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องคการอนามัยโลก 
 
1. ภาพรวมองคกร 
 องคการอนามัยโลกเปนองคกรชํานาญพิเศษของสหประชาชาติที่มีบทบาทเปนแกนนําใน

กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพของโลก การดําเนินงานขององคการอนามัยโลกทําโดยประสานกับ

ประเทศสมาชิก ซึ่งหนวยงานที่ประสานโดยตรงคือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศตางๆ 

 
2. ภาพรวมระบบสารสนเทศดานยา 
 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ ระบบบริการ และระบบบริหารสุขภาพของประเทศ

ตาง ๆ  เปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งขององคการอนามัยโลก  

ในสวนที่เกี่ยวกับยา องคการอนามัยโลกดําเนินการทั้งในดานขอมูลภาพรวมระบบยาและ

ขอมูลเฉพาะดาน โดยที่ กิจกรรมดานระบบสารสนเทศมีทั้งสวนที่พัฒนากรอบและระเบียบวิธีทาง

วิชาการในการจัดการ กับการรวบรวมขอมูลตามกรอบเหลานั้น แนวทางหลักแนวหนึ่งที่องคการอนามัย

โลกใชเปนกรอบและระเบียบวิธีทางวิชาการในการจัดการขอมูลคือ การใชแนวคิดการติดตามและ

ประเมินดวยตัวชี้วัด (indicator-based monitoring and evaluation)   ซึ่งองคการอนามัยโลกไดเปน

เจาภาพใหมีการพัฒนาตัวชี้วัด กรอบการรวบรวมขอมูล การวัดและวิเคราะห ในดานที่เกี่ยวกับระบบยา

หลายดาน  

องคการอนามัยโลกมีวิธีการดําเนินการจัดการดานขอมูลในหลายรูปแบบ แบบหลักๆที่ใชมี 

1. องคการอนามัยโลกทําการรวบรวมขอมูลเองจากการรายงานของประเทศสมาชิก 

2. องคการอนามัยโลกมอบหมายใหหนวยงานบางแหงทําหนาที่ดานขอมูลเฉพาะทาง โดยให

เปนศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Center) ทําหนาที่

จัดการเกี่ยวกับขอมูลเฉพาะดาน โดยมีระบบการเก็บขอมูล การวิเคราะห การเผยแพร

ขอมูลของตนเอง ตัวอยางเชน การรวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

3. องคการอนามัยโลกรวมกับหนวยงานอื่นในการจัดการพัฒนากรอบวิธีทางวิชาการ 

รวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูล โดยหนวยงานอื่นดังกลาวอาจทําหนาที่หลักในดานการ

รวบรวมและเผยแพรขอมูลดวย 

ตัวอยางเชน     

1) องคการอนามัยโลกรวมกับ Management Science for Health พัฒนาตัวชี้วัด

ราคายาสําเร็จรูป และมีการรวบรวมขอมูลราคาเพื่อเผยแพรประจําป  

2) การพัฒนาตัวชี้วัดและระเบียบวิธีในการศึกษาราคายา โดยองคการอนามัยโลก

รวมกับ Health Action International และไดมีการศึกษาในบางประเทศ  
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3) การพัฒนาตัวชี้วัดและระเบียบวิธีในการศึกษาการใชยาในสถานพยาบาล โดย

องคการอนามัยโลกรวมกับ International Network for Rational Use of Drugs เปนตน 

 

นอกจากนี้ ยังอาจมีระบบการรวบรวมขอมูลประเภทที่มิไดดําเนินการในลักษณะตอเนื่องเปน

ประจํา  แตเปนการดําเนินการเปนครั้งคราวในรูปแบบงานวิจัย รูปแบบนี้ หากทางองคการอนามัยโลก

เปนผูดําเนินการเอง สวนใหญมักทําในหลายๆประเทศ  เปนโครงการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ในสวนของ

ประเทศสมาชิกตางๆ ก็อาจใชชุดตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยองคการอนามัยโลก ไปเก็บขอมูลในประเทศตน 

ในรูปแบบโครงการวิจัย ซึ่งอาจมีการรายงานเขาไปที่องคการอนามัยโลกหรือไมก็ได 

 

 รายงานในบทนี้ ประมวลระบบสารสนเทศดานยาตางๆที่องคการอนามัยโลกดําเนินการเอง 

และที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น โดยแบงตามลักษณะประเภทของขอมูลที่รวบรวม/เผยแพร และ

วิธีการที่ดําเนินการ ดังนี้ 

1) สถานการณระบบยาของประเทศสมาชิก 

2) ราคาผลิตภัณฑยาสําเร็จรูป 

3) ราคาวัตถุดิบยา 

4) อาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

  
3. ระบบรายงานสถานะการณดานยาของประเทศสมาชิก 

ระบบการรายงานสถานะการณดานยาของประเทศตางๆ (country pharmaceutical 

situation) เปนความพยายามที่จะทําการติดตามสถานะการณทางดานยาของประเทศสมาชิกอยาง

สม่ําเสมอ โดยที่องคการอนามัยโลกไดพัฒนาชุดตัวชี้วัด  จัดทําแบบเก็บขอมูลรวมทั้งชุดคําถาม แลว

เผยแพรออกไป 

ชุดตัวชี้วัดนี้ประกอบดวย 3 ระดับ ซึ่งซึ่งมีวัตถุประสงคและความละเอียดในการประเมินที่

แตกตางกันดังนี้1

1. ระดับที่ 1 ใชวัดสถานะการณระบบยาของประเทศในเชิงโครงสรางและเชิงกระบวนการ 

(structure and process) โดยเนนไปที่นโยบายยา ระบบการควบคุมยา การควบคุม

คุณภาพยา บัญชีรายการยาจําเปน ระบบการจัดหายา การคลังเกี่ยวกับยา การเขาถึงยา 

การผลิต การใชยา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร เปนตน 

การวัดในระดับนี้ องคการอนามัยโลกสงชุดคําถามและแบบเก็บขอมูลไปให

หนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกเปนผูกรอกขอมูลตาม

                                                 
1

 http://www.who.int/medicines/areas/policy/monitoring/en/ 
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ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้น    จากนั้นจึงใหรายงานขอมูลเขาไปที่องคการอนามัยโลกเปนประจํา

ทุก 4 ป  

องคการอนามัยโลกใชขอมูลจากตัวชี้วัดระดับนี้ในการประเมินความสําเร็จใน

การดําเนินงานตามเปาหมายขององคการอนามัยโลก และเพื่อการกําหนดเปาหมายการ

ทํางาน และการจัดทํายุทธศาสตรดานยาในระยะตอไปขององคการอนามัยโลก 

2. ระดับที่ 2 เปนชุดที่ใชเพื่อการสํารวจดานผลลัพธ (outcome) ซึ่งรวมถึงการเขาถึงยา 

คุณภาพและความปลอดภัยของยา และความสมเหตุสมผลของการใชยา ใน

สถานพยาบาล รวมถึงรานยา ทั้งในระดับสวนกลาง สวนทองถิ่น คลังยา สถานกระจายยา

ภาคเอกชนและของหนวยอื่นๆ เชน หนวยงานที่ดําเนินการภายใตองคกรทางศาสนา  

การติดตามในระดับนี้ไมมีกําหนดระยะเวลาแนนอน เปนการดําเนินงานตามที่

หนวยงานในประเทศสมาชิกจะนําไปใช 

3. ระดับที่ 3 เปนชุดที่พัฒนาข้ึนสําหรับการสํารวจเชิงลึกเฉพาะดานใดดานหนึ่งของระบบยา 

เชน ดานราคา การจัดหายา เปนตน  

เชนเดียวกัน การติดตามในระดับนี้ข้ึนกับหนวยงานใดสนใจจะนําไปใชทําการ

สํารวจและใชประโยชน 

 
4. ระบบขอมูลราคาผลิตภัณฑยาสําเร็จรูป2

International Drug Price Indicator Guide บรรจุขอมูลราคาผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปตาม

รายการยาจําเปน (หรือยาหลัก, essential medicines) สําหรับฉบับป 2003 มีราคาของยาตามตัวยา

สําคัญประมาณ 450 รายการ ซึ่งประกอบดวยรายการ 860 รูปแบบ (dosage form)  

การจัดทําระบบขอมูลราคาผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปนี้ พัฒนาโดย Management Science for 

Health ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษานานาชาติที่ไมแสวงกําไร ดําเนินการรวมกับองคการอนามัยโลก ตั้งแตป 

1986  

ราคาในรายการนี้เปนราคาอางอิงของผลิตภัณฑยาตามชื่อสามัญทางยาที่มีการขายใน

ตลาดโลก และที่มีการประมูลโดยหนวยงานจัดซื้อยาระดับชาติของประเทศตางๆจํานวน 9 แหง 

หนวยงานที่ทําการรวบรวมและเผยแพรคือ Management Science for Health การเขาถึงขอมูลทําได

โดยการ download โดยไมเสียคาใชจาย 

 

 
 
                                                 
2 http://www.who.int/medicines/areas/access/ecofin/en/ 
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5. ระบบขอมูลราคาวัตถุดิบยา3

 ศูนยการคาระหวางประเทศ (International Trade Center) ซึ่งเปนหนวยงานความรวมมือทาง

เทคนิคของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา หรืออังคถัด  (United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD) และองคการการคาโลก (World Trade 

Organization, WTO)4  จัดทําบริการขาวสารดานราคา (Market News Service) ซึ่งมีการรายงาน

ขอมูลราคาวัตถุดิบยาเปนสวนหนึ่งของบริการดังกลาวดวย  

 รายงานราคาวัตถุดิบยารวบรวมขอมูลราคาสารวัตถุดิบต้ังตนของยาจําเปน (essential drugs) 

ที่มีการซื้อขายกันในตลาดยุโรปและเอเชีย มาจัดทําเปนรายการราคาอางอิง ซึ่งระบุเปนราคา FOB 

(free on board) ตามสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ขอมูลดังกลาว มีการรายงานทุกเดือน การเขาถึง

ขอมูลทําโดยการสมัครเปนสมาชิก โดยตองจายคาสมาชิกรายป 
 
6. ระบบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา5

 องคการอนามัยโลก มีการจัดตั้งศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก (WHO 

Collaborating Center) ข้ึนจํานวนหนึ่งในประเทศตางๆ ศูนยเหลานี้เปนองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน 

สวนใหญสังกัดสถาบันการศึกษา ศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลกไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ดําเนินการพันธกิจเฉพาะในดานตางๆแตกตางกันไปตามที่ไดตกลงกับองคการอนามัยโลก  

ศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลกที่ทําหนาที่ในเรื่องของการติดตามขอมูลเกี่ยวกับยา

ซึ่งมีขอบขายการทํางานที่กวางขวางและไดรับความรวมมือจากประเทศตางๆทั่วโลกในฐานะเปนแหลง

รวบรวมขอมูลเพื่อการติดตามการใชยาอยางสม่ําเสมอ คือ ศูนยการติดตามการใชยาที่ Uppsala ใน

ประเทศสวีเดน (Uppsala Monitoring Center) บทบาทสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลดานยา

คือ เปนศูนยที่รับรายงานเกี่ยวกับอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (adverse drug reaction) ซึ่ง

รวบรวมขอมูลเหลานี้ตั้งแตป 1978 เปนตนมา 

 

                                                 
3 http://www.p-maps.org/mns/pharma.php 
4 http://www.intracen.org/menus/itc.htm 
5 http://www.who-umc.org/DynPage.aspx 
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