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55351201 : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
คําสําคัญ : การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล, Simvastatin, Atorvastatin  และการรักษารวมของ 
        Atorvastatin กับ Ezetimibe, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจและหลอดเลือด  
 หทัยรัตน  รัตนคุณูประการ : การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของซิมวาสเตติน อะทอร
วาสเตติน และการรักษารวมของอะทอรวาสเตตินกับอิเซทิไมบในผูปวยท่ีมีประวัติเปนโรคเบาหวาน
หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดตามเวชปฏิบัติทั่วไป.   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.กรัณฑ
รัตน  ทิวถนอม และ รศ. ดร.พรรณทิพา   ศักดิ์ทอง.  110 หนา. 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากการใช Simvastatin, Atorvastatin  
และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอด
เลือด โดยศึกษาแบบภาคตัดขวาง 12 เดือน ( 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557) และเก็บขอมูล
ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือนในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไดรับการรักษาดวย  
Simvastatin, Atorvastatin  และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  ที่ไมบรรลุเปาหมายการ
รักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา ตามเวชปฏิบัติทั่วไปของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหาร
อากาศ การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพ่ิม (Incremental 
cost-effectiveness ratio: ICER) ในมุมมองของโรงพยาบาล  ประสิทธิผลของการรักษาจากรอยละการลดลง
ของระดับ LDL-C  และสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษา (เปาหมายการรักษามาตรฐาน : LDL-C < 
100 mg/dL) ตามแนวทางของ NCEP ATP III  พิจารณาตนทุนทางตรงดานการแพทยโดยการคํานวณแบบ
จุลภาค (อางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557)  

ผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท้ังหมด 2,423 คน มี 654 คน ที่ไมบรรลุ
เปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  อายุเฉลี่ย 60.9 ± 9.4 ป  ใหความรวมมือในการ
ใชยาดีพบวา คาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C ของกลุม Simvastatin นอยที่สุดและมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: รอยละ  -20.1 ± 30.1, -28.3 ± 24.2, -38.1 ± 
17.1: p 0.0001 ตามลําดับ)  และกลุม Simvastatin มีสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษานอยที่สุด   
โดยการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดทั้งสามกลุมมีความแตกตางของตนทุนทางตรงดานการแพทย  (p 0.0001)  
ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลพบวาการใช Atorvastatin มีอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพ่ิมดีที่สุด 
(ICER = 561.1 บาทตอรอยละการลดลงของระดับ LDL-C สวนเพ่ิม และ 345.9 บาทตอสัดสวนของผูปวยบรรลุ
เปาหมายการรักษามาตรฐานสวนเพ่ิม ) ในขณะที่การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  มี
ประสิทธิผลนอยกวาแตเสียคาใชจายสูงกวาการใช Atorvastatin อยางชัดเจน  (Dominated)  ตามเปาหมาย
การรักษามาตรฐาน  

เม่ือเปรียบเทียบการใช  Simvastatin, Atorvastatin  และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ 
Ezetimibe ในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา พบวาการใช Atorvastatin ใหตนทุนประสิทธิผลดีที่สุด  โดยการเพิ่มการ
รักษาดวย Ezetimibe จะใหประสิทธิผลจากรอยละการลดลงของระดับ LDL-C ไดเพิ่มขึ้นดวยตนทุนที่สูงขึ้น    
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 HATHAIRAT RATTANAKUNOOPRAKARN : COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF 
SIMVASTATIN ATORVASTATIN AND ATORVASTATIN-EZETIMIBE COMBINATION AMONG 
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS OR CARDIOVASCULAR DISEASE IN GENERAL PRACTICE. 
THESIS ADVISORS : KARUNRAT TEWTHANOM, Ph.D. AND PHANTIPA SAKTHONG, Ph.D.110 
pp. 
 

The purpose of this study aimed to analyze cost-effectiveness of using Simvastatin, 
Atorvastatin, and Atorvastatin-Ezetimibe combination among DM or CVD outpatients. A 
cross-sectional retrospective study for 12 months (April 1, 2013 to March 31, 2014) and review 
medical record complete 6 months in DM or CVD outpatients who failed to achieve the 
treatment goals or had adverse drug reactions was performed at the Chandrubeksa Hospital 
Medical Department of the Royal Thai Air Force. The incremental cost-effectiveness ratio 
(ICER) was determined for cost-effectiveness analysis on the provider perspective. The 
effectiveness outcomes were the percentage differences in LDL-C reduction and the 
proportion of patients achieving treatment goals (standard goal: LDL-C < 100 mg/dL) according 
to NCEP ATP III guideline. The direct medical costs were computed by micro-costing method 
(reference cost in 2014).   

From 2,423 DM or CVD outpatients, 654 patients failed to achieve the treatment goals 
or had adverse drug reactions. Patients had average age of 60.9 ± 9.4 years and had good 
adherence. Simvastatin regimen provided the lowest percentage differences in LDL-C 
reduction. (mean ± SD : -20.1 ± 30.1 %, -28.3 ± 24.2 %, -38.1 ± 17.1 %: p 0.0001, respectively) 
and the lowest proportion achieved NCEP ATP III goal. There were differences of the direct 
medical costs between three groups (p 0.0001). Results of cost-effectiveness analysis showed 
that Atorvastatin regimen presented the best cost-effectiveness (ICER of the percentage 
differences in LDL-C reduction and the proportion achieved standard goal = 561.1 and 345.9 
THB per incremental effectiveness, respectively), while Atorvastatin-Ezetimibe combination was 
less cost-effective (dominated) by standard goal.  

Comparison with Simvastatin, Atorvastatin, and Atorvastatin-Ezetimibe combination 
among DM or CVD outpatients who failed to achieve the treatment goals or had adverse drug 
reactions showed that Atorvastatin had the best cost-effectiveness ratio. Ezetimibe 
combination can increase the percentage differences in LDL-C reduction with increase cost.  
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