การพัฒนามาตรฐานกลางรหัสยา
ความเปนมา
กระทรวงสาธารณสุขไดมีความพยายามที่จะจัดทํารหัสยามาตรฐานมาตั้งแตประมาณป
พ.ศ.2529 เพื่อใชเปนรหัสกลางสําหรับโรงพยาบาล/หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ
กําหนดรหัสยาตามชื่อสามัญ (generic name) ของยาสําหรับรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติ แต
ไมไดนําไปใชอยางแพรหลาย เนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ ไดแก ความไมครอบคลุมรายการที่มีความ
แรงและขนาดบรรจุตาง ๆ กัน/รายการที่อยูนอกบัญชียาหลัก ฯ รวมถึงกรณีที่มีการปรับปรุงบัญชียา
หลักแหงชาติ
ตอมาในป พ.ศ. 2543 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานหลายชุดเพื่อจัดทํารหัสมาตรฐานดานตาง
ๆ รวมทั้งดานยา โดยมีสํานักนโยบายและแผนสาสาธารณสุข (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรใน
ปจจุบัน) เปนแกนดําเนินการ ซึ่งในสวนของยาไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดมาตรฐาน
และจัดทํารหัสยา ดังตอไปนี้
 คณะทํางานจัดทํารหัสยา
 คณะทํางานจัดทํารหัสมาตรฐานขอมูลและชุดโครงสรางขอมูลของยาที่มีการขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทย
จากนั้นในป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสํานักพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพไดมีการดําเนินการจัดทํารหัสมาตรฐานและชุดโครงสรางขอมูลของยาตอ โดย
คณะทํางานพัฒนาระบบฐานขอมูลดานยา โดยมีหลักการ ดังนี้
 เปนรหัสยากลางที่ทุกหนวยงานสามารถนําไปใชในการอางอิงในทุกบริบท เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันได
 กําหนดใหครอบคลุมเภสัชเคมีภัณฑที่ขึ้นทะเบียนเปนยาในประเทศไทยเปนอยาง
นอย
 เปนตัวเลขเพื่อรองรับระบบรหัสแทง
 กําหนด รหัสยาตามชื่อสามัญ (generic name) ของตํารับยา
 หน ว ยงานยั ง สามารถใช ร หั ส เดิ ม ของตนเองได โ ดยที่ จั ด ความสั ม พั น ธ ข อง
ฐานขอมูลเดิมใหสัมพันธกับฐานขอมูลรหัสมาตรฐานของยา
ฐานขอมูลที่ใชในการกําหนดรหัส
 ฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแก
¾ ฐานขอมูลทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน
¾ ฐานขอมูลตัวยาสําคัญ
¾ ฐานขอมูลผูผลิต/ผูนําเขาที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา
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¾ ฐานขอมูลยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
 ฐานขอมูลผลิตภัณฑยาของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดแก
¾ โรงงานเภสัชกรรมทหาร
¾ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
¾ องคการเภสัชกรรม
 ฐานขอมูลของศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข
โครงสรางของรหัสมาตรฐานดานยา
รหัสมาตรฐานดานยา ประกอบดวยชุดของรหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
 ประเภทของยา (1 หลัก)
 ตัวยา (10 หลัก)
 ความแรงของยา (5 หลัก)
 รูปแบบของยา (3 หลัก)
 ผูผลิต/ผูนําเขา (5 หลัก)
ประเภทของยา กําหนัดรหัส ดังนี้
1 ตํารับยาเดี่ยว
2 ตํารับยาผสม
3 ยาที่ผลิตใชเอง
4 ยาสมุนไพร
5-9 สงวนไวในอนาคต
ตํายา มีการกําหนดรหัส โดยแบงเปน
รหัสยาเดี่ยว
 อางอิงตามรหัสยา IOWA ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ง
มี 16 หลัก โดยกลุมยา IOWA ที่มี 6 หลักออก ใชเฉพาะ 10 หลักหลัง
XXXXX

XXX

XX

ตัวยาสําคัญ

เกลือ

synonym
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รหัสยาผสม
 อางอิงตามรหัสยาระบบ ATC (Anatomical Therapeutic Classification
System) ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช ซึ่งมี 5 หลัก ประกอบด วย ตั ว อัก ษร
ภาษาอังกฤษปนตัวเลข โดยนํามาดัดแปลงเปน ตัวเลข 7 หลัก ตามดวยเลขเรียงลําดับอีก 3 หลัก
สําหรับยาที่อยูในกลุม ATC เดียวกัน
XXXXXXX
รหัสกลุม ATC แปลง

XXX
เลขเรียงลําดับในกลุม

รูปแบบของยา มีการกําหนดรหัสโดย
 เปนตัวเลข 3 หลัก
 ปรับปรุงจากขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ความแรงของยา มีการกําหนดรหัสโดย
 เปนตัวเลข 5 หลัก
 3 หลักแรก เปนกลุมความแรง
 2 หลักหลัง กําหนดสําหรับความแรงเดียวกันแตวิธีการเขียนตางกัน
รหัสผูผลิต/ผูนําเขา มีการกําหนดรหัสโดย
 เปนตัวเลข 5 หลัก
 เปนผูที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา(ขอมูลจากสํานักงานคระกรรมการอาหารและ
ยา)
 กรณีที่เปนหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่น ๆ ใช
รหัส 5 หลักที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกําหนดใหใชในปจจุบัน
การเชื่อมโยงและนําไปใชงาน
คณะทํางาน ฯ ไดจัดทําฐานขอมูลเชื่อมโยง (mapping) รหัสมาตรฐานดานยาที่จัดทําขึ้นกับ
ขอมูลในฐานขอมูลผลิตภัณฑยาซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑยาทีมีการขึ้นทะเบียนเพื่อจําหนายกับ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหรและยา รวมทั้ ง ยาที่ ผ ลิ ต จํ า หน า ยโดยหน ว ยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ไดแก โรงงานเภสัชกรรมทหาร สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม เปนตน
และนําไปใชในการดําเนินงานตาง ๆ คือ
 ระบบรายงานขอมูลดานบริหารเวชภัณฑ ฯ ซึ่งเปน ระบบที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดรายงานขอมูลการ จัดซื้อเวชภัณฑไปยังสวนกลาง (ศูนยขอมูล
ขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข) โดยกําหนดเปนรหัสสําหรับใชในการรายงานขอมูล
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และใชในการประมวลผล/วิเคราะหขอมูลรายงานดังกลาวในภาพรวมโดยศูนยขอมูลขาวสารดาน
เวชภัณฑฯ
 โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ (Smart INV) เพื่อใหขอมูลยาของหนวยงานตาง ๆ
เปนมาตรฐานเดียวกัน เอื้อตอการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมถึงการจัดทําขอมูลใน
ภาพรวมของประเทศ
 การรายงานขอมูลตามโครงการ GFMIS โดยมีแผนที่จะทํา mapping
รหัสมาตรฐานกับรหัสยาที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้นสําหรับใชในการรายงานการสั่งซื้อยาของ
หนวยงานตาง ๆ ตามโครงการ GFMIS เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถดึงขอมูลที่มีอยูในระบบงาน
ออกมาใชในการรายงานไดโดยอัตโนมัติและลดการทํางานที่ซ้ําซอนลง
 ระบบงานที่เกี่ยวของกับขอมูลดานยาในโครงการตาง ๆ ของสปสช. เชน การ
จัดเก็บขอมูลการแพยาในสมารทการด ระบบ VMI ของโครงการยาเอดส เปนตน
ในป พ.ศ. 2550 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร โดยกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศสุ ข ภาพ ซึ่ ง มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการพั ฒ นามาตรฐานรหั ส ด า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ให เ ป น
มาตรฐานกลางสําหรับการเชื่อมโยงขอมูล ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ ภายใตสํานักวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการพัฒนามาตรฐานกลาง
รหั ส ยา โดยแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานพั ฒ นามาตรฐานรหั ส ยา (แนบในภาคผนวก) ประกอบด ว ย 8
หนวยงานภาคเครือขายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
2. องคการเภสัชกรรม
3. กรมบัญชีกลาง
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
5. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6. สวนภูมิภาค (รพ.พระนั่งเกลา และ รพ.บุรีรัมย)
7. สํานักพัฒนาระบบขอมูลขาสารสุขภาพ ภายใต สวรส.
8. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยไดมีการศึกษาทบทวนสถานการณ และความหลากหลายของรหัสยาที่ใชในหนวยงาน
โดยสรุปสถานการณไดดังนี้
1. รหัสยามีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานของภาครัฐ มีการกําหนดรหัส
ขึ้นใชเองเพื่อรองรับความตองการของแตละหนวยงาน
2. ไมมีมาตรฐานกลางดานรหัสยา สําหรับการเชื่อมโยงขอมูล
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3. ทําใหไมมีขอ มูลดานการใชยา ที่จะนํามาใชในการวิเคราะหและการบริหารจัดการดาน
สุขภาพ เชน มีการใชยาหรือเวชภัณฑรายการตางๆ ทั่วประเทศรายการละเทาไร สมเหตุสมผล
หรือไม เปนยาที่แพทย พยาบาล เภสัชกรจายใหผูปว ย หรือเปนยาที่ผูปวยเลือกใชเองในสัดสวน
เทาใด
รหัสยาที่ใชในประเทศไทย
1. รหัสยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. รหัสยาของสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. รหัสยากลางของกรมบัญชีกลาง
4. รหัสยาขององคการเภสัชกรรม
5. รหัสยาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
6. รหัสยาที่แตละโรงพยาบาลจัดทําขึ้นเอง
7. รหัสยาที่ใชในสถานีอนามัย
การพิจารณามาตรฐานกลางรหัสยาที่ใชในประเทศไทย
มติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนามาตรฐานรหัสยา มีความเห็นวารหัสยาของสํานักพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีรายละเอียดครอบคลุมมากกวาหนวยงานอืน่
ดังนี้
1. แยกเปนสวนตางๆ มีทั้งหมด 24 หลัก คือ รหัสชื่อยา + รหัสรูปแบบ + รหัสความแรง +
รหัสผูผลิต/ผูนําเขา
2. รหัสดังกลาวไดอางอิงระบบรหัสยา IOWA & ATC ของ อย.หนวยงานอื่นๆสามารถ
เลือกใชตามความตองการของหนวยงาน เชน ถาตองการแค รหัสชื่อยา รหัสรูปแบบ รหัสความแรง
โดยไมตองการรหัสผูผลิต/ผูนําเขา ก็ใช รหัสเปน 19 หลักแรกก็เพียงพอ
ประโยชนมาตรฐานกลางรหัสยา
ใชเปนมาตรฐานกลางรหัสยาในระบบฐานขอมูล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได มี
ดวยกัน 4 ระบบ คือ
1. การจัดซื้อยา เชน e - Government Procurement (e-GP)
2. งานบริการดานยาโรงพยาบาล
3. งานบริการดานยาสถานีอนามัย ( ของ 18 แฟม) มีโปรแกรมที่เกีย่ วของ เชน HCIS, THO
ฯลฯ
4. ฐานขอมูลทะเบียนยาของหนวยงาน
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ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานรหัสยา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํานักคณะกรรมการอาหารและยา จะเปนผูสรางทะเบียนยา และสงใหกับ สํานักพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ดําเนินการตอ
ขั้นตอนที่ 2 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จะเปนผูสราง Code 19+5 และ
Update ขอมูลจาก SQL sever เปน Standard Code
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได Standard Code แลวสามารถใหองคกรตางๆ ทําการ Mapping
ได เชน GFMIF, Hospital 1, Hospital 2, กรมบัญชีกลาง, องคการเภสัช เปนตน และใหสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร เปนผูประสานงานในการใชขอมูล รวมทั้งการประกาศใชรหัส
ขั้นตอนที่ 4 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ/หรือ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร เปนผู Update ขอมูล และเผยแพรขอมูลตอไป
ดังแผนภาพตอไปนี้

ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานรหัสยา 4 ขัน้ ตอน

ขั้นตอนที่ 1

อย.

สรางทะเบียน

Script update จาก SQL
ขั้นตอนที่ 2

สรส.

สราง 19+5

Standard Code

สนย.
- ประกาศฯ

ขั้นตอนที่ 3
Mapping

-

GFMIF
Hospital 1
Hospital 2

Update
ขอมูล,
เผยแพร
ขอมูล

กรมบัญชีกลาง
- องคการเภสัช
- กรมวิทย ฯ
- ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 4
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Code 19 หลัก แบงแยกไดดงั นี้ คือ

สวน Code 5 หลัก คือ

1
1

+
=

10
5
3

=
=
=
=

10
+
5
+
3
ประเภท
- ยาเดี่ยว
- ยาผสม
- ยาผลิตเองของหนวยงาน
- ยาสมุนไพร
ชื่อเคมี
ความแรง
Dosage form
เจาของทะเบียนยา

การวางแผนการดําเนินงานในอนาคต
การวางแผนการดําเนินงานในอนาคตในการพัฒนาและใชมาตรฐานรหัสยา และเพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอนในการทํางาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จึงเปนแกนหลักในการจัดประชุม
ตกลงความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของ ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(สรส.) และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร โดยแตละ
หนวยงานจะเกี่ยวของกับขัน้ ตอนดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1. จัดทํา Website เพื่อการสงเชื่อมขอมูล
- สรางทะเบียนยา หลังจากที่มีการจดทะเบียนยาใหม ซึง่ ผานกระบวนการตางๆ ของการจด
ทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว อย.จะนําขอมูลขึ้น Website
- กําหนดรหัสผานใหกับ สรส. ใหสามารถดึงขอมูลไปใชตามฟลดที่ตองการ
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในทะเบียนยา ทาง อย. จะสราง ฟลด Last
Update ใหทาง สรส. รับทราบ โดยผาน Website เชนกัน
ขั้นตอนที่ 2 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. สรส. เขารหัสผาน (Login) ทําการดึงขอมูลจาก อย. ผาน Website โดยการ
ดึงขอมูลทะเบียนยายอนหลังทุกๆ 2 สัปดาห
2. หลังจาก สรส. ทําการดึงขอมูลจาก Website เรียบรอยแลว จะทําการตรวจสอบขอมูล
เพื่อความถูกตอง

7

3. ทําการกําหนดรหัส 19 + 5 (ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห) เมื่อไดรหัส 24 หลักแลวทําการ
ตรวจสอบรหัสที่กําหนดอีกครั้ง เพื่อความถูกตอง พรอมกับ Mapping กลับที่ อย. ซึ่งสําหรับ
กระบวนการนี้ จําเปนทีจ่ ะตองขอใหมีเจาหนาที่ประจํา 1 คน
4. เมื่อกําหนดรหัสเรียบรอยแลวจะทําการขึ้น Website ที่ สรส. (Update ประมาณทุกๆ 2
สัปดาห) แลวเชื่อมตอมาที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อทําการประกาศ และเผยแพรตอไป
5. ในกรณีที่มรี ายการแกไขเกิดขึ้น สรส. จะขึ้นรายการแกไขใหทาง Website เชน มีการ
แกไขรหัสยา หรือแกไขรหัสยาเดิมเปนอีกรหัสหนึ่ง เปนตน
สําหรับขั้นตอนที่ 1 – 2 โดยรวมจะใชระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนครึ่ง ถึงจะออกมาเปน
รหัส 24 หลักได
ขั้นตอนที่ 3 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การ Mapping กับหนวยงานตางๆ ซึ่งมีความคืบหนาดังตอไปนี้
1. กรมบัญชีกลางไดตกลงรับในหลักการแลว แตยังมีประเด็นในเรื่องของทางเทคนิคที่
ยังคงตองนัดประชุมปรึกษาหารือในครั้งตอไป
2. ระดับโรงพยาบาล เบื้องตนจะมี โปรแกรมสําหรับสืบคนให สามารถทําการเลือก
Mapping ได
3. องคการเภสัชกรรม ไดมีการดําเนินการสําหรับ Mapping ไปแลวประมาณ 80%
4. กรมวิทยาศาสตรการแพทย ใชเฉพาะสวนของตัวยาทีส่ ําคัญ และสามารถดึงขอมูลใน
รหัส 24 หลักไดอยูแ ลว
ขั้นตอนที่ 4 การ Update ขอมูล, เผยแพรขอ มูล และการประกาศใช
1. ในสวนของการเชื่อมโยง จะมีการ Update ขอมูลและเผยแพรขอมูล ผาน Website ของ
ที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใหแตละหนวยงาน
สามารถดาวโหลดได
2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตรจะเปนหนวยงานที่ประกาศใชมาตรฐานรหัสยา โดยเริ่ม
ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป และเปนแกนหลักในการรับขอมูลยาที่ผลิตเองในโรงพยาบาล เพื่อ
สงใหกับ สรส. ดําเนินการกําหนดรหัสตอไป
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การเชื่อมโยงขอมูลและการเผยแพร
À เว็บไซตของ สรส. ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ
http://dmsic.moph.go.th/download.php
À เว็บไซตกลุมพัฒนามาตรฐานรหัสดานสุขภาพ
www.thcc.or.th
http://dmsic.moph.go.th/download.php
À การอัพเดทขอมูลรหัสยา
ระยะที่ 1 แจงทาง e-mail/download ทุก 3 เดือน
ระยะที่ 2 สราง scrip แจงอัตโนมัติเมื่อมีการอัพเดทขอมูลผานเว็บไซต
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ภาคผนวก
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สําเนา
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 506 / 2550
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนามาตรฐานรหัสยา

เนื่องดวย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ไดรับอนุมัติจัดตั้งศูนยมาตรฐานรหัสและ ขอมูล
สุขภาพแหงชาติ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยมีภารกิจหลักในการ
พัฒนามาตรฐานรหัสดานสุขภาพ
ในการนี้ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จะดําเนินการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานรหัสยาให
มีมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชนในการประสานและเชื่อมโยงขอมูลไดในระดับประเทศ ทําใหการ
บริหารจัดการในระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ซึ่งในปจจุบันนี้ในแตละหนวยงานมีความ
หลากหลายในการใชรหัสยา ทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ดังนั้น สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จึงขอแตงตั้งคณะทํางานพัฒนามาตรฐานรหัสยา เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานกลาง โดย
คณะทํางานดังกลาวมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังมีรายชื่อและบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
คณะทํางานพัฒนามาตรฐานรหัสยา ประกอบดวย
1. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2. นพ.ณรงค กษิติประดิษฐ รองผูอ ํานวยการสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร
3. ภญ.ไพทิพย เหลืองเรืองรอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. ภญ.อัญชลี จิตรักนที
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. ภก.วิพิน กาญจนการุณ รพ.บุรีรัมย
6. ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล รพ.พระนั่งเกลา
7. นายสมศักดิ์ ภูสกุล
กรมบัญชีกลาง
8. นายกุลเศขร ลิมปยากร
กรมบัญชีกลาง

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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9. นางนิษฐา อุดมศักดิ์ไพบูลย องคการเภสัชกรรม
คณะทํางาน
10. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะทํางานและ
เลขานุการ
11. นางมะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
12. นางเหมวรรณ ศิริรัตน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและ
13. นางสาวกัญญาวีร สังวาลยวรวุฒิ เจาหนาที่ศูนยมาตรฐานรหัสฯ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
โดย คณะทํางานพัฒนามาตรฐานรหัสยา มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

พิจารณาแนวทางการดําเนินการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานรหัสยา
จัดทําตารางมาตรฐานรหัสยา (Mapping)
พิจารณาแนวทางและขอเสนอกลไกการดําเนินงานตอไปในอนาคต
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) สุวิทย วิบุญผลประเสริฐ
(นายสุวิทย วิบุญผลประเสริฐ)
ผูทรงคุณวุฒดิ านควบคุมปองกันโรค
นักวิชาการสาธารณสุข 11 ชช.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สําเนาถูกตอง
มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ
(นางมะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ)
เจาหนาทีเ่ วชสถิติ 7
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