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ตวัอยา่งค าถามจากโรงพยาบาล 

ค าถาม  รหัสมาตรฐาน ไมต่รงกบัวธิกีาร  ความตอ้งการ   ในการปฏบิตังิานของโรงพยาบาลดังตัวอยา่ง
ตอ่ไปนี ้

1) รพ. HOS1 แพทยส์ัง่ยาเป็น Generic Name   รายการยา trade name จะเป็นรายการทีอ่ยูใ่นระบบการ

สัง่ซือ้  ดังนัน้ เมือ่น ามาเชือ่มโยงกนั จะมชีว่งทีข่อ้มลูอาจไมต่รงกนัทกุครัง้  เชน่ เมือ่มกีารเปลีย่นบรษัิทยา 

รายการทีบ่นัทกึลงระบบ อาจเป็นจากบรษัิท A ขณะทีย่าทีจ่า่ยใหค้นไขจ้รงิ   อาจเป็นยาจากบรษัิท B 

2) รพ.HOS2 แนวทางปฏบิตัขิองโรงพยาบาลก าหนดใหแ้พทยส์ัง่ยาเป็น Generic Name เสมอ  ถา้ตอ้งการ

ใหเ้ป็นยา Original ใหท้ าเครือ่งหมายขดีเสน้ใตช้ือ่ยา 

3) รพ.  HOS3  มรีหัสยา แตล่ะรายการ เพยีง2รหัส  คอื a01OR  ส าหรับยา Original    และ a01GEN 

4) รพ.  HOS4  มรีหัสยา แตล่ะรายการ 4 รหัส   คอื b01OR   ส าหรับยา Original  ซึง่ราคาเม็ดละ 10 บาท 

และ  b01GEN1 ส าหรับยา Generic ซึง่ราคาเม็ดละ ประมาณ 1 บาท 

และ  b01GEN2 ส าหรับยา Generic ซึง่ราคาเม็ดละ ประมาณ 2 บาท 

และ  b01GEN3 ส าหรับยา Generic ซึง่ราคาเม็ดละ ประมาณ 3 บาท 

5) รพ. HOS5  ตอ้งการใหร้หัสยามาตรฐาน  มคีวามละเอยีดถงึระดบัทีท่ราบไดว้า่ จา่ยยา Lot ไหน (ระบวุัน

ผลติ  วันหมดอาย)ุ ใหก้บัผูป่้วยรายใด    เนือ่งจากตอ้งการเชือ่มโยงกบั ขอ้มลู ADR และขอ้มลูประสทิธผิล

ของยา  (ซึง่เภสชักร และแพทยผ์ูส้ัง่ใชย้า เชือ่วา่ Lot การผลติเป็นขอ้มลูส าคญั)  จากกรณีตา่งๆทีเ่คย

ปรากฏ   

5.1 มกีรณี ยา Marcaine ฉดีระงับความรูส้กึเขา้ไขสนัหลัง  ในชว่งปีหนึง่มผีูป่้วยเสยีชวีติจากการใชย้า

ดังกลา่ว   หลายคนในหลายๆโรงพยาบาล    

5.2 ยา Lidocaine ซึง่เป็นยาชาเฉพาะที ่บาง Lot ไมไ่ดผ้ล ฉดีแลว้ผูป่้วยไมช่า 

5.3 ยา Furosemide ขององคก์ารเภสชักรรม มอียูช่ว่งหนึง่ ฉีดใหผู้ป่้วยแลว้ไมม่ผีลขบัปัสสาวะ  เมือ่

เปลีย่นเป็น ยา Lasix ของ Hoechst  แลว้ผูป่้วยตอบสนองตอ่ยาด ี ปัสสาวะออกมากขึน้ 

5.4 ยา Phenylhydantoin ของบางบรษัิท ไมไ่ดผ้ลในการควบคมุการชกั ตอ้งใชย้า Dilantin ซึง่เป็นยา

ตน้แบบ 

ค าตอบ   กรณีตัวอยา่งทัง้หา้ขอ้  เป็นปัญหาในการก าหนดระดับความละเอยีด (Granularity) ของขอ้มลู 

ซึง่มแีนวทางปฏบิตั ิ  และมขีอ้พจิารณา ดังนี ้

กรณีตัวอยา่งที ่1 -4  รหัสมาตรฐาน Trade Product Use Code ซึง่น าหนา้ดว้ย 06  ใหค้วามละเอยีด ถงึ

ระดับชือ่ยา Trade Name   บรษัิทผูผ้ลติ (Manufacturer)  และ เลขทะเบยีน  (Register number ) 

มคีวามคาดหวงัให ้โรงพยาบาลสง่ขอ้มลูยาทกุรายการเป็นรหสัมาตรฐาน ซึง่น าหนา้ดว้ย 06  ซึง่บง่

ขีถ้งึชือ่ Trade Name    บรษัิทผูผ้ลติ    และเลขทะเบยีน  
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     ดังนัน้ ยา Original  รหสั a01OR หรอื   b01OR  จงึสามารถเลอืกจบัคูก่บัรหัสมาตรฐานไดต้รง   โดยดู

จากชือ่ยา บรษัิทผูผ้ลติ  และเลขทะเบยีน จากขา้งกลอ่ง หรอืขา้งขวดบรรจ ุ   แต ่ยา Generic    รหัส 

a01GEN , b01GEN1, b01GEN2, ,b01GEN3  รพ.ไมร่ะบแุน่ชดั ถงึชือ่ Trade Name , บรษัิทผูผ้ลติ เลข

ทะเบยีน  เบือ้งตน้โรงพยาบาลจะตอ้งเลอืกเอารหัสมาตรฐาน ตวัหนึง่ รายงานสง่มา  และพยายามปรับใหไ้ด ้

เลขรหัสมาตรฐานตรงกบัยาทีจ่า่ยใหผู้ป่้วย 

       ขณะนีก้รมบญัชกีลางมแีนวคดิ วา่จะจา่ยคนืใหโ้รงพยาบาล ตามราคาอา้งองิ  ตาม Generic Name ไม่

วา่จะใช ้ยาOriginal  หรอืยา Generic (Local Made) ตวัใดกต็าม  แตใ่นขณะเดยีวกนั กรมบญัชกีลางก็

อยากทราบขอ้มลูวา่ บรษัิทไดจ้ าหน่ายยา ไปเป็นจ านวนมลูคา่ เทา่ใด เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเรยีกเก็บภาษี

จากบรษัิท  ดังนัน้ การทีโ่รงพยาบาล HOS1 ,HOS2, HOS3, HOS4  สง่ขอ้มลูรหัสมาตรฐานทีไ่มต่รงกบั ชือ่

บรษัิท  จงึไมม่ผีลกบั เรือ่งการเบกิจา่ย  แตม่ผีลท าใหก้รมบญัชกีลางไมไ่ดข้อ้มลูการซือ้ขาย ของบรษัิทที่

ตรงกบัความเป็นจรงิ 

กรณีตัวอยา่งที ่5    โรงพยาบาล  HOS5 ตอ้งใช ้ขอ้มลู เพือ่ไปประกอบกบั ADR หรอื ประสทิธผิลของยา 

โรงพยาบาลตอ้งอาศัยการเชือ่มโยงขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ ขอ้มลูจากคลังยา ซึง่มกีารระบวุา่ ซือ้ยาจากบรษัิท 

(Distributor)ใด   บรษัิทผูผ้ลติ (Manufacture)  วันเวลาทีอ่อกใบสัง่ซือ้ วันเวลาทีรั่บยาเขา้คลัง    วันเวลา

ทีจ่า่ยยากลอ่งนีใ้หก้บัหอ้งจา่ยยา   กอ็าจสามารถ Trace ตอ่ไปได ้วา่เป็นยาLot ใด 

        กลา่วโดยสรปุ  ผูใ้ชง้านรหัส (โรงพยาบาล   แพทย ์เภสชักร แตล่ะทา่น) มคีวามตอ้งการรหัสในระดับ
ความละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนัไป   การออกแบบรหัสมาตรฐาน จงึไดศ้กึษาความเป็นไปได ้(Feasibility)  ระดับ
ความยุง่ยาก (Difficulty)    การน าขอ้มลูไปใช ้ ทางออกในทางปฏบิตั ิทีพ่อจะสามารถยอมรับได ้ 
      หากมขีอ้เสนอ หรอื ค าถามเพิม่เตมิ ยนิดทีีจ่ะน ามาชว่ยกนัอภปิรายเพือ่ใหไ้ด ้รปูแบบทีด่ทีีส่ดุ ของ
ประเทศทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
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