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การประมาณขนาดของปญหาและความญ
สูญเสียทางการเงินของรัฐเมื่อผูปวยมียา
ไวในครอบครองเกนิความจําเปน

ผศ.(พิเศษ) ภญ.นภวรรณ  เจียรพีรพงศ



อะไร คือ แรงบนัดาลใจในการทํา R2Rอะไร คอ แรงบนดาลใจในการทา R2R

อยากทํา
อยากรวาปญหานั้นมีขนาดแคไหนอยากรูวาปญหานนมขนาดแคไหน
ปญหานั้นมีทางแกดวยการทําวิจัย    ญ

   หรือไม
่นั่งทับขุมทรัพยมหาสาร



ที่มาและความสําคัญที่มาและความสําคัญทมาและความสาคญทมาและความสาคญ

รพ. เขารวมโครงการนํารองจายตรงโรคเรื้อรัง
ในป  2547 มีความสะดวกในการเบิกยา  ขาด
ความตระหนักเรื่องจํานวนเม็ดยา
คาใชจายดานยาสูงขึ้น

ยามีราคาสูงขึน้ 
้ ้

ู
จํานวนผูปวยโรคเรื้อรังมีมากขึ้น 
มียาเกินในมอืผูปวย



กระบวนการวธิคีดิในการตัง้คําถามวจิัยกระบวนการวธิคีดิในการตัง้คําถามวจิัยกระบวนการวธคดในการตงคาถามวจยกระบวนการวธคดในการตงคาถามวจย

จากการศึกษาของ ปยะรัตน นิ่มพิทกัษพงศ
และคณะ ในผูปวยหัวใจลมเหลว ที่มีการ
ไดรับยาอยางตอเนื่องไดรบยาอยางตอเนอง
พบวามีผูปวยถึงรอยละ 8.8 ที่มีการไดรับยา

ปมากเกินความจําเปน (MPR > 1.2)



กระบวนการวธิคีดิในการตัง้คําถามวจิัยกระบวนการวธิคีดิในการตัง้คําถามวจิัยกระบวนการวธคดในการตงคาถามวจยกระบวนการวธคดในการตงคาถามวจย

่่คําถามคําถาม ขนาดปญหาคาใชจายดานยาที่ขนาดปญหาคาใชจายดานยาที่
สญเสียอันเนื่องมาจากการไดรับยาสญเสียอันเนื่องมาจากการไดรับยาสูญเสยอนเนองมาจากการไดรบยาสูญเสยอนเนองมาจากการไดรบยา
สําหรับรักษาโรคเรื้อรังมากเกินความสําหรับรักษาโรคเรื้อรังมากเกินความ
 ป  ไ ป  ไตองการ เปนอยางไรตองการ เปนอยางไร



Medication possession ratio, MPR

MPR = จํานวนที่ไดรับจรงิ

จํานวนสมควรไดรับ



ไดรับยาหนึ่งในหารายการที่มีมูลคา
การใชจายมากที่สดในป 2548การใชจายมากทสุดในป 2548   
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ผลลัพธ
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา MPR และยาทั้ง 5 ชนิด
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Mean : 1.08 1.08 1.11 1.081.11



l Over- i i l b dPrevalence Over
pill/1,000 Financial burden

rosiglitazone 62 8 (115/183) 45 137 394 THBrosiglitazone 62.8 (115/183) 45 137,394 THB

valsartan 51.6 (364/706) 37 163,975 THB

rivastigmine 23.2 (32/138) 27 129,889 THB

atorvastatin 36.4 (328/900) 43 332,548 THB

clopidogrel 39.3 (157/399) 35 276,581 THB

Average 42.7 37.4 -

Sum - - 1,040,387 THB

*Over possession is defined as medication possession ratio greater than 1.00.



MPR 1.00-1.20 MPR  >1.20

§ Average prevalence 39.0 3.6Average prevalence 39.0 3.6

§ Average over-pill 25.8 11.6

Pooled financial burden 703,792 THB 336,594 THB

§ Average prevalence and over-pill is calculated based on the prevalence§ Average prevalence and over pill is calculated based on the prevalence 
of over possession from 5 medications



ไดเรียนรอะไรบางจากการไดทาํ R2Rไดเรยนรูอะไรบางจากการไดทา R2R

ไ ็ ี ป ่ ี่ ไ ีไดเห็นวาการมียาเกินเปนสงิทีพบไดบอย และมี
คาใชจายที่สญูเสียไปไมนอย และชี้ใหผูกําหนด
โ ใ โ ในโยบายในระดบัโรงพยาบาลและในระดบัชาติ
ตระหนักถงึปญหาดังกลาว
ไดทีมงาน ไดเครือขาย
สิ่งทีท่ํานั้นเปนการเปดประตขมทรพัย ที่มอียในงานสงททานนเปนการเปดประตูขมุทรพย ทมอยูในงาน
ประจําที่ทําอยูทกุวัน



หนึ่งปที่ผานมา R2R เชื่อมโยงสวิถีการงานอยางไรบางหนงปทผานมา R2R เชอมโยงสูวถการงานอยางไรบาง

ใรายงานผลการวิจัยใหคณะกรรมการเภสชักรรมและ
การบําบัด
จัดทําเวทีแลกแปลี่ยนเรยีนรู 
เจาหนาที่หองยา เภสัชกร แพทย
ผูปวยโรคเรือ้รัง พยาบาล
ผลจากการทํา KMผลจากการทา KM
ทราบพฤติกรรมของทุกฝาย
ทราบขอบกพรองของระบบทราบขอบกพรองของระบบ

สิ่งทีก่ําลังทําคือการจัดทําศูนยเติมยา



ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่จะปฏิบัติ
้ ่แตกตางไปจากครั้งที่ผานๆ มาบาง

่เริมทาํวิจัย ...ยาก
ทําวิจัยตอเนือ่ง  .....ยากกวา
สรางสมดลุใหตัวเอง
สรางทีมพีเ่ลี้ยงสรางทมพเลยง
รวมมอืกันในเครือขาย

ื่ ี ัชวนเพือนหลายๆวิชาชีพชวยกันทาํ


