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ระบบเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสารด้านยา 



บทน า
•สถานการณ์
•ต้องการข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยาท่ีดี เพ่ือใช้ประกอบการ
ตดัสินใจ บริหารจดัการและพฒันาด้านสขุภาพ

•เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันาไปอย่างรวดเรว็ – ช่วยปรบัปรงุระบบการ
ท างานทกุกระบวนการในระบบยาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

•หน่วยงานในระบบสขุภาพในประเทศไทยได้เร่ิมมีการประยกุตใ์ช้ระบบ
ข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
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บทน า
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•ปัญหา
•มาตรฐานด้านข้อมลูยาต่างๆ และการออกแบบระบบข้อมลูร่วมกนั เพือ่ชว่ยให้
สามารถสือ่สารตรงกนั เชื่อมโยงและ แลกเปลีย่นไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ  ลดความซ ้าซอ้นและ
ภาระงานในการเกบ็และ clean ขอ้มลู ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้

•คณุภาพข้อมลู

•ทรพัยากรบคุคล (ผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลู) ทัง้จ านวน ความรูแ้ละทกัษะ
•กฎหมายและระเบียบท่ีมาก ากบัดแูล และควบคมุ
•องคก์ร/หน่วยงานกลางระดบัชาติท่ีดแูลโดยตรง

•ตวัช้ีวดัของระบบยาและระบบข้อมลูฯ
•การผลกัดนัและสนับสนุนการวิจยัด้านสารสนเทศและบรูณาการใช้เทคโนโลยีและ
การจดัการสารสนเทศ



Conceptual framework ของบท
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บทน า
•เป้าหมาย: ต้องการระบบสารสนเทศสขุภาพท่ีดี สามารถตอบสนองการ
ท างานและความต้องการของผูใ้ช้ข้อมลูได้ในทุกระดบั

•ยทุธศาสตรก์ารพฒันาท่ีเก่ียวข้อง
•ยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ (eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสขุ
•ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะ 20 ปี
•กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ (WHO-ITU Model; 2556)
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สถานการณ์: 3.1 ระบบข้อมูลยาแต่ละประเภทของหน่วยงาน
ภายในประเทศ
• ข้อมลูผลิตภณัฑย์า - เวปไซตข์อง อย. และ ส านกัยา

• ข้อมลูความปลอดภยัของผลิตภณัฑย์า – ขอ้มลูรายงานของศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยั
ดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) อย. , ขอ้มลูการเฝ้าระวงั
อาการภายหลงัไดร้บัการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค (adverse event following immunization 
surveillance: AEFI surveillance) ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค

• ข้อมลูคณุภาพผลิตภณัฑย์า – ขอ้มลูประกนัคุณภาพยาของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
(Green book, เวปไซต ์Single window), ขอ้มลูรุน่การผลติของวคัซนี (lot release) โดย
สถาบนัชวีวตัถุ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

•ข้อมลูราคายา - ศนูยข์อ้มลูขา่วสารดา้นเวชภณัฑ ์กระทรวงสาธารณสุข, ราคากลางของยาใน
และนอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาตหิลงัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

•ข้อมลูการใช้ยา – ทีเ่กีย่วขอ้งกบั กองทุนประกนัสขุภาพถว้นหน้า และ กองทุนประกนัสงัคม
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สถานการณ์: 3.1 ระบบข้อมลูยาแต่ละประเภทของหน่วยงาน
ภายในประเทศ (ต่อ)

•มาตรฐานรหสัยาของประเทศไทย – หน่วยงานท่ีพฒันา ลกัษณะรหสั วตัถปุระสงคการใช้
งาน ข้อดี-ข้อจ ากดั

1. รหสัมาตรฐาน 24 หลกั

2. รหสั Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)
3. บญัชีข้อมลูยาและรหสัยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology: TMT)
4. เลขทะเบียนต ารบัยา
5. รหสัยามาตรฐานสากล (Global Trade Item Number: GTIN)

•ความท้าทายและแนวทางการวิจยัพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานข้อมลูยา
• มาตรฐาน IDPM

• Harmonization codes

7



สถานการณ์: 3.2 ตวัอย่างการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านยาฯ

•ระบบการบริหารสินค้าคงคลงัโดยผู้ขาย (Vendor manage inventory: 
VMI) 
•External VMI: สปสช.-องคก์ารเภสชักรรม

• Internal VMI: งานวิจยัในโรงพยาบาลรามาธิบดี

•โปรแกรมการบริหารเวชภณัฑ ์และงานเภสชัภณัฑใ์นโรงพยาบาล
oวิวฒันาการของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นงานบริหารเวชภณัฑ์

oการเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีส าคญัผลท่ีเกิดขึน้จากการใช้โปรแกรมฯ
oการปรบัปรงุโปรแกรม INV เวอรช์ัน่ DOS ไปสู่ INVC & INVS
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สถานการณ์:
3.3 ทรพัยากรมนุษย์

•บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพและ
ระบบยา – ต้องพฒันาทัง้จ านวนและคณุภาพ

•แหล่งข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัก าลงัคนเภสชักร

3.4 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
•ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของการใช้ข้อมลูสขุภาพ – กฎหมายต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลดา้นสขุภาพ, พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562, 
รา่ง พรบ. ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของสาธารณสขุและมาชว่ยแกปั้ญหาการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูสขุภาพในเชงิกฎหมายและนโยบาย

•การจ าหน่ายยาและเวชภณัฑท์างอินเตอรเ์น็ต - ยงัไมม่กีฎหมายหรอืกฎระเบยีบบงัคบัใช้
กบัการจ าหน่ายยาและเวชภณัฑท์างอนิเตอรเ์น็ต (e-pharmacy หรอื online pharmacy) 

•การคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑส์ขุภาพ –> กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในการน ามาใชจ้ดัการปัญหาการโฆษณายาทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 9



สถานการณ์:
3.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
• ปัญหา: ยงัไมม่ตีวัชีว้ดัทีจ่ะตดิตามและประเมนิผลทีช่ดัเจน ขอ้จ ากดัของขอ้มลู
•ทบทวนแนวทางการพฒันาตวัชีว้ดัของระบบยาในระดบัสากลและในไทย
• เสนอแนะตวัชีว้ดัของระบบยาในประเทศไทย
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3.6 อนาคตของเทคโนโลยีต่อระบบข้อมลูยา: ตวัอย่างและแนวทางการน ามาใช้
Big data

•การสรา้ง dashboard ของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

•ระบบสารสนเทศเพือ่การตดิตามราคาและวเิคราะหข์ดีความสามารถในการจดัซือ้ผลติภณัฑ์
ยาของภาครฐัตามแนวทางของ PAC (PAC-DSS) 

•รายงานแนวทางการก าหนดราคากลางอา้งองิเวชภณัฑย์า
•การพฒันาระบบขอ้มลูสขุภาพรายบุคคล (Citizen Health Profile)

Blockchain
•การสรา้งระบบการจดัการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย์
•การสรา้งระบบการจดัการ Supply Chain ของยาเพือ่การตรวจสอบทีม่าของยาและป้องกนั
การปลอมแปลงยา



4. ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาในอนาคต
4.1. ทิศทางการพฒันาในระดบัประเทศ

1. พฒันาองคก์รระดบัประเทศท่ีท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาก าหนด
ยทุธศาสตร ์วางนโยบายและแผนหลกัการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสขุภาพของประเทศ 

2. ก าหนดนโยบาย และยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศสขุภาพของประเทศ ให้เป็นส่วนหน่ึงของกรอบนโยบายและ
ยทุธศาสตรด้์านเทคโนโลยี

3. พฒันามาตรฐานข้อมลูสขุภาพในทกุมิติ รวมถึงกลไกในการดแูลมาตรฐาน เพ่ือให้
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท างานร่วมกนัได้ สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกนัได้แบบไร้
รอยต่อด้วยความปลอดภยัและเป็นประโยชน์

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการรกัษาความปลอดภยั
และความลบัส่วนบคุคลของข้อมูลสขุภาพ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทัง้การป้องกนั
ส่วนบคุคล และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกบัสงัคมในกรณีท่ีต้องละเมิดความเป็นส่วนตวั
ของบคุคล

5. พฒันากลไกอย่างเป็นระบบในการผลิตและพฒันาคนท่ีท างานเก่ียวข้องกบัระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพทัง้ระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหาร
จดัการให้เพียงพอกบัการน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพมา
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาในอนาคต
4.2. ข้อเสนองานวิจยัในอนาคต

1. มาตรฐานรหสัยาและมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมลูยาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ในทกุมิติ เช่น การสัง่ใช้ยา ราคา รหสัวินิจฉัย เพ่ือใช้ในการพฒันา
ข้อมลูสุขภาพรายบุคคล (Citizen Health Profile) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
สนใจในข้อมลูสขุภาพตนเอง โดยมีการใช้ technology big data ในการใช้
ประโยชน์ข้อมลูความรู้ด้านการส่งเสริมสขุภาพหรือข้อมลูการเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ด้านอ่ืนๆท่ีรฐัจดัให้

2. พฒันาระบบข้อมลูสนับสนุนงานวิจยั โดยก าหนด platform ท่ีมีการออกแบบ
ข้อมลูท่ีจ าเป็นในการท างานวิจยั และให้นักวิจยัสามารถเข้าถงึได้ด้วย
ตนเอง ภายใต้การรกัษาความลบัหรอืความเป็นส่วนตวัของข้อมลูตาม พรบ.
ท่ีรฐัก าหนด
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