
ลดค่าใชจ้่ายไดด้ว้ย Cost Modeling : 

Automated dispensing machine 
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Automated Dispensing Machine 
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เริ่มด าเนินการ 1 ก.พ. 2555 

การจดัยา ยารบัประทานชนิดเม็ด 

กระบอกบรรจ ุ406 กระบอก 

ถาดใสย่าพิเศษ 63 ช่อง 

จ านวนยาท่ีไดร้บั 1 วนั 

หอผ ูป่้วย อษัฎางค ์10 เหนือ – ใต ้

Unit dose 



• การบรรจยุาในซอง unit dose  

 รวมยาหลายรายการในแต่ละมื้อ ใน 1 unit dose                                   
(1 มื้อ = 1 unit dose )  

• การจดัการยาคืนจากหอผ ูป่้วย  

     คิดราคายาคืนใหผ้ ูป่้วยแต่ยาท่ีคืนมาส่วนหน่ึงตอ้งท้ิง                    

     อีกส่วนหน่ึงน ากลบัมาใชใ้หม่  ในผ ูป่้วยรายอ่ืน 

• ความปลอดภยัของผ ูป่้วย ?  

• แนวทางแกไ้ข: ตน้ทนุการด าเนินการ 

– ปรบัรปูแบบการบรรจยุาในซอง unit dose แยกยาเป็นรายการๆ 

ตน้ทนุ ?  

– การบริหารยาใหค้นไขจ้ะเป็นอยา่งไร หากแยกยาเป็นรายการๆ  

– ท้ิงยาท่ีคืนทัง้หมด  ตน้ทนุ ? 
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ท่ีมา 



3 ทางเลือกของการบรรจยุาในซอง unit dose  
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รวมยาหลายรายการในแต่ละมื้อ ใน 1 unit 

dose (1 มื้อ = 1 unit dose )  

ไม่น ายาท่ีรบัคืน กลบัมาใชใ้หม่ 

 

แยกแต่ละรายการยาในแต่ละมื้อ ออกเป็นแต่

ละunit dose (1 มื้อ= หลายunit dose ) น ายา

คืนทัง้หมดกลบัมาใชใ้หม่ 

 

รวมยาหลายรายการในแต่ละมื้อ ใน 1 unit 

dose (1 มื้อ = 1 unit dose ) 

น ายาคืนบางสว่นกลบัมาใชใ้หม่ 
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Separate 

Collect 

ADM 



วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือวิเคราะหห์าระบบการท างานท่ีเหมาะสมของเครือ่ง

จ่ายยาอตัโนมติัระหว่าง 3 ทางเลือกของการบรรจซุองยา 

 



วิธีการศึกษา   

1) ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ัง้หมดในการแกปั้ญหา 

2) คาดคะเนผลท่ีเกิดข้ึนของแต่ละทางเลือก 
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correct กระบวนการท างานปกติท่ีไมมี่การแกไ้ขใดๆ 

missing กระบวนการท่ีมีการแกไ้ขเพราะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน 

return มีการคืนยาจากหอผ ูป่้วย 

no return ไมมี่การคืนยาจากหอผ ูป่้วย 

 



วิธีการศึกษา  

3) วิเคราะหต์น้ทนุของระบบการจดัการซองทัง้ 3 แบบ 

4) ท า Sensitivity Analysis เพ่ือทดสอบความไม่แน่นอนของตวัแปร   

 

  
เก็บขอ้มลูตน้ทนุต่างๆ 

(Separate) 

ท าการวิเคราะหต์น้ทนุท่ีเกิดข้ึน  (Cost Analysis) 

เปรยีบเทียบตน้ทนุท่ีเกิดข้ึน: ทางเลือกท่ีมีตน้ทนุต ่าสดุคือทางเลอืกท่ีควรเลอืก 

Sensitivity Analysis 

เก็บขอ้มลูตน้ทนุต่างๆ ของแบบรวมซอง  

(Collect present, Collect new) 



ตวัแปรท่ีใชใ้น model 

• ตน้ทนุทางตรง (Direct cost) 

•  ตน้ทนุลงทนุ (Capital cost)  

•  ตน้ทนุวัสด ุ(Material cost) 

•  ตน้ทนุค่าแรง (Labor cost) 

• ความน่าจะเป็น (Probability) 

•  ความคลาดเคลื่อนในการจัดยาผิด 

•  การคืนยาจากหอผูป่้วย 

 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู เดอืน ต.ค. – ธ.ค. 2555 

หอผูป่้วย อษัฎางค ์10 เหนอื-ใต ้เฉลีย่ใบสัง่ยา 18 ใบ/หอผูป่้วย/วนั 

ค านวณตน้ทนุทีเ่กิดขึน้โดยเฉลีย่ตอ่ 1 หอผูป่้วย ในระยะเวลา 1 ปี  



ตน้ทนุวสัด ุ(Material cost) 

• ราคาซอง unit dose (บาท) 

• ราคาหมึก ribbon ตอ่ซอง (บาท) 

• ราคายาตอ่เม็ดท่ีบรรจใุน unit dose (บาท) 

 

 

 

ตน้ทนุลงทนุ (Capital cost) 

• เคร่ือง ADM  

 

 

 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้น model 



ตน้ทนุค่าแรง (Labor cost) 

• ค่าแรงเภสชักร 

• ค่าแรงพนกังาน  

• เวลาในการคัดกรองขอ้มลู (นาที/ใบสัง่) 

• เวลาในการคิดราคายา (นาที/ใบสัง่) 

• เวลาในการตรวจสอบขอ้มลูในระบบ (Verify) (นาที/ใบสัง่) 

• เวลาในการเตรียมยา (นาที/ใบสัง่) 

• เวลาในการตรวจสอบยากบัค าสัง่แพทย ์(นาที/ใบสัง่) 

• เวลาของการเตมิยาในแตล่ะวัน (นาที/วัน) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้น model 



Cost utility analysis 
(Discounting rate 3%) 
TreeAge Software 
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ผลการศึกษา 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหต์น้ทนุของทัง้ 3 ทางเลือก (บาท) 

 Chance Collect 

New 

Collect 

present 

Separate 

ตน้ทนุการด าเนินการ 

(บาท/ปี/หอผ ูป่้วย) 195,639 198,507 214,718 

ผลต่างเม่ือเทียบกบั

ทางเลือกท่ีตน้ทนุการ

ด าเนินการต ่าสดุ 

(บาท/ปี/หอผ ูป่้วย) 

- 

(เป็นทางเลอืกที่

มีตน้ทนุต า่

ทีส่ดุ) 

2,868 19,079 
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Sensitivity Analysis 
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ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีเกิดขึ้น               

มากท่ีสดุ  5  อนัดบั 

1. จ านวนใบสัง่ยาในแต่ละวัน 

2. เวลาในการตรวจสอบขอ้มลูในระบบ (Verify) ต่อ 1 ใบสัง่ 

3. เวลาของการเติมยาในแต่ละวัน 

4. ราคาซอง unit dose 

5. เวลาในการคดักรองขอ้มลู (Screen) ต่อ 1 ใบสัง่ 

 

ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

ราคายาเฉลี่ยต่อเม็ดที่บรรจใุน unit dose  
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Sensitivity Analysis 



1. จ านวนใบสัง่ยาต่อหอผ ูป่้วย (number prescription)  

จ านวนใบสัง่ยาเฉลี่ยจากหอผ ูป่้วยท่ีมีการใช ้ADM  คือวนัละ 11-25 ใบสัง่/หอผ ูป่้วย/วนั   
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• collect new  
  เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

• จ านวนใบสัง่ยาต่อวนั  

   ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 



 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ verify ต่อ 1 ใบสัง่ คือ <1 – 4.88 นาที 

 

2. เวลาในการตรวจสอบขอ้มลูในระบบ:นาทีต่อ 1 ใบสัง่ (Verification time) 
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• collect new 
  เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

• ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ verify        
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ  



 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมยาต่อ 1 วนั คือ 18 – 98 นาที 

3. เวลาของการเติมยาในแต่ละวนั: นาทีต่อวนั (Filling time) 
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• collect new  
  เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

• ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเติมยา 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ   



4. ราคาซอง unit dose : บาทต่อซอง (cost of bag) 

ราคาซองในปัจจบุนัอย ูท่ี่  0.669  บาท 
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• collect new  
  เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

• ราคาซอง unit dose  
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 



ระยะเวลาท่ีใชใ้นการคดักรอง ต่อ 1 ใบสัง่ คือ 1.2 – 3.33 นาที 

 

5. เวลาในการคดักรองขอ้มลู : นาทีต่อ 1 ใบสัง่ (Screen time)  
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• collect new  
   เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 

• ระยะเวลาท่ีใชใ้นการคดักรอง

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 

 



ราคายาเฉลี่ยต่อเม็ดท่ีบรรจใุน unit dose 

• collect new จะเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ หากราคา

ยาต่อเม็ดไม่เกิน 2.68 บาท 

• หากราคายาต่อเม็ดสงูข้ึนจะ

ท าใหท้างเลือกท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุคือ collect present 

ราคายาต่อเม็ดท่ีบรรจใุน unit dose ราคาเม็ดละ 0.50-54 บาท 
21 

ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 



• ในสภาวการณปั์จจบุนัวิธีแบบ Collect new เป็นทางเลอืกทีม่ี

ตน้ทนุต า่กว่าทางเลอืกอื่น  

• หากราคายาทีบ่รรจใุน unit dose ตอ่เม็ดสงูขึน้ กว่าเม็ดละ 2.68 

บาทจะท าใหผ้ลของทางเลอืกทีม่ีตน้ทนุต า่ทีส่ดุเปลีย่นเป็น collect 

present อย่างไรก็ตามทางเลอืกแบบ Collect new เป็นทางเลอืกที่

นา่สนใจทางเร่ืองหนึง่ เนือ่งจากความปลอดภยัของผูป่้วย และ

ความสะดวกตอ่ผูป้ฏิบตังิานทัง้ในหอ้งยาและหอผูป่้วย 
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สรปุผลการศึกษา 



ขอ้จ ากดัของงานวิจยั 

• ตวัเลขท่ีใชข้องทางเลือกแบบ separate มีความจ าเป็นตอ้งใชก้ารจ าลอง
รปูแบบเพ่ือใชใ้นการประมาณการ  เนื่องจากไมม่ีขอ้มลูท่ีไดจ้ากการท างานจริง 

• ตวัเลขเรื่องของความนา่จะเป็นท่ีมีการคืนยาหรือโอกาสท่ีเกิดความคลาดเคลื่อน

ทางยา  ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจริง  ซ่ึงอาจตา่งจากตวัเลขของการเกิดความ

คลาดเคลื่อนทางยาท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

• งานวิจยันี้ไมไ่ดน้ าค่าของเหตกุารณไ์มพึ่งประสงคจ์ากการเกิด Medication 
error มาคิดเนื่องจากการประมาณค่าเป็นตวัเงนิกระท าไดย้าก 
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ตวัช้ีวดั (KPI) 
ผลลพัธท่ี์ปฏิบติัได ้

กอ่นด าเนินการ     หลงัด าเนินการ         

1.รปูแบบการจดัการยาคืน มีการน ายากลบัมาใชใ้หม ่ ไมม่ีการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

2.ระยะเวลาการท างาน 

(ขัน้ตอนการคืนยาท่ีจะมี

ความแตกต่าง) 

 430 นาที/เดือน  

หรือ 5,160 นาที/ปี  

(86 ชัว่โมง/ปี) 

265 นาที/เดือน  

หรือ 3,180 นาที/ปี  

(53 ชัว่โมง/ปี) 

3.ค่าแรงการท างาน 14,620 บาท/ปี 9,010  บาท/ปี 

4.มลูค่ายาคืน 2,064 บาท/ปี 4,056  บาท/ปี 

5.ความค ุม้ค่า  ค่าแรงการท างาน  

86 x 170 x 12 

= 14,620 บาท/ปี 

มลูค่ายาคืน 2,064 บาท/ปี 

ค่าแรงการท างาน  

53 x 170 x 12                       

= 9,010 บาท/ปี 

มลูค่ายาคืน 4,056 บาท/ปี 

ดงันัน้คุม้ค่า = (14,620-9,010) + (2,064-4,056) 

= 5,610 - 1,992 = 3,618  บาท/ปี/2 หอผูป่้วย 

ตวัช้ีวดัผลส าเร็จของโครงการและผลลพัธ ์ 



คณุสมบติัของทางเลือกต่างๆ  

ทางเลือก ขอ้ดี ขอ้จ ากดั 
Collect new •ความปลอดภยั 

•สะดวกตอ่การบริหารยาใหผู้ป่้วย 

•ประหยัดคา่ซอง 

•ลดภาระงานของผูป้ฏิบตัิงานใน

หอ้งยาเร่ืองของการคืนยากลบัเขา้

กระบอกยา 

• เกิดคา่ใชจ้่ายจากยาท่ีคืนจากหอผูป่้วย  

(ไมม่ีน  ายากลบัมาใชใ้หม)่ 
• ขัน้ตอนท่ีอาจเพ่ิมขึ้นคือการสง่คืนคลงัเพ่ือท าลายยา              

ซ่ึงการศึกษานี้ไมม่ีการน าคา่ใชจ้่ายในสว่นนีม้าค านวน 

Collect present   
 

•สะดวกตอ่การบริหารยาใหผู้ป่้วย 

•ประหยัดคา่ซอง 

•ยาคืนบางสว่นสามารถน า

กลบัมาใชไ้ดใ้หม ่

• ความไมป่ลอดภยัท่ีอาจเกิดขึ้น (น ากลบัมาจ่ายซ า้) 
• เพ่ิมภาระงานของผูป้ฏิบตัิงานในหอ้งยาเร่ืองของการคืนยา

กลบัเขา้กระบอกยา 
• เกิดคา่ใชจ้่ายเชน่เดียวกบั collect new เพราะมีการคืนยา
และคืนเงินผูป่้วยแตร่.พ.ตอ้งท้ิงยาไปส าหรบัยาบางสว่นเชน่กนั 

Separate 
 

•ความปลอดภยั 

•สามารถน ายากลบัมาใชไ้ดใ้หมท่กุ

รายการท่ีมีการคืน 

 

• ไมส่ะดวกในการบริหารยาใหผู้ป่้วย  
• เสียคา่ซอง ริบบอน และการบ ารงุรกัษาเคร่ืองจัดยา เพ่ิมขึ้น 
• เพ่ิมภาระงานของผูป้ฏิบตัิงานในหอ้งยาเร่ืองของการคืนยา

กลบัเขา้กระบอกยา และในการเติมซอง, ริบบอน 
• ใชร้ะยะเวลาในการจัดยาโดย ADM ตอ่ 1ใบสัง่เพ่ิมขึ้น 
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