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หลักการและวัตถุประสงค: ค า ใช จ า ยด า นยานอกบั ญ ชี
ยาหลักแหงชาติในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยทที่ ำการศึกษา
มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป คณะกรรมการเภสั ช กรรมและ
การบําบัดจึงประกาศนโยบายควบคุมการใชยาลดไขมันใน
เลือด เมือ่ 1 ธันวาคม 2554 วัตถุประสงคการศึกษานีจ้ งึ เพือ่
สำรวจการสั่งจายยาหลังมีนโยบายนี้
วิธกี ารศึกษา: รวบรวมขอมูลการสัง่ ใชยาทัง้ จำนวนใบสัง่ ยา
และมูลคาของยาลดไขมันในเลือด 3 ชนิดคือ pravastatin (P)
atorvastatin (A) และ ezetimibe (E) จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
โดยแยกตามสิทธิการรักษาของผปู ว ยเพือ่ เปรียบเทียบขอมูล
ชวง 6 เดือนกอนและหลังการประกาศนโยบายนี้ (1 มิถนุ ายน
2554 ถึง 30 พฤษภาคม 2555) ดวยการใชโปรแกรม SPSS
วิเคราะหขอ มูลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: ตลอดชวง 12 เดือนทีศ่ กึ ษามีผปู ว ย 376 ราย
(รับบริการ 1,330 ครัง้ ) สวนใหญเปนสิทธิขา ราชการ (รอยละ
77.4) รายงานผลการใช ย าในช ว งก อ นและหลั ง ประกาศ
นโยบาย ดังนี้ (1) จำนวนผูปวยที่ไดรับยาของยา P/A/E
กอนมีนโยบายคือ 53/121/97 ราย และหลังมีนโยบายคือ 57/
176/108 ราย (2) รอยละการสั่งจายยาที่ไมสอดคลองกับ
นโยบายทีป่ ระกาศของยา P/A/E คือ รอยละ 49.1/72.8/80.9
(3) มูลคารวมจากการสัง่ ใชยาไมสอดคลองนโยบายทีป่ ระกา
ศ 1,569,533.75 บาท (4) สิทธิขา ราชการถูกสัง่ จายยาทีไ่ ม
ตรง ขอบงใชตามนโยบายมากที่สุด (5) อัตราการครองยา
เฉลีย่ ของยา P/A/E กอนมีนโยบาย คือ 0.99/1.04/0.97 และ
หลัง มีนโยบาย คือ 1.03/1.05/1.02
*

Background and objective: The trend of medical
budget in Non-essential drug (NED) of National of
Essential Medicines 2008 in medical school hospitals
has been increased every year. On 1st December 2011,
Pharmaceutical & Therapeutic Commeittee (PTC)
announced policy to control budget of antilipedemic
drugs. This study was aimed to survey prescription after
announcement of this policy.
Methods: We collected electronic data of prescription
and cost of 3 antilipidemic agents; pravastatin (P),
atorvastatin (A), and ezetimibe (E). Separatated data by
health scheme of patient, during 6-month period before
and after an announcement of this poicy (June 1st, 2011
– May 31th, 2012). Descriptive data analysis was run by
SPSS.
Results: During 12 months of this study, there were 376
patients (1,330 visits). Majority of them were Civil Servant
Medical Benefit Scheme, CSMBS (77.4%).
Medicine usage report during before and after
implement date of the policy were (1) a numbers of
patients whom prescribed P/A/E before implement date
were 53/121/97-108 persons, and a numbers of patients
whom prescribed P/A/E after implement date were 57/
176/108 persons (2) percentage of prescription which
non-compliance to the policy of P/A/E were 49.1%/72.8%/
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สรุป: หลังประกาศใชนโยบายยังพบการสัง่ จายยาทีไ่ มสอดคลอง
และมูลคายาที่สูญเสียเพิ่มขึ้น จึงควรทบทวนการประกาศใช
นโยบายของโรงพยาบาลใหทวั่ ถึงและทำการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
กับผูสั่งใชยาตอไป
คำสำคัญ : การสั่งยา, บัญชียาหลักแหงชาติ, อัตราการ
ครอบครองยา

x

Nattanit Somchan, et al.

80.9% (3) total medical budget due to prescribing with
non-compliance to policy were 1,569,533.75 baht (4)
CSMBS patients were majority group of prescription with
non-compliance to indication indicated in the policy (5)
Average of Proportion of Days Covered (PDC) before
implement date were 0.99/1.04/0.97, and PDC after
implement date were 1.03/1.05/1.02.
Conclusion: After the announcement of this policy we
found increasing prescription and medical budget with
non-compliance to the policy. That might be reviewed
distribution of this policy in hospital and appropriate
communication of the announcement to physician.
Keywords : Prescribing, National Essential Drug List,
Proportion of Days Covered (PDC)
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บทนำ
ค า ใช จ า ยด า นยาในประเทศไทยเพิ่ ม สู ง มากอย า ง
ตอเนือ่ ง โดยมีแนวโนมทีจ่ ะมีการบริโภคยาผานการตัดสิน ใจ
และแนะนำจากผูประกอบวิชาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ1 ในเรื่อง
งบประมาณรายจายดานคารักษาพยาบาลในสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการพบวาสัดสวนคารักษาพยาบาล
ผปู ว ยนอกตอคารักษาพยาบาลทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 46
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 70 ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 โดยคายาเปนคาใชจา ยทีม่ สี ดั สวนสูงสุดเมือ่ เทียบ
กับคารักษาพยาบาลผปู ว ยนอกทัง้ หมด (ประมาณรอยละ 83)2
นอกจากนีย้ งั พบปญหายาเหลือใชหรือการครอบครองยาเกิน
ความจำเปนตามมา ขอมูลจากโครงการวิจยั การประมาณขนาด
ของปญหาและความสูญเสียทางการเงินของรัฐเมือ่ ผปู ว ยมียา
ไวในครอบครองเกินความจำเปนที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
พบวาคาเฉลี่ยตอปของสัดสวนการมียาเกินจำนวนวันที่ตอง
ใช (proportion of days covered, PDC) ของ Avandia®
(Rosiglitazone), Diovan® (Valsartan), Exelon® (Rivastigmine),
Lipitor® (Atorvastatin) และ Plavix® (Clopidogrel) เทากับ
1.08, 1.08, 1.11, 1.11, 1.08 ซึง่ คา PDC ทีม่ ากกวารอยละ
80 แสดงวาผูปวยมีจำนวนวันที่ใหความรวมมือในการใชยา
อยางเหมาะสม และเมือ่ พิจารณาถึงสัดสวนการครอบครองยา
(medication possession ratio, MPR) ของจำนวนยาที่ได
รับจริงตอจำนวนยาทีส่ มควรไดรบั พบวาจำนวนเงินทีส่ ญ
ู เสีย
จากการมียาเกินที่ MPR > 1 เฉพาะยา 5 รายการ รวมเฉลีย่
เทากับ 1,040,387 บาท จากผลการศึกษาครัง้ นีท้ ำใหทราบ

ประมาณการวา รัฐมีความสูญเสียทางการเงินจากการทีผ่ ปู ว ย
ไดรบั ยาเกินเปนเงินจำนวนเงินสูงถึง 150,000,000 บาทตอ
ป 3, 4
สุพล ลิมวัฒนานนท และคณะ ทำการสำรวจการใชยา
ของโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญจาก 26 ใน 34 แหงในระบบ
จายตรงของผปู ว ยนอก ปงบประมาณ 2552 พบสัดสวนของ
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติเฉลีย่ รอยละ 41 ตามจำนวนการ
สั่ ง ใช และร อ ยละ 67 ตามมู ล ค า ยา โดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมีสดั สวนการสัง่ ใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
สูงทีส่ ดุ (รอยละ 45 ของใบสัง่ ยา) กลมุ ยาทีม่ มี ลู คาการสัง่ จาย
ยาสูง 6 อันดับแรก (สัดสวนประมาณรอยละ 41 ของมูลคา
ยาทุกรายการ) ไดแก ยาลดการหลั่งกรด ยากลุม Angiotensin- Converting Enzyme (ACE) Inhibitors และ Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) ยาตานกระดูกพรุน
ยาตานขออักเสบ ยาตานมะเร็ง และยาลดไขมันในเลือด5
เมื่อพิจารณารายงานของบัญชียาของโรงพยาบาลที่
ทำการศึกษา พบวา อันดับมูลคายาในการสั่งจายระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 กลมุ
ยาลดไขมั น ในเลื อ ดที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ป พ.ศ.
25516 7 รายการ ไดแก ยา Simvastatin (10 มิลลิกรัม)
Simvastatin (20 มิลลิกรัม) Finofibrate Gemfibrozil (300
มิลลกรัม) Gemfibrozil (600 มิลลิกรัม) Cholestyramine และ
Nicotinic acid อยใู นอันดับที่ 46, 122, 316, 171, 399, 396
และ 841 ตามลำดับ ในขณะทีย่ าลดไขมันในเลือดทีอ่ ยนู อก
บัญชียาหลักแหงชาติ คือ Atorvastatin, Ezetimibe และ
Pravastatin อยทู อี่ นั ดับ 58, 65 และ 83 ตามลำดับ ซึง่ จาก
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การสำรวจการสัง่ จายยายาลดไขมันในเลือดกลมุ นอกบัญชียาหลักแหงชาติ

ขอมูลดังกลาวพบวายานอกบัญชีมอี นั ดับมูลคายาในการสัง่ จาย
สูงกวายาในบัญชีเกือบทุกตัวยกเวน Simvastatin ขนาด 10
มิลลิกรัม และคาใชจา ยของยานอกบัญชีนนั้ มีมลู คาใกลเคียง
กับยาในบัญชีทั้ง ๆ ที่มีปริมาณการสั่งใชต่ำกวา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (Pharmacy
and Therapeutic Committee, PTC) ของโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทยที่ทำการศึกษาครั้งนี้จึงไดจัดทำนโยบายเพื่อ
ควบคุมคาใชจายและสงเสริมใหเกิดการสั่งใชยาอยางสมเหตุ
สมผลของยากลุมลดไขมันในเลือดที่อยูนอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ พ.ศ. 2551 และอยใู นบัญชียาของโรงพยาบาล 2 กลมุ
ไดแก กลมุ HMG-CoA reductase inhibitors (statins) คือ
Atorvastatin (40 มิลลิกรัม) และ Pravastatin (40 มิลลิกรัม)
และกลมุ Cholesterol absorption inhibitor คือ Ezetimibe
(10 มิลลิกรัม) โดยระบุวา จะสามารถใชยา Atorvastatin (40
มิลลิกรัม), Pravastatin (40 มิลลิกรัม) และ Ezetimibe (10
มิลลิกรัม) ไดตอเมื่อมีเหตุผลตรงตามเงื่อนไข (ตารางที่ 1)
โดยสรุปดังนี้
1) แพทยจะเปลีย่ นมาใชยา Atorvastatin 40 มิลลิกรัม
ไดก็ตอเมื่อ
กรณีที่ 1 ผปู ว ยตองไดรบั ยา Simvastatin 20 มิลลิกรัม
มากอนแลวมีเหตุผลดังตอไปนี้
(1) ไดรับ Simvastatin 20 มิลลิกรัม ขนาดสูง (40
มิลลิกรัม; normal Glomerular Filtration Rate, GFR) มาแลว
อยางนอย 6 เดือน แตระดับ LDL ยังไมบรรลุเปาหมาย
ของการรักษา Cardiovaseular accident (CVA), Peripheral
arterial disease (PAD), Myocardial infarction (MI),
Diabetes (DM) LDL > 100 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) หรือ
(2) เกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา Simvastatin
20 มิลลิกรัม โปรดระบุอาการ……
กรณีที่ 2 ผูปวยมีประวัติการเจ็บปวยหรือเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลดวย Acute Coronary Syndrome,
Myocardial Infarction, Stroke Familial Cholesterolemia,
Peripheral Arterial Disease (PAD) ใหเริม่ ยา Atorvastatin
40 มิ ล ลิ ก รั ม ไดเลยโดยที่ไมตองไดรับ Simvastatin 20
มิลลิกรัม มากอน
2) แพทยจะเปลี่ยนมาใช Pravastatin 40 มิลลิกรัม
ก็ตอเมื่อผูปวยไดรับยารวมที่อาจเกิด Drug interaction กับ
Simvastatin 20 มิลลิกรัม คือ…(ระบุ)
3) แพทยจะสามารถสัง่ ใชยา Ezetimibe 10 มิลลิกรัม
ไดกต็ อ เมือ่ ผปู ว ยไดรบั ยา Simvastatin 20 มิลลิกรัม ขนาดสูง
(40 มิลลิกรัม; normal GFR) หรือ Atorvastatin 40 มิลลิกรัม
ขนาดสูง (80 มิลลิกรัม) มาแลวอยางนอย 6 เดือน แตระดับ
LDL ยังไมบรรลุเปาหมายของการรักษา (CVA, PAD, MI หรือ
DM; LDL > 100 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร )
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นโยบายนีป้ ระกาศบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2554
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจการสั่งจายในทุกขอ
บงใชของยาลดไขมันในเลือดที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ
ป พ.ศ. 2551 ไดแก Atorvastatin (tablets 40 มิลลิกรัม),
Pravastatin (tablets 40 มิลลิกรัม) และ Ezetimibe (tablets
10 มิลลิกรัม) ในชวง 6 เดือนกอนและ 6 เดือนหลังจากมี
การประกาศการใชนโยบาย และมีวัตถุประสงครองในการ
ศึกษามูลคาการสั่งจายยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานโยบาย
ดานยาใหเหมาะสม โดยไดรบั อนุมตั ใิ หจดั ทำโครงการวิจยั ใน
มนุ ษ ย โ ดยคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเชิงบรรยายแบบเก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective descriptive study) จากฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสที่
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร แลว
วิเคราะหขอ มูลพืน้ ฐานดวยโปรแกรม Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) version 17.0 แบงเปน
(1) สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาร อ ยละความความสอดคล อ ง
ของการสัง่ ใชยากับนโยบาย โดยขอกำหนดรูปแบบการสัง่ จาย
ยามาวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล
(2) สถิติเชิงพรรณนามูลคาการสั่งใชยาเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังมีการประกาศใชนโยบายควบคุมการ
สั่งใชยากลุมลดไขมันในเลือด โดยใชขอมูลราคาขายจาก
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทยที่ทำการศึกษา
(3) สถิตเิ ชิงพรรณนาอัตราครองยาของผปู ว ย คำนวณ
จากสูตร Proportion of Days Covered (PDC) 7
การมียาในครอบครอง = จำนวนวันทีผ่ ปู ว ยมียาใช
จำนวนวันทีผ่ ปู ว ยตองใชยา
โดยกำหนดให ก ารมี ย าครอบครองเกิ น จำเป น คื อ
การครอบครองยามากกวา 1.00
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา
ประชากรไดแก ขอมูลการสัง่ จายยากลมุ ลดไขมันในเลือด
แบบรับประทานทีอ่ ยนู อกบัญชียาหลักแหงชาติป พ.ศ. 2551
ในทุกขอบงใชใหผูปวยทุกสิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทยที่ทำการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มี
การใชยาลดไขมันในเลือดกลุมนอกบัญชียาหลักแหงชาติป
พ.ศ. 2551 ที่อยูในนโยบายควบคุมการใชของโรงพยาบาล
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3 รายการ ในชวง 6 เดือนกอนการประกาศใชนโยบายควบคุม
การใชยากลมุ ลดไขมันในเลือดทีอ่ ยนู อกบัญชียาหลักแหงชาติ
ป พ.ศ. 2551 คือตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และชวง 6 เดือนหลังมีการประกาศ
ใชนโยบายควบคุมการใชยากลุมลดไขมันในเลือดที่อยูนอก
บัญชียาหลักแหงชาติป พ.ศ. 2551 คือชวงตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เกณฑ
การคัดออก (Exclusion criteria) คื อ ขอมูลการสั่งใชยา
ไมครบถวน และผปู ว ยทีม่ ารับยาเพียงครัง้ เดียวและไมมกี าร
นัดหมายจากแพทยตอ
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้มุงเนนในการสำรวจรูปแบบการสั่งใชยาลด
ไขมันในเลือดทีอ่ ยนู อกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2551 และ
อยูในบัญชียาของโรงพยาบาลที่ทำการศึกษาเทานั้น ไดแก
Atorvastatin (tablet 40 มิลลิกรัม), Pravastatin (tablet 40
มิลลิกรัม) และ Ezetimibe (tablet 10 มิลลิกรัม)

Ezetimibe สวนใหญเปนสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม
(รอยละ 85.71 และ 100) ตามลำดับ
มูลคาการสั่งใชยา
หลั ง การประกาศนโยบายของโรงพยาบาล พบว า
จำนวนเม็ดยาและมูลคาการสัง่ ใชยาลดไขมันในเลือดกลมุ นอก
บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2551 มีเพิ่มขึ้นชวงหลังการ
ประกาศนโยบายมีจำนวนเม็ดยาและมูลคาการสั่งใชยาลด
ไขมันในเลือดกลุมนอกบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มขึ้นทุกสิทธิ
การรักษาพยาบาล
เมื่อเปรียบเทียบชวงกอนและหลังการประกาศนโยบาย
ควบคุมคาใชจายดายนยา พบวา มูลคารวมของยาจากการ
สัง่ ใชยาลดไขมันในเลือดนอกบัญชียาหลักเปน 1,378,920.75
บาท และ 2,112,213.25 บาท ในจำนวนนี้เปนมูลคายาที่
สั่งจายไมสอดคลองกับนโยบายเทากับ 1,015,777.75 บาท
และ 1,569,533.75 บาท ตามลำดับ
คาเฉลี่ยอัตราการครองยาของยาลดไขมันในเลือดกลุม
นอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ทั้ ง 3 รายการช ว งก อ นการ
ประกาศนโยบายมีคา เฉลีย่ อยใู นชวง 0.97 -1.04 และชวงหลัง
ผลการศึกษา
การประกาศนโยบายมีคา เฉลีย่ อยใู นชวง 0.99-1.05 ซึง่ หาก
ขอมูลพื้นฐานของผูปวยและการสั่งใชยา
จำนวนผปู ว ยทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยางในการศึกษานี้ 376 ราย อัตราการครองยามีคามากกวา 1 จะถือวาผูปวยถือครอง
เขารับบริการ 1,330 ครัง้ สวนใหญเปนเพศชาย อายุมากกวา ยาเกินความจำเปน
60 ป และสิทธิการรักษาพยาบาล คือ สิทธิรักษาพยาบาล
วิจารณ
สวัสดิการขาราชการ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผูปวยที่ไดรับยา Pravastatin
หลังจากคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของ
และ Atorvastatin ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ นโยบายนั้ น ซึ่ ง มี โรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายการสั่งควบคุมการใชยา
จำนวนเพิ่ ม ขึ้ น แต จำนวนผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา Ezetimibe ลดไขมันในเลือดกลุมนอกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2551
ทีไ่ มสอดคลองกับนโยบายมีจำนวนลดลง การทบทวนขอมูล พบวาการสั่งใชยาที่ไมสอดคลองกับนโยบายมีเพิ่มขึ้นใน
การสั่ ง จ า ยยาพบว า ส ว นใหญ ก ารสั่ ง ใช ย า Pravastatin ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งจำนวนเม็ดยาและมูลคาการ
จะสอดคลองกับนโยบายในผปู ว ยทีม่ ยี าทีอ่ าจเกิดอันตรกิรยิ า สัง่ ใชยาทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนหนึง่ มีผลมาจากจำนวนผปู ว ยทีเ่ พิม่ ขึน้
กับ Simvastatin และการสัง่ ใชยา Atorvastatin จะสอดคลอง 72 รายในชวง 6 เดือนหลังจากการประกาศใชนโยบาย แต
กับนโยบายการใชในผปู ว ยมีประวัตกิ ารเจ็บปวยหรือเขารับการ หากการสั่งจายยาสอดคลองกับนโยบายจะพบวามูลคาของ
รั ก ษาในโรงพยาบาลด ว ย ACS, Stroke, MI, Familial ยาที่สั่งจายใหกับผูปวยอาจจะลดจาก 1,569,533.75 บาท
Cholesterolemia, PAD
เปนเพียง 1,059,000.25 บาท เทานัน้
ในชวง 6 เดือน กอนการประกาศนโยบาย พบวา ในกลมุ
ผลการศึ ก ษานี้ แ สดงให เ ห็ น ว า นโยบายการกำหนด
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั ยา Pravastatin Atorvastatin และ Ezetimibe เงื่ อ นไขขอความร ว มมื อ การสั่ ง จ า ยยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก
ส ว นใหญ เ ป น สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลสวั ส ดิ ก ารข า ราชการ แหงชาติใหสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลไมสามารถ
(รอยละ 48.78) สิทธิรกั ษาพยาบาลประกันสุขภาพถวนหนา ควบคุมคาใชจา ยดานยาในขณะทีม่ าตรการควบคุมคาใชจา ย
(รอยละ 88.89) และสิทธิรกั ษาพยาบาลประกันสังคม (รอยละ โดยลดการเบิกจายตรงสิทธิการรักษาพยาบาล สวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการจากการศึกษาของ ณัฐธิดา จินดาพล
100) ตามลำดับ
หลังการประกาศนโยบายเปนเวลา 6 เดือน ยังพบการ และคณะ8 ทีท่ ำการศึกษายาของกลมุ proton pump inhibitors
สั่งใชยากลุมนอกบัญชียาหลักที่ไมสอดคลองกับนโยบายใน (PPIs) พบผลกระทบของตอการสั่งใชยาในผูปวยนอกที่
ปริ ม าณมาก โดยในกลุ ม ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา Pravastatin โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวามูลคาของการสั่งใชยานอกบัญชี
สวนใหญยงั เปนผปู ว ยสิทธิรกั ษาพยาบาลสวัสดิการขาราชการ ยาหลักแหงชาติลดลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001)
(รอยละ 56.10) แต ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา Atorvastatin และ
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ตารางที่ 1 ขอกำหนดรูปแบบการสั่งจายยามาวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล
Pravastatin
สอดคลองกับนโยบายเมือ่ ….

Atorvastatin
“ไม”สอดคลอง
กับนโยบาย
เมือ่ …

1. มียาทีผ่ ปู ว ยใชแลวอาจ เกิด
การสัง่ ใชยาไม
อันตรกิรยิ ากับ Simvastatin ไดแก ตรงกับขอบงใช
Amiodarone, Diltiazem,
Carbamazipine, Clarithromycin,
Colchicine, Erythromycin,
Everolimus,
Verapamil,Cyclosporin,
Mycophenolate, Nicotinic acid,
Amitryptyline,
2. แพยา Simvastatin และ
Atorvastatin

Ezetimibe
“ไม”สอดคลอง
กับนโยบาย
เมือ่ …

สอดคลองกับนโยบายเมือ่ ….
1. ใช Simvastatin 40 มิลลิกรัม
มาก กวา 6 เดือนแลวระดับ LDL
ยังมากกวา 130 มิลลิกรัม/
เดซิลติ ร หรือมากกวา 100
มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
ในผปู ว ยทีม่ โี รค CVA, PAD, MI,
DM
2. ใช Simvastatin
แลวเกิดอาการไมพงึ ประสงค
3. ผปู ว ยมีประวัตกิ ารเจ็บปวย
หรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดวย Acute Coronary
Syndrome, Myocardial
Infarction, Stroke, Familial
cholesterolemia, Peripheral
Arterial Disease (PAD)

1. ใช Simvastatin
40 มิลลิกรัม
มากกวา 6 เดือน
2. ใช Simvastatin
ขนาดนอยกวา 40
มิลลิกรัม
3. สัง่ ใชยาไมตรง
กับขอบงใช
4. ไมมผี ลทางหอง
ปฎิบตั กิ าร

สอดคลองกับนโยบายเมือ่ ….
1. ใช Simvastatin 40 มิลลิกรัม
มากกวา 6 เดือนแลวระดับ LDL
ยังมากกวา 130 มิลลิกรัม/
เดซิลติ รหรือมากกวา 100
มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ในผปู ว ยโรค
CVA, PAD, MI, DM
2. ใช Atorvastatin 80
มิลลิกรัม มากกวา 6
เดือนแลวระดับ LDL
ยังมากกวา 130 มิลลิกรัม/
เดซิลติ ร
3. ใช Atorvastatin 80
มิลลิกรัม มากกวา 6
เดือนแลวระดับ LDL
ยังมากกวา 100 มิลลิกรัม/
เดซิลติ ร (ในผปู ว ยทีม่ โี รค
CVA, PAD, MI, DM)

“ไม”สอดคลอง
กับนโยบาย
เมือ่ …
1. ใช simvastatin
40 มิลลิกรัม
มากอนนอยกวา 6
เดือน
2. ใช simvastatin
ขนาดนอยกวา 40
มิลลิกรัม
3. ใช Atorvastatin
80 มิลลิกรัม
มากอนนอยกวา 6
เดือน
4. ใช Atorvastatin
ขนาดนอยกวา 80
มิลลิกรัม
5. สัง่ ใชยาไมตรง
กับขอบงใช
6. ไมมผี ลทางหอง
ปฏิบตั กิ าร

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผูปวยที่ใชยาลดไขมันที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติในชวง 6 เดือนกอนและ 6 เดือน
หลังการประกาศนโยบายของโรงพยาบาล

เพศ
อายุ (ป)

สิทธิการรักษา
พยาบาล

ชาย
หญิง
<40
41-50
51-60
>60
UC
SSS
CSMBS
Others

จำนวน (รอยละ) ผปู ว ยทีใ่ ชยา
Atorvastatin

จำนวน (รอยละ) ผปู ว ยทีใ่ ชยา
Pravastatin

กอน (n=122)

หลัง (n=182)

กอน (n=53)

หลัง (n=57)

กอน (n=100)

หลัง (n=108)

70 (57.4)
52 (42.6)
5 (4.1)
19 (15.6)
30 (24.6)
68 (55.7)
18 (14.8)
7 (5.7)
94 (77.0)
3 (2.5)

111 (61.0)
71 (39.0)
7 (3.8)
25 (13.7)
49 (26.9)
101 (55.5)
18 (9.9)
7 (3.8)
153 (84.1)
4 (2.2)

29 (54.7)
24 (45.3)
5 (9.4)
8 (15.1)
19 (35.8)
21 (39.6)
9 (17.0)
3 (5.7)
41 (77.4)
0

34 (59.6)
23 (40.4)
5 (8.8)
8 (14.0)
19 (33.3)
25 (43.9)
13 (22.8)
3 (5.3)
41 (71.9)
0

50 (50.0)
50 (50.0)
8 (8.0)
16 (16.0)
31 (31.0)
45 (45.0)
21 (21.0)
8 (8.0)
71 (71.0)
0

57 (52.8)
51 (47.2)
7 (6.5)
20 (18.5)
37 (34.3)
44 (40.7)
17 (15.7)
7 (6.5)
82 (75.9)
2 (1.9)

จำนวน (รอยละ) ผปู ว ยทีใ่ ชยา
Ezetimibe

รวม

216 (57.4)
160 (42.6)
22 (5.9)
50 (13.3)
116 (30.9)
188 (50.0)
58 (15.4)
19 (5.1)
291 (77.4)
8 (2.1)

หมายเหตุ UC = สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา CSMBS = สิทธิขา ราชการ SSS = สิทธิประกันสังคม

การศึกษาของสุพล ลิมวัฒนานนท และคณะ9 ที่ทำการ
ศึกษาผลของการดำเนินมาตรการควบคุมคาใชจายในปงบ
ประมาณ 2553 พบวาหากกำหนดเงื่อนไขการเบิกจายที่
ค อ นข า งเข ม งวดในอั ต ราต อ ใบสั่ ง ที่ อ า งอิ ง กั บ ราคาต่ำ สุ ด
ของยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่อยูกลุมเดียวกันจะสามารถ
ลดคาใชจายของกลุมยาที่ใชมากและมีคาใชจายสูง 3 กลุม
ไดแก ยาควบคุมไขมันในเลือด ยาตานขออักเสบ และยาลด
การหลัง่ กรดลงได รอยละ 72.8, 85.7 และ 86.5 ตามลำดับ
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มาลินี โตวนิชย และเทียมใจตั้งเจริญไพศาล10 ทำการ
ศึกษาคาใชจา ยดานยา และการครอบครองยาของผปู ว ยนอก
โรงพยาบาลศูนยแหงหนึ่งในภาคเหนือ พบวา มูลคาการใช
จายดานยาจะลดลงไดเมือ่ มีนโยบายทีช่ ดั เจนการใชยาสามัญ
แทนยาตนแบบ โดยเฉพาะกลุมยาที่มีรายการยาซ้ำซอนใน
กลุมเภสัชวิทยาเดียวกันควรกำหนดตั้งแตจำนวนรายการยา
ในบัญชียาโรงพยาบาลและกำหนดสัดสวนของยานอกบัญชี
ยาหลั ก ฯ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ รายงานของ
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ณัฐนิช สมจันทร และคณะ
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ตารางที่ 3 จำนวนผูปวยที่ไดรับยาลดไขมันในเลือดที่ “ไมสอดคลอง” กับนโยบายโรงพยาบาลโดยวิเคราะหแยกตาม
สิทธิการรักษาพยาบาล ในชวง 6 เดือนกอนและ 6 เดือนหลังการประกาศนโยบายของโรงพยาบาล
Atorvastatin
กอน
122
จำนวนผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้
80
จำนวนรวมผปู ว ยทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง” กับนโยบาย
จำนวน (รอยละของผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้ “ไมสอดคลอง” 16 (20.0)
กับนโยบาย) ผปู ว ย UC ทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง” กับนโยบาย
จำนวน (รอยละของผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้ “ไมสอดคลอง” 6 (7.5)
กับนโยบาย) ผปู ว ย SSS ทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง”
กับนโยบาย
จำนวน (รอยละของผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้ “ไมสอดคลอง” 56 (70.0)
กับนโยบาย) ผปู ว ย CSMBS ทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง”
กับนโยบาย
จำนวน (รอยละของผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้ “ไมสอดคลอง” 2 (2.5)
กับนโยบาย) ผปู ว ยสิทธิอนื่ ๆ ทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง”
กับนโยบาย
65.6
รอยละของผปู ว ยทีใ่ ชยา”ไมสอดคลอง”
กับนโยบายเมือ่ เทียบกับผปู ว ยทัง้ หมดทีใ่ ชยานัน้

Pravastatin

Ezetimibe

หลัง

กอน

กอน

หลัง

กอน

182
133
12 (91.7)

53
23
3 (13.0)

122
28
5 (17.9)

182
86
19 (22.1)

53
87
13 (14.9)

6 (4.5)

0 (0)

3 (10.7)

8 (9.3)

6 (6.9)

112(84.2)

20 (87.0)

20 (71.4)

59 (68.6)

67 (77.0)

3 (2.3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1.2)

73.1

43.4

49.1

86.0

80.6

หมายเหตุ UC = สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา CSMBS = สิทธิขา ราชการ SSS = สิทธิประกันสังคม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ปงบประมาณ 2545-2546 พบวา
การใชยาสามัญ 137 ชนิด ในปงบประมาณ 2546 ประหยัด
คาใชจายได ประมาณ 441 ลานบาท11 และการศึกษาของ
สุพล ลิมวิวฒ
ั นานนท และคณะ12 เสนอวาการแทนยาลดไขมัน
ด ว ยยาทางเลื อ กที่ มี ร าคาถู ก กว า ช ว ยประหยั ด ค า ใช จ า ย
ดานยาของโรงพยาบาลไดถงึ รอยละ 20
ดังนัน้ สาเหตุนโยบายการสัง่ ใชยาลดไขมันในเลือดกลมุ
นอกบัญชียาหลักไมประสบผลสำเร็จ อาจมีสาเหตุมาจาก
ความเข ม งวด หรื อ การกระจายข อ มู ล การประกาศของ
มาตรการนีไ้ ปยังผปู ฏิบตั งิ าน หรือการขาดการทำความเขาใจ
กั บ ผู สั่ ง ใช ย า ทำให ยั ง มี ก ารสั่ ง ใช ย าที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ
นโยบาย รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บขอมูลหลังจากการ
ประกาศบังคับใชนโยบายอาจเปนชวงเวลาที่เร็วเกินไปและ
แพทยอาจจะยังไมทราบรายละเอียดของนโยบายรวมทั้ง
เงือ่ นไขการสัง่ จายยาโดยละเอียด การศึกษาผลของนโยบาย
ในอนาคตจึงอาจจะตองเวนชวงเวลาสำหรับการปรับตัวและ
ทำความเขาใจกับนโยบายใหนานกวานี้ รวมทั้งอาจจะตอง
สำรวจความคิ ด เห็ น และการยอมรั บ ของแพทย ผู สั่ ง ใช ย า
ตอเงื่อนไขในนโยบายควบคุมการใชยาดวยจึงจะไดรับความ
รวมมือในการบังคับใชนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของพัชราภรณ สุดชาฎา และคณะ13 ที่ทำการสำรวจ และ
พบว า คณะกรรมการเภสั ช กรรมและการบำบั ด ของ
โรงพยาบาลในภาคเหนื อ ตอนล า งมี ก ารให น โยบายการ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การใช ย าอย า งเหมาะสมและควบคุ ม
คาใชจา ยดานยาหลายแนวทาง แตยงั พบปญหาในการพัฒนา
ระบบยาที่มีประสิทธิภาพ และการนำนโยบายไปใชอยาง

ชัดเจน ซึง่ ตองการการจัดสรรกำลังบุคคลกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนำ การเพิ่มจำนวนครั้งของ
การประชุมและการติดตอสื่อสาร รวมถึงการสงตอนโยบาย
ที่มีประสิทธิภาพและเปนไปอยางทั่วถึง
อัตราการครองยาของผูปวยทั้งชวงกอนและหลังการ
ประกาศนโยบายอยใู นชวง 0.97-1.05 ซึง่ ไมเกินชวง 0.9-1.1
ดังนั้นผูปวยไมไดถือครองยาเกินความจำเปนจนเปนสาเหตุ
ของมูลคาการสั่งใชยาที่มากในการศึกษานี้ และผูปวยสิทธิ
การรักษาพยาบาลสวัสดิการขาราชการไมไดเปนสิทธิเดียว
ที่ มี ก ารใช ย านอกบั ญ ชี ย าหลั ก เป น จำนวนมาก แต มู ล ค า
ใชจา ยของยาทีม่ ากขึน้ อาจมาจากสาเหตุอนื่ เชน การเพิม่ ขึน้
ของจำนวนผู ป ว ย เป น ต น โดยผลไม ส อดคล อ งกั บ ผล
การศึกษาที่ผานมาของ ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ และคณะ7
ที่พบอัตราการครองยาเกินจำเปนในสิทธิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการขาราชการทีท่ ำใหมลู คาการใชยาสูงมากโดยเฉพาะ
ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงระบบเบิ ก จ า ยเงิ น ของผู ป ว ย
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการจากการสำรองเงินจายไป
กอนโดยผูปวยเปนการเบิกจายตรงระหวางโรงพยาบาลกับ
กรมบัญชีกลาง
กลุ ม ตั ว อย า งของสิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า และ
สิทธิประกันสังคมในแตละยามีจำนวนนอยเกินไป ทำใหไม
สามารถเปรียบเทียบนัยสำคัญทางสถิติของความแตกตาง
ระหวางแตละสิทธิการรักษาได และขอมูลบางอยางไมสามารถ
ค น จากฐานข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น ข อ มู ล การวิ นิ จ ฉั ย
ผูปวยโรค Familial Cholesterolemia และเหตุผลที่แพทย
หยุดหรือเปลีย่ นยา ดังนัน้ หากมีการทำวิจยั ในครัง้ ตอไป ควร
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การสำรวจการสัง่ จายยายาลดไขมันในเลือดกลมุ นอกบัญชียาหลักแหงชาติ

เก็บและรวบรวมขอมูลจากทั้งฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ระเบียน ประวัติผูปวย เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนมากขึ้น
นอกจากนั้นขอกำหนดของนโยบายที่กำหนดใหใช คือ
ผูปวยตองใชยา Atorvastatin 80 มิลลิกรัม กอน 6 เดือน
หากระดับ LDL ไมถงึ เปาหมายจึงสามารถใช Ezetimibe รวม
ได แตพบวาไมมกี ารสัง่ ใชยา Atorvastatin 80 มิลลิกรัม จึงควร
มีการทบทวนนโยบายรวมกับแพทยอีกครั้งเพื่อปรับเปลี่ยน
ใหเปนไปในรูปแบบที่สามารถปฏิบัติรวมกันไดมากขึ้น หาก
เภสั ช กรประจำโรงพยาบาลพบการสั่ ง ใช ที่ ไ ม ส อดคล อ ง
กับนโยบายสมควรตองมีการปรึกษาผูสั่งใชยากอนจะมีการ
จายยาใหแกผูปวยออกไป
ปจจุบันแมวายา Atorvastatin มีการประกาศเปนยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2555 เปนยาในบัญชี (ง) แตหาก
ยังมีการสั่งใชเปนมูลคาที่สูงอยู อาจจำเปนตองคงนโยบาย
เพื่อควบคุมคาใชจายและสงเสริมใหเกิดการสั่งใชยาอยาง
เหมาะสมตอไป

สรุป

การประกาศนโยบายการสั่ ง ใช ย าลดไขมั น ในเลื อ ด
กลุ ม นอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ พ.ศ. 2551 เมื่ อ วั น ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อควบคุมคาใชจายและสงเสริมใหมี
การใชยาอยางเหมาะสม พบวายังมีการสัง่ ใชยาทัง้ สามชนิดที่
ไมสอดคลองกับนโยบายเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเม็ดยาและมูลคา
การสั่ ง ใช ย ายั ง เพิ่ ม ขึ้ น และในทุ ก สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
สงผลใหมีมูลคาที่สูญเสียไปจากการสั่งใชยาที่ไมสอดคลอง
กับ นโยบายเพิม่ ขึน้ ดวย ซึง่ สาเหตุอาจเนือ่ งจากการประกาศ
นโยบายที่ยังไมทั่วถึงและขาดการทำความเขาใจกับผูสั่งใช
ยา
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