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 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 เดือนในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไดรับการรักษาดวย  
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)  

ผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด 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 มีสัดสวนของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายการรักษานอยที่สุด   
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 ในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา พบวาการใช Atorvastatin ใหตนทุนประสิทธิผลดีที่สุด  โดยการเพ่ิมการ
รักษาดวย Ezetimibe จะใหประสิทธิผลจากรอยละการลดลงของระดับ LDL-C ไดเพิ่มขึ้นดวยตนทุนที่สูงข้ึน    
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 HATHAIRAT RATTANAKUNOOPRAKARN : COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF 
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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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก   ขอมูลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป 2010 พบประชากรท่ีเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด   235.5 ตอประชากร 
100,000 ราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 31 ในป 2000  เปนรอยละ 31.9 ในป 2010  
โดยประชากรที่เสียชีวิตทุก  3 ราย  มีสาเหตุจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 ราย  และในแตละปพบ
ประชากรที่มีปญหาโรคหัวใจ  หรือผูปวยที่จําเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยภาวะกลามเนื้อ
หัวใจตาย ประมาณ 620,000 ราย  ผูปวยที่กลับเปนซ้ํา  295,000 ราย  และประชากรท่ีเกิดโรค
หลอดเลือดสมองรายใหม  610,000 ราย  ผูปวยที่กลับเปนซ้ํา  185,000 ราย  ซึ่งทําใหจํานวนผูปวย
ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 28 ในชวงป 2000-2010  เกิดภาระดานตนทุนรวมในการ
ดูแลผูปวยในป 2010 ประมาณ 315 ลานดอลลารสหรัฐ [1]  เมื่อคาดคะเนตนทุนในการรักษาผูปวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดตลอดระยะเวลา 20 ปในชวงป 2010-2030 จากคาอางอิงป 2008 ของ 
American Heart Association ป 2011  พบวาผูปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนรอยละ 
10  ทําใหตนทุนทางตรงทางการแพทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 200 สวนตนทุนทางออมมีการเปลี่ยนแปลง
เพียงรอยละ  61 เทานั้น  โดยชวงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลง ตนทุนสูงสุดอยูในชวงอายุ 65-79 ป ซึ่งมี
ตนทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 238 (การเปลี่ยนแปลง ตนทุนจาก 135 ลานดอลลารสหรัฐ  เปน 457 ลาน
ดอลลารสหรัฐ )  ซึ่งสูงกวา ตนทุนในชวงอายุ 45-64 ป[2]  ขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   ไดรายงานอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองในชวงป 
พ.ศ. 2551–2555 พบการเปล่ียนแปลงจาก 21.2 เปน 23.5 และ 20.8 เปน 31.7 ตอประชากร 
100,000 ราย ตามลําดับ [3] ซึ่งสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ โดยขอมูล ของ American Heart 
Association ป 2013 พบวารอยละ 66 ของผูปวยอายุ 75 ป เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
โดยพบวาเกิดอาการแสดงของโรคหัวใจโคโรนารีครั้งแรกชวงอายุ 64.7 ปในเพศชาย และ 72.2 ปใน
เพศหญิง  ซึ่งเปนกลุมประชากรผูสูงอายุตอนตนซึ่งมีอายุอยูในชวง 60–79 ป[4]    เมื่อพิจารณา
ตนทุนคารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันของโรงพยาบาลรามาธิบดี แบบยอนหลังจากเวช
ระเบียนในชวงเดือนสิงหาคม 2545 ถึง ธันวาคม 2546  จํานวน 330 เวชระเบียน พบวาคากลางของ
ตนทุนทางตรงในการรักษาของโรงพยาบาลในปแรกเทากับ 120,298 บาทตอคน และเม่ือคาดคะเน
ตลอดอายุขัยมตีนทุนท่ีสูง[5] 
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 ผูปวยโรคเบาหวานเปนกลุมที่มีความเส่ียงเทียมเทาโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยพบวา
ผูปวยโรคเบาหวานเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 2-4 เทาเม่ือเทียบกับผูปวยที่ไมไดเปน
โรคเบาหวาน [6]  เมื่อประมาณตนทุนการรักษาของผูปวยเบาหวานเปรียบเทียบระหวางป 2007 กับ 
ป 2012 พบวาตนทุนรวม  (total cost) เพ่ิมข้ึนรอยละ 40.8  เปนตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(direct medical cost) เพ่ิมข้ึนรอยละ 51.7 และตนทุนทางออม (indirect medical cost) เพ่ิมข้ึน
รอยละ 18.9[7, 8]  ซึ่งความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนในผูปวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  การสูบบุหรี่  อวนลงพุง  และไขมันในเลือดสูง  การควบคุมปจจัยเสี่ยงดังกลาวจะ
สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดหัวใจและหลอดเลือด[7-9]   
 การศึกษาทางคลินิกอธิบายประสิทธิผลของการใชยากลุม Statin (3-hydroxy-3-
methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors : HMG-CoA reductase inhibitors)   ใน
การลดอัตราเจ็บปวยและอัตราการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด [10-13]  จากบทความของ 
Cholesterol Treatment Trialists Collaborators รวบรวมงานวิจัย 14 randomised trials ที่ใช
ยาในกลุม Statin นาน 5 ปเทียบกับยาหลอก (placebo)  พบวา การลดลงของ low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C) ทุกๆ 39 mg/dL  สามารถลด major coronary events ได
รอยละ 23  และลด major vascular events ไดรอยละ 21  โดยการใช Statin ในปแรกลด major 
vascular events  ไดรอยละ 14  และในปที่ 2-5  ลด major vascular events ไดรอยละ 20-
30[14]  ซึ่งการลดระดับ    LDL-C  มีความสัมพันธตอการลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  [14-
17] 
 แนวทางการรักษาของ National institute for health and clinical excellence 
(NICE)  แนะนําการปองกันปฐมภูมิและการปองกันทุติยภูมิตอการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดดวย
ยาในกลุม Statin[18]  และ the National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III  (NCEP ATP III)  กําหนดเปาหมายในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงโดย การควบคุมระดับ 
LDL-C ตามระดับความเสี่ยงของผูปวยแตละรายรวมกับการควบคุมหรือรักษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ ไปพรอมๆ กัน   โดยกลุมที่มีอาการแสดงของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโร
นารีหรือมีความเสี่ยงเทียบเทากับโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี  กําหนดเปาหมายของการรักษาให 
LDL-C < 100 mg/dL หรือรอยละการลดลงของระดับ  LDL-C ≥ รอยละ 30  และในกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงมากตอการเกิดโรค หัวใจและหลอดเลือด กําหนดเปาหมายของการรักษาให LDL-C < 70 
mg/dL หรือรอยละการลดลงของระดับ  LDL-C ≥ รอยละ 50[19-21]  และในป  2013  the 
American College of Cardiology (ACC) และ the American Heart Association (AHA) 
แนะนําการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูใหญ 
พบประโยชนจากการใช ยากลุม  Statin ในผูปวย 4 กลุม ไดแก (1) ผูปวยที่มีอาการแสดง  
atherosclerosis cardiovascular disease  (2) กลุมท่ีมีระดับ LDL-C ≥ 190 mg/dL โดยไมทราบ
สาเหตุ  (3) กลุมผูปวยเบาหวานที่มีอายุ 40-75 ป และมีระดับ LDL-C 70-189 mg/dL และ (4) กลุม
ที่ไมมีอาการแสดง atherosclerosis cardiovascular disease (ASCVD) หรือไมไดเปนเบาหวาน ที่
มีอายุ 40-75 ป และมีระดับ LDL-C 70-189 mg/dL และเม่ือประเมินความเสี่ยงตอการเกิด ASCVD 
ในอีก 10 ปขางหนา ≥ 7.5%  ซึ่งทั้ง 4 กลุมแนะนําใหใช Statin เพ่ือลดระดับ LDL-C ใหไดตั้งแตรอย
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ละ 30 ขึ้นไป  โดยแนะนําใหเลือกใช high-intensity Statin therapy เพ่ือลด LDL-C ไดตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไป  และในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถทนตอ high-intensity Statin therapy จะพิจารณา
เลือกใช moderate-intensity Statin therapy เพ่ือลด LDL-C ไดรอยละ 30-49[22-23]  แนว
ทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของประเทศไทย โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย (อางอิง
แนวทางของ NCEP ATP III)  ไดแนะนําใหใช Simvastatin จัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 
2556 บัญชี ก [24]  เปนชนิดแรกรวมกับการควบคุมอาหารและปรับพฤติกรรม โดยเริ่มใชขนาด  10 
mg/day เปนการรักษาท่ีปฏิบัติในปจจุบันและเปนยาที่มีการใชมากที่สุด    และติดตามระดับไขมันใน
เลือดหลังใหการรักษาไปแลวประมาณ 6-12 สัปดาห หลังจากนั้นติดตามผลการรักษาทุก 3-6 เดือน 
ในกรณีที่ใช  Simvastatin 40 mg ติดตอกัน 6 เดือนแลวไมสามารถคุมระดับ LDL-C  ไดตาม
เปาหมาย หรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใช Simvastatin แนะนําใหเปลี่ยนไปใช 
Atorvastatin ซึ่งจัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2556 บัญชี ง[24]   สวนการพิจารณาเลือกใช
ยาลดไขมันในเลือดชนิดอื่นใหพิจารณาตามสาเหตุโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงสูงมาก (ผูที่มีประวัติเปนโรค
หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี รวมกับมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 1 ขอ ไดแกผูปวยดวยโรคเบาหวาน  
หรือสูบบุหรี่ หรือมีภาวะ metabolic syndrome หรือ ผูปวย acute coronary syndrome, ACS) 
จัดตามแนวทางของ NCEP ATP III [21]  ซึ่งผลจากการใช ยากลุม Statin อาจใหผลในการรักษาไมดี
นักเมื่ออางอิงตามเปาหมายของ NCEP ATP III[25-28]   หรือกลุมผูปวยที่ไมสามารถใช  Statin ใน
ขนาดสูงได[29]   ดังนั้นการใชยาลดไขมันในเลือดกลุมอ่ืนรวมกับ  Statin  เชนการรักษารวมของ   
Statin กับ Ezetimibe เพ่ือลด LDL-C ใหไดตามเปาหมายจึงนาสนใจมากข้ึน   เนื่องจากการเพ่ิม
ขนาดยากลุม Statin เปนสองเทาสามารถลด LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 6 เทานั้น[30]   
  แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดที่ผิดปกติเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดของประเทศไทยโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทยซึ่งปจจุบันอางอิงตามแนวทาง NCEP ATP III  
เนนการลด LDL-C  ใหไดตามเปาหมายหรือ รอยละการลดลงของระดับ  LDL-C ≥ รอยละ 30 ขึ้นไป
ตามระดับความเสี่ยงของผูปวยแตละราย  ซึ่งผูที่มีความรวมมือในการใชยาตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
พบวาอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุต่ํากวา  (odds ratio = 0.52 ; 95 percent confidence 
interval = 0.39-0.69) กลุมท่ีไมใหความรวมมือในการใชยา[31]  ดังนั้นการพิจารณาผลลัพธของการ
รักษาควรพิจารณาความรวมมือในการใชยาควบคูกันเสมอ   แตการพิจารณาผลลัพธทางคลินิกเพียง
ดานเดียวเทานั้นอาจไมเพียงพอตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนา
และมีขอจํากัดดานทรัพยากรในการรักษาโรค  ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจาก
การใชยาในสภาวการณจริงเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ จัดสรร งบประมาณและ พัฒนาแนว
ทางการใชยาลดไขมันในเลือดที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับงบประมาณท่ีใชในการรักษาผูปวย
เฉพาะรายใหเหมาะสมท่ีสุด 
 จากรายงานการสํารวจของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  เมื่อป พ.ศ. 
2555 พบวาสัดสวนมูลคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติเฉพาะกลุมยาลดไขมันในเลือดสูงถึงรอยละ 
78.5 เมื่อเทียบกับยาลดระดับไขมันในเลือดท้ังหมด  โดย Rosuvastatin 10 mg มีมูลคาการใชยา
สูงสุด (รอยละ 44.6 ของมูลคายาลดไขมันในเลือด ) รองลงมาเปน Atorvastatin 20 mg (รอยละ 
33.9 ของมูลคายาลดไขมันในเลือด )  และยาในบัญชียาหลักแหงชาติมีสัดสวนมูลคายาเพียงรอยละ 
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21.5  ของมูลคายาลดไขมันในเลือด   และขอมูลในป พ.ศ. 2556 มูลคาการใชยาลดไขมันในเลือด มี
การเปลี่ยนแปลง  เนื่องจาก มีการปรับบัญชียาหลักแหงชาติใหมโดยกําหนดให Atorvastatin 40 
mg เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ง   ทําใหสัดสวนมูลคาการใชยาในบัญชียาหลักเพ่ิมข้ึน  4.1 
ลานบาท (รอยละ 57.9)  โดย  Atorvastatin 40 mg มีมูลคา 1.8 ลานบาท (รอยละ 25.7), 
Fenofibrate มีมูลคา 1.7 ลานบาท (รอยละ 25.1) และ Simvastatin มีมูลคา 506,355 บาท 
(รอยละ 7.2) ตามลําดับ  และมูลคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 2.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.1  
โดย  Rosuvastatin 10 mg  มีมูลคา 1.6 ลานบาท (รอยละ 23.4), Ezetimibe 10 mg มีมูลคา 
1.3 ลานบาท (รอยละ 18.3)  และ Nicotinic acid 24,470 บาท (รอยละ 0.4) ดังนั้นจากขอมูล
มูลคาการใชยาลดไขมันในเลือดของป พ.ศ. 2556 พบวา Atorvastatin 40 mg มีการใชยาสูงสุด  
(รอยละ 25.7) รองลงมาเปน Fenofibrate (รอยละ 25.1)   Rosuvastatin 10 mg (รอยละ 23.3)  
และ Ezetimibe 10 mg (รอยละ 18.3)  ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาแนวทางการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  (อางอิงแนวทางของราช
วิทยาลัยอายุรแพทยซึ่งเหมือนกับแนวทางของ NCEP ATP III) กําหนดวา เมื่อตรวจพบความผิดปกติ
ของระดับไขมันในเลือดและ  triglyceride (TG)  < 200 mg/dL  จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษาจาก
ความตองการในการลดระดับ LDL-C โดยสวนใหญจะ เริ่มการรักษาดวยการปรับพฤติกรรมอยางนอย 
3 เดือน ในกรณีที่ตองการลดระดับ LDL-C ประมาณรอยละ 30  การปรับพฤติกรรม ไมสามารถ
ควบคุมระดับไขมันในเลือดได  จะเริ่มใช Simvastatin (ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  บัญชี ก )  
รวมกับการควบคุมอาหารและการปรับพฤติกรรมเพ่ือปองกันปฐมภูมิและปองกันทุติยภูมิ ตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด   โดยกําหนดเปาหมายของการรักษาเปนระดับ LDL-C ที่พึงมีในเลือด  หรือ
รอยละการลดลงของระดับ LDL-C ตามระดับความเสี่ยงของผูปวยแตละราย โดยไมแนะนําใหใช 
Simvastatin เกิน 40 mg/day   ในกรณีที่ผูปวยใช  Simvastatin 40 mg/day นาน 6 เดือนแลวไม
สามารถคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย หรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใช Simvastatin 
หรือมีขอหามใชยา Simvastatin (ไดแกหามใช Simvastatin รวมกับ Gemfibrozil, Cyclosporin, 
Danazol, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, HIV protease inhibitor)  หรือ
ตองการลดระดับ LDL-C ตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไปจะแนะนําใหใช Atorvastatin  สําหรับกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงมาก  (ผูที่มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี รวมกับมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 1 
ขอ ไดแกผูปวยดวยโรคเบาหวาน  หรือสูบบุหรี่ หรือมีภาวะ metabolic syndrome หรือ ACS)   
หรือผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมายจะพิจารณา การรักษารวมของ   
Atorvastatin กับ Ezetimibe เพ่ือลด LDL-C ที่พึงมีใหนอยกวา 70 mg/dL  หรือ เพื่อลด LDL-C 
ลงไดตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป[21, 24]    ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดสวนของผูปวยที่สามารถลด LDL-C ได
ตามเปาหมายของ NCEP ATP III ในชวงไตรมาสท่ีสามของป พ.ศ. 2556 พบวาการใช Simvastatin  
Atorvastatin และ การรักษารวมของ Statin กับ Ezetimibe มีสัดสวนหรือรอยละของผูปวยบรรลุ
ตามเปาหมายการรักษารอยละ 35.8, 41.5 และ 59.1  ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ (อายุ
มากกวา 60 ป)  และสัดสวนการใชยาลดไขมันในเลือดสองชนิดขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 15.7  เปน
รอยละ 18.0  ซึ่งการใชการรักษารวมนั้นจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL-C  แตเพิ่มภาระ
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ตนทุนในการรักษาท้ังคายา  คาการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา  และความรวมมือในการใชยา 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือด 3 ทางเลือก
ไดแก Simvastatin   Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe เนื่องจาก 

1. Simvastatin เปนยาที่มีการใชมากท่ีสุดในปจจุบันจึงใชเปนยาเปรียบเทียบ 

2. Atorvastatin ไดปรับเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติในป พ.ศ. 2556  ซึ่งเปน high  

potency Statin  ที่พบปญหาในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศวาเปนยาที่มีมูลคา
การใชสูงสุด 

3. การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  เปนการรักษารวมทีมี่ประสิทธิผล 

ในการลดระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 12-25  แตเพ่ิมภาระตนทุนดานยาสูงที่สุด 

 สําหรับยาลดไขมันชนิดอื่นที่มีในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ไดแก  
Rosuvastatin, Pravastatin, Fibrates (Fenofibrate 100 mg, Fenofibrate 200 mg, 
Fenofibrate NT 145 และ Gemfibrozil)  ไมไดรวมในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจาก 

1. Rosuvastatin เปนยากลุม Statin ที่มี lipophilic ต่ําจึงเกิดปญหาอาการไมพึง 
ประสงคจากยานอย   ดังนั้นมักเลือกใชในกรณีที่ผูปวยไมสามารถทนตอการใช  Statin ชนิดอื่นได   
และเปนกลุม   high potency Statin เชนเดียวกับ Atorvastatin แต Atorvastatin เปนยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ทําใหกลุมผูปวยที่ใช Rosuvastatin มีการปรับการรักษาเปน Atorvastatin เพ่ิมข้ึน 
เปนผลให Rosuvastatin มีการสั่งใชในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศลดลง 

     2.   Pravastatin เปนยากลุม Statin ที่มี lipophilic ต่ําจึงเกิดปญหาอาการไมพึง 
ประสงคจากยานอย  ดังนั้นมักเลือกใชในกรณีที่ผูปวยไมสามารถทนตอการใช  Statin ชนิดอื่นได   
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรมแพทยทหารอากาศ  ไดกําหนดเงื่อนไขการใชยาสําหรับ
ผูทําการในอากาศเทานั้น 

 3.   Fibrates (Fenofibrate 100 mg, Fenofibrate 200 mg, Fenofibrate NT 145 

และ Gemfibrozil) เปนยาที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับ TG  โดยแนะนําใหใชเมื่อ TG ≥ 200 

mg/dL และประเมินผลลัพธของการรักษาเปน non-HDL-C  ซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ 
 ปจจุบันมี ขอมูลงานวิจัยทางคลินิกที่อธิบายประสิทธิผลในการรักษาของ ยาลดไขมันใน
เลือดทั้ง 3 กลุมที่สนใจ[10-13, 29, 32]  แตขาดขอมูลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล  ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนตองวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการใชยาลดไขมันในเลือดดวยการรักษาตางๆ เพ่ือ
เปนขอมูลใหแกแพทยในการประเมินผลการรักษาในกลุมประชากรเปาหมายจากการใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดใหเกิดความคุมคาทางเภสัชเศรษฐศาสตรมากท่ีสุด  และพัฒนางานบริบาลทางเภสัช
กรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวยแตละราย  รวมทั้งเปนการพัฒนาแนวทางการรักษาในเชิง
นโยบายของการใชยาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและมีความคุมคาสูงสุด ณ  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
กรมแพทยทหารอากาศ  ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง  ตั้งอยูภาคกลาง  มีจํานวนผูรับบริการ
ผูปวยนอกประมาณ 300 คนตอวัน  หรือประมาณ 6,000-7,000 คนตอเดือน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือด 3 กลุม ไดแก  
Simvastatin, Atorvastatin และการรักษารวมของ  Atorvastatin กับ Ezetimibe ในกลุมผูปวยที่มี
ประวัติเปนโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเวชปฏิบัติทั่วไป  ณ โรงพยาบาลจันทรุ
เบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ตนทุนทางตรงดานการแพทย และผลลัพธของการรักษา จากรอยละการลดลงของระดับ 
LDL-C และรอยละของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายการรักษาตาม NCEP ATP III จากการใชยาลดไขมันใน
เลือด 3 กลุม ไดแก Simvastatin, Atorvastatin และการรักษารวมของ  Atorvastatin กับ 
Ezetimibe มีความแตกตางกัน 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. Simvastatin ของยาสามัญที่มีชีวสมมูลเทียบเทากับยาตนแบบ 
2. ระดับ LDL-C มีความสัมพันธกับการลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากการใชยาลดไขมันในเลือดทั้ง 3 กลุมจึงวิเคราะหจากผลลัพธ
ระดับกลาง (intermediate outcomes) จากรอยละการลดลงของระดับ LDL-C และสัดสวนของ
ผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาตาม NCEP ATP III 
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* ผูที่ไมบรรลุเปาหมายของการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
** Simvastatin เปนยาสามัญ  , Atorvastatin และ Ezetimibe เปนยาตนแบบ 
 
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิด 

ผูปวยนอก : โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลออดเลือด อายุ 35-79 ป* 

Simvastatin** 
 

Atorvastatin**  การรักษารวม 
Atorvastatin-Ezetimibe**  

ตนทุนทางตรงดานการแพทย (direct medical cost)  
หลังจากเริ่มใชยาติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน ไดแก 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย   การติดตาม
ผลการรักษาจากตนทุนการตรวจระดับไขมันในเลือด 
(TC  LDL-C  TG  HDL-C)  การติดตามอาการไมพึง
ประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากตนทุนผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ (AST  ALT  CPK)  ตนทุนคายาแก
แพ (ตนทุนของ Chlorpheniramine maleate 4 mg , 
Hydroxyzine HCL 10 mg และ Cetirizine 10 mg) 
ใช ในกรณีที่ผูปวยเกิดอาการแพยาทางผิวหนังที่ไม
รุนแรง  และตนทุนคายาลดไขมันในเลือด (ตนทุนของ 
Simvastatin , Atorvastatin และ Ezetimibe)  โดย
อางอิงจากตนทุนคารักษาพยาบาลในป พ.ศ. 2557 ณ 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

Provider perspective 

การติดตามผลลัพธของการรักษาจากผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ (LDL-C  TC  TG  HDL-C) 

ประสิทธิผลของการรักษา :  
รอยละการลดลงของระดับ LDL-C 

และ 
สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายของการรักษาตาม

แนวทาง NCEP ATP III 

One-way sensitivity analysis 

การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล 

Cost effectiveness Ratio : Incremental cost effectiveness ratio 

Adherence ≥80% 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาในกลุมประชากรที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน หรือ
โรคหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงเปนกลุมผูปวยที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรค หัวใจและหลอดเลือด ที่มี
อายุอยูในชวง 35-79 ป  จากการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือด  3 กลุม ไดแก  Simvastatin (ยา
สามัญ )  Atorvastatin (ยาตนแบบ ) และการรักษารวมของ  Atorvastatin กับ Ezetimibe (ยา
ตนแบบ) ที่มีความรวมมือในการใชยาดี (คาเฉลี่ย proportion of day cover (PDC) ≥ 80%)   เพื่อ
วิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษาท้ัง 3 กลุมจากการคํานวณหา cost-effectiveness ratio 
(CER)  และ incremental cost-effectiveness ratio (ICER) ในมุมมองของโรงพยาบาล    โดยการ
ประเมินผลลัพธของการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดจากจํานวนผูปวยท่ีสามารถลดระดับ LDL-C ได
ตามเปาหมาย (อางอิงแนวทาง NCEP ATP III)  และรอยละการลดลงของระดับ LDL-C หลังเริ่มใชยา
สูตรปจจุบันไปอยางนอย 6 สัปดาห  แตไมเกิน  6 เดือนหรือ 180 วัน  รวมกับตนทุนทางตรงดาน
การแพทย (ตนทุนคาบริการทางการแพทย   ตนทุนคาตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลลัพธ
ของการรักษา (total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), 
triglyceride (TG),  high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C))    ตนทุนคาตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา  (aspartate aminotransferase (AST), 
alanine aminotransferase (ALT), creatine phosphokinase (CPK))   ตนทุนคายาลดไขมันใน
เลือดสูตรปจจุบัน  (Simvastatin  Atorvastatin และการรักษารวมของ  Atorvastatin กับ 
Ezetimibe)    ตนทุนคายาแกแพ  (Chlorpheniramine maleate 4 mg (ยาเม็ด หรือยาฉีด ) , 
Hydroxyzine HCL 10 mg และ Cetirizine 10 mg) ใชในกรณีที่เกิดอาการแพยาไมรุนแรงและมี
การยืนยันผลการวินิจฉัยวาการแพนั้นเกิดจากยาลดไขมันในเลือด  จากการรักษาแตละ ทางเลือก
ติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน   (อางอิงตนทุนของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพททหารอากาศ
ในป พ.ศ.2557)  ในกลุมผูปวยท่ีมารับบริการที่แผนกผูปวยนอกยอนหลัง 1 ป  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ.2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2557  ณ  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จากการ
รวบรวมขอมูลยอนหลังดวยระบบคอมพิวเตอร และทบทวนประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดจากเวช
ระเบียนของผูปวยแตละราย     
 
ความจํากัดของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลยอนหลังจากการทบทวนประวัติการรักษาจากเวชระเบียน
ของผูปวยแตละราย  จึงมีขอจํากัดเรื่องความสมบูรณของขอมูลบางขอมูล  เชนพฤติกรรมการบริโภค   
การออกกําลังกาย   การสูบบุหรี่  ประวัติครอบครัวที่เสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด กอนวัยอัน
ควร  ความรวมมือในการรักษาซึ่งคํานวณจากคาเฉล่ียของสัดสวนวันที่มีการใชยาลดไขมันในเลือด 
(Av. PDC)   และประวัติการรับยาจากสถานพยาบาลแหงอื่น   นอกจากนี้เปนการศึกษาเฉพาะในกลุม
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีเขารับการรักษา ณ 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม เพียงแหงเดียว  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
            ตนทุนทางการแพทย   หมายถึงตนทุนทางตรงดานการแพทย (direct medical cost) 
ของการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบันติดตอกันนาน 6 เดือนหรือ 180 วัน ซึ่งเปนตนทุนที่
พิจารณาจากกระบวนการหลักท่ีผูปวยไดรับบริการที่เก่ียวของเทานั้น   อางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557 
โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บรวบรวมขอมูล  (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2553) ภาคผนวก ค ไดแก  
      ตนทุนคาบริการทางการแพทย   เปนคาบริการผูปวยนอกท่ีพิจารณาจากคาแรง
บุคคลากรของ แผนกเวชระเบียน  แผนกผูปวยนอก  แผนกเภสัชกรรม  แผนกพยาธิกรรม  คา
สาธารณูปโภค และคาอุปกรณตางๆ  ซึ่งทางโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ คิด
คาใชจายตอครั้งตอคน 50 บาท เมื่อปรับเปนตนทุนโดยหักสวนของกําไรรอยละ 20  คงเหลือตนทุน
คาบริการทางการแพทยตอครั้งตอคนเปน 40 บาท 
      ตนทุนคาตรวจทางหองปฏิบัติการเปนตนทุนของการ ติดตามผลการรักษาจาก การ
ตรวจระดับไขมันในเลือด (TC  LDL-C  TG  HDL-C)  และตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคของ
ยาลดไขมันในเลือด (AST  ALT  CPK) เทานั้น 
      ตนทุนคายา เปนตนทุนรวม ตนทุนยาแกแพ (ราคาตนทุนของ Chlorpheniramine 
maleate 4 mg (ยาเม็ด หรือยาฉีด ) , Hydroxyzine HCL 10 mg และ Cetirizine 10 mg) ใชใน
กรณีท่ีผูปวยเกิดอาการแพยาลดไขมันในเลือดทางผิวหนังที่ไมรุนแรง   และตนทุนยาลดไขมันในเลือด 
(ราคาตนทุนของ Simvastatin , Atorvastatin และ Ezetimibe) 
      ตนทุนทางตรงดานการแพทยของการศึกษาน้ีไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event 
อ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาในระยะสั้นชวง 6 เดือนจากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 ยาสูตรปจจุบัน  หมายถึงยาลดไขมันในเลือดท่ีตองการศึกษา ไดแก Simvastatin  
Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  
 ประสิทธิผลของการรักษา  (Effectiveness)   หมายถึงผลลัพธทางคลินิก (clinical 
outcome)  ที่ประเมินจากผล LDL-C ซึ่งไดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ ครั้งลาสุดภายหลังจาก
เริ่มใชยาสูตรปจจุบันไปนาน 6 สัปดาห  แตไมเกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน  โดยพิจารณาจากรอยละ
ของผูปวยที่สามารถคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย  และคาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-
C จากการใชยาลดไขมันในเลือดแตละวิธี (อางอิงการรักษาของ NCEP ATP III) 
 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการคร้ังแรก (Basevisit)   หมายถึงผลการตรวจระดับ
ไขมันในเลือดภายใน 90 วันกอนเร่ิมใชยาสูตรปจจุบัน 
 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการคร้ังสุดทาย (Endvisit)   หมายถึงผลการตรวจระดับ
ไขมันในเลือดคร้ังลาสุดหลังเริ่มใชยาสูตรปจจุบันไปแลวอยางนอย 6 สัปดาห แตไมเกิน 6 เดือนหรือ 
180 วัน 
 เวชปฏิบัติทั่วไป   หมายถึงการรักษาท่ีปฏิบัติในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย
ทหารอากาศ จากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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(อางอิงตามแนวทาง NCEP ATP III) กําหนดวาเม่ือตรวจพบความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด จะ
พิจารณาความเสี่ยงของผูปวยแตละรายเพื่อวางแผนการรักษา  โดย เริ่มการรักษาดวยการปรับ
พฤติกรรมอยางนอย 3 เดือนหรือใหการรักษารวมกับการใชยาลดไขมันในเลือด ในกรณีที่ตองการลด
ระดับ LDL-C ลงประมาณรอยละ 30 จะพิจารณาการใช  Simvastatin (ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  
บัญชี ก) เปนชนิดแรก  ซึ่งผูปวยตองไมมีขอหามใช รวมกับการควบคุมอาหารและการปรับพฤติกรรม
เพ่ือปองกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิด ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยไมแนะนําใหใช 
Simvastatin เกิน 40 mg/day   ในกรณีที่ผูปวยใช  Simvastatin 40 mg/day นาน 6 เดือนแลวไม
สามารถคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย หรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใช Simvastatin 
หรือมีขอหามใชยา Simvastatin (ไดแกหามใช Simvastatin รวมกับ Gemfibrozil, Cyclosporin, 
Danazol, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, HIV protease inhibitor) หรือ
ตองการลดระดับ LDL-C ลงมากกวารอยละ 40  แนะนําใหใช Atorvastatin  สําหรับกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงมากหรือผูปวยไมสามารถควบคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมายจะพิจารณาการรักษารวมของ  
Atorvastatin กับ Ezetimibe โดยกําหนดเปาหมายของการรักษาเปนระดับ LDL-C ที่พึงมีในเลือด  
หรือรอยละการลดลงของระดับ LDL-C ตามระดับความเสี่ยงของผูปวยแตละราย  โดยจะติดตาม
ผลการรักษาจากการตรวจทางหองปฏิบัติการเมื่อมีการสั่งใชยาไปแลว 6 สัปดาห  ถาผลการรักษาไมดี
จําเปนตองมีการปรับขนาดยาหรือชนิดของยาจะติดตามผลการรักษาหลังจากมีการปรับการรักษาไป
แลวอีก 6 สัปดาห   ซึ่งถาผูปวยใหผลการรักษาท่ีดีหรือไมมีปญหาจากการใชยาจะติดตาม
ผลการรักษาอีกครั้งหลังจากใชยาติดตอกัน 12 สัปดาห  ในกรณีที่ตองการติดตามผลการรักษาใน
ระยะยาวจะติดตามทุก 6-12 เดือนหรือ 1-2 ครั้งตอป[19, 21] 
      นอกจากน้ีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  มีนโยบายและกําหนด
เปนมาตรฐานการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดไขมันในเลือดในระบบยา  ไดแก การ
สอบถามอาการปวดเม้ือยกลามเนื้อทุกครั้งที่มาพบแพทย  เลือกใชยาในขนาดนอยที่สุดเพื่อให
ผลการรักษาดีที่สุด  หลีกเลี่ยงการใชยาที่เกิดปญหาอันตรกิริยาระหวางยา  ระวังการใชยาในผูปวย
กลุมเสี่ยง (ผูสูงอายุ  ผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะโรคไตเร้ือรัง เปนตน )  หยุดใชยาลดไขมันในเลือด
ในชวงที่มีความเสี่ยงตอการเกิด rhabdomyolysis  จึงสามารถประเมินอาการไมพึงประสงคหรือ
ผลขางเคียงจากการใชยาไดอยางรวดเร็วและสามารถปองกันอาการไมพึงประสงคหรือผลขางเคียง
จากการใชยาที่รุนแรงได 
 โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)  หมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารีหรือโรคท่ีมีความเสี่ยงเทียบเทาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี [19, 21] 
 โรคท่ีมีความเส่ียงเทียบเทาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี หมายถึงผูปวยโรคหลอดเลือด
แดงสวนปลาย   abdominal aortic aneurysm  หรือ symtomatic carotid artery disease หรือ 
ผูปวยดวยโรคเบาหวาน  หรือ atherosclerotic heart disease  หรือ ischemic cerebrovascular 
disease  หรือ cerebral atherosclerosis  หรือ stroke [19, 21] 
 กลุมเส่ียงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี   หมายถึงผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีหรือมีความเส่ียงเทียบเทาผูเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโร
นารี [19, 21] 
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 กลุมเส่ียงสูงมากตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี   หมายถึงผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีรวมกับมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 1 ขอ (ผูปวยดวย
โรคเบาหวาน  หรือสูบบุหร่ี หรือมีภาวะ metabolic syndrome หรือ ผูปวย acute coronary 
syndrome) [19, 21] 
 เปาหมายการรักษามาตรฐาน (standard goal) หมายถึงความสามารถในการลดระดับ 
LDL-C < 100 mg/dL หรือลด LDL-C ไดอยางนอยรอยละ 30 [19, 21] 
 Metabolic syndrome  หมายถึงกลุมอาการท่ีประกอบดวยลักษณะ อวนลงพุง 
(abdominal obesity)  ระดับ TG สูง และ HDL-C ในเลือดต่ํา (atherogenic dyslipidemia)  
ความดันโลหิตสูง  ภาวะดื้ออินซูลิน  รวมทั้ง prothrombotic และ proinflammatory state [19] 
 การปองกันปฐมภูมิ    หมายถึงการรักษาผูที่ไมมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด  [19, 
20] 
 การปองกันทุติยภูมิ    หมายถึงการรักษาผูที่มีประวัติ acute coronary syndrome, มี
ประวัติ myocardial infarction, stable หรือ unstable angina, coronary revascularization, 
stroke, transient ischemic attack [19, 21] 
 ยาขนาดมาตรฐาน (standard dose)  หมายถึงยากลุม  Statin ที่สามารถลดระดับ 
LDL-C ไดรอยละ 30-40  ไดแก Simvastatin 10-20 mg/day  และ Atorvastatin 10 mg/day 
[20] 
 ยาขนาดเขม (intensive dose)  หมายถึงยากลุม  Statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C 
ไดมากกวารอยละ 40  ไดแก Simvastatin 40 mg/day  และ Atorvastatin 20-40 mg/day [20] 
 ความรวมมือในการรักษาของผูปวย    หมายถึงความตอเน่ืองหรือการติดตาม
ผลการรักษา จากการเก็บขอมูลยอนหลัง  โดยประ มาณจาก คาเฉล่ียของสัดสวนวันที่มีการใชยาลด
ไขมันในเลือด (proportion of day covers : PDC)  2 ครั้งสุดทายกอนการประเมินประสิทธิผลของ
การรักษา จากสูตร 

         PDC = จํานวนวันที่ไดรับยาลดไขมันในเลือด 
         จํานวนวันที่ผูปวยมารับยาครั้งตอไป 
         หลังจากนั้นนํามาคิดเปนรอยละแลวหาคาเฉลี่ย จะไดคา PDC ที่เปนตัวแทนของ

ผูปวยแตละราย และผูที่มีความรวมมือในการรักษาท่ีดีเมื่อคาเฉลี่ยของรอยละความรวมมือมากกวา
หรือเทากับรอยละ 80  ซึ่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  กําหนดนโยบายการ
จายยาเกินวันนัดประมาณ 2-5 วัน  จึงทําใหการประมาณคาความรวมมือการใชยาจากคา PDC มีคา
สูงกวารอยละ 100 
 ดานความปลอดภัยจากการใช Statin (Statin safty)  หมายถึงการติดตาม
ผลขางเคียงจากการใชยากลุม  Statin ซึ่งจะพิจารณาจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  จากคา 
AST (คาปกติ 0-65 unit/L) หรือ ALT (คาปกติ 0-65 unit/L) เพ่ิมข้ึน 3 เทาของคาสูงสุดของคาปกติ 
(upper limit of normal)  ซึ่งแสดงถึงผลขางเคียงจากการใชยากลุม Statin [24] 
 การคํานวณตนทุนแบบจุลภาค   (Micro costing หรือ Bottom-up costing)   
หมายถึงการคํานวณตนทุนโดยการเก็บขอมูลที่ลงรายละเอียดของผูปวยแตละรายจากหนวยยอยไป
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หนวยใหญ ของผูปวยทุกรายในแตละทางเลือก    วิธีการคํานวณตนทุนเฉลี่ยของแตละทางเลือก
คํานวณจากสูตร [33] 
           Total cost x =  SumN [ (n * COST OPD service) + (n * COST monitor TC) + 

              (n * COST monitor LDL-C) + (n * COST monitor TG) +  
              (n * COST monitor HDL-C) + (n * COST monitor AST) +  
              (n * COST monitor ALT) + (n * COST monitor CPK) +  
              (n * COST antihistamine drug) + (n * COST lipid lowering drug) ] 

            ตนทุนเฉลี่ยของทางเลือก  X = Total cost x  เมื่อ X = ทางเลือกท่ีสนใจ 
                     N       n = จํานวนคร้ังของการตรวจ 
           N = จํานวนผูปวยของทางเลือกท่ีสนใจ 
           cost  = ตนทุนแตละชนิดตามผนวก ค 

 Dominated  หมายถึงทางเลือกที่ตนทุนสูงกวาและประสิทธิผลตํ่ากวาทางเลือกอ่ืน [33] 
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล   หมายถึงการเปรียบเทียบตนทุนและผลลัพธของ แตละ
ทางเลือกโดยคํานวณหา อัตราสวนตนทุนประสิทธิผล  (cost-effectiveness ratio : CER) และ
อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม  (incremental cost-effectiveness ratio : ICER) คํานวณได
ดังตาราง [33] 

  
ตารางที ่1.1 วิธีคํานวณ CER และ ICER [33] 

 
Treatment Av.Cost (Bath) Effectiveness CER ICER 

A A1 A2 A1 / A2  
B B1 B2 B1 / B2 (B1-A1 /B2-A2) 
C C1 C2 C1 / C2 (C1-B1 /C2-B2) 

  
ประโยชนที่ไดรับ 

1. แพทยนําขอมูลที่ได ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูปวย 

2. สหสาขาวิชาชีพนําขอมูลไปพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม 

3. โรงพยาบาลนําขอมูลที่ไดไปกําหนดแนวทางการใชยาลดไขมันในเลือดในเชิงนโยบายเพื่อ 

จัดทําแนวทางการใชยา (clinical practice guideline)  หรือพิจารณายาเขาใหม  หรือการตอรอง
ราคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายและมีความคุมคาทางการแพทยสูงสุด 

4. ประโยชนทางออมตอการสนับสนุนนกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการ 
สุขภาพของขาราชการใหสามารถเบิกจายยาไดอยางยั่งยืน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของงานวิจัยนี้ พิจารณาจากผลลัพธระดับกลาง  
(intermediate outcomes) และตนทุนทางตรงดานการแพทย (direct medical cost) ตามเวช
ปฏิบัติทั่วไปในกลุมผูปวยนอกของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  มีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. แนวทางในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง 
2. ความรูเกี่ยวกับยาลดไขมันในเลือด 

3. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวทางในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง 
 ระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกติจะเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 
(atherosclerosis)  และทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา [7-9, 34] เปาหมายการรักษาจะ
พิจารณาจากระดับ LDL-C ซึ่งปจจุบันยาลดไขมันที่ใชมีหลายกลุม ไดแก Statins, Fibrates, 
Nicotinic acid, Ezetimibe และ Chelating agent (resin)   ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดไดแก ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได และปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไมได ดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 ปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเกิดโรคหลอดเลอืดแดงแข็ง[34-35] 
 

ปจจัยเสี่ยงท่ีปรับเปลี่ยนได ปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไมได 
1. การสูบบุหร่ี 
2. ระดับน้ําตาลในเลือดสูง 
3. น้ําหนักเกินหรืออวนลงพุง 
4. ภาวะความดันโลหิตสูง  
5. ระดับไขมันในเลือดสูง 
6. พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย 

1. อาย ุ(ผูชายอายุ ≥ 45 ป  ผูหญิงอายุ  ≥ 55 ป) 
2. เพศ 
3. พันธุกรรม (ประวัติในครอบครัวเปนโรคหลอด
เลือดแดงกอนวัยอันควร ; ผูชายเปนเม่ืออายุ < 55 
ป  ผูหญิงเปนเม่ืออายุ  < 65 ป)   
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 งานวิจัยทางคลินิกอธิบายประสิทธิภาพของการใชยาลดไขมันในเลือด      โดยเฉพาะยาก
ลุม  Statin วามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  เพ่ือปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้ง
แบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ  ซึ่ง แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงอางอิงจากราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทย โดยใชแนวทางตาม NCEP ATP III ไดระบุวาเปาหมายแรกของการรักษา
ภาวะไขมันในเลือดสูงคือระดับ LDL-C เนื่องจากพบความสัมพันธระหวางระดับ LDL-C กับการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด [14-17, 20]  และพบวาการลดลงของ LDL-C ทุกรอยละ 1 สามารถลด
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีไดรอยละ 1 เชนกัน [34]  โดยความสัมพันธ
ดังกลาวมีลักษณะเปนเสนตรง [14, 20, 34]   แนวทางการรักษาจะเร่ิมจากการพิจารณาความเส่ียง
ของผูปวย  เพ่ือกําหนดเปาหมายของการรักษาสําหรับผูปวยแตละราย ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แนวทางการรักษาพิจารณาระดับ LDL-C (NCEP ATP III guideline; 2004) [20, 34] 

 

ลําดับความเสี่ยง 
LDL-C 
เปาหมาย 
(mg/dL) 

LDL-C ที่เริ่มตนให
การรักษาดวยการ
ปรับพฤติกรรม 

(mg/dL) 

LDL-C ที่พิจารณา
ใหการรักษาดวย
ยา(mg/dL) 

ผูปวยกลุมเสี่ยงสูงมาก 
   Atherosclerosis-induced CHD 
puls one of: 
      1. multiple risk factor 
      2. diabetes mellitus 
      3. a poorly controlled risk 
factor 
      4. acute coronary syndrome 
      5. metabolic syndrome 

<70 No threshold No threshold 

ผูปวยกลุมเสี่ยงสูง 
   CHD or CHD risk equivalent 

<100 No threshold No threshold 

ผูปวยกลุมเสี่ยงสูงปานกลาง 
   ปจจัยเสี่ยง 2 ขอข้ึนไป; risk 10-20%  

<130 
(optimal <100) 

≥100 ≥130 
(100-129 ใหยาไดใน 

ผูปวย CVD) 

ผูปวยกลุมเสี่ยงปานกลาง 
   ปจจัยเสี่ยง 2 ขอข้ึนไป; risk <10% 

<130 
 

≥130 >160 
 

ปจจัยเสี่ยง 0-1 ขอ <160 ≥160 ≥190 
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 งานวิจัยทางคลินิกอธิบาย การปองกันทุติยภูมิ ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได
ประโยชนและเปนที่ยอมรับ [10, 11, 13, 36]  โดยประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเมื่อใชในขนาดที่สูงขึ้นแตการ
ใชยากลุม Statin ในขนาดท่ีสูงจะเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคเชนกัน [29, 36, 37]   
การควบคุมระดับไขมันใหไดตามเปาหมายเปนเรื่องท่ีจําเปนคูไปกับการควบคุมอาหารและการปรับ
พฤติกรรม หากผูปวยควบคุมอาหารและออกกําลังกายเปนเวลา 3-6 เดือน  แลวระดับไขมันในเลือด
ไมไดตามเปาหมายจะพิจารณาใชยา  แตในกรณีของ การปองกันปฐมภูมิ ตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด   การรักษาควรเนนที่การปรับพฤติกรรม  ควบคุมอาหาร  และการออกกําลังกาย  หาก
ระดับไขมันเกินเปาหมายเล็กนอย   ยังไมจําเปนตองใชยา  เนื่องจากประชากรไทย มีอุบัติการณของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดต่ํากวาประชากรในแถบตะวันตก  ดังนั้นประโยชนจากการใชยา กลุม Statin 
จึงพบในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง [10-13, 29, 36]   สวนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ําหรือความเส่ียงปานกลาง
อาจไมคุมคาเพียงพอ    
 ป 2011 ACC/AHA ไดกําหนดแนวทางการปองกันทุติยภมูิเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิด
โรคหัวใจโคโรนารีและโรคหลอดเลือดแดงแข็งโดย การปรับพฤติกรรม (การสูบบุหรี่, ออกกําลังกาย
อยางเหมาะสม, คุมน้ําหนัก)  รวมกับการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ ไดแก คุมความดันโลหิต  คุมระดับ
ไขมันในเลือด  คุมระดับน้ําตาลในเลือด  และปองกันการเกิดหลอดเลือดอุดตัน โดยแนะนําใหใชยา
กลุม Renin-angiotensin-aldosterone system blockers (Angiotensin converting enzyme 
inhibitors; ACEIs, Angiotensin receptor blockers; ARBs, Aldosterone blockade), Beta-
blockers, Antiplatelet agents/anticoagulants  และยาในกลุม Statin เพ่ือลด LDL-C ใหไดตาม
เปาหมาย ในกรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือระดับ LDL-C สูง
มากใหพิจารณาการรักษารวมของยาลดไขมันในเลือดสองชนิดที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกตางกันเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษา[21]       
 ป 2013 ACC/AHA แนะนําการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเพื่อลดความเส่ียงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูใหญ พบประโยชนจากการใช ยากลุม Statin ในผูปวย 4 กลุม ไดแก (1) 
ผูปวยที่มีอาการแสดง atherosclerosis cardiovascular disease  (2) กลุมท่ีมีระดับ LDL-C ≥ 190 
mg/dL โดยไมทราบสาเหตุ   (3) กลุมผูปวยเบาหวานที่มีอายุ 40-75 ป และมีระดับ LDL-C 70-189 
mg/dL และ (4) กลุมท่ีไมมีอาการแสดง atherosclerosis cardiovascular disease หรือไมไดเปน
เบาหวาน ที่มีอายุ 40-75 ป และมีระดับ LDL-C 70-189 mg/dL และเม่ือประเมินความเสี่ยงตอการ
เกิด atherosclerosis cardiovascular disease ในอีก 10 ปขางหนา ≥ รอยละ 7.5  ซึ่งทั้ง 4 กลุม
แนะนําใหใชยากลุม Statin เพ่ือลดระดับ LDL-C ใหไดตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป  โดยแนะนําวา  การใช  
moderate-intensity Statin therapy ลด LDL-C ไดรอยละ 30-49  และ high-intensity Statin 
therapy ลด LDL-C ไดรอยละ 50  ดังตารางที่ 2.3[22-23]   
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ตารางที่ 2.3 การแบงความแรงของยาในกลุม Statin  [22-23]   
 

High-intensity Statin 
therapy 

Moderate-intensity Statin 
therapy 

Low-intensity Statin 
therapy 

Daily dose lower LDL-C on 
average, by approximately 

≥50% 

Daily dose lower LDL-C on 
average, by approximately  

30% - 50% 

Daily dose lower LDL-C on 
average, by approximately 

<30% 
Atorvastatin 40-80 mg 
Rosuvastatin 20-40 mg 

Atorvastatin 10-20 mg 
Rosuvastatin 5-10 mg 
Simvastatin 20-40 mg 
Pravastatin 40-80 mg 
Lovastatin 40 mg 
Pitavastatin 2-4 mg 
Fluvastatin 40 mg BID 

Simvastatin 10 mg 
Pravastatin 10-20 mg 
Lovastatin 20 mg 
Fluvastatin 20-40 mg 

  
 การกําหนดเปาหมายของการรักษาเปนรอยละการลดลงของ LDL-C สามารถบงชี้ถึง
ความรวมมือในการรักษา  และการตอบสนองของผูปวยดวย [22]   โดยแนวทาง NCEP ATP III  ได
กําหนดใหพิจารณาความรวมมือในการรักษากอนที่จะพิจารณาปรับการรักษา ไดแกการควบคุม
อาหาร จํากัดคารโบไฮเดรต  จํากัดไขมัน  เพิ่มไฟเบอร  เพิ่มการออกกําลังกาย   รวมทั้งความรวมมือ
ในการใชยาเพื่อลดและควบคุมความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [19]  เนื่องจากผูปวยที่
ใหความรวมมือในการใชยา (Av. PDC ≥ รอยละ 80)  มีอัตราการเสียชีวิตต่ํากวา (อัตราการเสียชีวิต
รอยละ 6.7 และ รอยละ 12.1, p < 0.01 ตามลําดับ) กลุมที่ไมใหความรวมมือในการรักษา [31]  แต
ปจจุบันพบปญหาจากการรักษาในกลุมผูปวยที่มีความเส่ียงสูง  (CVD, LDL-C ≥ 190 mg/dL และ
ผูปวยเบาหวาน ) หรือกลุมที่มีความเส่ียงสูงมาก (ผูที่มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี 
รวมกับมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย 1 ขอ ไดแกผูปวยดวยโรคเบาหวาน  หรือสูบบุหรี่ หรือมีภาวะ 
metabolic syndrome หรือ ACS)  ใหผลการตอบสนองจากการใชยากลุม Statin ไมดีนักเมื่ออางอิง
ตามแนวทาง NCEP ATP III[25-28]  หรือกลุมผูปวยที่ไมสามารถใช   Statin ในขนาดสูงได      
เนื่องจากการเพ่ิมขนาดของยากลุม  Statin จะเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคเพ่ิมข้ึน  
โดยการใช Statin ในขนาดสูงสามารถเพ่ิม AST  (relative risk = 3.15 , 95 percent confidence 
interval = 1.31-7.54 , I2 = 53%)  และ เพ่ิม ALT  (raletive risk = 1.57 ,95 percent 
confidence interval = 1.29-1.91 , I2 = 93%)  ไมมีผลตอ CPK แตกลุมที่ได Simvastatin ขนาด
สูงสามารถเพ่ิม CPK ไดมากถึง 10 เทาพบ 9 รายจากการใช Simvastatin 80 mg[29]  ดังนั้นการ
รักษารวมดวยยาลดไขมันในเลือดสองชนิด เชนการรักษารวมของยากลุม  Statin กับ Ezetimibe เพ่ือ
ลด LDL-C ใหไดตามเปาหมายจึงนาสนใจมากข้ึน    เนื่องจากการรักษารวมของยากลุม  Statin กับ 
Ezetimibe สามารถลดระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 12-25 และเกิดอาการไมพึงประสงค
ไมแตกตางจากยาหลอก [32]  แตการเพ่ิมขนาดยา  Statin เปนสองเทา เพ่ิมความเส่ียงตอการเกิด
อาการไมพึงประสงคมากข้ึน โดย สามารถลด LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 6 เทานั้น[30]   ดังนั้น
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การพิจารณาการรักษาดวย ยากลุม อ่ืนที่มีกลไกการออกฤทธ์ิแตกตางกันจึงมีความนาสนใจเพิ่มข้ึน
ไดแก Nicotinic acid, Ezetimibe และ Fibrate  ภายหลังจากการใชยาควรติดตามระดับไขมันใน
เลือดที่ 6-12 สัปดาหในครั้งแรกท่ีเริ่มใชยา หลังจากนั้นติดตามผลการรักษาทุก 3-6 เดือน ซึ่งถาไม
สามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมายจะมีวิธีการปรับการรักษาดังตารางที่ 2.4 [30] 
 
ตารางที่ 2.4 แนวทางการปรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเมื่อใชยากลุม Statin ไมไดผล [30] 
  

Other treatments for 
insufficient response to statin 

ขอพิจารณาเพิ่มเติ่ม 

LDL-C สูง 
-เพิ่มขนาด Statin เดิม 
 
-ใช Statin ที่ออกฤทธแรง (High 
potency statins) เชน Atorvastatin  
,Rosuvastatin 
-Combination therapy**  

 
-ทั้งนี้ตองไมเกิดปญหาจากการเพ่ิมขนาด (อาการไมพึงประสงค
จากยา   ผลขางเคียง   อันตรกิริยากับยาอ่ืน)  
-ราคาแพงกวา Simvastatin  ซึ่งมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ขนาดยาของ Rosuvastatin   Atorvastatin   Simvastatin  
และ Pravastatin  ใน STELLAR Trial[37] *  
-Statins รวมกับ Ezetimibe 10 mg[32, 38] *** 

HDL-C ต่ํา 
-Combination therapy** 

 
-Statins  รวมกับ Niacin (เลือกพิจารณาใชกอน) หรือ 
-Statins  รวมกับ Fibrates[39] † 

TG สูง 
-Combination therapy** 

 
Statins  รวมกับ Fibrates[39] † 

 

หมายเหตุ : * STELLAR Trial : พบวาการใช Rosuvastatin  (10,20,40 80 mg/day)  สามารถลด LDL-C ไดมากกวา Atorvastatin (10,20,40 80 mg/day) 

รอยละ 8.2  และมากกวา Simvastatin (10,20,40 80 mg/day) รอยละ 12-18  และมากกวา Pravastatin (10,20,40 mg/day) รอยละ 26  เมื่อใชติดตอกัน

นาน 6 สัปดาห  รวมทั้ง Rosuvastatin  (10,20,40 80 mg/day) สามารถเพ่ิม HDL-C ไดรอยละ 7.7-9.6  สวนในตัวอื่นเพ่ิม HDL-C ไดรอยละ 2.1-6.8  

 ** ขอบงชี้ในการรักษาแบบการใชยารวมนั้นไดแก  ผูปวยเคยใชยาเพียงชนิดเดียวแลวไมสามารถทําใหได LDL-C เปาหมาย หรือเพิ่มความเสี่ยงตอ

การเกิด toxicity  หรือผลขางเคียงจากยาการใชยาในขนาดสูง  หรือมีปญหาอันตรกิริยาระหวางยา  หรือเมื่อใชยาสองชนิดแลวทําใหเกิดประโยชนกับผูปวย  

 *** การศึกษาการใช Ezetimibe รวมกับ Statin  พบวา การใชรวมกับ simvastatin สามารถลด LDL-C ไดรอยละ 59.4  ซึ่งใกลเคียงกับการใช 

Atorvastatin monotherapy ที่สามารถลด LDL-C ไดรอยละ 52.5 (difference รอยละ 6.9 , p < 0.05)  แตถาใช Ezetimibe รวมกับ Simvastatin เมื่อเทียบ

กับ Simvastatin monotherapy  สามารถลด LDL-C ไดเพิ่มข้ึนรอยละ 27  และมีขอมูล meta-analysis  27 การศึกษาจากการใช Ezetimibe 10 mg 

monotherapy และ ใชรวมกับ statin  นาน 9 สัปดาหพบวาเมื่อใชรวมกับ Statin สามารถลด LDL-C ไดเพิ่มข้ึนรอยละ  15.1  และลด high-sensitivity C 

reactive protein ไดรอยละ 8.6  และในกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวากลุมที่ใช Statin ลด LDL-C ไดตามเปาหมายรอยละ 10.3  สวนในกลุมที่ใช

รวมกันระหวาง Ezetimibe และ Statin สามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมายรอยละ 32.1  

 † การใชรวมกันอาจทําใหเกิดปญหา myopathy  และ rhabdomyolysis  ไดมากข้ึนเนื่องจาก fibrates  ผาน CYP450 เหมือน Statin  โดยเฉพาะ 

Gemfibrozil เนื่องจากรบกวนขบวนการ glucuronidation ของ Statin ทําให Statin ออกฤทธิ์ไดมากข้ึน แต Fenofibrate จะมีผลนอยกวา Gemfibrozil  ซึ่งมี

การศึกษาการใช fenofibrate รวมกับ Statin  ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบประโยชนเฉพาะในกลุมผูปวยที่มีระดับ TG ≥ 204 mg/dL และ HDL-C ≤ 34 

mg/dL 
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2. ความรูเกี่ยวกับยาลดไขมันในเลือด 

2.1 Statins 
2.1.1 กลไกการออกฤทธ์ิของยากลุม Statin และความสามารถในการลดระดับ LDL-C 

            ยากลุม  Statin  หรือ 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 
inhibitors : HMG-CoA reductase inhibitors  ออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม HMG-CoA reductase  
และขัดขวางการสรางกรดเมวาโลนิก (Mevalonic acid)  สงผลตอการยับยั้งการสราง TC ในรางกาย 
รวมทั้งสามารถลดระดับ TG ไดในกรณีที่ TG < 350 mg/dL   นอกจากนี้ยากลุม  Statin บางชนิดมี
ความสามารถในการเพ่ิมระดับ HDL-C ไดดวย  ทําใหมีการเพ่ิมของ expression ของ LDL-C 
receptor จึงมีประสิทธิภาพสูงในการลดระดับ LDL-C  ไดรอยละ 20-55 ซ่ึง LDL-C เปนเปาหมาย
แรกของการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเพ่ือปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ  โดยความสามารถในการย้ังยังเอนไซมจะข้ึนกับขนาดและความแรงของยากลุม  Statin   ดัง
ตารางที่ 2.5, 2.6[34, 40]   
 

ตารางที่ 2.5 ขนาดของยาในกลุม Statin กับความสามารถในการลดระดับ LDL-C[34]   
 

ยา ความสามารถในการลดระดับ LDL-C (%) 
20-25% 26-30% 31-35% 36-40% 41-50% 51-55% 

Atorvastatin - - 10 20 40 80 
Fluvastatin 20 40 80    
Lovastatin 10 20 40 80   
Pravastatin 10 20 40    
Rosuvastatin - - - 5 10 20, 40 
Simvastatin - 10 20 40 80  

 
ตารางที่ 2.6 ขนาดของยากลุม Statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C 30% - 40% (ขนาดมาตรฐาน)[20] 
 

ยา ขนาดยา (mg/day) รอยละการลดลงของระดับ LDL-C  
Atorvastatin 10 39 
Fluvastatin 40-80 25-35 
Lovastatin 40 31 
Pravastatin 40 34 
Rosuvastatin 5 39 
Simvastatin 10-20 29-35 
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2.1.2 เภสัชจลนศาสตรของยากลุม Statin  
            ยาในกลุมนี้มีความแตกตางดานเภสัชจลนพลศาสตรข้ึนอยูกับลักษณะโครงสราง  
ความสามารถในการละลายในนํ้าหรือไขมัน  ความสามารถในการดูดซึมและขบวนการเมตาบอลิซึม  
ภายหลังจากการรับประทานยาจะถูกดูดซึมทางลําไสเล็กไดรอยละ 30 ถึง 98 และระยะเวลาที่ระดับ
ยาในเลือดสูงสุดที่ 4 ชั่วโมง [40]    
            ยาในกลุมนี้ทุกตัวยกเวน Simvastatin และ Lovastatin จะถูกดูดซึมเปน active 
metabolite สวน Simvastatin และ Lovastatin ภายหลังจากการรับประทานจะถูกแปรสภาพที่ตับ
ดวยวิธี hydrolyzed ได beta-hydroxy acid metabolite (active metabolite)  เนื่องจาก 
Simvastatin และ Lovastatin มีโครงสรางประกอบดวย lactone form  หลังจากนั้นยาจะเก็บ
สะสมที่ตับดวยวิธีที่แตกตางกัน โดย Atorvastatin, Pravastatin และ Rosuvastatin นําเขาสะสมท่ี
ตับโดยวิธี The organic anion transport 2 (OATP2) สวน Simvastatin และ Lovastatin มีความ
เปน lipophilicity สูงจึงใชวิธี simple diffusion   
            ยาในกลุมนี้มีคา protein bound มากกวารอยละ 95  ยกเวน Pravastatin  มีคา protein 
bound รอยละ 50  ภายหลังจากการรับประทานพบวาระดับยาสูงสุดที่ 1-4 ชั่วโมง  คาครึ่งชีวิต 1-4 
ชั่วโมง  ยกเวน Atorvastatin และ Rosuvastatin มีคาครึ่งชีวิตยาวนานประมาณ 20 ชั่วโมง   
            ยาในกลุมนี้ทุกตวัมขีบวนการเมตาบอลิซึมทีต่บัโดย cytochromeP450 (CYP450) 
โดยเฉพาะ CYP3A4 ซึ่งใชในขบวนการเมตาบอลิซึมของยาหลายชนิดรวมทั้ง Lovastatin, 
Simvastatin และ Atorvastatin จึงมักพบปญหาอันตรกิริยากับยาอ่ืน   สวน Fluvastatin เมตาบอ
ลิซึมผาน CYP2C9    นอกจากน้ียาในกลุม  Statin ที่มีความชอบไขมันมากมักเกิดขบวนการ 
oxidation ดวย CYP450  จึงพบปญหาอาการไมพึงประสงคตอกลามเนื้อเนื่องจากเพ่ิมความเส่ียงตอ
การเกิดปญหาอันตรกิริยากับยาอ่ืนไดงาย[41]  การขจัดยาออกทางอุจจาระมากกวารอยละ 70 ดังนั้น
ในภาวะไตวายจึงไมมีผลตอคาครึ่งชีวิตของยา  แตจะมีคาครึ่งชีวิตยาวข้ึนในผูปวยโรคตับ [34] สรุปดัง
ตารางที่ 2.7 
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ตารางที่ 2.7  เภสัชจลนพลศาสตรยาในกลุม Statin  (based on 40 mg/day oral dose) [40-42] 
 
Parameter Atorvastatin Fluvastatin Lovastatin Pravastatin Rosuvastatin Pitavastatin Simvastatin 
Optimal 
time of 
dosing 

Any time of 
day 

Bedtime 
With meals 
morning and 

evening 
Bedtime 

Any time of 
day 

Any time of 
day 

Bedtime 

Tmax; hr 2-3 0.5-1 2-4 0.9-1.6 3 1-1.8 1.3-2.4 
Cmax; ng/ml 27-66 448 10-20 45-55 37 NA 10-34 
Bioavailability; 
% 12 19-29 5 18 20 80 5 

Lipophilicity Yes Yes Yes No No Yes Yes 
Protein 
binding; % 

80-90 > 99 > 95 43-55 88 96 94-98 

Metabolism CYP3A4 CYP2C9 CYP3A4 Sulfation 
CYP2C9, 

2C19(minor) 
CYP2C9 
(minor) 

CYP3A4 

Metabolites Active Inactive Active Inactive Minor Minor Active 
Transport 
protein 
substrates 

Yes No Yes Yes/No Yes NA Yes 

T1/2; hr 15-30 0.5-2.3 2.9 1.3-2.8 20.8 11 2-3 
Urinary 
excretion;% 

2 6 10 20 10 < 2 13 

Fecal 
excretion;% 

70 90 83 71 90 NA 58 

 
2.1.3 อาการไมพึงประสงคจากยา 

            ยากลุม Statin ทุกตัวมีผลขางเคียงคลายกัน โดยมีหนึ่งชนิดที่ถูกถอนทะเบียนไปเนื่องจาก
ทําใหเกิด fatal rhabdomyolysis ไดแก Cerivastatin เมื่อป พ.ศ.  2545  จึงมีการศึกษาแบบ
ยอนหลังเพื่อศึกษาความชุกของการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย rhabdomyolysis, 
myopathy, renal-hepatic dysfunction  และ การเสียชีวิตจากการใช  Statin ชนิดอื่นซึ่งไมพบ
ความแตกตางจากการใช Statin แตละชนิด  การเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาวจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใชยา
กลุม Statin ในขนาดสูงขึ้น  ซึ่งการเกิด myopathy จากการใชยากลุม  Statin นั้นมักเกิดปญหาจาก
อันตรกิริยากับยาที่ใชรวม สวนการเพ่ิมข้ึนของ liver enzyme นั้นพบไดนอยกวารอยละ 1 จากการ
ใชยากลุม Statin ขนาดต่ําถึงขนาดปานกลาง  และพบเพ่ิมเปนรอยละ 2-3  จากการใชขนาดสูง ซึ่ง
พบวารอยละ 70 สามารถกลับสูปกติไดเอง[43] 
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2.1.3.1 Hepatotoxicity 
                          Hepatotoxicity เปนอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง แตพบนอย (ประมาณ 1 
รายตอ 1 ลาน person-years)  ขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ โดยผูปวยที่ใชยาในขนาดสูงควรติดตามระดับ 
ALT ภายหลังจากใชยาไป 3 เดือน  ถาระดับ ALT ปกติไมจําเปนตองตรวจวัดระดับ ALT ซ้ําอีก[34] 

2.1.3.2 Myopathy 
                          เปนอาการไมพึงประสงคท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการใชยากลุม  Statin 
โดยระยะเวลาของการเกิด myopathy มีความหลากหลายตั้งแตเริ่มใชยาไมกี่สัปดาหถึงใชยานานกวา 
2 ป  ระดับความรุนแรงของอาการต้ังแตปวดกลามเนื้อเพียงเล็กนอยถึงปวดรุนแรงจนถึงข้ึนทุพลภาพ   
แตความชุกของการเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาวคอนขางนอย (ประมาณรอยละ 0.01)  และ
ความเสี่ยงของการเกิดเพ่ิมข้ึนเมื่อระดับยาในเลือดสูงขึ้น หรืออาจเกิด rhabdomyolysis  ในกรณีที่
ใชยาอยางตอเนื่อง  (เสียชีวิตดวย rhabdomyolysis 1 รายตอผูปวยท่ีมีการสั่งใช  Statin  1 ลาน
ใบสั่งยา)   แตอัตราการเกิดนอยมาก [42]  ดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8  รายงานการเกิด rhabdomyolysis ซึ่งสัมพันธกับการใชยากลุม Statin [42] 
 

Statins Simvastatin Atorvastatin Pravastatin Lovastatin Fluvastatin 
ความถี่ของการ
รายงาน / 
จํานวนผูปวยที่
พบ 

321 / 215 105 / 73 98 / 71 51 / 40 11 / 10 

จํานวนผูปวยที่
เกิดจากสาเหตุ
ของอันตรกิริยา
ระหวางยาที่
สําคัญ (n) 

Fibrate (33) 
Cyclosporine 
(31) 
Warfarin (12) 
Macrolide (10) 
Digoxin (9) 
Azole (4) 
Niacin (2) 
Tacrolimus(1) 
Fusidic (1) 

Fibrate (10) 
Macrolinde 
(13) 
Warfarin (7) 
Cyclosporine 
(5) 
Digoxin (5) 
Azole (2) 
 

Fibrate (6) 
Macrolinde 
(6) 
Warfarin (5) 
Cyclosporine 
(2) 
Niacin (1) 
 
 

Cyclosporine 
(12) 
Macrolinde 
(11) 
Azole (6) 
Fibrate (5) 
Digoxin (2) 
Niacin (1) 
Warfarin (1) 
 

Fibrate (4) 
Warfarin (2) 
Digoxin (1) 
 

 
                  ปจจยัสําคัญของการเกิด myopathy [34, 42, 44] ไดแก 

2.1.3.2.1   ผูปวยสูงอายุ โดยเฉพาะผูปวยอายุมากกวา 80 ป 
2.1.3.2.2   รูปรางเล็ก 
2.1.3.2.3   โรครวม เชน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง  เบาหวาน 
2.1.3.2.4   multiple medication 
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2.1.3.2.5   perioperative periods 
2.1.3.2.5   ยารวมที่มักพบปญหาอันตรกิริยาระหวางยา ไดแก กลุม Fibrates  

โดยเฉพาะ Gemfibrozil, Cyclosporine, Azole antifungals (Itraconazole, Ketoconazole), 
Macrolide antibiotics (Erythromycin, Clarithromycin), HIV protease inhibitor, Verapamil, 
Amiodarone, Alcohol abuse ดังตารางที่ 2.9 [30, 34, 42, 44] 
 
ตารางที่ 2.9 Human CYP450 Isoenzymes known to oxidize clinically used drugs [42] 
 
CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP2E1 CYP3A4 
Acetaminophen 

Caffeine 
Theophylline 
 

Atenolol 
Diclofenac 
Fluvastatin 
Hexobarbital 

Phenytoin 
Tolbutamide 

Warfarin 

Diazepam 
Ibuprofen 
Mephenytoin 
Methylphenobarbital 

Omeprazole 
Phenytoin 
Proguanyl 

Amitriptyline 
Codeine 
Debrisoquine 
Flecainide 
Imipramine 
Metoprolol 
Mibefradil 
Nortriptyline 
Pherexilline 
Propafenone 
Propanolol 
Sparteine 
Thioridazine 
Timolol 

Acetaminophen 

Etanol 
Halothane 

Amiodarone 
Atorvastatin 
Clarithromycin 
Cyclosporine 
Diltiazem 
Erythromycin 
Itraconozole 
Ketoconazole 
Lacidipine 
Lovastatin 
Mibefradil 
Midazolam 
Nefazodone 
Nifedipine 
Protease 
inhibitor 
Quinidine 
Sildenafil 
Simvastatin 
Terbinafine 
Verapamil 
Warfarin 
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                          ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการ myopathy จากการใชยากลุม  Statin อยางตอเนื่อง 
จะทําใหเกิดภาวะไตวาย  รวมกับระดับ CPK สูงขึ้นมากกวา 10 เทาจากคาสูงสุดของคาปกติ   ดังนั้น
ในกรณีที่ผูปวยใชยากลุม  Statin แลวมีอาการ myopathy ควรหยุดยาและตรวจวัดระดับ CPK เพ่ือ
ยืนยันการวินิจฉัย [34]  ในกรณีที่ผูปวยติดเชื้อ HIV มักมีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด 
เนื่องจากผูปวยจําเปนตองใชยาในกลุม Protease inhibitors ซึ่งมีผลทําใหระดับ TG สูงขึ้น       เปน
ผลใหผูปวยติดเชื้อ HIV จําเปนตองใชยาในกลุม  Statin เพ่ือคุมปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ทําใหพบปญหาอันตรกิริยาระหวางยาโดยผานการยับยั้ง CYP3A4  จึงพบรายงานอาการ
ไมพึงประสงค myalgia, rhabdomyolysis และเอนไซมตับสูงขึ้นในกลุมผูปวยติดเชื้อ HIV ดังนั้น
ผูปวยกลุมนี้จําเปนตองติดตามผลการรักษาอยางใกลชิด[42] 
   ยาในกลุม Statin เปนยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลด LDL-C ซึ่งเปนเปาหมายของการ
รักษาเพ่ือปองกันความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแนวทางของ NCEP ATP III ซ่ึง
สามารถแบงกลุมยาได 3 กลุมตามประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันในเลือด ดังตารางที่ 2.10 [43] 
 
ตารางที่ 2.10  ประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันในเลือดของยาในกลุม Statin  [43] 
 
Generation Statins Change in  

LDL-C 
Change in  

HDL-C 
Change in  

TC 
Change in TG 

1st Lovastatin 
Pravastatin 
Fluvastatin 

-21% to -42% +2% to +12% -16% to -34% -6% to -27% 

2nd Simvastatin 
Atorvastatin 

-26% to -60% +5% to +16% -19% to -45% -12% to -53% 

3rd Rosuvastatin -45% to -63% +8% to +14% -33% to -46% -10% to -35% 

 
2.1.4 การศึกษาทางคลินิก 

2.1.4.1 First generation statins 
                          Pravastatin ไดขึ้นทะเบียนเมื่อป พ.ศ. 2535  มีประสิทธิภาพในการลด LDL-C 
ไดนอยโดยตองใชขนาด 40-80 mg/day  สามารถลด LDL-C ไดรอยละ 30  และมีการศึกษาทาง
คลินิกที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยที่ไมมีประวัติ
เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอน (การปองกันปฐมภูมิ ) 3 การศึกษา ไดแก the West of 
Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS)  , the Prospective Study of 
Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER) และ the Antihypertensive and Lipid-
Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT)  และมี 2 การศึกษา
สําหรับการปองกันทุติยภูมิตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดแก the Cholesterol And 
Recurrent Event (CARE) trial และ the Long-term Intervention with Pravastatin in 
Ischemic Disease (LIPID)  
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                          Pravastatin การรักษาเพ่ือปองกันปฐมภูมิเปนการศึกษา WOSCOPS  ในกลุม 
ผูปวยที่มีระดับ TC สูง จํานวน 6,595 ราย ไมมีประวัติเปนโรคหัวใจโคโรนารีมากอน มีอายุ 45-64 ป 
ระดับ TC กอนการรักษา 272 ± 23 mg/dL และระดับ LDL-C กอนการรักษา 192 ± 17 mg/dL 
เปนศึกษาเปรียบเทียบระหวาง Pravastatin 40 mg/day กับยาหลอก นาน 4.9 ป พบวา 
Pravastatin 40 mg/day มีประสิทธิภาพลดระดับ  TC และระดับ LDL-C ไดรอยละ 20 และรอยละ 
26 ตามลําดับ, ลดการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจรอยละ 28 และลดการเกิดโรคหัวใจรอยละ 22  แมวาจะ
ไมพบความแตกตางของอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น [43]   
                          Pravastatin ในการรักษาเพ่ือปองกันทุติยภูมิซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีความ 
เสี่ยงสูงตอการเกิดซ้ํา จากการศึกษา  the Cholesterol And Recurrent Event (CARE)  และ  
Long-term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID)   แสดงใหเห็นวาการ
ลด LDL-C  สามารถลดการกลับเปนซ้ําของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได   ซึ่งจาก CARE  
ศึกษาในกลุมผูปวยโรคหัวใจโคโรนารีที่มีระดับ TC สูงปานกลาง  มีอายุเฉลี่ย 59 ป  ให Pravastatin 
40 mg เปรียบเทียบกับยาหลอก  พบวา Pravastatin 40 mg สามารถลดการเกิดโรคหัวใจไดรอยละ 
24  และในการศึกษา LIPID ผูปวยอายุ 31-75 ป ให Pravastatin 40 mg เปรียบเทียบกับยาหลอก  
พบวา Pravastatin 40 mg สามารถลดการเกิดโรคหัวใจไดรอยละ 24 และลดอัตราการเสียชีวิตดวย
โรคหัวใจไดรอยละ 24 เชนเดียวกัน[43] 

2.1.4.2 Second generation statins  
                          Simvastatin และ Atorvastatin เปนยากลุม Statin ที่ใชกันมากที่สุดและเปน
ยาบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2556 บัญชี ก และ ง ตามลําดับ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลด 
LDL-C ไดมากกวารอยละ 30 จากการใช  Simvastatin 20 mg/day และ Atorvastatin 10 
mg/day  และมีการศึกษาทางคลินิกท่ีสนับสนุนการใชยาทั้งสองชนิดเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตดวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดดังน้ี 
                          Simvastatin 
                          The Heart Protection Study (HPS)  การใช Simvastatin เปรียบเทียบกับ 
ยาหลอก ในกลุมผูปวยที่มีความเส่ียงสูง  อายุ 40-80 ป พบวาการใช Simvastatin  40 mg/day (มี
ความรวมมือในการใชยาเฉลี่ยรอยละ  85)   สามารถลดการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจไดรอยละ 18  และ
ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคร้ังแรกไดรอยละ 25  ซึ่งแสดงวาการใช Simvastatin  40 mg/day 
สามารถลด LDL-C ได 58.5 mg/dL ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง ได
ประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.3 [10]     และ the Scandinavian Simvastatin Survival Study 
(4S)  โดยใช Simvastatin เพ่ือเปนการปองกันทุติยภูมิเทียบกับยาหลอกนาน 5.4 ป ในกลุมผูปวย 
acute myocardial infarction หรือ angina pectoris พบวา Simvastatin 20-40 mg/day  
สามารถลด LDL-C ไดรอยละ 35  ลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจไดรอยละ 42 และลดการเกิด
เหตุการณหลอดเลือดหัวใจไดรอยละ 34 เมื่อเทียบกับยาหลอก[43] ดังนั้นการใช Simvastatin จึงพบ
ประโยชนเมื่อใหการรักษารวมกับยาอื่นๆ เพ่ือเปน cardioprotective treatment  ซึ่งพบความเส่ียง
ตอการเกิด myopathy เพียงรอยละ 0.01 และอัตราการเกิดโรคมะเร็งไมแตกตางจากยาหลอก [10] 
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                          Atorvastatin 
                          The Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS)  เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช Atorvastatin 10 mg/day เทียบกับยาหลอกในผูปวยเบาหวานเพื่อปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมินาน 3.9 ป ที่มีระดับ LDL-C นอยกวา 160 mg/dL ซึ่งรอยละ 
50 มีระดับ LDL-C กอนการรักษานอยกวา 117 mg/dL  พบวาสามารถลด coronary event ไดรอย
ละ 36 (p = 0.001)  และลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 48  จากการลดระดับ LDL-C ได
รอยละ 40 โดยกลุมที่ไดรับการรักษาดวย Atorvastatin 10 mg/day มีระดับ LDL-C หลังการรักษา 
77 mg/dL ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 75) สามารถลดระดับ LDL-C ไดที่ 96 mg/dL โดยการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากยาของท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน[43] 
                          The Treating to New Targets study (TNT) และ the Incremental 
Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering study  (IDEAL) เปนการศึกษา
โดยเปรียบเทียบระหวาง high dose และ high potency Atorvastatin 80 mg/day กับ 
Simvastatin 20-40 mg/day เพ่ือเปนการปองกันทุติยภูมิซึ่งจากการศึกษา  TNT เปรียบเทียบ
ระหวางการใช Atorvastatin 10 mg กับ 80 mg ในกลุมผูปวยอายุ 35-75 ป ที่มีอาการแสดงของ
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี  พบวาการให  Atorvastatin 80 mg/day สามารถลด major 
cardiovascular event ไดรอยละ 22 (hazard ratio = 0.78, 95 percent confidence interval 
= 0.69-0.89, p < 0.001)  ลด coronary event ไดรอยละ 20 (hazard ratio = 0.80, 95 
percent confidence interval = 0.69-0.92, p = 0.002)   แตไมลดอัตราการเสียชีวิตจากทุก
สาเหตุ[45]  จึงมีการทําการศึกษาเพ่ิม the Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive 
Cholesterol Lowering Study (MIRACL)  ศึกษาโดยใช Atorvastatin 80 mg/day เปรียบเทียบ
กับ placebo ในผูปวย ACS ติดตอกัน 16 สัปดาห  พบวาสามารถลดการกลับเปนซ้ําไดรอยละ 16  
แตการเสียชีวิตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ[43] 

2.1.4.3 Third generation statins  
                          Rosuvastatin เปน Statin ที่ออกฤทธ์ิแรง เนื่องจาก มีโครงสราง ของหมู 
sulfone ทําใหจับกับเอนไซมไดดีกวา  Statin อ่ืนๆ ยาจึงมีประสิทธิผลสูงกวา  Statin อ่ืนๆ และคา
ครึ่งชีวิตที่ยาวนานประมาณ 20 ชั่วโมง  การกําจัดยาโดยการเม เทบอไลตที่ตับ  ผาน CYP2C9, 
CYP2C19  และไมถูกเมเทบอไลตโดย CYP3A4 และ CYP2D6 จึงมีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นได
นอยกวาเมื่อเทียบกั บ Statin ชนิดอ่ืน   ซึ่งเปนประโยชนในผูปวยสูงอายุที่มักมีปญหาสุขภาพ หรือมี
โรคเรื้อรังหลายโรคที่ตองไดรับยาหลายชนิด[34, 43]  การศึกษาทางคลินิกท่ีเกี่ยวของไดแก 
                          The Statin Therapies for Elevated Lipid Levels Compared Across 
Doses To Rosuvastatin study (STELLAR) ในผูปวยที่มี LDL-C 160-250 mg/dL  และ TG < 
400 mg/dL  จํานวน 2,431 ราย ใช Statin  (Rosuvastatin 10  20  40  80 mg, Atorvastatin  
10  20  40  80 mg, Simvastatin 10  20  40  80 mg และ Pravastatin 10  20  40 mg) นาน 
6 สัปดาห  พบวาการใช Rosuvastatin สามารถลด LDL-C ไดมากกวารอยละ 8.2, รอยละ 12-18  
และมากกวารอยละ 26 ตามลําดับ (p < 0.001)  สามารถเพ่ิม HDL-C ไดรอยละ 7.7-9.6  สวนยาลด
ไขมันชนิดอื่นเพ่ิม HDL-C ไดรอยละ 2.1-6.8  (p < 0.001)[37]   
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    การเลือกใชยากลุม  Statin นั้นพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของผูปวย  และ
ประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL-C  รวมทั้งคาใชจาย  สําหรับผูปวยที่พิจารณาใชยาในกลุมนี้
จําเปนตองตรวจคา ALT กอนเริ่มใช และติดตามซ้ําทุก 3-6 เดือน ในกรณีที่ ALT ปกติพิจารณาตรวจ
ซ้ําทุก 6-12 เดือน สําหรับ CPK  นั้นไมแนะนําใหตรวจ  ยกเวนผูปวยมีความเสี่ยงหรือมีอาการแสดง
ของ myopathy[34]  
 งานวิจัย meta-analysis จํานวน 76 randomised control trials  ผูปวยทั้งหมด 
170,255 คน ในป 2010 ในกลุมผูปวยที่มีประวัติเปนและไมเปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี  อายุ
เฉลี่ย 59.6 ± 5.93 ป พบวากลุมท่ีไดรับยากลุม  Statin สามารถลดการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุไดรอย
ละ 10 (relative risk = 0.90, 95 percent confidence interval = 0.86-0.94, p = 0.003)   ลด
การเกิด fatal MI ไดรอยละ 18 (relative risk = 0.82, 95 percent confidence interval = 0.75-
0.91, p < 0.0001)   แตอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองไมแตกตางกัน (relative risk = 
0.92, 95 percent confidence interval = 0.80-1.07, p = 0.55)   เมื่อพิจารณาการเกิดอาการไม
พึงประสงคจากยาพบวากลุมที่ไดรับยากลุม  Statin เพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน (odds 
ratio = 1.90, 95 percent confidence interval = 1.02-1.16, p = 0.008)   และการเพ่ิมข้ึนของ 
AST (odds ratio = 1.12, 95 percent confidence interval = 1.03-1.22, p = 0.005)    และ 
ALT (odds ratio = 1.30, 95 percent confidence interval = 1.13-1.50, p ≤ 0.001)[46]   

2.1.5 ขนาดและวิธีการใช   
2.1.5.1 Lovastatin 

                          ขอบงใช ใชรวมกับการปรับพฤติกรรมในการควบคุมอาหารเพ่ือลดระดับ TC 
และ LDL-C  ในผูปวยท่ีมีระดับ TC ในเลือดสูงในผูปวยอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป และ ใชปองกันการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับปฐมภูมิเพ่ือชะลอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี   โดยมีขนาดท่ีแนะนํา
สําหรับผูปวยอายุ 10-17 ปที่ตองการลด LDL-C < รอยละ 20 ใชในขนาด 10 mg/day  และในกรณี
ที่ตองการลด LDL-C ≥ รอยละ 20 ใชในขนาด 20 mg/day  ชวงขนาดยาที่แนะนํา 10-40 mg/day 
ปรับขนาดยาทุกๆ 4 สัปดาห  สําหรับผูใหญแนะนําใหเริ่มใชขนาด 20 mg/day ปรับขนาดยาทุกๆ 4 
สัปดาห  ขนาดยาสูงสุด 80 mg/day (immediate release tablet)  และ 60 mg/day (extended 
release tablet)   
                          การปรับขนาดยา  ในกรณีที่ Clcr < 30 mL/min แนะนําใหใชขนาดไมเกิน 20 
mg/day การใชในขนาดสูงกวา 20 mg/day ตองระวังการใชยาและในกรณีที่มีการใชยาที่มีปญหา
อันตรกิริยาระหวางยาแนะนําใหใชขนาดไมเกิน 20 mg/day ยกเวนการใชรวมกับ Amiodarone 
หรือ Verapamil สามารถใชขนาดสูงสุดไดไมเกิน 40 mg/day(immediate release tablet) หรือ 
20 mg/day (extended release tablet) หามใชในผูปวยที่มีโรคตับกําเริบ สตรีมีครรภ หรือใหนม
บุตร [47] 
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2.1.5.2 Pravastatin 
                          ขอบงใช ใชรวมกับการควบคุมอาหารเพื่อปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการทุพลภาพดวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  และใชในผูปวยที่มีระดับไขมันในเลือดสูง (สามารถลด TC, LDL-C, TG)  สามารถใชได
ตั้งแตอายุ 8 ปขึ้นไป  ขนาดยาที่แนะนําข้ึนกับผูปวยแตละราย (พิจารณาความตองการในการลด 
LDL-C  เปาหมายของการรักษา  ยาที่ใชรวม)  พิจารณาปรับการรักษาอยางนอยท่ี 4 สัปดาห   
                          ขนาดยาที่แนะนําในผูปวยอายุ 8-13 ป ใช 20 mg/day, อายุ 14-18 ป ใช 40 
mg/day, ผูใหญใช 40 mg/day คอยปรับขนาดใหอยูในชวง 10-80 mg/day 
                          การปรับขนาดยา  เมื่อใชยารวมกับ Cyclosporine เริ่มใชขนาด 10 mg/day 
ปรับขนาดไดไมเกิน 20 mg/day  ในกรณีผูสูงอายุใหพิจารณาจาก Clcr โดยเริ่มใชขนาด 10 mg/day  
เชนเดียวผูปวยมีปญหาโรคตับ หามใชในผูปวยที่มีโรคตับกําเริบ สตรีมีครรภ หรือใหนมบุตร [47] 

2.1.5.3 Fluvastatin 
                          ขอบงใชในผูปวยท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งจากภาวะ 
hypercholesterolemia  โดยใชยาคูกับการควบคุมอาหารเพื่อลด TC, LDL-C, TG  และ 
apolipoprotein B รวมทั้งสามารถเพ่ิม HDL-C เพ่ือชะลอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี และลดความ
เสี่ยงตอการทํา coronary revascularization  สามารถใชไดในเด็กอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป  โดย
ในชวงอายุ 10-16 ปเริ่มใชขนาด 20 mg/day  สามารถปรับขนาดยาทุก 6 สัปดาหโดยไมเกิน 80 
mg/day แบงใหวันละ 2 ครั้ง (immediate release tablet)  หรือใหวันละครั้ง (extended 
release tablet)  สําหรับผูใหญที่ตองการลด LDL-C ≥ รอยละ 25  แนะนําเร่ิมใชขนาด 40 mg/day 
วันละสองคร้ังหรือ 80 mg/day (extended release tablet) วันละคร้ัง  ในกรณีที่ตองการลด LDL-
C < รอยละ 25  แนะนําใหเริ่มใชขนาด 20 mg/day ปรับขนาดไดไมเกิน 80 mg/day  ไม
จําเปนตองปรบัขนาดยาในผูปวยโรคไตหรือผูปวยสูงอายุ  แตตองใชดวยความระมัดระวังแมวายาจะ
ขับออกทางไตเพียงรอยละ 6  และหามใชในผูปวยโรคตับกําเริบเนื่องจากอาจเกิดสะสมของยาทําให
เพ่ิม AUC และ Cmax รวมทั้งสตรีมีครรภ หรือใหนมบุตร [47] 

2.1.5.4 Simvastatin 
                          ขอบงใช   แนะนําใหใชรวมกับการควบคุมอาหารในผูปวยที่มีประวัติเปนโรค
หลอดเลือดหัวใจโคโรนารีเพื่อเปนการปองกันทุติยภูมิในผูปวยที่มีระดับ TC สูง หรือกลุมที่มีความ
เสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ในการลดอัตราการเสียชีวิตและทุพลภาพจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด  และใชในผูปวยท่ีมีระดับ TC สูงโดยไมทราบสาเหตุ  สามารถใชไดในเด็ก
อายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป  โดยในชวงอายุ 10-17 ปเริ่มใชขนาด 10 mg/day สามารถปรับขนาดใหอยู
ในชวง 10-40 mg/day   สําหรับผูใหญที่มีภาวะ TC สูงโดยไมทราบสาเหตุแนะนํา 40 mg/day  
สําหรับปองกันปฐมภูมิแนะนํา 20-40 mg/day  สําหรับผูปวยที่ตองการลด LDL-C > รอยละ 40 
หรือกลุมที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี แนะนํา 40 mg/day    
                          การปรับขนาดยา  เมื่อใชรวมกับ Cyclosporin หรือ Danasol แนะนําเริ่มใช 5 
mg/day ไมเกิน 10 mg/day  เมื่อใชรวมกับ Gemfibrozil ขนาดของ Simvastatin ไมเกิน 10 
mg/day  เมื่อใชรวมกับ Amiodarone หรือ Verapamil  ขนาดของ Simvastatin ไมเกิน 20 
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mg/day  และเม่ือใชในผูปวยโรคไตที่มี Clcr < 10 mL/min เริ่มใชขนาด 5 mg/day แตตองติดตาม
ผลการรักษาอยางใกลชิด หามใชในผูปวยที่มีโรคตับกําเริบ สตรีมีครรภ หรือใหนมบุตร [47] 

2.1.5.5 Atorvastatin   
                          ขอบงใชในผูปวยท่ีมีภาวะไขมันผิดปกติ หรือใชเพื่อปองกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดชนิดปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  รวมทั้งผูปวยที่มีระดับ TC สูงโดยไมทราบสาเหตุที่มี LDL-C ≥ 
190 mg/dL หรือมีระดับ LDL-C ≥ 160 mg/dL ที่มีประวัติครอบครัวเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดกอนวัยอันควรหรือผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต 2 ขอขึ้นไป  
สามารถใชไดในเด็กอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป  โดยในชวงอายุ 10-17 ปเริ่มใชขนาด 10 mg/day ขนาด
ยาสูงสุด 20 mg/day  สําหรับผูใหญที่มีภาวะ TC สูงโดยไมทราบสาเหตุแนะนําขนาดยาเริ่มตน 10-
20 mg/day  ถาตองการลด LDL-C > รอยละ 45 แนะนําใหใชขนาด 40 mg/day ขนาดยาสูงสุด 80 
mg/day แตการใชขนาด 80 mg/day เพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคเพ่ิมข้ึน 
                          การปรับขนาดยา  เมื่อใชรวมกับ Cyclosporin แนะนําเริ่มใชขนาดของ 
Atorvastatin ไมเกิน 10 mg/day  เมื่อใชรวมกับ Clarithomycin, Itraconazole, Ritonavir/ 
Saquinavir หรือ Lopinavir/ Ritonavir ใชขนาดของ Atorvastatin ไมเกิน 20 mg/day  ไม
จําเปนตองปรับในผูปวยโรคไต และหามใชในผูปวยที่มีโรคตับกําเริบ สตรีมีครรภ หรือใหนมบุตร [47] 

2.1.5.6 Rosuvastatin 
                          ขอบงใชในผูปวยที่มีภาวะไขมันผิดปกติ หรือใชเพื่อปองกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดแบบปฐมภูมิในเพศชายท่ีมีอายุ ≥ 50 ป หรือเพศหญิงที่มีอายุ ≥ 60 ป ที่มี hsCRP ≥ 2 
mg/L รวมกับมีความเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางนอย 1 ขอหรือเพ่ือ
ปองกันทุติยภูมิ  รวมทั้งผูปวยท่ีมีระดับ TC สูงโดยไมทราบสาเหตุ   สามารถใชไดในเด็กอายุตั้งแต 10 
ปขึ้นไป  โดยในชวงอายุ 10-17 ปเริ่มใชขนาด 5-20 mg/day ขนาดยาสูงสุด 20 mg/day  ตองปรับ
ขนาดยาเมื่อใชรวมกับ Cyclosporine, Lopinavir/Ritonavir   สําหรับผูใหญ ใชขนาด 10 mg/day 
และ 20 mg/day ในผูปวยที่มี LDL-C > 190 mg/dL หรือเมื่อตองการเปาหมายการรักษาแบบเขม   
โดยทั่วไปจะเริ่มดวยขนาด 5 mg/day ปรับขนาดยาทุก 2 สัปดาห ขนาดยาสูงสุด 40 mg/day (เปน
ขนาดที่ใชเมื่อผูปวยใช 20 mg/day แลวไมสามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมาย)   
                          การปรับขนาดยา  เมื่อใชรวมกับ Cyclosporin แนะนําเริ่มใชขนาดของ 
Rosuvastatin ไมเกิน 5 mg/day  เมื่อใชรวมกับ Gemfibrozil หรือ Lopinavir/ Ritonavir ใช
ขนาดของ Rosuvastatin ไมเกิน 10 mg/day  ไมจําเปนตองปรับในผูปวยโรคไตที่ไมรุนแรงแตถา 
Clcr < 30 mL/min เริ่มใชขนาด 5 mg/day ไมเกิน 10 mg/day  และหามใชในผูปวยที่มีโรคตับ
กําเริบ สตรีมีครรภ หรือใหนมบุตร [47] 
 
 
 
 
 
 



29 
 

2.2 Nicotinic acid (Niacin) 
 Niacin เปนวิตามินบีที่ละลายในน้ําที่มีประสิทธิภาพในการลดไขมันในเลือดแตตองใชใน
ขนาดที่สูง  กลไกการออกฤทธ์ิยับยั้งการสรางและการหลั่งของ VLDL จึงชวยลด TG และ LDL-C ได
นอกจากนี้สามารถเพ่ิมระดับ HDL-C   โดยลดอัตราการสลายของ apoprotein A-1 (predominant 
HDL-C)  ซึ่งประสิทธิภาพสัมพันธกับขนาดยาที่ใช   โดย Niacin มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมระดับ 
HDL-C ไดประมาณรอยละ 30-40    ลดระดับ TG ไดรอยละ 35-45 (ใกลเคียงกับ Fibrates และ
เหนือกวายาในกลุม  Statin )  และลดระดับ LDL-C ไดรอยละ 20-30  ดังนั้น Niacin จึงมีขอบงชี้ใน
กรณีท่ีผูปวยมี TG ในเลือดสูง และ HDL-C ต่ํา  แมวา Niacin มีประสิทธิภาพในการลดระดับไขมันใน
เลือดไดดี  แตผูปวยมักมีปญหาเรื่องความทนตอยา เนื่องจากยามีผลทําใหเกิด flushing โดยเฉพาะ
รูปแบบที่มีการปลดปลอยยาทันที เมื่อใชยาติดตอกันจนระดับยาคงท่ีที่ 1-2 สัปดาห  ซึ่งเปนสาเหตุให
ผูปวยหยุดการใชยาประมาณรอยละ 5-50  ซึ่งอาจแกโดยปรับรูปแบบยาเปนออกฤทธ์ิเนินจะพบ
ปญหานอยลง[30]   
 เภสัชจลนพลศาสตรของ Niacin ในรูปแบบยาที่มีการปลดปลอยทันที  ภายหลังจาก
บริหารยา ระยะเวลาท่ีทําใหระดับยาในเลือดสูงสุดที่ 30-60 นาที  คาคร่ึงชีวิต 60 นาที  ดังนั้น
จําเปนตองบริหารยา 2-3 ครั้ง[34] 
 อาการไมพึงประสงค  สวนใหญที่พบ flushing และอาการท่ีรุนแรงคือ hepatotoxicity  
ซึ่งมักพบเม่ือใชยาในรูปแบบออกฤทธ์ิทันที  ในผูปวยเบาหวานควรใช Niacin ดวยความระมัดระวัง
เนื่องจาก Niacin สามารถเพ่ิมความด้ือตออินซูลินทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้นใน
ผูปวยเบาหวานที่จําเปนตองใช Niacin จําเปนตองติดตามระดับน้ําตาลในเลือดอยางสม่ําเสมอและ
ปรับขนาดยาจนสามารถคุมระดับน้ําตาลในเลือดจนคงท่ี  รวมทั้งในผูปวยโรคเกาตเนื่องจาก Niacin 
สามารถเพ่ิมระดับ uric acid  ดังนั้นหามใชในผูปวยโรคเกาต[34] 
 ขอบงใชในผูปวยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่มีความเส่ียงต่ําตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  เพื่อชะลอการดําเนินไปของโรคหัวใจโคโรนารี  สามารถใชรวมกับยาลดไขมันกลุมอ่ืนเพื่อ
ลดระดับ TG และเพ่ิม HDL-C  ขนาดยาที่แนะนําในผูใหญสําหรับรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ   
เมื่อใชยาที่ปลดปลอยทันที 1.5-6 g/day  แบงใหวันละ 3 ครั้ง และในรูปแบบออกฤทธ์ิเนิ่นใชขนาด 
500 mg – 2 g/day  ระวังการใชยาในผูปวยโรคไต  และหามใชในผูปวยที่มีโรคตับกําเริบ [47]  ตาม
แนวทางการรักษาในป 2011 ACC/AHA แนะนําวาในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษาดวยยาในกลุม  
Statin ในขนาดสูงหรือความแรงสูงแลวไมสามารถบรรลุเปาหมายการรักษาหรือไมสามารถใชยาใน
กลุม Statin ได อาจพิจารณาเพิ่มการรักษาดวย Niacin หรือ Fibrates  และพิจารณาผลลัพธระดับ
รองจาก non-HDL goal (class IIa; evidence level B)[21] 
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2.3 Fibric acid derivatives (Fibrates) 
 Fibrates มีความสามารถในการลด TG เพ่ิม HDL-C  โดยยาที่นิยมใชในกลุมนี้ไดแก 
Gemfibrozil และ Fenofibrate ในผูปวยที่มีระดับ TG สูงไมมาก (TG < 400 mg/dL) การใชยาใน
กลุมนี้สามารถลด TG ไดมากกวารอยละ 50  และเพ่ิม HDL-C ไดรอยละ 15 โดยลด LDL-C ไดรอย
ละ 15-20 ดังนั้นยาในกลุมนี้จึงเปนทางเลือกอันดับแรกในผูปวยที่มีระดับ TG ในเลือดสูงโดยยา
สามารถเพ่ิมการขจัดและการสราง TG  การดูดซึมยาจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใหพรอมอาหาร  มีระดับยาสูงสุด
หลังการบริหารประมาณ 1-4 ชั่วโมง  protein bound รอยละ 95  คาครึ่งชีวิตของ Fenofibrate 
(20 ชั่วโมง) ยาวนานกวา Gemfibrozil (1 ชั่วโมง)  ยาสวนใหญขับออกทางปสสาวะรอยละ 60-90 
[34]  ตามแนวทางการรักษาในป 2011 ACC/AHA แนะนําวาในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษาดวยยาใน
กลุม Statin ในขนาดสูงหรือความแรงสูงแลวไมสามารถบรรลุเปาหมายการรักษาหรือไมสามารถใชยา
ในกลุม Statin ได อาจพิจารณาเพิ่มการรักษาดวย Niacin หรือ Fibrates  และพิจารณาผลลัพธ
ระดับรองจาก non-HDL goal (class IIa; evidence level B)[21]  

2.3.1 Gemfibrozil 
                          ขอบงใชในผูปวยที่มี TG ในเลือดสูงที่ไมตอบสนองตอการควบคุมอาหาร เพ่ือ
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี รวมทั้งผูปวยที่ตองการเพ่ิม HDL-C และลด LDL-C  
ขนาดที่แนะนําในผูใหญ 600 mg วันละสองคร้ัง รับประทานกอนอาหาร 30 นาที   ระวังการใชยาใน
ผูปวยที่มีความบกพรองของไตในระดับนอยถึงปานกลาง   และหามใชในผูปวยที่มีการทํางานของไต
บกพรองในระดับรุนแรงและผูปวยโรคตับ [47] 

2.3.2 Fenofibrate 
                          ขอบงใชในผูปวยท่ีมี TG ในเลือดสูงที่ไมตอบสนองตอการควบคุมอาหาร รวมทั้ง
ผูปวยที่มีระดับไขมันผิดปกติแบบผสม ( mixed type dyslipidemia)  เนื่องจากยาสามารถลด LDL-
C  ลด TG  และเพ่ิม HDL-C  การใชยาตองปรับขนาดในผูปวยโรคไต  และหามใชในผูปวยที่มีความ
บกพรองของไตระดับรุนแรง (Clcr < 30 mL/min) [47] 
                          การศึกษาในกลุมผูปวยที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีที่มีประวัติ
เปนโรคเบาหวานเปรียบเทียบระหวางการรักษารวมของ Simvastatin กับ Fenofibrate และกลุมที่
ไดรับเฉพาะ Simvastatin  ตอความสามารถในการลดเหตุการณของโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน
การศึกษาน้ีลักษณะทั่วไปของผูปวยทั้งสองกลุมคลายกัน  มีอายุเฉลี่ย 62 ป ติดตามการใชยา 4.7 ป 
พบวาทั้งสองกลุมเกิดเหตุการณของโรคหัวใจและหลอดเลือดไมแตกตางกัน (hazard ratio = 0.92, 
95% confidence interval = 0.79 – 1.08, p = 0.32)  แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบ
ประโยชนจากการใช การรักษารวมของ Simvastatin กับ Fenofibrate ในกลุมเพศชาย (p 0.01)  
และ กลุมผูปวยที่มีระดับ TG ≥ 204 mg/dL และ HDL-C ≤ 34 mg/dL (p = 0.057)  แสดงวาการ
รักษารวมของ Simvastatin กับ Fenofibrate พบประโยชนในผูปวยที่มีลักษณะเฉพาะและไม
แนะนําใหใชเปนทางเลือกแรกในเวชปฏิบัติทั่วไป[39] 
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2.4 Ezetimibe 
การออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม TC ที่ลําไสเล็ก  สามารถใชเดียวหรือใชรวมกับยาลดไขมัน 

กลุมอ่ืนโดยเฉพาะยากลุม Statin เพ่ือลดระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15-20[34, 48-49]   ซึ่งมี
การศึกษาการใช Ezetimibe เทียบกับยาหลอก  ในผูปวยที่มีระดับ TC สูงพบวา Ezetimibe สามารถ
ลด LDL-C ไดรอยละ 18.56 (p < 0.00001) และสามารถลด TC ไดรอยละ 13.41 (p < 0.00001)  
และมีการศึกษาการรักษารวมของ Statin กับ Ezetimibe  พบวา การรักษารวมกับ Simvastatin 
สามารถลด LDL-C ไดรอยละ 59.4  ซึ่งใกลเคียงกับการใช Atorvastatin monotherapy ที่สามารถ
ลด LDL-C ไดรอยละ 52.5 (difference รอยละ 6.9 , p < 0.05)  และเม่ือเทียบกับ Simvastatin 
monotherapy  สามารถลด LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 27  ซึ่งจะพบวาฤทธิ์ของ Ezetimibe  นั้นเปน
แบบเสริมฤทธ์ิกับการใชรวมกับยากลุม Statin   และมีขอมูล meta-analysis  27 การศึกษาจากการ
ใช Ezetimibe 10 mg monotherapy และการรักษารวมกับยากลุม  Statin   นาน 9 สัปดาหพบวา
เมื่อการรักษารวมกับ  Statin สามารถลด LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ  15.1  และลด high-sensitivity 
C reactive protein ไดรอยละ 8.6  และในกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวาเมื่อใช
เปาหมายของระดับ LDL-C ตาม NCEP ATPIII  นั้นพบวากลุมที่ใชยากลุม  Statin มีสัดสวนของผูปวย
ที่บรรลุเปาหมายการรักษารอยละ 10.3  สวนในกลุมที่ใชการรักษารวมของ Statin กับ Ezetimibe มี
สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษารอยละ 32.1[32, 38, 49]  และมีการศึกษาการรักษา
รวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe เปรียบเทียบกับ Atorvastatin ติดตอกัน 12 สัปดาห  
จํานวนผูปวยที่รวมการศึกษา 628 คน มีระดับ LDL-C เริ่มตน 175 – 184 mg/dL พบวาการรักษา
รวมสามารถลด LDL-C ไดมากกวากลุมที่ไดรับเฉพาะ Atorvastatin (การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe ลด LDL-C ไดรอยละ 54.5 สวนกลุม Atorvastatin ลด LDL-C ได
รอยละ 42.4, p < 0.01) โดยการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe เมื่อใช Atorvastatin 
ขนาดเริ่มตน (10 mg) มีประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL-C ไดใกลเคียงกับการใชในขนาดสูงสุดของ  
Atorvastatin (80 mg)  โดยสามารถลด LDL-C ไดรอยละ 50 และ 51 ตามลําดับ[50]  อาการไมพึง
ประสงคและอันตรกิริยาระหวางยา  พบวา Ezetimibe เกิดปญหาการแพยานอย  แตสามารถเปน
สาเหตุของการเกิด myopathy เมื่อใชรวมกับยาในกลุม  Statin   แตพบนอยเมื่อใชแบบ 
monotherapy[34, 48-50]   
 ตามแนวทางการรักษาในป 2011 ACC/AHA แนะนําวาในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษา
ดวยยาในกลุม Statin แลวไมสามารถบรรลุเปาหมายการรักษาหรือไมสามารถใชยาในกลุม  Statin ได
อาจพิจารณา Ezetimibe monotherapy หรือการรักษารวมของ Statin กับ Ezetimibe (class IIa; 
evidence level C)[21, 47]  โดย Ezetimibe สามารถใชในเด็กอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป  ขนาด
แนะนํา 10 mg/day ไมตองปรับขนาดในผูปวยโรคไต แตระดับยาในรางกายจะเพ่ิมข้ึนในผูปวยที่ Clcr 
< 30 mL/min  ไมแนะนําในผูปวยโรคตับระดับปานกลางถึงรุนแรง (Child-Pugh class B-C)[47]
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3. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร เกิดข้ึนเนื่องจากความตองการของมนุษยมีไมจํากัด  แต
ทรัพยากรเศรษฐกิจมีจํากัด  ทําใหตองเลือกใชทรัพยากรอยางประหยัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงที่สุด 
หรือเปนไปตามความตองการของสังคมมากท่ีสุด  ดังนั้น เภสัชเศรษฐศาสตรจึงไดประยุกตใชหลักการ
ของเศรษฐศาสตรมาประเมินงานดานเภสัชกรรม  เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกการบริการเภสัชกรรม
ที่มีประสิทธิภาพหรือมีความคุมทุนมากท่ีสุด การตัดสินใจเลือกวิธีในการรักษาจําเปนตองพิจารณา
ขอมูลดานตนทุนและประสิทธิผล  ถาขอมูลมีความชัดเจนสามารถตัดสินใจเลือกไดอยางมั่นใจ  แต
อยางไรก็ตามวิธีการรักษาใหมๆ  มักมีตนทุนที่สูงกวายาเดิม  ขณะเดียวกันประสิทธิผลของการรักษาก็
ดีกวายาเดิมดวยเชนกัน  ทําใหไมสามารถตัดสินในเลือกไดอยางทันทีจําเปนตองใชวิธีการประเมินทาง
เภสัชเศรษฐศาสตรชวยวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ [51]  ดังนั้นการประเมินความคุมคา
ทางการแพทย หมายถงึ การศึกษาท่ีพิจารณาเปรียบเทียบเทคโนโลยีดานสุขภาพ และผลไดทาง
สุขภาพท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพนั้นโดยวัดเปนหนวยทางคลินิก  คุณภาพชีวิต  หรือ
หนวยของเงินตรา   ซึ่งสวนประกอบท่ีสําคัญในการประเมินความคุมคาทางการแพทยประกอบดวย 
(1) ขอบเขตการวิเคราะหและการเลือกตัวเปรียบเทียบ  (2) กําหนดวิธีการวิเคราะหความคุมคาทาง
การแพทย  (3) การประเมินตนทุน  (4) การวัดผลไดทางคลินิก  (5) การวิเคราะหความไวและความ
ไมแนนอน  ซึ่งรายละเอียดมักแตกตางกันขึ้นกับคําถามงานวิจัยนั้น[33] 
 
 3.1 การกําหนดขอบเขตการประเมินความคุมคาทางการแพทยและการเลือกตัว 
                   เปรียบเทียบ 
                   การกําหนดขอบเขตและกรอบการวจิัยจะขึน้กับคําถามงานวิจยัท่ีชัดเจน  ควรกําหนด
วาเทคโนโลยีสุขภาพใดท่ีสนใจจะศึกษา  เพื่อใหผูอานสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมย่ิงขึ้น  กลุมประชากรเปาหมายคือใคร  รวมถึงลักษณะของประชากรท่ีสนใจศึกษาเชน อายุ  
เพศ  โรครวม  และความรุนแรงของโรคเปนตน  เนื่องจากการวิเคราะหความคุมคาทางการแพทย
อาจพบความคุมคาในประชากรบางกลุมเทานั้น  ตัวเปรียบเทียบ  คือทางเลือกอ่ืนที่นํามาเปรียบเทียบ
กับเทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีสนใจศึกษา  ซึ่งควรเปนการรักษาที่ปฏิบัติกันในปจจุบัน เนื่องจาก
เทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีสนใจนาจะแทนท่ีเทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีปฏิบัติในปจจุบัน  หรือการรักษาท่ี
ไดรับการยอมรับวามีประสิทธิผลสูงสุดหรือการรักษาข้ันต่ําที่ยอมรับได (การรักษาทีใหประสิทธิผล
ดีกวาการไมไดรับการรักษาและมีตนทุนคารักษาตํ่าที่สุด )  และมุมมองของการศึกษา  จะขึ้นกับผูใช
ประโยชนจากการศึกษา  ดังนั้นการเลือกตนทุนและผลลัพธในการศึกษาตองสอดคลองกับมุมมองของ
การศึกษาท่ีกําหนดขึ้น[33] 
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 3.2 วิธีการประเมินความคุมคาทางการแพทย 
                    การประเมินความคุมคาทางการแพทย หมายถึงการวเิคราะหเชิงเปรียบเทียบตนทุน
และผลลัพธของการใชเทคโนโลยีสุขภาพ เพ่ือใชประกอบการจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ทําใหการประเมินความคุมคาทางการแพทยถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับผูมีอํานาจ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในระบบสุขภาพสวนนั้นๆ  โดยทั่วไปไดแบงวิธีการดังตารางท่ี 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 วิธีการประเมินความคุมคาทางการแพทย[33, 51] 
 
การประเมินทางเลือกเพียงชนิด

เดียว 
การประเมินโดยเปรียบเทียบต้ังแต 2 ทางเลือกข้ึนไป 

พิจารณาเฉพาะผลลัพธ  
(outcome description) 

การประเมินประสิทธิผลทางคลินิก (efficacy study) หรือ
ประเมินประสิทธิผล (effectiveness study) คือการวิเคราะห
เฉพาะประสิทธิผลทางคลินิกระหวางทางเลือก 

พิจารณาเฉพาะตนทุน  
(cost description) 

การวิเคราะหตนทุน (cost analysis) คือการวิเคราะหเฉพาะ
ตนทุนเปรียบเทียบระหวางทางเลือก 

พิจารณาเฉพาะตนทุนและผลลัพธ  
(cost-outcome description) 

การประเมินความคุมคาทางการแพทยแบบเต็มรูปแบบ (full 
economic)  คือการวิเคราะหทั้งตนทุนและผลลัพธทางสุขภาพ
โดยเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตั้งแตสองทางเลือกข้ึนไป และ
เปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยที่สามารถนําเสนอ
ขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 
                    การประเมิน ความคุมคาทางการแพทยแบบ เต็มรูปแบบ (full economic 
evaluation) ประกอบดวย 2 สวน ไดแก ตนทุนและผลลัพธของทางเลือกต้ังแตสองทางเลือกข้ึนไปท่ี
นํามาเปรียบเทียบกัน  สวนของตนทุนวัดเปนหนวยของเงิน  และการประเมินผลลัพธวัดเปนผลไดทาง
คลินิก  หนวยของเงิน หรืออรรถประโยชน  ซึ่งมวีิธีการประเมินทั้งหมด 4 วิธี (ตารางที่ 2.12) ไดแก 

3.2.1 การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis : CBA) 

3.2.2 การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด (Cost-Minimization Analysis : CMA) 

3.2.3 การวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis : CEA) 

3.2.4 การวิเคราะหตนทุน-อรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis : CUA) 
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ตารางที่ 2.12 ชนิดของการประเมินตนทุน  และผลลัพธทางเศรษฐศาสตร [33, 51] 
 
ชนิดการประเมิน ตนทุน ผลลัพธ 

CBA บาท บาท 
CMA บาท ผลลัพธชนิดเดียวกันหรือมีผลสมมูลกันหรือไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ
CEA บาท ผลลัพธทางคลินิกที่แตกตางกัน เชน จํานวนปที่มีชีวิตเพิ่มขึ้น (Life 

year saved), intermediate outcomes, final outcomes 

CUA บาท อรรถประโยชนที่มีการรวมผลลัพธในเชิงคุณภาพเขากับเชิงปริมาณ เชน 
จํานวนปที่มีชีวิตสมบูรณ (Quality adjusted life year : QALYs) 

 

                       3.2.1 การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis: CBA)  

                              ใชพิจารณาผลลัพธของทางเลือกที่ใหผลตางกัน โดยตนทุน และผลลัพธเปน 
หนวยของเงินเหมือนกัน   ประเมินจากความเต็มใจท่ีจะจายใหกับทางเลือกท่ีตนเองเลือก  หรือความ
เต็มใจจายของแตละบุคคลคือ สวัสดิการของแตละบุคคล  เกณฑในการตัดสินใจเมื่อทางเลือกใดมี
ผลไดเปนบวกแสดงวาเปนทางเลือกท่ีสามารถทําใหอยางนอยหนึ่งคนไดรับประโยชนโดยที่ไมมีใครเสีย
ประโยชน  มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร ได 2 แบบ  
 

3.2.1.1 ผลประโยชนสุทธิ (Net benefit)  จากการคํานวณสวนตาง 
ระหวางผลไดกับตนทุนของทางเลือกที่นํามาเปรียบเทียบควรมากกวา  0  คํานวณ จากสูตร 

Net benefit = (Total Benefit2 – Total Benefit1) – (Total Cost2 – Total Cost1)  
 

3.2.1.2 อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (Benefit to cost ratio)  
เปนการเปรียบเทียบตนทุนเฉลี่ยตอหนวยผลได  หรือการใชอัตราสวนผลไดตอตนทุนของทางเลือก  
ซ่ึงควรมากกวา 1 คํานวณจากสูตร 
 Benefit to cost ratio = (Total Benefit2 – Total Benefit1)  

               (Total Cost2 – Total Cost1) 
 
                              การประเมินโดยวิธ ี CBA  อาจไมเหมาะสมในทางปฏิบัติดานสุขภาพ  
เนื่องจาก  เปนการวัดตนทุนและผลไดของแตละทางเลือกของผูปวยแตละราย  ซึ่งผูปวยจะประมาณ
ตนทุนเกินความเปนจริงและประเมินผลไดต่ํากวาความเปนจริง  นอกจากน้ีไมสามารถประเมินผลได
ดานสุขภาพใหอยูในรูปของของเงินได [33, 51]   
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                       3.2.2 การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด (Cost-Minimization Analysis: CMA)  

                              ใชประเมินผลลัพธของทางเลือกที่เปรียบเทียบนั้นมีผลลัพธชนิดเดียวกันและ
มีความสมมูลกันหรือเทียบเทา กัน ดังนั้นจะพิจารณาเพียงตนทุนเทานั้นที่แตกตาง  เชน generic 

versus brand name drugs, different routes of administration, difference administration 

setting   แตในความเปนจริงการคํานวณตนทุนและผลลัพธมีความไมแนนอนอยูจึงเปนไปไดยากที่จะ
มีทางเลือกที่มีผลลัพธที่สมมูลกันอยางแทจริง [33, 51]   

 

                       3.2.3 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA)  

                              ใชเปรียบเทียบผลลัพธและตนทุนของแตละทาง เลือก ที่ใหประสิทธิ ผลที่
แตกตางกัน  ตนทุนวัดในหนวยเงิน และ ผลลัพธวัดเปนจํานวนปที่มีชีวิตยืนยาวข้ึน (life-year saved 

, life-year gained)   หรือวัดเปน intermediate outcome เชนจํานวนผูที่หายจากโรค   ระดับ
ไขมันในเลือดที่ลดลง   การวิเคราะหวิธีนี้เปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยที่นิยมใชกันมาก
ที่สุด  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนขอมูลชวยในการตัดสินเลือกทางเลือกท่ีใหผลลัพธทางสุขภาพสูงสุด
ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  ดังนั้นการพิจารณาประสิทธิผลควรเปนผลที่ไดจากสภาวการณ
จริงที่ใชในทางปฏิบัติเพื่อใหผลที่ไดจากการวิเคราะหเปนคาท่ีใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด  โดยการ
วิเคราะหดวยวิธีนี้จะใชในกรณีท่ีตองการเปรียบเทียบทางเลือกท่ีมีผลลัพธชนิดเดียวกัน  เชนผลลัพธ
เปนปชีวิตที่เพ่ิมข้ึน (life-years gained,LYG)  การวิเคราะหตองคํานวณในรูปอัตราสวน มี 2 แบบ 

[33, 51] 

 

3.2.3.1 ทางเลือกท่ีเปนอิสระตอกัน วิเคราะหจาก Cost-Effectiveness  

Ratio (CER)  เปนการเลือกทางเลือกท่ีไมมีผลกระทบตอกัน ดังนั้นตองมีการจัดลําดับประสิทธิผลจาก
นอยไปหามาก  แลวเลือก CER ที่ต่ําที่สุดกอน  แลวจึงพิจารณาเลือกทางเลือกอ่ืนตอไป จนหมดเงิน
งบประมาณ  เปนการเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ  โดยใชคาเฉลี่ยตนทุนตอประสิทธิผลคํานวณไดจาก
สูตร 

CER =     Total Cost 
   Total Effectiveness  
 

3.2.3.2 ทางเลือกไมเปนอิสระตอกัน วิเคราะหจาก ICER (Incremental  

Cost-Effectiveness ratio)  เปนการเลือกทางเลือกท่ีไมเปนอิสระตอกัน   ดังนั้นตองคํานวณ
อัตราสวนตนทุนสวนเพิ่มตอประสิทธิผลสวนเพิ่มท่ีดีที่สุด  คํานวณไดจากสูตร 

ICER  =  Total Cost2 – Total Cost1 
   Effectiveness2 – Effectiveness1  
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อธิบายไดวา  การมีประสิทธิผลเพิ่ม จะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนเมื่อเลือกทางเลือกท่ี 2 เปนจํานวน
เงินเทาไหร  โดยทั่วไปทางเลือกท่ีมี ICER ต่ําจะเปนทางเลือกที่พึงประสงค เพราะแสดงถึงการไดหนึ่ง
หนวยของประสิทธิผลจากการเพิ่มของตนทุนเพียงเล็กนอย 
                            ถึงแมวา CER มีบทบาทสําคัญในการประเมินความคุมคาทางการแพทยจาก
ทางเลือกท่ีเปนอิสระตอกัน  แต ICER  จะมีความหมายและใหขอมูลครอบคลุมมากกวา  ซึ่งการ
วิเคราะหโดยวิธีนี้จะระบุประสิทธิผลท่ีไดเพ่ิมข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  แตไมสามารถระบุ
ประสิทธิผลเชิงจัดสรรไดเนื่องจาก CEA ใชเปรียบเทียบผลไดของทางเลือกตางๆ  ที่มีผลไดเหมือนกัน 
และไมสามารถเปรียบเทียบทางเลือกที่วัดผลไดตางกันได ซึ่งขอจํากัดดังกลาวสามารถแกไขไดโดยวิธี
เคราะหดวยวิธี CUA 
 
                       3.2.4 การวิเคราะหตนทุน-อรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis : CUA)  

                              เปนการประมวลผลลัพธเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขาดวยกันมีหนวยเปน 

quality-adjusted life years (QALYs)  ซึ่งสะทอนถึงความพึงพอใจของคนๆ หนึ่งตอผลลัพธ 
คํานวณไดจากสูตร เหมือนกับการคํานวณ ICER แตหนวยการคํานวณอยูในรูป  bath/ QALYs ซึ่งการ
วิเคราะหวิธีนี้สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบทางเลือกท่ีใหผลลัพธหลายแบบได  โดยประเมินจาก
ความพึงพอใจจากการถามคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอผลลัพธทางสุขภาพ  ซึ่งแตละคนจะตอบ
คําถามดวยมาตรวัด  หรือแบบตัวเลือก [33, 51]   

 

 3.3 ตนทุนทางเศรษฐศาสตร  (economic cost) [33, 51]   
      เปนการประเมินมูลคาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดแกตนทุน ตางๆ ทั้งท่ีเปน
ตัวเงิน  สามารถมองเห็นได จับตองได (tangible cost)  และท่ีไมใชตัวเงิน  อาจเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน  
จับตองไมได (intangible cost)  เชนความเจ็บปวย  ความทุกขทรมานจากโรค  ซึ่งการประเมิน
ตนทุนจําเปนตองกําหนดมุมมองของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (ตารางที่ 2.13) ซึ่งขึ้นกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาจะสามารถกําหนดมุมมองของการศึกษาไดซึ่งสามารถแบงไดเปน  มุมมอง
ของผูปวย (first party)  มุมมองของผูใหบริการ (second party หรือ provider)  มุมมองของผู
จายเงิน (third party หรือ payer)  มุมมองของนายจาง (fourth party หรือ employer)  มุมมอง
ของรัฐบาล (goverment)  และมุมมองทางสังคม (societal perspective)  โดยทั่วไปตนทุน ท่ีไดรับ
ความนิยมมากจําแนกเปน 3 ประเภท 
 
                       3.3.1. ตนทุนทางตรงดานการแพทย  (direct medical cost)  เปนทรัพยากรท่ีใช
ในการดําเนินมาตรการทางสุขภาพที่ทําการศึกษาซ่ึงครอบคลุมตนทุนในการวินิจฉัย  การรักษา  การ
ติดตามผล  การดูแลฟนฟู  มี 2 ชนิด ไดแก ตนทุนที่เก่ียวของกับการรักษา (direct medical cost) 
หมายถึงทรัพยากรท่ีใชไปอันเนื่องมาจากการดําเนินมาตรการทางสุขภาพ  เชน  คายา  คาวัสดุ
การแพทย  คารักษาพยาบาล  คาตรวจทางหองปฏิบัติการ  เปนตน  และตนทุนที่ไมเก่ียวของกับการ
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รักษา (direct non-medical cost)  เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากการรักษาแตเปนผลจากความ
เจ็บปวยน้ันๆ  เชน  คาเดินทาง  คาที่พัก  เปนตน 
 
                       3.3.2 ตนทุนทางออม (indirect cost)  เปนตนทุนที่เกิดข้ึนเนื่องจากความ
เจ็บปวยของผูปวยกอใหเกิดการสูญเสียรายไดหรือเวลา  เชน สูญเสียรายไดจากการขาดงาน  เวลาที่
สูญเสียจากการเจ็บปวย 

 

                       3.3.3 ตนทุนที่สัมผัสไมได  (intangible cost) เปนตนทุนที่พิจารณาโดยเปลี่ยน
ความรูสึกของผูปวยตอการเจ็บปวยหรือการรักษาใหอยูในรูปตัวเงิน  เชนมูลคาของความเจ็บปวย  ซึ่ง
เปนตนทุนที่วัดไดยากและแปรผันไดมากเม่ือเทียบกับตนทุนชนิดอ่ืน 

 

                  การคํานวณตนทุน มี 2 วิธี  ไดแกการคํานวณตนทุนแบบจุลภาค และการคํานวณ
ตนทุนแบบมวลรวม   ในกรณีที่เก็บขอมูลที่ลงรายละเอียดของยาแตละชนิด  การวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการแตละวิธี  เปนวิธีการที่เรียกวาการคํานวณแบบจุลภาค (micro-costing)  แตหากเก็บ
ขอมูลโดยเฉลี่ย เชน นับเฉพาะวันนอนโรงพยาบาล  หรือจํานวนครั้งของการมารับบริการผูปวยนอก  
โดยที่ตนทุนตอวันนอนหรือตอคร้ังที่มารับบริการ ไดรวมคายาและคาบริการทางการแพทยอ่ืนไวแลว 
ลักษณะเฉล่ียวิธีนี้เรียกวาการคํานวณตนทุนแบบมวลรวม (gross-costing)  โดยทั่วไปควรใชวิธี
คํานวณตนทุนแบบจุลภาค [33]  
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ตารางที่ 2.13 ประเภทตนทุนจําแนกตามมุมมองของการศึกษา [33] 

 

ตนทุน Valuation by perspective 
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category 

Patient Provider Payer Employer Government Societal 
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Travel charge - - - - charge 

Food charge - - - - charge 

House charge - - - - charge 

Time loss Income 
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- - - - Productivity 
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Information 

care 
Income 
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- - - - Productivity 

cost 

Personal 

care 
charge - - - - charge 
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Morbidity 

cost 

Income 

loss 
- - - - Productivity 

cost 

Mortality 

cost 

Income 

loss 
- - - - Productivity 

cost 

 

 3.4 ผลลัพธ [33, 51]   
                    การพิจารณาผลลพัธควรครอบคลุมมากที่สุด โดยใชหลักการของ ECHO model  ซ่ึง
ประกอบดวย  ผลลัพธเชิงเศรษฐศาสตร (economic outcome)    ผลลัพธเชิงคลินิก (clinical 
outcome)  และผลลัพธในเชิงความเปนมนุษย (humanistic outcome)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
                       3.4.1. ผลลัพธเชิงเศรษฐศาสตร (economic outcome)  พิจารณาตนทุนที่
เกิดข้ึนเมื่อเทียบกับผลท่ีไดจากการรักษานั้นๆ  เชนตนทุนตอจํานวนผูปวยท่ีการรักษาประสบ
ผลสําเร็จ   ตนทุนตอจํานวนปที่ผูปวยมีชีวิตยาวข้ึน เปนตน 
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                       3.4.2. ผลลัพธเชิงคลินิก (clinical outcome)  เปนผลของการรักษาโรค เชน  
จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตจากโรค   จํานวนผูปวยที่พิการจากโรค เปนตน 
 
                       3.4.3. ผลลัพธในเชิงความเปนมนุษย (humanistic outcome)  เนนถึงความรูสึก
ของผูปวยตอผลลัพธของโรคหรือการรักษานั้น  เชนคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนอยางไรเม่ือเปนโรค
หรือไดรับการรักษา เปนตน 
 
                    การประเมินความคุมคาทางการแพทยจะพิจารณาผลไดทางคลินกิเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญซึ่งอาจเปนผลลัพธสุดทาย (final outcome)  โดยวัดการเปลี่ยนแปลงสุดทายของภาวะ
สุขภาพน้ันๆ  เชนจํานวนผูปวยเสียชีวิตลดลง  จํานวนปชีวิตที่รักษาไวได  แตการมีสุขภาพดีมิใชเพียง
การมีชีวิตอยู แตควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย  ดังนั้นทําใหการวัดผลลัพธตอความเจ็บปวย และคุณภาพ
ชีวิต  จึงมีการนํามาพิจารณาเพิ่มขึ้น  หรือสามารถประเมินผลไดจากการวัดผลลัพธที่เปนตัวแทน 
(surrogate outcomes) ซึ่งวัดไดอยางชัดเจน  เขาใจงายและเปนที่ยอมรับในระดับสากลและ
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย  แตผลลัพธดังกลาวไมสามารถจะวัดผลไดไดครอบคลุมทุกๆ มิติ  จึงไม
สามารถนํามาเปรียบเทียบความคุมคาของมาตรการท่ีมีการใชตัวแปรผลลัพธที่แตกตางกันได  ซึ่ง
ผลไดทางคลินิกสามารถวิเคราะหจากประสิทธิผลทางคลินิก (efficacy เปนการวัดผลไดทางอุดมคติ ) 
หรือประสิทธิผล  (effectiveness เปนการวัดผลไดตามเวชปฏิบัติดานการดูแลสุขภาพ )  ซึ่งการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายมักสนใจมาตรการที่ใหผลในเวชปฏิบัติจริงหรือประสิทธิผล (effectiveness) 
 
 3.5 การวิเคราะหความไวและความไมแนนนอน [33]  
                    การวเิคราะหความไว (sensitivity analysis)  เปนการตรวจสอบอิทธิพลของความ
ไมแนนอนของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล  ซึ่งคาที่ไดจากการวิเคราะหมักเปนการ
ประมาณคาแบบจุดหรือเพียงคาเดียว (point estimate)  ดังนั้นการวิเคราะหความไวของตนทุนและ
ประสิทธิผลโดยคํานึงชวงคาที่เปนไปไดของตัวแปรตางๆ (interval estimate) จะชวยสรางความ
มั่นใจในผลการประเมินมากยิ่งขึ้น  ซึ่งวิธีวิเคราะหความไวมี 2 แนวทางไดแก 
 
                       3.5.1. Non-probabilistic หรือ deterministic sensitivity analysis เปนการ
วิเคราะหความไวแบบไมอาศัยความนาจะเปน ไดแก one-way sensitivity analysis (การศึกษาการ
ผันแปรคาของตัวแปรที่ใชทีละตัวแปร  โดยที่ตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงที  ซึ่งการวิเคราะหความไววิธีนี้นิยม
ใชมากท่ีสุด โดยกําหนดใหตัวแปรหนึ่งมีความผันแปรขอมูลในชวงที่เปนไปได ) ,extreme scenario 
analysis (การวิเคราะหความไวโดยกําหนดคาของตัวแปรที่ใหผลลัพธที่ดีที่สุด  หรือแยที่สุด ) และ 
two-way sensitivity analysis (เปนการวิเคราะหความไวที่ละสองตัวแปร) 
 
                       3.5.2. Probabilistic sensitivity analysis  เปนการวิเคราะหความไวโดยอาศัย
ความนาจะเปน โดยการแปรผันคาตัวแปรที่สําคัญหลายๆ ตัวไปพรอมๆ กันดวยการสุมคาของตัวแปร
ที่ใชซ้ําหลายๆ ครั้งซึ่งการสุมคาของตัวแปรเปนไปตามลักษณะการแจกแจงขอมูล 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดมาตรการสงเสริมและกํากับการใชยา
สมเหตุสมผลและคุมคาในโรงพยาบาล เนื่องจากคารักษาพยาบาลในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2542-
2553  มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยสัดสวนคารักษาพยาบาลผูปวยนอกตอคารักษาพยาบาลทั้งหมดเพ่ิม
จากรอยละ 46 ในปงบประมาณ พ.ศ.  2545  เปนรอยละ 74 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยคายา
เปนคาใชจายที่มีสัดสวนการเบิกจายสูงสุดคิดเปนรอยละ 80 ของคารักษาพยาบาลผูปวยนอกท้ังหมด  
เปนการสั่งยานอกบัญชียาหลักแหงชาติรอยละ 40  คิดเปนสัดสวนมูลคารอยละ 66 ของมูลคายารวม
ทั้งหมด [52]  กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดมาตรการในการควบคุมการเบิกจายยาของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหจัดระบบการกํากับ  ประเมิน  และตรวจสอบการใชยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติบัญชี  ง  และยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 9 กลุมท่ีมีมูลคาการใชสูงซึ่งรวมยา
ในกลุม Statin ดวย[53]  ดังนั้นการศึกษาท่ีตีพิมพในประเทศไทยท่ีเก่ียวกับยาในกลุม  Statin จึงเนน
การประเมินการใชยาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  สวนการวิเคราะหตนทุน
ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตรมี 3 การศึกษาซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะยากลุม Statin เทานั้น ไดแก  
 งานวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ เมื่อป พ.ศ. 2550 (Health 
intervention and technology assessment program ; HITAP)  ประเมินความคุมคาทาง
การแพทยจากการใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร เพ่ือเปรียบเทียบการใช ยากลุม Statin  ในผูที่มี
ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตางๆในสภาวการณปจจุบันสําหรับการปองกันปฐม
ภูมิ พบวากลุมประชากรอายุเฉลี่ยมากกวา 49 ป การใช Simvastatin และ Atorvastatin ให
อรรถประโยชนที่ใกลเคียงกัน  แต Simvastatin มีความคุมคามากที่สุดเมื่อรายไดตอหัวประชาชาติ
ของประเทศไทยมีคาประมาณ 100,000 บาท (Gross National Income per Capita) โดย The 
Commission on Macroeconomics and Health แนะนําการตัดสินใจสําหรับการลงทุนดาน
เทคโนโลยีของประเทศกําลังพัฒนา กําหนดวาการลงทุนตอปสุขภาวะนอยกวา 1 เทาของรายไดตอหัว
ประชาชาติมีความคุมคาทางการแพทยมาก  หากตนทุนการลงทุนตอหนวยผลลัพธมีคาอยูระหวาง 1-
3 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติ แสดงวามีความคุมคาทางการแพทย  และหากมากกวา 3 เทาของ
รายไดตอหัวประชาชาติแสดงวาไมมีความคุมคาทางการแพทยดังนั้น Simvastatin ควรเปนทางเลือก
ลําดับแรกในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีความเสี่ยง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ใน 10 ป  แตในการศึกษาน้ีพบปญหาการเขาถึงยาเนื่องจากผูที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแตยังไมไดรับการรักษาดวยยาเปนจํานวนมากโดยกลุม
เสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดรับยาเพียงรอยละ 1 เทานั้น ดังตารางที่ 2.14[54]    
 งานวิจัยของ อุษณีย  วงศสุนทรและคณะ ในป พ.ศ. 2552  เปนการศึกษาแบบ cross-
sectional retrospective ในผูปวยท่ีไดรับ ยากลุม  Statin ครั้งแรกจากฐานขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร  ระหวาง ตุลาคม พ.ศ.  2547  ถึง  กันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของยา Atorvastatin  Rosuvastatin  และ Simvastatin  ในผูปวยที่มีประวัติเปนโรคหัวใจขาด
เลือดและผูปวยท่ีมีความเส่ียงเทียบเทาโรคหัวใจขาดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไปและประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตรโดยคิดตนทุนเฉพาะคายา  กลุมประชากรมี อายุเฉลี่ย 62 ป  ขนาดยาเฉลี่ย 
Atorvastatin 17 ± 7.8 mg  Rosuvastatin 10 ± 2.6 mg  และ Simvastatin 19 ± 7.4 mg  มี
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รอยละของระดับ LDL-C ที่ลดลง 38.2 , 46.1 และ 38.5% ตามลําดับ และรอยละของผูปวยที่มี
ระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย 62.4 , 76 และ 68 ตามลําดับ พบวา Simvastatin นาจะเปนยาที่มี
ตนทุนประสิทธิผลดีที่สุด เนื่องจาก ตนทุนตอผลลัพธทางคลินิกต่ําที่สุด คือ  376 บาทตอผูปวยที่คุม 
LDL-C ไดตามเปาหมาย และ 7 บาทตอรอยละการลดลงของ LDL-C   เมื่อคํานวณ  ICER (บาทตอ
ประสิทธิผล ) ของ Rosuvastatin เทียบกับ Simvastatin เมื่อพิจารณาประสิทธิผลเปน รอยละของ
ผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษา  = 155,163 บาทตอประสิทธิผล   และ เมื่อประสิทธิผลเปน รอยละ
การลดลงของระดับ  LDL-C = 1,633 บาทตอประสิทธิผล [55]  ซึ่งผลการศึกษาแตกตางจาก
การศึกษาในตางประเทศของ  Ohsfeldt RL. et al. ที่ออกแบบงานวิจัยคลายกัน  พบวา 
Rosuvastatin  ใหความคุมคามากท่ีสุด เมื่ออางอิงเปาหมายตาม NCEP ATP III โดยเปรียบเทียบกับ 
Atorvastatin และ Simvastatin  ดังตารางที่ 2.14[56]   
 วิทยานิพนธของ เขมจิตรา เสนีวงศ ณ อยุธยา  ในป พ.ศ. 2555 โดยเก็บขอมูลยอนหลัง
จากฐานขอมูลของโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกลาเปนระยะเวลานาน 1 ป  เพ่ือวิเคราะหตนทุน
ประสิทธิผลจากการใช ยากลุม Statin  5 ชนิด (Simvastatin  Atorvastatin  Rosuvastatin  
Fluvastatin และ Pravastatin)  ในผูปวยนอกที่มีประวัติเปนเบาหวาน ในชวง 1 มกราคม ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยพิจารณาตนทุนเฉพาะราคายา และพิจารณาผลลัพธเปนผลลัพธระดับกลาง
จากจํานวนผูปวยที่สามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมายของ NCEP ATP III  จํานวนประชากรทั้งหมด 
923 คน อายุเฉลี่ย 63.84 ป ระยะของการใช Statin เฉลี่ย 312.84 วัน  รอยละของผูปวยที่ลด LDL-
C ไดตามเปาหมายของ NCEP ATP III ของ Simvastatin  Atorvastatin  Rosuvastatin  
Fluvastatin และ Pravastatin ไดรอยละ 36.8 ,38.7 ,39.4 ,30 และ 29.2 ตามลําดับ  (P-
value=0.862)   เมื่อวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลพบวา Fluvastatin และ Pravastatin ให
ประสิทธิผลท่ีดอยกวา  Simvastatin จึงวิเคราะหทางเลือกที่เหลือไดแก Simvastatin  
Atorvastatin  Rosuvastatin พบวา  Simvastatin ใหตนทุนประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
Atorvastatin  Rosuvastatin ในกลุมผูปวยนอกท่ีมีประวัติเปนโรคเบาหวาน  แตการศึกษาน้ีเปนการ
เก็บขอมูลยอนหลังดังนั้นจึงไมไดพิจารณาปจจัยอื่นที่มีผลตอผลลัพธที่สนใจ เชน ความรวมมือในการ
รักษา  พฤติกรรมการทานอาหาร  การออกกําลังกาย  และประวัติการสูบบุหรี่  ดังตารางที่ 2.14[57]  
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการใช ยากลุม Statin ที่มีในประเทศไทยพบวาการใช 
Simvastatin มีความคุมคามากกวายาในกลุม Statin ชนิดอื่นซึ่งขัดแยงกับการศึกษาในตางประเทศท่ี
พบวา Rosuvastatin มีความคุมคามากกวายาในกลุม  Statin ชนิดอื่นเมื่อใชยาติดตอกันอยางนอย 
10 ป[56, 58-59]  อาจเกิดจากราคาตนทุนของ Simvastatin ที่ใชในประเทศไทยเปนราคายาสามัญ
ซึ่งมีราคายาถูกมาก  สําหรับการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลทางการแพทยจากการใชยาลดไขมันใน
เลือดสองชนิดรวมกันกับการใชยาในกลุม Statin ตามแนวทางการรักษาท่ีปฏิบัติในปจจุบันนั้นยังไมมี
การศึกษาในประเทศไทย  แตมีการศึกษาความคุมคาทางเภสัชเศรษฐศาสตรของยาลดไขมันในเลือด
กลุมอ่ืนเปรียบเทียบกับยาในกลุม Statin ในตางประเทศบางไมมากนักโดย ไดแก  
 การศึกษาท่ี 1 เปนการศึกษาของ Tsutomu Takahashi. et al. เพื่อเปรียบเทียบตนทุน
ประสิทธิผลระหวางการใช fenofibrate เปรียบเทียบกับ atorvastatin ในผูปวย 
hypertriglyceridemia ที่ประเทศญ่ีปุนในป ค.ศ.  2008 จากการทบทวนประวัติการใชยาของผูปวย 
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1,000 ราย โดยพิจารณาในมุมมองของผูรับผิดชอบคาใชจาย (payers perspective)  คิดตนทุน
เฉพาะราคายาท่ีสามารถเรียกเก็บคืนได  ผลลัพธเปนรอยละของผูปวยที่สามารถลดระดับไขมันไดตาม
เปาหมาย พบวากลุมผูปวย hypertriglyceridemia การใช fenofibrate มีตนทุนต่ํากวา และจํานวน
ผูปวยที่สามารถลด TG ไดตามเปาหมาย (TG ≤ 150 mg/dl) สูงกวากลุมที่ไดรับ atorvastatin [60]    
 การศึกษาท่ี 2 เปนการศึกษาของ Rackless J. et al. เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล
สวนเพิ่มจากการปรับการรักษาเปนการรักษารวมของ Simvastatin 40 mg  กับ Ezetimibe 10 mg 
เปรียบเทียบกับ การเพ่ิมขนาด  Statin เปนสองเทา ในกลุมผูปวย acute coronary syndrome 
(ACS)  ในมุมมองของรัฐบาล (UK Department of Health perspective) ที่ประเทศอังกฤษป ค.ศ.  
2010  โดยผูปวยมีประวัติการใช  Statin มาแลวอยางนอย 6 สัปดาหกอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดวย ACS  หลังจากนั้นสุมผูปวยเพื่อใหไดรับ Statin ในขนาดเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา  หรือปรับการรักษา
เปนการรักษารวมของ Simvastatin 40 mg  กับ Ezetimibe 10 mg ติดตอกัน 12 สัปดาห   
วิเคราะหโดยใช Markov model พิจารณาผลลัพธเปนอรรถประโยชน พบวากลุมท่ีใช การรักษารวม
ของ Simvastatin 40 mg  กับ Ezetimibe 10 mg (จํานวน 195 ราย) มีระดับไขมันในเลือดสูงกวา
กลุมท่ีไดรับ Statin ในขนาดเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา (จํานวน 189 ราย) และการลด LDL-C ไดรอยละ 30 
และ 4 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใช การรักษารวม
ของ Simvastatin 40 mg  กับ Ezetimibe 10 mg กับการเพ่ิมขนาด Statin เปนสองเทา พบวาการ
ใช  การรักษารวมของ Simvastatin 40 mg  กับ Ezetimibe 10 mg เปนการรักษาที่มีตนทุน
ประสิทธิผลที่มีความคุมคาในกลุมผูปวย ACS เมื่อกําหนดระดับความคุมคาที่ 14,000 ปอนด/QALY  
ดังตารางที่ 2.15[61]   
 การศึกษาท่ี 3 เปนการศึกษาของ Nooten F V. et al. เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล
ของ  การรักษารวมของ Simvastatin กับ Ezetimibe เปรียบเทียบกับ  Atorvastatin หรือ 
Simvastatin monotherapy เพ่ือใชเปนทางเลือกท่ีสองในการรักษาผูปวยท่ีมีระดับโคลเรสเตอรอ
ลสูง ในมุมมองของระบบสุขภาพของประเทศเนเธอรแลนด (Dutch healthcare perspective)    
วิเคราะหผลโดยใช Markov model ในกลุมผูปวยที่ไมสามารถคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมายจาก
การใช Atorvastatin 10 mg หรือ Simvastatin 20 mg จะปรับการรักษาเปน 2 แบบ ไดแก
ทางเลือกท่ี 1  เพิ่มขนาด Statin เดิมเปนสองเทา  หรือ การรักษารวมของ Simvastatin 20 mg กับ 
Ezetimibe 10 mg (S20/E10) และทางเลือกท่ี 2 เปลี่ยนจากการใช Simvastatin 40 mg เปน  
Atorvastatin 40 mg หรือใชการรักษารวมของ Simvastatin 40 mg กับ Ezetimibe 10 mg 
(S40/E10) ประเมินผลลัพธเปนคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึน พบวา สัดสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม  
(ICER)  จากการใช S20/E10 มีคา ICER  3,497 ปอนด/quality-adjusted life-years (QALY)  เมื่อ
เทียบกับ Atorvastatin 20 mg  และ 26,417 ปอนด/QALY เมื่อเทียบกับ Simvastatin 20 mg  
สําหรับทางเลือกที่ 2 พบวา  S40/E10 ใหประสิทธิภาพที่สูงกวา และ ตนทุน ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับ 
Atorvastatin 40 mg  ดังนั้นการใช  การรักษารวมของ Simvastatin กับ Ezetimibe เพ่ือเปน
ทางเลือกท่ีสองในกลุมผูปวยท่ีไมสามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมายจึงมีความคุมคาทางเภสัช
เศรษฐศาสตรที่ระดับความคุมคาที่ 30,000 ปอนด/QALY  ที่รอยละ 50  แตถากําหนดระดับความคุม
คาท่ี 20,000 ปอนด/QALY  จะพบวาการรักษารวมของ Simvastatin กับ Ezetimibe นั้นไมมีความ
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คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับ Simvastatin 40 mg  ดังนั้นในกลุมที่คุม LDL-C ไมไดตามเปาหมายการ
รักษารวมของ Simvastatin กับ Ezetimibe นาจะเปนทางเลือกท่ีใหความคุมคาเม่ือเทียบกับการใช 
Atorvastatin  ดังตารางที่ 2.15[62]  
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาท่ีวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลเฉพาะยาในกลุม Statin  
 
เอกสารอางอิง ยุพิน ตามธีรนนท และคณะ2551[54] 

 
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาตนทุนประสิทธิผล (อรรถประโยชน) ของยาในกลุม  Statin   สําหรับ

ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ 
 

วิธีการวิจัย  การศึกษาน้ีเปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยโดยใชแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร (Markov model)  จากการใช Statin ที่มีจําหนายในประเทศไทย 
(Atorvastatin, Fluvastatin, Pravastatin, Rosuvastatin และ Simvastatin) ใน
กลุมผูที่มีความเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตางๆ ที่มีอายุมากกวา
หรือเทากับ 30 ป  การประเมินตนทุนประสิทธิผลโดยใชคา ICER ของยา Statin 
ชนิดตางๆ  ยกเวน Rosuvastatin เนื่องจากไมมีขอมูลประสิทธิผลในการปองกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ    พิจารณาตนทุนทางตรงดานการแพทย ซึ่งอางอิงคาเงินในป 
พ.ศ. 2550   การประเมินผลลัพธทางสุขภาพเปนการมีจํานวนปสุขภาวะที่เพ่ิมข้ึน 
(Quality adjusted life year gained, QALY) 
 

ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบวา Simvastatin และ Atorvastatin ใหอรรถประโยชนที่ใกลเคียงกัน 
แตเมื่อหาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (อรรถประโยชน ) นอยกวา Statin 
ชนิดอื่นคือ ในกลุมเพศชายท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  ใหคา ICER 87,781/QALY ในกลุมเพศหญิงเริ่มพบ
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูในชวงรอยละ 15-30  ใหคา ICER  
136,928/QALY  โดยคา ICER เพ่ิมข้ึนเมื่อความเส่ียงลดลง ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง  ซึ่งเมื่อพิจารณาผลกระทบดานงบประมาณของการรักษาดวย  Statin ใน
ระยะเวลา 1 ป  พบภาระดานงบประมาณเพ่ิมข้ึนตามระดับความเสี่ยงที่ลดลง  
ดังนั้นหากใชเกณฑ 1 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติ จะพบวามีความคุมคาเฉพาะ
การใช Simvastatin ในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในเพศชายท่ีมีความ
เสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ใน 10 ปเทานั้น 
 

ขอสรุป Simvastatin มีความคุมคาในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุมผูปวยที่มี
ความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 และความคุมคาลดลงเมื่อความเสี่ยงของ
ผูปวยลดลง 
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาท่ีวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลเฉพาะยาในกลุม Statin  (ตอ) 
 
เอกสารอางอิง อุษณีย วงศสุนทรและคณะ 2552[55] 

 
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาตนทุนประสิทธิผลทางคลินิก  และศึกษาเปรียบเทียบตนทุนประสิทธิผล

ระหวาง Atorvastatin  Rosuvastatin และ Simvastatin ในผูที่มีประวัติเปน
โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือกลุมที่มีความเส่ียงเทียบเทาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 

วิธีการวิจัย  เปนการศึกษาจากการเก็บขอมูลยอนหลังแบบภาคตัดขวางในกลุมผูที่ไดรับ  Statin 
ครั้งแรกท่ีไมเคยไดรับยาในชวง 6 เดือนกอน ระหวาง ตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 
2550  ที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 35 ป  มีประวัติเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หรือกลุมที่มีความเส่ียงเทียบเทาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีระดับ LDL-C 
มากกวา 100 mg/dl  ระยะเวลาที่ไดรับยาไมนอยกวา 30-90 วัน ประเมินผลโดย
ใช ICER พิจารณาตนทุนเฉพาะราคายาคาเงินในป พ.ศ. 2550  ติดตอกัน 1 ป  การ
ประเมินผลลัพธทางคลินิกเปนสัดสวนของผูปวยที่ลด LDL-C ไดตามเปาหมาย  และ
คาเฉล่ียการลดลงของ LDL-C 
 

ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบวาจํานวนประชากรทั้งหมด 923 คน อายุเฉลี่ย 62±10.5 ป ขนาดยา
เฉลี่ย Atorvastatin = 17.78±7.8 mg, Rosuvastatin = 10±2.6 mg และ 
Simvastatin = 19±7.4 mg  ความสามารถในการลด LDL-C  ; Rosuvastatin = 
46.1%, Atorvastatin = 38.2% และ Simvastatin = 38.5%    รอยละของผูปวย
ที่คุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย ; Rosuvastatin = 78.1%, Simvastatin = 
66% และ Atorvastatin = 62.4%  เมื่อวิเคราะห  Rosuvastatin เทียบกับ 
Simvastatin ใหคา ICER 155,163/LDL-C reduction  และ 1,633/LDL-C 
achieve goal 
 

ขอสรุป Simvastatin ใหผลในการบรรลุเปาหมายตาม NCEP ATP III ที่มีความคุมคาดาน
เศรษฐศาสตรมากท่ีสุด ในผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดและผูที่มีความเส่ียงเทียบเทา
โรคหัวใจขาดเลือด จึงควรเลือกใชเปนอันดับแรก 
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ตารางที่ 2.14 การศึกษาท่ีวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลเฉพาะยาในกลุม Statin  (ตอ) 
 
เอกสารอางอิง เขมจิตรา เสนีวงศ ณ อยุธยา 2555[57] 

 
วัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากการใช  Statin  5 ชนิด (Simvatatin  

Atorvastatin  Rosuvastatin  Fluvastatin และ Pravastatin) ในผูปวยนอกที่มี
ประวัติเปนโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยพิจารณาเฉพาะราคายา
และผลลัพธจากคา LDL-C 
 

วิธีการวิจัย  เปนการศึกษาจากการเก็บขอมูลยอนหลัง 1 ปในกลุมผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2  ที่ไดรับยาในกลุม  Statin  ที่มีผลการตรวจระดับ 
LDL-C กอนและหลังการไดรับ  Statin ติดตอกันในชวง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และผูเขารวมการศึกษาตองมีระดับ LDL-C 
ครั้งแรกมากกวาหรือเทากับ 100 mg/dL  พิจารณาตนทุนเฉพาะราคายาในป พ.ศ. 
2554  และผลลัพธระดับกลางจากสัดสวนของผูปวยท่ีสามารถลด LDL-C  ไดตาม
เปาหมายของ NCEP ATP III  ประเมินผลโดยใชคา CER และ ICER 
 

ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบวาจํานวนผูปวยท่ีเขารวมการศึกษา 923 คน อายุเฉลี่ย 63.84±10.76 ป  
ระยะเวลาการใช  Statin เฉลี่ย 312.84 วัน  รอยละของผูปวยที่ลด LDL-C ไดตาม
เปาหมาย NCEP ATP III Rosuvastatin = 39.4%, Atorvastatin = 38.7%, 
Simvastatin = 36.8%, Fluvastatin = 30% และ Pravastatin = 29.2%  แสดงวา 
Fluvastatin และ Pravastatin ใหประสิทธิผลดอยกวา Simvastatin จึงวิเคราห
ตนทุนประสิทธิผลของทางเลือกที่เหลือไดแก Simvatatin, Atorvastatin, 
Rosuvastatin พบวาคา ICER (Bath/LDL-C achieve goal) 35.41, 8,195.54 และ 
3,261.61 ตามลําดับ แสดงวา Simvastatin ใหตนทุนประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเทียบกับ  
Statin ชนิดอื่นในกลุมผูปวยนอกท่ีมีประวัติเปนโรคเบาหวาน  แตการศึกษาน้ีเปนการ
เก็บขอมูลยอนหลังจากระบบคอมพิวเตอรดังนั้นจึงไมไดพิจารณาปจจัยอื่นที่มีผลตอ
ผลลัพธที่สนใจเชน ความรวมมือในการรักษา  พฤติกรรมการทานอาหาร  การออก
กําลังกาย  และประวัติการสูบบุหรี่ 
 

ขอสรุป Simvastatin เปนการรักษาที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ 
Atorvastatin  Rosuvastatin  Fluvastatin และ Pravastatin) ในผูปวยนอกที่มี
ประวัติเปนโรคเบาหวาน  
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ตารางที่ 2.15 การศึกษาท่ีวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษารวมดวยยาลดไขมันในเลือดสอง   
                 ชนิด 
 
เอกสารอางอิง Rackless J. et al. 2010[61] 

 
วัตถุประสงค เพ่ือประเมินตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มจากการปรับการรักษาเปน Simvastatin/ 

Ezetimibe (S/E) เปรียบเทียบกับการปรับเพ่ิมขนาด  Statin เดิมเปนสองเทา (DS)  
ในกลุมผูปวย acute coronary syndrome (ACS) จาก INFORCE study 
 

วิธีการวิจัย  เปนการศึกษาจากกลุมประชากรของประเทศอังกฤษที่เขาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวย ACS ที่มีประวัติการใช Statin มาแลวอยางนอย 6 สัปดาห แลวจัด
กลุมผูปวยเปน 3 กลุมคือกลุม low potency, medium potency และ high 
potency หลังจากนั้นสุมโดยวิธี 1:1 เพ่ือปรับวิธีการรักษาเปน S40/E10  หรือ DS  
รับการรักษาติดตอกัน 12 สัปดาห แลวประเมินความสามารถในการลด LDL-C ซ่ึง
จาก INFORCE study พบวา  S40/E10  ลดได 27%  เมื่อเทียบกับ DS ลดได 
4.2%  การประเมินความคุมคาทางการแพทยโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 
(Markov model)  พิจารณาตนทุนทางตรงดานการแพทยในชวง 1 ป  และผลลัพธ
ทางสุขภาพเปนจํานวนปสุขภาวะที่เพ่ิมข้ึน (QALY) ในมุมมองของรัฐบาลประเทศ
อังกฤษป ค.ศ. 2010  
 

ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบวาจํานวนผูปวยท่ีเขารวมการศึกษา 384 คนเปนกลุมที่ใช S40/E10  
จํานวน 195 คนมีอายุเฉลี่ย 63.3±10.5 ป และกลุมท่ี  DS จํานวน 189 คนมีอายุ
เฉลี่ย 63.6±10.9 ป ในกลุมผูที่ไดรับ S40/E10  มีคา LDL-C เริ่มตนสูงกวากลุม  DS  
ใหคา ICER 11,571/QALY  เมื่อพิจารณาตามกลุมความแรงของ Statin ไดคา ICER 
ดังนี้  low potency = 13,552/QALY, medium potency = 11,930/QALY 
และ high potency = 10,148/QALY  ดังนั้นการปรับการรักษาเปน S40/E10  
เปนการรักษาท่ีใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในกลุมผูปวย ACS เมื่อกําหนด
ระดับความคุมคาที่ 14,000 ปอนด/QALY 
 

ขอสรุป การปรับการรักษาเปน S40/E10 เปนการรักษาที่ใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรใน
กลุมผูปวย ACS ของประเทศอังกฤษ 
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ตารางที่ 2.15 การศึกษาท่ีวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษารวมดวยยาลดไขมันในเลือดสอง  
                 ชนิด (ตอ) 
 

เอกสารอางอิง Nooten F V. et al. 2011[62] 
วัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษารวมของ Simvastatin กับ 

Ezetimibe (S/E) เปรียบเทียบกับ Atorvastatin หรือ Simvastatin 
monotherapy ในกลุมผูปวยที่มีระดับ  TC ในเลือดสูง ในมุมมองของระบบสุขภาพ
ของประเทศเนเธอรแลนด (Dutch healthcare perspective) 

วิธีการวิจัย  การศึกษาน้ีเปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยโดยใชแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร (Markov model)  ในกลุมผูปวยที่ไมสามารถคุมระดับ LDL-C ได
ตามเปาหมายจะมีการปรับการรักษาเปน 2 วิธี ดังนี้ 
กลุมที่ 1 เปนกลุมที่ใช Atorvastatin 10 mg หรือ Simvastatin 20 mg ถาไม
สามารถคุม LDl-C ไดตามเปาหมายจะปรับขนาดยาเปนสองเทา หรือปรับใช 
S20/E10   
กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ใช Simvastatin 40 mg ถาไมสามารถคุม LDL-C ไดตาม
เปาหมายจะปรับเปน Atorvastatin 40 mg หรือ S40/E10  
พิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรงดานการแพทย  ไมรวมคาใชจายจากการขาดงาน  
และผลลัพธทางสุขภาพเปนจํานวนปสุขภาวะที่เพ่ิมข้ึน (Quality adjusted life 
year gained, QALY) 

ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบวากลุมผูปวยท่ีไมสามารถคุมระดับ LDL-C ไดตามเปาหมายเปนกลุม
ที่มีประวัติเปน CHD (97%) อายุเฉลี่ย 64.6±9.7 ป กลุมที่ไดรับการรักษา S/E มี
จํานวนปสุขภาวะดีกวากลุมที่ไดรับ Atorvastatin 20 mg (A20), Atorvastatin 40 
mg (A40) หรือ Simvastatin 40 mg (S40)  เมื่อพิจารณาคา ICER  
กลุมที่ 1 เปรียบเทียบระหวาง S20/E10 กับ A20 = 3,497 ปอนด/QALY และ
เทียบกับ S40 = 26,417 ปอนด/QALY 
กลุมที่ 2 เปรียบเทียบระหวาง S40/E10 กับ A40 พบวากลุมท่ีไดรับ S40/E10 ให
ตนทุนที่ถูกกวาและประสิทธิผลมากกวากลุมที่ปรับใช A40 (S40/E10 18,983 
ปอนด ประสิทธิผล 12.06 QALYS  และ A40 19,741 ปอนด ประสิทธิผล 11.85 
QALYS  ) 
     ดังนั้นการใช S/E เพ่ือเปนทางเลือกที่สองในผูปวยที่ไมสามารถลด LDL-C ได
ตามเปาหมายจึงมีความนาสนใจ  ถากําหนดความคุมคาท่ี 30,000 ปอนด/QALY 
พบวาการใช S/E ใหความคุมคาท่ี 50%  แตถากําหนดความคุมคาท่ี 20,000 
ปอนด/QALY การใช S/E จะไมมีความคุมคาเม่ือเทียบกับ S40  แตนาจะดีกวาการ
ปรับเปน A20   

ขอสรุป กลุมท่ีคุม LDL-C ไมไดตามเปาหมายการใช S/E เปนทางเลือกที่ใหความคุมคาเมื่อ
เทียบกับ Atorvastatin 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเปนการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการรักษาท้ัง 3 ทางเลือก 
(Simvastatin เปนยาสามัญ, Atorvastatin เปนยาตนแบบ และการรักษารวมระหวาง Atorvastatin 
กับ Ezetimibe เปนยาตนแบบ )  จากการคํานวณหา CER  และ ICER  ในมุมมองของโรงพยาบาล  
โดยใชขอมูลผูปวยนอกท่ีไดรับการวินิจฉัยดวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ยอนหลัง  1 
ป ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  2556  ถึง วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2557  (cross-sectional 
retrospective study) หลังจากนั้นจึงทบทวนประวัติของผูปวยจากเวชระเบียนเพ่ือคัดเฉพาะผูที่ตรง
ตามเกณฑการคัดเลือก จากการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบันทั้ง 3 ทางเลือก  ตลอดระยะเวลา 6 
เดือน ณ แผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม จาก
การ รวบรวม ขอมูล ดวย ระบบคอมพิวเตอร   รวมกับการ ทบทวนประวัติจากเวชระเบียน  มี
รายละเอียดตัวแปรที่สําคัญดังนี้ 
        1. ผลลัพธของการรักษา  จากคาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C และ 
สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษา (อางอิงจาก NCEP ATP III)  จากการใชยาติดตอกัน 6 
เดือน 
          2. ตนทุนทางตรงดานการแพทยของแตละทางเลือก    ซึ่ง เปนตนทุนจาก
กระบวนการหลักในการดูแลผูปวย  ไดแก ตนทุนคาบริการทางการแพทย   ตนทุนคาตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อประเมินผลลัพธของการรักษา (TC  LDL-C  TG  HDL-C)    ตนทุนคาตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา  (AST  ALT  CPK)   ตนทุนคายาลดไขมันใน
เลือดสูตรปจจุบัน  (Simvastatin  Atorvastatin และ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ 
Ezetimibe )    ตนทุนคายาแกแพ  (Chlorpheniramine maleate 4 mg (ยาเม็ด หรือยาฉีด ) , 
Hydroxyzine HCL 10 mg และ Cetirizine 10 mg   
 
 ซ่ึงการศึกษาน้ีไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event อ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาใน
ระยะสั้นชวง 6 เดือนจากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดเทานั้น  นอกจากน้ีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  มีนโยบายและกําหนด
เปนมาตรฐานการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดไขมันในเลือดไวอยางชัดเจนในระบบ
ยา  โดยอางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557  (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง 
กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 
2553) โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บขอมูล  ดังภาคผนวก ค 
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ประชากร 
 ผูปวยนอกทั้งหมดท่ีตรงตามเงื่อนไขและ มารับบริการ  ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรม
แพทยทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม  ในชวงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.  2556 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 
2557 
 เกณฑการคัดผูปวยเขารวมการศึกษา (inclusion criteria) 

1. ผูปวยนอกท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานชนิด 1 หรือชนิด 2 หรือโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีหรือโรคท่ีมีความเสี่ยงเทียบเทาโรคหลอดเลือดหัวใจโค
โรนารี)  

2. มีประวัติการใชยาลดไขมันมากอนและมีการปรับใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน 

เปน Simvastatin หรือ Atorvastatin หรือ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe   

ติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน 

3. ผูปวยนอกท่ีมีอายุ 35-79 ป เนื่องจากการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดเพ่ือประ 

เมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแนะนําใหตรวจตั้งแตอายุ 35 ป  เพราะเปนชวง
อายุที่มีความชุกตอความเส่ียงที่สําคัญ เชน ภาวะอวนลงพุง  metabolic syndrome  ดังนั้นการคัด
กรองในชวงอายุดังกลาวจะชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได  โดยเมื่ออายุ
เพ่ิมข้ึนการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงข้ึน  พบวาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรกท่ีอายุ
เฉลี่ยในเพศชายพบท่ีอายุ 64.7 ป  และเพศหญิงพบท่ีอายุ 72.2 ป  และสัดสวนเพิ่มข้ึนเมื่ออายุ
มากกวา 80 ป  แสดงวาการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรกพบในผูสูงอายุตอนตน (ชวงอายุ 
60-79 ป)  ซึ่งเปนประชากรวัยสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 90.4)  สวนผูสูงอายุตอนปลาย (ชวงอายุ 80-

99 ป)  มีสัดสวนนอยเพียงรอยละ 9.5  ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ีสนใจในชวงอายุตั้งแต 35-79 ป 
4. ผูปวยรักษาประจําท่ีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศเพียงแหงเดียว 

และมีประวัติเริ่มใชยาสูตรปจจุบันตั้งแต พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (เริ่มใชระบบ HOM C) 

5. ผูปวยท่ีเขารวมการศึกษาตองมีผลการตรวจ LDL-C ภายใน 90 วันกอนเร่ิมใชยาลด 

ไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน 

6. ผูปวยท่ีเขารวมการศึกษาตองมีการตรวจ LDL-C หลังใชยาลดไขมันในเลือดสูตร 
ปจจุบันไปแลวอยางนอย 6 สัปดาห แตไมเกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน 

7. ไมมีการปรับหรือเพ่ิมชนิดของยาลดไขมันในเลือดชนิดอื่น   (Rosuvastatin   

Pravastatin  Fenofibrate  Gemfibrozil)  ในชวงที่รวบรวมขอมูลแตสามารถปรับขนาดยาลดไขมัน
ในเลือดสูตรปจจุบันไดในกรณีที่ระดับ LDL-C ไมไดตามเปาหมาย 
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 เกณฑการคัดผูปวยออกจากการศึกษา (exclusion criteria) 

1. ผูปวยท่ีขาดการติดตามผลการรักษานานเกิน 30 วัน 

2. ผูปวยท่ีไมรวมมือในการใชยา ซึ่งพิจารณาจากคา Av. PDC ที่นอยกวารอยละ 80 

3. ผูปวยท่ีไมมีการตรวจ LDL-C กอนเริ่มใชยาสูตรปจจุบันหรือหลังใชยาสูตรปจจุบัน 

ในชวง 6 สัปดาหแรกของการรักษา หรือไมเกิน 6 เดือน 

4. ผูปวยโรคเอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบบันทึกประวัติการรักษาของผูปวยแตละราย  จาก
การทบทวนประวัติการรักษา จากเวชระเบียน  ทั้งหมด 5 ตอน  ไดแก   ขอมูลทั่วไปของผูปวย    
ประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดกอนใชสูตรปจจุบัน   ประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน   
การติดตามการรักษาจากจํานวนวันที่ผูปวยมารับยาตอเนื่อง   และขอมูล ตนทุนทางตรงดาน
การแพทยหลังจากไดรับการรักษาติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน  ตัวอยางแบบเก็บบันทึกขอมูลตาม
ภาคผนวก ข 
 แบบบันทึกประวัติการรักษาของผูปวย  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย 

ประกอบดวย hospital number (HN)  อายุ  เพศ  สิทธิการรักษาพยาบาล  โรครวม  
วันที่ไดรับการวินิจฉัย  ยารวม  และปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ  ที่มีการจดบันทึกในเวชระเบียน  (คาดัชนีมวล
กาย : body mass index (BMI)   ความดันโลหิต   ประวัติการสูบบุหรี่   ประวัติครอบครัวเสียชีวิต
ดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด   ประวัติการออกกําลังกาย   ประวัติการรับประทานอาหาร และ
ประวัติทางสังคมอ่ืนๆ เชนประวัติการดื่มสุรา) 
 ตอนท่ี 2  ประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดกอนใชสูตรปจจุบันและสาเหตุการปรับสูตรยา 

ประกอบดวยชนิดของยาลดไขมันในเลือดชนิดเดิมกอนที่จะปรับเปนสูตรปจจุบัน และ 
สาเหตุของการปรับยา (มีขอหามใช  เชนหญิงตั้งครรภ  หญิงใหนมบุตร  อาการไมพึงประสงคจากยา
ไดแกอาการแพยารุนแรง  มีอาการปวดเม้ือย  กลามเนื้อ  กลามเนื้อออนแรง  ภาวะตับอักเสบ  เบื่อ
อาหาร หรือปสสาวะสีเขม) 
 ตอนท่ี 3  ประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน  

ประกอบดวยวัตถุประสงคของการใชยา  วันที่เริ่มใชยา  ชนิดของยาลดไขมันที่ใช 
ขนาดและการบริหารยา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (ระดับไขมันในเลือด (TC  LDL-C  TG  
HDL-C)   การทํางานของตับ (AST  ALT) และ CPK ภายใน 90 วันกอนเร่ิมใชยาสูตรปจจุบัน   และ
หลังจากไดยาไปแลว 6 สัปดาห แตไมเกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน) 
 ตอนท่ี 4  การติดตามการรักษาจากจํานวนวันที่ผูปวยมารับยาตอเนื่อง 

เพ่ือประเมินความรวมมือในการรักษาจากการคํานวณสัดสวนของวันที่มียารับประทาน  
(PDC) เปนคาเฉล่ียของ   PDC 2 ครั้งสุดทายกอนการประเมินผลการรักษาจากระดับ LDL-C  
ประกอบดวย ชื่อยาลดไขมัน ขนาดและวิธีการบริหาร  จํานวนวันที่ผูปวยไดรับยา และจํานวนวันที่
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ผูปวยมารับยาครั้งถัดไป    ซึ่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  กําหนดนโยบายการ
จายยาเกินวันนัดประมาณ 2-5 วัน  จึงทําใหการประมาณคาความรวมมือการใชยาจากคา PDC มีคา
สูงกวารอยละ 100 
 ตอนท่ี 5  ขอมูลตนทุนทางตรงดานการแพทยในการรักษาติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน    

รวบรวมตนทุนทางตรงเฉพาะสวนของการรักษาพยาบาลผูปวยนอก (direct medical  
cost)  อางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557 โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บขอมูล (ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 
2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553)  ซึ่งเปนตนทุนทางตรงดานการแพทย จาก
กระบวนการหลักท่ีผูปวยไดรับบริการที่เก่ียวของเทานั้น จากการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน
ติดตอกันนาน 6 เดือนหรือ 180 วัน ไดแก ตนทุนคาบริการทางการแพทย   การติดตามผลการรักษา
จากตนทุนการตรวจระดับไขมันในเลือด (TC  LDL-C  TG  HDL-C)  การติดตามอาการไมพึงประสงค
ของยาลดไขมันในเลือดจากตนทุนการตรวจทางหองปฏิบัติการ (AST  ALT  CPK) และตนทุนยาแก
แพ (ราคาตนทุนของ Chlorpheniramine maleate 4 mg , Hydroxyzine HCL 10 mg และ 
Cetirizine 10 mg) ใชในกรณีที่ผูปวยเกิดอาการแพยาลดไขมันในเลือดที่มีอาการแสดงทางผิวหนังที่
ไมรุนแรง   และตนทุนยาลดไขมันในเลือด (ราคาตนทุนของ Simvastatin , Atorvastatin และ 
Ezetimibe)    โดยไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event อ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาในระยะสั้น
ชวง 6 เดือนจากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
เทานั้น   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ทบทวนขอมูลจากฐานขอมูลระบบ HOM C  ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย
ทหารอากาศ เฉพาะผูปวยนอกท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ทั้งหมดตาม ICD-10 ในชวงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ.2557 

2. จากกลุมผูปวยดังกลาวคัดเลือกเฉพาะ HN ที่มีการใชยาลดไขมันในเลือด   
3. จากนั้นคัดเลือกเฉพาะ HN ที่มีประวัติการไดรับยา Simvastatin  Atorvastatin หรือ 

 การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe   เปนสูตรยาปจจุบัน 

4. จากนั้นคัดเลือกเฉพาะ HN ที่มีอายุอยูในชวง 35-79 ป   
5. ทบทวนประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดที่ตองการศึกษา 3 ทางเลือก (Simvastatin  

Atorvastatin และ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ) จากเวชระเบียน เพ่ือคัด
เฉพาะผูที่ตรงตามเกณฑการคัดเลือกเทานั้น  แลวจดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกประวัติการรักษา
ของผูปวยแตละราย  (ภาคผนวก ข)  ซึ่งผูปวยตองใชยาสูตรปจจุบันติดตอกันนาน 6 เดือน ดังนั้น
การศึกษาจึงไมรวมผูปวยท่ีใชยาสูตรปจจุบันไมครบจากสาเหตุตางๆ ไดแก ผูปวยที่เกิดอาการไมพึง
ประสงคหรือผลขางเคียงจากการใชยา  ผูปวยที่ปรับการรักษาดวยยาลดไขมันชนิดอื่นหรือเพ่ิมชนิด
ของยาลดไขมัน  ผูปวยท่ีหยุดใชยาโดยไมทราบสาเหตุ  ผูปวยที่รักษาท่ีโรงพยาบาลแหงอ่ืน และผูที่
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เสียชีวิตในชวงที่ศึกษาเปนตน   การบันทึกขอมูลดานปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และขอมูลอื่นๆ ดังนี้ 
        คาดชันีมวลกาย (BMI)  ซึ่งใชประเมินผูปวยที่มีน้ําหนักเกินหรืออวน  โดยผูที่มีดัชนีมวล
กาย ≥ 25 kg/m2  ถือวาอวน อางอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงข้ัน
ปฐมภูมิในประเทศไทยป 2551[35] 

        ความดันโลหิตสูง   ผูที่มีระดับความดัน ≥140/90 mmHg  หรือผูที่กําลังใชยาลดความ
ดันโลหิตอยูในปจจุบัน[35] 

       การประเมินประวัตกิารสบูบหุรี่ อางอิงจากแนวทางเวชปฏิบตัสิําหรบัการปองกันโรค
หลอดเลือดแดงข้ันปฐมภูมิในประเทศไทยป 2551   โดยผูสูบบุหรี่คือผูที่สูบอยู หรือเคยสูบมากอน  
รวมทั้งผูที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มีควันบุหรี่ประจําถือเปนปจจัยเสี่ยง  ไดแกมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
หรือในแหลงที่มีผูสูบบุหรี่เปนประจํา[35] 

       การประเมินความรวมมือในการปรับพฤตกิรรมในการดํารงชีวิต (พฤติกรรมการคุม
อาหาร หรือพฤติกรรมการออกกําลังกาย )   ไดจากการทบทวนจากเวชระเบียนยอนหลังในชวง 6 

เดือนที่มีการใชยาสูตรปจจุบัน เชนเดียวกับการประเมินผลการรักษาจากรอยละการลดลงของระดับ 
LDL-C และสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายของการรักษาตาม NCEP ATP III        

       การประเมินความรวมมือในการรักษาจากคาเฉลี่ยของ   PDC 2 ครั้งสุดทายของการ
ประเมินผลการรักษาจากระดับ LDL-C  จากการทบทวนประวัติการจายยาและการติดตาม
ผลการรักษา ซึ่งเปนการประมาณคาเทานั้น  ไมมีการสัมภาษณจึงเปนขอจํากัดของการศึกษาน้ี    ซึ่ง
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  กําหนดนโยบายการจายยาเกินวันนัดประมาณ 2-

5 วัน  จึงทําใหการประมาณคาความรวมมือการใชยาจากคา PDC มีคาสูงกวารอยละ 100  
       การติดตามผลการรักษาจากผลการตรวจทางหองปฏิบตักิาร   เพ่ือพิจารณาผลการ

ตรวจระดับไขมันในเลือด และอาการไมพึงประสงคเพ่ือประเมินดานความปลอดภัยจากการใชยากลุม 
Statin  ซึ่งประเมินจากการตรวจทางหองปฏิบัติการครั้งลาสุดเมื่อเริ่มใชยาลดไขมันในเลือดสูตร
ปจจุบันภายใน 6 สัปดาหแตไมเกิน 6 เดือน  โดยการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจะพิจารณาจากผล
ของ LDL-C เทานั้น  ในกรณีที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดไขมันในเลือดเชนอาการปวด
เมื้อกลามเนื้อ  เบื่ออาหาร  คลื่นไสอาเจียน  ปสสาวะสีเขม แพทยจะพิจารณาหยุดยาและติดตามผล
อีกคร้ังเพื่อปรับการรักษา   ซึ่งผูปวยสามารถกลับมาเปนปกติไดเองโดยไมจําเปนตองใหการรักษาอ่ืน
เพ่ิม     
                 การรวบรวมขอมูลดานตนทุนทางตรงดานการแพทยของแตละทางเลอืก    ซึ่ง เปน
ตนทุนจากกระบวนการหลักในการดูแลผูปวยเฉพาะสวนของการรักษาพยาบาลผูปวยนอกจากการใช
ยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบันติดตอกันนาน 6 เดือน ไดแกตนทุนคาบริการทางการแพทย   ตนทุน
คาตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลลัพธของการรักษา (TC  LDL-C  TG  HDL-C)    ตนทุนคา



54 
 
ตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา  (AST  ALT  CPK)   ตนทุนคายาลด
ไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน  (Simvastatin  Atorvastatin และ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ 
Ezetimibe )    ตนทุนคายาแกแพ  (Chlorpheniramine maleate 4 mg (ยาเม็ด หรือยาฉีด ) , 
Hydroxyzine HCL 10 mg และ Cetirizine 10 mg  ในมุมมองของโรงพยาบาล   
                 การศึกษาน้ีไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event อ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาใน
ระยะสั้นชวง 6 เดือนจากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดเทานั้น   
                 ตนทุนทางตรงดานการแพทยของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศได
อางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557  (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนด
ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 
โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บขอมูล   

6. ตรวจสอบความครบถวนขอมูลในแบบบันทึกขอมูลประวัติการรักษาของผูปวยและทํา 
การวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผล 
 การวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรม  SPSS 11.5 วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมาน  โดยการทดสอบทางสถิติ กําหนดระดับความเช่ือม่ัน  (confidence interval) รอยละ 95  
การวิเคราะหจะถือวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   เมื่อ  p < 0.05 
 1. การวิเคราะห ขอมูลลักษณะทั่วไปของผูปวย ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงในรูป จํานวน  
รอยละ  คาเฉลี่ย (mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. การประเมินความรวมมือในการสั่งใชยา   จากการหาคาเฉลี่ยรอยละของการไดรับยา
ตอเนื่อง (Av. PDC) 2 ครั้งสุดทายกอนการประเมินประสิทธิผลการรักษา 
 3. วิเคราะหการแจกแจงขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov  
และในกรณีท่ี  N < 50 คน การวิเคราะหการแจกแจงขอมูลใชสถิติทดสอบเปน Shapiro-Wilk test 
หากขอมูลมีการแจกแจงปกติใชสถิติแบบ  parametric  สวนกรณีขอมูลมีการแจกแจงไมเปนปกติใช
สถิติแบบ non-parametric 
 4. การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล มีการประเมิน 2 สวน ไดแก 

4.1 ประสิทธิผลของการรักษาจากระดับ LDL-C ระหวาง 3 กลุม  
4.1.1 ประสิทธิผลเปนสัดสวนของผูปวยที่สามารถคุมระดับ LDL-C ไดตาม 

เปาหมายที่ระบุไวตาม แนวทาง  NCEP ATP III วิเคราะหความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบ Chi-
square   

4.1.2 ประสิทธิผลเปนคาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C  หากขอมูลมี 
การแจกแจงปกติใชสถิติแบบ parametric  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 
ANOVA)   โดยการทดสอบความแปรปรวนของตัวแปรตาม (test of homogeneity of variance)  
โดย Levene test  ถาความแปรปรวนเทากันจะใชสถิติ one-way ANOVA   แตถาตัวแปรตามมี
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ความแปรปรวนตางกันจะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติ Welch test และ 
Tamhane’s T2 เพ่ือดูความแตกตางของคาเฉล่ียแตละคู    ในกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงไมเปนปกติ
ใชสถิติแบบ  non-parametric ใช Kruskal-Wallis test  หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบ
เปนรายคูดวย Mann-Whitney: U-test 

4.2 ขอมูลดานตนทุน พิจารณาในมุมมองของโรงพยาบาล   (Provider perspective)  

อางอิงตนทุนของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรมแพทยทหารอากาศ ในป พ.ศ. 2557 (ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 
2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553) โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บขอมูล   

4.2.1 ตนทุนรวมของตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลผูปวยนอก 

(direct medical cost)    ของการใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบันแตละทางเลือกตลอดระยะเวลา  
6 เดือนหรือ 180 วัน ซึ่งเปนตนทุนที่พิจารณาจากกระบวนการหลักท่ีผูปวยไดรับบริการที่เก่ียวของ
เทานั้นไดแก ตนทุนคาบริการทางการแพทย   การติดตามผลการรักษาจากตนทนุการตรวจระดับ
ไขมันในเลือด (TC  LDL-C  TG  HDL-C)  การติดตามอาการไมพึงประสงคของยาลดไขมันในเลือด
จากตนทุนผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (AST  ALT  CPK) และตนทุนราคายาแกแพ (ราคาตนทุน
ของ Chlorpheniramine maleate 4 mg (ยาเม็ดหรือยาฉีด ) , Hydroxyzine HCL 10 mg และ 

Cetirizine 10 mg) ใชในกรณีที่ผูปวยเกิดอาการแพยาทางผิวหนังที่ไมรุนแรง   และตนทุนราคายาลด
ไขมันในเลือด (ราคาตนทุนของ Simvastatin , Atorvastatin และ Ezetimibe)  ของผูปวยแตละราย 
หลังจากนั้นนําตนทุนของผูปวยแตละรายรวมกันในแตละทางเลือก   

4.2.2 คํานวณตนทุนเฉลี่ยของผูปวยแตละรายเพ่ือเปนตนทุนการรักษาของ 
ทางเลือกน้ัน โดยใชวิธี Micro-costing หรือ Bottom-up costing ตามสูตรคํานวณ ที่ระบุไวในคํา
จํากัดความการคํานวณตนทุนแบบจุลภาค    

4.3 วิเคราะหตนทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบทั้ง 3 ทางเลือกโดยคํานวณหาอัตราสวน 

ตนทุนตอประสิทธิผล  1 หนวย (CER) และอัตราสวนตนทุนสวนเพิ่มตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ICER)  

วิธีคํานวณตารางที่ 1.1    

4.4 วิเคราะหความไวของผลลัพธ (sensitivity analysis) โดยวิธี one-way  

sensitivity analysis จากการปรับคาตัวแปรที่สําคัญทีละตัวแปร  โดยกําหนดใหตัวแปรอื่นคงท่ี   ซ่ึง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาตัวแปรดานตนทุนและผลลัพธทางคลินิกมีผลตอคา ICER  ดังนั้นใน
การศึกษาน้ีจึงปรับคาตัวแปรท่ีสําคัญ ไดแก  

              4.4.1 ตัวแปรผลลัพธ จากการใชยาตอรอยละการลดลงของระดับ  LDL-C  ซึ่งทํา
การวิเคราะหโดยใชคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน 
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              4.4.2 ตัวแปรตนทุนทางตรงดานการแพทยของ  Simvastatin  Atorvastatin  
และ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใชคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน และคาต่ําสุด-คาสูงสุด 

              4.4.3 ตัวแปรตนทุนคายาซึ่งรวมตนทุนคายา  Simvastatin  Atorvastatin และ      
การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  กับตนทุนคายาแกแพ  ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใช
คาความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน และคาต่ําสุด-คาสูงสุด 

              4.4.4 ตัวแปรตนทุน คาตรวจทางหองปฏิบัติการ ของ  Simvastatin  

Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ซึ่งรวมตนทุนการตรวจระดับ
ไขมันในเลือดและตนทุนในการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยาจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใชคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน  และคาต่ําสุด -

คาสูงสุด 

               4.4.5 ตัวแปรตนทุนคาบริการทางการแพทย ของ Simvastatin  Atorvastatin      
และ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใชคาความเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน และคาต่ําสุด-คาสูงสุด 

 

ประเด็นจริยธรรม 
 การดําเนินการวิจัยตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย
ทหารอากาศ (ภาคผนวก ง) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ผลการศึกษาประกอบดวย 5 สวน ดังนี้คือ 
 1. รูปแบบการใชยาลดไขมันในเลือดของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหาร  
            อากาศ 
 2. ขอมูลทั่วไปของผูปวย 
 3. ผลลัพธดานคลินิก (Clinical outcomes) 
         3.1   ผลการลดลงของระดับไขมันในเลือดท่ี 6 เดือน 
         3.2   ผลลัพธของคาเฉล่ียรอยละการเปล่ียนแปลงของระดับไขมันในเลือด 
         3.3   ผลลัพธจากสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาตามแนวทาง NCEP 
                   ATP III 
 4. ผลลัพธดานตนทุน (Cost outcomes) 
         4.1   คาเฉลี่ยตนทุนทางตรงดานการแพทย (direct medical cost)  โดยวิธี micro- 
                   costing 
         4.2   ผลการเปรียบเทียบรายละเอียดตนทุนทางตรงดานการแพทย 
 5. ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis) 
         5.1   ผลการวิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลและอัตราสวนตนทุนประสิทธิผล 
                   สวนเพิ่ม 
         5.2   ผลการวิเคราะหความไมแนนอนของตัวแปรตางๆ (Sensitivity analysis)  
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1. รูปแบบการใชยาลดไขมันในเลือดของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  
 ผลการทบทวนประวัติผูปวยนอกท่ีมารับบริการที่ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทยทหาร
อากาศ ดวยระบบคอมพิวเตอรยอนหลัง 12 เดือน (1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2557) มีผูปวยนอกทั้งหมด 11,686 คน เมื่อสืบคนจาก ICD 10 (I20 - I25: IHD, I63 – I69: 
cerebrovascular disease ไมครอบคลุม I60 – I62: hemorrhagic stroke, I70: atherosclerosis, 
I71: abdominal aortic aneurysm, I73: peripheral vascular disease, E10 – E14: diabetes 
mellitus)  ซึ่งเปนกลุมโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 2,423 คน (รอยละ 20.7 
ของผูปวยนอกทั้งหมด)   ไดรับการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดจํานวน  1,939 คน (รอยละ 80 ของ
ผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด )  สวนใหญใชยากลุม  Statin (รอยละ 81.8 ของ
ผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมีประวัติใชยาลดไขมันในเลือด ) และ Simvastatin 
เปนการรักษาท่ีใชมากท่ีสุดตามเวชปฏิบัติทั่วไป   รองลงมาเปน  Atorvastatin   
 ผูปวยท่ีมีประวัติใชยา Simvastatin, Atorvastatin หรือการรักษารวมของ Atorvastatin 
กับ Ezetimibe ที่มีอายุ 35-79 ป จํานวน 1,334 คน (รอยละ 55.1 ของผูปวยโรคเบาหวานหรือ
โรคหัวใจและหลอดเลือด )  คัดเลือกเฉพาะผูปวยที่ตรงตามเงื่อนไขได 1,050 คน (รอยละ 43.3 ของ
ผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ) เปนกลุม Simvastatin 842 คน,  Atorvastatin 
169 คน และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe 39 คน โดยเปนผูปวยที่ไดรับยาลด
ไขมันในเลือดคร้ังแรก 396 คน (รอยละ 37.7 ของผูปวยที่ตรงตามเงื่อนไขจํานวน 1,050 คน) และ
กลุมท่ีมีประวิติใชยาลดไขมันในเลือดมากอน 654 คน (รอยละ 62.3 ของผูปวยที่ตรงตามเงื่อนไข
จํานวน 1,050 คน)  
 จํานวนผูปวยที่ทบทวนประวัติจากเวชระเบียน (จํานวน 1,334 คน)  พบวาผูปวยที่ไมตรง
ตามเงื่อนไขจํานวน 267 คน (รอยละ 20.0 ของผูปวยที่ทบทวนประวัติจากเวชระเบียน เปนกลุมท่ีใช 
Simvastatin  228 คน, Atorvastatin 34 คน และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe 
5 คน) ดังรูปท่ี 4.1  ซึ่งเปนผูปวยท่ีไมมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการจํานวน 78 คน (รอยละ 5.8), 
มีประวัติใชยาสูตรปจจุบันไมถึง  6 เดือนจํานวน  56 คน (รอยละ 4.2  ซึ่งรวมผูปวยท่ีตองหยุดใชยา
เนื่องจากเกิดอาการไมพึงประสงคหรือผลขางเคียงจากยาจํานวน 10 คน),  ผูปวยไมใหความรวมมือใน
การรักษาจํานวน  58 คน (รอยละ 4.3  ซึ่งรวมผูที่ขาดการติดตามการรักษาและผูที่ใชยาไมตอเนื่อง ), 
ผูปวยไดรับการรักษามากกวาหนึ่งแหงจํานวน 43 คน (รอยละ 3.2)  และสาเหตุอื่น 32 คน (รอยละ 
2.4)  
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รูปที่ 4.1 การคัดเลือกผูปวยเพื่อทําการวิจัย 
 
 
 

จํานวนผูปวยนอกท้ังหมด  11,686 คน  ในชวง 1 เม.ย. 2556 ถึง 31 มี.ค. 2557 

ผูปวย 2,423 คน  (20.7 %) 
รวบรวมขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล : ICD-10   (I20 - I25: IHD, I63 – I69: cerebrovascular disease 
(exclude I60 – I62: haemorrhagic stroke) , I70 : atherosclerosis , I71 :   abdominal aortic aneurysm , I73 : 

peripheral vascular disease , E10 – E14 : diabetes mellitus) 

ผูปวย 484 คน (20.0 %) ไมมีประวัติใชยาลดไขมันในเลือด : CHD risk equivalent 443 คน  (18.3 
%) , CHD 30 คน (1.2 %) และ Very high risk risk 11 คน (0.5 %) 

ผูปวย 447 คน (18.4 %) มีประวัติใชยาลดไขมันในเลือดกลุมอื่น : other combinations 295 คน 
(12.2 %) , other Statins 138 คน (5.7 %) และ Ezetimibe 14 คน (0.6 %) 

ผูปวย 158 คน  (6.5 %) มีอาย ุ < 35 ป : 10 คน (0.4 %)  และ ≥ 80 ป : 148 คน (6.1 %) 

ผูปวย 1,334 คน  (55.1 %) ; ICD-10 รวมกับใช Simvastatin หรือ ,Atorvastatin หรือ 
Atorvastatin-Ezetimibe combinations และมีอายุ 35-79 ป 

First LLD use        383 คน (36.5 %) 
History LLD use    459 คน (43.7 %) 
คํานวณจากผูที่ตรงตามเงื่อนไข (1,050) 

First LLD use          13 คน (1.2 %) 
History LLD use    156 คน (14.9 %) 
คํานวณจากผูที่ตรงตามเงื่อนไข (1,050) 

First LLD use            0 คน (0 %) 
History LLD use     39 คน (3.7 %) 
คํานวณจากผูที่ตรงตามเงื่อนไข (1,050) 

ผูปวย 1,085 คน (81.3 %) :  
Simvastatin 

ผูปวย 205 คน (15.4 %) :  
Atorvastatin 

ผูปวย 44 คน (3.3 %) :  
Atorvastatin-Ezetimibe 

Inclusion            842 คน (77.6 %) 
Exclusion            228 คน (21.0 %) 
All cause mortality15 คน (1.4 %)   

Inclusion             169 คน (82.4 %) 
Exclusion              34 คน (16.6 %) 
All cause mortality  2 คน (1.0 %)  

Inclusion             39 คน (88.6 %) 
Exclusion              5 คน (11.4 %) 
All cause mortality     0 คน (0 %) 
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2. ขอมูลทั่วไปของผูปวย 
 ผูปวยที่ตรงตามเงื่อนไขท้ังหมดจํานวน 1,050 คน  พิจารณาเฉพาะกลุมผูปวยที่ไมบรรลุ
เปาหมายการรักษา หรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาท้ังหมด 654 คน (รอยละ 62.3 ของผูปวยที่
ตรงตามเงื่อนไข : พบวาผลการรักษาไมดีหรือไมสามารถลด LDL-C ไดตามเปาหมาย 508 คน หรือ
รอยละ 77.7, เกิดอาการไมพึงประสงคจากยาลดไขมันในเลือด 139 คน หรือรอยละ 21.2, เกิด
อาการแพยาลดไขมันในเลือด  6 คน หรือรอยละ 0.9  และสตรีตั้งครรภซึ่งเปนขอหามใชยาลดไขมัน
ในเลือด 1 คน หรือรอยละ 0.2)   
 จากผูปวย 654 คนเปนกลุม Simvastatin 459 คน (รอยละ 43.7),  Atorvastatin 156 
คน (รอยละ 14.9) และ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe 39 คน (รอยละ 3.7)   มี
สัดสวนของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน (เพศชาย 331 คนหรือรอยละ 50.6  และเพศหญิง 
323 คนหรือรอยละ 49.4)  เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยของแตละกลุมไมแตกตางกัน โดยมีอายุเฉลี่ยที่ 
60.9 ± 9.4 ป จัดเปนกลุมผูปวยสูงอายุ   ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสี่ยงดานเพศและอายุ  พบวาสัดสวน
ของผูปวยเพศชายที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 45 ป และสัดสวนของเพศหญิงที่มีอายุมากกวาหรือ
เทากับ 55 ป  ของแตละกลุมไมแตกตางกัน (p = 0.465, 0.059 ตามลําดับ)   ดังตารางที่ 4.1      
 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (ปจจัยเสี่ยง
ไดแก โรคอวน, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน และประวัติการสูบบุหรี่ )  มีความรวมมือในการใชยาลด
ไขมันในเลือดดี (Av.PDC ≥ รอยละ 80)  และความรวมมือในการปรับพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
หรือการออกกําลังกายของทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (p = 0.144)   ดังตารางที่ 4.1   
 ความรวมมือในการปรับพฤติกรรมไดจากการทบทวนประวัติจากเวชระเบียนยอนหลัง
ในชวง 6 เดือนที่มีการใชยาสูตรปจจุบัน เชนเดียวกับการประเมินผลการรักษาจากรอยละการลดลง
ของระดับ LDL-C และสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายของการรักษาตาม NCEP ATP III  พบวา
คามัธยฐานของระยะเวลาการประเมินความรวมมือในการปรับพฤติกรรมไมแตกตางกันจากการใชยา  
Simvastatin, Atorvastatin หรือการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe (median ± 
IQR) เทากับ 161.0 ± 61.0, 161.5 ±48.5, 157.5 ± 57.5 วัน ตามลําดับ, p = 0.396     
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของผูปวย (N = 654 คน)  
 

ลักษณะท่ัวไป Simvastatin Atorvastatin 
การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe  

p-value* 

จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 459 156 39  
อายุ, mean ±SD  (ป) 60.6 ± 9.5 62.1 ± 9.5 60.1 ± 8.9 0.180 
จํานวนผูปวยเพศชาย 
     เพศชาย อายุ ≥ 45 ป, n (%)  

223  
209 (93.7) 

81  
77 (95.1) 

27  
27 (100.0) 

 
0.465 

จํานวนผูปวยเพศหญิง 
     เพศหญิง อายุ ≥ 55 ป, n (%) 

236  
176 (74.6) 

75  
61 (81.3) 

12  
6 (50.0) 

 
0.059 

ดัชนีมวลกาย, mean ±SD  (Kg/m2) 26.8 ± 4.5 27.1 ± 4.8 26.5 ± 4.3 0.735 
ดัชนีมวลกาย ≥ 25 Kg/m2, n (%) 279 (60.8) 101 (64.7) 24 (61.5) 0.697 
SBP, mean ± SD  (mmHg) 
DBP, mean ± SD (mmHg) 

134.8 ± 
19.1 

77.8 ± 12.1 

135.0 ± 18.6 
76.0 ± 12.1 

132.1 ± 16.7 
74.6 ± 13.1 

0.676 
0.108 

High risk CHD (n = 564), n (%)   
     CHD, n  
     CHD risk equivalent, n  

407 (88.7) 
12  
395  

127 (81.4) 
9  

118  

30 (76.9) 
2  
28  

0.092 

Very high risk CHD (n = 90), n (%) 52 (11.3) 29 (18.6) 9 (23.1) 0.017 
ประวัติโรครวม, n (%) 
     โรคความดันโลหิตสูง      
     โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
     โรครวมอ่ืนๆ 

 
61 (13.3) 
346 (75.4) 
52 (11.3) 

 
29 (18.6) 
115 (73.7) 
12 (7.7) 

 
9 (23.1) 
28 (71.8) 
2 (5.1) 

0.189 
 

ชนิดของยารวม, n (%) 
     ยาลดความดันโลหิต  
     ยาโรคเบาหวานและยาความดันโลหิต 
     ยารวมอ่ืนๆ 

 
100 (21.8) 
263 (57.3) 
96 (20.9) 

 
45 (28.8) 
82 (52.6) 
29 (18.6) 

 
11 (28.2) 
23 (59.0) 
5 (12.8) 

0.327 
 

ประวัติการสูบบุหรี,่ n (%) 
     ไมสูบ  
     สูบ  

 
385 (83.9) 
74 (16.1) 

 
125 (80.1) 
31 (19.9) 

 
31 (79.5) 
8 (20.5) 

0.400 

การปรับพฤติกรรม, n (%)      363 (79.1) 126 (80.8) 36 (92.3) 0.144 
Av. PDC, mean ±SD  (%) 103.6 ± 9.4 104.7 ± 9.2 103.5 ± 9.7 0.399 
* ตัวแปรตามมีคาเปนชวง วิเคราะหโดย Chi-square test   
  ตัวแปรตามมีคาตอเนื่อง วิเคราะหโดย One-way ANOVA 
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 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับไขมันในเลือดกอนเร่ิมการรักษาดวย  Simvastatin,  
Atorvastatin และ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ของทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน  
โดยคาเฉลี่ยของระดับ LDL-C เปน 127.2 ± 39.4, 131.4 ± 40.7 และ 141.2 ± 34.4 mg/dL 
ตามลําดับ (p = 0.074) และคาเฉลี่ยของระดับ HDL-C เปน 50.0 ± 12.9, 51.7 ± 14.1, 52.2 ± 
12.1 mg/dL ตามลําดับ (p = 0.281) และคาเฉลี่ยของระดับ TG เปน 135.2 ± 51.9, 132.6 ± 46.8  
และ 133.0 ± 41.7 mg/dL ตามลําดับ (p = 0.837) และคาเฉลี่ยของระดับ TC เปน 194.0 ± 43.9, 
198.0 ± 44.4 และ 204.9 ± 39.8 mg/dL ตามลําดับ (p = 0.287) โดยกลุมที่ไดรับการรักษารวม
ของ Atorvastatin กับ Ezetimibe มีระดับไขมัน LDL-C และ TC สูงกวา Simvastatin และ  
Atorvastatin  เมื่อประเมินดานความปลอดภัยจากคาเอนไซมตับ (liver function test)  ของทั้งสาม
กลุมกอนเร่ิมใชยาลดไขมันในเลือดไมแตกตางกัน  ดังตารางที่ 4.2   
 
ตารางที่ 4.2  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการกอนใชยาสูตรปจจุบัน (N = 654 คน) 
 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ Simvastatin 
 

Atorvastatin 
 

การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

p-value 

จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 459 156 39  
ระดับไขมันในเลือด * : mean ± SD, (mg/dL) 
   LDL-C 
   HDL-C 
   TG 
   TC 

127.2 ± 39.4 
50.0 ± 12.9 
135.2 ± 51.9 
194.0 ± 43.9 

131.4 ± 40.7 
51.7 ± 14.1 
132.6 ± 46.8 
198.0 ± 44.4 

141.2 ± 34.4 
52.2 ± 12.1 
133.0 ± 41.7 
204.9 ± 39.8 

0.074 
0.281 
0.837 
0.287 

ประเมินดานความปลอดภัย ** : median ± IQR, (unit/L) 
   AST 
   ALT 

21.0 ± 10.7 
22.0 ± 18.0 

22.0 ± 10.5 
24.0 ± 21.7 

23 .0± 13.5 
24.5 ± 20.0 

0.534 
0.257 

* วิเคราะหโดย One-way ANOVA, ** วิเคราะหโดย Kruskal Wallis test 

 
 กลุมผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือ
เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาพบวาทั้งสามกลุม (Simvastatin, Atorvastatin, การรักษารวม
ของ Atorvastatin กับ Ezetimibe)  มีสัดสวนของผูปวยที่ไดรับการวางแผนการรักษาจากแพทย
เฉพาะทางดานโรคหัวใจ และแพทยอายุรกรรมทั่วไปไมแตกตางกัน (p = 0.525)    โดยมีคามัธยฐาน
ของระยะเวลาการประเมินประสิทธิผลของการรักษาจากรอยละการลดลงของระดับ LDL-C และ
สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาเทากับ 158 ± 61 วัน (median ± IQR, 159 ± 63, 157 
±47, 155 ± 58 วัน ตามลําดับ, p = 0.736)  ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ระยะเวลาการประเมินผลลัพธของการรักษา 
 

ระยะเวลาการประเมิน 
ผลลัพธของการรักษา* 

Simvastatin 
 

Atorvastatin 
 

การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

รวม p-
value 

ระยะเวลา :  
median ± IQR (วัน) 

159 ± 63 157 ± 47 155 ± 58 
158.0 ± 

61 
0.736 

* วิเคราะหโดย Kruskal Wallis test 

 
 นอกจากน้ีพบวากลุมผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดรอยละ 80 ไดรับ
การรักษาดวยยาลดไขมันในเลือด  โดยสวนใหญใชยาขนาดมาตรฐาน (รอยละ 61.8)  สวนยาขนาด
เขมใชเพียงรอยละ 38.2  โดยพบความแตกตางของขนาดยาลดไขมันในเลือดท่ีใชในแตละกลุมเม่ือ
พิจารณาตามความสามารถของยา  Statin ในการลดระดับ LDL-C  พบวากลุม Simvastatin ใชยา
ขนาดมาตรฐาน (Simvastatin 10-20 mg/day) รอยละ 85.4 ในขณะที่กลุม Atorvastatin หรือการ
รักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe สวนใหญใชยาขนาดเขม (Atorvastatin 20-40 
mg/day ในกรณีที่ใช  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe จะใช Ezetimibe 10 
mg/day ไมมีการปรับขนาด ) ซึ่งมีสัดสวนของผูปวยที่ใชยาขนาดเขมเปนรอยละ 14.6, 92.9, 97.4 
ตามลําดับ, p = 0.0001  ดังตารางที่ 4.4   
  
ตารางที่ 4.4 ขนาดยาที่ผูปวยไดรับแบงตามความสามารถในการลดระดับ LDL-C และสัดสวนของ 
                ผูปวยทีใ่ชยาลดไขมันในเลือดในขนาดตางๆ (N = 654 คน) 
 

ขนาดยา Statin 
Simvastatin 

 
Atorvastatin 

 

การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

p-value* 

จํานวนผูปวยท้ังหมด (คน) 459 156 39  

Median ± IQR (Range): mg/day 
16.9 ± 10.0 

(10-20) 
20.0 ± 20.0  

(20-40) 
40.0 ± 20 
(20-40) 

0.0001 

ยาขนาดมาตรฐาน **: n (%) 392 (85.4) 11 (7.1) 1 (2.6) 
0.0001 ยาขนาดเขม **: n (%) 67 (14.6) 145 (92.9) 38 (97.4) 

* ตัวแปรตามมีคาเปนชวง วิเคราะหโดย Chi-square test, ตัวแปรตามมีคาตอเนื่อง วิเคราะหโดย Kruskal Wallis 
test  
** ยาขนาดมาตรฐาน (ขนาดยาในกลุม Statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C ไดรอยละ 30-40) ไดแก Simvastatin 
10-20 mg/day และ Atorvastatin 10 mg/day: ยาขนาดเขม (ขนาดยาในกลุม Statin ที่สามารถลดระดับ LDL-C 
ไดมากกวารอยละ 40) ไดแก Simvastatin 40 mg/day และ Atorvastatin 20-40 mg/day 
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3. ผลลัพธทางคลินิก (Clinical outcomes) 
    3.1   ผลการลดลงของระดับไขมันในเลือดที่ 6 เดือน  
 จากการศึกษาน้ีเมื่อใช  Simvastatin, Atorvastatin และ การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe ติดตอกัน 6 เดือน  พบวามีประสิทธิภาพในการลดระดับ LDL-C และ 
TC แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความแตกตางของระดับ HDL-C และ TG   เมื่อ
พิจารณาผลลัพธดานความปลอดภัยดวยคาเอนไซมตับ (liver function test)  จากผลการตรวจ
ระดับ AST และ ALT ไมพบความแตกตางหลังจากการใชยาทั้งสามกลุม ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 การติดตามผลการรักษาหลังใชยาสูตรปจจุบัน  6 เดือน  (N = 654 คน) 
 

การติดตามผลการรักษาในชวง  
6 เดือน 

Simvastatin 
 

Atorvastatin 
 

การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

p-value 

จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 459 156 39  
ผลลัพธระดับไขมันในเลือด* : mean ± SD, (mg/dL)  
   LDL-C ** 
   HDL-C 
   TG 
   TC 

94.0 ± 25.2 
49.7 ± 13.3 
127.0 ± 47.8 
160.8 ± 29.1 

87.8 ± 21.7*** 
49.9 ± 14.4 
119.4 ± 55.1 

152.8 ± 27.8*** 

86.1 ± 30.1*** 
53.4 ± 11.2 
115.2 ± 39.9 
155.1 ± 34.8 

0.007 
0.284 
0.123 
0.013 

ผลลัพธดานความปลอดภัย† : median ± IQR, (unit/L) 
   AST 
   ALT 

22.0 ± 10.0 
22.0 ± 17.0 

21.0 ± 10.0 
22.0 ± 15.0 

25.0 ± 7.0 
25.0 ± 20.3 

0.218 
0.151 

* วิเคราะหโดย One-way ANOVA, ** Robust test: Welch, *** P < .05 เมื่อเทียบกับ Simvastatin 
† วิเคราะหโดย Kruskal Wallis test 

  
    3.2   ผลลัพธของคาเฉล่ียรอยละการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด 
 ผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิด
อาการไมพึงประสงคจากยาพบวากลุม Simvastatin  มีคาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C 
นอยที่สุดและมีความแตกตางจากกลุมที่ใช Atorvastatin หรือการรักษารวมของ Atorvastatin กับ 
Ezetimibe โดยการใชการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  มีคาเฉลี่ยรอยละการลดลง
ของระดับ LDL-C ไดดีที่สุด (mean ± SD, รอยละ -20.1 ± 30.1, -28.3 ± 24.2 และ -38.1 ± 17.1 
ตามลําดับ, p = 0.0001)  ดังตารางที่ 4.6 
 เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละการลดลงของระดับ LDL-C เปรียบเทียบ
กับกลุมที่ใช Simvastatin พบวากลุมที่ใช Atorvastatin สามารถลดระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 
40.8 (LDL-C แตกตางกันรอยละ 8.2  เมื่อเปรียบเทียบกับ Simvastatin)  และกลุมที่ใชการรักษา
รวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  สามารถลดระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 89.5 (LDL-C 
แตกตางกันรอยละ 18.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ Simvastatin)   เชนดวยกับคาเฉลี่ยรอยละการลดลง
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ของระดับ TC  (mean ± SD, รอยละ -14.1 ± 20.1, -20.8 ± 17.1 และ -23.7 ± 16.1 ตามลําดับ , 
p = 0.0001)  เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียรอยละการลดลงของระดับ TC เปรียบเทียบกับ
กลุมท่ีใช Simvastatin พบวากลุมที่ใช Atorvastatin สามารถลดระดับ TC ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.5 
(TC แตกตางกันรอยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับ Simvastatin)  และกลุมที่ใช Atorvastatin-
Ezetimibe comvbination สามารถลดระดับ TC ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.1 (TC แตกตางกันรอยละ 
9.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ Simvastatin)  โดยผลการเปลี่ยนแปลงของระดับ HDL-C (mean ± SD, 
รอยละ +0.8 ± 18.6, -2.0 ± 17.8 และ +4.0 ± 17.8 ตามลําดับ , p = 0.141) และ TG (mean ± 
SD, รอยละ +1.5 ± 40.7, -5.3 ± 46.0 และ -9.0 ± 33.1 ตามลําดับ , p = 0.110) ของทั้งสามกลุม
ไมแตกตางกัน  ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 คาเฉล่ียรอยละการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดเทียบกับกอนใชยา  
                 (N = 654 คน) 
 

การเปลี่ยนแปลงของระดับ 
ไขมันในเลือด 

คาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับไขมันในเลือด  : mean ±SD, % 

Simvastatin 
 

Atorvastatin 
 

การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

p-value* 

จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 459 156 39  
   LDL-C, %** 
   HDL-C, % 
   TG, % 
   TC, %** 

-20.1 ± 30.1 
+0.8 ± 18.6 
+1.5 ± 40.7 
-14.1 ± 20.1 

-28.3 ± 24.2 *** 

-2.0 ± 17.8 
-5.3 ± 46.0 

-20.8 ± 17.1 *** 

-38.1 ± 17.1 ***,† 
+4.0 ± 17.8 
-9.0 ± 33.1 

-23.7 ± 16.1 *** 

0.0001 
0.141 
0.110 
0.0001 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย บวก  (+)  แสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ีนของระดับไขมันในเลือด และ  เครื่องหมาย ลบ (-)  
แสดงการเปลี่ยนแปลงลดลงของระดับไขมันในเลือด, * วิเคราะหโดย One-way ANOVA, ** Robust test: Welch, 
*** P < .05 เมื่อเทียบกับ Simvastatin, † P < .05 เมื่อเทียบกับ Atorvastatin 

 
    3.3   ผลลัพธจากสัดสวนของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายการรักษาตามแนวทาง NCEP ATP III 

งานวิจัยทางคลินิกพบความสัมพันธของการลดลง LDL-C ตอการลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดมีลักษณะเปนเสนตรง  ดังนั้นยิ่งลด LDL-C ไดต่ํา จะสามารถลดความเส่ียง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดเพ่ิมข้ึน [14-17, 20, 36]  จึงพิจารณาเปาหมายการรักษาเปน
สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายมาตรฐานตาม NCEP ATP III (LDL-C < 100 mg/dL)   

จากการศึกษาน้ีศึกษาในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุ
เปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเปรียบเทียบผลการใช Simvastatin หรือ 
Atorvastatin หรือการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe โดยกําหนดเปาหมายการรักษา
มาตรฐาน (LDL-C < 100 mg/dL)  พบวาสัดสวนของผูปวยที่ลด LDL-C ไดตามเปาหมายของทั้งสาม
กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 63.0, 76.3 และ 71.8  ตามลําดับ , p = 
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0.008)   โดยกลุม Atorvastatin มีสัดสวนผูปวยบรรลุตามเปาหมายการรักษามาตรฐานมากท่ีสุด   
ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 สัดสวนของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายของการรักษาตามแนวทาง NCEP ATP III   
 

ชนิดของยาลดไขมันในเลือด 
จํานวนผูปวยที่บรรลุเปาหมายของการรักษา* 

ตามแนวทาง NCEP ATP III (%) รวม 
บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

Simvastatin 289 (63.0) 170 (37.0) 459 
Atorvastatin 119 (76.3) 37 (23.7) 156 
การรักษารวม 
Atorvastatin-Ezetimibe 

28 (71.8) 11 (28.2) 39 

รวม 436 (66.7) 218 (33.3) 654 
วิเคราะหโดย Chi-square test, * เปาหมายการรักษามาตรฐาน (standard goal): LDL-C < 100 mg/dL 

p-value = 0.008 
 

4. ผลลัพธดานตนทุน (Cost outcomes) 
 แนวทางการรักษาของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ (อางอิงตาม
แนวทาง NCEP ATP III)   แนะนําใหมีการติดตามผลการรักษาจากการตรวจทางหองปฏิบัติครั้งแรก
หลังจากใชยาไป 6 สัปดาห   ถามีการปรับการรักษาอีกครั้งจะติดตามผลทางหองปฏิบัติครั้งที่สองอีก 
6 สัปดาหถัดไป  และถาผลการรักษาดีจะติดตามผลทางหองปฏิบัติที่ 12 สัปดาห   ซึ่งการติดตาม
ผลการรักษาจะมีผลตอตนทุนคาบริการทางการแพทย  และตนทุนการตรวจทางหองปฏิบัต ิ ซึ่งจะมี
ผลตอตนทุนทางตรงดานการแพทยเชนกัน     
 ดังนั้นเมื่อจัดกลุมผูปวยที่มีการติดตามผลการรักษาจากจํานวนครั้งของการบริการทาง
การแพทย  และจํานวนครั้งของการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือดที่ 4 ครั้ง  
พบวาทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน (p = 0.067 และ 0.358 ตามลําดับ)   แตพบความแตกตางของ
ผูปวยที่มีการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการเมื่อ
จัดผูปวยเปนสองกลุมคือ  กลุมท่ีมีการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ   
กับกลุมที่ไมมีการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ   พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p = 0.002) โดยกลุม Simvastatin มีจํานวนผูปวยท่ีการติดตามอาการไม
พึงประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการนอยที่สุด  ดังตารางที่ 4.8 
 สําหรับการติดตาม CPK จะติดตามเม่ือผูปวยมีอาการปวดเม้ือยกลามเนื้อ  หรือปสสาวะสี
เขม หรือแพทยสงสัยวาเกิด myopathy  หากอาการรุนแรงจะเปน rhabdomyolysis  ซึ่งจาก
การศึกษาน้ีพบวากลุมที่ใช Simvastatin  มีสัดสวนของผูปวยที่มีการติดตามตรวจระดับ CPK  นอย
กวากลุมที่ใช  Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe โดยจํานวนผูปวย
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ที่มีการตรวจระดับ CPK เปน 12 คน (รอยละ 2.6), 31 คน (รอยละ 19.9) และ 5 คน (รอยละ 12.8) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.8  ความถี่ของการติดตามผลการรักษา (N = 654 คน) 
 

การติดตามการรักษา 

จํานวนผูปวย (%) 

Simvastatin Atorvastatin 
การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

p-

value
* 

จํานวนผูปวยทั้งหมด (คน) 459 156 39  
จํานวนคร้ังของการรับบริการทางการแพทย 
     ≤ 4 ครั้ง 
     > 4 ครั้ง 

 
303 (66.0) 
156 (34.0) 

 
112 (71.8) 
44 (28.2) 

 
32 (82.1) 
7 (17.9) 

0.067 
 

จํานวนคร้ังของการติดตามผลการรักษาจาก
การตรวจระดับไขมันในเลือด ** 
     ≤ 4 ครั้ง 
     > 4 ครั้ง 

 
 

444 (96.7) 
15 (3.3) 

 
 

147 (94.2) 
9 (5.8) 

 
 

37 (94.9) 
2 (5.1) 

0.358 

จํานวนคร้ังของการติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาลดไขมันในเลือด ** 
     ไมไดติดตาม : 94 คน (14.4 %) 
     ติดตาม : 560 คน (85.6 %) 
เมื่อพิจารณาจํานวนคร้ังของการติดตาม 
     AST (Min, Max) 
     ALT (Min, Max) 

 
 

80 (17.4) 
379 (82.6) 

 
0, 6 
0, 6 

 
 

10 (6.4) 
146 (93.6) 

 
0, 6 
0, 6 

 
 

4 (10.3) 
35 (89.7) 

 
0, 4 
0, 4 

0.002 
 
 
 

เฉพาะผูที่ติดตาม อาการไมพึงประสงคจาก
การใชยาลดไขมันในเลือด **  
     จํานวนผูปวย (คน) : 560 คน 
          AST ติดตาม ≤ 2 ครั้ง 
          AST ติดตาม > 2 ครั้ง 
 
          ALT ติดตาม ≤ 2 ครั้ง 
          ALT ติดตาม > 2 ครั้ง         

 
 

379 
278 (73.4) 
101 (26.6) 

 
270 (71.2) 
109 (28.8) 

 
 

146 
91 (62.3) 
55 (37.7) 

 
84 (57.5) 
62 (42.5) 

 
 

35 
21 (60.0) 
14 (40.0) 

 
21 (60.0) 
14 (40.0) 

 
 
 

0.021 
 
 

0.008 

*  วิเคราะหโดย Chi-square test, ** จํานวนคร้ังของการติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



68 
 
    4.1   คาเฉลี่ยตนทุนทางตรงดานการแพทย (direct medical cost) โดยวิธี micro-costing 
 ตนทุนทางตรงดานการแพทยในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอด
เลือดที่ไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา  เมื่อปรับการรักษาเปน 
Simvastatin หรือ Atorvastatin หรือ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ติดตอกัน
นาน 6 เดือนหลังเริ่มใชยา พบวากลุมท่ีใช Simvastatin มีตนทุนในการติดตามผลการตรวจระดับ
ไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการมากท่ีสุด (มีตนทุนที่ 93,233.7 บาท คิดเปนรอยละ 
37.1)  ในขณะที่กลุมที่ใช Atorvastatin หรือ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  มี
ตนทุนคายาสูงที่สุด (มีตนทุนคายาเปน 737,691 บาท และ 470,735 บาท คิดเปนรอยละ 91.9  และ 
96.8  ตามลําดับ)    นอกจากน้ีพบวาทั้งสามกลุมมีตนทุนสวนของการติดตามอาการไมพึงประสงค
ของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการนอยที่สุด (11,356.3 บาท, 6,020.3 บาท 
และ 1,389 บาท คิดเปนรอยละ 4.5, 0.7 และ 0.3 ตามลําดับ)  ดังตารางที่ 4.9  
 โดยตนทุนทางตรงดานการแพทยเฉลี่ยตอคนตลอดระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเปนตนทุนที่ได
จากกระบวนการหลัก (ตนทุนคายา  ตนทุนคาบริการทางการแพทย  ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจระดับไขมันในเลือด  และตนทุน การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ  ซึ่งไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event อ่ืนๆ)  มีตนทุนเฉลี่ยเปน 547.2, 5,148.3 
และ 12,468.9 บาทตอคนตอ 6 เดือน ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4.9   
  
ตารางที่ 4.9  ตนทุนทางตรงดานการแพทย: Direct medical cost (N = 654 คน) 
 

ตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(ชวงเวลา 6 เดือน) : บาท 

Simvastatin Atorvastatin 
การรักษารวม
Atorvastatin 
Ezetimibe 

จํานวนผูปวย (คน)  459 156 39 
ตนทุนคายา * (%) 66,117.0 (26.3) 737,691.0 (91.9) 470,735.0 (96.8) 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย (%) 80,440.0 (32.0) 26,280.0 (3.3) 6,200.0 (1.3) 
ตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการ
ตรวจระดับไขมันในเลือด (%) 93,233.7 (37.1) 33,150.7 (4.1) 7,964.1 (1.6) 

ตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงค
ของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ (%) 

11,356.3 (4.5) 6,020.3 (0.7) 1,389.0 (0.3) 

ตนทุนทางตรงดานการแพทย  251,147.0 803,141.8 486,288.1 

ตนทุนเฉล่ีย**: บาท / คน / 6 เดือน  
(95% confidence interval) 

547.2 
(536.9, 557.4) 

5,148.3 
(4,873.6, 5,423.1) 

12,468.9 
(11,926.4, 13,011.5) 

* ตนทุนคายาเปนตนทุนรวมของตนทุนคายาลดไขมันในเลือดและตนทุนคายาแกแพ 
** ตนทุนเฉลี่ย โดยวิธี micro-costing 
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    4.2   ผลการเปรียบเทียบรายละเอียดตนทุนทางตรงดานการแพทย 
 ตนทุนทางตรงดานการแพทยไดแกตนทุนคายา (เปนตนทุนรวมของตนทุนยาลดไขมันใน
เลือดและตนทุนยาแกแพ )  ตนทุนคาบริการทางการแพทย  ตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการ
ตรวจระดับไขมันในเลือด  และตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ พบวาคามัธยฐานของตนทุนทางตรงดานการแพทยทั้งสามกลุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (median ± IQR, 517.0 ± 149.7, 3,910.4 ± 3,326.5, 13,733.7 ± 3.350.0 
บาท, p = 0.0001)  โดยพบความแตกตางของตนทุนคายา (ตนทุนรวมของตนทุนยาลดไขมันในเลือด
และตนทุนยาแกแพ )  และตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการมีคา p = 0.0001, 0.0001 ตามลําดับ  ในขณะที่ตนทุนคาบริการทางการแพทยและ
ตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือดของท้ังสามกลุมไมแตกตางกัน  (p = 
0.163, 0.107 ตามลําดับ)  ดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบตนทุนทางตรงดานการแพทย (N = 654 คน) 
 

ตนทุนทางตรงดานการแพทย 

ตนทุน: median ± IQR (บาท)  
(Range) 

Simvastatin Atorvastatin 
การรักษารวม 
Atorvastatin 
Ezetimibe  

p-value* 

จํานวนผูปวย (คน) 459 156 39  

ตนทุนคายา** 
135.0 ± 52.0 
 (50.0, 302.0) 

3,351.6 ± 3,352.0 
 (1,676.0, 6,703.0) 

13,444.2 ± 3352.0 
 (9,869.0, 13,444.0) 

0.0001 

ตนทุนคาบริการทางการแพทย 160.0 ± 80.0 
 (80.0, 400.0) 

160.0 ± 80.0 
 (80.0, 400.0) 

160.0 ± 40.0 
 (120.0, 280.0) 

0.163 
 

ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจระดับไขมันในเลือด 

197.3 ± 81.0 
 (85.3, 381.7) 

204.7 ± 81.0 
 (85.3, 324.2) 

197.3 ± 81.0 
 (70.5, 324.2) 

0.107 
 

ตนทุนการติดตามอาการไมพึง
ประสงคของยาลดไขมันในเลือด
จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

29.7 ± 22.3 
 (0.0, 117.9) 

29.7 ± 34.4 
 (0.0, 146.7) 

29.7 ± 29.7 
 (0.0, 109.6) 

0.0001 

ตนทุนทางตรงดานการแพทย 517.0 ± 149.7 
 (346.4, 888.5) 

3,910.4 ± 3,326.5 
 (1,972.7, 7,454.0) 

13,733.7 ± 3,350.0 
 (10,316.8, 14,077.9) 

0.0001 

* วิเคราะหโดย Kruskal Wallis Test 
** ตนทุนรวมของตนทุนคายาลดไขมันในเลือดและตนทุนคายาแกแพ 
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5. ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis) 
    5.1 ผลการวิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลและอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม   
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากผลลัพธระดับกลางของ  Simvastatin, Atorvastatin,  
การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ในกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเมื่อ
ใชยานาน 6 เดือน  
 จากการศึกษาน้ีพบวาเมื่อพิจารณาประสิทธิผลเปนรอยละการลดลงของระดับ  LDL-C 
และสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาใหผลสอดคลองกัน  โดยกลุม Simvastatin ให
ประสิทธิผลนอยที่สุดและมีตนทุนถูกที่สุด ในขณะที่การใช Atorvastatin หรือ  การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe  ใหประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนและมีตนทุนเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 4.2 A, 4.2 B 
 

A. Effectiveness: คาเฉล่ียรอยละการลดลงของระดับ LDL-C 
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B. Effectiveness: สัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษามาตรฐาน  
(LDL-C < 100 mg/dL) 
 

 
 
 

รูปที่ 4.2 Cost-effectiveness plane  
 
 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลโดยใชรอยละการลดลงของระดับ LDL-C (CER)  
พบวาการใช Simvastatin มีอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลนอยที่สุด (27.2, 181.9 และ 327.3 บาท
ตอประสิทธิผล  ตามลําดับ) และอัตราสวนตนทุนประสิทธิสวนเพิ่ม (ICER) เปรียบเทียบทั้งสามกลุม
พบวาการใช Atorvastatin มี ICER เปน 561.1 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม และ การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe  มี ICER เปน 747.0 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ตารางที่ 4.11)  
สามารถแสดงความสัมพันธระหวางตนทุนสวนเพิ่มกับประสิทธิผลสวนเพิ่มดังรูปที่ 4.3 
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รูปที่ 4.3 The cost-effectiveness plane and efficient frontier 
 
 เมื่อวิเคราะหผลลัพธระดับกลางจากสัดสวนของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายการรักษา
มาตรฐาน (LDL-C < 100 mg/dL)   และคํานวณตนทุนทางตรงดานการแพทยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
6 เดือนจากจํานวนผูปวยทุกรายในแตละกลุม  เพื่อใหตนทุนที่ไดครอบคลุมตนทุนของผูปวยที่ใหผลใน
การรักษาไมดี (treatment failure)  พบวาการใช Simvastatin มีคา CER นอยที่สุด (8.7, 67.5 
และ 173.7 บาทตอประสิทธิผล  ตามลําดับ)  และคา ICER เปรียบเทียบทั้งสามกลุมพบวาการใช 
Atorvastatin มี ICER เปน 345.9 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม และ  การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe  ใหประสิทธิผลที่ลดลงแตมีตนทุนทางตรงดานการแพทยเพ่ิมข้ึน  
(dominated) ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  การวิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผล และอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม 
 
การรักษาดวยยาลดไขมัน

ในเลือด 
ตนทุนเฉลี่ย* 

(บาท/คน/6 เดือน) 
ประสิทธิผล 
(รอยละ) CER ICER 

ประสิทธิผล : คาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C 
Simvastatin 547.2 20.1 27.2 - 
Atorvastatin 5,148.3 28.3 181.9 561.1 
การรักษารวมของ
Atorvastatin-Ezetimibe 

12,468.9 38.1 327.3 747.0 

ประสิทธิผล : สัดสวนของผูปวยที่บรรลุตามเปาหมายการรักษามาตรฐาน  (LDL-C goal < 100 mg/dL) 
Simvastatin 547.2 63.0 8.7 - 
Atorvastatin 5,148.3 76.3 67.5 345.9 
การรักษารวมของ
Atorvastatin-Ezetimibe 

12,468.9 71.8 173.7 Dominated 
* ตนทุนเฉลี่ยเปนตนทุนท่ีคํานวณจากผูปวยท้ังหมดซึ่งรวมตนทุนของผูปวยท่ีใหผลในการรักษาไมดี (treatment 
failure) 
 

    5.2 ผลการวิเคราะหคาความไมแนนอนของตัวแปรตางๆ (Sensitivity analysis) 
 การ วิเคราะหความไวของ คาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ICER) โดยการ ปรับ
คาตัวแปรที่สําคัญทีละตัวแปรและกําหนดใหตัวแปรอื่นคงท่ี (one-way sensitivity analysis)  ซ่ึงตัว
แปรที่ใชนั้นเปนตัวแปรที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมวาเปนตัวแปรที่มีผลตอความไมแนนอนของคา 
ICER ซึ่งการศึกษาน้ีมีตัวแปรไมมาก  จึงนําตัวแปรที่มีผลทุกตัวแปรเพื่อใชวิเคราะหความไมแนนอน
ของคา ICER ไดแก ตัวแปรดานผลลัพธทางคลินิกจากคาเฉลี่ยรอยละ การลดลงของระดับ  LDL-C, ตัว
แปรดานตนทุนทางตรงดานการแพทย ,  ตัวแปรตนทุนคายา (ตนทุนรวมของตนทุนยาลดไขมันใน
เลือดและตนทุนยาแกแพ ), ตัวแปรตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
(ตนทุนรวมของตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือด  และตนทุนการ
ติดตามอาการไมพึงประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ ),  ตัวแปรตนทุน
คาบริการทางการแพทย ของ Simvastatin  Atorvastatin และ  การรักษารวมของ Atorvastatin 
กับ Ezetimibe  ซึ่งทําการวิเคราะหโดยใชคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน   
ดังแสดงตารางที่ 4.12  และรูปที่ 4.4 และใชคาตนทุนต่ําสุด-ตนทุนสูงสุด ดังแสดงตารางที่ 4.13 และ
รูปที่ 4.5  
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะหความไมแนนอนของคา ICER วิธี One-way sensitivity analysis 
                    โดยใชคาความเชือ่ม่ันทีร่อยละ 95 ของการวิเคราะหเชิงอนุมาน   
 

ตัวแปร Base 
value 

95% Confidence 
interval 

ICER (บาทตอผลลัพธสวนเพ่ิม) 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

Base 
value 

Lower 
bound 

Upper 
bound 

ประสิทธิผล : คาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C 
Atorvastatin 28.4 24.5 32.2 561.1 1,070.0 383.4 
การรักษารวม Atorvastatin-
Ezetimibe 

38.2 32.6 43.7 747.0 1,743.0 478.5 

ตนทุนทางการแพทย (บาทตอคน) ของ Atorvastatin 
ตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(direct medical cost) 

5,148.3 4,873.6 5,423.1 561.1 527.6 594.6 

ตนทุนคายา* (drug cost) 5,148.3 4,874.0 5,422.6 561.1 527.7 594.6 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย 
(OPD visit cost) 

5,148.3 5,139.7 5,156.8 561.1 560.1 562.1 

ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจหองปฏิบัติการ** 
(lab cost) 

5,148.3 5,137.7 5,158.9 561.1 559.8 562.4 

ตนทุนทางการแพทย (บาทตอคน) ของการรักษารวม Atorvastatin-Ezetimibe 
ตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(direct medical cost) 

12,468.9 11,926.4 13,011.5 747.0 691.6 802.4 

ตนทุนคายา* (drug cost) 12,468.9 11,927.6 13,010.3 747.0 691.8 802.2 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย 
(OPD visit cost) 

12,468.9 12,456.8 12,480.9 747.0 745.8 748.2 

ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจหองปฏิบัติการ** 
(lab cost) 

12,468.9 12,443.3 12,494.5 747.0 744.4 749.6 

* ตนทุนรวมของตนทุนคายาลดไขมันในเลือดและตนทุนคายาแกแพ 
** ตนทุนรวมของตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือด  และตนทุนการติดตามอาการไม
พึงประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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A. Simvastatin เทียบกับ Atorvastatin 
 

 
 

B. Atorvastatin เทียบกับการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe   
 

 
 
รูปที่ 4.4 One-way sensitivity analysis โดย 95% confidence interval 
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ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะหความไมแนนอนของคา ICER วิธี One-way sensitivity analysis  
                    โดยใชคาตนทุนต่ําสุด-ตนทุนสูงสุด 
 

ตัวแปร Base 
value 

Min-Max ICER (บาทตอผลลัพธสวนเพ่ิม) 

Min Max 
Base 
value 

Min Max 

ตนทุนทางการแพทย (บาทตอคน) ของ Atorvastatin 
ตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(direct medical cost) 

5,148.3 1,972.7 7,454.0 561.1 173.8 842.3 

ตนทุนคายา* (drug cost) 5,148.3 2,095.5 7,122.5 561.1 188.8 801.9 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย 
(OPD visit cost) 

5,148.3 5,059.8 5,379.8 561.1 550.3 589.3 

ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจหองปฏิบัติการ** 
(lab cost) 

5,148.3 4,997.4 5,368.0 561.1 542.7 587.9 

ตนทุนทางการแพทย (บาทตอคน) ของการรักษารวม Atorvastatin-Ezetimibe 
ตนทุนทางตรงดานการแพทย 
(direct medical cost) 

12,468.9 10,316.8 14,077.9 747.0 527.4 911.2 

ตนทุนคายา* (drug cost) 12,468.9 10,267.8 13,842.8 747.0 522.4 887.2 
ตนทุนคาบริการทางการแพทย 
(OPD visit cost) 

12,468.9 12,429.9 12,589.9 747.0 743.0 759.3 

ตนทุนการติดตามผลการรักษา
จากการตรวจหองปฏิบัติการ** 
(lab cost) 

12,468.9 12,314.4 12,662.8 747.0 731.2 766.8 

* ตนทุนรวมของตนทุนคายาลดไขมันในเลือดและตนทุนคายาแกแพ 
** ตนทุนรวมของตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือด  และตนทุนการติดตามอาการไม
พึงประสงคของยาลดไขมันในเลือดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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A. Simvastatin เทียบกับ Atorvastatin 
 

 
 

B. Atorvastatin เทียบกับการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe   
 

 
 
รูปที่ 4.5 One-way sensitivity analysis โดย ตนทุนต่ําสุด-ตนทุนสูงสุด 
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 จากงานวิจัยนี้พบวาตัวแปรที่มีผลตออัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มมากท่ีสุดเปนตัว
แปรผลลัพธทางคลินิกคือรอยละการลดลงของระดับ LDL-C  ซึ่งสงผลใหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผล
สวนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 31.7 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 90.7 ในกลุม Atorvastatin โดยถา
ผลลัพธทางคลินิกจากรอยละการลดลงของระดับ LDL-C  เปนรอยละ 24.5  ประสิทธิผลลดลงรอยละ 
3.9  (คิดเปนรอยละ 13.7)  จะมีคา ICER เทากับ 1,070.0 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม  และจะทําให
คา ICER เปลี่ยนแปลงรอยละ 90.7   ในกรณีที่รอยละการลดลงของระดับ LDL-C  เปนรอยละ 32.2 
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนรอยละ 3.8 (คิดเปนรอยละ 13.4)  จะใหคา ICER เทากับ 383.4 บาทตอ
ประสิทธิผลสวนเพิ่ม และจะทําใหคา ICER เปลี่ยนแปลงรอยละ 31.7  นอกจากน้ีการปรับตนทุน
ทางตรงดานการแพทยจะสงผลตออัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนและ
ลดลงประมาณรอยละ 6 เชนเดียวกับตัวแปรตนทุนคายา เนื่องจากตนทุนทางตรงดานการแพทยสวน
ใหญเปนตนทุนคายาเปนหลักจึงทําใหการปรับคาของท้ังสองตัวแปรใหผลใกลเคียงกัน  สําหรับตัวแปร
ตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ   และตัวแปรตนทุนคาบริการทาง
การแพทยมีผลตออัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มเพียงเล็กนอย ดังตารางที่ 4.12 และรูปที่ 4.4 
A  โดยเมื่อมีการปรับตัวแปรตนดานตนทุนโดยใชตนทุนต่ําสุดและตนทุนสูงสุดมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ดังตารางที่ 4.13 และรูปที่ 4.5 A  
 กลุมที่ใช การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
เชนเดียวกับกลุม Atorvastatin โดยตัวแปรผลลัพธทางคลินิกคือรอยละการลดลงของระดับ LDL-C  
มีผลตอการเปล่ียนแปลงคาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มมากท่ีสุด ทําใหคาอัตราสวนตนทุน
ประสิทธิผลสวนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 35.9 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 133.3  โดยถารอยละ
การลดลงของระดับ LDL-C  เปนรอยละ 32.6 ประสิทธิลดลงรอยละ 5.6 (คิดเปนรอยละ 14.7)  จะมี
คา ICER เทากับ 1,743.0 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม  และจะทําใหคา ICER เปลี่ยนแปลงรอยละ 
133.3 และในกรณีท่ีรอยละการลดลงของระดับ LDL-C  เปนรอยละ 43.7 ประสิทธิเพิ่มข้ึนรอยละ 
5.5 (คิดเปนรอยละ 14.4)  จะใหคา ICER เทากับ 478.5 บาทตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม  และจะทําให
คา ICER เปลี่ยนแปลงรอยละ 35.9  โดยตัวแปรอื่นๆ มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับกลุม 
Atorvastatin ดังรูปท่ี 4.4 B  โดยเมื่อมีการปรับตัวแปรตนดานตนทุนโดยใชตนทุนต่ําสุดและตนทุน
สูงสุดมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ดังตารางที่ 4.13 และรูปที่ 4.5 B  
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
รูปแบบการใชยาลดไขมันในเลือดของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 
 แนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปของการใชยาลดไขมันในเลือดที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  กรม
แพทยทหารอากาศในผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด  พบวาผูปวยรอยละ 61.8 ใช
ยาขนาดมาตรฐาน (Simvastatin 10-20 mg/day และ Atorvastatin 10 mg/day) และ 
Simvastatin เปนยารักษาท่ีใชในเวชปฏิบัติปจจุบัน  โดยกลุม Atorvastatin สวนใหญใชขนาดเขม 
(Atorvastatin 20 – 40 mg/day) เนื่องจากกลุมผูปวยที่ศึกษาเปนกลุมที่ผลการรักษาไมดีและเคยใช
ยาขนาดมาตรฐาน  หรือผูปวยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  การใชยาขนาดเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ลดระดับ LDL-C  สวนกลุม Simvastatin ยังคงใชยาขนาดมาตรฐานอาจเปนเพราะผูปวยที่ศึกษาเปน
กลุมผูสูงอายุ  มีโรครวมและยารวมหลายชนิด  ดังนั้นการใช Simvastatin ในขนาดท่ีสูงอาจพบ
ปญหาอาการไมพึงประสงคจากยาหรือปญหาอันตรกิริยาระหวางยาที่ผูปวยไดรับ ทําใหเปนขอจํากัด
ของการปรับขนาดยา Simvastatin  สวนกลุมที่ใชการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe 
ใชยาขนาดเขมเนื่องจากผูปวยในกลุมนี้มีระดับ LDL-C และ TC กอนเริ่มใชยาสูงกวากลุมอ่ืนแมวาจะ
ไมแตกตางกันทางสถิติ 
 Simvastatin เปนยาลดไขมันในเลือดที่ใชรักษามากท่ีสุดในปจจุบัน   เนื่องจากเปนยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ก   และมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรของประเทศไทยพบวา Simvastatin 
ควรเปนทางเลือกอันดับแรก  สําหรับการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิที่มีความเส่ียง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 และการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดทุติยภมูิ[54, 55, 57]   
โดยการใช Simvastatin สามารถลดคาใชจายในการนอนโรงพยาบาลดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดได
รอยละ 20[63]  สอดคลองกับการศึกษาของ Arnold S.V. et al โดย AHA ในป 2014  ที่ทําเพ่ือ
ศึกษารูปแบบการใชยากลุม Statin ของผูปวยกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ไมมีประวัติใชยากลุม  
Statin มากอน  พบวารอยละ 87 ของผูปวยกลุมดังกลาวใชยากลุม Statin โดยรอยละ 74 ใชยา
ขนาดมาตรฐาน มีเพียงรอยละ 26 ใชยาขนาดเขมซึ่งเปนขนาดท่ีสามารถลด LDL-C มากกวารอยละ 
50  โดยยาขนาดเขมมักใชในกลุมผูปวยที่มีระดับ LDL-C สูง หรือมีภาวะ STEMI (ST-segment 
elevation myocardial infarction)  เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดซ้ําและยา 
Statin ขนาดเขมใหประโยชนมากกวาขนาดมาตรฐาน[64] และการศึกษาของ Munawar M. et al  
ที่ทําการสํารวจผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดของประเทศอินโดนีเซียพบวา รอยละ 
82.3   ของผูปวยใชยากลุม Statin โดย Simvastatin เปนยาที่ใชมากที่สุดในเวชปฏิบัติทั่วไป (รอยละ 
42.8)  และใชในขนาดนอยกวา 20 mg/day[65]  เชนเดียวกับการศึกษาของ Karalis D.G. et al 
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ที่ศึกษาในกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวารอยละ 87  ของผูปวยใชยากลุม  Statin โดยรอย
ละ 44 ใช Simvastatin มากท่ีสุด [66] นอกจากน้ีกลุมผูปวยชาวเอเชียไมจําเปนตองใชยา  Statin 
ขนาดเขมเทากับกลุมประเทศยุโรปเนื่องจากการใชยาขนาดมาตรฐานมีประสิทธิผลตอการลดระดับ 
LDL-C ไดตามเปาหมายของการรักษา [67]  ซึ่งแสดงวาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหาร
อากาศมีแนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปตามแนวทางการรักษาท่ีกําหนดตามแนวทางของ NCEP ATP III 
และสอดคลองกับขอมูลในของประเทศอ่ืนๆ   
 
ผลลัพธทางคลินิก (Clinical outcomes) 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบยอนหลังจากการทบทวนประวัติจากเวชระเบียนของผูปวย
แตละรายตามเวชปฏิบัติทั่วไปของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ  ซึ่งเปน
โรงพยาบาลตติยภูมิดานโรคหัวใจ  และจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยดานแพทยมีผลตอ
การวางแผนการรักษาซ่ึงมีผลตอผลลัพธทางคลินิก [27, 65 – 68]   ซึ่งทางโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
กรมแพทยทหารอากาศใหการรักษาในชวงวิกฤติหรือในปแรกแกผูปวยโดยแพทยเฉพาะทางดาน
โรคหัวใจเปนหลัก  และในปตอไปจะไดรับการรักษาจากแพทยอายุรกรรมทั่วไปซึ่งจากผลการศึกษาน้ี
พบวาทั้งสามกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.525)   แสดงวาการรักษาท้ังสามกลุมไดรับ
ผลจากปจจัยดานแพทยผูกําหนดแนวทางการรักษาไมแตกตางกัน  
 
1. ผลการลดลงของระดับไขมันในเลือดที่ 6 เดือน  
 การศึกษาน้ีพิจารณาเฉพาะกลุมผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมี
ประวัติใชยาลดไขมันในเลือดมากอนแตไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา  ดังนั้นระยะเวลาการประเมินผลการลดระดับไขมันในเลือดมีความสําคัญ โดยงานวิจัยนี้คัด
เฉพาะผูที่ไดรับยาลดไขมันในเลือดติดตอกัน 6 เดือน   ซึ่งพบวาทั้งสามกลุมมีระยะเวลาในการติดตาม
ระดับไขมันในเลือดไมแตกตางกัน (median ± IQR เปน 158 ± 61 วัน)  ดังนั้นประสิทธิผลท่ีไดจึง
เปนประสิทธิผลจากการรักษาปจจุบัน   ซึ่งผลการศึกษาน้ีพบวาการรักษาดวย Simvastatin, 
Atorvastatin และ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe มีประสิทธิผลดีตอการลดระดับ 
LDL-C และ TC โดยมีผลตอ HDL-C และ TG ไมแตกตางกัน  (ตารางที่ 4.5) 
 
2. ผลลัพธของคาเฉล่ียรอยละการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด  
 เมื่อพิจารณาเปาหมายของการรักษาจากระดับ LDL-C พบวากลุม Simvastatin มี
คาเฉลี่ยรอยละการลดลงของระดับ LDL-C นอยที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะขนาดยาท่ีผูปวยไดรับ โดย
กลุม Simvastatin ใชยาขนาดมาตรฐาน (10 – 20 mg/day)  สวนกลุม Atorvastatin และ การ
รักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ใชยาขนาดเขม (Atorvastatin ขนาด 20 – 40 
mg/day)  ซึ่งมีงานวิจัยทางคลินิกใหขอมูลดานประสิทธิผลในการลดระดับ LDL-C ดวยยา Statin วา
ประสิทธิผลจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใชยาขนาดสูงขึ้น [37]  หรือประสิทธิผลเพิ่มข้ึนเมื่อใชยา  Statin ที่มีความ
แรงมากข้ึน (high-potency Statin เชน Atorvastatin) [37, 68]  หรือการใชรวมกับยาลดไขมันกลุม
อ่ืนที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกตางกันก็สามารถเพ่ิมประสิทธิผลในการลดระดับ LDL-C ไดเชนกัน  เชน



81 
 
การรักษารวมของ  Statin กับ Ezetimibe สามารถลด LDL-C ไดมากกวาการปรับขนาดยา  Statin 
เปนสองเทา [32, 69 – 72]  นอกจากน้ีการใชการรักษารวมของ  Statin กับ Ezetimibe สามารถลด
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีไดรอยละ 25  และโรคหลอดเลือดสมองไดรอยละ 20[73]  มี
งานวิจัยทางคลินิกในผูปวย aortic stenosis ที่ไดรับการรักษาดวยการรักษารวมของ Simvastatin 
กับ Ezetimibe พบวาสามารถลดเหตุการณของโรคหัวใจขาดเลือดไดแตกตางอยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ (hazard ratio = 0.78, 95 percent confidence interval = 0.63 – 0.97, p = 0.02) 
เมื่อเทียบกับยาหลอก  [74]   โดยอางจากทฤษฎีของยาท้ังสองชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์แตกตางกัน 
โดยยา Statin จะยับยั้งการสราง TC (endogenous pathway) ในขณะที่ Ezetimibe จะการยับยั้ง
การดูดซึม TC ที่ทางเดินอาหาร (exogenous pathway)  ดังนั้นการใช Ezetimibe ซึ่งมีกลไกการ
ออกฤทธ์ิที่ตางจากยา  Statin จึงเพ่ิมประสิทธิผลในการลดระดับ LDL-C และ TC ได[75]   ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Ruggenenti P. et al. ที่สนับสนุนประสิทธิผลของการรักษารวมดวย 
Statin กับ Ezetimibe ในผูปวยโรคเบาหวานใหผลในการรักษาดีกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ใช  Statin 
ชนิดเดียว[76]    
 ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหเฉพาะผูปวยที่ใชยาขนาดเขมจํานวน 250 คน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการลด LDL-C ไดมากกวารอยละ 40 ไดแก Simvastatin 40 mg/day และ 
Atorvastatin 20 – 40 mg/day)   พบวาแนวโนมของคาเฉล่ียรอยละการลดลงของระดับ LDL-C ไม
แตกตางจากขนาดยาท่ีใชตามเวชปฏิบัติทั่วไป   โดยกลุม Simvastatin ไมสามารถลดระดับ LDL-C 
หรือ TC ไดเทาเทียมกับกลุม Atorvastatin หรือ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe 
(รอยละการลดระดับ LDL-C เมื่อใชยาขนาดเขมเปนรอยละ  -13.8 ± 32.3, -28.0 ± 24.8, -37.8 ± 
17.2 ตามลําดับ, p = 0.0001  และรอยละการลดระดับ TC เปนรอยละ -10 ± 21.8, -20.6 ± 17.5, 
-23.3 ± 16.2 ตามลําดับ, p = 0.0001)   ซึ่งแสดงวาแมมีขอจํากัดเรื่องขนาดยาแตผลตอระดับ LDL-
C ใหขอสรุปเชนเดียวกันคือ การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe มีประสิทธิผลในการ
ลดระดับ LDL-C ไดดีที่สุด รองมาเปน Atorvastatin และ Simvastatin ตามลําดับ 
 
3. ผลลัพธจากสัดสวนของผูปวยท่ีบรรลุเปาหมายการรักษาตามแนวทาง NCEP ATP III 
 งานวิจัยนี้พบวากลุม Atorvastatin หรือ  การรักษารวมของ Atorvastatin กับ 
Ezetimibe มีสัดสวนของผูปวยบรรลุเปาหมายการรักษาสูงกวากลุม Simvastatin  และแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.7)  เมื่อกําหนดเปาหมายการรักษาแบบมาตรฐานในกลุมผูปวย
โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงจัดเปนกลุมที่มีความเส่ียงสูงตอการเกิด CHD  พบวา
กลุม Atorvastatin ใชยาขนาด 20 mg/day มีสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษามากกวา
กลุมท่ีใชการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ซึ่งใช Atorvastatin 40 mg/day และ 
Ezetimibe 10 mg/day  แสดงวาการใช Statin ในขนาดท่ีสูงขึ้น ไมไดเพ่ิมสัดสวนของผูปวยที่บรรลุ
เปาหมายการรักษาสอดคลองกับการศึกษาของ Lee K.K.C. et al [77]   
 ที่อธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาวา ระดับ LDL-C 
กอนเริ่มการรักษาเปนปจจัยที่มีผลตอการบรรลุเปาหมายการรักษามากที่สุด [67, 77-78]  โดยสัดสวน
ของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาลดลงรอยละ 64 เมื่อระดับ LDL-C เพ่ิมข้ึน 38 mg/dL (odds 
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ratio = 0.637, 95 percent confidence interval = 0.449 – 0.904) [77]  รวมทั้งปจจัยดาน
ความรุนแรงของความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [65, 68, 77]  โดยผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปน CHD หรือ CHD risk equivalent  หรือกลุมที่มีความเส่ียงสูงเชนมีภาวะ metabolic 
syndrome มีสัดสวนของผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาตํ่ากวารอยละ 19 (odds ratio = 0.192, 
95 percent confidence interval = 0.080 – 0.459) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับการ
วินิจฉัย[77]  นอกจากน้ีปจจัยของแพทย (แพทยเฉพาะทางดานหัวใจ  จะกําหนดแนวทางการรักษาท่ี
มีประสิทธิผลตอการบรรลุเปาหมายการรักษามากกวาแพทยทั่วไป  เนื่องจากประสบการณในการ
ทํางาน การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากกวาและมีความสนใจในแนวทางการรักษามากกวา
แพทยทั่วไป )  ปจจัยของผูปวยเอง (ความรวมมือในการรักษาท้ังการปรับพฤติกรรม และการใชยา )  
และปจจัยภายนอก (ความทนตอยา  และระยะเวลาในการใหคําแนะนําในการรักษา)  มีผลตอผลลัพธ
นี้เชนกัน [27, 65 – 68]    ซึ่งกลุมผูปวยที่บรรลุเปาหมายการรักษาจะมีชวงระยะเวลาของการปลอด
โรคหัวใจและหลอดเลือดยาวนานกวากลุมที่ไมบรรลุเปาหมายการรักษา โดยคามัธยฐานของ  
cardiovascular event-free time เปน 396 วัน และ 61 วัน ตามลําดับ [77]    จากผลการศึกษา
ของงานวิจัยนี้พบวากลุมที่ใช การรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe มีระดับ LDL-C และ 
TC สูงกวากลุมอื่น จึงอาจเปนสาเหตุใหสัดสวนของผูปวยที่บรรลุตาม เปาหมายการรักษามาตรฐาน
นอยกวากลุมท่ีใช Atorvastatin    
 ดังนั้นการเลือกชนิดของยาลดไขมันในเลือดควรพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของผูปวย
แตละราย  ระดับ LDL-C กอนเริ่มการรักษา  ขนาดยาที่เหมาะสมตอประสิทธิผลในการลดระดับ 
LDL-C  และเปาหมายของการรักษาซึ่งเปนเปาหมายเฉพาะของผูปวยแตละราย  
 
ผลลัพธดานตนทุน (Cost outcomes) 
 ความถี่ของการติดตามผลการรักษามีผลตอตนทุนคาบริการทางการแพทย  และตนทุน
การตรวจทางหองปฏิบัติการ (การติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือด และการ
ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดไขมันในเลือด ) ซึ่งมีผลตอตนทุนทางตรงดานการแพทย   
จากผลการศึกษาน้ีพบวา   ความถี่ของการรับบริการทางการแพทย และความถ่ีของการติดตาม
ผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน  แตพบความแตกตางของ
ความถี่ของการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทางหองปฏิบัติการเทานั้น  (ตารางที่ 4.8)  
โดยกลุมที่ใช Simvastatin มีสัดสวนของผูปวยที่ติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการนอยที่สุด (รอยละ 82.6  ในขณะที่กลุมที่ใช Atorvastatin หรือการรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe มีสัดสวนที่สูงกวาเปนรอยละ 93.6  และ 89.7 ตามลําดับ)  เนื่องจาก
ปจจัยดานขนาดยาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยกลุม Simvastatin ใชยาในขนาดมาตรฐาน และ
กลุม Atorvastatin หรือการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe ใชยาในขนาดเขม   ซึ่งการ
ใชยาในกลุม Statin ในขนาดเขมสามารถเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ไดมากกกวาการใชยาในขนาดมาตรฐาน[29] 
 เมื่อพิจารณาตนทุนเฉลี่ยของตนทุนทางตรงดานการแพทยในชวง 6 เดือน  จากศึกษาน้ี
พบวากลุม Simvastatin มีตนทุนทางตรงดานการแพทยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 6 เดือนต่ําที่สุด  โดย
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ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือดคิดเปนรอยละ 
37.1 ของตนทุนทางตรงดานการแพทย รองลงมาเปนตนทุนคาบริการทางการแพทยคิดเปนรอยละ 
32.0 และตนทุนคายาคิดเปนรอยละ 26.3  ตามลําดับ เนื่องจาก Simvastatin   เปนยาสามัญท่ีมี
ชีวสมมูลกับยาตนแบบจึงมีตนทุนคายาถูกที่สุด  ในขณะที่กลุมที่ไดรับ Atorvastatin หรือ การรักษา
รวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe มีตนทุนคายาเปนตนทุนสวนใหญ (รอยละ 91.9 และ 96.8 
ตามลําดับ) เนื่องจากเปนยาตนแบบ (ตารางที่ 4.9)   
 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบวาทั้งสามกลุมมีตนทุนสวนนี้นอยที่สุด (ตารางที่ 4.9)  เนื่องจากทางโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศมีนโยบายการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาลดไขมัน
ในเลือดในระบบยา จากการสอบถามอาการปวดเม้ือยกลามเนื้อของผูปวยทุกครั้งที่มาพบแพทย  
เลือกใชยาขนาดนอยท่ีสุดที่ใหผลในการรักษาดีท่ีสุด  หลีกเลี่ยงการใชยาที่เกิดปญหาอัตรกิริยา
ระหวางยา  ระวังการใชยาในกลุมที่มีความเสี่ยง (ผูสูงอายุ  ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะโรคไตเร้ือรัง เปน
ตน)  และหยุดใชยาลดไขมันในเลือดเม่ือผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิด rhabdomyolysis (ผูที่มี
บาดแผลรุนแรง หรือผูที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน เปนตน ) ซึ่งผลจากการทบทวนประวัติการใชยา
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน พบวาแพทยสามารถประเมินอาการไมพึงประสงคหรือผลขางเคียงจากการ
ใชยาไดอยางรวดเร็ว  และสามารถปองกันอาการไมพึงประสงคหรือผลขางเคียงท่ีรุนแรง   โดยเมื่อพบ
อาการไมพึงประสงคแพทยจะพิจารณาหยุดใชยาและติดตามผล   ซึ่งผูปวยสามารถกลับสูสภาวะปกติ
ไดเองโดยไมจําเปนตองใหการรักษาอ่ืนเพิ่มเติม  จึงไมมีตนทุนในการรักษาอาการไมพึงประสงคหรือ
ผลขางเคียงท่ีรุนแรงในงานวิจัยนี้ ทําใหตนทุนในสวนนี้นอยที่สุด   
 ดังนั้นตนทุนที่ทําใหตนทุนทางตรงดานการแพทยที่มีความแตกตางกันคือตนทุนคายา 
และ ตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ (ตารางที่ 4.10)    
เนื่องจากประสิทธิผลของการรักษาและอาการไมพึงประสงคจากการใชยาขึ้นกับขนาดของยา Statin 
(dose dependent) หรือประสิทธิผลเพิ่มข้ึนเมื่อใชยาสองชนิดที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกตางกัน     
ซึ่งการศึกษาน้ีไมรวมตนทุนในการรักษา CVD event อ่ืนๆ เนื่องจากเปนการศึกษาในระยะสั้น (6 
เดือน)   
 
ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis) 
 การศึกษาน้ีใช Simvastatin ขนาดมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ (comparator) ที่
เหมาะสม เนื่องจากมีความสามารถในการลด LDL-C ไดรอยละ 30 – 40[19-24]  ซ่ึง Simvastatin 
40 mg/day  ใหความคุมคามากท่ีสุดและแนะนําใหใชเปนอันดับแรกแตการศึกษาดังกลาวเปน
การศึกษาในประเทศยุโรปไมรวมประเทศเอเชีย [79-80]  ซึ่งผูปวยชาวเอเชียไมจําเปนตองใชยา  
Statin ขนาดเขมเทากับประเทศยุโรป    เนื่องจากการใชยาขนาดมาตรฐานมีประสิทธิผลตอการลด
ระดับ LDL-C ไดตามเปาหมาย[67]    
 การศึกษาน้ีพบวา Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  
เปนการรักษาท่ีใหประสิทธิผลเพิ่มข้ึน และมีตนทุนทางตรงดานการแพทยเพ่ิมข้ึน (รูปที่ 4.2 A และ 
4.2 B)  ดังนั้นการตัดสินใจเลือกการรักษาจึงตองใชหลักการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรซึ่งในงานวิจัย
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นี้พิจารณาจากอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ICER)   พบวาการใช Atorvastatin ใหคา ICER 
ดีที่สุด  โดยการเพ่ิมการรักษารวมดวย Ezetimibe  จะใหเพิ่มประสิทธิผลตอความสามารถในการลด
ระดับ LDL-C ไดเพ่ิมข้ึนและมีตนทุนทางตรงดานการแพทยเพ่ิมข้ึนเชนกัน    แตในกรณีที่กําหนด
เปาหมายการรักษามาตรฐาน  พบวาการรักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  ไมพบความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร  (dominanted , มีตนทุนเพ่ิมข้ึน แตประสิทธิผลลดลง)    
 เมื่อวิเคราะหความไมแนนอนของตัวแปรพบวาตัวแปรผลลัพธทางคลินิกจากคาเฉลี่ยรอย
ละการลดลงของระดับ LDL-C  มีผลตอการเปล่ียนแปลงคา ICER ของการศึกษาน้ีมากที่สุดแตไมมีผล
ตอขอสรุปของ ICER  และจากการปรับตัวแปรดานตนทุนในมุมมองของโรงพยาบาลซึ่งการศึกษาน้ี
เปรียบเทียบ Simvastatin ซึ่งเปนยาสามัญกับ Atorvastatin และการรักษารวมของ Atorvastatin 
กับ Ezetimibe  ซึ่งเปนยาตนแบบมีผลใหคา ICER ที่ไดสูงกวาการเปรียบเทียบระหวางยาสามัญ
ดวยกัน แตเมื่อพิจารณาจากราคากลางตามบัญชียาหลักแหงชาติพบวา Atorvastatin ที่เปนยาสามัญ
มีตนทุนสูงกวายาสามัญของ Simvastatin   แตอยูในชวงที่มีการปรับคาความไมแนนอนของตัวแปร 
ดังนั้นขอจํากัดดานยาสามัญกับยาตนแบบจึงไมมีผลตอขอสรุปของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล
ของการศึกษาน้ี   ซึ่งการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตองคํานึงถึงเงินงบประมาณของโรงพยาบาล
ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกการรักษาท่ีมีความคุมคาสูงสุด   
 มีการศึกษาท่ีประเทศสเปนในกลุมผูปวย familial hypercholesterolemia  มี
วัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (CEA)  เปรียบเทียบระหวาง Atorvastatin กับ การ
รักษารวมของ Atorvastatin กับ Ezetimibe  เทียบกับกลุมควบคุม  ซึ่งประเมินประสิทธิผลจาก
จํานวนชีวิตที่ยืนยาว (life-expectancy)  โดยการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจากอัตราสวนตนทุน
ประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ICER) ในมุมมองของระบบสุขภาพของประเทศสเปน  พบวาการใช 
Atorvastatin ขนาดสูงสุดจะใหตนทุนประสิทธิผลดีที่สุดโดยแนะนําใหเลือกใช Atorvastatin 80 
mg/day   ซึ่งการใชรวมกับ Ezetimibe สามารถเพ่ิมประสิทธิผลใหดียิ่งขึ้น  ดวยตนทุนที่เพ่ิมข้ึน 
(กําหนดเสนแบงความคุมคาที่ 20,000 ดอลลารตอปชีวิตที่ยืนยาว) [81]   นอกจากน้ีมีการศึกษา
ทางเศรษฐศาสตรที่วิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน (CUA) พบวา Atorvastatin 10 mg/day มีความ
คุมคาในการปองกันปฐมภูมิตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีของผูปวยโรคเบาหวาน [82]   
และการศึกษาของคุณธิติมา คงนคร และคณะพบวา  Atorvastatin 80 mg/day มีความคุมคาใน
การปองกันทุติยภูมิตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยกลุม 
Atorvastatin มีตนทุนคายาสูงกวากลุมเปรียบเทียบ แตตนทุนในการดูแลผูปวยภาวะวิกฤติ  หลัง
ภาวะวิกฤติ  และตนทุนในการติดตามผลการรักษาจากการนัดเปนผูปวยนอกตํ่ากวากลุมเปรียบเทียบ
[83] แตเปนการศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก   ซึ่งการศึกษาท่ีผานมามีระเบียบวิธีการวิจัยแตกตาง
จากการศึกษาน้ีแตใหขอสรุปที่ตรงกัน  โดยพบความคุมคาจากการใช Atorvastatin และการเพ่ิมการ
รักษาดวย Ezetimibe จะใหประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ดวยตนทุนที่สูงขึ้นเชนกัน 
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ขอจํากัดของการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบยอนหลัง 1 ป   ตามเวชปฏิบัติทั่วไปเฉพาะโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศเพียงแหงเดียว  โดยขอมูลที่ไดจากการทบทวนประวัติการรักษา
ของผูปวยแตละราย (primary data) จากการใชยาสูตรปจจุบันติดตอกัน 6 เดือน  ดังนั้นลักษณะของ
ขอมูลที่ใชในการศึกษาน้ีจึงครบถวนตรงตามวัตถุประสงค     แตความรวมมือในการรักษาเปนการ
ประมาณคาจากการหาคา PDC เทานั้นซึ่งทางโรงพยาบาลมีนโยบายการจายยาเกินวันนัดประมาณ 2-
5 วัน จึงทําใหคา PDC มีคาสูงกวารอยละ 100  และไมมีการสัมภาษณเพ่ิมเติม   ขอมูลจึงไมรวมบาง
ประเด็น  เชนประเด็นการซื้อยาทานเองท่ีอาจทําใหเกิดปญหาอันตรกิริยาระหวางยาได   และความ
รวมมือในการปรับพฤติกรรมซึ่งการปรับพฤติกรรมควรเปนประโยชนตอระดับไขมันในเลือดเชนการ
ออกกําลังกาย 5 ครั้งตอสัปดาห นานครั้งละ 30 นาที  รวมทั้งปญหาเรื่องอันตรกิริยาระหวางยาที่ใช
รวมกันเปนตน  ดังนั้นการพัฒนาแบบสอบถาม  และเก็บรวบรวมขอมูลไปขางหนา  นาจะไดขอมูลที่
ถูกตองมากยิ่งขึ้น   
 ระยะการติดตามผลการรักษา 6 เดือน   ซึ่งอาจไมเพียงพอสําหรับกลุมโรคเรื้อรังท่ีมีการ
ดําเนินไปของโรคอยางตอเนื่องหลายปและตนทุนการรักษาในระยะยาวในการรักษา CVD event 
อ่ืนๆ    แตอยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาวเพียงพอตอการประเมินผลลัพธระดับกลางคือระดับ LDL-
C และขอมูลที่ไดสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสมของผูปวย
โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุเปาหมายของการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ได   โดยตนทุนการรักษาในระยะยาวจะมีตนทุนทางออม (Indirect cost) เพ่ิมข้ึน ดังนั้นการ
พิจารณาผลลัพธในระยะยาวควรพิจารณาในมุมมองทางสังคม ซึ่งจะพิจารณาทั้งตนทุนทางตรงและ
ทางออม  ครอบคลุมผลลัพธไมวาจะเกิดกับสวนใด  แตทั้งน้ีการพิจารณามุมมองควรเลือกให
เหมาะสมกับผูที่จะนําขอมูลไปใชประโยชน  รวมทั้งการกําหนดตนทุนและผลลัพธตองสอดคลองกับ
มุมมองเชนกัน  ซึ่งในการศึกษาน้ีพิจารณาในมุมมองของโรงพยาบาลผูรับผิดชอบคาใชจาย  ดังนั้นการ
วิเคราะหตนทุนประสิทธิผลจึงพิจารณาจากตนทุนทางตรงดานการแพทย  และผลลัพธระดับกลาง
จาก LDL-C  ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ 
 งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะผูปวยนอกโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุ
เปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  โดยผูปวยตองใชยาติดตอกัน 6 เดือน
ดังนั้นจึงไมรวมผูปวยที่ใชยาไมครบจากสาเหตุอื่นๆ (ไดแกผูที่เกิดอาการไมพึงประสงคหรือ
ผลขางเคียงจากยา  ผูที่มีการปรับการรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดชนิดอื่นหรือเพ่ิมชนิดของยาลด
ไขมันในเลือด  ผูที่หยุดใชยาหรือขาดการติดตามผลการรักษาจากทุกสาเหตุ   ผูที่รักษาท่ีโรงพยาบาล
แหงอ่ืน  และผูที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุในชวงที่ศึกษา )  ซึ่งเปนการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาระดับ
รอง (second-line treatment)  ในกลุมผูปวยที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเปนกลุมที่ไดรับประโยชนจาก
การรักษาดวยยาลดไขมันในเลือด และมักเกิดปญหาจากการรักษา ดังนั้นการศึกษาตอไปอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ จากการใหการรักษารวมอ่ืนๆ เชน กลุม 
hypertriglyceridemia, metabolic syndrome, โรคเบาหวาน เพื่อเปรียบเทียบแบบ head-to-
head comparison  เชน Statin-Fibrate  ในผูปวยที่มีภาวะ metabolic syndrome ที่มี LDL-C 
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บรรลุเปาหมายการรักษา  หรือ Statin-Ezetimibe  ในผูปวยโรคเบาหวานกับผูที่ไมเปนโรคเบาหวาน  
เปนตน  เพื่อเปนขอมูลใหแพทยตัดสินใจเลือกใชยาไดอยางคุมคา 
 เนื่องจากมีขอจํากัดดานขนาดยาที่ใชในแตละกลุม  ดังนั้นจึงเปรียบเทียบเฉพาะกลุม
ผูปวยที่ใชยาขนาดเขมเทานั้น  พบวาใหขอสรุปเชนเดิม  ดังนั้นขอจํากัดดานขนาดยาจึงไมมีผลตอ
ขอสรุปของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของงานวิจัยนี้ 
 ตนทุนทางตรงดานการแพทยไดจากตนทุนเฉลี่ยของผูปวยทุกรายของแตละทางเลือก
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน  ซึ่งเปนตนทุนที่รวมตนทุนของผูปวยที่ผลการรักษาไมดี (treatment 
failure)  โดยตนทุนในการศึกษาน้ีเปนตนทุนที่ไดจากกระบวนการหลัก ที่ผูปวยไดรับบริการที่
เกี่ยวของเทานั้น  อางอิงตนทุนในป พ.ศ. 2557 โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บรวบรวม
ขอมูล (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชี
ยาหลักแหงชาต ิพ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553)  ไดแก ตนทุนคาบริการทาง
การแพทย   ตนทุนคายา (เปนตนทุนรวมตนทุนคายาลดไขมันในเลือดกับตนทุนยาแกแพ )   ตนทุนคา
ตรวจทางหองปฏิบัติการเปนตนทุนของการติดตามผลการรักษาจากการตรวจระดับไขมันในเลือด (TC  
LDL-C  TG  HDL-C)  และตนทุนการติดตามอาการไมพึงประสงคของยาลดไขมันในเลือด (AST  
ALT  CPK) เทานั้น   ไมรวมตนทุนในการรักษาภาวะแทรกซอนอื่นๆ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
เนื่องจากเปนการศึกษาในระยะส้ันชวง 6 เดือนจากการใชยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเทานั้น  
 ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลโดยพิจารณาคา ICER ของงานวิจัยนี้เปรียบเทียบ
ระหวางยาสามัญของ Simvastatin กับยาตนแบบของ Atorvastatin และ การรักษารวมของ 
Atorvastatin กับ Ezetimibe ซึ่งอาจใหคา ICER สูงกวาการเปรียบเทียบระหวางยาสามัญ  เนื่องจาก
คณะกรรมการยาของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศพิจารณาคัดเลือก 
Atorvastatin 40 mg (Xarator® 40 mg) ที่เปนยาตนแบบใหเปนยาในบัญชียาของโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ เนื่องจากมีหลักฐานถึงชีวประสิทธิผลของยาที่ดีกวายาสามัญ 
(Atorvastatin 40 mg, Xarator® 40 mg  เพราะมีรูปผลึกเปน crystalline-form จึงมีความคงตัว
ดีกวายาสามัญซึ่งมีรูปผลึกท่ีเปน amorphous-form   โดยเฉพาะผูปวยที่บริหารยาแบบครึ่งเม็ด  
การแบงยาจะมีผลตอความคงตัวของยาได) สําหรับ Ezetimibe มีเฉพาะยาตนแบบ [84, 85]  ซึ่งเมื่อ
ปรับตนทุนคายาเปนตนทุนของยาสามัญพบวายาสามัญของ Atorvastatin มีตนทุนสูงกวายาสามัญ
ของ Simvastatin  แตอยูในชวงที่มีการปรับคาความไมแนนอนของตัวแปร ดังนั้นขอจํากัดดานตนทุน
คายาสามัญกับตนทุนยาตนแบบจึงไมมีผลตอขอสรุปของการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของ
การศึกษาน้ี 
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สรุปผลการวิจัย 
 การรักษาดวยยาลดไขมันในเลือดเพ่ือลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตามเวชปฏิบัติทั่วไปของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ในกลุมผูปวยนอก
โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีไมบรรลุเปาหมายการรักษาหรือเกิดอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา  สรุปไดวาการใช Atorvastatin ใหประสิทธิผลที่ดีและใหคา ICER ต่ําที่สุด ซึ่งการเพ่ิม
การรักษาดวย  Ezetimibe  จะมีประสิทธิผลตอการลดระดับ LDL-C ไดดีขึ้นดวยตนทุนที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

รายการอางอิง 
 

[1] Go, Alan S. et al. (2013). “Heart disease and stroke statistics 2014 update: a report 
from The American Heart Association.” Circulation 128 (December): 1-4. 

[2] Heidenreich, Paul A. et al. (2011) “Forecasting the future of cardiovascular disease 
in the United State: a policy statement from the American Heart 
Association.” Circulation 123 (January): 933-944. 

[3] สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2556). ขอมูลและสถิติโรคไมติดตอเรื้อรัง 2556. เขาถึงเมื่อ 
13 มีนาคม. เขาถึงไดจาก: http://thaincd.com/information-statistic/non-
communicable-disease-data.php 

[4] The American heart association and The American stroke association. (2013). 
Statistical fact sheet 2013 update: older Americans and cardiovascular 
disease. Accessed December 13. Available from 
http://www.heart.org/idc/groups/heart.../ucm_319574.pdf  

[5] พงศชัย อนุกูลสวัสดิ์, ปยะมิตร  ศรีธรา และยศ  ตีระวัฒนานนท. (2549). “ตนทุนคารักษาโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันของผูปวยโรงพยาบาลรามาธิปดี (คาดคะเนตนทุนตลอดอายุขัย).” 
วารสารสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 19, 4 (ตุลาคม): 132-143. 

[6] National center for chronic disease prevention and health promotion. (2012). 
Diabetes Report card 2012. Accessed December 13. Available from http:// 
www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/diabetesreportcard.pdf 

[7] National center for chronic disease prevention and health promotion. (2011). 
National diabetes fact sheet, 2011. Accessed December 13. Available from 
http:// www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf 

[8] National center for chronic disease prevention and health promotion. (2014). 
National diabetes statistics report, 2014.  Accessed December 13. Available 
from http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/national-diabetes-
report-web.pdf 

[9] Yusuf, Salim. et al. (2004). “Effect of potentially modifiable risk factors associated 
with myocardial infarction in 52-countries (the INTERHEART study): case-
control study.”  Lancet, no (September): 1-23. 

[10] Heart protection study collaborative group. (2002). “MRC/BHF heart protection 
study of cholesterol lowering with simvastatin in 20536 high-risk individuals: a 
randomized placebo-controlled trial.” Lancet 360 (July): 7-22. 

 



89 
 
[11] Sever, Peter S. et al. (2011). “The anglo-scandinavian cardiac outcomes trial: 11-

year mortality follow-up of the lipid-lowering arm in the UK.” European 
heart journal 32 (August): 2525-2532. 

[12] Yu-Hung Chang. et al. (2013). “Reassessing the benefits of statins in the prevention 
of cardiovascular disease in diabetic patients-a systematic review and meta-
analysis.” The review of diabetic studies 10, 2-3 (April): 157-170. 

[13] Go, Alan S. et al. (2006). “Statin therapy and risk for death and hospitalization in 
chronic heart failure.” American medical association 296, 17 (November): 
2105-2111. 

[14] Cholesterol treatment trialists (CTT) collaborators. (2005). “Efficacy and safety of 
cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 
90056 participants in 14 randomised trial of statins.” Lancet 366 (October): 
1267-1278. 

[15] Cholesterol treatment trialists (CTT) collaborators. (2010). “Efficacy and safety of 
more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 
170000 participants in 26 randomised trial.” Lancet 376 (November): 1670-
1681. 

[16] Law MR., Wald NJ. and Thompson SG. (1994). “By how much and how quickly  
does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic     
heart disease.” BMJ 308 (October): 367-373. 

[17] Law MR., Wald NJ. and Rudnicka AR. (2003). “Quantifying effect of statins on low 
density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: 
systematic review and meta-analysis.” BMJ 326 (June): 1423-1430. 

[18] Adam, Jane. et al. (2008). “Statin for the prevention of cardiovascular events” 
National institute for health and clinical excellence 94 (November): 1-45. 

[19] National heart, lung and blood institute and national institutes of health . (2001). 
“Third report of the national cholesterol education program (NCEP) expert 
panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in 
adults (adult treatment panel III).” NIH 01-3670 (May): 1-28. 

[20] Grundy, Scott M. et al. (2003). “Implication of recent clinical trials for the nation 
cholesterol education program adult treatment panel III guideline.” 
Circulation 110 (December): 227-239. 

 
 
 
 



90 
 
[21] Smith, Sidney C. et al. (2011). “AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction 

therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular 
disease : 2011 update : a guideline from the American Heart Association 
and American College of Cardiology Foundation.” Circulation 124 
(November): 2458-2473. 

[22] Stone, Neil J. et al. (2013). “2013 ACC/AHA guidelines on the treatment of blood 
cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of 
the American college of cardiology/American heart association task force on 
practice guidelines.” Circulation (November): 1-84. 

[23] Keaney, John F.,Gregory D. Curfman, and John A. Jarcho. (2013). “A pragmatic view 
of the new cholesterol treatment guidelines.” The new England journal of 
medicine, (November):1-4. 

[24] คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข. (2556). บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ
การเกษตรประเทศไทย. 

[25] Rojas, Francisco Diaz de. Et al. (2008). “Coronary heart disease and dyslipidemia: a 
cross-sectional evaluation of prevalence, current treatment, and clinical 
control in a large cohort of Spanish high-risk patients: The PRINCEPS study.” 
Prev Cardiol 12 (November): 65-71. 

[26] Bhatt, Deepak L. et al. (2006). “International prevalence, recognition, and 
treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with 
atherothrombosis.” JAMA 295, 2 (January): 180-189. 

[27] Alsheikh-Ali, Alawi A. et al. (2006). “Extent to which accepted serum lipid goals are 
achieved in a contemporary general medical population with coronary heart 
disease risk equivalents.” Am J Cardiol 98 (May): 1231-1233. 

[28] Yan, Andrew T. et al. (2006). “Comtemporary management of dyslipidemia in high-
risk patients: targets still not met.” The American journal of medicine 119, 
8 (August): 676-683. 

[29] Mills, Edward J. et al. (2011) “Intensive statin therapy compared with moderate 
dosing for prevention of cardiovascular events: a meta-analysis of >40000 
patients.” European heart journal 32 (March): 1409-1415. 

[30] Backes, James M.,Cheryl A Gibson, and Patricia A Howard. (2005). “Optimal lipid 
modification: the rationale for combination therapy.” Vascular health and 
risk management 1, 4: 317-331. 



91 
 
[31] Ho, Micheal P. et al. (2006). “Adherance to cardioprotective medications and 

mortality among patients with diabetes and ischemic heart disease.” BMC 
cardiovascular disorder 6, 48 (December): 1-9. 

[32] Ara R. et al. (2008). “Ezetimibe for the treatment of hypercholesterolaemia: a 
systematic review and economic evaluation.” Health technology 
assessment 12, 21 (May): 1-78. 

[33] อุษา ฉายเกล็ดแกว, บรรณาธิการ. ( 2552) คูมือการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสําหรับ
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กราฟโก ซิสเต็มส. 

[34] Brunton, Laurence. et al. (2008). “Drug therapy for hypercholesterolemia and 
dyslipidemia.” In Goodman and Gliman’s manual of pharmacology and 
therapeutics, 603-620. Edited by James F. Shanahan and Christie Naglieri. 
The United States of America: McGraw-Hill. 

[35] คณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงข้ันปฐมภูมิใน
ประเทศไทย. (2551). แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐม
ภูมิในประเทศไทยป 2551. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ. 

[36] Cannon, Christopher P. et al. (2004). “Intensive versus moderate lipid lowering 
statins after acute coronary syndromes.” The new England journal of 
medicine 350, 15 (April): 1495-1504. 

[37] Jones, Peter H. et al. (2003). “Comparison of the efficacy and safety of 
rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses 
(STELLAR trial).” The American journal of cardiology 93 (July): 152-160. 

[38] Phan, Binh an P., Thomas D Dayspring, and Peter P Toth. (2012). “Ezetimibe  
therapy: mechanism of action and clinical update.” Vascular health and 
risk management 8 (July): 415-427.  

[39] Ginsberg, Henry N. et al. (2010). “Effect of combination lipid therapy in type 2 
diabetes mellitus.” The new England journal of medicine 362, 17 (April): 
1563-1574. 

[40] Gazzerro, Patrizia. et al. (2012). “Pharmacological action of statins: a critical 
appraisal in the management of cancer” Pharmacal Rev 64, 1: 102-146. 

[41] Srinivasa, Rao K. et al. (2011). “On overview of statins as hypolipidemic drugs” 
International Journal oh Pharmaceutical Sciences and Drug Research 3, 3 
(July-September): 178-183. 

 
 



92 
 
[42] Bellosta, Stefano.,Rodolfo Paoletti, and Alberto Corsini. (2004). “Safety of statins 

focus on clinical pharmacokinetics and drug interaction” Circultion 109, 
suppl III-50 – III-57. 

[43] Kapur, Navin K.,and Kiran Musunuru. (2008). “Clinical efficacy and safety of statins 
in managing cardiovascular risk.” Vascular health and risk management 4, 
2: 341-353. 

[44] Pasternak, Richard C. et al. (2002). “ACC/AHA/NHLBL clinical advisory on the use 
and safety of statins.” JACC 40, 3 (August): 567-572. 

[45] LaRosa, John C. et al. (2005) “Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients 
with stable coronary disease.” The new England journal of medicine 352 
(March): 1-11. 

[46] Mills, E.J. et al. (2010). “Efficacy and safety of statin treatment for cardiovascular 
disease: a network meta-analysis of 170255 patients from 76 randomized 
trials.” Q J Med (August): 1-16. 

[47] Lacy, Charles F. et al. (2010-2011). Drug information handbook with 
international trade names index. 19th ed. The United States: Lexi-Comp. 

[48] Gagne, Claude., Daniel Gaudet, and Eric Bruckert. (2002). “Efficacy and safety of 
ezetimibe coadministered with atorvastatin or simvastatin in patients with 
homozygous familial hypercholesterolemia.” Circulation 105 (May): 2469-
2475. 

[49] Gagne, Claude. Et al. (2002). “Efficacy and safety of ezetimibe add to ongoing 
statin therapy for treatment of patients with primary hypercholesterolemia.” 
Am J Cardiol 90 (July): 1084-1091. 

[50] Ballantyne, Christie M. et al. (2003). “Efficacy of ezetimibe coadministered with 
atorvastatin in 628 patients with primary hypercholesterolemia: a 
prospective, randomized, double-blind trial.” Circulation 107: 2409-2415. 

[51] ชิดชนก  เรือนกอน และอัญชลี  เพิ่มสุวรรณ. ( 2548). “เภสัชระบาดวิทยา  เภสัชเศรษฐศาสตร
เบื้องตน.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร สาย
วิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

[52] สมชัย  นิจพานิช. (2553). มาตราการสงเสริมและกํากับการใชยาสมเหตุสมผลและคุมคาใน
โรงพยาบาล. เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม. เขาถึงไดจาก: 
http://www.hisro.or.th/main/download/Handout_3_240755.pdf 

[53] กรมบัญชีกลาง.  (2556). “แนวทางปฏิบัติการสงขอมูลขอบงช้ียานอกบัญชียาหลักแหงชาติใน
ระบบเบิกจายตรง.” 14 พฤษภาคม. 



93 
 
[54] ยุพิน ตามธีรนนท  และคณะ . (2551). การประเมินความคุมคาทางการแพทยของการใชยากลุม 

HMG-CoA reductase inhibitor เพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ.  
กรุงเทพฯ: กราฟโก ซีสเต็มส. 

[55] อุษณีย  กิตติวงสุนทร และวิทยา  กัลสมบูรณ. ( 2552). “ประสิทธิผลของยาอะทอรวาสทาทิน  โร
ซูวาสทาทิน  และซิมวาสทาทิน ในผูปวยที่มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดและผูปวยท่ีมีความ
เสี่ยงเทียบเทาโรคหัวใจขาดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป.” วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) 19, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 93-101. 

[56] Ohsfeldt, Robert L. et al. (2006). “Effectiveness and cost-effectiveness of 
rosuvastatin  atorvastatin  and simvastatin among high-risk patients in usual 
clinical practice.” Am J Manag Care 12, 15 (November):S412-S423. 

[57] Khemachitra Saneewong na ayuttaya. (2012). “The cost-effectiveness of five statin 
therapies for outpatients with diabetes at a Thailand hospital.” Master’s 
degree, UMEA Universitet. 

[58] Conly, Jone. et al. (2011). “Cost effectiveness of the use of low and high potency 
statins in people at low cardiovascular risk.” CMA J 183, 16 (November): 
E1180-E1188. 

[59] Gandhi, Sanjay K. et al. (2012). “Cost-effectivness of rosuvastatin in comparison 
with generic atorvastatin and simvastatin in Swedish population at high risk 
of cardiovascular event.” Clinico Economic and outcomes research 4 
(January): 1-11. 

[60] Tsutomu Takahashi. et al. (2008). “Pharmacoeconomic analysis of 
hypertriglyceridemia treatment at the medical institutions.” The 
Pharmaceutical Society of Japan 128, 12 (October): 1783-1789. 

[61] Reckless, John. et al. (2010). “Projected cost-effectiveness of 
ezetimibe/simvastatin compared with doubling the statin dose in the United 
Kingdom: findings from the INFORCE study.” Value in Health 13, 6: 726-734. 

[62] Nooten, Van F. et al. (2011). “Economic evaluation of ezetimibe combined with 
simvastatin for the treatment of primary hypercholesterolaemia.” Neth 
Heart J 19 (January): 61-67. 

[63] Collaborative, Heart Protection Study. (2009). “Statin cost-effectiveness in the 
United States for people at different vascular risk levels.” Circ Cardiovasc 
Qual Outcomes 2 (December 1): 65-72. 

 
 



94 
 
[64] Arnold, Suzanne V. et al. (2014). “Patterns of statin initiation, intensification, and 

maximization among patients hospitalized with acute myocardial infarction.” 
Circulation 129 (December 19): 1303-1309.  

[65] Manawar, Muhammad., Beny Hartono, and Sadiqur Rifai. (2013). “LDL cholesterol 
goal attainment in hypercholesterolemia: CEPHEUS Indonesian survey.” Acta 
Cardiol Sin 29: 71-81. 

[66] Karalis, Dean G. et al. (2011). “Achieving optimal lipid goals in patients with 
coronary artery disease.” The American Journal of cardiology 107: 886-
890. 

[67] Chan, Raymond HW. et al. (2012). “The CEPHEUS pan-asian survey: high low-
density lipoprotein cholesterol goal attainment rate among 
hypercholesterolaemic patients undergoing lipid-lowering treatment in a 
Hong Kong regional centre.” Hong Kong Med J 18, 5 (October): 395-406. 

[68] Reiner, Zeljko., and Eugenia Tedeschi-Reiner. (2013). “Prevalence and types of 
persistent dyslipidemia in patients treated with statins.” Croat Med J 54 
(July 25): 339-345. 

[69] Danke, Margo. et al. (2006). “Ezetimibe added to ongoing statin therapy improves 
LDL-C goal attainment and lipid profile in patients with diabetes or 
metabolic syndrome.” Diabetes and vascular disease research 3, 2 
(September): 93-102. 

[70] Rackless, P.D. et al. (2008). “Lipid-altering efficacy of ezetimibe/simvastatin 10/40 
mg compared with doubling the statin dose in patients admitted to the 
hospital for a recent coronary event: the INFORCE study.” International 
Journal of Clinical Practice 62, 4 (April): 539-554. 

[71] Bardini, Ginluca. et al. (2010). “Ezetimibe + simvastatin versus doubling the dose 
of simvastatin in high cardiovascular risk diabetics: a multicenter, randomized 
trial (the LEAD study).” Cardiovascular Diabetology 9, 20: 1-8. 

[72] Hamilton-Craig, Ian. et al. (2010). “Combination therapy of statin and ezetimibe for 
the treatment of familial hypercholesterolemia.” Vascular Health and Risk 
Management 6: 1023-1037. 

[73] Sampalis, John S., Stephane Bissonnette, and Stella Boukas. (2011). “Effectiveness 
of ezetimibe in reducing the estimated risk for fatal cardiovascular events in 
hypercholesterolaemic patients with inadequate lipid control while on statin 
monotherapy as measured by SCORE model.” Advances in Preventive 
Medicine (October 13): 1-7. 

 



95 
 
[74] Rossebo, Anne B. et al. (2008). “Intensive lipid lowering with simvastatin and 

ezetimibe in aortic stenosis.” The New England Journal of Medicine 359, 
13 (September 25): 1343-1356. 

[75] Lally, S. et al. (2006). “Messenger RNA levels of genes involved in dysregulation of 
postprandial lipoproteins in type 2 diabetes: the role of Niemann-Pick C1-
like, ATP-binding cassette, transporters G5 and G8, and of microsomal 
triglyceride transfer protein.” Diabetologia 49 (March 4): 1008-1016. 

[76] Ruggenenti, Piero. et al. (2010). “Effect of combined ezetimibe and simvastatin 
therapy as compared with simvastatin alone in patients with type 2 
diabetes.” Diabetes care 33, 9 (September): 1954-1956. 

[77] Lee, Kenneth K.C. et al. (2008). “Cholesterol goal attainment in patients with 
coronary heart disease and elevated coronary risk: results of the Hong Kong 
hospital audit study.” Value in Health 11: S91-S98. 

[78] Ben-Yehuda, Ori. et al. (2011). “The comparative efficacy of ezetimibe added to 
atorvastatin 10 mf versus uptitration to atorvastatin 40 mg in subgroups of 
patients aged 65 to 74 years or greater than equal 75 years.” Journal of 
Geriatric cardiology 8 (March 28): 1-11. 

[79] Pignone, Michael. et al. (2006). “Aspirin, statins, or both drug for primary 
prevention of coronary heart disease events in men: a cost-utility analysis.” 
Annals of Internal Medicine 144: 326-336. 

[80] Ribeiro, Rodrigo Antonini. et al. (2014). “Cost-effectiveness of high, moderate and 
low-dose statins in the prevention of vascular events in Brazillian public 
health system.” Arq Bras Cardiol (June 25): PP.0-0. 

[81] Alonso, Rodrigo. et al. (2007). “Cost-effectiveness of managing familial 
hypercholesterolemia using atorvastatin-based preventive therapy.” Rev Esp 
Cardiol 61, 4 (Deecember 11): 382-393. 

[82] Khoury, Hanane. et al. (2009). “Cost-effectiveness of atorvastatin in the primary 
prevention of major cardiovascular events in patients with type 2 diabetes in 
Canada.” Canadian Journal of Diabetes 33, 4: 363-374. 

[83] Kongnakorn, Thitima. et al. (2009). “Economic evaluation of atorvastatin for 
prevention of recurrent stroke based on the SPARCL trial.” Value in Health 
12, 6: 880-887. 

[84] จันคนา บูรณะโอสถ และสรายุทธ จันทรมหเสถียร . (2550). “การหักแบงยาเม็ด (Tablet 
splitting).” ไทยไภษัชยนิพนธ 4, (เมษายน): 1-12. 



96 
 
[85] Oishi, Shimako. et al. (1998). “Atorvastatin (CI-981) clinical pharmacokinetic study 

relative bioavailability of amorphous and crystalline preparations of 
atorvastatin.” Jpn Pharmacol Ther 26, 8: 688-698. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําอธิบายคํายอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

คําอธิบายคํายอ 
 

คํายอ คําเต็ม ความหมาย 
ACC The American College of cardiology องคกร The American College of 

cardiology 
ACEI Angiotensin converting enzyme 

inhibitors 
ยากลุม Angiotensin converting enzyme 
inhibitors 

ACS Acute coronary syndrome อาการโรคหัวใจเฉียบพลัน 
AHA The American Heart Association องคกร The American Heart Association 
AIDS Acquired immunodeficiency 

syndrome 
กลุมอาการภูมิคุมกันเสื่อม 

ALT Alanine aminotransferase เอนไซม Alanine aminotransferase 
ARB Angiotensin receptor blocker ยากลุม Angiotensin receptor blocker 
ASCVD Atherosclerotic cardiovascular 

disease 
โรคหัวใจและหลอดเลือดแดงแข็ง 

AST Aspatate aminotransferase เอนไซม Aspatate aminotransferase 
AUC Area under curve ชีวปริมาณออกฤทธิ์สมบูรณ 
BMI Body mass index ดัชนีมวลกาย 
CBA Cost-benefit analysis การวิเคราะหตนทุนผลประโยชน 
CEA Cost-effectiveness analysis การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล 
CER Cost-effectiveness ratio อัตราสวนตนทุนประสิทธิผล 
CHD Coronary heart disease โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี 
Clcr Creatinine clearance ความสามารถของไตในการกําจัดยา 
CMA Cost-minimization analysis การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด 
Cmax Maximum serum concentration ระดับยาในเลือดสูงสุด 
CPK Creatine phosphokinase เอนไซม Creatine phosphokinase 
CUA Cost-utility analysis การวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน 
CVD Cardiovascular disease โรคหัวใจและหลอดเลือด 
CYP1A2 Cytochrome 1A2 เอนไซมชนิด Cytochrome 1A2 
CYP2C19 Cytochrome 2C19 เอนไซมชนิด Cytochrome 2C19 
CYP2C9 Cytochrome 2C9 เอนไซมชนิด Cytochrome 2C9 
CYP2D6 Cytochrome 2D6 เอนไซมชนิด Cytochrome 2D6 
CYP2E1 Cytochrome 2E1 เอนไซมชนิด Cytochrome 2E1 
CYP3A4 Cytochrome 3A4 เอนไซมชนิด Cytochrome 3A4 
CYP450 Cytochrome 450 เอนไซม Cytochrome 450 
DBP Diastolic blood pressure ความดันเลือดในขณะหัวใจคลายตัว 
DS Double dose การปรับขนาดยาเปนสองเทา 
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คํายอ คําเต็ม ความหมาย 
E10 Insulin-dependent diabetes 

mellitus 
เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน 

E11 Non-Insulin-dependent diabetes 
mellitus 

เบาหวานชนิดไมพ่ึงอินซูลิน 

E12 Malnutrition-related diabetes 
mellitus 

เบาหวานที่เก่ียวกับภาวะทุพโภชนาการ 

E13 Other specified diabetes mellitus เบาหวานชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด 
E14 Unspecified diabetes mellitus เบาหวานที่ไมระบุรายละเอียด 
HDL-C High-density lipoprotein cholesterol ไขมันชนิด High-density lipoprotein 

cholesterol 
HITAP Health Intervention and 

Technology Assessment Program 
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ดานสุขภาพ 

HIV Human immunodeficiency virus ไวรัสที่ทําลายระบบภูมิคุมกันในมนุษย 
HN Hospital number เลขประจําตัวผูปวยนอก 
hr Hour ชั่วโมง 
Hs-CRP High sensitivity C-reactive protein การวัด CRP ซึ่งเปนโปรตีนที่ตอบสนอง

ตอการอักเสบแบบความไวสูง 
I20 Angina pectoris อาการปวดเคนหัวใจ 
I21 Acute myocardial infarction กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
I22 Subsequent myocardial infarction กลามเนื้อหัวใจที่ตายตามมา 
I23 Certain current complications 

following acute myocardial 
infarction 

ภาวะแทรกซอนปจจุบันที่เกิดหลัง
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

I24 Other acute ischemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบอื่น 
I25 Chronic ischemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 
I60 Subarachnoid hemorrhage เลือดออกใตเยื้อหุมสมองช้ันกลาง 
I61 Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมองใหญ 
I62 Other non traumatic intracranial 

hemorrhage 
เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอ่ืนที่ไม
เกิดจากการบาดเจ็บ 

I64 Stroke, not specified as hemorrhage 
or infarction 

โรคอัมพาตฉับพลัน ไมระบุวาเกิดจาก
เลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

I65 Occlusion and stenosis of 
precerebral arteries, not resulting in 
cerebral infarction 

การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดง
กอนถึงสมอง  ไมทําใหเนื้อสมองตาย
เพราะขาดเลือด 

   



101 
 

คํายอ คําเต็ม ความหมาย 
I66 Occlusion and stenosis of cerebral 

arteries, not resulting in cerebral 
infarction 

การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของ
สมองไมทําใหเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด 

I67 Other cerebrovascular disease โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน 
I68 Cerebrovascular disorders in 

diseases classified elsewhere 
โรคหลอดเลือดสมองในโรคท่ีจําแนกไวที่
อ่ืน 

I69 Sequelae of cerebrovascular 
disease 

ผลท่ีตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง 

I70 Atherosclerosis โรคหลอดเลือดแดงแข็ง 
I71 Aortic aneurysm and dissection เอออรตาโปงพองและฉีกเซาะ 
I73 Peripheral vascular disease โรคหลอดเลือดสวนปลาย 
ICD-10 International Classification of 

Disease and Related Health 
Problem 10th Revision 

บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศและ
ปญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวของ  ฉบับทบทวน
ครั้งที่ 10 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม 
IQR Interquartile range พิสัยควอรไทล 
LDL-C 
 

LLD 

low-density lipoprotein cholesterol 

 
lipid lowering drug 

ไขมันชนิด low-density lipoprotein 
cholesterol 
ยาลดไขมันในเลือด 

mg Miligram มิลลิกรัม 
mg/day Miligram per day มิลลิกรัมตอวัน 
mg/dL Miligram per daciliter มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
mL/min Mililiter per minute มิลลิลิตรตอนาที 
NCEP ATP III The National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III 
แนวทางการรักษาของ The National 
Cholesterol Education Program Adult 
Treatment Panel III 

NICE National institute for health and 
clinical excellence 

แนวทางการรักษาของ National institute 
for health and clinical excellence 

non-HDL Non-high-density lipoprotein  เปนเปาหมายรองของการรักษา คํานวณ
ไดจาก (Total cholesterol) – (HDL-C) 

OATP2 Organic anion-transporting 
polypeptide2 

เปนวิธีการนําสงชนิดหนึ่ง 

PDC Proportion of day covers สัดสวนวันที่ผูปวยมารับยาตอเนื่อง 
QALY Quality-adjust life-year จํานวนปสุขภาวะ 
SBP Systolic blood pressure ความดันเลือดในขณะหัวใจบีบตัว 
SD Standard deviation สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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คํายอ คําเต็ม ความหมาย 
S/E Simvastatin- Ezetimibe combination การรักษารวมของ Simvastatin กับ 

Ezetimibe 
STEMI ST Elevate myocardial infarction กลุมโรคกลามเนื้อหัวใจตายโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟาหัวใจสวน ST-
segment 

T1/2 Half-life time คาคร่ึงชีวิต 
TC Total cholesterol ไขมันชนิดโคเรสเตอรอล 
TG Triglyceride ไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด 
Tmax Maximum time of serum 

concentration 
เวลาที่ระดับในเลือดสูงสุด 

VLDL Very low-density lipoprotein 
cholesterol 

ไขมันชนิด Very low-density lipoprotein 
cholesterol 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวยจากเวชระเบียน 
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แบบบันทึกขอมูลผูปวย 
ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูปวย           วันที่เก็บขอมูล................................... 
HN..............................เพศ*................., อาย*ุ.................ป   สถานภาพ....................... สิทธิการรักษา.........................................  
BMI……………………..kg/m2     BP*……………………………..mmHg 
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร    (  ) ควบคุม                          (  ) ไมควบคุม                               (  ) ไมมีขอมูล                   
พฤติกรรมการออกกําลังกาย    (  ) ออกกําลังกาย                   (  ) ไมออกกําลังกาย                       (  ) ไมมีขอมูล 
                                      (  ) ≥5 วันตอสัปดาห   (  ) <5 วันตอสัปดาห    และ    (  ) ≥30 นาทีตอวัน   (  ) <30 นาทีตอวัน 
พฤติกรรมอ่ืนๆ ทางสังคม ..............................................................................................................................................................  

CHD (Date…………………..) Risk factor CHD 
(   ) ASC                       (   ) Coronary revascularization 
(   ) Unstable angina      (   ) History MI   
(   ) Stable angina          (   ) IHD                   

 ประวัติการสูบบุหรี*่    (  ) ไมมีขอมูล 
          (   ) ไมสูบ       
          (   ) สูบ นาน............ป วันละ...........มวน  
          (   ) เคยสูบ หยุด..................................... 

 ความดันโลหิตสูง (BP≥140/90)หรือทานยาอยู*  
(   )ใช (   )ไมใช 

 ประวัติครอบครัวเปน CHD*      
(  ) ไมมีขอมูล 
 (   ) ไมมีประวัติเปน CHD 
 (   ) มี ความสัมพันธ .....ชายกอนอายุ 55 ป/หญิงกอนอายุ 65 ป 

 อายุ          ชาย ≥ 45 ป         หญิง ≥ 55 ป        ไมใช 
 HDL < 40 mg/dl *     (   )ใช        (   )ไมใช      

(  ) ไมมีขอมูล 
 

CHD equivalent (Date…………………..) 
(   ) ผูปวยโรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย         (   ) Stroke 
(   ) Abdominal aortic aneurysm             (   ) TIA 
(   ) Symtomatic carotid artery disease    (   ) DM type I 
(   ) Atherosclerotic heart disease           (   ) DM type II 

โรครวม (Date…………………..) : 
 
 
 
 

ยารวม : 
 
 
 

 

ตอนที่ 2  ประวัติการใชยาลดไขมันในเลือดกอนใชสูตรปจจุบันและสาเหตุการปรับสูตรยา 
 
LDL-C (first diagnosis)...............mg/dl    
(  ) ใชยาลดไขมันครั้งแรก          (  ) มีประวัติการใชยาลดไขมันชนิดอื่น โปรดระบุขอมูลตามตาราง    

ยาลดไขมันในเลือดชนิดกอนหนา (Date…………………..) สาเหตุของการเปล่ียนชนิดของยาลดไขมันในเลือด 
O Simvastatin 
O Atorvastatin 
O Rosuvastatin 
O Fenofibrate 
O Gemfibrozil 
O Ezetimibe 
 
 

 O      ลด LDL-C ไมไดตามเปาหมาย หรือผูปวยตอบสนองตอยาไมดี 
 O      มีขอหามใช ไดแกหญิงต้ังครรภ  หญิงใหนมบุตร 
 O      Skin rash หรือ แพยา (ปากบวม ตาบวม หายใจขัด) 
 O      Myopathy (ปวดเม้ือยกลามเนื้อ  กลามเนื้อออนแรง) 
 O      Hepatitis (ตัว/ตาเหลือง ปวดทองขวาดานบน) 
 O      Rhabdomyolysis (ปวดเม้ือยกลามเนื้อ ปสสาวะสีเขม) 
 O      DI  (digoxin ,erythromycin ,azole  ,warfarin) 
 O      อื่น โปรดระบุ............................................................................ 
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ตอนที่ 3  ประวัติการรใชยาลดไขมันในเลือดสูตรปจจุบัน  
 วัตถุประสงคของการใช   (   ) Primary prevention  

 (   ) Secondary prevention 
วันที่ใชยา       
ชื่อยา        

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
TC (mg/dl)       
TG (mg/dl)       
HDL-C(mg/dl)       
LDL-C(mg/dl)       
AST (U/L)       
ALT (U/L)       
CPK       
 
ตอนที่ 4  การติดตามการรักษาจากจํานวนวันที่ผูปวยมารับยาตอเนื่องในชวง 6 เดือนหรือ 180 วัน 

วิธี proportion of day covers 
ยา Statin................................................. Ezetimibe 10 mg/day 

วันที่ไดยา จํานวนวันท่ีไดยา จํานวนวันที่ไดรับยาคร้ัง
ตอไป วันที่ไดยา จํานวนวันที่ไดยา จํานวนวันที่ไดรับยา

ครั้งตอไป 
      
      
      
      
      
      

 
ตอนที่ 5  ขอมูลตนทุนทางตรงดานการแพทยในการรักษาติดตอกัน 6 เดือนหรือ 180 วัน   

ว/ด/ป OPD 
visit 

Drug1 
.............. 

Drug2 
.............. TC TG HDL-C LDL-C AST ALT CPK 
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลตนทุนทางตรงดานการแพทย (Direct medical cost)  

ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ป พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

รายละเอียดตนทุนทางตรงดานการแพทย (Direct medical cost)  
ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ป พ.ศ.2557 

 
รายการตนทุน ตนทุน*  

(cost : หนวยเปนบาท) 
ตนทุนคาบริการทางการแพทยผูปวยนอก ตอครั้งตอคน 40** 
ตนทุนคาตรวจทางหองปฏิบัติการ :ระดับไขมันในเลือด 
     Total cholesterol 
     LDL-C 
     Triglyceride 
     HDL-C 

 
7.42 
35.24 
7.42 
30.96 

ตนทุนคาตรวจทางหองปฏิบัติการ :ติดตามอาการไมพึง
ประสงค 
     AST 
     ALT 
     CPK        

 
7.42 
7.42 
28.82 

ตนทุนคายา  
คายาลดไขมันในเลือด 
     Simvastatin 10 mg (Bestatin® 10) 
     Simvastatin 20 mg (Bestatin® 20) 
     Atorvastatin 40 mg (Xarator® 40) 
     Ezetimibe 10 mg (Ezetrol®) 
คายาแกแพ 
     Chlorpheniramine maleate 4 mg (ยาเม็ด) 
     Chlorpheniramine maleate 10 mg/ml (ยาฉีด) 
     Hydroxyzine HCL 10 mg (ยาเม็ด) 
     Cetirizine 10 mg (ยาเม็ด)  

 
 

0.55 
0.84 
37.24 
37.45 

 
0.08 
2.24 
0.12 
0.32 

*  ตนทุนท่ีแสดงเปนตนทุน (cost) ของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. ในป พ.ศ. 2557 (ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันท่ี 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2553) โดยตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่เก็บขอมูล 
**  ไดจากการปรับคาใชจายของคาบริการผูปวยนอกตอครั้งตอคน (50 บาท)  โดยหักกําไรรอยละ 20  คงเหลือ
ตนทุนคาบริการผูปวยนอกตอครั้งตอคนเปน 40 บาท 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นจริยธรรม 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู 
 
ที่ทํางาน  
 
วัน เดือน ป เกิด 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2545 
     พ.ศ. 2555                
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2545 – 2546 
     พ.ศ. 2547 – 2548 
     พ.ศ. 2549  
     พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 
      
      
 
 

เรืออากาศเอกหญิงหทัยรัตน   รัตนคุณูประการ 
1/744   หมู 7   ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
73180 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ (แผนกเภสัชกรรม)  
ตําบลกระตีบ  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73180  
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2521 
 
สําเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาเภสัชกรรมคลินิก  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เภสัชกร ระดับ 3 พ. โรงพยาบาลบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 
เภสัชกร โรงพยาบาลกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม 
เภสัชกร โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 
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