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ประเทศแคนนาดา 
 

ภาพรวม 
ตัวชี้วัดสําหรับระบบยาที่พัฒนาในประเทศแคนาดา ดาํเนินการและพฒันาโดยหลายหนวยงาน   

ในสวนทีท่บทวน ไดแก 

1) ดัชนีชี้วัดการใชยา (Drug utilization indicators) พัฒนาโดย Prescription Drug Utilization 

Standards and Reporting System (PDUSRS) project  ซึง่กลาวถงึ ตัวชี้วัดปริมาณการใชยา 

ตัวชี้วัดการใชยาทีเ่กี่ยวของกับคาใชจาย และตัวชี้วัดการใชยาที่เกี่ยวของกับการยื่นคํารอง

เบิกจาย (claim)  

2) 19 ตัวชี้วัด สําหรับเภสัชกร พัฒนาและเริม่ใชโดย Health Canada 

3) ดัชนีชี้วัดระบบยา ที่มกีารเสนอสู Canadian Institute for Health Information (CIHI) เพื่อเพิ่ม

เขาในกรอบแนวคิดของดัชนีชี้วัดดานสุขภาพ (Health indicators) 
 
1. ดัชนีชีว้ัดการใชยา (Drug utilization indicators)1

Prescription Drug Utilization Standards and Reporting System (PDUSRS) project เปน

ความรวมมือภายใตการนาํของ Canadian Institute for Health Information (CIHI) รวมกับภาคอ่ืีนๆ  
 
วัตถุประสงค:  

วัตถุประสงคของ PDUSRS project คือการสรางชุดดัชนชีี้วัดดานการใชยา และเพื่อประเมินความ

เปนไปไดในการรวบรวมดัชนีชี้วัดเหลานี้ โดยการใชฐานขอมูลดานการบริหารจัดการที่มีการรวบรวมไวแลว 

(aggregated administrative databases)   
 
การคํานวณ:  

เพื่อใหสามารถเขาใจการใชยาไดถูกตอง  หนวยของการวัดควรตั้งอยูบนพืน้ฐานของบุคคลหรือ

ประชากร เชน ตอจํานวนผูใช (number of users) กลุมประชากรทีม่ีสิทธิ (eligible population) หรือ 

ประชากรทัง้หมด 

ดัชนีชี้วัดการใชยาที่เกี่ยวกับยาตามใบสัง่ทัง้หมดสามารถคํานวณแยกไดตามแตละประเภทของ

ระบบประกันสุขภาพ  เพราะผูที่มีสิทธิในแตละระบบประกัน มีจํานวนที่รูไดแนชัด  อยางไรก็ตาม เพื่อความ

ถูกตอง ควรใชขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง เนื่องจากผูประกันตนหลายคนมีสิทธิทับซอน 
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การพัฒนาและใชฐานขอมูลเดียวที่สามารถระบุ unique identifier ควรจะสอดคลองกับกฎหมาย

หรือขอบังคับวาดวยการรักษาความลับของผูมีสิทธิประกันตนดวย 

การที่จะสามารถเปรียบเทยีบการใชยาในกลุมประชากรตางๆทัง้ประเทศได จําเปนตองมีขอมูลที่

เปนมาตรฐาน  ตองมีระบบการจัดกลุมทีด่ีและหนวยของการวัดที่ถกูตอง  CIHI จึงยอมรับการใชระบบ 

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) และ DDDs (Defined Daily Dose 

statistic)  
 
แหลงขอมลู:  

PDUSRS project ใชขอมูลที่เปนคาํรอง (claim) ทั้งจากสวนราชการ เอกชน และในสวนที่

ประชาชนจายเอง ทั่วทั้งประเทศแคนาดา  ในปจจุบัน (ค.ศ. 2002) แคนาดายังไมมฐีานขอมูลเดี่ยวที่

สมบูรณและพรอมสําหรับการใชคํานวณดชันีชี้วัดการใชยาทัง้ 9  จงึใชขอมูลจาก 2 ฐานขอมูลใหญ คือ  

• ขอมูลคาใชจายดานยา ซึ่งอยูในฐานขอมลูคาใชจายดานยาของประเทศ (National Health  

Expenditure, NHEX) รวบรวมและดูแลโดย CIHI  

• ขอมูลคํารองดานยานิรนาม (anonymized, aggregated drug prescription claims data) ที่

รวบรวมโดย RxCanada 

ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะวา การที่จะไดภาพการใชยาที่สมบูรณในระดับประชากร แหลงขอมูลที่ใช

รวบรวม ควรประกอบดวยขอมูลเหลานี้  

• ขอมูลดานยาและปริมาณการใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพและปริมาณการใชบริการสุขภาพ 

จะชวยใหสามารถประเมนิความสัมพนัธระหวางแตละภาคบริการ เพื่อที่จะประเมินวาการ

เปลี่ยนแปลงของภาคบริการหนึง่ มีผลกระทบอยางไรตอภาคบริการอื่นๆ 

• ขอมูลคาใชจาย 

• ขอมูลการใช 

• ขอมูลของประชาชนผูอยูใตระบบประกัน (eligible population) และขอมูลผูใชยา 
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ความถูกตองและขอจาํกัด (Validity and Limits):  
ดัชนีชี้วัดการใชยาที่สัมพนัธกับคาใชจาย สามารถใหขอมูลแนวโนมทีถู่กตองและแมนยาํ และยัง

สามารถใชเปนดัชนีชีว้ัดเปรยีบเทยีบกับสากล  
 
 

1.1 การวัดการใชยา: หนวยวดั 

• คํารอง (claims) 

• จํานวนยาที่แตกตางกัน (number of different drugs) 

• ปริมาณที่มีการจาย (Quantity dispensed) เชน จาํนวนเม็ด จาํนวนหลอดยาสูดพน กลอง 

กรัม ลิตร  

• Prescribed Daily Dose (PDD)คือ ปริมาณยาโดยเฉลีย่ตอวัน ของยาที่มีการสั่งจาย  สามารถ

คํานวณได เมือ่คํารองมีขอมลูของปริมาณยาที่ส่ังจาย ความแรงของยา และจาํนวนวันที่ส่ังจาย  

• Defined Daily Dose (DDD) คือ ปริมาณยาโดยเฉลีย่สําหรับการรักษาตอวนั (ในขนาด 

maintenance dose) สําหรบัการใชตามขอบงใชหลักของยานัน้ ในผูปวยทีเ่ปนผูใหญ  ซึ่งอาจ

ไมสะทอนปรมิาณยาที่ส่ังจายจริงสาํหรับการรักษาแตละราย 

1.2  ดัชนีชี้วัดการใชยา ที่เกีย่วของกบัขอมูลคาใชจาย 

• รอยละของคาใชจายทั้งหมดดานยา ตอ คาใชจายดานสขุภาพ (Total drug 

expenditure as a percentage of health care spending) 

• รอยละของ คาใชจายดานยาของกลุมยาตามใบสั่งแพทย ยาที่ไมใชยาตามใบสั่งแพทย 
และคาใชจายดานยาในโรงพยาบาล ตอ คาใชจายดานสขุภาพทั้งหมด (Prescription 

drug, non-prescription drug, and hospital drug expenditure as a percentage of total 

health care spending) 

• คาใชจายดานยาของกลุมยาตามใบสั่งแพทย ตอหวัประชากร (Prescription drug 

expenditure per capita)  

• รอยละของคาใชจายดานยาที่จายภายใตระบบประกันสขุภาพของรัฐบาล เอกชน และ
บุคคล ตอ คาใชจายดานยาตามใบสั่งแพทย (Publicly insured, privately insured, and 

out-of-pocket expenditure as a percentage of prescription drug expenditure) 
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1.3 ดัชนีชี้วัดการใชยา ที่เกีย่วของกับคํารองยาตามใบสัง่แพทย 
ดัชนีชี้วัดการใชยาชุดนี้ บงบอกถึงปริมาณและความหลากหลายของการใชยา จากมมุมอง

ดานผลิตภัณฑ (พจิารณาจากสวนแบงทางการตลาด) หรือ จากมุมมองทางประชากร 

(population-based) 
1.3.1 แนวโนมคาใชจายดานยาของประเทศ 

• คาใชจายเฉลี่ย ตอหนึ่งคํารอง (Average cost per prescription claim) 
1.3.2 ปริมาณการใชยาทีเ่ปลี่ยนแปลง และ case mix ของยาตามใบสัง่แพทย 

ภายในประเทศ 

• รอยละของคาใชจายทั้งหมด และปริมาณคํารอง แบงตามประเภทของการ
รักษา (Percentage of total expenditure and volume of claims by 

therapeutic class) 

1.3.3 ปริมาณการใชยาในประเทศ (Intensity of drug use) 

• จํานวนเฉลี่ยของคํารอง ตอ ผูยื่นรอง (Average number of claims per 

claimant) 

• รอยละของประชากรที่ยื่นคํารองอยางนอยหนึ่ง (Percentage of the 

population that has made at least one claim) 

• จํานวนเฉลี่ยของ DDD ตอประชากร 1000 คน ตอวัน (Average number of 

Defined Daily Dose per 1000 residents per day) 
 
สิ่งที่ตองคํานงึ 

ความทาทายของการทาํดัชนีชี้วัด คือ การพัฒนาใหดัชนชีี้วัดนัน้ สามารถเปรียบเทยีบในตางกลุม

ประชากร ตางภูมิศาสตร ได  มาตรฐานของดัชนีชีว้ัดจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  ประเดน็ที่ตองพิจารณาสําหรับการ

ปรับมาตรฐานของดัชนีชีว้ดั  4 ประเด็นหลัก ไดแก  

• การปรับดวยเพศ และอายุ (Age/ sex standardization) 

• ระบบการจัดกลุมยา (Drug classification system) 

• หมายเลขประจําผลิตภัณฑ (Product identification numbers, PINs) 

• สิทธิประโยชนที่ซอนทับ (Coordination of benefits) ในผูที่มีสิทธิเบิกจายคายาจากหลาย

แหลง จาํเปนจะตองมหีมายเลขประจําตวัเดียวที่ใชเหมือนกนัในทุกแหลงที่เขาสามารถ
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เบิกจายได  นอกจากนี้ คาํรองหนึ่งคาํรองตองมีหมายเลขประจําเฉพาะคํารองนัน้เชนกนั 

เพื่อใหสามารถติดตามไดครอบคลุมในระบบประกันที่แตกตางกนั 

 
Health Canada2ตัวชี้วดั สําหรบัการปฏิบัติงานของเภสชักร โดย 2.  19 

มีการระบวุา Health Canada ใช 19 ตัวชี้วัดสําหรับบงชี้และติดตามการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่

ไมปฏิบัติตามคําเตือนเกีย่วกับการใชยา โดยเริ่มใชเมื่อ มีนาคม  ค.ศ. 2000  ซึ่งเกณฑ (สําหรับระยะเวลา 

90 วัน) ทีห่นวยงานในระดับจังหวัดใชในการคัดเลือก case สําหรับการทบทวน ไดแก  

• case ที่ไปรานยาสามรานขึน้ไป เพื่อใหไดยาตามใบสั่ง 

• case ที่ไดรับยาตามใบสัง่แพทย มากกวา 15 ชนิดที่แตกตางกัน 

• case ที่ไดรับใบส่ังยา  50 ใบส่ังขึ้นไป   

อยางไรก็ตาม ไมสามารถคนหารายละเอียดของตัวชี้วัดทั้ง 19 ดังที่มีการกลาวอางได  
 
ตัวอยางการใช ดัชนี การเขาถึงยาตามใบสั่งแพทยในกลุมผูไมอยูภายใตระบบประกัน3

Number of clients going to 3 or 
more pharmacies  

Number of clients getting over 
15 different drugs  

Number of clients getting at 
least 50 prescriptions  

Region 

1st quarter 

1996  

1st quarter 

1999  

3rd 

quarter 

1999  

1st quarter 

1996  

1st quarter 

1999  

3rd 

quarter 

1999  

1st 

 quarter 

1996  

1st  

quarter 

1999  

3rd  

quarter 

1999  

Pacific  1,931 1,836 1,745 107 126 118 97 137 158 

Alberta  5,354 4,693 4,522 867 527 500 387 234 259 

Sask.  2,960 3,618 3,130 199 260 233 22 31 124 

Manitoba 1,991 2,301 2,225 129 185 170 37 70 62 

Ontario  1,728 1,743 1,600 121 145 121 63 97 124 

Quebec  373 486 496 39 96 54 84 227 254 

Atlantic  678 367 359 137 48 48 20 14 17 

Total  15,015 15,044 14,077 1,599 1,387 1,244 710 810 998 
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43.  ดัชนีชี้วัดระบบยา ที่มกีารเสนอสูกรอบแนวคิดของดัชนีชีว้ดัดานสุขภาพ
ณ ปจจุบัน ยงัไมมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ชดัเจน  จึงมกีารนําเสนอตัวชีว้ัดตอไปนี้ เขา

สูกรอบแนวคดิของดัชนีชี้วดัดานสุขภาพ (Health indicators)5 ของแคนาดา ทีม่ีการใชอยูในปจจุบนั ซึง่มี

ทั้งหมด  4 ดานใหญ และ 19 ดานยอย ซึง่พัฒนาโดย Canadian Institute for Health Information (CIHI)  

ขอเสนอแนะนี ้เปนการเสนอตัวชี้วัดเขาสู 9 ดานยอยของดัชนีชี้วัดดานสุขภาพ ในดานของ Health system 

performance 

1. การยอมรบั (Acceptability)  

• ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการทางเภสัชกรรม ณ รานยาและโรงพยาบาล (Patient 

satisfaction with community and hospital pharmacy services) 

• ความพึงพอใจของผูปวยตอรายการยาของผูจายภาครัฐและเอกชน (Patient satisfaction with 

public and private payer drug formularies) 

• การรับรูคุณคาของ Trial prescription program  

2. การเขาถึง (Accessibility) 

• ความสามารถในการจายคายาของผูปวย (Patient difficulties in affording medications) 

• จํานวนครั้งของการรับรองหรือทบทวนยาใหม (Formulary approval/review times for new 

medications) 

• การมีการบริบาลเภสัชกรรมใกลที่พกัอาศยัของผูปวย (Availability of comprehensive 

pharmaceutical care services near patient’s home/residence) 

3. ความเหมาะสม (Appropriateness) 

• จํานวนยาที่ต่าํเกนิหรือมากเกินไป จากการที่แพทยส่ังจาย หรือจากการทบทวนการใชยา 

(Amount of under/over use of medications via physician profiling and/or drug 

utilization reviews) 

• อัตราการเจ็บปวยจากปญหาการใชยาที่ปองกันได (Preventable drug-related morbidity 

incidence rate) 

4. ความสามารถ (Competence) 

• การประเมนิความรูของผูปวยและผูใหบริการ ในดาน ขอบงใช ผลขางเคียง และการใชยาอยาง

เหมาะสม  

   52 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ดัชนีช้ีวัดระบบยาแคนนาดา 

• การสั่งจายยาที่สอดคลองกบัมาตรฐานการรักษา และเหตุผลที่ดี หากพบการสั่งจายที่ไม

เหมาะสม  

5. ความตอเนื่อง (Continuity) 

• การมีโครงการบริการที่ไรขอบเขต นอกเหนือจากการบรกิารในโรงพยาบาล (Availability of 

hospital-based seamless care programs) 

• การมีบริการดานเภสัชกรรมในชุมชน (Availability of community pharmacy-based call-

back programs) 

6. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

• การเปลี่ยนแปลงการมาทาํงานหรือความสามารถในการผลิต (Changes in absenteeism 

and/or productivity) 

• ขอมูลหลังยาวางตลาด (Post-marketing information) 

• หลักฐานและเหตุผลของการที่ผูปวยไปรับบริการที่รานยาหลายราน และการไดรับยาตามใบสั่ง

แพทยจากแพทยหลายคน 

7. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

• การประเมนิทางเภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmacoeconomic evaluations) 

• คาใชจายดานยาตอป ตอผูปวยในโรคตางๆ (Annual drug costs per patient for various 

conditions across jurisdictions) 

8. ความปลอดภัย (Safety) 

• อัตราการสั่งใชยาที่ผิด (Medication error incidence rate) 

• การมีระบบพฒันาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI system) และการติดตามการสัง่ใชยาผิดใน

รานยาชุมชน   (medication errors)  

• อัตราการเจ็บปวยจากปญหาการใชยาที่ปองกันได (Preventable drug-related morbidity 

incidence rate) 

• อัตราการเกิดผลขางเคียงของยา (Adverse drug reaction/event incidence rate) 
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