
ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ตัวช้ีวัดระบบยาสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรป 
 

 
1. ภาพรวม 

ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปหลายประเทศไดรวมกันจัดทําตัวชี้วัดตางๆสําหรับระบบยาที่เพื่อ

เปนตัวชีว้ัดกลางสาํหรับใชในสหภาพยโุรป จึงไดมีการรวมกลุมกันดาํเนินโครงการ European 

Medicines Statistics หรือยอวา EURO-MED-STAT ทาํการพัฒนารวมกนั ซึง่ในขณะนี้ ตวัชี้วัดที่ไดรับ

การจัดทาํและไดรับการรับรองจากประเทศสมาชิกของกลุม EURO-MED-STAT แลว และกาํลังนําไปใช 

พรอมกับปรับปรุงตอไป มี 2 ชุดคือ 

1) ตัวชี้วัดราคายา 

2) ตัวชี้วัดคาใชจายดานยา และการใชยา 

พรอมกันนี ้กลุม EURO-MED-STAT ก็ไดพิจารณารวมกันและเห็นวาควรนํามาตรฐานที่มีอยู

แลวขององคการอนามัยโลก มาใชเปนมาตรฐานของยโุรป จึงไดมีการจัดทําเอกสารขึ้นอีกชุดหนึ่งคือ 

3) ชุดขอแนะนําสําหรับการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑทางการแพทยระดับชาติดวยรหัส ATC และ

คา DDD ขององคการอนามยัโลก 

 
2. ตัวชีว้ัดราคายา1 

 ตัวชี้วัดหลกัที่ไดรับการพัฒนาข้ึนประกอบดวย 

• ราคายาตอขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวัน (Price/DDD) 

• ดัชนีประสิทธภิาพตลาด (Market Efficiency Index) 

• คาใชจายดานยาที่คาดวาจะประหยัดได (Potential Savings) 

• อัตราสวนราคายาสงูสุดตอราคาต่ําสุด (Ratio of highest to lowest price) 

 
2.1 ราคายาตอขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวนั (Price/DDD) 

ความสาํคัญ: 
ตัวชี้วัดนี้ใชวัดคาความแตกตางของราคายาตัวเดียวกนั (same active ingredient) หรือยา 

ผสมสูตรเดียวกัน   

ราคายาในประเทศตางๆในยุโรปมีความแตกตางกนั รวมถึงความแตกตางในอัตรา 

ภาษีมูลคาเพิม่ (VAT) และกําไรที่บวกเพิม่ สงผลตอราคาขายสุดทาย ทาํใหยาตวัเดียวกนัมีราคา

ขายตางกันในแตละประเทศ 
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วัตถุประสงค: 
ใชเปรียบเทียบราคายากับประเทศอื่น และชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดยา 

การคํานวณ: 

  ราคายาตอบรรจุภัณฑในหนวย€ 

  จํานวน DDD ของบรรจุภัณฑนัน้ 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

 คาต่ําสุดในประเทศ 

 คาต่ําสุดของสหภาพยุโรป 
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

การเปรียบเทยีบระหวางยาที่มีความแรงและขนาดบรรจภัุณฑเดียวกนัมีนอย เนื่องจาก 

มีความแตกตางกนัอยางกวางขวางระหวางยาที่ไดรับอนญุาตในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (เชน

ยารูปแบบรับประทานมีบรรจุภัณฑที่แตกตางกนัตั้งแต 1 หนวย จนถงึ 200 หนวยหรือมากกวาตอ

หนึง่บรรจุภัณฑ) ตัวชีว้ัดนี้ใชเปรียบเทยีบราคาตัวยาโดยไมข้ึนกับความแตกตางของบรรจุภัณฑที่

ไดรับอนุญาต 

เนื่องจากยาตวัหนึ่งอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน ยาเม็ด ยาฉีด ฯลฯ ดังนัน้การ 

เปรียบเทยีบบรรจุภัณฑที่มีรูปแบบยาเดียวกัน(เปรียบเทยีบยาเม็ดอยางเดียว หรือยาฉีดอยางเดียว) 

จึงเปนตวัแทนความแตกตางไดดีกวา 
อคติ (Identified bias): 

ราคายาตอ DDD อาจขึ้นกบัขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชในการรักษา ขนาดของ 

บรรจุภัณฑที่ใหญกวา และยาทีม่ีขนาดทีใ่ชในการรักษาสูงกวา มักมคีาตัวชี้วัดนี้ต่ํากวา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไม 

สามารถคาํนวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตวั 

ในบางประเทศ การกาํหนดราคายาที่ไมตองใชใบส่ังแพทยหรือยาที่ไมอยูในบัญชียาที ่

เบิกคายาคืนไดนั้นทําไดโดยอิสระ ทําใหสวนใหญไมมีขอมูลราคายาประเภทนี ้

 
2.2 ดัชนีประสทิธิภาพตลาด (Market Efficiency Index) 

ความสาํคัญ: 
คาใชจายดานยาตอขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวัน (expenditure/DDD) เปนเงินที่จาย 

โดยแตละประเทศสําหรับ1 DDD ของยาแตละชนิดหรือยาสูตรเดียวกนั 
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ยาตัวเดียวกนัหรือยาสูตรเดยีวกนัทีม่ีชื่อการคาตางกัน อาจมีคาราคายาตอ DDD  

ตางกนั ซึง่ตัวชี้วัดใชวัดความแตกตางระหวางคาใชจายที่แทจริงของยาตอ DDD กับราคา

ต่ําสุดตอ DDD ของยานัน้ 

ถามีคาเทากับ 0.00 หมายความวา คาใชจายที่แทจริงของยาตอ DDD กับราคาต่ําสดุ 

ตอ DDD ของยานัน้มีคาเทากัน แตถามีคาเทากับ 1.00 หมายถงึ มีความแตกตางระหวาง

คาใชจายที่แทจริงของยาตอ DDD กับราคาต่ําสุดตอ DDD ของยานั้น รอยละ 100 

ดังนัน้คาตัวชีว้ัดที่สูงแสดงใหเหน็ถงึความจําเปนในการลดคาใชจาย โดยเปลี่ยนจาก 

การใชบรรจุภัณฑยาที่มีราคาตอ DDD สูงมาใชบรรจุภัณฑยาที่มีราคาตอ DDD ต่ํากวา 
วัตถุประสงค: 

เพื่อระบุความเปนไปไดของการลดคาใชจาย โดยเปลี่ยนจากการใชบรรจุภัณฑยาทีม่ีราคา 

ตอ DDD สูงมาใชบรรจุภัณฑยาที่มีราคาตอ DDD ต่ํากวา 
การคํานวณ: 

  (คาใชจายตอ DDD) – (ราคาต่ําสุดตอ DDD) 

    ราคาต่ําสุดตอ DDD 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

คาที่ดีที่สุด คือ 0.00 ซึ่งหมายถงึ คาใชจายที่แทจริงของยาตอ DDD กับราคาต่ําสุดตอ  

DDD ของยานั้นมีคาเทากนั ดังนัน้ โอกาสการลดคาใชจายตอไปจึงไมมี 
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

การเลือกขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชรักษามีผลตอคาตัวชี้วัดพอสมควร สําหรับ 

แตละประเทศที่นาํตัวชีว้ัดนี้ไปใช อาจพิจารณาเลือกขนาดบรรจุภัณฑหรือขนาดยาที่ใชในการรักษา

เพื่อมาคาํนวณราคายาตอ DDD หากมีความเหมาะสมกวาขนาดที่กาํหนดในที่นี ้
อคติ (Identified bias): 

ราคายาตอ DDD อาจขึ้นกบัขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชในการรักษา ขนาดของ 

บรรจุภัณฑที่ใหญกวา และยาทีม่ีขนาดทีใ่ชในการรักษาสูงกวา มักมคีาตัวชี้วัดนี้ต่ํากวา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไม 

สามารถคาํนวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตวั 

ในบางประเทศ การกาํหนดราคายาที่ไมตองใชใบส่ังแพทยหรือยาที่ไมอยูในบัญชียาที ่

เบิกคายาคืนไดนั้นทําไดโดยอิสระ ทําใหสวนใหญไมมีขอมูลราคายาประเภทนี ้และสารสนเทศ

เกี่ยวกับคาใชจายดานยาทีแ่ทจริงตอ DDD อาจไมม ี
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2.3 คาใชจายดานยาที่คาดวาจะประหยัดได (Potential Savings) 
ความสาํคัญ: 

คาใชจายดานยาตอขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวัน (expenditure/DDD) เปนเงินที่จายโดย 

แตละประเทศสําหรับ 1 DDD ของยาแตละชนิดหรือยาสูตรเดียวกัน 

ยาตัวเดียวกนัหรือยาสูตรเดยีวกนัทีม่ีชื่อการคาตางกัน อาจมีคาราคายาตอ DDD ตางกนั  

ซึ่งตัวชีว้ัดใชวดัคาใชจายดานยาที่คาดวาจะประหยัดไดโดยเปลี่ยนจากการใชบรรจภัุณฑยาที่มี

ราคาตอ DDD สูงมาใชบรรจุภัณฑยาที่มีราคาตอ DDD ต่ํากวา 
วัตถุประสงค: 

เพื่อวัดปริมาณคาใชจายดานยาที่คาดวาจะประหยัดไดโดยเปลี่ยนจากการใชบรรจภัุณฑ 

ยาทีม่ีราคาตอ DDD สูงมาใชบรรจุภัณฑยาที่มีราคาตอ DDD ต่ํากวา 
การคํานวณ: 

        [(คาใชจายตอ DDD) – (ราคาต่ําสุดตอ DDD)] x คา DDD ที่ใชในระยะเวลานั้น 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

        คาที่ดีที่สุด คือ 0.00 ซึ่งหมายถงึ คาใชจายที่แทจริงของยาตอ DDD กับราคาต่าํสุดตอ  

DDD ของยานั้นมีคาเทากนั แสดงใหเหน็วามีการตระหนกัถึงการประหยัดคาใชจายทุกวิธ ี
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

การเลือกขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชรักษามีผลตอคาตัวชี้วัดพอสมควร ในประเทศ 

หนึง่ๆ การเลือกขนาดบรรจภัุณฑหรือขนาดยาที่ใชในการรักษาเพื่อมาคํานวณราคายาตอ DDD ที่

แตกตางไปจากที่กาํหนดอาจมีความเหมาะสมกวา 
อคติ (Identified bias): 

ราคายาตอ DDD อาจขึ้นกบัขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชในการรักษา ขนาดของ 

บรรจุภัณฑที่ใหญกวา และยาทีม่ีขนาดทีใ่ชในการรักษาสูงกวา มักมคีาตัวชี้วัดนี้ต่ํากวา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไมสามารถ 

คํานวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตัว 

ในบางประเทศ การกาํหนดราคายาที่ไมตองใชใบส่ังแพทยหรือยาที่ไมอยูในบัญชียาที่เบิก 

คายาคนืไดนัน้ทาํไดโดยอิสระ ทาํใหสวนใหญไมมีขอมูลราคายาประเภทนี ้และสารสนเทศเกี่ยวกบั

คาใชจายดานยาที่แทจริงตอ DDD อาจไมมี 
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2.4 อัตราสวนราคายาสงูสุดตอราคาต่ําสุด (Ratio of highest to lowest price) 
ความสาํคัญ: 

ยาตัวเดียวกนัหรือยาสูตรเดยีวกนัทีม่ีชื่อการคาตางกัน อาจมีคาราคายาตอ DDD ตางกนั  

ตัวชี้วัดใชวัดคาความแตกตางคิดเปนรอยละ ระหวางบรรจุภัณฑยาทีม่ีราคาตอ DDD สูงสุดและ

ต่ําสุด 
วัตถุประสงค: 

เพื่อวัดปริมาณความแตกตางระหวางราคา (ภายในประเทศหรือระหวางประเทศ) ในการ 

ซ้ือยาตัวเดยีวกัน 
การคํานวณ: 

  ราคายาสงูสุดตอ DDD  x 100 

  ราคายาต่าํสุดตอ DDD 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

คาตัวชี้วัด 100 หมายถงึ ยาตัวเดียวกนัหรือสูตรเดียวกันที่มีขนาดบรรจุภัณฑหลาย 

ขนาดที่ไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนมีราคาตอ DDD เทากัน 
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

การเลือกขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชรักษามีผลตอคาตัวชี้วัดพอสมควร ในประเทศ 

หนึง่ๆ การเลือกขนาดบรรจภัุณฑหรือขนาดยาที่ใชในการรักษาเพื่อมาคํานวณราคายาตอ DDD ที่

แตกตางไปจากที่กาํหนดอาจมีความเหมาะสมกวา 
อคติ (Identified bias): 

ราคายาตอ DDD อาจขึ้นกบัขนาดบรรจุภัณฑและขนาดยาที่ใชในการรักษา ขนาดของ 

บรรจุภัณฑที่ใหญกวา และยาทีม่ีขนาดทีใ่ชในการรักษาสูงกวา มักมคีาตัวชี้วัดนี้ต่ํากวา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไมสามารถ 

คํานวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตัว 

ในบางประเทศ การกาํหนดราคายาที่ไมตองใชใบส่ังแพทยหรือยาที่ไมอยูในบัญชียาที่เบิก

คายาคนืไดนัน้ทาํไดโดยอิสระ ทาํใหสวนใหญไมมีขอมูลราคายาประเภทนี ้

 
3. ตัวชีว้ัดคาใชจายดานยา2 

ตัวชี้วัดดานคาใชจายดานยาที่ไดรับการพฒันาม ี

• สัดสวนคาใชจายดานยาตอคาใชจายดานสุขภาพทัง้หมด (Pharmaceutical 

Expenditure on Total Health Expenditure) 

• คาใชจายดานยาตอประชากร 1 ราย (Pharmaceutical Expenditure per capita) 
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• คาใชจายดานยาคิดเปนเงนิยูโรตอขนาดยาที่กาํหนดใหใชตอวัน (Expenditure in � 

per DDD) 

• สัดสวนคาใชจายดานยาชื่อสามัญตอคาใชจายดานยาทั้งหมด; สัดสวนการใชยาชือ่

สามัญตอการใชยาทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDD (Expenditure for Generics on 

Total Pharmaceutical Expenditure; Utilization of Generics on Total Utilization 

of Medicines) 

• สัดสวนคาใชจายของยาใหมตอคาใชจายดานยาทั้งหมด; สัดสวนการใชยาใหมตอการ

ใชยาทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDD (Expenditure for New Medicines on Total 

Pharmaceutical Expenditure; Utilization of New Medicines on Total Utilization 

of Medicines) 

• 10 อันดับกลุมยาแบงตามการออกฤทธิ์ตาม ATC ระดับ 2 ที่มีคาใชจายสูงสุด  (Top 

Ten Pharmacological Classes by 2nd Level of ATC) 

• 10 อันดับตัวยาสําคัญตาม ATC ระดับ 5 ที่มีคาใชจายสงูสุด (Top Ten Ingredients 

by 5th Level of ATC) 
 

3.1 สัดสวนคาใชจายดานยาตอคาใชจายดานสขุภาพทัง้หมด (Pharmaceutical Expenditure on 
Total Health Expenditure) 

ความสาํคัญ: 
ตัวชี้วัดนี้ใชในการประมาณภาระทางเศรษฐกิจของการใชยาในระบบการดูแลสุขภาพ 

วัตถุประสงค: 
คาใชจายดานยาที่สูงขึ้นกอใหเกิดความตระหนักในดานของความสามารถในการจายและ 

การเงนิของระบบการดูแลสุขภาพ 
การคํานวณ: 

   คาใชจายดานยา  x 100 

        คาใชจายดานสุขภาพทัง้หมด 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

ไมสามารถกําหนดคาเปรียบเทียบได การเปรียบเทียบระหวางประเทศใหขอมูลที่ม ี

ประโยชน 
อคติ (identified bias): 

คาตัวหาร (คาใชจายดานสุขภาพทัง้หมด) อาจมีความแตกตางกนัมากในแตละประเทศ  
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ดังนัน้ การเชื่อมโยงตวัชี้วัดตวันี้เขากับตัวชีว้ัด “คาใชจายดานยาตอประชากร 1 ราย” จึงเปน

ประโยชน 

 
3.2 คาใชจายดานยาตอประชากร (Pharmaceutical Expenditure per capita) 

ความสาํคัญ: 
ตัวชี้วัดนี้ใชในการประมาณภาระทางเศรษฐกิจของการใชยาในระบบการดูแลสุขภาพ 

วัตถุประสงค: 
คาใชจายดานยาที่สูงขึ้นกอใหเกิดความตระหนักในดานของความสามารถในการจายและ 

การเงนิของระบบการดูแลสุขภาพ คาดวาคาใชจายดานยาในปถัดๆไปจะเพิ่มข้ึน เนือ่งจากมีการใช

ยาทีม่ีราคาแพงบางตัวมากขึ้น  
การคํานวณ: 

   คาใชยาดานยา 

             จํานวนประชากรที่ครอบคลุม 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

ไมสามารถกําหนดคาเปรียบเทียบได การเปรียบเทียบระหวางประเทศใหขอมูลที่มี

ประโยชน 

 

3.3 คาใชจายดานยาคิดเปนเงินยูโรตอขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวัน (Expenditure in € per 
DDD) 

ความสาํคัญ: 
ตัวชี้วัดนี้แสดงคาใชจายที่แทจริงที่จายโดยระบบสุขภาพในการใหบริการดานยาเฉพาะตวั 

วัตถุประสงค: 
ตัวชี้วัดนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่แทจริงสําหรับยาตวัหนึง่ได และสามารถใช

เปรียบเทยีบระหวางประเทศกรณีเปนยาตัวเดียวกนั นอกจากนี้ ยังใชเปรียบเทยีบระหวางตัวยาที่

ข้ึนทะเบยีนโดยมีคุณสมบัติทางคลินิกที่เทยีบเคียงกันได เพื่อใชในการคํานวณคาความแตกตางที่

แทจริงภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 
การคํานวณ: 

   คาใชจายดานยาคิดเปนเงนิ € 

         จํานวน DDD 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

คาต่ําสุด 
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ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 
ตัวชี้วัดตัวนี้เปนตัวชีว้ัดที่มีประโยชน เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบระหวางประเทศโดยไม

ตองคํานงึถงึบรรจุภัณฑที่แตกตางกัน (ดวยราคาที่แตกตางกนั) ที่มีจาํหนายในประเทศตาง ๆ ใน

ยุโรป  
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไมสามารถ

คํานวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตัว 

 
3.4 คาใชจายยาชื่อสามัญ 

มี 2 ตัวชีว้ัด 

• สัดสวนคาใชจายยาชื่อสามัญตอคาใชจายดานยาทัง้หมด (Expenditure for 
Generics on Total Pharmaceutical Expenditure)  

• สัดสวนการใชยาชื่อสามญัตอการใชยาทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDD 
(Utilization of Generics on Total Utilization of Medicines) 

ความสาํคัญ: 
ยาชื่อสามัญ (generic medicine) เปนยาที่มีสวนประกอบทางเคมีเหมือนกับยาชื่อการคา 

(brand name pharmaceutical preparation) หรือยาตนแบบ ซึง่ผลิตโดยตางบริษทัหลังจาก

ลิขสิทธิ์ของบรษิัทยาตนแบบหมดอาย ุโดยราคาของยาชือ่สามัญต่ํากวายาชื่อการคา 
วัตถุประสงค: 

การใชยาชื่อสามัญเพิม่ข้ึนเปนวิธกีารลดคาใชจายดานยาวธิีหนึ่ง สงผลใหสามารถควบคุม

คาใชจายดานยาทัง้หมดได 
การคํานวณ: 

   คาใชจายดานยาชื่อสามัญ x 100 

        คาใชจายดานยาทัง้หมด 

 

             การใชยาชื่อสามัญโดยคิดในรูปของ DDD   x 100 

การใชยาทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDD 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

คาที่เหมาะสมที่สุด (optimal value) ของแตละประเทศอาจแตกตางกันไป ใน พ.ศ. 2545 

สกอตแลนด (สหราชอาณาจักร) มีคาตัวชีว้ัดนี้ 76% ซึ่งอัตราที่เหมาะสมอยูที ่80% โดยประมาณ 

สวนคาทาโลนา (สเปน) คาทีด่ีที่สุดคือเทากับหรือมากกวา 15% 
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อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 
การจําแนกยาชื่อสามัญอาจมีขอจํากัดในการขึ้นทะเบียนยา ดังนั้นในเอกสาร “ชุด

ขอแนะนําสาํหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑทางการแพทยระดับชาตดิวยรหัส ATC และคา DDD 

ขององคการอนามยัโลก” ทีพ่ัฒนาโดย Library of EU จึงมีการกําหนดลักษณะจําเพาะเพื่อใหงาย

ตอการจําแนกผลิตภัณฑยา 

 
3.5 คาใชจายของยาใหม 

มี 2 ตัวชีว้ัด 

• สัดสวนคาใชจายของยาใหมตอคาใชจายดานยาทั้งหมด (Expenditure for New 
Medicines on Total Pharmaceutical Expenditure) 

• สัดสวนการใชยาใหมตอการใชยาทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDD (Utilization of 
New Medicines on Total Utilization of Medicines) 

ความสาํคัญ: 
ประเทศสวนใหญในยโุรป ราคาผลิตภัณฑยาคอนขางที่จะคงที่แมเวลาจะเปลี่ยนไป และ

สําหรับบริษทัยา การแนะนาํยาใหมเปนวธิีการทําใหราคายาสงูขึ้น 
วัตถุประสงค: 

บอยครั้งที่ผลิตภัณฑยาใหมเปนยาที่ทาํเลียนแบบหรือเปนการปรับปรุงรูปแบบการ

ปลดปลอยตวัยาของยาเกาที่ไมมคุณคาใหมๆเพิม่ข้ึน ดงันัน้จึงควรทราบคาใชจายทีสู่ญเสียไปกับ

การใชผลิตภัณฑยาใหม 
การคํานวณ: 

   คาใชจายของยาใหม  x 100 

        คาใชจายดานยาทัง้หมด 

 

   การใชยาใหมโดยคิดในรูปของ DDD x 100 

   การใชยาทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDD 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

ไมสามารถกําหนดคาเปรียบเทียบได แตการเปรียบเทยีบระหวางประเทศหรือทองถิน่ โดย

ใชกลุม ATC อาจใหขอมูลที่เปนประโยชน 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

การจําแนกผลติภัณฑยาใหมอาจมีขอจํากัด ดังนั้นในเอกสาร “ชุดขอแนะนาํสําหรบัการขึ้น

ทะเบยีนผลิตภัณฑทางการแพทยระดับชาติดวยรหัส ATC และคา DDD ขององคการอนามัยโลก” 
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ที่พัฒนาโดย Library of EU จึงมกีารกาํหนดลักษณะจาํเพาะ 2 ขอ คือ วันที่ไดรับอนุญาต และวนัที่

ออกวางจําหนาย เพื่อใหงายตอการจําแนกผลิตภัณฑยาใหม 
 
4. ตัวชีว้ัดดานการใชยา 

• การใชยาโดยคิดในรูปของขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวัน (Utilization in Daily 
Defined Doses (DDDs)) 

• การใชยาโดยคิดในรูปของขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวันตอประชากร 1000 ราย
ตอวัน (Utilization in DDD/1000 inhabitants/day) 

• ตัวชี้วัดที่เปนอัตราสวน (Ratio indicators) โดยคิดในรูปของ DDD เชน รอยละ
ของการใชยากลุมเซฟาโลสปอรินตอการใชยาปฏชิีวนะทั้งหมด รอยละของการ
ใชยากลุมควโินโลนตอการใชยาปฏิชวีนะทั้งหมด ฯลฯ 

• 90% ของการใชยาทั้งหมดโดยคิดในรปูของ DDD (Medicine Utilization 90%) 
 

4.1 การใชยาโดยคิดในรูปของขนาดยาทีก่ําหนดตอวนั (Utilization in Daily Defined Doses 
(DDDs)) 
ความสาํคัญ: 

ใหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณยาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ที่ใชในพืน้ที่ใดพืน้ทีห่นึ ่

โดยเฉพาะ (ประเทศหรือภูมภิาค) 
วัตถุประสงค: 

ใชศึกษาปริมาณการใชยาในพื้นที่หนึง่ๆ และดูการเปลี่ยนแปลงการใชยาตามเวลา  

นอกจากนี ้ยงัใชเปนพืน้ฐานในการคํานวณ “ตัวชี้วัดที่เปนอัตราสวน” (Ratio indicators) ซึ่งให 

สารสนเทศบางสวนในเรื่องความเหมาะสมและคุณภาพของการใชยา 
การคํานวณ: 

จํานวนบรรจุภัณฑยาที่ขายได x ขนาดยาที่กําหนดใหใชตอวันของบรรจุภัณฑยานั้น 

(Number of packages sold x DDD of the package) 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

ไมสามารถใหคาเปรียบเทยีบได เนื่องจากมีหลายปจจัยที่มีผลตอตัวชีว้ัด 
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

ตัวชี้วัดนี้สามารถขจัดความยุงยากในการใหขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใชยาที่อาจเกิดจาก

ความแตกตางกันของบรรจุภัณฑยา ไมวาจะเปนความแรง (strength) หรือขนาด (size) ที่มีอยูใน

ทองตลาด 
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นอกจากนี ้ยงัใชเปรียบเทียบการใชยาตางชนิดที่มีฤทธิใ์นการรักษาทีเ่หมือนกนั เชน การใช

ยาลดไขมันในเสนเลือดกลุม Statins ซึ่งประกอบดวย Simvastatin Lovastatin Pravastatin 

Fluvastatin และ Atorvastatin หรือเปรียบเทียบการใชยาที่มฤีทธิ์ในการรักษาตางกนั เชน กลุมยา

ขับปสสาวะ (Diuretics) และ Beta-blockers เปนตน 

คาตัวชี้วัดนี้ของแตละประเทศอาจแตกตางกนัอนัเนื่องมาจาก 

1) ความแตกตางในประชากรทีค่รอบคลุม จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษาตางกนั ความ

แตกตางกนัของระบาดวทิยาของโรค และวิธีการรักษา (รักษาโดยใชยาหรือไมใชยา) 

2) ความแตกตางกันในปริมาณยาที่ใชในการรักษา ซึง่อาจเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ใชใน

การรักษา ขนาดยาที่ใช และความรวมมือของผูปวยในการรักษา 

3) ความผิดพลาดในการเชื่อมโยงคา DDD กับบรรจุภัณฑยาแตละชนิด จงึมีความ

จําเปนตองมีการประกันคุณภาพและความโปรงใสในกระบวนการเชื่อมโยงนี ้
ระดับการรวมขอมูล (Levels of aggregation): 

สามารถรวมขอมูลในทกุระดับ ATC จากระดับ 1 ถึง 5 โดยขอมูลในระดับ 5 สามารถแสดง 

เปน ชื่อยาสามัญ หรือบรรจุภัณฑ หรือผูแทนจาํหนาย 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไมสามารถ

คํานวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตัว 

 
4.2 การใชยาโดยคิดในรูปของขนาดยาทีก่ําหนดใหใชตอวันตอประชากร 1000 รายตอวนั 

(Utilization in DDD/1000 inhabitants/day) 
ความสาํคัญ: 

ตัวชี้วัดนี้เปนการประมาณการใชยาในพืน้ที่ (ระดับชาต ิภูมิภาค ฯลฯ) ซึ่งไมข้ึนกับ 

ประชากร ทําใหสามารถเปรยีบเทยีบคาตวัชี้วัดระหวางพื้นที่ทีม่ีจํานวนประชากรตางกนัได 
วัตถุประสงค: 

ใชศึกษาขนาดหรือปริมาณการใชยาในพืน้ทีน่ั้นๆและดกูารเปลี่ยนแปลงการใชยาตามเวลา 

สามารถเปรียบเทียบขอมูลระดับประเทศและระหวางประเทศได โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีที่

เปรียบเทยีบระหวางพืน้ทีท่ีม่ีจํานวนพลเมืองตางกนั 
การคํานวณ: 

   ปริมาณยาที่ใชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 1000 

       จํานวนประชากรในพื้นที่ x จํานวนวันของระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

ไมสามารถใหคาเปรียบเทยีบได เนื่องจากมีหลายปจจัยที่มีผลตอตัวชีว้ัด 
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ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 
  ตัวชี้วัดนี้สามารถทาํใหขอมลูการใชยามีมาตรฐานเดยีวกันสําหรับประเทศที่มีจํานวน

ประชากรตางกันหรือตางภมูิภาค  และสามารถเปรียบเทียบขอมูลที่เก็บมาจากตางพื้นที่หรือเก็บ

ตางเวลากนัได 

  เนื่องจากอายแุละการใชยามีความสมัพนัธกันโดยตรง การจัดกลุมอายุใหเปน

มาตรฐานเดียวกันจึงมีประโยชนในการแสดงขอมูลการใชยาในเฉพาะกลุมอาย ุเชน การใชยาในคน

อายุมากกวา 65 ป หรือ มากกวา 75 ป เปนตน 

 คาตัวชี้วัดนี้ของแตละประเทศอาจแตกตางกนัอนัเนื่องมาจาก 

1) ความแตกตางในจํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษา (ตอประชากร 1,000 คน) เนื่องจาก

การกระจายของประชาชนแตกตางกนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง รอยละของผูสูงอาย ุความ

แตกตางกนัของระบาดวทิยาของโรค และวิธีการรักษา (รักษาโดยใชยาหรือไมใชยา) 

2) ความแตกตางกันในปริมาณยาที่ใชในการรักษา ซึง่อาจเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ใชใน

การรักษา ขนาดยาที่ใช และความรวมมือของผูปวยในการรักษา 

3) ความผิดพลาดในการเชื่อมโยงคา DDD กับบรรจุภัณฑยาแตละชนิด จงึมีความ

จําเปนตองมีการประกันคุณภาพและความโปรงใสในกระบวนการเชื่อมโยงนี ้
ระดับการรวมขอมูล (Levels of aggregation): 

สามารถรวมขอมูลในทกุระดับ ATC จากระดับ 1 ถึง 5 โดยขอมูลในระดับ 5 สามารถแสดง

เปน ชื่อยาสามัญ หรือบรรจุภัณฑ หรือผูแทนจาํหนาย 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

เนื่องจากยาบางกลุมไมมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก WHO ดังนั้นจงึไมสามารถ

คํานวณคาตัวชี้วัดไดครอบคลุมยาทุกตัว 

 
4.3 ตัวชี้วัดที่เปนอัตราสวน (Ratio indicators) โดยคิดในรูปของ DDD 

ตัวชี้วัดเหลานีเ้ปนการคํานวณอัตราสวนระหวางตวัยากบัยาทั้งหมดในกลุมยาที่มีฤทธิ์ใน 

การรักษาเดียวกัน (therapeutic class) โดยอิงคา DDD 

ตัวชี้วัดประเภทนี้ไดรับการนาํไปใชในหลายสถาบนั เชน UK-National Health System,  

Audit Scotland, Australian NHS, Institut Catala de la Salut เปนตน แตจําเปนตองมีการพัฒนา 

ตอ ตัวอยางตวัชี้วัดนี้ ไดแก 
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4.3.1 ยาที่ไดรับการพิจารณาวามีคุณคาจํากดั และ/หรือยาที่มีความเหมาะสมนอยใน
การสั่งจาย 

หลักการและเหตุผล: ยาหรือกลุมยาที่ไดรับการพิจารณาวามีคุณคาจาํกัด และ/หรือยาทีม่ี

ความเหมาะสมนอยในการสัง่จาย เนื่องจาก 

• ไมมีหลักฐานยืนยนัประสทิธิผลของยาที่ชดัเจน (เชน กลุมยาขยายหลอดเลือด

สวนปลาย หรือกลุมยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดชนดิทาภายนอก) 

• ยาทีม่ีความปลอดภัยนอยกวาเมื่อเทียบกบัยาอื่นที่มีประสิทธิผลในการรักษา

ทัดเทยีมกนั 

• ยาที่ในการทาํการทดลองทางคลินิก (clinical trials) พิสูจนแลววาใหผลลัพธดาน

ลบเมื่อเทยีบกบัผลลัพธที่ตองการของยานัน้ 

• ยาทีถู่กถอนทะเบียนในหนึง่ประเทศหรือมากกวา แตยังมีใชอยูในประเทศอื่น (เชน 

trimetazidine ถูกถอนทะเบยีนในสหราชอาณาจักร แตยังมีใชในประเทศอื่น) 

• ยาเกาทีม่ีการขึ้นทะเบยีนในประเทศหนึ่ง แตไมเคยไดรับการอนุญาตขึ้นทะเบยีน

ในประเทศอืน่ (เชน tiadenol binifibrate) 

• ยาใหมบางตัว (ตัวยาใหมหรือปรับรูปแบบการปลดปลอยตัวยาของยา) ที่มีราคา

สูงขึ้นแตไมมผีลตอฤทธิ์ในการรักษาเมื่อเทียบกับยาที่มอียูแลว 

 
4.3.2 รอยละของการใชยากลุมเซฟาโลสปอรินตอการใชยาปฏชิีวนะทั้งหมด 

หลักการและเหตุผล: ในเวชปฏิบัติทั่วไป การใชยากลุมเซฟาโลสปอรนิ เปนอนัดับแรกใน

การรักษาโรคติดเชื้อนั้นยงัมขีอจํากัดอยูไมกี่โรค เพื่อที่จะปองกนัการเกดิเชื้อด้ือยา จงึควรใช

ยากลุมนี้ในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรงซึ่งตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล 

การคํานวณ:      ปริมาณยากลุม J01DA ที่ใชทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 100 

            ปริมาณยากลุม J01 ที่ใชทั้งหมดโดยคดิในรูปของ DDDs 

  J01DA = Cephalosporins and related substances 

  J01     = Antibacterials for systemic use 

 
4.3.3 รอยละของการใชยากลุมควิโนโลนตอการใชยาปฏชิีวนะทั้งหมด 

หลักการและเหตุผล: ในเวชปฏิบัติทั่วไป การใชยากลุมควิโนโลน เปนอนัดับแรกในการ

รักษาโรคติดเชื้อนั้นยังมีขอจํากัดอยูไมกีโ่รค British National Formulary แนะนําใหใชยากลุมนี้

ในการรักษาโรคติดเชื้อบางชนิดเทานัน้ เชน ตอมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน (acute 
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prostatitis) เพื่อที่จะปองกนัการเกิดเชื้อด้ือยา จงึควรใชยากลุมนี้ในกรณีที่ติดเชื้อดังกลาว

เทานัน้ 

การคํานวณ:      ปริมาณยากลุม J01M ทีใ่ชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 100 

               ปริมาณยากลุม J01 ที่ใชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs 

  J01M  = Quinolone antibacterials 

  J01     = Antibacterials for systemic use 

 
4.3.4 รอยละของการใชยากลุมเพนิซิลลินตอการใชยาปฏิชีวนะทั้งหมด 

หลักการและเหตุผล: ในเวชปฏิบัติทั่วไป มีการใชยากลุมเพนิซิลลินเปนยาอนัดับแรกในการ

รักษาโรคติดเชื้อหลายชนิด ซึ่งยงัคงมีประสิทธิภาพและชวยจาํกัดการใชยาปฏิชีวนะกลุมอ่ืนๆ 

เชน เซฟาโลสปอริน และควโินโลน 

การคํานวณ:      ปริมาณยากลุม J01C ที่ใชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 100 

        ปริมาณยากลุม J01 ที่ใชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs 

  J01C  = Beta-lactam antibacterials, penicillins 

  J01     = Antibacterials for systemic use 
4.3.5 รอยละของการใช Amoxicillin ตอการใช Amoxicillin และ Amoxicillin + enzyme 

inhibitor 
หลักการและเหตุผล: Amoxicillin + clavulanic acid ใชสําหรับการติดเชื้อจาก beta-

lactamse-producing strains ซึ่งการใช Amoxicillin เดี่ยวๆไมเหมาะสม แตมีผลเสียคือเพิ่ม

ความเสีย่งตอการเกิดพษิกบัตับมากเปน 6 เทาของการใช Amoxicillin ตัวเดียว และในบาง

ประเทศ ราคา Amoxicillin + clavulanic acid ยังสูงกวา Amoxicillin เปนอยางมาก  

การคํานวณ:    ปริมาณยา J01CA04 ที่ใชทั้งหมดโดยคดิในรูปของ DDDs x 100 

               ปริมาณยา J01CA04 + J01CR02 ที่ใชทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDDs 

  J01CA04 = Amoxicillin 

  J01CR02 = Amoxicillin and enzyme inhibitor 
4.3.6 รอยละของการใช ACE ihibitors ตอการใช Angiotensin II receptor antagonists 

and ACE inhibitors 
การคํานวณ:   ปริมาณยา C09AA ที่ใชทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 100 

               ปริมาณยา C09AA + C09CA ที่ใชทัง้หมดโดยคิดในรูปของ DDDs 

  C09AA = ACE inhibitors, plain 

 C09CA = Angiotensin II antagonists, plain 
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4.4 90% ของการใชยาทั้งหมดโดยคิดในรปูของ DDD (Medicine Utilization or Drug 

Utilization 90%; DU 90%) 
ความสาํคัญ: 

ตัวชี้วัดนี้เนนทีจ่ํานวนตวัยาที่มีการใช 90% ภายในยากลุมที่มีฤทธิ์ในการรักษาเหมอืนกนั 

ซึ่งวัดในรูปของ DDD  

การนาํคา DU 90% ของยาแตละตัวภายในกลุมยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาเหมือนกนัมา

จัดลําดับโดยใชปริมาณการสั่งจายยาและจํานวนชนิดยาที่อยูในชวงสงูกวา 90% ของที่กาํหนดไว 

จะสามารถเปรียบเทียบจาํนวนชนิดยาที่ส่ังจายยาระหวางผูส่ังจายยาหรือภูมิภาค หรือแนวทางใน

การรักษา 
วัตถุประสงค: 

ตัวชี้วัดนี้อาจใชในการดูการปฏิบัติตามแนวทางการรักษา (หรือขอแนะนําของทองถิ่นนั้นๆ) 

ดวยวิธงีายและไมแพงโดยใชขอมูลการขาย 
การคํานวณ: 

  ปริมาณยาที่ใชทั้งหมดโดยคิดในรูปของ DDDs x 90 

         100 
คาเปรียบเทยีบ (benchmark): 

จํานวนชนิดยาสูงสุดของ  DU 90% รวมอยูในแนวทางการรักษาหรือขอแนะนําของ

ทองถิน่นั้นๆ 
ความตรงและขอจํากัด (Validity and Limits): 

 DU 90% เปนวิธีทีง่ายและไมแพงสาํหรับการประเมนิคณุภาพทัว่ไปในการสัง่จายยา 

และสามารถใชกับยาแตละชนิดในกลุมยาที่มฤีทธิ์ในการรักษาเหมือนกนัตามกลุม ATC หรือกับยา

ทุกชนิด นอกจากนี้ ยงัใชชีพ้ื้นที่ทีม่ีปญหาและตองการการวิเคราะหเพิ่มเติมหรืออาจมีประโยชน

กรณีมีขอจํากดัในการเขาถึงขอมูลการใชยาของผูปวยเฉพาะกลุม แตวธิีนี้ไมสามารถใชในการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชยา และไมไดใหขอมูลผลลัพธ  
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคํานวณตัวชี้วัด: 

 DU90% สามารถคํานวณไดกรณีที่ตัวยานั้นมีคา DDD ที่กาํหนดเปนทางการจาก 

WHO ดังนัน้สาํหรับยาบางกลุมที่ไมมีคา DDD ซึ่งเปนอุปสรรคในการคํานวณคาตัวชีว้ัด 
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