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รายงานการศึกษาทบทวนตัวช้ีวัดระบบยาของ 
ประเทศไทย ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

 

องคการอนามัยโลก 
 
1. ตัวชีว้ัดนโยบายยา 
 1.1 ความเปนมาและกรอบการกําหนดตัวชี้วัด 

ในชวงทศวรรษ 1990s องคการอนามัยโลกไดเปนเจาภาพใหมีการพฒันาชุดตวัชี้วดั

นโยบายแหงชาติดานยาขึ้น1 และไดมีการนาํไปทดลองใชศึกษาในหลายประเทศ2  

ชุดตัวชี้วัดนโยบายขององคการอนามัยโลกนี้ ใชสําหรับศึกษาการดําเนนิการของ

นโยบายโดยใชกรอบการวิเคราะห 

 Structure - Process - Outcome 
 

  Structure หมายถงึ โครงสรางทางกฎหมายและองคกรทีม่ีข้ึนเพื่อดําเนนิการใหบรรลุ

วัตถุประสงคของนโยบายยา  

  Process หมายถึงการดําเนนิการตามนโยบายในดานตางๆ การที่ตองมีดัชนี

กระบวนการเนื่องจาก การที่มีขอกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร หรือการจัดตั้งหนวยงานตางๆ

ข้ึน มิไดหมายความวาจะมีการดําเนนิการไปตามแนวทางทีก่ําหนดไวเสมอไป การศกึษานโยบายจึง

จําเปนตองมีการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย 

  Outcome หมายถงึผลลัพธของนโยบาย การวิเคราะหผลลัพธตองพจิารณาจาก

เปาหมายของนโยบาย ประเทศแตละประเทศอาจมกีารกําหนดเปาหมายนโยบายแตกตางกนั แต

องคการอนามยัโลกมุงเฉพาะเปาหมายซึ่งเปนเปาหมายรวมของประเทศสวนใหญ 4 ประการ  คอื  

• Availability: การมียาใชอยางเพียงพอและทั่วถึง แมในทองถิน่ที่หางไกล 

• Affordability: การที่ยามีราคาพอสมควร ไมแพงจนเกนิกําลังซื้อของประชาชน

ทั่วไป 

• Quality: คุณภาพของยาตองไดมาตรฐาน สามารถรักษา ปองกนัโรคได และมี

ความปลอดภยัตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว  
                                                 
1 Action Programme on Essential Drugs (1994). Indicators for monitoring national drug policies. Geneva:    

   WHO/DAP. 
2 Action Programme on Essential Drugs (1994). Report of a Workshop on the Research on Comparative  

  Analysis of National Drug Policies. Geneva: WHO/DAP. 
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• Rational Use: มีการใชยาอยางเหมาะสม ไมใชใชโดยไมจําเปนหรือฟุมเฟอย 

 

1.2  ดานตางๆ ของนโยบายยาที่ครอบคลุม 

นอกจากการกาํหนดการวิเคราะหโครงสราง-กระบวนการ-ผลลัพธแลว ตัวชี้วัดชุดนี้  

ยังกาํหนดดานของนโยบายที่ตองการวัด สําหรับในสวนโครงสรางและสวนกระบวนการ ออกเปน 7 ดาน 

คือ 

1.2.1 กฎหมายและการควบคุม 

1.2.2 การคัดเลือกยาหลักและการขึ้นทะเบยีนยา 

1.2.3 การจัดสรรงบประมาณดานยาและนโยบายการเงินการคลังภาครัฐ 

1.2.4 ข้ันตอนการจัดซื้อยาภาครัฐ 

1.2.5 การกระจายและการจัดการคลังยาภาครัฐ 

1.2.6 นโยบายราคายา 

1.2.7 สารสนเทศและการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกบัการใชยา 

 

 1.3  ประเภทตัวชี้วัด 

  ชุดดัชนีนี้ประกอบดวยดัชนรีวมทัง้สิ้น 129 ตัว แบงเปน 4 กลุม 3 กลุมเปนประเภท

ตามทีก่ําหนดในกรอบแนวคดิการวิเคราะห และอีกกลุมหนึง่เปนขอมลูพื้นฐานของประเทศ 

1.3.1 Background indicators (ยอวา BG): เปนดัชนีเพื่อรวบรวมขอมูลพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจและการสาธารณสุขของประเทศ เปนขอมูลเชงิปริมาณ มทีั้งหมด 

31 ตัว 

1.3.2 Structural indicators (ยอวา ST): ตัวชี้วดัโครงสรางในชุดนี้มีทัง้หมด 50 ตัว 

เปนขอมูลเชงิคุณภาพ 

1.3.3 Process indicators (ยอวา PR): เปนขอมูลเชิงปริมาณ มีทัง้หมด 38 ตัว 

1.3.4 Outcome indicators (ยอวา OT): เปนขอมูลเชิงปริมาณ มีทัง้หมด 10 ตัว 
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1.4 ตัวชี้วัด 

1.4.1 Background indicators 

ID INDICATOR 

BG1 Total population 

จํานวนประชากร 

BG2 Average annual growth of the population 

อัตราการเพิ่มของประชากร 

BG3 Rate of urbanization 

อัตราความเปนเมือง 

BG4 Life expectancy at birth 

อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

BG5 GNP per capita 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาติตอหัว 

BG6 Average annual rate of inflation 

อัตราเงินเฟอ 

BG7 Infant mortality rate  

อัตราการตายของทารก 

BG8 Maternal mortality rate 

อัตราการตายของมารดา 

BG9 Top five causes and rate of infant morbidity 

สาเหตุและอัตราการเจ็บปวยของทารก 5 อันดับแรก 

BG10 Top five causes and rate of infant mortality  

สาเหตุและอัตราการตายของทารก 5 อันดับแรก 

BG11 

 

Top five causes and rate of adult morbidity  

สาเหตุและอัตราการเจ็บปวยของผูใหญ 5 อันดับแรก 

BG12 Top five causes and rate of adult mortality 

สาเหตุและอัตราการตายของผูใหญ 5 อันดับแรก 

BG13 Total number of prescribers 

จํานวนผูส่ังใชยา 

BG14 Total public health budget  

งบประมาณสาธารณสุขภาครัฐ 
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ID INDICATOR 

BG15 Total value of international aid for the health sector 

มูลคาความชวยเหลือจากตางประเทศตอภาคสาธารณสุข 

BG16 Total health expenditure 

คาใชจายสุขภาพ 

BG17 Total public drug expenditure   

   คาใชจายดานยาภาครัฐ  

BG18 Total value of international aid for drugs (cash + kind) 

มูลคาความชวยเหลือจากตางประเทศทางดานยา (ทั้งตัวเงินและสิ่งของ) 

BG19 Total drug expenditure (public + households)  

คาใชจายดานยาทั้งหมด 

BG20 Total value of local production (ex-factory price) sold in the country 

มูลคายาที่ผลิตและจําหนายภายในประเทศ (ราคาออกจากโรงงาน) 

BG21 Total value of drug imports (CIF) 

มูลคายานําเขา 

BG22 Total value of drugs under generic name (CIF and ex-factory prices) sold 

in the   country 

มูลคายาสามญัที่จําหนายในประเทศ 

BG23 Total number of pharmacists 

จํานวนเภสัชกร 

BG24 Total number of pharmacy technicians or other aides/assistants 

จํานวนผูชวยเภสัชกร 

BG25 Total number of drug manufacturing units in the country 

จํานวนผูผลิตยาในประเทศ 

BG26 Total number of wholesalers in the country 

จํานวนผูขายสงยาในประเทศ 

BG27 Total number of pharmacies and drug outlets in the public sector 

(including health facilities and hospitals that dispense drugs) 

จํานวนสถานจาํหนายยาในภาครัฐ (รวมถึงโรงพยาบาลที่มกีารจายยา) 

 

BG28 Total number of pharmacies and drug outlets in the private sector 

จํานวนสถานจาํหนายยาในภาคเอกชน 
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ID INDICATOR 

BG29 Total number of private pharmacies and drug outlets in the three major 

urban areas 

จํานวนสถานจาํหนายยาภาคเอกชนในเขตเมืองใหญ 3 เมือง 

BG30 Total number of registered drugs (in dosage forms and strengths) 

จํานวนรายการยาที่ขึ้นทะเบียน (ในรูปแบบและขนาดตางๆ) 

BG31 Total number of drugs on the national essential drugs list (in dosage 

forms and strengths) 

จํานวนรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (ในรูปแบบและขนาดตางๆ) 

 

1.4.2 Structural indicators 

ID INDICATOR 

ST1 Is there an official national drug policy document updated in the past 10 

years?  

มีนโยบายแหงชาติทางดานยาที่ประกาศใชเปนทางการซึ่งไดรับการปรับปรุงแกไข

ในชวง 10 ปทีผ่านมาหรือไม 

ST2 Is there drug legislation updated in the past 10 years? 

มีพระราชบัญญัติยาซึ่งไดรับการปรับปรุงแกไขในชวง 10 ปที่ผานมาหรือไม 

ST3 Have regulations based on the drug legislation been issued? 

มีกฎระเบียบทีอ่อกตามพระราชบัญญัติยาหรือไม 

ST4 Is there a drug regulatory authority whose mandate includes registration 

and inspection? 

มีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบตามกฎหมาย

หรือไม 

ST5 Is there a licensing system to regulate the sale of drugs (wholesalers, 

pharmacists, retailers)? 

มีระบบการอนญุาตและควบคุมการขายยาหรือไม 

ST6 Are pharmacists legally entitled to substitute generic drugs for brand 

name products? 

เภสัชกรมีอํานาจตามกฎหมายในการแทนยาในชื่อการคาดวยยาในชือ่สามญัทาง

ยาหรือไม 

ST7 Are there legal provisions for penal sanctions? 

กฎหมายทางดานยามีขอกาํหนดที่เปนบทลงโทษหรือไม 
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ID INDICATOR 

ST8 Is there a check-list for carrying out inspections In different types of 

pharmaceutical establishments?  

มีรายการ(check-list) สําหรับการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจยาในแบบตางๆ

หรือไม 

ST9 Are there any institutions within or outside the country where quality 

control is carried out? 

มีหนวยงานควบคุมคุณภาพยาหรือไม(เปนหนวยงานที่อยูในหรือนอกประเทศก็

ได) 

ST11 Are there controls on drug promotion based on regulations and 

consistent with the WHO ethical criteria for medicinal drug promotion? 

มีการควบคุมการสงเสริมการขายยาซึ่งกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของเกณฑจริยธรรม

ในการสงเสริมการขายยาขององคการอนามยัโลกหรือไม 

ST12 Is there a national essential drugs list (EDL)/ formulary using INN officially 

adopted and distributed countrywide? 

มีการประกาศใชบัญชยีาหลักแหงขาติซึ่งใชชือ่สามัญทางยาอยางเปนทางการ 

และกระจายบญัชียาหลักนี้ไปทั่วประเทศหรือไม 

ST13 Is there an official drugs committee whose duties include updating the 

national essential drugs list   (EDL)? 

มีคณะกรรมการที่เปนทางการ ซึ่งทําหนาที่ปรับปรุงบัญชยีาหลักแหงชาติให

ทันสมัยหรือไม 

ST14 Has the national essential drug list (EDL)/formulary been updated and 

distributed countrywide in the past five years? 

บัญชียาหลักแหงชาติไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย และกระจายไปทั่วประเทศ

ในชวง 5 ปที่ผานมาหรือไม 

ST15 Do drug donations comply with the national essential drugs list (EDL)? 

ยาที่รับบริจาคเปนยาที่อยูในบญัชียาหลักแหงชาติหรือไม 

ST16 Are there formal procedures for registering drugs? 

มีขั้นตอนทางการสําหรับการขึ้นทะเบียนยาหรือไม 

ST17 Is there a drug registration committee? 

มีคณะกรรมการควบคุมการขึน้ทะเบียนยาหรือไม 

ST18 Is drug registration renewal required at least every five years? 

ทะเบียนยาตองมีการตออายอุยางนอยทุก 5 ปหรือไม 
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ID INDICATOR 

ST23 Are there any financing systems in addition to the public drug budget 

that contribute to the provision of drugs in the public sector? 

ภาครัฐมีแหลงการเงินอื่นสําหรับคายาเสริมงบประมาณคายาปกติหรือไม 

ST24 Are drugs usually procured in the public sector through competitive 

tender? 

โดยปกติ การจดัซื้อยาในภาครัฐใชวธิีการประมูลหรือไม 

ST25 Is there a system for monitoring supplier performance? 

มีระบบตรวจสอบผูจําหนายยาหรือไม 

ST26 Are tenders done under INN? 

ในการจัดซือ้ยาโดยวิธีประมูล ใชชือ่สามัญทางยาหรือไม 

ST28 Is procurement in the public sector limited to drugs on the national 

essential drugs list (EDL)? 

การจัดซื้อยาในภาครัฐจํากัดอยูเฉพาะยาในบญัชียาหลักหรือไม 

ST29 Is the average lead time (from order to receipt) less than 8 months? 

ชวงระยะเวลาระหวางการสั่งซื้อยาจนถึงไดรับยา โดยเฉลี่ยนอยกวา 8 เดือน

หรือไม 

ST30 Is procurement based on a reliable quantification of drug needs? 

การจัดซื้อยาดําเนินการบนฐานของการคาดประมาณความตองการยาเชิง

ปริมาณหรือไม 

ST31 Are good storage practices observed in the central 

procurement/distribution unit and/or major regional warehouses? 

คลังยามีระบบการจัดเก็บยาที่ถูกตองหรือไม 

ST32 Is the information recorded on the stock cards, or inventory program, the 

same as the quantity of stock in store? 

ขอมูลที่บันทึกใน Stock card หรือในระบบบริหารคลังยาในคอมพิวเตอรตรงกับ

ปริมาณจริงในคลังยาหรือไม 

ST33 Are the stock for a basket of drugs within their expiry dates in the central 

procurement/distribution unit and/or major regional warehouses? 

ยาที่อยูในคลังยาเปนยาที่หมดอายุหรือไม 

ST34 Have all incoming products been physically inspected in the 

procurement/ distribution unit? 

มีการตรวจสภาพผลิตภัณฑยาที่ส่ังเขามาในคลังยาหรือไม 
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ID INDICATOR 

ST35 Are drug which are not on the national essential drugs list (EDL) in stock 

in the central procurement/ distribution unit and/or in major regional 

warehouses? 

มียาที่อยูนอกรายการบัญชียาหลักในคลังยาหรือไม 

ST36 Are 80% or more of the vehicles of the central procurement/distribution 

unit and/or major regional warehouses in working condition? 

ยานพาหนะที่ตองใชในการสงยาจากคลังยาอยูในสภาพที่ใชงานได 

ST37 Are drug prices regulated in the private sector? 

มีการควบคุมราคายาในภาคเอกชนหรือไม 

ST38 Is there at least one major incentive for selling essential drugs at low cost 

in the private sector? 

มีการใหแรงจูงใจในการขายยาหลักในราคาต่ําในภาคเอกชนหรือไม 

ST40 Is there a system for monitoring drug prices? 

มีระบบการติดตามราคายาหรือไม 

ST41 Are essential drugs sold under INN or generic name in private drug 

outlets? 

ยาหลักขายภายใตชื่อสามัญทางยาในสถานจาํหนายยาภาคเอกชนหรือไม 

ST42 Is there a national publication (formulary/ bulletin/manual, etc.), revised 

within the past five years, providing objective information on drug use? 

มีส่ิงพิมพระดับชาติที่ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชยาที่เปนกลาง ซึ่งไดรับการ

ปรับปรุงในระยะ 5 ปที่ผานมาหรือไม 

ST43 Is there a national therapeutic guide with standardized treatments? 

มีแนวทางการรักษามาตรฐานระดับชาติหรือไม 

ST44 Is the concept of essential drugs part of the curricula in the basic training 

of health personnel? 

แนวคิดเกี่ยวกับบัญชยีาหลักแหงชาติมีอยูในหลักสูตรการศึกษา/ฝกอบรม

บุคลากรสาธารณสุขหรือไม 

ST45 Is there an official continuing education system on rational use of drugs 

for prescribers and dispensers? 

มีระบบการศึกษาตอเนื่องที่เปนทางการในเรื่องการใชยาที่เหมาะสมสําหรบัผูส่ัง

ใขยาและจายยาหรือไม 
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ID INDICATOR 

ST46 Is there a drug information unit/centre? 

มีศูนยขอมูลขาวสารทางยาหรือไม 

ST47 Does the drug information unit/centre (or another independent body) 

provide regular information on drugs to prescribers and dispensers? 

ศูนยขอมูลขาวสารทางยาไดเผยแพรขอมูลขาวสารทางยาแกผูส่ังใชยาและผูจาย

ยาอยางสม่ําเสมอหรือไม 

ST48 Are there therapeutic committees in the major hospitals? 

โรงพยาบาลขนาดใหญมีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาํบัดหรือไม 

ST49 Are there public education campaigns on drug use? 

มีการรณรงคใหการศึกษาการใชยาตอสาธารณะหรือไม 

ST50 Is drug education included the primary/secondary school curricula? 

มีการใหความรูทางดานยาในหลักสูตรการศึกษาระดับประถมและมัธยมหรือไม 

 
1.4.3 Process indicators 

ID INDICATOR 

PR1 Number of drug outlets inspected, out of total number of drug outlets in 

the country. 

รอยละของสถานจําหนายยาที่ไดรับการตรวจ จากจํานวนสถานจําหนายยา

ทั้งหมดในประเทศ 

PR2 Number of drug outlets in violation, out of total number of drug outlets 

inspected. 

รอยละของสถานจําหนายยาที่ละเมิด จากจํานวนสถานจําหนายยาที่ไดรับการ

ตรวจ 

PR3 Number of sanctions and administrative measures implemented, out of 

total number of violations identified. 

รอยละของสถานจําหนายยาที่ไดรับการดําเนินการตามกฎหมายจากจํานวน

สถานจําหนายยาที่ตรวจพบวาละเมิด 

PR4 Number of samples routinely collected, out of total number of planned 

collected samples. 

รอยละของตัวอยางยาที่เก็บตรวจวิเคราะหเปนประจาํ จากจํานวนตัวอยางยาที่

กําหนดในแผนการตรวจ 
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ID INDICATOR 

PR5 Number of samples tested, out of total number of samples collected. 

รอยละของตัวอยางยาที่ไดรับการตรวจวิเคราะห จากจํานวนตัวอยางยาที่เก็บ

ตรวจ 

PR6 Number of advertisements in violation of regulations on the ethical 

promotion of drugs, out of total number of advertisements monitored. 

รอยละของโฆษณายาที่ละเมดิกฎระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย จาก

จํานวนโฆษณายาที่ไดรับการตรวจ 

PR7 Number of sanctions implemented for advertisements in violation of 

regulations, out of total number of violations identified. 

รอยละของโฆษณายาที่ไดรับการดําเนินการตามกฎหมาย จากจาํนวนโฆษณาที่

พบวาละเมิด  

PR8 Value of drugs from the national essential drugs list (EDL) procured in 

the public sector, out of total value of drugs procured in the same sector. 

รอยละของมูลคายาในบัญชียาหลัก จากมูลคายาทั้งหมดที่ภาครัฐจัดซื้อ  

PR9 Number of drugs from the national essential drugs list (EDL) prescribed, 

out of total number of drugs prescribed. 

รอยละของจํานวนรายการยาจากบัญชียาหลักที่ไดรับการสั่งใช จากจํานวนยาที่

ส่ังใชทั้งหมด 

PR10 Number of drugs from the national essential drugs list (EDL) sold, out of 

total number of drugs sold. [prv drug outlets] 

รอยละของจํานวนรายการยาในบัญชียาหลักที่ขาย จากจํานวนรายการยาที่ขาย

ทั้งหมด (ในภาคเอกชน)  

PR11 Number of locally manufactured drugs sold in the country from the 

national essential drugs list (EDL), out of the total number of drugs from 

the national essential drugs list. 

รอยละของรายการยาในบัญชยีาหลักที่ผลิตและขายในประเทศ จากจาํนวน

รายการยาในบญัชียาหลัก  

PR12 Number of combination drugs newly registered, out of total number of 

newly registered drugs. 

รอยละของจํานวนยาผสมที่ขึ้นทะเบียนใหม จากจาํนวนรายการยาที่ขึ้นทะเบียน

ใหมทั้งหมด 
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ID INDICATOR 

PR13 Number of registered drugs which are banned in other countries, out of 

total number of registered drugs. 

รอยละของจํานวนรายการยาซึ่งหามขายในประเทศอื่นที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใน

ประเทศไทย จากจํานวนรายการยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

PR14 Value of public drug budget spent per capita in the last year, out of 

average value of the same budget during the past three years. 

รอยละของงบประมาณยาภาครัฐตอหัวในปที่ผานมา จากคาเฉลี่ยงบประมาณใน 

3 ปที่ผานมา 

PR17 Value of revenue generated for drugs through additional financing 

systems, out of value of public drug budget. 

รอยละของรายไดจากคายาซึ่งไดรับจากแหลงงบประมาณเสริม จากงบประมาณ

คายาภาครัฐ 

PR18 Public drug budget spent, out of public drug budget allocated. 

รอยละของรายจายคายา จากงบประมาณคายาที่ไดรับ 

PR19 Value of drugs purchased through competitive tender, out of value of 

drugs purchased. 

รอยละของยาที่จัดซื้อโดยการประมูล 

PR20 Value of drugs purchased from local manufacturers through competitive 

tender, out of value of drugs purchased through competitive tender. 

รอยละของยาที่จัดซื้อจากผูผลิตในประเทศโดยการประมูล 

PR25 Number of drugs/batches tested, out of number of drugs/batches 

procured. 

รอยละของจํานวนยาที่ไดรับการตรวจวิเคราะห จากจํานวนยาที่จัดซื้อ 

PR26 Number of drugs/batches that failed quality control testing, out of 

number of drugs/batches tested. 

รอยละของจํานวนยาที่ตกมาตรฐาน จากจํานวนยาที่ไดรับการตรวจวิเคราะห  
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1.4.4 Outcome indicators 

ID INDICATOR 

OT1 Number of drugs available in a sample of remote health facilities, out of 

total number of drugs. 

รอยละของจํานวนรายการยาที่มีสําหรับใชในสถานพยาบาลที่หางไกล จาก

จํานวนรายการยาที่เลือกมาทําการสํารวจ  

OT5 Number of drugs/batches that failed quality control testing, out of the 

total number of drugs/batches surveyed. 

รอยละของจํานวนยาที่ตกมาตรฐาน จากจํานวนยาที่สํารวจ 

OT7 Average number of drugs per prescription. 

จํานวนรายการยาเฉลี่ยตอใบสั่ง 

OT8 Number of prescriptions with at least one injection, out of the total 

number of prescriptions surveyed. 

รอยละของใบสั่งที่มียาฉีดอยางนอย 1 รายการ จากจาํนวนใบสั่งที่สํารวจ 

OT9 Number of children under five with diarrhoea receiving แ, out of the total 

number of children under five with diarrhoea surveyed. 

รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบซึ่งทองเสีย ที่ไดรับการจาย antidiarrhoeal 

drugs จากจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบซึ่งทองเสียที่สํารวจ 

 

 ในการศึกษานโยบายแหงชาติดานยาของไทยดวยตัวชีว้ดัชุดนี้ ซึ่งเปนสวนหนึง่ของ

โครงการวิจยัทดลองใชตัวชีว้ัดนโยบายยาขององคการอนามยัโลก ผูวจิัยไทยไดเพิม่ตัวชี้วัดผลลัพธใน

สวนที่เกีย่วของกับการใชยาที่เหมาะสมอีก 2 ตัวคือ3

ID INDICATOR 

OT11 Percentage of drugs dispensed with drug name shown on label. 

รอยละของการจายยาที่ระบชุือ่ยาบนฉลาก 

OT12 Percentage of drugs dispensed with instruction for use shown on label. 

รอยละของการจายยาที่ระบวุธิีการใชยาบนฉลาก 

 

 

 

                                                 
3 Sauwakon Ratanawijitrasin and Pornpis Sikhavute. (1997) "The State of the Thai National Drug Policy: An 

Indicator Analysis." The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 21(3): 127-136. 
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2. ตัวชีว้ัดการใชยาในสถานพยาบาล 
 2.1 ความเปนมาและกรอบการกําหนดตัวชี้วัด

  เครือขายนานาชาติเพื่อการใชยาทีเ่หมาะสม (International Network for Rational 

Use of Drugs, INRUD) ซึ่งประกอบดวยกลุมนกัวิชาการและบุคคลากรทางการแพทยและเภสัชกรรม

ในประเทศตางๆ ไดทําการพฒันาและทดลองใชชุดตัวชี้วดัการใชยาในสถานพยาบาล และตอมาได

รวมกับองคการอนามัยโลกในการปรับปรุงและตีพิมพเผยแพรตัวชี้วัดชดุนี้4

  วัตถุประสงคของการใชตัวชีว้ัดชุดนี้คือ เพือ่ที่จะทราบสถานการณการใชยาใน

สถานพยาบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนโรงพยาบาลและสถานีอนามยั  

ตัวชี้วัดที ่INRUD พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงคที่จะใหเปนชดุดัชนีที่เขาใจงาย วัดไดงาย 

ไมตองใชบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการวิจยั และไมตองใชเวลามาก โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ 

• ตัวชี้วัดพืน้ฐานหรือดัชนหีลกั (core indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดขั้นต่ําทีทุ่ก

สถานพยาบาลควรใชวัดทุกตัว ซึ่งกลุมนี้จะเปนดัชนีที่ใชงาย และไดผานการ

ทดสอบทางสถิติในประเทศตางๆแลว 

• ตัวชี้วัดเสริม (complementary indicators) หมายถึง ตวัชี้วัดสําหรับ

พฤติกรรมการใชยาเพิ่มเติม ซึ่งสถานพยาบาลอาจพิจารณาใชตามความ

เหมาะสม สําหรับการศึกษาใดที่ตองการรายละเอียดทีซ่ับซอนมากขึน้ 

  การวัดสถานการณการใชยาตามกรอบของตัวชี้วัดชุดนีว้ดัใน 3 ดานคอื 

   (1) พฤติกรรมการสั่งใชยา (prescribing indicators) 

   (2) การบริบาลผูปวย (patient care indicators) 

   (3) ปจจัยจําเพาะของสถานพยาบาล (facility indicators) 

 

 2.2 ตัวชี้วัดพืน้ฐาน

  มีทั้งหมด 12 ตัว  

2.2.1 ตัวชีว้ัดพฤติกรรมการสั่งใชยา 

• จํานวนรายการยาที่ส่ังใชตอคร้ัง (average number of drugs per 

encounter) 

• รอยละของยาที่จายตามชื่อสามัญทางยา (percentage of drugs 

prescribed by generic name) 

                                                 
4 Action Programme on Essential Drugs (1993). How to investigate drug use in health facilities: Selected 

drug use indicators. Geneva: WHO/DAP. 
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• รอยละของครั้งที่จายยาปฏชิีวนะ (percentage of an encounter 

with an antibiotic prescribed) 

• รอยละของครั้งที่จายยาฉีด (percentage of an encounter with an 

injection prescribed) 

• รอยละของยาที่จายตามบัญชียาหลักหรือบัญชีรายการยา

โรงพยาบาล (percentage of drugs prescribed from essential 

drugs list or formulary) 

2.2.2 ตัวชีว้ัดการบริบาลผูปวย 

• เวลาเฉลีย่ของการพบแพทย (average consultation time) 

• เวลาเฉลีย่ของการจายยา (average dispensing time) 

• รอยละของรายการยาทีจ่ายจริง(percentage of drugs actually 

dispensed)  

• รอยละของรายการยาทีม่ีฉลากถกูตอง (percentage of drugs 

adequately labeled) 

• ความรูของผูปวยตอขนาดยาที่ถกูตอง (patients’ knowledge of 

correct dosage) 

       2.2.3 ตัวชี้วัดปจจัยจําเพาะของสถานพยาบาล 

• มีเอกสารบัญชียาหลักหรือบัญชียาโรงพยาบาลหรือไม(availability of 

copy of essential drugs list or formulary) 

• มียารายการสําคัญในโรงพยาบาลหรือไม (availability of key 

drugs) 

2.3 ตัวชี้วัดเสริม

 มี 7 ตัว ไดแก 

• รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยไมตองจายยา (percentage of 

patients treated without drugs) 

• คายาเฉลีย่ตอคร้ัง (average drug cost per encounter) 

• รอยละของคายาปฏิชีวนะ (percentage of drug costs spent on 

antibiotics) 

• รอยละของคายารูปแบบยาฉีด (percentage of drug costs spent on 

injections) 
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• รอยละของใบสั่งยาที่เปนไปตามแนวทางการรักษา (prescription in 

accordance with treatment guidelines) 

• รอยละของผูปวยทีพ่งึพอใจกับการดูแลทางการแพทยทีไ่ดรับ (percentage of 

patients satisfied with the care they received) 

• รอยละของสถานพยาบาลทีผู่ปวยสามารถเขาถึงขอมูลทางยาได 

(percentage of health facilities with access to impartial drug 

information) 

 
ตัวชี้วัดทีพ่ัฒนาโดยสํานกังานองคการอนามัยโลกประจําภูมภิาค5

WHO Regional Office for Europe (WHO/EURO) ไดทําการพฒันาฐานขอมูลทางสุขภาพ

โดยใชตัวชี้วัดตางๆ ซึง่ในกลุมที่เกีย่วของกับตนทนุและการใชบริการสุขภาพ ในชุดนี้มีตัวชีว้ัดดานยา

ดังนี ้

• รอยละของคาใชจายรวมดานสุขภาพที่เปนคาใชจายดานยา (total pharmaceutical 

expenditure as % of total health expenditure) 

• คาใชจายดานยาตอประชากร ปรับตาม PPP (pharmaceutical expenditure, PPP$ 

per capita) 

• รอยละของคาใชจายรวมดานยาที่เปนคาใชจายดานยาของภาครัฐ (public 

pharmaceutical expenditure as % of total pharmaceutical expenditure) 

                                                 
5 Register of databases in the WHO Regional Office for Europe 

http://www.euro.who.int/document/idb/register_of_db.pdf accessed Oct 2005. 
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ตัวชี้วัดทีพ่ัฒนาภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศอืน่ๆ 
 
ตัวชี้วัดระบบยา 
 Management Science for Health (MSH) ซึ่งเปนองคกรในรูปบริษัทเอกชนที่ไมหวงักําไรใน

สหรัฐอเมริกา ไดทําการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารระบบยาสําหรับการสาํรวจเบื้องตนอยางเรว็ (Rapid 

Pharmaceutical Management Assessment) ข้ึนชุดหนึง่ ประกอบดวยตัวชีว้ัดรวม 46 ตัว แบงเปน

การวัดกิจกรรมบริหารระบบยาจํานวน 8 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) นโยบาย กฎหมาย และขอบังคับ (policy, legislation and regulation) ในสวนนี้มีตัวชี้วัด

จํานวน 7 ตัว ไดแก 

• มีนโยบายแหงชาติดานยาซึง่ไดรับการรับรองโดยรัฐบาล (existence of a 

national drug policy approved by the government) 

• มี กฎหมาย ขอบังคับ และหนวยงานในการควบคุมยาทีค่รอบคลุม (existence 

of comprehensive drug control legislation, regulations and enforcement 

agencies) 

• รอยละของผลติภัณฑยาทีย่งัไมมีการขึ้นทะเบียนยาในรานขายยาภาคเอกชน 

(percentage of unregistered drug products in a sample of private sector 

drug retail outlets) 

• ประเภทของระบบสารสนเทศการขึ้นทะเบยีนยา (type of drug registration 

information system) 

• จํานวนยาที่มกีารขึ้นทะเบียนยา (number of drugs registered) 

• กฎหมายที่อนญุาตใหเภสัชกรแทนยาโดยใชยาชื่อสามญัเดียวกนัได (law 

permitting generic substitution by pharmacists) 

• การแทนยาโดยใชยาชื่อสามัญเดียวกนั (practice of generic substitution) 

2) ตํารับยา / บญัชียาหลกั และสารสนเทศทางยา (formulary/essential drugs list and 

drug information) ในสวนนีม้ีตัวชี้วัดจาํนวน 4 ตัว ไดแก 

• จํานวนผลิตภณัฑยาเฉพาะที่มีอยูในบัญชตีํารับยาแหงชาติ (number of unique 

drug products on the National Drug Formulary List) 

• มีคูมืออยางเปนทางการที่ใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยาแกผูส่ังใชยา ซึ่งองิจาก

บัญชีตํารับยาแหงชาติ โดยมีการปรับปรุง แกไขและเผยแพรภายใน 5 ปลาสุด 

(existence of an official manual, based on the National Drug Formulary 
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List, providing basic drug information to prescribers, revised and 

published within the last five years) 

• รอยละของสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการใชคูมือขอ 2.3 

ฉบับลาสุด (percentage of MOH health facilities visited with the most 

current edition of an official manual based on the National Drug 

Formulary) 

• มีศูนยสารสนเทศดานยาที่ใหขอมูลที่เปนปจจุบันและไมอคติแกผูมีอํานาจ

ตัดสินใจทางดานสาธารณสขุ ผูใหบริการดานสุขภาพ และผูบริโภค (existence 

of drug information centers that provide unbiased and current 

information to public health decision makers, health care providers and 

consumers) 

3) งบประมาณและการเงินของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health budget and 

finance) ในสวนนี้มีตัวชีว้ัดจํานวน 5 ตัว ไดแก 

• งบประมาณหรือคาใชจายดานยาของกระทรวงสาธารณสุข ในหนวยดอลลาร

สหรัฐตอหัว (MOH budget or expenditures on pharmaceuticals, US$ per 

capita) 

• มีระบบชดเชยคายาที่จายไปสําหรับสถานบริการสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข (existence of a system for recovering the cost of drugs 

dispensed in MOH health facilities) 

• รอยละของผูปวยทีจ่ายคาบรกิารสําหรับยาที่ไดรับจากสถานบริการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of patients who pay a charge for drugs 

they receive in MOH health facilities) 

• รอยละของงบประมาณทัง้หมดที่รัฐบาลใชสําหรับกระทรวงสาธารณสุข 

(percentage of total government recurrent budget used for MOH) 

• รอยละของงบประมาณทัง้หมดที่กระทรวงสาธารณสุขจดัสรรไวสําหรับยา 

(percentage of total MOH recurrent budget allocated to 

pharmaceuticals) 
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4) การจัดหายาของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health pharmaceutical 

procurement) ในสวนนีม้ีตัวชี้วัดจาํนวน 4 ตัว ไดแก 

• มีนโยบายจาํกดัการจัดหายาของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตามรายการยา

ในบัญชีตํารับยาแหงชาต ิ(existence of a policy limiting MOH 

pharmaceutical procurement to drugs on the National Drug Formulary) 

• รอยละโดยคิดเปนมูลคาของยาทีก่ระทรวงสาธารณสุขจดัซื้อผานระบบการ

จัดหายาแบบศูนยรวม (percentage by value of MOH drugs purchased 

through a central procurement system) 

• รอยละของราคายาตางประเทศเฉลี่ยที่จายสําหรับการจดัหายาครั้งหลงัสุด

สําหรับกลุมยาที่เปนตัวชีว้ัด (percentage of average international price 

paid for last regular procurement of a set of indicator drugs) 

• รอยละโดยคิดเปนมูลคาของยาทีก่ระทรวงสาธารณสุขจดัซื้อผานการประมูล  

(percentage by value of MOH drugs purchased through competitive 

tender) 

5) ลอจิสติกสของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health pharmaceutical logistics) ใน

สวนนี้มีตัวชีว้ดัจํานวน 5 ตัว ไดแก 

• รอยละเฉลี่ยตามน้าํหนักของความคลาดเคลื่อนยาคงคลังสําหรับกลุมยาที่เปน

ตัวชี้วัดทีม่ีอยูในคลังยาและสถานบริการสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

(weighted average percentage of inventory variation for a set of 

indicator drugs in MOH storage and health facilities) 

• รอยละเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของยาแตละตัวสําหรบักลุมยาที่เปนตัวชีว้ัด

ที่มีอยูในคลังยาและสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (average 

percentage of individual variation for a set of indicator drugs in MOH 

storage and health facilities)  

• รอยละเฉลี่ยของบันทึกยาสาํรอง (stock records) ที่ตรงกับจํานวนยาที่อยูจริง

สําหรับกลุมยาที่เปนตัวชีว้ัดในคลังยาและสถานบริการสขุภาพของกระทรวง

สาธารณสุข (average percentage of stock records that correspond with 

physical counts for a set of indicator drugs in MOH storage and health 

facilities) 
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• รอยละเฉลี่ยของกลุมยาที่เปนตัวชีว้ัดซึ่งยงัไมหมดอายทุีม่ีอยูในคลังยาและ

สถานบริการสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข (average percentage of a set 

of unexpired indicator drugs in MOH storage and health facilities) 

• รอยละเฉลี่ยของระยะเวลาที่ยาขาดสําหรับกลุมยาที่เปนตัวชีว้ัดในคลังยาและ

สถานบริการสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข (average percentage of time 

out of stock for a set of indicator drugs in MOH storage and health 

facilities) 

6) การเขาถงึการบริการดานยาของผูปวยและการใชยา (patient access and drug 

utilization) ในสวนนีม้ีตัวชีว้ัดจํานวน 9 ตัว ไดแก 

• จํานวนประชากรตอสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทีม่กีารจายยา 

1 แหง (population per functional MOH health facility that dispenses 

drugs) 

• จํานวนประชากรตอเภสัชกรที่มีใบอนุญาต หรือผูชวยเภสัชกร 1 รายในภาครัฐ 

(population per licensed pharmacist or pharmacy technician in the 

public sector) 

• จํานวนประชากรตอผูมีอํานาจในการสั่งใชยา 1 รายในภาครัฐ (population per 

authorized prescriber in the public sector) 

• จํานวนรายการยาเฉลี่ยที่ส่ังจายตอการบริการผูปวยนอกที่มกีารรักษาแตละครั้ง

ในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (average number of drugs 

prescribed per curative outpatient encounter in MOH health facilities) 

• รอยละของยาที่ส่ังจายโดยใชชื่อสามัญทางยาในสถานบริการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of drugs prescribed by generic name 

in MOH health facilities) 

• รอยละของยาที่ส่ังจายจากบัญชีตํารับยาแหงชาติในสถานบริการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of prescribed from the National Drug 

Formulary List MOH health facilities) 

• รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับการสั่งจายยาฉีดในสถานบริการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of outpatients prescribed injections at 

MOH health facilities) 
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• รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับการสั่งจายยาปฏิชีวนะในสถานบริการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of outpatients prescribed antibiotics at 

MOH health facilities) 

• รอยละของยาที่จายจริงจากรายการยาที่มกีารสั่งจายในสถานบริการสขุภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (percentage of prescribed drugs presented for 

dispensing that are actually dispensed in MOH health facilities) 

7) การประกนัคุณภาพผลิตภัณฑยา (product quality assurance) ในสวนนี้มีตัวชีว้ดัจํานวน 

3 ตัว ไดแก 

• การทดสอบทางหองปฏิบัตกิารเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑยาของกระทรวง

สาธารณสุขระหวางปที่ผานมา (MOH drug product quality laboratory tests 

during the past year: (a) จํานวนผลิตภณัฑยาทีท่ดสอบ (number of drug 

products tested) และ (b) จํานวนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑยาทั้งหมดที่

ปฏิบัติ (total number of drug product quality tests performed) 

• ใช WHO Certification Scheme (use of WHO Certification Scheme) 

• มีระบบรายงานอยางเปนทางการที่เกีย่วกบั (existence of formal systems for 

reporting: (a) ขอรองเรียนเรือ่งคุณภาพยา (product quality information) และ 

(b)อาการไมพงึประสงคจากยา (adverse drug reactions) 

8) กิจกรรมดานยาของภาคเอกชน (private sector pharmaceutical activity) ในสวนนี้มี

ตัวชี้วัดจํานวน 9 ตัว ไดแก 

• จํานวนประชากรตอรานขายยาแบบปลีกภาคเอกชนที่ไดรับใบอนุญาต 1 แหง 

(population per licensed private sector drug retail outlet) 

• จํานวนรานขายยาแบบปลีกที่ไดรับอนุญาตหรือข้ึนทะเบยีนตอผูสํารวจดานยา

ของรัฐ 1 ราย (number of licensed or registered drug retail outlets per 

government inspector) 

• รอยละของผูผลิตยายา ตัวแทนจาํหนาย และรานขายยาแบบปลีกที่ไดรับการ

สํารวจในระยะเวลา 1 ป (percentage of drug manufacturers, distributors, 

and drug retail outlets inspected during a one-year period) 

• มูลคารวมของการขายปลกีของภาคเอกชน (ในหนวยดอลลารสหรัฐตอหัว) 

(total value of private sector retail pharmaceutical sales, US$ per capita) 
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• มูลคารวมของคาใชจายดานยาทัง้ภาครัฐและมูลคาขายปลีกของภาคเอกชน (ใน

หนวยดอลลารสหรัฐตอหัว) (combined value of public sector 

pharmaceutical expenditures and private sector retail sales, US$ per 

capita) 

• รอยละของผลติภัณฑยาที่อยูในบัญชีตํารับยาแหงชาตทิี่ปจจุบนัมีการผลิตหรือมี

สวนรวมในการผลิตภายในประเทศ (percentage of products on National 

Drug Formulary List that are currently manufactured or co-manufactured 

within the country) 

• คาเฉลี่ยของมธัยฐานของราคายาขายปลกีในภาคเอกชน โดยคาํนวณเปนรอย

ละของราคายาที่กาํหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขสําหรับกลุมยาที่เปนตัวชีว้ัด 

(average of median private sector drug retail prices as a percentage of 

MOH acquisition prices for a set of indicator drugs) 

• มีการควบคมุราคายาในภาคเอกชน (existence of price controls for drugs in 

the private sector) 

• รอยละของรานขายยาที่มีใบอนุญาตทีจ่ําหนายยาปฏิชวีนะโดยไมมีใบสั่งยา 

(percentage of licensed drug retail outlets where an antibiotics was 

available without a prescription) 
 
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 สหประชาชาตไิดกําหนดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals) เมื่อปคศ. 2000 เพือ่ระดมความพยายามรวมกันของภาคสวนตางๆในโลกในการกําจัดความ

ยากจน ในเปาหมายการพฒันาชุดนี้ มีการกําหนดเปา (target) จํานวนหนึง่ และมกีารกําหนดตัวชี้วัด

ความสาํเร็จดวย สวนที่เกี่ยวของกับทางดานยาคือ เปาที่ 17 จัดใหประเทศที่กําลังพฒันาสามารถเขาถึง

ยาหลกัทีม่ีราคาพอสมควรได โดยความรวมมือกับบริษทัยาตางๆ (Target 17: In cooperation with 

pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing 

countries) และไดมีการกําหนดตัวชีว้ัดควบคูกับเปานีด้วย6 โดยตองการวัดวา มีประชากรสัดสวน

เทาใดที่สามารถเขาถึง หรือสามารถหาซื้อ ยาหลัก ไดอยางสม่าํเสมอเมื่อจําเปน แตเนื่องจากขณะนี้ ไม

มีขอมูลที่จะใชเปนเสนฐานสําหรับวัดในแงมุมนี้ จงึใหใชตัวชี้วัดขององคการอนามยัโลกตามขางลางนี้

                                                 
6 Health in the millennium development goals.  

http://www.who.int/mdg/publications/mdg_report/en/index.html accessed Oct 2005. 
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แทน เนื่องจากองคการอนามัยโลกไดมีการเก็บขอมูลสําหรับตัวชี้วัดดังกลาวมาแลวเปนระยะ จาก

รายงานของประเทศตางๆทีส่งเขามา และสามารถใชเปรียบเทียบระหวางประเทศและระหวางชวงเวลา

ตางๆได 

• รอยละของประชากรที่สามารถเขาถึงยาหลัก (percentage of population with 

access to essential drugs on a sustainable basis) 7 

 
ตัวชี้วัดเภสัชกรรมปฏิบัติ  

ขณะนี้ ไดมีนกัวิชาการจากประเทศตางๆกลุมหนึ่งกําลงัรวมตัวกันเพือ่พัฒนาดัชนแีละวิธีการ

วัดเภสัชกรรมปฏิบัติในสถานพยาบาล (pharmacy practice)  
 

                                                 
7 Millennium Development Goal Indicators Database 

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp accessed Oct 2005. 
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