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ความเป็นมาหลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่มีระบบมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและเครื่องมือแพทย์รวมถึงมาตรฐานรหัสยา
และเครื่องมือแพทย์ (Standard drug and medical devices information and coding system)  

แต่รัฐไม่มีกลไกด้านข้อมูลสารสนเทศด้านยาที่ใช้ในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยลดค่าใช้จ่ายจากการการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมและฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

รัฐต้องสามารถบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาว (Long term health financing) 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ประชาชนในทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพได้รับสิทธิประโยชน์หลักเท่าเทียมกัน 



รัฐบาล 

CSMBS กรมบัญชีกลาง 
(ประธาน:รองปลัดกระทรวงคลัง) 

คณะกรรมการก าหนดระบบ
บริหารยา เวชภัณฑ์ 
(ประธาน:รมต สธ. 

เลขา:อธิบดีกรมบัญชีกลาง) 

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียา&
รหัสยามาตรฐาน (อย.) 

พัฒนาบัญชียา&รหัสยามาตรฐาน เพื่อ  
Long Term Health Financing 

(สวรส.) 

คณะท างานพัฒนาบัญชียา&
รหัสยามาตรฐาน (อย +สวรส) 

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย (ศมสท.) สวรส. 



บัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 
(Medicines Terminology) ประกอบด้วย 

1. ค าจ ากัดความ(Term/Name)มาตรฐานของยาแต่ละตัว + ข้อมูลที่
เกี่ยวกับสารเคมีของตัวยา ชื่อสามัญ(Generic), ชื่อการค้า(Trade 
name), dose form, strength, unit of used, therapeutic group, 
pack size,  

2. รหัสที่ชี้เฉพาะ(Uniquely identify) ไปที่ค าจ ากัดความมาตรฐานของยา
แต่ละตัว แต่ละมุมมอง(Concepts) 

3. ความสัมพันธ์(relationships) ระหว่าง Terms/Names ที่สามารถบ่งชี ้
ถึง Synonym, ingredients, packaging 

 

 



สถานการณ์มาตรฐานบัญชีข้อมูลและรหัสยาในประเทศไทย 

 ปัจจุบันบัญชีข้อมูลและรหัสยาที่ใชใ้นสถานพยาบาลทั่วประเทศมี
ความหลากหลาย  ก าหนดกันเองในระดับท้องถิ่น (Local codes) 

 ยังไม่มีระบบมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและเครือ่งมือแพทย์รวมถึง
มาตรฐานรหัสยาและเครื่องมือแพทย์ทีต่อบสนองหลายวัตถุประสงค ์

 มีมาตรฐานรหัสยา ๒ มาตรฐานที่ก าลังพัฒนาและทดลองใช้ 

 

 

 

มาตรฐานรหัสยา วัตถุประสงค์ หน่วยงานพัฒนา 

มาตรฐานรหัสยา ๒๔ 
หลัก 

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในระดับ
โรงพยาบาล และในส่วนกลาง  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

มาตรฐานรหัส GS1 ส าหรับการบริหารจัดการงานโลจีสติกส์  Healthcare Logistics Cluster 
มหาวิทยาลัยมหิดล  



ข้อจ ากัดของระบบรหัสและข้อมูลยาในปัจจุบัน 

มาตรฐานรหัสยา ข้อจ ากัด 

มาตรฐานรหัสยา 24 
หลัก 

1. ไม่สามารถใช้เพื่อการสัง่ยา เป็นอุปสรรคการ
เบิกจ่ายยาเป็นรายรายการ 

2. ไม่มีระบบบ ารุงรักษารหัสและบัญชขี้อมูลยา 
3. การออกแบบโครงสร้างรหสั(Smart Number) 

ไม่สนับสนุนการพัฒนาในอนาคต 

มาตรฐานรหัส GS1 
1. ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เลย 
2. ไม่สามารถใช้เพื่อการสั่งยา การเบิกจ่ายยางานคง

คลัง ฯลฯ 
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โครงสร้างมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก 

โครงสร้างของรหัส ประกอบด้วย 5 ส่วน (24 หลัก) คือ 
    1. รหัสประเภทยา                 1 หลัก 
    2. รหัสตัวยา                       10 หลัก 
    3. รหัสความแรงของยา                          5 หลัก 
    4. รหัสรูปแบบของยา                            3 หลัก 
    5. รหัสเจ้าทะเบียนยา(ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า)       5 หลัก 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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ส่วนที่ 2 – ตวัยา (10 หลกั) มีการก าหนดรหสัโดย
แบ่งเป็น 

2.1 รหสัยาเดี่ยว  
อา้งอิงตามรหสัยา IOWA ของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ซ่ึงมี 16 หลกั โดยตดักลุ่มยา IOWA ที่มี 
6  หลกัแรกซ่ึงแสดงกลุ่มทางเภสชัวิทยาออก ใชเ้ฉพาะ 

10  หลกัหลงัซ่ึงแสดงตวัยาส าคญั 
 
                        XXXXX  XXX  XX 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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ส่วนท่ี 2 – ตวัยา 10 หลกั  
2.1 รหสัยาเด่ียว (ต่อ) 
 
                     XXXXX  XXX  XX 

ตวัอย่าง   paracetamol      คือ   00752 000 00 
                acetaminophen  คือ   00752 000 01 

เกลือ ตวัยาส าคญั synonym 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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สว่นท่ี 2 – ตวัยา 10 หลกั 

2.2 รหสัยาผสม 

อา้งอิงตามรหสัยาระบบ ATC (Anatomical 
Therapeutic Classification system) 5 หลกัแรก 
มาแปลงเป็นตวัเลข 7 หลกั + ตามดว้ย running 
3 หลกั 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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ส่วนท่ี 2 – ตวัยา 10 หลกั 

2.2 รหสัยาผสม (ต่อ) 

                                 XXXXXXX + XXX 
 
XXXXXXX (7 หลกัแรก)  =  รหสักลุม่ที่ดดัแปลงจากระบบ  ATC เป็น

ตวัเลข 
       XXX  (3 หลกัถดัไป) =  เลขเรยีงล าดบัในกลุม่ ATC เดียวกนั 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 

12 

ตวัอยา่ง  รหสัยาผสม 

  XXXXXXX  +  XXX 

  

                 รหสั ATC:    J04A0   DRUGS FOR 
TUBERCULOSIS 

แปลงเป็นเลข 7 หลกั = 1004010  
รหสั RIFAMPICIN+ISONIAZID คือ 1004010001 
รหสั RIFAMPICIN+ISONIAZID+PYRAZINAMIDE คือ 1004010002 
 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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ส่วนที่ 3 

• ความแรงของยา (5 หลกั) 

  ตวัอยา่ง 01601   70 ML/100 ML       

   01602    70 %V/V  

ส่วนที่ 4 

• รูปแบบของยา (3 หลกั)  

  ตวัอยา่ง           101        INJECTION 

               201        CAPSULE 

               203        TABLET, ORAL 

std_code_component.xls


รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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สว่นท่ี 5 

ผูผ้ลิต/ผูน้ าเขา้ (5 หลกั) มีการก าหนดรหสัโดย 

– เป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนต ารบัยา  
(ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา)  

– เป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน

อ่ืนๆ 

ใชร้หสั 5 หลกัตามส านกันโยบายและยุทธศาสตร์
ก าหนดใหใ้ชใ้นปัจจบุนั  



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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• ตวัอยา่งรหสัมาตรฐานยา 24 หลกั 

    PARACETAMOL 500 mg TABLET 

    องคก์ารเภสชักรรม 

    100752000004493120381506 

     

 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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• ตวัอยา่งรหสัมาตรฐานยา 24 หลกั 

    PARACETAMOL 500 mg TABLET 

    องคก์ารเภสชักรรม 

    1   0075200000   44931   203   81506 

     

 
ประเภท 
ยาเดี่ยว 

ช่ือยา 
พาราเซตามอล 

ความแรง 
500 mg 

รูปแบบ 
ยาเม็ด

รับประทาน 

เจา้ของผลิตภณัฑ ์
องค์การเภสัชกรรม 



รหสัมาตรฐานดา้นยา 
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ขอ้ดี 

• เป็นรหสัที่มีการออกแบบครอบคลมุ
รายละเอียดท่ีตอ้งใชใ้นการท าขอ้มูล 
เชิงสถิตขิองยาได ้

• สามารถเลือกใชต้ามความละเอียดที่
ตอ้งการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชร้หสั

ทั้งหมด 

• รองรบัการใชท้ั้งกรณีท่ีเป็นยาเด่ียว
และยาผสม 

• สามารถปรบัปรุงรหสัใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ เน่ืองจากมีการดกัเก็บขอ้มูล

ตั้งแตต่อนข้ึนทะเบียนยาท่ี อย. 

ขอ้จ ำกดั 

• เหมาะสมส าหรบัยาท่ีจ  าหน่ายใน
ประเทศไทยเท่านั้น ยงัไม่สามารถใชใ้น

ระดบัสากลได ้

• หลกัเกณฑใ์นการก าหนดรหสัยาเดี่ยว
และยาผสมใชม้าตรฐานท่ีตา่งกนั ท าให้

ตอ้งดแูลทั้ง 2 ระบบไปพรอ้มกนั 

• ไม่มีรายละเอียดทางดา้นเภสชัวิทยา  
เน่ืองจากจดัท าข้ึนเพ่ือใชใ้นการ

เช่ือมโยงขอ้มูลเป็นหลกั 

• ยาตวัเดียวกนั ท่ีใชช่ื้อการคา้ตา่งกนั แต่
ผลิตโดยผูผ้ลิตรายเดียวกนั จะไดร้หสั

เดียวกนั 

 



ข้อจ ากัดของมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก  

 บัญชียาขาดความครอบคลุม 5-10 % ของยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ 34 แห่งไม่พบรายการยาในตารางบัญชียา 

 รหัสยาจ านวนหนึ่งมีความคลุมเครือ (ambiguous) ไม่สามารถระบุ
รายการยาในระดับชื่อการค้า(trade name)  

 ขาดข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นท่ีต้องใช้ในการเบิกจ่ายยาเป็นรายรายการ  

 ข้อมูลขนาดบรรจุ(packaging)  

 ขนาดการใช้ (prescribing & dispensing)   



ตัวอย่าง Alcohol 70 % 
 รหัส24 หลัก101804000050160241581620 
 Alcohol 70 %               1000 mL 

 Alcohol 70 %                 240 mL 

 Alcohol 70 %                 120 mL 

 Alcohol 70 %                   60 mL 

 Alcohol 70 % (ear drop)    60 mL  

 

 



ตัวอย่าง 5% D/NSS    Baxter 

รหัสยา 24 หลัก จ านวน Unit 
100942000000780210181424 1 ถุง 
100942000000780210181424 500 mL 
100942000000780210181424 1000 mL 

การไม่ระบุ dispensing Unit ไว้ในรหัส   ท าให้มีปัญหาในการประมวลผล 



 โครงสร้างรหัสยา เป็นจุดบกพร่องส าคัญ 

 ที่ท าให้เกิดปัญหาความคลุมเครือของการระบุรายการยา 

 เป็นอุปสรรคส าคัญในการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลยาที่จะ
สามารถใช้ได้กับระบบข้อมูลสุขภาพอืน่ๆ 

 ความไม่มั่นคงของระบบบ ารุงรักษา  update  ให้ค าแนะน า 
ตอบค าถาม และแจกจ่ายบัญชียาและรหัสยา ให้ผู้ใช้ทุกกลุ่ม 
 

 

ข้อจ ากัดของมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก (ต่อ) 



คุณสมบัติที่จ าเป็นของระบบรหัสและศัพท์ทางการแพทย์ 
Desiderata of Controlled Medical Terminology 

 เนื้อหาครอบคลุม : Content 
comprehensive, quality 

 Concept Orientation 

 Non-Semantic Concept 
Identifiers 

 Polyhierarchy 

 Formal Definitions 

 Graceful Evolution 

 Rejection of “Not Elsewhere 
Classified” Terms 

 Multiple Granularities 

 Multiple Consistent Views 

 Context Representation 

 Concept Permanence 

 Recognize Redundancy 



ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ที่ท าหน้าที่ต่างกัน 
(From: NEW ZEALAND UNIVERSAL LIST OF MEDICINES: NZULM Information Flows) 



ข้อเสนอ 
1. พัฒนาต่อยอดบัญชียาให้ครอบคลุมให้เพียงพอกับระบบบริหาร

ยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายในระดับรายการยา(drug item) 

2. พัฒนาออกแบบโครงสร้างรหัสยามาตรฐานใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพ    และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

3. พัฒนาระบบบ ารุงรักษา และบริการข้อมูลบัญชีและรหัสยา
มาตรฐานให้กับผู้ใช้ทุกกลุ่ม  

โดยท างานร่วมกันของ 1) อย. 2) ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ
ไทย (ศมสท.) สวรส 3) สบรส. สนง.ปลัดกระทรวงฯ 4) กองทุนประกัน
สุขภาพทั้ง 3 กองทุน 5) มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐและเอกชน 



ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 

 ใช้ในระบบข้อมูลการบริหารจัดการ 
(administration) ด้านยา ควบคุมการใช้ยาให้
เหมาะสมไดท้ั้งในระดับประเทศ และระดับองค์กร 
(กองทุนประกันสุขภาพ, โรงพยาบาล) เช่นการติดตาม
ก ากับดูแลค่าใช้จ่ายด้านยา บริหารจัดการสินค้าคง
คลัง(inventory) เป็นต้น 



 ใช้ในระบบข้อมูลการให้บริการของผู้ให้บริการ 
(Health Care Services) เช่นการสั่งยา (drug 
prescription) การจ่ายยา(drug dispensing) การ
บริหารยาให้กับผู้ป่วย (drug administration) ท า
ให้ระบบการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยมากขึ้น 

ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 



 สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ทั้งด้านบริหารจัดการ (Executive and 
Management Decision support) และระบบ
การตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision 
support) 

 

ประโยชน์จากการมีบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 
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How TMT link with 

SNOMED-CT? 

Actilyse 10 mg powder and solvent for 

injection solution vial 

(Thailand Drug Extension) 

IS A 

Trade Product Pack 

How TMT Code 

look like? 



 ศึกษาวิเคราะห์ข้อจ ากัด และช่องทางปรับปรุงบัญชีและรหัสยา
มาตรฐาน 24 หลัก และ GS1 

 ศึกษาทบทวนบัญชีและรหัสยามาตรฐาน ของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เช่น USA, UK, Australia, New Zealand, 
Hong Kong, Singapore 

 พิจารณาทางเลือกต่อยอดการพัฒนาบัญชียาและรหัสยาจาก 
บัญชียาในระบบรหัสบญัชียาและรหัสยา 24 หลัก 

 

ความก้าวหน้าการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 
(เมษายน 2555 – มกราคม 2556) (1) 



ความก้าวหน้าการพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐาน 
(เมษายน 2555 – มกราคม 2556) (2) 

 คณะกรรมการฯคณะกรรมการก าหนดระบบบริหารยา 
เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการ
แพทย์ เห็นชอบแผนการพัฒนาและแผนงบประมาณ 

 ได้โครงสร้างและรายละเอียดบัญชีข้อมูลยาที่ตอบสนองการใช้
งานของกองทุนฯ และโรงพยาบาล 

 ประกาศบัญชียาและรหัสยามาตรฐานที่มีมูลค่าการใช้สูง 9 
กลุ่ม เพื่อตอบสนองการใช้งานของกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ และโรงพยาบาล 



ยาที่มีมูลค่าการใช้สูง 9 กลุ่ม 

 ยาลดไขมันในเลือด (Lipid 
lowering) 

 ยาลดการสร้างกรดในกระเพาะ 
(Proton Pump Inhibitor –PPI) 

 ยาหัวใจ ลดความดันโลหิต ACEI 

 ยาหัวใจ ลดความดันโลหิต  ARB 

 Calcium Channel Blockers 

 

  ยาเกี่ยวกับเมตาโบลิซึมของ
แคลเซียม(Calcium 
metabolism) 

 ยากดการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียร์
ลอย (NSAID) 

 ยากลูโคซามีน(Glucosamine) 

 ยาต้านเกล็ดเลือด(Antiplatelet)  
 



ธ.ค.56 

  

ก.ย.56 

  

ม.ิย.56 

  

ก.พ.-ม.ีค.56 

  

ก.พ.56 

  

ธ.ค.55 

  

พ.ย.55  ไดร้ายการยาครบทุกรายการ ให้รหัส TPU 

 รับฟังความคิดเห็น รพ.ใหญ่ 40 แห่ง 

 น าเสนอ วิธีการให้รหัสให้ รพ.168แห่งรับทราบ 

 รพ. 168 แห่ง เริ่มส่งข้อมูลรหัสยา 

 ประเมินผล แก้ไข ครั้งที่ 1 

 ประเมินผล แก้ไข ครั้งที่ 2 

 ประมวลผลการใช้ยา 9กลุ่มใน รพ. 168 แห่ง 

แผนการด าเนินการในปี 2556 
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ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
Thai Health Information Standards Development Center 

www.this.or.th 

http://www.facebook.com/thishsri 

this@this.or.th   

http://www.this.or.th/
http://www.facebook.com/thishsri
http://www.facebook.com/thishsri
mailto:this@this.or.th


www.this.or.th    
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TMT Implementation options 


