
สรุปภาพรวมระบบขอมูลในระบบยา และขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 
 

 ขอมูลถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานในทุกระบบ รวมถึงระบบยา ผูเกี่ยวของในระบบยาไม

วาจะเปนผูปวย หรือผูบริโภค ผูใหบริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรการแพทยทุกประเภท  ตลอดจน

สถานพยาบาล  ผูผลิต-นําเขา-แบงบรรจุ ผูควบคุมกฎหมาย และผูใหประกันตางก็ตองการขอมูล

สําหรับใชประกอบการตัดสินใจ   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องระบบขอมูลในระบบยาอยางละเอียดพบวาประเภทของขอมูล 

ที่สําคัญในระบบยาไดแก ขอมูลผลิตภัณฑยา ขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ขอมูลคุณภาพ

ผลิตภัณฑยา ขอมูลราคายา ขอมูลการใชยา ซึ่งพบวาขอมูลหลายประเภทเปนที่ตองการของผูเกี่ยวของ

หลายคน แตความตองการของแตละคนอาจอยูในระดับที่ลึกซึ้งแตกตางกัน เชน ผูปวยอาจตองการ

ทราบวายานี้ใชสําหรับโรคอะไร ใชอยางไร ตองระวังเรื่องอะไรบาง ขณะที่แพทยแมจะตองการขอมูล

บางสวนที่ซ้ํากับผูปวย ขณะเดียวกันก็ตองการขอมูลที่ลึกซึ้งกวา เชนตองการทราบกลไกการออกฤทธิ์

ของยา ตองการทราบขอมูลเภสัชจลนศาสตร ความคงตัว ตลอดจนวิธีการติดตาม และปองกันการเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคเปนตน ขอมูลอ่ืน เชนขอมูลราคายา เปนสิ่งที่ทั้งผูบริโภค ผูใหบริการ ผูผลิต 

ตลอดจนผูใหประกัน ตางก็ใหความสนใจ แตความตองการขอมูลของแตละคน ระดับความถูกตอง

แมนยําของขอมูลตลอดจนการนําขอมูลไปใชประโยชนก็มีความแตกตางกัน 

 นอกจากจะมองระบบขอมูลในระบบยาภายใตกรอบของแตละประเทศแลว ยังพบวาขอมูล

บางอยางกอใหเกิดประโยชนกวางขวางมากขึ้นหากมีการรวบรวมขอมูลลักษณะเดียวกันในระดับ

นานาชาติ เชนขอมูลเร่ืองความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ยอม

กอใหเกิดองคความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ และเปนแหลงขอมูลที่สําคัญและมีประโยชนอยางยิ่งใน

ระดับนานาชาติ  

แมจะเปนที่รูกันดีวาขอมูลเปนสิ่งสําคัญ การจัดการขอมูลใหใชประโยชนสูงสุด และสื่อสารได

ถูกตองแมนยําระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ในระบบยาก็เปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไมไดใน

การบริหารจัดการระบบขอมูลไดแก “มาตรฐานขอมูล” ซึ่งรวมถึงรหัสมาตรฐาน เชน รหัสยา แบบเก็บ

ขอมูลมาตรฐาน หรือแบบฟอรมตางๆ เชน แบบฟอรมสําหรับการขอขึ้นทะเบียนยา แบบฟอรมสําหรับ

การเบิกคืนคายา รวมไปถึงมาตรฐานขอมูล (standard data element) ที่ชวยกําหนดวาคาของขอมูล

แตอยางคืออะไร 

 รายงานในสวนนี้จะสรุปสาระสําคัญของระบบขอมูลยาแตละประเภท ของหนวยงานระหวาง

ประเทศ และประเทศตางๆ ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน โดยจะใหขอมูลรายละเอียดของระบบขอมูลแต

ละประเภท แหลงที่มาของขอมูล วิธีการไดมาของขอมูล ผูเก็บและดูแลขอมูล ตลอดจนผูใชขอมูล 
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นอกจากนี้ยังมีการสรุปสถานการณของระบบขอมูลในประเทศไทย พรอมขอเสนอแนะสําหรับการ

พัฒนาระบบขอมูลในประเทศดวย โดยใน การนําเสนอจะเรียงลําดับดังนี้  

1. ขอมูลผลิตภัณฑยา  

2. ขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา  

3. ขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยา  

4. ขอมูลราคายา  

5. ขอมูลการใชยา  

6. ขอมูลอ่ืนๆ ในระบบยา 

 
1. ขอมูลผลิตภัณฑยา 
 

ขอมูลผลิตภัณฑยาจัดไดวาเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของระบบยาที่ชวยบอกใหผูเกี่ยวของใน

ระบบยาอยางนอยทราบวามียาอะไรบางที่เคยขึ้นทะเบียนในประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา

ทุกประเทศมีฐานขอมูลผลิตภัณฑยา แตรายละเอียดของฐานอาจแตกตางกันไปดังที่ไดเปรียบเทียบ

สรุปไวในตารางที่ 1 ซึ่งพอสรุปไดวา 

1. ทุกประเทศมีระบบขอมูลผลิตภัณฑยาที่ข้ึนทะเบียนซึ่งเปดใหคนทั่วไปเขาไปสืบคนไดโดย
ไมเสียคาใชจาย 

โดยมากหนวยงานที่ดูแลระบบขอมูลผลิตภัณฑยาก็คือหนวยงานรัฐที่มีหนาที่ดูแล 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา เชน FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา, TGA ของประเทศ 

ออสเตรเลีย,  Health Canada ของประเทศแคนนาดา และ อย. ของประเทศไทย มีเพียง 

ประเทศสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียวที่ใหบริษัทเอกชน คือ Datapharm  

Communication Ltd ซึ่งจัดตั้งโดย Association of the British Pharmaceutical Industry  

เปนคนดูแล และ update ฐานขอมูล 

2. ขอมูลทั้งหมดไดมาจากเอกสารที่บริษัทยาเสนอตอหนวยงานที่ทําหนาที่ ข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑยา โดยหนวยงานนี้จะตรวจสอบและจัดการขอมูลใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

และตามมาตรฐานที่กําหนดไวกอน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ถูกตอง และไดมาตรฐานเขาสู

ฐานขอมูล 

3. ฐานขอมูลถูก update อยางสม่ําเสมอ  เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียมีการ update 

ฐานขอมูลทุกวัน  ประเทศแคนาดา update ทุกสัปดาห และประเทศอังกฤษ update ทุก 2 

สัปดาห 

 



ตารางที่ 1 ระบบขอมูลผลิตภัณฑยา 
 

ประเทศ/องคกร
ชื่อระบบ/ฐานขอมูล

ผูดูแลขอมูล
ขอมูลในฐาน

index

search engine

Product Included
Generic nam

e
Trade nam

e
strength
dosage form
Package size
Route
M

FD

Type

Approve date
Approval history

P'co group ident

Drug Identification No

Indication
Adm

inistration

สหภาพยุโรป
List of Authorized Product

EMEA 
ผลิตภณัฑยาที่ขึ้นทะเบียนกับ EMEA Y - Y Y Y Y Y NA Y Y ATC Y Y

แคนนาดา
1. NOC

Health Canada

ขอมูลรายละเอียดการไดรับอนุญาต

ตางๆ ของผลิตภณัฑยา
- Y

A, 

DC
Y Y Y Y Y Y

RX, OTC, 

Bio, Rad, Vet
Y Y Y DIN

2. DPD

Health Canada

ขอมูลผลิตภณัฑที่ไดรับทะเบียน 

(ปจจุบัน และที่ถอนทะเบียน)
- Y

A, 

DC
Y Y Y Y Y Y Y

Rx (Control, 

Bio, Narco)

AHFS, 

ATC
DIN

สหราชอาณาจักร
1. eMC
Datapharm Communication Ltd.

ขอมูลผลิตภณัฑที่ไดรับทะเบียน - Y A Y Y Y Y Y Y Y
Rx, POM, 

OTC
Y Y,L ATC Pdt Auth. No Y Y

2. Medicine guide

Datapharm Communication Ltd.
โรค-อาการ-แนวทางการรักษา-ยา Y - A Y Y Y Y Y Y

limited by 

disease
Y Y

การสืบคน รายละเอียดผลการสืบคน

 
หมายเหตุ:  Product included: A = Active, DC = Discontinue 

  Pharmacological group identification: ATC = Anatomical Therapeutic & Chemical grouping system, AHFS = American  

Type: Rx = Prescription, OTC = Over the counter, Bio = Biologics, Rad = Radiopharmaceutics, Vet = Veterinary, 

Narco = Narcotic, POM = Pharmacist Only Medicine 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

ประเทศ/องคกร
ชื่อระบบ/ฐานขอมูล

ผูดูแลขอมูล
ขอมูลในฐาน

index

search engine

Product Included

Generic nam
e

Trade nam
e

strength
dosage form
Package size
Route
M

FD

Type

Approve date
Approval history

P'co group ident

Drug Identification No

Indication
Adm

inistration

สหรัฐอเมริกา
drug@fda (ฐานหลัก)

FDA
ผลิตภณัฑยาที่ขึ้นทะเบียนกับ FDA - Y

A, 

DC
Y Y Y Y Y Y

Rx, OTC (not 

Bio, Radio)
Y Y

Application 

No

ออสเตรเลีย
1. ARTG (ภาคประชาชน)

TGA
ผลิตภณัฑยาที่ขึ้นทะเบียนกับ TGA - Y A Y Y Y Y Medicine,

ARTG No Pdt 

No

2. PBS

PBS

ผลิตภณัฑยาสําหรับเบิกจายภายใต 

Medicare
- Y A Y Y Y Y Y

Non-restrict,

 restrict, prior 

authorized

Y PBS code Y

ไทย ฐานขอมูลทะเบียนตํารับยา

อย.

ผลิตภณัฑยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย. - Y A, 

DC

Y Y Y Y Y Registration 

No.
Y

การสืบคน รายละเอียดผลการสืบคน

 หมายเหตุ: Product included: A = Active, DC = Discontinue 

  Pharmacological group identification: ATC = Anatomical Therapeutic & Chemical grouping system, AHFS = American  

Type: Rx = Prescription, OTC = Over the counter, Bio = Biologics, Rad = Radiopharmaceutics, Vet = Veterinary, 

 

 

Narco = Narcotic, POM = Pharmacist Only Medicine 

 



4. บางประเทศมีระบบขอมูลผลิตภัณฑยามากกวา 1 ระบบ ซึ่งเปนระบบที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ

ชัดเจน เชน ประเทศแคนาดามีฐานขอมูล NOC ที่เก็บขอมูลประวัติการอนุมัติที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑยา ของ Health Canada ประเทศออสเตรเลียมีฐาน PBS ซึ่งใหขอมูลยาที่เบิกจาย

ไดภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกามีฐานขอมูลเฉพาะของกลุมยา

มะเร็ง มีฐานขอมูลเฉพาะของผลิตภัณฑตามปที่ข้ึนทะเบียน  และมีฐานขอมูลเฉพาะสําหรับ

ผลิตภัณฑที่ถูกเรียกเก็บ มีฐานขอมูลเฉพาะสําหรับผูบริโภค หรือเพิกถอนทะเบียนไปแลว 

สําหรับประเทศสหราชอาณาจักรมีฐานขอมูล Medicines guide ซึ่งเปนฐานขอมูลสําหรับ

ประชาชนที่เชื่อมโยงเรื่องโรคและอาการ กับทางเลือกในการรักษา และผลิตภัณฑยาสําหรับ

โรคนั้นๆ เปนตน 

5. ฐานขอมูลผลิตภัณฑยาอาจรวม หรืออาจไมรวมผลิตภัณฑยาที่ไมมีในทองตลาดแลวก็ได เชน 

ฐานขอมูล drug@fda จะมีขอมูลผลิตภัณฑทั้งหมดของยาทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อดูรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑจะเห็นสวนที่แจงสถานภาพทางการตลาด (market status) ที่บอกวาผลิตภัณฑใดที่

เพิกถอนทะเบียนแลว ขณะที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย ผลิตภัณฑยาที่เลิกผลิต เลิก

จําหนาย หรือถูกถอนทะเบียนแลวจะไมรวมอยูในฐานขอมูล eMC และ ARTG และสําหรับ

ประเทศแคนาดา ภายในฐาน DPD ขอมูลจะถูกแยกเปน 2 สวนคือ สวนขอมูลยาที่ยังมี

ผลิตภัณฑอยูในตลาด และสวนขอมูลที่ผลิตภัณฑไมอยูในทองตลาดแลว โดยบอกวายาถูก

เพิกถอนเมื่อไร 

6. ฐานขอมูลสวนใหญสืบคนไดงายจากsearch engine โดยสามารถใช keyword ไดหลากหลาย 

เชน ชื่อสามัญ ชื่อสารสําคัญ ชื่อการคา หมายเลขทะเบียนผลิตภัณฑยา หรือรหัสยา ชื่อบริษัท

ที่ไดรับอนุญาต  มีเพียงสวนนอยเชนฐาน List of Authorized Product ของ EMEA Medicine 

guide ของประเทศสหราชอาณาจัก ซึ่งตองคนหาจากดชันีคําตามตัวอักษรนําของชือ่ยา   

7. รายละเอียด หรือความลึกของขอมูลที่สืบคนไดอาจแตกตางกันในแตละประเทศ และอาจ

แตกตางกันสําหรับแตละกลุมผูใช  พบวามีขอมูลพื้นฐาน (core set of information) อยูชุด

หนึ่งที่เหมือนกันทุกประเทศ ซึ่งเปนชุดขอมูลที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน ชื่อ

ผลิตภัณฑ (ทั้งชื่อสามัญ และชื่อการคา) รหัสอางอิงของยา ตัวยาสําคัญ ความแรง รูปแบบ 

บริษัทผูถือทะเบียน เลขทะเบียน วันที่ผลิตภัณฑไดรับอนุญาติข้ึนทะเบียน ประเภทของยาตาม

กฎหมาย ขอบงใช วิธีใชยา และเอกสารกํากับยา ประเทศออสเตรเลียไดจัดทําฐานขอมูล

ผลิตภัณฑเฉพาะสําหรับผูบริโภค และฐานเฉพาะสําหรับผูดูแลกฎหมาย/ผูไดรับอนุญาต โดย

การสืบคนขอมูลจากฐานที่ 2 จะตองมีรหัสผานจึงจะเขาสูหนาจอสืบคนได 
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8. ในหลายๆ ประเทศขอมูลจากฐานขอมูลผลิตภัณฑถูกนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลจากฐานขอมูล

อ่ืน เชนประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมูลจากฐานนี้ถูกดึงไปเชื่อมกับขอมูลเร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑ

ยา และในทุกประเทศที่ทําการศึกษา ขอมูลจากฐานนี้ถูกดึงไปเชื่อมโยงกับกระบวนการการ

เบิกจายเงินคายาคืน ซึ่งการเชื่อมโยงขอมูลระหวางฐานจะเกิดขึ้นไดจําเปนตองมีตัวกลาง คือ

รหัสยามาตรฐานที่บงชี้ผลิตภัณฑยา 

 

สําหรับประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพัฒนาฐานขอมูลทะเบียน

ตํารับยาซึ่งสามารถสืบคนไดทางเว็บไซต แตพบวาฐานขอมูลนี้ไมเปนที่รูจักแพรหลายเทาที่ควรในหมู

ผูบริโภค บุคลากรทางการแพทย หรือผูใหประกัน เนื่องจากวัตถุประสงคในการจัดทําอาจมุงเนนเฉพาะ

ประโยชนในการติดตามขอมูลทะเบียนตํารับซึ่งเปนหนาที่หลักของหนวยงาน ไมไดเนนในเรื่องขอมูล

พื้นฐานสําหรับการใชยาสําหรับผูบริโภค หรือไมมีขอมูลเชิงลึกดานกลไกการออกฤทธิ พิษ และขอควร

ระวังสําหรับบุคลากรการแพทย นอกจากนี้การใชฐานขอมูลก็มี ขอจํากัด ซึ่งพอสรุปไดดังนี้คือ 

1. ขอจํากัดของการสืบคน เนื่องจากการสืบคนสามารถใช keyword ไดเพียง 3 ประเภทคือ ชื่อ

ทางการคา  ทะเบียนยา  ผูรับอนุญาต  ผูผลิตตางประเทศ  ผูแทนจําหนาย  ซึ่งหมายถึงวาผู

สืบคนตองมีขอมูลอยางนอย 1 ชนิดจึงจะสืบคนผลิตภัณฑยานี้ได 

2. ฐานขอมูลที่มียังไมตอบสนองความตองการขอมูลดานยาของผูบริโภค เชน ยาชื่อสามัญนี้มี

ผลิตภัณฑอะไรบางในทองตลาด คุณภาพของผลิตภัณฑเปนอยางไร ขอมูลเร่ืองวิธีการใช ขอ

ควรระวัง ตลอดจนเอกสารกํากับยา  

3. ขอมูลในฐานไมไดถูกทําใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน (data standardization) เชน  

• ชื่อผลิตภัณฑมีที่เปนภาษาไทยอยางเดียว ภาษาอังกฤษอยางเดียว หรือมีทั้ง 2 ภาษา  

• การสะกดภาษาอังกฤษมีทั้งแบบ American และ British English เชน glucosamine 

sulphate และ glucosamine sulfate 

• ชื่อตัวยาในฐานมีทั้งที่เปนแบบ American และ British เชน Acetaminophen และ 

Paracetamol  

• การใชวรรค และการใช  "-" เชน   GLUCOSAMINE HI-STRENGTH WITH 

CHONDROITIN และ GLUCOSAMINE HI STRENGTH WITH CHONDROITIN 

เปน 2 ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน แตใชชื่อทีใ่กลเคียงกนัมาก แตกตางกนัเพยีงที่ม ี"-" 

• การใสขอมูลเกลือ มีการใสบาง ไมใสบาง เชน ยา Amoxycillin Trihydrate (ซึ่ง

น้ําหนักรวมจะแตกตางจาก Amoxycillin base/anhydrous) มีทั้งใสเกลือ และไมใส

เกลือ 
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4. ฐานขอมูลไมทันสมัย 

• ฐานขอมูลยังมีขอมูลยาที่ไมมีจําหนายจริงในทองตลาด โดยที่ไมสามารถแยกไดวายา

ที่สืบคนอยูยังมี หรือไมมีจําหนายในทองตลาด 

• ขอมูลบางสวนเชน ขอมูลประเภทยาตาม Safety Monitoring Period ไมเปนปจจุบัน  

     

สําหรับฐานขอมูลยาในบัญชียาหลัก แมจะจัดไดวาเปนฐานขอมูลผลิตภัณฑยา แตฐานขอมูล

ก็มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวาใชสําหรับสืบคนวายานั้นๆ จัดอยูในบัญชียาหลักหรือไม ถูกจัดอยูในบัญชี

ประเภทอะไร (ก-ง) และมีเงื่อนไขการสั่งใชอยางไร ขอมูลอ่ืนๆ จะไมถูกแสดงไว และเปนฐานที่มี

ประโยชนชัดเจนตอผูใหบริการ และผูจายเงินเปนหลัก   

จากการรวบรวมขอมูลในสวนระบบขอมูลผลิตภัณฑยาจากทั้งตางประเทศและในประเทศ ใน

ดานตางๆ จึงประมวลขอเสนอแนะที่นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบขอมูลผลิตภัณฑยาดังนี้ 

คือ 

1. วัตถุประสงคของฐานขอมูล 

ในตางประเทศ ฐานขอมูลนี้ถือเปนหัวใจในการใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชยา 

เนื่องจากการใชยาจะมีประสิทธิผล และปลอดภัยของยา ก็ตอเมื่อผูใช และผูส่ังใชยาทราบ

ขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับยานั้นๆ ดังนั้นจะเห็นไดวาผูใชฐานขอมูลหลักในเกือบทุกประเทศคือ

ผูบริโภค และบุคลากรการแพทย ในขณะที่หนวยงานที่รับข้ึนทะเบียนยา หรือหนวยงานที่ดูแล

เร่ืองการเบิกจายคายาใชประโยชนจากสวนอื่นของฐานขอมูล แตในประเทศไทย ฐานขอมูลมี

ไวเพื่อใชในสวนที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนยาเปนหลัก สวนที่เอื้อตอผูบริโภค และบุคลากร

ทางการแพทยยังไมชัดเจน  หนวยงานอาจตองทบทวนวัตถุประสงคของการมีฐานขอมูล และ

ประโยชนสูงสุดที่จะไดจากฐานขอมูลดวย 

2. มาตรฐานขอมูล 

ฐานขอมูลจะประมวลผลไดถูกตอง หรือทําใหการสืบคนทําไดงาย และครบถวนก็ตอเมื่อขอมูล

ในฐานอยูในรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน เชน  

• การสะกดชื่อยาสามัญจะใชอะไรเอกสารอะไรเปนเอกสารอางอิง เชน Martindale, 

British Pharmacopeia หรือ United State Pharmacopeia เปนตน   

• การกําหนดตัวขอมูล ตองระบุชัดเจนวาตองมีขอมูลอะไรบาง และบริษัทจะตองให

ขอมูลอยางไร เชน ชื่อการคาของยาตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือไม ควร

กําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
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• การกําหนดเรื่องเกลือ ควรมีมาตรฐานชัดเจนวาการใหขอมูลยาจะตองระบุเกลือให

ถูกตองและชัดเจนวาเปนเกลืออะไร  

• กรณีที่ยานั้นมีชื่อพองที่เปนที่รูจักดี จะใหฐานขอมูลแสดงชื่อพองอยางไร การสืบคน

ขอมูลจะสืบคนชื่อพองไดหรือไม  

• ขอมูลความแรงของยา โดยเฉพาะอยางยิ่งยาน้ํา ยาครีม ซึ่งแมจะมีความแรงเทากัน

แตสามารถเขียนไดหลายรูปแบบ เชน 2 mg/10 cc และ 1 mg/5 cc 

การจัดการมาตรฐานขอมูลเปนสิ่งสําคัญมากซึ่งหากจัดการมาตรฐานขอมูลไดดี ก็จะนําไปสู

ฐานขอมูลที่ดี และทําใหการสืบคนทําไดงาย และสะดวก 

3. วิธีสืบคน 

ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการสืบคนคือตองคนไดงาย ไดผลลัพธที่ถูกตอง ปญหาของฐานขอมูล

ปจจุบันคือ ใชยาก เชนหากตองการคนตองทราบขอมูลที่ถูกตองของชื่อการคาของผลิตภัณฑ

ยา ซึ่งขอมูลนี้อาจเปนขอมูลที่ผูบริโภคตองการทราบ มากกวาที่ทราบอยูแลว หากคนดวยชื่อ

บริษัท ก็จะไดผลลัพธเปนรายชื่อผลิตภัณฑของบริษัทนั้นซึ่งมีจํานวนมาก และไมตรงกับความ

ตองการของผูสืบคน สวนการคนดวยเลขทะเบียนยา ก็ทําไดยากเนื่องจากไมใชขอมูลที่

ผูบริโภคสนใจ หรือหาไดงายๆ ดังนั้นหากมีโอกาสปรับปรุงในสวนนี้ก็จะทําใหฐานขอมูลนี้เปน

มิตรกับผูใชมากขึ้น 

4. การเชื่อมโยงขอมูลระหวางฐาน 

ขอมูลบางสวนในฐานขอมูลอาจไมใชขอมูลซ่ึงผูดูแลระบบเปนเจาของ หรือมีสิทธิเขาถึง

โดยตรง แตจะตองทําการขอขอมูลสวนนี้จากหนวยงานอื่น ตัวอยางเชนขอมูล SMP ซึ่งมี

ผูรับผิดชอบเฉพาะ ทําหนาที่พิจารณาสถานภาพของยา ในกรณีนี้ใหผูรับผิดชอบของทั้งสอง

ฝายประสานงานอยางใกลชิด เพื่อสงขอมูลระหวางหนวยงานใหเร็วที่สุดหลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพของขอมูลนี้ 

5. การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยก็ถือวาเปนอีกหนึ่งสิ่งที่ สําคัญมากในการบริหารจัดการ

ฐานขอมูล หนวยงานควรมีการกําหนดแนนอนวาจะทําการปรับปรุงขอมูลเมื่อไหร เพื่อให

ผูใชบริการฐานขอมูลมีความมั่นใจวาฐานขอมูลนี้มีขอมูลที่ครบถวน และทันสมัย 
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2.  ขอมูลความปลอดภัยของยา 
 

ในทุกๆ ประเทศตางก็มีเปาหมายเรื่องการใชยาที่ไมแตกตางกัน คือทําอยางไรจึงจะใชยาอยาง

เหมาะสม และปลอดภัย ดังจะเห็นไดวารัฐไดยื่นมือเขามาเพื่อรับประกันประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของยาทั้งในสวนกอนที่จะออกสูทองตลาด และเมื่อยาออกสูทองตลาดแลว 

ทุกประเทศตางก็สรางกลไกเพื่อติดตามขอมูลความปลอดภัยของยา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ยาออก

สูทองตลาดแลว ตารางที่ 2 เปนการเปรียบเทียบระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาในแตละ

ประเทศ ซึ่งจากการประมวลขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของทําใหพอสรุปไดวา 

1. ทุกประเทศใหความสําคัญกับเร่ืองความปลอดภัยของยา โดยใหความสําคัญกับเร่ือง

อาการไมพึงประสงคมากที่สุด พบวาในแตละประเทศมีการจัดตั้งศูนยที่ทําหนาที่ติดตาม 

ประเมิน และเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยของยา ตลอดจนมีฐานขอมูลเฉพาะ

สําหรับเก็บขอมูลรายงานดานความปลอดภัยของยา  

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบติดตามขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาไดแก FDA ของ 

แตละประเทศ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา FDA ไดรวมมือกับ CDC ในการติดตาม 

ผลิตภัณฑวัคซีน ซึ่งหากพบขอมูลวาวัคซีนใดมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค  

CDC จะใหการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อใหทราบขอเท็จจริง  

องคการอนามัยโลกใหความสนใจเรื่องความปลอดภัยของยามากเชนกัน โดยใหการ

สนับสนุนหลายๆ ประเทศในการตั้งศูนยติดตามขอมูลอาการไมพึงประสงค และตั้ง 

Uppsala Monitoring Center เปนศูนยกลางการรับขอมูลรายงานอาการไมพึงประสงค

จากประเทศตางๆ ในเครือขาย 

2. ความครอบคลุมของผลิตภัณฑที่หนวยงานติดตามดูเร่ืองความปลอดภัยอาจแตกตางกัน 

ไป พบวาผลิตภัณฑยา สารชีวภาพ (ผลิตภัณฑเลือด และวัคซีน เปนผลิตภัณฑที่มีขอมูล 

อยูในฐานเดียวกันสําหรับทุกๆ ประเทศ  ในขณะที่ผลิตภัณฑอ่ืน เชน ผลิตภัณฑธรรมชาติ  

(สมุนไพร) ยากัมมันตรังสี เครื่องสําอางค อาหาร เครื่องมือแพทย แมจะเปนผลิตภัณฑที่  

FDA ดูแล แตการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑนี้อาจไมรวมอยูในฐานขอมูล 

เดียวกันกับยา และผลิตภัณฑยา 

 



ตารางที่ 2 ระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา 

ยา

ชีวภาพ

รังสี

ธรรมชาติ

อ่ืนๆ

บุคคลทั่วไป

บุคลากรการแพทย

บริษัท

เว็บไซต

จดหมาย

โทรศัพท/โทรสาร

บริษัท

องคการอนามัยโลก Vigibase/

Uppsala Monitoring 

Center/Sweden

Y Y - รายงานอาการไมพึงประสงคของผลิตภณัฑตามคํารอง (เสียคาใชจาย)

- จดหมายขาว

- Uppsala Report (pdf format)

แคนนาดา CADRIS/

CDARMP

ADR Report 

form
Y Y Y Y Y/

Vol

Y/

Vol

Y/

Man

Y Y Y - เว็บไซต สืบคนตามกลุมผูคน (บุคลากรการแพทย- ประชาชน หรือคน

การติดตอระหวาง Health Canada กับบริษัท)

- จดหมายขาว

- วารสารการแพทย

สหราชอาณาจักร MRHA's ADR 

Database/ MRHA-

DMRC

Yellow Card Y Y Y Y Y/

Vol

Y/

Vol

Y/

Man

Y Y Y Y -เว็บไซต (Drug Analysis Print) สืบคนโดยการ browse ชื่อยา 

- โปรแกรมประมวลผลชื่อ ADROIT Electronically Generated 

Information Service (AEGIS) (เสียคาใชจาย)

77 ประเทศ / 

รายงานโดย

สมัครใจ(update

 ทุก 3 เดือน)

ชองทางการรายงาน

ขอมูลใหผูดูแลขอมูล

ประเ

ผูดูแลขอมูล

วิธีการเผยแพรขอมูล
ครอบคลุม แหลงขอมูล/วิธี

มาตรฐาน

ทศ/องคกร ชื่อระบบ/ฐานขอมูล แบบฟอรม

 
 

 
หมายเหตุ:  1 อื่นๆ หมายถึงผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอางค เครื่องมือแพทย 

Vol = Voluntary report,  Man = Mandatory report 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 
หมายเหตุ:  1 อื่นๆ หมายถึงผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอางค เครื่องมือแพทย 

Vol = Voluntary report,  Man = Mandatory report 

14 

ยา

ชีวภาพ

รังสี

ธรรมชาติ

อื่นๆ

บุคคลทั่วไป

บุคลากรการแพทย

บริษัท

เว็บไซต

จดหมาย

โทรศัพท/โทรสาร

บริษัท

สหรัฐอเมริกา MedWatch/FDA 3500

3500(A)

Y Y Y Y Y1 Y/

Vol

Y/

Vol

Y/

Man

Y Y Y Y -เว็บไซต โดยการ browse ชื่อยา

Drug Recalls/FDA Y Y Y Y Y1 -เว็บไซต โดยคนจาก archive ซึ่งเก็บขอมูลเปนรายป

Medication Error/FDA Y -เว็บไซต โดยเขาไปในสวนที่เปนวารสาร Drug Topic, FDA Safety

Page, FDA report, MedWatch Safety Information, ISMP report

ออสเตรเลีย ADR Unit, TGA Blue card Y Y/

Vol

Y/

Vol

Y/

Man

Y Y Y Y -เว็บไซต โดยคนในสวน Australian Adverse Drug Reactions Bulletin

ไทย ศูนยติดตามอาการไม

พึงประสงค/ อย.

แบบฟอรม

รายงาน

อาการไมพงึ

ประสงค

Y Y Y Y Y1 Y/

Vol

Y Y Y -เว็บไซต

ขอมูลจาก MedWatch, USP, ISMP, 

บริษัท

ชองทางการรายงาน

ขอมูลใหผูดูแลขอมูล

ขอมูลจาก MedWatch

ประเทศ/องคกร ชื่อระบบ/ฐานขอมูล

ผูดูแลขอมูล

วิธีการเผยแพรขอมูล
ครอบคลุม แหลงขอมูล/วิธี

แบบฟอรม

มาตรฐาน



ในการติดตามอาการไมพึ งประสงคของผลิตภัณฑยา  บางประเทศ  เชน  ประเทศ

สหราชอาณาจักร และประเทศไทย มีการระบุชัดวาการใหความสําคัญกับผลิตภัณฑใหมที่เพิ่ง

ออกสูทองตลาด  (ผลิตภัณฑที่มี สัญลักษณสามเหลี่ยมสีดํากลับหัวสําหรับประเทศ

สหราชอาณาจักร และผลิตภัณฑยาที่ยังอยูในโครงการการติดตามความปลอดภัยของการใช

ยาใหม (Safety Monitoring Program)  

3. ในบางประเทศมีการใหความสนใจประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องอาการไมพึงประสงคดวย 

เชนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบขอมูลความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงเรื่องการเรียกคืน

ผลิตภัณฑ  Medication Error หรือเนนที่ผลิตภัณฑเฉพาะ เชน วัคซีน   

4. ขอมูลเร่ืองอาการไมพึงประสงคไดมาจากการรายงานเขาสูศูนย โดยมีขอมูลมาจาก 2 

แหลง  

1) บริษัทผูผลิต ซึ่งตามกฎหมายแลวตองรายงานเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑยาของตน  

2) ที่บุคคลทั่วไป และบุคลากรการแพทยรายงานขอมูลดวยความสมัครใจ 

พบวาประเทศอังกฤษเพิ่งเปดโอกาสใหคนทั่วไปรายงานขอมูลความไมปลอดภัยของยาไดเมื่อ

ไมนานมานี้ สําหรับประเทศไทยยังไมเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปรายงานขอมูลนี้มาที่ศูนย 

5. ทุกประเทศมีแบบฟอรมมาตรฐานสําหรับรายงานอาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑยา 

เชน ประเทศสหราชอาณาจักรมี Yellow Card ประเทศออสเตรเลียมี Blue Card ประเทศ

สหรัฐอเมริกามี 3500 MedWatch และ 3500A MedWatch ซึ่งหมายความวาสิ่งที่ศูนยได

กําหนดเปนมาตรฐานแลววาผูรายงานจะตองใหขอมูลอะไรบาง และใหรายละเอียดของ

ขอมูลอยางไร (มีการกําหนด Data element และ Standard สําหรับ element นั้นๆ) 

6. Data element สําคัญที่ผูรายงานตองแจงใหศูนยทราบไดแก 

1) ขอมูลผูปวย 

2) ขอมูลปญหาที่เกิด 

3) ขอมูลผลิตภัณฑที่ตองสงสัย 

4) ขอมูลของผูรายงาน 

โดยขอมูลจะถูกปดเปนความลับ ไมสามารถระบุไดวาเปนขอมูลของใคร หรือใครเปนผูรายงาน 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหมีการรายงานอาการไมพึงประสงคเขามามากๆ 

7. ขอมูลที่รายงานเขามาจะถูกแปลงเปนรหัสเพื่อใหสามารถนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางยา และอาการไมพึงประสงคที่ถูกรายงานเขามาได จึงเปนจุดออนอยางหนึ่งเนื่องจาก

ขอมูลที่รายงานเขามามีความแตกตางหลากหลาย ซึ่งเปนขอจํากัดของการแปลงขอมูล

คุณภาพใหเปนขอมูลปริมาณ 
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8. ในทุกๆ ประเทศศูนยจะมีผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่พิจารณาความถูกตอง ความสมบูรณของ

ขอมูลรายงานที่สงเขามาเบื้องตน แลวทําการวิเคราะห ประเมินผลเพื่อหา signal เพื่อหาความ

เชื่อมโยงระหวางยา และอาการไมพึงประสงค  ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญอาจเปนผูเชีย่วชาญภายในศนูย 

หรือเปนคณะผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหนวยงานที่ไดรับแตงตั้งเขามาก็ได 

9. ทุกศูนยจัดทําฐานขอมูลความปลอดภัยของยา แตฐานขอมูลในสวนนี้ถือเปนฐานขอมูลภายใน

ที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึง  

10. ขอมูลที่ถูกวิเคราะหแลว และผานการพิจารณาและหาขอสรุปจากผูเชี่ยวชาญแลวจะถูกนํามา

เผยแพรดวยวิธีตางๆ หลายรูปแบบ เชน ใหสืบคนไดผานทางเว็บไซต หรือทําเปนจดหมายขาว

ของหนวยงาน หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการ  โดยมากขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่เผยแพรโดยไม

คิดคาใชจาย  

แตกระนั้นก็ดี พบวาขอมูลจาก Uppsala Monitoring Center (UMC) ซึ่งจัดไดวาเปนแหลง

รวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงคจากยาระดับนานาชาติ และในประเทศอังกฤษ การขอใช

ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากยาในเชิงลึกจะตองเสียเงินคาบริการ สําหรับ UMC คิด

คาบริการตอรายการตามลักษณะรายงานที่ตองการ ในขณะที่ของประเทศอังกฤษเปนการขาย

โปรแกรม พรอมขอมูลที่   

11. รายละเอียดของการรายงานอาการไมพึงประสงคอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งสวน

ใหญข้ึนอยูกับวาใครเปนผูใชรายงาน   

 

สําหรับประเทศไทย  ไดมีการตั้งศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคมาตั้งแตป 2526 โดยเดิม

เนนการติดตามผลิตภัณฑยา  แตในปจจุบันไดขยายขอบขายงานเปนผลิตภัณฑสุขภาพ  หนวยงานที่

รับผิดชอบดูแลงานในสวนนี้ไดแกกองวิชาการและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร ซึ่งศูนยนี้

เปนหนึ่งในสามาชิกขององคการอนามัยโลกดวย 

ศูนยฯ มีการทํางานในลักษณะที่เปนเครื่อขาย ซึ่งทําหนาที่ประสานงาน รับรายงาน และ

ติดตามอาการไมพึงประสงคในภูมิภาค ปจจุบันมีเครื่อขายทั้งหมด 23 แหง ผูรายงานอาการไมพึง

ประสงคสามารถรายงานมาที่เครื่อขาย สงจดหมาย หรือ email ในปจจุบันสามารถรายงานผานระบบ 

online ได ทั้งนี้ศูนยไดกําหนดไววาผูรายงานคือบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งจะรายงาน online ไดตองมีรหัส

เขา และรหัสผาน 

การเผยแพรขอมูลของศูนยมีหลายวิธี ซึ่งทั้งหมดเปนบริการฟรีของ อย. เชน Safety News  

วารสารขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และ จดหมายขาว APR Alert 

แมวาประเทศไทยจะมีฐานขอมูล และมีศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑ

สุขภาพ แตยังมีขอสังเกตบางประการที่พอสรุปไดดังนี้ 
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3. ขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยา  
 “ยาแมจะมีราคาถูก แตหากไมมีคุณภาพแลวก็ไมมีประโยชนอันใด” ขอความดังกลาวแสดงให

เห็นถึงความสําคัญของคุณภาพผลิตภัณฑยา  

 

ตารางที่ 3 เปนผลจากการรวบรวม และเปรียบเทียบขอมูลระบบคุณภาพผลิตภัณฑยาใน

ตางประเทศ ซึ่งไดขอสรุปดังนี้ 

1. การจํากัดกลุมคนที่สามารถรายงานอาการไมพึงประสงคใหอยูในวงแคบ คือเฉพาะ

บุคลากรการแพทย และสถานพยาบาลเทานั้นที่สามารถรายงานเขามายังศูนย  

2. แมการรายงานโดยแพทย และสถานพยาบาลจะไมแตกตางไปจากตางประเทศคือเปนการ
รายงานโดยสมัครใจ แตพบวาจํานวนรายงานมีนอยกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืน 

3. ขอมูลที่เผยแพรสวนใหญเปนขอมูลจากแหลงขอมูลของหนวยงานที่กํากับดูแลการขึ้น
ทะเบียนยาของตางประเทศที่นาเชื่อถือ ไมมีความชัดเจนวามีการนําขอมูลที่ไดรับซ่ึงเปน

ขอมูลของคนไทยมาประมวลผล และเผยแพร เชน การรายงานความถี่ของเหตุการณไมพึง

ประสงค หรือการศึกษาเพื่อหา signal  

4. การเผยแพรขอมูลไมคอยแพรหลายไปสูประชาชน สวนใหญยังอยูในวงจํากัดของบุคลากร

การแพทย   

 

จากการประมวลขอมูลระบบความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาทั้งในตางประเทศ และประเทศ

ไทยทําใหเห็นชองวางสําหรับ

1. หนวยงานที่ดูแลการขึ้นทะเบียนยาเปนหนวยงานหลักที่ รับผิดชอบเร่ืองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑยา โดยมีกลไกในสวนของ pre-marketing เชน การกําหนดใหขอมูลคุณภาเปน

ขอมูลพื้นฐานที่บริษัทยาตองแนบประกอบการยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนยา และเปนสวน

สําคัญของ post marketing surveillance 

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดังนี้ 

1. ส่ือสาร และประชาสัมพันธใหคนในสังคมมีความตระหนัก และใหความสําคัญกับการ

รายงานขอมูลความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑยา 

2. เปดกวางใหทุกฝายมีสวนรวมในการรายงานขอมูลไมพึงประสงค 
3. นําเสนอขอมูลของประเทศ (แมจะเปนจํานวนนอย หรือแมจะเปน ADR ที่รูกันดีแลว)  

 



ตารางที่ 3 คุณภาพผลิตภัณฑยา 

ประเทศ ฐานขอมูล/ผูดูแล รายละเอียด กลไกอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ

สหรัฐอเมริกา Orange Book/FDA -บริษัทตองแนบขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาสงให FDA เมื่อตองการขึ้นทะเบียนยา

-ฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจเลือกผลิตภณัฑยา

-การระบุคุณภาพตองเทียบผลิตภณัฑนั้นๆ กับผลิตภณัฑที่ถูกกําหนดใหเปนผลิตภฑัณอางอิง (Reference List Drug)

-การบงบอกถึงคุณภาพอยูบนรากฐานของ therapeutic equivalence ซึ่งหมายถึงยาชื่อสามัญเดียวกัน ความแรง รูปแบบ 

วิธีการนําเขาสูรางกายเดียวกัน จะตองใหผลการรักษา และมีขอมูลเรื่องความปลอดภยัไมแตกตางจากยาที่ใชเปนผลิตภณัฑ

อางอิง (ทั้งนี้อยูภายใตเงื่อนไขการใชที่ไมแตกตางกัน)

-ผลิตภณัฑที่ไมมีขอมูลคุณภาพไมไดหมายความวาผลิตภณัฑนั้นไมสามารถเทียบกับผลิตภณัฑอางอิงได แตอาจหมายถึง

ความไ

-ฐานข

- การกํากับดูแลผูผลิตใหมีมาตรฐานตาม cGMPs

สหราชอาณาจ

มจําเปนตองมีขอมูลคุณภาพ  การที่ FDA ไมมีหรือไมไดรับขอมูล หรือการที่ยานั้นไมสามารถเปรียบเทียบได

อมูลไดรับการ update ทุกเดือน

ักMHRA -บริษ บริษัทใหเปนไปตามแนวทาง GMP และ

ทดลองทางคลินิกใหเปนไปตามแนวทาง

ํากับดูแลหองแล็บใหเปนไปตามแนวทาง 

ลังจากยาออกสูตลาดโดย MHRA's 

ting unit

ัทตองแนบขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาสงให MHRA เมื่อตองการขึ้นทะเบียนยา -การกํากับดูแล

 GDP

-มีการกํากับการ

 GCP

-มีระบบการก

GLP

-มีการติดตามห

medicine tes
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ประเทศ ฐานขอมูล/ผูดูแล รายละเอียด กลไกอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ

ออสเตรเลีย TGA/PBS -TGA เปนหนวยงานที่ดูแลขอมูลคุณภาพของผลิตภณัฑยา

- บริษัทที่ยื่นขอทะเบียนยาจะตองสงขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพยาให TGA

- ขอมูลคุณภาพยาถูกสงตอให PBS โดยมีการแสดงถึงขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาในฐาน PBS

-ผลิตภณัฑถูกระบุวามีชีวสมมูล (bioequivalent) กับผลิตภณัฑตนแบบหรือไม โดยแสดงดวย "a" หนาชื่อการคาของ

ผลิตภณัฑยา

- การไมระบุสัญลักษณ "a" ไมไดหมายความวาผลิตภณัฑนี้ไม bioequivalent แตอาจเปนเพราะบริษัทขอให PBS ไมแสดง

ขอมูล หรือผลิตภณัฑเหลานี้ไมตองใชขอมูล bioequivalent หรือ เปนผลิตภณัฑที่ไมตองการใหมีการแทนที่ยา

-การกํากับดูแลบริษัทผูไดรับอนุญาต ของ TGA ให

เปนไปตาม GMP โดยมีการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบ

 ณ สถานที่จริงตามแผนการตรวจประจําป

-มีฐานขอมูลคุณภาพบริษัทชื่อ Blue book

ไทย หลายแหลงขอมูล 

(Green book, ศูนย

รวบรวมปญหา

คุณภาพยา, ศูนย

คุณภาพผลิตภณัฑ

ยาสําเร็จรูป)/

 กรมวิทยฯ

-อย. รับผิดชอบเรื่องคุณภาพผลิตภณัฑยาในสวน pre และ post marketing

- อย. และกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกันติดตามดูแลขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาในสวน post-marketing (อย. กําหนด

นโยบาย สนับสนุนดานงบประมาณ, กรมวิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนการวิเคราะหทางหองปฏบิัติการ)

- มีศูนยรวบรวมขอมูลปญหาคณุภาพยา ที่รับเรื่องรองเรียนจากแหลงตางๆ จัดทําสถิติ และเผยแพรในวงจํากัดแก

สถานพยาบาล (ตองมี password จึงจะเขาถึงขอมูลได)

- มีศูนยคุณภาพผลิตภณัฑยาสําเร็จรูป ที่มีขอมูลคุณภาพยาที่กรมวิทยฯ รวมกับอย. ติดตามขอมูลคุณภาพยา และขอมูลการ

วิเคราะหผลิตภณัฑที่โรงพยาบาลสงตรวจ  (ตองมี password จึงจะเขาถึงขอมูลได)

-ทั้งสองศูนยมีการเผยแพรมีหลายรูปแบบ ทั้งเว็บไซต จดหมายขาว วารสาร แตทั้งหมดอยูในวงจํากัด การสืบคนทางเว็บไซต

ถูกจํากัดเฉพาะผูที่มีรหัสผานเทานั้น

-Green Book เปนฐานขอมูลคุณภาพผลิตภณัฑยาที่เพิ่งเผยแพรเมื่อป 2548 เพื่อสนับสนุนโครงการสรางหลักประกัน

คุณภาพและมาตรฐานบริการดานยาของสปสช. โดยการรายงานขอมูลมีลักษณะเปน positive list (รายงานเฉพาะ

ผลิตภณัฑที่ผานเกณฑมาตรฐาน) แตมีขอกังขาในประเด็นที่วากรอบการวิเคราะหเปนกรอบที่ครอบคลุมผลิตภณัฑทุกตํารับ

สําหรับยาชื่อสามัญตํารับนั้นๆ หรือไม

-การกํากับดูแลผูผลิตใหเปนไปตามแนวทาง GMP และ

การกํากับดูแลหองปฏบิัติการใหเปนไปตาม GLP
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

 



2. ในหลายประเทศมีการจัดทําฐานขอมูลคุณภาพที่ใชสําหรับสืบคนโดยตรง เชนประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บางประเทศแมจะมีฐานขอมูล แตไมเปดใหสาธารณชนใช แตมี

การเชื่อมโยงขอมูลคุณภาพไปใชกับฐานขอมูลอ่ืน เชน ประเทศแคนนาดาไมมีฐานขอมูล

ผลิตภัณฑยาเฉพาะ แตสามารถทราบขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑไดผานฐานขอมูล

ผลิตภัณฑยา  หรือในประเทศออสเตรเลียการหาขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยาสามารถดูได

จากฐานขอมูลผลิตภัณฑยาที่ไดรับการสนับสนุนภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

เปนตน 

3. ขอมูลคุณภาพมีผลตอนโยบายของผูใหประกันหลายสวน เชนนโยบายการแทนที่ยา

สามัญ นโยบายที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาเบิกจาย 

4. การระบุถึงคุณภาพมีลักษณะที่ระบุถึงผลิตภัณฑที่ “ได” คุณภาพ (positive list) การไม

ระบุถึงขอมูลคุณภาพของผลิตภัณฑในฐานไมไดบงบอกวาผลิตภัณฑไมมีคุณภาพ แตอาจ

หมายถึงขอมูลคุณภาพไมใชส่ิงจําเปนสําหรับผลิตภัณฑนั้น หรือผลิตภัณฑนั้นไมควรใช

แบบทดแทน หรือหนวยงานรัฐไมมีขอมูลเพียงพอ 

5. ประเทศตางๆ มีกลไกในการกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑโดยกํากับกระบวนการที่

เกี่ยวของกับการผลิตยา เชน ผูผลิตตองปฏิบัติตาม GMP หรือ cGMP หองปฏิบัติการตอง

ปฏิบัติตาม GLP หรือการทําการทดลองทางคลินิกตองเปนไปตามแนวทาง GCP เปนตน 

 

สําหรับประเทศไทย ก็เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่มีการดูแลเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑยาทั้งใน

สวน pre-marketing และ Post-marketing  โดยในสวน post-marketing การติดตามดูแลผลิตภัณฑ

เปนการทํางานรวมกันของ อย. รวมกับกรมวิทยศาสตรการแพทย โดยอย. มีหนาที่กําหนดนโยบาย 

และสนับสนุนดานงบประมาณ ขณะที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหการสนับสนุนดานการวิเคราะห

ผลิตภัณฑยา 

ภายใตกรมวิทยาศาสตรการแพทย แหลงขอมูลหลายสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพผลิตภัณฑยา   

1. ศูนยรวบรวมขอมูลปญหาคุณภาพยาและเครือขาย มีหนาที่รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ

ปญหาคุณภาพยา โดยมีการสรุปจํานวนขอรองเรียนรายเดือน แตรายละเอียดวา

ผลิตภัณฑที่ถูกรองเรียนมาคืออะไร  จะตองเขาหนาจอที่ตองมีรหัสผาน 

2. ศูนยคุณภาพผลิตภัณฑยาสําเร็จรูป รวบรวมรายงานผลการวิเคราะหผลิตภัณฑยาที่มีการ

สุมเก็บเขามาจากที่ตางๆ การสืบคนขอมูลตองมีรหัสผาน 

3. Green book เปนฐานขอมูลที่รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑยาที่กรมวิทยฯ ตรวจสอบ (ยาที่ใช

มาก ผลิตภัณฑมีราคาที่แตกตางกัน มีขอมูลในอดีตที่แสดงถึงปญหาคุณภาพ ซึ่งการ
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สืบคนสามารถทําไดทั้งทางเว็บไซต และในสวนหนังสือ โดยผลิตภัณฑยาที่มีชื่ออยูใน 

Green book ถือไดวาเปนยาที่มีคุณภาพ  ซึ่งหมายถึงวาจากการวิเคราะหผลิตภัณฑยา

จาก 3 lot no ที่แตกตางกัน จะตองไดรับการประเมินวาผานเกณฑคุณภาพของกรมวิทยฯ 

 

นอกจากนี้อย. ยังมีนโยบายคูขนานในการกํากับดูแลคุณภาพของผูผลิตใหปฏิบัติตามแนวทาง 

GMP และกรมวิทยฯ ก็สนับสนุนใหหองปฏิบัติการปฏิบัติตามแนวทาง GLP อีกดวย 

แมวาประเทศไทยจะมีหนวยงานกํากับดูแล ตลอดจนติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑมานานแลว 

แตเร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑยายังคงเปนปญหาที่ไมไดหมดไป ในการสํารวจความพึงพอใจของการรับ

บริการภายใตโครงการ 30 บาท พบวาสิ่งที่ผูใชบริการระบุวาเชื่อมมั่นนอยที่สุดคือเร่ืองคุณภาพ

ผลิตภัณฑยา ทั้งนี้อาจเปนเพราะระบบการติดตามตรวจสอบยังไมครอบคลุมผลิตภัณฑทั้งหมดที่มีอยู

ในทองตลาด นอกจากนี้ยังพบวาโรงพยาบาลแตละแหงมักสงตัวอยางผลิตภัณฑยาใหกรมวิทยฯ 

วิเคราะห ในลักษณะตางคนตางทํา ซึ่งเปนการสูญเสียทรัพยากรโดยใชเหตุ  

ในสังคมความตองการขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑมีสูงมาก ผูมีสวนเกี่ยวของในระบบยาไมวาจะ

เปน ประชาชนทั่วไป ผูที่มีหนาที่จัดหาผลิตภัณฑใหสถานพยาบาล ผูใหบริการทางการแพทย และผูให

ประกันตางก็ตองการขอมูลนี้  ในอดีตขอมูลคุณภาพเปนสิ่งที่ยากในการเขาถึง เนื่องจากตองเปนผูที่

ไดรับอนุญาตซึ่งจะมีรหัสผานเทานั้นที่จะเขาไปดูขอมูลได  (แมในโรงพยาบาล บุคลากรที่ทราบ

รหัสผานก็มีจํานวนนอยมาก)  นอกจากนี้ขอมูลที่รายงานมักอยูในรูป Monograph ซึ่งบอกวามีการ

ทดสอบผลิตภัณฑในหัวขอใด ผลการทดสอบสําหรับแตละหัวขอเปนอยางไร ซึ่งหลายๆ คร้ังผลิตภัณฑ

ผานการทดสอบในบางหัวขอ และไมผานในหลายๆ หัวขอ แตไมมีการสรุปโดยรวม ทําใหผูบริโภค

ขอมูลไมสามารถตัดสินไดวาโดยรวมแลวผลิตภัณฑนี้มีคุณภาพเปนอยางไร 

ในปจจุบันแมจะมี Green book ออกมา แตขอมูลในนั้นก็ยังคงไมเพียงพอที่สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูมีหนาที่จัดหายาเขาโรงพยาบาล เชนยาชื่อสามัญ 1 รายการซึ่งอย. ระบุวามีผลิตภัณฑที่

ข้ึนทะเบียนกับอย. หลายรอยตํารับ กลับพบวาใน Green book มีการรายงานผลิตภัณฑยาเหลานี้ไม

ถึง 20 ตํารับ ซึ่งทําใหผูใชขอมูลไมแนใจวาการวิเคราะหไดครอบคลุมผลิตภัณฑนี้ทั้งหมดในทองตลาด

แลวหรือไม 

เพื่อใหการประกันคุณภาพผลิตภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนประโยชนแกผู

ตองการใชขอมูลสูงที่สุด จึงขอเสนอแนวทางดังนี้ 

1. รวมทรัพยากร (ทั้งบุคลากร หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ) เพื่อไมใหการวิเคราะหเปนไป

อยางกระจัดกระจาย และส้ินเปลืองงบประมาณของทุกฝายใหนอยที่สุด 
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2. ตรวจสอบผลิตภัณฑอยางครอบคลุม (ตรวจทุกผลิตภัณฑที่เปนยาชื่อสามัญเดียวกัน) โดย

เนนที่ผลิตภัณฑตามเกณฑที่มีการกําหนดรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพยา 

3. ประชาสัมพันธเร่ืองขอมูลผลิตภัณฑยาในวงกวาง และเปดใหบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูล

คุณภาพผลิตภัณฑยาไดงาย 

 
4. ขอมูลราคายา 
 ในระบบประกันสุขภาพขอมูลราคายาจัดวาเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเกี่ยวของกับการประมาณ

การดานงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ราคาที่ผูจายเงินในระบบประกันใหความสนใจมาก

ที่สุดคือราคาเบิกจาย ซึ่งจําเปนที่จะตองมีขอมูลตนทุนผลิตภัณฑยาเปนขอมูลในการตัดสินใจกําหนด

ราคาเบิกจาย 

 จากการรวบรวมขอมูลราคายาในหลายๆ ประเทศ พบขอมูลที่นาสนใจซึ่งแสดงไวในตารางที่ 4 

ขอสรุปที่ไดคือ 

1. มีการรวบรวมขอมูลราคาจากแหลงตางๆ ทั้งบริษัทผูผลิต บริษัทขายสง รานยา หรือ

สถานพยาบาล ผูใหประกันในระบบประกัน หรือจากหนวยงานที่มีหนาที่จัดซื้อยา แต

พบวาแหลงขอมูลสําคัญที่ถูกใชมากที่สุดไดแกผูใหประกัน ซึ่งราคาที่ไดเปนราคาสําหรับ

การเบิกจายคายาคืน  สวนแหลงที่มี ผูนิยมใช เปนอันดับสองไดแก รานยา  หรือ

สถานพยาบาล 

2. ราคายาที่ไดจากผูใหประกันมักเปนราคายาสําหรับผูปวยนอก ทั้งนี้เนื่องจากในทกุประเทศ 

กลไกการจายเงินคายาผูปวยนอกเปนแบบจายตามรายการ (per-item payment) ซึ่ง

ระบบประกันตางๆ มักกําหนดวาจะเบิกจายคืนสําหรับยารายการนั้นๆ คิดเปนจํานวนเงิน

เทาไหร สําหรับผูปวยใน วิธีการจายเงินมักเปนแบบปลายปด เชน DRG ดังนั้นคายาจะคิด

รวมอยูกับคาใชจายอื่นๆ จึงไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดราคายาสําหรับผูปวยใน 

3. ประเทศตางๆ มีผูรับผิดชอบกําหนดราคาสําหรับเบิกจายภายใตระบบประกันสุขภาพ การ

กําหนดราคายาที่เปน single source และยา multiple source ถูกกําหนดคนละวิธีกัน  

4. ยาที่เปน multiple source มักกําหนดราคาเบิกจายราคาเดียว (จะใชวิธีการ Reference 

price หรือ maximum allowable price ก็ตาม) ทั้งนี้อยูบนแนวคิดที่วายาที่เหมือนกัน

นาจะมีคาไมตางกัน ทั้งนี้แนวคิดนี้จะไดผลถาผลิตภัณฑเหลานี้มีคุณภาพไมแตกตางกัน 

 



ตารางที่ 4 
ประเทศ รายละเอียด

บริษัทยา

บริษัทขายสง

รานยา/รพ.

เบิกจาย

อ่ืนๆ

Prescription

non-prescription

ผูใหประกัน

รานยา/รพ.

ผูสั่งยา

ประชาชน

บริษัทยา

องคการอนามัยโลก Y

หนวยงานที่มีหนาที่จัดซ้ือยาของประเทศ

International Drug Price 
Indicator Guide/MSH/ 
เว็บไซต-ฟรี

-WHO รวมกับ MSH จัดทําระบบขอมูลราคาผลิตภณัฑยาสําเร็จรูป ซึ่งเปน 

supplyer price (รานยา) และ agency price (ราคาเบิกจาย)

-ผลิตภณัฑยาที่สํารวจมุงเนนที่ยาหลัก หรือยาจําเปนตาม WHO Model List

-ขอมูลถูกรวบรวมจากหนวยงานที่ทําการประมูลยาระดับชาติของประเทศตางๆ

 23 แหง

Y

ระบบขอมูลราคาวัตถุดิบ/
International Trade 
Center/รายงานของ
หนวยงานซึ่งตองเสีย
คาใชจาย (คาสมาชิก)

-International Trade Center เปนหนวยงานความรวมมือของ United Nations

 Conference on Trade and Development (UNCTAD) และ WHO รวมกัน

ทําบริการขาวสารดานราคา โดยงานสวนหนึ่งไดแกการรายงานราคาวัตถุดิบ

สําหรับยา (ยาหลักหรือยาจําเปน)

-การรายงานตองแปลงราคาวัตถุดิบเปนเงินดอลลารสหรัฐ

Y

สหภาพยุโรป Y Y Y Y OP EURO-MED-STAT project -สํารวจความเปนไปไดในการรวบรวมราคายาในประเทศสมาชิก

-ขอสังเกตในการเก็บขอมูล

  1. ราคายา (รวมหรือไมรวมคาบริการ ภาษีมูลคาเพิ่ม สวนลดจากบริษัท)

   2. ราคาที่รายงานเปนราคา / DDD

   3. การปรับราคาตาม Purchasing power parity

Y

ผูใชขอมูลชนิดยา ใชกับ

การ

รักษา

แบบ

ระบบราคายา ชื่อฐานขอมูล/ผูดูแล/การ

สืบคนขอมูล
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ประเทศ รายละเอียด

บริษัทยา

บริษัทขายสง

รานยา/รพ.

เบิกจาย

อ่ืนๆ

Prescription

non-prescription

ผูใหประกัน

รานยา/รพ.

ผูส่ังยา

ประชาชน

บริษัทยา

แคนนาดา Y/

Mand

Y OP Drug Benefits Branch/

Federal Government -

PMPRB (patented drugs)

Local Government (generic

-การกําหนดราคายา แบงยาเปน 2 กลุม คือ

  1. ยาที่ยังอยูภายใตสิทธิบัตร จะมี Patented Medicine Prices Review

     Board เปนผูติดตามดูแลราคา ราคาเบิกจายของ Break through 

     product อาจแตกตางจากผลิตภณัฑอื่นที่ใชรักษาโรค-อาการเดียวกัน 

มตางไป

วนใหญใชวิธีจาย

Y Y Y Y Y

สหราชอาณาจักร

 PPRS ครอบ

 Frog Tariff

Y Y Y Y Y

สหรัฐอเมริกา Y/
Mand

Y Y ผูขายสง ใชสําหรับ

 update ขอมูล

Y Y Y Y Y

ผูใชขอมูลชนิดยา ใชกับ

การ

รักษา

แบบ

ระบบราคายา ชื่อฐานขอมูล/ผูดูแล/การ

สืบคนขอมูล

 

 drugs)/

เว็บไซต-ฟรี

     แตหากเปน me too หรือ line extention product ราคาจะไ

     จากผลิตภณัฑอื่นนัก

  2. ราคาเบิกจายยา generic ดูแลโดยรัฐบาลทองถิ่น ส

     ราคาเดียว (Reference based price)

Y/
Mand

Y OP Drug Tariff/ 

PPA, NHS/

เว็บไซต-ฟรี

-ราคายาแบงเปน 2 ประเภทคือ

1. Branded Original กําหนดโดยรัฐ และ ABPI ภายใต

    คลุมยา 80% ของประเทศ

2. Generic ใช Maximum price scheme กําหนด โดย

Y OP - AWP/

- First DataBank, Medispan,

 Thomson Medical 

Economics/

-หนังสือ (จายเงิน), electronic

 data (จายเงิน)

-Average Wholesale Price ราคาเฉลี่ยที่รานยาซื้อไดจาก

คํานวนราคาเบิกจายคายา

-บริษัทที่เชี่ยวชาญดานฐานขอมูลยาเปนผูรวบรวม และ

-บริษัทยาเปนผูใหขอมูลซึ่งมักเปนราคาที่สูงเกินจริง

24 
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ประเทศ รายละเอียด

บริษัทยา

บริษัทขายสง

รานยา/รพ.

เบิกจาย

อื่นๆ

Prescription

non-prescription

ผูใหประกัน

รานยา/รพ.

ผูสัง่ยา

ประชาชน

บริษัทยา

สหรัฐอเมริกา OP -AMP/

-CMS

-ไมเปดเผยใหคนทั่วไป

- Average Maufacturing Price ราคาเฉลี่ยที่บริษัทยาขายใหผูขายสง

- กฎหมายบังคับใหบริษัทยารายงานราคานี้ใหกับ Center for Medicare and 

Medicaid 

-ใชคํานวนราคาสวนลดหลังการขาย (Rebate) สําหรับ Medicaid

Y Y Y Y Y

OP -FFS/

-DVA/

-ไมเปดเผยใหคนทั่วไป

-Federal Supply Schedule บัญชีรายการยาและราคายาสําหรับเบิกคืนให

บริษัท

-จัดทําโดย Department of Veteran

-ไดขอมูลมาจากการซื้อขายยาจริงซึ่งรายงานโดยบริษัท

- ราคาที่ตั้งไวมักสูงกวาราคาที่หนวยงานซื้อจริง

-ใชเฉพาะกับหนวยงานของรัฐบาล

Y Y Y Y Y

ออสเตรเลีย Y/
Mand

Y Y OP -Pharmaceutical Benefits 

Schedule

-Pharmaceutical Benefit 

Scheme

-ราคาเบิกจายสําหรับยาภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (Medicare)

-ราคาที่ระบุใน PBS เปนราคาที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ 

Pharmaceutical Benefits Pricing Authority

Y Y Y Y Y

ไทย Y/
Vol

Y Y All -ราคาอางอิง  ราคากลาง  

ราคาจัดซื้อรวม/ศูนยขอมูล

ขาวสารดานเวชภณัฑ

-ศูนยที่รวบรวมขอมูลราคายารายงานโดยโรงพยาบาลรัฐ (รายงานแบบสมัครใจ)

-ราคาอางอิงคือราคาตนทุนที่รพ. ซื้อไดจากบริษัทยา

-ราคากลางคือราคาที่รัฐกําหนด การจัดซื้อผลิตภณัฑยาจะตองซื้อไมเกินราคา

กลาง

- ราคาจัดซื้อรวมคือราคาที่รพซื้อไดจากวิธีการจัดซื้อรวมกัน

- สืบคนขอมูลโดยการ browse หาชื่อยาสามัญ + ความแรง

Y

ผูใชขอมูลชนิดยา ใชกับ

การ

รักษา

แบบ

ระบบราคายา ชื่อฐานขอมูล/ผูดูแล/การ

สืบคนขอมูล
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 

 



5. ขอมูลที่ใชเปน input สําหรับการกําหนดราคาอาจมาจากหลายแหลง เชน มาจาก

บริษัทผูผลิต บริษัทขายสง มาจากผูใหบริการ (รานยา-โรงพยาบาล) ทั้งนี้หากให

ผูเกี่ยวของเหลานี้รายงานราคายาเขามาโดยสมัครใจอาจกอใหเกิดปญหาดังนี้ 

• ความถูกตองของขอมูล (สวนใหญ over estimate) 

• ความเพียงพอของขอมูลในการเปนตัวแทนขอมูลทั้งประเทศ 

• สวนประกอบของราคาที่รายงาน (ราคาตนทุนยา, ภาษี, คาบริหารจัดการ, สวน

แถม, สวนลด) 

 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเอกชน เชน IMS Health ซึ่งใหบริการสารสนเทศรวมทั้งคําปรึกษา

ดานกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งทําการรวบรวมระบบการตั้งราคายาและ

การเบิกจาย (pharmaceutical pricing and reimbursement system) ของประเทศตางๆมากกวา 20 

ประเทศ และในสหภาพยุโรป เพื่อ ใชเปนขอมูลในการประเมินการพัฒนา การเติบโต และการแขงขัน

ดานยา โดยขอมูลเหลานี้ IMS ขายใหแกผูที่ตองการใชขอมูล 

สําหรับประเทศไทยขอมูลราคาจัดไดวาเปนสิ่งหายาก ขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณะมีเพียง

แหลงเดียวคือขอมูลของศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ ซึ่งไดรับขอมูลจากโรงพยาบาลรัฐที่สงขอมูล

ใหโดยสมัครใจ สวนแหลงขอมูลอีกแหลงคือ IMS ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน การเขาถึงขอมูลตองเสีย

คาใชจายคอนขางสูง 

ส่ิงที่นาจะเปนปญหาสําหรับการใชขอมูลที่รายงานไวในฐานของศูนยขอมูลขาวสารดาน

เวชภัณฑไดแก 

1. ขอมูลที่เห็นเปนตัวแทนที่ดีของราคายาทั่วประเทศหรือไม (selection bias) 

2. ขอมูลราคายาอาจมีไมครบทุกตัว เนื่องจากผูรายงานอาจเลือกรายงานบางสวน หรือไมมี

ผลิตภัณฑนั้นๆ ในโรงพยาบาล 

3. ไมไดบงบอกถึงแหลงขอมูล (เชนขนาดหรือระดับของโรงพยาบาล) 

4. รายงานคาสถิติสําคัญไมครบถวน (ขณะนี้รายงานเฉพาะคา min, mode, median, 

mean, n) แตไมไดรายงาน max และ SE 

5. ขอมูลไมไดถูกประมวลผลกอนนําเสนอ  

• ราคาที่แสดงเปนราคาตอหนวย แตหนวยมีขนาดไมเทากัน เชน ราคาตอเม็ด 

ราคาตอแผง 10 เม็ด หรือราคาตอขวด 100 เม็ด ถูกแสดงในหนาจอเดียวกัน 

• ไมมีการสรุปวาราคาเฉลี่ยสําหรับปนั้นๆ เปนเทาไหร 
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เนื่องจากขอมูลราคาเปนสิ่งที่ออนไหวสําหรับผูรายงาน การเลือกเก็บขอมูลที่เก็บงาย และ

ไดขอมูลที่ถูกตองมากกวา เชนขอมูลราคาขาย ณ สถานพยาบาล หรือขอมูลการขอเบิกเงินคืน (claim 

data) จะมีความเปนไปไดสูงกวาที่จะเก็บขอมูลตนทุนยาของสถาพยาบาล ทั้งนี้การเลือกเก็บขอมูล

ราคา (ตนทุน หรือราคาขาย) ก็ตามขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใชเปนหลัก 

 
5. ขอมูลการใชยา  

ขอมูลการใชยาถือเปนขอมูลสําคัญในระบบประกันสุขภาพ ที่ใชดูผลการดําเนินงาน และใช

เปนขอมูลปอนกลับ (feedback information) เพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย จากการรวบรมขอมูลดาน

การใชยาของประเทศตางๆพบวา ขอมูลที่ใชวิเคราะหสวนใหญเปนขอมูลการบริโภคยา (drug 

consumption) ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลไดแกผูใหประกัน มีการใชแหลงขอมูลอ่ืนๆ บาง เชน ขอมูลจาก

รานยา หรือโรงพยาบาล แตไมมากเทาแหลงขชอมูลจากผูใหประกัน 

การเปรียบเทียบระบบขอมูลการใชยาของประเทศตางๆ แสดงไวในตารางที่ 5  พบวาการ

ติดตามการใชยาระดับประเทศมักเปนการติดตามเชิงปริมาณ (Quantitative drug use monitoring) 

ซึ่งเปนการมองภาพรวมการใชยาของทั้งระบบ และเปนการใหขอมูลเบื้องตนถึงผลการดําเนินงาน และ

จุดที่พบปญหา การวิเคราะหเจาะลึกถึงสาเหตุของปญหาจะมีหนวยงานยอยซึ่งตองใชขอมูลที่ละเอียด

มากขึ้นในการศึกษา แหลงขอมูลในสวนนี้จะมาจาก medical record ของผูปวย 

ในการติดตามการใชยามักไมมองเพียงแคการใช แตมองไปถึงการติดตามราคาผลิตภัณฑ

ยาดวย ทั้งนี้ข้ึนกับวาการติดตามนั้นใชขอมูลจากแหลงขอมูลไหน และราคาที่มีอยูในฐานขอมูลเปน

ราคาอะไร (ราคาตนทุนของผูใหขอมูล หรือราคาขายของผูใหขอมูล หรือราคาเบิกจายซึ่งไมมีความ

แตกตางระหวางแหลงใหขอมูล) และราคาดังกลาวเปนราคาที่มีตนทุน หรือคาใชจายในการดําเนินการ

รวมอยูดวยหรือไม (เชน รวมคาตอบแทนการจายยา ภาษีมูลคาเพิ่ม)  พบวาคําถามหลักๆ ที่ใชเปน

กรอบของการติดตามการใชยาไดแก 

1. คาใชจายดานยาโดยรวม  

1) คายาแยกตามประเภทผูปวยนอก-ผูปวยใน  

2) คายาแยกตามการจัดกลุมผูมีสิทธิเชน ผูมีสิทธิทั่วไป และผูมีสิทธิที่ รัฐใหการ

สงเคราะห   

3) คายาแยกตามเพศ และกลุมอายุ 

2. สัดสวนคายาโดยรวมเทียบกับคาใชจายสุขภาพทั้งหมด 
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3. คายาเฉลี่ย/คน/ป 

1) คายาแยกตามประเภทผูปวยนอก-ผูปวยใน  

2) คายาแยกตามการจัดกลุมผูมีสิทธิเชน ผูมีสิทธิทั่วไป และผูมีสิทธิที่ รัฐใหการ

สงเคราะห   

3) คายาแยกตามเพศ และกลุมอายุ 

4. จํานวนรายการยาเฉลี่ย/คน/ป 

5. คายาเฉลี่ย/รายการ 

6. สัดสวนการใชยาชื่อสามัญ และคาใชจายที่ประหยัดได 

 

 นอกจาประเทศตางๆ และองคกรระหวางประเทศแลว ยังพบวามีหนวยงานอื่นที่ทําการ

รวบรวมขอมูลการใชยาดวย เชน IMS ซึ่งเปนหนวยงานเอกชนที่ใหคําปรึกษาดานธุรกิจยา ไดทําการ

รวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ และผูใหบริการ มาจัดทําเปนสารสนเทศดานการใชยา ซึ่งแบง

ออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 

 

1. ขอมูลที่แสดงผลประกอบการปจจุบันและในอนาคตของบริษัทยา เชน 

• ยอดขายของรานขายยาแบงตามกลุมยาที่ใชรักษาโรคเฉพาะดาน (therapeutic area) 

ที่มียอดขาย 20 อันดับแรกของบริษัท เพื่อดูวาบริษัทนั้นมุงการตลาดไปยังยากลุมใด 

โดยแสดงในภาพระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  

• ยอดขายของรานขายยาสําหรับบริษัทยาชั้นนําและกลุมยาที่มียอดขายสูงสุดของแตละ
บริษัท โดยแสดงในภาพระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อชวยในการประเมิน

ขนาดตลาดและศักยภาพ บริษัทและผลิตภัณฑยาที่สําคัญของกลุมยานั้นๆ 

นอกจากนี้ IMS รวบรวมขอมูลขอมูลยาที่อยูระหวางการวิจัยและพัฒนาของบริษัท และขอมูล

อ่ืนๆ เชน โครงสรางการดําเนินการ การเงิน การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

 

2. ขอมูลการขายระดับโลก ยุโรปและสหรัฐอเมริกา เชน 

• ยอดขายของผลิตภัณฑยาที่มียอดขายสูงสุด 20 อันดับแรกของแตละกลุมยา โดย

แสดงในภาพระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  

• ยอดขายยาในตลาด 20 ประเทศชั้นนํา 

• ตลาดยาสามัญ (Generics) ใน 20 ประเทศสําคัญ 

• ภาพรวมผลประกอบการของตลาดยาในแตละประเทศ 
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• การวิเคราะหและคาดการณตลาดยาแบงตามกลุมยาในแตละประเทศ 

• แนวโนมตลาดยาโลกในปจจุบันและอนาคต 

 

นอกจากนี้ IMS ยังรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับแนวทางดาน Pharmacoeconomics ของตลาดยา

ใน 9 ประเทศสําคัญ  กฏหมายยาของกลุมประเทศในยุโรป  ขอมูลที่เกี่ยวกับแนวทาง Parallel Trade 

ในอุตสาหกรรมยา 

หนวยงานระหวางประเทศอีกแหงหนึ่งที่ทําการรวบรวมขอมูลของประเทศสมาชิกเพื่อสะทอน

สถานการณ ความเปนไปของระบบสุขภาพ และการจัดการภาครัฐ รวมถึงโอกาสตางๆ และเปนเวทีซึ่ง

สําหรับการเปรียบเทียบประสบการณดานนโยบายระหวางประเทศไดแก Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) ปจจุบันมีสมาชิกอยู 30 ประเทศ 

OECD มีฐานขอมูลดานสุขภาพที่เปน interactive electronic database ซึ่งมีขอมูลประเภท

ตางๆ ดังนี้ 

1. คาใชจายดานสุขภาพทั้งของภาครัฐและเอกชน  

2. มูลคาของยาจากรานขายยา 

3. คาใชจายดานยาโดยรวม 

4. คาใชจายทั้งหมดดานยา แบงตามยาที่ตองใชใบส่ังแพทย และยาที่ไมตองใชใบส่ังแพทย 

5. คาใชจายทั้งหมดดานยาของภาครัฐ และภาคเอกชน 

6. มูลคาการบริโภค และมูลคาการขายยาจําแนกตามกลุม ATC 

ทั้งนี้ OECD เผยแพรขอมูลบางอยางที่เปนภาพรวมของประเทศตางๆ ใหคนสามารถเขาถึงได

โดยไมตองเสียคาใชจาย ขณะเดียวกันขอมูลบางอยางก็ตองเสียคาใชจายในการใช 

 

สําหรับประเทศไทย มีขอมูลเร่ืองการใชยาที่จํากัดมากๆ  การรายงานที่เกี่ยวกับการใชยาที่มี

อยูมีเพียงเรื่องของ สัดสวนคาใชจายดานยาเทียบกับ GDP สัดสวนคาใชจายดานยาเทียบกับคาใชจาย

สุภาพ ซึ่งเปนการรายงานโดยสํานักงานสถิติ  แหลงขอมูลคือประชาชน ซึ่งนาจะมี recall bias ในการ

ใหขอมูล ปจจุบันยังไมมีหนวยงานที่มีหนาที่ติดตามขอมูลการใชยาอยางตอเนื่อง แตมีความพยายาม

ในการเก็บขอมูลเปนครั้งๆ ไป เชน การทําบัญชีคาใชจายดานยา (National Drug Account)  ซึ่งเปน

การมองคาใชจายดานยาจากทางผูผลิต 

 



ตารางที่ 5 การติดตามการใชยา 
 

รานยา

บริษัทยา/ผูขายสง

แพทย

โรงพยาบาล

ผูใหประกันรัฐ

ผูใหประกันเอกชน

สหภาพยุโรป/

โครงการ EURO-MED-STAT

Y,M
OP

Y,P
OP-IP

Y,P
OP

Y,P
IP

Y,M
OP

Y -คายา/คาใชจายสุขภาพ

-คายาเฉลี่ย/คน

-คายา generic/คายาทั้งหมด, คายาใหม/คายาทั้งหมด

-Top 10 คายาตาม ATC, Top 10 ตามชื่อสามัญ

-ปริมาณการใชยา (DDD), ปริมาณการใชยา (DDD)/1000 คน/วัน

-ปริมาณการใชยากลุม A1/ปริมาณการใชยากลุมA

-ปริมาณการใชยากลุม

แคนนาดา/

ฐานขอมูล NPDUIS/

ดูแลโดย CIHI และ PMPRB

Y Y

(local

gov)

Y -ดูการใชยา

-ติดตามราคายา

-อะไรทําใหคาใชจายดานยาสูงขึ้น

สหราชอาณาจักร/ PPA Y -คาใชจายในการสั่งยา/เดือน และคาใชจายในการสั่งยาสะสม

-คาใชจายในการสั่งยาเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ

-คาใชจายที่คาดวาจะประหยัดไดหากใชยา generic

-มูลคายาที่สั่งโดยแพทยเฉพาะทาง

ประเทศ/ ผูดูแลขอมูล รายละเอียดการวิเคราะหแหลงขอมูล
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รานยา

บริษัทยา/ผูขายสง

แพทย

โรงพยาบาล

ผูใหประกันรัฐ

ผูใหประกันเอกชน

สหรัฐอเมริกา/Medicaid Y -Medicaid จัดทํารายงานขอมูลการใชยาสงใหรัฐบาลกลางทุก 3 เดือน

-คายาตามใบสั่งรวมตอเดือน, คายารวมตอป

-รอยละของคายาตามใบสั่ง/คาใชจายสุขภาพทั้งหมด

-มูลคายาตามใบสั่งแยกตามกลุมอายุ

-เปรียบเทียบคายาเฉลี่ยตอคนสําหรับผูสูงอายุ กับคนทั่วไป

-จํานวนใบสั่งยาเฉลี่ย/คน/ป

-คายาเฉลี่ย/ใบสั่ง

-สวนลดหลังใชยา (Medicaid rebate) สําหรับแตละรัฐ และรวมทั้งประเทศ

ออสเตรเลีย/HIC Y -จํานวนครั้งของการขอเบิกคนืคายา

-มูลคายาทั้งหมดที่มีการเบิก/ป

-จํานวนรายการที่ขอเบิกแยกตามสิทธิ, มูลคายาที่เบิกแยกตามสิทธิ

-จํานวนครั้งของการเบิกยาในกลุม prior authorization แยกตามชองทางการขออนุมัติ

-คายาภายใต Aboriginal and Torres Strait Islander Health Services

ประเทศ/ ผูดูแลขอมูล รายละเอียดการวิเคราะหแหลงขอมูล
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

 

 



 การติดตามการใชยาจากผูจายเงินในระดับประเทศสําหรับประเทศไทยทําไดยาก เนื่องจากไม

มีการเก็บขอมูลโดยสวนกลาง และแมแตในแตละระบบประกันก็ไมมีการเก็บขอมูลเฉพาะดานนี้ 

ตัวอยางเชน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ แมจะมีขอมูลการเบิกจายจากขาราชการ แตก็มี

ปญหาวาใบเบิกของผูมีสิทธิ ไมมีรายละเอียดวามีการจายยาอะไร (ชื่อสามัญ ชื่อการคา ความแรง 

รูปแบบ ขนาดบรรจุ) จายจํานวนเทาไหร ราคาตอหนวยเปนเทาไหร ราคารวมสําหรับยารายการนี้เปน

เทาไหร มีขอมูลเพียงแคบอกไดวาคายาที่เบิกไดคิดเปนมูลคาเทาไหร คายาที่เบิกไมไดคิดเปนมูลคา

เทาไหร ทําใหการติดตามการใชยาทําไดยาก สําหรับโครงการ 30 บาท และสํานักงานประกันสังคม ซึ่ง

ใชวิธีการจายเงินแบบเหมาจาย และผลักภาระความเสี่ยงใหกับผูใหบริการไปแลว จึงไมมคีวามตองการ

ที่จะทราบวาการใชยาเปนอยางไร ขอมูลในสวนนี้จึงเปนสวนที่ผูใหบริการควรใหความสําคัญ 

การติดตามการใชยายังตองมีการเตรียมความพรอมในแงของการวางแผนการเก็บขอมูล เชน 

จะใชอะไรเปนแหลงขอมูล  ขอมูลอะไรบางที่ตองเก็บ และจะเก็บอยางไร (ตองมีการสรางแบบเก็บ

ขอมูลมาตรฐาน พรอมมาตรฐานขอมูลวาขอมูลนี้หมายถึงอะไรไดบาง) นอกจากการเตรียมตัวเรื่องรหัส

ยาเพื่อใหการสื่อสารขอมูลระหวางหนวยงานเปนไปอยางถูกตองดวย 

 
6. ระบบขอมูลอ่ืน ๆ ในระบบยา 

1. ระบบการเบิกจาย 

ภายใตระบบยา ส่ิงที่ขาดไมไดคือเร่ืองของการเบิกจายเงินคืนคายาระหวางผู

ใหบริการ และผูจายเงิน หรือระหวางผูมีสิทธิ และผูจายเงิน ระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

เบิกจายที่พบในประเทศตางๆ ไดแก 

• ฐานขอมูลผูมีสิทธิ 

• ฐานขอมูลสถานพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาล คลินิก และรานยา) 

• ฐานขอมูลผูใหบริการ 

• ฐานขอมูลชุดสิทธิประโยชนดานยา 

• ฐานขอมูลรหัสยา 

• ฐานขอมูลสวนรวมจายสะสม (safety net) 

ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ 

• ขอมูลในฐานตองมีความเฉพาะเจาะจง (unique)  

ตองมีการ update ขอมูลใหทันสมัย  • 
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2. ระบบขอมูลทางคลินิก 

เปนที่ทราบกันดีวาผูปวยสามารถเลือกใชบริการจากผูใหบริการหลายแหงได การ

ตัดสินใจในกระบวนการรักษาเมื่อผูใหบริการมีขอมูลการรักษาของผูปวยนาจะทําใหคุณภาพ

การรักษาพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปญหาที่เกี่ยวกับยา พบวาใน

ประเทศออสเตรเลีย มีความพยายามที่จะทําฐานขอมูลกลางซึ่งเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 

2 ฐาน ฐานแรกเรียกวา HealthConnect ซึ่งรวมถึงขอมูลการตรวจวินิจฉัย ขอมูลผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ และอีกฐานเรียกวาMediConnect ซึ่งมีขอมูลการสั่งใชยา โดยผูปวย

จะตองใหความยินยอมที่จะใหขอมูลตนเองถูกใสไวในฐาน นอกจากนี้การใชขอมูลจาก

ฐานขอมูลนี้ก็ตองไดรับความยินยอมจากผูปวยกอนดวย 
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