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ประเทศออสเตรเลีย 
 
1. ภาพรวมระบบประกันสุขภาพ 
 

ประเทศออสเตรเลีย สุขภาพถือไดวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานสําหรับประชาชนทุกคน  รัฐบาล

ภายใต National Health Act, 1953 ไดเขามามีบทบาทในขั้นตอนตางๆ ของระบบสุขภาพโดยมี

จุดมุงหมายหลัก 4 ประการ   คือ 

1) เพื่อใหประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี   

2) สามารถควบคุมคาใชจายทางสุขภาพทั้งของรัฐและประชาชนไมใหสูงจนเกินไป  

3) ใหประชนชนไดรับบริการตางๆ ทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเทาเทียมกัน          

     โดยไมคํานึงถึงรายได  

4) ใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเปนที่นาพึงพอใจ 1

 

ระบบสุขภาพของประเทศออสเตรเลียเปนระบบคูขนานซึ่งประกอบดวยระบบประกันสุขภาพ

หลักที่รัฐเปนผูจัดหาบริการใหแกประชาชน เรียกวา Medicare Australia‡ ซึ่งระบบประกันสุขภาพทั่ว

หนา (Universal Coverage) เปนระบบที่รัฐบังคับใช และใหบริการดานสุขภาพครอบคลุมประชาชน

ออสเตรเลียทุกคน (100%) สวนระบบประกันสุขภาพรองซึ่งขนานไปกับระบบประกันสุขภาพทั่วหนาคือ

ระบบประกันสุขภาพเอกชน (Private health insurance) ซึ่งเปนระบบที่ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกซื้อ

บริการโดยสมัครใจ โดยรัฐใหการอุดหนุนผานการลดภาษีหากประชาชนเลือกที่จะซื้อบริการจากผูให

ประกันสุขภาพภาคเอกชนตามนโยบาย 30% Rebate 

ภายใตระบบประกันสุขภาพทั่วหนา Medicare Australia มีการใหบริการสําคัญ 4 อยางคือ  

1) บริการตรวจรักษาผูปวยนอก และบริการตรวจรักษาผูปวยใน โดยบริการทั้งสอง

อยางนี้อยูภายใต Medicare program  

2) บริการดานยาผูปวยนอก ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ Pharmaceutical Benefits 

program  

3) บริการดานการใหวัคซีนแกเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ 

Australian Childhood Immunisation Register 

                                                           
‡  เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 หนวยงาน Medicare ซึ่งเคยอยูใตการดูแลของ Health Insurance Commission 

(HIC) ,Department of Health and Ageing ถูกเปล่ียนมาอยูภายใตการดูแลของ Department of Human Services 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 มีหนาที่ใหบริการที่เกี่ยวของกับสังคม และสุขภาพ 

 144 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ประเทศออสเตรเลีย 

4) บริการดานการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ Australian Organ 

Donor Register  

แหลงที่มาของเงินที่ใชในการบริหารจัดการระบบสุขภาพไดมาจากภาษีทั่วไป (70%) และที่

เหลือไดมาจากภาษีเฉพาะทางดานสุขภาพ และจากสวนอื่นๆ เชน จากสวนรวมจายของประชาชน 

กองทุนสุขภาพ และเบี้ยประกันอุบัติเหตุทางรถยนต    
 
2. ภาพรวมระบบยา 
 ประเทศออสเตรเลียเปนหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่มีสวนรวมกับองคการอนามัยโลกในการ

พัฒนาแผนกลยุทธ “นโยบายแหงชาติดานยา“ ในชวงทศวรรษ 1950  ตลอดเวลาที่ผานมาประเทศ

ออสเตรเลียไดใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบยา โดยความพยายามนีไ้ด

ประสบผลสําเร็จในปค.ศ. 1990 เมื่อประเทศออสเตรเลียมีการประกาศนโยบายหลักแหงชาติดานยาขึ้น

เปนครั้งแรก  

หัวใจสําคัญ 4 ประการของนโยบายหลักแหงชาติดานยาของประเทศออสเตรเลียไดแก 2

1) การที่มียาที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยใหแกประชาชน  

2) เปนหลกัประกนัใหประชาชนในเรื่องของการเขาถึงผลิตภัณฑ และบริการดานยาอยาง
รวดเร็ว หรือทนัทวงที (timely access to medicines)และในราคาที่ประชาชนสามารถ

รับผิดชอบคาใชจายได (affordability)  

3) เนนใหเกิดการใชยาอยางมีคุณภาพ (Quality use of medicines) คือเลือกยาใชได

อยางเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับวิธีการรักษาแบบอื่น หรือเปรียบเทียบระหวางยา

ชนิดตางๆ ตลอดจนการควบคุม ดูแลใหการใชยาเปนไปอยางปลอดภัย และได

ประสิทธิภาพสูงที่สุด  

4) ดูแลอุตสาหกรรมยาใหเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ในขณะที่ธุรกิจก็

สามารถอยูรอดและมีกําไรได   

 ภายใตนโยบายหลักแหงชาติดานยา หนวยงานที่เกี่ยวของในระบบยาซึ่งมีสวนรวมในการ

ผลักดันใหมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคของนโยบายนี้มีทั้งหนวยงานในภาครัฐ  หนวยงานอิสระ 

และองคกรตางๆ ในภาคเอกชน  

 Department of Health and Ageing (DOHA) เปนหนวยงานของรัฐบาลกลาง เทยีบเทากับ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย มหีนาทีก่ําหนดนโยบาย และออกกฎหมายที่เกี่ยวของกบัสุขภาพ

ของประชาชนในประเทศ และใหการสนับสนุนดานการเงนิเพื่อพัฒนาองคความรูและบริการที่เกีย่วของ

กับสุขภาพ DOHA จะมอบหมายใหหนวยงานภายใตกาํกับ นํานโยบายไปใช และปฏิบัติงานตามที่

กําหนดไวในกฎหมาย หนวยงานสําคัญภายใตกํากับของ DOHA ไดแก Therapeutic Goods 
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Administration ซึ่งดูแลเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑสุขภาพ, Medical 

and Pharmaceutical Services Division  (MPSD)   ซึง่ดูแลองคโปรแกรมใหญ 2 โปรแกรม  คือ 

Medicare Benefits และ Pharmaceutical Benefits นอกจากนี ้DOHA ยงัดูแลเร่ืองรองเรียนในระบบ

สุขภาพดวย  

DOHA มีหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการ ที่เกีย่วของในระบบยาไดแก กลุมที่เกีย่วของกบันโยบาย

หลักแหงชาตดิานยา(National Medicines Policy)คือ Australian Pharmaceutical Advisory Council 

(APAC)  ซึ่งมหีนาที่ใหคําปรึกษาแกรัฐบาลในเรื่องทีเ่กี่ยวกับนโยบายดานยา และ Pharmaceutical 

Health And Rational use of Medicines (PHARM) ซึ่งเปนคณะที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการ

ใชยาอยางมีคณุภาพ และ Pharmaceutical Benefits Advisory Committee   ซึ่งทาํหนาทีพ่ิจารณายา

ใหเขามาอยูในชุดสิทธปิระโยชนดานยา 
 
3. ภาพรวมสิทธิประโยชน 
สิทธิประโยชนทางการแพทย 
 Medicare เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเมื่อป ค.ศ.1984 ภายใต DOHA มีหนาที่ดูแลการใหบริการ

รักษาพยาบาลแกประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ในราคาที่

ยอมเยาได บริการที่ Medicare จัดใหแกผูมีสิทธิไดแกบริการตรวจรักษาสําหรับผูปวยนอก และบริการ

สําหรับตรวจรักษาสําหรับผูปวยใน ซึ่งสิ่งที่ Medicare จัดใหแกผูมีสิทธิจะถูกกําหนดไวในชุดสิทธิ

ประโยชนดานการรักษาพยาบาล หรือที่เรียกวา Medical Benefit Schedule ซึ่งระบุรายละเอียดไววา

การรักษาแบบใดที่รัฐภายใต Medicare ใหการสนับสนุน และสนับสนุนในราคาเทาไร ในปจจุบัน 

Medicare อยูภายใตการดูแลของ Department of Human Services 

 Medicare เปนจุดเริ่มตนการเขาสูระบบสุขภาพของผูมีสิทธิ เมื่อผูมีสิทธิมีความตองการดาน

การแพทย พวกเขาจะตองมาพบผูใหบริการทางการแพทยภายใต Medicare กอน สําหรับผูปวยนอกที่

ไดรับการวินิจฉัยวาตองไดรับยา แพทยจะสั่งยาใหผูปวย แลวจึงนําใบสั่งยาไปรับยาจากเภสัชกรที่ราน

ยา หรือหากตองรับผูปวยเขาไวเปนผูปวยใน การดูแลดานยาจะรวมอยูในบริการผูปวยในแลว 

ยาที่แพทยจะสั่งใหแกผูปวยภายใตสิทธิประโยชนที่รัฐจัดสรรใหจะตองเปนไปตาม Pharmaceutical 

Benefits Schedule (PBS) ซึ่งเปนบัญชีรายการยาสําหรับเบิกจายดานยาแหงชาติ หากแพทยส่ังยาที่

นอกเหนือจากที่ระบุไวใน PBS ผูปวยจะตองรับผิดชอบภาระคาใชจายนั้นดวยตนเอง  

ในปค.ศ. 1997 DOHA ไดสรางโปรแกรมใหมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใหบริการของ

แพทยทั่วไปในการใหบริการดานการเสริมสรางภูมิคุมกันในเด็กอายุต่ํากวา 7 ปใหเปนไปอยางมี

คุณภาพ โปรแกรมดังกลาวมีชื่อวา General Practice Immunization Incentive Scheme (GPII) โดย

เปาหมายหลักคือตองการใหแพทยทั่วไปไมนอยกวา 90% เขารวมในโครงการนี้ และเด็กที่อยูในความ
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ดูแลของแพทยทั่วไปในโครงการนี้ไมนอยกวา 90% ไดรับภูมิคุมกันอยางเหมาะสม และตรงเวลา 

DOHA สรางกลไกที่สงเสริมใหแพทยมีสวนรวมในโปรแกรม GPII โดยมีการจายคาตอบแทนใหกับ

แพทย และผูใหบริการ หลังจากไดใหบริการและนําสงขอมูลการใหบริการไปเก็บไวในฐานขอมูล

แหงชาติ Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) และปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย

ของ GPII 

 
สิทธิประโยชนดานยา 

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) เปนหนวยงานภายใต Pharmaceutical Benefits 

Branch ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของของ DOHA โดยจุดประสงคหลักดานยาของ DOHA คือการ

ใหบริการดานยา เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาที่จําเปน มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และมีราคาที่ไมสูง

จนเกินไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค PBS จึงมีหนาที่จัดทําสิ่งที่เรียกวาชุดสิทธิประโยชนดานยา หรือ 

Pharmaceutical Benefits Schedule ซึ่งเปน positive list หมายถึงประกอบดวยรายชื่อยาที่รัฐยินดีให

การสนับสนุน ดังนั้น PBS จะมีรายละเอียดที่บงบอกวายาอะไรบางที่รัฐใหการสนับสนุน และสนับสนุน

เปนเงินจํานวนเทาใด บัญชีรายการยาของ PBS ครอบคลุมยาที่ตองมีใบส่ังยาในทองตลาดถึง 90% 

หรือประมาณ 2,500 รายการ3  

การบริหารชุดสิทธิประโยชนดานยาเกี่ยวของกับหนวยงานอยางนอย 3 สวน คือ 

1. Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนํารัฐบาลใน

การพิจารณาคัดเลือกยาเขาสูบัญชีรายการยา§  

2. Pharmaceutical Benefits Pricing Authority (PBPA) ซึ่งมีหนาที่กําหนดราคายาใหมที่จะเขา

สูบัญชีรายการยา และ ทบทวนราคายาที่มีอยูเดิมในบัญชีรายการยา  

3. Health Insurance Commission (HIC) ซึ่งทําหนาที่เบิกจายเงินคายาใหแกรานขายยาและ

คาบริการใหแกเภสัชกรและผูใหบริการอื่นๆ  

การทํางานของ PBAC จะประกอบไปดวยหนวยสนับสนุนหลายหนวยซึ่งมีหนาที่ใหขอมูลแก 

PBAC เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกยาเขาสูบัญชีรายการยาคือ  

1. Pharmaceutical Evaluation Section (PSE) ทําหนาที่เตรียมขอมูลใหแก Economic Sub-

committee และ Drug Utilization Sub-committee ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของยา เภสัชเศรษฐศาสตรของยา จากขอมูลเอกสารที่

                                                           
§ รายละเอียดการพิจารณารายการยา และกําหนดราคาเบิกจายใหศึกษาไดจากรายงานการทบทวนการจัดชุดสิทธิ

ประโยชนดานยาในตางประเทศฉบับสมบูรณสงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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บริษัทสงเขามาให PBAC ตลอดจนประเมิน และสรุปผลในดานประสิทธิภาพของยา และเภสัช

เศรษฐศาสตรของยา 

2. Economic Sub-committee (ESC) ทําหนาที่ทบทวนและใหขอสรุปทางดานเภสัช

เศรษฐศาสตรของยา และใหคําปรึกษาแก PBAC ในดานความคุมคาของยา คณะอนุกรรมการ

ชุดนี้ประกอบไปดวยแพทย ผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตรสุขภาพ และผูเชี่ยวชาญดานระบาด

วิทยา 

3. Drug Utilization Sub-committee (DUSC) มีหนาที่ติดตามรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวของกับรูปแบบการใชยา แนวโนมการใชยาในประเทศใหแก PBAC  

หลักเกณฑสําคัญ 3 ประการที่ในการพิจารณาคัดเลือกยาใหมเขาสูบัญชีรายการยา คือ 

ประสิทธิภาพของยา ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และความจําเปนในการมียารายการนี้เมื่อเทียบกับ

ยาอื่น ยาใหมที่มีคุณสมบัติตอไปนี้คือ เปนยาสําหรับปองกันหรือรักษาโรคที่ยังไมมีบรรจุอยูในบัญชี

รายการยา เปนยาใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวา หรือเทาๆกัน แตมีความความปลอดภัยในการใช

มากกวายาที่มีอยูแลวในบัญชีรายการยา จะมีความนาจะเปนที่จะถูกบรรจุเขาบัญชีรายการยาสูง  

 Pharmaceutical Benefits Schedule จะถูก update ปละ 4 คร้ัง และเผยแพรในรูปของ

หนังสือ และเว็บไซต แผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงเสนทางของยาตั้งแตมีการคิดคน วิจัยและพัฒนายา

ใหม การพิจารณาขึ้นทะเบียนยาโดย TGA การยื่นขอใหยาที่ไดรับทะเบียนแลวเขามาอยูใน PBS (ซึ่ง

สามารถยื่นขอโดยบริษัทผูผลิตยานั้น หรือบุคลากรการแพทยก็ได) การพิจารณายาตามเกณฑการ

คัดเลือกยาโดยคณะกรรมการ PBAC การพิจารณากําหนดราคาเบิกจายโดยคณะกรรมการ PBPA การ

อนุมัติโดยรัฐมนตรี DOHA การประกาศ PBS และการเผยแพร PBS ทั้งในรูปเลม และเว็บไซต เมื่อยา

ใน PBS ถูกสั่งใหแกผูปวย ผูปวยจะไปซื้อยากับเภสัชกรที่รานยา ผูปวยรวมจายคายาตามที่รัฐกําหนด 

เภสัชกรกรอกใบคํารองเพื่อเรียกเก็บคายา และคาบริการ แลวสงไปยัง HIC ซึ่งเมื่อไดรับเร่ืองแลว จะทํา

การตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอยขอใบคํารองเรียกเก็บเงิน ซึ่งหากครบถวนก็จะสงเงินคืนไป

ใหกับรานยานั้นๆ  
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4. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา 
 Therapeutic Goods Administration (TGA) เปนหนวยงานของรัฐบาลกลาง ภายใต DOHA 

มีหนาที่หลักในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตกฎหมายที่เรียกวา Therapeutic Goods Act, 

1898 หนาที่หลักของ TGA คือการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค และสังคมวาผลิตภัณฑสุขภาพที่

ไดรับการอนุมัติจาก TGA ใหออกสูทองตลาด เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

โดย TGA มีมาตรการที่จะสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค 3 ประการ  ไดแก 

1. การกํากับดูแล และตรวจสอบผูผลิต/นําเขา หรือที่เรียกวา Sponsor โดยผูผลิต/นําเขา

เหลานี้ตองไดรับอนุญาตจาก TGA และตองปฏิบัติตาม Good Manufacturing Practice 

(GMP) 

2. การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูทองตลาด โดย TGA มีหนวยงานที่รับผิดชอบใน

การประเมินขอมูลที่บริษัท sponsor สงเขามา และมีคณะกรรมการ Australian Drug 

Evaluation Committee (ADEC) ซึ่งจะชวยใหคําปรึกษาแก TGA ที่จะพิจารณาถึง

ประสิทธิผล และความปลอดภัยภายใตเกณฑที่กําหนดโดย TGA  

3. การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพหลังจากที่ไดรับการอนุมัติออกสูทองตลาดแลว  

 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาจะเกีย่วของกับข้ันตอนที่ 2 คือ การกาํกบัดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ

กอนออกสูทองตลาด ผลิตภณัฑยาจะสามารถเขาสูทองตลาดถึงมือผูบริโภคไดตองเปนยาที่ไดรับการ

ข้ึนทะเบยีนโดย TGA ซึ่งยาที่ข้ึนทะเบียนแลวจะมีรายชือ่แสดงไวใน Australian Register of 

Therapeutic Goods (ARTG) ซึ่งเปนฐานขอมูลอิเลกทรอนิกสที่บุคคลทั่วไป และบริษัทยาสามารถ

สืบคนขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑยาไดทางเว็บไซต 

https://www.tgasime.health.gov.au/SIME/ARTG/ARTGPublicWeb.nsf?OpenDatabase

TGA แบงการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑยาเปน 2 ประเภทตามความเสี่ยงของผลที่เกิดจากการใช

ยา ถาเปนยาที่มีความเสี่ยงตอผูบริโภคนอยเชน วิตามนิ เกลือแร จะถูก “List”  ไวใน ARTG โดยจะมี

ทะเบียนยาขึ้นตนดวย “AUST L”  แตถาเปนยาที่มีความเสี่ยงสูง เชนยาที่ตองใหแพทยส่ังยา  จะตอง

ไดรับการ “Register”  ไวใน ARTG โดยจะมีทะเบยีนยาขึน้ตนดวย “AUST R”  จากสถิติของ TGA ณ 

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2005   พบวา   ยาทัง้หมดที่ข้ึนทะเบียน  และถกูบันทกึไวในฐานขอมูล ARTG มี

ประมาณ 63,400 รายการ  

ในการขอขึ้นทะเบียนยา บริษัทจะทําการสงใบสมัคร พรอมขอมูลอ่ืนที่ใชเปนหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของตามเงื่อนไขที่ TGA กําหนด เชน ขอมูลความปลอดภัย ประสิทธิผล

ของยา เปนตน  
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ใบสมัคร “Application for registration (including Pharmaceutical Benefits Listing) of 

prescription medicines/ to vary the conditions of registration of prescription medicine” 

สามารถ downloadไดที ่http://www.tga.gov.au/docs/html/pmrvform.htm ในเบื้องตน เจาหนาที่ของ 

TGA จะเปนผูรับใบสมัคร และสงตอใหกบัผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ TGA เชน ขอมูลที่เกีย่วกบั

คุณสมบัติทางเคมีของยา ขอมูลการควบคมุคุณภาพการผลิต ผลการตรวจสอบยาจากหองปฏิบัติการ

จะถูกสงให Pharmaceutical Chemistry Evaluation section เปนผูประเมิน ขอมลูดานเภสัชวทิยา 

และพิษวทิยาจะถูกสงใหกบั Drug Toxicology Evaluation section เปนผูประเมนิ และขอมูลทาง

คลินิกจะถูกสงใหกับ Clinical Evaluation Section ประเมิน โดยในการประเมินขอมลูเหลานี้ หนวยงาน

ดังกลาวสามารถ subcontract หรือ outsource ใหผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจากภายนอก TGA เขา

มามีสวนรวมในการประเมินได   

ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาภายในหนวยงาน TGA แลว Ministry of Health and 

Ageing ยังไดตั้งคณะที่ปรึกษาซึ่งมีชื่อวา Australian Drug Evaluation Committee (ADEC) ซึ่งทํา

หนาที่ชวยใหขอมูลและใหความเห็นแกคณะกรรมการเฉพาะดานของ TGA อีกดวย คณะกรรมการ

เฉพาะดานสามารถขอใหกรรมการ ADEC ชวยพิจารณา และใหความเห็นเพิ่มเติมสําหรับขอสงสัยที่ยัง

ไมมีคําตอบชัดเจน   

กรรมการของ ADEC แบงเปน 2 กลุม คือ กรรมการหลกั(core member) 6-7 คน ซึ่งประกอบ 

ดวย แพทย 3 คน โดยในจํานวนนี้เปนแพทยเฉพาะทางที่มีประสบการณดานคลินิกอยางนอย 2 ทาน มี

ผูเชี่ยวชาญดานเภสัชวทิยาอกี 1 ทาน และกรรมการรวม (associate member) 10-20 คน ซึง่ควรเปน

ผูเชี่ยวชาญดานเภสัชเคมีอยางนอย 1 คน พิษวทิยาอยางนอย 1 คน และแพทยทัว่ไปอยางนอย 1 คน  

กรรมการรวมจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะกลุมยาซึง่จะเขามาใหความเห็นตอกรรมการหลักเพื่อชวย

พิจารณา ดังนัน้กรรมการรวมอาจเปลี่ยนไปเมื่อพิจารณายาที่แตกตางกันไป 

ผลการประเมินจะถูกรายงานแยกเปนสวนๆ หากมีขอสงสัยเกิดขึ้น หนวยงานที่ทําการประเมิน

สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได เมื่อการประเมินเสร็จส้ินลง หนวยงานแตละหนวยจะสงรายงาน

ผลการประเมินใหกับเจาหนาที่ระดับสูงของ TGA ซึ่งจะทําการสรุปผลเบื้อตน พรอมทั้งขอคําชี้แจง

เพิ่มเติม (ถามี) จากนั้นจะสงใหบริษัทรับทราบ บริษัทเมื่อไดรับบันทึกจากเจาหนาที่ระดับสูงของ TGA 

แลวก็จะทําหนังสือตอบเขามาอยางเปนทางการ  เมื่อไดรับหนังสือตอบกลับจากทางบริษัท ผูบริหาร

ระดับสูงของ TGA จะทําการสรุปประเด็นขอสงสัยที่ยังมี รวมทั้งคําชี้แจงเพิ่มเติมจากบริษัท (ถามี) สง

ใหกับคณะกรรมการ ADEC ชวยพิจารณา  

คณะกรรมการ ADEC จะมีการประชุมทุกๆ 2 เดือน เพื่อพิจารณาประเด็นตางๆ ที่ TGA ถาม

มา โดยจะตองพิจารณาและใหคําตอบแก TGA ภายใน 5 วันหลังจากที่มีการประชุม 
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5. ขอมูลผลิตภัณฑยา 

• Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) 
ขอมูลผลิตภัณฑยาที่ข้ึนทะเบียนกับ TGA ถูกรวบรวมไวในฐานขอมูลอิเลกทรอนิกสที่ชื่อ

วา Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสืบคนไดผาน

ทางเว็บไซต https://www.tgasime.health.gov.au/SIME/ARTG/ARTGPublicWeb.nsf  โดยฐาน

นี้จะมีขอมูลของยาทั้งที่เปนยาที่ตองมีใบส่ังยา และยาที่ไมตองใชใบส่ัง ปจจุบันพบวามียาอยูใน

ฐาน ARTG ประมาณ 63,400 รายการ หนาจอสืบคนของ ARTG แสดงไวในแผนภาพที่ 2 
 
แผนภาพที่ 2 หนาจอสืบคนของ Australian Register of Therapeutic Goods 
 

 

 
 

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวาระดับการสืบคนถูกแบงเปน 2 ระดับ ระดับแรกเปน Public 

Access สําหรับบุคคลทั่วไป และระดับที่ 2 เปน Sponsor/Agent Access ซึ่งเฉพาะบริษัทผูผลิต หรือผู

ไดรับอนุญาตเทานั้นจึงจะสืบคนขอมูลจากหนาจอนี้ได ซึ่งผูสืบคนจะตองมีรหัสผานเฉพาะของตนดวย 

เมื่อคลิกเขาไปที่ public access to ARTG entries จะไดผลตามแผนภาพที่ 3 ซึ่งเปนหนาจอ

สืบคน โดยผูสืบคนสามารถใส keyword ซึ่งจะเปนชื่อสามัญ หรือชื่อการคาของยาก็ได ชื่อบริษัทยาก็ได 

ความแรง และรูปแบบก็ได 
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แผนภาพที่ 3 หนาจอสืบคนภายใต Public access to ARTG entries 
 

 
 

จากหนาจอที่ 3  หากสืบคนขอมูลของยา oseltamivir จะไดผลดังแสดงไวในแผนภาพที่ 4        

ซึ่งใหขอมูล ARTG No (หมายเลขทะเบียน) Product No (หมายเลขผลิตภัณฑ) Label Name (ชื่อ

ผลิตภัณฑที่ปรากฎบนฉลาก) Sponsor (บริษัทผูไดรับอนุญาต) 
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แผนภาพที่ 4 ผลลัพธจากการสืบคนขอมูลยาดวย Keyword = Oseltamivir 
 

 
 

• Pharmaceutical Benefits Schedule (PBS) 
ขอมูลผลิตภัณฑยาที่อยูในชุดสิทธิประโยชนดานยา (Schedule of Pharmaceutical 

Benefits) ถูกรวบรวมและเผยแพรใน 2 ลักษณะคือเปนรูปเลม และหนาจอสืบคนทางอินเตอรเนต 

http://www1.health.gov.au/pbs/scripts/search.cfm  ตัวอยางการสืบคนขอมูลผลิตภัณฑที่อยู

ในชุดสิทธิประโยชนดานยาแสดงไวในแผนภาพที่ 5-6 

การสืบคนสามารถใชชื่อสามัญ หรือช่ือการคาของยากไ็ด หรือสามารถสืบคนไดจาก 

Item code หรือใช drop down box เพื่อเลือกชื่อยาที่ตองการก็ได โดยในการสืบคนผูสืบคนยงั

สามารถระบวุาจะคนหายาจากบัญชีประเภทใด เชน ทัง้หมด (All), บัญชีทั่วไปที่ไมกําหนดเงื่อนไข

การสั่งจาย (general), บัญชีเฉพาะสําหรับทันตแพทย (dental), บัญชีเฉพาะสําหรับทหาร 

(repatriation), บัญชียาฉุกเฉิน (doctor’s bag), บัญชีพเิศษสําหรับทหารผานศึก (special 

pharmaceutical), บัญชียาภายใตการบรหิารจัดการแบบพิเศษ (section 100), บัญชียาสําหรับ 

palliative care
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แผนภาพที่ 5  หนาจอสืบคนของ PBS 

 
 

จากแผนภาพที่ 5  เมื่อสืบคนชื่อยาดวย keyword = simvastatin จะไดผลลัพธดัง

แสดงในแผนภาพที่ 6  ซึ่งพบยาตัวนี้ในบัญชีชนิด General โดยถูกจัดไวในกลุมใหญของ 

Cardiovascular system ภายใตกลุมยอย HMG CoA reductase inhibitors และ Serum lipid 

reducing agents 

เมื่อคลิกเลือกไปที่ SIMVASTATIN General - Cardiovascular system - HMG CoA 

reductase inhibitors จะไดผลดังแสดงไวในตารางที่ 1  ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 กลุมยาตามการออกฤทธิ์: คือระบุวาเปนยากลุม general cardiovascular system        

 กลุมยอย  Serum lipid reducing agents, Cholesterol and triglyceride reducers  

 และ HMG CoA reductase inhibitors 

 Code เปนรหัสยาใชเพื่อการระบุผลิตภัณฑวาเปนยาชื่อสามัญ ความแรงและรูปแบบใด 

 ชื่อยา: มีการระบุชื่อสามัญทางยาไวในสวนตน 

 ขอจํากัดการใช: Simvastatin ถูกจัดใหเปนยาที่ถูกจํากัดการใชภายใตเงื่อนไขการสั่งยา   

 คือ use in patients that meet the criteria set out in the General Statement for  

 Lipid-Lowering Drugs. 

 155 

http://www1.health.gov.au/pbs/scripts/dispgp.cfm?genname=SIMVASTATIN&schedcode=GA%09%09%09&lvl1name=Cardiovascular%20system%09%09%09&lvl2name=Serum%20lipid%20reducing%20agents%09%09%09&lvl3name=Cholesterol%20and%20triglyceride%20reducers%09%09%09&lvl4name=HMG%20CoA%20reductase%20inhibitors
http://www1.health.gov.au/pbs/scripts/dispgp.cfm?genname=SIMVASTATIN&schedcode=GA%09%09%09&lvl1name=Cardiovascular%20system%09%09%09&lvl2name=Serum%20lipid%20reducing%20agents%09%09%09&lvl3name=Cholesterol%20and%20triglyceride%20reducers%09%09%09&lvl4name=HMG%20CoA%20reductase%20inhibitors


ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ประเทศออสเตรเลีย 

 ขนาดและ รูปแบบยา: Simvastatin เปน tablet มี 5 ขนาดคือ 5,10,20,40 และ 80 mg 

 จํานวนมากที่สุดที่ส่ังไดตอ 1 ใบส่ังยา (Max Qty): ในที่นี้แพทยสามารถสั่ง simvastatin    

 ไดมากที่สุด 30 เม็ดตอครั้ง 

 จํานวนครั้งของการสั่งยาซ้ํา (No of Repeat) : แพทยสามารถสั่ง simvastatin ซ้ําให

ผูปวยได 5 คร้ัง 

 Brand Price Premium หมายถึงสวนตางของคายาที่ผูปวยตองจายเองหากผูปวยเลือก

ซื้อผลิตภัณฑยาตนแบบ 

 Dispensed price for maximum quantity หมายถึงคายาที่ตองจายใหรานยาหากมี

การจายยาเกิดขึ้นเทากับจํานวนมากที่สุดตอใบส่ัง 

 Maximum recordable value for safety net หมายถึงมูลคาที่รานยาจะบันทึกลงใน 

 ฐานขอมูล safety net ของผูปวยแตละรายสําหรับยารายการนั้น 

 ชื่อการคาของยา และบริษัทผูผลิต 

 
แผนภาพที่ 6 ผลการสืบคนดวย keyword = simvastatin 
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ตารางที่ 1 ผลการสืบคนขอมูล Simvastatin เมื่อคลิกไปที่ General Cardiovascular  
    System –HMG CoA reductase inhibitors 
 

GENERAL Cardiovascular system 
Code Name, 

Restriction, 
Manner of 
Administration 
and form 

Max 
Qty 

No 
of 
Rpts

Brand 
Price 
Premium 
$ 

Dispensed 
Price for 
Max Qty  
$ 

Maximum 
recordable 
value for 
safety net 

Proprietary name and 
Manufacturer 

 SERUM LIPID REDUCING AGENTS
 Cholesterol and triglyceride reducers
 HMG CoA reductase inhibitors
 SIMVASTATIN 
 Restricted benefit 
 For use in patients that meet the criteria set out in the General Statement for Lipid-

Lowering Drugs.
2013Y Tablet 5 mg 30 5 .. 27.17 28.14 a Simvabell BF
    .. 27.17 28.14 a Simvahexal HX
    .. 27.17 28.14 a Simvastatin-RL RE
    .. 27.17 28.14 a Zimstat AF
    B0.71 27.88 28.14    Lipex 5 AD
    B0.71 27.88 28.14 a Zocor MK
2011W Tablet 10 mg 30 5 .. 35.67 28.60 a Chem mart CH
    .. 35.67 28.60 a GenRx Simvastatin GX
    .. 35.67 28.60 a Simvabell BF
    .. 35.67 28.60 a Simvahexal HX
    .. 35.67 28.60 a Simvar 10 AW
    .. 35.67 28.60 a Simvastatin-DP DP
    .. 35.67 28.60 a Simvastatin-RL RE
    .. 35.67 28.60 a Terry White Chemists TW
    .. 35.67 28.60 a Zimstat AF
    B0.71 36.38 28.60 a Lipex 10 AD
    B0.71 36.38 28.60 a Zocor MK
2012X Tablet 20 mg 30 5 .. 49.12 28.60 a Chem mart CH
    .. 49.12 28.60 a GenRx Simvastatin GX
    .. 49.12 28.60 a Simvabell BF
    .. 49.12 28.60 a Simvahexal HX
    .. 49.12 28.60 a Simvar 20 AW
    .. 49.12 28.60 a Simvastatin-DP DP
    .. 49.12 28.60 a Simvastatin-RL RE
    .. 49.12 28.60 a Terry White Chemists TW
    .. 49.12 28.60 a Zimstat AF
    B0.70 49.82 28.60 a Lipex 20 AD
    B0.70 49.82 28.60 a Zocor MK
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Code Name, 
Restriction, 
Manner of 
Administration 
and form 

Max 
Qty 

No 
of 
Rpts

Brand 
Price 
Premium 
$ 

Dispensed 
Price for 
Max Qty  
$ 

Maximum 
recordable 
value for 
safety net 

Proprietary name and 
Manufacturer 

8173E Tablet 40 mg 30 5 .. 68.52 28.60 a Chem mart CH
    .. 68.52 28.60 a GenRx GX
    .. 68.52 28.60 a Simvabell BF
    .. 68.52 28.60 a Simvahexal HX
    .. 68.52 28.60 a Simvar 40 AW
    .. 68.52 28.60 a Simvastatin-DP DP
    .. 68.52 28.60 a Simvastatin-RL RE
    .. 68.52 28.60 a Terry White 
    .. 68.52 28.60 a Zimstat AF
    B0.70 69.22 28.60 a Lipex 40 AD
    B0.70 69.22 28.60 a Zocor MK
8313M Tablet 80 mg 30 5 .. 96.30 28.60 a Chem mart CH
    .. 96.30 28.60 a GenRx GX
    .. 96.30 28.60 a Simvabell BF
    .. 96.30 28.60 a Simvahexal HX
    .. 96.30 28.60 a Simvar 80 AW
    .. 96.30 28.60 a Simvastatin-DP DP
    .. 96.30 28.60 a Simvastatin-RL RE
    .. 96.30 28.60 a Terry White 
    .. 96.30 28.60 a Zimstat AF
    B0.70 97.00 28.60 a Lipex 80 AD
    B0.70 97.00 28.60 a Zocor MK

 
หมายเหตุ :  

1. a ที่อยูหนาชื่อการคาแสดงถึงวา บริษัทผูผลิตไดแสดงขอมูลที่ทําใหเชื่อไดวาผลิตภัณฑเหลานี้มี

ชีวสมมูล (bioequivalent) กับผลิตภัณฑยาตนแบบ ทั้งนี้ผลิตภัณฑที่ไมมีการแสดงอักษร a 

ไมไดหมายความวาผลิตภัณฑเหลานี้ไมมีชีวสมมูล แตอาจเปนเพราะผูผลิตขอให PBS ไม

แสดงขอมูลนี้ หรือผลิตภัณฑเหลานี้ไมตองใชขอมูลชีวสมมูล หรือผูผลิตไมไดใหขอมูล หรือ ไม

ตองการใหมีการแทนที่ยาเกิดขึ้น 

2. b ที่อยูหนาชื่อการคาแสดงถึงผลิตภัณฑเหลานี้ใชแทนที่กันได แตไมมีหลักฐานวาแตละ 

ผลิตภัณฑจะมีความเทาเทียมกันหรือไม 

3. B ที่อยูหนาราคายาในชอง Brand price premium หมายถึง สวนตางราคาที่ผูปวยตองจาย

เพิ่มเองหากเลือกผลิตภัณฑที่เปน brand premium 
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6. ขอมูลความปลอดภัยของยา 

• Australian Adverse Drug Reactions System 
การติดตามผลไมพึงประสงคจากยาเปน post marketing activities อยางหนึ่งที่ TGA  

ใหความสําคัญมาก  หนวยงานใน TGA ที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองการติดตามผลไมพึงประสงคไดแก  

Adverse Drug Reaction Unit ซึ่งรับรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ทั้งที่เปนยาที่ตอง 

มีใบส่ังแพทย หรือยา OTC วัคซีน ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยรายงานเหลานี้จะถูก 

ทบทวน และประเมินจากเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของ Adverse Drug Reaction Unit กอนในเบื้องตน  

หากอาการไมพึงประสงคจากการใชยากอใหเกิดผลเสียที่รายแรง หรือปญหานั้นเกิดจากยาใหมที่ 

เพิ่งไดรับการอนุมัติ  ทะเบียน รายงานผลไมพึงประสงคนั้นๆ จะถูกสงตอใหคณะกรรมการ  

Adverse Drug Reactions Advisory Committee (ADRAC) 

ADRAC เปนอนุกรรมการของ ADEC ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อใหคําปรึกษากับ TGA ในเรื่องที่ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา โดยคณะอนุกรรมการ ADRAC ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 

ทางการแพทยและเภสัชกรรมประมาณ  8 คน  ซึง่สวนหนึ่งเปนแพทย  (แพทยทัว่ไป  แพทย 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทยผูมีความรูดานผลิตภัณฑเสริมอาหาร)  ผูเชี่ยวชาญดานเภสัชวทิยา 

คลินิก  และผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาคลินิก 

ปจจุบันการรายงานผลไมพึงประสงคจากการใชยามีลักษณะเปนแบบสมัครใจ (voluntary 

report) ผูรายงานอาจเปนบุคลากรการแพทย ผูปวย หรือบริษัทยาก็ได โดยขอมูลของผูที่รายงานจะ

ถูกเก็บไวเปนความลับ การรายงานสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

1) กรอกแบบฟอรมที่เรียกวา “blue card” (ดูที่ภาคผนวก 9  blue card) ซึ่งจะตอง

ใหรายละเอยีดของทั้งผูใหขอมูล ผูปวย รายละเอยีดของผลไมพงึประสงคที่เกิดขึน้ 

และรายละเอยีดของยาที่รับประทาน หลังจากนั้นใหสง blue card กลบัมายงั 

Adverse Drug Reaction Unitตามที่อยูทีจ่าไวแลว 

 2)  กรอกแบบฟอรม electronic “blue card” ซึ่งมีอยูในเว็บไซต  
http://www.tgasime.health.gov.au/SIME/ADRS/ADRSRepo.nsf?OpenDatabase  

3)   โทรศัพทเขามาที่ศูนย Consumer Adverse Medication Event Line:   

หมายเลข 1300 134 237 ซึ่งจะมีเจาหนาที่ของโรงพยาบาล Mater Hospital 

ประจําการเพื่อรับรายงานเรื่องผลไมพึงประสงคจากการใชยาของผูบริโภค โดย

เจาหนาที่จะสงรายงานที่ไดรับทางโทรศัพทเขาไปยัง Adverse Drug Reaction 

Unit แทนผูบริโภค 
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ในแตละป ADRAC ไดรับรายงานจาก TGA ประมาณ 12,000 เร่ือง โดยประมาณ 30% 

ของผูรายงานเปนบุคลากรการแพทย และเกือบ 30% เปนรายงานจากโรงพยาบาล ประมาณ 25% 

เปนรายงานจากบริษัทยา และที่เหลือเปนรายงานจากแพทยผูเชี่ยวชาญ เภสัชกรรานยา และ

ผูบริโภคเอง  

ขอมูลรายงานจากแหลงตางๆ ที่ถูกประเมินแลวจะถูกรวบและเก็บไวในฐานขอมูลที่

เรียกวา Australian Adverse Drug Reactions System (ADRS) รายงานอาการไมพึงประสงค

จากการใชยากอใหเกิดผลเสียที่รายแรง หรือปญหานั้นเกิดจากยาใหมที่เพิ่งไดรับการอนุมัติ

ทะเบียน จะถูกสงตอใหคณะกรรมการ ADRAC ทําการประเมิน หลังจากประเมินก็จะมีการสรุปผล 

พรอมขอแนะนําสงกลับมาให TGA เพื่อดําเนินการตอ โดยการดําเนินการของ TGA ตามคําแนะนํา

ของ ADRAC สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน 

 สังเกตุอาการไมพึงประสงคที่ตองสงสัยอยางตอเนื่อง 
 แจงบุคลากรการแพทย และผูบริโภคถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึงประสงค     
ที่อาจพบได 

 ใหบริษัททําการแกไขปรับปรุงขอมูลฉลาก เอกสารกํากับยา และโฆษณายา 

 ขอใหบริษัททําการศึกษาอาการไมพึงประสงคเพิ่มเติม 

 

การคนหาขอมูลเกี่ยวกับรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคสามารถทําไดผาน  

Australian Adverse Drug Reactions Bulletinที่เว็บไซต http://www.tga.gov.au/adr/aadrb.htm  

ทั้งนี้ ADR Bulletin ถูกตีพิมพปละ 6 ฉบับ  
 

•  ขอมูลผูผลิต 
ฐานขอมูล  Blue Book  หรือ  ”Australian Manufacturers Licensed to Manufacture 

Therapeutic Goods” เปนฐานขอมูลรายชื่อของผูผลิต และผูนําเขาเภสัชภัณฑที่ปฏิบัติตาม GMP 

ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลบริษทัเหลานี้ไดทีh่ttp://www.tgasime.health.gov.au/SIME/home.nsf 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004  

Therapeutic Goods Act, 1898 กําหนดไววา TGA มีหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานของ 

บริษัทเหลานี้   โดยพิจารณาวา บริษัทผูผลิตเภสัชภัณฑทั้งในประเทศ และตางประเทศมีการ 

ดําเนินการตามมาตรฐาน GMP หรือไม ทั้งนี้ TGA จะทําการตรวจสอบผูผลิตทั้งในแงของสถานที่  

อุปกรณ  เครื่องมือ  กระบวนการ และข้ันตอนการผลิต 
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การตรวจสอบการดําเนินตามมาตรฐาน GMP ของบริษัทผูผลิตเภสัชภัณฑในประเทศ  

จะทําในรูปแบบ on-site audit สําหรับบริษัทผูนําเขาเภสัชภัณฑ จะตองเตรียมเอกสารให TGA  

พิจารณาวาผูผลิตในตางประเทศนั้นปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP หรือไม โดยเงื่อนไขของ GMP  

ที่ใชในประเทศนั้นตองไมแตกตางไปจากของประเทศออสเตรเลีย**  หากหลักฐานที่ยื่นตอ  

TGA ไมเพียงพอ หรือไมเปนที่พอใจ TGA จะทําการตรวจสอบแบบ on-site audit ได  

TGA ทําการตรวจสอบ (audit) คุณภาพผูผลิตอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงานมีการวาง 

แผนการตรวจอยางเปนระบบ  ความถี่ในการ audit ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดของ

ผลิตภัณฑ (มีความสําคัญ หรือเสี่ยงตอผูบริโภค) ผลของการ audit ที่ผานมา  การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นในโรงงาน (เชน เปลี่ยนผูบริหาร เปลี่ยนแปลงสถานที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณการผลิต 

เปนตน) รายงานผลไมพึงประสงคของยาที่ผลิตโดยบริษัทนั้นๆ  ผลการตรวจสอบคุณภาพยา

ของผูผลิต รายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑยาเปนตน 
 
7.  ขอมูลราคายา 

 ขอมูลราคายาที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียไดแกขอมูลราคาเบิกจายที่รัฐจะเบิกคืนใหแก 

ผูใหบริการ เชน รานยา โดยเปนราคาเบิกจายสําหรับยารายการนั้นๆ  ราคาเบิกจายเปนราคาทีร่ะบไุวใน 

Pharmaceutical Benefits Schedule (PBS) ซึ่งเปนราคาที่กําหนดรวมกันระหวาง Pharmaceutical 

Benefits Pricing Committee (PBPA) กับผูที่ยื่นขอนํายาเขาสู PBS  

 การคนหาขอมูลราคายาทาํไดเชนเดียวกบัการหาวายาอะไรบางที่เบกิไดภายใต PBS คือ ผาน

ทางเว็บไซต  http://www1.health.gov.au/pbs/scripts/search.cfm  โดยขอมูลราคายาจะมีการ 

update  ทุกๆ 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** ประเทศที่ไดรับการยอมรับวามาตรฐาน GMP เทียบเทากับของประเทศออสเตรเลีย   ไดแก  ประเทศออสเตรีย  

เบลเยียม  คานาดา เชค  รีพับบลิก เดนมารค ญี่ปุน ฟนแลนด  ฝร่ังเศส  เยรมนี  กรีซ  ไอซแลนด  ไอรแลนด  อิตาลี  

ลิทเชนสไตน  ลักซัมเบิรก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด  มาเลเซีย โรมาเนีย นอรเวย โปรตุเกส สิงคโปร สเปน สวีเดน 

สวิสตเซอรแลนด สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฮังการี  
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8. ขอมูลการใชยา  
ในแตละป HIC จะสรุปรายงานประจําปสําหรับการใชยาภายใต Pharmaceutical Benefit  

Scheme4   ขอมูลที่ HIC รายงานในแตละป   ไดแก 

• จํานวนรายการขอเบิกเงินคืนคายาที่สงเขามาที่ HIC (185.3 ลาน transaction สําหรับ          

      ป ค.ศ. 2004-2005) 

• มูลคายาที่เบิกจาย (6.1พันลานเหรียญดอลลารออสเตรเลีย สําหรับปค.ศ.2004-2005) 

• จํานวนรายการขอเบิกเงินคืน และมูลคาที่เบิกจาย แยกตามประเภทของผูมีสิทธิ เชน  

 เปนผูมีสิทธิภายใต PBS, RPBS เปนตน 

• สรุปจํานวนรายการยาที่อยูใน PBS list (1,529 รายการตามชื่อสามัญทางยา โดยใน 

 จํานวนนี้ 863 รายการถูกจัดอยูในกลุมที่มีขอกําหนดการใช และ 375 อยูในกลุม  

 authority required) 

• จํานวนครั้งของการอนุมัติใชยาที่อยูในประเภท Authority required PBS (มีการอนุมัติ 

 ยาในกลุม authority required ทั้งหมด 6.3 ลานครั้ง โดย 5.4 ลานครั้งเปนการอนุมัติ 

 ทางโทรศัพท) 

• จํานวนรานยาที่ขออนุญาตเปดใหม หรือยายสถานที่ตั้ง (ไดรับใบสมัคร 317 ใบ และ 

 ทําการอนุญาตไป 267 รานตามที่ขอ   ไมอนุญาติ 29 ราน และยกเลิกการประกอบ 

  กิจการไป  21 ราน) 

• ขอมูลสถานพยาบาลที่ใหบริการดานยาภายใต PBS (รานยาชุมชน 4891 แหง  คลินิก 

 สวนตัวของแพทยที่ใหบริการดานยา 85 แหง โรงพยาบาล 145 แหง เปนโรงพยาบาล 

 รัฐ 109 แหง โรงพยาบาลเอกชน 36 แหง 

• การจายเงินคืนใหแกผูใหบริการดานยาทั้งในแงของประเภทการใหบริการ จํานวนการ 

 ใหบริการ และจํานวนเงินที่เบิกคืน เชน มีการขอเบิกเงินคืนภายใต Medicines  

 information to consumers participation allowance ทั้งหมด 22,497 คร้ัง เปนเงิน 

 ทั้งหมด 15,138,977 AUD 

• สรุปคาใชจายดานยาที่ผาน Aboriginal and Torres Strait Islander Health Service   
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9. ขอมูล และระบบสารสนเทศอื่นที่สําคัญในระบบยาของประเทศออสเตรเลีย 

• ฐานขอมูลผูมีสิทธิ (Eligibility Database) 
ฐานขอมูลผูมีสิทธิ ซึ่งยึดตามขอมูลในฐานของ Medicare Card ซึ่ง HIC เปนผูดูแล HIC 

จัดใหผูมีสิทธิทุกคนจะมีบัตรประจําตัว (Medicare Card) พรอมเลขประจําตัว ตลอดจนขอมูลผูมี

สิทธิที่เกี่ยวของ เชน เพศ วันเกิด ตลอดสถานภาพของผูมีสิทธิซึ่งแบงเปน 2 แบบ  ไดแก   ผูมีสิทธิ

ทั่วไป (general eligibility)  และผูมีสิทธิกลุมพิเศษ (concessional eligibility)    โดยที่คนสองกลุม

นี้จะมีสวนรวมจายคายาในราคาที่แตกตางกัน ขอมูลเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ประชาชนทั่วไป

ถูกกําหนดใหจายสวนรวมจาย 28.60 เหรียญตอยา 1 รายการ ขณะที่ประชาชนที่รับสิทธิพิเศษถูก

กําหนดใหจายสวนรวมจาย 4.60 เหรียญตอยา 1 รายการ∗ กรณีที่ผูมีสิทธิมารับยาโดยไมไดนํา 

Medicare card มาดวย เภสัชกรสามารถโทรเขาไปที่ศูนยของ HIC หรือติดตอมายัง HIC hotline 

เพื่อขอขอมูลโดยของผูปวยได เภสัชกรผูขอขอมูลจะตองกรอกแบบฟอรม Medicare number 

release form มายัง HIC ซึ่ง HIC จะติดตอใหขอมูลกลับไปยังผูขอขอมูลทางโทรสารเชนกัน แม

ผูปวยจะไมไดนํา Medicare card ติดตัวมา เภสัชกรก็ตองไมตั้งขอสันนิษฐานวาผูปวยไมใชผูมีสิทธิ

แมการตรวจสอบขอมูล ณ ขณะนั้นจะใหผลที่ไมถูกตอง  

HIC ไดเตรียมระบบขอมูลผูมีสิทธิใหมโดยใช Medicare Smartcard ซึ่งผูมีสิทธิสามารถ

เลือกใชแทน Medicare Card ตามความสมัครใจ Smartcard ตางจากบัตรแบบเกาตรงที่จะแสดง

รูปของเจาของบัตร และจะมี microchip ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลทางการแพทยของเจาของบัตรได 

ทําใหผูใหบริการสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยขอมูลการรักษาในอดีต

ที่อยูใน microchip  นอกจากนี้ในอนาคต Smartcard จะสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสชื่อ HealthConnect ซึ่งประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพที่ไดรับทั้งหมดซึ่ง 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใหบริการทางการแพทย และจะทําใหประสิทธิภาพในการใหการรักษาดีข้ึน 

ทั้งนี้เจาของขอมูลจะตองใหความเห็นชอบที่จะให HIC เก็บขอมูลของตนไวในฐาน HealthConnect 

 

• ฐานขอมูลผูใหบริการภายใต Medicare และ PBS 
HIC เปนผูดูแลระบบขอมูลของผูใหบริการ ไมวาจะเปนสถานพยาบาล แพทยทั่วไป 

แพทยเฉพาะทาง รานยา และเภสัชกร เปนตน บุคลากรทางการแพทยที่ประสงคจะทําหนาที่

ใหบริการภายใต MBS และ PBS จะตองเปนผูที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ และตองขึ้น

ทะเบียนกับ HIC เชนเดียวกัน สถานพยาบาลที่ประสงคจะใหบริการภายใต MBS และ PBS จะตอง

เปนผูที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีหนาที่รับรอง และตองขึ้นทะเบียนไวกับ HIC ดวย 

                                                           
∗ สวนรวมจาย และเพดานสวนรวมจายจะถูกปรับในแตละป โดยการปรับจะเปนไปตาม consumer price index   
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HIC ไดจัดทําฐานขอมูลรานยาที่เปนผูใหบริการภายใต PBS โดยมีการกําหนดสัดสวน

รานยาตอประชากร และกําหนดเกณฑที่เกี่ยวของกับสถานที่ตั้งของรานยาไวชัดเจน เชน ไม

อนุญาตใหมีรานยา 2 รานในรัศมี 5 กิโลเมตร เปนตน 

สําหรับขอมูลของเภสัชกร HIC และ Pharmacy Guild of Australia เปน 2 หนวยงานที่มี

ขอมูลเภสัชกรผูที่ทําสัญญากับ PBS ในการใหบริการดานเภสัชกรรม โดยฐานขอมูลนี้เกี่ยวของกับ

ความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ และการจายคาตอบแทนการใหบริการ∗

 

• ฐานขอมูล Safety net  
HIC เปนผูดูแลระบบ Safety Net ซึ่งเปนระบบที่ปองกันไมใหผูมีสิทธิที่ตองตรวจวินิจฉัย

บอย และรับยาเยอะ/บอย ตองประสบปญหาดานการเงินที่เกิดจากการรวมจาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยสูงอายุ รัฐโดย DOHA จึงกําหนดไววาหากผูมีสิทธิจายเงินถึงระดับนึง

แลว ภาระการรวมจายก็จดลดลง หรือหมดไป  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว HIC 

จึงตองมีฐานขอมูลซ่ึงบอกไดวาสวนรวมจายสะสมของผูมีสิทธิแตละรายเปนเทาไร โดยสามารถ

เชื่อมโยงสวนรวมจายทั้งในสวนที่เกิดจาก MBS และ PBS  

Safety net หรือ เพดานการรวมจายที่กําหนดไวนี้จะครอบคลุมไปถึงคนในครอบครัวเชน 

คูสมรส บุตรที่อายุไมเกิน 16 ป หรือบุตรที่ยังเรียนหนังสืออยูและมีอายุไมเกิน 25 ป 5  รัฐกําหนด

เพดานสวนรวมจายไวสองระดับตามกลุมของประชาชน  เมื่อประชาชนและครอบครัวไดจายสวน

รวมจายถึงจํานวนที่รัฐกําหนด (ในปค.ศ. 2005 ระดับเพดานการรวมจายเทากับ 874.90 เหรียญ

ในชวงเวลา 1 ป สําหรับประชาชนทั่วไป และ 239.20 เหรียญในชวง 1 ป สําหรับประชาชนกลุมที่

ไดรับสิทธิพิเศษ) ประชาชนทั่วไปจะเปลี่ยนสถานภาพกลายเปนประชาชนกลุมที่ไดรับสิทธิพิเศษ 

คือเมื่อซื้อยาจะจายสวนรวมจายเพียง 4.60 เหรียญตอยา 1 รายการ ขณะเดียวกันประชาชนที่รับ

สิทธิพิเศษจะรับบริการดานยาไดโดยไมตองจายสวนรวมจายอีกตอไป หนวยงานที่เก็บขอมูลสวน

รวมจายสะสมของผูมีสิทธิไดแก HIC 

 

 

                                                           
∗ รัฐทําสัญญากับ Pharmacy Guild of Australia ภายใต The Third Community Pharmacy Agreement   ซึ่งมีผล

ระหวางป 2000-2005 ในการกําหนดคาตอบแทนของเภสัชกร (4.58 เหรียญตอใบส่ังยาสําหรับยาบรรจุเสร็จ และ 

6.59 เหรียญตอรายการสําหรับยาที่ตองมีการเตรียมใหม) และการบวกกําไรของรานยา (10% สําหรับยาที่มีราคาไม

เกิน 180 เหรียญ หรือ 18 เหรียญสําหรับยาที่มีราคามากกวา 180 แตไมเกิน 450 เหรียญ และ 4% สําหรับยาที่มีราคา

มากกวา 450 เหรียญ) 
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• PBS authorities approval  
ยาใน PBS หลายตัวถกูจัดใหอยูในกลุม Authorization required ซึ่งแพทยที่ตองการสั่ง

ยาเหลานี้จะตองไดรับอนุมัตจาก HIC กอน ชองทางหนึง่ที่ใชในการอนุมัติ    ไดแก  เว็บไซท 

http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/online_initiatives/pbs_authorities_online.htm 

หรือที่ www.hic.gov.au/providers ทั้งนีแ้พทยที่จะใชเว็บนี้ตองมีระบบปองกนัความปลอดภัยของ

ขอมูลที่จะสงผานเว็บ โดยจะตองมีการขอใบรับรอง 2 ประเภทซึ่งเรียกวา Public Key 

Infrastructure (PKI) และ Healthcare Location (HCL) ซึ่งจะปองกนัขอมูลไมใหร่ัวไหล หรือไม

สามารถรูไดวาเปนขอมูลของใคร 

อีกชองทางที่ใชในการขออนุมัติจายยาไดแกทางโทรศัพท โดยโทรเขาไปที่ HIC’s 

Authority Free call service (1800-888-333) โดยถา HIC อนุมัติ แพทยจะสงเอกสารการอนุมัติ

กลับไป การจายยากลุมนี้จะตองแนบเอกสารอนุมัตินี้พรอมใบส่ังยาเพื่อใหเภสัชกรสามารถ

ตรวจสอบ เภสัชกรจึงจะสามารถจายยา และเบิกเงินคายาคืนจาก HIC ได 

 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจายเงิน 
HIC เปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน HIC จงึใหความสาํคญักบั

กิจกรรมนี้ และไดกําหนดวิธีการเบิกจายเงินในปจจุบันใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของไว 3 วิธี ไดแก 

1. ใหบริการผาน Medicare office ซึ่งมีมากถึง 234 แหงทั่วประเทศ โดยบริการที่ HIC 

ใหนอกเหนือจากการรับเร่ืองการเบิกเงิน และจายเงินคืนแลว ยังครอบคลุมเรื่องการรับสมัครเขาสู

โปรแกรมตางๆ (เชน การขอมี Medicare Card) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการภายใต

โปรแกรมตางๆ (เชน MBS, PBS) บริการใหขอมูลเกี่ยวกับการเบิกเงินกรณีที่ผูปวยเลือกที่จะเปน

ผูปวยเอกชนซึ่งใชสิทธิภายใต Medicare และใชสิทธิเสริมจากประกันสุขภาพเอกชน บริการเบิก

จายเงินภายใตนโยบายอุดหนุนผูซื้อประกันเอกชน (30% Health Insurance Rebate) 

2. ใหบริการผาน Medicare Easyclaim ซึ่งเปนบริการทางเลือกสําหรับผูรับบริการซึ่งอยู

ในทองที่หางไกล และเขาถึง Medicare office ไดลําบาก โดย HIC จะใหความสะดวกแก

สถานพยาบาลโดยสถานพยาบาลสามารถสงเรื่องเบิกจายผานเครือขายโทรศัพทซึ่งติดตั้งไวที่

สถานพยาบาลนั้นๆ (Medicare claiming booth) และผานแฟกสซึ่งติดตั้งไวตามรานยา ทั้งนี้ HIC 

มีขอมูลของผูที่ใหบริการ Medicare Easyclaim outlet ที่ใกลที่สุดใหสืบคนได 

3. ใหบริการผาน Medicare mail claiming ในกรณีที่ไมสะดวกที่จะสงเรื่องเบิกจายดวย

ผานทั้ง Medicare office และ Medicare Easyclaim ผูใหบริการทางการแพทยสามารถสงเรื่อง

เบิกจายผานทางไปรษณียได โดยในการทําเรื่องเบิกจะตองทําตามใบเบิกมาตรฐานซึ่งสามารถ 

download ไดทาง HIC website 

 165 

http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/online_initiatives/pbs_authorities_online.htm
http://www.hic.gov.au/providers


ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ประเทศออสเตรเลีย 

 

• ECLIPSE (Electronic Claim Lodgement and Information Processing Service 
Environment) 

ECLIPSE เปนบริการระบบเบิกจายเงินคาบริการทางเว็บ (Online claim service) ซึ่ง

เชื่อมตอระบบขอมูลระหวางผูใหบริการ สถานพยาบาล กับผูจายเงินทั้งในสวนที่เปนของรัฐ และ

เอกชน โดยลักษณะเดนของ ECLIPSE คือ 

 สามารถตรวจสอบสิทธิของผูมารับบริการไดอยางรวดเร็ว (real-time checking)  

 มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวยวิธีการ encryption เมื่อมีการสงผานขอมูล 

ทางเว็บ 

 ทําเรื่องเบิกเงินคาบริการผูปวยในไดอยางรวดเร็ว ผิดพลาดนอยลง  

 ระบบ ECLIPSE ระบบเดียวสามารถใชไดกับผูใหประกันทุกระบบ 

 

• HealthConnect และ MediConnect  
HealthConnect และ MediConnect  เปนระบบฐานขอมูลกลางซึ่งเก็บขอมูลสวนบุคคล 

โดย HealthConnect  เปนฐานใหญซึ่งรวบรวมขอมูลการตรวจวินิจฉัย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

และ MediConnect เปนฐานเล็กซึ่งรวบรวมขอมูลดานยาของผูมีสิทธิ การเขาถึงขอมูลตองอาศัย

หมายเลขประจําตัวคือ Medicare Card Number หรือ Department of Veterans’ Affairs (DVA) 

file number เปนหลัก ขอมูลที่เก็บไวใน MediConnect ไดแกขอมูลยาจากผูใหบริการตางๆ ทั้งนี้

เพื่อใหการใชยาเปนไปอยางมีคุณภาพ และลดการเกิดปญหาที่เกี่ยวกับยา  การใชขอมูลจาก

ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสทั้งสองตองไดรับการยินยอมจากผูมีสิทธิกอน 

 
10. การสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจดานยา 
 National Prescribing Service (NPS) เปนหนวยงานอิสระที่ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1998 เพื่อใหการ

สนับสนุนแกบุคลากรการแพทยเพื่อใหเกิดการสั่ง-จายยาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการใหการศึกษา และ

การใหขอมูลปอนกลับ (feedback information) นอกจากนี้ยังใหการศึกษาดานการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลแกผูบริโภคดวย 

ตัวอยางบริการที่ NPS จัดใหแกบุคลากรการแพทยไดแก การใหขอมูลสนับสนุนการดานยา 

(Pharmaceutical decision support) เชน NPS News, Prescribing Practice Review, NPS RADAR 

และกิจกรรมสงเสริมการศึกษารูปแบบตางๆ เชน การจัดทําหลักสูตรการเรียนรูเร่ืองยาแกคณะแพทย

ศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร การจัดทํากรณีศึกษา และ บทเรียนเพื่อทดสอบ

ตนเอง และกิจกรรมการไปเยี่ยมผูใหบริการ ณ สถานบริการตางๆ  นอกจากนี้ NPS มีหนวยงาน
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เครือขายทั่วประเทศ และมีตัวแทนที่ทําหนาที่ academic detail ใหแกแพทยทั่วไปในพื้นที่ตางๆ โดย

เนนการใหขอมูลสําหรับยากลุมที่มีราคาสูง และมีการใชมากๆ เชน กลุมยาปฏิชีวนะ กลุมยาสําหรับโรค

กระเพาะอาหารและลําไส กลุมยาสําหรับหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด และลาสุด กลุมยาตานการ

อักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยด  

ตัวอยางบริการที่ NPS จัดใหแกผูบริโภคทั่วไปไดแก ส่ือ และกิจกรรมตางๆ เชน Senior 

Australians เปนโปรแกรมที่ทําขึ้นเพื่อชวยผูสูงอายุใหสามารถจัดการบริหารยาที่ตองใชใหเหมาะสม 

บริการ Medicines Line ซึ่งผูบริโภคสามารถโทรเขาศูนยซึ่งจะมีเภสัชกรคอยตอบคําถามเรื่องยาโดยไม

คิดคาใชจาย 

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NPS สามารถหาไดที่ www.nps.org.au/
 
11. การสนับสนุนอุตสาหกรรมยา 
 Department of Industry, Tourism and Resources (ITR) เปนหนวยงานรัฐที่ดูแล

อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งมีสวนคาบเกี่ยวกับระบบยาคือเร่ือง

การสงเสริมอุตสาหกรรม ตามนโยบายหลักแหงชาติดานยาซึ่งกําหนดนโยบายหลายดาน เชนดานการ

รับรองความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพยา มีผูรับผิดชอบหลักคือ TGA ภายใต DOHA การใช

ยาอยางมีคุณภาพ มีหลายหนวยงานภายใต DOHA เชน Medicare, PBS, HIC, NPS เปนผูดูแล และ

การสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่ง ITR เปนหนวยงานหลักที่ดูแลดานนี้ นับเปนนโยบายที่หลักแหลมในการ

แยกผูรับผิดชอบระหวางผูติดตามควบคุม ซึ่งในที่นี้หมายถึง DOHA ออกจาก ผูใหการสนบัสนนุ ITR ทาํ

ใหลด conflict of interest ไดดี 

 ที่ผานมา ITR ไดจัดใหมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาผาน Pharmaceutical Industry 

Investment Program (PIIP) ซึ่งเปนโปรแกรมที่จัดเพื่อเปนการชดเชยใหกับบริษัทที่นํายาเขาใน PBS 

ในราคาเบิกจายที่ไมสูงจนผูจายเงินในระบบสุขภาพ และประชาชนรับไมได PIIP เร่ิมตนในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1999 และสิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004 รวมระยะเวลา 5 ป โดยรัฐจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนบริษัท 300 ลานเหรียญออสเตรเลีย ในชวง 5 ป มีบริษัท 9 บริษัทเขารวมใน

โครงการ PIIP บริษัทจะเสนอโครงการเขามาวาจะทําการพัฒนาผลิตภัณฑของตนอยางไร ภายใต

โครงการ PIIP  

 แมโครงการ PIIP ในชวงแรกจะจบลงแลว ITR ยังคงใหการสนับสนุนในชวงถัดไป โดย  IRT ได

ประกาศในเดือน เมษายน ค.ศ. 2005 วามีบริษัทยาเขารวมโครงการจํานวน 18 บริษัท และจัดสรร

งบประมาณไวมากกวา 500 ลานเหรียญออสเตรเลีย6
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