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ประเทศออสเตรเลีย 
 
ภาพรวม 

การบริหารจัดการใดๆ ก็ตามจําเปนตองมกีารวางแผน ลงมือทาํ ประเมินผลงาน และปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน  การบริหารจัดการระบบยาก็เชนกนั โดยมากองคกรตางๆ มกัมีการวางแผน และ

ปฏิบัติงานตามแผน แตส่ิงทีสํ่าคัญนอกเหนือจากนี้คือการประเมินผลงาน และการปรับปรุง และพัฒนางาน

ใหดีข้ึน 

 

ตัวชี้วัดเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการประเมนิผลการทํางาน  หลายหนวยงานประเทศ

ออสเตรเลียมีการพัฒนาตวัชี้วัดที่เกี่ยวของกับระบบยา เชน Department of Health and Aging, 

Therapeutic Goods Administration และ หนวยงานเอกชนอืน่ ๆ  

 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกบัระบบยาของ Department of Health and Aging1

 ในการรายงานประจําปของ Department of Health and Aging พบวามีการใชตัวชีว้ัดหลายตัวที่

เกี่ยวของในระบบยาเพื่อประเมินผลการทาํงานของหนวยงาน ตัวอยางตัวชี้วัดเหลานีไ้ดแก  

• จํานวนรายการยาที่จายใหแกผูมีสิทธิภายใต PBS  

 แสดงเปนจาํนวนรายการยารวม / ป  

 แสดงเปนจาํนวนรายการยารวมสําหรับผูปวยทัว่ไป (general population) 

 แสดงเปนจาํนวนรายการยารวมสําหรับผูปวยพเิศษ (concessional group)  

• จํานวนรายการยาเฉลี่ยตอคนตอป  

• คาใชจายดานยาทัง้หมด 

• คาใชจายดานยาทีเ่พิ่มข้ึนเปรียบเทียบกับคาใชจายดานยาในปที่ผานมา   

• คาใชจายดานยาตอคนตอป 

• การประมาณการคาใชจาย เทียบกบัคาใชจายดานยาที่เกิดขึ้นจริง (ใหแตกตางจากเปาหมายที่

กําหนดไวไมเกิน + 5%)   

• ความถกูตองในการเบกิจายเงินคนืใหผูใหบริการ (เปาหมายตองถูกตอง 100%) 

• รอยละของรายการยาใน PBS ที่ตองใชหลักฐานความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนเกณฑในการ

พิจารณา  
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• สัดสวนของเงนิที่จายคนืใหรานยา (รวมคาตอบแทนเภสัชกร และคาผลิตภัณฑยา) เมื่อเทียบกับ

คาใชจายทั้งหมดของ PBS  

• มีการตรวจสอบยาใหมที่เขาบัญชี PBS ในดานประสทิธผิล ความปลอดภัย และ ความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร 

• เวลาที่ใชในการดําเนนิการพิจารณายาใหมเขาบัญช ีPBS เปนไปตามที่กาํหนด (เปาหมาย 

ระยะเวลาตั้งแตรับใบสมัคร จน PBAC พจิารณาเสร็จเรียบรอยไมเกิน 17 สัปดาห) 

• จํานวนรายการยาใหมที่เขาบัญชี PBS  

• จํานวนรายการยาในบัญช ีPBS ที่มกีารปรบั หรือแกไขรายละเอียด  

• จํานวนครั้งของการใหบริการขอมูลที่เกี่ยวกับ PBS ผาน PBS information line 

• ความพึงพอใจที่ไดรับจากการรับบริการขอมูลที่เกีย่วกับ PBS ผาน PBS information line 

• จัดทําเลมบัญชี PBS ฉบับปรับปรุง 3 คร้ังตอปทันตามเวลาที่กําหนด (เปาหมาย PBS ฉบับ

ปรับปรุงตองเสร็จสําหรับงวดวันที ่1 ส.ค.  1 ธ.ค.  และ 1 เม.ย.) 

 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกบัระบบยาของ Therapeutic Goods Administration2

 วัตถุประสงคหลักของหนวยงาน TGA คือเพื่อรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิต หรือนําเขาเพื่อจําหนายในประเทศ หรือสงออกนอกประเทศ โดยกระบวนการ

หลักๆ ในการทํางานของ TGA ไดแกการดูแลคุณภาพของผูผลิต-ผูนาํเขาใหเปนไปตามมาตรฐาน การ

ประเมินผลิตภณัฑสุขภาพกอนออกสูทองตลาด และการติดตามผลิตภัณฑสุขภาพหลังจากผลิตภัณฑออก

สูตลาดแลว 

 TGA ไดสรางตัวชี้วัดวัดสําหรับการทํางานของหนวยงานซึ่งเกี่ยวของผลิตภัณฑยาไวดังที่แสดงใน

ตารางดานลาง 
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ตัวชี้วัดสําหรบัยาที่ตองมีใบสั่ง (Prescription Medicines) 
 
ตัวชี้วัด เปาหมาย การวัด 
ขั้นตอนการยื่นใบสมัครเพื่อขอทะเบียนยา

ตามใบสั่ง 

(รับใบสมัคร ตรวจสอบความครบถวนของ

ใบสมัคร ประเมิน และสรุปขอมูล) 

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครเสร็จส้ินภายใน 225 

วันทําการสําหรับยาใหม และ 

เสร็จส้ินภายใน 45 วันทําการสําหรับยาชื่อ

สามัญ 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล clinical trial 50 วันทําการสําหรับ major trial 

30 วันทําการ สําหรับ minor trial 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครเพื่อขอทะเบียนยา

กําพรา 

6 สัปดาห หลังจากไดรับใบสมัคร ทําได 50% ตามที่ตั้ง

เปาเอาไว 

การทําหนาที่เลขานุการใหกับ

คณะกรรมการ Australian Drug 

Evaluation Committee (ADEC) และ

คณะอนุกรรมการของ ADEC 

แจง ADEC ถึงส่ิงที่ตองการรับคําปรึกษา

ภายใน 5 วันทําการ  

นําเสนอขอคิดเห็นจาก ADEC ตอเจาหนาที่

ระดับสูงของ TGA และสงขอสรุปใหบริษัท

ภายใน 1 เดือนหลังจาก ADEC ประชุม 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑที่อยูใน

ทองตลาดแลว (ตามแผนที่กําหนด)และ/

หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรองเรียน 

มีการตรวจสอบตามแผนการที่กําหนดไว 

สุมตรวจผลิตภัณฑที่ไดรับการรองเรียน และ

สรุปผลการตรวจสอบผลิตภัณฑยาภายใน 1 

สัปดาหหลังจากไดรับตัวอยางผลิตภัณฑ 

ทําได 75% ตามแผน

ที่กําหนดไว 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

ติดตามผลไมพึงประสงคจากยา รายงานผลการตรวจสอบผลไมพึงประสงค

จากยาภายใน 3 วันทําการหลังจากประเมิน

โดยผูเชี่ยวชาญ 

เก็บขอมูลดังกลาวในฐานขอมูลของ 

Adverse Drug Reaction Unit (ADRU) 

ภายใน 2 สัปดาหหลังจากทราบผลประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 
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ตัวชี้วัดสําหรบัยาที่ไมตองมีใบสั่ง (Over the Counter Medicine) 
 
ตัวชี้วัด เปาหมาย การวัด 
ขั้นตอนการประเมินยาที่ไมตองมีใบส่ัง ประเมินโดย Medicines Evaluation 

Committee ภายใน 71 วันทําการ 

หากตองสงขอมูลเพิ่มเติม ใหประเมินใหเสร็จ

ภายในไมเกิน 45 วันทําการ 

แจงใหบริษัททราบหลังจาก MEC สรุปผล

ประเมินภายใน 20 วันทําการ 

ทําไดตามที่ตั้งเปา

เอาไว 

พัฒนา และดูแลระบบขอมูลยาที่ไมตองมี

ใบส่ัง 

ใชระบบขอมูล OTC Products Application 

Lodgement (OPAL)  

 

 

เร่ิมใช OPAL OTC 

system (ผลเปนไป

ตามเปา โดยมีการใช

ระบบเมื่อไตรมาศ

แรกของปค.ศ.2005) 

ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑที่อยูใน

ทองตลาดแลว (ตามแผนที่กําหนด)และ/

หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรองเรียน 

มีการตรวจสอบตามแผนการที่กําหนดไว 

สุมตรวจผลิตภัณฑที่ไดรับการรองเรียน และ

สรุปผลการตรวจสอบผลิตภัณฑยาภายใน 1 

สัปดาหหลังจากไดรับตัวอยางผลิตภัณฑ 

ทําได 75% ตามแผน

ที่กําหนดไว 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

การทําหนาที่เลขานุการใหกับ

คณะกรรมการ Medicines Evaluation 

Committee (MEC) 

สรุปขอมูลจาก MEC และสงใหกับบริษัท

ภายใน 5 สัปดาหหลังจากประชุมของ MEC 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

การตรวจสอบใบสมัครเบ้ืองตน เพิ่ม technical screening สําหรับยาที่ยื่น

ขอทะเบียน และแจงบริษัทใหทราบถึงปญหา 

ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพกับบริษัทกรณี

ปญหาที่พบบอยๆ 

ลดเวลาที่ใชในการขอ

ขอมูลเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดสําหรบัการเรยีกเกบ็คืนยา (Medicine Recall) 
ตัวชี้วัด เปาหมาย การวัด 
การประสานใหเกิดการเรียกเก็บยาคืน ยาถูกเรียกเก็บจากทองตลาดภายใน 90 วัน

ทําการ 

เรียกเก็บยาได 50% 

ภายในเวลาที่กําหนด 

ประสานงานในการตรวจสอบปญหากรณี

ยาที่ไดรับการรองเรียนเรื่องยา 

รายงานการตรวจสอบเสร็จส้ินภายใน 65 วัน

ทําการ 

ทําได 100% ตาม

ที่ตั้งเปาเอาไว 

 
ตัวชี้วัดดานยาที่ใชในโรงพยาบาล 
 Therapeutic Assessment Group ของรัฐ New South Wales3 เปนหนวยงานอิสระที่ไมหวังผล

กําไร ซึ่งประกอบไปดวยเภสัชกรที่เชี่ยวชาญดานเภสัชวทิยาคลนิิก  เภสัชกร แพทย ที่มีความมุงมัน่ในการ

สงเสริมใหเกิดการใชยาอยางมีคุณภาพในโรงพยาบาล ไดรวมกันจัดทาํชุดตัวชี้วัดของการใชยาใน

โรงพยาบาลขึน้ภายใตการสนับสนนุทางการเงินจาก Pharmaceutical Education Program (PEP), 

Pharmaceutical Health and Rational use of Medicines (PHARM) Committee และ New South 

Wales Health Department โดยตัวชี้วัดทีพ่ัฒนาขึ้นมามี 3 ชนิดใหญ คือ Process indicator, Impact 

indicator และ Outcome Indicator  

 

รายละเอียดตวัชี้วัดที่สรางขึน้มีดังนี ้
Process indicator 

1. โรงพยาบาลมกีลไกในการใหขอมูลในรูปที่เปนเอกสารไวแกผูปวยหรอืไมในกรณีทีผู่ไดรับยานั้นๆ 

เปนครั้งแรกหลังจากที่แพทยใหผูปวยกลบับานไดหรือไม 

(หมายเหต ุการใชตัวชี้วัดนี้ควรใชสําหรับบางแผนก หรือใชสําหรับยาบางกลุม เชน warfarin) 

2. บุคลากรการแพทยสาขาตางๆ มีโอกาสไดรวมกันคิด และวางแผนการดูแลผูปวยเฉพาะรายดานยา

หรือไม 

3. มีการปฐมนิเทศพยาบาลเรื่องนโยบายของโรงพยาบาลดานยา และการบริหารยาสาํหรับพยาบาล

หรือไม 

4. มีการปฐมนิเทศพยาบาลเรื่องนโยบายของโรงพยาบาลดานยา และการบริหารยาสาํหรับแพทย

หรือไม 

5. ในโปรแกรมการศึกษาของพยาบาลมีการใหการศึกษาเรือ่งการใชยาอยางสม่ําเสมอหรือไม 
6. มีกลไกสําหรับแจงผูปฏิบัติงานในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายดานยาของโรงพยาบาลหรือไม 
7. มีบริการดานเภสัชกรรมคลินิกหรือไม 
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8. มีกลไกในการระบุขอมูลเกี่ยวกับผลไมพงึประสงคดานยาที่เกิดขึ้นในอดีตในเอกสารการขอมูลของ
ผูปวยในหรือไม 

9. มีกลไกในการบงชี้วาผูปวยกอนผาตัดใชยาที่อาจกอใหเกดิปญหาในการผาตัดหรือไม 
10. โรงพยาบาลมนีโยบายที่บังคับใหมีการบนัทกึขอมูล discharge summary เกีย่วกับการเปลี่ยนยา

ระหวางที่ผูปวยรักษาตวัอยูในโรงพยาบาลหรือไม 

11. ใบยาของผูปวยไดรับการออกแบบเพื่อทีจ่ะใหมีการทบทวนยา และส่ังยาใหมอยางนอยทกุๆ 7 วนั 

หรือตามทีก่ําหนดโดย Drug and Therapeutic Committee หรือไม 

12. มีกลไกที่จะรับฟงความกงัวลของผูปวยเรื่องยาหรือไม 
13. กิจกรรมการพฒันาคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลรวมการทาํ Drug Use Evaluation 

หรือไม 

 
Impact Indicators 

1. รอยละของผูปวยที่ไดรับยา Benzodiazepines เมื่อไดรับอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล โดยที่

เมื่ออยูในโรงพยาบาลผูปวยไมไดรับยานี ้

2. รอยละของผูปวยทีเ่ร่ิมไดรับยา Benzodiazepines ระหวางที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และไดรับยา

ตอเนื่องเมื่อไดรับอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

3. รอยละของผูปวยที่ไดรับยา Warfarin หนแรกและไดรับเอกสารทีม่ีขอมูลเกี่ยวกับยา Warfarin 

ระหวางที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 

4. รอยละของผูปวยที่ไดรับบริการเภสัชกรรมคลินิกภายใน 24 ชั่วโมงของการเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

5. รอยละของผูปวยทีเ่ขารักษาตัวดวยอาการ Myocardial infarction และไดรับยา aspirin หลังจาก

ไดรับอนุญาตใหกลับบาน 

6. รอยละของผูปวยหลงัผาตัดเปลี่ยนขอที่ไดรับ low molecular weight heparin 

7. รอยละของผูปวยทีม่ี INR สูงกวา therapeutic range ที่ไดรับการทบทวนขนาดยาโดยแพทยกอนที่

จะมีการใหยา warfarin ในครั้งถัดไป 

8. รอยละของผูปวยทีม่ีการเปลี่ยนแปลใบสั่งยาหลงัจากที่ไดรับคําแนะนาํจากเภสัชกร 
9. รอยละของรายงานเรื่องผลไมพึงประสงคจากยาที่สงถงึแพทย 
10. รอยละของผูปวยทีพ่งึพอใจกับขอมูลยาทีไ่ดรับ 
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11. รอยละของแพทยทั่วไปทีพ่ึงพอใจกับขอมลูยาที่ไดรับจากโรงพยาบาลกรณียาสําหรบัผูปวยที่ไดรับ
การอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

 
Outcome Indicators 

1. รอยละของผูปวยในที่เจ็บปวยเนื่องจากผลของอาการไมพึงประสงคจากยาซึง่ควรจะปองกันได 
2. รอยละของผูปวยในที่เสียชีวติจากอาการไมพึงประสงคจากยาซึ่งควรจะปองกนัได 
3. รอยละของผูปวยที่รายงานวาไมไดรับการดูแลเร่ืองอาการปวดหลงัการผาตัดดีเพียงพอ 
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