หลักฐานเชิงประจักษ colistin
ชื่อยา

ประเด็นความไมสอดคลอง

Colistin
ABCDE
หมายเหตุ ความหมายของประเด็นความไมสอดคลอง (A B C D และ E) ดูตรงกรอบขางทาย file นี้
 BNF ระบุไวอยางชัดเจนวาไมแนะนําใหใช colistin ในการรักษาโรคทองเดินที่เกิดจากการติดเชื้อ 1
ดังนั้น colistin จึงไมมีขอบงใชในการรักษาโรคทองเดิน A
“Colistin is used by mouth in bowel sterilisation regimens in neutropenic patients (usually with nystatin); it is
not recommended for gastro-intestinal infections.”

 คูมือการรักษาโรคทองเดินขององคการอนามัยโลก และ E-medicine แนะนําใหใชยาปฏิชีวนะ
หลายชนิดตอเชื้อที่สําคัญบางชนิด และใหใชในบางกรณีเชนเปน severe disease แตในรายการ
ยาปฏิชีวนะที่แนะนําไมปรากฏ colistin แสดงใหเห็นวา colistin ไมใชยามาตรฐานที่ใชในการรักษา
โรคทองเดินที่มีการติดเชื้อ B ดังตัวอยางบางสวนที่นํามาแสดงดานลาง 2
“Antimicrobial therapy is indicated for some bacterial gastroenteritis infections. However, many are self-limiting
and do not require therapy. The following is a list of standard therapies: Campylo-bacter species:
Erythromycin shortens illness duration and shedding. C diffi-cile: Discontinue potential causative antibiotics. If
antibiotics cannot be stop-ped or this does not resolve diarrhea, use oral metronidazole or vancomycin. V
chole-rae: Treat infected individuals and contacts. Doxycycline is a first-line anti-biotic. Erythromycin is secondline treat-ment.”

 การใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคทองเดินในเด็ก โดยเฉพาะกรณีการติดเชื้อ E.coli บางสายพันธ
(E.coli O157:H7) อาจชักนําใหเกิดโรคแทรกซอนที่อาจเปนอันตรายถึงชีวิต (HUS – hemolytic
uremic syn-drome) Cหรือทําใหมีเชื้อ salmonella ในลําไสนานขึ้นและอาจกลับเปนโรคซ้ํา
”E coli: Antibiotic treatment appears to increase the likelihood of HUS deve-loping. Consider antibiotics if
diarrhea is moderate or severe. Salmonella species: Antibiotic treatment prolongs carrier state and is
associated with relapse; thus, treatment is not indicated for nontyphoid, uncomplicated diarrhea.”

 การใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคทองเดินโดยไมมีขอบงชี้ทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณโดยไม
เกิดประโยชน ดังคําแนะนําขององคการอนามัยโลกดานลาง D
“Antibiotics are not effective against most diarrhoea-causing organisms. They rarely help and can make some
people sicker in the long term. Their indiscriminate use may increase resis-tance of some disease-causing
organ-isms to antibiotics. In addition, antibiotics are costly, so money is wasted.”

 การจะบรรจุ colistin ไวในบัญชียาหลักแหงชาติ ไมสอดคลองกับแนวทางการรักษาโรคมาตรฐาน
สงผลใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุผลE7 ดังคําแนะนําจากองคการอนามัยโลกที่อางแลวที่
ดานบน3
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 การใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลในโรคทองเดินในเด็ก เปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป แมแตใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 4 จึงควรมุงหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว มากกวาการสงเสริม
ใหเกิดปญหามากขึ้น E7
“In Songklanagarind Hospital, the appro-priate use of empirical antibiotic was observed in most episodes of
acute diarrhea in children. However, almost one-fourth of diarrheal episodes were treated with unnecessary
antibiotics.”

 จากการศึกษาซึ่งตีพิมพในป ค.ศ.2003 โดย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษา
วิธีการรักษาโรคท องเดิน ในเด็กโดยแพทย 38 คนในโรงพยาบาลตางจังหวั ดในภาคกลางของ
ประเทศไทยจํานวน 10 แหงในผูปวยเด็ก 424 คน พบวา colistin เปนยาปฏิชีวนะอันดับสองที่มี
การใชอยางไมสมเหตุผล E7 กลาวคือ ไมตรงตาม WHO guidelines และแนวทางการรักษา
โรคทองเดินของกระทรวงสาธารณสุข A ในการรักษาโรคทองเดินในเด็กในประเทศไทย 5
“Antimicrobial use was the most serious area of inappropriate prescribing; of the 363 children who received
antimicro-bials, 75.5% were incorrectly treated according to standard treatment guide-lines. Most doctors
studied routinely prescribed antimicrobials even for non-bloody diarrhoea with cotrimoxa-zole the most
commonly prescribed antimicrobial (51% of all cases), followed by colistin sulfate (15.3%), norfloxacin (11%),
and nalidixic acid (0.5%). A trend was found towards prescribing nor-floxacin as a first-line antimicrobial, which
WHO does not recommended for children due to possible bone cartilage side affects.”

สรุป
การจัด colistin dry syrup ไวในบัญชีฯ ในกรณีทองเดินในเด็ก เปนการใชยาที่ไมสอดคลองกับ
คําแนะนําขององคการอนามัยโลก A ไมจัดเปนยามาตรฐานที่ควรเลือกใช B อาจกอใหเกิดอันตราย C
สิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปน D และประการสําคัญอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดและยิ่งสงเสริมการใช
ยาปฏิชีวนะในโรคทองเดินในเด็กอยางไมสมเหตุผล E7 ซึ่งกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบันใหเลวรายยิ่งขึ้น
ความหมายของประเด็นความไมสอดคลองกับแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ยา แบงเปน 5 ประการดังตอไปนี้คือ
A รายการยาที่ไมมีขอบงใชใน indication ที่กําลังพิจารณา ไดแก ยาไมไดขึ้นทะเบียนในขอบงใช
ดังกลาว เอกสารกํากับยาไมแนะนําใหใชในขอบงใชดังกลาว standard treatment guidelines ไมแนะนํา
ใหใช หรือเปนยาที่มีการระบุขอบงใชหลายขอไวในเอกสารกํากับยาโดยไมมีหลักฐานสนับสนุนอยางชัดเจน
หรือเปนการระบุการใชยานอกขอบงใชที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ (off label used)
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B รายการยาที่มีขอดอยในดานประสิทธิภาพ ไดแกเปนยาที่ไมมีประสิทธิภาพ อาจมีประสิทธิภาพ
(probably effective)หรือมีประสิทธิภาพต่ํา หรือมีประสิทธิภาพต่ํากวายาอื่นที่เปนยามาตรฐาน หรือไมใช
ยามาตรฐานที่ควรเลือกใชเนื่องจากความไมมั่นใจในประสิทธิภาพของยา
C รายการยาที่มีขอดอยดานความเสี่ยงจากการใชยา ไดแก ยาที่มีความเสี่ยงจากการใชยาสูงกวายา
อื่นในกลุมเดียวกันจึงเปนยาที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกวาใหเลือกใช หรืออยูระหวางการ
ติดตามความปลอดภัย (safety monitoring program)
D รายการยาที่มีขอดอยดานความคุมคา ไดแก ยาที่มีราคาแพงหรือมีราคาสูงกวายามาตรฐานจึงมี
ผลกระทบตองบประมาณสูงแตไมมีหลักฐานยืนยันความคุมคาทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข หรือเปนยาที่
มีหลักฐานวาไมมีความคุมคา หรือเปนยาที่หากบรรจุไวในบัญชีจะเพิ่มภาระคาใชจายที่เกินกําลังของ
งบประมาณที่มี ไมเกิดการประหยัดคาใชจายตามเปาประสงคการจัดทําบัญชีของกรมบัญชีกลาง
E อื่น ๆ ไดแก กรณีรายการยาที่ไมมีทะเบียนในประเทศไทย E1 หรือ มีทะเบียนแตไมมีการนําเขาหรือ
ผลิตเพื่อการจําหนาย (no availability) E2 เปนรายการยาที่มีแนวโนมการใชยาในทางที่ไมถูกตอง (abuse
หรือ misuse) เชนมีการสั่งใชเกินความจําเปนหรือใชไมตรงตามขอบงชี้หรือกอใหเกิดการติดยา E3 เปน
รายการยาที่มีการเลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรม ลักลั่น สงเสริมความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงยา ซึ่งไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของกรมบัญชีกลาง E4 เปนรายการยาที่มีความซ้ําซอน
(redundancy) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาดานการบริหารเวชภัณฑหรือสงผลใหมีการใชยาเกินความจําเปน
E5 เปนรายการยาผสมหรือยาออกฤทธิ์นานที่มีราคาแพงแตไมมีหลักฐานวามีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
หรือความคุมคามากกวาการใชยาเดี่ยวหรือยามาตรฐาน E6 การบรรจุยาไวในรายการอาจสงผลใหเกิดการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผลได E7

