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พ่ีสมุาลี  แสงมณี 

 เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระคบรอ้นและ

ประคบเย็น  (ศิริราชเจลลี่แพค) โดยมี

น า้หนกัเหมาะสมกับการประคบตาและมี

ราคาประหยดักว่าใชผ้ลิตภณัฑจ์าก

บริษทัโดยมีคณุสมบัติไมแ่ตกตา่งกับของ

บริษทัอยา่งมีนยัส าคัญ  
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พ่ีสิริวรรณ  ศศิธรโรจนชยั  

2550-2552 : เพ่ิมความมัน่ใจในการใชแ้อลกอฮอล ์70%   

กบัโครงการศึกษาความคงตวั  



ท่ีมา 

Alcohol เปิดแลว้มีอายไุดน้านเท่าไรค่ะ 

 



 



Long-term stability  



•ระบท่ีุฉลากยาของผ ูป่้วยเรือ่งวนัหมดอายขุองแอลกอฮอล ์

และก าหนดแนวปฏิบติัในหน่วยตรวจต่างๆ  



Cost saving and stability 
 

ท่ีมาของโครงการ :  

 ขาดขอ้มลูท่ีชดัเจนถึงความคงตวัของยาเตรียมผสมขนาดนอ้ย  ท าให้

ก าหนดอายจุากผ ูเ้ช่ียวชาญว่ามีอายท่ีุ 1 เดือน ผลิตไดค้รัง้ละปริมาณ

นอ้ยท าใหต้น้ทนุการผลิตสงู และผ ูป่้วยตอ้งกลบัมารบัยาเพ่ิมก่อนถึง

วนันดั 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ : 

 เพ่ือศึกษาความคงตวัของยาผสมขนาดนอ้ย Furosemide, 

Spironolactone และ Hydrochlorothiazide เพ่ือใหส้ามารถก าหนดวนั

หมดอายขุองยาท่ีแทจ้ริง 

Stakeholder : ศนูยพิ์ษวิทยา 

 



Implementation 



ผลได ้

ผลลพัธ ์

ก่อนปรับวันหมดอายยุา 

(ม.ค.-พ.ค.2555) 

หลังปรับวันหมดอายยุา 

(ส.ค-ธ.ค. 2555) 

2. ความถี่ในการมาร.พ.  

- Furosemide 

- Spironolactone 

 

8.00 ครั้ง 

7.28 ครั้ง 

 

2.85 ครั้ง 

      4.57 ครั้ง 

3.เวลาในการจ่ายยา 

ตอ่ผูป่้วย 1 ราย  

- Furosemide 

- Spironolactone 

 

 

7  นาท ี

7  นาท ี

 

 

2 นาท ี

2 นาท ี

4.ความถี่ในการผลิตยา 

- Furosemide 

- Spironolactone 

 

40 ครั้ง (550ขวด)  

36 ครั้ง (448ขวด) 

 

10 ครั้ง (605 ขวด) 

30 ครั้ง (444 ขวด) 

5. ความคุม้ค่า Furosemide 

  รวมภายใน 5 เดอืน สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายได ้ทัง้หมด   

= 128,235 + 11,829.16 + 1,525 = 141,589.20 บาท 

Spironolactone  

= 63,414 + 9,242.22 + 340.02 = 72,996.24 บาท 

  รวมแลว้ภายใน 5 เดอืน มีความคุม้ค่าหรือไดก้ าไร  

= (141,589.20  + 72,996.24) - 60,803.05 = 153,782.39 บาท  



 



Cost utility analysis of Erythropoietin for 
maintaining the Hb in the hemodialysis patient 

 

2552-2554 
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US$10 billion in  
sales worldwide in 2006 

Question ? 

EPO indication 
renal anemia 

•EPO  improve QOL,  
exercise capacity, and  

LVH (cardiac)   
 

Research question & Reason to study 

•What is incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of  
the different Hb when use EPOs ?  

CUA 

Hospital, 
Patient 
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Cost 

Model 

 ICER Effectiveness 
: QALY 

Perspective 
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Cost-effectiveness analysis (Societal perspective) 

 
Hb level (g/dl) 

Incremental cost 
(Baht) 

Incremental 
effectiveness 

(QALYs) 
ICER (Baht/QALY) 

  

>9 to 10 281,863.60 0.36 761,793.51 

>10 to 11 518,497.90 0.85 602,904.53 

>11 to 12 756,878.30 1.04 727,767.60 

>12 982,070.60 1.08 909,324.63 



 

Implement ในหน่วยไตและ

สมาคมโรคไตแห่งปท.ไทย 



2553-2554 



Implement ในหน่วยไตและร.พ.หลายแห่ง  มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผ ูป่้วย

โรคไตขอน าไปใชใ้นการศึกษา  



ผลของนโยบายระบเุหตผุลการใชย้านอกบญัชี 

คดัเลือกกล ุ่มยารบัประทาน    

ท่ีมีมลูค่าสงูของร.พ. 

Statins, PPIs, NSAIDs  

ขอ้มลูการใชย้ากอ่น-หลงัมาตรการ 

• กอ่นมีมาตรการฯ   (Before)                         

เดือน ธ.ค. 2552 – พ.ย. 2553 

• หลงัมีมาตรการฯ    (After)                            

เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2554                     

(มาตรการเริม่เม่ือกลางเดือนธ.ค.2553) 

เหตผุลท่ีแพทยร์ะบ ุกรณีท่ีไม่

สามารถใชย้า ED 

รปูแบบการใชย้าหลงัมี

มาตรการ เช่น NED  ED,          

NED  ED   NED,   NED NED   

ค่าใชจ้่ายกอ่น-หลงัมีมาตรการ 

วิเคราะหด์ว้ย Control Chart 

NED: ยานอกบัญชยีาหลักแห่งชาต,ิ   ED : ยาในบัญชยีาหลักแห่งชาต ิ



มาตรการ 

น ้าท่วม 



มาตรการ 

น ้าท่วม 



ใบสัง่ จ านวนผ ูป่้วย 
78,857 22,047 

  

NED-ED 
36% 

 

 



สนบัสนนุการใชน้โยบายน้ีต่อไป 



การวิเคราะหต์น้ทนุท่ีประหยดัไดข้อง

การเลือกใชร้ะบบการบรรจยุาในซอง 

unit dose ส าหรบัเครื่องจ่ายยา

อตัโนมติั 
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2556-2557 



Automatic Dispensing Machine (ADM) 
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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 



3 ทางเลือกของการบรรจยุาในซอง unit dose  
return

no return

missing

return

no return

correct

collect_new

return

no return

missing

return

no return

correct

collect_present

return

no return

missing

return

no return

correct

separate

Robot (choose any strategy)

รวมยาหลายรายการในแต่ละมื้อ ใน 1 unit dose 

(1 มื้อ = 1 unit dose )  
ไม่น ายาที่รับคืน กลบัมาใชใ้หม่ 

 

แยกแต่ละรายการยาในแต่ละมื้อ ออกเป็นแต่

ละunit dose (1 มื้อ= หลายunit dose ) 
น ายาคืนทัง้หมดกลบัมาใชใ้หม่ 

 

รวมยาหลายรายการในแต่ละมื้อ ใน 1 unit 
dose (1 มื้อ = 1 unit dose ) 
น ายาคืนบางสว่นกลบัมาใชใ้หม่ 
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Separate 

Collect 



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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ผลจาก Tornado diagram  

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีเกิดขึ้น               

มากท่ีสดุ  5  อนัดบั 

1. จ านวนใบสัง่ยาในแต่ละวนั 

2. เวลาในการตรวจสอบขอ้มลูในระบบ (Verify) ต่อ 1 ใบสัง่ 

3. เวลาของการเติมยาในแต่ละวนั 

4. ราคาซอง unit dose 

5. เวลาในการคดักรองขอ้มลู (Screen) ต่อ 1 ใบสัง่ 

 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนการตดัสินใจ 

ราคายาเฉลี่ยต่อเม็ดท่ีบรรจใุน unit dose   การเลือกยาท่ีบรรจใุน
กระบอกของเครือ่ง ADM 
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น าเสนอตอ่ผูบ้ริหารโรงพยาบาล 

 
Collect New option 





งานวิจยั R2R กบัมาตรฐานวิชาชพี 

(1) การบริหารจดัการงานเภสชักรรม  

(3) การส่งเสริมการใชย้าอยา่งเหมาะสม  

(6) การศึกษาวิจยั 



เคล็ดลบัการท างาน R2R2R 

R2R2R 

สงัเกต  

อะไรคือ

ปัญหา 

จะแกไ้ข ? 

Stakeholder ?  
Activity : 

research 

Summary: 

implementation 



ขอบคุณค่ะ 


