รายงานผลการศึกษาเบื้องตน
การประเมินความคุมคาของการใชยากลุม HMG-CoA reductase inhibitor (Statin) เพือ่ ปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

นักวิจัย
ยุพิน ตามธีรนนท 1,2
ปณรสี ขอนพุดซา1,3
อุษา ฉายเกล็ดแกว 1,2,Ph D
ยศ ตีระวัฒนานนท 1,Ph D
Stephen Lim 3
1

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
2
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
3
โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค (SPICE) กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000

สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร

1

1. ความเปนมา
1.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดนับเปนปญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญของโลก องคการอนามัยโลก (WHO)
พบวาโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการตายของประชากรทัว่ โลกปละประมาณ 17 ลานคน โดย
คาดวาในป พ.ศ. 2563 จะมีผูเสียชีวติ ทั่วโลกจากโรคหัวใจและหลอดเลือดราว 25 ลานคน และเปน
ประชากรประเทศทีก่ ําลังพัฒนาประมาณ 19 ลานคนหรือรอยละ 76 สําหรับในประเทศไทยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเปนหนึ่งในสามอันดับแรกของสาเหตุการตายมานานกวา 2 ทศวรรษ และจากขอมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขพบวา ในปพ.ศ. 2546 มีผูปวย 991,413 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2545 กวา
136,000 รายหรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 16 และมีผูเสียชีวติ จากโรคดังกลาว 40,092 ราย (2) ซึ่งปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก พันธุกรรม เพศชาย อายุ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูง เบาหวาน บุหรี่ ความอวน การไมออกกําลังกาย และความเครียด (3)
ปญหาของโรคหัวใจและหลอดเลือดไดแก โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน รายงานการศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยง ในประเทศไทยในป 2542 พบวาโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตันเปนสาเหตุสําคัญอันดับสามในผูชายไทยและเปนสาเหตุสําคัญอันดับสองในผูหญิงไทยที่ทําให
สูญเสียปสขุ ภาวะหรือสูญเสียชวงอายุของการมีสุขภาพที่ดีของการสูญเสียปสุขภาวะทั้งหมด สําหรับใน
สวนของโรคหัวใจขาดเลือดเปนสาเหตุสําคัญอันดับหกในผูชายไทย และเปนสาเหตุสําคัญอันดับเกาในผู
หญิงไทยที่ทําใหสูญเสียปสขุ ภาวะหรือสูญเสียชวงอายุของการมีสุขภาพที่ดีของการสูญเสียปสขุ ภาวะ
ทั้งหมด (4) โดยพบวาความชุกของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน มีอัตราเทากับ 690 ตอประชากรแสนคน
(5) รอยละ 70 ของผูปวยจะมีปญหาดานการพูด การสื่อสาร และ รอยละ 30 ของผูปวยจะมีความพิการ
ซึ่งตองอาศัยการดูแลชวยเหลือ (6) สําหรับในสวนของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จากสถิตสิ าธารณสุข
ป 2541-2543 พบวามีประชากรตายดวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในอัตรา3.6, 7.9 และ 10.1 ตอ
ประชากรแสนคนตามลําดับ (7)
ภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด สําหรับแนวทางในการปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของ National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) มีรายละเอียดดังนี้ การปองกันปฐมภูมิ จะแนะนําใหใชยาลด
ระดับไขมันในเลือดในกลุม statin สําหรับผูใหญ (adult) ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 % ในสวนของการปองกันทุติยภูมิ จะแนะนําใหใชยาในกลุม statin
สําหรับผูใหญที่มีหลักฐานทางคลินิกของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สําหรับประเภทของยาที่ใชจะ
แนะนําใหใชยาที่มีราคาถูกในกลุม statin เปนลําดับแรก(8,9) สําหรับแนวทางการดูแลรักษาความ
ผิดปกติของระดับไขมันในเลือดตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยอายุรกรรมประเทศไทย ซึ่งอางอิงจาก
NCEP ATP III แนะนํายากลุม statin เปนยาที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด สําหรับการปองกันปฐมภูมิและทุติยภูมิ
แกผทู ี่มีระดับคลอเลสเตอรอลสูง แตสําหรับผูที่มีระดับไตรกลีเซอไรดสูง การใชยาในกลุมstatin จะมีผล
ตอไตรกลีเซอไรดนอย (10)
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ขอมูลปริมาณการใชยาในกลุม statin ในป พ.ศ.2548 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบวายา Simvastatin (generic) มีสัดสวนในการใชยาสูงสุดคือ รอยละ 67 สวนยา Atorvastatin จะมี
สัดสวนในการใชยารองลงมา คือประมาณ รอยละ 24 (11) ดังแสดงในรูปที่ 1 สําหรับขอมูลราคายาใน
กลุม statin ของศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข จะพบวายา Simvastatin
(generic) จะมีตนทุนที่ถูกที่สุด และยา Rosuvastatin จะมีตนทุนทีแ่ พงที่สุด(12) ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่1 ในสวนของสิทธิบัตรยา พบวายา Atorvastatin จะหมดอายุสิทธิบัตรยาในวันที่ 14 กค. 2559
และสําหรับปญหาการใชยาในกลุม statin ในโรงพยาบาล เชน รายงานการสํารวจของโรงพยาบาลราชวิถี
ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2543 พบวา การสั่งใชยาในกลุม statins รอยละ 47.7 จะเปนยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ โดยมีการใชยา simvastatin รอยละ 24.4 pravastatin รอยละ 23 และ atorvastatin
รอยละ 52.6 การใชยาในกลุม statins สําหรับการปองกันปฐมภูมิที่สอด คลองกับแนวทางของ NCEP
จะเปนรอยละ 85.1 และสําหรับการปองกันทุติยภูมิจะเปนรอยละ 80.5(13)
ดวยแนวคิดและเหตุผลดังกลาว การศึกษาวิจัยนี้จึงศึกษาเพื่อพิจารณาความคุมคา ความ
เหมาะสมของนโยบายการใชยาลดระดับไขมันในเลือดสําหรับการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

Atorvastatin,24%

Fluvastatin, 1%

Rosuvastatin, 2%
Simvastatin
(generic), 67%

Pravastatin, 2%

Simvastatin
(original)
, 4%

รูปที่ 1 แสดงสัดสวนการใชยาในกลุม statin
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ตารางที่ 1 ตนทุนคายารายการตางๆในกลุม statin
รายการยา
Atorvastatin 10 mg
Fluvastatin 40 mg
Pravastatin 20 mg
Simvastatin 10 mg (Generic)
Simvastatin 10 mg (Original)
Rosuvastatin 10 mg

ตนทุนคายาตอเม็ด (บาท)
36.59
13.95
21.83
0.72
34.24
39.59

1.2 ปญหาในการเขาถึงการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากรายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3
พ.ศ.2546-2547(14) ทําใหทราบจํานวนผูที่มีความเสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดในแตละกลุม
ความเสี่ยงและทราบจํานวนผูที่ไดรับการรักษาซึ่งจะพบวา จํานวนผูที่ไดรับการรักษานอยกวาผูที่ไมได
รับการรักษามากทั้งในเพศชายและเพศหญิงและในทุกกลุมเสี่ยง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูจํานวนผูที่ไดรับการรักษาและยังไมไดรับการรักษาจําแนกตามเพศและกลุม
เสี่ยง
กลุมเสี่ยง

< 2.5%
2.5-5%
5-10%
10-15%
15-20%
20-30%
>=30 %

เพศชาย(คน)
ไดรับการรักษา
ยังไมไดรับการรักษา
(รอยละ)
(รอยละ)
60,575 (1)
6,912,221 (99)
85,876 (3)
2,597,770 (97)
52,515 (3)
1,854,026 (97)
28,622 (3)
1,095,565 (97)
12,540 (2)
491,994 (98)
6,215 (2)
343,559 (98)
1,513 (1)
121,930 (99)

เพศหญิง(คน)
ไดรับการรักษา
ยังไมไดรับการรักษา
(รอยละ)
(รอยละ)
59,170 (1)
8,298,702 (99)
58,101 (3)
2,229,968 (97)
91,861 (5)
1,886,030 (95)
54,643 (4)
1,207,114 (96)
58,603 (5)
1,174,577 (95)
0
0
0
0
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2. ขอพิจารณา
2.1 ตนทุนและผลลัพธของยา
(1) ขอมูลตนทุน
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันจะแบงการคํานวณ
ตนทุนเปน ตนทุนการรักษาในชวง 1 เดือนแรก ตนทุนการรักษาหลังจาก 1เดือนแรก แตอยูในชวง
ภายใน 1 ป แรก(หรือ 11 เดือนถัดมา) และตนทุนการรักษาหลังจาก 1 ป แรก(ในปถัดไป) เนื่องจาก
ตนทุนในแตละชวงเวลาจะแตกตางกัน โดยตนทุนในชวง 1 เดือนแรกจะมีคาสูงที่สุด สําหรับตนทุน
ทางตรงทางการแพทยของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน จะไดขอมูลจากการศึกษาที่โรงพยาบาล
รามาธิบดี และตนทุนทางตรงทางการแพทยของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันไดจากการคํานวณตามแนว
ทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันของสถาบันประสาทวิทยา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และจากการทบทวนวรรณกรรม และตนทุนตอหนวยไดมาจากการศึกษาที่สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งจะมี
คาตามรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาตัวแปรดานตนทุนซึ่งใชในแบบจําลองการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ตัวแปร
ตนทุนการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในชวง 1 เดือนแรก
ตนทุนการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจาก 1เดือนแรก แตอยู
ในชวงภายใน 1 ป แรก(หรือ 11 เดือนถัดมา)
ตนทุนการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจาก 1 ป แรก(ในปถัดไป)
ตนทุนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในชวง 1 เดือนแรก
ตนทุนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหลังจาก 1เดือนแรก แตอยูในชวง
ภายใน 1 ป แรก(หรือ 11 เดือนถัดไป)
ตนทุนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหลังจาก 1 ป แรก(ในปถดั ไป)

คาเฉลีย่ (บาท)
31,340.75
125,363.00

อางอิง
15
15

34,150.00
48,275.21
11,925.51

15
5,16
5,16

7,447.18

5,16

(2) ผลลัพธของยา
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ โดยการสืบคนโดยใช Electronic database จาก
ฐานขอมูล Pubmed และขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะคัดเลือกการศึกษาที่ไดรับการตีพิมพระหวางป
1997 ถึง 2007 โดยไดใช คําสําคัญในการสืบคน คือ ชื่อยา (Atorvastatin, Fluvastatin, Pravastatin,
Rosuvastatin และ simvastatin) AND efficacy, effectiveness, RR, “relative risk” และ “meta
ananlysis” (17-23) และไดทําการวิเคราะห แบบ Meta-Analysis จะไดคาผลลัพธของยาในกลุม statin
ซึ่งจะพบวา Simvastatin สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันไดดีที่สุด โดยมีคาอัตรา
เสี่ยงสัมพัทธเทากับ 0.58 (0.51-0.65) รองลงมาจะเปนยา Atorvastatin และ Pravastatin โดยมีคาอัตรา
เสี่ยงสัมพัทธเทากับ 0.59 (0.51-0.71) และ0.74 (0.66-0.83) ตามลําดับ สําหรับโรคหลอดเลือดสมองอุด
ตัน พบวา Simvastatin สามารถลดการเกิดไดดีที่สุดเชนกัน โดยมีคาอัตราเสี่ยงสัมพัทธเทากับ0.74
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(0.66-0.83) รองลงมาจะเปนยา Atorvastatin และ Pravastatin โดยมีคาอัตราเสี่ยงสัมพัทธเทากับ 0.79
(0.65-0.96) และ 0.86 (0.75-0.97) ตามลําดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 โดยยา Rosuvastatin ไม
พบการศึกษาที่มีการวัดผลลัพธของยาเปนการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหรือจากโรคหลอด
เลือดสมองอุดตัน สวนยา Fluvastatin นั้น คาผลลัพธของยาที่ไดไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในกรณีที่มีการ
วัดผลลัพธของยาเปนการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโดยมีคา
อัตราเสี่ยงสัมพัทธเทากับ 0.37 (0.11-1.05) และ 0.83 (0.45-1.54) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงคาผลลัพธของยาที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะห แบบ
Meta-Analysis
ผลลัพธของยา
1. การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน

รายการยา

อัตราเสี่ยงสัมพัทธ

คาความเชื่อมั่นที่ 95%

Atorvastatin
Fluvastatin
Pravastatin
Simvastatin
Rosuvastatin

0.59
0.37
0.74
0.58

0.51-0.70
0.11-1.05
0.66-0.83
0.51-0.65

Atorvastatin
Fluvastatin
Pravastatin
Simvastatin
Rosuvastatin

0.79
0.83
0.86
0.74

ไมพบขอมูล

2. การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
0.65-0.96
0.45-1.54
0.75-0.97
0.66-0.83
ไมพบขอมูล

(3) ความคุมคาในการใชยากลุม statin เพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการศึกษานี้เปนการศึกษาความคุมคาบนพื้นฐาน
ของการใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ชนิดที่เรียกวา Markov model ดังแสดงในรูปที่ 2
โดยในแบบจําลองจะเริ่มจากคนที่ไมไดเปนโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอด
เลือดสมองอุดตัน จากนั้นผูปวยจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคโดยผูปวยจะมีโอกาสรอดชีวิตจากการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันใน 1 ป แรก หรือผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวติ จากการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตันฉับพลันในชวง 1 เดือนแรก หรือผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตจากการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
อุดตันฉับพลันหลังจาก 1 เดือนแรก แตอยูในชวงภายใน 1 ป แรก (หรือ 11 เดือนถัดมา) หรือผูปวยจะมี
โอกาสเสียชีวติ จากสาเหตุอนื่ ๆที่ไมไดเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือด
สมองอุดตัน หรือผูปวยยังคงไมเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
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สําหรับผูปวยที่รอดชีวิตจากการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันใน 1 ป แรกผูปวยจะมี
โอกาสเสียชีวติ จากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหลังจาก 1 ปแรก(ในปถัดไป) หรือผูปวยจะมี
โอกาสเสียชีวติ จากสาเหตุอนื่ ๆหลัง 1 ปแรก หรือผูปวยยังคงรอดชีวิตจากการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ
อุดตันฉับพลันหลังจาก 1 ป แรก(ในปถดั ไป) และในสวนของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันก็เชนเดียวกัน
กับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน โดยเหตุการณตางๆ ที่ไดกลาวไปแลวขางตน จะวนเวียนไป
จนกระทั่งผูปว ยทั้งหมดในแบบจําลองเสียชีวติ ลง
สําหรับคาตัวแปรดานระบาดวิทยาทีใ่ ชสาํ หรับแบบจําลองการประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน จะคํานวณไดจากขอมูลจาก DRG รายงานภาระ
โรคและปจจัยเสี่ยงของคนไทย และการศึกษาในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย และในสวนของโรค
หลอดเลือดสมองอุดตัน จะคํานวณไดจากขอมูล DRG รายงานภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของคนไทยและ
การศึกษาในประเทศจีนและออสเตรเลีย

รูปที่ 2 แบบจําลอง markov
จากการศึกษาโดยนักวิจัยดวยการสรางแบบจําลอง Markov model โดยใชตวั แปรดานระบาด
วิทยา ตัวแปรดานผลลัพธของยาและตัวแปรดานตนทุน เพื่อประเมินตนทุนประสิทธิผลของการใชยาใน
กลุม statin ชนิดตางๆเพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเพศชายที่มีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 ใน 10ป พบวายา Atorvastatin และยา Simvastatin (generic) จะใหประสิทธิผล คือการที่ได
มีปที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น (Healthy life year saved) ที่ใกลเคียงกันเมือ่ เทียบกับการไมไดใหการรักษา ซึ่ง
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ยา Simvastatin (generic) จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 23,606 ป
ในขณะที่ยา Atorvastatin จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 19,831 ป
สําหรับยา Pravastatin จะใหจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 16,003 ป ซึ่ง
นอยกวายา Simvastatin(generic) และ Atorvastatin ในสวนของยา Fluvastatin นั้น คาที่ไดไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาตนทุนจะพบวายา Simvastatin (generic) มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการ
ไมไดใหการรักษาถูกที่สุด คือ 1,913 ลานบาท ในขณะที่ยา Atorvastatin มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการไมได
ใหการรักษา เทากับ 12,130 ลานบาท ในสวนของยา Pravastatin และ Fluvastatin จะมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น
จากการไมไดใหการรักษา เทากับ 7,917 และ 5,525 ลานบาท ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3

(ล านบาท)

12,000

ต น ทุ น

14,000

8,000

Atorvastatin_30

แพงกวาแตดีกวา

10,000

Pravastatin_30

6,000

แพงกวาและแยกวา

Fluvastatin_30

4,000
simvastatin(generic)_30
2,000

current_30

-20,000

-10,000

-2,000

ถูกกวาแตแยกวา -4,000

10,000

20,000

30,000

40,000

ประสิทธิผล (Healthy Life Year saved)

ถูกกวาและดีกวา

-6,000

รูปที่ 3 Cost-effectiveness Plane ของยาในกลุมStatin เปรียบเทียบกับการไมไดใหการรักษา
(Null) ในเพศชายที่มีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ใน 10 ป
สําหรับในเพศหญิงจะไมมีประชากรที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30
และกลุมที่มีความเสี่ยงรอยละ 20-30 เมื่อพิจารณาเพศหญิงที่มีความเสี่ยงรอยละ 15-20 ใน 10ป พบวา
ยา Atorvastatin และยา Simvastatin (generic) จะใหประสิทธิผล คือการที่ไดมีปที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นที่
ใกลเคียงกันเชนเดียวกับในเพศชายเมื่อเทียบกับการไมไดใหการรักษา โดยยา Simvastatin (generic)
จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 194,747 ป ในขณะที่ยา Atorvastatin
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จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 173,614 ป สําหรับยา Pravastatin จะ
ใหจํานวนปทมี่ ีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 112,631 ป ซึ่งนอยกวายา
Simvastatin(generic) และ Atorvastatin ในสวนของยา Fluvastatin นั้น คาที่ไดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อพิจารณาตนทุนจะพบวายา Simvastatin (generic) มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการไมไดใหการรักษา
ถูกที่สุด คือ 23,869 ลานบาท ในขณะที่ยา Atorvastatin มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการไมไดใหการรักษา
เทากับ 145,890 ลานบาท ดังแสดงในรูปที่ 4

ตนทุน

(ลานบาท)

160,000

140,000

Atorvastatin_15_20

แพงกวาแตดีกวา

120,000

100,000

Pravastatin_15_20

80,000

Fluvastatin_15_20
60,000

แพงกวาและแยกวา

40,000

simvastatin(generic)_15_20
20,000

current practice_15_20
-150,000

-100,000

-50,000

0
-20,000

ถูกกวาแตแยกวา

-40,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ประสิทธิผล (Healthy Life Year saved)

ถูกกวาและดีกวา

-60,000

รูปที่ 4 Cost-effectiveness Plane ของการใหการรักษาในปจจุบัน (current practice) และยาในกลุม
Statin เปรียบเทียบกับการไมไดใหการรักษา ในเพศหญิงที่มีความเสี่ยงรอยละ 15-20 ใน 10 ป
และเมื่อพิจารณาตนทุนประสิทธิผลของยา Simvastatin (generic) (ซึ่งเปนยาที่ใหประสิทธิผล
สูงสุดและมีตน ทุนต่ําสุด) และ การใหการรักษาในปจจุบัน (Current practice) เปรียบเทียบกับการไมได
ใหการรักษา (Null) ผลการศึกษาพบวายา Simvastatin (generic) จะมีตนทุนประสิทธิผลที่ดีกวาการให
การรักษาในปจจุบัน โดยในเพศชายที่มีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ใน 10 ป จะพบวา ยา
Simvastatin (generic) จะมีจํานวนปที่มีสขุ ภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 23,606 ป และมี
ตนทุนทีเ่ พิ่มขึน้ เทากับ1,913 ลานบาท สวนการใหการรักษาในปจจุบัน (Current practice) จะมีจํานวน
ปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 273 ป และมีตนทุนทีเ่ พิ่มขึน้ เทากับ 64 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบตนทุนประสิทธิผลซึ่งจะมีคาเทากับ 81,059 บาทตอปที่มีชีวิตยืนยาวขึ้นสําหรับการใชยา
Simvastatin (generic) แทนการไมไดใหการรักษา ในขณะที่ตนทุนประสิทธิผลซึง่ จะมีคาเทากับ
236,406 บาท ตอปที่มีชีวติ ยืนยาวขึ้นสําหรับการรักษาในปจจุบันเทียบกับการไมไดใหการรักษา และ
ตนทุนประสิทธิผลของใชยา Simvastatin (generic) จะเพิ่มมากขึ้นตามความเสี่ยงทีน่ อยลง โดยในกลุมที่
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มีความเสี่ยงนอยกวารอยละ 2.5 ตนทุนประสิทธิผลจะมีคาเทากับ 392,953 บาทตอปที่มีชีวิตยืนยาวขึ้น
ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตนทุนประสิทธิผลของยา Simvastatin (generic) และ การใหการรักษาในปจจุบัน (Current
practice) เปรียบเทียบกับการไมไดใหการรักษา (Null) ในเพศชายที่มีความเสี่ยงใน 10 ป
กลุมเสี่ยง

Intervention

>=30 %

Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)

20-30%
15-20%
10-15%
5-10%
2.5-5%
< 2.5%

ผลตาง (incremental)
ตนทุน (ลานบาท) ประสิทธิผล
64
273
1,913
23,606
218
628
6,447
57,054
338
816
10,044
72,683
908
1,933
26,932
169,712
2,088
3,739
62,050
324,972
3,679
5,219
110,185
448,820
12,164
11,027
370,746
943,488

ตนทุนประสิทธิผล
236,406
81,059
347,445
113,344
414,874
138,183
470,272
158,694
558,551
190,940
705,031
245,501
1,103,178
392,953

สําหรับในเพศหญิง เมื่อพิจารณาตนทุนประสิทธิผลของยา Simvastatin (generic) (ซึ่งเปนยาที่
ใหประสิทธิผลสูงสุดและมีตนทุนต่ําสุดเชนกัน) และ การใหการรักษาในปจจุบัน (Current practice)
เปรียบเทียบกับการไมไดใหการรักษา (Null) ผลการศึกษาพบวายา Simvastatin (generic) จะมีตนทุน
ประสิทธิผลทีด่ ีกวาการใหการรักษาในปจจุบัน โดยในเพศหญิงที่มีความเสี่ยงรอยละ 15-20 ใน 10 ป จะ
พบวา ยา Simvastatin (generic) จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ
194,747 ป และมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น เทากับ 23,869 ลานบาท สวนการใหการรักษาในปจจุบัน (Current
practice) จะมีจํานวนปที่มีสุขภาพดีเพิ่มจากการไมไดใหการรักษา เทากับ 1,276 ป และมีตนทุนที่
เพิ่มขึ้น เทากับ 427ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบตนทุนประสิทธิผลซึง่ จะมีคาเทากับ 122,564 บาทตอปที่
มีชีวติ ยืนยาวขึ้นสําหรับการใชยา Simvastatin (generic) แทนการไมไดใหการรักษา ในขณะทีต่ นทุน
ประสิทธิผลซึง่ จะมีคาเทากับ 334,832 บาท ตอปที่มีชวี ิตยืนยาวขึ้นสําหรับการรักษาในปจจุบันเทียบกับ
การไมไดใหการรักษา และตนทุนประสิทธิผลของใชยา Simvastatin (generic) จะเพิ่มมากขึ้นตามความ
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เสี่ยงที่นอยลง เชนเดียวกันกับในเพศชาย โดยในกลุมที่มีความเสี่ยงนอยกวารอยละ 2.5 ตนทุน
ประสิทธิผลจะมีคาเทากับ 352,564 บาทตอปที่มีชีวติ ยืนยาวขึ้นซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตนทุนประสิทธิผลของยา Simvastatin (generic) และ การใหการรักษาในปจจุบัน (Current
practice) เปรียบเทียบกับการไมไดใหการรักษา (Null) ในเพศหญิงที่มีความเสี่ยงใน 10 ป
กลุมเสี่ยง

Intervention

>=30 %

Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)
Current practice
Simvastatin (generic)

20-30%
15-20%
10-15%
5-10%
2.5-5%
< 2.5%

ผลตาง (incremental)
ตนทุน (ลานบาท) ประสิทธิผล
427
1,276
23,869
194,747
601
1,538
33,037
256,216
1,264
2,746
69,379
454,097
1,819
2,999
101,189
491,433
8,480
8,330
482,240
1,367,807

ตนทุนประสิทธิผล
334,832
122,564
390,894
128,941
460,332
152,784
606,337
205,906
1,017,948
352,564

3. อภิปราย
จากขอมูลตางๆขางตนพบวา Simvastatin (generic) เปนยาในกลุม statin ที่ใหประสิทธิผล
สูงสุดและมีตนทุนต่ําสุด สําหรับประเด็นในดานความคุมคาพบวา หากใชหลักเกณฑการตัดสินใจสําหรับ
การลงทุนดานเทคโนโลยี ซึ่งเสนอโดย The commission on Macro-Economic and Health (2000) ซึ่ง
แนะนําใหรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาลงทุนหากเทคโนโลยีทางการแพทยมีตนทุนตอหนวยผลลัพธใน
รูปของปสุขภาวะ(Disability Adjusted Life Year-DALY ซึ่งเทียบเทากับ QALY) นอยกวา 3 เทาของ
รายไดตอหัวประชาชาติ (Gross National Income per Capita) โดยกําหนดวาเทคโนโลยีที่มีตนทุนตอป
สุขภาวะนอยกวา 1 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมาก (very cost
effectiveness) หากตนทุนตอหนวยผลลัพธมีคาอยูระหวาง 1-3 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติแสดงวา
เทคโนโลยีนั้นมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (cost effectiveness) แตถาหากตนทุนตอหนวยผลลัพธมี
คาอยู มากกวา 3
เทาของรายได ตอหัวประชาชาติ แสดงวาเทคโนโลยีนั้นไมมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร (not cost effectiveness) ซึ่งรายไดตอหัวประชาชาติสําหรับประเทศไทยนั้นจะมี
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คาประมาณ 1 แสนบาท ดังนั้นจะเห็นไดวาการใชยา Simvastatin (generic) จะมีความคุมคาทั้งในเพศ
ชายและในเพศหญิง ซึ่งจะใหคาตนทุนประสิทธิผลต่ํากวา 3 เทาของรายไดตอหัวประชาชาติ ยกเวนใน
กลุมที่มีความเสี่ยงนอยกวารอยละ 2.5 ซึ่งจะใหคาเทากับ 392,953 บาทตอปที่มีชีวิตยืนยาวขึ้นในเพศ
ชาย และมีคาเทากับ 352,564 บาทตอปที่มีชีวิตยืนยาวขึ้นในเพศหญิง
4. ขอจํากัดของการศึกษา
การศึกษาความคุมคาทางการแพทยนี้มีขอจํากัดในเรื่องของตัวแปรผลลัพธของยาซึ่งใน
แบบจําลองจะเปนการปองกันปฐมภูมิแตจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบแลวพบวางานวิจัยที่
สืบคนไดนั้นจะมีงานวิจัยที่เปนการปองกันปฐมภูมิเพียง 5 งานวิจัย สวนงานวิจัยที่เปนการปองกันทุติย
ภูมิจะมี 18 งานวิจัย และงานวิจัยที่เปนทั้งการปองกันปฐมภูมิและการปองกันทุติยภูมิ จะมี 5 งานวิจัย
ในสวนของงานวิจัยที่เปนการปองกันปฐมภูมินั้น จะเปนการศึกษาผลลัพธของยา Atorvastatin 4
งานวิจัย และยา Pravastatin 1 งานวิจัย จึงไดนําขอมูลจากงานวิจัยเปนการปองกันทุติยภูมิและงานวิจัย
ที่เปนทั้งการปองกันปฐมภูมิและการปองกันทุติยภูมิมาใชในการวิเคราะหคาตัวแปรดานผลลัพธของยา
นอกจากนี้ตัวแปรดานระบาดวิทยาบางคาไมมีขอมูลของประเทศไทย จึงใชคาของการศึกษาใน
ตางประเทศ เชน อังกฤษ ซึ่งอาจจะทําใหไดคาที่ต่ํากวาความเปนจริง
5. ขอเสนอเชิงนโยบาย
5.1 ขอเสนอ
1.การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ในการปองกันปฐมภูมิ พบวา Simvastatin
(generic) ใหประสิทธิผลทีส่ ูงกวาและใชตนทุนทีต่ ่ํากวา ยาชนิดอื่นๆในกลุม statin ดังเชนในกลุมที่มี
ความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ดังแสดงตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตนทุนและประสิทธิผลของยารายการตางๆในกลุม statin ในเพศชายที่มีความเสี่ยงมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30
ผลตาง (incremental)
รายการยา
ตนทุนประสิทธิผล
ตนทุน (ลานบาท)
ประสิทธิผล
Current practice
64
273
236,406
Simvastatin (L)
1,913
23,606
81,059
Fluvastatin
5,525
20,032
275,850
Atorvastatin
12,130
19,831
661,677
Pravastatin
7,917
16,003
494,772
2. ตองทําใหผูที่มีความเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถเขาถึงยาได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกลุมที่มคี วามเสี่ยงมากกวาหรือเทากับ 30% สําหรับการปองกันปฐมภูมิ
3. สําหรับการปองกันทุติยภูมิ เมื่อพิจารณาประสิทธิผลและตนทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 ประสิทธิผลของยา
จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะหโดยวิธี Meta-Analysis พบวา
งานวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ จะมีทั้งหมด 28 งานวิจัย ซึ่งจะแบงเปน การ
ปองกันปฐมภูมิ จํานวน 5 งานวิจัย การปองกันทุติยภูมิจํานวน 18 งานวิจัย และงานวิจัยที่เปนการ
ปองกันปฐมภูมิและการปองกันทุติยภูมิจํานวน 5 งานวิจัย และจากการวิเคราะหโดยวิธี Meta-Analysis
โดยใชโปรแกรม WinBUGS และใชการวิเคราะหแบบ Mixed treatment หรือ Indirect comparisonจะ
พบวา Simvastatin สามารถปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันและโรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน ไดดีที่สุด รองลงมาจะเปนยา Atorvastatin และ Pravastatin ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 โดย
ยา Rosuvastatin ไมพบการศึกษาที่มีการวัดผลลัพธของยาเปนการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ฉับพลันหรือจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน สวนยา Fluvastatin นั้น คาผลลัพธของยาที่ไดไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3.2 ตนทุนยารายการตางๆในกลุม statin
พบวายา Simvastatin (generic) จะมีตน ทุนที่ถูกทีส่ ุด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
จากขอมูลดังกลาวขางตน หากเปนการปองกันทุติยภูมิ ก็จะไดผลไปในแนวทางเดียวกับ
การปองกันปฐมภูมิ ซึ่งยา Simvastatin (generic) ใหประสิทธิผลที่สงู กวาและใชตน ทุนที่ต่ํากวา ยาชนิด
อื่นๆในกลุม statin
4. ควรจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของยาที่ผลิตในประเทศ (generic simvastatin)
5. การพิจารณาการเลือกใชยาปองกันปฐมภูมิใหแกผูปวย ควรมีการพิจารณาถึงคาความเสี่ยง
ของผูปวยมากกวาการพิจารณาคาระดับไขมันในเลือดเพียงอยางเดียว
5.2 การประมาณภาระดานงบประมาณ
ภาระดานงบประมาณที่เกิดขึ้นสําหรับการใหการรักษาในปจจุบัน ในเพศชายที่มีความเสี่ยง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 จะมีตนทุนทั้งหมด 133 ลานบาท โดยแบงเปนตนทุนการรักษาโรค 118
ลานบาท และตนทุนการใชยา 15 ลานบาท หากมีการนํายา Simvastatin (generic) มาใชใหครอบคลุมผู
ที่มีความเสี่ยงในแตละกลุมเสี่ยงจะสงผลกระทบตอภาระดานงบประมาณ โดยในกลุมที่มีความเสี่ยง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 จะมีตนทุนทั้งหมด 575 ลานบาท โดยแบงเปนตนทุนการรักษาโรค 85
ลานบาท และตนทุนการใชยา 490 ลานบาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
สําหรับในเพศหญิงภาระดานงบประมาณที่เกิดขึ้นสําหรับการใหการรักษาในปจจุบัน ในกลุมทีม่ ี
ความเสี่ยงรอยละ 15-20 จะมีตนทุนทั้งหมด 802 ลานบาท โดยแบงเปนตนทุนการรักษาโรค 717 ลาน
บาท และตนทุนการใชยา 85 ลานบาท หากมีการนํายา Simvastatin (generic) มาใชใหครอบคลุมผูที่มี
ความเสี่ยงในแตละกลุมเสี่ยงจะสงผลกระทบตอภาระดานงบประมาณ โดยในกลุมที่มีความเสีย่ งรอยละ
15-20 จะมีตน ทุนทั้งหมด 5,465 ลานบาท โดยแบงเปนตนทุนการรักษาโรค 472 ลานบาท และตนทุน
การใชยา 4,993 ลานบาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 8 ภาระการคลังที่เกิดขึ้นสําหรับการใหการรักษาในปจจุบัน และเมื่อมีการใหการรักษาโดยใชยา
simvastatin (generic) 1 ป ในเพศชายทีม่ ีความเสี่ยงใน 10 ป
กลุมเสี่ยง

>=30 %
20-30%
15-20%
10-15%
5-10%
2.5-5%
< 2.5%

การใหการรักษาในปจจุบัน
ตนทุน (ลานบาท)
รวม
ตนทุนการใช ตนทุนการ (ลานบาท)
ยา
รักษาโรค
15
118
133
45
233
277
65
277
342
147
479
626
254
493
747
361
371
732
941
252
1,193

Simvastatin (generic)
ตนทุน (ลานบาท)
รวม
ตนทุนการใช ตนทุนการ (ลานบาท)
ยา
รักษาโรค
490
85
575
1,412
161
1,573
2,049
186
2,235
4,643
314
4,957
8,015
319
8,334
11,371
238
11,609
29,662
165
29,827

ตารางที่ 9 ภาระการคลังที่เกิดขึ้นสําหรับการใหการรักษาในปจจุบัน และเมื่อมีการใหการรักษาโดยใชยา
simvastatin (generic) 1 ป ในเพศหญิงที่มีความเสี่ยงใน 10 ป
กลุมเสี่ยง

>=30 %
20-30%
15-20%
10-15%
5-10%
2.5-5%
< 2.5%

การใหการรักษาในปจจุบัน
ตนทุน (ลานบาท)
รวม
ตนทุนการใช ตนทุนการ (ลานบาท)
ยา
รักษาโรค
85
717
802
89
560
649
142
516
658
165
269
434
606
211
817

Simvastatin (generic)
ตนทุน (ลานบาท)
รวม
ตนทุนการใช ตนทุนการ (ลานบาท)
ยา
รักษาโรค
4,993
472
5,465
5,274
357
5,631
8,372
327
8,699
9,728
170
9,898
35,633
135
35,768

ซึ่งหากมีการใชยา Simvastatin (generic) ใหครอบคลุมผูที่มีความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอย
ละ 30 จะมีภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 442 ลานบาทในปแรก ซึง่ เปนภาระดาน
งบประมาณเพิ่มขึ้นในเพศชาย เนื่องจากในเพศหญิงไมมีประชากรในกลุมเสี่ยงนี้ ในสวนของผูท ี่มีความ
เสี่ยงรอยละ 20-30 จะมีภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน1,296 ลานบาท และในผูท ี่มีความ
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เสี่ยงรอยละ 15-20 จะมีภาระดานงบประมาณเพิ่มขึ้น 6,556 ลานบาท โดยเปนภาระดานงบประมาณที่
เพิ่มขึ้นในเพศชาย 1,893 ลานบาท และเปนภาระดานงบประมาณทีเ่ พิ่มขึ้นในเพศหญิง 4,663 ลานบาท
และภาระดานงบประมาณทีเ่ กิดขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นตามความเสี่ยงที่นอยลง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ภาระการคลังทีเ่ พิ่มขึ้นจากการใหการรักษาโดยใชยา simvastatin (generic) แทนการรักษา
ในปจจุบัน ในเวลา 1 ป ในผูที่มีความเสีย่ งใน 10 ป
กลุมเสี่ยง
>=30 %
20-30%
15-20%
10-15%
5-10%
2.5-5%
< 2.5%

เพศชาย
442
1,296
1,893
4,332
7,587
10,878
28,634

ภาระการคลังที่เพิ่มขึ้น (ลานบาท)
เพศหญิง
4,663
4,982
8,041
9,464
34,951

รวม
442
1,296
6,556
9,314
15,628
20,342
63,585
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