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ประเทศแคนนาดา 
 
ภาพรวมระบบประกันสุขภาพของแคนนาดา 

ระบบประกันสุขภาพหลักของแคนนาดาเปนระบบประกันสุขภาพแหงชาติ  ซึ่งรัฐบาลกลาง  (state 

government) จัดสรรงบประมาณจากภาษีใหหนวยงาน   Health benefits  ในแตละจังหวัด 

(province) /แควน (territory)ของรัฐบาลทองถิ่น  (provincial government) เปนผูรับผิดชอบบริหารระบบ

ประกันสุขภาพและดูแลการใหบริการแกประชาชนที่มีสิทธิ    เชน  ในจังหวัด   Ontario  จะมี   Ontario Health 

Benefit  )OHB   ( s เปนผูบริหารระบบ    นอกจากนี้แลว แตละจังหวัดในแคนนาดายังมีอิสระในการวาง

นโยบายสุขภาพของตน   ระบบประกันสุขภาพของแคนนาดาครอบคลุมประชากรทั้งหมดของประเทศ  และ

ผูใชสิทธิสวนใหญไมตองเสียคาใชจาย  ณ   จุดที่รับบริการ     ระบบประกันหลักอื่นๆในประเทศแคนนาดา

ไดแก  การประกันสุขภาพของลูกจาง  (employee benefits plans) ซึ่งมีความหลากหลายคอนขางมาก    

และประกันสุขภาพเอกชน1  สําหรับผูที่ไมอยูภายใตระบบประกันหลักของประเทศ เชนกลุมชนเผาอนิเดยีน 

หรือ  อินนู  (Innu) สามารถใชบริการภายใตโปรแกรมสําหรับผูที่ไมมีประกันสุขภาพ  (Non-Insured Health 

Benefits, NIHB) ที่มี Medical Services Branch (MSB) ของ Health Canada เปนผูดูแล2 

หนวยงานที่บริหารชุดสิทธิประโยชนดานยาของแคนนาดา ไดแกรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น

ในแตละจังหวัด/แควน   Drug Program Branch ซึ่งเปนองคกรหนึ่งภายใตกระทรวงสาธารณสุข  (The 

Ministry of Health and Long-Term Care) เปนผูบริหารจัดการชุดสิทธิประโยชนดานยาของแตละจังหวัด 

(Drug Benefits Program) ซึ่งรวมถึงการจัดทําบัญชีรายการยาและราคายา  Drug Program Branch มี

หนาที่เปนผูนําในการทําใหเกิดบริการดานเภสัชกรรมที่เหมาะสม   เพื่อปกปองและสงเสริมสถานะทาง

สุขภาพของประชาชนในจังหวัดนั้น3

Drug Program Branch แบงเปนหลายฝาย  เชน  Policy Unit section เปนผูวางนโยบายและ

พัฒนา Drug Program Branch, ฝาย  Drug Programs Project ติดตามประเมินผลการใชยาและการ

เบิกจาย, ฝาย Pharmaceutical Services Coordination ประสานงานติดตอกับอุตสาหกรรมยา, รานยา,

องคกรวิชาชีพ, หนวยงานอื่นๆของรัฐ  รวมถึงการประสานกับแพทยในเร่ืองการจายยาตามมาตรฐาน 

(guideline) ดวย หรือ ฝาย Drug Programs Management ทําหนาที่ประเมินคุณภาพของยาที่จะเขาบัญชี

รายการยาของจังหวัด  และใหการสนับสนุนคณะกรรมการคุณภาพยาและการรักษา (Drug Quality and 

Therapeutics Committee-DQTC)  
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ภายใต Canada Health Act  รัฐบาลกลางอุดหนุนเฉพาะคายาที่อยูในสวนของการบริการใน

สถานพยาบาลเทานั้น     การอุดหนุนคายาประเภทอื่นๆจะขึ้นกับนโยบายดานยาของแตละจังหวัดซึ่ง

แตกตางกัน1  เมื่อเจ็บปวย  ผูปวยมีสิทธิที่ไปรับบริการที่รานยาใดก็ได  รวมถึงมีสิทธิในการขอเปลี่ยนยาที่

แพทยหรือเภสัชกรจายใหดวย  เชน  ขอเปลี่ยนเปนยาที่ราคาถูกลง  หรือถาตองการยาราคาแพง  ก็สามารถ

ทําไดแตผูปวยตองรับผิดชอบสวนตางของคายาที่เพิ่มข้ึนจากราคายาที่รัฐอุดหนุนให    ในทํานองเดียวกัน  

แพทยและเภสัชกรในทุกจังหวัดสามารถจายหรือเปลี่ยนยาเปนยาที่สามารถทดแทนกันไดโดยไมตอง

ปรึกษาผูปวย    เภสัชกรก็สามารถเปลี่ยนยาที่แพทยส่ังจายจากยาตนแบบเปนยา generic ไดโดยไมตองขอ

อนุญาตจากแพทย    ยกเวนกรณีที่แพทยเห็นควรวาผูปวยมีความจําเปนตองใชยาตนแบบ  แพทยสามารถ

กรอกแบบฟอรมและสงมาใหเภสัชกร  หรืออาจติดตอกับเภสัชกรโดยตรง  ซึ่งในกรณีนี้  รัฐจะอุดหนุนคายา

ใหผูปวยหากเปนกรณีที่เหมาะสม 

  ตามนโยบายทางยาของจังหวัดสวนใหญในแคนนาดา แมรัฐจะอุดหนุนคายาสวนใหญให

ประชาชน แตจังหวัดสวนใหญจะกําหนดความรับผิดชอบรวมของผูปวยโดยใหรวมจายคายาและคาวิชาชีพ

เภสัชกร   โดยวิธีจายสวนแรก (deductible-จายเปนจํานวนเงินคงที่แนนอนตามที่กําหนด   กอนที่รัฐจะ

อุดหนุนคายาให) รวมกับวิธีรวมจาย  (co-payment- จายรวมเปนจํานวนที่คงที่ตอใบสั่งยาหนึ่งฉบับ  เชน 

$2/ใบส่ังยา หรือจายเปนรอยละของคายาทั้งหมดในใบสั่งยานั้นๆ เชน 25% ของราคายาทั้งหมด)   

  เมื่อรานยาใหบริการแกผูปวย และผูปวยจะชําระเงินคาใชจายเฉพาะบางสวนที่ตองมีสวนรวมจาย

แลว  รานยาจะเรียกคืนคายาสวนที่เหลือจาก Drug Program branch โดยตรง    การใชเงินคายาคืน 

(reimbursement) ใหรานยาของแคนนาดาเปนการจายตามรายการ   และเปนราคายาตามที่กําหนดใน

รายการยา  (Drug Benefits Price-DBP) โดยจายตามราคายากลาง   หรือราคาต่ําที่สุดในกลุม   กรณียาก

ลุมที่สามารถใชทดแทนกันได  (interchangeable category) การใชเงินคายาคืนใหรานยาจะรวมคา mark 

up และคาวิชาชีพใหดวย  แลวหักลบสวนรวมจายที่ผูปวยจายใหแกรานยา     กําไรที่รานยาจะได  มาจาก

ความแตกตางของราคายาที่รานซื้อจากบริษัทยากับราคากลางที่รัฐใชคืนใหตามเกณฑ     ทั้งนี้รานยา

สามารถเรียกคืนคายาจากรัฐไดมากขึ้น  หากวารานยาซื้อยาในบัญชีรายการยามาสูงกวาราคายาที่รัฐจาย

คืนให  

รายงานการทบทวนระบบขอมูลดานยาของประเทศแคนนาดานี้ ประกอบดวย ระบบขอมูลดานยา  

รวม 7 ระบบ ดังนี้ 

1. ฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนยา (Notification of Compliance, NOC database) 

2. ฐานขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Database, DPD) 
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3. ระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา (Drug safety profile)  

3.1 ระบบขอมูลอาการไมพึงประสงค (Canadian Adverse Reaction Information System

CADRIS) 

, 

บบร3.2 ระ ายงานและปองกนัเหตุการณจากการใชยา (Canadian Medication Incident 

Reporting and Prevention System, CMIRPS) 

ูลการใชยา (Drug utilization database) 4. ฐานขอม
 4.1 National Prescription Drug Utilization Information System (NPDUIS) 

4.2 ฐานขอมูล Drug Plan ที่จังหวัด/แควนใหการสนับสนุน 

4.3 ฐานขอมูล Drug Plan ที่รัฐบาลกลางใหการสนับสนุน 

4.4 ฐานขอมูลการใชยาของสถานพยาบาล (Institutional Drug Utilization Databases) 

4.5 ฐานขอมูล Drug Plan ภาคเอกชน 

4.6 การสํารวจดานสุขภาพ 

 
 

4.7 ผูใหบริการดานขอมูลใบส่ังแพทย (Prescription Information Providers) 

4.8 National Health Expenditure Database (NHEX) 

4.9 Drug Programs Information Network (DPIN) ของจังหวัด Manitoba  

4.10 Health Network ของจังหวัด Ontario  

5. ฐาน nel Database, HPDB) 

 
ขอมูลบุคลากรทางการแพทย (Health Person

6. ฐานขอมูลการเบิกจายคายา (Canadian Drug Claim Database)  

7. ฐานขอมูลการจดสิทธิบัตรยา (Patent register database)  
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1. ระบบขอมูลการขึ้นทะเบียนยา (Notice of Compliance Database)4 และราคายา 
กอนที่ผลิตภัณฑยาจะไดรับอนุญาตใหจําหนายในแคนนาดาได บริษัทยาผูผลิตจะตองนําเสนอ

หลักฐานดานความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑตามขอกําหนดในกฎหมายอาหาร

และยา ให Health Canada ตรวจสอบกอน หากผานการตรวจสอบแลว บริษัทยาจะไดรับการรับรองดวย 

Notice of Compliance (NOC) และมีเลขทะเบียนยา (Drug Identification Number, DIN) จากรัฐบาล

กลางกอน  ยาตางๆ ที่จะเขาบัญชีรายการยาของแตละจังหวัดในแคนนาดาก็ตองไดรับ NOC และ DIN 

กอนเชนกัน  

• ขอมูล: ฐานขอมูล NOC ประกอบดวยขอมูลของผลิตภัณฑยาตามใบสั่งแพทย ยาทีไ่มตองใช

ใบส่ังแพทย ไมวาจะเปนยาสําหรับมนุษยหรือสัตว ยาชวีภาพ สารฆาเชื้อทําความสะอาด 

(disinfectants, sanitizers with disinfectant claims) และยากัมมนัตรังสี  

องคประกอบของขอมูล ไดแก วนัทีท่ี่ผลิตภัณฑไดรับการรับรอง (NOC) ตั้งแตปพ.ศ. 2537   เมื่อยา

ที่ไดรับ NOC แลวออกวางตลาด ขอมูลผลิตภัณฑนั้นจะไปปรากฏที่ฐานขอมูลผลิตภัณฑยา Drug 

Product Database (DPD) ดวย  การใชฐานขอมูลรวมกันระหวางฐานขอมูล NOC และ DPD จะ

ทําใหสามารถระบุไดวาผลิตภัณฑยาดังกลาววางตลาดแลว หรือ ออกจากตลาดแลว 

• ผูดูแลระบบขอมูล: Health Canada เปนผูดูแลระบบ โดยการปรับปรุงขอมูลใน NOC database 

เมื่อผลิตภัณฑผลิตภัณฑนั้นผานการรับรองดานตางๆตามขอกําหนดของกฎหมายอาหารและยา 

• ผูใชขอมูล: ผูใชฐานขอมูลนี้มักเปนผูวิเคราะหการเบิกจายคายา บริษัทประกันสุขภาพ หนวยงาน

ที่ทําบัญชีรายการยาของจังหวัด และอ่ืนๆ 

• การเขาถึงขอมูล: มีสองวธิีในการคนขอมูลNOC คือการคนในฐานขอมูล 

(http://www.nocdatabase.ca/) ซึ่งมีขอมูล NOC ตั้งแตปพ.ศ. 2537 หรือคนจากรายการ NOC 

ซึ่งมีขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2534   

ใน NOC database สามารถคนขอมูลโดยระบุ ชื่อการคาของผลิตภัณฑ DIN สาระสําคัญ          

ชื่อบริษัทผูผลิต กลุมการรักษาของยา ประเภทผลิตภัณฑ ชวงวันที่ที่ไดรับ NOC  
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2. ฐานขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Database, DPD)5 

• ขอมูล: ฐานขอมูลผลิตภัณฑยา DPD นี้ ประกอบดวยขอมูลผลิตภัณฑยาและขอมูลบริษัทยา  

 (ชื่อ ที่ตั้ง และรายการยา) ของผลิตภัณฑยาที่ไดรับการรับรองแลวและมีอยูในทองตลาด (active  

 products) ประมาณ 24,000 ผลิตภัณฑ รวมถึงผลิตภัณฑที่ออกจากทองตลาดของแคนนาดาแลว 

 ดวย (discontinued products)  กวา 14,000 ผลิตภัณฑ (ยาที่ออกจากทองตลาดกอนปพ.ศ. 2539  

 จะไมปรากฏในฐานขอมูลนี้ แตสามารถขอขอมูลผานอีเมล โทรสาร หรือโทรศัพท)    ฉะนั้น ขอมูล 

 จาก DPD นี้ ทําใหสามารถตรวจสอบไดวาผลิตภัณฑยานั้น มีสถานปจจุบันเปนอยางไร (วางตลาด 

 แลว หรือถอนออกจากตลาด) 

• ฐานขอมูล DPD ครอบคลุมผลิตภัณฑยาเหมือนในฐานขอมูล NOC database แตจะไมรวมยา 

 กัมมันตรังสี  รายละเอียดของขอมูลประกอบดวย ชื่อการคา หมายเลขประจําผลิตภัณฑ (Drug  

   Identification Number, DIN) ชื่อบริษัท ชื่อองคประกอบทางยา รูปแบบการใหยา รูปแบบยา ขนาด 

 ผลิตภัณฑ กลุมของยาตามการรักษา (Therapeutic classification: AHFS และ ATC) หมายเลข 

 กลุมตัวยาสําคัญ (Active Ingredient Group number, AIG number) มาตรฐานเภสัชภัณฑ และ 

 ประเภทของสัตวที่ใชยา (สําหรับยาที่ใชในสัตว)    

• แหลงที่มาของขอมูล:  ขอมูลในฐานขอมูลมาจากแบบฟอรม 2 ชุดที่บริษัทยาตองนําสงแกรัฐบาล  

แบบฟอรมชุดแรกคือ Notification form Part1 (Notification to Health Canada prior to  

shipment to Canada) และ แบบฟอรมชุดที่สองคือ Notification form Part 2 (Notification to  

Health Canada after the return of the drug to the foreign owner)  

• ผูดูแลระบบขอมูล:  Health Canada เปนผูดูแลฐานขอมูลนี้  โดยมีการปรับปรุงขอมูลในระบบให 

ทันสมัยอยูเสมอทุกสัปดาห  

• ผูใชขอมูล: ผูใชฐานขอมูลนี้มักเปนผูวิเคราะหการเบิกจายคายา บริษัทประกันสุขภาพ หนวยงาน 

ที่ทําบัญชีรายการยาของจังหวัด และอ่ืนๆ 

• การเขาถึงขอมูล: เนื่องจากขอมูลสวนตางๆอยูแยกกันในรูปของ compressed ADCII text files   

ผูที่ตองการฐานขอมูลทั้งหมดจะตองมีความคุนเคยกับโครงสรางฐานขอมูลพอสมควร และตอง 

สามารถสราง query ของตนเองได ซึ่งบนเว็บไซตมีการใหคําแนะนําในสวนนี้ดวย  การจะเขาถึง 

ขอมูลสวนนี้ ตองเสียคาใชจาย 

• สวนผูที่ตองการเพียงการตรวจสอบผลิตภัณฑรายชนิด สามารถตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูล 

ผลิตภัณฑยา DPD บนเว็บไซต (DPD online Query: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp- 
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mps/prodpharma/databasdon/dpd_index_e.html)  โดยกอนทําการคนขอมูล สามารถศึกษา 

วิธีการคนไดจากหนาคําแนะนําในการคนและหนาอธิบายศัพทเฉพาะตางๆ (terminology) เชน  

ความหมายของ “ตัวยาสําคัญ” “รหัส ATC” “กลุมยา” “เลข DIN” “รูปแบบยา” “ความแรงของยา”  

เปนตน 

การคนขอมูลผลิตภัณฑยาสามารถคนไดจากคําและกลุมคํา  สามารถคนโดยระบุ    

ชื่อบริษัทยา ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อการคา ชื่อสารสําคัญในผลิตภัณฑ หมายเลข DIN และหมายเลขกลุม 

ของสารสําคัญ (AIG number) การแสดงผลการสืบคนจากฐานขอมูลจะเรียงลําดับตามคะแนนที่ 

เกิดขึ้นตามเกณฑ เชน เปนคําที่มีในแบบฟอรม คําที่ปรากฏในหัวขอของบทความ สวนสรุปของ 

บทความ คําสําคัญของบทความ บรรทัดตนๆของบทความ หรือ คําที่มีความถี่ในการปรากฏ 

บอยกวาจะถูกนําเสนอขึ้นมากอน  เปนตน   
 
ตัวอยางการคนขอมูลจาก DPD Online จะใหขอมูลดังภาพ 
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เมื่อคลิกที่ชื่อบริษัทยา จะใหขอมูลที่อยูและผลิตภัณฑของบริษัทดังนี้  

 
3. ระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา (Drug safety profile)  

3.1 ระบบขอมูลอาการไมพึงประสงค (Canadian Adverse Reaction Information System, 
CADRIS) 

CADRIS เปนระบบขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของแคนนาดา ที่พัฒนาขึ้นมา 

ในป พ.ศ. 2508 ภายหลังการเกิดปญหาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา Thalidomide 

กฎหมายของแคนนาดากําหนดใหมีการติดตามผลการใชยาหลังการวางตลาด6

• ขอมูล: CADRIS เปนฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่รวบรวมขอมูลอาการไมพึงประสงค 

จากการใชยาที่หนวยงานในประเทศหรือบุคคลสงสัย รายงานเขามายังโปรแกรม 

ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของประเทศ (Canadian Adverse Drug  

Reaction Monitoring Program, CADRMP)7  CADRMP รวบรวมขอมูลรายงาน 

อาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกิดขึ้นในประเทศแคนนาดาและจากผลิตภัณฑที่ 

ไดรับอนุญาตใหจําหนายในแคนนาดา  ซึ่งครอบคลุมยา สารชีวภาพ (รวมผลิตภัณฑ 

เลือด วัคซีนปองกันโรค สารสําหรับการวินิจฉัย) ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และ 

ยากัมมันตรังสี   ขอมูลใน CADRIS จะไมรวมรายงานอาการไมพึงประสงคจากวัคซีน  

ภูมิคุมกัน ยาฆาแมลง เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค  

ความผิดพลาดทางการแพทย (medical errors) การบาดเจ็บจากการเปลี่ยนถาย  

(transfusion) ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑเหลานี้ จะถูกเก็บในตาง 
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ฐานขอมูล แตมีการเชื่อมผาน Cross-Branch Working Group 

นับจากป พ.ศ. 2508 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 CADRIS  มีรายงานอาการ 

ไมพึงประสงคจากการใชยามากกวา 160,000 รายงาน   ขอมูลที่เก็บรวบรวม ไดแก 

ขอมูลลักษณะของผลิตภัณฑ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา ผลิตภัณฑที่คาดวา

เปนตนเหตุของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ผลิตภัณฑอ่ืนที่ใชรวมดวย ขอมูล

การตรวจทางหองปฏิบัติการ และประวัติการรักษาทางการแพทย 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูรายงาน ผูปวย (เชน วันเกิด วันตาย ที่อยู) และบริษัทผูผลิต  

รวมทั้งการรักษาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ผลของอาการไมพึงประสงคจาก 

การใชยา วันที่เร่ิมเกิดอาการและวันที่อาการดีข้ึน lot number ของผลิตภัณฑยาที่ 

สงสัยวาเปนตนเหตุ และรหัสประจําตัวของบริษัทผูผลิต  จะถูกเก็บไวเปนความลับ 

ตามพรบ.การเขาถึงขอมูล (Access to Information Act)   ไมแสดงใหผูที่เขามาใช 

ขอมูล  การเปดเผยขอมูลเฉพาะนี้ จะกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามขอกําหนดของพรบ. 

เทานั้น    

ขอมูลในระบบ CADRIS มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพราะมีรายงานอาการไมพึง 

ประสงคจากการใชยาเขามาที่ Health Canada ทุกวัน 

• แหลงที่มาของขอมูล6:  รายงานอาการไมพึงประสงคของยาในแคนนาดา มี 

แหลงขอมูลสองสวนหลัก คือจากบริษัทผูผลิตยา และจากผูใชยา ไมวาจะเปน 

บุคลากรทางการแพทยหรือผูบริโภคทั่วไป  รายงานถูกสงเขามาสองรูปแบบ  คือ        

1) รายงานดวยความสมัครใจ โดยบุคลากรทางการแพทยหรือบุคคลทั่วไป 

2) รายงานภาคบังคับ ที่บริษัทยาตองรายงานแก Health Canada ตามกฎหมาย

อาหารและยา ซึ่งระบุวาบริษัทผูผลิตยามีหนาที่รับผิดชอบรายงานขอมูล

เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่วางขายในแคนนาดา 

โดยสรุปข้ันตอนการรายงานได    ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

ผูบริโภค  บุคลากร

ทางการแพทย 

บริษัทผูผลิตยา ศูนยอาการไมพึงประสงคแหงชาต ิ 

(ใน Ontario, Ottawa) 

ศูนยอาการไมพึงประสงค 

 ระดับภูมิภาค (7 แหง) 

ตรวจสอบคุณภาพและความ

สมบูรณของรายงาน 

นําขอมูลจากรายงานเขาระบบ

ขอมูล CADRIS 

ศูนยอาการไมพึงประสงควิเคราะหขอมูล สัญญาณ (signal) เตือน 
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 ผูที่รายงานอาการไมพึงประสงคของยา มีสามชองทางสําหรับการเขียนรายงานอาการ 

 ไมพึงประสงคจากการใชยา 

1) ใชแบบฟอรมรายงาน จาก webpage ของ MedEffect 

2) ติดตอศูนยอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของภูมิภาค ผานทางหมายเลข

โทรศัพทหรือโทรสาร (โดยไมเสียคาใชจาย)  

3) ใชเอกสารที่มีแทรกในสิ่งตีพิมพของ Compendium of Pharmaceuticals and 

Specialties (CPS)  

 เมื่อผูรายงาน กรอกเอกสารเรียบรอยแลว  สามารถสงเอกสารทางโทรสารหรือโทรศัพท  

 โดยไมเสียคาใชจาย  ซึ่งหมายเลขดังกลาว จะตอไปยังศูนยอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของรัฐ 

 หรือประเทศตอโดยตรง8  ขอมูลที่รายงานเขามาจะถูกศูนยอาการไมพึงประสงค (ทั้งในระดับภูมิภาค 

 และประเทศ)ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ กอนที่จะคียเขาฐานขอมูล  จากนั้น ศูนยฯ 

 ระดับประเทศจะวิเคราะหขอมูล หาสัญญาณ (signals) ที่บงบอกถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

 สุขภาพ สัญญาณนี้ไมใชตัวบงชี้ถึงความปลอดภัยโดยตัวมันเอง แตเปนดัชนีเบื้องตนเพื่อใชในการ 

 ติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑนั้นตอไป   

• ผูดูแลระบบขอมูล9:  การติดตามรวบรวมอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  

ดําเนินการโดย Marketed Health Products Directorate (MHPD) ซึ่งมีศูนย 

ปฏิบัติการในภูมิภาค รวม 7 แหง และในสวนกลางอีก 2 แหง   สวน Canadian  

Adverse Drug Reaction Monitoring Programme (CADRMP) เปนผูดูแลระบบ 

ขอมูล และไดรับความรวมมือจาก Marketed Health Products Safety and  

Effectiveness Information Division ซึ่งอยูภายใต Marketed Health Products  

Directorate ของ Health Canada   

• ผูใชขอมูล: ขอมูลใหมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาที่ผานการ 

     วิเคราะหแลว จะถูกสงไปยัง Health Product Advisories ที่ไดรับการแตงตั้งโดย  

 Health Canada หรือโดยบริษัทยา  สงไปยังบริษัทยา ซึ่งบริษัทยาจะสงตอขอมูลไปให 

 บุคลากรทางการแพทยและประชาชน รวมถึงการสงขอมูลไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ในการปรับปรุง product monographs ใหทันสมัยดวย 

 การมีระบบขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและการคนหาสัญญาณ 

อันตราย  อาจมีผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งใชขอมูลนี้ ดําเนินการ(ทางกฎหมาย)  

ตอไป  เชน  การทําการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาหลังการ 
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วางตลาด การประเมินลักษณะความเสี่ยงและประโยชนของผลิตภัณฑ การประกาศ 

แจงเตือนประชาชน การเพิกถอนยาออกจากตลาดยา  

• การเขาถึงขอมูล: ภายหลังการพัฒนาระบบ CADRIS ข้ึน นับเปนครั้งแรกที่ 

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพได  

โดยผานเว็บไซต http://www.cbc.ca/news/adr/database/database.jsp วิธีการคน 

ขอมูล สามารถใชชื่อยาหรือช่ือตัวยาสําคัญ ยาที่เกี่ยวของ อายุ เพศ ผลที่เกิดขึ้น  

นอกจากการเขาถึงขอมูลบนเว็บไซต  Health Canada ยังเผยแพรขอมูลจาก 

ฐานขอมูลนี้ แก ประชาชน ผูใหบริการสุขภาพ และผูที่สนใจทั่วไป โดยทําในรูปแบบ 

ระบบแจงเตือน เชน 

1) Canadian Adverse Reaction Newsletter (CARN)  เปนจดหมายขาว  

รายปกษ สงออกไปทุก 3 เดอืนเพื่อแจงเตอืนเกี่ยวกับอาการไมพงึประสงค

จากการใชยา และความปลอดภัยของยาที่มีการใชในแคนนาดา แกผู

ใหบริการทางการแพทย โดยจดหมายขาวนี้จะถูกสงใหแพทยไปพรอมกับ

วารสาร Canadian Medical Association Journal  สวนเภสัชกรและ

บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆรวมถงึผูสนใจทัว่ไป จะไดรับทางจดหมาย 

2) MedEffect e-Notice เปนบริการอีเมลที่ไมเสียคาใชจาย ที ่CARN แจง

เกี่ยวกับคําเตอืนเกี่ยวกับอาการไมพงึประสงคจากการใชยา รวมถงึแจง

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบตางๆ  ผูที่สนใจสามารถสมัครเขาใน 

mailing list ได โดยไมเสียคาใชจายที่

http://www.hc_sc.gc.ca/dhp_mps/medeff/subscribe-

abonnement/index_e.html10   

• ขอจํากัดของระบบขอมูล CADRIS7: วัตถุประสงคของ CADRIS คือการตรวจหา 

สัญญาณอันตราย (signal) ที่เปนไปไดของการเกิดอาการไมพึงประสงคจาก 

ผลิตภัณฑยา เพื่อนําไปสูการติดตามเฝาระวังและประเมินผลตอไป โดยตองอาศัย 

ระบาดวิทยาเขามาเสริม  ระบบขอมูลนี้ไมมีขอมูลที่สมบูรณของรายงานอาการไมพึง 

ประสงคจากการใชยา เนื่องจากรายงานบางสวนมีขอมูลไมครบถวน  ดังนั้นระบบ 

ขอมูลนี้เพียงระบบเดียว ไมสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับการประเมินความ 

ปลอดภัยของผลิตภัณฑได  ไมควรใชเปนตัวแทนของขอมูลยาทั้งหมดที่มีวางตลาดใน 

แคนนาดา และผูใหบริการไมควรใชขอมูลนี้ประกอบการตัดสินใจจายยา  นอกจากนี้  
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ระบบขอมูลยังมีขอจํากัดหลายดาน เชน 

 ระบบรายงานที่อาศัยความสมัครใจ (spontaneous) อาจทําใหการรายงาน 

ต่ํากวาความเปนจริง  โดยคาดวารายงานที่มีเขามา คิดเปนเพียงรอยละ 10  

ของอาการไมพึงประสงคฯที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น  

 การรายงาน “การคาดหมาย”ความสัมพันธของอาการไมพึงประสงคกับ 

ผลิตภัณฑยา ซึ่งไดจากการสังเกตของบุคคล  ไมใชการประเมินโดย Health  

Canada โดยตรง 

 ไมควรประเมินความชุกหรืออุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคฯ จาก 

จํานวนรายงานที่มีเขามา  และไมควรนําตัวเลขใดๆไปเปรียบเทียบกัน  

เนื่องจากยาที่มีการรายงานบอย อาจหมายความวายานั้นวางตลาดมานาน  

มีการใชแพรหลาย มีสวนแบงในตลาดสูง   หรือมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ 

ยาดังกลาวแกประชาชนมาก ก็เปนได 

 หากผลิตภัณฑประกอบดวยตัวยาสําคัญหลายตัว เปนการยากที่จะระบุวา 

อาการไมพึงประสงคเกิดจากยาตัวใด 

 ขอมูลในฐานขอมูล จะถูกแปลงเปนรหัส (code) ที่แสดงถึงอาการไมพึง 

ประสงคจากการใชยา ซึ่งการแปลงรหัสนี้ยังมีขอจํากัด 

 

4. ระบบฐานขอมูลการใชยา11 

4.1 ระบบขอมูลการใชยาตามใบสั่งแพทย (National Prescription Drug Utilization 
Information System, NPDUIS)  

NPDUIS เปนฐานขอมูลของแคนนาดา (pan-Canadian information system housing 

information) ที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนดานยา (Drug Benefit Formularies) คํารองดานยา 

(drug claims) สถิติทางประชากรและ drug plans ซึ่งไดรับการพัฒนาและดูแลโดย Canadian 

Institute for Health Information (CIHI) และ คณะกรรมการทบทวนราคายาติดสิทธิบัตร 

(Patented Medicines Prices Review Board, PMPRB12)   

• เปาหมาย: NPDUISวิเคราะหขอมูลดานการใช ราคายา แนวโนมราคายา เพื่อให 

 ระบบสุขภาพของแคนนาดามีขอมูลที่ถูกตองและลึกพอวาในประเทศมีการใชยา

อยางไร แหลงใดที่มีการเพิ่มขึ้นของราคายา และเพื่อใหแพทยและเภสัชกรมีขอมูล
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สําหรับตัดสินใจวางแผนในการใหบริการที่เหมาะสมแกผูปวย  นอกจากนี้ NPDUIS 

ยังรับผิดชอบในการใหขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยในดานการใชยาของประเทศ เพื่อ 

 สนับสนุนโครงการของรัฐบาลและเอกชนในการสรางนโยบายดานยาที่เหมาะสม และ 

 เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• ขอมูลที่ใหบริการ: มีชุดขอมูล 4 ชุดที่เชื่อมโยงกันอยู คือ 

1) ชุดขอมูลผลิตภัณฑยาและรายการยา (Drug Product and Formulary 

Module) 

2) ชุดขอมูลคํารอง (Claims Module)  

3) ชุดขอมูลสถิติประชากร (Population Statistics Module)  

4) ชุดขอมูลของโครงการหรือสิทธิประโยชนดานยา (Plan Information Module) 

 

และดวยโครงการเพิ่มคุณภาพของขอมูล (Data Quality Enhancement Program13)  

ทําให CIHI มั่นใจไดวาขอมูลที่จะใหบริการแกผูใชนั้น มีคุณภาพเพียงพอ  ในสวนการรักษา 

ความลับของขอมูล  CIHI มีนโยบายและหลักการสําหรับการปกปดหรือเปดเผยขอมูลตามที่

เห็นสมควร6,14 การประเมินผลการรักษาความลับนี้จะกระทําอีกครั้งกอนที่จะขยายฐานขอมูลเพื่อ

เชื่อมโยงกับภาคเอกชน  

• แหลงขอมูล: NPDUIS รวบรวมขอมูลจาก Drug plan ตางๆที่รัฐบาลเปนผูใหการ

สนับสนุน ซึ่งในปพ.ศ. 2547 CIHI ไดรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใหขยายความ

ครอบคลุมของ NPDUIS ไปยังขอมูลการใชยาในภาคเอกชน (เชน บริษัทประกัน

เอกชน และการใชจายดานยาโดยประชาชน) และเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหและ

ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการใชยา และขอมูลคาใชจายดวย 

• ผูดูแลระบบขอมูล: คณะกรรมการของ NPDUIS (NPDUIS Steering 

Committee)  ใหคําแนะนาํแก CIHI และ PMPRB ในดานการพัฒนา ทิศทางการ

วิเคราะห การจัดลําดับความสําคัญและทศิทางแผนกลยุทธของ NPDUIS  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการยังสรางกลไกใหภาคีหรือผูมีสวนไดเสียทั้งหมดและผูใชขอมูล ใหมสีวน

รวมในการแนะนําการปรับ ปรุงระบบขอมูล รวมถงึการเสนอประเด็นทีเ่กี่ยวของกับ 

NPDUIS เพื่อใหการบริหารจัดการตางๆเปนไปดวยความเรียบรอยและสนองความ

ตองการขอมูลของผูใชมากทีสุ่ด  
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 นอกเหนือจาก NPDUIS แลว ในแคนนาดายังมีแหลงของฐานขอมูลการใชยา (drug 

utilization database) มากหมายหลายแหลง ทั้งฐานขอมูล Drug plans ซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากจังหวัด/ แควน / รัฐบาลกลาง  ฐานขอมูล Drug plan ของเอกชน สถานพยาบาลตางๆ การ

สํารวจดานสุขภาพ รวมถึงบริษัทที่รวบรวมขอมูลการใชยาเพื่อใชในการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑ

ทางการคาดวย 

 

4.2 ฐานขอมูล Drug Plan ที่จังหวัด/แควนใหการสนับสนุน 
ในป พ.ศ. 2540 แหลงขอมูลภาครัฐคิดเปน 41% ของขอมูลใบส่ังยาทั่วทั้งแคนนาดา  

ฐานขอมูลของจังหวัดและแควนที่รัฐบาลสนับสนุนนี้ ใหขอมูลเกี่ยวกับประชากรจํานวนมากที่

เปนผูประกันตนและประเภทของยาที่ไดรับการสนับสนุนภายใตระบบประกันสุขภาพดานยาของ

แตละแหง  Drug plan สวนใหญ ครอบคลุมประชากรผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไปและผูที่ไดรับความ

ชวยเหลือดานการเงิน อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลนี้ยังมีปญหาหลายดาน เชน 

• การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน (เชน physician billing, hospital discharges,  

laboratory/diagnostic) มีความหลากหลายในแตละจังหวัด/แควน 

• มักมีการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพียงบางสวน 

• ความไมถูกตองสมบูรณของฐานขอมูล อันเนื่องดวยหลายสาเหตุ อาทิ 

 British Columbia, Saskatchewan และ Manitoba มี universal 

pharmacare plan  แตภายใตระบบประกันดานยาถวนหนานี ้มีประชากร

บางสวนที่อาจอยูภายใตระบบอ่ืน (เชน First Nations residents) ฉะนั้น 

ขอมูลการใชยาของพวกเขาอาจไมมีปรากฏในฐานขอมลูของจังหวัด/แควน 

 Drug plan ในระดับจังหวัด/แควน มักเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการสั่งจาย

ยาภายใตระบบประกัน  ฉะนั้น ยาใดที่ไมอยูใน drug plan  ก็มักไมมีการ

เก็บขอมูลการใชยานั้น    

 หาก Drug plan ใดที่รวมเรื่องการเบิกจายคืน โดยใหผูมีสิทธิยื่นใบเสร็จมา 

ฐานขอมูลจะมีเพียงขอมูลตามที่มีการสงมา   

 ยาที่ถูกจายผานโครงการพิเศษ อาจไมไดรับการบันทึกขอมูลไว เนื่องจาก

สวนใหญเปนการจายผานหองยาของโรงพยาบาลมากกวาผานรานยา

ชุมชน  ซึ่งหองยาของโรงพยาบาลไมไดเชื่อมตอกับฐานขอมูลของจังหวัด 
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4.3 ฐานขอมูล Drug Plan ที่รัฐบาลกลางใหการสนับสนุน 
ฐานขอมูลของโครงการยาที่รัฐบาลกลางเปนผูสนับสนุน เชน Correctional Services 

Canada, Department of National Defense, Non-insured Health Benefits, Royal 

Canadian Mounted Police, Veterans Affairs Canada ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลยาตามใบสั่ง

แพทยเฉพาะในสวนที่อยูภายใตระบบ Drug Plan และมักจะไมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของ

จังหวัด/แควน  

 

4.4 ฐานขอมูลการใชยาของสถานพยาบาล (Institutional Drug Utilization Databases) 

การใชยาในสถาบัน เชน ณ โรงพยาบาล สถานบริการผูปวย nursing home  โรงพยาบาล

เสริม (auxiliary hospital)  ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมมีความแตกตางมากระหวางแตละสถาบัน 

โดยไมมีความเชื่อมโยงของระบบคอมพิวเตอรที่ใช และไมมีความเชื่อมโยงในระบบการกระจาย

ยาการศึกษาการใชยาในโรงพยาบาลมักเปนการทบทวน medical chart มากกวาการวิเคราะห

จากฐานขอมูลดานยา  ในสถานพยาบาลหนึ่งๆ ระบบคอมพิวเตอรอาจแยกขอมูลยาตางหาก 

หรืออาจเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืนๆของผูปวยก็ได เชน ขอมูลการรักษาของผูปวย ผลการวินิจฉัย 

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  อยางไรก็ตาม ภายหลังการพัฒนาอํานาจความรับผิดชอบของ

ภูมิภาค ก็มีแนวโนมการปรับระบบคอมพิวเตอรของแตละสถานพยาบาลใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันมากขึ้น และมีโอกาสในการเชื่อมตอของขอมูลในแตละสถานพยาบาลในระดับภูมิภาค

มากขึ้น หรือกลายเปนฐานขอมูลระดับภูมิภาค 

 

4.5 ฐานขอมูล Drug Plan ภาคเอกชน 

ฐานขอมูลของระบบประกันเอกชนมีเพียงขอมูลที่เกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทยที่จายภายใต

ระบบประกันนั้นๆ หรือขอมูลอ่ืนเพิ่มเติมตามแตที่ผูมีสิทธิประกันตนยื่นเรื่องขอเบิกจายคืน 

 

4.6 การสํารวจดานสุขภาพ 

การสํารวจดานสุขภาพนี้ หมายรวมถึง การสํารวจประชากร การศึกษาทางเภสัชระบาด-

วิทยา เชน การสํารวจสุขภาพประชาชนของประเทศ (National Population Health Survey) การ

สํารวจความจาํกัดดานสุขภาพและกจิกรรม (Health and Activity Limitation Survey)  การ
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สํารวจการบริโภคแอลกอฮอลและยาของประเทศ (National Survey on Consumption of 

Alcohol and Other Pharmaceuticals) การสํารวจการสรางเสริมสุขภาพของแคนนาดา 

(Canada Health Promotion Survey) การสํารวจยากลุมที่ไมตองจายตามใบสั่งแพทย 

(National Non-Prescription Pharmaceutical Survey) และการสํารวจคาใชจายของครอบครัว 

(Family Expenditures in Canada Survey)  

นอกจากนี ้ยงัมีการสํารวจของอุตสาหกรรมยาขายสงและปลีกและของสถาบนัทางดาน

สุขภาพ  เชน การสํารวจของหนวยงานสถติิแหงชาติของแคนนาดา (Statistics Canada)15 ใน

ดานการซื้อขายยาสงและปลีกในรอบป (Statistics Canada Annual Wholesale and Retail 

Trade Survey) การสํารวจประจําปในอุตสาหกรรมเคมแีละผลิตภัณฑทางเคม ี(Statistics 

Canada Annual Survey of Manufacturers)  การสํารวจสินคาขายปลีก (Statistics Canada 

Retail Commodity Survey)  การสํารวจรายเดือนของราคาผูบริโภคและราคาโรงงาน (Statistics 

Canada monthly surveys of consumer prices and industrial producers’ prices)  การ

สํารวจราคายามีสิทธิบัตร โดยคณะกรรมการทบทวนราคายาติดสิทธบิัตร (Patented Medicine 

Prices Review Board)  และ การสํารวจประจําปในโรงพยาบาลโดย CIHI 

 

4.7 ผูใหบริการดานขอมูลใบสั่งแพทย (Prescription Information Providers) 

มีบริษัทที่รวบรวมขอมูลคํารองใบสั่งยา (prescription drug claim) แลวดําเนินการ

วิเคราะห กระจายขอมูล และขายขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมการใชยา รวมถึงแบบแผนการ

วินิจฉัยโรคและการรักษา  สองบริษัทใหญที่ดําเนินธุรกิจดานนี้ไดแก Brogan Inc. 

(www.broganinc.com) และ IMS Health Canada (www.imshealthcanada.com)  

 

ในป ค.ศ. 2000  Canadian Institute for Health Information (CIHI) ทําการสํารวจหนวยงาน

ตางๆ ที่เปนตัวแทนของบริษัทประกัน (ดานยา)เอกชน  หนวยงานที่ไมใชบริษัทประกันและไมมุงหวังผล

กําไร (ไดแก คณะแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร หนวยวิจัยดานสุขภาพ 

องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ องคกรที่เกี่ยวของกับรานยา กลุมผูบริโภค) ภาคอุตสาหกรรมยาเอกชน (ไดแก 

บริษัทยา prescription information providers รานยาสาขา บริษัทใหคําปรึกษา) ของรัฐและเอกชนตางๆ  

เพื่อประเมินการใชฐานขอมูลดานยาของหนวยงานเหลานี้ และเพื่อประเมินความจําเปนทั้งในปจจุบันและ

อนาคตสําหรับการรวมมือกันของภาคีตางๆที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลการใชยา11
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 ผลการสํารวจพบวา แหลงขอมูลหลักของการใชยาที่หนวยงานตางๆใช คือ ฐานขอมูลชุดสิทธิ

ประโยชนดานยา (Drug plan) ของแตละจังหวัด/แควน และ ขอมูลการใชยาจากบริษัทที่ใหบริการขอมูล  

ผูใชขอมูลเหลานี้ คาดหวังใหมีการขยายฐานขอมูลเพื่อใหครอบคลุมขอมูลตอไปนี้ดวย 

• ดานการใชยา (drug utilization) จากชุดสิทธิประโยชนดานยาของรัฐบาลกลาง  

• การบริการฉุกเฉินและการบริการตอเนื่อง (acute care, continuing care system) 

• ขอบงใชของยาที่ไดรับการรับรองโดย Therapeutic products programme 

• DIN history 

• วิธีการบริหารยาที่มีการสั่งจายจริง 

• สถานะของยา (เชน เปนยาทั่วไป หรือ ยาที่จํากัดการใช) 

• ปฏิกิริยาระหวางยา 

ขอความหรือคําแนะน• ําที่เภสัชกรใหแกผูรับบริการ 

ฐาน

4.8 National Health Expenditure Database (NHEX)16

วัตถุประสงคของฐานขอมูลคาใชจายดานสุขภาพของประเทศแคนนาดา (National 

Healt

มีมากกวา 40 ประเภท โดยอาจแบง

 

ปญหาที่หนวยงานตางๆประสบในการใชฐานขอมูล คือความจํากัดในการเขาถึงฐานขอมูล และการที่

ขอมูลตาง ๆ ไมเชื่อมโยงกัน 
 

h Expenditure database, NHEX) คือ เพื่อรวบรวม ดําเนินการ และวิเคราะหขอมูล

คาใชจายดานสุขภาพทั้งหมด (รวมถึงคายา) ในมุมมองมหภาคของแคนนาดาโดยแยกตามการ

จาย และแหลงเงิน    และเพื่อสนับสนุนการเปรียบเทียบระหวางจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ   

อีกทั้งยังสนับสนุนการวางนโยบายและการตัดสินใจในระดับทองถิ่นและประเทศ รวมถึง

สนับสนุนการวิเคราะหและวิจัยของหนวยงานอื่นอีกดวย  

• ขอมูล: ขอมูลคาใชจายในฐานขอมูล NHEX 

ขอมูลตามจังหวัด หรือ แบงตามประเภทของแหลงเงินได 5 แหลง คือ รัฐบาลกลาง, 

จังหวัด, แควน, คณะกรรมการชดเชยผูใชแรงงานและกองทุนประกันสังคมอื่นๆ, และ 

ภาคเอกชน  ขอมูลคาใชจายดานสุขภาพ รวมคาใชจายทุกอยาง เชน คาใชจายใน

สถานพยาบาล เงินลงทุนดานตางๆของสถานพยาบาล คาทันตกรรม คาตรวจสายตา

และประกอบแวนสายตา คากายภาพบําบัด คาบริหารจัดการโครงการตางๆ คา
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กิจกรรมรณรงคเพื่อประชาชน คาวิจัย คาเดินทาง การฝกบุคลลากร คาเครื่องมือ

แพทย คาบุคลากร เปนตน   

ในสวนขอมูลที่เปนคายาจ ะครอบคลุมคายาตามใบสั่งแพทย และยาทั่วไปที่ซื้อได 

เอง

ั้งนี้  

 

ับผิดชอบใน 

การ ี่ 

าความลับ NHEX มี โครงการเพิ่ม 

คุณ ูล  

ที่ 

 ารรวบรวมจากเอกสารตางๆของรัฐ (เชน 

• : Canadian Institute for Health Information (CIHI) 

กฐานขอมูลนี้ไดหรือขอ

 จากรานยา (เปนราคาที่ผูปวยซื้อ รวมคาfee คาmark-up และภาษี) และ 

 ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคล เชนน้ํายาบวนปาก ชุดตรวจเบาหวาน  ท

 ขอมูลคาใชจายดานยาที่มีการจายในโรงพยาบาลและในสถานพยาบาลทั่วไปจะไม

 รวมอยูในสวนของยานี้ แตแยกอยูหมวดคาใชจายของสถานพยาบาล 

 คาใชจายที่มีในฐานขอมูล NHEX จะอางอิงโดยใชหลักตามความร

 จาย มากกวาจะอางอิงวาแหลงเงินนั้นมาจากที่ใด เชน งบประมาณดานสุขภาพท

 รัฐบาลกลางโอนใหจังหวัด จะถูกระบุในฐานขอมูลวาจังหวัดเปนผูจายใหประชาชน  

 เนื่องจากเปนความรับผิดชอบของจังหวัดในการบริหารจัดการและกระจายทรัพยากร 

 เพื่อจัดสรรบริการดานสุขภาพใหประชาชน 

 เพื่อใหมั่นใจในดานคุณภาพและการรักษ

 ภาพของขอมูล (Data Quality Enhancement Program) และการเปดเผยขอม

 โดยเฉพาะขอมูลที่ไดจากบริษัทประกันเอกชนและAC Nielsen Canada จะตอง 

 เปนไปตามนโยบายของ CIHI ที่วาดวยหลักการรักษาขอมูลสวนบุคคล   กรรมการ

 ปรึกษาของ NHEXประกอบดวยตัวแทนจากกลุมวิจัยและผูใชขอมูลที่มีความ 

 เชี่ยวชาญในดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

• แหลงขอมูล: ขอมูลในฐานขอมูลนี้ไดจากก

บัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานในระดับทองถิ่นและประเทศ) จากบริษัท

ประกันเอกชน จากหนวยงานสถิติของแคนนาดา (Statistics Canada) และ AC 

Nielsen Canada  

ผูดูแลระบบขอมูล

• ผูใชขอมูล: ผูสนใจทั่วไป ส่ือมวลชน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย 

• การเขาถึงขอมูล: ส่ือมวลชนสามารถขอขอมูลพื้นฐานจา

สัมภาษณเพิ่มเติมจาก Media relations department ของ CIHI  นิสิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสามารถขอขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจายผาน Graduate Student Data 
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Access Program (GSDAP)  สวนนักวิจัยหรือผูสนใจอื่นๆก็สามารถขอขอมูลไดโดยมี

คาใชจายในการบริหารจัดการเบื้องตน  
 

4.9 Drug Programs Information Network (DPIN) ของจังหวัด Manitoba:  
เปนเครือขายขอมูลการใชยาที่ติดตามปริมาณการใชและคาใชจายของผูที่มีสิทธิภายใต

ระบบประกันสุขภาพของจังหวัดที่จายไปสําหรับยาตามใบสั่งแพทย ซึ่งทําใหเภสัชกรรานยาทราบ

วา ผูปวยที่มารับบริการยังคงตองจายสวนแรก(deductible)สําหรับคายา หรือจายรวมเปนจํานวน

เงินเทาใด 
 

4.10 Health Network ของจังหวัด Ontario17:  
เปนระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ทที่ชวยในการติดตามและควบคุมการใช

สิทธิของผูปวย รวมถึงการเรียกเก็บเงินคายาในระดับจังหวัด  

• ขอมูล: Health Network มีขอมูลสิทธิในการเบิกจายคารักษาพยาบาลของ

ผูประกันตนและขอมูลประวัติการใชยาของผูประกันตน ทําใหมีบทบาทหลายดาน เชน  

 รายงานการใชบริการของผูปวย และการเรียกเก็บเงิน ณ เวลาจริง  

 ตรวจสอบและแจงใหเภสัชกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือสวนรวมจาย 

ของผูปวยที่มารานยา โดยอัตโนมัติ 

 ตรวจสอบการรักษาที่ผานมา ยาที่ใชรวมกัน ระยะเวลาที่ถูกตองสําหรับการ 

เติมยาในใบสั่งแพทย (refill prescription)  รวมถึงตรวจหาปฏิกิริยาระหวาง 

ยา, การรับใบส่ังยาซ้ําซอน หรือ การพบแพทยซ้ําซอน และการใชสิทธิอยาง

ไม 

เหมาะสม 

 ติดตามการจายยาในแตละวัน  และจํากัดและควบคุมปริมาณการจายยา 

 เอื้อตอการติดตามการใชยาทั้งแบบศึกษาไปขางหนา (prospective DUR) 

และการติดตามแบบยอนหลัง (retrospective DUR) 

 แจงถึงการเปลี่ยนแปลงแผนสุขภาพและนโยบายตางๆ ใหเภสัชกรรานยา

ทราบ ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

• แหลงขอมูล:  Health Network เชื่อมรานยาทุกรานใน Ontario  รวมประมาณ 

2,500 ราน กับฐานขอมูลชุดสิทธิประโยชนดานยาของ  Ontario Drug Benefits 
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program ของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health & Long-term care 

computer system)  

• ผูดูแลระบบขอมูล: Ontario Drug Programs Project ซึ่งเปนฝายหนึ่งของ Drug 

Program Branch เปนผูดูแลจัดทํา   

• ผูใชขอมูล: เภสัชกรรานยา 

• การเขาถึงขอมูล: online 

 

5. ระบบขอมูลบุคลากรทางการแพทย (Health Personnel Database, HPDB)18 

Health Personnel Database ของแคนนาดา เปนฐานขอมูลเดียวของประเทศที่รวบรวมขอมูล 

บุคลากรทางการแพทยหลากหลายสาขาไวดวยกัน  ดวยจุดมุงหมายสําหรับใหแตละจังหวัดใชประกอบการ

พิจารณาวางแผนกําลังคน และสําหรับผูที่ตองการทําวิจัย 

• ขอมูล: Health Personnel Database  ประกอบดวยขอมูลจํานวนบุคลากรทาง

การแพทยในแคนนาดา  รายละเอียดของขอมูลสําหรับแตละวิชาชีพจะแตกตางกัน

ตามขอมูลที่สามารถรวบรวมได แตโดยพื้นฐาน จะมีขอมูลจํานวนผูใหบริการในแตละ

จังหวัดเปนรายป  ขอมูลที่มีเพิ่มเติม เชน สถานะการทํางานของบุคลากรนั้น (ข้ึน

ทะเบียนและยังทํางานอยูหรือไม)  ฐานขอมูลนี้ ไมอยูในรูปที่สามารถดาวนโหลดได  

ขณะนี้ (พ.ศ.2548) ขอมูลลาสุดที่รวบรวมไดคือขอมูลป พ.ศ. 2545 

• แหลงขอมูล: ขอมูลบุคลากรทางการแพทยนี้ รวบรวมจากผูใหบริการกวา 300 แหง  

เชน  จากองคกรวิชาชีพ  หนวยงานที่มีหนาที่ ข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพใน

ระดับประเทศและจังหวัด รัฐบาล และสถานศึกษา 

• ผูดูแลระบบขอมูล: Canadian Institute for Health Information (CIHI) 

• ผูใชขอมูล: หนวยงานดานสาธารณสุขของจังหวัด ส่ือมวลชน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย 

• การเขาถึงขอมูล: ส่ือมวลชนสามารถขอขอมูลพื้นฐานจากฐานขอมูลนี้ไดหรือขอ

สัมภาษณเพิ่มเติมจาก Media relations department ของ CIHI นิสิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสามารถขอขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจายผาน Graduate Student Data 

Access Program (GSDAP) สวนนักวิจัยหรือผูสนใจอื่นๆก็สามารถขอขอมูลไดโดยมี

คาใชจายในการบริหารจัดการเบื้องตน 
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ฐานขอมูลที่แยกรายวิชาชีพ ที่เดนชัดคือ ฐานขอมูลของแพทย และพยาบาล  ไมพบฐานขอมูลของ

เภสัชกรแตอยางใด  สําหรับของแพทย ยงัมีแยกหลายฐานขอมูลตามประเภทของแพทย เชน National 

Physician Database (NPDB)19 ซึ่งใหขอมลูเกี่ยวกับแพทยที่รับคาตอบแทนตามลักษณะงาน (fee-for-

service physician) ที่รวบรวมจากระบบประกันสุขภาพของแตละจังหวัด หรือ Southam Medical 

Database (SMDB) ซึ่งเปนฐานขอมูลจํานวนและแบบแผนการกระจายตัวของแพทยแคนนาดา ซึ่ง CIHI   

ซื้อขอมูลรายปจากบริษทัธรุกิจเอกชนและเปดใหบริการขอมูลโดยไมเสียคาใชจาย 

(http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=hhrdata_smdb_e) 

 
6. ฐานขอมูลการเบิกจายคายา (Canadian Drug Claim Database)20 

Palmer D’angelo Consulting Inc. (PDCI) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลการเบิกจายคายาใน 

ระดับจังหวัด  แบบออนไลน  ที่เรียกวา  “C-MAP Canadian Drug Claims Database Online” สําหรับ

ประชาชนที่ตองการจะดูขอมูลและทํารายงานดวยตนเอง 

• ขอมูล: ฐานขอมูล C-MAP นี้ ประกอบดวยรายละเอียดของการเบิกคายาและขอมูลราคา

ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ของชุดสิทธิประโยชนดานยาของจังหวัดและรัฐบาลกลาง   ขอมูลจะมี

การปรับปรุงใหทันสมัยเสมอปละ 4 คร้ัง   

• ผูดูแลระบบขอมูล: Palmer D’angelo Consulting Inc. (PDCI) 

 • การเขาถึงขอมูล:  ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดเสมอเพียงตออินเตอรเน็ท และไมตอง

อาศัยโปรแกรมหรือเลขอนุญาตเพิ่มเติม สามารถคนหาขอมูลการเบิกจายจากฐานขอมูล

ออนไลนนี้ดวยชื่อยาหรือของกลุมสารเคมี ทําใหไดรายงานที่มีมาตรฐานออกมา เชน ยา 

25 อันดับตนที่มีการใชมาก และรายงานประจําปการเบิกจายในแตละจังหวัด  นอกจากนี้ 

ยังสามารถดาวนโหลดขอมูลมาเก็บในรูปแบบของ Excel file ทําใหสามารถนําไปวิเคราะห

หรือจัดรูปแบบไดงาย  อยางไรก็ตาม ผูใชขอมูลจะตองจายรายปเปนเงิน $12,000 – 

$14,000 ตอป ตามประเภทการเปนสมาชิกของ C-MAP Canadian Drug Benefit Plans   
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7. ฐานขอมูลการจดสิทธิบัตรยา (Canadian Patent Register Database)21 
ฐานขอมูลสิทธิบัตรยา (Patent database) นี้ เปนรายการยาเรียงตามตัวอักษร ขอมูลสิทธิบัตร  

วันที่หมดสิทธิบัตร และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของตามระเบียบวาดวยยาติดสิทธิบัตร  

• ขอมูล: ขอมูลแบงเปนสามสวนหลัก คือ ยา, Patent Service Table และ Submission 

Certification Table  ในสวนของตารางเกี่ยวกับยา ประกอบดวยขอมูลรหัสตัวยา ตัวยา

สําคัญ ชื่อการคา วิธีการใชยา ความแรงของยาตอหนวย เปนการใชยาสําหรับมนุษยหรือ

สัตว กลุมการรักษาของยา รูปแบบยา และหมายเลข DIN  ในสวนของ Patent Service 

Table ประกอบดวยขอมูลหมายเลของแบบฟอรม รหัสยา หมายเลขสิทธิบัตร (Canadian 

Intellectual Property Office, CIPO เปนผูออกหมายเลขให) ประเภทสิทธิบัตร วันที่ขอ

สิทธิบัตร วันที่ไดรับ และวันหมดอายุของสิทธิบัตร ชื่อบริษัท ชื่อสกุลผูที่เกี่ยวของ ที่อยู 

เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย  สวน Submission Certification Table ประกอบดวยขอมูล

หมายเลขของแบบฟอรมที่รองขอการจดสิทธิบัตร รหัสยา หมายเลขแบบฟอรม ลําดับการ

ยื่นขอ วันที่ยื่นขอ CR_DATE NOC_DATE การพิจารณาสิทธิบัตร ผลการพิจารณา วันที่

ไดรับสิทธิบัตร ประวัติการยื่นขอสิทธิบัตร และมีขอมูลของผูที่เกี่ยวของเหมือนใน Patent 

Service Table 

• ฐานขอมูล Patent register database มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทุกสัปดาห   สวน

การจดสิทธิบัตรของจริง ยังคงมีอยูที่สํานักงานของ Therapeutic Products Directorate 

(TPD) และผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกวันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 9.00-17.00 น.  

• ผูดูแลระบบขอมูล: Health Canada และTherapeutic Products Directorate   

• การเขาถึงขอมูล: สามารถสืบคนขอมูลสิทธิบัตรยาไดจาก 

http://www.patentregister.ca/    โดยอาจคนจาก ชื่อยา ชื่อการคา หมายเลขสทิธิบตัร 

หรือหมายเลข DIN  นอกจากนี้บนเว็บไซตยังมีรายการยาที่รับสิทธิบัตรใหมในรอบ 30 วัน

กอนหนานัน้ และรายการยาที่จะหมดสทิธิบัตรในอีก 30 วันขางหนาดวย  สวนผูทีส่นใจ

ดาวนโหลดฐานขอมูล Patent Register Database ทั้งหมด สามารถดาวนโหลดไดที ่

http://cpe0013211b4c6d-cm00140492cd5e.cpe.net.cable. 

rogers.com/patent/english/download.cfm ซึ่งขอมูลจะอยูในรูปของ zipped text files  

ผูใชจึงตองมีความรูเรื่องฐานขอมูลและสามารถสราง queries ของตนเองขึ้นมา จงึจะ

สามารถใชฐานขอมูลนี ้ อยางไรก็ตาม มีขอแนะนาํอธิบายวธิีใชบนเวบ็ไซดดังกลาวดวย  
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หนวยงานหลักที่เกี่ยวของในระบบขอมูลยา  

1. Health Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/) 

Health Canada เปนหนวยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลาง  มีคณะกรรมการที่ปรึกษา

หลายดานที่เกี่ยวของกับยา   

2. Canadian Institute for Health Information (CIHI) (http://secure.cihi.ca/cihiweb/splash.html) 

CIHI เปนหนวยงานอิสระของรัฐบาลกลาง ซึ่งไมหวังผลกําไร  กําเนิดขึ้นในเดือน

กุมภาพันธ ค.ศ. 2002 โดยการสนับสนุนดานการเงินและการบริหารจัดการโดยรัฐมนตรี

สาธารณสุขของประเทศ CIHI รับผิดชอบในการสราง พัฒนาและบํารุงระบบขอมูลดานสุขภาพและ

บริการสุขภาพ  CIHI มีฐานขอมูลขนาดใหญของขอมูลคาใชจายดานสุขภาพ บริการสุขภาพและ

วิชาชีพ ซึ่งอยูในระบบขอมูลการใชยาตามใบสั่งแพทยของประเทศ (National Prescription Drug 

Utilization Information System, NPDUIS)  โดย CIHI มีหนาที่และขอมูลที่เกี่ยวของ เชน  ให

ขอมูลที่เปรียบเทียบไดอยางละเอียด เปนรูปธรรม วัดได และถูกตอง แกผูใหบริการทางการแพทย

และสาธารณชน ประเมินและรับรองยาตามใบสั่งแพทยตัวใหม ติดตามประเมินยาตามใบสั่งแพทย

ที่มีใชอยู ติดตามและดูแลควบคุมราคายา 
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	 ผู้ใช้ข้อมูล: เภสัชกรร้านยา 
	 การเข้าถึงข้อมูล: online 
	ข้อมูล: Health Personnel Database  ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในแคนนาดา  รายละเอียดของข้อมูลสำหรับแต่ละวิชาชีพจะแตกต่างกันตามข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ แต่โดยพื้นฐาน จะมีข้อมูลจำนวนผู้ให้บริการในแต่ละจังหวัดเป็นรายปี  ข้อมูลที่มีเพิ่มเติม เช่น สถานะการทำงานของบุคลากรนั้น (ขึ้นทะเบียนและยังทำงานอยู่หรือไม่)  ฐานข้อมูลนี้ ไม่อยู่ในรูปที่สามารถดาวน์โหลดได้  ขณะนี้ (พ.ศ.2548) ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้คือข้อมูลปี พ.ศ. 2545 
	 แหล่งข้อมูล: ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์นี้ รวบรวมจากผู้ให้บริการกว่า 300 แห่ง  เช่น จากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพในระดับประเทศและจังหวัด รัฐบาล และสถานศึกษา 
	 ผู้ดูแลระบบข้อมูล: Canadian Institute for Health Information (CIHI) 
	 ผู้ใช้ข้อมูล: หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัด สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย 
	 การเข้าถึงข้อมูล: สื่อมวลชนสามารถขอข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลนี้ได้หรือขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมจาก Media relations department ของ CIHI นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน Graduate Student Data Access Program (GSDAP) ส่วนนักวิจัยหรือผู้สนใจอื่นๆก็สามารถขอข้อมูลได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเบื้องต้น 


