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โรคผมร่วงเป็นหย่อม

 โรคผมร่วงทีพ่บได้บ่อย พบได้ 0.2 % ของประชากร ทุกช่วงอายุ 

  มอีาการผมร่วงเฉพาะที ่ลกัษณะกลมหรือรี ขอบเขตชัดเจน ไม่แดง   

      ไม่เจ็บ ไม่คนั  ไม่เป็นสะเกด็หรือเป็นขุย

  ถ้าเป็นมาก อาจมผีมร่วงทัว่ศีรษะ อาจมขีนตา คิว้ หนวด เครา หรือ   

      ขนตามร่างกายร่วงร่วมด้วย



แนวทางการรักษา

วธีิการรักษา
1. การฉีดยาเฉพาะที่
2. การทายาเฉพาะที่
3. การใช้ยารับประทาน

*** ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐาน คอื การทายา
DPCP ทุกสัปดาห์ ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดอืน ขึน้ไป (เฉลีย่ > 1 ปี )

       โดยต้องมีการปรับระดบัความเข้มข้นของยาทุกสัปดาห์ ***



30/7/2557 3/6/255811/3/2558

6 เดอืน 1 ปี

มีวนัิย & ต้นทุน



ความจริงทีเ่จอ...
     ...การทีผู้่ป่วยต้องมาทายาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
       ผู้ป่วย/ญาติต้องเสียค่าเดินทาง ค่ารักษาและค่ายา

 ผู้ป่วย/ญาติต้องเสียเวลา หรือโอกาสในการท างาน

 ท าให้เกดิความแออดัของการรับบริการ 

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวดั

  ยาทา DPCP ยงัมีผลติเฉพาะที่สถาบันโรคผวิหนัง และรพ.ที่เป็น   

           สถานศึกษาในเขต กทม.เท่าน้ัน 



 ท าให้เกดิ...

 ผู้ป่วยประสบปัญหาในการเข้าถึง

การบริการ  และอาจไม่สามารถมา

รับการรักษาได้อย่างต่อเน่ือง..

   เกดิการขาดการรักษา 

  ท าให้ผลการรักษาได้ไม่ดี
 

ให้ยาทา DPCP กลบัไปทาทีโ่รงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน 

    ด้วยการแบ่งยาใส่ขวด
 

แก้
ไข



เป้าหมาย 

เพือ่เพิม่ประสิทธิผลของการรักษา
และคุณภาพชีวติของผู้ป่วย
ในขณะทีม่ารักษาด้วยยาทา DPCP 
ในโรคผมร่วงเป็นหย่อมทีเ่ป็น
รุนแรง
 เพือ่ลดต้นทุนของทั้งผู้ป่วยและ
สถาบันโรคผวิหนัง
 



ปัญหาและสาเหตุทีพ่บ 

รูปแบบบรรจุภณัฑ์ 
มีปริมาณยา DPCP ทีใ่ห้กลบับ้านไป
เหลอื /ไม่พอ
ขวดยาเกะกะ น ากลบับ้านไปไม่
สะดวก
ฝาจุกปิด/ฝาขวด ปิดขวดยาได้ไม่
สนิท
ยาซึม /หกจากขวดยา

 

ผลติภณัฑ์
 ผู้ทีท่ายาให้ กะปริมาณการใช้ยาไม่ถูก

( ใช้มาก/น้อยเกนิไป )
 บุคลากรของรพ. / สถานพยาบาลใกล้บ้าน
ขาดความรู้ในการทายาจงึปฏิเสธการ
รักษา
 



ปัญหา ...ที่พบ
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DPCP กลบับา้น (แบบเดิม)

แบบแบ่งยาใส่ขวด
- แบ่งยา DPCP ใส่ขวดสีชา
- ติดป้ายช่ือ-สกลุ  อายุ HN. 
- ติดระดบัความเข้มข้นของยา
ปริมาณยา และวนัหมดอายุ
ของยา



Alc. 70 % &Cotton ball DPCP  &Cotton ball DPCP &Cotton swab 

แบบๆไหนดีนะ…??? 



Alc. 70 % &Cotton ball DPCP  &Cotton ball DPCP &Cotton swab 

แบบๆไหนดีนะ…??? 



ยา DPCP ชบุไมพ้นัส าลี 



ทดลอง...ผิด/ถูก 

จดัเกบ็ในตูเ้ย็น / แยกประเภท /ระบุชนิด /วนัท่ี 



DPCP HOME USE 

DPCP Home Use



การประเมนิประสิทธิภาพ



DPCP HOME USE (แบบใหม่)  
DPCP Home use

- ไม้พนัส าล ี(Cotton Swab) 
   ขนาด 4" (L) – 5,s  
- ชุบน า้ยา DPCP (ในระดบัความเข้มข้น  
   ต่างๆ ตั้งแต่ 0.0001 % – 2.0 % ) 
   ปริมาณน า้ยา DPCP 1.5 ml / 1 ไม้  
- จ านวน 1  ไม้
- บรรจุอยู่ในซองอลูมเินียมฟอยล์ 
  หนา 0.02 มม. ซีลปิดผนึก 4 ด้าน    
  ขนาด 10 X 5  ซม. 
- เป็นแบบชนิดใช้คร้ังเดยีว

 



  ประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูป่้วยและ/ญาติ โดยใหต้อบแบบสอบถาม
    “ แบบสอบถามเพือ่ทดสอบความเข้าใจในการทายารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ” 

(หลงัไดรั้บค าแนะน าซ ้ าจากพยาบาลวชิาชีพ)
  ประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยและ/ญาติโดยใหต้อบแบบสอบถาม
    “ แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจในรูปแบบผลติภณัฑ์ ชุด DPCP กลบับ้าน"
  ประเมินความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ียในบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการบรรจุยา DPCP 

 

การประเมินผลการเปลีย่นแปลง



• ระดบัความพงึพอในรูปแบบของผลติภัณฑ์ DPCP Home Use แบบอลูมเินียมฟอยล์ของผู้ป่วย/  ญาตทิีไ่ด้รับยาทา DPCPกลบับ้าน
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การประเมินผลการเปลีย่นแปลง

การประเมินประสิทธิภาพของ

บรรจุภณัฑ์และตวัยา DPCP

-  การเส่ือมสภาพของบรรจุภณัฑ์

         -  การเส่ือมสภาพของตัวยา

         -  การซึม/ร่ัวของน า้ยา
 

ผลการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์  

         และตวัยา DPCP : 

       ไม่พบการเส่ือมสภาพและ

    ไม่มกีารซึม หรือร่ัวของน า้ยา                                                                                        



กิจกรรมการพฒันา  

 ระยะเวลาด าเนินการ : 
    เดอืนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 
      (พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์)

 

ขั้นตอนการด าเนินการ
ประชุมหน่วยงาน 
ทดลองปฏิบัติ
รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ผล
ปรึกษาผู้รู้
ประเมินผล

 



ผลการประเมิน 
: ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการทายารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อมด้วยการทายา DPCP 

(หลงัได้รับค าแนะน าซ ้า)  = 100 %
: ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และตัวยา DPCP ไม่พบการเส่ือมสภาพ และไม่มีการซึม หรือร่ัวของน า้ยา DPCP        
: ความพงึพอใจจากการรักษาแบบเดิมเปรียบเทียบกบัการรักษาแบบแนวคดิใหม่

        - ผู้ป่วยและญาติมีความพงึพอใจจากการรักษาแบบเดิม =  61 % 
        - ผู้ป่วยและญาติมีความพงึพอใจการรักษาแบบใหม่  =  92 %
: คะแนนความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่ในบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการบรรจุยา DPCP (คะแนนเต็ม 10 )

        - บรรจุในขวดสีชา ขนาด 30 มล. แบบแบ่งใช้ =  6.1  คะแนน
        - บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ แบบใช้คร้ังเดียว =  9.2  คะแนน



ต้นทุนในการรับรักษาและให้บริการการรักษา

สถาบันโรคผวิหนัง
ค่าในการเปิดให้บริการในการตรวจรักษา
  เฉล่ีย        777         บาท/ราย/visit
  ประหยดั   40,404   บาท/ราย/ปี
...ไม่รวมค่ายา ค่าหัตถการ และค่ารักษาอืน่ที่
ผู้ป่วยต้องจ่าย... 

หมายเหตุ       ปัจจุบนัมผู้ีป่วยโรคผมร่วงทีรุ่นแรงในคลนิิกเส้นผม 
                         สถาบนัโรคผวิหนัง  จ านวน   95  ราย

ผู้ป่วย/ญาติ
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 เฉล่ีย  1,030         บาท/ราย/visit
 ประหยดั            53,560      บาท/ราย/ปี
ในต่างจังหวดั 
 เฉล่ีย         1,780               บาท/ราย/visit
 ประหยดั     92,560         บาท/ราย/ปี
... โดยคดิจากค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา/โอกาสท างาน และ
ค่าอาหาร/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าท าหัตถการทายา DPCP…
(ค่าเสียเวลา/โอกาสท างานคดิอัตราค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาท/วัน)



สว่นหน่ึงของขอ้เสนอแนะ...จากผูป่้วย/ญาติ 



บทเรียนที่ได้รับ 
 

 ผู้ป่วย&ญาติ

   ผู้ป่วยสามารถเข้าถงึการบริการ 
การรักษาได้สะดวก และง่ายขึน้
  ช่วยลดความแออดัของการมา
รับบริการของผู้ป่วย
  สามารถประหยดัต้นทุนในการ
เข้ารับการบริการรักษา  และเพิม่
คุณภาพชีวติผู้ป่วย
 

สถาบันโรคผวิหนัง

 บุคลากร เพิม่ศักยภาพในการ
พฒันาการบริการด้านการให้สุข
ศึกษาและตดิตามผู้ป่วยต่อไป
 สามารถประหยดัต้นทุนในการ
เปิดให้บริการในการตรวจรักษา
ผู้ป่วย
 



แผนการด าเนินการต่อเน่ือง

น าข้อมูล/ผลติภัณฑ์ไปพฒันา

เป็นโครงการพฒันา "เร่ืองพฒันาวธีิวเิคราะห์ และตรวจวเิคราะห์คุณภาพผลติภณัฑ์ 

DPCP Home Use แบบซองอลูมิเนียมฟอยล์" ....(ก าลงัด าเนินการ)
 ไปศึกษาวจิัยเร่ือง"การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของยา DPCP แบบ Home use และ 

Office use ในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อมทีรุ่นแรง"
 เป็นโครงการเครือข่าย "เร่ือง "DPCP ทัว่ไทย" กบัรพ.ประจ าจงัหวดั และรพ.อ าเภอต่างๆ



โรคผมร่วงเป็นหย่อม (ALOPECIA AREATA)

before before afterafter
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