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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ภาพรวม 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาตัวชี้วัดในระบบสขุภาพถือวาเปนสิ่งสาํคัญ พบวามหีลายหนวยงานมี

ความพยายามที่จะทําตวัชีว้ัดขึ้นมา ทัง้ทีเ่ปนตัวชีว้ัดของระบบสุขภาพโดยรวม และตัวชี้วัดที่

เฉพาะเจาะจงกับระบบยา หนวยงานบางแหงจัดทําตัวชี้วดัขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตาม และ

ประเมินการทาํงานเปนการภายในของหนวยงานเอง แตบางหนวยงานก็พยายามพฒันาตวัชี้วัด

มาตรฐานเพื่อใชในการประเมิน และเปรียบเทียบหนวยงานประเภทเดียวกนั หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การสรางตวัชีว้ัดในประเทศอเมริกาที่เปนที่รูจักแพรหลายไดแก National Committee for Quality 

Assurance (NCQA) ซึ่งพฒันาตวัชี้วัดมาตรฐานชื่อ HEDIS®, Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organizations (JCAHO) ซึ่งพฒันาตัวชี้วัดชื่อ ORYX™ 

NCQA1 ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาทีเ่ปนหนวยงานเฝาระวังและติดตามคุณภาพของ Manage 

Care Organization (MCO) ทั้งนี ้NCQA มีหนาที่สรางขอมูล และปอนกลับขอมูลใหกับผูที่เกี่ยวของ 

เชน แพทย และ health plans เพื่อใหมกีารปรับปรุง เปลีย่นแปลงคุณภาพการใหบริการแกผูปวยใหดี

ยิ่งขึ้น  และใหขอมูลแกผูบริโภคเพื่อใหมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือก health  plan  

NCQA ไดสรางเครืองมือช้ีวดัที่เรียกวา Health plan Employer Data and Information Set 

(HEDIS) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ดานไดแก คุณภาพการรักษา  การเขาถึงการรักษา  ความพงึพอใจ

ของผูมีสิทธิตอ health plan และความพงึพอใจของผูมสิีทธิตอแพทยผูใหบริการ ทั้งนี ้NCQA มีการ

เผยแพรขอมูลการรับรองคุณภาพของ health plan ซึ่งประชาชนทัว่ไปสามารถเขาชมไดที่เว็บไซต 

www.healthchoices.org โดยขอมูลนี้มีการ update ทกุเดือน 

HEDIS ถือไดวาเปนเครื่องมอืที่ใชวัดประสทิธิภาพการทาํงานของ MCO ที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดสําหรับ Managed Care Industry ของสหรัฐอเมริกา ในชวงตนๆ HEDIS ไมไดมุงเนนการวดั

ประสิทธิภาพในสวนที่เกี่ยวของกับการดูแลการใชยา และการใหบริการเภสัชกรรม และจนถงึทุกวนันี ้

HEDIS ก็ยังไมครอบคลุมตัวชี้วัดเฉพาะดานการบริหารระบบยาของ MCO แตในปจจุบัน HEDIS มี

ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมนิการใชยาสาํหรบักลุมผูปวยเฉพาะ เชน กลุมผูปวยเบาหวาน หอบหืด เปนตน 

และภาพรวมของการใชยาของ MCO สามารถคนไดจากเอกสารTechnical Specifications, Volume 2 

แตการเขาถึงขอมูลในสวนนี้จะตองซื้อในราคาประมาณ 285 USD 

แมวากฎหมายจะไมไดบังคบัใหมีการตรวจสอบ MCO แตพบวา MCO มากกวา 50% ทั่ว

ประเทศ ยนิดทีี่จะรับการตรวจที่เขมขน จาก NCQA ทั้งนี้เปนเพราะผูที่จะตัดสินใจเลือก MCO มกัไมวา

จะเปนหนวยงานที่ซื้อบริการของ MCO หรือผูบริโภค ตางก็ตองการทราบขอมูลที่บงชี้ถึงคุณภาพของ 
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MCO พบวา MCO ที่ไมมีขอมูลปรากฎบนฐานขอมูลของ NCQA  จะถูกมองวามคีุณภาพดอยกวา 

MCO ที่ผานการตรวจสอบของ NCQA แลว โดยทั่วไป MCO จะตองใหขอมูล NCQA ปละ 1 คร้ัง 

JCAHO เปนหนวยงานอิสระ ไมมุงหวังกาํไรที่มีหนาที่หลักในการสรางมาตรฐาน และ

ทําการรับรองหนวยงานในระบบสุขภาพตามมาตรฐานที่ JCAHO กําหนด JCAHO เปนที่

ยอมรับในวงการสุขภาพในระดับประเทศ และเปนสัญลกัษณที่ส่ือถงึความมีคุณภาพ 

หนวยงานทัว่ไปที่ไดรับการรับรองจาก JCAHO จะตองถูกตรวจสอบซ้ําทกุ 3 ป และหากเปน

หองปฏิบัติการจะตองไดรับการตรวจซ้ําทกุ 2 ป   

ORYX™ ตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการทาํงานที่ JCAHO ใชในการประเมนิประสิทธิภาพ

การหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพ ตัวชีว้ัดนี้ครอบคลุมดานตางๆมากกวา 200 ดาน และใน

สวนที่เกีย่วของกับระบบยาไดแกการประเมินการใชยาของผูปวยใน ผูปวยนอกทีเ่ขามารับ

บริการผาตัดเล็ก การติดตามการใชยา และการติดตามผลไมพึงประสงคจากการใชยา ซึ่ง

เกิดขึ้นในโรงพยาบาล Long-term care, และ ambulatory clinics. 

 นอกจากตัวชีท้ี่ใชเปนเครื่องมือของ 2 หนวยงานหลักที่ไดรับการยอมรับทั่วประเทศ ตัวชี้วัดอื่นที่

นาสนใจและเกี่ยวของกับระบบยาของประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี ้

  
ตัวชี้วัดระบบขอมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Pharmacy Information Systems Indicator)2

 หนวยงานภาคเอกชนแหงหนึ่งชื่อ Qualidigm ไดจัดทําแบบวัดเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับระบบ

ขอมูลเภสัชกรรม โดยมวีัตถปุระสงคหลักที่จะศึกษาถงึความครอบคลุมของการเกบ็ขอมูลทางเภสัช

กรรมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส ทัง้นี้แบบวัดดังกลาวประกอบดวยคําถามตางๆ ตอไปนี ้

• มีการเก็บขอมลูที่เกีย่วของกบังานดานเภสัชกรรมในรูปแบบอิเลคทรอนิกสหรือไม 

• หากมี  การเกบ็ขอมูลเปนไปอยางสม่ําเสมอ-ตอเนื่องหรือไม 

• มีการดึงขอมูลจากฐานขอมลูดังกลาวไปรวมกับฐานขอมูลอ่ืนหรือไม 

• หากไมมีการดงึขอมูลออกไปเชื่อมตอกับฐานขอมูลอ่ืน ขอมูลดังกลาวยงัถูกเก็บอยูใน

ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสหรือไม 

• มีการเก็ฐขอมลูตางๆ ของผูปวยในฐานขอมูลอิเลกโทรนกิหรือไม 

• มีการเก็บขอมลูผูปวยที่เขามารับการรักษาแผนกฉุกเฉนิในในฐานขอมลูอิเลกโทรนิกหรือไม 

• มีการเก็บขอมลูดานเภสัชกรรมของผูปวยกลุมอ่ืนนอกเหนือจากผูปวยในหรือไม 

• ฝายเภสัชกรรมใชโปรแกรมการบริหารจัดการขอมูลจากผูขายโปรแกรมหรือไม 

• โปรแกรมที่ใชเปนโปรแกรมอะไร ของบริษัทใด และเหมือนหรือตางจากโปรแกรมของ

โรงพยาบาลอืน่หรือไม 
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• โปรแกรมที่ใชสามารถเชื่อมโยงกบัโปรแกรมอื่นเพื่อดึงขอมูลผูปวยไดหรือไม 

• มีการเก็บขอมลูวิธีการบริหารยาสําหรับผูปวยแตละรายไวในฐานขอมูลอิเลคโทรนิกสหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลแพทยผูรักษาหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลแพทยผูส่ังยาหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลการแพของผูปวยหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลมขีอมูลการวนิิจฉัยโรคสําหรับการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลครั้ง

นั้นๆ หรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลการวินิจฉัยกอนใหผูปวยกลับบานหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลยาในรูปของ National Drug Code หรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลรูปแบบของยาที่ผูปวยไดรับหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลความถี่ในการบริหารยาหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลเวลาที่แพทยส่ังยาหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลเวลาที่มกีารบรหิารยาจริงหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลความไมรวมมือในการบริโภคยาหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลการใชยา Aspirin กอนการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  

24 ชั่วโมงหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลการใชยา Beta blocker กอนการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

24 ชั่วโมงหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลยาที่ส่ังจายกอนกลับบานหรอืไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลการจายเงนิสําหรับการรักษาครั้งนั้นหรือไม 

• ขอมูลที่เก็บในฐานมีขอมูลของผูจายเงนิ หรือช่ือของ health plan หรือไม 

 
ตัวชี้วัดความสามารถในการทํางานของ Pharmaceutical Benefit Management (PBM) 
 PBM เขามาเกี่ยวของในระบบยาในฐานะของตัวแทนของผูใหประกนัโดยทาํหนาทีบ่ริหาร

จัดการระบบยาให ทัง้นีห้นาที่หลกัของ PBM คือการจัดทาํบัญชียาใหกบั Health plan การจัดทาํ 

restriction และ prior authorization การการจัดซื้อยา ตอรองสวนลดคายา และตอรอง rebate 

ประสานกับผูใหบริการเพื่อใหทราบถึงสทิธิประโยชนของผูมีสิทธิในแตละ health plan 

HCFA ไดวาจางบริษทัที่ปรึกษา PricewaterhouseCoopers LLP3 ใหจัดทํารายงานเกี่ยวกับ

ธุรกิจ Pharmaceutical Benefit Management (PBM) เพื่อการเตรียมการรองรับการเพิ่มสิทธิประโยชน
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สําหรับโปรแกรม Medicare ซึ่งจะเพิ่มสิทธิประโยชนดานยาใหผูมีสิทธิ โดยการทาํรายงานมุงเนนใหเหน็

ดานตางๆ ของ PBM  เชนโครงสรางของหนวยงาน กระบวนการทํางาน และ ผลงานของ PBM  

ในสวนของผลงานของ PBM มีการสรุปวัดเปน 2 มิติ คือ  

1) มิติดานตนทุน และการใชยา  

2) มิติดานการใหบริการ 

 
1) ตัวชี้วัดดานตนทุนและการใชยา 

เนื่องจากหนาที่หลกัของ PBM คือการใหบริการแกลูกคา (เชน บริษัทผูจางงาน และ บริษัท 

ประกันสุขภาพ เปนตน) ในการใหบริการดานยาแกผูมสิีทธิ โดยสวนเนนสวนหนึ่งของ PBM คือทาํ

อยางไรจึงจะใหบริการไดดีขณะที่ชวยใหลูกคาประหยัดคาใชจาย ตัวชี้วัดดานตนทนุ และการใชยาจงึ

เปนตัวชีว้ัดสําคัญในการมองผลงานของ PBM ตัวอยางตัวชี้วัดดานตนทนุและการใชยาที่ 

PricewaterhouseCoopers LLP สรุปไวไดแก 

• จํานวนรายการยาเฉลี่ยตอผูมีสิทธิตอป 

• คายาเฉลีย่ตอรายการ 

• คายาเฉลีย่ตอคนตอป 

• คาตอบแทนการใหบริการเภสัชกรรม (dispensing fee) 

• อัตาการใชยาชื่อสามัญ 

• มูลคายาจากการ Rebate 

การเปรียบเทยีบผลจากการวัดคาตางๆ สําหรับแตละ PBM จะตองทําอยางระมัดระวัง 

เพราะหากเปรยีบเทยีบกนัโดยตรงอาจม ีbias ได เชนกรณีของการวัดจํานวนรายการยาที่ผูมีสิทธิไดรับ

เฉล่ียตอคนตอป การวัดคายาเฉลี่ยตอใบสั่ง การวัดคายาเฉลี่ยตอคนตอป เนื่องจากผูมีสิทธิในแตละ 

health plan ที ่PBM ดูแลอยูอาจมีความแตกตางกนั เชน เปนกลุมคนที่อายุตางกนั มโีรคประจําตัวที่

แตกตางกนั ซึง่ปจจัยเหลานีม้ีผลตอจํานวนรายการยาทีไ่ด คายาเฉลีย่ตอใบส่ัง และคายาเฉลีย่ตอคน

ตอปทั้งสิน้ 

การเปรียบเทยีบคาตอบแทนการใหบริการเภสัชกรรมก็ตองทําอยางระมัดระวังเชนกัน 

เนื่องจากคาตอบแทนนี้จะบงบอกถงึตนทนุของผูจายเงนิแลว คาตอบแทนนี้ยังใชเปนเครื่องมือของ 

PBM ในการบริหารจัดการเภสัชกรใหจายยาชื่อสามัญแทนยาตนแบบดวย  

การเปรียบเทยีบอัตราการใชยาชื่อสามัญข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการทั้งจากผูมีสิทธิเองที่เปน

ผูเลือกที่จะใชยาโดยอาจตองรวมจายแพงขึ้น ผูจายยาซึง่อาจไดรับแรงจูงใจจาก PBM หรือนโยบายการ

แทนที่ยา 
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2) ตัวชี้วัดดานการใหบรกิารเภสัชกรรม 

• มีระบบขอมูลที่เชื่อมตอระหวางรานยาที่ใหบริการกับ PBM 

• มีการสงแบบฟอรมเพื่อขอเบิกเงนิคืนภายใน 10 วัน หลงัจากที่ใหบริการไปแลว 

• เอกสารการขอเบิกเงนิคืนมคีวามถกูตอง 

• มีการใหบริการตอบคําถามทางโทรศพัทภายใน 30 วนิาท ี

• จํานวนครั้งของการถามคาํถามทางโทรศัพทที่ไมไดรับการตอบสนอง 

• เวลาในการจดัสงยาสาํหรับบริการ mail order ภายในเวลาที่กาํหนด (5 วัน) 

• ความพึงพอใจในบริการดานเภสัชกรรม 

• ความเร็วในการสงบัตรแสดงตนของผูมีสิทธหิลังจากทีม่ีการทาํบัตรใหม หรือตออายุ

บัตร 

• มีฐานขอมูลผูมีสิทธทิี่ถกูตอง และทันสมยั 

• การสงรายงานการเงนิ และรายงานการบริหารจัดการใหเสร็จภายในวันที่กาํหนด 

 

นอกจาก HCFA จะวาจางบริษัท PricewaterhouseCoopers LLP แลว HCFA ยงัวาจางบริษทั

ที่ปรึกษาอื่น เชน Barents Group ของ KPMG4 ในการพัฒนาตัวชีว้ัดผลงานสําหรับผูที่มีหนาที่บริหาร

ยา (ตามใบสั่ง) ดวย ซึง่ KPMG ไดจัดทําขอเสนอโครงรางการจัดทาํตัวชี้วัดซึง่แบงออกเปนดานตางๆ 

เชนดานการบริหารจัดการ  ดานการกํากับดูแลการใชยา ดานของการควบคุมคาใชจาย และดานของ 

disease management รายละเอียดของตวัชี้วัดสําหรับแตละดานที่เกีย่วของในระบบยามีดังนี ้
1. ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ 

• เวลาเฉลีย่ในสาํหรับกระบวนการเบิกคนืเงนิ 

• เวลาเฉลีย่สําหรับกระบวนการเบิกคนืเงนิ กรณทีี่เปนการเบิกทีม่ีปญหา 

• ความถกูตองในกระบวนการเบิกคืนเงิน 

• จํานวนคาํรองที่เกิดขึ้นในกระบวนการเบกิคืนเงนิ 

• สัดสวนรานยาในพืน้ทีท่ี่อยูในเครือขาย (ซึ่งเปนการวัดจาํนวนผูมีสิทธทิี่ใชบริการของ 

PBM ทางออม)  

• จํานวนรายการยาทัง้หมดที่ใหบริการ 

• จํานวนรายการยาเฉลี่ยตอคนตอป 

ในบรรดาตัวชีว้ัดดานการบรหิารจัดการ พบวาเวลาเฉลีย่สําหรับกระบวนการเบิกคนืเงินจัดได

วาเปนตัวชีว้ัดที่สําคัญมาก และใชเปนตัวชี้วัดหลักในสวนนี้  การหาคาํตอบสําหรับตัวชี้วัดในสวนนี้จะ
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ไดมาจาก รายงานการติดตามการเบิกเงนิคืน รายงานการตรวจสอบการเบิกเงินคนื และ รายงานคํารอง

ที่เกิดขึ้น 
2. ตัวชี้วัดดานการควบคุมการใชยา 

• ความถี่ในการปรับปรุงบัญชียา 

• คาใชจายที่ลดลงจากการติดตามการใชยาเฉลี่ยตอคนตอป 

• อัตราการแทนยาดวยยาชื่อสามัญ 

• อัตราการจายยาตนแบบตามที่เขียนระบุไว  

• ความรวมมือของรานยาในการจายยาตามบัญชียาที ่PBM กาํหนด 

•  ความรวมมือของแพทยในการสั่งยาตามบัญชียาที ่PBM กาํหนด 

องคประกอบที่จัดไดวาเปนหัวใจหลักของการควบคุมการใชยาไดแก การจัดทาํบัญชีรายการยา

สําหรับเบิกจาย และการ update บัญชี  การหาคาํตอบสําหรับตัวชีว้ัดในสวนนี้จะไดมาจากรายงาน

ประจําของ PBM ขอมูลการเบิกคืนคายา (Pharmacy claims) ขอมูลการสั่งยา  และการเชื่อมโยงขอมูล

จากฐานขอมลูบัญชียา ฐานขอมูลการเบกิคืนยา และฐานขอมูลการสัง่ยา  
3. การควบคุมคาใชจาย 

• ตนทนุคายารวม (ตัวชี้วัดเหมือนของ HEDIS®) 

• ตนทนุคายาเฉลี่ยตอคนตอเดือน 

• เปรียบเทยีบคายาที่มกีารใชมาก โดยเทียบราคา AWP กับตนทนุจริงที่จัดซื้อได 

• สัดสวนของเงนิที่ขอคืนได (Rebate) คิดเปนเปอรเซนตเมื่อเทียบกนัคายาทัง้หมด 

• สวนลดทั้งหมดที่ไดรับคิดเปนเปอรเซนตเทยีบกับคายาทัง้หมด 

• คาใชจายที่ลดลงที่เกิดจากการบริหารงานของ PBM 

การควบคุมคาใชจายถือเปนหวัใจหลกัของการทํางานของ PBM และเปนที่สนใจของคนทั่วไป  

แตจนถึงปจจุบันยงัไมมีหนวยงานไหนจัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานสําหรับวัดการควบคมุคาใชจายออกมา 

ทําใหการเปรยีบเทยีบความสามารถของ PBM ทําไดยาก 

การวัดผลงานดานนี้ของ PBM ดูไดจากขอมูลการเบิกคนืคายา (Pharmacy Claim) เปนหลกั 
4. Disease management indicator 

• ตัวชี้วัดประสทิธิผลการรักษา (ข้ึนอยูกับแตละโรค เชน เบาหวานดูจาก HbA1C) 

• การใชยาเปนไปตาม treatment guideline หรือไม 

• รูปแบบการสั่งยาของแพทย 

• เหตุการไมพึงประสงคจากการใชยาที่เกิดข้ึนตอผูปวย 1,000 ราย 

• การใชยาที่ลดลงจากการใชโปรแกรม Disease management 
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• คาใชจายที่ลดลงจากการใชโปรแกรม Disease management 

Disease management program ถกูสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่เชื่อวาสาํหรับผูปวยเรือ้งรังบาง

ประเภท การบริการจัดการเพิ่มเติมพิเศษในบางดานนาจะทาํใหความสําเร็จในการรักษาดีข้ึน หรือ 

อัตราการใชหองฉุกเฉนิลดลง หรือเกิด complication นอยลงเปนตน การวัดความสาํเร็จของ Disease 

management program มกัดูจากฐานขอมูลหลายสวนเชื่อมโยงกัน เชนฐานขอมูลผูปวย ฐานขอมูล

การรักษา และฐานขอมูลเบกิจายคนืคายา 
5. การวัดความพึงพอใจ 

• มีการวัดความพึงพอใจของผูใชบริการการบริหารจัดการระบบยาของ PBM 

• ความพึงพอใจของผูมีสิทธิตอ PBM  

• ความพึงพอใจของผูมีสิทธิตอบริการที่ไดรับ 

สวนใหญการวัดความพึงพอใจ ทําไดโดยใชแบบสอบถาม เชนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูมีสิทธิตอบริการที่ไดรับของ Consumer Assessment of Health Plan Study (CHAPS) ซึ่งอยูใน 

HEDIS® แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการทางเภสัชกรรมของ Foundation for Accountability’s 

(FACCT) Annual Patient Satisfaction Survey  

 

ตัวชี้วัดเปนสิ่งสําคัญ แมจะมีความพยายามทบทวน และจัดทําตวัชี้วดั แตจนถึงปจจุบัน ยังไม

มีหนวยงานรัฐหนวยงานใดทีม่ีตัวชี้วัดมาตรฐานที่ครอบคลุมดานตางๆ อยางครบถวนสาํหรับระบบยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 83 



ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)  ตัวช้ีวัดระบบยาสหรัฐอเมริกา 

เอกสารอางอิง 
                                                 
1. NCQA Overview. Available at, http://  www.ncqa.org/ Communications/ Publications/                     

        overviewncqa.pdf

2. Reporting publicly accountable performance measures of quality in health care. Review of     

        existing database in Rhode Island focusing on the hospital setting. Available at,    

        http://www.health.ri.gov/chic/ performance/quality/quality4.pdf 

3. Study of Pharmaceutical Benefit Management (June, 2001) PricewaterhouseCoopers LLP.    

        Available at, http://www.pcmanet.org/research/ostudies/hcfastudy.pdf 

4. Chawla AJ, Hatzmann MR., Long SR. (2001) Developing performance measures for   

         prescription drug management. Health Care Financing Review. 22(3):71-84 

 
 

 

 84 

http://www.health.ri.gov/chic/

