * 1A 327/2546

ผูผลิต * IDS Manufacturing

รูปภาพ

คลิกท่ี
เพื่อใสภาพท่ีมีรายละเอียดดังน้ี
1. ช่ือยาทางการคา
2. ช่ือยาสามัญ
3. รูปแบบของยา
4. ความแรงของยา
5. เลขทะเบียนยา
6. บริษัทผูผลิต
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แผนภาพท่ี 15 แสดงข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาการตอบสนองตอคําถามท่ีสอบถาม ศมสท. เก่ียวกับ TMT

3.3.2 วิธีการสอบถามจากบุคคลทั่วไป
บุคคลท่ัวไปซึ่งไมไดลงทะเบียนเปนผูใชชองทางอยางเปนทางการสําหรับสอบถามปญหาบัญชี

ขอมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ท่ีเก่ียวของกับการเบิกคาบริการของผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการ สามารถสอบถามขอมูลตางๆมายัง ศมสท. โดยใชชองทางการติดตอ 2 ชองทาง
ดังนี้

1) Fanpage ของ Facebook (http://www.facebook.com/thishsri)
2) ดาวนโหลดแบบฟอรมคําถามเก่ียวกับบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานจาก

http://www.this.or.th/files/FMVER02.docx แลวกรอกขอมูลสงมายัง tmt@this.or.th

เม่ือไดรับคําถามแลว ศมสท. ไดกําหนดข้ันตอนการตอบคําถามไว ดังนี้
1) ศมสท. ตรวจสอบคําถามจาก e-mail และ facebook จากผูติดตอ ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา

8.30 - 16.30 น.
2) ศมสท. สืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบภายใน 3 วันทําการ หากไมพบคําตอบ ศมสท. จะเลื่อน

การตอบคําถาม ไปอีก 10 วันทําการ จนกวาจะไดคําตอบ
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3) ศมสท. สง e-mail คําตอบไปยังผูติดตอ ในเวลา 9.30 น. ของทุกวันทําการ สําหรับผูท่ีใช
ชองทาง e-mail และ สงคําตอบผาน comment ของ facebook ไปยังผูติดตอ ในเวลา
9.30 น. ของทุกวันทําการ สําหรับผูท่ีใชชองทาง facebook (ภาพท่ี 16)

แผนภาพท่ี 16 ตัวอยางการสอบถามเก่ียวกับบัญชีขอมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานผานชองทาง
facebook

3.4 การนําบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย TMT ไปใช
1) การนําบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย TMT ไปใชในระบบขอมูลบริการสุขภาพ เริ่มท่ี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีโครงการติดตามและประเมินผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ(Non-
essential drug) ของหนวยงานท่ีใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล
สวัสดิการขาราชการ โดยกรมบัญชีกลางใหโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญจํานวน 168 แหงดําเนินการสง
ขอมูลขอบงชี้การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (Non-essential drug Prescription Criterion NPC) ใน
ระบบเบิกจายตรงของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค. 14422/ว.178 ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2556
เรื่องแนวปฏิบัติการสงขอมูลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติในระบบเบิกจายตรง (ดูภาคผนวกท่ี 5)

2) การประชุมคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและ
คาบริการทางการแพทย ครั้งท่ี 8 (1/2556) วันอังคารท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติใหสํานักงานประกันสังคม
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พิจารณานําบัญชีรายการขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย ไปใช
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กับระบบขอมูลท่ีเก่ียวของกับยาของตน และในการประชุมครั้งท่ี 10 (3/2556) วันท่ี 30 ตุลาคม 2556 คณะ
กรรมการฯ มีมตใิหกระทรวงสาธารณสุขนํา TMT ไปดําเนินการประกาศใหเปนมาตรฐานบัญชีรายการยาและ
รหัสยาของประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงรหัสยาของโรงพยาบาลตางๆ การเบิกจายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ และในระยะตอไปใหนําTMTผนวกเขาไวในโปรแกรมของโรงพยาบาล เพ่ือใชสําหรับการสั่งซื้อและ
การเบิกจายท้ัง 3 กองทุน ในระยะยาวใหใชสําหรับจัดซื้อยาตามระเบียบพัสดุ รวมท้ังจะขยายตอยอดกับระบบ
ยาอ่ืนๆ เชนการข้ึนทะเบียนตํารับยา การกระจายยา

3) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศแนะนําใหใช TMT เปนมาตรฐานขอมูลท่ีใชในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยและ
สาธารณสุข (eHealth transaction)

4) สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ประสานหารือ กับ ศมสท. เรื่องรหัส
UNSPSC กับ TMT เพ่ือพิจารณาประกาศใหใช TMT ในการจัดซื้อยาของหนวยราชการ
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ภาคผนวก 1
ออนโทโลยีทางการแพทย (Medical Ontology): SNOMED-CT *

ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

SNOMED-CT อานออกเสียงวา “สะ-โน-เหมด ซี-ที” แปลตรงตัวตามชื่อเต็มคือระบบการตั้งชื่อทางการแพทย
และศัพททางคลินิก (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) ท่ีจริงแลว SNOMED-
CT เปนมากกวากลุมของชื่อและคําศัพทและมักจะถูกพูดถึงในฐานะของฐานความรูทางการแพทย (medical
knowledge base) หรือออนโทโลยีทางการแพทย (medical ontology)
ฐานความรูและออนโทโลยีมีความแตกตางจากระบบการตั้งช่ือและกลุมคําศัพทเฉพาะทางอยางไร? อะไร
คือขอไดเปรียบในการประยุกตใชออนโทโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิง SNOMED-CT?

กลุมคําศัพทเฉพาะทาง (terminology or controlled vocabulary) และระบบการตั้งชื่อ
(nomenclature) เปรียบเสมือนรายการชื่อและคําศัพทท่ีใชในขอบเขตความรูหนึ่งๆ (specific domain) และ
ผูเชี่ยวชาญในขอบเขตความรูนั้นๆ (domain expert) ตกลงท่ีจะใชรวมกันในการสื่อสาร ดังนั้นแตละคําศัพท
จะตองมีความหมายตามเจตนา (intended meaning) ท่ีไมคลุมเครือ (unambiguous) และไมซ้ําซอน
(nonredundant) กลุมคําศัพทเฉพาะทางอาจมีการระบุความหมายเปนภาษาธรรมชาติหรือไมมีการระบุ
ความหมายเลยก็เปนได ตัวอยางของกลุมคําศัพทเฉพาะทางทางการแพทยคือ Medical Subject Heading
(MeSH) และ US National Cancer Institute Thesaurus (NCI)

รากคํา “ออนโทโลยี” (Ontology) นั้นแตเดิมมีความหมายคือศาสตรแขนงหนึ่งทางปรัชญาท่ีวาดวย
การศึกษาถึงธรรมชาติของสิ่งท่ีมีอยู (nature of beings) แตในท่ีนี้ออนโทโลยี (ontology/ontologies) มี
ความหมายเชนเดียวกับฐานความรู (knowledge base) ซึ่งหมายถึงกลุมคําศัพทเฉพาะทาง (controlled
vocabulary) ท่ีมีความสัมพันธเชิงความหมาย (semantic relation) ในหลากหลายรูปแบบและมักจะถูก
เขียนโดยภาษาออนโทโลยีโดยเฉพาะ ภาษาดังกลาวมิไดใชเพียงแคกําหนดคําศัพทและจําแนกประเภทของ
คําศัพทเทานั้น แตยังมีความสามารถในการกําหนดขอจํากัด (constraint) และการใชรวมกับคําศัพทอ่ืนผาน
ความสัมพันธเฉพาะของเขตความรู (domain-specific relations) ไดดวย เพ่ือใหเห็นภาพของออนโทโลยี
ชัดเจนข้ึนเรามาดูคุณลักษณะเฉพาะบางจุดท่ีออนโทโลยีมีแตกลุมคําศัพทเฉพาะทางไมมี ดังตอไปนี้
ลําดับช้ันแบบหลากมิติ (poly-hierarchy)

ในกลุมคําศัพท เฉพาะทางทางการแพทย ศัพทแตละตัวถูกจัดอยู ในลําดับชั้นแบบมิติ เดียว
(monohierarchy) คือ ศัพทแตละตัวถูกจําแนกอยูในกลุมไดเพียงกลุมเดียวเทานั้น เชน ใน ICD-10 และ
MeSH โรคเยื่อหุมหัวใจอักเสบ (pericarditis) ถูกจําแนกเปนโรคหัวใจ (heart disease) แตเนื่องดวยขอจํากัด
ของลําดับชั้นแบบมิติเดียว โรคนี้ไมสามารถจําแนกเปนการอักเสบ (inflammation) ได (รูปท่ี 1 ซาย) สําหรับ
ICD-10 มีรหัสอยางนอย 4 ตัวท่ีอธิบายถึงโรคหัวใจประเภทนี้ในบริบทท่ีแตกตางกันออกไป อาทิ เยื่อหุมหัวใจ
อักเสบ รูหมาติกเฉียบพลัน (acute rheumatic pericarditis) เยื่อหุมหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (acute
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pericarditis) เยื่อหุมหัวใจอักเสบแบบเรื้อรังติดแนน (chronic adhesive pericarditis) และเยื่อหุมหัวใจ
อักเสบในกรณีอ่ืนๆ (pericarditis in diseases classified elsewhere) แตกลับไมมีรหัสหรือศัพทเฉพาะ
สําหรับโรคดังกลาวโดยตรง แตในลําดับชั้นแบบหลากมิติอนุญาตใหศัพทแตละตัวถูกจําแนกอยูไดในหลาย
กลุม จากตัวอยางดังกลาว โรคเยื่อหุมหัวใจอักเสบจะถูกจําแนกเปนโรคหัวใจและการอักเสบไดพรอมกัน (รูปท่ี
1 ขวา)

รูปท่ี 1 ลําดับชั้นแบบมิติเดียว (ซาย) และลําดับชั้นแบบหลากมิติพรอมความสัมพันธเชิงความหมาย (ขวา)
เอกลักษณ (entity)

ออนโทโลยีไมไดนิยามเพียงคําศัพท (term) เฉพาะทางแตใหความหมายของเอกลักษณ (entity) ท่ี
ระบุโดยคําศัพทนั้น ท้ังนี้เอกลักษณถูกแบงอยางชัดเจนออกเปน (1) เอกลักษณกลุม (class entity) เชน
“ประเทศ” และ “โรคไขสมองอักเสบ” และ (2) เอกลักษณปจเจก (individual entity) เชน “ประเทศไทย”
และ “โรคไขสมองอักเสบในผูปวยรหัส P003” การกําหนดความแตกตางนี้มีความสําคัญ เพราะเอกลักษณ
กลุมสามารถมีความสัมพันธ “กลุมยอยของ” (subclass of) ระหวางกันได ในขณะท่ีเอกลักษณปจเจกมีไมได
แตมีความสัมพันธ “สมาชิกของ” (instance of) กับเอกลักษณกลุมได เชน “ประเทศไทย เปนสมาชิกของ
ประเทศ” และ “ประเทศเปนกลุมยอยของ เขตการปกครอง”
ความสัมพันธเชิงความหมาย (semantic relations)

นอกเหนือจาก “กลุมยอยของ” และ “สมาชิกของ” ออนโทโลยีสามารถกําหนดความสัมพันธระหวาง
เอกลักษณไดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมในแตละขอบเขตความรู (รูปท่ี 1) เชน “เนื้อเยื่อหุมหัวใจอักเสบคือ
(กลุมยอยของ) การติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนบน เยือ่หุมหัวใจ”

Pericarditis is-a-subclass-of
Inflammation and
has-location some Pericardium
ในประโยคนี้กริยาวลี “เกิดข้ึนบน” (acts-on) คือความสัมพันธเชิงความหมายระหวาง “เยื่อหุมหัวใจ

อักเสบ” และ “เยื่อหุมหัวใจ” ในออนโทโลยีนี้โดยท่ีออนโทโลยีอ่ืนๆ อาจใชความสัมพันธนี้หรือไมก็ได
(domain-specific relations) ออนโทโลยียั งสามารถกําหนดลําดับชั้นของความสัมพันธ ( relation
hierarchy) ไดดวย เชน “มารดาของ” เปนจําแนกของความสัมพันธ “ผูปกครองของ” เม่ือใดท่ีกลาววา “X
เปนมารดาของ Y” ออนโทโลยีสามารถสรุปไดวา “X เปนผูปกครองของ Y” เชนกัน
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การระบุขอจํากัด (constraints)
ขอจํากัด (constraints) มีไวเพ่ือใหการตีความหมายของคําศัพทหรือเอกลักษณไมกวางจนเกินไปจน

ขาดความแมนยํา (imprecise) หรือจนขาดสาระสําคัญ (insignificant) ตัวอยางแรกคือการระบุเขตไมมีสวน
รวม (disjointness) เชน โครงกระดูก กับ หลอดเลือดไมควรมีเขตรวมกัน หรือกลาวไดอีกทางคือ ไมมีสิ่งใดท่ี
เปนท้ังโครงกระดูกและหลอดเลือด ตัวอยางท่ีสองคือการระบุขอบเขตตนทางและปลายทาง (domain and
range) ของความสัมพันธ เชน การกําหนดใหขอบเขตตนทางและปลายทางของความสัมพันธ “เกิดข้ึนบน”
(acts-on) เปนโรค (disease) และอวัยวะ (anatomical part) ตามลําดับ เปนตน ตัวอยางท่ีสามคือการระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของความสัมพันธเชิงความหมาย เชน การกําหนดใหความสัมพันธ “สวนของ” (part-of) มี
คุณสมบัติการถายทอด (transitivity) จะทําใหการตีความหมายมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน หาก “X เปนสวน
ของ Y” และ “Y เปนสวนของ Z” ออนโทโลยีสามารถสรุปไดวา “X เปนสวนของ Z” เชนกัน

SNOMED-CT เปนออนโทโลยีทางดานการแพทยและคลินิกท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมเอกลักษณอยาง
กวางขวาง โดยมีเอกลักษณท่ีมีการใชงานจริง (active entities) อยูมากกวาสามแสนตัว ขนาดท่ีใหญโตนี้เปน
ผลมาจากการควบรวมของ SNOMED Reference Terminology (RT) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
Clinical Terms ของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการนําภาษาออนโทโลยีมาใชในการพัฒนาโดยตรงเพ่ือขจัดปญหา
เก่ียวกับลําดับชั้นแบบมิติเดียวท่ีมีมากอนใน SNOMED III

ออนโทโลยีใน SNOMED-CT ประกอบดวย 19 ลําดับชั้น (Hierarchies) หลักๆ อาทิ โครงสราง
รางกาย (body structure) สิ่งมีชีวิต (organism) สาร (substance) และผลิตภัณฑยาและชีวภาพ
(pharmaceutical/biologic product) นอกเหนือจากการกําหนดเอกลักษณใหอยูในลําดับชั้นท่ีเหมาะสม
แลว SNOMED-CT ยังระบุความสัมพันธเชิงความหมายอ่ืนๆ ดวย โดยกําหนดความสัมพันธมากถึง 61
ความสัมพันธ (relationship) เชน กายสัณฐานตรง (direct morphology) และสารตัวอยาง (specimen
substance) ปจจุบันนี้องคกรพัฒนามาตรฐานกลุมคําศัพทเฉพาะทางทางสุขภาพนานาชาติ หรือ IHTSDO
(International Health Terminology Standards Development Organization) เปนหนวยงานท่ีถือ
ลิขสิทธิ์ออนโทโลยี SNOMED-CT และมีประเทศสมาชิกอยู 19 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกสามารถใช
SNOMED-CT ในระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลได
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ภาคผนวก 2
ความเหมาะสมในการนํา RxNorm มาพัฒนาใชเปนรหัสมาตรฐานยาสําหรับประเทศไทย
Is RxNorm suitable for developing to Thailand national drug identifier?

อรลักษณ พัฒนาประทีป ภบ., PhD.1 , บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ, PhD.2
1ฝายเวชสารสนเทศ   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บทคัดยอ
บทนํา: ในชวงหลายปท่ีผานมา นับตั้งแตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดนํารหัสมาตรฐาน
ยา 24 หลัก มาใชในบางกระบวนการของการเบิกจายเงินคืนสําหรับผูปวยภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา เรายังคงมีคําถามวารหัสนี้มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดสําหรับระบบสาธารณสุขไทย และ
สามารถขยายไปใชสําหรับระบบประกันอีก 2 ระบบของไทย ซึ่งไดแก ประกันสังคมและขาราชการไดหรือไม
ท้ังนี้ RxNorm ซึ่งเปนตัวเลือกหนึ่งของระบบมาตรฐานยาท่ีถูกพัฒนาโดย U.S. National Library of
Medicine (NLM) ของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจนํามาประยุกตใชในประเทศไทยได
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาและอภิปรายประโยชนและขอจํากัดของการใช RxNorm เพ่ือการพัฒนาใหเปน
รหัสมาตรฐานยาสําหรับประเทศไทย
ระเบียบและวิธีวิจัย: การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงอภิปราย แนวคิดและการนํา RxNorm ไปใช รวมถึงประวัติ
โครงสราง และวัตถุประสงคของ RxNorm อธิบายการพัฒนา แหลงการขอมูล การนําขอมูลระบบรหัสยาไปใช
และความถ่ีของการปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัย
อธิปรายผล: ถึงแมวา RxNorm จะมีความเหมาะสมสําหรับการนํามาประยุกตใชเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีความ
ละเอียดมากกวารหัสยามาตรฐาน 24 หลัก แตในเงื่อนไขของระบบสาธารณสุขไทย RxNorm ยังคงมีความ
ซับซอนในการนํามาใชคอนขางมาก การพิจารณาพัฒนารหัสยาท่ีไมมีความหมายในตัวเองแตสามารถบงบอก
ไดถึงขอมูลทางดานยาท้ังในดานคลินิก และการเบิกจายเงินคืนจากระบบประกันสุขภาพท้ัง 3 กองทุนท่ีมีความ
สมบูรณนาจะมีประโยชนมากกวา ท้ังนี้ควรศึกษารหัสมาตรฐานยาอ่ืน ๆ ท่ีมีใชในระดับสากล เชน NHS
Dictionary of Medicine and Devices (dm+d) ของประเทศอังกฤษ หรือ Australia Medication
terminology (AMT) ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีการพัฒนามาจาก SNOMED-CT
คําสําคัญ: RxNorm; รหัสยา; รหัสยามาตรฐาน; ระบบสาธารณสุขไทย
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I.บทนํา
การมีรหัสหรือคําท่ีใชเปนมาตรฐานเดียวกันของศัพททางการแพทย เชน โรค หัตถการ เครื่องมือ

แพทย หรือ ยา มีความสําคัญสําหรับการสื่อสารและนําขอมูลมาประกอบ เพ่ือการวินิจฉัย รักษา ติดตาม
รวมถึงการนํามาพิจารณาสําหรับการเบิกจาย โดยเฉพาะเม่ือมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือเชื่อมตอ
ขอมูลท้ังในระดับองคกรและระหวางองคกร

ทางดานยา ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการมีรหัสมาตรฐานยา โดยนับตั้งแต พ.ศ. 2543
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารหัสมาตรฐานยา ข้ึนมาโดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบงานขอมูลขาวสารใหเปนไปในทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน ลดภาระงาน
สามารถเชื่อมโยงใชประโยชนขอมูลดานสุขภาพรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทํางานเปนไปอยาง
สมํ่าเสมอ ตอเนื่องผานคณะทํางานฯ หลายคณะ มีหนวยงานปจจุบันท่ีรับผิดชอบคือ ศูนยขอมูลขาวสารดาน
เวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข แตยังคงยึดแนวทางการพัฒนารหัสมาตรฐานยาเดิมคือ รหัสมาตรฐานยา 24
หลัก

โครงสรางของรหัสมาตรฐานยา 24 หลัก ประกอบดวย 5 สวน คือ รหัสประเภทยา 1 หลัก รหัสตัวยา
10 หลัก รหัสความแรงยา 5 หลัก รหัสรูปแบบของยา 3 หลัก และรหัสเจาของทะเบียนยา 5 หลัก [1] โดย
ปจจุบันใชเปนโครงสรางฐานขอมูลสําหรับผูปวยภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา แตเนื่องจากโครงสรางนี้
มีการพัฒนามายาวนาน จึงขาดความยืดหยุนสําหรับการพัฒนาในอนาคต เม่ือพิจารณาตามการกําหนด
รหัสมาตรฐานยาในระดับสากล

การกําหนดรหัสมาตรฐานศัพทแพทยในระดับสากล มีคุณสมบัติท่ีจําเปนท่ีถือวาเปนคุณสมบัติท่ีระบบ
รหัสและศัพททางการแพทยควรมี (Desiderata of Controlled Medical Terminology) คุณสมบัติดังกลาว
ไดแก 1) comprehensive content 2) concept-based 3) formal definitions 4) concept
permanence 5) multiple hierarchies 6) meaningless concept identifiers 7) do not use “not
elsewhere classified “ 8) multiple granularities 9) multiple consistent views 10) context
specific information 11) graceful evolution และ 12) composition-decomposition [2,3] รหัสยา
มาตรฐานเปนหนึ่งในระบบรหัสและศัพททางการแพทย รหัสยามาตรฐานจึงควรมีคุณสมบัติดังกลาว

การพิจารณารหัสมาตรฐานยาท่ีเปนสากลและมีใชอยูในปจจุบัน จึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือนําแนวความคิด
และโครงสราง มาประยุกตใชพัฒนาบัญชียาและรหัสยาสําหรับประเทศไทยใหเปนมาตรฐานสากล การศึกษานี้
จึงนํารหัสมาตรฐานสากลตัวหนึ่งคือ RxNorm ท่ีพัฒนาโดยยึดหลักการคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบรหัสและ
ศัพททางการแพทย มาวิเคราะหวาจะมีความเหมาะสมในบริบทของประเทศไทยหรือไม
II.วัตถุประสงค

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดท่ีจะนํา RxNorm มาพัฒนาใชเปนรหัสมาตรฐาน
ยาสําหรับประเทศไทย โดยการอภิปรายถึงประโยชนและขอจํากัดของ RxNorm ในบริบทของประเทศไทย
III.ระเบียบและวิธีวิจัย

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงอภิปราย โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แนวคิดและท่ีมา: อธิบาย
ถึงประวัติ โครงสราง และวัตถุประสงคของ RxNorm สวนท่ี 2 การนําไปใช: แหลงขอมูล การนําขอมูลระบบ
รหัสยาไปใช และความถ่ีของการปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัย และสวนท่ี 3 ความเหมาะสมสําหรับบริบทใน
ไทย: วิเคราะหความเปนไปไดของการใช RxNorm มาพัฒนาเปนรหัสมาตรฐานยาของประเทศไทย
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IV.ผลการศึกษาและอภิปราย
สวนท่ี 1 ท่ีมาและแนวคิด

RxNorm คือรหัสมาตรฐานท่ีใชกําหนดเพ่ือการจายยา โดยไมรวมอุปกรณการแพทยและเวชภัณฑ มี
สวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก สวนประกอบสําคัญทางยา (active ingredient) ความแรง (strength) และ
รูปแบบ (dose form) ถูกคิดคนในป ค.ศ. 1998 โดยคณะทํางานยอยของคณะทํางาน HL7 Vocabulary
Technical ตอมาในป ค.ศ. 2002 National Library of Medicine (NLM) ซึ่งเปนสถาบันหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดนํามาพัฒนาตอ จนเริ่มใชครั้งแรกไดในป ค.ศ.2004 [4,5,6]

มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนรหัสมาตรฐานสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลยาระหวางระบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตัวรหัส (RXCUI หรือ RxNorm Concept Unique Identifier) ไมมีความหมายแตโครงสราง
สามารถเชื่อมตอไปยังรหัสท่ีมีความสัมพันธกันได ดังตัวอยางในรูปท่ี 1
รูปท่ี 1 ตัวอยางความสัมพันธของความหมายของคํา [4]

1. TTY (term type) TTY (term type) คือตัวบอกประเภทของ RXCUI ท่ีเปนอยู RXCUI เพียงลําพัง
จะไมมีความหมายตองมี TTY แนบเพ่ือแสดงใหทราบวาประเภทของ RXCUI ท่ีเปนอยูคือประเภทใด
TTY หลัก ไดแก

IN (ingredient) เชน Cetirizine
DF (dose form) เชน Oral tablet
SCDC (semantic clinical drug component) เชน Cetirizine 5 MG
SCDF (semantic clinical drug form) เชน Cetirizine Oral Tablet
SCD (semantic clinical drug) เชน Cetirizine 5 MG Oral Tablet
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BN (brand name) เชน Zyrtec
SBDC (semantic branded drug component) เชน Zyrtec 5 MG
SBDF (semantic branded drug form) เชน Zyrtec Oral Tablet
SBD (semantic branded drug) เชน Cetirizine 5 MG Oral Tablet [Zyrtec]

2. Relationships ท้ังนี้ RXCUI แตละตัวจะมีความสัมพันธกัน (relationship) โดยอาศัย TTY เปนตัว
บอกถึงความเชื่อมโยง ตัวอยางตอไปนี้คือความสัมพันธหลักท่ีจําเปน constitutes/consists_of,
contains/ contained_in, dose_form_of/has_dose_form, form_of/has_form,
ingredient_of/has_ingredient, isa/inverse_isa, precise_ingredient_of/
has_precise_ingredient, tradename_of/has_tradename

จากรหัส RXCUI ประเภท TTY และความสัมพันธ จะนําไปสูการอานความหมายของคําไดท้ัง
ไปและกลับ  เชน จากรูปท่ี 1 อานความหมายของบรรทัดบนไดวา Cetirizine มีรูปแบบเกลือ
Cetirizine dihydrochloride ซึ่งมีชื่อการคาวา Zyrtec ขณะเดียวกันถาแปลความหมายยอนกลับจะ
ไดวา Zyrtec เปนชื่อการคาของ Cetirizine dihydrochloride ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ Cetirizine
เปนตน

นอกจากความสัมพันธทางดานกายภาพแลว RxNorm ยังกําหนดความสัมพันธทางคลินิก
เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของการสั่งจายยาใหถูกตองเหมาะสม ตัวอยางความสัมพันธทางคลินิกตาง
ๆ เชน

Therapeutic intent: may_treat, may_diagnose, may_prevent
Contraindications: drug_contraindicated_for
Mechanism of action: mechanism_of_action_of
Physiology: has_physiologic_effect
Metabolism: metabolic_site_of, pharmacokinetics_of
Drug-drug interactions: contraindicated_with

ตัวอยางเชน Cetirizine จะมีความสัมพันธดานคลินิกดังนี้
drug_contraindicated_for Drug allergy
may_treat Rhinitis, allergic, perennial
may_treat Urticaria
has_mechanism_of_action_of Histamine H1 antagonists
has_physiologic_effect Decreased histamine activity

เม่ือนํามาเชื่อมโยงจะอธิบายคุณสมบัติทางคลินิกของ Cetirizine ได เชน Cetirizine เปนยาใชสําหรับ
รักษา Rhinitis Allergic Perennial Urticarial มีกลไกการออกฤทธิ์เปน Histamine H1 antagonists มีผล
ในการลดการทํางานของ histamine เปนตน
สวนท่ี 2 การนําไปใช

รายละเอียดและขอมูลของ RxNorm สามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของ NLM ท่ี
www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/ RxNorm ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบโจทยในการนําไปใชในการสั่ง
จายยาใหถูกตอง ปลอดภัย และเหมาะสม จึงมีประโยชนสําหรับแพทย ในการสืบคนยาเพ่ือการสั่งจายทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางคลินิก สวนประกอบของยาท่ีสําคัญ เพ่ือชวยตัดสินใจใน



55

การสั่งจายยา ทางดานเภสัชกรรม RxNorm มีการเชื่อมโยงขอมูลในระดับยาสามัญ จึงชวยเภสัชกรในการหา
ยาทดแทนกรณีท่ีมีชื่อยาสามัญเดียวกันได (drug substitution) รวมท้ังตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่ง
ใชยา เชน drug-drug interactions เปนตน

ในระยะเริ่มแรกชวงป ค.ศ.2004 ความถ่ีของการประกาศรหัสและความหมายของคําใหม ๆ จะมีทุก
เดือน แตเนื่องจากขอมูลยามีการเปลี่ยนแปลงบอย จํานวนยาท่ีมากข้ึน นับตั้งแตป ค.ศ.2008 การประกาศ
รหัสสําหรับยาใหมจึงมีข้ึนทุกสัปดาห อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางยังคงประกาศเฉพาะรายเดือน
เทานั้น ท้ังนี้ RxNorm จะถูกประกาศในรูปแบบของ Rich Release Format (RRF)
สวนท่ี 3 ความเหมาะสมสําหรับบริบทในไทย

เม่ือพิจารณาตามคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบรหัสและศัพททางการแพทย (Desiderata of
Controlled Medical Terminology) จะพบวารหัสมาตรฐานยา 24 หลัก ยังขาดบางคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ไดแก

1. ตัวรหัสมาตรฐาน 24 หลัก ทุกหลักมีความหมาย การออกแบบโครงสรางรหัสใหมีความหมายในตัวเอง
(smart number) ไมสนับสนุนการพัฒนาในอนาคต ในปจจุบัน รหัสจํานวนหนึ่งมีความคลุมเครือ
(ambiguous) ไมสามารถระบุรายการยาในระดับชื่อการคา (trade name) ได เชน Pfizer ผลิตยา
Atorvastatin 10 mg โดยมีชื่อการคา 2 ชื่อ ไดแก Lipitor 10 mg และ Xarator 10 mg ยาท้ัง 2 มี
รหัสยาเดียวกันคือ 124823042003620121781735 อธิบายไดวา

1 คือ ยาเดี่ยว
2482304200 คือ Atorvastatin
36201 คือ 10 mg
217 คือ ยาเม็ด
และ 81735 คือ Pfizer

การจะทําใหรหัสสามารถบงบอกชื่อการคาไดในลักษณะ 1 รหัส 1 ชื่อการคา จึงอาจมีความ
จําเปนตองเพ่ิมความละเอียดของรหัสใหมากกวา 24 หลัก

2. การกําหนดรูปแบบของยาคลุมเครือ เนื่องจากรหัสตําแหนงท่ี 17 ถึง 19 เปนตัวบงบอกรูปแบบของ
ยา แตมีความคลุมเครือ เชน 203 หมายถึง tablet oral ในขณะท่ี 217 หมายถึง tablet film
coated ดังนั้นยาเม็ดรับประทานท่ีมีการเคลือบดวยฟลม จึงอาจเปนไดท้ัง 203 และ 217 เปนตน

3. ตัวรหัสไมมีขอมูลท่ีสามารถใชเพ่ือการสั่งยา จึงเปนอุปสรรคการเบิกจายยาเปนรายรายการ กลาวคือ
จากการออกแบบรหัสยา 24 หลัก ใหมีความหมายในตัว บงบอกถึง ประเภทยา 1 หลัก ตัวยา 10
หลัก ความแรงยา 5 หลัก รูปแบบของยา 3 หลัก และเจาของทะเบียนยา 5 หลัก จะพบวาตัวรหัสไม
มีขอมูลขนาดบรรจุ (packaging) และขนาดการใช (prescribing & dispensing) การท่ีจะเพ่ิมจํานวน
ตําแหนง หรือสรางตารางเพ่ือการเชื่อมตอเพ่ือใหบงบอกขอมูลเพ่ือการสั่งยา  ทําไดไมสะดวกและจะ
ทําใหการนํารหัสยาไปใชมีความยุงยาก

4. ตัวรหัสยาไมมีตําแหนงของตัวเลขตรวจสอบ (check digit) เพ่ือดักจับความผิดพลาดของการลงรหัส
การมี check digit ผนวกในระบบรหัสยาจะชวยทําใหคุณภาพขอมูลรหัสมาตรฐานทางการแพทยดี
ข้ึน
ในขณะท่ี RxNorm เปนรหัสยามาตรฐานสากล มีคุณสมบัติท่ีจําเปนของระบบรหัสและศัพททางการ

แพทย (Desiderata of Controlled Medical Terminology) มีความสัมพันธมากถึงระดับคลินิก และการ
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บริหารยาใหเหมาะสม สามารถบงถึงคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา การเกิด drug-drug interaction ขอหามใช
กลไกการออกฤทธิ์ อยางไรก็ตาม RxNorm มีใชเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับบริบทของประเทศไทย
ท่ีมียาท่ีไมเหมือนสหรัฐอเมริกาท้ังหมด รวมท้ังมียาสมุนไพร และยาผลิตเองในโรงพยาบาล การนํารหัสและ
ฐานขอมูลยาทาง RxNorm มาประยุกตใช อาจทําใหการพัฒนาบัญชียาและรหัสยาใหเปนมาตรฐานมีความ
ยุงยาก มีความไมครบถวน และจําเปนตองใชแรงงานมาก ท้ังนี้ นอกจาก RxNorm แลว ยังมีฐานขอมูลทาง
การแพทยท่ีจําเปนในการบริหารยาใหเหมาะสมท่ีมีใชในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในบริบท
ของประเทศไทย

โดยสรุป การพัฒนาโครงสรางรหัสยาของไทยควรจะเปนรหัสท่ีไมมีความหมาย แตสามารถเชื่อมโยง
ไปยังขอมูลทางการแพทยท่ีสําคัญใหครบถวน มีขอมูลขนาดบรรจุ (packaging) และขนาดการใช
(prescribing & dispensing) เพ่ือการสั่งยา และการเบิกจายยาเปนรายรายการ (drug item) โดยมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล และมีระบบบํารุงรักษาท่ีตอเนื่อง

ในอนาคต จึงควรศึกษาระบบรหัสและขอมูลยาท่ีเปนสากลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน NHS Dictionary of
Medicine and Devices (dm+d) ของอังกฤษ [7] หรือ Australia Medication terminology (AMT) ของ
ออสเตรเลีย [8] ซึ่งมีการพัฒนามาจาก SNOMED-CT เพ่ือพิจารณาเปนทางเลือกตอยอดการพัฒนาบัญชียา
และรหัสยาจาก บัญชีขอมูลยาในระบบรหัสมาตรฐาน 24 หลัก ใหสามารถขยายไปใชไดกับท้ัง 3 กองทุนของ
ประเทศไทย และระบบบริการสุขภาพของไทย
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ภาคผนวก 3
การปองกันความคลาดเคลื่อนของรหัสมาตรฐานทางการแพทยดวยตัวเลข

ตรวจสอบ (Check digit)

1รัชตะ อุลมาน ภ.บ. 2บดินทร  ทรัพยสมบูรณ พ.บ., Ph.D. 3บุญชัย กิจสนาโยธิน พ.บ., Ph.D.
1กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี 2คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล 3สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)จ.นนทบุรี

บทคัดยอ
ท่ีมาและความสําคัญ: รหัสมาตรฐานทางการแพทยท่ีใชในระบบขอมูลสุขภาพของไทยในปจจุบัน เชน รหัส
International Classification of Disease (ICD) รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก เปนระบบรหัสท่ีไมไดผนวกการ
ปองกันความคลาดเคลื่อนดวยตัวเลขตรวจสอบ (Check Digit) ท่ีสามารถใชในการดักจับความผิดพลาดและ
แจงเตือนตอผูบันทึกรหัสกอนการบันทึก ซึ่งจะชวยทําใหคุณภาพของขอมูลรหัสทางการแพทยดีข้ึน
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษารหัสมาตรฐานทางการแพทยท่ีมีการผนวกตัวเลข Check digit ในโครงสรางรหัส
และวิธีการ check digit ท่ีเหมาะสมตอการดักจับความผิดพลาดชนิดตางๆของการบันทึกรหัสทางการแพทย
ผลการศึกษา: Algorithm ท่ีใชในการ check digit เชน UPC check, EFT check, IMB check, Mod10
check, ISBN check, Luhn check, Verhoeff's Dihedral Group D5 Check ในรหัสยามาตรฐานของ
ประเทศสหราชอาณาจักรใช ISBN check, รหัสมาตรฐานศัพทแพทย SNOMED-CT ใช Verhoeff's Dihedral
Group D5 Check และในรหัสทางหองปฏิบัติการ LOINC ใช Mod10 check รูปแบบความคลาดเคลื่อน
เรียงตามเปอรเซ็นตการเกิดจากมากไปนอยไดแก single digit errors (60% - 95%), omitting or adding a
digit (10% - 20%), adjacent transposition errors (10% - 20%), twin errors (0.5% - 1.5%), jump
transpositions errors (0.5% - 1.5%), phonetic errors (0.5% - 1.5%), jump twin errors (<1%)
และพบวามักใชวิธีการ check digit ในการดักจับความคลาดเคลื่อนของชุดตัวเลขรหัสมาตรฐานทางการแพทย
สรุป: Check digit แตละวิธีมีความครอบคลุมในการดักจับคลาดเคลื่อนและขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน วิธีท่ี
สามารถดักจับความคลาดเคลื่อนไดครอบคลุมมากท่ีสุดคือ Verhoeff's Dihedral Group D5 Check แตมีวิธี
คํานวณท่ีซับซอน เหมาะตอการใชคอมพิวเตอรคํานวณมากกวาการคํานวณดวยมือ
คําสําคัญ : check digit, health data, coding system
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บทนํา
ระบบดิจิตอล (digital system) ทํางานโดยอาศัยขอมูลเชิงตัวเลขเปนพ้ืนฐาน ระบบมีการรับ

ประมวลผล จัดเก็บ และ สื่อสาร ขอมูลตัวเลขเหลานี้ ความผิดพลาดสามารถเกิดข้ึนไดในข้ันตอนตางๆของการ
ทํางาน ท้ังจากระบบ (system errors) และผูใช (human errors) หากปลอยใหความผิดพลาดเขาสูระบบจะ
เปนปญหาในการทํางาน ฉะนั้นการตรวจสอบความผิดพลาด (error checking) จึงมีความสําคัญอยางมากใน
ระบบดิจิตอล [7]

ในอดีตการปอนคําสั่งเขาไปยังระบบคอมพิวเตอรกระทําผานกระดาษเจาะรู (punch cards) และ
เครื่องอาน ในการอานของเครื่องสามารถมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนได ขอมูลท่ีระบบทําการติดตอผานสายสื่อสารไป
ยังอีกระบบถูกรบกวนระหวางทางทําใหขอมูลเปลี่ยนไป เชนเดียวกับผูใชการปอนตัวเลขบัตรเครดิตเขาทาง
แปนพิมพท่ีอาจเกิดการสลับหรือผิดตัวเลขได วิธีการทางคณิตศาสตรไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการตรวจสอบ
ความผิดพลาดเหลานี้ เรียกวา check digit

ตางประเทศไดมีการนําหลักการนี้ไปใชในขอมูลทางดานสุขภาพ นอกจากรหัสทางคลินิกแลว แมแต
เลขประจําตัวดานสุขภาพก็มีการผนวกตัวเลข check digit ไวดวย แตวิธีการนี้กลับไมเปนท่ีรูกันอยาง
กวางขวางในระบบสุขภาพของไทย และถูกนํามาใชนอยมากในการบันทึกขอมูลทางการแพทย

ตัวเลขรหัสทางการแพทยท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ในการบันทึกหรือคัดลอกขอมูลไปยังอีกแหลงหนึ่ง
อาจเกิดความผิดพลาดของขอมูลข้ึนได จึงไดมีวิธีการทางคณิตศาสตรกับตัวเลขชุดนั้นเพ่ือใหไดตัวเลขโดด
ออกมา และจะนําตัวเลขโดดนั้นไปตอทายผนวกเขากับตัวเลขชุดดังกลาว เกิดเปนชุดรหัสตัวเลขท่ีสมบูรณ ท่ี
ประกอบดวยตัวเลขท่ีเปนขอมูลและตัวเลขสําหรับตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งหากมีการคัดลอกชุดตัวเลขนี้ได
อยางถูกตอง ผลจากการคํานวณทางคณิตศาสตรดวยวิธีการเดียวกัน (check digit algorithm) ก็จะใหผลลัพธ
ของตัวเลขเทากัน   โดยท่ัวไปมักใชตัวเลข check digit รวมในการตรวจสอบและใหผลลัพธตัวเลขเปนศูนย

ในการบันทึกรหัสชุดตัวเลขอาจมีความผิดพลาดไปเพียงหนึ่งตําแหนงหรือมีการสลับกันของตัวเลข ซึ่ง
ความผิดพลาดเหลานี้สามารถตรวจจับไดดวยวิธีการพิสูจนตัวเลขตรวจสอบ (check digit verification) เปน
การควบคุมขอมูลเบื้องตน (Source data controls) [11] การตรวจสอบดวย check digit บางวิธี ถึงแมผล
การตรวจสอบจะไดผลถูกตอง แตความผิดพลาดของรหัสชุดตัวเลขนั้นอาจยังคงมีอยู เนื่องจากวิธีการ check
digit จะดักจับความผิดพลาดท่ีมีความครอบคลุมแตกตางกัน ซึ่งวิธีท่ีใชอาจดักจับไดเพียงบางความผิดพลาด
เทานั้น ดังนั้นในการเลือกใชอาจตองคํานึงถึงความครอบคลุมในการตรวจจับดวย
วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษารหัสมาตรฐานทางการแพทยท่ีมีการผนวกตัวเลข Check digit ในโครงสรางรหัส และ
วิธีการ check digit ท่ีเหมาะสมตอการดักจับความผิดพลาดชนิดตางๆ ของการบันทึกรหัสทางการแพทย
วิธีวิจัย

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับวิธีการ check digit โดยเฉพาะกับท่ีใชในรหัสมาตรฐานทาง
การแพทย นําเสนอวิธีการ check digit กับรหัสมาตรฐานทางการแพทยท่ีจะพัฒนาในประเทศไทย
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ผลการศึกษา
การคํานวณตัวเลขตรวจสอบ (Check digit) หรือ เลขโดดตรวจสอบ หมายถึงตัวเลขท่ีใชตรวจสอบ

ความถูกตองของชุดขอมูล ซึ่งมักสรางไวเปนหลักสุดทายของชุดตัวเลขนั้นๆ เนื่องจากไมวาจะเปนการสงตอ
ขอมูลกันดวยอุปกรณหรือดวยคนก็สามารถทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึนไดท้ังสิ้น

ตัวเลขท่ีถูกเติมตอทายขอมูล มีวัตถุประสงคเพ่ือใชตรวจจับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากผูใชขอมูล
เชน ในการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร การกดหมายเลขเพ่ือโทรศัพท การอาน การพูดสื่อสาร เปนตน [2]

การ check digit ในบางกรณีอาจไมมีความจําเปนสําหรับขอมูลท่ีมีการออกแบบโปรแกรมในลักษณะ
ของ lookup หรือ auto-complete ซึ่งผูปอนขอมูลสามารถเปรียบเทียบและเลือกเติมขอมูลไดจากรายการ
ขอมูลท่ีแสดงบนหนาจอ [1] แตในความเปนจริงการ implement รหัสมาตรฐานไปยังสถานพยาบาลทุก
ระดับยังมีความหลากหลายของการจับคูรหัสมาตรฐานและรหัสเดิมท่ีใชในระบบงาน (local code) ซึ่งวิธีท่ี
งายท่ีสุดและเปนวิธีท่ีถูกใชเปนสวนมากในการปฏิบัติของผูใชคอมพิวเตอรในระดับพ้ืนฐานคือการเปรียบเทียบ
ขอมูลคําอธิบาย (Description) เพ่ือคนหารหัส และปอนรหัสนั้นทีละหลักเพ่ือบันทึกการจับคู (Mapping) ซึ่ง
ในกรณีนี้มีความจําเปนอยางยิ่งในการออกแบบรหัสใหมีตัวเลข check digit ผนวกอยูในรหัสนั้นดวย

รหัสมาตรฐานทางการแพทยท่ีถูกใชในประเทศไทยอยางกวางขวาง ไดแก
1. ICD10TM (Thai Modification) ใชในการบันทึกผลการวินิจฉัยโรค  เปนมาตรฐานรหัสโรค

ท่ีดัดแปลงมาจาก ICD10 ขององคกรอนามัยโลก  เพ่ือใหเหมาะสมกับโรคท่ีเกิดในประเทศ
ไทย   โครงสรางรหัสประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษในหลักแรกและตามดวยตัวเลขอีก
2-3 หลัก  รวมท้ังหมด 3-4 หลัก ไมมีตัวเลข check digit  [13,14]

2. รหัสยา 24 หลัก มีลักษณะเปน smart code ในชุดตัวเลขสามารถแยกเปน 5 สวนและมี
ความหมาย ไดแก รหัสประเภทยา รหัสตัวยา รหัสความแรงยา รหัสรูปแบบของยา รหัสเจา
ทะเบียนยา  ตามลําดับ ไมมีตัวเลข check digit [12]

ในการทํางานจริงการบันทึกรหัส ICD10TM มักไมมีปญหา เนื่องจากมีจํานวนรหัสนอย และการปอน
ขอมูลจะทําการคนหาดวยคียเวิรดหรือคําอธิบายรหัส ซึ่งผูปอนขอมูลจะตรวจสอบไดกอนบันทึกขอมูล
รหัสยา 24 หลัก แมในกระบวนการบันทึกคําสั่งใชยาจะไมไดปอนรหัสท้ัง 24 หลัก เนื่องจากอาจใชรหัสของ
โรงพยาบาล (local code) หรือคนหาจากคียเวิรดแทน แตปญหาความคลาดเคลื่อนอยูท่ีการจับคูรหัสยา 24
หลักกับรหัสยาของโรงพยาบาล โดยจะตองปอนขอมูลผานแปนพิมพ ซึ่งไมมีกลไกการตรวจสอบขอมูลท่ีดีกอน
บันทึก เนื่องจากไมมีตัวเลข check digit ในรหัส ตองอาศัยการตรวจสอบดวยสายตาของผูปอนขอมูล และมี
โอกาสผิดพลาดไดมากจากจํานวนหลักของชุดตัวเลขรหัสท่ีมีมากถึง 24 หลัก

ประเภทความคลาดเคลื่อนมีหลายแบบ ซึ่งมีความถ่ีของการเกิดท่ีแตกตางกัน ดังนั้นควรเลือกวิธี
check digit ท่ีมีความเหมาะสมและสามารถดักจับความผิดพลาดไดครอบคลุมทุกประเภทความคลาดเคลื่อน
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประเภทความคลาดเคลื่อนในการบันทึกรหัสชุดตัวเลข

Type of errors Form Frequency Example
Correct Incorrect

Single digit errors A  B 60%-95% 132 182
Omitting or adding a digit AAB AB 10%- 20% 221 21
Adjacent transposition errors AB  BA 10%-20% 5431 5341
Twin errors AA  BB 0.5%-.5% 1996 1886
Jump transpositions errors ABC CBA 0.5%-.5% 76913 71963
Jump twin errors ACA BCB < 1% 25859 23839
Phonetic errors A0  1A 0.5%-.5% 1140 1114

วิธีทางคณิตศาสตรท่ีจะชวยดักจับความผิดพลาดของการปอนขอมูลมีหลายวิธี ท้ังท่ีใชในทางธุรกิจ
และทางดานสุขภาพ ดังนี้
Universal Product Code Check Digit (UPC)

ใชในรหัสผลิตภัณฑสากล (Global Trade Item Number; GTIN) เชน GTIN-12 วิธีการสรางตัวเลข
check digit เริ่มจากการบวกตัวเลขท่ีอยูตําแหนงเลขค่ีจากซายมาขวาแลวคูณดวย 3 นําผลคูณท่ีไดไปบวกกับ
ตัวเลขท่ีอยูในตําแหนงเลขคูท่ีเหลือ นําผลบวกไปหารเอาเศษ (Modulo) นําผลหารเอาเศษไปลบออกจาก 10
จะไดตัวเลข check digit วิธกีารนี้ไมสามารถดักจับความผิดพลาดแบบ adjacent transposition errors ได
International Standard Book Number (ISBN)

ISBN เปนเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ คือเลขรหัสสากลท่ีกําหนดข้ึนใชสําหรับสิ่งพิมพประเภท
หนังสือท่ัว ๆ ไป วิธีตรวจสอบตามหลักการนี้ สามารถดักจัดความคลาดเคลื่อนแบบ single error ไดทุก
ประเภทและ transposition แบบสลับตําแหนงกันได มีความผิดพลาดเพียงประมาณ 2-3 % ท่ีไมสามารถดัก
จับได

อยางไรก็ตามสําหรับการสรางตัวเลขตรวจสอบตั้งแต 0-10 นี้ มี 9 % ท่ีไมสามารถอางอิงกลับไปยัง
ขอมูลได   ตัวเลขตรวจสอบท่ีสรางข้ึนนี้จะใช X แทน 10 เปนตัวอักษรทําใหไมเขากับวิธีการตรวจสอบแบบ
ตัวเลข ดังนั้นการตรวจสอบรูปแบบการ check digit นี้ตองสามารถอานขอมูลไดท้ังแบบตัวเลขและตัวอักษร
[2] UK NHS ใชวิธีนี้ในการสรางตัวเลขตรวจสอบในรหัสมาตรฐานดานยา (Dictionary of Medicines and
Devices) แตไมใชเลข 10 เปนตัวระบุเอกลักษณความถูกตองของการตรวจสอบ

การคํานวณ check digit ดวยวิธีนี้ ใหผลตัวเลข check digit ตั้งแต 1-10 โดยใชอักษร “X” แทน
เลข 10 ทําใหระบบท่ีออกแบบมาเฉพาะกับขอมูลท่ีเปนตัวเลขไมสามารถใชระบบนี้ได
European Article Number (EAN)

ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน International Article Number แตยังคงเรียก EAN ซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่งใน
การ check digit ท่ีอยูใน GTIN (Global Trade Item Numbers) ของ GS1 ดวย Electronic Funds
Transfer Routing Number Check (EFT) เรียกในอีกชื่อหนึ่งวา 3-Weight Method วิธีนี้จะไมสามารถดัก
จับการผิดตําแหนงของรหัสท่ีเปนเลข 5 ได
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Luhn check algorithm (Luhn)
ใชในการตรวจสอบเลขบัตร เชน บัตรเครดิต บัตรประกันสุขภาพกองทุนประกันสังคมประเทศ

แคนาดา [3,5]
Mod 10 Check Digits (LOINC)

มาตรฐานรหัสทางหองปฏิบัติการ LOINC ใชวิธีนี้ในการ check digit
IBM (International Business Machines) check

ใชในการตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิต ซึ่งใชดักจับไดเพียงความคลาดเคลื่อนท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนเทานั้น
แตไมสามารถดักจับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการสลับตําแหนงท่ีติดกันหรือการสลับตําแหนงขามลําดับกัน
ได  วิธีการนี้มีความผิดพลาดของการตรวจสอบ 4-5% [1]
Verhoeff’s Dihedral Group D5 Check

วิธีนี้ใชในการพัฒนารหัสในระบบ SNOMED-CT สามารถดักจับความคลาดเคลื่อนแบบ single error
ไดท้ังหมด ดักจับความคลาดเคลื่อนแบบตําแหนงท่ีติดกันสลับกันได ในการคํานวณตองใชขอมูล 3 ตาราง ดังนี้
[2,6]

ตารางท่ี 2 Results of Dihedral D5 multiplication
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
2 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
3 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
4 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
5 5 9 8 7 6 0 4 3 2 1
6 6 5 9 8 7 1 0 4 3 2
7 7 6 5 9 8 2 1 0 4 3
8 8 7 6 5 9 3 2 1 0 4
9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ตารางท่ี 3 The full array for Function F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 5 7 6 2 8 3 0 9 4
2 5 8 0 3 7 9 6 1 4 2
3 8 9 1 6 0 4 3 5 2 7
4 9 4 5 3 1 2 6 8 7 0
5 4 2 8 6 5 7 3 9 0 1
6 2 7 9 3 8 0 6 4 1 5
7 7 0 4 6 9 1 3 2 5 8
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ตารางท่ี 4 The Inverse D5 array
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 4 3 2 1 5 6 7 8 9

คํานวณหาตัวเลข check digit โดยเรียงตัวเลขใหมจากขวาไปซาย จากนั้นแทนคาตัวเลขในสมการที
ละตัวจากซายไปขวา ซึ่งใหเริ่มตําแหนงแรกจากซายมือมีคาเปนเทากับ 0 และแทนคาเริ่มตนตัวแปร check
เปน 0

Checki = ArrayDihedralD5 (Checki-1, ArrayFunctionF((Position Mod 8), Digit))

นําผลลัพธจากสูตรขางตนมาแทนคาในสูตรตอไปนี้ จะไดตัวเลข check digit สําหรับนําไปตอทายกับ
ชุดตัวเลขรหัส จะไดชุดตัวเลขรหัสสมบูรณท่ีมี check digit ผนวกอยูดวย

Check-digit = ArrayInverseD5(Check)

ในกรณีการตรวจสอบชุดตัวเลข check digit จะนําชุดขอมูลท่ีมีตัวเลข check digit รวมอยูดวยแลว
มาตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบเปนศูนย แสดงวาชุดตัวเลขนั้นมีความถูกตอง
ตารางท่ี 5 ขอดีและขอเสียจําแนกตามประเภทของ check digit

ประเภท ขอดี ขอเสีย
UPC - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด

- ดักจับ transposition errors ไดสวนมาก
- มีวิธีคํานวณที่งายไมสามารถ
- ดักจับ adjacent transposition errors ที่
เปนเลข 5 ได

- ไมสามารถดักจับ Jump Transposition errors ได

EAN - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด
- ดักจับ transposition errors ได 90%

- ไมสามารถดักจับ adjacent transposition errors ได

ISBN - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด
- ดักจับ adjacent transposition errors ได
ทั้งหมด
- มีวิธีการคํานวณไมยากมาก

- ใชอักษร X แทนเลข 10 ในการ check digit
- ใชไดกับรหัสชุดตัวเลข 10 หลัก

EFT - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด - ไมสามารถดักจับ adjacent transposition errors ที่
เปนเลข 5 ได (10% undetected)

Luhn - ดักจับ single errors ไดบางสวน ไมสามารถดักจับ adjacent transposition errors
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ประเภท ขอดี ขอเสีย
- ดักจับ adjacent transposition errors ได
สวนใหญ

ระหวาง 09 และ 90 ได

LOINC
(MOD10)

- ดักจับ single errors ไดทั้งหมด - ไมสามารถดักจับ Jump Transposition errors ได

IBM - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด
- ดักจับ adjacent transposition errors ได
สวนใหญ
- ใชไดกับจาํนวนตัวเลขไมจาํกัด

- ไมสามารถดักจับ jump transposition errors ได
หรือเมื่อมีการสลับตําแหนงกันระหวาง 9 และ 0

Verhoeff - ดักจับ single errors ไดทั้งหมด
- ดักจับ adjacent transposition errors ได
ทั้งหมด
- ดักจับ twin errors ได 95%
- ดักจับ jump transposition และ jump twin
errors ได 94%
- ดักจับ most phonetic errors ไดมาก
- ใชไดกับจาํนวนตัวเลขไมจาํกัด

- วิธีการคํานวณที่ไมคุนเคย
- ยากตอการคํานวณดวยมือ

สรุปผล
มีการใช Check digit อยางกวางขวางในหลายสายงาน ท้ังทางดานธุรกิจ บัญชีธนาคาร รหัสบารโคด

ของสินคา[9] และแมแตในรหัสทางการแพทย[4,6] ซึ่งการนําหลักการ check digit ไปใชในแตละงานนั้นก็มี
ความหลากหลายของการใชวิธีการสรางตัวเลขตรวจสอบ (check digit algorithm) ดวยเชนกัน ซึ่งแตละวิธีมี
ความครอบคลุมในการดักจับคลาดเคลื่อนและขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน วิธีท่ีสามารถดักจับความคลาดเคลื่อน
ไดครอบคลุมมากท่ีสุดคือ Verhoeff's Dihedral Group D5 Check แตมีวิธีคํานวณท่ีซับซอน เหมาะตอการ
ใชคอมพิวเตอรคํานวณมากกวาการคํานวณดวยมือ นอกจากนั้นยังพบวามีการเขียนคําสั่งโปรแกรมในภาษา
ตางๆ เก่ียวกับวิธีการสรางตัวเลขตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบตัวเลขนั้นเผยแพรอยางกวางขวาง ซึ่งสามารถ
นํามาใชไดโดยไมตองเสียเวลาพัฒนาข้ึนใชเอง
อภิปราย

การ check digit จะใชกับชุดรหัสท่ีเปนตัวเลข (numeric) และมีขนาดความยาวท่ีมีผลตอความเสี่ยง
ของการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกรหัส  ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ี ICD ไมมี check digit ในทางตรง
ขาม ดูเหมือนวารหัสยา 24 หลัก เปนชุดตัวเลขท่ีควรมีการ check digit ผนวกเขาไปดวย ซึ่งจะทําใหคุณภาพ
การบันทึกขอมูลรหัสยา 24 หลักดีข้ึน หลักการ check digit นี้ถูกนําไปใชกับรหัสทางการแพทยในประเทศท่ีมี
การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพอยูในลําดับตนๆ ของโลก เปนสิ่งยืนยันถึงความสําคัญท่ีจําเปนตองผนวกการ
check digit นี้ในรหัสทางการแพทยท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดความคลาดเคลื่อน และถึงแมการใช
algorithm ในการ check digit ท่ีมีความซับซอนมากเพียงไร ก็ไมไดเปนอุปสรรคในการนํา algorithm นั้นไป
ใชจริงในกระบวนการตรวจสอบ  เนื่องจาก algorithm เหลานั้นสามารถถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบคําสั่ง
คอมพิวเตอรและปจจุบันก็ไดมีการใชคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูลรหัสทางการแพทยอยูแลว กระบวนการ
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ตรวจสอบ check digit จึงสามารถเกิดข้ึนพรอมๆ กับกระบวนการบันทึกขอมูลไดโดยไมเปนภาระตอผูบันทึก
ขอมูล

ในปจจุบันรหัสทางการแพทย ICD และรหัสยา 24 หลักไดถูกประกาศใหใชในระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย   และถูกนําไปใชในการวิเคราะหคาใชจายดานสุขภาพโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังนักวิจัย
ดวย รหัสเหลานี้ไมไดผนวกตัวเลข check digit ไวดวย จึงไมสามารถตรวจสอบเบื้องตนไดเลยวารหัสท่ีถูก
บันทึกนั้นถูกตองหรือไม หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอาจจะสงผลกระทบ ในวงกวางดานการเงิน รวมท้ังทิศ
ทางการพัฒนาระบบสุขภาพจากผลสรุปของนักวิจัยท่ีเกิดจากรหัสท่ีผิดพลาดได

ดวยแนวคิดท่ีวาหากเราสามารถทราบไดวาขอมูลท่ีเราปอนเขาโปรแกรมมีความผิดพลาด จะเปนสิ่งท่ี
ทําใหเราตองตรวจสอบการปอนขอมูลใหมอีกครั้งเพ่ือใหถูกตองกอนการบันทึก การใชตัวเลขตรวจสอบใน
ข้ันตอนกอนการบันทึกรหัสชุดตัวเลขจึงเปนอีกวิธีหนึ่งในการเพ่ิมคุณภาพของขอมูล โดยใสคําสั่งตรวจสอบ
ตัวเลข check digit ในโปรแกรมบันทึกขอมูลทางการแพทยและเม่ือมีการคลิกท่ีปุมบันทึก คําสั่งตรวจสอบนั้น
ก็จะทํางานแจงเตือนและไมอนุญาตใหบันทึกจนกวาจะกรอกชุดตัวเลขท่ีทําใหผลการตรวจสอบ check digit
จะถูกตอง

การใช check digit ไมไดทําใหรหัสชุดตัวเลขถูกตองรอยเปอรเซ็นต บางครั้งการตรวจสอบ check
digit ใหผลถูกตองของการตรวจสอบ แตความผิดพลาดนั้นอาจยังคงมีอยู  ข้ึนกับวิธีการในการใชตรวจสอบ
check digit วามีความครอบคลุมมากนอยเพียงใด ซึ่งวัตถุประสงคของการใชหลักการ check digit เพ่ือทําให
คุณภาพของขอมูลดีข้ึน

ในอนาคตหากประเทศไทยพัฒนารหัสมาตรฐานทางดานสุขภาพข้ึน อาจตองพิจารณาในการนํา
หลักการ check digit มาผนวกในรหัสดวย เนื่องจากจะชวยทําใหเกิดการควบคุมขอมูลท่ีดี ขอมูลมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

เอกสารอางอิง
[1] N. R. Wagner and P. S. Putter, “Error detecting decimal digits,” Communications of
the ACM, Prucnique, vol. 32, Number 1, pp. 106–110, January 1989.
[2] SNOMED CT® Technical Reference Guide, International Health Terminology
Standards Development, July 2011.
[3] Use of Healthcare Identifiers in Health Software Systems, Software Conformance
Requirements, National E-Health Transition Authority, Version 1.4, May 2011.
[4] C. McDonald, S. Huff, K. Mercer and J. A. Hernandez, “Logical Observation Identifiers
Names and Codes (LOINC) Users' Guide”, January 2009.
[5] “Check Digit Algorithms”, Department of Health Care Services  and Electronic Data
Systems, May 2007.
[6] SNOMED Clinical Terms® Technical Reference Guide, The International Health
Terminology Standards Development Organisation, July 2008.
[7] J. Kirtland, “Identification Numbers and Check Digit Schemes”, The Mathematical
Association of America, 2001.



66

[8] R. Hopkins, “Names and Numbers as Identifiers”, Strategic Short Study, CEN/TC 251
Secretariat: SIS-HSS  (Swedish Healthcare Standards Institution), May 1998.
[9] Data driver user guide, GS1 US the global language of business, Release 2.4, Version
1.0.
[10] M.  Spohr, World Health Organization, Health Informatics Series: Patient Identifiers.
[11] ประจิต หาวัตร, “การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information Systems Auditing) (ตอนท่ี 3)”,
เอกสารประกอบการบรรยาย  หัวขอวิชาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ.
[12] ประทิน ฮึงวัฒนากุล, “รหัสมาตรฐานดานยาและการสืบคน”, เอกสารประกอบคําบรรยาย.
[13] วรรษา เปาอินทร และคณะ, “บัญชีจําแนกโรคฉบับประเทศไทย สําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ (ICD-
10-TM For PCU)”, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข.
[14] วิทยา  ศรีดามา, “การพัฒนารหัสโรคและหัตถการ ICD-10TM”, สารราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ปท่ี 19,
2545.



67

ภาคผนวก 4
รายงานการประชุมพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสมาตรฐานยามาตรฐานไทย

1. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาและรหัสมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ
จํานวน 4 ครั้ง

อนุคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีหลักในการใหขอเสนอและพิจารณาการศึกษาและพัฒนารหัสยา
มาตรฐานเพ่ือใชในระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายในระดับรายการยาเสนอโครงสรางรหัสยามาตรฐาน
ท่ีสามารถใชงานไดหลายระบบงานสําหรับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ และสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เสนอกลไกกกลางท่ีทําหนาพัฒนาระบบรหัสยามาตรฐานและกําหนดรหัสยามาตรฐานยาใหม
รวมท้ังบริการขอมูลบัญชีและรหัสยามาตรฐานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบบริการสุขภาพ
โดยทีมท่ีปรึกษาและนักวิจัยพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน ไดนําเสนอผลการดําเนินตอคณะอนุกรรมการ
ฯ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปดังนี้

มีขอเสนอใหรูปแบบมาตรฐานขอมูลยาของประเทศไทย มีรายละเอียดและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
8 ตาราง ดังนี้ ซึ่งในแตละกลุมขอมูลจะประกอบไปดวยชุดขอมูลท่ีสามารถใหความหมายอยางจําเพาะตอ
ขอมูลยาแตกตางกัน ทําใหสามารถเลือกกลุมมาตรฐานขอมูลนี้ไปใชในหลายวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันใน
ระบบสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธของหนวยความคิดรวบยอดหลัก(Concepts) ซึ่ง
เปนแกนมาตรฐานขอมูล 8 กลุมหลัก

ความสัมพันธหนวยความคิดหลักท้ัง 8 concept ของ
รายการยาชื่อการคา AUGMENTIN
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2.การประชุมคณะทํางานบัญชียาและรหัสมาตรฐาน จํานวน 7 ครั้ง
โดยท่ีประชุมมีการศึกษาและทบทวนใหความเห็นในการพัฒนาในประเด็นตางๆ ดังนี้
 มีการศึกษาทบทวนความรูการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานของประเทศไทย และ

ตางประเทศอยางนอย 5 ประเทศ ประกอบดวยประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศในกลุมอาเซียน เชน
USA UK Australia New Zealand Hong Kong Singapore เปนตน

 มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทของระบบบริการ
สุขภาพไทย และสอดคลองกับมาตรฐานในระดับสากล

 พัฒนารูปแบบและโครงสรางบัญชีขอมูลและรหัสยามาตรฐานของประเทศไทย
 ซึ่งทางคณะทํางานไดรวบรวมประเด็นวิชาการท่ีไดหารือเพ่ือเปนขอสรุปและเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา

บัญชียาและรหัสมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ   เพ่ือใหขอคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานตอไป

3.ประชุมรับฟงความคิดเห็น จํานวน 2 ครั้ง
3.1 การประชุมครั้งท่ี 1 “การพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย”
โรงแรมริชมอนด นนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร  จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 75 คน ประกอบดวย

หนวยงาน จํานวน
1. โรงเรียนแพทย 18
2. โรงพยาบาลของรัฐ/สสจ 19
3. โรงพยาบาลเอกชน 5
4. บริษัท/Vendor HIS 10
5. อ่ืนๆ 23
รวม 75

วัตถุประสงคประชุม:
 เพ่ือนําเสนอแนวคิดการพัฒนารหัสมาตรฐานยาของประเทศไทย
 รับฟงขอคิดเห็นในการพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการพัฒนารหัสมาตรฐาน

ขอมูลยา
โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลาวเปดการประชุม และบรรยายใหท่ี

ประชุมทราบนโยบายและบทบาทของคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยาเวชภัณฑการเบิกจายคาตรวจ
วินิจฉัยและคาบริการทางการแพทย ท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน  รวมถึงการ
ดําเนินงานของอนุกรรมการฯท้ัง 6 คณะภายใตคณะกรรมการฯ เชนคณะอนุกรรมการตอรองราคายาท่ีทาน
เปนประธาน    ซึ่งบัญชีขอมูลยาและรหัสยาท่ีเปนมาตรฐาน เปนขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญ ท่ีนอกจากจะใชในการ
ติดตามและประเมินคาใชจายการใหบริการแลวยังมีความจําเปนสําหรับการใหบริการท่ีปลอดภัยสําหรับผูปวย
และใหมีการบริหารระบบการเบิกจายท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการวางแผนท่ีชัดเจนในการใชประโยชนจาก
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ระบบ  จึงตองมีการบูรณาการระบบจากรหัสมาตรฐานยาท่ีมีอยูใหมีความตอเนื่องและตอยอดการพัฒนาใหมี
ความครอบคลุมยิ่งข้ึน

บรรยากาศและผูเขารวมประชุม
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การประเมินความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐาน
ประเด็น ระดับความเห็น

1.ไดรับความรูจากการประชุมครั้งนี้ 3.95
2. การประชุมเปนประโยชนตอการทํางาน 3.90
3. มาตรฐานขอมูลสุขภาพมีความจําเปนกับระบบขอมูลสุขภาพของประเทศ 4.54
4. มาตรฐาน TMT มีความเหมาะสมในการใชกับประเทศไทย 3.84
5. มาตรฐาน TMT ไมยากจนเกินไป 3.56
6. มาตรฐาน TMT ไปใชในท่ีทํางาน 3.87
7. ควรมีการประชุมเชนนี้อยางสมํ่าเสมอ 4.26
8. ควรมีเครือขายของคนทํางานและผูสนใจเรื่องมาตรฐานขอมูลสุขภาพในไทย 4.44
9. ควรมีเครือขายของคนทํางานและสนใจเรื่อง TMT 4.41
10. ควรมีสื่อกลาง (จดหมายขาว Facebook เปนตน) ในการติดตามเรื่องมาตรฐานขอมูล
สุขภาพ&TMT

4.61

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ
1. เสนอแนะใหการประชุมมีผูบริหารและฝายปฏิบัติมารวมพรอมกัน เชน ผูบริหาร รพ. เภสชักร

สารสนเทศมารับฟงพรอมๆกันเพ่ือจะไดทราบนโยบายและปญหาในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนว
ทางการปฏิบัติรวมกัน

2. การนําไปใชเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนใหเปนปจจุบัน และทุกกองทุนใชรหัสเดียวกันเพ่ือใหงายตอ
ผูปฎิบัติ

3. กําหนดรหัสมาตรฐาน ควรเริ่มตนจากตนทางเสมอ ตัวอยาง เชน รหัสมาตรฐานยา ควรเริ่มตนตั้งแต
การจดทะเบียนยา เปนตน

4. ใหมีการแจงรายงานความคืบหนาหรือการพัฒนาเพ่ือใหทราบขอมูล และมีชองทางใหเสนอแนะตางๆ
5. ความครอบคลุมของรหัสมีขอบเขตอยางไร เชนกรณีมีเกลือท่ีเปนสวนประกอบท่ีตางกัน ซึ่งสงผลตอ

การสั่งใช และขอมูลอ่ืนการใชตางกัน ทาง TMT ไดกําหนดการรองรับอยางไร
6. TMT มีความเหมาะสมระดับหนึ่ง ควรตองพัฒนาเพ่ือตอบโจทยทางดาน Clinical ใหมากข้ึน
7. การจัดการอบรมควรใหระยะเวลาท่ีมากข้ึนและควรมีการอบรมเฉพาะดาน IT ในการสงขอมูลท่ี

ถูกตอง
8. เปนกําลังใจใหทีมพัฒนา อยากใหกําหนดใหชัดเจนวาจะเหลือ Standard code เพียงระบบเดียว

ภายในเวลาเทาไร เพราะคอนขางเปนภาระของผูจัดทําขอมูลในการดูแลหลายๆระบบ

3.2 การประชุมครั้งท่ี 2 “รับฟงความคิดเห็นการพัฒนารหัสยามาตรฐานและขอมูลยาของประเทศไทย”
วัตถุประสงค:

1. เพ่ือสรางความเขาใจระบบขอมูลยาสําหรับการเบิกจายสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
2. เพ่ือนําเสนอแนวคิดการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
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3. รับฟงขอคิดเห็นในการพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการพัฒนารหัสมาตรฐาน
ขอมูลยา

จํานวนผูเขารวมประชุม 400 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถาม 259 จําแนกไดดังนี้
หนวยงาน จํานวน

โรงเรียนแพทย 30
โรงพยาบาลของรัฐ/สสจ 214
โรงพยาบาลเอกชน 1
บริษัท/Vendor HIS 1
อ่ืนๆ 13
รวม 259

จากการประเมินความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐาน
ประเด็น ระดับความเห็น

1.ไดรับความรูจากการประชุมคร้ังนี้ 3.61
2. การประชุมเปนประโยชนตอการทํางาน 3.62
3. มาตรฐานขอมูลสุขภาพมีความจําเปนกับระบบขอมูลสุขภาพของประเทศ 4.28
4. มาตรฐาน TMT มีความเหมาะสมในการใชกับประเทศไทย 3.62
5. มาตรฐาน TMT มีความครอบคลุมขอมูลยาในหนวยงาน 3.46
6. มาตรฐาน TMT ชวยเพิ่มความถูกตองของขอมูลยา 3.64
7. มาตรฐาน TMT เหมาะสมตอการนําไปใชงาน 3.49
8. มาตรฐาน TMT ชวยลดเวลาในการปฎิบัติงาน 3.12
9. มาตรฐาน TMT เปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนขอมูล 3.75
10. มาตรฐาน TMT มีความยากในระดับ (1=ไมยาก--> 5=ยาก) 3.18
11. มาตรฐาน TMT มีความชดัเจน 3.43
12. มาตรฐาน TMT สามารถปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอด 3.58
13. ควรมีการประชุมเชนนี้อยางสม่ําเสมอ 3.85
14. ควรมีเครือขายของคนทํางานและผูสนใจเร่ืองมาตรฐานขอมูลสุขภาพในไทย 3.96
15. ควรมีเครือขายของคนทํางานและสนใจเร่ือง TMT 3.94
16. ควรมีสื่อกลาง (จดหมายขาว Facebook เปนตน) ในการตดิตามเร่ืองมาตรฐานขอมูล
สุขภาพ&TMT

4.16

17.ควรมีเคร่ืองมือสนับสนุนในการติดตาม มาตรฐาน TMT 4.36
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ
การประชุมและการนําเสนอ
 การประชุมทางไกล ลดระยะเวลาการเดินทาง มีชองทางในการซักถาม
 ควรมีการแยกกลุมการประชุมออกจากกัน เชน กลุม ผอ. ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
 เวลาชี้แจงมากเกินไป ควรสรปุใหกระชับ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับอยางชัดเจน
 ควรจัดประชุมข้ึนบอยๆ หรือ ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน
 ควรมีเพ่ิมตัวอยางใหมากกวานี้ และนําเสนอปญหาท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึนหรือท่ีพบแลวเพ่ือใหเขาใจ

มากข้ึน
การพัฒนารหัสยามาตรฐาน
 ศมสท. และ สกส. ควรใหเภสัชกรมีสวนมากกวานี้ จะทําใหไดขอมูลเพ่ือการทํางานท่ีละเอียด

รอบคอบ ครอบคลุม โดยเฉพาะมิติการบริหารขอมูลยาใน รพ.
 โปรแกรมให รพ สําหรับตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีสงเบิกกอนสั่งเบิกกับ สกส. เพ่ือจะได

แกไขขอมูลเบื้องตนไดกอนบางบางสวน
 ควรสํารวจ รพ.ดานความพรอม ของโปรแกรม IT กอนปรับเปลี่ยนระบบ
 ในแตละ รพ. มีโปรแกรมท่ีตางกัน ไมสามารถรวมขอมูลเพ่ือเชื่อมโยง code ไปยังแตละ trade

name ได เนื่องจากมีการเปลี่ยนบริษัทยาบอยๆ
 จัดหาโปรแกรมท่ีตรงกับความตองการของหนวยงานท่ีดูแลระบบแจก รพ. ท่ัวประเทศ
 สงโปรแกรมเมอรไปชวยแตละ รพ. (Intensive) เพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีกําหนด
 สําหรับการพัฒนาตองใชกอนถึงจะรูวามีปญหามากนอยแคไหน
 ควรทํา TMT ใหครอบคลุม ทุกรายการยาท่ีมีในประเทศ แลวอาจเรียกบริษัทยาตางๆ ใหรับทราบ

ดวย เพราะบางทีอาจใชการทํางานท่ีสอดประสานกันได
 ควรมีการกําหนดมาตรฐานของฐานขอมูลใหโรงพยาบาลทราบอยางละเอียด เพ่ือความครบถวนของ

ขอมูลสําหรับเบิกจาย ในระบบตางๆ
การประกาศใชรหัส
 รหัสมาตรฐานควรสรุปในประเทศวาเปนรหัสท่ีแนชัดเพ่ือใหผูปฏิบัติงานจะไดไมทํางานซ้ําซอนกัน
 การพัฒนารหัสยามาตรฐานใหครอบคลุมยาสมุนไพร และยาท่ี รพ.ผลิตเองรวมถึงยาท่ีควบคุมโดย อย.

เชน ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอประสาทประเภทตางๆ
 ควรตกลงในทุกกองทุนใหใชรหัสมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นความยุงยากของผูปฏิบัติ
 ควรชี้แจงวาสําหรับการใชมาตรฐานอยางชัดเจน เชนตองปฏิบัติอยางไร มีการกําหนดเริ่มเม่ือไร

เอกสาร
 เนนแจกเปน CD และสามารถ download จากเว็บไซด
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ภาคผนวก 5
หนังสือราชการที่เก่ียวของ

1. คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหาร
เวชภัณฑ
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2. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุดท่ี กค. 0422.2/ว.178 เรื่องแนวปฏิบัติการสงขอมูลการใชยานอกบัญชี
ยาหลักแหงชาติในระบบเบิกจายตรง
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3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจําเปนตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส: บัญชีรายการขอมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
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ภาคผนวก 6
มาตรฐานรูปแบบยาของ EDQM (EDQM Standard Terms Update 2013)

Part 1 Dosage forms
1.1 oral preparations-liquid and semi-solid forms

1.2 oral preparations-solid forms

1.3 oromucosal preparations

1.4 preparations for dental use

1.5 cutaneous and transdermal preparations

1.6 eye preparations

1.7 ear preparations

1.8 nasal preparations

1.9 vaginal preparations

1.10 rectal preparations

1.11 preparations for inhalation

1.12 parenteral preparations

1.13 implants

1.14 preparations for dialysis

1.15 preparations for intravesical and urethral use

1.16 tracheopulmonary preparations

1.17 endocervical preparations

1.18 intramammary preparations

1.19 intrauterine preparations

1.20 environmental preparations

1.21 medicinal gases

1.22 miscellaneous

Part 2 Routes and Methods of administration
Part 3 Combined Terms
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Part 1 : Dosage forms

Term Status Description

1.1 oral preparations-liquid and
semi-solid forms

Concentrate for oral suspension Current Liquid preparation intended to be diluted in the
prescribed liquid to obtain an oral suspension.

Oral drops, solution Current Liquid, usually multidose preparation intended for
oral use. It consists of active substance(s) dissolved
in a suitable vehicle. 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.

Oral drops, suspension Current Liquid, usually multidose preparation intended for
oral use. It consists of active substance(s)
dispersed in a suitable vehicle. 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.

Oral drops, emulsion Current Liquid, usually multidose preparation 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
dose may be diluted in water or another suitable
liquid before swallowing.

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

Oral solution Current Liquid single-dose or multidose preparation
intended for oral use. It consists of active
substance(s) dissolved in a suitable vehicle. 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.

Oral suspension Current Liquid single-dose or multidose preparation
intended for oral use. It consists of active
substance(s) dispersed in a suitable vehicle. 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.

Oral emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
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.

Oral gel Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
intended for oral use. It consists of a gel, usually
hydrophilic, to be swallowed after administration to
the oral cavity.
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Term Status Description

Oral paste Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
intended for oral use. It consists of a paste to be
swallowed after administration to the oral cavity.

Powder for oral solution Current 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.

Powder for oral suspension Current 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.

Granules for oral solution Current Solid preparation consisting of aggregated particles
which may include excipients to facilitate wetting
and dissolution in the specified liquid. The oral
solution is usually prepared just before
administration to the patient.

Granules for oral suspension Current Solid preparation consisting of aggregated particles
which may include excipients to facilitate wetting
and dispersion in the specified liquid. The oral
suspension is usually prepared just before
administration to the patient.

Powder and solvent for oral solution Current Package of two containers, one containing powder
for oral solution and the other the solvent to be
used in the preparation of the oral solution.

Powder and solvent for oral suspension Current Package of two containers, one containing powder
for oral suspension and the other the liquid to be
used in the preparation of the oral suspension.

Lyophilisate for suspension Current Freeze-dried preparation to be dissolved or
dispersed in a suitable solvent before
administration.

Syrup Current Liquid multidose or single dose preparation
intended for oral use. Syrups are aqueous
preparations characterised by a sweet taste and a
viscous consistency and usually contain aromatic or
other flavouring agents. 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.

Powder for syrup Current Solid preparation consisting of (a) solid active
substance(s) which may also include excipients to
facilitate dissolution in water and to obtain the
characteristics of a syrup.

Granules for syrup Current Solid preparation consisting of aggregated particles
which may include excipients to facilitate dissolution
in water and to obtain the characteristics of a
syrup.

Soluble tablet Current To be dissolved in liquid before being swallowed.
Dispersible tablet Current To be dispersed in liquid before being swallowed.
Herbal tea Current Consists exclusively of one or more herbal drugs

intended for the preparation of an oral aqueous
preparation by means of decoction, infusion or
maceration. Herbal teas are usually presented in
bulk form or in bags. The tea is prepared
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Term Status Description

immediately before oral intake.

Concentrate for oral solution Current Liquid preparation intended to be diluted in the
prescribed liquid to obtain an oral solution

1.2 oral preparations-solid forms

Oral powder Current 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.

Instant herbal tea Current Solid preparation consisting of a lyophilised herbal
drug extract intended to be dissolved in water
before oral use. Instant herbal teas are supplied in
bulk form (multidose) or in sachets (single-dose).

Effervescent powder Current Single-dose or multidose preparation generally
containing acid substances and carbonates or
hydrogen carbonates which react rapidly in the
presence of water to release carbon dioxide.
Effervescent powders are intended to be dissolved
or dispersed in water before administration.

Granules Current 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.

Effervescent granules Current Single dose or multidose preparation consisting of
uncoated granules generally containing acidic
substances and carbonates or hydrogen carbonates
which 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.

Gastro-resistant granules Current Solid delayed-release preparation of granules
intended to resist the gastric fluid and to release
the active substance(s) in the intestinal fluid. These
properties are 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.

Prolonged-release granules Current Solid modified-release preparation of granules
showing a slower release of the active substance(s)
than that of the conventional-release granules.
Prolonged release is achieved by a special
formulation design and/or manufacturing method.
They are usually single-dose preparations intended
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Term Status Description

for oral use.

Modified-release granules Current Solid preparation of granules showing a rate and/or
place of release different from that of the
conventional release granules. Modified release is
achieved by a special formulation design and/or
manufacturing method. They are usually single-
dose preparations intended for oral use.

Cachet Current Solid disc-shaped dosage form made of wafer
enclosing a unit-dose for oral use.

Capsule, hard Current 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.

Capsule, soft Current 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.

Gastro-resistant capsule, hard Current 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.

Gastro-resistant capsule, soft Current Solid single-dose, delayed-release preparation
contained in a soft shell. The preparation is
intended to resist the gastric fluid and to release
the active substance(s) in the intestinal fluid. Soft
gastro-resistant capsules are usually formed, filled
and sealed in one operation. They may contain a
liquid or semi-solid preparation in the gastro-
resistant shell. Soft gastro-resistant capsules are
intended for oral use.

Chewable capsule, soft Current Solid single-dose preparation contained in a soft
shell. The soft capsule is intended to be chewed to
release its contents into the mouth. The contents of
the soft shell may be a semi-solid or liquid
preparation intended for local action or systemic
delivery after absorption through the oral mucosa
or, when swallowed, in the gastrointestinal tract.
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Term Status Description

Prolonged-release capsule, hard Current Solid single-dose, modified-release preparation
contained in a hard shell. The preparation shows a
slower release of the active substance(s) than that
of the 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.

Prolonged-release capsule, soft Current Solid single-dose, modified-release preparation
contained in a soft shell. The preparation shows a
slower release of the active substance(s) than that
of the conventional-release capsule. Prolonged
release is achieved by a special formulation design
and/or manufacturing method. Soft prolonged-
release capsules are intended for oral use.

Modified-release capsule, hard Current Solid single-dose preparation contained in a hard
shell. The preparation shows a rate, a place and/or
a time of release different from that of the
conventional-release capsule. This deliberate
modification is achieved by a special formulation
design and/or manufacturing method. They are
intended for oral use.

Modified-release capsule, soft Current Solid single-dose, modified-release preparation
contained in a soft shell. The preparation shows a
rate, a place and/or a time of release different from
that of the conventional-release capsule. This
deliberate modification is achieved by a special
formulation design and/or manufacturing method.
Soft modified-release capsules are intended for oral
use.

Tablet Current 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 the
gastrointestinal fluids by a rate depending
essentially on the intrinsic properties of active
substance(s) (conventional release).

Coated tablet Current 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
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).

Film-coated tablet Current 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.
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Term Status Description

Effervescent tablet Current 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.

Orodispersible tablet Current 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.

Oral lyophilisate Current 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.

Gastro-resistant tablet Current 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.

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

Modified-release tablet Current Solid single-dose tablet showing a rate, a place
and/or a time of release different from that of the
conventional-release tablet. This deliberate
modification is achieved by a special formulation
design and/or manufacturing method. Modified-
release tablets are intended for oral administration.

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

Medicated chewing-gum Current 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.

Oral gum Current Solid single-dose preparation with a gum-like
consistency. It is intended to be sucked or chewed
before being swallowed. Medicated chewing gum is
excluded.

[R] Pill Rejected Use instead 'Tablet'.
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Term Status Description

Pillules Current Solid preparation for homoeopathic use. They are
obtained from sucrose, lactose or other suitable
excipients. Pillules may be prepared by
impregnation of preformed pillules with a dilution or
dilutions of homoeopathic stocks or by progressive
addition of these excipients and the addition of a
dilution or dilutions of homoeopathic stocks. Pillules
are intended for oral or sublingual use.

Continuous-release intraruminal device Current Solid single-dose preparation intended for oral use
in ruminant animals. It is designed to be retained in
the rumen to deliver the active substance(s) in a
continuous manner at a defined rate over a defined
period of time. This may be achieved by erosion,
corrosion, diffusion, osmotic pressure or any other
suitable chemical, physical or physico-chemical
means.

Pulsatile-release intraruminal device Current Solid single-dose preparation intended for oral use
in ruminant animals. It is designed to be retained in
the rumen to deliver the active substance(s) in a
pulsatile manner by the release of a specific
quantity of active substance(s) at one or several
defined intermediate intervals. This may be
achieved by corrosion by ruminal fluids of the
metallic elements of the intraruminal device which
leads to sequential release of the constituent units
which are usually in the form of tablets.

Lick block Current Solid block containing active substance(s) intended
for veterinary use. It is formed by pressing.
Administration takes place when the animal is
licking the block.

Premix for medicated feeding stuff Current Liquid, semi-solid or solid preparation intended to
facilitate oral administration of active substances to
animals. Premixes for medicated feeding stuff are
used exclusively in the preparation of medicated
feeding stuffs. Used as powders or granules, they
are free-flowing and homogeneous. Used in liquid
form, they are homogeneous suspensions or
solutions which may be obtained from thixotropic
gels or structured liquids. The particle size and
other properties are such as to ensure uniform
distribution of the active substance(s) in the final
feeding stuff.

Medicated pellets Current Solid single-dose or multidose preparation intended
for veterinary use. Medicated pellets are presented
in the form of large granules usually formed by
extrusion.

Orodispersible film Current Single or multilayer sheet of suitable material(s) to
be placed in the mouth where it disperses rapidly
before being swallowed.

1.3 oromucosal preparations

Gargle Current 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.

Concentrate for gargle Current Liquid preparation consisting of an aqueous solution
intended to be diluted in water to obtain a gargle.
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Gargle, powder for solution Current Solid preparation consisting of one or more
powders intended to be dissolved in water to obtain
a gargle.

Gargle, tablet for solution Current Solid preparation consisting of a tablet intended to
be dissolved in water to obtain a gargle.

Oromucosal solution Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of a solution intended for oromucosal
use.

Oromucosal suspension Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of a suspension intended for oromucosal
use.

Oromucosal drops Current 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.

[D] Oromucosal spray Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Oromucosal spray,
emulsion', 'Oromucosal spray, solution' or
'Oromucosal spray, suspension' as appropriate.

Oromucosal spray, emulsion Current Liquid, usually multidose preparation consisting of
an emulsion 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.

Oromucosal spray, solution Current 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.

Oromucosal spray, suspension Current Liquid, usually multidose preparation consisting of a
suspension 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.

[D] Sublingual spray Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Sublingual spray,
emulsion', 'Sublingual spray, solution' or 'Sublingual
spray, suspension' as appropriate.

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

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

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

Mouthwash Current 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
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is neutral.

Mouthwash, tablet for solution Current Solid preparation consisting of an uncoated tablet
intended to be dissolved in water to obtain a
mouthwash.

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

Oromucosal gel Current 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.

Oromucosal paste Current 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.

Oromucosal ointment Current Semi-solid multidose preparation consisting of an
ointment 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

Oromucosal cream Current Semi-solid, usually multidose preparation consisting
of an oil-in-water emulsion intended for oromucosal
use. Oromucosal creams are applied to the oral
cavity or onto a specific part of the oral cavity,
other than the gingivae, to obtain a local effect.

Buccal film Current Single or multilayer sheet of suitable material(s) to
be applied to the buccal cavity (pouch) to obtain a
systemic effect.

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

Gingival paste Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a paste of solid particles finely
dispersed in a hydrophilic basis intended for
gingival use to obtain a local effect.

Oromucosal capsule Current Solid single-dose preparation contained in a soft
shell to be chewed or sucked to obtain a local effect
in the oral cavity.

Sublingual film Current Single or multilayer sheet of suitable material(s)
intended for sublingual use to obtain a systemic
effect.

Sublingual tablet Current 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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Muco-adhesive buccal tablet Current Solid single-dose preparation to be applied to the
buccal mucosa to obtain a systemic delivery over an
extended period of time. Mucoadhesive buccal
tablets are usually prepared by compression of
mixtures of powders or granulations into tablets
with a shape suited for the intended use. They
usually contain hydrophilic polymers, which on
wetting with saliva produce a flexible hydrogel that
adheres to the buccal mucosa.

Buccal tablet Current Solid single-dose preparation to be applied to the
buccal cavity (pouch) to obtain systemic delivery.
Buccal tablets are prepared by compression of
mixtures of powders or granulations into tablets
with a shape suited for the intended use.

Lozenge Current 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.

Compressed lozenge Current Solid single-dose preparation intended to be sucked
to obtain a local or systemic effect. It is prepared
by compression and is often rhomboid in shape.
Compressed lozenges usually contain flavouring and
sweetening agents. They dissolve or disintegrate
slowly when sucked.

Pastille Current 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.

1.4 preparations for dental use

Periodontal powder Current Solid preparation consisting of one or more
powders intended for administration within the
tooth socket/periodontal membrane.

Dental cement Current Semi-solid preparation intended for application in or
on teeth, which subsequently hardens to form a
seal or bond.

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

Dental stick Current Solid single-dose preparation for dental use. The
rod-shaped stick is usually prepared by
compression or moulding.

[D] Dental insert Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Periodontal insert'.

Dental powder Current Solid preparation consisting of one or more
powders intended for administration on teeth and
gums.

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

Dental suspension Current Liquid, usually multidose preparation consisting of a
suspension intended for administration on teeth
and gums.
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Dental emulsion Current Liquid, usually multidose preparation consisting of
an emulsion intended for administration on to the
teeth and the gums.

Toothpaste Current Semi-solid, usually multidose preparation consisting
of a hydrophilic paste intended to be rubbed onto
the teeth.

Periodontal gel Current Gel to be placed in the pouch between the tooth
and the gingiva.

Periodontal insert Current Solid single-dose preparation consisting of a
medicated insert to be placed within the tooth
socket/periodontal membrane. The biodegradable
insert is a sheet which slowly releases active
substance(s).

Powder and solution for dental cement Current Powder and solution to be used in the preparation
of a dental cement.

Powder for dental cement Current Powder to be used in the preparation of a dental
cement.

Solution for dental cement Current Solution to be used in the preparation of a dental
cement.

Dental paste Current 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.

1.5 cutaneous and transdermal
preparations

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

Cream Current 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.

Gel Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a single-phase basis of liquids gelled
by a suitable gelling agent. Active substance(s) are
dissolved or dispersed in the basis, which may be
hydrophilic or hydrophobic. Gels are intended for
cutaneous use.

Ointment Current 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.

Cutaneous paste Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
containing a large proportion of finely divided solids
dispersed in the basis. Cutaneous pastes are
intended for cutaneous use.
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Medicated plaster Current 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.

Cutaneous foam Current Liquid, usually multidose preparation, usually
presented in a pressurised container equipped with
an applicator suitable for delivery of a foam
consisting of large volumes of gas dispersed in a
liquid containing active substance(s). Cutaneous
foams are intended for cutaneous use.

Shampoo Current 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.

Cutaneous spray, solution Current Preparation, usually multidose, consisting of a
solution in a pressurised container with a spray
valve or in a container equipped with a spray pump.
The solution is intended for cutaneous use.

Cutaneous spray, suspension Current Preparation, usually multidose, consisting of a
suspension in a pressurised container with a spray
valve or in a container equipped with a spray pump.
The suspension is intended for cutaneous use.

Cutaneous spray, powder Current Solid, usually multidose preparation presented in a
pressurised container with a spray valve or in a
container equipped with a spray pump. The spray is
intended for cutaneous use.

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

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

Concentrate for cutaneous solution Current Liquid preparation intended for dilution in a suitable
vehicle to obtain a cutaneous solution.

Powder for cutaneous solution Current Solid preparation consisting of a powder intended
to be dissolved in the specified liquid to create a
cutaneous solution. Freeze-dried powders are
included.

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

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

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

Cutaneous patch Current 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.
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Solution for iontophoresis Current Aqueous solution intended for transdermal delivery
by means of iontophoresis.

Powder for solution for iontophoresis Current Solid preparation consisting of a powder intended
to be dissolved in the specified liquid to create a
solution for iontophoresis. Freeze-dried powders are
included.

Transdermal patch Current 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.

Collodion Current 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.

Medicated nail lacquer Current Liquid preparation to be applied to the nails to form
a lacquer by evaporation of the volatile solvent.

[R] Nail solution Rejected
Poultice Current Hydrophilic heat-retentive basis in which solid or

liquid active substances are dispersed. Poultices are
usually spread thickly on a suitable dressing and
heated before application to the skin.

Cutaneous stick Current Solid single-dose 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.

[D] Cutaneous sponge Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Medicated sponge'.
Any specific route of administration is to be
indicated through a combined term.

Impregnated dressing Current A piece or strip of gauze or other suitable fabric
impregnated with a liquid or semi-solid preparation
intended for cutaneous use.

[D] Collar Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Medicated collar'.

Medicated collar Current Matrix impregnated with (an) active substance(s),
which is worn around the animal's neck. The active
substance(s) are released by diffusion, by
mechanical means or by vaporisation over a period
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of time. This term replaces 'Collar'.

Medicated pendant Current Matrix impregnated with (an) active substance(s),
which is fixed to a device to be worn for example
around the animal’s neck.

Ear tag Current Matrix impregnated with (an) active substance(s),
which is fixed to a device to be tagged on the
animal's ear. The active substance(s) are released
by diffusion, by mechanical means or by
vaporisation over a period of time.

Dip solution Current Liquid preparation consisting of a solution intended
for veterinary use by dipping.

Dip suspension Current Liquid preparation consisting of a suspension
intended for veterinary use by dipping.

Dip emulsion Current Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for veterinary use by dipping.

Concentrate for dip solution Current Liquid preparation to be diluted in the prescribed
liquid to obtain a dip solution.

Concentrate for dip suspension Current Liquid preparation to be diluted in the prescribed
liquid to obtain a dip suspension.

Concentrate for dip emulsion Current Liquid preparation to be diluted in the prescribed
liquid to obtain a dip emulsion.

Powder for dip solution Current Solid preparation of one or more particulate solids
to be dissolved in the prescribed liquid to obtain a
dip solution.

Concentrate for solution for fish
treatment

Current Concentrate to be diluted to produce a solution
intended for the treatment of fish by immersion.

Powder for suspension for fish treatment Current Powder to be used to produce a suspension
intended for the treatment of fish by immersion.

Pour-on solution Current Liquid preparation consisting of a solution intended
for pour-on use for the prevention and treatment of
ectoparasitic and/or endoparasitic infestations of
animals. Pour-on solutions are applied in volumes
that are usually greater than 5 mL.

Pour-on suspension Current Liquid preparation consisting of a suspension
intended for pour-on use for the prevention and
treatment of ectoparasitic and/or endoparasitic
infestations of animals. Pour-on suspensions are
applied in volumes that are usually greater than 5
mL.

Pour-on emulsion Current Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for pour-on use for the prevention and
treatment of ectoparasitic and/or endoparasitic
infestations of animals. Pour-on emulsions are
applied in volumes that are usually greater than 5
mL.

[R] Scalp solution Rejected Use instead 'Cutaneous solution'.
[R] Scrub Rejected
Spot-on solution Current Liquid preparation consisting of a solution intended

for spot-on use for the prevention and treatment of
ectoparasitic and/or endoparasitic infestations of
animals. Spot-on-solutions are applied in volumes
that are usually less than 10 mL.

Spot-on suspension Current Liquid preparation consisting of a suspension
intended for spot-on use for the prevention and
treatment of ectoparasitic and/or endoparasitic
infestations of animals. Spot-on-suspensions are
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applied in volumes that are usually less than 10 mL.

Spot-on emulsion Current Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for spot-on use for the prevention and
treatment of ectoparasitic and/or endoparasitic
infestations of animals. Spot-on-emulsions are
applied in volumes that are usually less than 10 mL.

Teat dip solution Current (draft) Liquid preparation consisting of a solution
intended for teat use. The teats of an animal are
dipped pre- and, where necessary, post-milking to
reduce the population of pathogenic micro-
organisms on the surfaces.

Teat dip suspension Current (draft) Liquid preparation consisting of a suspension
intended for teat use. The teats of an animal are
dipped pre- and, where necessary, post-milking to
reduce the population of pathogenic micro-
organisms on the surfaces.

Teat dip emulsion Current (draft) Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for teat use. The teats of an animal are
dipped pre- and, where necessary, post-milking to
reduce the population of pathogenic micro-
organisms on the surfaces.

Teat spray solution Current (draft) Liquid preparation consisting of a solution
intended to be sprayed onto the teats of an animal
pre-, and where necessary, post-milking to reduce
the population of pathogenic micro-organisms on
the surfaces.

Transdermal gel Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a single-phase basis of liquids gelled
by a suitable gelling agent. Active substance(s) is
(are) dissolved or dispersed in the basis, which may
be hydrophilic or hydrophobic. Transdermal gels are
intended for transdermal use.

Transdermal solution Current Single-dose or multidose preparation consisting of
active substance(s) dissolved in a suitable liquid,
intended for transdermal use. The term
'Transdermal solution' is used only when more
specific terms such as 'Pour-on solution', 'Solution
for iontophoresis', 'Spot-on solution' and
'Transdermal spray, solution' do not apply.

Transdermal spray, solution Current Preparation, usually multidose, consisting of a
solution in a pressurised container with a spray
valve or a container equipped with a spray pump.
The solution is intended for transdermal use

Transdermal system Current Assembly of components intended for transdermal
delivery driven by external forces (e.g. electric
current, chemical reaction,...). Transdermal patch is
excluded.

Solution for skin-prick test Current Allergen product for diagnostic use.
Solution for skin-scratch test Current Allergen product for diagnostic use.
Plaster for provocation test Current Allergen product for provocation test.
1.6 eye preparations
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Eye cream Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile cream intended for ocular
use. Eye creams may be presented in collapsible
tubes fitted with a cannula and having a content of
not more than 5 g of the preparation. Eye creams
may also be presented in suitable designed single-
dose containers. The containers or nozzles of tubes
are of such a shape to facilitate administration
without contamination.

Eye gel Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile 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 gel may also
be presented in suitable designed single-dose
containers. The containers or nozzles of tubes are
of such a shape to facilitate administration without
contamination.

Eye ointment Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile 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 ointment
may also be presented in suitable designed single-
dose containers. The containers or nozzles of tubes
are of such a shape to facilitate administration
without contamination.

Eye drops, solution Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile 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.

Eye drops, emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile 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.

Eye drops, suspension Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of a sterile 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.

Eye drops, powder and solvent for
solution

Current Package of two containers containing sterile powder
for eye drops and sterile solvent to be used in the
preparation of eye drops by dissolving the powder
in the solvent.

Eye drops, powder and solvent for
suspension

Current Package of two containers containing sterile powder
for eye drops and sterile solvent to be used in the
preparation of eye drops by dispersion of the
powder in the solvent.

Eye drops, solvent for reconstitution Current Sterile solvent to be used for reconstitution of a
usually freeze-dried powder for eye drops.

Eye drops, prolonged-release Current Liquid sterile single-dose or multidose preparation
intended for ocular use. The active substance is
released over an extended period of time.



95

Term Status Description

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

Eye lotion, solvent for reconstitution Current Sterile solvent to be used for reconstitution of a
usually freeze-dried powder for eye lotion.

Ophthalmic insert Current Solid sterile preparation of suitable size and shape,
designed to be inserted in the conjunctival sac to
produce a local or ocular effect by the release of
(an) active substance (s) over a determined period
of time. Ophthalmic inserts generally consist of a
reservoir of active substance(s) embedded in a
matrix or bounded by a rate-controlling membrane.
They are presented individually in sterile containers.

Ophthalmic strip Current Sterile single-dose preparation consisting of a strip
made of a suitable material usually impregnated
with (an) active substance(s). Ophthalmic strips are
intended for use on the eye ball.

1.7 ear preparations

Ear cream Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of an cream intended for application to
the external auditory meatus, if necessary by
means of a tampon impregnated with the
preparation.

Ear gel Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a gel intended for application to the
external auditory meatus, if necessary by means of
a tampon impregnated with the preparation.

Ear ointment Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of an ointment intended for application
to the external auditory meatus, if necessary by
means of a tampon impregnated with the
preparation.

Ear drops, solution Current 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.

Ear drops, suspension Current 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.

Ear drops, emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of an emulsion 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.
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Ear drops, powder and solvent for
suspension

Current (draft) Package of two containers containing
powder for ear drops and solvent, respectively, to
be used in the preparation of ear drops by
dispersing the powder into the solvent.

Ear powder Current 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.

Ear spray, solution Current Liquid, usually multidose preparation consisting of a
solution intended for application to the external
auditory meatus by spraying to obtain a local effect.
Ear sprays are presented in containers with a spray
pump or in pressurised containers fitted with a
spray valve.

Ear spray, suspension Current Liquid, usually multidose preparation consisting of a
suspension intended for application to the external
auditory meatus by spraying to obtain a local effect.
Ear sprays are presented in containers with a spray
pump or in pressurised containers fitted with a
spray valve.

Ear spray, emulsion Current Liquid, usually multidose preparation consisting of
an emulsion intended for application to the external
auditory meatus by spraying to obtain local effect.
Ear sprays are presented in containers with a spray
pump or in pressurised containers fitted with a
spray valve.

Ear wash, solution Current 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.

Ear wash, emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting usually of an oil-in-water emulsion with a
pH within physiological limits. Ear washes are
intended to clean the external auditory meatus.

Ear tampon Current (draft) Solid single-dose preparation intended to be
inserted into the external auditory meatus for a
limited period of time. Ear tampons consist of a
suitable material impregnated with active
substance.

Ear stick Current (draft) Solid single-dose preparation of usually
conical shape intended to be inserted in the
external auditory meatus where it melts or
dissolves.

1.8 nasal preparations

Nasal cream Current Semi-solid single-dose or multidose preparation
consisting of a cream, usually of oil-in-water type,
intended for nasal use to obtain a local effect. Nasal
creams are usually presented in tubes fitted with a
nasal applicator.

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

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

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

Nasal drops, emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of an emulsion intended for nasal use by
means of a suitable applicator.

Nasal powder Current Solid, usually multidose preparation consisting of
(a) solid active substance(s) of one or more
powders intended for nasal use by insufflation into
the nasal cavity.

Nasal spray, solution Current Liquid single-dose or multidose preparation
presented as a solution in a container with or
without a metering dose valve or in a container
with a spray pump. Nasal sprays are intended for
nasal use.

Nasal spray, suspension Current Liquid single-dose or multidose preparation
presented as a suspension in a container with or
without a metering dose valve or in a container
with a spray pump. Nasal sprays are intended for
nasal use.

Nasal spray, emulsion Current Liquid single-dose or multidose preparation
presented as an emulsion in a container with or
without a metering dose valve or in a container
with a spray pump. Nasal sprays are intended for
nasal use.

Nasal wash Current Liquid single-dose or multidose preparation
consisting of usually an aqueous isotonic solution
intended for cleansing the nasal cavities.

Nasal stick Current Solid single-dose preparation, usually rod-shaped or
conical, intended for nasal use to obtain a local
effect.

1.9 vaginal preparations

[R] Intravaginal ring Rejected Use instead 'Vaginal delivery system'.
Vaginal cream Current (draft) Semi-solid preparation consisting of an

cream usually presented in a single-dose container
provided with a suitable applicator. Vaginal creams
are intended for vaginal use to obtain a local effect.

Vaginal gel Current (draft) Semi-solid preparation consisting of a gel
usually presented in a single-dose container
provided with a suitable applicator. Vaginal gels are
intended for vaginal use to obtain a local effect.

Vaginal ointment Current (draft) Semi-solid preparation consisting of an
ointment usually presented in a single-dose
container provided with a suitable applicator.
Vaginal ointments are intended for vaginal use to
obtain a local effect.

Vaginal foam Current Liquid single-dose or multidose preparation, usually
presented in a pressurised container provided with
an applicator suitable for delivery to the vagina of
foam containing large volumes of gas dispersed in a
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liquid containing active substance(s). Vaginal foams
are intended for vaginal use, for example for
contraception.

Vaginal solution Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
a solution intended for vaginal use by means of a
suitable applicator in order to obtain a local effect.

Vaginal suspension Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
a suspension intended for vaginal use by means of
a suitable applicator in order to obtain a local
effect.

Vaginal emulsion Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
an emulsion intended for vaginal use by means of a
suitable applicator in order to obtain a local effect.

Tablet for vaginal solution Current (draft) Solid single-dose preparation consisting of a
tablet intended for dissolution in the specified liquid
to obtain a vaginal solution. The vaginal tablet may
contain excipients to facilitate dissolution.

Pessary Current (draft) Solid single-dose preparation prepared into a
rounded shape by moulding of a solution or
dispersion of the active substance in a suitable
basis. Pessaries are intended for vaginal use to
obtain a local effect.

Vaginal capsule, hard Current (draft) Solid single-dose preparation contained in a
hard capsule of a size and shape suited for
administration to the vagina. It is intended for a
local effect.

Vaginal capsule, soft Current (draft) Solid single-dose preparation contained in a
soft capsule of a size and shape suited for
administration to the vagina. It is intended for a
local effect.

Vaginal tablet Current (draft) 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
shape different from that of tablets intended for
oral administration.

Effervescent vaginal tablet Current (draft) Solid single-dose preparation consisting of a
vaginal tablet usually containing acid substances
and carbonates or hydrogen carbonates that react
rapidly in the presence of aqueous liquid to release
carbon dioxide.

Medicated vaginal tampon Current (draft) Solid single-dose preparation intended to be
inserted in the vagina for a limited period of time.
Medicated vaginal tampons consist of a suitable
material impregnated with active substance.

Vaginal delivery system Current 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.

[D] Vaginal sponge Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Medicated sponge'.
Any specific route of administration is to be
indicated through a combined term.

1.10 rectal preparations
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Rectal cream Current (draft) Semi-solid preparation consisting of an
emulsion usually presented in a single-dose
container provided with a suitable applicator. Rectal
creams are intended for rectal use to obtain a local
effect.

Rectal gel Current (draft) Semi-solid preparation consisting of a gel
usually presented in a single-dose container
provided with a suitable applicator. Rectal gels are
intended for rectal use to obtain a local effect.

Rectal ointment Current (draft) Semi-solid preparation consisting of an
ointment usually presented in a single-dose
container provided with a suitable applicator. Rectal
ointments are intended for rectal use to obtain a
local effect.

Rectal foam Current Liquid single-dose 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.

Rectal solution Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
a solution intended for rectal use or for diagnostic
purposes. Rectal solutions are presented in
containers containing 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.

Rectal suspension Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
a suspension intended for rectal use or for
diagnostic purposes. Rectal suspensions are
presented in containers containing 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.

Rectal emulsion Current (draft) Liquid single-dose preparation consisting of
an emulsion intended for rectal use or for
diagnostic purposes. Rectal emulsions are
presented in containers containing 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.

Concentrate for rectal solution Current (draft) Liquid preparation to be diluted in the
prescribed liquid to obtain a rectal solution.

Powder for rectal solution Current (draft) Solid preparation of one or more powders of
(a) solid active substance(s) intended for
dissolution in the prescribed liquid to obtain a rectal
solution.

Powder for rectal suspension Current (draft) Solid preparation of one or more powders of
(a) solid active substance(s) intended for dispersion
in the prescribed liquid to obtain a rectal
suspension.

Tablet for rectal solution Current (draft) Solid single-dose preparation consisting of a
tablet, usually uncoated, intended for dissolution in
the prescribed liquid to obtain a rectal solution.

Tablet for rectal suspension Current (draft) Solid single-dose preparation consisting of a
tablet, usually uncoated, intended for dispersion in
the prescribed liquid in order to obtain a rectal
suspension.
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Suppository Current (draft) Solid single-dose preparation of a shape,
size and consistency suitable for rectal use.
Suppositories contain (an) active substance(s)
dispersed or dissolved in a suitable basis which may
be soluble or dispersible in water or it may melt at
body temperature.

Rectal capsule Current (draft) Solid single-dose preparation contained in a
soft capsule of elongated shape suitable for rectal
use. The capsule contains a liquid or semi-solid
formulation and may have a lubricating coating.

Rectal tampon Current (draft) Solid single-dose preparation intended to be
inserted in the rectum for a limited period of time.
Rectal tampons consist of a suitable material
impregnated with (an) active substance(s) intended
for a local effect.

1.11 preparations for inhalation

[R] Aerosol Rejected This is a very broad term that can apply to any
dispersion of solid or liquid particles in air, and is
inappropriate as a Standard Term to describe a
pharmaceutical product. Where the intention is to
refer to a pressurised preparation for inhalation
presented in a metered-dose inhaler, use the
appropriate existing term such as 'Pressurised
inhalation, emulsion', 'Pressurised inhalation,
solution' or 'Pressurised inhalation, suspension'.

Nebuliser solution Current 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.

Nebuliser suspension Current 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.

Powder for nebuliser suspension Current Solid preparation of one or more powders of (a)
solid active substance(s) intended for dispersion in
the prescribed liquid to obtain a nebuliser
suspension.

Powder for nebuliser solution Current Solid preparation of one or more powders of (a)
solid active substance(s) intended for dissolution in
the prescribed liquid to obtain a nebuliser solution.

Nebuliser emulsion Current Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for inhalation to obtain local effect or
systemic delivery. The emulsion is converted into
an aerosol by a continuously operating nebuliser or
a metered-dose nebuliser.

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

Pressurised inhalation, suspension Current 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.

Pressurised inhalation, emulsion Current Liquid, usually multidose preparation consisting of
an emulsion intended for inhalation use The
preparation is presented in a pressurised container
fitted with a metering dose valve.
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Inhalation powder Current Solid, usually multidose preparation intended for
inhalation use. The preparation consists of one or
more powders of (a) 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.

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

Inhalation powder, pre-dispensed Current (draft) Solid single-dose preparation intended for
inhalation use. It consists of one or more powders
of (a) solid active substance(s) presented in a
suitable pharmaceutical form other than a hard
capsule. The preparation is loaded into a dry-
powder inhaler to generate an aerosol.

Inhalation vapour, powder Current (draft) Solid preparation consisting of one or more
powders of (a) solid active substance(s) intended
for generation of a vapour to be inhaled to obtain a
local effect. The vapour is usually generated by
adding the powder to hot water.

Inhalation vapour, capsule Current (draft) Solid preparation consisting of a capsule
formulation intended for generation of vapour to be
inhaled to obtain a local effect. The vapour is
usually generated by adding the whole capsule or
the capsule contents to hot water.

Inhalation vapour, solution Current (draft) Liquid preparation consisting of a solution
intended for generation of vapour to be inhaled to
obtain a local effect. The vapour is usually
generated by adding the solution to hot water.

Inhalation vapour, tablet Current (draft) Solid preparation intended for generation of
vapour to be inhaled to obtain a local effect. The
vapour is usually generated by adding the tablet to
hot water.

Inhalation vapour, ointment Current (draft) Semi-solid preparation consisting of an
ointment intended for generation of vapour to be
inhaled to obtain a local effect.

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

[D] Inhalation gas Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Medicinal gas,
compressed/cryogenic/liquefied'.

1.12 parenteral preparations

Solution for injection Current (draft) Sterile single-dose or multidose preparation
consisting of a solution intended for administration
by injection.

Suspension for injection Current (draft) Sterile single-dose or multidose preparation
consisting of a suspension intended for
administration by injection.

Emulsion for injection Current (draft) Sterile single-dose or multidose preparation
consisting of an emulsion intended for
administration by injection.
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Gel for injection Current (draft) Sterile single-dose preparation consisting of
a hydrophilic gel intended for injection into a
specific tissue or organ.

Powder for solution for injection Current (draft) Sterile preparation of one or more powders
of (a) solid active substance(s), including freeze-
dried powders, intended for dissolution in the
specified solvent to obtain a solution for injection.

Powder for suspension for injection Current (draft) Sterile preparation of one or more powders
of (a) solid active substance(s), including freeze-
dried powders, intended for dispersion in the
specified solvent to obtain a suspension for
injection.

Powder and solvent for solution for
injection

Current (draft) Package of two containers containing a
sterile powder including freeze-dried powders and
sterile solvent for the preparation of a solution for
injection by dissolving the powder in the solvent.

Powder and solvent for suspension for
injection

Current (draft) Package of two containers containing sterile
powder including freeze-dried powder and sterile
solvent for the preparation of a suspension for
injection by dispersion of the powder in the solvent.

Prolonged-release suspension for
injection

Current Sterile single-dose or multidose preparation
consisting of a suspension intended for
administration by injection. The active substance is
released over an extended period of time.

Concentrate for solution for injection Current (draft) Liquid sterile preparation intended to be
diluted in the specified liquid to obtain a solution for
injection.

Solution for cardioplegia Current Sterile preparation consisting of an aqueous
solution intended to be used for inducing cardiac
arrest during heart surgery. Some preparations may
require mixing with other preparations prior to
administration, for example to adjust the pH.

Solution for infusion Current Sterile aqueous solution intended for being
introduced, usually in large volumes, usually into
the circulating blood stream.

Solution for infusion in administration
system

Current

Emulsion for infusion Current Sterile preparation consisting of an oil-in-water
emulsion intended for being introduced, usually in
large volumes, usually into the circulating blood
stream.

Powder for dispersion for infusion Current Solid preparation consisting of a powder intended
to be dispersed in the specified liquid to create a
dispersion for infusion. Freeze-dried powders are
included.

Powder for solution for infusion Current (draft) Solid sterile preparation of one or more
powders of (a) solid active substance(s) including
freeze-dried powders intended for dissolution in the
prescribed aqueous liquid to obtain a solution for
infusion.

Concentrate for solution for infusion Current (draft) 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.

Powder and solvent for solution for
infusion

Current

Lyophilisate and solvent for solution for
injection

Current
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Lyophilisate for solution for infusion Current Freeze-dried preparation to be dissolved in a
suitable solvent before administration by infusion.

Solvent for parenteral use Current (draft) Liquid sterile preparation to be used as
solvent in the preparation of a product for
parenteral use.

Lyophilisate for solution for injection Current (draft) Solid sterile preparation consisting of a
freeze-dried powder intended for veterinary use.
The powder is dissolved in the specified solvent to
obtain a solution for injection.

Lyophilisate for suspension for injection Current (draft) Solid sterile preparation consisting of freeze-
dried powder intended for veterinary use. The
powder is dispersed in the specified solvent to
obtain a suspension for injection.

Dispersion for infusion Current Sterile liquid preparation consisting of two or more
phases of which at least one is dispersed in the
liquid phase. It is introduced, usually in large
volumes, usually into the circulating blood stream.
To be used only when emulsion for infusion is not
appropriate. Solid suspension preparations are
excluded.

1.13 implants

Implant Current (draft) 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
which 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.

Implantation tablet Current (draft) Solid sterile preparation prepared by
compression of a solid active substance as such or
of a formulation hereof into an implant of a size
and shape suitable for implantation, usually
subcutaneously. Each implantation tablet is
presented in a sterile container. Implantation
tablets are intended for release over an extended
period of time in order to obtain local or systemic
effect.

Implantation chain Current (draft) Solid sterile preparation consisting of small
spheres mounted on a non-degradable thread to
form a chain that allows withdrawal of the
remainders 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.
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Implantation matrix Current Solid sterile preparation consisting of a usually
pliable, absorbent piece of material (e.g. collagen),
usually impregnated with a liquid preparation,
intended for implantation in the body. The material
may be cut into smaller pieces before implantation,
and may be shaped around a tissue (e.g. a bone)
or inserted into a medical device that is then
implanted. Implantation matrices are intended for
release over an extended period of time, usually in
order to obtain a local effect. Usually the matrix
disappears with time. When the product is
packaged as a separate matrix, powder and solvent
(or matrix and solution), which are used to prepare
the implantation matrix immediately before use, the
appropriate combined term should be used; see for
example ‘Powder, solvent and matrix for
implantation matrix’.

Implantation suspension Current Sterile suspension to be implanted in the body,
intended for release over an extended period of
time to obtain a local or systemic effect.

[R] Kit for implant Rejected The term 'kit' is restricted for use in the field of
radiopharmaceuticals (see 'Kit for
radiopharmaceutical preparation'). It is not to be
used to describe combinations of manufactured
items that are to be reconstituted to form an
administrable pharmaceutical product. Use instead
an appropriate combined term, for example
'Powder, solvent and matrix for implantation
matrix'.

Powder and solvent for implantation
paste

Current (draft) Package of two containers containing sterile
powder and sterile solvent, respectively, intended
for the preparation of a paste-like dispersion to be
implanted in order to obtain systemic effect over an
extended period of time.

1.14 preparations for dialysis

Solution for peritoneal dialysis Current (draft) Sterile aqueous solution intended for
intraperitoneal use. The solution contains
electrolytes with a concentration close to the
electrolytic composition of plasma and glucose in
varying concentrations or other suitable osmotic
agents.

Solution for haemofiltration Current (draft) Sterile aqueous solution intended for
parenteral use. The solution contains electrolytes
with a concentration close to the electrolytic
composition of plasma. Glucose may be included.

Solution for haemodiafiltration Current (draft) Sterile aqueous solution intended for
parenteral use. The solution contains electrolytes
with a concentration close to the electrolytic
composition of plasma. Glucose may be included.

Solution for haemodialysis Current (draft) Aqueous solution of electrolytes with a
concentration close to the electrolytic composition
of plasma. Glucose may be included.

Concentrate for haemodialysis solution Current (draft) Aqueous solution of electrolytes intended for
dilution with water of a suitable quality to obtain a
solution for haemodialysis. Glucose may be
included.
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1.15 preparations for intravesical
and urethral use

[D] Solution for intravesical use Deprecate
d

Use discouraged; use instead 'Intravesical solution'.

Bladder irrigation Current (draft) Sterile preparation consisting of sterilised
water or an aqueous solution intended for irrigation
of the urinary bladder.

Intravesical solution Current Aqueous solution intended for intravesical use by
means of a suitable applicator. Bladder irrigation is
excluded. This term replaces 'Solution for
intravesical use'.

Powder for bladder irrigation Current (draft) Sterile solid preparation of one or more
powders of (a) solid active substance(s) intended
for dissolution in sterile water to obtain a bladder
irrigation.

Urethral gel Current (draft) Semi-solid preparation consisting of a gel
intended for urethral use by means of a suitable
applicator.

Urethral stick Current (draft) Sterile solid single-dose preparation
intended for insertion into the urethra. Urethral
sticks are usually rod-shaped and of a size adapted
to the dimensions of the urethra. They may be
prepared by compression or moulding.

1.16 tracheopulmonary
preparations

Endotracheopulmonary instillation,
solution

Current (draft) Liquid preparation consisting of an aqueous
solution intended for instillation to the trachea
and/or bronchea. Preparations for inhalation use
are excluded.

Endotracheopulmonary instillation,
powder for solution

Current (draft) Solid preparation consisting of one or more
powders of (a) solid active substance(s) intended
for dissolution in the specified aqueous solvent to
obtain a solution for endotracheopulmonary use.

Endotracheopulmonary instillation,
suspension

Current (draft) Liquid preparation consisting of an aqueous
suspension intended for instillation to the trachea
and/or bronchea. Preparations for inhalation use
are excluded.

Endotracheopulmonary instillation,
powder and solvent for solution

Current Package consisting of one or more powders,
including freeze-dried powders, and one or more
aqueous solvents, intended for the preparation of a
solution for endotracheopulmonary use.

Endotracheopulmonary instillation,
powder and solvent for suspension

Current Package consisting of one or more powders,
including freeze-dried powders, and one or more
aqueous solvents, intended for the preparation of a
suspension for endotracheopulmonary use.

1.17 endocervical preparations

Endocervical gel Current (draft) Semi-solid preparation consisting of a gel
intended for endocervical use by means of a
suitable applicator.

Powder and solvent for endocervical gel Current (draft) Package of two containers containing one or
more powders and a solvent, respectively, intended
for the preparation of an endocervical gel.

1.18 intramammary preparations



106

Term Status Description

Intramammary solution Current (draft) Sterile liquid preparation intended for
veterinary use. The preparation consists of (an)
active substance(s) dissolved in a suitable vehicle
intended for intramammary use. Intramammary
solutions are presented in intramammary syringes
for use on one occasion only to introduce the
solution into a single teat canal.

Intramammary suspension Current (draft) Sterile liquid preparation intended for
veterinary use. The preparation consists of (an)
active substance(s) dispersed in a suitable vehicle
intended for intramammary use. Intramammary
suspensions are presented in intramammary
syringes for use on one occasion only to introduce
the suspension into a single teat canal.

Intramammary emulsion Current (draft) Sterile liquid preparation intended for
veterinary use. The preparation consists of an
emulsion containing (an) active substance(s)
intended for intramammary use. Intramammary
emulsions are presented in intramammary syringes
for use on one occasion only to introduce the
emulsion into a single teat canal.

Intramammary ointment Current (draft) Sterile semi-solid preparation for veterinary
use. The preparation consists of an ointment
containing a dissolved or dispersed (an) active
substance(s) intended for intramammary use.
Intramammary ointments are presented in
intramammary syringes for use on one occasion
only to introduce the ointment into a single teat
canal.

Teat stick Current (draft) Solid single-dose preparation intended to be
inserted into the teat canal of an animal.

1.19 intrauterine preparations

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

Intrauterine solution Current (draft) Liquid preparation consisting of a solution of
(an) active substance(s) in a suitable vehicle
intended for intrauterine use.

Intrauterine suspension Current (draft) Liquid preparation consisting of a suspension
of (an) active substance(s) in a suitable vehicle
intended for intrauterine use.

Intrauterine emulsion Current (draft) Liquid preparation consisting of an emulsion
containing (an) active substance(s) intended for
intrauterine use.

Intrauterine tablet Current (draft) Solid single-dose preparation prepared by
compression or moulding into tablets of a size and
shape suited for administration to the uterus.
Intrauterine tablets include preparations releasing
their contents over an extended period of time.

Intrauterine capsule Current (draft) Solid single-dose preparation consisting of a
soft capsule containing a liquid or semi-solid
preparation intended for intrauterine use.
Intrauterine capsules include preparations releasing
their contents over an extended period of time.
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1.20 environmental preparations

Bee-hive strip Current (draft) Solid preparation intended for veterinary
use. The preparation consists of a matrix
impregnated with (an) active substance(s) which is
released by vaporisation or physical contact over an
extended period of time.

Bee-hive gel Current Semi-solid multidose preparation intended for
veterinary use. The preparation consists of a gel
from which the active substance(s) are released by
vaporisation or physiscal contact over an extended
period of time

Bee smoke paper Current (draft) Solid preparation intended for veterinary
use. The preparation consists of an impregnated
paper which, when lit, deliver smoke containing
(an) active substance(s).

Bee smoke stick Current (draft) Solid preparation intended for veterinary
use. When lit, the preparation delivers smoke
containing (an) active substance(s).

Nebulisation solution Current Solution of active substance (s) intended to be
converted by nebulisers into an aerosol for mass
medication. For products intended for the treatment
of individual animals, see under Preparations for
inhalation.

1.21 medicinal gases

Medicinal gas, compressed Current A gas packaged under pressure which is entirely
gaseous at - 50 °C.

Medicinal gas, cryogenic Current a gas which liquifies at 1.013 bar at a temperature
below -150 °C.

Medicinal gas, liquefied Current A gas packaged under pressure, which is partially
liquid (gas over liquid) at -50 °C.

1.22 miscellaneous

[R] Absorbable coated sponge Rejected
Denture lacquer Current (draft) Liquid preparation to be applied to dentures

to form a lacquer.
Anticoagulant and preservative solution
for blood

Current (draft) Sterile aqueous solution to be mixed with
extracorporeal blood.

Solution for blood fraction modification Current (draft) Sterile preparation for use in extracorporeal
modification of a blood fraction which is returned to
the patient following modification.

Wound stick Current (draft) Sterile single-dose preparation to be inserted
into wounds. The rod-shaped or conical stick
consist of (an) active substance(s) dissolved or
dispersed in a suitable basis that may dissolve or
melt at body temperature.

Radiopharmaceutical precursor Current A radionuclide produced for the radio-labelling of
another substance prior to administration.

Radionuclide generator Current A system incorporating a fixed parent radionuclide
from which is produced a daughter radionuclide
which is to be removed by elution or by any other
method and used in a radiopharmaceutical.
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Kit for radiopharmaceutical preparation Current A preparation to be reconstituted or combined with
radionuclides in the final radiopharmaceutical,
usually prior to its administration. The word
radiopharmaceutical may be omitted if there is no
ambiguity on the radiopharmaceutical nature of the
product. Combinations with other standard terms
are not recommended.

Gastroenteral solution Current (draft) Liquid preparation consisting of a solution
intended for administration to the stomach or
duodenum by means of a suitable applicator.

Dispersion Current A system consisting of 2 or more phases. To be
used only when suspension or emulsion is not
appropriate.

[R] Fibrin sealant-powder and solvent for
fibrin sealant

Rejected

[R] Frozen solution for sealant Rejected Storage conditions such as 'frozen' are not
appropriate when describing Standard Terms for
dosage forms.

Gastroenteral suspension Current (draft) Liquid preparation consisting of a suspension
of solid particles intended for administration to the
stomach or duodenum by means of a suitable
applicator.

Gastroenteral emulsion Current (draft) Liquid preparation consisting of an emulsion
intended for administration to the stomach or
duodenum by means of a suitable applicator.

Intraperitoneal solution Current (Draft) Sterile solution intended for intraperitoneal
use. Solution for peritoneal dialysis is excluded. This
term replaces 'Solution for intraperitoneal use'.

Solution for organ preservation Current (draft) Sterile preparation consisting of an aqueous
solution of electrolytes typically at a concentration
close to the intracellular electrolyte composition.
The solution is intended for storage, protection
and/or perfusion of mammalian body organs that
are in particular destined for transplantation.

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

Stomach irrigation Current (draft) Sterile, liquid aqueous preparation intended
for irrigation of the stomach.

Sealant Current (draft) Liquid, more or less viscous preparation
intended for use as tissue glue.

[R] Solution for perfusion of organs Rejected
Powder and solvent for sealant Current (draft) Package of two containers containing a

powder or powder mixture and solvent,
respectively, to be used in the preparation of a
sealant.

Impregnated pad Current A piece of absorbent material impregnated with a
liquid preparation.

Impregnated plug Current Solid piece of material (e.g. polyethylene), usually
porous, in which a liquid, semi-solid or solid
preparation is impregnated. Implants, pads,
sponges and tampons are excluded.
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Living tissue equivalent Current Cultured, living tissue used for the reconstruction of
parts of the body; the appropriate tissue, such as
epidermis, dermis, cartilage or muscle, will need to
be stated

Lyophilisate for oculonasal suspension Current Solid preparation consisting of a freeze-dried
powder intended to be dispersed in the specified
liquid to create a suspension for oculonasal use.

Medicated sponge Current Sponge impregnated with an active substance or
active substances. Different routes of administration
are possible. Replaces cutaneous sponge and
vaginal sponge.

Intestinal gel Current (draft) Semi-solid preparation consisting of a gel
intended for intestinal use.

Medicated thread Current (draft) Biodegradable or non-degradable thread
impregnated with (an) active substance(s).

Solution for provocation test Current Allergen product for provocation test by the nasal,
ocular or bronchial routes.

Pouch Current Small bag made of a suitable material containing a
single dose of a medicinal product, to be placed in
a cavity of the body for release of the active
substance(s)
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Term Status Description

Auricular use Current Administration of a medicinal product to the ear.
Beak dipping Current Administration of a veterinary medicinal product

by dipping the beak of birds into an aqueous
solution of the medicinal product.

Buccal use Current Administration of a medicinal product to the buccal
cavity (pouch located between the cheek and the
gum) to obtain a systemic effect

Cutaneous use Current Administration of a medicinal product to the skin
and/or cutaneous wounds and/or nails and/or hair
in order to obtain a local effect.

Dental use Current Administration of a medicinal product to and/or in
the teeth or, on and/or around the nerves
supplying the teeth.

Dipping Current Administration of a veterinary medicinal product
by immersing the animal into a bath or plunge
pool containing the medicinal product.

Endocervical use Current Administration of a medicinal product to the cervix
uteri.

Endosinusial use Current Administration of a medicinal product to the
sinuses to obtain a local effect.

Endotracheopulmonary use Current Administration of a medicinal product to the
trachea and/or bronchiae by instillation
(preparations for inhalation are excluded; see
inhalation use).

Epidural use Current Injection of a medicinal product into the epidural
space.

Epilesional use Current Administration of a medicinal product onto a
lesion.

Extraamniotic use Current Injection of a medicinal product between chorion
and amnion.

Extracorporeal use Current Use of a medicinal product outside the body
Foot-stab use Current Administration of a veterinary medicinal product

into the foot of birds.
Gastroenteral use Current Administration of a medicinal product to the

stomach or duodenum gastroenteral tract by
means of an appropriate device. For use only
when gastric use and intestinal use do not apply.

Gastric use Current Administration of a medicinal product to the
stomach by means of an appropriate device

Gingival use Current Administration of a medicinal product to the
gingivae.

Haemodialysis Current Clearance of the blood by means of a
semipermeable membrane. [Previous English term
'Hemodialysis' corrected 04/07/11.]

Implantation Current Insertion of an implant (implant, implantation
chain, implantation tablet ...) into living tissue

In drinking water use Current Administration of a veterinary medicinal product
by incorporation into the animal drinking water

In drinking water/milk use Current Administration of a veterinary medicinal product
by incorporation into the animal drinking water,
milk or milk replacer. [Previous English term 'In
drinking water or milk use' corrected 28/03/2011.]

In ovo Current Administration of a veterinary medicinal product
through the shell into an embryonated egg.
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In-feed use Current Administration of a veterinary medicinal product
by incorporation into the animal feed.

In-hive use Current Administration of a veterinary medicinal product
by placing it or sprinkling over a bee hive.

Infiltration Current Method of administration, usually by injection,
whereby a fluid passes into a target tissue (e.g.
anaesthetic infiltration)

Inhalation use Current 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

Intestinal use Current Administration of a medicinal product to the
intestine (duodenum, jejunum, ileum and colon)
by means of an appropriate device. Gastroenteral
use is excluded

Intraamniotic use Current Injection of a medicinal product into the amniotic
cavity.

Intraarterial use Current Injection of a medicinal product into an artery.
Intraarticular use Current Injection of a medicinal product into an articular

cavity.
Intrabursal use Current Injection of a medicinal product into bursae and

tendons.
Intracameral use Current Administration of a medicinal product directly into

the anterior chamber of the eye
Intracardiac use Current Injection of a medicinal product into the cardiac

muscle and/or cardiac cavity.
Intracartilaginous use Current Administration of a medicinal product into the

cartilage
Intracavernous use Current Injection of a medicinal product into the corpus

cavernosum.
Intracerebral use Current Administration of a medicinal product directly to

the brain tissue.
Intracervical use Current Injection of a medicinal product into the cervix

uteri.
Intracisternal use Current Administration of a medicinal product into the

Cisterna Magna
Intracoronary use Current Injection of a medicinal product into the coronary

artery.
Intradermal use Current Injection of a medicinal product into the dermis.
Intradiscal use Current Injection of a medicinal product into the nucleus

pulposus of an intervertebral disc.
Intraepidermal use Current Administration of a medicinal product into the

epidermis
Intralesional use Current Administration by injection or any other means of

a medicinal product directly to a lesion.

Intralymphatic use Current Injection of a medicinal product into a lymphatic
vessel.

Intramammary use Current Administration of a veterinary medicinal product
into the intramammary gland via the teat canal.

Intramuscular use Current Injection of a medicinal product into muscular
tissue.

Intraocular use Current Administration of a medicinal product into the eye.
The term intraocular is only for use when a more
specific term (for ex. intravitreal...) does not
apply. Ocular use and subconjunctival use are
excluded.
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Intraosseous use Current Administration of a medicinal product into the
bone marrow. Intrasternal use is excluded.

Intrapericardial use Current Injection of a medicinal product to the
pericardium.

Intraperitoneal use Current Injection of a medicinal product into the peritoneal
cavity.

Intrapleural use Current Injection of a medicinal product into the pleural
cavity.

Intraprostatic use Current Administration of a medicinal product into the
prostate

Intraruminal use Current Administration of a veterinary medicinal product
into the rumen.

Intrasternal use Current Injection of a medicinal product into the bone
marrow of the sternum.

Intrathecal use Current Injection of a medicinal product through the dura
to the subarachnoid cavity.

Intratumoral use Current (draft) Injection of a medicinal product into a
tumor.

Intrauterine use Current Administration of a medicinal product to the cavity
of the uterus.

Intravenous use Current Injection of a medicinal product into a vein.
Intravesical use Current Administration of a medicinal product to the

urinary bladder.
Intravitreal use Current Administration of a medicinal product into the rear

chamber of the eye.
Iontophoresis Current Introduction of (an) ionised active substance(s)

through the intact skin by application of a direct
electric current

Laryngopharyngeal use Current Administration of a medicinal product to the
laryngopharynx for a local effect (anaesthetics).

[R] Nail use Rejected This route is covered by the existing term
'Cutaneous use'. Where use is restricted to a
specific area, such as the nails, this should be
specified in the product information.

Nasal use Current Administration of a medicinal product to the nose
to obtain a systemic or local effect. Inhalation
therapy intended for the lower respiratory tract is
excluded; see inhalation use.

Nebulisation use Current Administration of a veterinary medicinal product
converted into an aerosol for mass medication, for
example of birds.

Ocular use Current Administration of a medicinal product upon the
eyeball and/or conjunctiva.

Oculonasal use Current Administration of a veterinary medicinal product
by instillation (dropping) into the eyes and nares
of individual animals (usually birds), or spraying
onto the animals to achieve the same effect.

Oral use Current Taking a medicinal product by means of
swallowing.

Oromucosal use Current Administration of a medicinal product to the oral
cavity to obtain either a systemic or a local effect.
The term oromucosal is only for use when a more
specific term (e.g. buccal, gingival, sublingual...)
does not apply. Oral use is excluded.

Oropharyngeal use Current Administration of a medicinal product to the
oropharynx (throat) to obtain a local effect.

Paravertebral use Current Injection of a veterinary medicinal product along
the spinal column of animals.
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Periarticular use Current Injection of a medicinal product around a joint.
Perineural use Current Injection of a medicinal product into the direct

surroundings of one or more nerves.
Periodontal use Current Administration to the pouch between the tooth

and the gingiva.
Periosseous use Current Administration of a medicinal product on or around

the bone
Posterior juxtascleral use Current Administration of a medicinal product beneath the

sub-tenon membrane of the sclera (i.e. in the
episcleral space), adjacent to the macula.

Pour-on use Current Administration of a veterinary medicinal product
by pouring onto the dorsal midline of the animal or
to the top of the head and around the base of the
horns.

Rectal use Current Administration of a medicinal product to the
rectum in order to obtain a local or systemic
effect.

Retrobulbar use Current Administration of a medicinal product behind the
eyeball

Route of administration not applicable
Skin scarification Current Administration of a medicinal product by

scratching the skin.
Spot-on use Current Administration of a veterinary medicinal product to

a single site on the back of the animal or the base
of the poll of the head.

Subconjunctival use Current Injection of a medicinal product underneath the
conjunctiva.

Subcutaneous use Current Injection of a medicinal product directly
underneath the skin, i.e. subdermally

Sublingual use Current Administration of a medicinal product under the
tongue to obtain a systemic effect.

Submucosal use Current Injection of a medicinal product directly
underneath a mucosa

Teat use Current Administration of a veterinary medicinal product to
the surface of teat(s). Teat dipping is included.

Top-dressing use Current Administration of a veterinary medicinal product
by application onto the surface of the feed
immediately prior to feeding.

Transdermal use Current Administration of a medicinal product to the skin
in order to obtain a systemic effect after passing
through the skin barrier.

Urethral use Current Administration of a medicinal product to the
urethra.

Vaginal use Current Administration of a medicinal product to the
vagina.

Water-borne use Current Administration of a veterinary medicinal product to
aquatic (marine or fresh water) species by
medication of the water environment.

Wing-web-stab use Current Administration of a veterinary medicinal product
into the wing-web of a bird.
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Term Status Description

Chewable/dispersible tablet Current
Coated granules in sachet Current
[D] Concentrate and diluent for solution for
infusion

Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate and
solvent for solution for infusion'. The word
'solvent' is used in combined terms to describe any
solvent or diluent, even if the final preparation is
not a solution.

Concentrate and solvent for concentrate for
solution for infusion

Current This term is only to be used in cases where, for
safety reasons, both dilution steps must always be
carried out before administration.

Concentrate and solvent for cutaneous
solution

Current This term replaces 'Concentrate and solvent for
cutaneous use'.

[D] Concentrate and solvent for cutaneous
use

Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate and
solvent for cutaneous solution'.

[D] Concentrate and solvent for injection Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate and
solvent for solution for injection'.

Concentrate and solvent for solution for
infusion

Current

Concentrate and solvent for solution for
injection

Current This term replaces 'Concentrate and solvent for
injection'.

Concentrate and solvent for solution for
injection/infusion

Current

Concentrate and solvent for suspension for
injection

Current

Concentrate for cutaneous spray, emulsion Current
Concentrate for dispersion for infusion Current
Concentrate for emulsion for infusion Current
Concentrate for intravesical solution Current This term replaces 'Concentrate for solution for

intravesical use'.
Concentrate for oral/rectal solution Current
[D] Concentrate for peritoneal dialysis
solution

Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate for
solution for peritoneal dialysis'.

[D] Concentrate for solution for intravesical
use

Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate for
intravesical solution'.

Concentrate for solution for peritoneal
dialysis

Current This term replaces 'Concentrate for peritoneal
dialysis solution'.

Concentrate for spray emulsion Current
[D] Concentrate for suspension for infusion Deprecated Use discouraged; use instead 'Concentrate for

dispersion for infusion', 'Concentrate for emulsion
for infusion' or 'Concentrate for solution for
infusion' as appropriate.

[D] Cutaneous and nasal ointment Deprecated Use discouraged; use instead 'Cutaneous/nasal
ointment'.

[D] Cutaneous/ear drops suspension Deprecated Use discouraged; use instead 'Cutaneous
suspension' or 'Ear drops, suspension' as
appropriate, according to the Marketing
Authorisation. If alternative uses are authorised,
they should be described in the product
information.

Cutaneous/nasal ointment Current This term replaces 'Cutaneous and nasal
ointment'.

[R] Cutaneous/oromucosal/oral solution Rejected
[R] Cutaneous/oromucosal spray Rejected
Cutaneous solution/concentrate for
oromucosal solution

Current This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.
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Cutaneous spray, emulsion Current
Cutaneous spray, ointment Current 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.

Ear drops, suspension in single-dose
container

Current

Ear/eye drops, solution Current This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

Ear/eye drops, suspension Current This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

Ear/eye ointment Current This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

Ear/eye/nasal drops, solution Current This term replaces 'Ear/eye/nose drops, solution'.
This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

[D] Ear/eye/nose drops, solution Deprecated Use discouraged; use instead 'Ear/eye/nasal
drops, solution'.

[R] Effervescent buccal tablet Rejected
Emulsion for injection/infusion Current
Emulsion for injection/infusion in pre-filled
syringe

Current

Emulsion and suspension for emulsion for
injection

Current

Endosinusial wash, suspension Current
Eye drops, prolonged-release solution in
single-dose container

Current

Eye drops, solution in single-dose container Current
Eye drops, suspension in single-dose
container

Current

Eye gel in single-dose container Current
Eye ointment in single-dose container Current
[R] Film coated gastro-resistant tablet Rejected
Gargle/mouthwash Current
Gargle/nasal wash Current
[D] Gastro-resistant coated tablet Deprecated Use discouraged; use instead 'Gastro-resistant

tablet'.
Gastro-resistant granules for oral
suspension

Current

Gastro-resistant granules for oral
suspension in sachet

Current

[D] Gastro-resistant prolonged-release
tablet

Deprecated Use discouraged; use instead 'Prolonged-release
tablet'.

Gel in pressurised container Current
Granules and solvent for oral suspension Current
Granules and solvent for suspension for
injection

Current

[D] Granules for oral and rectal suspension Deprecated Use discouraged; use instead 'Granules for
oral/rectal suspension'.

[D] Granules for oral drops, solution Deprecated Use discouraged; use instead 'Oral drops, granules
for solution'.

Granules for oral/rectal suspension Current This term replaces 'Granules for oral and rectal
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suspension'.
Granules for oral solution in sachet Current
Granules for oral suspension in sachet Current
Granules for use in drinking water Current
Granules for vaginal solution Current
Granules in sachet Current
[R] Hard capsule with gastro-resistant
pellets

Rejected

Herbal tea in bag Current Herbal tea enclosed in a porous bag (a tea bag)
intended to be placed in water for the preparation
of an oral aqueous preparation on one occasion
only.

Implant in pre-filled syringe Current
[D] Inhalation impregnated pad Deprecated Use discouraged; use instead 'Inhalation vapour,

impregnated pad'.
Inhalation powder, tablet Current Solid multidose preparation intended for inhalation

use. The dose of inhalation powder is generated
from the tablet by a metering mechanism within
the inhaler, for example by scraping off a small
amount of powder from the tablet.

Inhalation vapour, effervescent tablet Current
Inhalation vapour, emulsion Current
Inhalation vapour, impregnated pad Current After reconsideration of this term, and for reasons

of consistency with other related terms, this term
replaces 'Inhalation impregnated pad'.

Inhalation vapour, impregnated plug Current Impregnated plug that generates a vapour to be
inhaled, for example by the patient inhaling
through a device containing the plug, thereby
drawing air through or over it and vaporising the
active ingredient(s) impregnated therein.

Intrauterine foam Current
Intravesical solution/solution for injection Current
Intravitreal implant in applicator Current
[D] Liquefied gas for dental use Deprecated Use discouraged; this is considered to be a

medical device and outside the scope of the
Standard Terms.

Lyophilisate and solvent for suspension for
injection

Current

Lyophilisate for use in drinking water Current
[D] Modified-release film-coated tablet Deprecated Use discouraged; use instead 'Modified-release

tablet'
Modified-release granules for oral
suspension

Current

Mouthwash, powder for solution Current This term replaces 'Powder for mouth wash'.
[R] Muco-adhesive buccal prolonged-release
tablet

Rejected

Nasal drops, solution in single-dose
container

Current

Nasal/oromucosal solution Current
Nasal/oromucosal spray, solution Current
[D] Nasal spray and oromucosal solution Deprecated Use discouraged; use instead 'Nasal spray,

solution/oromucosal solution'.
Nasal spray, powder for solution Current This term replaces 'Powder for solution for nasal

spray'.
Nasal spray, solution in single-dose
container

Current
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Nasal spray, solution/oromucosal solution Current This term replaces 'Nasal spray and oromucosal
solution'.

[R] Nebuliser solution in single-dose
container

Rejected Use instead 'Nebuliser solution'.

Oral drops, granules for solution Current This term replaces 'Granules for oral drops,
solution'.

Oral drops, liquid Current
Oral powder in sachet Current
Oral/rectal solution Current This term is only to be used in cases where there

is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

Oral/rectal suspension Current This term is only to be used in cases where there
is not a single predominant route of administration
for the medicinal product.

Oral solution/concentrate for nebuliser
solution

Current

Oral solution in sachet Current
Oral solution in single-dose container Current
Oral suspension in sachet Current
Oromucosal patch Current Flexible single-dose preparation intended to be

applied to the oral cavity to obtain a systemic
delivery over a certain period of time, after which
it is then removed.

Oromucosal powder in pouch Current
Oromucosal/laryngopharyngeal solution Current
[D] Oromucosal/laryngopharyngeal
solution/spray

Deprecated Use discouraged; use instead
'Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray,
solution'.

Oromucosal/laryngopharyngeal
solution/spray, solution

Current This term replaces 'Oromucosal/laryngopharyngeal
solution/spray'.

Pillules in single-dose container Current
Powder and gel for gel Current
Powder and solution for solution for
injection

Current

Powder and solvent for concentrate for
solution for infusion

Current This term is only to be used in cases where, for
safety reasons, the dilution step must always be
carried out before administration.

Powder for concentrate for solution for
infusion

Current This term is only to be used in cases where, for
safety reasons, the dilution step must always be
carried out before administration.

Powder and solvent for cutaneous solution Current
Powder and solvent for dispersion for
injection

Current

Powder and solvent for emulsion for
injection

Current

Powder and solvent for endosinusial solution Current
Powder and solvent for epilesional solution Current
Powder and solvent for gingival gel Current
Powder and solvent for instillation solution
for intraocular use

Current

Powder and solvent for intravesical solution Current
Powder and solvent for intravesical
suspension

Current

Powder and solvent for nasal drops, solution Current
Powder and solvent for nebuliser solution Current
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Powder and solvent for prolonged-release
suspension for injection

Current

Powder and solvent for solution for injection
in cartridge

Current

Powder and solvent for solution for injection
in pre-filled pen

Current

Powder and solvent for solution for injection
in pre-filled syringe

Current Sterile preparation of one or more powders of (a)
solid active substance(s), including freeze-dried
powders, intended for dissolution in the solvent to
obtain a solution for injection. The powder and the
solvent are contained in different compartments of
the pre-filled syringe

Powder and solvent for solution for
injection/skin-prick test

Current

Powder and solvent for suspension for
injection in pre-filled syringe

Current Sterile preparation of one or more powders of (a)
solid active substance(s), including freeze-dried
powders, intended for dispersion in the solvent to
obtain a suspension for injection. The powder and
the solvent are contained in different
compartments of the pre-filled syringe.

[R] Powder and solvent in pre-filled syringe
for solution for injection

Rejected For safety reasons, the term 'Pre-filled syringe' is
only to be used when the final administrable
product (or all of the components required for its
preparation within the syringe) are already
contained in the syringe.

Powder and suspension for suspension for
injection

Current

Powder, dispersion and solvent for
concentrate for dispersion for infusion

Current

Powder for concentrate for dispersion for
infusion

Current

[D] Powder for concentrate for
haemodialysis solution

Deprecated Use discouraged; use instead 'Powder for
concentrate for solution for haemodialysis'.

Powder for concentrate for intravesical
suspension

Current

Powder for concentrate for solution for
haemodialysis

Current This term replaces 'Powder for concentrate for
haemodialysis solution'.

Powder for concentrate for solution for
injection/infusion

Current

Powder for dental solution Current
Powder for epilesional solution Current
Powder for implantation suspension Current
Powder for intravesical solution Current This term replaces 'Powder for solution for

intravesical use'.
Powder for intravesical solution/solution for
injection

Current

Powder for intravesical suspension Current
[D] Powder for mouth wash Deprecated Use discouraged; use instead 'Mouthwash, powder

for solution'.
[R] Powder for nebuliser solution/solution
for injection/infusion

Rejected Such a term is not appropriate, for safety reasons,
due to the different sterility requirements for the
routes of administration covered. Use instead
'Powder for nebuliser solution' or 'Powder for
solution for injection/infusion' as appropriate.

Powder for oral/rectal suspension Current
Powder for oral solution in sachet Current
[D] Powder for solution for injection or Deprecated Use discouraged; use instead 'Powder for solution
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infusion for injection/infusion'.
Powder for solution for injection/infusion Current
[D] Powder for solution for intravesical use Deprecated Use discouraged; use instead 'Powder for

intravesical solution'.
[D] Powder for solution for nasal spray Deprecated Use discouraged; use instead 'Nasal spray, powder

for solution'.
[D] Powder for solution/suspension for
injection

Deprecated Use discouraged; use instead 'Powder for solution
for injection' or 'Powder for suspension for
injection', depending on the physical form
resulting from the primary way that it is
reconstituted.

Powder for use in drinking water/milk Current
Powder, solvent and matrix for implantation
matrix

Current

[R] Prolonged-release film-coated tablet Rejected
Prolonged-release granules for oral
suspension

Current

Prolonged-release granules for oral
suspension in sachet

Current

Prolonged-release granules in sachet Current
Prolonged-release suspension for injection
in pre-filled syringe

Current

Radiopharmaceutical precursor, solution Current
Solution and suspension for suspension for
injection in pre-filled syringe

Current

Solution for haemodialysis/haemofiltration Current
[D] Solution for infusion and oral solution Deprecated Use discouraged; use instead 'Solution for

infusion'.
Solution for infusion in pre-filled syringe Current
[R] Solution for injection/concentrate for
solution for infusion

Rejected Use instead 'Solution for injection/infusion'

[R] Solution for injection for euthanasia Rejected
Solution for injection/infusion Current
Solution for injection in cartridge Current
Solution for injection in needle-free injector Current
Solution for injection in pre-filled pen Current
Solution for injection in pre-filled syringe Current
[R] Solution for injection in pre-filled syringe
with automatic needle guard

Rejected Use instead 'Solution for injection in pre-filled
syringe'

Solution for injection/infusion in pre-filled
syringe

Current

[R] Solution for injection/infusion/rectal use Rejected Such a term is not appropriate, for safety reasons,
due to the different sterility requirements for the
routes of administration covered. Use instead
'Solution for injection/infusion' or 'Rectal solution'
as appropriate. The primary standard terms should
be used, and any other uses described in the
product information.

[D] Solution for intraperitoneal use Deprecated Use discouraged; use instead 'Intraperitoneal
solution'.

Solution for use in drinking water Current
Solution for sealant Current
[R] Solvent for nasal use Rejected
Suspension and effervescent granules for
oral suspension

Current
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Suspension and solution for spray Current
Suspension and solvent for suspension for
injection

Current

[D] Suspension for infusion Deprecated Use discouraged; use instead 'Dispersion for
infusion', 'Emulsion for infusion' or 'Solution for
infusion' as appropriate.

Suspension for injection in cartridge Current
Suspension for injection in pre-filled pen Current
Suspension for injection in pre-filled syringe Current
Suspension for use in drinking water Current
Tablet and solvent for rectal suspension Current
Tablet and powder for oral solution Current
[D] Tablet for oral suspension Deprecated Use discouraged; use instead 'Dispersible tablet'.
Teat dip/spray solution Current Liquid preparation intended for use as a teat dip

solution or as a teat spray solution.
[D] Oral suspension for use in drinking
water

Deprecated Use discouraged; use instead 'Suspension for use
in drinking water'.

Powder and solvent for dental gel Current
Powder for use in drinking water Current
Powder for solution for intraocular irrigation Current
Solvent for solution for intraocular irrigation Current
Solvent for solution for infusion Current
Dispersion for injection Current
Gas and solvent for dispersion for
injection/infusion

Current Sterile preparation consisting of a gas and a liquid,
either in the same compartment or in different
compartments, that are mixed before
administration in order to create a dispersion of
the gas in the liquid, which is intended for
administration by injection or infusion.

Concentrate for solution for
injection/infusion

Current This term is only to be used in cases where, for
safety reasons, the dilution step must always be
carried out before administration.

Powder and solvent for solution for
injection/infusion

Current

[D] Inhalation solution Deprecated Use discouraged; use instead 'Inhalation vapour,
solution'.

Oral drops, powder for suspension Current
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วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีมาตรฐานขอมูลสุขภาพท่ีทําใหระบบขอมูลสุขภาพสามารถ

แลกเปลี่ยนกันไดแบบไรรอยตอและเปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล
พันธกิจ

พัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพในประเทศท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานสากลเพ่ือใหระบบขอมูลสุขภาพตางระบบสามารถทํางานรวมกัน
ได เปนผลใหระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพของประเทศใหระบบขอมูลสุขภาพตาง
ระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได ในทุกระดับ

2. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติดานมาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพสําหรับผูท่ีเก่ียวของกับ
ระบบขอมูลสุขภาพ

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรู การจัดการความรูดานระบบ
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Biomedical & Health Informatics)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูดานมาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพของประเทศ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความชํานาญดานระบบขอมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพอยางตอเนื่อง

4. เพ่ือสรางและขยายภาคีเครือขายเพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพใหกวางขวาง
ท้ังในประเทศและระหวางประเทศ

ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ
88/39 ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสํานกังาน : this@this.or.th

http://www/this.or.th
https://www.facebook.com/thishsri

Webpage: http://www.this.or.th
Facebook :http://www.facebook.com/thishsri


