ทศทางการวจยเชงร
ทิ
ศทางการวิจัยเชิงระบบ
บบ
การใชยาอยางสมเหตุผล

‘RDU H
Hospital’
it l’

วีระศั
วร
ศกด
กดิ์ พุ
พทธาศรี
ทธาศร
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสข
สถาบนวจยระบบสาธารณสุ
ข
2 สิงหาคม 2559

แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา (สวรส.)


สรางคน
สร้
างคน สร้
สรางงาน
างงาน สรางการพฒนาระบบยา
สร้างการพัฒนาระบบยา โดยการศกษาวจย
โดยการศึกษาวิจัย นาไปสู
นําไปส่การเปลี
ารเปลยนแปลง
่ยนแปลง
นโยบาย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

PSRN

3. พัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตยา ชีววัตถุ และ
สมุนไพร

ยุทธศาสตรพฒนาระบบยาแหงชาต
ศส ์ ั
่ช ิ
1. การเขาถึงยา

2.การใชยาอยางสม
เหตุผล

4. พัฒนา
ระบบการ
ควบคุมยา

วิจัยระบบ RDU
วิจัยขับเคลื่อน RUD hospital
วิจัยระบบตนแบบของ RDU Hospital
วจยระบบตนแบบของ
AMR, 2nd phase
Ecohealth/Onehealth AMR in Asia

สปสช สปส กรมบญชกลาง
กรมบัญชีกลาง สสส อย.
อย กสธ คกก.บรหารยา
คกก บริหารยา คกก.พฒนาระบบยา
คกก พัฒนาระบบยา
คกก.EIDs เครือข่ายวิจัยระบบยา/PSRN UHOSnet กสพท กพย. HA TPEIR

แผนงานวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการใชยา
เพอพฒนาระบบการใชยา
ทีเ่ หมาะสมในประเทศไทย
2555-2556
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Intaangible ru
ules ------------------------------------ Tangible rules

Drug use in pharmacy
Regulation & Law
enforcement

•การตอบสนองตอนโยบาย
กลูโคซามีน
•การตอบสนองต
การตอบสนองตอนโยบาย
อนโยบาย
สปสช. ตอการใชยาปองกัน
โรคแทรกซอนในเบาหวาน
Policy: Formulation
& implementation
& Evaluation

•เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยง
การใชยาในผูสูงอายุ
•พัฒนาตัวชี้วัด RDU:
ประเทศ สถานพยาบาล และ
Education /
ชุมชน
Media advocacy

Socio-cultural &
moral systems

ระบบการคัดเลือDrug
กยาuse in groceries
นวัตกรรมที่ราคาแพง
Drug advertising
Drugg use in clinics
Tools and measures for drug
selection, procurement and
inventory management
Tools and measures to
promote RUD & counter
drug promotion
Tools and measures
for cost containment
Surveillance off drug use
Codes of conduct /
Ethical criteria

รูปแบบการสัMedicine
่งใช BDZuse
อยาง
by
prescribers
เหมาะสม
Medicine use
by patients

Beliefs
Attitudes

ความเปนไปไดของระบบ internal audit
ในการสั่งใชยาราคาแพง NED
ศักยภาพของประชาชนใน
การจัดการใหเกิด RDU
Community
empowerment
Social norms
Moral codes

Knowledge

Long-term e
effect ----------------------------------- Imme
ediate efffect

National level -- Health Institute level - - Community level -- Individual level

ASU
รูปแบบการบรรทัดฐานทางสังคม
• สื่อและแผนรณรงค
Self-control/
Self-regulation
• รานยา
• รพ.โรงเรียนแพทย
• change agent 5 พื้นที่
4
• ประเมินผล ASU
Nithima/25.7.55

แผนงานวิจัย
การขับเคลือ
การขบเคลอนโรงพยาบาลสงเสรมการใชยาอยางสมเหตุ
่ นโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผล
ผล
“โรงพยาบาลทั่วไทย ใชยา คุมคา ปลอดภัย ไมซ้ําซอน”

2557-2558
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National level -- Health Institute level - - Community level -- Individual level
Regulation & Law
enforcement

Long-term e
effect ----------------------------------- Imme
ediate efffect

Intaangible ru
ules ------------------------------------ Tangible rules

Drug use in pharmacy
Drug use in groceries
Drug advertising

Drugg use in clinics A: awareness of health
Tools and measures for drug
selection, procurement and
inventory management
Policy: Formulation
& implementation
& Evaluation

Tools and measures to
promote RUD & counter
drug promotion
Tools and measures
for cost containment

Education /
•ตัวชี้วัด สถานพยาบาล
Media advocacy

RDU Hospital

personnell

Medicine use
by prescribers
Medicine use
by patients

Beliefs
Attitudes

S: เครองมอคดกรองความเสยง
เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยง
การใชยาในผูสูงอายุ

Surveillance off drug use
Knowledge
Codes of conduct /
Ethical criteria

Community
empowerment

Socio-cultural &
moral systems

Social norms

• การขับเคลื่อนนโยบาย RDU Hospital

Moral codes

Self-control/
Self-regulation
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สถานการณ RDU จาก รพ.นํารอง
[ขอมล
[ขอมู
ล ต.ค.58-มี
ต.ค.58 ม.ค.
.ค. 59]

ที่มา: ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน และคณะ
ตวชวดทโรงพยาบาลใหความสาคญ
ตั
วชี้วัดที่โรงพยาบาลใหความสําคัญ
และเลือกดําเนินการ
% ผูปวยนอกโรคเบาหวานที่ใชยา metformin
เปนยาชนิดเดียวหรือรวมกับยาอื่นเพื่อ
ควบคุมระดับน้ําตาล โดยไมมีขอหามใช
% ผู
ผปววยโรคไตเรอรงระดบ
ยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขนไปทไดรบ
ขึ้นไปที่ไดรับ
NSAIDs (ยกเวน Aspirin)
% ผูปวยโรคหืดที่ไดรับยา inhaled
corticosteroid
% ใชยาปฏิชีวนะในโรค URI
% ใชยา long-acting benzodiazepine ใน
ผูสูงอายุ

ปาหมาย
เปาหมาย

Mean [min,
[min max]

≥80%

62.04 [34.41, 97.10]

≤10%

3 61 [0,
3.61
[0 40.47]
40 47]

≥80%

58.54 [5.04, 90.05]

≤20%

36.78 [3.61, 63.96]

≤5%

3.51 [0.28, 17.00]
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Software : Drug Dispensing
ที่มา: ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และคณะ

What’s next
ประเด็นในงานวิจัยอนาคต
ประเดนในงานวจยอนาคต
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Research area for RDU implementation

R to R

•
•
•
•
•
•

Identified

M&E
Evaluation research
Sustainability?
Environment support?
System plug-in?
Information?

issue

•
•
•
•
•

Magnitude
Effectiveness?
Efficiency?
Budget implication?
Equity?

KM

Action research

Implement

Analytical research
Health systems research
10

Adopted
policy
•
•
•
•
•

Context?
C
t t?
Acceptability?
Technical feasibility?
Financing & sources?
Resource needed

แลว users ตองการองคความรู
แลว
ตองการองคความรอะไร?
Best practice?
B
i ?
Payment?
Evaluation?
Effective?
Quality?
R to R

Comprehensive
evidence for
decision

Transparent
Participation
empowerment

Providers—Manager—Policy maker—Civil society
11

การสนับสนุน PTC เขมแข็งจากจังหวัด เขต สวนกลาง
ประสิทธิผล ฉลากยา(ใน รพ. และชุมชน) และขอมูลสําหรับประชาชน
ประสิทธิผลของ Tools และ improvement
การสรางความตระหนักรูข
 องผูปวยและชุมชน
การสรางกระแสสังคม
การสรางวัฒนธรรมองคกร
การสรางวฒนธรรมองคกร

ประสิทธิผลของ Self-regulation, integrated รพ.คุณธรรม

“โรงพยาบาลทั่วไทย ใชยา คุมคา ปลอดภัย ไมซ้ําซอน”
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National level -- Health Institute level - - Community level -- Individual level
Regulation & Law
enforcement RDU in

Drug use in groceries

• Primary care setting
• Grocery, drug store
Tools and measures for drug
selection, procurement and
inventory management

Policy: Formulation
& implementation
& Evaluation

Long-term e
effect ----------------------------------- Imme
ediate efffect

Intaangible ru
ules ------------------------------------ Tangible rules

Drug use in pharmacy

Tools and measures to
promote RUD & counter
drug promotion

Awareness of
Drug advertising
• Patients
• Community

Drugg use in clinics

Medicine use
by prescribers
Medicine use
by patients

Beliefs
Attitudes

Tools and measures
for cost containment
Education /
Media advocacy

Surveillance off drug use
Knowledge
Codes of conduct /
Ethical criteria

Socio-cultural &
moral systems Policy level:

Community
empowerment
Social norms

• RDU monitoring
it i
Moral codes
• Policy research for sustainability

Self-control/
Self-regulation
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