
นพ.บญุชยั กจิสนาโยธิน และ นพ.ดาวฤกษ สนิธวุณชิย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

จดหมายขาวสมาคมเวชสารสนเทศไทย จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววววววววววววสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเเเเเเเเเเเววววววววววววววววววววววววชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเททททททททททททททททททททททศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไททททททททททททททททททททททยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย 
Newslet ter

 ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไ
ฉบับที่ 1 ปที่ 2 มกราคม-กุมภาพันธ 2555 

มาตรฐานข�อมูล LOINC กับระบบข�อมูลสุขภาพของไทย

LOINC คืออะไร สำคัญอยางไร เกี่ยวของกับระบบขอมูล
สุขภาพอยางไร 

LOINC อานออกเสียงวา “หลอยค” หรือ “ล-ออยค” หรือ 
“โล-อิ๊งค” ระบบชื่อและรหัสมาตรฐาน (Standard name and coding 
system) สากลที่ใชระบุชนิดของการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง 
การแพทย (medical laboratory) และการตรวจทางคลินิก (clinical 
observation) ถา “ภาษาองักฤษ” เปนภาษาสากลทีท่ำใหคนหลายชาต ิ
สามารถติดตอส่ือสารกันได รหัส LOINC ก็เปรียบเหมือนกับภาษา 
ที่ทำใหระบบขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 
(Laboratory Information Systems) และระบบระเบียนสุขภาพ 
(Electronic Health Records) ที่ตางระบบกันสามารถส่ือสารเชื่อมโยง
แลกเปล่ียนขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง 
การแพทยและการตรวจทางคลินกิทำงานรวมกันได (Interoperablility) 

 ปจจุบันมีกวา 140 ประเทศท่ัวโลกที่ใช LOINC ในระบบ
ขอมูลสารสนเทศสุขภาพทั้งในระดับองคกร และในระดับชาติ 
เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และ
ฮองกง เปนตน นอกจากระบบช่ือและรหัส LOINC จะ
ครอบคลุมการตรวจทางคลินิกเกือบท้ังหมดแลว สถาบันรีเกน
สทรีฟ ยังเปดใหทั่วโลกใชฐานขอมูลรหัส LOINC และโปรแกรม
เครื่องมือที่ชวยในการจับคู รหัส LOINC กับรหัสทองถ่ิน 
(Local code) ที่ชื่อ RELMA (Regenstrief LOINC 
Mapping Assistant) รวมถึงคูมือและเอกสารตางๆ ของ
สถาบันฯ โดยไมคิดคาลิขสิทธิ์ แตทั้งน้ีไมอนุญาตใหผูใชสรางชื่อ
และรหัสไดเอง ตองเสนอชื่อและรหัสการตรวจใหมที่ไมมีในฐาน
ขอมูลใหคณะกรรมการ LOINC ของสถาบันรีเกนสทรีฟ เปนผู

ตรวจสอบ พิจารณาและประกาศอยางเปนทางการ ทั้งนี้เพื่อใหชื่อและ
รหัส LOINC มีความเปนเอกภาพ 

สำหรับประเทศไทยยังไมมีรหัสมาตรฐานดานการตรวจทางคลินิก
ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหขอมูลทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางคลินิก (Laboratory Information) ของหนวยงาน
ตางๆ ไมสามารถทำงานรวมกันได การมีรหัสมาตรฐานขอมูลทางคลินิก
ที่เกี่ยวของกับการตรวจทางหองปฏิบัติการทางคลินิกที่ใชรวมกันไดทั้ง
ประเทศ จะเกิดประโยชนกับหนวยงานในระบบสุขภาพ ทั้งเพื่อการดูแล
รักษาคนไข เพื่อการรายงานทางระบาดวิทยา เพื่อการบริหารทรัพยากร 
เพื่อการบริหารจัดการการประกันสุขภาพและการเงินการคลังระบบ
สุขภาพ หรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและทางสาธารณสุข ซึ่งจะ
สงผลทำใหระบบการบริการสุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพข้ึนทั้ง
ดานคุณภาพการรักษาพยาบาล และทางเศรษฐศาสตรสุขภาพ 

อ�านต�อหน�า 4 

TMI Newsletter-1 jan 55.indd   1TMI Newsletter-1 jan 55.indd   1 3/5/12   10:01:49 PM3/5/12   10:01:49 PM



f

le
c
b
fa
u
a
ri
gg
u

er 
he

he
re

n.”
is

ge
e t
an
big
ilu
af
  

s t
t f
le
c

ge
re
er

Th
he
ilu
ar
is
st
t

a
e b
th

การจัดการคุณภาพข�อมูลโรงพยาบาล
ก�อนการวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ดร.สาธิต วิทยากร และ อติยา อาวัชนาการ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

รูปที่ 1 โครงสรางของโรงพยาบาลกรุงเทพในการนำขอมูลไปใช 
เมื่อระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ผลักดันใหองคกรตางตอง

พฒันาขดีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนือ่ง ผูทีส่ามารถตดัสินใจ 
วางแผนงาน สรางกลยุทธและกำหนดนโยบายทางธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจะอยูรอดได ซึ่งในการที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวได
นั้น สิ่งจำเปนที่ขาดไมไดเลยก็คือ ขอมูล Business Intelligence (BI) 
ซึ่งเร่ิมเขามามีบทบาทสำคัญในองคกรท่ีตองการเดินหนาแขงขันอยาง
เต็มสูบ โดย BI ไดรวมเอาหลักการบริหารธุรกิจผสานเขากับเทคโนโลยี
สารสนเทศอันทันสมัย เพื่อใหมีการนำขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง  
ทันเวลา สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารและการประเมินผลได
อยางเต็มที่ โดยไมตองอาศัยแตความรูสึกในการตัดสินใจเชนที่ผานมา 
โดยทั่วไปอาจแบง BI ออกเปน 3 ระดับตามลักษณะการใชงานดังนี้ 

รูปแบบ BI ลักษณะการใชงานในธุรกิจโรงพยาบาล 

Operational BI การติดตามขอมูลเพื่อควบคุมคุณภาพและ 
ยกระดับความปลอดภัยของผูปวย เชน อัตรา
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ระยะเวลาวันนอน
เฉลี่ย อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน  

Tactical BI การใชขอมูลวิเคราะหและ/หรือประเมินผลการ
ดำเนินงานในดานตางๆ เชนแผนกการตลาด
อาจใชเพื่อวิเคราะหรายไดของโรงพยาบาล 

Strategic BI โดยมากเปนการใชขอมูลเพื่อดูทิศทางและแนว
โนมของโรงพยาบาล วาเปนไปตามกลยุทธหรือ
แผนท่ีวางไวหรือไม เชนการนำ BI มาชวยใน
การทำ Balance Scorecard หรือ Performance  
Management System  

Clinical BI การวิเคราะหประสิทธิภาพการรักษาของผูปวยท่ี
ใช Pathway ตางๆ เชนปจจุบันโรงพยาบาล
หลายแหงมีการใช Pathway ของโรคหัวใจ โรค
สมอง โรคเบาหวาน การวิเคราะหดาน clinical 
นี้สามารถดูไดวาคนไขแตละคนมีผลการรักษา
หลังการการใช Pathway ตางๆ มากนอย 
เพียงใด  

โรงพยาบาลกรุงเทพไดนำ BI เขามาใชงานในหลายปที่ผานมา 
โดยใช tools เพื่อรวบรวมขอมูลจากระบบปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใน
หลายสวนเขามาอยูใน Data warehouse และใช BI tools เพื่อใหผู 
ใชงานไดมีเครื่องมือชวยในการวิเคราะห (รูปที่ 1) tools แตละแบบมี
ความเร็วไมเหมือนกัน และมีความยากงายตางกัน โดยลาสุดไดเลือกใช 
QlikView มาใชโดยเริ่มจากการ Download ฟรีมาทดลอง หาคน 
เรียนรู tools นั้น และมีการตั้งโจทย ใหหาคำตอบกัน ที่สำคัญอาจจะ
ตองหาผูเชี่ยวชาญ tools นี้มาชวยบางเพื่อความรวดเร็ว เมื่อได 

outcome ที่ทีมงานเห็นวามีประโยชน (จากการท่ีทำมาเปนป) ก็เริ่ม
ลงทุนซื้อ license แบบ server และ กระจายขอมูลใหผูที่ใชตาม 
หนวยงานตางๆ มาใชกัน  

ผู ใชงานหลักของโรงพยาบาลมีหลายกลุม ตั้งแตผูบริหาร  
จนกระท่ังถึงหนวยงานในการดูแลคนไข ซึ่งขอมูลที่ใชและการวิเคราะหก็
ตางกันไป ดังนี้ 

■ สำหรับกลุมผูบริหาร จะวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของ 
โรงพยาบาลทั้งทางดานการเงิน และทางดานการดำเนินงาน รวมถึง
ทำการเปรียบเทียบขอมูลกับโรงพยาบาลในเครือขาย  

■ สำหรับกลุมผูปฏิบัติงาน/หัวหนาแผนกตางๆ จะวิเคราะห
ขอมูลตัวช้ีวัดการดำเนินงานของแผนกตน วาเปนไปตามกลยุทธและ 
เปาหมายท่ีถูกมอบหมายมาหรือไม  

■ สำหรับกลุมแพทย องคกรแพทยสามารถวิเคราะหการดำเนิน
งานของแพทยแตละทานได ตั้งแตจำนวนคนไขที่ทำการตรวจวินิจฉัย 
จำนวนรายท่ีมีการผาตัด ปริมาณการส่ังยา ปริมาณการสงตอระหวาง
แผนก เปนตน  

■ สำหรับฝายบุคคล จะใชผลจากตัวชี้วัดการดำเนินงานมา
สัมพันธกับการประเมินในการใหผลตอบแทนพนักงานประจำป 

■ สำหรับฝายการตลาด ใชขอมูลเพื่อวิเคราะหทำกระบวนการ 
Customer Relationship Management: CRM โดยจะรวบรวมขอมูล
ของลูกคาท่ีมีอยูในแตละระบบใหเปนขอมูลในระดับองคกร มีความเปน
หนึ่งเดียวกัน ทำใหสามารถวิเคราะหรูปแบบของผูปวย อันจะนำมาซ่ึง
ความเขาใจในความตองการของผูปวยไดมากขึ้น  

■ สำหรับฝายงบประมาณและวางแผนดานการเงินใช BI  
คาดหมายและวิเคราะหผลการดำเนินงานในอนาคตดวยการอางอิงจาก
ขอมูลท่ีเกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันอยางใกลเคียงความเปนจริง  

2
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นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: ranta@mahidol.ac.th 

ข�อคิดประจำฉบับ

ความรุนแรงของโรค ไปจนกระทั่งเรื่องการจัดอัตรากำลังหรือความ
สามารถของบุคลากรใหเหมาะสมกับแผนกท่ีมีความรุนแรงของโรคสูง 
เปนตน  

ทาง TMI เห็นประโยชนของการการนำขอมูลในโรงพยาบาล 
มาใชใหเปนประโยชนโดยจะจัด workshop เพื่อเปนการถายทอดความ
รูใหกับทานสมาชิกและผูสนใจตอไป 

■ สำหรับศูนยคุณภาพ ใชขอมูลในหลายรูปแบบ ตั้งแตการ
ติดตามตัวชี้วัดดานอุบัติการณตางๆ เปนตนวา อัตราการติดเชื้อ อัตรา
การหกลม อัตราการกลับเขานอนโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเพ่ือพัฒนา
คุณภาพในการใหบริการของโรงพยาบาลใหดีขึ้นตอเนื่องและรักษา
มาตรฐานสากล นอกจากน้ียังมีการใชขอมูล DRG ในการจัดกลุมคนไข
เพื่อทำการวิเคราะหในอีกหลายมุมมอง เชน ลักษณะความเจ็บปวยของ
คนไขโรงพยาบาล แนวโนมของโรค การบริหารตนทุนใหสัมพันธกับ
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“The biggest failure after any crisis is the failure to learn.”

“ความล�มเหลวที่ใหญ�ท่ีสุดหลังเหตุวิกฤติใดๆ 
คือความล�มเหลวที่จะเรียนรู�”

3

...ตอจากฉบับที่แลว 
ในจดหมายขาวฉบับกอน ผมเกร่ินถึงขอคิดที่วา “The biggest 

failure after any crisis is the failure to learn.” หรือ “ความลม
เหลวท่ีใหญที่สุดหลังเหตุวิกฤติใดๆ คือความลมเหลวท่ีจะเรียนรู”
และไดยกตัวอยางมหาอุทกภัยที่เกิดข้ึนในประเทศเราในป 2554 เปน
โอกาสในการถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรูและหาทางปองกันหรือลด 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยในฉบับกอนไดเสนอตัวอยางประเด็นการเรียนรู
ในแงมุมของเทคโนโลยี เชน redundancies ของระบบสารสนเทศ หรือ
การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและการสำรองขอมูล รวมทั้ง
แงมุมของกระบวนการทำงาน (Process) เชน การบริหารความเสี่ยง 
การจัดทำแผนรับมือฉุกเฉิน (contingency plan) การวางแผนกูคืน
ระบบหลังเกิดภัยพิบัติ (disaster recovery planning) การวางแผน
เพื่อความตอเน่ืองในการทำงาน (business continuity planning) 
ตลอดจนการบริหารจดัการและการส่ือสารในระหวางเกิดภยัพบิตั ิ เปนตน  
ฉบับนี้เรามาตอกันที่ประเด็นการเรียนรูดานบุคลากร (People) หลังเกิด
ภัยพิบัติ และบทสรุปสำหรับขอคิดน้ีครับ 

ในสวนของ “บุคลากร” (People) ก็มีความสำคัญไมแพกัน เรา
ไดฝกซอม (training) และเตรียมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการ
รับมือในเหตุฉุกเฉินรูปแบบตางๆ เพียงพอหรือไม (ดานคุณภาพ) เรามี
บุคลากรที่มีความสามารถในดานตางๆ เพียงพอสำหรับการรับมือใน
ภาวะวิกฤติซึ่งอาจมีความตองการสูงกวาสถานการณปกติหรือไม (ดาน
ปริมาณ) ถาบุคลากรของเราบางสวนกลายเปนผูประสบภัยไปดวย เรามี
บุคลากรสำรองที่สามารถชวยงานเราแทนไดในบทบาทสำคัญๆ หรือไม 
เราไดใหการดูแลขวัญและกำลังใจของบุคลากร ทั้งที่ประสบภัยเอง และ
ที่เปนผูชวยเหลือ ในชวงเวลาวิกฤติที่เต็มไปดวยความเครียดและ 
ผลกระทบท้ังทางกายและใจ ดีพอหรือไม เปนตน 

การเรียนรูที่ผมกลาวขางตนน้ี เปนเพียงตัวอยางสวนหน่ึงเทาน้ัน 
และบทเรียนของแตละหนวยงาน แตละบทบาท แตละมุมมอง ก็อาจ 
 แตกตางกันไป ไมเปนไรครับ เปาหมายของการเรียนรูหลัง 
    ภัยพิบัติ ไมใชการท่ีทุกคนตองเห็นตรงกันวาเราจะเตรียม

การอยางไร แตเปนการชวยกันระดมสมองเพ่ือหาจุดออนท่ีเราสามารถ
หาทางกำจัดได จะไดลดผลกระทบหากเกิดเหตุวิกฤติขึ้นอีก รวมท้ัง
เปนการสรางวัฒนธรรมขององคกรที่ใหความสำคัญกับกระบวนการเรียน
รู (learning process หรือ knowledge management) เพื่อใหองคกร
ของเรามีการพัฒนาอยูตลอดเวลา (continuous quality 
improvement) และนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (learning 
organization) ในท่ีสุด 

การเรียนรูหลังภัยพิบัติ จำเปนที่จะตองมีกระบวนการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารสูงสุดขององคกร ที่มีภาวะผูนำและแสดงใหเห็น
วาการเรียนรู มีความสำคัญตอการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังมี 
ความจำเปนที่บรรยากาศในการเรียนรู เปนบรรยากาศท่ีไมใชการช้ีนิ้ว
กลาวโทษกันไปกันมา แตในขณะเดียวกัน ก็จำเปนที่เราจะตองกลาหยิบ
เอาปญหาสำคัญๆ มาเรียนรูรวมกันอยางจริงใจ (โดยไมเนนการกลาว
โทษใคร) ไมใชปดกวาดปญหาเหลานี้เอาไวใตพรม ดวยความกลัว 
เกรงใจ หรือความรูสึกที่วา “มันจบไปแลว ก็ใหมันผานไป” เพราะ
ทัศนคติแบบน้ี จะทำใหปญหาน้ีไมไดรับการพิจารณาแกไข และรอวันที่
จะสรางปญหาขึ้นมาอีกในเหตุวิกฤติครั้งหนา 

การเรียนรูหลังภัยพิบัติ ไมใชการลอมคอกหลังวัวหายหมดคอก
ครับ เพราะเหตุวิกฤติมันจะมีเขามาเสมอ หลีกเลี่ยงไมไดหรอกครับ 
(กลับไปดู Murphy’s Law และขอคิดที่วา “You can never prepare 
enough.”) ดังนั้น แมวัวบางตัวจะหายไปบางแลว แตตราบใดที่ฟารม
ยังคงดำเนินงานอยู วัวที่ยังอยูในความดูแลของเราก็ยังมีอยู การลอม
คอกไว จึงเปนการลดโอกาสที่เหตุวิกฤติครั้งตอไปจะทำใหวัวเรา 
หายเพิ่มไปอีก (ในที่นี้ วัว อาจหมายถึงคุณภาพ ความตอเนื่อง 
ประสิทธิภาพ การเขาถึงบริการทางการแพทย หรือศรัทธาของผูรับ
บริการ) ดังนั้น ไมมีคำวาสายเกินไป สำหรับการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานครับ และการมองขามความสำคัญของการเรียนรู 
หลังภัยพิบัติ คือความลมเหลวที่ยิ่งใหญที่สุด และความลมเหลวนี้จะ 
สงผลอยางชัดเจนในภัยพิบัติครั้งตอไปครับ ดังนั้น ขอใหเราเรียนรูจาก
สิ่งท่ีเกิดขึ้นกันเถอะนะครับ 
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LOINC มีข�อดีอย�างไร 
1. มีความเปนสากลครอบคลุมการตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีมีใน

โลกนี้เกือบทั้งหมด และออกแบบวิธีการกำหนดรหัสใหสามารถรองรับ
เทคโนโลยีการตรวจใหมๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

2. เปนท่ียอมรับ ใชกันกวางขวาง ในสหรัฐฯ แคนาดา และหลาย
ประเทศ เชน เยอรมัน สเปน อารเจนตินา สวิสเซอรแลนด ขณะนี้มีรหัส 
Laboratory ประมาณ 45,895 รายการ รหัส Clinical Observation 
ประมาณ 16,601 รายการ รหัส Attachment 1,327 รายการ และรหัส
แบบสำรวจ (Survey forms) 4,527 รายการ (LOINC version 2.38, 
December 2011) 

3. มีกระบวนการบำรุงรักษาฐานขอมูลอยางเปนระบบ มีระบบ
สนับสนุนและพัฒนาอยางตอเน่ือง และขยายเครือขายการรวมพัฒนา
ออกไปในหลายประเทศ 

4. มีโปรแกรม mapping ที่เรียกวา RELMA (Regenstrief 
LOINC Mapping Assistant) มีการอบรมสำหรับผูสนใจอยาง
สม่ำเสมอปละสองคร้ังที่สถาบันรีเกนสทรีฟ สหรัฐอเมริกา ประเทศตางๆ 
สามารถติดตอผู เชี่ยวชาญของสถาบันฯ มาเปนวิทยากรอบรมใน
ประเทศของตนได สำหรับประเทศไทยกำลังดำเนินการติดตอใหมาเปน
วิทยากรในตนป 2555 

5. สามาถนำไปใชไดฟรี โดยไมมีคาลิขสิทธิ์ 

ทำไมประเทศไทยจึงควรนำ LOINC มาใช� 
จากรายงานผลการวิจัยเร่ืองสถานการณปจจุบันของการพัฒนา 

eHealth และระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพของประเทศไทย ที่สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรวมกับ
องคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2553 พบวา ประเทศไทยมีการพัฒนา
บริการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ คอนขางแพรหลาย แต
เปนการพัฒนาท่ีกระจัดกระจายขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึง
ขาดการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ และที่สำคัญขาดการ
พัฒนาในระดับพื้นฐานของระบบฯ อยางรุนแรง ทั้งดาน 1) การใหความ
สำคัญระดับนโยบาย และการกำกับดูแลในระดับประเทศ 2) การพัฒนา

มาตรฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ 3) การพัฒนากำลังคนดานระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบ
การศึกษาอบรมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 

จากความสำคัญและประโยชนขางตน ทำใหคณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ภายใตคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ โดยการแตงตั้งของนายกรัฐมนตรี เห็น
วารหัสมาตรฐานขอมูลดานการตรวจทางคลินิกมีความสำคัญในลำดับ
ตนๆ ที่ประเทศไทยควรรีบดำเนินการจัดการใหมีขึ้น และมาตรฐาน 
LOINC เปนมาตรฐานฯ ที่ควรเลือกใชในระบบขอมูลสุขภาพ 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ผานมา คณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานขอมูลสุขภาพแหงชาติ และ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานรหัส
การตรวจทางหองปฏบิตักิาร LOINC (Thailand LOINC Workshop:  
Logical Observation Identifiers Names and Codes Workshop) 
ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ ซึ่งการประชุมปฏิบัติการดังกลาว มุงให 
ความรู ความเขาใจในเรื่องรหัสหองปฏิบัติการ LOINC เพื่อใหผูเขารวม
ไดนำกลับไปใชในระบบบริการสุขภาพตอไป โดยวิทยากรรวมใหความรู
ในคร้ังนี้ อาทิเชน นพ.ดาวฤกษ สินธุวณิชย นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน 
นพ.อนันต กนกศิลป คุณวันชนะ พลทองมาก ทั้งนี้มีผูเขารวมประชุม 
ใหความสนใจเปนจำนวนมาก ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน  
ผูปฏิบัติงานดานพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค รังสีวิทยา  
ผูปฏิบัติงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศทางหอง
ปฏิบัติการ ฯลฯ นอกจากนี้ผูเขารวมประชุมยังไดรวมทดลองปฏิบัติการ 
Map รหัสทองถิ่น กับ รหัส LOINC ดวย ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะ
เผยแพรรหัสหองปฏิบัติการ LOINC นี้ ใหเปนที่ยอมรับและจัดใหมี
คณะทำงาน Mapping รหัสหองปฏิบัติการ LOINC ตอไป 

และในวันท่ี 2 มีนาคม 2555 สำนักนโยบายและยุทะศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข และ สวรส. จะจัดประชุม International 
workshop on LOINC ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยจะเชิญ 
ผู เชี่ยวชาญจาก สถาบันรีเกนสทรีฟ (Regenstrief Institute) 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสถาบันที่เปนท่ีกำเนิดและดูแลรหัส LOINC มาให
ความรูกับชุมชน Medical Informatics นักวิชาการ และผูปฏิบัติงาน
ในระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพของไทย 

มาตรฐานข�อมูล LOINC กับระบบข�อมูลสุขภาพของไทย (ต�อจากหน�า 1)
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