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สหภาพยุโรป 
 

1. ภาพรวม 
นับแตการกอต้ังสหภาพยุโรปโดยสนธิสัญญา Maastricht ค.ศ.1992 เปนตนมา องคกรสหภาพ

ยุโรปมีการพัฒนาทั้งในดานการเพิ่มจํานวนสมาชิก และการเพิ่มระดับของอํานาจหนาที่ขององคกร

กลางของสหภาพคือ European Commission ข้ึนเปนลําดับ สมาชิกของสหภาพยุโรปไดรวมมือกันใน

กิจกรรมดานตางๆมากมายหลายดาน ซึ่งมีผลกระทบอยางกวางขวางตอประเทศสมาชิก กิจกรรมรวม

เหลานี้ สามารถแบงตามระดับของผลกระทบตออํานาจอธิปไตยของสมาชิกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1) กิจกรรมที่เปนการกําหนดมาตรฐานและวธิีทํางานใหเหมือนกนัหรือใกลเคียงกัน 

(harmonization) รวมถึงการนํามาตรฐานดังกลาวไปใช 

2)  กิจกรรมที่รัฐสมาชิกถายโอนอํานาจอธปิไตยสวนหนึ่งใหกับสหภาพ 

การดําเนินการในงานนโยบายทีม่ีลักษณะเชิงเทคนิครวมกันในแตละดานของประเทศสมาชกิ

สหภาพ สวนใหญมีรูปแบบซึ่งสามารถประมวลเปนขั้นตอนดังนี ้

(1) เร่ิมจากการสาํรวจสถานะปจจุบันกอน โดยการระดมสมาชิกจาํนวนหนึ่งหรือทัง้หมด ที่เห็น

วาความรวมมอืในดานใดดานหนึ่งมีความสําคัญ และทาํการสาํรวจวาสมาชกิเหลานั้น มี

ระบบ วิธกีาร และมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการดานนัน้อยางไรบาง มีสวนใดเหมือนกันหรือ

ตางกนัอยางไร 

(2) กําหนดมาตรฐานกลางรวมกัน  

(3) ประเทศสมาชกิรับมาตรฐานกลางไปใชดวยความสมัครใจ ซึ่งอาจเปนการใชมาตรฐาน

กลางแทนมาตรฐานเดิมของตนหรือใชมาตรฐานกลางคูขนานกับมาตรฐานของประเทศตน

ที่มีอยู 

(4) การยอมรับใชมาตรฐานกลางภายในขอบเขตของประเทศตน 

(5) การยอมรับใชมาตรฐานกลาง พรอมกับยอมรับผลการตัดสินใจตามมาตรฐานดงักลาวของ
องคกรกลาง หรือของประเทศสมาชกิอีกประเทศหนึ่ง 

กิจกรรมในขอ (5) จัดเปนกจิกรรมประเภทที่รัฐสมาชกิถายโอนอาํนาจอธิปไตยสวนหนึ่งใหกับ

สหภาพ เนื่องจากเปนการยอมรับผลการตัดสินใจที่ไมไดกระทําโดยรัฐบาลของตน อยางไรก็ตาม      

การดําเนินการกําหนดมาตรฐานกลางรวมกัน ไมจาํเปนตองนําไปสูการใชมาตรฐานกลางนัน้ หรือการ

ถายโอนอธิปไตยใหกับสหภาพเสมอไป 

ในสวนของระบบยา การกาํหนดมาตรฐานกลางรวมกันที่สําคัญยิง่ และมีผลใหประเทศสมาชกิ

ถายโอนอํานาจอธิปไตยสวนหนึ่งก็คือ ระบบการขึ้นทะเบียนยา และมกีารจัดตั้ง European Medicines 

Agency (EMEA) ข้ึน เพื่อประสานและประเมินยาที่ข้ึนทะเบียนในประเทศสมาชกิสหภาพทัง้หมด 
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 สําหรับความพยายามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของระบบยา เพื่อใหสามารถประเมิน

สถานการณดานตางๆของระบบยาในยุโรปไดอยางตอเนื่อง ขณะนี้กาํลังอยูในระหวางดําเนนิการใน

ระดับของความรวมมือโดยประเทศสมาชกิจํานวนหนึ่ง ในโครงการ EURO-MED-STAT 

 
2. โครงการ EURO-MED-STAT 

ความพยายามอยางเปนระบบในการที่จะจัดทํามาตรฐานในดานตางๆของขอมูลระบบยาใน

สหภาพยุโรป ดําเนนิการภายใตกรอบความรวมมือที่เรียกวา European Medicines Statistics หรือยอ

วา EURO-MED-STAT 

โครงการ EURO-MED-STAT ไดรับการสนับสนนุทางดานการเงนิจากสหภาพยุโรป 

(European Commission) และรวมสนับสนุนโดย National Research Council ของอิตาลี เปนสวน

หนึง่ของกิจกรรมในชุดโครงการ Health Monitoring Programme 

 

2.1 วัตถุประสงคของโครงการ EURO-MED-STAT

  โครงการ EURO-MED-STAT มีข้ึนเพื่อพฒันาตวัชี้วัดเพื่อติดตามราคา คาใชจาย และ

การใชยา จากมุมมองของการสาธารณสุข และพัฒนาฐานขอมูลของยาที่ข้ึนทะเบียนทัว่ยุโรป เพื่อจัดทํา

สารสนเทศดานยาในยโุรปใหสมบูรณ โดยวิธกีาร 

• ระบุและประเมินแหลงขอมลูของประเทศตางๆในยโุรป 

• เปรียบเทยีบขอมูลที่มีอยูและแนะนําชุดขอมูลข้ันต่ําสุดที่ตองม ี(minimal data 

set) สําหรับการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑยาในยุโรป 

• กําหนดตัวชีว้ดัทางเภสัชกรรมและจัดทําเปน Library of EU Pharmaceutical 

Indicators 

• ศึกษาความเปนไปได (feasibility analysis) ในเรื่องฐานขอมูลของยุโรปเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑยาที่มีขอมูลตางๆที่ใชในการขึ้นทะเบียนยา เชน คุณสมบัตทิางคลินิก 

การจําแนกกลุมตามกฎหมาย ประเภทการจายเงินคนืในระบบประกันสุขภาพ 

ราคา คาใชจาย และการใชยา เปนตน 

 

2.2 ผูเขารวม EURO-MED-STAT

สมาชิกที่เขารวมโครงการนีจ้ัดตั้งเปน EURO-MED-STAT Group ประกอบดวย  

• ประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรปจาํนวน 14 ประเทศ (จากสมาชิกทัง้หมด 25 

ประเทศ) คือ Austria, Belgium, Germany, Denmark, Spain, Greece, France, 

Finland, Italy, Ireland, Netherlands, Portugal, Sweden, United Kingdom 
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• ประเทศทีม่ิใชสมาชิกสหภาพ 1 ประเทศ คือ นอรเวย  

• องคการอนามยัโลก สํานกังานภูมิภาคยโุรป  

โดยมีผูแทนจาก National Research Council, Institute for Research of 

Population and Social Policies ของอิตาลีเปนผูประสานงาน 

 

2.3 Working Groups

กลุม EURO-MED-STAT ดําเนนิการโดยจัดตั้ง working groups ข้ึนมาพิจารณา

กําหนดตัวชีว้ดัในแตละดานของระบบยา โดยม ีworking groups 3 กลุมคือ 

1) Working Groups on Recommendations for National Registers of 

Medicinal Products with validated ATC codes and DDD values 

2) Working Groups on Medicines Uitlisation and Expenditure Indicators 

3) Working Groups on Pharmaceutical Price Indicators 

Working groups เหลานี้ ทาํการสาํรวจเกีย่วกับขอมูลในประเทศตางๆที่เขารวม

โครงการ โดยพิจารณาประเด็นหลักๆคือ 

• มีขอมูลใดบางในดานที่เกี่ยวของ  

• ลักษณะของขอมูลเหลานัน้เปนอยางไร  

• ขอมูลเหลานัน้มมีาตรฐานเหมือนหรือตางกนัอยางไร มคีวามสมบูรณเพียงใด  

• ขอมูลเหลานัน้สามารถรวบรวมไดจากแหลงขอมูลใดบาง 

จากนั้น working groups ทาํการศึกษารายละเอียด ประชุมรวมกนั กาํหนดตัวชี้วัด

และมาตรฐานขอมูลกลางขึน้ แลวนําเสนอไปยังหนวยงานที่เกีย่วของของประเทศสมาชิกเพื่อใหการ

พิจารณารับรอง 

 

 2.4 กระบวนการทํางาน (กิจกรรม/รูปแบบ/เครื่องมือ)

  แบงงานออกเปน 4 งาน (tasks) คือ 

  งานที ่1 จัดทําคลังแหลงขอมูลยาและสาํรวจขอมูลยาทีม่ีอยูในประเทศสมาชิก EU  

โดย 

• ทํารายชื่อองคกรหรือสถาบนัที่มกีารเก็บขอมูลการใชยา ราคายา และคาใชจาย

ดานยา 

• ทํารายการขอมูลที่เก็บและวธิีการที่ใชในการเก็บขอมูล 
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งานที ่2 ประเมินความนาเชือ่ถือและความเขากนัไดของขอมูลระหวางประเทศสมาชิก 

• ขอมูลการใชยา 

 ครอบคลุมระดับประเทศหรอืภูมิภาค  

 เปนขอมูลการใชยาในชมุชนหรือโรงพยาบาล  

 เปนยาในบัญชียาที่เบิกคาใชจายคนืไดหรือรวมยาทุกชนิด 

 ยาที่ตองสั่งจายโดยแพทยและ/หรือยาที่ไมจําเปนตองมใีบส่ังยา 

  แหลงขอมูล (ผูขายสง รานขายยา หรือผูส่ังจายยา) 

 ผูใชยาและขอบงใช 
 หนวยวัดการใช (ATC/DDD จํานวนรายการยา ราคา ฯลฯ) 

 กรณีไมใช ATC/DDDความนาจะเปนในการเปลี่ยนขอมลูใหอยูในระบบนี ้

 กรณีใช ATC การควบคุมคุณภาพของงาน  ATC และ DDD 

 รูปแบบ (format) อิเลกทรอนิกสและความเขากนัได 

• ขอมูลราคายาและคาใชจายดานยา 

 ประเภทราคายา (หนาโรงงาน  ผูขายสง รานขายยา) 

 ราคาในรานขายยาชุมชนและราคายาในโรงพยาบาล 

 เปนยาในบัญชียาที่เบิกคาใชจายคนืไดหรือรวมยาทุกชนิด 

 ยาที่ตองสั่งจายโดยแพทยและ/หรือยาที่ไมจําเปนตองมใีบส่ังยา 

 คาใชจายภาคเอกชนและคาใชจายภาครัฐ 

 ขอมูลคาใชจายดานยาตามกลุม ATC 

 รูปแบบ (format) อิเลกทรอนิกสและความเขากนัได 

 

งานที ่3 การพฒันาชุดขอแนะนําสาํหรับการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑทางการแพทย

ระดับชาติดวยรหัส ATC และคา DDD ขององคการอนามัยโลก (Recommendations for national 

registers of medicinal products with validated ATC codes and DDD values) 

ขอแนะนําใชเพื่อขจัดขอแตกตางระหวางประเทศในระบบสุขภาพและการ 

จําแนกกลุมผลิตภัณฑยา รวมทัง้ชวยทาํใหแหลงขอมูลที่มีอยูไปดําเนนิไปในทิศทางเดียวกนั ระบบ 

ATC/DDD ซึ่งเปนมาตรฐานจากองคการอนามยัโลก สามารถนาํมาใชในการจัดระเบียบขอมูลดิบ และ

จัดโครงสรางการวิเคราะหขอมูลตามฤทธิใ์นการรักษาของกลุมยานั้นๆได 
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งานที ่4 การพฒันาชุดตวัชี้วดัสําหรับราคายา คาใชจาย และการใชยา รวมถึงการรวม

และการเปรียบเทียบตวัอยางขอมูลยาในกลุมยาโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

หลังจากไดรูปแบบการเก็บขอมูลทางอิเลกทรอนิกสที่เปนรูปแบบเดียวกันแลว   

ขอมูลที่เก็บไดจะถูกรวบรวมเขาดวยกนัและรายงานตามตัวชี้วัดทีพ่ัฒนาขึ้น ซึง่จะทดลองใชกับ

ผลิตภัณฑยาในกลุมโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

 

2.5 ผลงานและการพฒันานโยบายในอนาคต

โครงการ EURO-MED-STAT ไดพัฒนาตัวชี้วัดทางดานยา และรวบรวมเปน “The Library of 

European Union pharmaceutical indicators” ซึ่งประกอบดวย 

1) ชุดขอแนะนําสําหรับการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑทางการแพทยระดับชาติดวยรหัส ATC 

และคา DDD ขององคการอนามยัโลก 

2) ตัวชี้วัดราคายา 

3) ตัวชี้วัดคาใชจายดานยา และการใชยา 

นอกจากนีโ้ครงการยงัสามารถรวบรวมแหลงขอมูลไดมากกวา 70 แหงและสามารถเจาะจง

ฐานขอมูลยาของยุโรปที่มีความเหมาะสมที่สุดได 

 ในระยะตอไป จะมีการการปรับปรุงในรายละเอียดและลดขอเสีย เพื่อเชื่อมโยงการใชยาเขากับ

ผลกระทบของตัวชี้วัดทีม่ีตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งวตัถุประสงคนีจ้ะดําเนนิการรวมกับสมาคม

สาธารณสุขแหงยุโรป (European Public Health Association; EUPHA) ในเรื่องการใชยา 

 

 การทาํงานของ EURO-MED-STAT นอกจากจะพัฒนาตัวชี้วัดแลว ยงัทาํการกําหนดมาตรฐาน

ขอมูล สํารวจขอมูล วิธีรวบรวมขอมูล วธิกีารคํานวณและนําไปใช ทัง้หมดรวมกันเปนระบบขอมูล

ทางดานยา 

 
3. ชุดขอมลูขั้นตํ่าสําหรับการขึ้นทะเบยีนยา (EURO-MED-STAT Minimal Data Set for 

national Registers of medicinal products)5 
ในขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนยา ผูประกอบการตองเปนผูยืน่ขอมูลตามที่กาํหนด ฉะนั้น การ

รวบรวมขอมูลสําหรับระบบขอมูลผลิตภัณฑยาที่ข้ึนทะเบียน ประเดน็หลกัสําคัญคือการกําหนด

มาตรฐานของขอมูลที่ใหยืน่ข้ึนทะเบยีน 

 

 

 42 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ระบบขอมูลยาสหภาพยุโรป 

 

EURO-MED-STAT ไดกําหนดชุดขอมูลทีต่องมีเปนอยางนอยสาํหรับการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑยาของแตละประเทศ ซึง่ประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี ้

1. เลขทะเบียนยา หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆทีใ่ชแยกผลิตภัณฑยานี้จากผลิตภัณฑอ่ืน 

(Registration number or other unique identifier) 

2. รหัส ATC (ATC code) 

3. ตัวยาสาํคัญ (Active ingredient(s)) 

4. ชื่อผลิตภัณฑยาและลักษณะเฉพาะ (Medicinal Product Name with its specifiers) 

5. ชื่อการคา (Trade name) 

6. รูปแบบเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical form) 

7. ความแรง (Strength) 

8. ขนาดบรรจุภัณฑ (Pack size) 

9. ประเภทตามกฎหมาย (Legal category) 

10. การเบิกจายเงนิคืน (Reimbursement) 

11. ราคาขายปลกีของรานขายยา (Pharmacy retail price) 

12. วันที่ไดรับอนญุาต (Date of approval) 

13. วันที่วางจาํหนายเปนครั้งแรก (Date of first marketing) 

14. วันที่ถอนจากตลาด (Date of removal from the market) 

15. ผูแทนจาํหนาย (Holder of marketing authorization) 

16. ยาชื่อสามัญ (Generic) 

17. ยานาํเขา (Parallel import) 

18. คาขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวัน (Value of the DDD) 

19. วิธีใชยา (Route of administration) 

20. จํานวน DDD ในบรรจภัุณฑ (Number of DDDs in the pack) 

 

โดยมีรายละเอียดขอกําหนดตางๆขางตน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกนั ซึง่มีความสาํคัญอยาง

ยิ่งสําหรับการนําขอมูลไปใช รายละเอยีดตาง ๆ มีดังนี ้

• เลขทะเบียนยา หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆทีใ่ชแยกผลิตภัณฑยานี้จากผลิตภัณฑอ่ืน 

(Registration number or other unique identifier) 

รูปแบบ (format): ตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักษรรวมกับตัวเลข [text] ความยาว: มากกวา 6 

ตําแหนง 
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คําจํากัดความ: เลขทะเบยีนยา หมายถงึรหัสที่เปนตัวแทนตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตให

วางจําหนายในทองตลาดไดภายในอาณาเขตที่กําหนด โดยรหัสนี้ใชไดเพียงครั้งเดียวและหาม

มีการใชซ้ํา ถามีการถอนผลติภัณฑยานัน้ออกจากทองตลาดแลว หามนําเลขทะเบยีนนั้นมาใช

กับผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหมอีก ซึง่มขีอดีถาประเทศตางๆใชเลขทะเบยีนเดียวกันกรณทีี่

บรรจุภัณฑเหมอืนกนั 

• รหัส ATC (ATC code) 

รูปแบบ: ตัวอักษรรวมกับตัวเลข [text] ความยาว: ไมเกิน 7 ตําแหนง 

คําจํากัดความ: ดูรายละเอยีดในกระบวนการการเชื่อมโยง ATC/DDD 

ตัวอยาง: C09AA01, C03AA01, B01AC06 

• ตัวยาสาํคัญ (Active ingredient(s)) 

 ตัวยาสาํคัญ 1 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: ตัวยาสาํคญัเดี่ยวๆ หรือผสมกับตัวยาอื่นเพื่อใหไดฤทธิ์ในการรักษาที ่

ตองการของผลิตภัณฑยานัน้ 

การตั้งชื่อ: ควรใชชื่อตาม International non-proprietary names (INN) ถาไมใช INN ควร 

ใช United Stats Adopted Name (USAN) หรือ British Approved Name (BAN) กรณีที่ยานั้นมีตัวยา

สําคัญมากกวาหนึ่งชนิด ใหระบุตัวยาสาํคญั 3 ตัวแรก และเรียงลาํดับช่ือของตัวยาสาํคัญดังกลาวตาม 

“ATC INDEX with DDD” 

 ตัวยาสาํคัญ 2 

สําหรับตัวยาสําคัญลําดับที ่2 กรณีที่ผลิตภัณฑยานั้นมตีัวยาสาํคัญมากกวา 1 ชนิด 

 ตัวยาสาํคัญ 3 

สําหรับตัวยาสําคัญลําดับที ่3 กรณีที่ผลิตภัณฑยานั้นมตีัวยาสาํคัญมากกวา 1 ชนิด 

 ตัวยาสาํคัญตัวอื่นๆ 

รูปแบบ: ใช/ไมใช (yes/no) 

กรณีที่ผลิตภัณฑยานัน้มีตวัยาสาํคัญมากกวา 3 ชนิดที่กําหนดขางตน ควรมีการระบุ 

ในขอ (field) นี้ แตไมจําเปนตองอธิยาบรายละเอยีดของตัวยาที่เหลือดังกลาว 

• ชื่อผลิตภัณฑยาและลักษณะเฉพาะ (Medicinal Product Name with its specifiers) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: ชื่อลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑเปนองคประกอบเพิม่เติมในชื่อผลิตภัณฑยา  

เพื่อใชจําแนกผลิตภัณฑยาที่มีชื่อเหมือนกัน ซึ่งองคประกอบเพิม่เติมเหลานี้ควรอิงจาก 
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 คุณสมบัติการปลดปลอยตัวยา เชน enteric coated, slow release, controlled 

release เปนตน 

 ขนาดยาที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของยา โดยใชคําเชน Forte, Mitis หรือระบุ

ปริมาณของตัวยาสาํคัญ เชน Transderm Nitro 5, Humelin 60/40 

 กลุมผูใชยา เชน เด็ก (paediatric) ผูสูงอายุ (geriatric) 

 อางอิงสวนประกอบสําคัญ เชน Rubella live vaccine 

 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
 วิธีการใชยา เชน เจลรับประทาน ยาเม็ดรับประทาน สารละลายสําหรบัฉีดเขา

หลอดเลือดดํา 

 ขนาดบรรจุภัณฑ เชน 28 เม็ด 

ซึ่งขอมูลเหลานี้ ควรรวมอยูในชื่อผลิตภัณฑยา เพื่อใชในการจาํแนก (identification) ยา 

Directive 92/27 ECC ระบลัุกษณะเฉพาะของผลิตภัณฑยาที่ตองเติมลงในชื่อผลิตภัณฑนั้น ไดแก 

ความแรงและรูปแบบของยา เชน Capoten tablet 50 mg 28-tab pack, Lasix injectable solution  

10 mg/ml ampoule 2 ml, Canesten cream 1% tube 50 g เปนตน 

• ชื่อการคา (Trade name) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: ชื่อที่ใชเพื่อใชในการตลาดสําหรับผลิตภัณฑยาที่พรอมจําหนายในทองตลาด 

ภายใตชื่อและบรรจุภัณฑเฉพาะ ชื่อการคาอาจเปนเครือ่งหมายการคาที่ไดรับการคุมครอง ตัวอยางเชน 

Lasix, Canesten, Berotec, Captopril GNR เปนตน 

• รูปแบบเภสัชภัณฑ (Pharmaceutical form) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: รูปแบบเภสัชภัณฑเปนรูปแบบรวมของลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ  

(presentation) และรูปแบบการใหยา (administration) 

 โดยรูปแบบเภสัชภัณฑที่ระบุเพื่อใชในการขึ้นทะเบยีนยา ควรอยูในรูปของ “List of  

pharmaceutical forms by the European Pharmacopoeia of the Council of Europe – European 

Directorate for the Quality of Medicines (List of Standard Term, Introduction and Guidance 

for use – 2002 Edition)” 

• ความแรง (Strength) 

 ความแรง 1 (คา) 

รูปแบบ: ตัวเลข; ทศนิยม 2 ตําแหนง 
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คําจํากัดความ: การระบุคาความแรงของผลิตภัณฑยาขึ้นอยูกับสวนประกอบของตัวยาสาํคัญ  

ซึ่งอาจมีตวัเดยีวหรือมากกวา กรณทีี่มีสวนประกอบหลายตัว ใหระบคุวามแรงของตัวยาสาํคัญไมเกิน  

3 ชนิด ไมควรใชคาความแรงที่มกัระบุในชือ่การคา หรือช่ือยา (เชน forte, paediatric, super, plus) 

เนื่องจากไมไดมาตรฐาน 

คาความแรงควรอางองิจากปริมาณตัวยาสําคัญในหนึ่งหนวยขนาดยา (single dose unit)  

สําหรับยารูปแบบนั้นๆ ที่ระบุในทะเบียนยา เชน 

1 เม็ดหรือแคปซูล 

1 เม็ดยาเหนบ็ (suppository) 

1 unit dose powder 

1 unit dose spray (nasal or inhalation) 

1 enema 

1 vial 

สําหรับผลิตภัณฑยาที่ไมมีจาํหนายในรูปหนึ่งหนวยขนาดยา คาความแรงควรอางอิงจาก  

สารละลาย 1 มิลลิลิตร ยาผงหรือยาครีม 1 กรัมหรือ 100 กรัม กรณียารูปแบบ plasters คาความแรง

ควรเปนขนาดยาทีป่ลดปลอยตอวัน 

 ความแรง 1 (หนวย) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

ควรอางอิงหนวยของความแรง ตัวอยางหนวยที่แนะนาํ (ตัวยอที่แนะนาํ) เชน 

กรัม (gram; g) 

มิลลิกรัม (milligram; mg) 

ไมโครกรัม (microgram; mcg) 

หนวยยนูิตสากล (international unit; U) 

พันหนวยยูนิตสากล (Thousand international units; TU) 

ลานหนวยยูนติสากล (Million international units; MU) 

กรัมตอมิลลิลิตร (gram/milliliter; g/mL) 

มิลลิกรัมตอมลิลิลิตร (milligram/milliliter; mg/mL) 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (microgram/milliliter; mcg/mL) 

 ความแรง 2 (คา) 

สําหรับความแรงของตัวยาสําคัญตัวที ่2 ใหถือกฎเดียวกับความแรง 1 (คา)  

 ความแรง 2 (หนวย) 

สําหรับความแรงของตัวยาสําคัญตัวที ่2 ใหถือกฎเดียวกับความแรง 1 (หนวย) 
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 ความแรง 3 (คา) 

สําหรับความแรงของตัวยาสําคัญตัวที ่3 ใหถือกฎเดียวกับความแรง 1 (คา)  

 ความแรง 3 (หนวย) 

สําหรับความแรงของตัวยาสําคัญตัวที ่3 ใหถือกฎเดียวกับความแรง 1 (หนวย) 

• ขนาดบรรจุภัณฑ (Pack size) 

 ขนาดบรรจุภัณฑ (คา) 

รูปแบบ: ตัวเลข (สวนใหญ คามีตั้งแต 1 ถึง 200) 

 

สําหรับผลิตภัณฑยาที่จาํหนายในรูปตอหนึง่หนวยขนาดยา ขนาดบรรจุภัณฑจะระบุเปน: 

จํานวนเม็ดหรอืแคปซูล 

จํานวนเม็ดยาเหน็บ (suppository) 

Number of dose powders 

Number of dose sprays (nasal or inhalation) 

Number of enemas 

Number of plasters 

Number of vials 

กรณีที่ผลิตภัณฑยาที่ไมมีจาํหนายในรูปหนึ่งหนวยขนาดยา คาขนาดบรรจุภัณฑควรอางอิง

จาก จํานวนมลิลิลิตรของสารละลาย จาํนวนกรัมของยาผงหรือยาครีม เปนตน 

 ขนาดบรรจุภัณฑ (หนวย) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

ตัวอยางหนวย เชน เม็ด แคปซูล มิลลิลิตร กรัม suppositories, dose powders, dose  

sprays, enemas, plasters, vials 

• ประเภทตามกฎหมาย (Legal category) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: ประเภทตามกฎหมายของยาสามารถกาํหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการใชยา 

ในผูปวย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ยาที่ใชใบส่ังแพทย กับยาที่ไมตองใชใบส่ังแพทย โดยขอมูล

ทั้งประเภทตามกฎหมายของยาและการจาํแนกประเภทไมมีความเขากัน (harmonization) ในระดับ

ทวีปยุโรป 

• การเบิกจายเงนิคืน (Reimbursement) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปใหการสนบัสนุนคาใชจายในการรักษาดานยาแก 
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ผูปวย ซึง่อาจแตกตางกนัขึ้นอยูกับยา โรค และผูปวย (การเบิกเงินคนืตอบรรจุภัณฑ การเบิกเงนิคืนตอ

โรค การเบิกเงนิคืนตองบประมาณ และ/หรือคาใชจาย การเบิกเงินคนืตอประเภทผูปวย ฯลฯ) การเบิก

เงินคายาคนือาจเบิกไดตั้งแตรอยละ 0 ถงึ 100 ของราคายา  

เนื่องจากความแตกตางกนัในระบบการบริบาลเภสัชกรรม จึงไมมีความเขากนั  

(harmonization) ของขอมูลในระดับทวปียุโรป 

• ราคาขายปลกีของรานขายยา (Pharmacy retail price) 

รูปแบบ: ตัวเลข ทศนยิม 2 ตําแหนง 

สกุลเงนิ: ยูโร (€) หรือสกุลเงินทองถิ่นกรณีนอกโซนเงนิสกุลยูโร 

คําจํากัดความ: เปนราคายาที่รานขายยาขายใหสาธารณะ และควรระบุราคาเต็มทีไ่มมีสวนลด  

รวมทัง้คาบริการจายยา และภาษีมูลคาเพิ่ม (สําหรับประเทศที่มกีารบวกภาษเีขากบัราคายา) 

• วันที่ไดรับอนญุาต (Date of approval) 

รูปแบบที่แนะนํา: เดือน-ป (MM-YYYY) 

 วันที่ผลิตภัณฑยาไดรับอนญุาตขึ้นทะเบยีนยา สําหรับผลิตภัณฑยาที่ไดรับอนุญาต

ภายใต EMEA centralized procedure ควรแสดงวันทีไ่ดรับอนุญาต 

• วันที่วางจาํหนายเปนครั้งแรก (Date of first marketing) 

รูปแบบที่แนะนํา: เดือน-ป (MM-YYYY) 

 วันที่วางจาํหนายผลิตภัณฑยาเปนครั้งแรก 

• วันที่ถอนจากตลาด (Date of removal from the market) 

รูปแบบที่แนะนํา: เดือน-ป (MM-YYYY) 

 วันที่เลิกจาํหนายผลิตภัณฑยาในทองตลาด 

• ผูแทนจาํหนาย (Holder of marketing authorization) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: บุคคลที่ถือใบอนุญาตหรอืไดรับกรรมสิทธิ์ในการจาํหนายผลิตภัณฑยาตาม 

กฎหมายภายในพืน้ทีท่ี่กาํหนด 

• ยาชื่อสามัญ (Generic) 

รูปแบบ: GNR (= generic) PMP (proprietary medicinal products) 

คําจํากัดความ: ยาที่มีสวนประกอบทางเคมีเหมือนกับยาชื่อการคา (brand name) แตผลิตโดย 

บริษัทอื่นหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอาย ุในบางกรณ ีบริษทัยาที่ผลิตยาชื่อสามัญไดรับการสนับสนนุจาก

บริษัทผูผลิตทีเ่ปนผูถือสิทธบิัตร 
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• ยานาํเขาแบบ parallel import 

รูปแบบ: ใช/ไมใช 

คําจํากัดความ: parallel import มาจากการที่ยาตัวเดียวกันที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกนัแตมีราคา 

ขายที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ เนื่องจากราคาที่ตางกนั ทําใหสามารถทาํกาํไรไดจากการซื้อยา

ดังกลาวในประเทศที่มีราคาขายต่ํากวา แลวสงไปขายยงัประเทศที่ราคายาสงูกวา 

อยางไรก็ตาม ปจจัยการแขงขันจาก parallel import ยงัมีขอจํากัด เนือ่งจากผูผลิตยา 

เปนผูควบคุมการเขาถงึทัง้ประเทศผูนาํเขาและประเทศผูสงออก ในบางกรณ ีผูนาํเขาในแตละประเทศ

ไดรับการสนับสนุนจากผูผลิต 

• ขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวนั (Value of the DDD) 

 ขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวนั (คา) 

รูปแบบ: ตัวเลข ทศนยิม 3 ตําแหนง 

ใหใชคา DDD จาก “ATC INDEX with DDDs” ชุดลาสุด ซึ่งทําการปรับปรุงใหทนัสมัย 

ทุกป และประกาศใชเดือนมกราคมโดย WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology in Oslo 

 ขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวนั (หนวย) 

รูปแบบ: ตัวอักษร 

หนวยที่กาํหนด (อางอิงจาก ATC INDEX with DDDs มดีังนี ้

g (gram) = กรัม 

mg (milligram) = มิลลิรัม 

mcg (microgram) = ไมโครกรัม 

U (international unit) = หนวยยูนิตสากล 

TU (Thousand international units) = พันหนวยยนูิตสากล 

MU (Million international units) = ลานหนวยยนูิตสากล 

mmol (millimole) = มิลลิโมล 

mL (milliliter) = มิลลิลิตร 

UD (unit dose; used for DDDs for multingredient products) = หนวยขนาดยา 

• วิธีใชยา (Route of administration)  

รูปแบบ: ตัวอักษร 

คําจํากัดความ: วิธีใชยาชี้ใหเหน็ถงึสวนของรางกายที่ไดรับยา ซึง่เกี่ยวของกับคา DDD 

คําศัพทที่ใช (อางอิงจาก ATC INDEX with DDDs) 
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Inhal = inhalation (ยาพน) 

N = nasal (จมูก) 

O = oral (รับประทาน) 

P = parenteral (ฉีด) 

R = rectal (ทวารหนัก) 

SL = sublingual/buccal (ใตล้ิน/กระพุงแกม) 

TD = transdermal (ซึมผานผิวหนงั) 

V = vaginal (ชองคลอด) 

• จํานวน DDD ในบรรจุภัณฑ (Number of DDDs in the pack) 

ถาหนวยความแรงและหนวย DDD เปนหนวยเดียวกัน จํานวน DDD ในบรรจุภัณฑ 

สามารถคาํนวณจากสูตร: 

 ความแรง (คา) x ขนาดบรรจุภัณฑ/คา DDD 

 สําหรับบรรจุภัณฑบางชนิด เชน ผลิตภัณฑยาทีม่ีตัวยาสาํคัญหลายตัว จํานวน DDD  

ในบรรจุภัณฑนั้นตองคํานวณโดยใชขอมูลเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ 

 
4. ระบบขอมูลราคายา6 
 EURO-MED-STAT พัฒนาตัวชี้วัดราคายา และทําการสํารวจความเปนไปไดของการเก็บราคา

จากแหลงตางๆในประเทศสมาชิกแตละประเทศ พบวามีความแตกตางกนัดังในตารางที ่1 
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ตารางที่ 1  จํานวนแหลงขอมูลราคายา ณ จุดตางๆของการกระจายยาในประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปและนอรเวย ป พ.ศ. 2545 

 

ราคายานอกโรงพยาบาล ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป
และนอรเวย 

ราคายาใน
โรงพยาบาล ราคาหนา

โรงงาน 
ราคาผูขายสง  ราคารานขายยา 

(ขายปลีก) 

ออสเตรีย ––  3  2  4  

เบลเยียม ––  ––  ––  4  

เดนมารก ––  ––  2  3  

ฟนแลนด ––  ––  1  2  

ฝร่ังเศส ––  1  1  2  

เยอรมัน ––  ––  ––  3  

กรีซ 1  ––  1  2  

ไอรแลนด ––  ––  1  **  

อิตาลี ––  1  ––  5  

เนเธอรแลนด ––  4  4  6*  

นอรเวย ––  1  2  2*  

โปรตุเกส ––  ––  ––  1  

สเปน ––  ––  ––  3  

สวีเดน ––  ––  6  6  

สหราชอาณาจักร ––  ––  2  1  

รวม 1  11  25  45  

 

ที่มา: EUROMEDSTAT project 

หมายเหตุ: * ในประเทศเนเธอรแลนดและนอรเวย ราคายาอยางเปนทางการของรานขายยาขายปลีกอาจจะเปนราคา

ที่ลดราคาใหแกผูปวย ในหลายประเทศ มีระบบการลดราคาสําหรับรัฐนั้นๆ หรือการที่รัฐดึงสวนตางผลกําไรที่เกินจาก

ขอตกลงระหวางรัฐกับบริษัทผูคายาคืน 

** ในประเทศไอรแลนด ราคายาที่ระบุใน “GMS Payments Board file” เปนราคาขายสง สวนราคายาจากรานขายยา

นั้นแตกตางกันขึ้นอยูกับสิทธิประโยชนของผูปวยในการเบิกเงินคายาคืน และรูปแบบผลิตภัณฑยา (เชน ยาที่

นอกเหนือจากยารับประทานคิดภาษีมูลคาเพิ่ม 21%) 
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ตัวเลขราคายาทีพ่บจากการสํารวจสวนใหญเปนราคาขายปลีกอยางเปนทางการจากรานขาย

ยา ในบางประเทศจะรวมคาบริการของเภสัชกรเขาไปในราคา ในขณะที่ประเทศอื่นไมรวม หรือมกีาร

รวมภาษีมูลคาเพิ่มเขากับราคายาในอัตราที่แตกตางกนั ราคายารวมสําหรับบริษทัประกนัผูจายเงนิ 

(third party payer) อาจต่ํากวาราคายารวมจากรานขายยา เนื่องจากในบางประเทศ เชน 

สหราชอาณาจักร รัฐจายแตสวนลด (discounted fee) ใหกับเภสัชกร อยางไรก็ตาม ราคายาของราน

ขายยามีขอดีเมื่อเทียบกับราคายาจากโรงงาน ในเรื่องของการเปนตัวแทนราคาของทกุสวนในระบบ 

รวมถึงความแตกตางในราคาการกระจายยาและภาษ ี

 ฉะนัน้ ในการจัดทําระบบขอมูลราคายาตองคํานงึถงึปจจัยตางๆที่มีผลตอราคาที่ได และหาก

จะทาํการเปรยีบเทยีบระหวางประเทศ ตองทาํการแปลงคาเงนิตามอัตราแลกเปลี่ยนดวย อยางไรกต็าม 

คณะทํางานของ EURO-MED-STAT ไมแนะนาํใหปรับตาม purchasing power parity (PPP) 

เนื่องจากอาจไมมีคา PPP ครบถวน หรือไมมีคาทีท่ันสมัยเพยีงพอ 

 
5. ระบบขอมูลการใชยาและคาใชจายดานยา7 

เชนเดียวกนักบักรณีของระบบขอมูลราคายา EURO-MED-STAT นอกจากจะพฒันาตัวชี้วัด

การใชยาและคาใชจายดานยาแลว ยังทาํการสํารวจแหลงขอมูลตางๆในประเทศสมาชิกแตละประเทศ 

พบวามีความแตกตางกนัดังในตารางที ่2 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการใชยาและคาใชจายดานยาของประเทศตาง ๆ   

ในสหภาพยุโรป และนอรเวย 
 ขอมูล

โรงพยาบาล 
ขอมูลนอกโรงพยาบาล 

  ขอมูลการขาย  ขอมูลการจายยา  ขอมูลการส่ังจายยา  

  (บริษัทยาหรือ
ผูขายสง) 

(รานขายยา)  
และ/หรือ  

(แพทย)  

   ขอมูลการเบิกคา
ยาคืน 

 

   (กองทุนเพื่อ
ความเจ็บปวย) 

(sickness funds)  

 

ออสเตรีย  1  1  3 ––  

เบลเยี่ยม  ––  1  2 ––  

เดนมารก  1  1  1 ––  

ฟนแลนด  1  1  1 ––  

ฝร่ังเศส  (รวมขอมูลโรงพยาบาลและขอมูลนอก

โรงพยาบาล) 

1 
––  

เยอรมัน  ––  1  1 ––  

กรีซ  ––  1  1 ––  

ไอรแลนด  ––  1  1 ––  

อิตาลี ––  1  2 1 (กําลังดําเนินการ)  

เนเธอรแลนด  ––  1  3 1  

นอรเวย  (รวมขอมูลโรงพยาบาลและขอมูลนอก

โรงพยาบาล) 

1* 
––  

โปรตุเกส  ––  1  2 ––  

สเปน  ––  1  2 ––  

สวีเดน  1  1  4 1  

สหราชอาณาจักร  1  1  3 3  

รวม  5  15  27  6  
* จากฐานขอมูลใบส่ังยาแหงชาติ (National prescription database) เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 

แหลงที่มา: EUROMEDSTAT project 
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จากการสํารวจพบวารานขายยาถือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ ซึ่งขอมูลที่ไดเปนขอมูลเกี่ยวกับ

การจายยา หรือการเบิกคายาคืน ประมาณครึ่งหนึง่ของประเทศในสหภาพยุโรปทีส่ามารถเก็บขอมูลได

ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 100% สวนประเทศอื่นที่เหลือความครอบคลุมของขอมูลสูงกวา 2 ใน 3 

ของประชากร ยกเวนประเทศไอรแลนด ขอมูลที่เก็บไดครอบคลุมประชากรนอยกวา 1 ใน 3 หรือรอยละ 

29 ของประชากรทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3  ทีม่าของขอมูลและความครอบคลุมประชากรจากแหลงขอมูลของ EURO-MED-STAT 

 
ประเทศ ที่มาของขอมูล ความครอบคลุมประชากรของขอมูล (%) 

ออสเตรีย  รานขายยา  100  

เบลเยี่ยม รานขายยา 90  

เดนมารก  รานขายยา  100  

ฟนแลนด  รานขายยา 100  

ฝร่ังเศส  รานขายยา  70  

เยอรมัน รานขายยา 86  

กรีซ ไมมีการระบุแหลงขอมูล 

ไอรแลนด รานขายยา  29  

อิตาลี รานขายยา 100  

เนเธอรแลนด  รานขายยา 93  

นอรเวย รานขายสง*  100  

โปรตุเกส รานขายยา 71  

สเปน  รานขายยา 100  

สวีเดน  รานขายยา  100  

อังกฤษ  รานขายยา 100  

 

แหลงที่มา:  EUROMEDSTAT project and Eurostat-Health statistics: Key data on health 2002 for  

    total population 

 

จากการสํารวจแหลงขอมูล โครงการ EURO-MED-STAT จึงไดจัดทํารายการแหลงขอมูล 

ของแตละประเทศที่เขารวมโครงการ และกาํหนดใหเก็บขอมูลโดยมาตรฐานของระบบ ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical) และ DDD (defined daily dose) ซึ่งกําหนดโดยองคการ

อนามยัโลก เพื่อใหสามารถเปรียบเทยีบกนัได 
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