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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีคาใชจายสุขภาพเฉลี่ยตอคนตอปสูง

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น จากสถิติของ OECD1 ในปค.ศ. 2003 พบวาคาใชจายเฉลี่ยดานสุขภาพของ

ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเปน 5,635 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 15% ของ GDP โดยใน

จํานวนนี้คิดเปนคาผลิตภัณฑยา 12.9% ของคาใชจายสุขภาพทั้งหมด  
 

1. ภาพรวมระบบประกันสุขภาพ 
 การประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกาอาศัยระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลรวมกับประกัน

สุขภาพเอกชนที่มีบทบาทคอนขางมากในการใหบริการ  ผูใชสิทธิสวนใหญไดรับบริการผานระบบ

บริการที่จายเงินใหผูใหบริการแบบจายตามรายการ (fee-for-service) และอีกสวนใชบริการ Managed 

care plan จากการประมาณการตัวเลขสําหรับปค.ศ. 2005 ประกันสุขภาพของรัฐที่มีในปจจุบันของ

สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมประชาชนกวา 86.8 ลานคน2 ในจํานวนนี้  

• เปนผูมีสิทธิภายใตโปรแกรม Medicare 42.1 ลานคน (เปนผูสูงอายุ 35.6 ลานคน และ เปนคน

พิการ6.5 ลานคน) โดยคาใชจายของ Medicare ในปค.ศ.2004 คิดเปน 301.1 ลานเหรียญสหรัฐ 

• เปนผูมีสิทธิภายใตโปรแกรม Medicaid 44.7 ลานคน (เปนผูปวยสูงอายุ 4.2 ลานคน เปนผูปวย

พิการ 7.7 ลานคน  เปนผูปวยเด็ก 21.7 ลานคน) โดยคาใชจายในปค.ศ.2004 คิดเปน 297.5 ลาน

เหรียญสหรัฐ 

• เปนผูมีสิทธิภายใตโปรแกรมประกันสุขภาพสําหรับเด็ก 4.2 ลานคน (State Children's Health 

Insurance Program-SCHIP) ซึ่งมีคาใชจาย 6.6 ลานเหรียญสหรัฐ 

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบระบบประกันสุขภาพของรัฐ ไดแก Centers for Medicare and 

Medicaid Services (CMS)# ซึ่งอยูภายใต Department of Health and Human Service CMS เปน

หนวยงานที่บริหารจัดการแผนบริการสุขภาพ 2 แผนคือ Medicare และ Medicaid ซ่ึงเปนโปรแกรมที่

ใชเงินจากภาครัฐในการบริหารจัดการ (publicly financed health care programs) 4 นอกจากหนาที่

ในการใหประกันสุขภาพแลว  CMS ยังดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพตางๆ รวมถึงการพัฒนานโยบาย

การครอบคลุมของระบบประกัน คุณภาพการใหบริการและการออกกฎระเบียบควบคุมการทดลองทาง

หองปฏิบัติการดวย CMS ยังมีหนาที่ใหการรับรองหนวยงานที่บริการและใหการรักษาพยาบาลผูปวยที่

บาน, การรักษาผูปวยระยะยาวแบบตอเนื่อง รวมถึงการใหขอมูลดานการบริการและคุณภาพบริการ แก

                                                 
# เดิม Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) คือ Health Care Financing Administration (HCFA) 

ซ่ึงเปลี่ยนมาใชชื่อ CMS เมื่อ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 
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ผูใหบริการ, ผูมีสิทธิในระบบประกัน, นักวิจัย และผูแทนของรัฐที่ทําหนาที่ตรวจสอบ  CMS จะมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่ CMS รับผิดชอบ  ซึ่งการประชุมของ

คณะกรรมการนี้เปดใหสาธารณชนไดรับทราบดวย  

Medicare เปนแผนประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมประชาชนประมาณ 42ลาน

คนทั่วสหรัฐอเมริกา ไดแกกลุมผูที่อายุ 65 ปข้ึนไป, ผูพิการ (ไมจํากัดชวงอายุ) และ ผูปวยโรคไตวาย

ระยะสุดทายที่ตองฟอกไตหรือผาตัดเปลี่ยนไต (ไมจํากัดชวงอายุ)3  ในจํานวนนี้ 13.6% ของผูมีสิทธิ

เลือกใชบริการที่เรียกวา Medicare managed care plan  ซึ่งอยูภายใตพรบ.ประกันสังคม (The Social 

Security Act (Title 18))   

Medicaid เปนโปรแกรมสุขภาพรวมกันของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นที่ใหญที่สุดซึ่ง

ดูแลผูมีรายไดนอยของสหรัฐฯ  Medicaid เร่ิมมีในปค.ศ.1965  ตามขอ 19 ของพรบ.ประกันสังคม 

(Title 19 of the Social Security Act) โดยเปนแผนประกันสุขภาพหลักของรัฐที่จัดใหแกครอบครัวผูมี

รายไดนอย, ผูพิการ, ผูสูงอายุ, คนตาบอด, หญิงตั้งครรภ, เด็ก และคูแตงงานที่ยังไมมีบุตร4  ประชาชน

ประมาณ 44.7 ลานคนอยูภายใตระบบ Medicaid   ซึ่ง 48% ของกลุมคนเหลานี้ใชบริการภายใต 

Medicaid ผาน Managed care health plan4

ภายใตโปรแกรม Medicaid นี้ รัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนดนโยบายหลัก โดยแตละรัฐมีสิทธิ

ในการพิจารณาการบริหารจัดการโปรแกรมของตน ตั้งแตการกําหนดวาใครมีสิทธิที่จะรับบริการ 

ขอบเขตของบริการทางการแพทย และบริการดานยา  ดังนั้นความครอบคลุมของ Medicaid ในแตละ

รัฐจึงมีความแตกตางกัน  โดยทั่วไปหลักการของ Medicaid ที่ทุกรัฐจะตองปฏิบัติคือ สรางมาตรฐาน

ความนาเชื่อถือของตน, พิจารณาตัดสินชนิด, ปริมาณ, ระยะเวลาและขอบเขตของการใหบริการ,  ตั้ง

อัตราเบิกจายสําหรับบริการตางๆ และบริหารโปรแกรม Medicaid ของตนเอง  

ระบบประกันอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกาไดแก ระบบประกันที่บริหารโดย  Health 

Maintenance Organizations (HMOs), กลุมผูใหบริการ (Preferred Provider Organization-PPOs, 

Provider Sponsored Organizations, Private Fee-For-Service Plan), Medical Saving Account 

Plans, การประกันสุขภาพสําหรับลูกจาง (Group health plan for the employees) และประกัน

สุขภาพเอกชน5    HMOs เปนรูปแบบหนึ่งของแผนประกันสุขภาพที่ใหบริการใน Medicare managed 

care plan ซึ่งกลุมแพทย, โรงพยาบาล, และผูใหบริการอื่นๆเห็นชอบรวมกันในการใหบริการแกผูมีสิทธิ 

ตามจํานวนเงินที่ Medicare จายใหเปนรายหัว(ของผูมีสิทธิ capitation) ทุกเดือน ผูที่ใชบริการของ 

HMOs จะตองเลือกใชบริการจากแหลงบริการที่ทําสัญญากับ HMOs ไวแลวเทานั้น  
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2. สิทธิประโยชนภายใต Medicare 

เดิมการประกันสุขภาพของ Medicare7  แบงการครอบคลุมเปน 2 สวนดวยกัน คือ part A และ 

part B   ผูปวยที่มีการประกัน part A (Hospital insurance) จะไดรับการอุดหนุนสําหรับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล, การบริการโดย nursing facility และการรักษาพยาบาลที่บาน (home health care) 

รวมถึงการดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต (hospice) Medicare part A นี้จะไมอุดหนุนคายาตาม

ใบส่ังสําหรับผูปวยนอกหรือยาที่ไมตองใชใบส่ังยา (OTC)   เมื่อชาวอเมริกันมีอายุ 65 ป เขาจะมีสิทธิ

ภายใตระบบประกันนี้ทันทีโดยอัตโนมัติ  ผูปวยสวนใหญภายใตประกัน part A จะไมตองเสียคาใชจาย 

เพราะถือวาไดจายให Medicare มาแลวในรูปแบบของภาษี เมื่อตนหรือคูสมรสยังอยูในวัยทํางาน แต

ถาไมเคยจายคาภาษีสําหรับ Medicare มากอน  ผูปวยนั้นจะตองซื้อประกัน part A นี้  

แหลงที่มาของรายไดสําหรับใชในการบริหารจัดการ Medicare Part A สวนใหญมาจากภาษี

รายได ซึ่งผูที่ทํางานจะรวมจาย 1.45% และบริษัทผูวาจางจายสมทบในจํานวนเทากัน การจายคืน

คาตอบแทนสําหรับบริการใน Part A เปนแบบ Prospective Payment System โดยผูปวยในจะจาย

ตาม Diagnosis Related Groups (DRG) 

สวน Part B (medical insurance) สวนเพิ่มเติมจาก Part A ซึ่งผูปวยจะเลือกซื้อไดโดยสมัคร

ใจ โดยตองจายคา premium รายเดือน เดือนละ 88.5 เหรียญ ความครอบคลุมของ Medicare Part B 

จะรวมถึงคาบริการของแพทย, คารักษาพยาบาลผูปวยนอก (รวมการรักษาที่หองฉุกเฉิน), คา

รถพยาบาล, คาตรวจทางหองปฏิบัติการและตรวจโรคเพื่อการปองกันบางประเภท (เชน ตรวจเตานม

ดวยวิธี mammography, ตรวจหามะเร็งดวยวิธี pap smear), การรักษาดวยรังสี, การลางไต และ

ผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ, คาอุปกรณการแพทย และการรักษาบางอยางที่จําเปนแตไมครอบคลุมใน part A  

เชนกายภาพบําบัดและอาชีวบําบัด หรือการดูแลรักษาพยาบาลที่บาน นอกจากนี้  Medicare Part B 

จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑชีววัตถุบางอยางที่ผูปวยไมสามารถใชดวยตนเองได เชน 

วัคซีนสําหรับไขหวัดใหญและไวรัสตับอักเสบบีดวย ยากดภูมิตานทาน และยาสําหรับรักษาโรคมะเร็ง 

แหลงที่มาของรายไดสําหรับใชในการบริหารจัดการ Medicare Part B สวนใหญมาจากภาษี

ทั่วไป และ premium ที่เก็บจากผูมีสิทธิ สวนการจายคาตอบแทนสําหรับการใหบริการจะเปนไปตาม 

fee schedule หรือบัญชีคาตอบแทน 

นอกจากนี้ Medicare ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูมีสิทธิ โดยเปดใหผูมีสิทธิเลือกที่จะสมัครเขาใน 

Medicare Part C หรือ Medicare Advantage หรือ Medicare + choice  ซึ่ง Medicare ไดทําขอตกลง

กับบริษัทประกันสุขภาพซึ่งอาจอยูในรูปแบบของ Health Maintenance Organizations (HMOs) หรือ 

Preferred Provider Organizations (PPOs) หรือรูปแบบที่เปน Fee for Service Health Plan ก็ได 

บริษัทเหลานี้จะทําขอตกลงกับ Medicare โดย Medicare จายคาตอบแทนแบบเหมาตอคนตอปใหแก
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บริษัทเหลานี้ โดยบริษัทจะใหการดูแลผูมีสิทธิของ อยางนอยเทากับบริการพื้นฐานที่ Medicare Part A 

กําหนดไว และจะใหบริการเสริมตาม health plan ที่ผูมีสิทธิตกลงเลือกซื้อบริการ โดยหากผูมีสิทธิ

จะตองจายเงินกรณีที่เลือก health plan ที่มีสวนตางของสิ่งที่ Medicare ไดจายไว 

ลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 ไดมีการผานกฎหมายใหมที่เรียกวา Medicare 

Prescription Drug Improvement and Modernization Act of 2003 ซึ่งใจความสําคัญคือการเพิ่ม

สิทธิประโยชนดานยาใหแกผูมีสิทธิโดยมีผลบังคับใชในปค.ศ. 2006 การเสนอเพิ่มสิทธิประโยชนดานยา

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตรการประกันสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากที่ไดมีการผานกฎหมายใหมีการจัดตั้ง Medicare และ Medicaid เมื่อปค.ศ.1965  

สิทธิประโยชนในสวนนี้ถูกเรียกวา Medicare Part D ซึ่งเปนสวนเพิ่มเติมที่ผูมีสิทธิเลือกที่จะซื้อ

ได โดยจะตองจายคาเบี้ยประกันสําหรับ Medicare Part D ประมาณ 32.20 เหรียญตอเดือน ผูมีสิทธิ

อาจเลือกรับบริการในสวนนี้แบบที่เปนสวนเสริมเฉพาะคายา (Stand alone prescription drug plan) 

หรือเปนสวนเสริมที่เพิ่มเติมใน Medicare Advantage ก็ได 

Medicare ไมไดมีการจัดทําบัญชีรายการยาสําหรับ Medicare Part D ตามที่ health plan 

ทั่วๆ ไปพึงทํากัน แต Medicare รวมกับ United States of Pharmacopeia (USP) จัดทําราง 

เกณฑการจัดทําบัญชียาขึ้น ซึ่งในรางดังกลาวจะประกอบดวย แนวทางการจัดทําบัญชียาสําหรับผูมี

สิทธิ พรอมทั้งมีการเสนอกลุมยาที่ควรมีในบัญชี ตลอดจนไดระบุไววาอยางนอยจะควรมียา 2 รายการ

ในแตละกลุมยา ทั้งนี้แนวทางสําคัญของการคัดเลือกกลุมยาตอง 1) ครอบคลุมยาที่จําเปนทาง

การแพทยสําหรับผูมีสิทธิ 2) เปนยาที่ถูกประเมินวาเปน best practice ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

Medicare และ USP สนับสนุนใหพิจารณาการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการการใชยาในบัญชี เชน 

การมีเงื่อนไขการสั่งใชยา (restriction) และการกําหนด prior authorization เพื่อใหเกิดการใชยาอยาง

สมเหตุสมผล คุมคา และประหยัด ทั้งนี้โดยหลักการแลวบัญชีที่จัดทําขึ้นตองมียืดหยุน และเปดโอกาส

ใหผูมีสิทธิมีอิสระในการเลือกใชยาไดดวย  แม Medicare โดย USPจะเปนผูกําหนดแนวทางการ

คัดเลือกยา แตผูที่จัดทําบัญชียาที่แทจริงคือบริษัทประกันสุขภาพเอกชนที่ทําขอตกลงกับ Medicare 

ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูงที่จะพบวาบัญชียาสําหรับแตละ Health Plan ครอบคลุมยาแตกตางกัน 

ทั้งนี้  Medicare ไดวางแผนการประเมินบัญชีรายการยาของ Health plan ตางๆ วามีประสิทธิภาพดีพอ

หรือไม5,6

นอกจากการกําหนดแนวทางการคัดเลือกยาแลว  Medicare ยังไดกําหนดแนวทางเกีย่วกบัการ

ยกเวน (กรณีที่ผูปวยมีความจําเปนทางการแพทย ตองใชยาที่ไมถูกจัดไวในบัญชียา) และกําหนดแนว

ทางการรองเรียนในกรณีที่ผูมีสิทธิไมไดรับความเปนธรรมอีกดวย 
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3. สิทธิประโยชนภายใต Medicaid 

โดยทั่วไปแลวสิทธิประโยชนที่ Medicaid ใหแกผูมีสิทธิอาจแตกตางกันไปในแตละรัฐ แตจะมี

บริการพื้นฐานบางสวนที่เหมือนกัน เนื่องจากเปนเงื่อนไขในการรับเงินอุดหนุน (matching fund) จาก

รัฐบาลกลาง ตัวอยางบริการทางการแพทยที่ Medicaid จัดใหไดแก บริการตรวจรักษาสําหรับผูปวยใน 

และตรวจรักษาผูปวยนอก บริการฝากครรภ และวางแผนครอบครัว บริการดานวัคซีนใหเด็ก การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ และการฉายรังสี เปนตน สวนที่เปนบริการเสริมซึ่งแตละรัฐตัดสินใจใหบริการแก

ผูปวยไดแก บริการการตรวจวินิจฉัย บริการสําหรับผูปวยพิการทางสมอง บริการดานยา บริการตรวจวัด

สายตา และประกอบแวน บริการกายภาพบําบัด เปนตน 

สําหรับการครอบคลุมดานยาของ Medicaid  ผูปวยนอกจะไดรับการอุดหนุนคายาทุกอยางที่

สํานักงานอาหารและยาของสหรัฐฯรับรองแลวและที่รัฐทําสัญญากับบริษัทยานั้น  ทั้งนี้ภายใตพรบ.การ

คืนสวนลดคายาสําหรับ Medicaid 1991 (Medicaid Drug Rebate Act of 1991) บริษัทยาเหลานั้น

จะตองจายเงินสวนลดใหแกรัฐ เมื่อมีปริมาณการใชยาตามที่ไดตกลงรวมกันไว  Medicaid จะ

ครอบคลุมถึงยาตานไวรัสที่องคกรอาหารและยาของสหรัฐฯรับรอง ซึ่งแตกตางจาก Medicare  การ

อุดหนุนคายาจาก Medicaid จะไมครอบคลุมยาบางกลุม เชนยาสําหรับรักษาอาการคลื่นไส, ยาเพิ่ม

น้ําหนัก, ยาปลูกผม, ผลิตภัณฑเสริมสวย, ยารักษาตามอาการสําหรับอาการหวัดและไอ, ยาเลิกบุหร่ี, 

ยาที่ไมตองใชยาใบสั่งแพทยบางกลุม, ไวตามินและเกลือแร (ยกเวนไวตามินสําหรับหญิงตั้งครรภและ

ฟลูออไรด), บารบิทูเรต หรือ  benzodiazepines และยาที่ตองมีการติดตามเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

บริการของบริษัทยา5   

กรณีที่ผูมีสิทธิซื้อบริการจาก managed care plan ในรูปแบบของ full-risk plans  รัฐจะทํา

สัญญากับ HMOs หรือ managed care plan นั้นเพื่อใหการบริการครอบคลุมถึงคาใชจายดานยาของ

ผูปวย  โดยที่รัฐจะจายให HMOs เปนรายเดือนตอผูปวยหนึ่งคน (capitation)  อยางไรก็ตาม ประมาณ 

1 ใน 4 ของโปรแกรม Medicaid จํากัดการใชยาอยางเขมงวด  บางสวนของนโยบายนี้จึงมีผลในทางลบ

ตอผลลัพธทางสุขภาพของประชาชนและคาใชจาย  เนื่องจากจํากัดการเขาถึงยาของผูปวย11

ในสวนของ HMOs เอง แมวา 80-95% ของผูที่ใชบริการจะอยูภายใตการเบิกจายยาที่ซับซอน

และเขมงวดอยูแลว  HMOs ยังคงพยายามควบคุมการสั่งและจายยา  ดังนั้นผูปวยนอกอาจมีสวนรวม

จายโดยที่ยาบางกลุมอาจมีขอจํากัดในการเบิกและมีการจํากัดปริมาณการใชดวย13  ขอจํากัดในการ

เบิกจายยานี้เปนสิ่งธรรมดาที่พบเห็นไดในการบริการของ HMOs แตจะไมสามารถพบเห็นไดในเอกสาร

โฆษณาของ HMOs 

สําหรับผูสูงอายุที่ใชสิทธิของทั้ง Medicare และ Medicaid จะไดรับความชวยเหลือดาน

การเงินเพื่อใหซื้อประกันเสริมของ Medicare Part D ไดซึ่งเปนการลดภาระคาใชจายของ Medicaid ไป 
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4. การขึ้นทะเบียนยา7,8

การขึ้นทะเบียนยาถือเปนหนาที่หลักของ Food and Drug Administration (FDA) ซึ่งเปน

หนวยงานสําคัญภายใต Department of Health and Human Services โดยหนวยงานหลักใน FDA ที่

ทําหนาที่ข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑยาไดแก Center for Drug Evaluation and Research (CDER) สําหรับ

ผลิตภัณฑชีววัตถุ ซึ่งรวมถึงวัคซีนจะถูกดูแลโดย Center for Biologics Evaluation and Research 

(CBER)  

ยาที่ข้ึนทะเบียนกับ CDER อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ยาใหม หรือ new generic drug ซึ่ง

ตองยื่น New Drug Application (NDA) เพื่อขอขึ้นทะเบียน และยาเลียนแบบ หรือ generic drug ซึ่ง

ตองยื่น Abbreviated New Drug Application (ANDA) ซึ่งกระบวนการขึ้นทะเบียนจะมีรายละเอียดที่

แตกตางกัน 

 
New Drug Application (NDA)9,10

ข้ันตอนการขอขึ้นทะเบยีนยาใหมถูกแสดงไวในแผนภาพที่ 9 การพฒันายาใหมจะตองผาน

ข้ันตอนของการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ทีค่าดวาจะใหผลทางการรักษา จากนั้นตองนํามาสังเคราะห 

และแยกใหไดสารบริสุทธิ์ซึง่ขั้นตอนนี้ใชเวลา และทรัพยากรมาก จากนั้นจงึนําสารทีแ่ยกไดมาทดสอบ

ในสัตวทดลองอยางนอย 2 species โดยตองเปนประเภทหนู 1 ชนิด จดุประสงคของการทดสอบในสัตว

ก็เพื่อศึกษาการดูดซึมของสารสําคัญเขาสูกระแสเลือด การแตกตัวของสารในรางกาย การเกิดพษิ และ

กระบวนการ metabolites ทั้งนี้การทดลองในสัตวม ี2 ระยะ คือทดลองระยะสัน้ และทดลองระยะยาว

ซึ่งตองการดูวามีโอกาสกอใหเกิดมะเร็งหรือไม ผลจากการทดลองในสตัวจะถูกนาํมาใชประเมนิวายามี

ความปลอดภยัเพียงพอที่จะเร่ิมทําการทดลองในมนุษย โดยทัว่ๆ ไปแลว บริษทัผูทีพ่ัฒนายาจะเปนผู

ริเร่ิมใหมีการประชุมรวมกนัระหวางบริษทั และ FDA

 127 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แผนภาพที่ 9 กระบวนการของการพฒันาและวิจยัจนถึงขั้นการขอขึ้นทะเบยีนยาใหม 
 

 

 
The new drug development process: Steps from test tube to new drug application review  

(Available at: http://www.fda.gov/cder/handbook/develop.htm) 

 

 เมื่อมีหลักฐานเพียงพอที่จะทําการทดสอบยาในมนุษย (Clinical trail) บริษัทผูพัฒนายาจะยื่น

ใบสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียน หรือที่เรียกวา New Drug Application (NDA) ตอ FDA โดยตองแนบ

เอกสารสําคัญ 3 อยางไดแก  

1) หลักฐานที่แสดงวายานั้นมีความปลอดภัย และมีประสิทธิผลตามที่ไดแจงไว หรือหลักฐานที่ 

     แสดงวายานั้นมีประโยชนมากกวามีโทษ  

2) ขอความที่จะเขียนไวบนฉลาก   

3) วิธีการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาของผูผลิตเพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพ   

 การทํา Phase 1 clinical studies เปนการทดลองยาครั้งแรกในมนุษย ซึ่งมีจุดประสงคในการดู

ฤทธิ์ การ metabolite ของยาในมนุษย และผลขางเคียงที่สัมพันธกับการเพิ่มขนาดยา และในกรณีที่
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เปนไปไดเพื่อดูประสิทธิผลของยา ผูเขารวมวิจัยเปนคนปกติที่แข็งแรง โดยใชคนจํานวนไมมากนัก ผล

ดาน pharmacokinetics และ pharmacological effect จาก Phase I จะถูกใชประกอบการตัดสินใจ

ทํา Phase II ตอ 

 การทํา Phase 2 clinical studies เปนการทําเพื่อทดสอบประสิทธิผลของยาวาเปนไปตามที่

แจงไวหรือไม โดยทําการทดลองในผูปวยกลุมเปาหมายที่เปนโรคตามที่ระบุไวในขอบงใชของยา 

การศึกษาใน phase นี้อาจใหคําตอบสําหรับผลขางเคียงและความเสี่ยงในการเกิดผลไมพึงประสงค

ของยาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นของการใหยา ข้ันตอนนี้ใชตัวอยางในชวงรอยคน และใชเวลาหลายเดือน-2ป 

 เมื่อจบการทดลองใน phase 2 แลวจะมีการประชุมกันระหวางบริษัทยา และ FDA อีกครั้งเพื่อ

ดูวาควรจะทําการทดลองใน phase 3 ตอไปหรือไม นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการเสนอแผนการ

ทดลองในระยะ 3 ซึ่งตองมีการตกลงรวมกันในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนแนวทางการทํา Phase 3 

clinical studies 

 สําหรับ Phase 3 clinical studies เปนการศึกษาเพื่อรวมรวมขอมูลเพิ่มเติมดานประสิทธิผล 

ขนาด และความปลอดภัยของยา โดยในขั้นตอนนี้อาจใชผูรวมวิจัยมากถึงหลายรอย-หลายพันคน และ

กินเวลาตั้งแต 1-4 ป 

 ขอมูลทั้งหมดจะถูกสงเขามาให Advisory Committee พิจารณา โดยทั่วไปแลว CDER มี 

Advisory Committee ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งใหความคิดเห็นแก CDER ในการพิจารณา

ข้ึนทะเบียนยา ทั้งนี้ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญภายนอกไมใชตัวตัดสินชี้ขาด แต CDER จะใชขอมูลนี้

ในการพิจารณาอยางระมัดระวังในการอนุมัติทะเบียนยา 

 นอกจากขั้นตอนปกติในการขอขึ้นทะเบียนยาใหมที่กลาวไปแลว ยังมีวิธีการพิเศษอีก 3 วิธี ที่

จะทําใหยาถึงมือผูที่ตองการใชยาไดเร็วขึ้น วิธีการเหลานี้คือ  

• Accelerated Approval  ซึ่งเปนกลไกของ FDA ในการเรงใหยาใหมที่ใชในการรักษาหรือ

บรรเทาอาการสําหรับโรคที่รุนแรง หรือโรคที่กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

วิธีการรักษา ออกถึงมือประชาชนที่มีความตองการใหเร็วที่สุด แมจะตองการใหยาถึงมือผูปวย

ใหเร็วที่สุด การตัดสินใจของ FDA ยังคงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ  ใน

การพิจารณาตัดสินใจใหทะเบียนยามีหลักในการพิจารณา 2 ลักษณะ คือ 1) ใชขอมูล 

surrogate endpoint ประกอบการตัดสินใจ และ 2) พิจารณาจากขอเสนอมาตรการจํากัดการ

ใช และจํากัดการกระจายของยาใหแคบเฉพาะในกลุมผูปวยที่จะไดประโยชน  

ภายใต Accelerated Approval บริษัทยายังคงตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ

แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผล   และความปลอดภัยในเวลาที่  FDA กําหนด มิเชนนั้นอาจถูกเพิก

ถอนทะเบียนได 
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• Approval for Treatment Investigational New Drug (IND) เปนอีกวิธีที่ทําใหยาใหมใน

อนาคตถึงมือผูปวยที่เปนโรคที่รุนแรง หรือโรคที่กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต ที่กําลังรอคอยการ

รักษาใหไดรับยาเร็วขึ้น สําหรับชองทางนี้ยาจะยังไมไดถูกขึ้นทะเบียน แตการขอใหสามารถ

ใชไดในคนไขจะตองมี protocol  สําหรับการใชยากํากับ  ในกรณีที่ FDA ไมแนใจในผลเสียที่

อาจจะเกิดขึ้น FDA อาจจะยกเลิก Treatment IND ได ตัวอยางยาที่เคยใชชองทางการขอ

อนุมัติใชแบบ treatment IND ไดแก Amiodarone (Cordarone®) และ Zidovudine (AZT®) 

สวนใหญยาที่จะขอ Treatment IND มักจะอยูในชวง Phase 3 

• Parallel Track เปนอีกชองทางที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอการแกปญหาผูปวยเอดส เนื่องจาก

สภาพความเจ็บปวยของผูปวยโรคเอดสบางระยะไมเหมาะสมที่จะทําใหผูปวยเขารวมใน 

clinical trials ซึ่งอาจเปนประโยชนตอตัวผูปวยได ภายใต parallel tract ผูปวยสามารถไดรับ

ยาใหมที่มีขอมูลวามีความปลอดภัยเพียงพอ 
 
Abbreviated New Drug Application (ANDA)11

 เมื่อผลิตภัณฑยาตนแบบสิ้นสุดความคุมครองของสิทธิบัตร บริษัทยาอื่นสามารถผลิตยา 

เลียนแบบออกสูตลาดได ทําใหประชาชนมีทางเลือกเพิ่มข้ึน ตลาดมีการแขงขันกันมากขึ้น และราคายา

มีแนวโนมที่ที่ต่ําลง การขอขึ้นทะเบียนของยาเลียนแบบถูกเรียกวา Abbreviated NDA เนื่องจาก

ข้ันตอนในการพิจารณาจะสั้นกวาการขอขึ้นทะเบียนแบบ NDA เนื่องจากไมตองมีการทดลองในสัตว 

และ clinical studies phase 1-3 

 การพิจารณาขึ้นทะเบียนยากลุมนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสําคัญ 4 ประการไดแก  

1) ขอมูล bioequivalence ซึ่งตองเปรียบเทียบความสามารถของยาเลียนแบบ  

    วาดูดซึม และออกฤทธิไดไมแตกตางจากยาตนแบบ (reference listed drug)  

2) ขอมูลทางเคมี และทางจุลชีวะของยา  

3) ขอมูลการตรวจสอบโรงงานผูผลิต    

4) ขอมูลที่จะพิมพลงในฉลาก 

 
5. ระบบขอมูลผลิตภัณฑยา 
หนวยงานที่ดูแลขอมูลผลิตภัณฑยาไดแก FDA ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่เปดเผยสูสาธารณะ ประชาชน

ทั่วไป บุคลากรการแพทย และผูเกี่ยวของสามารถสืบคนขอมูลผลิตภัณฑยาได  การสืบคนขอมูล

ผลิตภัณฑยาสามาถสืบคนไดจากฐานขอมูลสําคัญ ๆ ตอไปนี้ คือ 

• Drugs@FDA เปนเว็บไซตสําหรับการสืบคนผลิตภัณฑยา ซึ่งสามารถสืบคนไดจากทั้งชื่อ 

การคา และชื่อสามัญของยา โดยผลจากการสืบคนจะไดรายละเอียดของผลิตภัณฑยาเชน ยาชื่อ 
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สามัญนี้ มีกี่ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน (ชื่อการคา ความแรง รูปแบบ บริษัทผูไดรับอนุญาตเลขที่การ

ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา สถานภาพของยา (Rx vs. OTC) ขอมูลบนฉลากยาที่ไดรับการอนุมัติ

จาก FDA ผลิตภัณฑยาอื่นที่สามารถใชแทนกันได (Therapeutically equivalent) และประวัติการ

อนุมัติผลิตภัณฑยานั้นๆ  

FDA เปนผูดูแลเว็บไซต Drugs@FDA และทําการ update ขอมูลทุกวัน บางครั้งมีการ 

update มากกวา 1 คร้ังตอวัน ซึ่งขอมูลทั้งหมดมาจากฐานขอมูลภายในของ FDA ที่เรียกวา 

Center-wide Oracle-based Management Information System (COMIS) ซึ่งเปน internal 

database ใชสําหรับการติดตามสถานภาพของยาเชน investigational new drug applications 

(INDs), new drug applications (NDAs), and abbreviated new drug applications (ANDAs)) 

นอกจากฐานขอมูลผลิตภัณฑยาที่สามารถสืบคนไดที่ Drugs@FDA แลวประชาชนยัง

สามารถสืบคนขอมูลผลิตภัณฑยาไดจาก  

 

• Chronological List of Approvals# เปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคนผลิตภัณฑยาที่ไดรับการ 

อนุมัติจาก FDA ในชวง 1 เดือนที่ผานมา โดยมีการแสดงขอมูลยาใหม (ทั้งที่เปน prescription และ 

OTC) ที่ไดรับการอนุมัติในแตละวัน ภายใตเว็บไซตนี้ ผูเขาชมเว็บไซตนี้สามารถลงชื่อใน List 

Serve เพื่อขอรับขอมูลที่ FDA ทําการ update ในแตละเดือนดวย 

 

• Drug Approvals 1996-2002Δ  และ Drug Approvals Prior to1996ψ  เปนฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคนผลิตภัณฑยาที่ไดรับการอนุญาติจาก FDA  ในชวงป 1996-2002 โดยสามารถสืบคน

ขอมูลในแตละเดือนของปนั้นๆ ผูสืบคนจะทราบวาในชวงเดือน และปนั้นๆ มียาอะไรบางที่ไดรับ

การอนุมัติ พรอมขอมูลรายละเอียดของยานั้นๆ เชน หมายเลขการขออนุญาตขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑยา (NDA, ANDA) สารสําคัญ รูปแบบของยา ขอบงใช วันที่ไดรับอนุมัติ บริษัทผูขอขึ้น

ทะเบียน สถานภาพของยา  

 

• New Drugs Approved for Cancer λ เปนฐานขอมูลที่รวบรวมรายชื่อยาสําหรับโรคมะเร็งที่

ไดรับการอนุมัติจาก FDA โดยหนาจอจะแสดงขอมูลสําคัญคือ ชื่อสามัญ ชื่อการคา ขอบงใชที่ไดรับ

                                                 
# Chronological List of Approvals. Available at http://www.fda.gov/cder/whatsnew.htm

TΔ . Available at Drug Approvals 1996-2002 http://www.fda.gov/cder/da/da.htm
ψ Drug Approvals Prior to1996. Available at http://www.fda.gov/cder/da/ddpa.htm 
λ New Drugs Approved for Cancer. Available at http://www.fda.gov/cder/cancer/approved.htm
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การอนุมัติ บริษัทผูขออนุญาต และวันที่ไดรับอนุญาต  นอกจากนี้ผูสืบคนสามารถลิงคไปสู 

Summary Statistics for Oncology Drug Approvalsγ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่บงบอกถึง Line 

of therapy for approved claims  ซึ่งจะไดขอมูลวามียากี่รายการ และรายการไหนบางจัดเปน 

first line, second line, third line therapy หรือเปนยาประเภท adjuvant therapy หรือ chemo 

protection  นอกจากนี้ผูเขาชมสามารถดูรายละเอียดของยาตามขอบงใช (indications for 

approved claims) เชน ยาอะไรบางใชสําหรับมะเร็งในอวัยวะตางๆ เชน ไขกระดูก มะเร็งทรวงอก 

มะเร็งลําไส เปนตน 

 

• Drug Shortagesμ FDA มีนโยบายที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณยาขาดตลาด หรือหากเกิด

ก็ใหมีผลกระทบตอผูบริโภคนอยที่สุด FDA ไดสรางฐานขอมูล Drug Shortages ข้ึนมา โดย

ฐานขอมูลนี้ถือเปนกลไกหลักในการสื่อสารระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนผูบริโภค  ผู

ใหบริการ ผูผลิตและ FDA เอง ซึ่งทําใหการเตรียมการรับมือกรณียาขาดเปนไปไดดียิ่งขึ้น 

ฐานขอมูลนี้จะมีรายละเอียดของยาทั้งที่เปน prescription และ OTC ที่มีการขาดตลาด หรือคาด

วาจะขาดตลาด ยาที่บริษัทเลิกผลิตแลว รวมไปถึงกรณีที่สามารถแกไขปญหาการขาดตลาดไดแลว 

โดยมุงเนนยาที่มีความสําคัญตอสาธารณสุข 

ขอมูลการขาดยาที่ FDA มีจะไดมาจากการรายงาน (ซึ่งเปนการรายงานแบบสมัครใจ) 

ของ ผูผลิต  ผูใหบริการ และประชาชนทั่วไป โดยชองทางการรายงานไดแกทาง email โทรศัพท 

หรือเว็บไซตของ American Society of Health-Systems Pharmacists ขอมูลที่ FDA ไดรับจาก

แหลงตางๆ จะถูกประเมินความถูกตองของขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญของ FDA กอนที่จะนําเขาสู

ฐานขอมูล Drug Shortages เพื่อเผยแพรตอไป 

ขอมูลที่รายงานในฐาน Drug Shortages จะรวมถึงชื่อการคาของยา บริษัทผูไดรับ

อนุญาต ชองทางติดตอกับบริษัท เชน หมายเลขโทรฟรี เหตุผลของการขาดตลาด ตลอดจนเอกสาร

ที่เกี่ยวของ เชน จดหมายหรือบันทึกขอความของบริษัท จดหมายถึงแพทยของ FDA ขอมูลสําหรับ

ผูปวย  ตลอดจนคําเตือนเชน การเปลี่ยนแปลงเลขรหัสมาตรฐานของยา ทั้งนี้ฐานขอมูลจะบงบอก

วันที่ที่มีการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตไวดวย 

                                                 
γ
 Summary Statistics for Oncology Drug Approvals. Available at  

   http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/onctools/statistics.cfm
μ Drug Shortages. Available at http://www.fda.gov/cder/drug/shortages/default.htm  
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6. ระบบขอมูลความปลอดภัยของยา 
• MedWatch เปนโปรแกรมภายใต FDA ที่รวบรวมขอมูลรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

เผยแพรใหแกทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข โดยครอบคลุมผลิตภัณฑยา ชีววัตถุ 

เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑอาหารเปนตน ฐานขอมูล Medwatch จะใหขอมูลลักษณะที่เปน 

Monograph ซึ่งบงบอกวายาอะไรที่ FDA ตองการเตือนเร่ืองอาการไมพึงประสงค และความ

ปลอดภัยในการใชยา  ใครเปนผูที่เกี่ยวของหรือควรรูขอมูลเหลานี้ มาตรการที่ FDA ใชคือเพื่อให

การใชยาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุดคืออะไร (ขอรองใหบริษัท Pfizer ถอน

ยา Bextra (valdecoxib) ออกจากตลาด) เหตุผลของ FDA ในการใชมาตรการที่ระบุไว และ

คําแนะนําสําหรับผูปวยที่ใชยานี้ และคําแนะนําสําหรับแพทย นอกจากนี้ยังมีเว็บลิงคที่เชื่อมโยงไป

ยังหนา Public Health Advisory หรือ Drug Information Page หรือ หนาคําถามคําตอบ 

การรายงานขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑมี 2 ลักษณะ คือ  

1) รายงานแบบสมัครใจ (Voluntary report) ซึ่งผูรายงานอาจเปน บุคลากรการแพทย 

ประชาชนทั่วไป หรือผูปวยก็ได การรายงานลักษณะนี้ใหใชแบบฟอรม Form FDA 3500 - 

Voluntary ReportingΔ (ดูตัวอยางแบบฟอรมไดที่ ภาคผนวก 3  3500 MedWatch form.pdf)   

2) รายงานแบบบังคับ (Mandatory report) ซึ่ง FDA กําหนดใหผูผลิต (Manufacturer)  

ผูบรรจุ (Packager) และผูจําหนาย (Distributor) ใหเก็บขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา

หลังจากยาออกสูทองตลาดแลว รายงานผลไมพึงประสงคที่เกิดจากยาใหแก FDA และเก็บรักษา

ขอมูลนี้ไวอยางนอย 10 ป หรือการรายงานผลความปลอดภัยของยากรณียาที่ยังไมไดรับการ

อนุญาตใหจําหนาย แตมีการขอใชเพื่อการรักษา (treatment Investigational New Drugs, INDs) 

ซึ่งบริษัทซึ่งเปนผูยื่นขอขึ้นทะเบียนจะตองเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลความปลอดภัยของยาสง FDA 

บริษัทสามารถ download แบบฟอรม Form FDA 3500A - Mandatory Reporting   (ดูตัวอยาง

แบบฟอรมไดที่ ภาคผนวก 4 3500A MedWatch form.pdf)   

ผูรายงาน ไมวาจะเปนบุคคลทั่วไป ผูปวย บุคลากรทางการแพทย หรือบริษัทสามารถสง

รายงานให FDA ไดทางเว็บไซต โทรศัพท โทรสาร และทางไปรษณีย   

ขอมูลพื้นฐานที่ FDA ตองการเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาไดแก ขอมูล

ผูปวยเชน ขอมูลเลขประจําตัว เพศ อายุ น้ําหนัก ขอมูลปญหาความไมปลอดภัย เชน ปญหาของ

ผลิตภัณฑ หรือเหตุการณไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑยา พรอมบรรยายเหตุการณหรือปญหาที่

เกิดวันที่เกิดเหตุการณ วันที่ที่รายงาน คาผลทางหองปฏิบัติการ ขอมูลผลิตภัณฑที่นาจะกอใหเกิด

                                                 
Δ  Form FDA 3500. Available at http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/3500.pdf 

 Form FDA 3500A. Available at http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/3500A.pdf 
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ปญหา เชน ชื่อผลิตภัณฑ ความแรง รูปแบบ วันหมดอายุ lot number รหัสยา (NDC) ความถี่ใน

การใช วันที่ใช ขอบงใชสําหรับการรักษา ยารายการอื่นที่มีการใชรวมกันในชวงเวลาที่เกิดปญหา 

ขอมูลของผูรายงาน เชนชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อาชีพ (เปนบุคลากรการแพทยหรือไม)  

 

• Drug Recalls หมายถึงการเก็บผลิตภัณฑจากทองตลาดโดยบริษัทยา ซึ่งอาจเปนการกระทําที่

ริเร่ิมโดยบริษัทเอง หรือทําตามคําขอ หรือคําสั่งจาก FDA ในสถานการณซึ่งผลิตภัณฑมีความนาจะ

เปนที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่รายแรงตอสุขภาพ หรือกอใหเกิดการเสียชีวิต (Class I recall) หรือ

ในสถานการณที่การใชผลิตภัณฑกอใหเกิดผลไมพึงประสงคตอสุขภาพที่ไมถาวร หรือมีผลตอ

สุขภาพ แตไมรายแรง และไมถึงกับชีวิต (Class II recall)   

FDA สรางฐานขอมูล Drug Recalls ซึ่งมีขอมูลยาที่มีการเรียกเก็บไมวาจะเปนการสั่งใหเรียก

เก็บ หรือการเรียกเก็บเองของบริษัท โดยฐานนี้จะมีการ update ขอมูลทุกสัปดาห ฐานขอมูลนี้รวม

ผลิตภัณฑหลายชนิดที่ US.FDA ดูแลอยู เชน ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชีวภาพ ผลิตภัณฑยา 

และเครื่องมือแพทย สําหรับการเรียกเก็บผลิตภัณฑยา พบวายาสวนใหญที่มีการเก็บออกจาก

ทองตลาดมักเปนแบบ Class I recall 

สําหรับผลิตภัณฑยา รายละเอียดของขอมูลผลิตภัณฑที่ถูกเรียกเก็บจะประกอบไปดวยชื่อ

ผลิตภัณฑ ความแรง รูปแบบผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ รหัสยา (NDC) รหัสเรียกเก็บ

ผลิตภัณฑ Lot Number วันหมดอายุ ชื่อบริษัทผูผลิต หรือผูไดรับอนุญาต วันที่เร่ิมเก็บผลิตภัณฑ

ออกจากทองตลาด เหตุผลของการเรียกคืนผลิตภัณฑยา จํานวนผลิตภัณฑที่ออกสูทองตลาด และ

ผลของคําสั่ง เชน ส่ังเก็บทั่วประเทศ   

 

• Medication Error หมายถึงความผิดพลาดจากยาที่ปองกันไดซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย

ขณะที่การใชยาอยูในการดูแลของบุคลากรการแพทย  ตัวผูปวยเอง หรือคนทั่วไป เหตุการณนี้อาจ

เกี่ยวของกับบุคลากรการแพทย  ผลิตภัณฑยา กระบวนการในการรักษา กระบวนการวินิจฉัย การ

ส่ือสาร ขอมูลบนฉลากยา วิธีการบริหารยา การติดตามการใชยาก็ได  FDA เร่ิมตนการติดตาม

รายงานเหตุการณความผิดพลาดจากยาเมื่อปค.ศ. 1992 ปจจุบัน FDA ไดรับขอมูลเร่ือง 

medication error จาก บริษัทผูผลิต  MedWatch  United States Pharmacopeia (USP) และ the 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP) ซึ่งปจจุบันหนวยงาน USP และ ISMP ไดยุบ

รวมกันเปนหนวยงานใหมที่ใชชื่อวา USP-ISMP Medication Error Reporting Program (MERP) 

ในแตละป MERP จะรับรายงานความผิดพลาดจากการใชยาที่เกิดขึ้น แลวนํามาวิเคราะหหาสาเหต ุ

ตลอดจนแนวทางการแกปญหา ซึ่งในสวนนี้ คณะที่ปรึกษาของ MERP และ บุคลากรจาก Division 

of Medication Errors and Technical Support จะเปนผูทบทวนขอมูลจากรายงานที่ถูกสงเขามา 
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การรายงานความผิดพลาดของ MERP จะครอบคลุมเหตุการณที่เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว 

และเหตุการณที่ใกลเกิดความผิดพลาดขึ้น (Near-errors) โดยการรายงานความผิดพลาดมักจะ

ประกอบดวยขอมูล เชน เหตุการณความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือเกือบจะเกิดขึ้น) สาเหตุที่กอใหเกิด

ความผิดพลาด  ผลลัพธที่เกิดกับผูปวย  สถานที่เกิดเหตุ (เชน โรงพยาบาล รานยา บริษัทยา) ชื่อ

สามัญและชื่อการคาของยาที่เกี่ยวของกับการเกิดความผิดพลาด  รูปแบบ ความแรง  ลักษณะ-

วิธีการสื่อสารที่อาจกอใหเกิดปญหา ขอเสนอแนะในการปองกันปญหา  รายละเอียดของผูรายงาน

ปญหา เชน ชื่อ ตําแหนง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท (ซึ่ง EMRP จะเก็บขอมูลนี้เปนความลับ) 

การเผยแพรขอมูลที่เกีย่วของกับการผิดพลาดจากการใชยาทําไดหลายทางคือ ผานทาง

จดหมายขาว Drug Topics หรือ Adverse Event Report System (AERS) 

(http://www.fda.gov/cder/aers/extract.htm)   หรือ FDA Patient safety news 

(http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/psn/index.cfm)   หรือ  MedWatch 

Safety Information  

 

• Adverse Event Reporting System (AERS) เปนฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสที่รวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับเหตุการณไมพึงประสงค  ความผดิพลาดจากการใชยา ปญหาผลิตภัณฑที่เกิดหลังจาก

บริโภคยาที่ข้ึนทะเบยีนแลว AERS เปนสวนหนึ่งของการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา

หลังจากที่ยาไดรับทะเบียน และขายในทองตลาดได ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณไมพึงประสงคจาก

การใชยาไดมาจากการรายงานของบริษทัยา (ซึง่เปนภาคบังคับ) และการรายงานจากประชาชน

ทั่วไป ผูปวย และบุคลากรการแพทย (ซึง่เปนการรายงานโดยสมัครใจ) รายงานเหตุการณไมพึง

ประสงคเหลานี้จะถกูประเมนิโดยผูเชีย่วชาญจากหลายสาขา ผลจากการประเมนิขอมูลเหลานี้ถกู

นําไปใชเพื่อใหการใชผลิตภณัฑยามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงขอมูลในฉลาก 

หรือเอกสารกาํกับยายา การสงจดหมายถงึบุคลากรการแพทยเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของยา ตลอดจนการทบทวนทะเบียนยาที่ไดรับอนุมัติไปแลว  ฐานขอมูล AERS มีขอมูล

ตั้งแตเดือน มกราคม ค.ศ. 2004 โดยเก็บขอมูลแยกไวทกุๆ 3 เดือน ขอมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ 

ASCII หรือ SGML ผูที่ตองการใชขอมูลสามารถเขาไปที่ 

http://www.fda.gov/cder/aers/extract.htm 

 

• Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) เปนฐานขอมูลความปลอดภัยของ

วัคซีนซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวาง FDA และ Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) โดย VAERS จะเก็บขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชวัคซีน ซึ่งถือเปนสวน
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หนึ่งของ post-marketing safety surveillance program การคนหาขอมูลสามารถทําไดผาน

เว็บไซต http://vaers.hhs.gov/ 
 
7. ระบบขอมูลคุณภาพยา 

• Orange BookΨ เปนฐานขอมูลที่รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑยาที่มีผูผลิตหลายรายที่ไดรับการ

ประเมิน และรับรองจาก US.FDA วามี Therapeutic Equivalence # ขอมูลคุณภาพยานี้ถือไดวา

เปนสิ่งสําคัญที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของหนวยงานสาธารณสุขของแตละรัฐ ผูบริโภค ผู

ใหบริการ และผูใหประกันในการคัดเลือกยา และควบคุมคาใชจาย ขอมูลที่เผยแพรใน orange 

book มิไดมีไวใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดบังคับใช แตเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 

การมีหรือไมมีชื่อผลิตภัณฑยาใดใน orange book ไมไดหมายความวาผลิตภัณฑนั้นผิดหลักเกณฑ

ของ FDA หรือไมมี Therapeutic Equivalent แตการไมมีรายชื่อผลิตภัณฑอาจหมายถึงการที่ FDA 

ยังไมไดประเมินขอมูลผลิตภัณฑยานั้น 

การสืบคนขอมูล Therapeutic Equivalence สามารถสืบคนไดจากชื่อสามัญทางยา ชื่อ

การคา ชื่อบริษัทผูถือทะเบียน หรือสืบคนจากเลขที่ขอขึ้นทะเบียน NDA หรือ ANADA หรือ

หมายเลขทะเบียนสิทธิบัตรก็ได ฐานขอมูลนี้จะไดรับการ update เปนการภายในทุกวัน และ 

update หนาจอสืบคนทุกสัปดาหที่ 3 ของแตละเดือน  

ผลการสืบคนจาก Orange Book จะไดขอมูลสวนหนึ่งที่ไมตางไปจากการสืบคนจากฐาน 

Drug@FDA คือจะไดขอมูลช่ือสามัญ ชื่อการคา รูปแบบ ความแรง ประเภทของยา (Rx vs OTC) 

บริษัทผูรับอนุญาต เลขที่ข้ึนทะเบียน และขอบงใชของยา แตส่ิงที่แตกตางไปจากฐาน Drug@FDA 

คือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพยา ซึ่งดูไดจาก Therapeutic Equivalent Code (TEC) ซึ่งหาก

ผลิตภัณฑที่มีความเทาเทียมกันจะไดรับรหัสที่ข้ึนตนดวย A เชน AA, AB, AN, AO, AP, AT โดย 

AB หมายถึง ผลิตภัณฑยาตัวนั้นไดรับการพิสูจนดวยวิธี in vivo หรือ in vitro แลววามี 

Bioequivalence กับยา สําหรับรหัสอ่ืนที่ข้ึนดวย A หมายถึงผลิตภัณฑที่ FDA ไมทราบ หรือไม

แนใจในขอมูล bioequivalence สวนรหัสที่ข้ึนตนดวย B หมายถึงผลิตภัณฑที่ FDA พิจารณาแลว

วาไมมี Therapeutic equivalent 

ขอมูลอ่ืนๆ ที่ไมพบในฐาน Drug@FDA ไดแก วันหมดอายุของสิทธิบัตร (Patent) และ วัน

หมดอายุของสิทธิพิเศษทางการคา (Market Exclusivity) ชนิดของ Market Exclusivity เชน PED 

                                                 
Ψ

 Orange Book. Available at http://www.fda.gov/cder/ob/
# Therapeutic equivalent. ผลิตภัณฑยาที่ถือวามี therapeutic equivalent ไดจะตองมีสารออกฤทธิ์ (active 

ingredient) ความแรง รูปแบบ และวิธีการนํายาเขาสูรางกายวิธีเดียวกัน  นอกเหนือจากนี้แลวผลิตภัณฑยาจะตองให

ผลการรักษา และมีความปลอดภัยในการใชภายใตเงื่อนไขของการใชที่เหมือนกัน 
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หมายถึง Pediatric Exclusivity ซึ่งจะไดอายุการคุมครองทางการตลาดเพิ่มจาก FDA อีก 6 เดือน

ตอจากวันที่สิทธิบัตรหมดอายุ ODE หมายถึง Orphan Drug Exclusivity เปนตน  

 

• ฐานขอมูลผูรับอนุญาตผลิต บรรจุ จําหนายπ 
ผูไดรับอนุญาตในกระบวนการใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑยา (เชนผูผลิต ผูแบงบรรจุ) 

จะตองปฏิบัติตาม Pharmaceutical Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่ FDA ใชในการติดตาม ควบคุมคุณภาพของผูไดรับอนุญาต ซึ่ง

หากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม cGMPs แลว FDA จะพิจารณาสั่งหามไมใหมีการผลิต/

จําหนายผลิตภัณฑยาจากผูรับอนุญาตรายนั้นได 

 FDA จัดใหมีฐานขอมูลรายชื่อและที่อยูของบริษัทผูผลิต ผูบรรจุ หรือผูจําหนาย

ผลิตภัณฑยา โดยผูที่จะเขาสูกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตยาจะตองขอขึ้นทะเบียน

บริษัทกับ FDA และจะตอง update ขอมูลของตนเองปละ 1 คร้ัง  
 
8. ขอมูลราคายา 

ขอมูลราคายาในประเทศสหรัฐอเมริกาทีถ่กูนํามาใชในการทําสัญญาซือ้ขายระหวางบริษัท

ยากับผูใหบริการ (รานยา หนวยงานรัฐ เชน Veterans Affairs) หรือในการเบกิจายคืนใหผูให

บริการแบงออกเปน 3 ประเภท  ไดแก  Average Wholesale Price (AWP), Average 

Manufacturer’s Price (AMP) และ Federal Supply Schedule (FSS)  

 

1. Average Wholesale Price (AWP) หมายถึงราคาเฉลี่ยของตนทุนที่ผูใหบริการ (เชน

รานยา) ซื้อได หรือเปนราคาเฉลี่ยที่บริษัทขายสงขายใหแกผูใหบริการ กฎหมายไมไดมีการ

กําหนดใหมีขอมูล AWP ดังนั้นขอมูล AWP ที่ไดเปนการใหและรวบรวมโดยสมัครใจ พบวาบริษัท

สวนใหญมักใหขอมูลราคาซึ่งเปนราคาขางกลองผลิตภัณฑ หรือที่เรียกวา sticker price ซึ่งทําให 

AWP ที่รวบรวมไดมีคาสูงกวาความเปนจริง  

ในประเทศสหรัฐอเมริการมีหลายหนวยงานที่ทําการรวบรวมขอมูล AWP เชนบริษัท First 

DataBank บริษัท Medispan หรือบริษัท Thomson Medical Economics บริษัทสวนใหญทําการ 

update ขอมูล AWP ทุกป ผูที่สนใจจะใชขอมูลสามารถซื้อขอมูลจากบริษัทเหลานี้ไดในรูปของ

ฐานขอมูลที่เปนอิเลคทรอนิกสไฟล สําหรับขอมูลที่อยูในรูปเลม สามารถซื้อไดจากบริษัท Thomson 

                                                 
π Drug Firm Annual Registration Status Query. Available at   

    http://www.fda.gov/cder/dfars/docs/querydrls.htm  
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Medical Economics ซึ่งตีพิมพขอมูล AWP เปนรูปเลมภายใตชื่อ Red Book (เลมละ 76 เหรียญ 

ณ ปค.ศ. 2005)   

ผูใหประกันนําทังภาครัฐ และเอกชนตางบก็นําขอมูล AWP ไปใชอยางแพรหลาย โดยใชเปน

ฐานในการคิดวาจะเบิกจายเงินคืนใหกับผูใหบริการเทาไหร เชน Medicare จายคายาใหรานยา

เทากับ 95% ของ AWP ขระที่ Medicaid จายคายาใหรานยาเทากับ 90% ของ AWP 

ความนาเชื่อถือของขอมูล AWP ไดสรางปญหาใหกับระบบการจายเงินของภาครัฐอยางมาก 

จากรายงานของหนวยงาน Government Accountability Office (GAO) ในปค.ศ. 2001 พบวา

ราคา AWP ของยาสวนใหญที่ตีพิมพใน Red Book  มีคาสูงกวาราคาที่รานยาซื้อไดจริงถึง 13%-

34% เชน AWP ของยา Irinotecan ซึ่งเปนยามะเร็งชนิดหนึ่งมีคาเทากับ $141.32  จากการสํารวจ

ของ GAO พบวาผูใหบริการสามารถซื้อยานี้ไดในราคา $108.96 ซึ่งหากมีการจายยาตัวนี้ใหแก

ผูปวย ผูใหบริการจะไดรับคายาคืนจาก Medicare เปนเงิน 95% ของ AWP ซึ่งเทากับ $134.25 ใน

กรณีนี้ผูใหบริการจะไดกําไรเทากับ $25.29 (134.25-108.96) ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียเงินของ 

Medicaid และ Medicare อยางมหาศาล 

2. Average Manufacturer’s Price (AMP) หมายถึงราคาที่โรงงานผูผลิตขายใหกับ

บริษัทขายสง (wholesalers) ภายใตกฎหมายชื่อ The Omnibus Budget Reconciliation Act, 

1990 รัฐบาลกลางไดกําหนดใหบริษัทยามีหนาที่รายงานราคาขายเฉลี่ยใหแก Center of 

Medicare and Medicaid (CMS) เพื่อใชคํานวนสวนลดหลังการขายผลิตภัณฑยาλ (rebate) 

สําหรับผูปวยภายใตระบบประกันสุขภาพของ Medicaid  ขอมูลราคา AMP เปนขอมูลที่ไมเปดเผย

สูสาธารณะ รัฐจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับเพื่อปองกันไมใหกระทบกับการแขงขันทางการคาของ

บริษัทยา ขอมูล AMP มีโอกาสถูกตรวจสอบ และหากพบความผิดของขอมูล บริษัทผูรายงาน

จะตองเปนผูรับผิดชอบในการรายงานขอมูลเท็จ ดังนั้นในแงความนาเชื่อถือของขอมูลราคา AMP 

จึงมีมากกวาขอมูล AWP 

Medicaid ใชขอมูล AWP ในการคํานวนคาตอบแทนใหกับรานยา และใช AMP ในการ

คํานวนสวนลดหลังจากใชผลิตภัณฑยา ตัวอยางการใชขอมูลแสดงไวในแผนภาพที่ 10 
 
 
 
 

                                                 
λ

 สวนลดหลังจากใชผลิตภัณฑยา หรือ Rebate หมายถึง การทําขอตกลงสวนลดระหวาง Medicaid กับบริษัทยา ซึ่ง

ตกลงมอบสวนลดคืนใหแก Medicaid หลังจากที่มีการขายผลิตภัณฑนั้นจริง เชน เมื่อผูปวยภายใต Medicaid ไดรับ

ยาของบริษัทนี้ไปแลว บริษัทจะคืนสวนลดใหแก Medicaid เปนเปอรเซนตตามที่ตกลงกันไว 
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แผนภาพที่ 10 ตัวอยางการจายเงินคายาของ Medicaid 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
3. Federal Supply Schedule (FSS) หมายถึงบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑยาที่มีไวบริการผู

มีสิทธิ และบัญชีราคายาที่จะจายคืนใหกับบริษัท บัญชีนี้จัดทําโดย Department of Veterans 

Affairs (VA) เพื่อใชกับหนวยงานรัฐ เชน Department of Defense, Indian tribal government, 

Public Health Service, Coast Guard หรือหนวยงานอื่นของรัฐบาลกลาง VA ใชขอมูลการซื้อขาย

ที่เกิดขึ้นจริงที่รายงานโดยบริษัทยาสําหรับคํานวนราคาใน FSS แตในทางปฏิบัติ  ราคาที่ VA ซื้อยา

ไดจริงจากบริษัทมักจะถูกกวาราคาที่ตั้งไวใน FSS พอสมควรเนื่องจาก VA ใชวิธี Competitive 

bidding ในการจัดซื้อ 
 

9. ขอมูลการใชยา 
 Medicaid ในแตละรัฐมีหนาที่รวบรวมขอมูลคาใชจายของตนทุกๆ 3 เดือนเพื่อสงใหกับรัฐบาล

กลาง ตามที่กําหนดไวใน Social Security Act ซึ่งรายงานนี้เรียกวา Quarterly Medicaid Statement of 

Expenditures for the Medical Assistance Program CMS-6412 โดยมีการรวบรวมขอมูลการใชยา

ดังนี้13

• คายาที่ตองใชใบส่ังแพทย ในแตละปงบประมาณ (กรณีเบิกจายตามรายการ)  

• รอยละคายาที่ตองใชใบสั่ งแพทย เทียบกับคาใชจายสุขภาพทั้ งหมด  ในแตละ

ปงบประมาณ (กรณีเบิกจายตามรายการ) 

• คายาที่ตองใชใบส่ังแพทยแบงตามกลุมอายุของผูมีสิทธิ 

• 10 อันดับรัฐที่มีมูลคาคาใชจายดานยาสูงที่สุด 

• การเปรียบเทียบมูลคาการใชยาเฉลี่ยระหวางผูสูงอายุ กับผูมีสิทธิทั่วไป 

• จํานวนใบสั่งยาเฉลี่ยตอผูมีสิทธิในแตละป  
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• คายาเฉลี่ยตอใบส่ังยา 

• Medicaid Rebate ของแตละรัฐ และภาพรวมของทั้งประเทศ 

 
10. มาตรฐาน 
 การสื่อสารระหวางหนวยงานจําเปนตองสื่อดวยสิ่งที่เขาใจตรงกัน การกําหนดมาตรฐานของสิ่ง

ตางๆ ที่ใชในการสื่อสารระหวางหนวยงานจึงเปนสิ่งจําเปน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการกําหนด

มาตรฐานขององคประกอบที่ใชส่ือสารกันหลายแบบ ไดแก รหัสยา รหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสสถานที่

ใหบริการ และแบบฟอรมมาตรฐานตางๆ  
 

• รหัสยาแหงชาติ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบรหัสยาแหงชาติ หรือ National Drug Code (NDC)  ซึ่ง 

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเบิกจายเงินคายาที่ตองมีใบส่ังสําหรับผูปวยนอกคืนภายใต  

Medicare โดยระบบรหัสยานี้ทําหนาที่ในการระบุผลิตภัณฑยาที่ใชในมนุษยซึ่งเปนยาที่ตองมี 

ใบส่ัง และผลิตภัณฑอินซูลินเทานั้น  ในปค.ศ. 1973  ไดมีการบังคับใชกฎหมาย Drug Listing  

Act, 1972 ซึ่งทําขึ้นเพื่อให FDA รูวามีผลิตภัณฑอะไรบางที่ข้ึนทะเบียนอยูในทองตลาด ดังนั้น 

ผลิตภัณฑยาทุกตัวที่จึงจําเปนตองมีรหัสประจําตัว  NDC 1 หมายเลขจะสามารถใชบอกไดวา 

ผลิตภัณฑยานี้เปนผลิตภัณฑอะไร ของใคร และขนาดบรรจุเปนอยางไร   

  

NDC ประกอบดวยชุดตัวเลข 10 หลัก ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน  

 สวนแรกเปนสวนของบริษัท ซึ่ง FDA จะเปนผูกําหนดใหกับบริษัทผูผลิต บริษัทแบง

บรรจุ หรือผูจัดจําหนาย 

 สวนที่สองเปนรหัสผลิตภัณฑยา  โดยใชระบุ สูตรตํา รับของผลิตภัณฑ  (หรือ

สวนประกอบ) ความแรง และรูปแบบ โดยรหัสนี้บริษัทผูถือทะเบียนผลิตภัณฑยาจะ

เปนผูกําหนดเอง 

 สวนที่ 3 เปนสวนของรหัสบรรจุภัณฑ ซึ่งจะบอกถึงขนาดบรรจุ โดยรหัสนี้บริษัทผูถือ

ทะเบียนผลิตภัณฑยาจะเปนผูกําหนด 

เลข 10 หลักของรหัส NDC อาจเรียงแบบ 4-4-2 หรือ 5-4-1 หรือ 5-3-2 ก็ได 

 

ขอมูล NDC ซึ่งดูแลโดย FDA จะทําการ update 4 คร้ังตอป คือในเดือนมีนาคม 

มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกป ผูที่ตองการคนหาหมายเลข NDC ของผลิตภัณฑยา

สามารถเขาไปที่เว็บไซต http://www.fda.gov/cder/ndc/
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 ปจจุบันไดมีการนํา NDC ไปเชื่อมตอกับฐานขอมูลอ่ืนเพื่อใหมีความสมบูรณมากขึ้น เชน ชื่อ 

กลุมยา วันที่ผลิตภัณฑยาออกจากทองตลาด วันที่ผลิตภัณฑยาไดรับการอนุมัติเขาสูทองตลาด  

ยาที่ FDA ระบุวาเปน Therapeutic equivalent เปนตน 

  แมจะมีการใช NDC อยางแพรหลาย แตก็พบวา NDC มีจุดออนหลายประการ เชน  

การกําหนดให 1 รหัสมีเลข 10 หลักซึ่งพบวาไมเพียงพอที่จะรองรับผลิตภัณฑที่มีมากมาย  

ปจจุบันไดมีการกําหนดใหรหัส NDC ประกอบดวยตัวเลข 11 หลัก รหัสด้ังเดิมที่เปน 10 หลัก 

จะถูกปรับใหเปน 11 หลักดวยการเติมเครื่องหมายดอกจันทน “ * ” แทรกเขาไปเพื่อใหเปน 

มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้มีการเวียนใชรหัสเดิม เชนในกรณีที่มีการเลิกผลิต ก็อาจนําเอา 

รหัส NDC เดิมไปใชกับผลิตภัณฑใหม ซึ่งแกไขโดยมีการกํากับวันที่ไว เชนชวงเวลานี้ รหัสนี้ 

หมายถึงผลิตภัณฑอะไร และชวงเวลาอื่น รหัสนี้หมายถึงผลิตภัณฑอะไรเปนตน 
 

• รหัสผูใหบริการ 
ภายใต The health Insurance Portability and Accountability Act, 1996 (HIPPA) 

กําหนดให Department of health and Human Service จัดทํารหัสประจําตัวมาตรฐาน หรือ 

National provider Identifier (NPI) สําหรับผูใหบริการทางการแพทยทุกประเภท (ทั้งผู

ใหบริการที่เปนสถาบัน หนวยงาน หรือที่เปนบุคลากร) โดยรหัสประจําตัวมาตรฐานจะใชเปน

ส่ือกลางในการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ เชน ระหวางบริษัทประกันสุขภาพตางๆ  

โรงพยาบาล แพทย รานยา Claim Processing Center เปนตน รหัสนี้ถือเปนรหัสมาตรฐานที่

ใชส่ือสารกันไดเขาใจไมวาจะเปน Health plan ของรัฐ เชน Medicare, Medicaid หรือ ของ

เอกชน การประกาศใชรหัส NPI จะทําใหความยุงยากของแพทยที่จะตองจํารหัสที่แตกตางกัน

สําหรับแตละ Health plan หมดไป Department of health and Human Service จะเริ่มตน

บังคับใช NPI ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 
 

• รหัสสถานที่ใหบริการ 
  Medicaid ไดจัดทํารหัสมาตรฐานสําหรับสถานที่ที่มีการใหบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 

การกรอก Claim form เพื่อเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย โดยรหัสสถานที่ใหบริการก็มีผล 

ตอคาบริการทางการแพทยที่จะไดรับดวย  ทั้ง Medicare และ Medicaid ก็ใชรหัสสถานที่ 

ใหบริการเหมือนกัน รหัสสถานที่ใหบริการ คําแปล และคําจํากัดความถูกแสดงไวในเว็บไซต 

http://www.cms.hhs.gov/PlaceofServiceCodes/Downloads/POSDataBase.pdf 
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• ขอมูลรายชื่อรานยา 
 re and Medicaid  จัดทํารายชื่อรานยาที่ทําขอตกลงที่จะใหบริการ 

กผูมีสิ

 
• แบบฟอรม 

นวยงานที่เกี่ยวของในระบบยามีการสรางแบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลเพื่อให

ไดขอมูล

อ

 เชน  

มไดที่ภาคผนวก 5, 

E UNIFORM INSTITUTIONAL PROVIDER BILL หรือ 

 
biotic Drug for 

 

 

                                                

 Center of Medica

แ ทธิ ซึ่งมีการ update ลาสุดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 บุคคลทั่วไปสามารถสืบคนได

จาก “Pharmacy Contracting Contact List“  ผูสืบคนสามารถเลือกสืบคนโดยกําหนดรัฐที่

ตนตองการ ชื่อบริษัทผูใหประกันสุขภาพ ชื่อแผนการประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถทําใหผูคน

ทราบวารานยาใดบางที่ใหบริการ สถานที่ตั้งของราน และหมายเลขโทรศัพท โทรสารสําหรับ

การติดตอ ตลอดจนชื่อของเภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่ในรานนั้น 

หลายๆ ห

ที่เปนมาตรฐานเพื่อให ส่ือสารกันไดงาย และเขาใจตรงกัน ทุก health plan จะใช

แบบฟอรมเดียวกัน ทําให CMS สามารถรวบรวมขอมูลไดงาย เปรียบเทียบข มูลระหวาง 

health plan ไดสะดวก สําหรับ FDA ก็เชนกัน เมื่อมีแบบฟอรมที่ชัดเจน การเตรียมขอมูลของผู

ที่ติดตอกับ FDA ก็ทําไดงายเปนมาตรฐานเดียวกัน การประมวลผล และการรวบรวมขอมูลลง

ฐานขอมูลตางๆ ก็ทําไดงาย พบวาฟอรมหลายๆ อยางสามารถสงใหหนวยงานรัฐทาง internet 

ไดแลว เปนการเพิ่มความคลองตัวของทั้งหนวยงานรัฐ และผูติดตอ 

CMS และ FDA จัดทําเว็บไซตรวบรวมแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของไว

 health insurance claim form หรือ CMS1500(ดูตัวอยางแบบฟอร

CMS1500.pdf)  

 UB-92 MEDICAR

HCFA1450 (ดูตัวอยางแบบฟอรมไดที่ ภาคผนวก 6, HCFA1450.pdf)  

FDA ก็มีการจดัทําเว็บไซตทีร่วบรวมแบบฟอรมตางๆ ไวดวยกนั เชน  

 356h Application to Market a New Drug, Biologic or an Anti

Human Use  (ดูตัวอยางแบบฟอรมไดที่ ภาคผนวก 7 FDA-356h NDA USA.doc)  

1571 Investigational New Drug Application(ดูตัวอยางแบบฟอรมไดที่ภาคผนวก 8 

FDA-1571 IND)  
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http://www.cms.hhs.gov/PrescriptionDrugCovContra/Downloads/PharmcyNetworkContactsV2_10.21.05.zip
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