
ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย)  ตัวช้ีวัดระบบยาสหราชอาณาจักร 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
ภาพรวม 
 เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ดงันัน้ ตวัชี้วัดระบบยาใน

สวนของราคายา คาใชจายดานยา และการใชยาจงึใชตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ European 

Medicines Statistics (EURO-MED-STAT) และใชมาตรฐานลักษณะขอมูลที่เก็บตามชุดขอแนะนํา

สําหรับการขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑทางการแพทยระดับชาติดวยรหัส ATC และคา DDD ขององคการ

อนามยัโลก เพื่อสามารถนาํขอมูลตัวชี้วดัที่ไดไปเปรียบเทียบ (benchmark) หรือรวมกับขอมูลจาก

ประเทศอื่นในสหภาพ ทาํใหเห็นภาพรวมทัง้หมดของระบบยาในภูมิภาค 

 นอกจากชุดตวัชี้วัดดังกลาวขางตน สหราชอาณาจักรยงัมีการพัฒนาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 

1. ตัวชี้วัดการแขงขันและการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมยา (Competitiveness and 

Performance Indicators for Pharmaceutical Industry) 

2. ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อและอุปทาน (Performance Indicators for 

Purchasing and Supply) 

3. ตัวชี้วัดดานการสั่งใชยา (Prescribing Indicators) 

4. ตัวชี้วัดหลกัการปฏิบัติงานสําหรับงานบริการดานการใชยาผิดกฎหมาย  

(Key Performance Indicators for Drug Misuse Services) 
 
1. ตัวชี้วัดการแขงขันและการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมยา (Competitiveness and 

Performance Indicators for Pharmaceutical Industry)1 
Pharmaceutical Industry Competitiveness Task Force (PICTF) เปนความรวมมือ 

ระหวางภาครฐัและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543 โดยมีวตัถุประสงค คอืคนหาและกาํหนด

แนวทาง เพื่อใหสหราชอาณาจักรยงัคงเปนแหลงทีน่าสนใจสําหรับการวิจัยและพฒันาดาน

อุตสาหกรรมยา ผลงานที่สําคัญของ PICTF คือ ขอตกลงในการเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูล “ชดุ

ตัวชี้วัดการแขงขันและการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมยา” สงผลใหรัฐและภาคอุสาหกรรมสามารถ

ติดตามการแขงขันดานอุตสาหกรรมยาได โดยนาํผลตัวชีว้ัดดังกลาวไปเปรียบเทยีบ (benchmark) กับ

ประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อิตาลี แคนาดา ฝร่ังเศส นวิซีแลนด ออสเตรเลีย จนี สเปน 

สวีเดน เนเธอรแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด เปนตน หรือเปรียบเทยีบผลตัวชี้วัดภายในสหราช-

อาณาจักรเองในปตางๆกนั เพื่อพัฒนาศกัยภาพของประเทศทางดานนี้ตอไป 

 ชุดตัวชี้วัดของ PICTF นี้มทีั้งหมด 46 ตัว ซึง่เปนตวัชี้วัดหลัก* (main indicators) ที่มี

นัยสําคัญตอการแขงขันในภาครวม 12 ตวั โดยตัวชีว้ัดแตละดานมีดงันี ้
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• ตัวชี้วัดแสดงสถานการณดานอุปทาน (Supply Condition) 
 จํานวนนักศึกษาจบใหมทางดานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยา* 

 ความเขาใจและความคิดเหน็ของผูบริหารดานธุรกิจที่มตีอการควบคุม กฎเกณฑ

ตางๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงาน 

 คาแรงตอช่ัวโมงทัง้หมดในสหราชอาณาจักรเทียบกับประเทศอื่นในระดับเดียวกนั 

 งบประมาณทีเ่สี่ยงใชในการลงทนุทางดานอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชวีภาพ* 

 Marginal rate of corporate tax 

 จํานวนธุรกิจทางดานเภสัชกรรมหรือเทคโนโลยีชวีภาพที่เกิดขึ้นใหมลบดวยจํานวน

ธุรกิจดังกลาวที่ปดกิจการไป 

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเทยีบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(% GDP) 

 คาใชจายของภาครัฐที่ใชในการวิจยัและพฒันาดานการแพทยและวิทยาศาสตร

ชีวภาพ* 

 ผลงานวิจยัทางวทิยาศาสตรและการนาํผลงานไปอางองิตอราย* 

 รอยละของผูปวยในสหราชอาณาจักรที่มีสวนรวมในงานวิจัยของตางประเทศ* 

 อัตราสวนของงานศึกษาวิจยัที่สําเร็จภายในเวลาทีก่ําหนดไว 

 

• ตัวชี้วัดแสดงสถานการณดานอุปสงคและการควบคุม (Demand and Regulatory 
Condition) 

 ปริมาณยาที่ขาย (คิดเปนหนวยมาตรฐานปรับตามประชากร) ตอเดือนของยาที่เบิก

คายาคนืไดตาที่ NHSกําหนด ที่มีการใชมากและวางตลาดภายใน 5 ปสุดทาย โดยวดั

ปริมาณการขายตอเดือนที่ 1 ปและ3 ป หลังจากวางจาํหนายในสหราชอาณาจักร

และประเทศอืน่ในระดับใกลเคียงกนั* 

 มูลคาขายทางเภสัชกรรมเทยีบเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

 รอยละ (มูลคา) ของตลาดยาระดับประเทศคิดจากผลิตภัณฑยาใหมที่วางจาํหนาย

ภายในเวลา 5 ปที่ผานมา 

 รอยละ (มูลคา) ของตลาดยาระดับประเทศคิดจากผลิตภัณฑยาชื่อสามัญ 

 บริษัทยาสามารถตั้งราคาจาํหนายของยาใหมไดอยางอิสระ? (ใช/ไมใช)* 

 เวลาทั้งหมดทีใ่ชจากการยื่นตนรางจนถงึขัน้ตอนสุดทายในการรับรองเพื่อทาํการ
ทดลองทางคลินิกของยาเปนครั้งแรก* 
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 สัดสวนของงานศึกษาวิจยัทีไ่ดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจยัโดย
ไมมีการพิจารณาเลื่อนออกไป 

 ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชในการรบัรองใบอนุญาตใหทาํการทดลองในสัตวได 
 ระยะเวลาเฉลีย่จากการขออนุญาตเพื่อจําหนายครั้งแรกในโลกถงึการขออนุญาตเพือ่
จําหนายในที่ใดที่หนึ่ง 

 ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชจากการขออนุญาตเพือ่จําหนายจนถึงรับรองใหจาํหนายไดในที่
ใดที่หนึ่ง 

 ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชหลังไดรับการรับรองแลวจนกระทัง่ยาวางตลาดในที่ใดทีห่นึง่ 
 จํานวนครั้งที่ MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) 

ถูกเลือกใหเปน RMS (Reference Member State) ในกระบวนการการขึ้นทะเบยีนยา

แบบการใหการยอมรับรวมกนั (mutual recognition procedure) 

 จํานวนครั้งทีป่ระเทศอื่นๆในสมาชกิสหภาพยโุรปถูกถอนใบสมัครการขึ้นทะเบยีนยา
โดยผานกระบวนการแบบการใหการยอมรับรวมกัน อันเนื่องมาจากความคิดเห็น

ของสหราชอาณาจักร เมื่อ MHRA (Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency) ถูกเลือกใหเปน RMS (Reference Member State) 

 จํานวนครั้งที่ MHRA ไดรับการเสนอชื่อเปนผูเขียนรายงานตอที่ประชุม ใน

กระบวนการการขึ้นทะเบียนยาแบบรวมศนูยกลาง (centralised procedure) 

 จํานวนครั้งที่ MHRA ไดรับการเสนอชื่อเปนผูเขียนรายงานตอที่ประชุม เพื่อให

คําแนะนําทางวิทยาศาสตรของยุโรปในกระบวนการการขึ้นทะเบยีนยาแบบรวม

ศูนยกลาง (centralised procedure) 

 

• ตัวชี้วัดแสดงผลของอุตสาหกรรม (Industry Output) 
 สัดสวนของยาใหมที่จดสทิธบิัตรครั้งแรกในโลกตอ (หารดวย) สัดสวนคาใชจายใน

การวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาของโลก* 

 จํานวนรายการยาที่ผลิตโดยบริษัทยาในสหราชอาณาจกัรที่อยูใน 75 อันดับแรกของ

โลก* 

 รอยละของคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมของโลก* 

 สัดสวนของยาใหมที่ผลิตโดยบริษัทในสหราชอาณาจกัรที่วางจาํหนายในตลาดโลก 

 รอยละของมูลคาขายของยาที่อยูใน 75 อันดับแรกของโลกที่ผลิตโดยบริษัทยาในส

หราชอาณาจกัร 
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 จํานวนยาใหมที่ผลิตโดยบรษิัทยาในสหราชอาณาจักรที่ออกสูตลาดเปนตัวแรกหรอื
ตัวที่ 2 ของกลุมยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกัน 

 สวนแบงตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัทยาจากสหราชอาณาจักร 
 จํานวนยาใหมที่ผลิตโดยบรษิัทยาจากสหราชอาณาจกัรที่วางจาํหนายในตลาดยา
ใหญ 4 อันดับแรกของโลก คอื สหรัฐอเมริกา เยอรมนั ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจักร 

 จํานวนยาใหมที่ผลิตโดยบรษิัทยาจากสหราชอาณาจกัรที่วางจาํหนายที่ไดรับการ
รับรองจาก FDA 

 Gross Value Added* 

 ดุลการคาดานเภสัชกรรม (การนําเขา/การสงออก) 

 สวนแบงการผลิตดานอุตสาหกรรมยาในตลาดโลก 

 การจางงานดานอุตสาหกรรมยา 

 
2. ตัวชีว้ัดการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือและอุปทาน (Performance Indicators for Purchasing 
and Supply)2

มีทั้งหมด 7 ดาน ประกอบดวยตัวชีว้ัด ดังนี ้

 

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดแบบส้ัน ช่ือตัวช้ีวัดแบบเต็ม 

1 คาใชจายในขอตกลง รอยละของคาใชจายที่ครอบคลุมขอตกลงการซื้อที่มีการ

แขงขัน 

2.1 มูลคาที่ประหยัดไดตอคาใชจาย คาใชจายที่ประหยัดไดคิดเปนรอยละของคาใชจายแบบ 

non-pay expenditure 

3.1 ความตองการทางอิเลก-ทรอนิกส รอยละของขอเรียกรองหรือความตองการที่เพิ่มขึ้นจาก

แคทตาลอกที่อยูในรูปแบบอิเลกทรอนิกส 

3.2 การสั่งซื้อทางอิเลกทรอ-นิกส รอยละของใบสั่งซื้อที่สงทางอิเลกทรอนิกสถึงผูจัดหา 

(suppliers) 

3.3 การสั่งซื้อทางอิเลกทรอ-นิกส

แบบบูรณาการ 

รอยละของใบสั่งซื้อที่สงทางอิเลกทรอนิกสถึงผูจัดหา 

(suppliers) และมีการผนวกเขากับระบบของผูจัดหา

โดยตรง 

3.4 การจับคูใบแจงรายการสินคา

ทางอิเลกทรอนิกส 

รอยละของใบแจงรายการสินคาที่ถูกจับคูกับใบส่ังซื้อที่

เกี่ยวของครั้งแรกผานทางอิเลกทรอนิกส 

รหัสตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัดแบบส้ัน ช่ือตัวช้ีวัดแบบเต็ม 

4.1 เจาหนาที่ที่ผานการรับรอง เจาหนาที่ที่ผานการรับรองคุณสมบัติคิดเปนรอยละของ
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คุณสมบัติ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดหาและ 

อุปทานทั้งหมด 

4.2 เจาหนาที่ที่ทํางานตรงตาม

คุณสมบัติ 

เจาหนาที่ที่ทํางานตรงตามคุณสมบัติคิดเปนรอยละของ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดหาและอุปทาน

ทั้งหมด 

4.3 ผูจัดการดานอุปทานที่ผานการ

รับรองคุณสมบัติ 

ผูจัดการดานอุปทาน (supplies managers) ที่ผานการ

รับรองคุณสมบัติคิดเปนรอยละของผูจัดการดานอุปทาน

ทั้งหมด 

4.4 ผูจัดการดานอุปทานที่ทํางานตรง

ตามคุณสมบัติ 

ผูจัดการดานอุปทานที่ทํางานตรงตามคุณสมบัติคิดเปน

รอยละของผูจัดการดานอุปทานทั้งหมด 

5.1 Materials management รอยละของใบสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นผานระบบ materials 

management 

5.2 Materials management รอยละของมูลคาของใบสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นผานระบบ 

materials management 

6 ตนทุนการจัดหา ตนทุนเกี่ยวกับเจาหนาที่จัดหา (procurement staff) คิด

เปนรอยละของคาใชจายแบบ non-pay expenditure 

7.1 คาใชจายในขอตกลงที่ใชเงิน

งบประมาณ 

รอยละของคาใชจายที่ครอบคลุมขอตกลงการซื้อที่มีการ

แขงขัน 

7.2 มูลคาที่ประหยัดไดจากการ

จัดสรรเงินงบประมาณ 

มูลคาที่ประหยัดไดคิดเปนรอยละของเงินงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

7.3 คาใชจายในขอตกลงที่ใช 

Charitable Funds 

รอยละของคาใชจายที่ครอบคลุมขอตกลงการซื้อที่มีการ

แขงขัน 

7.4 มูลคาที่ประหยัดไดจากการ

จัดสรร Charitable Funds 

มูลคาที่ประหยัดไดคิดเปนรอยละของเงิน Charitable 

Funds ที่ไดรับจัดสรร 

 

โดยแหลงขอมลูไดมาจากขอมูลทางอิเลกทรอนิกสทีห่นวยตางๆของ NHS กรอกลงใน

แบบฟอรมเกบ็ขอมูลมาตรฐานและสงผานเว็บไซด 
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3. ตัวชีว้ัดดานการสั่งใชยา (Prescribing Indicators) 

• ความเปนมาของการวัดการสั่งใชยา (Prescribing Measures) 3 

 เดิมการวัดการสั่งใชยาทําโดยการวัด 

1. คายา (drug costs) 

ถือเปนการวัดที่สําคัญ เพื่อบริหารจัดการคาใชจายจากการสั่งใชยาในปจจุบนั และสามารถ

ทํานายแบบแผนที่จะชวยในการจัดการความเสีย่งในขณะที่มีการจัดลําดับความสาํคัญของบริการและ

การแนะนํายาใหมเขาสูตลาด แบงประเภทคายาทีว่ัดดังนี ้

1.1 Net Ingredient Cost (NIC) คือ ราคาพื้นฐานของยา เชน ราคายาในบัญชียา (drug 

tariff) หรือบัญชีราคายา ซึง่ใชในรายงานของ Prescription Analysis and Cost (PACT) 

และการวิเคราะหอ่ืนๆที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการสัง่ใชยาของแพทยเวชปฏิบตัิทั่วไป

และหนวยบรกิารระดับปฐมภูมิ (PCTs) 

1.2 Actual Cost เปนราคายาที่ใกลเคียงกับราคาจริงที่จายโดย NHS 

1.3 วิธีอ่ืนในการวดัคายา Prescription Pricing Authority (PPA) เปนผูจดัทํารายงานที่

เรียกวา PMD (Prescribing Monitoring Document) ซึ่งแสดงคายาที่แทจริง (actual 

cost) โดยทราบผูส่ังใชยาเปนใคร นอกจากนี้ PPA ยังจดัทํารายงานอืน่ที่เกี่ยวกับ

คาใชจายซึง่แสดงคายาที่แทจริงสําหรับผูส่ังใชยาทัง้หมด (ทั้งที่ระบุไดและไมไดวาเปน

ใคร) รวมทั้งแสดงคาใชจายอื่นๆที่เกีย่วของกับการดําเนนิการสัง่ใชยาและจายยา ซึง่

รายงานนี้เรียกวา IPPR (Itemised Prescription Pricing Report) ใชโดยกระทรวง

สาธารณสุขในการคิดคาใชจายกับ PCTs สําหรับคาใชจายดานยาทัง้หมด 

 

2. ความถี ่(Frequency) 

การวัดความถีใ่นการสัง่ใชยาทาํโดยวัดจาํนวนรายการยาจากแบบฟอรม FP10 กรณีการฉีด 

วัคซีนและการรักษาแบบเฉียบพลัน (acute treatment) เชน การใหยาปฏิชีวนะระยะสั้น (a short 

course of antibiotics) การนับจํานวนรายการอาจนับจํานวน course ในการรักษา 

 

3. ปริมาณ (volume) 

คนสวนใหญใชการนับจํานวนรายการยาในการวัดปริมาณการใชยา ซึง่อาจทําใหเกดิการ 

เขาใจผิดได เนื่องจากแบบแผนการสั่งจายยาของผูส่ังยาแตกตางกัน เชน ระยะเวลาในการสัง่ยาแตละ

คร้ัง (ปริมาณยาตอหนึ่งใบสั่งยา) สําหรับการรักษาโรคที่ตองใชยาตอเนื่อง ผูส่ังยาบางคนอาจสัง่ยาครั้ง

ละหนึ่งเดือนตอใบส่ังยา ในขณะที่ผูส่ังยารายอื่นสัง่ยาครั้งละ 2 เดือน หรือ 3 เดือน กอใหเกิดความ

แตกตางของจาํนวนรายการยาทีน่ับทั้งๆ ทีป่ริมาณยาที่ส่ังเทากนั หรือกรณียาตางชนดิกัน  เชน           
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ยาคุมกาํเนิด สวนใหญส่ังครั้งละ 6 เดือนตอใบส่ังยา ในขณะทีก่ารสัง่ยานอนหลับส่ังครั้งละ 1-2 

สัปดาหเทานัน้ 

 

การวัดปริมาณยาโดยการนับหนวยทางกายภาพ  เชน  กรัม  ลิตร  การนับจํานวนเม็ด  

หรือการนบัจํานวนรายการ กอใหเกิดปญหาในการวัดปริมาณการใชยาหากพิจารณาการรักษาใน

ภาพรวม เชน กรณีที่ใชหนวยกรัมของตัวยาสําคัญในการวัด ยาที่มีความแรงต่ํา (low potency) จะมี

อัตราสวนตอปริมาณยาทั้งหมดทีม่ากกวายาที่มีความแรงสูง (high potency) หรือกรณีที่นับจํานวน

เม็ดยา ยาที่มคีวามแรงต่ํากวาจะมีปริมาณการใชในสดัสวนที่สูงกวายาที่มีความแรงสูง เชนเดยีวกับยา

ที่ออกฤทธิ์ระยะสั้น จะมีผลตอสัดสวนการใชยามากกวายาที่ออกฤทธิ์นาน 

 

เพื่อเปนการลดปญหาดังกลาว จึงมวีิธวีัดปริมาณใหม (New Volume Measures) โดยใช 

3.1 Defined Daily Doses (DDDs) ซึ่งพฒันาโดยองคการอนามัยโลก (WHO) หมายถงึ  

ขนาดยาเฉลี่ยสมมติตอวันทีใ่ชในการรักษาขอบงใชหลกัของยาสาํหรับผูใหญ โดยเนนใชเปนหนวยวัด

ปริมาณการใชยา ไมใชเปนขนาดยาที่แนะนําในการรักษา ดวยการสมมติที่วา DDD ของยาแตละตัวใน

กลุมที่มฤีทธิ์การรักษาเดียวกันมีประสิทธภิาพในการรักษาเทากนั จึงสามารถรวมหนวยวัด DDD ของ

ยาแตละตัวในกลุมเดียวกันได นอกจากนี้ อาจเปรียบเทยีบคายาตอ DDD ของยากลุมตางๆระหวาง

หนวยบริการ 

 

3.2 Average Daily Quantities (ADQs) เนื่องจาก DDD ที่พฒันาโดย WHO มีพื้นฐานมาจาก 

พฤติกรรมการสั่งใชยาจากหลายๆประเทศ ซึ่งจากผลงานของ PSU แสดงใหเห็นวา การสั่งใชยาใน

บริการระดับปฐมภูมิของอังกฤษแตกตางไปจากมาตรฐานนานาประเทศ เนื่องจาก 

• ขอบงใชที่แตกตางกนัสําหรับยาที่ใชในอังกฤษ เชน DDD ของยาควินนี (Quinine) อิงจาก

ขนาดยาที่ใชรักษามาลาเรีย คือ 1200 มิลลิกรัม แตขอบงใชหลักของยาควินนีในประเทศ

อังกฤษ คือใชรักษาอาการตะคริวที่ขา ซึ่งขนาดที่ใช คือ 300 มิลลิกรัม 

• พฤติกรรมการสั่งใชยาที่แตกตางกนัในองักฤษ เชน DDD ของยา Dosulepin (Dothiepin) คือ 

150 มิลลิกรัม ซึ่งเปนขนาดยาที่ใชสําหรับยาตานซึมเศรากลุม Tricyclic โดยอาจมีผลมาจาก

ขนาดยาที่สูงที่ใชในโรงพยาบาล แตแพทยเวชปฏิบัติทัว่ไปในอังกฤษมักสั่งใชยาดังกลาวใน

ขนาดเฉลี่ย 75 มิลลิกรัม ซึง่ต่ํากวาคา DDD 
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ดังนัน้ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบการสั่งใชยาภายในประเทศได PSU จึงพฒันาระบบ ADQs  

โดยอางองิขนาดยาจาก British National Formulary (BNF) ซึ่งสะทอนการสัง่ใชยาในบริการระดบั

ปฐมภูมิไดถูกตองกวา ADQs ใชเปนหนวยในการวิเคราะห แตไมไดเปนขนาดยาแนะนําที่ใหใชตอวัน 

 

• Patient Denominators 3 

 เนื่องจากปริมาณและคายาที่ส่ังใชข้ึนอยูกบัขนาดและลกัษณะของกลุมประชากรผูใชบริการ 

ดังนัน้ การเปรยีบเทยีบบริการจึงมักใชอัตราสวนจํานวนรายการยาตอผูปวย และคายาตอผูปวย 

 

 ปกติแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปจะไดรับรายงานขอมูลเกี่ยวกับการสัง่ใชยาของตนเทียบกับคาเฉลี่ย

ของทองถิ่นและประเทศ และเพื่อใหการเปรยีบเทยีบดังกลาวมีความสมเหตุสมผลยิง่ขึ้น  จึงมีการ

กําหนดปจจัยน้ําหนกั (weighting factor) ดังนี ้

 

1. Prescribing Unit (PU) ใชในป ค.ศ. 1983 เพื่อคํานวณจํานวนหนวยผูปวยที่ใชเปนตัวหาร 

แทนที่จะใชจาํนวนผูปวยโดยตรง เนื่องจากความตองการในการใชยามีมากขึน้ในผูปวยสูงอาย ุโดย

กําหนดใหผูปวยที่อายุตัง้แต 65 ปข้ึนไปแตละคนนับเปน 3 หนวย (PUs) ในขณะที่ผูปวยอายุต่าํกวา 

65 ปลงมาแตละคนนับเปน 1 หนวย (PU) เชน 

จํานวนผูปวยทั้งหมดที่อยูในการดูแล ม ี2,184 ราย เปนผูที่มีอายุมากกวา 65 ป 355 ราย  

และผูปวยที่เปนผูอาศัยชัว่คราว (temporary residents) 6 ราย  คิดเปน  (2,184-355)+(3x355)+6  

= 2,900 Pus 

 

2. Age-Sex and Temporary Resident Originated Prescribing Units (ASTRO-PUs) เร่ิม

ใชในป ค.ศ. 1993 ซึ่งพัฒนามาจาก PU โดยปจจัยที่เปนตัวกําหนดน้ําหนกั คือ อายุ เพศ และสถานะผู

อาศัยชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขใช ASTRO-PUs นี้ในการกําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณในการ

ส่ังใชยา รวมทัง้ใชเปรียบเทียบคาใชจายในการสั่งใชยาระหวางแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป และระหวาง

หนวยบริการระดับปฐมภูม ิ

แตเนื่องจากพฤติกรรมการสัง่ใชยามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา มียาใหมออกสูทองตลาดใน

ขณะที่ยาเกามีการใชนอยลง มีขอบงใชใหมๆของยาเกิดขึ้น และผูปวยมีการใชยาในขอบงใชหนึง่ๆมาก

ข้ึนเนื่องจากมหีลักฐานสนับสนุนประสทิธผิลของยามากขึ้น เชน การใชยาลดไขมันในเลือดกลุม 

Statins สําหรบัปองกนัแบบปฐมภูมิและทตุิยภูมิในโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นจงึจําเปนตองมกีาร

ปรับปรุงคา ASTRO-PU อยางสม่าํเสมอ ในป ค.ศ. 1997 PSU ไดกําหนดคา ASTRO-PU ใหมเรียกวา 

ASTRO(97)-PUs 
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3. Specific Therapeutic group Age-Sex Related Prescribing Units (STAR-PUs) 
เนื่องจาก ASTRO-PUs พฒันามาจากขอมูลคายาทั้งหมด จงึไมเหมาะสมที่จะใช NIC/ASTRO-PU 

เมื่อตองการพจิารณายาเฉพาะกลุมที่มฤีทธิ์การรักษาเดยีวกนั เชน NIC/ASTRO-PU สําหรับยารกัษา

แผลในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอายุและเพศของผูปวยเปนปจจัยในการเลือกสั่งใชยาวาควรใชยาใน

กลุมใด จึงมีการพัฒนา STAR-PUs ข้ึนเพื่อใชในการเปรียบเทียบ และปรับปรุงในป ค.ศ. 1997 

เชนเดียวกับ ASTRO-PU จึงเรียกวา STAR(97)-PUs โดยจัดทําสาํหรับยา 8 กลุมใหญแบงตาม BNF 

คิดเปนรอยละ 82 ของยาที่ส่ังใชในประเทศ การกาํหนดน้าํหนักขึ้นกับคายามากกวาจาํนวนรายการยา

ที่ส่ังใช 

 

4. ASTRO-PU Weightings for Patients in Homes เปนการกําหนดคา ASTRO-PU สําหรับ

ผูปวยที่อาศัยอยูตางสถานที่กนั เนื่องจากระดับความตองการแตกตางกนั ผูปวยทีอ่ยูใน nursing 

home หรือ residential home มีความตองการมากกวาผูปวยที่มีอายุเทากนัแตอาศัยอยูที่บานตนเอง 

จึงกาํหนดคา ASTRO-PU สําหรับผูปวยทีอ่ยูใน nursing home และ residential home เปน 3 เทา  

และ 

2 เทาของ ASTRO-PU ของผูปวยที่อยูบานตนเองตามลาํดับ 

 

• คาเปรียบเทยีบและตัวชี้วดั (Comparators and Indicators) ในการสั่งใชยา 3 

ในการประเมนิติดตามการสั่งใชยา นอกจากการใชตัวชี้วัด (indicators) แลว ยงัมกีารใชคา

เปรียบเทยีบ (comparators) ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งใชยาในประเทศดวย 

 

ขอแตกตางระหวางคาเปรียบเทียบและตวัชี้วัด คือ คาเปรียบเทียบใชเปรียบเทียบความ

แตกตางในพฤติกรรมการสัง่ใชยาของผูส่ังใชยา โดยมกัใชอายุและเพศของผูปวยเปนปจจัยในการ

กําหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบ สวนตวัชี้วัดเปนเครื่องมือที่ใชเปรียบเทยีบเชนกนั แตไดรับการ

รับรองจากกลุมผูเชี่ยวชาญ จึงใชเปนทิศทางในการพัฒนามาตรฐานการสั่งใชยาและถือเปนแนวทาง

เวชปฏิบัติที่ดทีี่ประเทศตองการ 

 
1. คาเปรียบเทยีบในการสัง่ใชยา 
1.1 คาเปรียบเทยีบในการสัง่ใชยาจาก Prescription Pricing Authority (PPA)3,4 

ชุดเครื่องมือการสั่งใชยา (Prescribing Toolkit) ของ PPA กําหนดคาเปรียบเทียบ 3 

ประเภท คือ 
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1.1.1 คาเปรียบเทยีบปริมาณ (volume comparators) ใชเปรียบเทยีบปริมาณการสัง่ใชยา

ในประเภทการรักษา (therapeutic area) เดียวกนั เพื่อแสดงปริมาณสมัพัทธ 

(relative quantity) ในการสัง่ใชยาโดยผูส่ังใชยาตางกลุมกัน โดยมหีนวยเปน 

ADQs/STAR-PU ประกอบดวย 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุม antispasmodics 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาแผลในระบบทางเดินอาหาร 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาอาการทองเสีย 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาอาการทองเสียเรือ้รัง 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมยาระบาย (laxatives) 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุม beta blockers 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมที่มีผลตอระบบ rennin-angiotensin 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุม calcium channel blockers 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยาลดไขมันในเสนเลือดกลุม statins 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมขยายหลอดลม 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานฮีสตามีน 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมยานอนหลับ (hypnotics) 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยานอนหลับกลุม non-benzodiazepine 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมยาคลายกังวล (anxiolytics) 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานซึมเศรา 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในอาการคลื่นไส วิงเวียน (nausea 

and vertigo) 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมแกปวด 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาไมเกรน 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานชัก 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาอาการพารกินสนัและความผิดปกติ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

• ADQs/ผูปวยที่อายมุากกวา 65 ป สําหรับยากลุมรักษา dementia 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานแบคทีเรีย 
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• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานเชื้อรา 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานเชื้อไวรัส 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาเบาหวานชนิดรับประทาน 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมรักษาธัยรอยด 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAID) 

ประเภท COX-2 inhibitor 

• ADQs/STAR-PU สําหรับยากลุมตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAID) 

ชนิดรับประทาน 

1.1.2 คาเปรียบเทยีบคายา (cost comparators) ใชเปรียบเทยีบคายาที่ส่ังใชในประเภท

การรักษา (therapeutic area) เดียวกนั เปนการรวมการสั่งใชยาทั้งหมดในประเภท

การรักษาใหญๆโดยแบงระบบตาม BNF มีหนวยเปน NIC/STAR-PU ประกอบดวย 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบทางเดินอาหาร 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบทางเดินหายใจ 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบประสาทสวนกลาง 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคติดเชื้อ 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบตอมไรทอ 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคระบบกลามเนือ้ กระดูกและขอ 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมที่ใชในโรคผิวหนัง 

• NIC/ASTRO-PU สําหรับการสั่งใชยาทั้งหมด (total prescribing) 

1.1.3 คาเปรียบเทยีบ Nurse Prescribing Formulary (NPF) ประกอบดวย 

• NIC/STAR-PU สําหรับยากลุมตางๆ 

• รอยละของคาใชจายของ NPF ที่จายโดยแพทยเวชปฏบิัติทั่วไป พยาบาล

ชุมชน (community nurses) หรือ Practice Nurses 

1.1.4 ชุดขอมูลอ่ืนๆ 

• ยาที่ใชเฉพาะทาง (Specialist Drugs) 

เปนรายชื่อยาที่ตองติดตามการใชวามีการสั่งใชยาอยางเหมาะสมหรือไมใน 

หนวยบริการระดับปฐมภูมิ เนื่องจากรายการยาดังกลาวมักเปนยาที่ใชโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

เฉพาะทางในโรงพยาบาลและมีราคาแพง ซึ่งขอมูลในสวนนี้มีประโยชนในการตั้งงบประมาณ  

และสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมดานการเงินของผูใหบริการแตละราย 
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• รอยละของคายาใหม (Percentage Cost New Drugs) 

นิยามของ “ยาใหม” ในที่นี้หมายถึง ยาที่อยูระหวางการติดตามความ 

ปลอดภัยโดย Committee on Safety of Medicines (ยาที่ติดเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีดําใน  

BNF) และยังคงสถานะยาใหมเปนระยะเวลา 3 ปนับจาก PPA ไดรับใบส่ังยาใบแรกที่มีการสั่ง 

ยารายการดังกลาว 

• คาใชจายที่มีแนวโนมวาจะประหยัดไดจากการใชยาชื่อสามัญ (Potential 

Generic Savings) 

ขอมูลในรายงานนี้จัดทาํขึ้นหลายระดับ ตัง้แตระดับประเทศ ระดับผูกาํหนด 

ยุทธ-ศาสตรดานสุขภาพ ระดับหนวยบริการปฐมภูมิ และระดับเวชปฏบิัติ เพื่อแสดงใหเหน็ถงึ 

คาใชจายที่มีแนวโนมวาจะประหยัดไดโดยการสั่งใชยาชือ่สามัญ 

 

1.2 คาเปรียบเทยีบระดับประเทศ (National Comparators) 

เปนรายงานการสั่งใชยาระดับประเทศประจําป ประกอบดวยขอมูล 

• ตารางแสดงจาํนวนรายการและคาใชจายดานยาของกลุมยา 30 กลุมแบง

ตาม BNF ที่มีการสั่งจายสงูสุดประจําปในภาพรวมระดบัประเทศ โดยมี

ขอมูลปที่แลว ปปจจุบัน อัตราการเปลีย่นแปลงระหวางป และรอยละของการ

ส่ังใชยาแตละกลุมเทยีบกับยาที่ส่ังจายทั้งหมด 

• แผนภูมิแสดงคาใชจายดานยาระดับประเทศของกลุมยา 10 กลุมแบงตาม 

BNF ที่มีการสัง่จายสูงสุดในแตละเดือน 

จากรายงานดงักลาว สงผลใหหนวยบริการระดับปฐมภูมิสามารถเปรียบเทียบขอมูล

ของตนเองกับแนวโนมของประเทศได 

 
2. ตัวชี้วัดในการสั่งใชยา 

ตัวชี้วัดคุณภาพการสัง่ใชยาเปนเครื่องมือทีใ่ชในการวัดผลการปฏิบัติดานการสั่งใชยา

ในสวนการใหบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Trust) หรือแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งอาจ

ใชเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับประเทศ หรือเทียบกับหนวยงานอื่นในระดับเดียวกนั หรือ

เทียบภายในหนวยงานเอง ณ ชวงเวลาตางๆ 

 

2.1 ตัวชี้วัดในการสั่งใชยาจาก PPA 

ตัวชี้วัดนีพ้ัฒนามาจาก 2 แหลง คือ (1) Audit Commission Report และ (2) พัฒนาโดย 

Prescribing Indicators Group (PIG) ซึ่งจัดตั้งในป ค.ศ. 1997 โดย NHSE 
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เกณฑที่ใชในการพัฒนาตัวชี้วัดดังกลาว ประกอบดวย 

1. อิงจากหลักฐานทางคลินกิหรือมติของผูเชี่ยวชาญ 

2. เปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชประโยชนได 

3. อิงจากขอมลูที่นาเชื่อถือ ถูกตอง และสามารถเปรียบเทียบได 

4. สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการสั่งใชยาได 

5. ใหน้ําหนกัอยางเหมาะสม (appropriately weighted) เพื่อใหสามารถเปรียบเทยีบ

ระหวางหนวยเวชปฏิบัติ หรือองคกรตางๆได และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา 

6. สามารถแยกพฤติกรรมการสั่งใชยาที่เปนที่ตองการหรือไมตองการได 

 

ตัวชี้วัดกลุมนี้ ประกอบดวย 

2.1.1 คาใชจายของกลุมยาที่มีหลกัฐานการใชทางคลินกิจํากัด (limited clinical value) 

คิดเปน NIC/PU 

2.1.2 Premium Price Preparations – คาใชจายของผลติภัณฑยาบางชนิดในกลุมยาโรค

หลอดเลือดและหัวใจประเภท modified release คิดเปน NIC/PU 

2.1.3 Premium Price Preparations – คาใชจายของผลติภัณฑยาบางชนิดในกลุมยา

ตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดประเภท modified release คิดเปน NIC/PU 

2.1.4 รอยละของรายการยาที่ส่ังจายโดยใชชื่อสามัญทางยา 

2.1.5 ยากลุม Benzodiazepines คิดเปน ADQs/STAR-PU 

2.1.6 ยากลุมสเตียรอยดชนดิพน (Inhaled corticosteroids) คิดเปน NIC/ADQ 

2.1.7 ยากลุมสเตียรอยดชนดิพน คิดเปน ADQs/STAR-PU 

2.1.8 ยากลุมรักษาแผลในทางเดินอาหาร คิดเปน NIC/ADQ 

2.1.9 ยากลุมรักษาแผลในทางเดินอาหาร คิดเปน ADQs/STAR-PU 

2.1.10 ผลิตภัณฑยาในกลุมยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAID) ชนิดรับประทาน 

คิดเปน NIC/ADQ 

2.1.11 ผลิตภัณฑยาในกลุมยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดชนิดรับประทาน คิดเปน 

ADQs/STAR-PU 

2.1.12 ยากลุมปฏิชีวนะชนดิรับประทาน คิดเปน Items/STAR-PU 

2.1.13 ยากลุมปฏิชีวนะชนดิรับประทาน คิดเปน NIC/Item 
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2.2 ตัวชี้วัดคุณภาพในการสั่งใชยา 3   

ตัวชี้วัดคุณภาพในการสั่งใชยา พัฒนาขึน้โดย Prescribing Indicator National Group 

(PING) พรอมดวยสมาชิกจากหนวยงานอืน่ๆใน NHS และสถาบนัการศึกษาตางๆเปนผู

ตรวจสอบการพัฒนาและปรบัปรุงตัวชี้วัดที่เปนชุดตัวชี้วดัหลัก (core set) สวนตวัชีว้ัดอื่นที่

แนะนาํหรือนาํเสนอ (suggested indicators) เพิ่มตองเขากันกับแนวคิดและอิงเกณฑ 

(criteria) ของ PING ดังนี ้

1. อิงหลักฐานทางวทิยาศาสตรที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูเชี่ยวชาญ 

2. ครอบคลุมการวัดกระบวนการและผลลพัธ 

3. แสดงใหเหน็สวนทีม่ีการเปลี่ยนแปลงใหญภายในการควบคุมของบุคลากรทาง

การแพทย 

4. สะทอนใหเห็นถึงเวชปฏิบตัิในสวนที่สําคัญ และสอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพ

ระดับประเทศ 

5. แสดงใหเหน็ถงึเวชปฏิบัตใินสวนที่เกี่ยวของกับ case mix และความเสี่ยงที่สําคญั 

รวมทัง้สามารถเก็บขอมูลทีเ่กี่ยวของดงักลาวได 

6. ไดมาจากขอมูลทางคลินกิที่มีลักษณะดังนี ้

• บคุลากรทางการแพทยเปนผูบันทกึขอมูล ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการการรักษาทางคลินิก 

• ควรเปนขอมูลทางคลินิกที่บนัทกึทางอิเลกทรอนิกสโดยใชรหัสและคําตางๆ

ทางคลินิกที่กาํหนดขึ้นเปนมาตรฐานในขณะนั้น (current clinical-

terminologies and codes) 

• สามารถดงึขอมูลออกมาไดตามชวงเวลาที่ตองการ 

• ไว (sensitive) ตอการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการรักษา 

• สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความนาเชื่อถอืไดงาย 

 

ซึ่งรายละเอียดของตัวชี้วัดแตละตัว ประกอบดวย ชื่อตัวชี้วัด หลกัการและเหตุผล การ

คํานวณ รหัสโรคหรืออาการที่วนิิจฉัย รหัสยาที่ใช เพื่อใหไดขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
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ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับคุณภาพการสัง่ใชยามี 13 ตัว คือ 5  

 1. สัดสวนของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease, CHD) ที่มีการบันทกึวา

ไดรับยาตานการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet drug) ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงจากมาตรฐานของ National Service Framework สําหรับ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมหีลักฐานวิชาการที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนทางคลนิิกที่ไดจากการใช

ยาตานการเกาะตัวของเกลด็เลือดสําหรับการปองกนัแบบทุติยภูมิในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ 

stroke ซ้ําในผูปวยที่มีประวติัเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทําการตรวจสอบปละ 1 คร้ัง 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีการบันทกึวาไดรับยาตานการเกาะตวัของ

เกล็ดเลือดภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดหวัใจทัง้หมด 

 

 2. สัดสวนของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจทีไ่ดรับการสั่งจายยาลดไขมันในเสนเลือดกลุม 

Statins ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงจากมาตรฐานของ National Service Framework สําหรับ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมหีลักฐานวิชาการที่แสดงใหเห็นวา การใชยาลดไขมันในเสนเลือดกลุม 

Statins ในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ 

stroke ซ้ํา 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไดรับการสัง่จายยาลดไขมันในเสนเลือดกลุม 

Statins ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดหวัใจทัง้หมด 

 

 3. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการสั่งจายยาลดไขมันในเสนเลือด และมบีันทกึการติดตามวัด

ระดับโคเลสเตอรอลภายใน 2 ปที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงจากมาตรฐานของ National Service Framework สําหรับ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ผูปวยที่ไดรับยาลดไขมันในเสนเลอืดควรไดรับการตรวจติดตามระดับ

โคเลสเตอรอลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวา ระดับโคเลสเตอรอลของผูปวยลดลงในระดับที่ตองการ 
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สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการสั่งจายยาลดไขมันในเสนเลือดและมบีันทกึการติดตามวัด

ระดับโคเลสเตอรอลภายใน 2 ปที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการสั่งจายยาลดไขมันในเสนเลือดภายใน 2 ปที่ผาน

มา 

 

 4. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสงู ผูซึ่งมีบนัทกึการตรวจวัด

ระดับความดนัเลือดภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงจากมาตรฐานของ National Service Framework สําหรับ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ผูปวยที่ไดรับการวนิจิฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ควรไดรับการตรวจติดตาม

ระดับความดนัโลหิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาสามารถรักษาระดับความดนัโลหิตของผูปวยใหต่ํา

กวา 140/85mmHg ได สงผลลดความเสี่ยงในการเกิดอาการโรคหลอดเลือดหัวใจซ้าํ 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ผูซึ่งมีบนัทกึการ

ตรวจวัดระดับความดันเลือดภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดนัโลหิตสงู 

 

 5. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยากลุม ACE Inhibitor หรือ Angiotensin-II receptor 

antagonist ภายใน 12 เดือนที่ผานมา และมีบันทึกการตรวจปสสาวะและระดับอิเลก-โตรไลทในเลือด

ภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – เนื่องจากยากลุม ACE Inhibitor และ Angiotensin-II receptor 

antagonist อาจมีผลตอระดับระดับอิเลกโตรไลทในเลือดและปสสาวะ จึงจําเปนตองมีการติดตามวัด

ระดับอิเลกโตรไลทอยางสม่าํเสมอ เพื่อใหแนใจวาการรกัษานั้นปลอดภัยสําหรับผูปวยรายนัน้ 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยากลุม ACE Inhibitor หรือ Angiotensin-II receptor 

antagonist ภายใน 12 เดือนที่ผานมา และมีบันทึกการตรวจปสสาวะและระดับอิเลก-โตรไลทในเลือด

ภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการสั่งใชยากลุม ACE Inhibitor หรือ Angiotensin-II 

receptor antagonist ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 
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 6. สัดสวนของผูปวยเบาหวานที่ม ีmicroalbuminuria รวมดวยที่ไดรับการสั่งใชยากลุม ACE 

inhibitor ภายใน 12 เดือนทีผ่านมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงหลักฐานวิชาการทีม่กีารตีพิมพ ซึง่แสดงใหเหน็วา การใชยา

กลุม ACE inhibitor มีประโยชนตอผูปวยเบาหวานในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหากบัระบบไต 

รวมทัง้ระบบหวัใจและหลอดเลือด 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยเบาหวานที่ม ีmicroalbuminuria รวมดวยที่ไดรับการสั่งใชยากลุม 

ACE inhibitor ภายใน 12 เดอืนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยเบาหวานทั้งหมดที่มี microalbuminuria รวมดวย 

 

 7. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนเบาหวาน ผูซึ่งไดรับการตรวจ HbA1 / HbA1C / 

fructosamine test ภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – การตรวจ HbA1 / HbA1C / fructosamine test ใชบงบอกถงึ

ความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่ดีได เพื่อใหแนใจไดวาผูปวยไดรับการรักษาที่

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใหความรวมมือในการรักษา การควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดอยาง

ใกลชิดชวยลดความเสีย่งในการเกิดโรคทางหลอดเลือดได 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนเบาหวาน ผูซึ่งไดรับการตรวจ HbA1 / 

HbA1C / fructosamine test ภายใน 15 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน 

 

 8. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยาธยัรอยดฮอรโมน และมีบนัทกึการติดตามตรวจวัด

ระดับธัยรอยดฮอรโมนภายใน 2 ปที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – Thyroxine เปนยาที่มีการสั่งใชบอยในการใหฮอรโมนทดแทน ซึง่ตอง

ติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวาผูปวยไดรับยาในขนาดที่เหมาะสม 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยาธัยรอยดฮอรโมน และมีบันทึกการติดตามตรวจวัด

ระดับธัยรอยดฮอรโมนภายใน 2 ปที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการสั่งใชยาธัยรอยดภายใน 2 ปที่ผานมา 
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 9. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนหอบหืด (asthma) และไดรับการสั่งใชยากลุม 

short-acting β2 agonists  4 รายการหรอืมากกวา รวมทั้งไดรับการสั่งใชยาพนกลุม 

สเตียรอยดภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้อิงจากแนวทางในการจดัการโรคหอบหืดของ British 

Thoracic Society ซึ่งแนะนําวาหากตองใชยาขยายหลอดลมอยางสม่ําเสมอ ควรใชยาพนกลุม 

สเตียรอยดรวมดวย เพื่อบรรลุการควบคุมโรคหอบหืดทีด่ีได 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนหอบหืด (asthma) และไดรับการสั่งใชยา

กลุม short-acting β2 agonists  4 รายการหรือมากกวา รวมทั้งไดรับการสั่งใชยาพนกลุม 

สเตียรอยดภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนหอบหืด (asthma) และไดรับการสั่ง

ใชยากลุม short-acting β2 agonists  4 รายการหรือมากกวา ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 

 10. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยาพนกลุม long-acting β2 agonists พรอมทั้งไดรับ

การสั่งใชยาพนกลุมสเตยีรอยดภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้เกีย่วของกับแนวทางในการจัดการโรคหอบหืดของ British 

Thoracic Society ในการใชยาพนกลุมสเตียรอยด รวมกับยาพนกลุม long-acting β2 agonists 

อยางเหมาะสม 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการสั่งใชยาพนกลุม long-acting β2 agonists พรอมทั้งไดรับ

การสั่งใชยาพนกลุมสเตยีรอยดภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการสั่งใชยาพนกลุม long-acting β2 agonists 

ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 

 11. สัดสวนของผูปวยที่มีประวัติเปนแผลในลําไสเล็กสวนตน (duodenal ulcer) และไดรับยา

รักษาภายใน 12 เดือนที่ผานมา ผูซึ่งไดรับการรักษาแบบ eradication therapy หรือการตรวจวนิิจฉัย

สําหรับ helicobacter pylori 

หลักการและเหตุผล – จากหลักฐานที่ตีพมิพแสดงใหเหน็วาผูปวยจํานวนมากทีเ่ปนโรคแผลใน

ลําไสเล็กสวนตนอาจมกีารติดเชื้อ H.pylori รวมดวย ซึง่มีหลกัฐานยนืยนัชัดเจนวาการกําจัด 

(eradication) เชื้อ H.pylori สามารถลดอบุัติการณการเกิดแผลในลําไสเล็กสวนตนได ดังนัน้ผูปวยที่

เปนโรคแผลในลําไสเล็กสวนตนทุกราย ควรไดรับการคัดกรองและรักษาหากมีการติดเชื้อ H.pylori 
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 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่มีประวัติเปนแผลในลําไสเล็กสวนตน (duodenal ulcer) และไดรับ

ยารักษาภายใน 12 เดือนที่ผานมา ผูซึง่ไดรับการรักษาแบบ eradication therapy หรือการตรวจ

วินิจฉัยสําหรับ helicobacter pylori 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดทีม่ีประวตัิเปนแผลในลาํไสเล็กสวนตน (duodenal ulcer) 

และไดรับยารักษาภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

 

 12. สัดสวนของผูปวยอายมุากกวา 65 ปที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

(influenza vaccine) ระหวางเดือนกนัยายน ถงึเดือนมีนาคม 

หลักการและเหตุผล – ตัวชีว้ัดนี้เกีย่วของกับนโยบายระดับประเทศในการปองกนัโรคไขหวัด

ใหญในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ซึ่งนโยบายปจจุบันกาํหนดใหผูปวยที่มีอายุมากกวา 65 ป

ทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซนีชนิดนี้  

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยอายมุากกวา 65 ปที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

(influenza vaccine) ระหวางเดือนกนัยายน ถงึเดือนมีนาคม 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดทีม่ีอายมุากกวา 65 ป 

 

 13. สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว (heart failure) ซึ่งไดรับการสั่งใช

ยากลุม ACE inhibitor ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

หลักการและเหตุผล – ยากลุม ACE inhibitor มีบทบาทในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลวทุก

ระยะ 

 สูตรคํานวณ 

 ตัวตั้ง คือ จาํนวนผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งไดรับการสั่งใชยากลุม ACE 

inhibitor ภายใน 12 เดือนทีผ่านมา 

 ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยทัง้หมดที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะหัวใจลมเหลว 
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4. ตัวชีว้ัดหลกัการปฏิบัติงานสาํหรับงานบริการดานการใชยาผดิกฎหมาย (Key Performance 
Indicators for Drug Misuse Services) 6

 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสาํหรับงานบรกิารดานการใชยาผิดกฎหมายนี ้พัฒนาโดย National 

Treatment Agency for substance misuse (NTA) มวีัตถุประสงคคอื เพื่อใชเปรียบเทียบแผนงาน

การบริการของหนวยงานวาสอดคลองกับประชาชนในทองถิ่นนัน้หรือไม โดยใหขอมูลในการประเมิน

คุณภาพบริการในทองถิ่น ซึง่ตัวชี้วัดดงักลาวครอบคลุม 4 ดาน ดังนี ้

1. ระยะเวลารอรับบริการ (waiting times) 

นิยาม: หมายถึง ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรักษาดวยยาตามแผนสําหรับบุคคลที่อาศัยอยู

บริเวณที่การบริการของ Drug Action Team (DAT) เขาถึง โดยวัดจากวันสงตอบุคคลดังกลาว

เขารับการรักษาจนถึงวนัเริ่มการรักษาตามแผนการรักษาทีว่างไวหลงัไดรับการประเมินผลใน

วิธีการบําบัดใดๆ ก็ตาม 

2. อุบัติการณการสงตอใหม (new referrals/incidence) 

นิยาม: หมายถึง บุคคลซึง่อาศัยอยูบริเวณที่การบริการของ DAT เขาถึงที่ไดรับการรักษาดวย

ยาตามแผนการรักษาเปนครั้งแรก คิดเปนสัดสวนของจาํนวนคนทั้งหมดที่ไดรับการรักษาตาม

แผนในปงบประมาณนัน้ 

3. อัตราการรักษาที่เสร็จสมบูรณ/มีการวางแผนจําหนาย (treatment completion/planned 

discharge rates) 

นิยาม: หมายถึง ผูรับบริการจาก DAT ในบริเวณนัน้ที่ไดรับการรักษาอยางเสร็จสมบูรณ ตาม

แผน คิดเปนสดัสวนของจาํนวนจําหนาย (discharges) ทัง้หมด 

4. คาใชจายตอหนวย (unit costs) 

นิยาม: หมายถึง คาใชจายตอหนวยของการรักษา เชน 

การบรกิาร หนวย 

เวชศาสตรฟนฟ ู คาใชจาย/สัปดาห/ผูรับบริการ 

ผูปวยใน (เชน การลางพิษ) คาใชจาย/การรักษา 1 คร้ัง (treatment episode) 

การสั่งใชยาจากแพทยเฉพาะทาง คาใชจาย/สัปดาห/ผูรับบริการ 

การสั่งใชยาจากแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป คาใชจาย/สัปดาห/ผูรับบริการ 

การใหคําปรึกษาแนะนาํตามแผน คาใชจาย/ชั่วโมง 

Structured Day Services คาใชจาย/สัปดาห/ผูรับบริการ 
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