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Abstract

Pharmaceutical product information systems help support
healthcare professionals to access the drug information.
Thailand has developed an accounting code standard
pharmaceutical drug naming Thai medicines terminology
to achieve the consistency of medicines, both
generic and brand drug names. This study aimed to
identify and approach to analysis and design
standards adopted by the data applied in the
development of Pharmaceutical product information
system with the use of data structure of HL7 FHIR
design guidelines and principles to support the
interpretation of RxNorm. We proposed a model to
help create data structures and information systems

to facilitate medicine information retrieval as well as
reduce data maintenance, account information,
prescription drug based on Thai medicines terminology.
We extended the ability to provide more content on
demand, while maintaining the structure and content
of the information of the account code standard of
Thai medicines terminology.

Keywords: pharmaceutical product information system,

system analysis and design, information system,
Thai medicines terminology
Received 20 Febuary 2016; Accepted 25 May 2016

Correspondence: Kris Phueakkham, Informatics Department, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol
University, 270 Rama VI Road, Toong Phayathai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand, 10400 (Tel.: +66-2201-1518;
E-mail address: kris.pha@mahidol.ac.th).

12

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 12-19, 2016

Kris Phueakkham. Designing pharmaceutical product information system

การออกแบบระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์บนรหัสยามาตรฐานไทย
กฤษณ์ เผือกค�ำ

ฝ่ายสารสนเทศฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศทางเภสั ช ภั ณ ฑ์ ที่ มี ข ้ อ มู ล ของยา
แต่ ล ะชนิ ด อย่ า งเพี ย งพอจะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศนั้นได้อย่าง
เต็ ม ความสามารถโดยอาศั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ลยานั้น ในประเทศไทยได้มีก ารพัฒนา
บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยเพื่อให้เกิดมาตรฐาน
ความคงเส้ น คงวาของข้ อ มู ล ยาทั้ ง ชื่ อ สามั ญ ทางยาและชื่ อ
การค้า การศึกษานี้จึงสนใจและมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยน�ำมาตรฐาน
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาระบบสารเทศ
ทางเภสัชภัณฑ์ ร่วมกับใช้แนวทางการออกแบบโครงสร้าง
ข้ อ มู ล ของ HL7 FHIR และหลั ก การสนั บ สนุ น การสื่ อ

บทน�ำ

ระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์ทมี่ ขี อ้ มูลของยาแต่ละชนิด
อย่างเพียงพอ จะสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถ
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศนั้นอย่างเต็มความสามารถ และ
โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูล ท�ำให้
ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการน�ำข้อมูลไปใช้
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถแบ่งปัน
และเข้าถึงสารสนเทศทางสุขภาพ คือการไม่ได้บันทึกข้อมูล
สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศไม่สามารถ
บูรณาการข้อมูลหรือขาดเครื่องมือที่จ�ำเป็นในการวิเคราะห์
ข้อมูล1,2 การมีสารสนเทศทางสุขภาพที่สมบูรณ์และเพียงพอ
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เป็นช่องทางในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมจะช่วยให้บคุ ลากรทางการแพทย์เพิม่ คุณภาพในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย3 ในด้านสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์มีความ
ผู้นิพนธ์ประสานงาน: กฤษณ์ เผือกคำ�, ฝ่ายสารสนเทศฯ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 (โทร.: 0-2201-1518; E-mail address: kris.pha@
mahidol.ac.th).

ความหมายของ RxNorm โดยน�ำเสนอในรูปแบบแบบจ�ำลอง
โครงสร้างข้อมูลเพื่อช่วยในการสร้างระบบ และให้ได้ระบบ
สารสนเทศที่ อ� ำ นวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ยา
และลดภาระการบ� ำ รุ ง รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ บั ญ ชี ข ้ อ มู ล ยา และ
รหัสยามาตรฐานไทยได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยขยายความ
สามารถให้บรรจุเนื้อหาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ แต่ยัง
คงไว้ ซึ่ ง โครงสร้ า ง และเนื้ อ หาของมาตรฐานข้ อ มู ล ของ
บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ค�ำส�ำคัญ: สารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์, การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ, ระบบสารสนเทศ, บัญชีข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย

พยายามในการก�ำหนดมาตรฐานระบบศัพท์ควบคุมในช่วง
หลายทศวรรษที่ผ่านมา4 ในสหรัฐอเมริกาโดยหอสมุดทาง
การแพทย์แห่งชาติ (National Library of Medicine: NLM)
ได้ มี ก ารสร้ า งระบบมาตรฐานการให้ ชื่ อ ยาทั้ ง ชื่ อ สามั ญ
และชื่อการค้าเรียกว่า RxNorm เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การสื่อความหมายระหว่างความรู้ทางเภสัชกรรมกับระบบ
คอมพิ ว เตอร์ 5 เพื่ อ ใช้ ร ะบุ เ อกลั ก ษณ์ ตั ว ยาซึ่ ง มี ค วาม
หลากหลายทัง้ ในระดับกลุม่ ยา ตัวยาส�ำคัญ ชือ่ การค้า รูปแบบยา
ข้อมูลเฉพาะของตัวยา เป็นต้น การมีมาตรฐานข้อมูลอย่างมัน่ คง
ท�ำให้สารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์ที่ได้มีความถูกต้องต่อการ
อ้างอิงข้อมูลยาอย่างจ�ำเพาะ ลดข้อจ�ำกัดของระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาโดยผู้ผลิตหลายเจ้า เพราะผู้ผลิตแต่ละรายมักสร้าง
รหัสอ้างอิงเภสัชภัณฑ์ตามความต้องการของตน การก�ำหนด
โครงสร้างข้อมูล ค�ำศัพท์ และรหัสอ้างอิงที่ใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท�ำให้การแบ่งปันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบ
สารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องลดความก�ำกวมของความหมาย
ของค�ำศัพท์ที่ใช้ในระบบสารสนเทศ4,6 ส�ำหรับประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai
Medicines Terminology: TMT) โดยศูนย์พัฒนามาตรฐาน
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ระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมศท.) มีวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนามาตรฐานเพื่อควบคุมความคงเส้นคงวาของการแยก
ชื่ อ สามั ญ ทางยา (generic name) ออกจากชื่ อ การค้ า
(trade name) ส�ำหรับเภสัชภัณฑ์ที่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย
และควบคุมความคงเส้นคงวาของการเรียกชื่อรายการยาตาม
แนวคิดหลัก (Concept) ซึ่งรายการยาและค�ำจ�ำกัดความ
ในแต่ละแนวคิดจะมีรหัสอ้างอิงเฉพาะ (unique identifier)7
จากความส�ำคัญของการมีระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์
ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดอรรถประโยชน์ต่อการใช้
และเข้าถึงข้อมูลยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล และลดความซับซ้อน
ในการบ�ำรุงรักษารหัสที่ใช้ในการอ้างอิงรายการยา การศึกษา
นีจ้ งึ ได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางเภสัชภัณฑ์บนพื้นฐานมาตรฐานรหัสและข้อมูล โดยเป็น
การขยายคุณสมบัติจากที่มีอยู่ของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทย ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของข้อมูลเภสัชภัณฑ์
ตามความต้องการใช้สารสนเทศ และสอดคล้องกับแนวคิดหลัก
แต่ ล ะระดั บ ของบั ญ ชี ข ้ อ มู ล ยาและรหั ส ยามาตรฐานไทย
เพื่อให้โครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ได้สามารถบรรจุ
เนื้ อ หาของเภสั ช ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ตามความต้ อ งการ
ให้ครอบคลุมจากข้อมูลความรู้ที่บัญชีข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานไทยไม่ได้เตรียมไว้ให้ แนวคิดการออกแบบโครงสร้าง
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เภสั ช ภั ณ ฑ์ ป ระยุ ก ต์ ม าจาก Resource
Medication ในผลิตภัณฑ์ FHIR ซึ่งพัฒนาโดย HL7 (Health
Level Seven International)8 ในด้านข้อมูลความรู้ทาง
เภสัชภัณฑ์ได้ศึกษาจากบริบทการพัฒนา RxNorm9
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์บนพืน้ ฐานบัญชี
ข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์
สารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์ในการศึกษานี้ เน้นการมีขอ้ มูล
ที่สามารถใช้ระบุรายการยาทั้งในระดับชื่อสามัญทางยา ระดับ
ชื่อการค้าได้อย่างจ�ำเพาะ บนพื้นฐานแนวคิดการออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเภสัชภัณฑ์ที่มี
จ�ำหน่ายในท้องตลาด และจากการศึกษาแนวทางการจัดท�ำ
เอกสารก�ำกับยาของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10
ซึง่ การศึกษานีน้ ำ� มาเฉพาะข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดท�ำเอกสาร
ก�ำกับยาส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการระบุ
ลั ก ษณะของเภสั ช ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ก� ำ หนดโครงสร้ า งข้ อ มู ล
ในการจัดเก็บชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและปริมาณตัวยา
ส�ำคัญ ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม ลักษณะและ
ส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้า
14
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บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
บัญชีขอ้ มูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)7 พัฒนาจาก
กฎเกณฑ์ตามแนวทาง “Desiderata for Controlled Medical
Vocabularies” เผยแพร่โดยนายแพทย์ James. J. Cimino
เพื่อน�ำเสนอแนวทางการสร้างศัพท์ควบคุมทางการแพทย์และ
การใช้รหัสอ้างอิง น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเป็นโครงสร้างมาตรฐาน
ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และโครงสร้าง
มาตรฐานทีไ่ ด้ตอ้ งบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย คงทนต่อการเปลีย่ นแปลง
ความต้องการเมือ่ เวลาผ่านไป มีหลักการส�ำคัญ คือ การใช้วธิ ี
การเชิงแนวคิดหลัก (concept orientation) หมายถึง การก�ำหนด
แนวคิดหลักใด ๆ (term) จะต้องให้ความหมายได้เพียงความ
หมายเดียว เพื่อลดความก�ำกวมในการตีความหรือการสื่อถึง
แนวคิดหลักนั้น และความหมายของแนวคิดหลักต้องคงทน
ถึงแม้จะมีแนวคิดหลักเกิดขึน้ มาภายหลัง หรือแนวคิดหลักเดิม
ถูกยกเลิกไปก็ตาม การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดหลักมีลกั ษณะเป็นพหุลำ� ดับชัน้ (multiple hierarchy)
คือ แนวคิดหลักล�ำดับอนุพนั ธ์ (child concept) สามารถสืบทอด
คุณสมบัติจากบรรพบุรุษได้มากกว่าหนึ่งแนวคิดหลักล�ำดับ
บรรพบุรษุ (parent concept) เมือ่ ก�ำหนดทิศทางเป็นการให้
ความหมายด้วยแนวคิดหลัก (The meaning of a concept)
แล้ว ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญต่อเนื้อหาภายใต้
แนวคิดหลักว่ามีความหมายเป็นไปในลักษณะใด เพราะความ
หมายถู ก ก� ำ หนดจากแนวคิ ด หลั ก แต่ เ นื้ อ หาต้ อ งมี ค วาม
ครอบคลุมพอทีจ่ ะอธิบายค�ำศัพท์แต่ละค�ำในแนวคิดหลักนัน้ ได้
ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้
อย่างไม่จำ� กัดตามรูปแบบทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ นอกจากนัน้ ค�ำจ�ำกัด
ความของค�ำศัพท์ตอ้ งสามารถแสดงอัตลักษณ์ (unique) ภายใต้
แนวคิดใด ๆ ทีไ่ ม่สามารถซ�ำ้ กันได้ ซึง่ อาจเป็นการให้ชอื่ หรือให้
รหัสเพือ่ ใช้เป็นรหัสอ้างอิง (identifier) ของแต่ละค�ำจ�ำกัดความ
ในแต่ละแนวคิดหลักทีต่ อ้ งไม่ซำ�้ กัน11 แบบจ�ำลองเชิงตรรกะ TMT
พัฒนาโดยอิงมาตรฐาน SNOMED CT เป็นการแสดงให้เห็นภาพ
องค์ประกอบหลักส�ำหรับบรรจุเนือ้ หาซึง่ เป็นศัพท์รายการยาของ
TMT ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านแนวคิดหลัก (concept)
ค�ำจ�ำกัดความ (description) และความสัมพันธ์ (relationship)7,12
โดยทุกๆ แนวคิดหลักของ TMT จะแสดง อัตลักษณ์เชิงความ
หมายตามแนวคิดหลักนัน้ เช่น แนวคิดหลักสารตัง้ ต้น (Substance)
แนวคิดหลักตัวยาสามัญ (generic product) เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบนั
TMT บรรจุเนือ้ หาศัพท์ในแนวคิดหลัก 6 ระดับแรก แสดงดัง
ตารางที่ 1 ซึง่ ยังขาดเนือ้ หาในระดับ Generic Product Pack และ
Trade Product Pack เมือ่ TMT พัฒนาบนหลักการและมาตรฐาน
ดังกล่าว จึงท�ำให้เนือ้ หาในบัญชียาของ TMT มีคณ
ุ ลักษณะที่
สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ ส่งเสริมการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
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ตารางที่ 1 Concept และค�ำจ�ำกัดความของ TMT7
Concept
Substance			
Virtual Therapeutic Moiety		
Generic Product			
					
Trade Product			
Generic Product Use		
					
Trade Product Use		

ค�ำจ�ำกัดความ
ข้อมูลสารตั้งต้น
ข้อมูลตัวยาส�ำคัญตั้งแต่ 1 ชนิด
ข้อมูลยาสามัญที่ประกอบด้วยคุณสมบัติความแรงของตัวยาส�ำคัญแต่ละตัว
และรูปแบบยา
ข้อมูลยาสามัญที่เพิ่มคุณสมบัติชื่อการค้า และชื่อผู้ผลิต
ข้อมูลยาสามัญที่มีคุณสมบัติหน่วยการใช้หรือหน่วยการจ่าย และขนาดหรือ
ปริมาณบรรจุต่อหนึ่งหน่วยการใช้หรือหน่วยการจ่าย
ข้อมูลระดับ Generic Product Use ที่เพิ่มคุณสมบัติชื่อการค้า และชื่อผู้ผลิต

HL7 FHIR's resource medication

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)
สามารถอธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ รายการ
เป็นมาตรฐานแบบจ�ำลองข้อมูลทางการแพทย์ ประกอบด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ รรจุ และปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะรายการ
ทั้งส่วนที่เป็นแบบจ�ำลองข้อมูล (data model) และส่วนต่อ
เป็นต้น แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีใ่ ช้อธิบาย
ประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming
รายละเอียดของเภสัชภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลรายการยา
Interface: API) ที่สามารถน�ำไปพัฒนาระบบสารสนเทศ
บรรจุภัณฑ์ ข้อมูลสามัญทางยา แสดงเป็น Class diagram
ทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ดังภาพที่ 1
และการท�ำงานร่วมกันระหว่างระบบ (interoperability) และ
ยังสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบภาษาทีม่ นุษย์สามารถเข้าใจได้
นั ก พั ฒ นาสามารถเลือกใช้เ ฉพาะบางส่ว นที่ต้องการน�ำไป
ประยุกต์ทเี่ หมาะกับงานของตน อันเป็นแนวทางการพัฒนาของ
FHIR ทีป่ ระกอบด้วยชุดขององค์ประกอบเฉพาะหลายๆ หน่วย
เรียกองค์ประกอบเฉพาะนี้ว่า “Resource” ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ข้อมูลของสิ่งที่สนใจ (thing) เช่น รายการยา เป็นต้น13,14
กล่าวได้ว่า FHIR เป็นเครื่องมือ (framework) ที่ช่วยให้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ได้จดั เตรียม
แบบจ�ำลองข้อมูล (Resource) ที่ส�ำคัญทางการแพทย์ไว้ และ
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงคุณสมบัติจาเป็นของข้อมูลยาที่นาเสนอโดย FHIR8
สามารถขยายคุณสมบัตขิ องแบบจ�ำลองทีเ่ ลือกใช้ได้ตามความ
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงคุ ณ สมบั ติ จ� ำ เป็ น ของข้ อ มู ล ยา
RxNorm
ต้องการ ในการศึกษานี้ได้เลือกใช้ “Resource Medication”8
ที่น�ำเสนอโดย FHIR8
RxNorm เป็นมาตรฐานระบบศัพท์ยาที่สนับสนุนการทางานร่วมกันเชิงความหมายระหว่างระบบฐานความรู้ทางเภสัชกรรมกับศัพท์
เป็นต้นแบบในการออกแบบจ�ำลองโครงสร้างข้อยามูลมาตรฐานใน
ยา ซึง่ สามารถ
RxNorm ประกอบด้วยชื่อยาที่ใช้ทั่วไปทั้งชื่อสามัญและชื่อการค้าในสหรัฐอเมริกาและรหัสอ้างอิงไปยังเฉพาะชื่อยานั้ น
ใช้ระบุและอธิบายความหมายของข้อมูลยาควบคุ
ม
ทั
้
ง
ตั
ว
ยา เพื่อให้กRxNorm
(unique identifier)
ารสื่อสารสารสนเทศทางยาระหว่างระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความกากวมใน
ส�ำคัญ (ingredient) ตัวยาสามัญ (generic
product)
เป็นมาตรฐานระบบศั
ท์ยาที่สนับวสนุ
ในด้านที่เป็นแบบจ
าลองข้อมูลที่ใช้ในการสัพ่งยาประกอบด้
ยข้ อนมูการ
ล ตั ว ยาส าคั ญ ความแรง และ
ความหมายของข้
อมูล4,5 RxNormRxNorm
แบบยา ซึ่งเพีภยณ
คาสั่งยาที่ใช้ทั่วไป แต่าไงระบบฐานความรู
ม่ครอบคลุมเภสัชภัณฑ์บ้ทางประเภท
เช่น ยาพ่นที่บรรจุใน
ผลิตภัณฑ์ทางการค้าของยา (brand product)รูปและบรรจุ
ั งพอต่
ฑ์ อการสืท�่อำความหมายต่
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ระดับ องค์ปประกอบด้
ระกอบข้อมูลวทัย้งสามด้ า นไม่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง
(packaging) แบบจ�ำลองข้อมูลยาดังกล่าอุวสามารถแสดง
เภสัดในแผงบรรจุ
ชกรรมกับซศัึ่งมีพรท์ะดัยบาฮอร์มาตรฐานใน
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“Packs”
ซึ่ ง เป็กนา ได้ ทั้ ง generic packs หรื อ
ลักษณะเป็นได้ทั้ง ผลิตภัณฑ์ (product) หรือ บรรจุภัณ9 ฑ์
ชื่อยาที่ใช้ทั่วไปทั้งชื่อสามัญและชื่อการค้าในสหรัฐอเมริ
branded
packs
หลั
ก
การของ
RxNorm
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ยังขาดไปให้ ส ามารถน าเสนอ
(packaging) นั่นหมายถึงแบบจ�ำลองสามารถสะท้อนการน�ำ
และรหัสอ้างอิงไปยังเฉพาะชื่อยานั้น (unique identifier)
ข้อมูลของเภสัชภัณฑ์ในด้านบรรจุภัณฑ์ และการเชื่อมโยงเชิงความหมายกับสารสนเทศทางคลินิกของตัวยาทั้งระดับยาสามัญและระดับ
ไปใช้ในสภาวการณ์จริงได้ว่า เภสัชภัณฑ์เการค้
มื่อก�าำได้ลังแกล่
าวถึง
เพือ่ ให้การสือ่ สารสารสนเทศทางยาระหว่างระบบคอมพิวเตอร์
ก่ สามารถอ้างอิงถึงศัพท์ใน Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC) และการจัดหมวดหมู่ยา
ลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายคุณตามบั
สมบัญชีตยิ าหลั
รูปกแบบ
แห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความก�ำกวมในความหมาย
ยาแบบ ตัวยาส�ำคัญและความแรงของตัวยาส�ำคัญในต�ำรับ
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 ระดับตัวยาสาคัญ

จัดเก็บข้อมูลตัวยาสาคัญของเภสัชภัณฑ์ที่มีตัวยาสาคัญตั้งแต่หนึ่งชนิด
 ระดับยาสามัญ

จัดเก็บข้อมูลความแรงของตัวยาสาคัญแต่ละตัวยา รองรับการจัดเก็บในรูปของเศษส่วนโดยตัวเศษ (numerator) ให้แ ยก
กับตัวส่วน (denominator) หน่วยของตัวเศษและหน่วยของตัวส่วนเหมือนหรือต่างกันได้

Designing pharmaceutical product information system Kris Phueakkham.
รูปแบบยา ซึ่งเพียงพอต่อการสื่อความหมายต่อการระบุค�ำสั่ง
ยาที่ใช้ทั่วไป แต่ไม่ครอบคลุมเภสัชภัณฑ์บางประเภท เช่น
ยาพ่นทีบ่ รรจุในอุปกรณ์นำ� ส่งยา ยาเม็ดคุมก�ำเนิดในแผงบรรจุ
ซึ่งมีระดับฮอร์โมนมากกว่าหนึ่งระดับ องค์ประกอบข้อมูลทั้ง
สามด้านไม่สามารถสือ่ ถึงเภสัชภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้ RxNorm จึงน�ำ
เสนอการอธิบายเภสัชภัณฑ์ในระดับบรรจุภัณฑ์ “Packs”
ซึ่งเป็นได้ทั้ง generic packs หรือ branded packs9 หลักการ
ของ RxNorm ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้เพื่อขยาย
คุณสมบัติท่ี TMT ยังขาดไปให้สามารถน�ำเสนอข้อมูลของ
เภสัชภัณฑ์ในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ และการเชือ่ มโยงเชิงความหมาย
กั บ สารสนเทศทางคลิ นิ ก ของตั ว ยาทั้ ง ระดั บ ยาสามั ญ และ
ระดับการค้า ได้แก่ สามารถอ้างอิงถึงศัพท์ใน Anatomical
Therapeutic Chemical Classification System (ATC)
และการจัดหมวดหมู่ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคระห์ความต้องการระบบสารสนเทศ
ความต้องการระบบสารสนเทศเภสัชภัณฑ์ให้สามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลยาระดับตัวยาส�ำคัญ ระดับยาสามัญ
ระดับชือ่ การค้า และระดับบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ระดับดังนี้
ระดับตัวยาสำ�คัญ
จัดเก็บข้อมูลตัวยาส�ำคัญของเภสัชภัณฑ์ทมี่ ตี วั ยาส�ำคัญ
ตั้งแต่หนึ่งชนิด
ระดับยาสามัญ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความแรงของตั ว ยาส� ำ คั ญ แต่ ล ะตั ว ยา
รองรั บ การจั ด เก็ บ ในรู ป ของเศษส่ ว นโดยตั ว เศษ
(numerator) ให้แยกกับ ตัว ส่ว น (denominator)
หน่วยของตัวเศษและหน่วยของตัวส่วนเหมือนหรือ
ต่างกันได้
จัดเก็บข้อมูลรูปแบบยา ยาสามัญแต่ละต�ำรับสามารถ
มีรูปแบบยาได้เพียงรูปแบบเดียว
จัดเก็บข้อมูลวิธกี ารให้ยา (route) ยาสามัญแต่ละต�ำรับ
สามารถมีวิธีการให้ยาได้หนึ่งวิธีหรือมากกว่า
ระดับชื่อการค้า
เภสัชภัณฑ์ในระดับการค้ามีชื่อการค้าเพียงหนึ่งชื่อ
เภสัชภัณฑ์ในระดับการค้าสามารถประกอบด้วยเภสัช
ภัณฑ์ระดับยาสามัญได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า เช่น
ยาคุมก�ำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมนตั้งแต่สองระดับ
จะประกอบด้วยเภสัชภัณฑ์ระดับยาสามัญมากกว่า
หนึ่งชนิด เป็นต้น
จัดเก็บภาพถ่ายของแต่ละเภสัชภัณฑ์ระดับยาสามัญได้
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนและสามารถระบุป้ายก�ำกับภาพถ่ายได้
■

■

■

ระดับบรรจุภัณฑ์
เภสัชภัณฑ์ระดับการค้าสามารถมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ได้หลายรูปแบบ
แต่ละรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถบอกปริมาณเภสัชภัณฑ์
ระดับการค้าที่บรรจุได้และต้องมีหน่วยของปริมาณนั้น
ก�ำกับ
จัดเก็บภาพถ่ายของแต่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ได้ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนและสามารถระบุป้ายก�ำกับภาพถ่ายได้
■

■

■

นอกจากความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศ
เภสัชภัณฑ์ตอ้ งสามารถเชือ่ มโยงกับข้อมูลยาทีม่ ใี ช้ในโรงพยาบาล
ได้ผา่ นการจับคูร่ หัสเภสัชภัณฑ์ระดับชือ่ การค้า โครงสร้างข้อมูล
หลังจากผ่านการวิเคราะห์ความต้องการแสดงเป็นผังโครงสร้าง
ข้อมูลดังภาพที่ 2
ด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ใ ช้ ง านกั บ ระบบสารสนเทศ
แบ่งผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป (general user) และ
ผู้ดูแลระบบ (administrator) แสดงเป็นแผนภาพ Use Case
ดังภาพที่ 3 อธิบายได้ดังนี้ ผู้ดูแลระบบก่อนเข้าใช้ระบบต้อง
มีการยืนยันตัวตนก่อน และสามารถจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเภสัชภัณฑ์ได้ รวมถึงความสามารถในการจับคู่
รหัสยาที่ใช้ในโรงพยาบาล (local code) กับรหัสยาของ
ระบบสารสนเทศเภสัชภัณฑ์ในระดับชือ่ การค้า ในส่วนผูใ้ ช้ทวั่ ไป
สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลเภสัชภัณฑ์ได้เท่านั้นซึ่งสามารถ
สืบค้นเภสัชภัณฑ์ได้ทงั้ ตัวยาส�ำคัญ ชือ่ สามัญทางยา ชือ่ การค้า

■

■

■

■

■

■

■

■
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การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบท�ำการออกแบบระบบตามข้อก�ำหนดทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ความต้องการและน�ำหลักการทีไ่ ด้จากการศึกษา
วิธกี ารพัฒนาระบบโดยใช้แบบจ�ำลอง Resource Medication ของ
FHIR8,13,14 และเพิม่ เติมในส่วนคุณสมบัตทิ ไี่ ด้จากการวิเคราะห์
ความต้องการซึ่งแสดงเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER
diagram) ในภาพที่ 4 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
กับแนวคิดหลักทีไ่ ด้จากการประยุกต์ใช้ TMT7 ดังนี้
1) ข้อมูลใน Ingredient เป็นข้อมูลทีม่ าจากแนวคิดหลักระดับ
Substance ซึง่ ใช้รหัสอ้างอิงเดียวกัน และเพิม่ เติมข้อมูล
ในส่วนของแหล่งทีม่ าของชือ่ สารตัง้ ต้น
2) ข้อมูลใน Generic Product เป็นข้อมูลทีเ่ พิม่ คุณสมบัติ
ความแรงของตัวยาส�ำคัญทีจ่ ะประกอบเป็นเภสัชภัณฑ์
ระดับยาสามัญ ซึง่ ใช้รหัสอ้างอิงจากแนวคิดหลักระดับ
Substance
3) ข้อมูลใน Virtual Therapeutic เป็นข้อมูลทีม่ าจากแนวคิด
หลักระดับ Virtual Therapeutic Moiety ของ TMT
ซึง่ ใช้รหัสอ้างอิงเดียวกัน
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4) ข้อมูลใน Medicine Product เป็นข้อมูลที่มาจาก
แนวคิดหลักระดับ Generic Product ของ TMT ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับข้อมูลใน Generic Product และ
Virtual Therapeutic โดย Medicine Product สามารถ
มีตวั ยาส�ำคัญทีร่ ะบุความแรงได้ตงั้ แต่หนึง่ ตัวยารวมทัง้
มีคุณสมบัติรูปแบบยาและวิธีการให้ยาเพิ่มเข้ามา
5) ข้อมูลใน Trade Product เป็นข้อมูลที่มาจากแนวคิด
หลักระดับ Trade Product Use ของ TMT ซึ่งใช้รหัส

อ้างอิงเดียวกัน ในแต่ละ Trade Product Use สามารถ
ประกอบด้วย Medicine Product ได้ตั้งแต่หนึ่งชนิด
และมีความสัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ
6) การออกแบบโครงสร้างข้อมูลการจัดกลุ่มในระบบ
สารสนเทศเภสัชภัณฑ์สามารถรองรับการจัดกลุม่ ด้วย
ตามแนวทางของ ATC การจัดกลุม่ ยาตามบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ ไ ด้ โดยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล ใน
Medicine Product

รูปที่ 2 แสดงผังโครงสร้างข้อมูลของเภสัชภัณฑ์ที่ได้กาหนดไว้

ภาพที่ 2 แสดงผังโครงสร้างข้อมูลของเภสัชภัณฑ์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้

รูปที่ 2 แสดงผังโครงสร้างข้อมูลของเภสัชภัณฑ์ที่ได้กาหนดไว้

รูปที่ 3 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบสารสนเทศเภสัชภัณฑ์

อภิปรายและสรุปผล
การออกแบบระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์บนพื้นฐานรหัสยามาตรฐานไทยนี้ เริ่มจากความสนใจในการนามาตรฐานบัญชีรายการ
ยาและรหัสยา (TMT) ที่มีผู้พัฒนาไว้
ฒนาเป็สัมนพัระบบสารสนเทศเพื
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การจัดทาเอกสารกากับยาเพิ่มเติม ซึ่งจะทาให้โครงสร้างข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์สามารถถ่ า ยทอดเนื้ อ หาที่ จ าเป็ น และใช้ เ ป็ น ตั ว แทน
ยาและรหัสยา (TMT) ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมู ล ยา ในเบื้ อ งต้ น ได้ ศึก ษา TMT ด้ า น
สารสนเทศในการอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น ร่วมกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสั ม พั น ธ์
แนวคิดการออกแบบ
การกาหนดโครงสร้
างข้
มูล รวมถึ
เนื้อหาข้อมูลของรายการยา
่งในตอนนี
้แบ่งแนวคิ
ดการจั่เกีด่ยเก็วข้บอเนื
ระหว่างรายการยาที
่ได้ถูกจัดเตรียมไว้
ในอTMT
ทาให้รงะบบสารสนเทศที
่ได้สามารถสืบค้นซึและเชื
่อมโยงไปยั
งรายการยาที
งกั้อนหาข้
ได้ อมูลยา7

ออกเป็น 8 ระดับ แต่มีข้อมูลที่ใช้ได้จริง 6 ระดับครอบคลุมข้อมูลยาทั้งในระดับตัวยาสาคัญ ระดับชื่อสามัญทางยา และระดับชื่อการค้า
เพื่อให้การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศทางเภสัชภั ณฑ์สามารถบรรจุเนื้อหาของข้อมูลยาได้อย่างครบถ้วน จึงได้ศึกษาข้อกาหนด
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อภิปรายและสรุปผล

การออกแบบระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์บนพื้นฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี จ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาดได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ขึ้ น
รหัสยามาตรฐานไทยนี้ เริม่ จากความสนใจในการน�ำมาตรฐาน
ร่วมกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
บัญชีรายการยาและรหัสยา (TMT) ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วมา
รายการยาที่ ไ ด้ ถู ก จั ด เตรี ย มไว้ ใ น TMT ท� ำ ให้ ร ะบบ
พั ฒ นาเป็ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ยา
สารสนเทศที่ได้สามารถสืบค้น และเชื่อมโยงไปยังรายการยา
ในเบื้องต้นได้ศึกษา TMT ด้านแนวคิดการออกแบบ การ
ที่เกี่ยวข้องกันได้ แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงเชิงความ
ก�ำหนดโครงสร้างข้อมูล รวมถึงเนือ้ หาข้อมูลของรายการยา ซึง่
หมายกับสารสนเทศ ทางคลินิกของตัวยา และการอธิบาย
ในตอนนี้แบ่งแนวคิดการจัดเก็บเนื้อหาข้อมูลยาออกเป็น 8
ข้อมูลระดับบรรจุภัณฑ์ TMT ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ จึงได้มี
ระดับ แต่มขี อ้ มูลทีใ่ ช้ได้จริง 6 ระดับครอบคลุมข้อมูลยาทัง้ ใน
การศึกษาหลักการและแนวคิดของ RxNorm ในการเชื่อมโยง
7
ระดับตัวยาส�ำคัญ ระดับชือ่ สามัญทางยา และระดับชือ่ การค้า
กับระบบการจัดหมวดหมู่ตัวยา (classification systems)
เพือ่ ให้การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์
และการอธิ บ ายข้ อ มู ล รายการยาที่ บ รรจุ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์
สามารถบรรจุเนื้อหาของข้อมูลยาได้อย่างครบถ้วน จึงได้
ร่วมกับการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบคลาสข้อมูลยา
ศึกษาข้อก�ำหนดการจัดท�ำเอกสารก�ำกับยาเพิ่มเติม ซึ่งจะ
ของ HL7 FHIR ท� ำ ให้ ไ ด้ แ บบจ� ำ ลองข้ อ มู ล ที่ ส ามารถ
แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงเชิงความหมายกับสารสนเทศทางคลินิกของตัวยา และการอธิบายข้อมูลระดับบรรจุ ภั ณ ฑ์ TMT ยั ง ไม่ ไ ด้
ท�ำให้โครงสร้าจัดงข้เตรีอยมูมไว้
ลทางเภสั
ชภักษาหลั
ณฑ์สกการและแนวคิ
ามารถถ่ายทอดเนื
้อหาในการเชืจัด่ อมโยงกั
เก็บสารสนเทศทางเภสั
ได้ ตามข้อก�ำหนดความ
จึงได้มีการศึ
ดของ RxNorm
บ ระบบการจั ดหมวดหมูช่ ตภัั วณ
ยาฑ์(classification
ที่ จ� ำ เป็ น และใช้
เ ป็ นและการอธิ
ตั ว แทนสารสนเทศในการอธิ
บ ายถึ
ต้องการกต์ใช้แนวคิดการออกแบบคลาสข้ อมู ล ยาของ HL7
systems)
บายข้อมูลรายการยาที่บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์งร่วมกับการประยุ
FHIR ทาให้ได้แบบจาลองข้อมูลที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศทางเภสัชภัณฑ์ได้ตามข้อกาหนดความต้องการ

รูปทีช่ 4ภัแบบจ
ภาพที่ 4 แบบจ�ำลองข้อมูลระบบสารสนเทศเภสั
ณฑ์าลองข้อมูลระบบสารสนเทศเภสัชภัณฑ์
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