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ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
ภาพรวมดานสุขภาพระดับประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health; DH) มีหนาที่กําหนดนโยบายดานสุขภาพและ

สังคมของประเทศอังกฤษ สรางมาตรฐานและผลักดันใหมีการพัฒนาในทุกๆ ดานของการบริการ

สุขภาพแหงชาติ (National Health Service; NHS) และการสาธารณสุขใหทันสมัย ซึ่งมีหนาที่

รับผิดชอบ คือ 1 

• กําหนดทิศทางการดําเนินงานทุกดาน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ NHS และการ

ดูแลดานสังคม 

• กําหนดมาตรฐานแหงชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

• สรางความเชื่อมั่นทางดานทรัพยากรและการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อรับรองวาสามารถ

ใหบริการได 

• ทํางานรวมกับหนวยงานที่สําคัญอื่นๆ เพื่อประกันคุณภาพการบริการ เชน 

 คณะผูกําหนดยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategic Health Authorities; SHA) 

สํานักงานใหญของ NHS ประจําทองถิน่ 

 The Commission of Healthcare Audit and Improvement (CHAI) and the 

Commission for Social Care Inspection (CSCI), new independent bodies 

 The NHS Modernization Agency and the Social Care Institute for 

Excellence to identify and spread best practice locally. 

 

โดยสวนที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรม มีดังนี้ 2 

• กฎขอบังคับการบริการทางเภสัชกรรม (NHS Pharmaceutical Services Regulations) 

• ใบส่ังยาและการสั่งจายยา (Prescriptions and Prescribing) 

• การบริการเภสัชกรรมระดับทองถิน่ (Local Pharmaceutical services; LPS) 

• โครงการราคายาสูงสุด (Maximum price scheme) 

• ยาชื่อสามัญ (Generic medicines) 

• การสั่งจายยาในระดับปฐมภูมิและการตั้งงบประมาณ (Primary care prescribing and 

budget-setting) 

• กรอบขอตกลงสําหรับรานขายยาชุมชน (Contractual framework for community 

pharmacy) 
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• ตัวชี้วัดการแขงขันและการปฏิบัติงานที่แสดงความสาํเรจ็ของเภสัชอุตสาหกรรม 

ในสหราชอาณาจักร (New competitiveness and performance indicators show 

success of UK’s pharmaceutical industry) 

• การพัฒนาการบริการผลิตยาโรงพยาบาลสําหรับ NHS ใหทันสมัย (Modernizing the 

NHS hospital medicines manufacturing service) 
 
ภาพรวมระบบประกันสุขภาพและสิทธิประโยชนดานยา 
1. ภาครัฐ  

ประเทศอังกฤษสรางหลักประกันสุขภาพทั่วหนาแกประชากรตั้งแตปค.ศ. 1948 รัฐเปนผูจาย

และจัดบริการ โดยมีการบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service, NHS) เปนองคกรหลักใน

การจัดการ ประกันสุขภาพและบริการโดยภาคเอกชนเปนเพียงสวนนอยและเสริมระบบซึ่งจัดโดยรัฐ 3 

 
การคลังของระบบ  

• แหลงที่มาของงบประมาณ  

แหลงรายไดสําหรับบริการทางดานสุขภาพที่จัดโดย NHS มาจากภาษีทั่วไป จากคายาและ

รายไดอ่ืนอีกเล็กนอย งบประมาณมีการจัดสรรเปนรายป  

สวนของบริการภาคเอกชนมาจากประกันเอกชน 

• บทบาทรัฐ-เอกชนทางดานการคลัง 

รัฐมีบทบาทหลัก เอกชนเปนบทบาทเสริมสวนนอยเทานั้น  

• ภาระทางการเงินของประชาชน/ ผูปวย 

ประชาชนสนับสนุนทางดานการเงินโดยผานทางภาษีทั่วไป 

การใชบริการทางการแพทยและโรงพยาบาลทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยในไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ผูปวยรวมจายคายาตามใบสั่ง (ยกเวนเด็ก คนชรา และผูปวยบางกลุม) ยาที่ซื้อเองโดยไม

มีใบส่ังยาและแวนตาไมไดครอบคลุม 

การซื้อประกันเอกชนตองจายเบี้ยประกันเอง 

• มาตรการจายคาบริการ 

1. ผูใหบริการปฐมภูมิ 
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (general practitioner, GP) มีรายไดจากการบริการ 3 สวนคือ 1) การ

จายตอหัวประชากรที่ข้ึนทะเบียนกับ GP นั้นๆ (capitation) 2) fees จากบริการพิเศษบางอยาง เชน

เยี่ยมไขนอกเวลาหรือ immunization 3) practice allowances จากการจัดบริการจําเพาะบางอยาง 

เชนบริการสําหรับผูสูงอายุ รายไดจากบริการของ GP เพิ่มหรือลดตามจํานวนผูปวยเปนหลัก 
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การจายคาตอบแทนแพทยข้ึนกับการเสนอขององคกรอิสระคือ Doctors’ and Dentists’ 

Review Body 

เภสัชกรไดรับการจายคายาแบบ cost plus และไดรับคาตอบแทนการจายยา (dispensing 

fees) ในสัดสวนที่ลดลงตามจํานวนใบสั่งยาที่แตละคนใหบริการ โดยคาจายยานี้ไดรับการจัดสรรเปน

กอนรวมทั้งหมดเปนรายป จากการเจรจาระหวางองคกรเภสัชกรกับกระทรวงสาธารณสุข 4 

2. ผูใหบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ (Secondary/ Tertiary Care Providers) 

โรงพยาบาลไดรับงบประมาณตามขอตกลงกับ District Health Authority ในดานบริการและ

จํานวนผูปวยที่รับบริการ 

แพทยในโรงพยาบาลไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน 

 
ระบบบริการ  
1. ทางเลือกใชบริการของผูบริโภค การเขาสูระบบ และการสงตอ  

ชาวอังกฤษเมื่อเจ็บปวยอาจไปพบแพทยเพื่อตรวจ หรือพบเภสัชกรเพื่อซื้อยาที่ไมตองใชใบส่ัง

ยา หรือไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็ได  

ประชาชนสวนใหญข้ึนทะเบียนกับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (GP) ที่ข้ึนทะเบียนกบั NHS แตละคน

สามารถเลือกขึ้นทะเบียนกับ GP ที่ตนเองตองการ หรือเปลี่ยน GP ก็ได อยางไรก็ตาม ทางเลือกอาจมี

ไมมากนักโดยเฉพาะในชนบท 

GP ทําหนาที่ gatekeeper ของระบบ เปนผูตัดสินใจหลักในเรื่องการสงตอผูปวยไปยังแพทย

ผูเชี่ยวชาญและโรงพยาบาล หลังจากการตรวจรักษา แพทยผูเชี่ยวชาญอาจสงตอผูปวยเขาพักใน

โรงพยาบาล สงกลับไปให GP หรือสงตอไปยังหนวยบริการในชุมชนอ่ืนๆ เชน nursing home 

2. บทบาทรัฐ-เอกชนในการใหบริการ  

การบริการระดับปฐมภูมิในคลินิกและรานยาจัดโดยภาคเอกชน โดยที่ผูใหบริการในระบบ

ประกันสุขภาพแหงชาติตองขึ้นทะเบียนกับ NHS 

โรงพยาบาลสวนใหญเปนของรัฐ 

 การบริหารชุดสิทธิประโยชนดานยาของประเทศอังกฤษโดย NHS ใชวิธีคัดเลือกยาเขาบัญชี

รายการยาที่มีลักษณะเปน negative list หรือรายการยาที่รัฐไมใหการอุดหนุน ซึ่งในที่นี้แบงออกเปน 2 

กลุมคือพวกที่เปน Blacklist และพวกที่เปน gray list ซึ่งตางกันตรงที่ยาที่อยูใน gray list อาจจะไดรับ

การอุดหนุนจากรัฐในกรณีที่ผูปวยไมสามารถใชยาอื่นที่รัฐใหการอุดหนุนไดแลว ซึ่งการใหการอุดหนุน

ยากลุมนี้ตองมีการพิจารณาเปนรายๆ ไป 

 รัฐมีนโยบายใหผูปวยรวมรับผิดชอบจายคายาบางสวน เมื่อผูปวยมาซื้อยาที่รานยาผูปวย

จะตองจายสวนรวมจายในอัตรา £6.10/item (พ.ศ. 2543) รัฐไดใหการยกเวนแกเด็กที่อายุนอยกวา 16 
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ป ผูสูงอายุ ผูมีรายไดต่ํา ผูที่เปนโรคเรื้อรัง และใชยาอยางจําเพาะกับโรคบางอยางซึ่งตองใชยาในระยะ

ยาว เชน ยาคุมกําเนิด จากสถิติในป พ.ศ. 2538 มีผูปวยที่ไดรับการยกเวนไมตองจายสวนรวมจายมาก

ถึง 84% ของผูที่มารับบริการทั้งหมด 

 รานยาในเครือขายของ NHS จะสงใบสั่งยาที่ตนไดจายยาใหกับผูปวยในรอบ 1 เดือน ใหกับ 

Pharmaceutical Pricing Authority (PPA) เภสัชกรประจํารานยาจะไดรับเงินคาวิชาชีพซึ่งเปนคาคงที่

ตอ 1 รายการยา (flat fee) เทากับ 95 เพ็นนี/รายการ สําหรับรานยาที่มีการจายยาจํานวนมาก 

(มากกวา 1,600 รายการ/เดือน) จะไดรับคาวิชาชีพเพิ่มเติมเปนเงินประมาณ  £17,000 ตอป สวนรานที่

จายยา 1,100-1,600 รายการ/เดือน จะไดรับเงินพิเศษนี้ในสัดสวนที่นอยลงไป ในขณะที่รานยาที่ไมได

เขาขายที่จะไดรับเงินพิเศษนี้ก็จะไดรับการชดเชยในสวนของตนทุนภายใตระบบ Essential Small 

Pharmacies scheme  

 PPA จะทําการคืนเงินใหกับรานยาเทากับตนทุนที่รานยาซึ้อยามาจําหนาย โดยที่ PPA จะได

ขอมูลตนทุนราคายาของรานยาจากบริษัทผูผลิตโดยตรง   

    
บัญชีรายการยา 

 เร่ืองเกี่ยวกับยา ขอบเขตชุดสิทธิประโยชนของ NHS มีความชัดเจนมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ ในป 

1985 อังกฤษ เลือกใช Selected listed ในการจํากัดชนิดของยาที่สามารถสั่งจายผานใบสั่งยาของ 

NHS ได โดยแบงเปน 2 รายการ คือ 

Schedule 10 ในขอกําหนดของ NHS (General medicine service) 1992 ระบุรายการยาที่รัฐ

ไมใหการอุดหนุน ซึ่งรูจักดีในนาม “Blacklist” 

Schedule 11 ประกาศผานขอกําหนดฉบับเดียวกัน เปนรายการยาที่สามารถสั่งใชสําหรับ

ผูปวยบางประเภทเพื่อรักษาอาการเฉพาะบางอยาง โดยปกติรัฐไมใหการอุดหนุนยาในบัญชีนี้ ยกเวน

ในกรณีที่ผูปวยมีความจําเปนตองใชยานี้จริงๆ ซึ่งรัฐจะพิจารณาใหการอุดหนุนเปนรายๆ ไป บัญชี

รายการยานี้จะเรียกวา “Gray list” 

 โดยทั่วไปคณะกรรมการที่พิจารณาคัดเลือกยาที่ไมใหการอุดหนุน หรือ Advisory Committee 

on NHS Drugs (ACD) จะพิจารณาเลือกยาที่ไมใหการอุดหนุนเขาสู 2 บัญชีโดยคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1. ความจําเปนในการรักษาโรค 

มียาอยู 17 กลุมที่ถูกพิจารณาวาไมมีความจําเปนในการรักษาโรค และมีราคาไมแพง  

หรือผูปวยจะจายได เชน ยาแกปวด ยาชวยยอย ยาระบาย ยาแกหวัด วิตามิน ยานอน 

หลับ ยาแกทองเสีย ยาแกแพ ยาคลายเครียด ยาลดการอยากอาหาร ยาสําหรับโรค 

ผิวหนัง ยาคุมกําเนิด  ยาสําหรับสอดชองคลอด หรือทวารหนัก ยาทาภายนอก 
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2. ยาที่ ไมมีความจําเปนชัดเจนในการใช รักษาโรค  และหรือยาที่ ไมคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร 

3. ยาที่สามารถซื้อไดโดยไมตองมีใบส่ังแพทย 
4. ยาที่อาจกอใหเกิดการใชผิดๆ  

5. สมุนไพรตางๆ 

6. ยาฉีดที่อยูในรูปแบบพรอมใช เชนบรรจุเสร็จในเข็มฉีดยา ซึ่งมักมีราคาแพงกวายาที่

ตองเตรียมเอง 

 
2. ภาคเอกชน 
 วัตถุประสงคของผูซื้อประกันสุขภาพเอกชนสวนใหญ คือตองการหลักประกันในการไดรับ

บริการทันทีหากเกิดการเจ็บปวย ซึ่งประกันสุขภาพระบบนี้ครอบคลุมคารักษากรณีเจ็บปวยระยะสั้นที่

สามารถรักษาหายได 5 โดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัดเฉพาะบางประเภทที่ผูปวยตองรอเปนระยะ

เวลานานหากตองการรับบริการจาก NHS6 อยางไรก็ตาม ระบบประกันภาคเอกชนนี้ไมไดจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ทดแทนบริการจาก NHS ทั้งหมด  

คาใชจายที่ระบบประกันสุขภาพเอกชนมักครอบคลุม เชน คารักษาอาการเจ็บปวยระยะสั้น 

การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการกรณีผูปวยใน การผาตัด คาหองและคาพยาบาล 

คาใชจายที่ระบบประกันสุขภาพเอกชนครอบคลุมในบางครั้ง เชน การตรวจสอบทาง

หองปฏิบัติการกรณีผูปวยนอก การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คารักษากรณีเดินทางไปตางประเทศ 

และคารักษาพยาบาลกรณีผูปวยในที่ไดรับบริการจาก NHS 

คาใชจายที่ระบบประกันสุขภาพเอกชนมักไมครอบคลุม เชน อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกอนการ

ทําประกัน บริการจากแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป อาการหรือโรคเร้ือรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

อุบัติเหตุหรือเขารักษาในโรงพยาบาลแบบภาวะฉุกเฉิน เปนตน 

 

การขึ้นทะเบียนยา 7 

 การวางจําหนายผลิตภัณฑยาในสหราชอาณาจักรจําเปนตองไดรับใบอนุญาต เรียกวา 

“marketing authorization” (ซึ่งเดิมเรียกวา “product licence”) นอกจากนี้ บริษัทตางๆที่เกี่ยวของใน

การผลิตหรือกระจายผลิตภัณฑยาดังกลาวตองมีใบอนุญาตเชนกัน เรียกวา manufacturer’s and 

wholesale dealer’s licences รวมทั้งผลิตภัณฑยาใหมที่อยูระหวางการพัฒนาจําเปนตองไดรับ

ใบอนุญาตกอน จึงสามารถนํามาทดลองใชในมนุษยได เรียกวา clinical trial authorizations 

 การขอใบอนญุาตของบริษทัผูผลิตและผูขายสงจาํเปนตองผานการตรวจสอบโดย Medicines 

Inspectorate เพื่อใหมั่นใจไดวากระบวนการตาง ๆ  มีคณุภาพระดับมาตรฐานที่กาํหนดไว สวนการขอ 
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clinical trial authorizations และ marketing authorization นั้นประเมนิโดยทีม medical, 

pharmaceutical and scientific staff จาก MHRA 

 

กฏขอบังคับเกี่ยวกับเอกสารกํากับยาและเอกสารขอมูลยาสําหรับผูปวย 8 

 หนวยสารสนเทศผลิตภัณฑยา (Product Information Unit; PIU) เปนสวนหนึ่งของ Post 

Licensing Division ของ MHRA รับผิดชอบในนโยบายและขอบังคับตางๆเกี่ยวของกับขอมูลผลิตภัณฑ

ทั้งหมด 

 ขอมูลการใชยาสําหรับแพทยและเภสัชกรรวบรวมอยูใน Summary of Product 

Characteristics (SPC) ซึ่งเดิมเรียกวา data sheet สวนขอมูลสําหรับผูปวยหรือผูบริโภครวบรวมอยูใน

ฉลากยา แตหากขอมูลที่ผูปวยจําเปนตองทราบไมไดระบุในฉลากยา จะมีขอมูลใน Patient 

Information Leaflets (PILs) เพิ่มเติม โดย PIU เปนผูประเมินเอกสารดงักลาววาเปนไปตามขอบังคับ

หรือไม หลงัจากประเมยิและไดรับการรับรองจาก PIU แลว บริษัทยาจึงสามารถใชฉลากยาและ PILs 

เปนขอมูลผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑได นอกจากนี้ PIU ยงัทาํหนาที่ประเมินสื่อการสอนเสริมเกีย่วกบั

สุขภาพ เชน เทปบันทึกภาพ นิตยสาร วารสาร เปนตน สําหรับผูปวยในกรณีที่ไดรับยาบางชนิด ซึ่งสื่อ

ตางๆเหลานี้ตองเปนสื่อที่ไมมีการโฆษณาเพื่อผลประโยชนใดๆทั้งสิน้ 

 

กฏขอบังคับเกี่ยวกับการโฆษณายา 9 

 การโฆษณายาสามารถนําเสนอผานสื่อไดหลายรูปแบบ คือ 

• วารสารทางการแพทย 

• นิตยสาร 

• หนังสือพิมพ 

• โทรทัศน 

• อินเตอรเน็ต 

• โปสเตอรตามสถานีรถไฟใตดินในกรุงลอนดอน 

โดยปกติ MHRA’s Advertising Unit ทําหนาที่ตรวจสอบสื่อโฆษณายาตางๆทุกวัน มีการตรวจ

โฆษณากอนออกสูสาธารณะ มีการติดตาทสืบสวนคํารองเรียนตางๆ และคําแนะนําตางๆจาก

อุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย และหนวยงานควบคุมอ่ืนๆ รวมทั้งใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลผลิตภัณฑยาแก Post Licensing Division  

การโฆษณายาถูกควบคุมโดยกฏหมายอาญาและกฏหมายแพง โดย MHRA และ self-

regulation ผาน Codes of Practice สําหรับเภสัชอุตสาหกรรม ผาน The Medicines (Advertising 

and Monitoring of Advertising) Amendment Regulations ที่มีผลบังคับใชเมื่อ 5 เมษายน 2542 ซึ่ง
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อนุญาตใหโฆษณายาที่อยูในกลุม Pharmacy sale (P) หรือ general sale list (GSL) ไมรวมยากลุมที่

ตองใชใบส่ังแพทย (prescription only medicine; POM) เนื่องจากเปนกลุมยาที่ไมสามารถโฆษณาไป

ยังผูบริโภคโดยตรงได 

นอกจากนีย้ังมี The Medicines Advertising Liaison Group (MALG) ซีงประกอบดวยบุคคล

จากหลายฝาย เชน Advertising Association, Advertising Standards Authority, Broadcast 

Advertising Clearance Center, Committee of Advertising Practice, Proprietary Association of 

Great Britain, Prescription Medicines Code of Practice Authority, Radio Advertising 

Clearance Center  และ  MHRA  ที่มีสวนรวมกับการควบคุมการโฆษณายาโดยจัดการประชุมปละ    

2 คร้ัง  เพื่อปรึกษาปญหาสาํคัญๆที่เกี่ยวกบัการควบคุมการโฆษณาในขณะนัน้ 

MHRA สามารถเรียกตรวจสอบสื่อโฆษณากอนเผยแพรสูสาธารณะ (pre-vetting) ในกรณีที่ 

• ยาใหมที่ไดรับอนุญาตใหจําหนาย ซึ่งตองติดตามอยางใกลชิด หรือ 

• มีการเปยนแปลงการจัดกลุมผลิตภัณฑยา เชน จากยาที่ตองใชใบส่ังแพทย (POM) 

เปน Pharmacy sale (P) หรือ 

• โฆษณาครั้งกอนหนานี้ของผลิตภัณฑยาไมเปนไปตามกฏขอบังคับ 

 
ภาพรวมระบบสารสนเทศดานยา 

ระบบสารสนเทศดานยาที่จะกลาวถึงในที่นี้ ประกอบดวย 

1. ระบบขอมูลผลิตภัณฑยา (drug product information) 

2. ระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา (drug safety information) 

3. ระบบขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยา (product quality information) 

4. ระบบขอมูลราคายา (drug price information) 

5. ระบบขอมูลเกี่ยวกับการใชยา (drug utilization information) 

6. ระบบขอมูลสําหรับการจัดซื้อ (e-procurement information) 

 
1. ระบบขอมูลผลิตภัณฑยา (drug product information) 
 โครงการสารสนเทศดานยา (Medicines Information Project; MIP) จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหผูปวยและประชาชนทั่วไปสามารถนําขอมูลยาที่มีคุณภาพ 

นาเชื่อถือ และเขาใจไดงายไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง มีสวนรวมในการ

เลือกการรักษา รวมถึงการไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชยา โดยคณะกรรมการโครงการเปนตัวแทน

จากหนวยงานหลายสาขา ดังนี้ 
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• ผูปวยและองคกรสุขภาพอาสาสมัครตางๆ (patients and voluntary health 

organizations) ซึ่งเปนผูทีท่ราบและเขาใจความตองการของผูปวย ผูดูแล และผูใชยา 

• บริษัทยา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑยาของบริษัทเอง 

• บุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการใชยา 

• ผูควบคุมและเจาหนาที่รัฐ (regulators and officials) ซึง่เปนผูเชี่ยวชาญดาน

ขอกําหนดทางกฎหมายสาํหรับขอมูลยา 
 • ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเขาใจวิธีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่

งายตอการเขาถึง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเลือกการรักษาบนพื้นฐานของขอมูล 

   
แผนภาพที่ 7  แสดงโครงสรางองคกรของโครงการสารสนเทศดานยา (Medicines Information Project; MIP) 

แผนภาพที่ 8  แสดงภาพรวมขอมูลยาจาก โครงการสารสนเทศดานยา (Medicines Information Project; MIP) 
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โดยขอมูลผลิตภัณฑยามี 3 ฐานขอมูล คือ 

1. Electronic Medicines Compendium (eMC) 

2. Medicine Guides 

3. Dictionary of Medicines and Devices (dm+d) 

 

• Electronic Medicines Compendium (eMC)10  

เปนฐานขอมูลทางอิเลกทรอนิกสที่ใหขอมูลผลิตภัณฑยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ใชในการขึ้นทะเบียนยา 

โดยขอมูลดังกลาวเปนขอมูลยาที่มีจําหนายในสหราชอาณาจักร (ทั้งยาที่ตองมีใบส่ังแพทย และยาที่ไม

ตองใชใบส่ังแพทย) และเปนขอมูลที่ไดจากบริษัทผูผลิต มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยสม่ําเสมอ 

ผูจัดทําฐานขอมูลนี้ คือบริษัท Datapharm Communication Ltd. ซึ่งจัดตั้งโดย สมาคมเภสัช

อุตสาหกรรมแหงสหราชอาณาจักร (Association of the British Pharmaceutical Industry; ABPI) ใน

ป พ.ศ. 2520 เปนบริษัทที่ไมหวังผลกําไร ปจจุบันมีบริษัทยา 140 บริษัทใหการสนับสนุนขอมูลในสวนนี้ 

อันประกอบดวยขอมูล 3 ประเภท คือ 1) แผนขอมูล (data sheets) 2) คุณลักษณะโดยสรุปของ

ผลิตภัณฑ (summary of product characteristics; SPCs) ซึ่งเปนเอกสารที่ใชภาษาเทคนิคสําหรับ

บุคลากรทางการแพทยใชเปนแนวทางประกอบการใชยาที่ดีที่สุด และ 3) เอกสารกํากับยาสําหรับผูปวย 

(patient information leaflets; PILs) ซึ่งรวมอยูในบรรจุภัณฑยา ใชภาษาที่งายตอความเขาใจของ

ผูปวย 

 

องคประกอบของขอมูลใน eMC มีดังนี้ 

• ชื่อผลิตภัณฑยา 

• สวนประกอบดานคุณภาพและปริมาณ 

• รูปแบบและลักษณะยา 

• ขอมูลทางคลินิก ไดแก ขอบงใชทางคลินิก วิธีการใชยา ขอหามใช ขอควรระวังหรือคํา

เตือนพเิศษในการใชยา ปฏิกิริยาระหวางยา อาหารหรืออ่ืนๆ การใชยาในสตรีมีครรภและ

หญิงใหนมบุตร ผลของยาตอสมรรถนะในการขับข่ีและการทํางานกับเครื่องจักรกล 

ผลขางเคียงจากยา ผลของการไดรับยาเกินขนาด 

• คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ไดแก ขอมูลทางเภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตรของยา 

ขอมูลความปลอดภัยจากการทดลองใชยาชวงปรีคลินิค 

• ขอมูลเกี่ยวกับตัวยา เชน สวนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากตัวยาสําคัญ ความเขากันไมได

ของยา (incompatibility) อายุของยา ขอควรระวังพิเศษในการเก็บรักษายา ลักษณะและ
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องคประกอบของบรรจุภัณฑ ขอแนะนําในการใชและการถือยา (instructions for use 

and handling) 

• ผูถือทะเบียนยา 

• เลขทะเบียนยา 

• วันที่ไดรับการขึ้นทะเบียนยาเปนครั้งแรก/หรือไดรับการขึ้นทะเบียนยาใหม 

• วันที่ในการทบทวน/ปรับปรุงขอมูลยา 

• ประเภทยาตามกฎหมาย (legal category) 

 

• Medicine Guides11 

เปนฐานขอมลูที่เขียนขึน้โดยเฉพาะสําหรบัผูปวยและประชาชนทั่วไป ดวยความรวมมือของ NHS 

Direct ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับโรคและอาการตางๆ รวมถึงทางเลอืกในการรักษาดวยยา ซึ่ง

เชื่อมโยง (link) กับขอมูลเฉพาะของยาแตละตัว ผูปวยจงึสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวกอนที่จะเลือกใช

ยา โดยขอมูลยาดังกลาวเปนขอมูลยาเฉพาะที่ตองมีใบสั่งแพทยที่ข้ึนทะเบียนในสหราชอาณาจกัร

เทานัน้ นอกจากนีย้ังมกีารจดัทําแผน (medicine guides roadmap) ระบุชวงเวลาประมาณการ (ป 

ค.ศ./quarter) ในการเผยแพรขอมูลแนวทางในการใชยาตามโรคหรืออาการตางๆ 

การปรับปรุงขอมูลใหทนัสมยั (up-to-date) ดําเนนิการโดยเภสัชกรและแพทยที่ผานการรับรอง

คุณสมบัติ (qualified) ซึ่งแหลงขอมูลที่ใชคือ คุณลักษณะโดยสรุปของผลิตภัณฑ (summary of 

product characteristics; SPCs) ที่ผานการรับรองโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการออก

ใบอนุญาตใหจําหนายยา คอื Medicines and Healthcare products Regulatory Agency และ

บริษัทผูผลิต 

การสืบคนขอมูลในฐานขอมูลนี้ มี 3 วิธีคือ 

1. สืบคนจากชื่อยา ซึ่งองคประกอบของขอมูลที่ได มีดังนี้ 

• วิธีการใชยา 

• ขนาดยาที่ใชในการรักษา 

• เวลารับประทานยา 

• วิธีการรับประทานยา 

• การรับประทานยามากเกินไป 

• การหยุดใชยา 

• การเก็บรักษายา 

• คําเตือน 
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• เมื่อไหรที่หามใชยา 

• เมื่อไหรที่ตองใชยาดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 

• ผลขางเคียงของยา 

• ปฏิกิริยาของยากับกิจกรรมตางๆประจําวัน 

• การใชยารวมกับยาอื่นๆ 

• การใชยารวมกับอาหารเสริมหรือวิตามิน 

• ผลของยาตอสมรรถนะในการขับข่ีและการทํางานกับเครื่องจักรกล 

• อาหารกับยา 

• แอลกอฮอลกับยา 

• การใชยาในสตรีมีครรภและหญิงใหนมบุตร 

• สวนประกอบของยา 

 

2. สืบคนจากชื่อโรคหรืออาการ 
ผลการสืบคนแสดงผลิตภัณฑยาที่ใชในการรักษาโรคหรืออาการนั้นๆ เมื่อเลือกชื่อยาตัวใดตัว

หนึ่ง จะมีการเชื่อมโยงไปยังขอมูลยาดังขอ 1 

 

3. สืบคนจากชื่อบริษัทยา 

ผลการสืบคนแสดงผลิตภัณฑยาที่บริษัทนั้นๆผลิต เมื่อเลือกชื่อยาตัวใดตัวหนึ่ง จะมีการ

เชื่อมโยงไปยังขอมูลยาดังขอ 1 

 

• Dictionary of Medicines and Devices (dm+d)12 

เปนฐานขอมูลแสดงรหัสผลิตภัณฑยาและอุปกรณทางการแพทย (unique product identifier) ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของโครงการ UK Clinical Products Reference Source (UKCPRS) ดําเนินการโดย 

NHS Information Authority และนําไปใชโดย Prescription Pricing Authority (PPA) เพื่ออํานวย

ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการและการเบิกจายเงิน (reimbursement) ของใบสั่งยา 

การสั่งจายยาทางอิเลกทรอนิกส และการเก็บขอมูลผูปวยทางอิเลกทรอนิกส 

เนื่องจาก dm+d เปนสวนหนึ่งของระบบ SNOMED CT (Systemized Nomenclature of 

Medicine Clinical Terms) จึงถือเปนมาตรฐานของ NHS 

องคประกอบขอมูลที่สําคัญของ dm+d มี 2 สวน คือ 
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1. ผลิตภัณฑตามแนวคิด (products as concepts) เรียก “virtual medicinal products” หรือ 

VMP เชน atenolol 50 mg tablets 

2. ผลิตภัณฑจริง (real products) เรียก “actual medicinal products” หรือ AMP เชน atenolol 

50 mg tablets made by AAH pharmaceuticals หรือ Tenormin LS 50 mg tablets from 

Astra Zeneca 

ซึ่งองคประกอบขอมูลเหลานี้สามารถบงบอกถึงบรรจุภัณฑไดเชนกัน เชน atenolol 50 mg tablets 

28 pack เรียกวา “virtual medicinal product pack” หรือ VMPP หากเพิ่มช่ือบริษัทยาเขาไปดวย จะ

ไดลักษณะบรรจุภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดจริง เชน atenolol 50 mg 28 tablets (2x14 tablets) 

เรียก “actual medicinal product pack” หรือ AMPP 

ตัวอยางการใช dm+d ในการสั่งจายยา หากแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปตองการสั่งจาย atenolol ใหกับ

ผูปวย แพทยสามารถสั่งจายยาโดยใช VMPP เปน “atenolol 50 mg tablets, 28 pack” แตไมระบุ

บริษัทผูผลิต เมื่อใบส่ังยาถูกสงมายังเภสัชกร เภสัชกรจะจายยาโดยระบุชื่อบริษัทผูผลิตยาที่จายจริง

ใหกับผูปวย เชน atenolol 50 mg tablet, 28 pack ผลิตโดย AAH Pharmaceuticals ซึ่งระบุในรูปของ 

AMPP ทําให PPA ทราบยาที่จายจริงคืออะไร 

 
2. ระบบขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา (drug safety information) 

สารสนเทศดานความปลอดภัย ประกอบดวย 13 

1. คําเตือน สัญญาณเตือน และการเก็บคืน ซึ่งมีขอมูลปจจุบันและอดีตเกี่ยวกับ 

• สัญญาณเตือนยาที่พบขอบกพรอง (drug alerts on defective medicines) 

• สัญญาณเตือนอุปกรณทางการแพทย (medical device alerts) และอุปกรณประเภท

เดียวกันที่ผลิตกอนหนานี้ 

• คําเตือนและขอความดานความปลอดภัยเกี่ยวกับยา รวมถึงจดหมายที่สงใหกับ

บุคลากรทางการแพทย 

2. ขอมูลความปลอดภัยทั่วไปและคําแนะนํา 

ประกอบดวยขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน การรักษาดวยฮอรโมนทดแทน การเสริม

ทรวงอก วัคซีน และชุดทดสอบตางๆ นอกจากนี้ ยังรวมคําแนะนําสําหรับผูบริโภค เชน ความ

เสี่ยงในการซื้อยาผานอินเตอรเน็ต การซื้อและการใชยาสมุนไพร และการไดรับอุปกรณทาง

การแพทยหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

3. การติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ประกอบดวยวิธีการดังนี้ 

3.1 ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนาย (Pharmacovigilance) 
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กอนที่ยาจะวางจําหนายในทองตลาด ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ

ยาที่มีอยูถูกจํากัดเฉพาะที่เกิดขึ้นระหวางการทดลองทางคลินิก ซึ่งสถานการณภายใตการ

ทดลองใชยาในผูปวยกลุมดังกลาว ไมสามารถนํามาสะทอนการใชยาในโรงพยาบาลหรือเวช

ปฏิบัติทั่วไปเมื่อยาวางตลาดแลว เนื่องจาก เปนการทดลองในผูปวยจํานวนคอนขางนอยและ

ภายในระยะเวลาหนึ่งเทานั้นในขณะที่มีการขึ้นทะเบียนยานั้น นอกจากนี้ ถึงแมจะมีการวิจัยใน

สัตวและทดลองในมนุษยมากอน อาจไมมีการพบอาการไมพึงประสงคบางอยางจนกวาจะมี

จํานวนผูปวยที่ใชยาในจํานวนมากพอ ดังนั้น การติดตามความปลอดภัยของยาตลอด

ระยะเวลาที่ยาวางตลาดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

 

ระบบเฝาระวังความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนาย เปนกระบวนการ 

• ติดตามการใชยาในเวชปฏิบัติทุกวัน เพื่อจําแนกอาการไมพึงประสงคที่ไมมีการ

รายการกอนหนานี้ หรือแบบแผนอาการไมพึงประสงคที่เปลี่ยนแปลงไป 

• ประเมินความเสี่ยงและประโยชนของยา เพื่อตัดสินวามีวิธีการใดหรือไมที่จําเปนใน

การปรับปรุงการใชยาอยางปลอดภัย 

• ใหขอมูลกับบุคลากรทางการแพทยและผูปวย เพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชยา 

• ติดตามผลกระทบของมาตรการตางๆที่ดําเนินการไป 

 

แหลงขอมูลที่ใชในการเฝาระวังความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนาย มีดังนี้ 

• ระบบการรายงานอาการไมพึงประสงคแบบ spontaneous เชน Yellow Card 

Scheme โดยใชแบบบันทึกขอมูลมาตรฐาน Yellow Card Form ( ดูทีภ่าคผนวก1) 

• การศึกษาทางคลินิกและระบาดวิทยา 

• วรรณกรรมทางการแพทยที่ตีพิมพเผยแพรระดับสากล 

• สารสนเทศจากบริษัทยา 

• สารสนเทศจากองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมยาในประเทศตางๆ 

• ฐานขอมูลการเกิดโรคและการตาย 

ขอมูลที่ไดดังกลาวตองผานการคัดกรองอยางระมัดระวัง ซึ่งอาจใชในการจําแนก

ผลขางเคียงของยาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอนหรือพบมากขึ้น บอยขึ้น หรือพบในผูปวยบาง

กลุมที่มีความเสี่ยงมากกวา ซึ่งการคนพบดังกลาวอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ

จําหนายยา เชน 
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• มีขอจํากัดในการใช 

• เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดยา 

• เพิ่มคําเตือนเฉพาะเกี่ยวกับผลขางเคียงจากยาดังกลาวในขอมูลผลิตภัณฑ 

ยานั้น 

 
มาตรการขอบังคับเพื่อลดความเสี่ยง 

หากพบวายามีความเสี่ยงมากกวาประโยชน ก็จําเปนตองถอนทะเบียนยาออกจาก

ทองตลาด ซึ่งกรณีนี้พบนอยมาก แตที่พบบอยกวา คือกรณีที่ความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึง

ประสงคสามารถหลีกเลี่ยงหรือทําใหลดลง โดย 

• เพิ่มคําเตือนลงในสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือเอกสารกํากับยาที่บรรจุใน

ผลิตภัณฑ 

• จํากัดขอบงใชในการใชยา 

• เปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายของยา เชน จากยาที่สามารถจําหนายโดยไมมี

ใบส่ังยามาเปนยาที่ตองมีใบส่ังยาจึงจะจายได 

 
การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยและผูปวย 

การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยและผูปวยเพื่อเตือนเกี่ยวกับอาการไมพงึประสงค

และใหขอมูลกลับ (feedback information) เปนสิ่งสําคัญในระบบเฝาระวังความปลอดภัยของ

ยาหลังวางจําหนาย 

• ปรับปรุงขอมูลเอกสารกํากับยาสําหรับผูปวย (Patient Information Leaflets; 

PILs) และบทสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Summaries of Product 

Characteristics; SPCs) ใหทันสมัย เมื่อพบขอมูลใหมที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยของยา 

• สงจดหมายทางไปรษณียหรืออิเลกทรอนิกสใหแพทยและเภสัชกรทุกรายทราบ 

กรณีตองการเตือนเรงดวนเกี่ยวกับอันตรายจากยา 

• สงรายงานขาวเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาในหัวขอ “ปญหาปจจุบันในระบบ

เฝาระวังความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนาย” ที่จัดทําโดย The Medicines 

and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) และ Committee on 

Safety of Medicines (CSM) ใหกับแพทยและเภสัชกรทุกราย 
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• จัดทํารายงานขอเท็จจริง (fact sheets) กรณีเกิดปญหาความปลอดภัยของยาที่

สําคัญ เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยและผูปวย 

• เผยแพรสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาผานเว็บไซดของ MHRA 

 

3.2 The Yellow Card Scheme 

MHRA และ CSM เปนผูดําเนินการระบบการรายงานอาการไมพึงประสงค

แบบ spontaneous ที่เรียกวา Yellow Card Scheme โดยรายงานอาการไมพึง

ประสงคที่สงสัยเหลานี้ไดมาจากการรายงานของบุคลากรทางการแพทยและผูปวย ซึ่ง

หากผูปวย ผูดูแล หรือผูปกครองผูปวยประสบกับปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมตองการหรือ

เปนอันตรายจากการใชยา ใหสงรายงานดังกลาว ในขณะที่บุคลากรทางการแพทยมี

สวนในการรายงานอาการไมพึงประสงคที่สงสัยทั้งหมดจากการใชยาใหม โดยที่ยา

ใหมเหลานี้มีสัญลักษณสามเหลี่ยมสีดําระบุบนเอกสารที่ใหขอมูลยาหรือโฆษณายา

ดังกลาวสวนยาอื่นนอกเหนือจากยาใหม บุคลากรทางการแพทยสามารถรายงาน

เฉพาะอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง ซึ่งระบบการเฝาระวังนี้มีประโยชนตอการเตือน

อาการไมพึงประสงคจากยาได เ ร็ว  สวนแหลงขอมูลอ่ืนๆใชในการยืนยัน  หา

คุณลักษณะ และประเมินความถี่ในการเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาว 

   

ขอมูลที่เก็บเปนอาการไมพึงประสงคของ 

1. ยาที่ตองใชใบส่ังแพทยในการจาย (prescription medicines) 

2. ยาสมุนไพร (herbal remedies) 

3. ยาที่ไมตองใชใบส่ังแพทยในการจาย (over-the-counter medicines) 

 

3.3 HIV ADR reporting Scheme 

ระบบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยารักษา HIV 

 

3.4 Black Triangle products 

เนื่องจากยาใหมมีขอจํากัดของขอมูลดานความปลอดภัย จึงจําเปนตองมีการ

ติดตามอยางใกลชิด เพื่อทําการยืนยันขอมูลความเสี่ยงและประโยชนของยา โดย

MHRA และ CSM สงเสริมใหมีการรายงานปฏิกิริยาที่นาสงสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก

การใชยาใหมและวัคซีน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณสามเหลี่ยมกลับหัวสีดํากํากับ 
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ยาที่ติดสัญลักษณสามเหลี่ยมกลับหัวสีดําดังกลาว หมายถึงยาที่ประกอบดวย

สารสําคัญตัวใหม อยางไรก็ดี อาจมีการติดตามผลิตภัณฑยาที่ประกอบดวย

สารสําคัญที่เคยข้ึนทะเบียนยามากอนหนานี้ และเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา

หนึ่งขอ ดังนี้ 

• ยาสูตรผสมใหม 

• เปลี่ยนวิธีการใหยา (route of administration) หรือระบบการปลดปลอยยา 

(drug delivery system) 

• มีขอบงใชใหมที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงแบบแผนความเสี่ยงและประโยชนของ

ยานั้น 

ยังไมมีการกําหนดระยะเวลามาตรฐานในการคงสถานภาพยาที่มี สัญลักษณ

สามเหลี่ยมกลับหัวสีดํากํากับ อยางไรก็ตาม การประเมินความปลอดภัยสวนใหญจะ

ดําเนินการหลังจากยาวางจําหนายไปแลว 2 ป และสัญลักษณดังกลาวจะยังคงอยู

จนกระทั่งมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยของยาที่ชัดเจน 

 

3.5 Defective Medicines Report Center (DMRC) 

DMRC ทําหนาที่รับและประเมินคํารองเรียนและรายงานเกี่ยวกับขอบกพรอง

จริงหรือที่นาสงสัยของผลิตภัณฑยาที่ใชในมนุษย รวมถึงประสานงานมาตรการที่

สําคัญ จัดระบบการประเมินและการสื่อสารระหวางผูผลิตและตัวแทนจําหนาย ผูใชยา 

และองคกรที่มีหนาที่ควบคุมยาอ่ืนๆ โดยผูผลิตและผูนําเขามีหนาที่ตามกฎหมายใน

การรายงานตอ MHRA เกี่ยวกับขอบกพรองใดๆก็ตามของผลิตภัณฑยา ซึ่งอาจสงผล

ใหเกิดการเก็บยาคืนจากทองตลาดหรือจํากัดอุปทานของยานั้น นอกจากนี้ ยังกระตุน

ใหผูใชยาและตัวแทนจําหนายยากระทําเชนเดียวกัน  โดยใช  Defect Form Report  

(ดูภาคผนวก 2) 

กรณีที่ขอบกพรองของยานั้นกอใหเกิดความเสี่ยงตอสาธารณะ องคกรที่มี

อํานาจจะถอนยาดังกลาวออกจากตลาด และ MHRA จะดําเนินการออกจดหมาย

สัญญาณเตือน (drug alert letter) ซึ่งการเตือนนี้แบงออกเปน 4 กลุมขึ้นอยูกับความ

รุนแรงของความเสี่ยงนั้น โดยกลุมที่ 1 มีความเสี่ยงสูงสุดและตองเรียกเก็บคืนออกจาก

ทองตลาดทันที เชน ขอมูลในเอกสารกํากับยาคลาดเคลื่อนอยางรุนแรง มีเชื้อปนเปอน

ในผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑผิด สวนกลุมที่ 4 มีความรุนแรงนอยสุด 

ดําเนินการแกไขดวยการเพิ่มคําแนะนําในขอควรระวังในการใชยา 
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นอกจากนี้ DMRC ยังเปนสวนหนึ่งของ European Rapid Alert System ซึ่ง

ทําหนาที่กระจายสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพยาภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

 

บริการของ MHRA ผานคอมพิวเตอร (online services) ที่เกี่ยวกับยา มีดังนี้ 

1. ระบบรายงานอาการไมพึงประสงคที่สงสัย โดยแยกเปนการรายงานโดยบุคลากรทางการแพทย 

และรายงานจากผูปวย 

2. ระบบรายงานขอบกพรองที่สงสัยของยา 

3. Remote Access to Marketing Authorization (RAMA) 

RAMA เปนการบริการผานอินเตอรเน็ตใหกับองคกรที่เปนสมาชิกในการเขาถึงขอมูล

ผลิตภัณฑยาขององคกรนั้นๆโดยตรงในขณะนั้น (real-time) รวมถึงขอมูลที่เปดเผยได (non-

confidential information) เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาทุกชนิดที่ข้ึนทะเบียนในสหภาพยุโรป  

ผูใชบริการนี้ตองเสียคาใชจาย 

4. ADROIT Electronically Generated Information Service (AEGIS) 

AEGIS เปนการบริการผานอินเตอรเน็ตใหกับองคกรที่เปนสมาชิกในการเขาถงึ

ฐานขอมูลอาการไมพงึประสงคจาก MHRA’s ADROIT (Adverse Drug Reaction On-line 

Information Tracking) ดําเนินการตั้งแตพฤษภาคม พ.ศ. 2536 พัฒนาขึ้นเพื่อใหบริการชอง

ทางการสื่อสารขอมูลสําคัญที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เชือ่ถือได และมั่นคงปลอดภัย  

ผูใชบริการนี้ตองเสียคาใชจาย   

5. Drug Analysis Prints 

Drug Analysis Prints ใหขอมูลรายการอาการไมพึงประสงคที่นาสงสัยฉบับสมบูรณที่

รายงานไปยัง MHRA ผาน Yellow Card Scheme โดยบุคลากรทางการแพทยและผูปวย 

แตละ Drug Analysis Print ประกอบดวยรายการอาการไมพึงประสงคทั้งหมดที่มีการ 

รายงานสําหรับยาชนิดนั้นๆ  รายการยาเรียงลําดับโดยใชชื่อตัวยาสําคัญ ไมใชชื่อทางการคา 

ของยา เนื่องจากตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ผูปวยสามารถรายการอาการไมพึงประสงค 

ที่นาสงสัยไปยัง MHRA ไดโดยตรง ดังนั้น รายงานจากผูปวยจึงรวมอยูใน Drug Analysis  

Prints เชนกัน   นอกจากนี้ยังมีขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนที่ปรับปรุงใหทันสมัย 

โดย MHRA 
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3. ระบบขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยา (product quality information) 
 การรับรองคุณภาพยาของสหราชอาณาจักร อยูภายใตการดูแลของ MHRA มีองคประกอบ

ดังนี้ 15 

1. การตรวจสอบ (inspection) 

กระบวนการตรวจสอบคลอบคลุมต้ังแตการวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพทาง

หองปฏิบัติการ การทดลองใชยาในมนุษย การผลิต การขาย และระบบการติดตามยาหลังวาง

จําหนาย  ซึ่งดําเนินการโดยกลุมผูตรวจสอบจากแผนกการตรวจสอบและมาตรฐาน  (the 

Inspection and Standards Division) ดังนี้ 

• The Good Laboratory Practice Monitoring Authority (GLPMA) ทําหนาที่

ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆทีใ่ชใน

การศึกษาความปลอดภัยทั่วไปที่ไมใชดานคลินิกของยา ตามขอบังคับของ GLP 

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่จาํเปนสําหรับการควบคุมยา 

• Good Clinical Practice (GCP) Compliance Unit ทําหนาที่ประเมนิความรวมมือใน

การปฏิบัติตามขอบังคับของ GCP guidelines and applicable regulation ซึ่ง GCP 

guidelines and applicable regulation นี้แสดงมาตรฐานสาํหรับการวิจัยทางคลินกิ 

(clinical trial) 

• Good Manufacturing and Distribution Practice (GMP/GDP) Medicines 

Inspectorate ทาํหนาที่ประเมินความรวมมือของผูผลิตตอบทบัญญัติในอํานาจการ

ผลิต หลักการและแนวทางสาํหรับกระบวนการผลิตที่ดี (GMP) รวมทัง้ประเมินการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของตัวแทนการขายสงที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหขายสง หลกัการ

และแนวทางในการกระจายยาที่ด ี(GDP) 

• Pharmacovigilance (GPvP) Inspectorate ทาํหนาทีป่ระเมินความรวมมือของบรษิัท

ยาในการปฏิบตัิตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปที่เกีย่วของกับ

การติดตามความปลอดภัยของที่ใหกับผูปวย 

 

กระบวนการตรวจสอบ (inspection) ประกอบดวย 

1.1 แนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) 

GCP หมายถึง ชุดขอบังคับเกี่ยวกับคุณภาพทางวิทยาศาสตรและจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับสากลในการออกแบบ ดําเนินการ บันทึก และการรายงานการทดลองทางคลินิกที่

มนุษยมีสวนเกี่ยวของ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ดีนี้ ทําใหเกิดความมั่นใจได
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วา สิทธิ ความปลอดภัย และสุขพลานามัยของผูที่มีสวนรวมในการทดลองไดรับการปองกัน ซึ่ง

สงผลใหการทดลองเปนที่นาเชื่อถือ 

1.2 แนวทางปฏิบัติในการผลิตและการกระจายยาที่ดี (Good Manufacturing and 

Distribution Practice) 

GMP หมายถึง การประกันคุณภาพซึ่งเปนการรับรองวาผลิตภัณฑยานั้นผาน

กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอตามขอบังคับของ

การอนุญาตใหจําหนายในทองตลาดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑยาได 

 GDP หมายถึง การประกันคุณภาพซึ่งเปนการรับรองวาผลิตภัณฑนั้นไดรับการเก็บ

รักษา การขนสงภายใตสภาพการณที่เหมาะสมตามขอบังคับของการอนุญาตใหจําหนาย

ในทองตลาดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑยาได 

1.3 แนวทางปฏิบัติดานหองปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice) 

GLP หมายถึง ชุดหลักการของกรอบการทํางานในการศึกษาทางหองปฏิบัติการ

ครอบคลุมต้ังแตการวางแผน การดําเนินการ การติดตามวัดผล การบันทึกผล การรายงาน 

และการเก็บเอกสารสําคัญ ซึ่งการศึกษาทางหองปฏิบัติการดังกลาวเปนการประเมินให

ไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงจากยา สารเคมี เครื่องสําอาง อาหารและ

สวนประกอบอื่นๆในผลิตภัณฑ รวมทั้งบรรจุภัณฑที่สงผลตอตอผูใช ผูบริโภค และผูอ่ืนที่มี

สวนเกี่ยวของ รวมถึงสิ่งแวดลอม 

1.4 แนวทางปฏิบัติในการติดตามความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนายทีด่ี (Good 

Pharmacovigilance Practice) 

การติดตามความปลอดภัยของยาหลังวางจําหนายที่ดี เปนแนวทางทางวิทยาศาสตร

ในการเก็บขอมูล การติดตามวัดผล การวิจัย และการประเมินสารสนเทศหรือขอมูลที่ได

จากผูใหบริการดานสุขภาพและผูปวยเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจากยา ชีววัตถุ 

สมุนไพรรวมถึงยาแผนโบราณในดานของ 

• การจําแนกขอมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือผลเสียใหมๆที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นจากการใช

ผลิตภัณฑดังกลาว 

• การปองกันอันตรายใหกับผูปวย 

 

2. British Pharmacopoeia (BP) 

BP เปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆสําหรับตัวยาของสหราชอาณาจักร ใชเปน

เอกสารอางอิงที่สําคัญในงานวิจัย การพัฒนา การผลิต และการทดสอบทางเภสัชกรรม 
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3. การทดสอบยา (medicines testing) 

ดําเนินการโดย MHRA’s Medicines Testing Unit ทําหนาที่สุมตัวอยาง และทดสอบ

ผลิตภัณฑยาที่วางจําหนายในสหราชอาณาจักร เพื่อยืนยันในคุณภาพของผลิตภัณฑยา

เหลานั้น ประเภทยาที่ตองผานการทดสอบ คือ 

• ยาที่ข้ึนทะเบียน 

• ยาที่ไมผานการขึ้นทะเบียน 

• ผลิตภัณฑสมุนไพร 

• สารที่เปนตัวยาสําคัญ (active pharmaceutical ingredients; APIs) 

เจาหนาที่จาก Medicines Testing Unit เปนผูคัดเลือกยาที่จะทําการสํารวจยาที่วาง

จําหนายในสหราชอาณาจักร โดยอิงจากผลการประเมินความเสี่ยง จากนั้นทําการสุมเก็บ

ตัวอยางโดยตรงจากผูผลิต ผูขายสง และรานขายยา เพื่อเปนการทดสอบทั้งกระบวนการในโซ

อุปทาน นอกจากนี้ยังตอบสนองตอวัตถุประสงคของโปรแกรมการติดตามความปลอดภัยของ

ยาหลังวางจําหนายในทองตลาดอันเนื่องมาจากรูปแบบและวิธีการสํารวจตลาด ตลอดจน

รูปแบบและการควบคุมแบบแผนการวิเคราะห เพื่อความแนใจในขอมูลวาใชได ถูกตองและ

แมนยํา รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปประเภทและจํานวนรายการตัวอยางยาทั้งหมดที่ทําการ

ทดสอบในแตละป จํานวนรายการผลิตภัณฑยาตางชนิดที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกันที่นํามา

ทดสอบ และจํานวนตัวอยางทั้งหมดของยาที่ชื่อสามัญเดียวกันที่นํามาวิเคราะห 

นอกจากนี้ Medicines Testing Unit ยังชวยในการวิเคราะหยาที่ผิดกฎหมาย คือ 

• การจําแนกและวิเคราะหยาปลอม 

• การจําแนกสารทางการแพทยทีผิดกฎหมายในผลิตภัณฑสมุนไพร และผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ 

• การจําแนกยาสมุนไพรที่ถูกหามจําหนาย 

 
4. ระบบขอมูลราคายา (drug price information) 
 สารสนเทศดานราคายาและการเบิกคายาคืนอยู ในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

Prescription Pricing Authority (PPA) โดยการจัดทําบัญชียา (drug tariff) ในรูปแบบอิเลกทรอ-นิกส 

 

การคํานวณและการกําหนดราคายา (Calculating and Allocating Drug Costs)16 

 PPA มีระบบในการคํานวณการจายเงินคายากลับคืนหรือเงินชดเชยใหกับผูใหบริการจายยาที่

ข้ึนทะเบียนในประเทศ ซึ่งครอบคลุมรายการยาที่ส่ังโดยใชแบบฟอรมใบสั่งยา FP10 และไมรวมใบสั่ง
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ยาจากภาคเอกชน หรือยาที่ไมมีใบส่ังแพทย โดยถือวาแพทยผูส่ังยาเปนผูใหขอมูลผานฟอรม FP10 

สงผลใหทั้งผูส่ังจายยาและผูจายยาเห็นสารสนเทศดังกลาวได 

 

  
  

ที่มา: http://www.ppa.org.uk/ppa/process_and_drug_charging.htm

 

กลไก/ข้ันตอนกําหนดราคายา และการ update 17 

1. การกําหนดราคาผลิตภัณฑยาชื่อการคาที่ตองมีใบส่ังยา (Pricing method(s) for ethical 

pharmaceuticals (for branded prescription medicines)) 

  ราคายาตามชื่อการคาและกําไรที่ผูผลิตยาพึงไดจากการขายถูกควบคุมโดย Pharmaceutical 

Price Regulation Scheme (PPRS) ซึ่งเปนขอตกลงระหวางกระทรวงสาธารณสุขและบริษัท

อุตสาหกรรมยาที่มีสมาคมเภสัชอุตสาหกรรมแหงสหราชอาณาจักร (Association of the British 

Pharmaceutical Industry; ABPI) เปนตัวแทน ทั้งนี้ไมรวมผลิตภัณฑยาชื่อสามัญ หรือยาที่จายไดโดย

ไมตองมีใบส่ังแพทย ยกเวนกรณีแพทยส่ังจายยานั้นๆโดยถือกฎเกณฑของ NHS ซึ่งครอบคลุม

ประมาณรอยละ 80 ของราคายาทั้งหมดที่ส่ังจาย 
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วัตถุประสงคของ PPRS คือ 

1. เพื่อรองรับความมั่นคงในการจัดหายาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับ การ

ใหบริการดานสุขภาพแหงชาติในราคาที่สมเหตุสมผล 

2. เพื่อสงเสริมภาคเภสัชอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรใหแข็งแรง และสามารถทําผลกําไร 
มีศักยภาพในการพัฒนาและวิจัย กอใหเกิดผลิตภัณฑยาใหมหรือใหผลการรักษาที่ดีข้ึน 

3. กระตุนใหเกิดประสิทธิภาพและการแขงขันในการพัฒนายาในตลาดยาทั้งในประเทศและ
กับตางประเทศ 

ขอกําหนดนี้บริหารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการควบคุมกําไรของบริษัทยาที่มีสิทธิ

ไดรับจากการคาขายกับ NHS ในขณะเดียวกันตองระลึกวาอุตสาหกรรมตองการผลไดที่พอที่จะนําไป

พัฒนา และทําตลาดผลิตภัณฑใหมที่ดีข้ึน 

สําหรับยาใหมที่ทําตลาดโดยผานการยื่นเอกสาร ยาสําคัญตัวใหมผาน major application 

บริษัทยาสามารถตั้งราคายาตัวใหมไดโดยอิสระภายใตเปาหมายกําไรที่แนนอนตามที่ตกลงไวใน

ขอกําหนด PPRS และบริษัทยาสามารถยืดเวลาในการตั้งราคาโดยอิสระไปได 5 ป จากการอนุญาตโดย 

original marketing authorization 

ยาที่ไมไดปฏิบัติตามชองทางปกติเพื่อขอทะเบียนยา ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง

สาธารณสุขในเรื่องของราคากอนที่จะวางตลาด และควรสอดคลองกับส่ิงที่ตกลงกันไวกับบริษัทยา โดย

กระทรวงสาธารณสุขตองคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทภายใตขอกําหนด PPRS  

2. การกําหนดราคาผลิตภัณฑยาที่ใชในโรงพยาบาล ( Pricing method(s) for 

pharmaceutical products prescribe and consumed in hospital only) 

มีราคายา 2 แบบ คือ ราคาที่โรงพยาบาลจายจากผลการจัดการซื้อ และ ราคาที่ยาชื่อยี่หอจะ

ขายใหกับโรงพยาบาล ซึ่งราคานี้จะถูกกําหนดโดย PPRS 

3. การกําหนดราคาผลิตภัณฑยาชื่อสามัญ (Pricing method(s) for generic products) 

การกําหนดราคาสูงสุด การจัดหา และการจายเงินคืนสําหรับยาชื่อสามัญ (Maximum Price 

Scheme and Supply and Reimbursement of Generic Medicines) มีวัตถุประสงค เพื่อปองกัน

ผลกระทบที่มีตอ NHS จากการเพิ่มราคายาอยางมากของยาชื่อสามัญหลายๆ ตัว ใชสําหรับควบคุมยา

ชื่อสามัญที่มีจําหนายในรานขายยาชุมชนและสั่งจายโดยแพทยในการใหบริการดานสุขภาพแหงชาติ 

ปองกันไมใหมีการจําหนายยาเกินราคาสูงสุดที่กําหนดไว 
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ขอกําหนดนี้ครอบคลุมยาชนิดชื่อสามัญที่ขายใหกับรานยา และแพทยจายยาสําหรับใชใน 

NHS รายการยาสามัญดังกลาวแสดงอยูใน http://www.doh.gov.uk/pprs/genericres.htm#appb

ราคายาสูงสุดถูกกําหนดจากราคาเฉลี่ยที่ Frog Tariff ระหวางพฤศจิการยน 2541 ถึง มกราคม 

2542 หรือ ในกรณีที่ยานั้นไมมีใน Drug Tariff เดือนมกราคม 2542 ใหใชขนาดบรรจุ-ภัณฑทีใหญที่สุด

ของยาเตรียมเดียวกันที่ขายอยูในตลาดแทนเปนราคาสูงสุดแทน ในกรณีที่ราคาในต่ํากวาราคาที่อยูใน

ขอมูลในอดีตใหเลือกใชราคาที่ต่ํากวาเปนราคาสูงสุด 

ราคายาสูงสุดไมจําเปนตองเทากับราคาเบิกจายคืน ราคาเบิกจายคืนบางครั้งต่ํากวาราคา

สูงสุด และถูกคาดหวังวาจะเปนเชนนี้ตอไป  

เมื่อมีการเปลี่ยนราคาจะตองมีเวลาใหผูขายสง และรานยาประมาณ 4 สัปดาห (นับจากการ

ประกาศของรัฐบาล) เพื่อ clear stocks เชน การเปลี่ยนแปลงราคาเปนผลเมื่อ 1 และ 8 สิงหาคม จะไม

ถูกนําไปใชเพื่อการเบิกจายคืนสําหรับใบสั่งยาเดือนสิงหาคมอยางที่ควรจะเปน ราคาที่เปลี่ยนแปลง 

(ราคาใหม) จะถูกใชในการเบิกจายคืนกับใบส่ังยาตั้งแตวันที่ 1 กันยายน เปนตนไป 

กฎขอบังคับนีใ้ชสําหรับการขายยาชื่อสามญัใหกับรานยา กับแพทยขายยาที่มากกวาราคา

สูงสุด และไมสามารถใหขอมูลที่ขอกําหนดตองการได จะเรียกไดวาเปนการละเมิดขอกําหนด ซึ่งมี

บทลงโทษภายใตกฎหมายสุขภาพ 2542 สําหรับกรณีการละเมิดขอกาํหนดนี้ระบุไวใน  

http:// www.doh.gov.uk/pprs/genericres.htm# appc 

การติดตามประเมินผลเพื่อที่จะพิจารณาอยางระมัดระวังวาการจัดการเรื่องจัดหายาชื่อสามัญ

สําหรับการบริการปฐมภูมิของ NHS ที่เปนอยูเปนบริการสุขภาพที่ดีที่สุดในระยะยาว และเพื่อพิจารณา

ตัวเลือกอื่นที่เปนไปได จึงไดมีการทํา Fundamental Review of the market โดย Oxford Economic 

Research Associates (OXERA) โปรแกรม OXERA ถูกคาดหวังวาจะมีการสรุปทุกๆ ฤดูรอน ผลสรุป

ของรายงานจะถูกอภิปรายกับผูมีสวนไดสวนเสียกอนที่จะดําเนินการใดๆ ตอไป ซึ่งถูกคาดหวังวาจะ

เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนา และจัดการการแขงขันในตลาดยาชื่อสามัญ เพื่อใหแนใจวา 

NHS มียาชื่อสามัญทั้งใหมและเกาที่ดีใชในระยะยาว 

4. การกําหนดราคาผลิตภัณฑยาที่ไมตองมีใบส่ังยา (Pricing method(s) for OTC products) 

ยาที่จายไดโดยไมตองมีใบส่ังแพทยในประเทศอังกฤษถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

1. “Pharmacy-only” (P) คือกลุมยาที่สามารถแพรกระจายได  โดยการขายผานรานยาปลีก 

ภายใตการดูแลของเภสัชกร  

2. “General Sale List” (GSL) คือกลุมยาที่สามารถขายไดโดยรานคาปลีกใดก็ได ตองสถาน

ที่ตั้งเปนหลักเหลงแนนนอน ยาจะตองถูกขายในลักษณะที่อยูในบรรจุภัณฑเดิมที่มาจาก

บริษัท ไมมีรองรอยเปด ยากลุมนี้บางชนิดจะถูกจํากัดดวยขอกําหนดอื่นๆอีก เชน จํากัดให

ขายเฉพาะขนาดบรรจุภัณฑบางขนาดเทานั้น  
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อยางไรก็ตามการควบคุมราคายานั้นไมไดมีความแตกตางกันระหวาง “Pharmacy only 

medicine” หรือ “General Sale List” หากแตแตกตางกันตรงที่ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑตนแบบ 

(branded) หรือผลิตภัณฑชื่อสามัญ (generic) และยานั้นถูกจายผานรานยา หรือซ้ือโดยโรงพยาบาล 

ราคายาที่จายไดโดยไมตองมีใบส่ังแพทยไมถูกควบคุมโดยรัฐบาล อยางไรก็ตามผลิตภัณฑ

สวนใหญขายภายใตชื่อยี่หอ ผูผลิตสามารถกําหนดราคาต่ําสุดที่จะถูกขายโดยผูคาปลีก (“resale price 

maintenance”) 

• หนวยบริการจัดซื้อและจัดหา (Purchasing and Supply Agency; PASA) 16 

 จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล และปรับปรุงการจัดการการจัดหายาในการใหบริการดานสุขภาพแหงชาติใน

ประเทศใหทันสมัย 

 

• สมาคมอุตสาหกรรมดานดูแลสุขภาพแหงสหราชอาณาจักร (Association of British Health-Care 

Industries; ABHI) 

 สมาคมอุตสาหกรรมดานดูแลสุขภาพแหงสหราชอาณาจักรเปนสมาคมการคาสําหรับ 

อุตสาหกรรมระบบยา ซึ่งเห็นชอบกับกระทรวงสาธารณสุข และ PPA ในการคํานวณราคาที่เพิ่มข้ึนของ

เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยในบัญชียา 

 

• Statement of Financial Entitlement (SFE) and General Medical Services (GMS) Contract 

 SFE ครอบคลุมเงินชดเชยของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป และการจายเงิน ภายใตสัญญา GMS ผู

ใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (PCT) จะไดรับวงเงินที่จํากัดสําหรับการใหบริการ ซึ่งการจัดสรร

ทรัพยากรของผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิมี 3 สวนใหญๆ คือ 

1. ครอบคลุมคาใชจายในการบริหารจัดการ 
2. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหเขาถึงมาตรฐาน 

3. คาใชจายในการใหบริการ เพื่อขยายขอบเขตการใหบริการ 
 

• การบริการเภสัชกรรมระดับทองถิ่น (Local Pharmaceutical Services; LPS) 

 การบริการเภสัชกรรมระดับทองถิ่นเปดโอกาสใหมีการพัฒนาการเตรียมการในดานตางๆที่เปน

ความตองการสําคัญและจําเปนของทองถิ่นนั้นๆ 

 

 

 

 

 107 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)      ระบบขอมูลดานยาของประเทศสหราชอาณาจักร 

• National Pharmaceutical Contract 

 โครงรางของสัญญาดานเภสัชกรรมที่เสนอใหมสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายและความ

ยืดหยุนในการใหบริการของเภสัชชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของแตละชุมชน 

ซึ่งอาจแตกตางกัน 

ประโยชนตางๆที่ผูปวยและ NHS ไดรับ ประกอบดวย 

 ปรับปรุงทางเลือกและความสะดวกสบายใหกับผูปวยในการเขาถึงยา 

 การจัดการสถานการณตางๆในระยะยาว 

 ลดความไมเทาเทียมกันในดานสขุภาพ และปรับปรุงการสาธารณสุขใหดีข้ึน 

 เพิ่มความปลอดภัยของผูปวย 

 คงความสําเร็จในเปาหมายการเขาถึงบริการ 24/48 ชั่วโมง 

 สนับสนุนแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและเจาหนาที่สาธารณสุขปฐมภูมิสาขาอื่น 

 สนับสนุนการสง nGMS 

 การใชเงินคุมคามากขึ้น 

 

โครงรางสัญญาใหมนี้มีการจําแนกการใหบริการออกเปน 

1. กลุมบริการที่จําเปน (essential) เปนบริการปกติที่ตองใหในทุกชุมชน เชน การจายยา การ

จายยาแบบซ้ํา (repeat dispensing) การกําจัดยา เปนตน 

2. กลุมบริการขั้นสูง (advanced) เปนบริการที่เภสัชกรจําเปนตองไดรับการรับรองในการ

ใหบริการที่มีขอกําหนดเฉพาะ เชน การใหคําปรึกษา การทบทวนการใชยาในผูปวย 

3. กลุมบริการสงเสริม (enhanced) เปนบริการที่กําหนดโดยผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 

(PCT) ตามความจําเปนสําหรับชุมชนนั้นๆ เชน คลินิกอดบุหร่ี คลินิกดูแลผูติดยาเสพติด

หรือใชยาในทางที่ผิด 

โดยเนนที่คุณภาพและผลลัพธในทุกกรณี 

 

• การจายเงินคืนและการจายเงินชดเชย (Reimbursement & Remuneration) 

 อางอิงจากบัญชียา (Drug Tariff) ซึ่งแสดงราคาพื้นฐานของยา (basic prices of drugs) ตาม

ชนิดผลิตภัณฑยาและขนาดบรรจุภัณฑ นอกจากนี้ ยังแสดงคาใชจายตางๆที่ผูทําสัญญา (contractor) 

พึงไดรับจากการใหบริการสุขภาพ NHS ซึ่งรวมการจายเงินคืนในสวนของราคายา วัสดุทางการแพทยที่

ส่ังจายโดยใชฟอรมใบสั่งยา NHS และการจายเงินชดเชยในสวนที่เปนขอตกลงดานการจายยา เชน 

คาบริการหรือคาใชจายของผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ 
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5. ระบบขอมูลเกี่ยวกับการใชยา (drug utilization information)16 

 คณะกรรมการบริหารดานเภสัชกรรมของ PPA มีหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสั่งใชยาและ

การจายยาสําหรับบริการที่มีอยูแลวและบริการใหมที่จะทําการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม โดยมี

กิจกรรมหลักทางดานตางๆ ดังนี้ 

• ใหการสนับสนุนกิจกรรมภาคปฏิบัติตางๆของ PPA และการเตรียมการใหบริการ

สารสนเทศ 

• ใหการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการใชนโยบายการจายเงินคืนและการจายเงิน

ชดเชยในการใหบริการเภสัชกรรม รวมถึงการจัดทําบัญชียา 

• วิเคราะหการสั่งใชยาและสนับสนุนการริเร่ิมหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งใชยาของ 

NHS 

PPA’s Drug master file แสดงแหลงขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับกระบวนการ

ตางๆที่เกี่ยวของกับใบส่ังยาและรายงานการสั่งใชยาและการจายยา นอกจากนี้ ยังมีการรวมระบบรหัส

การรักษาของ PPA (PPA’s therapeutic coding system) ซึ่งอิง British National Formulary มาใชใน

การวิเคราะหสารสนเทศเกี่ยวกับการจายยา 

พจนานุกรมยาและอุปกรณทางการแพทย (Dictionary of Medicines and Devices; Dm+d) 

เปนพจนานุกรมที่อยูในรูปแบบอิเลกทรอนิกส ประกอบดวยรายการยาและอุปกรณทางการแพทยที่ใช

ในการวินิจฉัยและรักษาผูปวย รวมทั้งมาตรฐานของ NHS สําหรับการจําแนกยาและอุปกรณทางการ

แพทย การเชื่อมโยงคําศัพทตางๆเขากับขอมูลทางคลินิกของผลิตภัณฑ และเครื่องมือที่ชวยในการ

ตัดสินใจ นอกจากนี้ ขอมูล Dm+d ยังใชในการสรุปการดูแลรักษาผูปวยและประวัติทางคลินิก ซึ่งจะถูก

เก็บรวบรวมเปนฐานขอมูลระดับประเทศ เพื่อทําใหมั่นใจไดวา มีสารสนเทศทางยาสําหรับผูปวยตลอด

ทุกระดับการรักษาของ NHS ไมวาจะเปนระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือชุมชนใดก็ตาม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารดานเภสัชกรรมดังกลาวยังมีสวนชวยในการสงเสริมการสั่ง

จายยาที่มีประสิทธิภาพทั้งทางคลินิกและการเงินโดยใชผลการวิเคราะหขอมูลการสั่งจายยาและการใช

ยา ซึ่ง รายงานการวิเคราะหการสั่งจายยาและราคาของ PPA ใหขอมูลกับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในเรื่อง

แบบแผนการสั่งจายยาของแพทยเอง โดยในสวนกลางของรายงานจะเนนขอสําคัญของการสั่งจายยา 

บทสรุปนโยบายของ NHS และหลักฐานลาสุดที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดการสั่งจายยาที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวโนมการสั่งจายยาของประเทศ เพื่อใหแพทยสามารถเปรียบเทียบการสั่งจาย

ยาของตนเองกับขอมูลการสั่งจายยาระดับชุมชนและระดับประเทศ 
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การสั่งใชยา การจายยา และการบริการการจัดการดานการเงิน (Prescribing, Dispensing & 
Financial Management Services; PDFM) 

• เอกสารการติดตามการสั่งใชยา (Prescribing Monitoring Documents; PMD) 

PMD ใหสารสนเทศดานการเงินเปนรายเดือนกับแพทย และที่ปรึกษาทางเภสัชกรรมและการ

ส่ังใชยา (pharmaceutical and prescribing advisors) เกี่ยวกับคาใชจายที่เกิดจากการสั่ง

จายยาเทียบกับงบประมาณ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการดานยาใหสอดคลองกับงบประมาณ 

ซึ่งสารสนเทศดังกลาวแสดงใหเห็นถึง 

 งบประมาณดานการสั่งใชยาที่ตั้งไวในเงินงบประมาณประจําป (ไมแสดงเดือน

เมษายน หรือพฤษภาคม) 

 คาใชจายทั้งหมดตอเดือน 

 คาใชจายสะสม (ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนปจจุบัน) 

 จํานวนวันของการจายยาในเดือนนั้นและในปนั้นจนถึงวันปจจุบัน 

โดยรายงานประจําปแสดงคาใชจายจริงสําหรับปงบประมาณนั้น ซึ่งผูรับรายงาน คือ 

 กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health; DH) ในรูปแบบกระดาษและอิเลกทรอ

นิกส 

 ผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (Primary Care Trust; PCT) ในรูปแบบกระดาษและอิ

เลกทรอนิกส 

 คณะผูกําหนดยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategic Health Authorities) ในรูปแบบ

กระดาษ 

 ผูปฏิบัติ (Practices)ในรูปแบบกระดาษและอิเลกทรอนิกส 

 

• รายงานการจายเงินการสั่งใชยาตามรายการ (Itemized Prescribing Payment Report; IPP) 

เปนรายงานรายเดือนสําหรับเจาหนาที่ดานการเงิน ที่ปรึกษาทางเภสัชกรรมและการสั่งจายยา 

แสดงการจัดสรรเงินสําหรับคาใชจายของยาที่จายตามใบสั่งยา ซึ่งตัวเลขแสดงคาใชจายของ

การสั่งใชยาในรายงานเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผูรับรายงาน คือ 

 กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health; DH) 

 ผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (Primary Care Trust; PCT) 

 คณะผูกําหนดยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategic Health Authorities; SHA) 
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• ชุดเครื่องมือการสั่งใชยา (The Prescribing Toolkit) 

ชวยใหที่ปรึกษาทางเภสัชกรรมและการสั่งใชยาสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งใชยา

กับองคกรสั่งใชยาอื่นที่ใชบัญชียาและตัวชี้วัดที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งบริการนี้มีไวสําหรับ 

 กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health; DH) 

 คณะผูกําหนดยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategic Health Authorities; SHA) 

 ผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (Primary Care Trust; PCT) 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

 คณะกรรมการดานสาธารณสุข (Healthcare Commission) 

 ศูนยส่ังจายยาแหงชาติ (National Prescribing Centre; NPC) 

 หนวยสนับสนุนการสั่งจายยาของศูนยสารสนเทศดานสุขภาพและสังคม (Health and 

Social Care Information Centre Prescribing Support Unit; PSU) 

โดยที่สารสนเทศที่มีอยูมีหลายระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติ ระดับผูใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 

และระดับคณะผูกําหนดยุทธศาสตรดานสุขภาพ 

การแสดงขอมูลแสดงในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือเปรียบเทียบ 

(comparator) ที่กําหนดไวลวงหนาดังนี้ 

 คาใชจายที่คาดวาประหยัดไดจากการใชยาชื่อสามัญ (Potential Generic Savings) 

 ราคายาเฉพาะสั่งจายโดยแพทยเฉพาะทาง (Specialist Drugs Costs) 

 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการสั่งจายยา (Performance Prescribing Indicators) 

 เครื่องมือเปรียบเทียบราคา (Cost Comparators) 

 เครื่องมือเปรียบเทียบปริมาณ (Volume Comparators) 

 ตัวชี้วัดการสงใชยาของพยาบาล (Nurse Prescribing Indicators) 

 ตัวชี้วัดพฤติกรรมการสั่งจายยาของคณะทํางานสาธารณสุข (Healthcare 

Commission Prescribing Performance Indicators) 

 
6. ระบบขอมูลสําหรับการจัดซ้ือ (e-procurement information) 

การจัดหา (procurement) ของ NHS 18 

 การจัดหาของ NHS ดําเนินการโดยหนวยงาน NHS Purchasing and Supply Agency (NHS 

PASA) ซึ่งทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ ตั้งแตการจําแนกความตองการซื้อจนถึงขั้นตอนการ

จายเงิน รวมทั้งการทําสัญญาขอตกลง ในปจจุบันทั้งหมด NHS PASA ดําเนินการผานทางอิเลกทรอ

นิกส หรือที่เรียกวา eProcurement ทั้งนี้ เนื่องจากกอนหนานี้ NHS ไมมีระบบมาตรฐานที่ทุกหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อสามารถใชรวมกัน ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลที่ตองการดังตอไปนี้

ได 

• บันทึกรายการที่ซื้อ ราคา และแหลงอุปทาน (sources of supply) 

• วิเคราะหราคาตนทุน หรือคาใชจายที่แทจริงในการตกลงซื้อแตละครั้ง 

• จัดลําดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผูจัดหา (suppliers) 

• มูลคาที่ประหยัดไดและเปาหมายที่จะประหยัดจากการจัดซื้อในแตละป 

สงผลใหมีการจัดทํา eProcurement toolkit สําหรับ NHS ซึ่งแสดงกรอบการทํางานในการ

กําหนดองคประกอบที่สําคัญของการจัดหาผานอิเลกทรอนิกส เพื่อใหเกิดความเขาใจในประโยชนที่จะ

ไดรับ และสามารถวางแผนงานที่จะดําเนินการตอไป 

 

 

  
 

Management 

information 

ePayments eTransactions Publication and 

eCatalogue 

eSourcing Management 

information 

(Framework of NHS eProcurement Toolkit) 

 
การนําระบบการจัดหาผานอิเลกทรอนิกสไปใช ทําให NHS ประสบความสําเร็จในการใชเงินได

อยางคุมคาจาก 

• เพิ่มมุมมองในการใชโอกาสใหมๆสําหรับความรวมมือกับผูอ่ืน 

• ประหยัดคาใชจายในการจัดการ 

• ลดราคาดวยวิธีการตอรองกับผูจัดหา (supplier) ที่ดีข้ึน 

• ประสบผลสําเร็จในการประหยัดคาใชจายดานราคา (price savings) โดยไดรับราคาตลาดจาก

การใชเทคนิคการประมูลผานอิเลกทรอนิกส (eAuctions) 

• ไดรับประโยชนจากความรวมมือตามขอตกลงของผูจัดหากอนการตอรอง (pre-negotiated 

suppliers agreements) 

• ไดรับประโยชนจากการจายเงิน (payment benefits) ดวยวิธีการจายเงินผานอิเลกทรอ-นิกส 

ลดกําลังคนและคาใชจายดานธุรการตางๆที่เกี่ยวของ 

• ลดระยะเวลารอการขนสงและลดปริมาณสํารองคลัง 

• การพัฒนาของผูจัดหา และผลการปฏิบัติจากขอสัญญา 
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มาตรฐานสําหรับการจัดหาผานอิเลกทรอนิกส (standards for eProcurement) 

 เนื่องจากการดําเนินการจัดหาผานอิเลกทรอนิกสมีสวนเกี่ยวของกับกระทรวงพาณิชย (Office 

of Government Commerce) NHS PASA จึงตองทําการกําหนดมาตรฐานในดานตางๆ ดังนี้ 

• การแบงกลุมผลิตภัณฑและมาตรฐานการกําหนดรหัส (product classification and code 

standards) 

• การจําแนกผูจดัหา กําหนดชือ่ราง และมาตรฐานการกําหนดรหัส (supplier 

identification, naming protocols and coding standards) 

• มาตรฐานของ eCatalogue 

• มาตรฐานสาํหรับหัวเรื่องขอตกลง (standards for contract titles) 

• มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ eSourcing tools เชน การประกวดราคาผานอิเลกทรอ-

นิกส (eTendering) การประมูลราคาผานอิเลกทรอนกิส (eAuction) 

• มาตรฐานการสื่อสารผานอิเลกทรอนกิสสําหรับการจัดการการจัดหาผานอิเลกทรอนกิส 

• มาตรฐานการกําหนดบารโคด (AIDC – Automatic Identification and Data Capture) 

 

NHS Supplier Information database (NHS-sid) 19 

 ในการจัดหาผานทางอิเลกทรอนิกส (eProcurement) ของ NHS Purchasing and Supply 

Agency (NHS PASA) มีการนําระบบ NHS-sid มาใช โดยวัตถุประสงคของ NHS-sid คือ บริหาร

จัดการขอมูลเบื้องตนตางๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหา (procurement) อยางมีเหตุผล เพื่อชวยลด

ภาระดานการจัดการของผูจัดหา (suppliers) ของ NHS รวมทั้งลดการทํางานซ้ําซอนระหวาง NHS 

และผูจัดหา สงผลใหเกิดการลดตนทุนคาใชจาย เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปน

การสรางแหลงขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันอีกดวย 

 

ภาพรวมการทํางานของ การบริการดานสุขภาพแหงชาติ (National Health Service; NHS)20 

 NHS ไดรับการสนับสนุนเงินทุนโดยผูเสียภาษีและดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

ตั้งขึ้นเพื่อใหการดูแลดานสุขภาพแกประชาชนบนพื้นฐานของความจําเปน โดยแผนภาพขางลางนีแ้สดง

โครงสรางการทํางานของ NHS ในประเทศอังกฤษ 
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 ปจจุบัน NHS ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในยุทธศาสตรการดําเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่ง 21 

• บันทึกประวัติดานสุขภาพตลอดชีวิตแบบอิเลกทรอนิกสสําหรับทุกคนในประเทศ 

• การเขาถึงบันทึกประวัติ ผูปวยและสารสนเทศสนับสนุนเวชปฏิบัติทางคลินิกที่ดีผาน

คอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรทางการแพทยทุกรายใน NHS 

• จัดตั้ง National Electronic Library for Health เพื่อใหแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการ

แพทยสาขาอื่นสามารถสืบคนงานวิจัยทางคลินิกลาสุดและแนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิกที่ดีที่

ทันสมัยไดตลอดเวลาที่ตองการ 

• การดูแลรักษาผูปวยรวมกันระหวางแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาล และบริการในชุมชน 

โดยการแบงปนขอมูลผูปวยและการรักษาผานชองทาง NHS Information Highway 

• อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล คําแนะนํา และการดูแลรักษาที่เปน

สารสนเทศสาธารณะผานบริการสารสนเทศอิเลกทรอนิกส (online) เชน NHS Direct และ 

NHS Direct Online 

 

ตัวชี้วัดการดําเนินการของ NHS (NHS Performance Indicators) 22 

 ในการพัฒนาคุณภาพของ NHS ใช 3 วิธีการ คือ สรางมาตรฐานระดับชาติใหม ระบบการ

ใหบริการระดับทองถิ่นที่สามารถพึ่งพาได และปรับปรุงกรติดตามและการประเมินผลการดําเนินการ 

โดยไดมีการปรับปรุงชุดตัวชี้วัดนี้ใหทันสมัยและรวบรวมอยูในเอกสาร “the High Level Performance 

Indicators (HLPIs) and the Clinical Indicators (CIs)” เพื่อสนับสนุนการใชกรอบการประเมินการ
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ดําเนินงานของ NHS (NHS Performance Assessment Framework; PAF) ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ให

สารสนเทศที่เปนประโยชนเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธของบริการจาก NHS ทําให

คณะทํางานดานสุขภาพ กลุมใหบริการปฐมภูมิและผูใหบริการ NHS สามารถทํางานรวมกับกลุมผู

ใหบริการรวมอื่นๆระดับทองถิ่นในการติดตาม ปรับปรุง และรายงานผลการดําเนินงานในทองถิ่นนั้นๆ 

สงผลใหผูปวยสามารถเขาถึงการบริการที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกันทั่วประเทศ 
  

กรอบการประเมินการดําเนินงาน (Performance Assessment Framework; PAF) 
 PAF เปนระบบที่ NHS ใชในการวัด ประเมิน และผลการดําเนินการของ NHS ซึ่งเนน 6 ดาน 

ประกอบดวย 

1. การปรับปรุงดานสุขภาพ (Health improvement) 

2. การเขาถึงการบริการที่เสมอภาค (Fair access) 

3. การใหการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ (Effective delivery of appropriate 

health care) 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

5. ประสบการณของผูปวยหรือผูดูแลผูปวย (Patient/carer experience) 

ผลัพธดานสุขภาพของการบริการ NHS (Health outcomes of NHS care) 

 
หนวยงานอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของระบบสารสนเทศดานยา 

 The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
NICE เปนองคกรอิสระ มีหนาที่ในการจัดทําและเผยแพรแนวทาง (guideline) ระดับประเทศ

ในการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการปองกันและรักษาความเจ็บปวย 

 NICE มีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานยา คือการกําหนดแนวทางการใชยาตาม

หลักฐานวิชาการ 

 
รูปแบบการดําเนินการ 
 NICE จัดทําแนวทางเกี่ยวกับสุขภาพใน 3 ดาน ประกอบดวย 23 

• สาธารณสุข (public health) - แนวทางในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันความ

เจ็บปวยสําหรับบุคคลที่ทํางานในการบริการสุขภาพแหงชาติ (NHS) คณะทํางาน

ระดับทองถิ่น และสวนอาสาสมัครสาธารณะอื่นๆ 

• เทคโนโลยีดานสุขภาพ (Health technologies) – แนวทางในการใชยาใหมและยาที่มี

อยู การรักษา และการทําหัตถการตางๆใน NHS 
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• เวชปฏิบัติทางคลินิก (Clinical practice) – แนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสมสําหรับ

ผูปวยเฉพาะโรคหรือสภาพใน NHS 

 

การจัดทําแนวทางดังกลาวทําโดยศูนยที่ข้ึนอยูกับ NICE 3 ศูนย ไดแก 

• The Centre for Public Health Excellence 

• The Centre for Health Technology Evaluation 

• The Center for Clinical Practice 

 

เกณฑในการเลือก intervention ทางสุขภาพมาประเมินโดยกระบวนการของ NICE คือ 24 

• intervention นั้นมีแนวโนมที่จะนําไปสูผลไดทางสุขภาพอยางมีนัยสําคัญหรือไม 

• intervention นั้นมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอทรัพยากรในการบริการสุขภาพ

หรือไม 

• intervention นั้นจะมีผลกระทบตอนโยบายสุขภาพอื่นๆหรือไม เชน ไปลดความไมเทา

เทียมกันทางสุขภาพจนไมสามารถยอมรับได เปนตน 

• แนวทาง (Guidance) นี้จะสามารถชวยแกปญหาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ดีหรือไม 

 
กระบวนการในการประเมินของNICE 
เมื่อไดรับคํารองขอจากกระทรวงสาธารณสุข ใหประเมิน intervention หนึ่งๆ เลขานุการของ 

NICE จะติดตอไปยังผูผลิต หรือผูใหการสนับสนุนของ intervention นั้นๆ เพื่อใหสงขอมูลที่เกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค ผล ราคา ประสิทธิผลทางคลินิค และตนทุน (Clinical and cost effectiveness) ผูผลิต 

และผูใหการสนับสนุนมีเวลา 12 สัปดาหในการสงมอบขอมูลดังกลาวใหกับ NICE เมื่อไดรับขอมูลแลว

จะมีการประเมินขอมูลที่ไดรับโดยผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย เขียนเปนรายงานการประเมินภายใน 3 

เดือน จากนั้นสงตอใหกับคณะกรรมการประเมินของ NICE 

คณะกรรมการประเมินของ NICE ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอิสระจํานวนหนึ่ง ประกอบดวย นัก

เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3 คน; general practitioners 2 คน; ตัวแทนผูปวย 2 คน; pharmaceutical 

physician หมอผาตัด หมอสาธารณสุข พยาบาลโรงพยาบาล พยาบาลชุมชน นักเภสัชวิทยาคลินิค 

เภสัชกร และ นักชีวสถิติ อยางละ 1 คน  

คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณารายงานการประเมินเอกสารที่ไดรับ และรายงานผลการประเมนิ

ฉบับราง (จัดทําโดยเลขานุการของ NICE) ภายใน 4 สัปดาห แลวสงรางรายงานการประเมินไปยัง 

ผูผลิต/ผูใหการสนับสนุนที่เกี่ยวของ กลุมผูปวย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม 
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จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาขอมูลทั้งหมดและจัดทํารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณเสนอตอ

ผูบริหารของ NICE ซึ่งจะสงรายงานดังกลาวกลับไปยังผูผลิต/ผูใหการสนับสนุน เพื่อทําการทบทวน

ภายใน10 วัน หากไมมีขอโตแยงก็ใหมีการดําเนินการเปนหลักปฏิบัติใน NHS รวมเวลาตั้งแตผูผลิต/

ผูใหการสนับสนุนยื่นขอมูลทั้งหมด 8 เดือน 

 

 สมาคมเภสัชอุตสาหกรรมแหงสหราชอาณาจักร  (The Association of the British 
Pharmaceutical Industry; ABPI) 
ABPI เปนสมาคมการคาในสหราชอาณาจักรที่ประกอบดวยบริษัทผูผลิตยา 100 บริษัท

โดยประมาณ ทําหนาที่วิจัย พัฒนา ผลิตยาเพื่อรองรับความตองการในการใชยามากกวารอยละ 90 

ของยาที่ส่ังจายใน NHS 

ขอเท็จจริงและสถิติตางๆที่ ABPI เก็บรวบรวม 4 ดาน มีดังนี้ 25 

• อุตสาหกรรมระดับโลก 

 การคาโลกดานยา (World trade in Pharmaceuticals): มูลคายาที่นําเขา สงออก 

และกําไรขาดทุนของประเทศตางๆ 

 มูลคาการใชยาในหนึ่งปตอคน (Annual medicine usage per person) ของ

ประเทศตางๆ 

 มูลคาคาใชจายดานยาเทียบเปนรอยละของ GDP (Spend on medicines as a 

percentage of GDP) ในประเทศตางๆ 

 บริษัทยาผูนําตลาด (Leading pharmaceutical corporations): ขอมูลมูลคาขาย 

อัตราการโตของผลประกอบการ สวนแบงตลาดของบริษัทในตลาดโลก 

 สวนแบงการขายของยา 100 อันดับแรกที่มีการสั่งจายสูงสุดในโลก (Sales share 

of the world’s top 100 prescription medicines) 

 สวนแบงตลาดของยาใหมในประเทศตางๆ (Market share of new medicines in 

various countries) คิดเปนรอยละ 

 มูลคาสวนแบงตลาดยาชื่อสามัญในบางประเทศ (Generic market share by 

value for selected countries) 

 ดัชนีราคายาจากผูผลิตและราคาขายปลกีของสหราชอาณาจักร (UK 

pharmaceutical & Retail Price Indices) 

• ยาและเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร 

 การจัด 15 อันดับประเภทอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรที่ทํากําไรสูงสุด 

(Trade surplus ranking for 15 major UK industry sectors) 
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 อัตราการจางงานในเภสัชอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร (Employment in 

the UK pharmaceutical industry) 

 Value added by sector 

 สวนแบงตลาดของบริษัทยาชั้นนําของสหราชอาณาจกัร (Leading UK 

pharmaceutical corporations’ market share) 

 ผลิตภัณฑยาในสหราชอาณาจักรทีม่ีการใชสูงสุด (Top UK pharmaceutical 

products) 

 ผลการคาดานยาประจาํปของสหราชอาณาจักร (UK Pharmaceutical trade) 

• การวิจยัและพฒันา 

 คาใชจายในการวิจัยและพฒันาดานยาของสหราชอาณาจักร (Pharmaceutical 

R&D expenditure in the UK) 

 คาใชจายในการวิจัยและพฒันาดานยาเทียบเปนรอยละของยอดขายของ
อุตสาหกรรมอืน่บางชนิดในสหราชอาณาจักร (R&D as a percentage of sales 

in some UK manufacturing industry sectors) 

• ยาและการบริการสุขภาพแหงชาติ (Medicines and the NHS) 

 คาใชจายดาน NHS ตอรายในสหราชอาณาจักร (NHS expenditure per person 

in the UK) 

 การสั่งจายยาระดับชุมชนในสหราชอาณาจักร (Community prescribing in the 

UK) 

 คาใชจายดานยาตอวนั (Daily expenditure) 

 คาใชจายของใบสั่งยาที่ส่ังจายสําหรับโรคตางๆ (Cost of prescription 

dispensed in various disease areas) 

 จํานวนใบสัง่ยาที่จายสาํหรับโรคตางๆตอใบส่ังยาหนึ่งลานใบ (Number of 

prescriptions dispensed in various disease areas per million 

prescriptions) 

 คาใชจายที่ประหยัดไดโดยประมาณจากการลดการครองเตียงในโรงพยาบาล
ตั้งแต พ.ศ. 2500 (Estimated savings due to reduced use of hospital beds 

since 1957) 
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