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ขอเสนอเชิงนโยบาย
1.1. เปาหมายและวัตถุประสงคเชิงนโยบาย
เพื่อพิจารณายา Raloxifene, Calcitonin nasal spray และยาในกลุม Bisphosphonate ไดแก
Alendronate และ Risedronate ในการปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําของผูปวยหญิงวัยหมดประจําเดือนที่เปน
โรคกระดูกพรุน วามีความคุมคาทางการแพทยหรือไม เพื่อใชในการพิจารณาสําหรับการคัดเลือกยาเขาบัญชี
ยาหลักแหงชาติ โดยมุงหวังใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงการปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ํา
1.2. ผลการศึกษา
จากการวิจัยโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร พบวาสําหรับการใชยาทั้งสี่ชนิดในการปองกันการ
เกิดกระดูกหักซ้ําไมมีความคุมคาทางการแพทย เนื่องจากตนทุน-อรรถประโยชนของเงื่อนไขการใชนี้มีคามาก
ไมวาจะเปนการปองกันในชวงอายุใดก็ตาม ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ตนทุนตอหนึ่งปของชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในผูปวยอายุ 45 ถึง 70 ป เปรียบเทียบยาทั้ง 4 ชนิด

อายุ

ตนทุนตอหนึ่งปของชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
Alendronate

Risedronate

Raloxifene

Calcitonin nasal spray

45-49

2,627,962

2,632,307

4,418,425

16,802,125

50-54

2,554,954

2,560,743

4,328,628

16,216,979

55-59

2,513,879

2,521,427

4,298,581

15,826,570

60-64

2,524,159

2,533,676

4,358,626

15,774,409

65-69

2,664,512

2,677,533

4,667,285

16,491,219

70+

2,886,868

2,904,223

5,130,255

17,685,436

จะเห็นไดวาตนทุนตอหนึ่งปของชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมีคามากกวาคาที่ไดรับการแนะนําจาก

The

Commission on Macro-Economic and Health (2000) มาก โดยตนทุนตอหนวยผลลัพธที่มีคามากกวา 3
เทาของรายไดตอหัวประชาชาติ จะถือวาไมมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (not cost effective) ทั้งนี้มีปจจัย
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อยู ห ลายอย า งที่ ส ามารถอธิ บ ายได ว า เหตุ ใ ด การป อ งกั น การเกิ ด กระดู ก หั ก ซ้ํ า ของผู ป ว ยหญิ ง วั ย หมด
ประจําเดือนที่เปนโรคกระดูกพรุนจึงไมมีความคุมคาทางการแพทย
1) ความนาจะเปนในการเกิดกระดูกหักซ้ํามีนอย ยกตัวอยางเชน ความนาจะเปนในการเกิดกระดูก
สันหลังหักหลังซ้ําและกระดูกสะโพกหักซ้ําในครั้งที่สองเทากับ 0.0282 และ 0.0134 ใน 1 ป หมายความ
วาในจํานวนผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหักจากโรคกระดูกพรุน 10,000 คนจะมีโอกาสหักซ้ําเปนจํานวน
282 คน สวนผูปวยที่เคยกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน 10,000 คนจะมีโอกาสหักซ้ําเปนจํานวน
134 คน เปนตน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความนาจะเปนของการเกิดกระดูกหัก
สภาวะ
ความนาจะเปน
โอกาสในการเกิดกระดูกสันหลังหักซ้ําในผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหัก
0.0282
โอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ําในผูปวยที่เคยกระดูกสะโพกหัก
0.0134
โอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักในผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหัก
0.0068
โอกาสในการเกิดกระดูกสันหลังหักในผูปวยที่เคยกระดูกสะโพกหัก
0.0175
โอกาสในการเกิดกระดูกสันหลังหักตามดวยกระดูกสะโพกหักในปถัดไป
0.0122
โอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักตามดวยกระดูกสันหลังหักในปตอไป
0.0349
โอกาสในการเกิดกระดูกสันหลังหักซ้ําในปถัดไป
0.0284
โอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ําในปถัดไป
0.0187
Reference: Risk of new clinical fractures within 2 years following a fracture Helden S.V., 2006
2) ตองใหยาแกผูปวยหลายรายเพื่อปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําในผูปวย 1 ราย โดยคํานวณจาก
คา Number needed to treat (NNT) ยกตัวอยางเชน NNT ของการปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําใน
ผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหักดวยยา Alendronate เทากับ 58 หมายความวา “ในการปองกันการเกิด
กระดูกสันหลังหักซ้ําในผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหัก 1 รายจะตองใหยา Alendronate 58 ราย”
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 Number needed to treat (NNT) ของการปองกันการเกิดกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกหัก
การปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําในผูปวยที่เคยกระดูกสันหลังหัก
Alendronate
Risedronate
Raloxifene
Calcitonin nasal spray
การปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําในผูปวยที่เคยกระดูกสะโพกหัก
Alendronate
Risedronate
Raloxifene
Calcitonin nasal spray

NNT
58
64
84
88
NNT
53
58
86
61

3) คุณภาพชีวิตของผูปวยขณะที่กระดูกหักแลวมีคานอยกวาคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ยังไมเคย
กระดูกหักมาก ดังนั้นคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นจึงไมมากสําหรับการปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ําเมื่อเทียบ
กับการปองกันการเกิดกระดูกหักในครั้งแรก
1.3. การประมาณภาระดานงบประมาณ
ณ. ราคายาปจจุบัน หากพิจารณานํายาเขาบัญชียาหลักจะสงผลดังนี้ สําหรับการใหยา Alendronate
เพื่อปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ํา รัฐบาลจะตองเตรียมงบประมาณเปนจํานวนเงินประมาณหารอยลานบาทใน
ปแรกของการใหบริการ สวนการใหยา Risedronate เพื่อปองกันการเกิดกระดูกหักซ้ํา รัฐบาลจะตองเตรียม
งบประมาณเปนจํานวนเงินประมาณสี่รอยหาสิบลานบาทในปแรก
1.4. ขอเสนอ
การนํายาตัวใดตัวหนึ่งเขามาไวในบัญชียาหลักแหงชาติ จะสงผลกระทบตอภาระการคลังเปนจํานวน
มากและอีกทั้งผลจากการศึกษาดานความคุมคาทางการแพทยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การปองกันการ
เกิดกระดูกหักซ้ําของผูปวยหญิงวัยหมดประจําเดือนที่เปนโรคกระดูกพรุนไมมีความคุมคาอยางมาก ดังนั้น
หากพิ จ ารณานํ า ยาเข า บั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ จ ะต อ งมี ก ารต อ รองราคาจากบริ ษั ท ยาเพื่ อ ให รั ฐ บาลมี
ความสามารถในการจายเงินชดเชยใหแกผูปวยทุกรายได (100,000 บาทตอปของชีวิตที่ยืนยาวขึ้น) ซึ่งยา
Alendronate และ Risedronate จะตองลดราคายาลงถึง 88.28% และ 88.42% ตามลําดับ
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