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กลุมประเทศ OECD 
 

 องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development) ซึ่งเปนที่รูจักกันทัว่ไปในชื่อ OECD เปนองคการความรวมมือระหวาง

ประเทศซึ่งประกอบดวยรัฐบาลของประเทศพัฒนาแลว (สวนใหญเปนประเทศในยโุรป) ที่ลงนามใน

ความรวมมือตามสนธิสัญญา Convention on the Organization for Economic Co-operation and 

Development เปนสมาชิกรวม 30 ประเทศ มี Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech 

Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 

Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, 

Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom และ United States 

โดยมีสํานักงานเลขานุการอยูที่ปารีส ทาํหนาที่รวบรวมขอมูล ติดตามแนวโนม วิเคราะหและทํานายการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ รวมทัง้การแลกเปลีย่นขอมูลระหวางประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังทําหนาที่วิจยั

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม แบบแผนทางการคา ส่ิงแวดลอม เกษตรกรรม เทคโนโลยี ภาษ ีและอื่นๆ1

 ขอมูลดานสุขภาพ (Health data) เปนหนึง่ในขอบเขตงานของ OECD ซึ่งมกีารจัดทํา

ฐานขอมูลอิเลกทรอนกิสแบบ interactive การเขาถงึขอมูลทําผานการลงทะเบยีนซือ้ โดยฐานขอมูล

ประกอบดวยขอมูลเปรียบเทียบดานสุขภาพและระบบสุขภาพลาสุด เพื่อดูการเปลีย่นแปลงหรือความ

แตกตางของตวัชี้วัดดานสถานะสุขภาพ (health status) คาใชจาย inputs และ outputs ระหวาง 30 

ประเทศสมาชกิ ซึ่งเปนเครื่องมือที่จาํเปนสาํหรับผูใหคาํปรึกษาดานนโยบาย นกัวิจยัดานสุขภาพ และ

ภาคเอกชนในการวิเราะหเชงิเปรียบเทียบ2

 ขอมูลดานสุขภาพของ OECD แบงเปน 10 ดาน ดงันี้3

1. สถานะสุขภาพ (health status) เชน ขอมลูชวงอายุ สาเหตุการตาย อัตราตายของแมและ

ทารก ชวงอายุที่อาจสูญเสยีกอนวัยอนัควรจากการเปนโรคตางๆ (ทีเ่กี่ยวของกับระบบยา 

คือ เกิดจากอาการไมพึงประสงคจากยา) อัตราการเจ็บปวย สุขภาพทารก ความผิดปกติ

ตั้งแตกําเหนิด สุขภาพฟน โรคติดตอ มะเร็ง อุบัติเหตุ การขาดงานเนื่องจากความเจบ็ปวย 

เปนตน 

2. ทรัพยากรดานการรักษาสุขภาพ (health care resources) เชน ขอมูลการจางงาน จาํนวน

เตียงผูปวยใน อัตราสวนระหวางบุคลากรกบัจํานวนเตียง เทคโนโลยทีางการแพทย 

การศึกษาดานสุขภาพและสวัสดิการ เปนตน 

3. การใชประโยชนดานการรักษาสุขภาพ (health care utilization) เชน การปองกนัโรคโดย

การฉีดวัคซีน การใหคําปรึกษา การใชประโยชนการบริการผูปวยใน ระยะเวลานอน
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โรงพยาบาลเฉลี่ย อัตราการจําหนายผูปวยออกจากสถานพยาบาล หตัถการดาน

ศัลยศาสตร เปนตน 

4. คาใชจายดานสุขภาพ (expenditure on health) ทั้งของภาครัฐและเอกชน เชน คาใชจาย

ทั้งหมดระดับประเทศ การลงทนุในสิง่อํานวยความสะดวกทางการแพทย คาใชจาย

เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพบคุคล คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยรวม คาใชจาย

ดานการปองกนัและสาธารณสุข คาใชจายในการบริหารและประกันสขุภาพ คาใชจายใน

การวิจยัและพฒันาสุขภาพ คาใชจายดานบริการทางการแพทย คาใชจายเกีย่วกับ

ผลิตภัณฑทางการแพทย ดชันีราคา เปนตน 

5. การเงนิดานการรักษาสุขภาพ (health care financing) เปนขอมูลคาใชจายดานสุขภาพ

แบงตามแหลงเงนิทนุ อาทิ ภาครัฐ ประกนัสังคม ภาคเอกชน 

6. การปองกนัทางสังคม (social protection) เชน คาใชจายดานสงัคม การประกันสุขภาพ 

7. ตลาดยา (Pharmaceutical market) เชน กิจกรรมดานอตุสาหกรรมยา การบริโภคยา 

มูลคาขายของยา เปนตน 

8. ตัวกําหนดดานสุขภาพที่ไมใชยา (non-medical determinants of health) เปนขอมูล

เกี่ยวกับวถิีชีวติและพฤติกรรม เชน การบริโภคอาหาร แอลกอฮอล บุหร่ี น้ําหนักตัว เปนตน 

รวมทัง้สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ 

9. ขอมูลอางอิงประชากร (demographic references) เชน จํานวนประชากรแบงตามเพศ 

วัย การเกิด-ตาย โครงสรางประชากรตามอายุ กําลังแรงงาน ข้ันการศกึษา เปนตน 

10. ขอมูลอางอิงดานเศรษฐกิจ (economic references) เชน เศรษฐกิจมหภาค อัตรา

แลกเปลี่ยนของเงนิ 

 

นอกจากนี ้ยงัมีตารางแสดงขอมูลอ่ืนๆ เชน ความพึงพอใจตอระบบสุขภาพ ชวงชวีิต (life 

expectancy) ของคนที่มีสุขภาพดี มูลคาของยาจากรานขายยา จํานวนประชากรภายใตระบบประกัน

สุขภาพเอกชน ฯลฯ 

 

ในระบบขอมลูดานสุขภาพของ OECD ดังกลาวขางตน มีการใชตัวชี้วดัที่เกี่ยวของกบัระบบยา

ในแงตางๆกัน ซึ่งประมวลเปนประเภทไดดังนี ้

1. คาใชจาย (expenditure) อาท ิ

• คาใชจายทั้งหมดดานยาและวัสดุทางการแพทย 

• คาใชจายทั้งหมดของยาตามใบสั่งแพทย 

• คาใชจายทั้งหมดของยาที่ไมตองใชใบส่ังแพทย 
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• คาใชจายดานยาและวัสดุทางการแพทยของภาครัฐ 

• คาใชจายดานยาและวัสดุทางการแพทยของภาคเอกชน 

 

2. ดานอุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry activity) อาท ิ

• การผลิตยา (pharmaceutical production) 

• มูลคาเพิม่ (pharmaceutical value added) 

• Pharmaceutical industry gross capital formation 

• การสงออก (ดานการผลิต) 

• การนาํเขา (ดานการผลิต) 

• คาใชจายในการวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยา 

• กําลังคนในอุตสาหกรรมยา 

• การชดเชยแรงงาน (labour compensation) 

 

3. การบริโภคยา (pharmaceutical consumption) เปนการพิจารณาการบริโภคตามกลุมยา

ตางๆ อาทิ  

• ยาระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิสม (Alimentary Tract and Metabolism) 

• ยาลดกรด (Antacids) 

• ยารักษาโรคแผลในระบบทางเดนิอาหาร และโรคกรดในกระเพาะอาหารไหลยอนกลับ 

(Drugs for peptic ulcer & gastro-oesophageal reflux disease) 

• ยาที่ใชในโรคเบาหวาน (Drugs used in diabetes) 

• ยาทีม่ีผลตอระบบเลือด (Blood and Blood Forming Organs) 

• ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) 

• ยากลุม Cardiac glycosides 

• ยากลุม Antiarrhythmics, Class I and III 

• ยารักษาความดันโลหิตสงู (Antihypertensives) 

• ยาขับปสสาวะ (Diuretics) 

• ยากลุม Beta blocking agents 

• ยากลุม Calcium channel blockers 

• ยาทีม่ีผลตอระบบ Renin-Angiotensin 
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• ยาลดโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด (Cholesterol and triglyceride reducers) 

• ฮอรโมนเพศและยาที่เกีย่วของกับระบบสบืพันธุ (Sex hormones and modulators of 

the genital system) 

• ยาฆาเชื้อที่ออกฤทธิ์ทัว่รางกาย (Antiinfectives for systemic use) 

• ยาฆาเชื้อแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย (Antibacterials for systemic use) 

• ยาระบบกลามเนื้อและกระดูก (Musculo-Skeletal system) 

• ยาตานอักเสบและรักษารูมตอยดที่ไมใชสเตียรอยด (Antiinflammatory & 

antirheumatic products non-steroids) 

• ยาระบบประสาท (Nervous system) 

• ยาแกปวด (Analgesics) 

• ยาคลายกังวล (Anxiolytics) 

• ยานอนหลับและยาสงบระงบั (Hypnotics and sedatives) 

• ยารักษาโรคซมึเศรา (Antidepressants) 

• ยาระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 

• ยารักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจ (Drugs for obstructive airway disease) 

 

4. มูลคาขายของยา (pharmaceutical sales) มูลคาขายทั้งหมด และมลูคาขายของยา กลุม

ตางๆ แบงตามระบบ ATC ขององคการอนามยัโลก ดังนี ้

• ระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิสม (A-Alimentary tract and metabolism) 

• ระบบเลือด (B-Blood and blood forming organs) 

• ระบบหัวใจและหลอดเลือด (C-Cardiovascular system) 

• ระบบผิวหนัง (D-Dermatologicals) 

• ระบบสืบพันธุและทางเดินปสสวะและฮอรโมนเพศ (G-Genitourinary and sex 

hormones) 

• ระบบฮอรโมนในรางกาย ยกเวนฮอรโมนเพศและอินซูลิน (H-Systemic hormonal 

preparations, excluding sex hormones & insulins) 

• ยาฆาเชื้อที่ออกฤทธิ์ทัว่รางกาย (J- Antiinfectives for systemic use) 

• ยารักษามะเรง็และระบบภูมิคุมกัน (L-Antineoplastic and immunomodulating 

agents) 
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• ระบบกระดูกและกลามเนื้อ (M-Musculo-skeletal system) 

• ระบบประสาท (N-Nervous system) 

• ยาตานปรสิต ยาฆาแมลงและยากันแมลง (P-Antiparasitic products, insecticides 

and repellents) 

• ระบบทางเดินหายใจ (R-Respiratory system) 

• ระบบรับสัมผัส (S-Sensory organs) เชน ยาตา ยาห ู

• อ่ืนๆ (V-Various) 

• ผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ไมไดจัดอยูในกลุมยาขางตน (Products not elsewhere classified) 
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