ขับเคลือ่ นคุณภาพ เพือ่ ประสิ ทธิภาพ
และความยัง่ ยืน
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คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การดูแลสุขภาพ (20 ท่าน) ในคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
และปฏิรูประบบสาธารณสุขด้ านการคลังสุขภาพและระบบ
หลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการจัดทําแนวทางการ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ร่วมให้ ข้อคิดเห็น
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แนวคิดการปฏิรูปและขับเคลือ่ นการพัฒนาหลักประกัน
สุ ขภาพถ้ วนหน้ า สู่ ประสิ ทธิภาพของการใช้ ทรัพยากร
โดยยกระดับประสิ ทธิผลของระบบการดูแลสุ ขภาพ
ปั ญหาคุณภาพบริการ
และการดูแลตนเอง
การใช้ บริการ
ที่เกินจําเป็ น
การขยายโครงสร้ าง
ระบบบริการ

ค่ าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุน
ที่หลีกเลี่ยงได้
เพิ่มต้ นทุน
ค่ าดําเนินการ
เพิ่มต้ นทุน
ในการลงทุน
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หลักการและเหตุผล
ข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่าการใช้บริ การสุ ขภาพจํานวนหนึ่ง เป็ นการ
ใช้บริ การสุ ขภาพที่หลีกเลี่ยงได้ ป้ องกันได้ ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการใช้ที่เกินจําเป็ น
การใช้บริ การสุ ขภาพที่หลีกเลี่ยงได้หรื อไม่เหมาะสม อาจมีสาเหตุมาจากคุณภาพของระบบบริ การสุ ขภาพ
และศักยภาพในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน ปัจจัยใดปั จจัยหนึ่ง หรื อทั้งสองปัจจัยทั้งสองกลุ่มร่ วมกัน
นอกจากการใช้บริ การสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงได้ หรื อเกินจําเป็ นจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทําให้เกิดความจําเป็ นที่ตอ้ งขยายโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริ การสุ ขภาพ
เพิ่มเติม กลายเป็ นภาระงบประมาณเพื่อการลงทุน และดําเนินการเพิ่มขึ้น
การทําให้ระบบการดูแลสุ ขภาพมีประสิ ทธิผล ลดการใช้บริ การสุ ขภาพในกลุ่มที่หลีกเลี่ยงได้ จะนําสู่การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรสุ ขภาพในระบบหลักประกันสุ ขภาพได้
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เป้ าประสงค์
ลดการใช้บริ การสุ ขภาพในส่ วนที่สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงได้ เพือ่ นําไปสู่การประหยัด
การใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุ ขภาพ โดยไม่มีผลกระทบเชิงลบการ
เข้าถึงบริ การและคุณภาพของบริ การสุ ขภาพที่ประชาชน
ประมาณเบื้องต้นหากสามารถดําเนินการได้ประสบความสําเร็ จภายใน 5 ปี น่าจะสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุ ขภาพได้ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5,000-5,700 ล้านบาท
ตั้งแต่ปีที่ 5 ถึงปี ที่ 20 ของการดําเนินการเป็ นต้นไป
ให้มีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในบริ การสุ ขภาพในส่ วนที่สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงได้ ใน
ด้านระบาดวิทยา และ/หรื อต้นทุนค่าใช้จ่ายในประเด็นที่ยงั ไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานในประเทศไทย
เพือ่ นํามาใช้เป็ นสารสนเทศเพือ่ การวางแผนบริ หารจัดการ และพัฒนาข้อเสนอการปรับปรุ ง
ระบบการดูแลสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นในลําดับต่อไป
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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1. สถานการณ์ Preventable illnesses
 Vaccine preventable diseases : Influenza ป้ องกันรายป่ วย

ได ้ 17.5% และลดค่าใชจ่้ ายได ้ 23.2% (Dayan, 2001.)
 Life-style modifiable diseases: DM ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ได ้ 34%
ในระยะ 10ปี (Knowler, 2009.)
ี่ งต่อการ
 Injuries: Traffic มาตรการทีด
่ ี สามารถลดความเสย
บาดเจ็บในผู ้โดยสารยานพาหนะ 33-55% (Turner, 2005.)
การบาดเจ็บในผู ้สูงอายุ: 30-55% Reduction ของการผลักตก
หกล ้ม จากมาตรการทีเ่ หมาะสม
 Advanced-stage cancer : lung, breast, cervix, Liver-bile,
Colo-recta ลดค่าใชจ่้ ายในการรักษาได ้ 30-70% เมือ
่
เปรียบเทียบการรักษาใน Stage1 กับ Stage4 ขึน
้ กับชนิดของ
มะเร็ง (Hankin‐Wei, 2016.)
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ต ้นทุนต่อ
หน่วย

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย
(‘000)

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถ
หลีกเลีย
่ งได ้ หากมีแนวทาง
เหมาะสม

3,876
บาทต่อ IP
admission

11,258.7

ป้ องกันรายป่ วยได ้ 17.5%
และลดค่าใชจ่้ ายได ้ 23.2%

Life-style DM
DM รายใหม่ 9,347
modifiable (Pop.>15 ปี ) 38,415 /ปี
บาท/คน/ปี
diseases

359,082.3

27,694
บาทต่อ IP
admission

125,940.7

ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น

ประชากร
เป้ าหมาย

Vaccine
Influenza
preventabl (Pop.<16ปี )
e diseases

Injuries

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก
2,905 ราย
ต่อปี

ประชากรไทย COPD
ทีส
่ บ
ู บุหรี่
4,588 ราย
(11.4 ล ้านคน (IP)
(อัตรา
ปี 2557)
20.7%)
ประชากรไทย บาดเจ็บทาง
ถนนTraffic
ทัง้ หมด
(46.5ลานคน) (admit)
107,123 คน/
ปี 2557
การบาดเจ็บ ผสอ.ไทยจะหก
ในผู ้สูงอายุ
ล้ มประมาณร้ อย
ไทย
ละ 20
(Pop.14.6
(909 คนผสอ
ล ้าน)
ตายจากหกล ้ม)

รอการ
รวบรวม
ข ้อมูล

ค่าใชจ่้ าย
ในการักษา
fall

ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ได ้ 34% ใน
ระยะ 10ปี

……..

มาตรการทีด
่ ี สามารถลด
ี่ งต่อการบาดเจ็บ
รอการรวบรวม ความเสย
ในผู ้โดยสารยานพาหนะ
ข ้อมูล
33-55%
30-55% Reduction ของ
ต ้องการ
การผลักตกหกล ้ม จาก
ึ
การศกษาและ มาตรการทีเ่ หมาะสม

ประมาณการ
อย่างเป็ นระบบ

ค่าใชจ่้ ายที่
อาจประหยัด
ได ้

2,589,501
บาทต่อปี

122,087,982
บาทต่อปี

……..

………

……….
8

ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น

ประชากร
เป้ าหมาย

Advanced- cancer (Lung)
stage
cancer
(Pop.<70
ปี )

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก
9668.09

ต ้นทุนต่อ
หน่วย
24,163

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย
(‘000)
233,607,236

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถ
หลีกเลีย
่ งได ้ หากมีแนวทาง
เหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายที่
อาจประหยัด
ได ้
70.08 ล ้าน
บาทต่อปี

(ใช ้ 30%
คํานวณ)
58,777,378 ลดค่าใชจ่้ ายในการรักษาได ้ 1,763.32 ล ้าน
30-70% เมือ
่ เปรียบเทียบ
บาทต่อปี
การรักษาใน Stage1 กับ
Stage4 ขึน
้ กับชนิดของ
199,215,360
5,976.46 ล ้าน
มะเร็ง
บาทต่อปี

cancer
(Cervix)

3146.99

18,677

cancer
(Breast)

10058.28

19,806

cancer (Liverbile)

10907.15

25,468

277,779,024

8,333.37 ล ้าน
บาทต่อปี

cancer (Colorectal)

14659.19

34,757

509,511,865

15,285.35
ล ้านบาทต่อปี
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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2. Inappropriate drug use : สถานการณ์
• WHO นโยบายการส่งเสริ มการลดใช้ ABT
 ลด antibiotic use; 15‐18% in acute diarrhea (AD), 22‐30% in URI) (Holloway KA et al., 2016)
 ลด antibiotic prescription; 75% in acute diarrhea, 82% and URI (Boonyasiri A
andThamlikitkul V, 2014)

• Impact of antimicrobial stewardship in critical care: a systematic
review. (Kaki R et al., 2011)
 ลด antimicrobial utilization; 11%–38%
 ลด rates of antibiotic resistance; 33%‐79%.
 ลด antibiotic cost in ICUs; 26%‐72%.

• Estimation of Financial Burden Due to Oversupply of Medications for
Chronic Diseases (Chaiyakunapruk N et al., 2012)
 financial loss due to medication oversupply; 3.77% of total medication costs of chronic
diseases patients
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2. Inappropriate drug use : สถานการณ์
1) การสัง่ จ่ายยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม  เพิ่มค่าใช้ จา่ ย, การติดเชื ้อดื ้อยา, ใช้ ยาราคา
แพงขึ ้น, มีการนอน รพ. นานขึ ้น และเกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ ้น

ภาณุมาศ ภูมาศ และสุพล ลิมวัฒนานนท์. (2553) พบว่า การรักษา
ื้ ดือ
ผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชอ
้ ยา
ื้ ไม่ดอ
• มีมล
ู ค่ายาสูงกว่าการรักษาผู ้ป่ วยติดเชอ
ื้ ยา ประมาณ 1.755.16 พันล ้าน หรือสูงกว่ารายละ 19,947-58,855 บาท
• จํานวนวันนอนทีน
่ านกว่า เฉลีย
่ ประมาณ 0.87-23.03 วันต่อราย
ื้ ดือ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การติดเชอ
้ ยาแต่ละชนิด
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2. Inappropriate drug use : สถานการณ์
2) ค่าใช้ จา่ ย ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง (สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557: หน้ า 12 )
• OP : DM =1,172, HT = 831, CHD = 1,109, CVD = 1,629 บาทต่อราย
• IP : DM = 10,217, HT = 4,586, CHD = 28,633, CVD = 29,571 บาทต่อราย
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2. Inappropriate drug use : สถานการณ์
3) การได้ รับยาจํานวนหลายขนาน (poly‐pharmacy) โดยเฉพาะผู้สงู อายุ
ที่มีโรคเรื อ้ รังหลายโรคร่วมกัน
• เพิ่มโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา
• การไม่ให้ ความร่วมมือในการใช้ ยา
• อาจทําให้ ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ ้น
• ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาที่เพิ่มมากขึ ้น
้
ชนัตถา พลอยเลือ
่ มแสง และคณะ (2554) ผู ้สูงอายุทใี่ ชยาตั
ง้ แต่ 5 ชนิด
ขึน
้ ไป (Polypharmacy) ใน รพ.ระดับทุตย
ิ ภูม ิ มีโอกาสเกิดอันตรกิรย
ิ า
้
ระหว่างยากับยามากกว่าผู ้สูงอายุทใี่ ชยาน
้อยกว่า 5 ชนิด 50.4%
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
14

Cost saving by more appropriate drug use ?
• ลดปริ มาณของการใช้ ยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็ น ในกรณีการรักษาเป็ นผู้ป่วยนอก หรื อการดูแล
รักษาในระดับปฐมภูมิ
• ป้องกันอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดเชื ้อดื ้อยาในกรณีการติดเชื ้อในโรงพยาบาล ด้ วยสาเหตุมา
จากการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินจําเป็ น
• ลดปริ มาณของการใช้ ยาแก้ ปวดในกลุม่ Non‐opioid analgesic ที่ไม่เหมาะสม
• ลดการครอบครองยา หรื อการสัง่ ยาให้ แก่ผ้ ปู ่ วยเกินกว่าปริ มาณที่มีการใช้ จริ ง
• ศึกษาการจัดการที่เหมาะสม สําหรับกรณีผ้ ปู ่ วยได้ รับยาหลายขนาน (ตังแต่
้ 5 ขนานขึ ้นไป)

15
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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3. สถานการณ์ Inappropriate outpatient visits
้ การระดับตติยภูมท
 การใชบริ
ิ เี่ กินจําเป็ น
ึ ษาในผู ้ป่ วย ENT
การสง่ ต่อทีไ่ ม่จําเป็ นได ้ 15% กรณีศก
(Mahalingam, 2014)

้ การทีห
 การใชบริ
่ ้องฉุกเฉินทีไ่ ม่เหมาะสม
้ การได ้ 18% (Coleman, 2001)
การใชบริ

 ผู ้ป่ วยเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับ Sub-optimal care
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ผู้ป่วยเรื อ้ รั งที่มาพบแพทย์ มากกว่ า 4 ครั ง้ ต่ อปี
66

64

63.94

%

62

60

58

57.28

56.88

56

54

52
DM

HT

DLP

ที่มา : โครงการศึกษารูปแบบการใช้ บริการผู้ป่วยนอกโรคเรื อ้ รังที่สําคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดกลุม่ ผู้ป่วยนอก เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สําหรับระบบสวัสดิการ
19
รักษาพยาบาลของข้ าราชการ (จิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์ และคณะ)

กรณีตวั อย่าง Quality-based cost saving
ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น

ประชากร
เป้ าหมาย

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก

ต ้นทุนต่อ
หน่วย

% การใช ้
บริการทีเ่ กิน
จําเป็ น

ผลต่าง
ต ้นทุนการ
จัดบริการ

ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง
ทีค
่ วบคุมโรค
ได ้ไม่ด ี

% การใช ้
บริการทีเ่ กิน
จําเป็ น

ผลต่าง
ต ้นทุนการ
จัดบริการ

ผู ้ป่ วยทีร่ ถ
ฉุกเฉินนํ าสง่

% การใช ้
บริการทีเ่ กิน
จําเป็ น

ผลต่าง
ต ้นทุนการ
จัดบริการ

ผู ้ป่ วยทั่วไป
ทีม
่ าโดยไม่นัด
หมาย

% การใช ้
บริการทีเ่ กิน
จําเป็ น

ผลต่าง
ต ้นทุนการ
จัดบริการ

ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง
ทีค
่ วบคุมโรค
ได ้ไม่ด ี

DM, HT,
DLP ทีม
่ าพบ
แพทย์
> 4 ครัง้ ต่อปี
พบ 56-64%

16,996 –
19,970 บาท
ต่อคนต่อปี

้ การ คนไทยทีใ่ ช ้
การใชบริ
ิ ธิตามระบบ
ระดับตติยภูม ิ สท
ทีเ่ กินจําเป็ น หลักประกัน
สุขภาพ
้ การ
การใชบริ
ทีห
่ ้อง
ฉุกเฉินทีไ่ ม่
เหมาะสม

ผู ้ป่ วยเรือ
้ รัง
ทีไ่ ด ้รับ
Suboptimal
care

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย (‘000)

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถหลีกเลีย
่ ง
ได ้ หากมีแนวทางเหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจ
ประหยัดได ้

ึ ษา
ให ้มีการศก

ึ ษาในผู ้ป่ วย ENT
กรณีศก
Intervention ทีเ่ หมาะสม ลด
การสง่ ต่อทีไ่ ม่จําเป็ นได ้ 15%

ประมาณการ
ตามผล
ึ ษา
การศก
ประมาณการ
ตามผล
ึ ษา
การศก

ึ ษา
ให ้มีการศก

ึ ษา
ให ้มีการศก

การจัดให ้มี Intervention ที่
้ การ
เหมาะสม อาจลดการใชบริ
ได ้ 18%

ประมาณการ
ตามผล
ึ ษา
การศก

ึ ษา
ให ้มีการศก

ประมาณการ
ตามผล
ึ ษา
การศก

1,323,355.6

ประมาณการ
ตามผล
ึ ษา
การศก

ึ ษาเชงิ ลึก
ให ้มีการศก
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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4. Avoidable admission (สถานการณ์)
• Interventions to reduce unplanned hospital admission: a series of systematic
reviews (Purdy S et al., 2012)
 Case Management  ลด admissions rate 39%
 Specialist clinics  ลด admission rate 49%
 Medication review by clinical pharmacists  admission rate 25%

• Potentially preventable hospitalisations : a review of the literature and
Australian policies (Clinical Epidemiology & Health Service Evaluation Unit,
2009)
 Self-management programs ลด admissions rate 36% (asthma)
 Chronic care model  ลด admissions rate 22 -42%
 Multidisciplinary team  ลด admissions rate 30-64% (CHF,
asthma)
22

4. Avoidable admission (สถานการณ์)
• The effectiveness of interventions for reducing ambulatory sensitive
hospitalisations: a systematic review (Basu A and Brinson D, 2008)
 Disease mgt. programe  ลด admissions rate 13-31%
(multiple conditions, elderly with CHF, DM)
 การเพิม
่ access to care  ลด admissions rate 21-38% (all or
multiple conditions)
 Educational Interventions  ลด admissions rate 26-54 %
 Telehealth application  ลด admissions rate 21-29 %

23

Cost saving by reducing avoidable admission ?
• ลดการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่จําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในกรณีที่สามารถป้องกันได้ ด้วย
ประสิทธิผลของการดูแลในระดับปฐมภูมิ
 เบาหวาน
 ความดันโลหิตสูง
 ภาวะหัวใจวาย (Congestive heart failure)
 โรคปอดอุดตันเรื อ้ รัง
 โรคหอบหืดในผู้ใหญ่
 โรคหอบหืดในเด็ก
24
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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5. Excessive length of stay in hospitals (สถานการณ์)
• Organisational interventions to reduce length of stay in hospital: a rapid
evidence assessment (Miani C et al., 2014)
• Discharge planning from hospital (Goncalves‐Bradley DC et al., 2016)
• Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of
stay and hospital costs (Rotter T et al., 2010)
Multidisciplinary care  ลด LOS 2-6 days (stroke ward)
Case management  ลด LOS 0.24 days (CHF)
Specialist nurse staffing  ลด LOS 1.35 days
Exercise interventions  ลด LOS 19.7 days (istroke survivors)
Discharge planning  ลด LOS 0.2 days (all settings)
Early supported discharge  ลด LOS 7 days (after stroke), 2.6-15 days
(after ischaemic or haemorrhagic)
 clinical pathway  ลด LOS 1.9 days (CHF)
 clinical pathway  ลด LOS 1.67 days (pneumonia), 0.90 days (suspected MI)
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Cost saving by reducing excessive length of stay in hospitals ?

• ลดจํานวนวันนอนของผู้ป่วยในที่เกินจําเป็ นในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ
• ศึกษาและปรับปรุงความเหมาะสมของการใช้ เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤติ

28
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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6. สถานการณ์ Hospital acquired conditions
ื้ ทางเดินปั สสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ
 การติดเชอ
10% (Crouzet, 2007)

ื้ ในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดสว่ นกลาง
 การติดเชอ
53 - 66% (Climo, 2013 & Coopersmith, 2002)

ื้ ปอดอักเสบจากการใชเครื
้ อ
 การติดเชอ
่ งชว่ ยหายใจ
33 - 40% (Morris, 2011 & Garcia, 2009)

 แผลกดทับ
10 - 20% (Still, 2013 & Uzun, 2009)

ื้ แผลผ่าตัด
 การติดเชอ
7% CABG (Dohmen, 2009)

 ภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากยา
prevalence ของ ADE 14% (Trivalle, 2010)
31

Hospital acquired conditions (Mean)
16

14.77

14
12

ต่อ 1,000 วัน

10
2014

8

6.8

6

2016

5.13
4.01

4
2

2015

6.73

2.13

1.53

1.56

1.37

1.3

1.17

0.65

0
CAUTI

CABSI

VAP

Pressure sores

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรี ยบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project: THIP) (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)32

กรณีตวั อย่าง Quality-based cost saving
ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น
Hospitalacquired
infection

ประชากร
เป้ าหมาย

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถหลีกเลีย
่ ง
ได ้ หากมีแนวทางเหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจ
ประหยัดได ้
285.911
ล ้านบาท

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
ื้ ทางเดินปั สสาวะจากการ
อัตราการติดเชอ
คาสายสวนปั สสาวะ 10%

ประมาณการตาม
ึ ษา
ผลการศก

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
ื้ ในกระแสเลือดจากการคา
อัตราการติดเชอ
สายสวนหลอดเลือดสว่ นกลาง 53-66%

14.77 (4.2687.78) ต่อ 1,000
วันนอนผู ้ป่ วยในที่
้ อ
ใชเครื
่ งชว่ ย
หายใจ (THIP)

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
ื้ ปอดอักเสบจากการใช ้
อัตราการติดเชอ
เครือ
่ งชว่ ยหายใจ 33-40%

ึ ษา
ให ้มีการศก

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
ื้ แผลผ่าตัด CABG 7%
การติดเชอ

ประมาณการตาม
ึ ษา
ผลการศก

2.68% (0.13%5.72%) (THIP)

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
การเกิดแผลกดทับ 10-20%

ประมาณการตาม
ึ ษา
ผลการศก

เฉลีย
่
ประมาณ
6.9%

1. Catheterassociated
UTI

่ ละคา
ผู ้ป่ วยทีใ่ สแ
สายสวนปั สสาวะ

1.53 (0.76-3.01)
ต่อ 1,000 วันทีค
่ า
สายสวนปั สสาวะ
(THIP)

2. Catheterrelated blood
stream
infections

่ ละคา
ผู ้ป่ วยทีใ่ สแ
สายสวนหลอด
เลือดสว่ นกลาง

1.17 (0.99-1.78)
ต่อ 1,000 วันทีค
่ า
สายสวนหลอด
เลือดสว่ นกลาง
(THIP)

3. Ventilatorassociated
pneumonia

ผู ้ป่ วยทีใ่ ส่
เครือ
่ งชว่ ยหายใจ
(212,777 คน)

4. Surgical
site infection

ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการ
ผ่าตัด

5. Pressure
sores

ผู ้ป่ วยนอนติด
เตียง

Adverse
drug event

ผู ้ป่ วยในของ
โรงพยาบาล

(7x106 admission)

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย (‘000)

ื้ ให ้ลดลงได ้ 1%
ป้ องกันการติดเชอ
ของจํานวนผู ้ป่ วยใน (ข ้อมูลปี ท ี่
ื้ ตํา่ ทีส
อัตราติดเชอ
่ ด
ุ )

ผู ้ป่ วยในของ
โรงพยาบาล

(7x106 admission)

ต ้นทุนต่อ
หน่วย

ให ้มี
ึ ษา
การศก

ประมาณ
5,919.50 ต่อ
ครัง้ (2548)

2,859,118

ึ ษา
ให ้มีการศก

การให ้ Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
prevalence ของ ADE 14%

ประมาณการตาม
ึ ษา
ผลการศก

ประมาณการตาม
ึ ษา
ผลการศก

ประมาณการตาม
ึ 33
ผลการศก
ษา

กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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7. สถานการณ์ Avoidable readmissions
 Congestive Heart Failure readmission
11 - 51% (Ryan, 2014 & Harris, 2014 & Rabbat, 2012)

 Acute Myocardial Infarction readmission
34% (Harris, 2014)

 DM readmission
5% (Healy, 2013)

 COPD readmission
29% (Casas, 2006)

 Asthma readmission
54% &

Cost 53% (Castro, 2003)
35

Readmission (28 Days)
(ปี 2011‐2015)
12000

10000

ราย

8000

6000

4000

2000

0

CHF

AMI

DM

COPD

Asthma

SS

312

255

168

165

47

CS

968

570

452

1204

33

UC

6833

3410

3864

10687

323
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กรณีตวั อย่าง Quality-based cost saving
ประเด็นทีเ่ ป็ น
จุดเน ้น

ประชากร
เป้ าหมาย

อุบต
ั ก
ิ ารณ์หรือ
ความชุก

ต ้นทุนต่อ
หน่วย

1. Congestive
Heart Failure
readmission

ผู ้ป่ วย CHF ที่
รับเข ้ารักษาใน
รพ.

2,705
readmissions

รอผลการ
วิเคราะห์
ข ้อมูล

2. Acute
Myocardial
Infarction
readmission

ผู ้ป่ วย AMI ที่
รับเข ้ารักษาใน
รพ.

1,412
readmissions

รอผลการ
วิเคราะห์
ข ้อมูล

3. DM
readmission

ผู ้ป่ วย DM ที่
รับเข ้ารักษาใน
รพ.

1,495
readmissions

รอผลการ
วิเคราะห์
ข ้อมูล

4. COPD
readmission

ผู ้ป่ วย COPD
ทีร่ ับเข ้ารักษา
ในรพ.

4,019
readmissions

รอผลการ
วิเคราะห์
ข ้อมูล

5. Asthma
readmission

ผู ้ป่ วย Asthma
ทีร่ ับเข ้ารักษา
ในรพ.

134
readmissions

รอผลการ
วิเคราะห์
ข ้อมูล

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย (‘000)

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถหลีกเลีย
่ ง
ได ้ หากมีแนวทางเหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจ
ประหยัดได ้

-----------

การให ้ Intervention (health
services) สามารถลดอัตราการรับ
กลับเข ้ารพ.ของผู ้ป่ วย Heart
Failure 11-51%

รอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล

การให ้ Intervention (health
services) สามารถลดอัตราการรับ
กลับเข ้ารพ.ของผู ้ป่ วย AMI 34%

รอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล

-----------

การให ้ Intervention (health
services) สามารถลดอัตราการรับ
กลับเข ้ารพ.ของผู ้ป่ วย DM 5%

รอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล

-----------

การให ้ Intervention (health
services) สามารถลดอัตราการรับ
กลับเข ้ารพ.ของผู ้ป่ วย COPD 29%

รอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล

-----------

การให ้ Intervention (health
services) สามารถลดอัตราการรับ
กลับเข ้ารพ.ของผู ้ป่ วย Asthma
54% ลด Cost 53%

รอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล

-----------
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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8. สถานการณ์ Preventable Long-term care Complication
 Stroke: > 90% ของภาระจาก Stroke สามารถป้ องกันได ้จาก

ิ ธิผลในการจัดการกับความเสย
ี่ งทีส
มาตรการทีม
่ ป
ี ระสท
่ ามารถ
ปรับเปลีย
่ นได ้ (Feigin, 2016.)
Chronic Kidney diseases (CKD): มาตรการทีด
่ น
ี ํ าสู่ 50%
Reduction in end-stage kidney dis. and death (Franklin, 2015)
ผู ้ป่ วย CKD-Chronic dialysis: มาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสมสามารถ
ลดผู ้ป่ วยรายใหม่ทต
ี่ ้องบําบัดทดแทนไตได ้ 29.1% (Wu, 2009.)
Multidisciplinary care program has proved its effectiveness in
decreasing dialysis incidence, mortality and medical costs.
(Hwang, 2010.)
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ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น
Stroke

Chronic
Kidney
diseases
(CKD)

ประชากร
เป้ าหมาย

ต ้นทุนต่อ
หน่วย

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย
(‘000)

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถ
หลีกเลีย
่ งได ้ หากมีแนวทาง
เหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายที่
อาจประหยัด
ได ้

624,935.2
(exclude LT
care)

> 90% ของภาระจาก
Stroke สามารถป้ องกันได ้
ิ ธิผล
จากมาตรการทีม
่ ป
ี ระสท
ี่ งที่
ในการจัดการกับความเสย
สามารถปรับเปลีย
่ นได ้

312,467,600
(ประมาณการ
ที่ 50%
effectiveness
ใน 20 ปี )

ประชากรอายุ
15 ปี ขน
ึ้ ไปทีม
่ ี
29,095
ี่ งของ
ความเสย
admissions
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

21,479
บาทต่อ IP
admission

ประชากรอายุ
15 ปี ขน
ึ้ ไปทีม
่ ี
่
ี
ความเสยง

26,608
admissions
(IP case)

12,187
บาทต่อ IP
admission

2,613
admissions

38,370
บาท ต่อ
admission

จํานวนผู ้ป่ วย
Chronic
Dialysis ราย
ใหม่

ไม่มข
ี ้อมูล

ึ ษาและประมาณการอย่างเป็ นระบบ
ต ้องการการศก

ประชากรอายุ
จํานวนผู ้ป่ วย
15 ปี ขน
ึ้ ไปทีม
่ ี
AMI ราย
โรคหลอด
ใหม่
เลือดหัวใจ

ไม่มข
ี ้อมูล

ึ ษาและประมาณการอย่างเป็ นระบบ
ต ้องการการศก

ผู ้ป่ วย Chronic
dialysis รักษา
เป็ นผู ้ป่ วยใน

ผู ้ป่ วยรายใหม่
ทีต
่ ้องบําบัด
ด ้วย Chronic
dialysis
Acute
myocardial
infarction
(AMI)

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก

324,267.2

100,242.3

มาตรการทีด
่ น
ี ํ าสู่ 50%
Reduction in end-stage
kidney dis. and death
มาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
สามารถลดผู ้ป่ วยรายใหม่ท ี่
ต ้องบําบัดทดแทนไตได ้
29.1%

162,133,600

29,170,510
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9. สถานการณ์ Preventable disabilities
ภาวะพิการจากโรคเรือ
้ รังทีค
่ วบคุมโรคได ้ไม่ด:ี DM amputation
Team approach เพือ
่ จัดการแผลทีเ่ ท ้าใน DM ลดอัตราการตัด
เท ้าในระยะยาวได ้ 62-82% (Moxey , 2011)
 DM retinopathy:
Elderly bed-ridden:
ภาวะความพิการหลังการคลอด: CP *5.1% of term CP after
NE may be prevented with hypothermia. (Garfinkle, 2015)
ี
ภาวะพิการจากบาดเจ็บ: การจราจรทางบก, การประกอบอาชพ
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ประเด็นที่
เป็ นจุดเน ้น

ประชากร
เป้ าหมาย

ภาวะพิการ
จากโรค
เรือ
้ รังที่
ควบคุมโรค
ได ้ไม่ด ี

DM
amputation
(18.7ต่อ 105)
DM
retinopathy

Elderly bed‐ ผู ้สูงอายุ
ridden
ทัง้ หมด
(14.6ล ้านคน)

อุบต
ั ก
ิ ารณ์
หรือความชุก

ต ้นทุนต่อ
หน่วย

ประมาณการ
ค่าใชจ่้ าย
(‘000)

23,979 ราย
ในระยะ 5 ปี

19,687
บาทต่อ IP
admission

472,085.7

(เฉพาะค่าใชจ่้ าย
ผู ้ป่ วยใน)

16,883

12,184.6

722 ราย
219,000
1.5 %เป็น
ผสอ.ติด
เตียง

ภาวะความ
พิการหลัง
การคลอด

จํานวนเด็ก
อายุ<15 ปี ท ี
เกิดภาวะ
Cerebral
palsy

191 ราย
(เฉพาะ IP
case)

ภาวะพิการ
จากการ
บาดเจ็บ

การประกอบ
ี
อาชพ

1,474 ราย
(ปี 2557)

การจราจรทาง บาดเจ็บ(ad
mit)
บก

107,123 คน/
ปี 2557

บาทต่อ IP
admission

ค่าใชจ่้ ายใน
การฟื้ นฟู
และ/หรือค่า
ผู ้ดูแลผสอ.
ติดเตียง

ั สว่ นทีอ
สด
่ าจสามารถ
หลีกเลีย
่ งได ้ หากมีแนวทาง
เหมาะสม

ค่าใชจ่้ ายที่
อาจประหยัด
ได ้

Team approach เพือ
่ จัดการ
แผลทีเ่ ท ้าใน DM ลดอัตรา
การตัดเท ้าในระยะยาวได ้
62-82%

292.693 ล ้าน
บาท/ปี
(ในระยะ5ปี )

...

(เฉพาะค่าใชจ่้ าย
ผู ้ป่ วยใน)

ึ ษาและประมาณการอย่างเป็ นระบบ
ต ้องการการศก

ความปลอดภัยในการคลอด

2,960.7
15,526บาท
* 5.1% of term CP after
(เฉพาะ
ต่อ IP
NE may be prevented
ค่าใชจ่้ ายผู ้ป่ วย
admission
with hypothermia.
ใน)

ค่าใชจ่้ ายใน
การฟื้ นฟู
และค่าดูแล

………

151,238/ปี

ึ ษาและประมาณการอย่างเป็ นระบบ
ต ้องการการศก
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กลวิธีในการดําเนินการ
Self-care :
•
•
•
•

Behavior modification
Treatment compliance
Problem-solving
Timely use of health service

Effective coverage :
• Access
• Quality of care
• Effective delivery
• Continuity of care
• Patient Safety

Target areas :
Preventable illnesses
Inappropriate drug use
Inappropriate OP visits
Avoidable admissions
Excessive length of stay
Hospital acquired conditions
Avoidable readmissions
Preventable long-term
complications
• Preventable disabilities
•
•
•
•
•
•
•
•

Healthy
Out‐patient
In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)

Bed‐ridden
Quality‐based Potential Saving
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บูรณาการประเด็นการปฏิรูปและขับเคลือ่ นเพือ่ ความยัง่ ยืนด้ านการคลังสุ ขภาพ
โดยการเพิม่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการดูแลสุ ขภาพ
ประเด็นย่อยของการข ับเคลือ
่ นและปฏิรป
ู ฯ

1

1. กลุม
่ โรคทีป
่ ้ องกันได ้ (Preventable illnesses) ทีเ่ ป็ นภาระทาง
ี , โรคที่
การเงินต่อระบบหลักประกันสุขภาพ : โรคทีป
่ ้ องกันด ้วยวัคซน
เกีย
่ วข ้องกับวิถก
ี ารดํารงชวี ต
ิ , มะเร็งระยะท ้ายและคุ ้มค่าในการคัดกรอง
ระยะเริม
่ ต ้น, การบาดเจ็บ

x

้ (Rational drug use) : การใชยา
้
2. ความสมเหตุสมผลของการใชยา
ื้ ดือ
้
ปฏิชวี นะ, การป้ องกันเชอ
้ ยา, การใชยาแก
้ปวด, การครอบครองยา
้ ง
เกินกว่าปริมาณใชจริ
3. การจัดการโรคเรือ
้ รัง (Chronic disease management) ตลอดห่วง
่ องการเกิดโรคและภาวะแทรกซอนระยะยาว
้
โซข
: เบาหวาน,ความดัน
โลหิตสูง,หัวใจวาย,โรคหลอดเลือดสมอง,ปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง,หอบหืด
้ การสุขภาพ (Appropriate use of
4. ความเหมาะสมของการใชบริ
้ การผู ้ป่ วยนอกที่ รพ.ตติยภูมโิ ดยไม่ได ้
health services) : การใชบริ
้ การห ้องฉุกเฉิน, การนอนเป็ นผู ้ป่ วยในของรพ.นาน
นัดหมาย, การใชบริ
้ ยง ICU
เกินจําเป็ น, การใชเตี
5. การป้ องกันเหตุการณ์หรือกรณีไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน
้ ใน
ื้ ใน
โรงพยาบาล (Hospital acquired conditions) : การติดเชอ
โรงพยาบาล, เหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์จากยา
6. การป้ องกันภาวะพิการ (Preventable disabilities) ทีเ่ ป็ นภาระระยะ
ยาวต่อระบบหลักประกันสุขภาพ

2

3

4

x

x

5

6

7

8

9

x

x

x

x
x

x

x

x
x
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แนวทางของการพัฒนาข้ อเสนอ
มาตรการเพือ
่ จัดการ
โอกาสพัฒนา
ิ ธิภาพ ?
ด ้านประสท

ความเพียงพอของข ้อมูล สถิตท
ิ แ
ี่ สดงสถานการณ์
ิ ใจ
หรือต ้นแบบของการทํางาน สําหรับการตัดสน
ไม่เพียงพอ

ึ ษาทางระบาดวิทยาใน
• ศก
มีแต่ไม่ ประเทศไทย

หลักฐาน
ทางวิชาการ เพียงพอ
จาก ตปท.
และ/หรือ
• พัฒนาระบบเฝ้ าระวังทาง
ความเห็น เพียงพอ ระบาดวิทยา / ระบบ
ฐานข ้อมูลสุขภาพ
่ ง่ ชวี้ า่
ร่วมทาง ทีบ
สําคัญ • วิจัยนํ าร่อง /ทดลองและ
นโยบาย
ค ้นหาต ้นแบบ

เพียงพอ
• แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ พัฒนา
นวัตกรรมต ้นแบบ ประเมิน
อย่างรอบด ้าน และขยายผล
• ต่อยอด เรียนและรู ้ขยายผล
• พัฒนาระบบข ้อมูล ความรู ้
และความร่วมมือ
• สร ้างการจัดการเชงิ ระบบ
ประเมินผล และปรับปรุง 45

1. เพิม่ ประสิ ทธิภาพจากการเพิม่ ประสิ ทธิผลของการป้ องกันโรคใน
กลุ่มโรคทีป่ ้ องกันได้
ประเด็นข ้อเสนอ

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้

มาตรการทีแ
่ นะนํ า

ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของ Vaccine preventable 2.6 ล ้านบาทต่อปี (เฉพาะกรณี
ี มีความคุ ้มค่า
diseases ทีก
่ ารให ้วัคซน
ไข ้หวัดใหญ่)

มุง่ เน ้นความครอบคลุมของการให ้
ี ป้ องกันโรคทีไ่ ด ้รับการ
วัคซน
ประเมินแล ้วว่าคุ ้มค่าในคนไทย

ี่ ง 122 ล ้านบาทต่อปี (ประมาณ
ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของกลุม
่ โรคทีม
่ ป
ี ั จจัยเสย
จากวิถก
ี ารดําเนินชวี ต
ิ : เบาหวาน, ความ เฉพาะจากการชะลอการเกิดโรคใน
่ ผู ้ป่ วยรายใหม่ ใน DM,COPD)
ดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุม
โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง

การบริโภคอาหาร การออกกําลัง
กาย และการสูบบุหรี่

ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์กอ
่ นวัยอันควร (<70ปี )
ของกลุม
่ โรคมะเร็งทีส
่ ําคัญ ป้ องกันได ้
และพบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในระยะลุกลาม
ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์การบาดเจ็บ โดยเฉพาะ
การจราจร การบาดเจ็บในบ ้าน และการ
ี
บาดเจ็บจากการประกอบอาชพ

ข ้อมูลในต่างประเทศพบว่า ลด
ค่าใชจ่้ ายในการรักษาได ้ 30-70%
เมือ
่ เปรียบเทียบการรักษาใน
Stage1 กับ Stage4
ึ ษาด ้านระบาด
เสนอแนะให ้มีการศก
วิทยาและค่าใชจ่้ ายในประเทศไทย
อย่างเป็ นระบบ

เน ้นการให ้ความรู ้ประชาชนอย่าง
ถูกต ้อง การคัดกรองทีค
่ ุ ้มค่า การ
เข ้าถึงบริการทีร่ วดเร็ว เพือ
่ ลดการ
เกิดมะเร็งขัน
้ ลุกลาม
จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรายงาน
ึ ษา และพัฒนา
ผลการศก
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง
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2. เพิม่ ประสิ ทธิภาพจากการใช้ ยาอย่ างสมเหตุสมผล
ประเด็นข ้อเสนอ

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้

มาตรการทีแ
่ นะนํ า

้
ลดปริมาณของการใชยาปฏิ
ชวี นะทีไ่ ม่
จําเป็ น ในกรณีการรักษาเป็ นผู ้ป่ วยนอก
หรือการดูแลรักษาในระดับปฐมภูม ิ

(ประมาณการ
จากข ้อมูลในต่างประเทศพบว่า
้ ไ่ ม่เหมาะสมได ้
สามารถลดการใชที
อย่างน ้อย 15% และประมาณการมูลค่า
้ 4,000 ล ้านบาทต่อปี ในไทย)
การใชยา

ื้ ดือ
ป้ องกันอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของการเกิดเชอ
้ ยา
ื้ ในโรงพยาบาล ด ้วย
ในกรณีการติดเชอ
้
สาเหตุมาจากการใชยาปฏิ
ชวี นะเกิน
จําเป็ น

้
578-1,388 ล ้านบาทต่อปี ในระยะ ดําเนินการเรือ
่ งการใชยาปฏิ
ชวี นะ
ยาว (ประมาณการจากราคาสูตรยา อย่างเหมาะสม ทัง้ ในภาคบริการ
ปฏิชวี นะทีต
่ ํา่ ทีส
่ ด
ุ )
ภาคประชาชน อาหารและเกษตร

้
ลดปริมาณของการใชยาแก
้ปวดในกลุม
่
Non-opioid analgesic ทีไ่ ม่เหมาะสม

ประหยัดได ้หากมีการทดแทนด ้วย
Conventional NSAIDs ประมาณ
10-88 ล ้านบาทต่อปี

600 ล ้านบาทต่อปี

ลดการครอบครองยา หรือการสงั่ ยาให ้แก่ 404 ล ้านบาทต่อปี
้ ง
ผู ้ป่ วยเกินกว่าปริมาณทีม
่ ก
ี ารใชจริ

สนับสนุนและดําเนินการเรือ
่ ง
Rational drug use อย่าง
ต่อเนือ
่ งและจริงจังทัง้ ในภาค
บริการและภาคประชาชน

สนับสนุนและดําเนินการเรือ
่ ง
Rational drug use อย่าง
ต่อเนือ
่ งและจริงจังในภาคบริการ
ึ ษาการจัดการทีเ่ หมาะสม
ศก
สําหรับกรณีผู ้ป่ วยได ้รับยาหลาย
ขนาน (ตัง้ แต่ 5 ขนานขึน
้ ไป) 47

3. มุ่งเน้ นการจัดการการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
(Chronic disease management)
ประเด็นข ้อเสนอ
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังทีไ่ ด ้รับการดูแลรักษาที่
ิ ธิผลเต็มที่ (Sub-optimal
ยังไม่มป
ี ระสท
care) เพือ
่ ให ้เมือ
่ ผู ้ป่ วยควบคุมโรคได ้ดี
้ การผู ้ป่ วย
แล ้วจะไม่จําเป็ นต ้องมาใชบริ
นอกเป็ นจํานวนครัง้ ทีม
่ ากเกินความ
จําเป็ น

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้
ึ ษาใน
ประเมินเบือ
้ งต ้นจากการศก
กลุม
่ DM, HT, DLP ทีม
่ าพบ
แพทย์> 4 ครัง้ ต่อปี มี 56-63%
ึ ษาด ้านระบาด
เสนอแนะให ้มีการศก
วิทยาและค่าใชจ่้ ายในประเทศไทย
อย่างเป็ นระบบ

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
1.วางแผนดําเนินการตาม ผล
ึ ษา และพัฒนาฐานข ้อมูล
การศก
เพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง
2.วิจัยและพัฒนา นํ าร่อง ประเมิน
และขยายผลระบบ Chronic care
ิ ธิผล
model ทีพ
่ บว่ามีประสท
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3. มุ่งเน้ นการจัดการการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
(Chronic disease management)
ประเด็นข ้อเสนอ
ลดการเจ็บป่ วยของผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังที่
จําเป็ นต ้องเข ้ารับการรักษาเป็ นผู ้ป่ วยใน
ในโรงพยาบาล ในกรณีทส
ี่ ามารถป้ องกัน
ิ ธิผลของการดูแลในระดับ
ได ้ด ้วยประสท
ปฐมภูม:ิ
(1) เบาหวาน

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้
ข ้อมูลต่างประเทศพบว่า การดูแลทีม
่ ี
ิ ธิผลสามารถลดการนอน
ประสท
โรงพยาบาลได ้ 13-64% และลด
จํานวนวันนอนได ้ 41-57%
132.2 ล ้านบาทต่อปี

(2) ความดันโลหิตสูง

0.35 ล ้านบาทต่อปี (รอทบทวนตัวเลข)

(3) ภาวะหัวใจวาย
(Congestive heart failure)

40.9 ล ้านบาทต่อปี

(4) โรคปอดอุดตันเรือ
้ รัง

24.1 ล ้านบาทต่อปี

(5) โรคหอบหืดในผู ้ใหญ่

4.6 ล ้านบาทต่อปี

(6) โรคหอบหืดในเด็ก

3.3 ล ้านบาทต่อปี

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
ึ ษาวิจัย ประเมินและขยาย
1.ศก
ิ ธิผล
ผลต่อยอดเพือ
่ พัฒนาประสท
และความต่อเนือ
่ งของการดูแล
ระดับปฐมภูม ิ ตลอดจนสมรรถนะ
ของการดูแลสุขภาพตนเองทีบ
่ ้าน
ของผู ้ป่ วยในการดูแลรักษาโรค
เรือ
้ รังทีส
่ ําคัญ ทัง้ ระบบ
2.กําหนดตัววัดเชงิ ผลลัพธ์
(ACSC admission) ในฐานข ้อมูล
เพือ
่ การบริหาร Service plan
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
บูรณาการกลไกการจ่ายเงิน P4P
ในหลักประกันสุขภาพทุกระบบ
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3. มุ่งเน้ นการจัดการการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
(Chronic disease management)
ประเด็นข ้อเสนอ
ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของการรับผู ้ป่ วยในด ้วย
้
โรคหรือภาวะทีเ่ ป็ นภาวะแทรกซอนของ
การเจ็บป่ วยด ้วยโรคเรือ
้ รังในระยะยาว
เนือ
่ งจากไม่สามารถควบคุมโรคเรือ
้ รัง
ิ ธิผล
เหล่านัน
้ ได ้อย่างมีประสท
(1) Stroke
(2) Chronic Kidney Diseases (CKD)
- การรักษาเป็ นผู ้ป่ วยใน
- การบําบัดด ้วย Chronic dialysis
(เฉลีย
่ 129.50ต่อหัวประชากร)

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้

312.5 ล ้านบาทต่อปี
ิ ธิผลของ
(ประมาณการประสท
มาตรการ 50% ภายใน 20ปี )
2,900 ล ้านบาทต่อปี ภายใน 20ปี

(ข ้อมูลจากต่างประเทศพบว่า
มาตรการป้ องกันทีเ่ หมาะสม
สามารถลดผู ้ป่ วยรายใหม่ทต
ี่ ้อง
บําบัดทดแทนไตได ้ 29.1%)
ึ ษาต ้นทุน(3) Acute myocardial infarction(AMI) เสนอแนะให ้มีการศก
ผลได ้ ของการป้ องกัน AMI ใน
ประเทศไทยอย่างเป็ นระบบ

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
ิ ธิผลของการดูแล
มุง่ เน ้นประสท
ผู ้ป่ วยภาวะหรือโรคเรือ
้ รังทีเ่ ป็ น
ี่ งของการเกิด Stroke
ปั จจัยเสย
่ ความดันโลหิตสูง, การสูบ
เชน
บุหรี,่ โรคหัวใจทีใ่ ช ้ Warfarin
ประเมิน ต่อยอดและขยายผล
Chronic care model เพือ
่ การ
ป้ องกัน CKD อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือ
่ ง
จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรายงาน
ึ ษา และพัฒนา
ผลการศก
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง
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4. ส่ งเสริมการใช้ บริการสุ ขภาพด้ วยความเหมาะสม
ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้
้ การระดับตติยภูมท
ึ ษาในต่างประเทศ
ลดการใชบริ
ิ เี่ กิน
ตัวอย่างกรณีศก
จําเป็ น
ในผู ้ป่ วย ENT พบว่า Intervention
ทีเ่ หมาะสม ลดการสง่ ต่อทีไ่ ม่
จําเป็ นได ้ 15%
้ การทีห
หลีกเลีย
่ งใชบริ
่ ้องฉุกเฉินทีไ่ ม่
ึ ษาด ้านระบาด
เสนอแนะให ้มีการศก
เหมาะสม
(ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังทีค
่ วบคุมโรคได ้ไม่ด,ี ผู ้ป่ วยที่ วิทยาและค่าใชจ่้ ายในประเทศไทย
อย่างเป็ นระบบ
้ การ
รถฉุกเฉินนํ าสง่ , ผู ้ป่ วยทั่วไปทีม
่ าใชบริ
ประเด็นข ้อเสนอ

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรายงาน
ึ ษา และพัฒนา
ผลการศก
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง
จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรายงาน
ึ ษา และพัฒนา
ผลการศก
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง

โดยไม่นัดหมาย)
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4. ส่ งเสริมการใช้ บริการสุ ขภาพด้ วยความเหมาะสม
ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้
ึ ษาวิจัยสาเหตุ
ลดจํานวนวันนอนของผู ้ป่ วยในทีเ่ กิน
เสนอแนะให ้มีการศก
จําเป็ นในโรงพยาบาลระดับทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละ
และความจําเป็ นทางสุขภาพของ
ตติยภูม ิ
ผู ้ป่ วยทีน
่ อนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานกว่า 30 วัน และ
(ค่าเฉลีย
่ ของ ร ้อยละทีม
่ ก
ี ารนอนรักษา
ค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจประหยัดได ้จากการ
้
ตัวใน รพ.ทีม
่ รี ะยะเวลาเกินกว่า 30 วัน
ใชทางเลื
อกอืน
่ ทดแทนในกรณีท ี่
ี้ จี่ ําเป็ นต ้องรักษาตัว
(2554-2558)
ไม่มข
ี ้อบ่งชท
CS=2.36%; SS=0.95%; UC=1.07%) ในโรงพยาบาล
ึ ษาและปรับปรุงความเหมาะสมของ
ึ ษาวิจัยทาง
ศก
เสนอแนะให ้มีการศก
้ ยงในหอผู ้ป่ วยวิกฤติ
การใชเตี
ระบาดวิทยา สาเหตุและความ
จําเป็ นทางสุขภาพของผู ้ป่ วยทีน
่ อน
ึ ษาใน 9 รพ.มหาวิทยาลัย พบ
(การศก
รักษาตัวในหอผู ้ป่ วยวิกฤติของ
้ ยง ICU ทีห
การใชเตี
่ ลีกเลีย
่ งได ้ประมาณ โรงพยาบาลอย่างเป็ นระบบ
ประเด็นข ้อเสนอ

1.3% ใน Surgical ICU)

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
กําหนดมาตรการตามผลการวิจัย
ึ ษาในต่างประเทศพบว่า
กรณีศก
Intervention ทีเ่ หมาะสม
สามารถลดวันนอนโรงพยาบาล
ลงได ้อย่างมีนัยสําคัญ

พัฒนาและเผยแพร่แนวทางใน
้
การสง่ เสริมการใชICU
อย่าง
เหมาะสม การเตรียมความพร ้อม
ของบุคลากรเฉพาะทาง ร่วมกับ
ระบบการติดตามประเมินความ
้ ยง ICU
เหมาะสมของการใชเตี
52

5. ป้ องกันเหตุการณ์ หรือกรณีทไี่ ม่ พงึ ประสงค์ ทอี่ าจเกิดขึน้ ระหว่ างพักการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital-acquired conditions)
ประเด็นข ้อเสนอ
ื้ ที่
ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของการเกิดการติดเชอ
เกีย
่ วข ้องกับการให ้การดูแลสุขภาพ
(Healthcare associated infections)
ภาวะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากยา (Adverse
drug event, ADE)

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้
285.9 ล ้านบาทต่อปี
(เป้ าหมายลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ให ้ได ้ร ้อยละ 1
จากอัตราเดิมร ้อยละ 6.9 ของจํานวน
ครัง้ การรักษาเป็ นผู ้ป่ วยใน)

ข ้อมูลในต่างประเทศพบว่า ADE
ทําให ้เกิดค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมในการ
ดูแลรักษาพยาบาล และการใช ้
Intervention ทีไ่ ด ้ผล สามารถลด
prevalence ของ ADE ได ้ 14%

มาตรการทีแ
่ นะนํ า
ให ้มีการวิจัย พัฒนาและปรับปรุง
การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ
่ ง
ื้ ใน
และจริงจัง เพือ
่ ลดการติดเชอ
โรงพยาบาล
ึ ษา เลือกและพัฒนาการ
ศก
ติดตามตัววัดการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยา และค่าใชจ่้ าย
ทีเ่ กีย
่ วข ้องอย่างเป็ นระบบ เพือ
่
กําหนดแผนงานในการบริหาร
จัดการเพือ
่ ลดค่าใชจ่้ ายในระบบ
อันเนือ
่ งจากเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากยาในลําดับต่อไป
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6. ป้ องกันภาวะพิการ (Preventable disabilities) ทีเ่ ป็ นภาระ
ระยะยาวต่ อระบบหลักประกันสุ ขภาพ
ประเด็นข ้อเสนอ

ค่าใชจ่้ ายทีค
่ าดว่าประหยัดได ้

มาตรการทีแ
่ นะนํ า

DM amputation 292.3 ล ้านใน
ระยะ 5 ปี

ิ ธิผลของการ
ปรับปรุงประสท
ควบคุมนํ้ าตาลในระยะยาว ผ่าน
่ บูรณาการการดูแล
แนวทางเชน
Chronic care model

(2) ผู ้ป่ วยติดเตียงภายหลังการเกิด
Stroke

ข ้อมูลในต่างประเทศพบว่า
มาตรการทีเ่ หมาะสมสามารถลด
ค่าใชจ่้ ายได ้ 4-30%

1.ขยายผล Stroke fast-track
ึ ษาวิจัยมาตรการป้ องกันการ
2.ศก
เกิด Stroke การวางเครือข่ายการ
สง่ ต่อและศูนย์การรักษา และการ
ลดความพิการจาก Stroke

(3) ภาวะพิการหลังการคลอด

เฉพาะค่าใชจ่้ ายผู ้ป่ วยใน ประมาณ
ปี ละ 2.9 ล ้านบาท

ปรับปรุงเครือข่ายการดูแลหญิง
ตัง้ ครรภ์และการคลอด ร่วมกับ
รณรงค์การตัง้ ครรภ์เมือ
่ พร ้อม

(4) ภาวะพิการจากการบาดเจ็บ
- กรณีการจราจรทางบก
ี
- กรณีการประกอบอาชพ

ึ ษา
เสนอแนะให ้ขยายผลการศก
ด ้านระบาดวิทยาและค่าใชจ่้ ายใน
ประเทศไทยอย่างเป็ นระบบ

จัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตามรายงาน
ึ ษา และพัฒนา
ผลการศก
ฐานข ้อมูลเพือ
่ ติดตามเฝ้ าระวัง 54

ลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์การเกิดภาวะพิการที่
สามารถป้ องกันได ้ และลดอัตราผู ้ป่ วย
พิการติดเตียง
(1) ภาวะพิการจากโรคเบาหวาน

ึ ษาเพิม
และศก
่ เติมกรณี Diabetic
retinopathy

ขับเคลือ่ นสุ ขภาพ คุณภาพ และประสิ ทธิภาพของการใช้ ทรัพยากร
ในระบบหลักประกันสุ ขภาพไปด้ วยกัน ตามหลัก “ประชารัฐ”
สร้ างความสอดคล้ องกันของแผนงานและกิจกรรม

กิจกรรมโดย สธ.,
กลุ่มผู้บริโภค

การดูแลตนเอง
การสนับสนุน
โดย สสส.
กลุ่มโรคเป้าหมาย
Potential saving สู ง
=
“ประชาสุ ขภาพดี-ระบบ UC ยัง่ ยืน”

พัฒนาคุณภาพ
ขับเคลื่อนโดย สรพ.
บริการสุขภาพ
การจัดการเชิงระบบ
โดย สธ. และสปสช.
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แลกเปลีย
่ นข้อคิดเห็น...
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