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Disclaimer:

*การจะใช้ SNOMED CT ได้อย่างถูกต้องทําได้ 2 วิธีคือ 1) จ่ายค่า license รายปีโดยแต่ละองค์กรจ่ายเอง  
2) ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิก SNOMED International

1. ผมไม่ได้สรุปว่าประเทศไทยควรสมัครเป็นสมาชิก SNOMED 
International หรือไม่* แต่เราควรมีเทคโนโลยีแบบนี้ และ 
SNOMED CT เป็น terminology หนึ่งที่ผมคิดว่าทําได้ครบ
ตามต้องการ 

2. ผมไม่ใช่ expert เรื่อง SNOMED CT แค่พอศึกษามาบ้าง แต่
อยากอธิบายให้ผู้ที่ไม่รู้จัก SNOMED CT เลยได้พอเห็นภาพ



Terminology คืออะไร ?

• คําศัพท์ (term): การอธิบายส่ิงต่าง ๆ 

• Terminology: คลังคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่ง ๆ  เพื่อให้ 
ทุกคนและคอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายของเรื่องนั้น ๆ ตรงกัน 

• เช่น ชื่อสนามบิน (DMK, BKK, NRT) 

• Classification, Ontology, Nomenclature, Taxonomy 

• ที่ใช้ในวงการแพทย์ไทย: รหัสโรค ICD-10, รหัสหัตถการ ICD-9-CM, 
รหัสยา Thai Medicines Terminology (TMT),  
รหัสแล็บ LOINC (อนาคต)



ทําไมต้องเป็น SNOMED CT ?

• Desiderata (ลักษณะอันพึงประสงค์) for controlled medical 
vocabularies in the twenty-first century - JJ Cimino
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Kidney  
stone 

(95570007)

Kidney 
disorder 
(90708001)

Kidney 
structure 

(64033007)

Urolithiasis 
(95566004)เป็น (is a)
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SNOMED CT โดยย่อ (2)

Body 
structure

Clinical 
finding
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Pharmaceu- 
tical / biologic 

product

อื่น ๆ อีก
มากมาย

รวมแล้วกว่า 300,000 concepts

Substance



SNOMED CT 
การแปลงสิ่งต่าง ๆ ในทางการแพทย์ให้อยู่ใน 

รูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านเข้าใจ และประมวลผลได้ 

(เหมือนสร้างโลกดิจิทัลอีกใบขึ้นมา โดยก็อปปี้จากโลกจริง  
แต่เอาไปแค่สิ่งที่เกี่ยวกับการแพทย์)



ตัวอย่างการนําไปใช้ #1 
Clinical Decision Support System 

(CDSS)



Requirement:  ถ้าคนไข้เป็นนิ่วในไตให้โชว์ clinical practice 
guideline ของรพ.

EHR

Problem:        Free text (พิมพ์อะไรก็ได้)

IF คนไข้มี problem เป็น 
“Kidney stone” OR  “Kidney calculus” OR “Calculus of kidney” OR  
“Renal stone” OR “Renal calculus” OR “Nephrolith” OR  
“Nephrolithiasis” OR “นิ่วไต” 

THEN แสดง CPG ของรพ.

Logic ของโปรแกรม

ไม่ง่ายที่จะทําแบบนี้กับทุก Logic ของทุกโรค



แต่จริง ๆ แค่นี้ไม่พอ 
ลูก ๆ ทั้งหมดของ Kidney stone ต้องเอามาคิดใน Logic ด้วย

IF คนไข้มี problem เป็น 
“Kidney stone” OR  “Kidney calculus” OR “Calculus of kidney” OR  
“Renal stone” OR “Renal calculus” OR “Nephrolith” OR  
“Nephrolithiasis” OR “นิ่วไต” 
OR  “Calculus in renal pelvis” OR “Calculus of kidney and ureter” 
OR “อื่น ๆ อีกมากมาย” THEN แสดง CPG ของรพ.

Logic ของโปรแกรม

สรุป: การทํา hard code จาก free text เอง —> ยากมาก 
ดังนั้น: ยังไงก็ต้องมีการผูกกับ terminology บางอย่าง



Requirement:  ถ้าคนไข้เป็นนิ่วในไตให้โชว์ clinical practice 
guideline ของรพ.

• อาจจะไม่เหมาะในสถานการณ์นี้ ที่ต้องแสดงผล ณ ตอนนั้นเลย เพราะ 
1. ICD-10 เอาไว้แยกแยะ “กลุ่มโรค” ไม่ใช่ระบุโรค การนํามาใช้ลงคําวินิจฉัย  

มักจะทําให้สูญเสียรายละเอียดที่ควรจะได้ไป 
2. ศัพท์ที่ ICD-10 ใช้ ไม่ใช่ศัพท์ที่หมอคุ้นเคย 
3. หมอมักจะเลือก ICD-10 ได้ไม่ถูก และที่อื่น ๆ ในโลกก็ไม่ได้ให้หมอลง ICD-10

EHR

Problem:         พิมพ์เลือกจาก ICD-10



Requirement:  ถ้าคนไข้เป็นนิ่วในไตให้โชว์ clinical practice 
guideline ของรพ.

EHR

Problem:          พิมพ์เลือกจากรายการที่เตรียมไว้ให้

Kidney stone 
Kidney calculus 
Calculus of kidney 
Renal stone 
Renal calculus 
Nephrolith 
Nephrolithiasis 
นิ่วไต 
…อื่น ๆ อีกมากมาย



Requirement:  ถ้าคนไข้เป็นนิ่วในไตให้โชว์ clinical practice 
guideline ของรพ.

EHR

Problem:          พิมพ์เลือกจากรายการที่เตรียมไว้ให้

Kidney stone 
Kidney calculus 
Calculus of kidney 
Renal stone 
Renal calculus 
Nephrolith 
Nephrolithiasis 
นิ่วไต 
…อื่น ๆ อีกมากมาย

ถ้าทํา list เอง  --> อาจจะไม่ได้ list ที่ครอบคลุมศัพท์ทั้งหมดที่หมอมักจะใช้ 
หมออาจหาโรคที่ต้องการไม่พบ สุดท้ายพิมพ์ free text (ถ้าระบบอนุญาต 
แต่ก็จะทําให้ logic ที่วางไว้ไม่ทํางาน) 

SNOMED CT  --> มีคนคิดมาให้แล้วว่ามีคําว่าอะไรได้บ้าง รวมหมดแล้วทั้ง
ครอบครัว ลูกหลาน พ่อแม่ ของคําเหล่านั้น อยากพิมพ์อะไรพิมพ์ไปเลย



Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ตัวอย่างประวัติปัจจุบัน:  

• 4 เดือนก่อน ผู้ป่วยสังเกตพบแผลในปาก; 3 เดือนก่อน เหนื่อยง่าย
เวลาทํากิจวัตรประจําวัน น่ังพักอาการดีข้ึน เร่ิมมีอาการไอเล็กน้อย 
ไม่มีไข้ ไม่มีน้ํามูก ทานอาหารได้น้อยลง

ข้อความจากเคส: http://thaipedlung.org/userfiles/file/Interhospital_Conference_Siriraj2017_Demo.pdf



ตัวอย่างประวัติปัจจุบัน:  

• 4 เดือนก่อน ผู้ป่วยสังเกตพบแผลในปาก; 3 เดือนก่อน เหนื่อยง่าย

เวลาทํากิจวัตรประจําวัน น่ังพักอาการดีข้ึน เร่ิมมีอาการไอเล็กน้อย 

ไม่มีไข้ ไม่มีน้ํามูก ทานอาหารได้น้อยลง

Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ข้อความจากเคส: http://thaipedlung.org/userfiles/file/Interhospital_Conference_Siriraj2017_Demo.pdf



ตัวอย่างประวัติปัจจุบัน:  

• 4 เดือนก่อน ผู้ป่วยสังเกตพบแผลในปาก; 3 เดือนก่อน เหนื่อยง่าย

เวลาทํากิจวัตรประจําวัน น่ังพักอาการดีข้ึน เร่ิมมีอาการไอเล็กน้อย 

ไม่มีไข้ ไม่มีน้ํามูก ทานอาหารได้น้อยลง

Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ข้อความจากเคส: http://thaipedlung.org/userfiles/file/Interhospital_Conference_Siriraj2017_Demo.pdf

Ulcer of mouth 
(26284000)

Dyspnea on exertion 
(60845006)

Cough 
(49727002)

Temperature normal 
(87273009)

No nasal symptoms 
(162379006)

Loss of appetite 
(79890006) หมายเหตุ: Code เพื่อแสดงตัวอย่างการ

ผูกกับ concept เท่านั้น อาจมิได้มีความ
ถูกต้องทางวิชาการ



Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ตัวอย่างการตรวจร่างกายแรกรับ:  

HEENT: dry lips, pharynx not injected 
Lungs: clear; Heart: normal S1, S2, no murmur  
Abdomen: mild distend, no hepatosplenomegaly

ข้อความจากเคส: 
 http://www.pidst.or.th/A678.html?action=download&file=793_Inter-hospital%20summary-preview.pdf



Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ตัวอย่างการตรวจร่างกายแรกรับ:  

HEENT: dry lips, pharynx not injected 

Lungs: clear; Heart: normal S1, S2, no murmur  

Abdomen: mild distend, no hepatosplenomegaly

ข้อความจากเคส: 
 http://www.pidst.or.th/A678.html?action=download&file=793_Inter-hospital%20summary-preview.pdf



Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง

ตัวอย่างการตรวจร่างกายแรกรับ:  

HEENT: dry lips, pharynx not injected 

Lungs: clear; Heart: normal S1, S2, no murmur  

Abdomen: mild distend, no hepatosplenomegaly

ข้อความจากเคส: 
 http://www.pidst.or.th/A678.html?action=download&file=793_Inter-hospital%20summary-preview.pdf

Dry 
(13880007)

Moistness of lip 
(364132002)

Pharynx normal 
(300280008)

Normal breath sounds 
(48348007)

Heart sounds normal 
(301132007)

Normal first heart sound, S1 
(26198000)

Normal second heart sound, S2 
(111974005)

On examination -  
no cardiac murmur  

(163088002)

Abdominal distension symptom 
(162068007)

Mild 
(255604002)

Abdomen examined - no abnormality detected 
(163133003)

หมายเหตุ: Code เพื่อแสดงตัวอย่างการผูกกับ concept เท่านั้น อาจมิได้มีความถูกต้องทางวิชาการ



Concepts ครอบคลุมแทบทุกอย่าง



ตัวอย่างอื่น ๆ ของ CDSS
• ตรวจเช็ค Drug interaction จากสารตั้งต้น (substance) ของยา 

--> เราสามารถเขียน logic ให้เช็คยาทุกตัวที่มีสารตั้งต้นดังกล่าวเป็นส่วน
ผสมได้หมดเลย ไม่ต้องเขียนทีละตัว 

• ตรวจเช็ค active drug จากกลุ่มยา เช่น เคยได้ NSAIDs ไป visit ที่แล้วน่าจะ
ยังไม่หมด visit นี้ถ้าให้ยาในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยว side effect 
--> เวลาเขียน logic ก็เช็คจากกลุ่มเลย ไม่ต้องทํากับยาทีละตัว 

• แสดง alert, order set ตามผลการซักประวัติ, การตรวจร่างกาย, 
investigation เช่น สงสัย appendicitis ให้แสดงแบบฟอร์ม Alvarado 
score พร้อมเติมข้อมูลมาให้เลยบางส่วน 
--> ข้อมูล finding เหล่านี้ต้องผูกกับ terminology จึงจะเขียน logic ได้ 
จะทํา AI, machine learning ก็เช่นกัน



ตัวอย่างการนําไปใช้ #2 
Data Analytics



Requirement: ขอรายละเอียดผู้ป่วย pneumonia ที่ปอดข้างซ้าย 
จากเชื้อ Gram positive ที่ได้รับยากลุ่ม Penicillin เกิน 7 วัน

ถ้าไม่ใช้ SNOMED CT 

ขั้นตอนที่ 1:  

หาจํานวนผู้ป่วย Pneumonia จากเชื้อ Gram positive ทั้งหมดด้วย 
ICD-10 ได้แก่ J15.2 (Staph), J15.3 (Strep) แต่มี 15.8 กับ 15.9 ที่
อาจมีเชื้อ Gram positive อยู่ในนั้น ซึ่งเราต้องทําแบบ manual เอา 
medical record ของคนไข้กลุ่มนี้มาดูว่าสรุปเป็นเชื้ออะไร



ขั้นตอนที่ 2: 

ทํางานแบบ manual รีวิวชาร์ทของกลุ่ม J15.2, J15.3 ทั้งหมดว่าสรุป
ใครบ้างที่ lesion อยู่ข้างซ้าย เพราะ ICD-10 ไม่มีการระบุข้าง 

ขั้นตอนที่ 3: 

หาว่าในกลุ่มนี้ ใครบ้างที่ได้ยาในกลุ่ม Penicillin ถ้าทางรพ. implement 
TMT แล้วก็ง่าย แต่ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ต้องมาทําลิสต์รายการยาในรพ.ว่า
ยาใดบ้างในบัญชียาของรพ.ที่ถือเป็นกลุ่ม Penicillin 

ขั้นตอนที่ 4: 

นําข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกัน สุดท้ายได้ข้อมูลที่ต้องการออกมา

ทั้งหมดนี้ไม่ง่าย และมีงาน manual เยอะ



Requirement: ขอรายละเอียดผู้ป่วย pneumonia ที่ปอดข้างซ้าย 
จากเชื้อ Gram positive ที่ได้รับยากลุ่ม Penicillin เกิน 7 วัน

ถ้าใช้ SNOMED CT 

ผู้ป่วย pneumonia ที่ปอดข้างซ้าย จากเชื้อ Gram positive ที่

ได้รับยากลุ่ม Penicillin เกิน 7 วัน

Pneumonia 
(disorder) 

(233604007)

Left lung structure 
(body structure) 

(44029006)

Gram-positive  
bacterium (organism) 

(8745002)

Penicillin (substance) 
(764146007)

day (qualifier value) 
(258703001)

Finding site Causative agent

หมายเหตุ: Code เพื่อแสดงตัวอย่างการ
ผูกกับ concept เท่านั้น อาจมิได้มีความ
ถูกต้องทางวิชาการ

เขียน expression ดึงข้อมูลได้เลย อัตโนมัติหมด



SNOMED CT 
การแปลงสิ่งต่าง ๆ ในทางการแพทย์ให้อยู่ใน 

รูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านเข้าใจ และประมวลผลได้ 

(เหมือนสร้างโลกดิจิทัลอีกใบขึ้นมา โดยก็อปปี้จากโลกจริง  
แต่เอาไปแค่สิ่งที่เกี่ยวกับการแพทย์)



ใช้หลาย ๆ Terminology ผสมกันแทนได้ไหม ?

• ได้ แต่จะไม่ seamless integrate กัน เนื่องจาก SNOMED CT 
hierarchy มีความซับซ้อน concepts มีการเชื่อมความสัมพันธ์ 
(relationship) ข้ามขอบเขต (domain) ของตน เช่น 

• Warfarin adverse reaction (disorder) ————-—> 
Warfarin (substance) 

• Abnormal glucose level (finding) ————-—>  
Glucose measurement (procedure) 

• ถ้าแต่ละ domain ใช้ terminology ของตนเอง ก็จะไม่มีการเชื่อมกัน
ข้าม domain โดยง่าย

Causative agent

Interprets 



V.S.
ยา

แล็บ

โรค

อวัยวะ

หัตถการ
อาการ/อาการแสดง



ใช้หลาย ๆ Terminoloy ผสมกันแทนได้ไหม ? (2)

• ใช้ SNOMED CT ไม่จําเป็นต้องเลิกใช้ terminology อื่น ๆ ใช้ไป 
พร้อม ๆ กันก็ได้ 

• อาจใช้วิธี SNOMED CT เป็นตัวกลางแล้ว map กับ code ระบบอื่น ๆ

SNOMED CT

ICD-10

LOINC

TMT



อยากใช้ SNOMED CT ต้องทําอย่างไร ?

• ต้องมี License ถึงจะใช้ได้ แต่ถ้าแค่อยากลองเล่นไปเล่นที่ SNOMED 
CT browser ก็ได้

8 ประเทศจาก Asia Pacific 

ออสเตรเลีย, บรูไน, ฮ่องกง, อินเดีย, คาซัคสถาน, 
มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์

ถ้าประเทศเป็นสมาชิก SNOMED International  
ก็สามารถใช้ได้ ณ 2019 มีประเทศสมาชิก 38 ประเทศ



ข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย

• ยังไม่ต้องเป็นสมาชิก SNOMED International ก็ได้ แต่อยากให้
คนในวงการ health IT ทั้ง vendor, startup ลองพิจารณา 
นํามาทดลองใช้ ถ้าเวิร์คและน่าจะใช้คุ้มแน่ ๆ ก็ค่อยร่วมกันผลักดันให้ 
adopt ในระดับประเทศ 

• หากไม่สมัครสมาชิก ก็เหมือนรัฐบาลไม่ส่งสัญญาณว่าเอาจริงแล้วนะ
นักพัฒนาก็คงไม่อยากลงทุนศึกษาหรือทดลองใช้ อีกอย่างค่า
สมาชิกก็ไม่ได้แพง (ราคา 7 หลักต่อปีใช้ได้ทั้งประเทศ) 

• อีกทางคือรอ ICD-11 แต่ถึงเสร็จแล้วก็ได้แค่เรื่อง finding, 
diagnosis อยู่ดี แต่ SNOMED CT มี domain อื่น ๆ อีกเยอะ
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