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ก-1คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

คำปรารภ
 บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2524 เป็นบัญชียาฉบับแรกของประเทศไทย ท่ีเร่ิมประกาศใช้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ซ่ึงเป็นการดำเนินงานตามนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2524 เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และใน 
นโยบายแห่งชาติด้านยา ข้อ 2 ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยาและการใช้ยาสำหรับการบำบัดรักษาผู้ป่วยไปสู่
แพทย์ และผู้ประกอบโรคศิลปะท่ีเก่ียวข้องอย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ (โดยเร่ิมจากการจัดทำ วารสารผู้ส่ังใช้ยา (Prescriber 
Journal) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือยาแห่งชาติ 2526 ภาควิชาเภสัชกรรม 
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, การประชมุสมัมนาวชิาการ ฯลฯ) ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2529 คณะรฐัมนตรเีหน็วา่ 
เรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการบริหารระบบยาทั้งในแง่วิชาการและงบประมาณ จึงประกาศขยายขอบข่ายการใช้บัญชียาหลัก 
แหง่ชาตใิห้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ รวมทัง้ใหป้รบัปรงุพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตเิปน็ระยะๆ และจดัทำนโยบายแหง่ชาต ิ
ด้านยา พ.ศ. 2536 (ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งเน้นการใช้ยาอย่างเหมาะสม
 ปี พ.ศ. 2548 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (การประชุมคร้ังท่ี 1/2548 วันพุธท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 
2548) เห็นชอบให้สานต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดทำ คู่มือยาแห่งชาติ (Thai National Formulary, TNF) 
เพื่อนำเสนอข้อมูลในการใช้ยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สมเหตุผล และเชื่อถือได้ ประกอบการสั่งใช้ยาของบุคลากร 
ทางสาธารณสุขทุกสาขา ตลอดจนเป็นคู่มือการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนิสิตนักศึกษาด้านแพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2550 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (การประชุมคร้ังท่ี 2/2550 วันอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550) ได้กำหนดปรัชญาที่มีเป้าประสงค์เพื่อ สร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และริเริ่มให้มี บัญชียา จ(2) 
ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกลไกให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจำเพาะสามารถเข้าถึงยาที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะโรค 
หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมีราคาแพงมากได้อย่างทั่วถึงในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำหนังสือ 
คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ1 ยาระบบทางเดินอาหาร (TNF 2008 : Gastro-intestinal 
system) เป็นครั้งแรก
 สำหรับหนังสือ คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 2 ยาในบัญชี จ(2)2 (TNF 2010 
: Special Access Medicines of National List of Essential Medicines) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำกับ   
การใช้ยาโดยกลไกกลางที่ได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานสิทธิประโยชน์ควบคู่กัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการใช้ยาใน 
บัญชี จ(2) อย่างสมเหตุผล ควบคู่กับแนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์ 
การสั่งใช้ยา ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามหลักวิชาการ เช่น ข้อบ่งใช้ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ราคายา ขนาดยา      
ที่สอดคล้องกับแนวทางกำกับการใช้ยามาเสนอไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการนำเนื้อหาที่ผู้สั่งใช้ยามักไม่ทราบ หรือบางครั้ง
ละเลยจนมีการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผสมยา การเก็บรักษายา        
โดยเฉพาะยาที่มีปัญหาด้านความคงตัวไว้ด้วย
 เพ่ือร่วมกันสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประเทศไทย และให้บุคลากรทางสาธารณสุขทุกสาขาสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลของคู่มือยาฉบับนี้ได้อย่างทั่วถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สภาเภสัชกรรม และองค์การอนามัยโลก จึงร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำต้นฉบับและการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ชาวไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อจำเป็นอย่างถ้วนหน้า

คำปรารภ

 1 หมายถึง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551
 2 ยาในบัญชี จ(2) มีรายการยา เง่ือนไข และแนวทางกำกับการใช้ยาตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา เร่ือง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2552, มีผลบังคับใช้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552)

ภญ.ผศ.ดร.สำลี ใจดี
ประธานคณะกรรมการฯ
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คำนำ

 ประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศทุนนิยมที่มีรายได้ระดับ lower middle income ประเทศเดียวที่หาญกล้า 

ประกาศและดำเนินการ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” นโยบายดังกล่าว ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้รับการมองจาก 

ผู้เช่ียวชาญจากธนาคารโลกว่า คงจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพท่ีมีสิทธิประโยชน์ไม่มากนัก ไม่สามารถป้องกันการล้มละลาย 

จากการปว่ยได ้หรอืมฉิะนัน้กจ็ะกอ่ใหเ้กดิภาระทางการเงนิอยา่งสงู เนือ่งจากเทคโนโลยทีางการแพทยร์วมทัง้ยา มกีารพฒันา 

เรว็มากและราคาสงูมาก รวมทัง้ภาระจากปญัหาสขุภาพเนือ่งจากโรคเรือ้รงั และผูส้งูอายเุพิม่ขึน้เปน็อยา่งมาก ในทีส่ดุระบบ 

เศรษฐกิจของประเทศก็จะรองรับไม่ได้ แต่ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยก็สามารถฟันฝ่า 

อุปสรรคต่างๆ และสามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูงๆ ได้ เช่น การรักษาทดแทนไต การผ่าตัดหัวใจ 

การรักษาโรคมะเร็ง และการบริการยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า รวมทั้งการบริการยาจำเป็นในบัญชียาหลักกว่า 900 

รายการ ซ่ึงหลายรายการท่ีมีราคาสูงเน่ืองจาก มีสิทธิบัตร โดยเม่ือมีความจำเป็น ผู้นำไทยก็มีความกล้าหาญท่ีจะใช้มาตราการ 

การบังคับใช้สิทธิ์โดยรัฐ ต่อยาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร 7 รายการ นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติยังได้เห็น 

ชอบข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้มีรายการยา จ(2) ขึ้นในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็น 

รายการยาจำเป็นที่มีราคาสูงมาก มีผู้ป่วยจำนวนไม่มาก และไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ยาในบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมที่ 

จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ยาไม่สมควร หากไม่มีระบบการจัดการเป็นพิเศษ และมีการกำกับดูแล 

การใช้อย่างเข้มแข็ง จะมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม และเป็นภาระค่าใช้จ่ายอย่างสูงต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว จงึตอ้งมรีะบบกำกบัและอนมุตักิารสัง่ใชย้า (authorized system) ทีเ่หมาะสม จงึจะกอ่ประโยชน ์

สูงสุดในระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่ายาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมิน 

และตรวจสอบการใช้ยา และมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้ 

 คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (Thai National Formulary, TNF) บัญชี จ(2) จึงได้รับ 

การจัดทำขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับบัญชียาหลักแห่งชาติ และแนวทางกำกับการใช้ยา โดยบรรจุข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับยาและ 

วิธีใช้ยาบัญชี จ(2) ไว้อย่างครบถ้วน อันจัดเป็นมาตรการเสริมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับกลไกการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

โดยให้ข้อมูลที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อใช้้ประกอบการตัดสินใจใน 

การสั่งยาให้ปลอดภัย มีประสิทธิผล และคุ้มค่า 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มั่นใจว่าคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนี้ จะเป็นเครื่องมือที่แพทย์ 

เภสชักร และบคุลากรทางการแพทยน์ำไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย เพือ่นำไปสูก่ารใชย้าบญัช ีจ(2) อยา่งเหมาะสมถกูตอ้งตามเกณฑ ์

การใช้ยาและพอเพียงต่อไป

(นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ)

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

คำนำ



ก-3คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

สารบัญ

คำปรารภ

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

รายนามคณะผู้จัดทำ

วิธีใช้คู่มือ

คำแปลศัพท์

คำย่อ

การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการสั่งใช้ยา

รายการยาในบัญชี จ(2) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

1. Botulinum A toxin 

 1.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  1.1.1 โรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) 

  1.1.2 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) 

 1.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) 

 1.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  1.3.1 โรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) 

  1.3.2 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic) 

2. Docetaxel 

 2.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  2.1.1 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 

  2.1.2 มะเร็งปอดชนิด non-small cell ระยะลุกลาม 

  2.1.3 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 

 2.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 2.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  2.3.1 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 

  2.3.2 มะเร็งปอดชนิด non-small cell ระยะลุกลาม 

  2.3.3 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 

3. Epoetin ชนิด alfa   

 3.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  3.1.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ 

 3.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 3.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  3.3.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้
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4. Epoetin ชนิด beta   

 4.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  4.1.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้ 

 4.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 4.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา

  4.3.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้

5. Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) 

 5.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  5.1.1 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน (acute phase of Kawasaki disease)

  5.1.2 โรค Guillain-Barre syndrome ที่มีอาการรุนแรง

  5.1.3 โรคกลา้มเนือ้อ่อนแรงชนิดรา้ยระยะวกิฤต (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ 

   myasthenic crisis) 

  5.1.4 autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ทีไ่มต่อบสนองตอ่ยาตามขัน้ตอนของมาตรฐาน  

   การรักษา และมีอาการรุนแรงที่อาจเกิดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  5.1.5 hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) 

  5.1.6 idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) ชนิดรุนแรง

  5.1.7 โรค pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

  5.1.8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases)

 5.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 5.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา

  5.3.1 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน (acute phase of Kawasaki disease)

  5.3.2 โรค Guillain-Barre syndrome ที่มีอาการรุนแรง

  5.3.3 โรคกลา้มเนือ้อ่อนแรงชนิดรา้ยระยะวกิฤต (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ 

   myasthenic crisis) 

  5.3.4 autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาตามขั้นตอนของมาตรฐาน

   การรักษา และมีอาการรุนแรงที่อาจเกิดเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  5.3.5 hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) 

  5.3.6 idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) ชนิดรุนแรง

  5.3.7 โรค pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

  5.3.8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency diseases)

6. Imatinib mesilate

 6.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  6.1.1 chronic myelogenous leukemia (CML) ระยะ chronic stable 

  6.1.2 gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค 

 6.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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 6.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  6.3.1 chronic myelogenous leukemia (CML) ระยะ chronic stable 

  6.3.2 gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค 

7. Letrozole

 7.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  7.1.1 มะเร็งเต้านมที่มี hormone receptor เป็นบวก

 7.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 7.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  7.3.1 มะเร็งเต้านมที่มี hormone receptor เป็นบวก

8. Leuprorelin acetate

 8.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  8.1.1 ภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty 

 8.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 8.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  8.3.1 ภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty

9. Liposomal Amphotericin B

 9.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  9.1.1 โรค invasive fungal infections ในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถทนต่อยา conventional amphotericin B

 9.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 9.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  9.3.1 โรค invasive fungal infections ในผู้ป่วยท่ีไม่สามารถทนต่อยา conventional amphotericin B

10. Verteporfin  

 10.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

  10.1.1 โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซึ่ง 

   ส่วนใหญ่เป็นแบบคลาสสิก predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization

   (CNV) due to age-related macular degeneration (wet form)

 10.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

 10.3 แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา 

  10.3.1 โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซ่ึง  

   ส่วนใหญ่เป็นแบบคลาสสิก predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization

    (CNV) due to age-related macular degeneration (wet form)

ภาคผนวก

 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
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กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุคณะอนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิทีใ่หน้โยบายและสนบัสนนุการจดัทำ คณะทำงานคดัเลอืก 

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาโรคมะเร็ง โลหิตวิทยา และรังสีรักษาสาขาโรคไตและทางเดินปัสสาวะ สาขาโรคต่อมไร้ท่อ

และสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา สาขาโรคติดเช้ือและวัคซีน สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา 

สาขาจักษุวิทยา สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคผิวหนัง สาขาประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์ ที่ได้ให้คำแนะนำ 

ในการตรวจทานและพิจารณารับรอง “คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)” ฉบับนี้

 ขอขอบคุณ Dr.Dinesh K.Mehta บรรณาธิการบริหารหนังสือ British National Formulary ที่ได้ให้คำแนะนำใน

การวางแนวทางและสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาคู่มือยา ตลอดจน Dr.Richard Laing และทีมงานของ Policy, 

Access and Rational Use ขององค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ที่ได้สนับสนุนด้านนโยบายและเทคนิค

 ขอขอบคุณในความร่วมมือและอุทิศเวลาของบุคคลต่อไปนี้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ราชวิทยาลัย/สมาคมต่างๆ ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นจนก่อให้เกิดแนวทางการ

สั่งใช้ยาในบัญชี จ(2) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทุกท่านที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะใน 

การจัดทำมาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบคณุสภาเภสชักรรม องคก์ารอนามยัโลก และสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีช่ว่ยสนบัสนนุงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งในการจัดทำต้นฉบับ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ให้้การสนับสนุนนโยบาย และทุ่มเท 

ทรัพยากรบุคคล เวลาและงบประมาณจำนวนมากในกระบวนการจัดทำ ตลอดจนการจัดพิมพ์ และแจกจ่าย

กิตติกรรมประกาศ
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รายนามคณะผู้จัดทำ

บรรณาธิการบริหาร1 

 (1) ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

 (2) ภญ.วรสุดา ยูงทอง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 (1) ภญ.กนกวรรณ แสงห้าว

 (2) ภญ.กานต์มณี ศรีณรงค์เวทย์

 (3) ภก.กิตติ สุคันโธ

 (4) ภญ.จิตรวี จิตรโชติ

 (5) ภญ.ดวงใจ  จันทร์ประจักษ์

 (6) ภญ.นันทินี หงส์วานิช

 (7) ภญ.พัชรี ตรีรัตนกุล

บรรณาธิการวิชาการ2 

 (1) น.อ.นพ.กลศร ภัคโชกานนท์

 (2) รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

 (3) พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 (4) ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

 (5) พญ.ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์

 (6) ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎ์สุนทร

 (7) รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม  

 (8) รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

 (9) ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ

 (10) นพ.วรวิชญ์ เหลืองเวชการ

 (11) ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

 (12) พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

 (13) พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์  

 (14) ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

 (15) ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล

 (16) ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

 (17) นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

 (18) พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

  1บรรณาธิการบริหาร จัดทำข้อกำหนดของเนื้อหา แหล่งอ้างอิง รูปแบบของหนังสือ และมาตรฐานการทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ 

การบรรณาธิกรภาษา ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาของคู่มือ โดยความช่วยเหลือของผู้ช่วยบรรณาธิการ

  2บรรณาธิการวิชาการ ทำหน้าที่ตรวจทานและพิจารณารับรองเนื้อหาของคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) ให้เป็นไป

ตามหลักฐานข้อมูลและประสบการณ์จริงจากการใช้ยา

 รายนามคณะผู้จัดทำ
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วิธีใช้คู่มือ

 หนังสือ “คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลัก 

แห่งชาติ บัญชี จ(2)” แสดงรายละเอียดท่ีจำเป็นต้องใช้เพ่ือ 

ประกอบการสัง่ใชย้าอยา่งสมเหตผุล และถกูตอ้งตามแนวทาง 

กำกบัการใชย้าบญัช ีจ(2) ดว้ยการอา้งองิขอ้มลูจากหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์เกี่ยวกับยาที่บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

เฉพาะยาบัญชี จ(2) ทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้

 1. Botulinum A toxin 

 2. Docetaxel 

 3. Epoetin alfa (epoetin alpha)

 4. Epoetin beta   

 5. Human normal immunoglobulin,

  intravenous (IVIG) 

 6. Imatinib mesilate

 7. Letrozole

 8. Leuprorelin acetate

 9. Liposomal Amphotericin B

 10. Verteporfin  

 เนื้อหาในแต่ละรายการยาจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 

ส่วนคือ

 • บทนำ (introduction)
 • เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) 

 • แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา

  เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงยารายการน้ันโดยภาพรวม เพ่ือให้ผู้อ่าน 

ได้เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของยาดังกล่าวในแง่การออกฤทธิ์ 

ข้อบ่งใช้ ประสิทธิผล ความเสี่ยงจากการใช้ยาเหล่านั้นใน 

ทางที่ผิด และกล่าวถึงข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 

รายละเอียดเก่ียวกับโรคและแนวทางการรักษาโดยท่ัวไปซ่ึงเป็น 

รายละเอียดท่ีสอดคล้องกับข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 เอกสารเฉพาะเรื่องของยาแต่ละรายการประกอบด้วย

ก. ชื่อเอกสาร 

 ไดแ้ก ่ชือ่สามญัทางยา หมวดบญัชยีอ่ยตามบญัชยีาหลกั 

แห่งชาติ รูปแบบยา ราคายา และเงื่อนไขการสั่งใช้ยาบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ

 ชื่อสามัญทางยา ส่วนใหญ่จะแสดงด้วยชื่อ rINN 

(Recommended International Nonproprietary Names) 

เว้นแต่ยาชนิดนั้นไม่มีชื่อ rINN หรือชื่อนั้นไม่เป็นที่รู้จัก 

แพร่หลายจะแสดงด้วยชื่ออื่นแทน

 หมวดบญัชยีอ่ยตามบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิซึง่ระบเุปน็ยา 

บัญชี จ(2) หมายถึง รายการยาสำหรับผู้ป่วยท่ีมีความจำเป็น 

เฉพาะ1 ซ่ึงมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในกำกับการเข้าถึง 

ยา ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของ 3 กองทุน ซ่ึงดูแลโดย 

ระบบสวสัดกิารการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ กรมบญัชกีลาง 

กระทรวงการคลงั สำนกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และเหตุผลที่ข้อบ่งใช้อื่นไม่ได้รับการอนุมัติ โดยบทนำอาจ 

สอดแทรก prescription note ซึ่งหมายถึง ข้อความรู้หรือ 

คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือเป็นความรู้ท่ีจำเป็น 

เพื่อใช้ประกอบการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งผู้ใช้ยามัก 

ไม่ทราบ ละเลย หรอื ปฏิบตัไิม่ถกูตอ้ง จัดเปน็องคป์ระกอบ 

สำคัญประการหนึ่งของหนังสือคู่มือเล่มนี้ เนื่องจากเป็นข้อ

ความรูจ้ำเพาะจากประสบการณ ์ความชำนาญ และหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ 

บทนำ

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)

Prescription note

	 ข้อความใน	Prescription	note	จะแสดงไว้ในกรอบสีเขียว

 1เปน็ยาทีจ่ำเปน็ตอ้งใชส้ำหรบัผูป้ว่ยเฉพาะราย โดยยามคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พยีงบางขอ้บง่ใช ้หรอืมแีนวโนม้จะมกีารสัง่ใชย้าไมถ่กูตอ้ง หรอืเปน็ยา 
ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและ
ผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการส่ังใช้ยา (authorized system) ท่ีเหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

วิธีใช้คู่มือ



ก-9คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 รูปแบบยาท่ีแสดงในคู่มือยา หมายถึง รูปแบบยาท่ัวไปท่ีมิได้ 

มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นพิเศษ หรือเป็นการเฉพาะ 

ในกรณีท่ีหมายถึงรูปแบบยาซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

ยาเป็นพิเศษ จะระบุรูปแบบยาน้ันๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ยา 

เตรยีมสำหรบัออกฤทธิน์านทกุชนดิ, vaginal tablet, rectal 

suppository, sublingual tablet, enteric coated tablet, 

effervescent tablet, orodispersible tablet, microspheres 

suspension for injection เป็นต้น ยาบางชนิดมีการระบุ 

รูปแบบยาไว้อย่างจำเพาะเจาะจง เช่น Ibuprofen film 

coated tablet

 ความหมายของอักษรย่อที่ใช้แทนรูปแบบยา 

 IR cap/tab (immediate release cap/tab) หมายถึง 

รูปแบบยาที่มุ่งหมายให้ปลดปล่อยตัวยาสำคัญทั้งหมดใน 

ครั้งเดียว โดยไม่ทำให้เกิดการปลดปล่อยยาเพิ่มขึ้นหรือช้า 

หรือออกฤทธิ์นานขึ้นจะมีการระบุอักษร IR ก็ต่อเมื่อยานั้น

มีการผลิตในรูปแบบออกฤทธิ์นานด้วย 

 cap, tab หมายถึง ยาเม็ด (tablet) หรือแคปซูล (capsule) 

แบบ immediate release สำหรบัรบัประทานทัว่ไปทีย่านัน้ 

มิได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเป็นยาออกฤทธิ์นาน 

เช่น compressed tablet, film coated tablet, sugar 

coated tablet เป็นต้น

 SR tab, SR cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูลสำหรับ

รับประทานที่เป็นยาออกฤทธิ์นานทุกชนิด เช่น controlled 

release, extended release, modified release, slow 

release เป็นต้น

 EC tab, EC cap หมายถึง ยาเม็ดสำหรับรับประทาน 

ที่ออกแบบให้ตัวยาละลายในลำไส้ (enteric coated)

 dry syrup หมายถึง ผงแห้งของส่วนผสมตัวยา หรือสารเคมี 

ท่ีต้องเติมน้ำกระสายยาท่ีเหมาะสมก่อนใช้ จึงจะได้ยาน้ำเช่ือม 

ตามต้องการ เช่น ยาน้ำแขวนตะกอน สารละลายใส เป็นต้น

 syrup หมายถึง ยาน้ำเช่ือมชนิดรับประทาน (oral solution) 

หรอื ยานำ้แขวนตะกอน (oral suspension) ทีม่คีวามเขม้ขน้ 

ของน้ำตาลสูงให้ความหวาน และความหนืด โดยมีสารเพิ่ม

ความหวานเป็นน้ำตาลซูโครส อาจใช้น้ำตาลชนิดอื่นแทน 

นำ้ตาลซโูครส (เชน่ dextrose) หรอืใชส้ารอืน่ทีไ่มใ่ชน่ำ้ตาล 

(เช่น sorbitol, glycerin และ propylene glycol) สำหรับ 

ผู้ป่วยที่ต้องการคุมน้ำตาล อาจใช้สารเพิ่มความหวานอื่นที่ 

ไม่ให้พลังงานแทน (เช่น saccharin หรือ artificial  

sweetener อื่น) แล้วแต่งให้ข้นหนืดโดยการใช้สารเพิ่ม 

ความหนืด (เช่น hydroxyethylcellulose หรือ methyl-

cellulose)

 eye drop หมายถึง ยาเตรียมปราศจากเชื้อสำหรับ 

หยอดตาที่อาจมีหรือไม่มีตัวยาสำคัญเป็นส่วนประกอบ

 sterile sol หมายถึง ยาปราศจากเชื้อ ในรูปแบบของ 

สารละลาย โดยอาจมุง่หมายสำหรบัฉดี หยดเขา้หลอดเลอืดดำ 

หรือ irrigation เป็นต้น หมายรวมทั้ง NSS for injection/

infusion/irrigation แต่ไม่รวมถึงรูปแบบ eye drop

 (หมายเหตุ รูปแบบ sterile solution for irrigation 

เป็นรูปแบบยาปราศจากเชื้อชนิดหนึ่งใช้ชำระล้างบาดแผล 

หรือช่องต่างๆ ของร่างกาย)

 sterile pwdr  หมายถงึ ยาปราศจากเชือ้ในรปูแบบของผง 

โดยต้องเจือจางผงยาก่อนการบริหารยา

 ราคายา ส่วนใหญ่เป็นราคาเฉลี่ยจัดซื้อของกระทรวง 

สาธารณสุขปี 2552 หากไม่มีการจัดซ้ือจึงใช้ราคาจากแหล่ง 

อืน่ได้แก่ ราคาจากโรงพยาบาลในสงักดัโรงเรยีนแพทย ์และ 

ราคา price list ของยา ในกรณีที่ราคายาที่มีจำหน่ายใน 

ท้องตลาดแต่ละชื่อการค้ามีความแตกต่างกันมากจนไม่ 

สามารถนำค่าเฉล่ียมาได้ จะแสดงราคายาตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้มีการนำราคาเฉลี่ยจัดซื้อรวมของสำนักงานหลัก 

ประกันสุขภาพแห่งชาติมาแสดงไว้ในส่วนนี้ด้วย

 เง่ือนไขการส่ังใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นมาตรการ 

หน่ึงในระบบยาแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ประหยัดและคุ้มค่า หากยาใดมีหลายข้อบ่งใช้แต่มีความ 

เหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มว่าจะมี 

การสั่งใช้ไม่ถูกต้อง ก็ระบุข้อบ่งใช้ที่เหมาะสมไว้ เพื่อเป็น 

แนวทางในการส่ังใช้ยาสำหรับแพทย์ รวมท้ังเป็นข้อมูลสำหรับ 

สถานพยาบาลเพื่อประกอบการจัดระบบกำกับ ติดตามให้ 

เกดิการใชย้ารายการนัน้ๆ อยา่งสมเหตผุลและเพิม่การเขา้ถงึ 

ยาของผู้ป่วย

ข. ข้อบ่งใช้

 คู่มือน้ีจะระบุเฉพาะข้อบ่งใช้ท่ีมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผล 

และความปลอดภยัอยา่งชดัเจน รวมทัง้เปน็ขอ้บง่ใชท้ีจ่ดัเปน็ 

มาตรฐานการรักษาแล้ว ซ่ึงเป็นข้อบ่งใช้ท่ีได้รับการพิจารณา 

อนุมัติจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

 วิธีใช้คู่มือ
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ค. คำเตือน

 หัวข้อน้ีตรงกับหัวข้อ Warning, Caution หรือ Precaution 

ในคู่มือการใช้ยาทั่วไป เป็นข้อควรระวังการใช้ยากับผู้ป่วย 

กลุม่พเิศษตา่งๆ ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย เรยีงตามลำดบัดงันี ้

• ตบับกพรอ่ง • ไตเสือ่ม • การตัง้ครรภ์ • หญงิใหน้มบตุร 

• เดก็ • ผูส้งูอาย ุ• อนัตรกริยิา • คำเตอืนและขอ้ควรระวงัอืน่ๆ 
สำหรับการตั้งครรภ์จะระบุ Pregnancy Category ไว้ 2 

ระบบคือ US FDA Pregnancy Categories และ Australian 

Drug Evaluation Committee’s Categories (ADEC) 

โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ด้านล่าง

 ความหมายของระดับความปลอดภัยของยาที่ใช้ใน 

หญิงตั้งครรภ์ 

 ก.	US	FDA	Pregnancy	Categories 

  • US Pregnancy Category A

  การศึกษาชนิดควบคุมการวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ระยะ 

ไตรมาส 1 ไม่พบความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ (และไม่พบ 

หลกัฐานวา่มคีวามเสีย่งในไตรมาสตอ่มา) มคีวามเปน็ไปไดต้ำ่ 

ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์   

  • US Pregnancy Category B

  หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว ์

ทดลองไม่พบความเสี่ยงต่อฟีตัสแต่ยังไม่มีการศึกษาชนิด 

ควบคมุการวจิยัในหญงิตัง้ครรภ ์หรอืการศกึษาในสตัวท์ดลอง 

พบอนัตรายบางประการ (นอกเหนอืไปจากความสามารถใน

การสบืพนัธุล์ดลง) แตไ่มไ่ดร้บัการยนืยนัจากการศกึษาชนดิ 

ควบคมุการวจิยัในหญงิตัง้ครรภร์ะยะไตรมาส 1 (และไมพ่บ 

หลักฐานว่ามีความเสี่ยงในไตรมาสต่อมา)

  • US Pregnancy Category C

  หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว์ 

ทดลองพบอันตรายบางประการ ได้แก่ กำเนิดทารกวิรูป 

(teratogenic) ตัวอ่อนตาย (embrycidal) หรืออ่ืนๆ และไม่มี 

การศึกษาชนิดควบคุมการวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ หรือไม่มี 

การศกึษาทัง้ในหญงิตัง้ครรภแ์ละสตัวท์ดลอง ยาในกลุม่นีจ้งึ 

ควรใชเ้ฉพาะเมือ่ประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัคุม้คา่กบัความเสีย่งที่

อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์

  • US Pregnancy Category D

  พบหลักฐานว่ามีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ แต่การ

ใชย้านัน้กบัหญงิตัง้ครรภเ์ปน็ประโยชนจ์งึอาจจำตอ้งยอมรบั 

ความเส่ียงดังกล่าว (เช่น ใช้ยาน้ันกับภาวะท่ีอาจเป็นอันตราย 

ถึงชีวิต หรือใช้ในโรคร้ายแรงซ่ึงยาท่ีปลอดภัยกว่าไม่สามารถ 

ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ผล)

  • US Pregnancy Category X

  การศึกษาในสัตว์ทดลองหรือมนุษย์ความผิดปกติต่อ 

ฟีตัสหรือต่อทารกในครรภ์ หรือมีหลักฐานถึงความเสี่ยงต่อ

ทารกในครรภ์จากประสบการณ์การใช้ยาในมนุษย์ หรือท้ังสอง 

กรณีท่ีกล่าวมา และความเส่ียงดังกล่าวมีมากกว่าประโยชน์ 

ท่ีอาจได้รับอย่างชัดเจน ยาในกลุ่มน้ีจึงห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ 

หรือหญิงที่อาจจะตั้งครรภ์

 ข.	ADEC	Pregnancy	Categories

  • ADEC Pregnancy Category A

  เป็นยาท่ีมีการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

จำนวนมาก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าเพิ่มความถี่ใน 

การเกดิรปูพกิาร (malformation) หรอืผลเสยีอืน่ๆ ตอ่ทารก 

ในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  • ADEC Pregnancy Category B1

  เป็นยาท่ีมีการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

จำนวนไม่มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าเพิ่มความถี่

ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือผลเสียอ่ืนๆ ต่อทารก 

ในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาในสัตว์ทดลอง 

ไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นต่อฟีตัส 

  • ADEC Pregnancy Category B2

  เป็นยาท่ีมีการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

จำนวนไม่มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าเพิ่มความถี่

ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือผลเสียอ่ืนๆ ต่อทารก 

ในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มีการศึกษาในในสัตว์ 

ทดลองหรอืมกีารศกึษาทีไ่มพ่ยีงพอ แตข่อ้มลูเทา่ทีม่ไีมป่รากฏ 

หลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นต่อฟีตัส

  • ADEC Pregnancy Category B3

  เป็นยาท่ีมีการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงในวัยเจริญพันธ์ุ 

จำนวนไม่มากนัก โดยไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าเพิ่มความถี่

ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือผลเสียอ่ืนๆ ต่อทารก 

ในครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาในสัตว์ทดลอง 

พบหลกัฐานทีแ่สดงถงึอนัตรายทีเ่พิม่ขึน้ตอ่ฟตีสั แตพ่จิารณา 

แล้วเห็นว่าอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นที่น่าสงสัย 

วิธีใช้คู่มือ
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  • ADEC Pregnancy Category C

  เป็นยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอันได้ก่อให้เกิด หรือ 

สงสัยว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือทารก 

แรกเกิดโดยไม่ทำให้เกิดรูปพิการ (malformation) ผลเสีย 

เหล่าน้ีอาจแก้ไขได้ ควรอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสาร 

กำกับยา

  • ADEC Pregnancy Category D

  เปน็ยาซึง่ไดก้อ่ใหเ้กดิ หรอืสงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิ หรอื 

คาดว่าอาจก่อให้เกิดรูปพิการ (malformation) กับทารกใน 

ครรภ ์หรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตรายทีไ่มอ่าจแกไ้ขได ้ยาเหลา่นีอ้าจ 

มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ก่อให้เกิดอันตรายร่วมด้วย ควรอ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกำกับยา

  • ADEC Pregnancy Category X

  เป็นยาท่ีมีความเส่ียงสูงในการทำให้เกิดอันตรายอย่าง 

ถาวรต่อทารกในครรภ์ จนทำให้ไม่ควรใช้ในหญิงต้ังครรภ์ หรือ 

หญิงที่สงสัยว่าอาจจะตั้งครรภ์

ง. ข้อห้ามใช้

 หวัขอ้นีต้รงกบัหวัขอ้ Contraindication ในคูม่อืการใชย้า 

ทั่วไป เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะต่างๆ ที่ห้ามใช้ หรือ 

ควรหลกีเลีย่งการใชย้ารายการนัน้ๆ เนือ่งจากอาจกอ่ใหเ้กดิ

อันตรายได้

จ. ผลข้างเคียง

 หัวข้อน้ีตรงกับหัวข้อ Adverse reaction หรือ Side-effect 

ในคู่มือการใช้ยาทั่วไป เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียง

ที่สำคัญของยา 

ฉ. ขนาดยาและวิธีให้ยา

 หัวข้อนี้ตรงกับหัวข้อ Dose, Dosage หรือ Dosing ใน 

คู่มือการใช้ยาท่ัวไป โดยรวมข้อมูลวิธีให้ยา (Administration) 

ไวด้ว้ย ขนาดยาระบแุยกตามขอ้บง่ใช ้และวธิกีารใหย้า โดย 

มีขนาดยาท้ังในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเป็นข้อมูลขนาดยาท่ีกำหนด 

หรือแนะนำไว้ในแนวทางกำกับการใช้ยา 

 เป็นส่วนท่ีรวบรวมแนวทางกำกับการใช้ยาตามท้ายประกาศ 

คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552* และแนวทางของแบบฟอร์มกำกับ 

การใชย้าของยาในแตล่ะรายการ โดยการขออนมุตัใิชย้าสถาน 

พยาบาลต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดทุกข้อ และมีการเก็บ 

ข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางใน

อนาคตได้  

 แนวทางกำกับการใช้ยาบัญชี จ(2) ประกอบด้วยหัวข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

 1. ระบบอนุมัติการใช้ยา

 เป็นระบบที่ใช้ในการกำกับการใช้ยาของหน่วยงานสิทธิ 

ประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 

2 ระบบ ดังนี้ 

 • ระบบท่ีต้องขออนุมัติก่อนการรักษา (Pre-Authorization) 
  เป็นระบบที่ต้องขออนุมัติการใช้ยาจากหน่วยงาน 

สิทธิประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางก่อนให้การรักษา ซึ่งใช้ 

ในกรณทีีไ่มใ่ชภ่าวะฉกุเฉนิ โดยรายละเอยีดของระบบอนมุตั ิ

การใช้ยาในแต่ละแนวทางกำกับการใช้ยา ได้พิจารณาตาม 

ความเหมาะสมของยาและข้อบ่งใช้

 • ระบบที่ต้องขออนุมัติภายหลังการรักษา (Post-    

Authorization)

  เปน็ระบบทีต่อ้งขออนมุตักิารใชย้าจากหนว่ยงานสทิธิ

ประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางภายหลังการรักษา ซึ่งใช้ใน 

กรณีเมื่อผู้ป่วยมาด้วยภาวะฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องได้รับยา

ในทนัทมีเิชน่นัน้ผูป้ว่ยอาจถงึแกช่วีติได ้โดยรายละเอยีดของ 

ระบบอนุมัติการใช้ยาในแต่ละแนวทางกำกับการใช้ยา ได้พิจารณา 

ตามความเหมาะสมของยาและข้อบ่งใช้

  ทั้งนี้มียาบางรายการมีระบบอนุมัติการใช้ยาทั้งแบบ 

ก่อนการรักษา และภายหลังการรักษา เช่น ยา Human 

normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ในขอ้บง่ใช ้

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (primary immunodeficiency 

diseases) เป็นต้น

 2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล

 สถานพยาบาลที่มีการใช้ยาต้องเป็นสถานพยาบาลที่มี 

ความเหมาะสมในประเด็นที่สำคัญ เช่น 

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับ

การใช้ยา

 วิธีใช้คู่มือ

 *คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 107ง หน้า 2 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
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  - ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน 

การรักษา/วินิจฉัยโรค

  - ความพร้อมของบุคลากรที่ต้องใช้ในการรักษา/

วินิจฉัยโรค เป็นต้น

 โดยมีการลงทะเบียนสถานพยาบาลกับหน่วยงานสิทธิ 

ประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย

 3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

 แพทย์ผู้สั่งใช้ยาต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ยาให้ 

เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่กำหนด 

โดยมีการลงทะเบียนแพทย์ผู้ทำการรักษากับหน่วยงานสิทธิ

ประโยชน์ หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย

 4. เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา/เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

 เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา หรือเกณฑ์การวินิจฉัยโรค ได้แก่ 

ข้อกำหนดในการวินิจฉัยโรค หรือการใช้ยาให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการรักษาและหลักฐานทางวิชาการ เนื่องจาก 

ยาบัญชี จ(2) เป็นยาที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบาง 

ขอ้บง่ใช ้หรอืมแีนวโนม้จะมกีารสัง่ใชย้าไมถ่กูตอ้ง หรอืเปน็ยา 

ทีต่อ้งอาศยัความรู ้ความชำนาญเฉพาะโรค หรอืใชเ้ทคโนโลย ี

ขั้นสูง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดในการรักษา

 5. ขนาดยาที่แนะนำ/วิธีการให้ยา

 ขนาดยาที่แนะนำ หรือวิธีการให้ยา มีข้อกำหนดตาม 

มาตรฐานการรักษาและหลักฐานทางวิชาการ ท้ังน้ี โดยคำนึงถึง 

ข้อจำกัดของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศด้วย

 6. ระยะเวลาในการรักษา 

 ระยะเวลาในการรักษา มีข้อกำหนดตามมาตรฐาน 

การรกัษาและหลกัฐานทางวชิาการ ทัง้นี ้โดยคำนงึถงึขอ้จำกดั 

ของระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศด้วย

 7. การติดตาม/การประเมินผลการรักษา

 การติดตาม หรือประเมินผลการรักษา มีข้อกำหนด 

ตามมาตรฐานการรักษา และหลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้ 

ทราบถงึผลการรกัษา อาการไมพ่งึประสงค ์และการพจิารณา 

ตรวจวินิฉัยท่ีจำเป็นเพ่ือปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยตาม 

ความเหมาะสม

 8. ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 ข้อแนะนำที่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพื่อให้เกิด 

ประโยชน์ในการรักษา

วิธีใช้คู่มือ
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คำแปลศัพท์

กลืนลำบาก = dysphagia

การขาดเลือดเฉพาะที่ของหัวใจ = cardiac ischemia

การตายแยกสลายของหนังกำพร้าเหตุพิษ =  toxic epidermal necrolysis

การบีบรัดหัวใจ = cardiac tamponade

การมีเลือดประจำเดือนที่มีสาเหตุจากขาดฮอร์โมน = withdrawal bleeding

แกรนูโลไซต์น้อย, ภาวะ  = agranulocytosis

ขอบตาแบะ = ectropion

ความบกพร่องของลานสายตา = visual-field defects

ความรู้สึกรัดแน่นที่ทรวงอก = chest tightness

ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน = paraesthesia 

คั่งน้ำ, ภาวะ  = fluid retention

ชนิดย่อย = serotype

ชีวพิษที่มีผลต่อระบบประสาท   = neurotoxin

ตาหลับไม่มิด  = lagophthalmos

ทางเดินอาหารเป็นแผลทะลุ  = gastrointestinal perforation

น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด = pleural effusion

ประสาทอ่อน, อาการ = nervousness

ปวดเค้นหัวใจ = angina

ปากแห้ง = xerostomia

เป็นไข้ขณะมีเม็ดเลือดขาวต่ำ  = febrile neutropenia

พหุอวัยวะล้มเหลว = multiorgan failure

ภูมิต้านทานต่อต้านตนเอง, ภาวะ = autoimmune disorders

เม็ดเลือดขาวต่ำ  = neutropenia

เม็ดเลือดขาวน้อยเกิน = leucopenia

ยากดภูมิคุ้มกัน  = immunosuppressive agents 

ยายับยั้งอโรมาเตส  = aromatase inhibitor (AI)

ลักษณะผิวหนังแดงหลายรูป  = erythema multiforme

ลำไส้ใหญ่อักเสบ = colitis

ลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด, ภาวะ  = thromboembolism

เลือดออกในลูกตา = intraocular hemorrhage

เลือดออกในวุ้นตา = subretinal or vitreous haemorrhage

สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนโปรตีนไคเนส  = tyrosine protein kinase inhibitor

เสียความรู้สึกสัมผัส = dysesthesia

 คำแปลศัพท์
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หมดสติชั่วคราว = syncope

หลอดเลือดโป่งพอง, ภาวะ  = coronary artery (CA) aneurysms

หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด   = thrombophlebitis

หลอดเลือดอักเสบ  = vasculitis

หัวใจห้องล่างซ้ายทำงานผิดปกติ  = left ventricular dysfunction

หัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว = atrial fibrillation

หัวใจห้องบนเต้นสั่นระรัว = atrial flutter

คำแปลศัพท์



ก-15คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

คำย่อ

mg = microgram

mL = microliter

AAP = American Academy of Pediatrics

ADEC  = Australian drug evaluation committee

AHA = American Heart Association 

AI  = aromatase inhibitor 

ALT = alanine transaminase

AMAN = acute motor axonal neuropathy

AN = admission number 

ASCO = American Society of Clinical Oncology

BoNT/A = botulinum A toxin

BoNT/B = botulinum B toxin

BUN = blood urea nitrogen

CBC  = Complete Blood Count

CL = compulsory licensing

Cr = creatinine

CRP = C-reactive protein

CT  = computerized tomography 

D5W  = dextrose 5% in water

dL = deciliter

EBV  = Epstein-Barr virus

ESR = erythrocyte sedimentation rate

FDA = Food and Drug Administration

FVC = force vital capacity

g = gram

GFR = glomerular filtration rate

GnRH = gonadotropin-releasing hormone

Hb  = haemoglobin

Hct = hematocrit

HN = hospital number

HPF  = high power field

ICMA = immunochemiluminometric assay

ICU = Intensive Care Unit

IgA  = Immunoglobulin A

IgE = Immunoglobulin E

IgG = Immunoglobulin G

IgM = Immunoglobulin M

IM = intramuscular

IU = international unit

IV = intravenous

kg = kilogram 

L = liter

LD50 = Lethal Dose, 50%

LDH = lactate dehydrogenase

LHRH = luteinizing hormone-releasing hormone 

LMN  = lower motor neuron

m2  = square meter

mg = milligram

min = minute

ml = milliliter

mm = millimeter

mm3 = cubic millimeter

mmol = millimole

ng = nanogram

NK cell = Natural killer cell

NSAID = non-steroidal anti-inflammatory drug

NSS = normal saline solution

PCR = polymerase chain reaction

pwdr = powder

QALY  = quality-adjusted life year

RIA = radioimmune assay/radioimmunoassay 

SC = subcutaneous

SD = standard deviation

sol  = solution

tab = tablet

U = unit

US = United States

UV = ultraviolet

WBC  = white blood cell

WHIM = Wart, Hypogammaglobulinemia,

  Infection, Myelokathexis

ม2 = ตารางเมตร

มก. = มิลลิกรัม

 คำย่อ





การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) ข-1

 การใช้ยาอย่างคุ้มค่า เป็นเป้าหมายสำคัญประการหน่ึงของ 

การใชย้าอยา่งสมเหตผุล1 แตม่กัถกูละเลย ทัง้นีอ้าจมสีาเหตุ 

ส่วนหน่ึงจากการท่ีแพทย์เหล่าน้ันขาดความรู้เก่ียวกับราคายา2 

จากการวิจัยในประเทศอังกฤษ อิตาลี แคนาดา และสหรัฐ 

อเมริกา แพทยส์่วนใหญ่ยอมรับว่าตนเองมีความรับรู้ (cost 

awareness) เกีย่วกบัราคายาในระดบัตำ่3, 4, 5, 6, 7 โดยระบวุา่ 

ขณะศึกษาในโรงเรียนแพทย์ตนเองขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

ราคายา3, 7, 8, 9, 10 ซ่ึงหากแพทย์มีความรู้เก่ียวกับราคายาและ 

สามารถเข้าถึงราคายาได้สะดวก  พบว่าแพทย์ส่วนหน่ึงสามารถ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงของตนได้ 

โดยไมม่ผีลเสียต่อการรักษา11, 12 หรือในบางกรณีอาจทำให ้

ผลการรักษาดีขึ้น6 จากการศึกษาในประเทศอิสราเอลและ

แคนาดาพบว่าหากแพทย์ทราบราคายา แพทย์มีแนวโน้มท่ี 

จะเลือกใช้ยาท่ีมีราคาต่ำกว่า13, 14 จึงอาจเป็นความเข้าใจผิด 

หากจะระบุว่าแพทย์ขาดความใส่ใจในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

จากการสั่งยาของตน ในทางตรงข้ามขณะสั่งยาแพทย์มี     

ความสนใจและให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่า  

จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วย 

เบิกได้ก็ตาม และงานวิจัยต่างระบุว่าการรับรู้ราคายามีผลต่อ

พฤติกรรมการส่ังยาของแพทย์2

 การรับรู้ราคายาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้ยาอย่าง 

คุม้คา่ตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ โดยชว่ยใหแ้พทย ์

แยกแยะไดว้า่ ยาใดมรีาคาแพงและไมน่า่จะคุม้คา่ ในเมือ่ม ี

ยาราคาประหยัดกว่าให้เลือกใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณา 

ยาตา้นฮสิทามนีในกลุม่ non-sedating พบวา่ยาแตล่ะชนดิ 

มีคุณสมบัติและข้อบ่งใช้ไม่แตกต่างกัน โดยมี cetirizine เป็น 

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก. ราคาเม็ดละ 1 บาท 

(generic product) เทียบกับยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ได้แก่ levocetirizine, fexofenadine และ desloratadine

ซึ่งมีราคาเม็ดละ 20-31 บาท117 ย่อมช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า   

ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงมากเหล่านั้น    

กระบวนการตัดสินใจเบื้องต้นอย่างง่ายนี้เรียกว่า cost 

identification analysis (CIA) หรือ cost minimization 

analysis ในขณะท่ีเคร่ืองมือเพ่ือการตัดสินใจด้านความคุ้มค่า 

ของยายงัมอีกีสองชนดิไดแ้ก ่cost-effectiveness analysis 

(CEA) และ cost-benefit analysis (CBA)15 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อยาใดหมดสิทธิบัตรลง และมี     

ผู้ผลิตยานั้นหลายบริษัทในฐานะยาพ้นสิทธิบัตร (generic 

drug) ยาจะมีราคาถูกลงกว่ายาต้นแบบ (original drug) มาก 

(ตารางที่ 1) ทั้งนี้เพราะบริษัทเหล่านั้นคิดต้นทุนค่ายาจาก

มลูคา่ของสารตัง้ตน้ในการผลติ บวกกบัคา่ใชจ้า่ยในกระบวน 

การผลิตและกระบวนการจัดจำหน่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึง 

ตน้ทนุในการคดิคน้และพฒันายา ซึง่อาจแลดวูา่ไมย่ตุธิรรม 

กับบริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบ แต่บริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบได้รับ 

การตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวไปแล้ว จากการขายยา

ทัว่โลกในภาวะตลาดทีม่ผีูข้ายรายเดยีว (monopoly) ในชว่ง 

เวลาก่อนท่ียาจะหมดสิทธิบัตรลง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

 ปัจจุบันแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐหรือ 

เอกชน รวมทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์มักสั่งยา 

ที่เป็นยาพ้นสิทธิบัตรในตารางที่ 1 ให้กับผู้ป่วยเป็นประจำ 

ทัง้นีเ้พราะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาโรคตา่งๆ ไปไดม้าก 

ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาของประชาชน และช่วยให้ 

ระบบประกันสุขภาพและสวสัดกิารสามารถดำเนนิตอ่ไปได้

อย่างยั่งยืน โดยไม่พบหลักฐานว่าเกิดผลเสียต่อคุณภาพ 

การรักษาแต่อย่างใด

นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ภาควิชาเภสัชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน 2552

cost identification analysis

การใช้ยาอย่างคุ้มค่า
ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
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 เมื่อพิจารณาดูราคายาในตารางที่ 1 จะตระหนักได้ว่า 

การมียาราคาประหยัดเช่น simvastatin และ fluoxetine ใช้ 

ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องใช้ยาจำเป็นเหล่านั้น 

ไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ

 ทัง้นี ้ภายใตก้ารเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีการสง่เสรมิ 

การสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา และการส่งเสริมให้มีการ

ผลติยาพน้สทิธบิตัรทีม่คีณุภาพ ไดถ้กูกำหนดใหเ้ปน็นโยบาย 

แห่งชาติด้านยา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536118, 119

ตารางที่ 1 แสดงราคายาเปรียบเทียบระหว่างยาพ้นสิทธิบัตร (generic drug) กับยาต้นแบบ (original drug) 

ชี่อยา ราคายาพ้นสิทธิบัตร(บาท/วัน) ราคายาต้นแบบ (บาท/วัน) ความแตกต่าง (เท่า)

Co-amoxiclav (1000 mg)

Ceftazidime (1 gm)

Naproxen (250 mg)

Simvastatin (40 mg)

Cetirizine (10 mg)

Ranitidine (150 mg)

Enalapril (5 mg)

Fluoxetine (20 mg)

ที่มา สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อมูล พ.ศ. 2551/2552
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0.22 
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770.40 

24.00 

39.50 

14.00 

25.52 

7.02 

58.00 
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39

 เน่ืองจากข้อแม้พ้ืนฐานของการพิจารณาความคุ้มค่าของ 

ยาด้วยวิธี cost identification analysis ต้ังอยู่บนสมมุติ- 

ฐานว่า ยาท่ีนำมาเปรียบเทียบราคากันน้ันมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของยาพ้นสิทธิบัตรจึงเป็น     

ประเด็นที่ได้รับการโต้แย้งและกล่าวถึงตลอดเวลา

 การที่ยาในตารางที่ 1 ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นเครื่อง

บ่งช้ีประการหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า แพทย์จำนวนมากเช่ือม่ันว่า 

ผลการรกัษาไมม่คีวามแตกตา่งกนัระหวา่งการใชย้าตน้แบบ

ทีม่รีาคาแพงกบัยาพน้สทิธบิตัรทีม่รีาคาถกูกวา่มาก เนือ่งจาก 

ขณะปฏิบัติงานประจำวันแพทย์สามารถประเมินได้ว่า       

ยาเหลา่นัน้สามารถรกัษาโรคตดิเชือ้ ทัง้กรณผีูป้ว่ยนอกและ 

ผู้ป่วยใน บรรเทาอาการปวดข้อ ลดไขมันในเลือดของผู้ป่วย 

รกัษาโรคภมูแิพ ้ควบคมุความดนัเลอืด รกัษาอาการซมึเศรา้ 

และรกัษาโรคแผลกระเพาะอาหารไดจ้รงิหรอืไม ่ดว้ยประสบ 

การณ์ที่ดีแพทย์จำนวนมากจึงยินดีท่ีจะใช้ยาพ้นสิทธิบัตร 

ชนิดใหม่ๆ แทนการใช้ยาต้นแบบ เช่นเดียวกับที่เคยใช้    

aspirin, paracetamol, amoxicillin, roxithromycin,    

co-trimoxazole, norfloxacin, INH,  rifampicin,      

prednisolone, metformin, chlorpheniramine,              

dextromethorphan และ diazepam มาก่อนหน้าน้ีโดยไม่

ตั้งข้อสงสัยอีกต่อไป ปัจจุบันพบว่ามีสถานพยาบาลจำนวน 

ไม่น้อย รวมท้ังสถานพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์หลาย  

แห่งต่างไม่บรรจุยาต้นแบบของยาข้างต้นไว้ในเภสัชตำรับ 

อีกต่อไป

 นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพของยาพ้นสิทธิบัตร 

ทางอ้อมด้วยการประเมินผลการรักษาของแพทย์ดังท่ีกล่าวมา 

ยาพ้นสิทธิบัตรยังได้รับการประเมินและควบคุมคุณภาพ 

ทางตรง ด้วยกลไกภาครัฐอีกหลายประการ ที่สำคัญได้แก่ 

 ก. การกำหนดมาตรฐานของสถานที่ผลิตยาให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufac-

turing Practice - GMP) 

 ข. การกำหนดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ต้อง 

พิสูจน์ว่ายาพ้นสิทธิบัตรมีชีวสมมูล (bioequivalence) 

ไม่ต่างจากยาต้นแบบ 

 ค. การดำเนนิโครงการประกนัคณุภาพยา โดยกรมวทิยา-

ศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา โรงพยาบาลของรัฐ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ท่ัวประเทศด้วยการเฝ้าระวังคุณภาพยาในท้องตลาดโดยสุ่ม   

ตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 ผลวิเคราะห์คุณภาพยาสำเร็จรูปดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ 

แก้ไขปัญหาท่ีพบและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ยาทางศูนย์ข้อมูลยาและ 

วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ http://webdb.

dmsc.moph.go.th/ifc_drug/Drug_quality/Main_q.htm 

คุณภาพของยาพ้นสิทธิบัตร (generic drug)
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 โดยยาแต่ละทะเบียนที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์เข้า 

มาตรฐานทุกตัวอย่างอย่างน้อย 3 รุ่นการผลิต จะได้รับคัดเลือก 

เป็นตำรับยาคุณภาพ แล้วพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ “รายชื่อ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพและผู้ผลิต (Green Book)” ร่วมกับการ 

เผยแพรท่างสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่สามารถสบืคน้ไดท้ี ่http://

dmsic.moph.go.th/quality/quality2.htm 

 ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกยาของโรงพยาบาลท่ัวไป 

จะมกีารพจิารณาขอ้มลูดา้นคณุภาพประกอบดว้ยเสมอ เชน่ 

พิจารณามาตรฐานโรงงาน แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ตัวยา 

สำคัญ หลักฐานการศึกษาชีวสมมูล เพ่ือพิจารณาความเท่า    

เทียมกันทางประสิทธิผลการรักษาของยาพ้นสิทธิบัตร และ 

ในบางกรณีจะพิจารณาข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบทาง 

คลินิกจากบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้โรงพยาบาลหลายแห่ง    

ยังสุ่มตรวจคุณภาพของยาด้วยตนเองเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 

อีกด้วย

 อนึ่ง ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิก   

ในประเทศไทย ยังไม่พบความแตกต่างระหว่างยาพ้นสิทธิ- 

บัตรกับยาต้นแบบในยาหลายกลุ่มที่ศึกษา เช่น ยาปฏิชีวนะ 

ยาตา้นเชือ้รา ยาถา่ยพยาธ ิยาลดไขมนั ยาลดความดนัเลอืด 

ยาแก้ปวด และ NSAID81-90

 ดว้ยกระบวนการทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ทำใหม้ัน่ใจไดใ้นระดบั 

หนึง่วา่ยาพน้สทิธบิตัร เปน็ยาทีม่คีณุภาพ และมปีระสทิธผิล 

จริงในการรักษาโรค

 ในอดีตการขึ้นทะเบียนยาพ้นสิทธิบัตรสำหรับประเทศ 

ไทยใช้เกณฑ์ pharmaceutical equivalence ซึ่งหมายถึง

การรับประกันว่ายาพ้นสิทธิบัตรเป็นสารเคมีชนิดเดียวกัน 

กบัยาตน้แบบ แตใ่นปจัจบุนัการขึน้ทะเบยีนยาใหมใ่ชเ้กณฑ ์

therapeutic equivalence ซ่ึงเพ่ิมคุณสมบัติด้าน bioavaila- 

bility ของยา โดยกำหนดว่าต้องมีชีวสมมูลที่ไม่แตกต่างกัน

ระหว่างยาพ้นสิทธิบัตรกับยาต้นแบบ หรือเรียกได้ว่ามี bioequiva- 

lence ซึ่งหากยามีคุณสมบัติทั้งสองประการกล่าวคือ มีทั้ง 

pharmaceutical equivalalence และ bioequivalence   

ยาน้ันจะถูกจัดให้เป็นยาที่ใช้รักษาทดแทนยาต้นแบบได้ 

(therapeutic equivalence)109, 110 ยกเว้นยาบางชนิดท่ีหาก

ค่าชีวสมมูลมคีวามคลาดเคลือ่นเพยีงเลก็นอ้ย หรอืหากยานัน้ 

ม ีtherapeutic range ทีแ่คบ ยาพน้สทิธบิตัรอาจใหผ้ลการ 

รักษาที่แตกต่างจากยาต้นแบบได้ทั้งในด้านประสิทธิผลและ

อันตรายจากยา เช่น digoxin, phenytoin, slow-release 

theophylline, warfarin และ carbamazepine เป็นต้น  

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนยาดังกล่าวจากยาต้นแบบไปเป็นยาพ้น 

สิทธิบัตร ต้องมีการตรวจติดตาม (monitor) ผลการรักษา 

อย่างใกล้ชิดในช่วงแรกของการเปลี่ยนยา

 ความเขา้ใจผดิประการหนึง่ของผูใ้ชย้าคอื การตคีวามวา่ 

therapeutic equivalence หมายถึงการทำ clinical trial 

เปรียบเทียบระหว่างยาพ้นสิทธิบัตรและยาต้นแบบ แต่โดย 

ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ในการกำหนด therapeutic equivalence 

ตาม orange book (US FDA)110 ไม่ได้ระบุให้ทำ clinical 

trial และโดยมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยาพ้นสิทธิบัตรของ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีความจำเป็น 

ที่ต้องทำ clinical trial เพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมกันใน   

การรักษา

 โดยทั่วไป การศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่ายาพ้นสิทธิบัตรและ  

ยาต้นแบบให้ผลการรักษาเท่าเทียมกัน (therapeutic equi-

valence) อันเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางคือ 

การศกึษาชวีสมมลู เนือ่งจาก clinical trial มคีวามไวนอ้ยกวา่ 

และต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่มากจึงจะเพียงพอ 

ในทางสถิติ (statistical power) ทำให้ความเป็นไปได้ใน  

การศกึษามนีอ้ยและมคีา่ใชจ้า่ยสงู นอกจากนีร้ะเบยีบวธิกีาร 

วิจัยทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ความเท่าเทียมกันของยาพ้นสิทธิ- 

บัตรกับยาต้นแบบก็ยังมีการพัฒนาในระดับที่จำกัด

therapeutic equivalence
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 การเขยีนใบสัง่ยาดว้ยชือ่สามญัทางยา (generic name 

หรือ non-proprietary title) เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการใช้ยาอย่างคุ้มค่า

 BNF (British National Formulary) แนะนำให้แพทย์ 

เขยีนใบสัง่ยาโดยใชช้ีอ่สามญัทางยาเสมอ ยกเวน้ยาบางชนดิ 

ท่ีค่าชีวสมมูลมีความสำคัญต่อการควบคุมโรคหรืออาการของ 

ผู้ป่วย และจำเป็นต้องใช้ยาชนิดเดิมเนื่องจากยาต่างบริษัท

อาจมีค่าชีวสมมูลท่ีแตกต่างกัน ในกรณีน้ีอนุโลมให้ใช้ช่ือการค้า 

ของยาได้16 (ดู “คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา 

หลักแห่งชาติ เล่ม 1” คำแนะนำท่ัวไปเก่ียวกับการส่ังใช้ยา)

 บทบรรณาธิการของวารสาร BMJ (British Medical 

Journal) ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2000 ระบุว่ารัฐบาล 

อังกฤษได้พยายามส่งเสริมให้แพทย์สั่งยาด้วยชื่อสามัญมา 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในขณะที่ยังคงคุณภาพการรักษาพยาบาลไว้ โดยได้กำหนด

ให้การสั่งยาด้วยชื่อสามัญเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมิน 

การปฏิบัติงานของแพทย์ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในปีดังกล่าว 

พบว่าแพทย์ได้สั่งยาด้วยชื่อสามัญในอัตราร้อยละ 6918

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 คณะกรรมการยาของ American 

Academy of Pediatrics (AAP) ไดต้พีมิพน์โยบายเกีย่วกบั 

การเขยีนใบสัง่ยาดว้ยชือ่สามญั โดยระบวุา่ “กมุารแพทยค์วร 

สั่งยาที่มีราคาต่ำที่สุดหากไม่พบว่าทำให้ผลการรักษาด้อย 

คุณภาพ ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการเขียนใบส่ังยาด้วยช่ือสามัญ 

หากแพทย์เห็นว่ายานั้นให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากยา 

ต้นแบบ” โดยนโยบายดังกล่าวได้ถูกยืนยันซ้ำ (reaffirma-

tion) ในปี ค.ศ. 2005 และ 200919

 ในคู่มือการเขียนใบสั่งยาที่ดีขององค์การอนามัยโลก 

(WHO guide to good prescribing)20 ได้แนะนำอย่าง 

หนักแน่น (strongly recommended) ให้นักศึกษาแพทย์

ฝึกเขียนใบสั่งยาด้วยชื่อสามัญ เพราะการสั่งใช้ยาด้วยชื่อ 

สามัญมีประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น 1. ช่วยส่งเสริม 

กระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัยา (เชน่ การคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั 

ยาในฐานข้อมูลหากค้นด้วยชื่อสามัญทางยาจะมีโอกาสค้น 

พบได้มากกว่าการค้นด้วยช่ือการค้า เพราะช่ือการค้าจะแตกต่าง 

กนัไปในแตล่ะประเทศ) 2. ไมเ่ปน็การสง่เสรมิการตลาดของ 

บริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ 3. ช่วยให้ห้องยาบริหารคลังยาได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการไม่ต้องจัดหายาชนิดเดียวกันไว้

หลายย่ีห้อ ท้ังน้ีควรให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของเภสัชกร 

ห้องยาและคณะกรรมการเภสัชกรรม ในการจัดหายาที่มี   

คุณภาพเชื่อถือได้และมีราคาต่ำที่สุดไว้ใช้ในสถานพยาบาล 

 โรงพยาบาลหลายแห่งท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ได้กำหนดนโยบายให้เภสัชกรห้องยาสามารถทำการสับ 

เปลีย่นยา (generic substitution) ไดโ้ดยไมต่อ้งปรกึษาแพทย ์

(เป็นกฏหมายในมากกว่า 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา19) ซึ่งมี 

ความหมายวา่เภสชักรจะจดัยาทีม่รีาคาถกูทีส่ดุซึง่มกัเปน็ยา

หมดสิทธิบัตรให้กับผู้ป่วยได้แม้ว่าแพทย์จะเขียนชื่อยาด้วย 

ชื่อการค้าลงในใบสั่งยาก็ตาม19, 20 ยกเว้นแพทย์ได้ระบุอย่าง

ชัดเจนว่าห้ามสับเปลี่ยน

 ดังนั้นหลักเกณฑ์สากลข้อหนึ่งในการเขียนใบสั่งยาเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างคุ้มค่าคือ การเขียนใบสั่งยาด้วยชื่อ 

สามัญทางยา ซ่ึงภาครัฐควรกำหนดมาตรการในการส่งเสริม

ให้แพทย์เขียนใบส่ังยาด้วยช่ือสามัญทางยา รวมท้ังส่งเสริม 

นโยบายการสับเปล่ียนยา (generic substitution) อยา่งจรงิจงั 

โดยจัดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ และขอความร่วมมือให้โรงเรียน 

แพทย์ทุกแห่งนำนโยบายดังกล่าวไปบรรจุไว้ในหลักสูตรอย่าง 

เป็นรูปธรรมทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา 

 แม้ว่านโยบายการส่ังใช้ยาด้วยช่ือสามัญจะเป็นนโยบาย 

แห่งชาติด้านยามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติ

อย่างจริงจัง ในปัจจุบันจึงได้ถูกนำมากล่าวถึงอีกคร้ังในการ  

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 

2551 ซึ่งได้มีมติที่ 1.2 ว่าด้วยการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของ 

ประชากรไทย หวัขอ้ 6 ยทุธศาสตรก์ารใชย้าอยา่งเหมาะสม 

ข้อย่อย 6.3 ให้ส่งเสริมการใช้ชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ 

ความว่า 1) กำหนดขนาดของตัวอักษรชื่อสามัญทางยาให้ 

เทา่กบัชือ่การคา้บนฉลากและเอกสารกำกบัยา 2) การเรยีน 

การสอนบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาเน้นการใช้ยาตามชื่อ 

สามญัทางยา 3) ใหร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิระบบ 

ประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการใช้บัญชีรายการ 

ยาเดียวกันในสถานบริการเดียวกัน และยาที่มีสารออกฤทธิ์

ตัวเดียวกันให้เลือกใช้รายการเดียว ตามการประเมินต้นทุน

และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (cost effec-

tiveness) และอาการไมพ่งึประสงคจ์ากยา โดยจดัใหม้กีลไก 

การติดตามประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

4) กำหนดให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใช้ชื่อสามัญทาง

ยาและแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบชือ่สามญัทางยา โดยมตทิัง้หลาย 

การเขียนใบสั่งยาด้วยชื่อสามัญทางยา
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ข-5คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

ไดผ้า่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่9 มถินุายน 

255293 และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติ 

การตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าประชากรไทยขึ้น 

เพื่อให้ยกร่างแผนปฏิบัติการใหม้ติดังกล่าวได้ถกูนำไปปฏิบัติ

อย่างจริงจังต่อไป

กรณีตัวอย่างการสั่งยาด้วยชื่อการค้าอย่างไม่เหมาะสม

 นายกรวัฒน์ อายุ 20 ปี มีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล 

คัดจมูก ไม่มีไข้ ได้รับยาจากโรงพยาบาลของสถาบันผลิต 

แพทย์แห่งหนึ่ง ตามฉลากยาที่แสดงไว้ด้านล่าง ผู้ป่วยจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลเอง

 ในกรณีนี้ แพทย์สั่งยาละลายเสมหะ (ยารายการที่ 3) 

ดว้ยชือ่การคา้ (Bisolvon®) ทำใหร้าคาของยารายการนีส้งู 

เป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่ายาทั้งหมดในใบสั่งยา (75 บาท จาก 

155 บาท) ซึง่หากสัง่ดว้ยชือ่สามญัทางยา ยาละลายเสมหะ 

จำนวน 20 เมด็นี ้จะมรีาคาเพยีง 10 บาทเทา่นัน้ ประหยดั 

เงินผู้ป่วยไปได้ 65 บาท 

 หากพจิารณาในระดบัประเทศ เพยีงในแตล่ะวนัมกีารสัง่ 

ยาละลายเสมหะชนิดนี้ให้กับผู้ป่วยจำนวน 15,000 คน 

(จงัหวดัละประมาณ 200 คน) และแพทยส์ัง่ยาดว้ยชือ่การคา้ 

ประเทศชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 ล้านบาท 

ต่อวัน หรือเกือบ 400 ล้านบาทต่อปี (เงินจำนวนน้ีนำไปซ้ือ 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านโดส)

 เหน็ไดว้า่แมย้าชนดินีจ้ะดเูหมอืนมรีาคาไมแ่พงนกั (2.50 

บาทต่อเม็ด) แต่หากใช้กับผู้ป่วยจำนวนมากก็ย่อมทำให้เกิด

ค่าใช้จ่ายมหาศาลได้

 ที่สำคัญ ยาละลายเสมหะทุกชนิด ไม่จัดเป็นยาในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ เน่ืองจากไม่พบหลักฐานท่ีสนับสนุนการใช้ยา 

ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจที่มี 

เสมหะทั้งชนิด upper และ lower respiratory tract

disease ได้แก่ acute bronchitis, acute cough ในเด็ก 

acute exacerbation of COPD (chronic obstructive 

pulmonary disease), acute maxillary sinusitis, 

asthma, common cold, community acquired pneu-

monia, otitis media with effusion, sore throat, upper 

respiratory tract infections77 ดังนั้นการสั่งยานี้ให้กับ 

นายกรวฒันจ์งึไมเ่พิม่คณุภาพการรกัษาพยาบาล และผูป้ว่ย 

ไม่ควรเสียเงินมากเกินไปกับยาท่ีไม่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 จากฉลากยาของนายกรวัฒน์ข้างต้น หากพิจารณาจาก 

อาการของผู้ป่วย เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นอาการของโรคหวัด 

(common cold) ซ่ึงบ่งว่ายาปฏิชีวนะไม่มีประโยชน์ 

กับผู้ป่วย78 แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ แพทย์จึง 

อาจใหก้ารวนิจิฉยัวา่เปน็ acute pharyngitis การพจิารณา 

วา่ควรใชย้าปฏชิวีนะในโรคคออกัเสบหรอืไม ่ควรใช ้Centor 

criteria เป็นเกณฑ์94  ซึ่งระบุว่า อาการเจ็บคอที่บ่งว่าอาจ

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย ควรมีลักษณะอย่างน้อย 3 ใน 4 

ข้อต่อไปนี้คือ มีไข้ มีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล มีต่อมน้ำเหลือง 

โตบริเวณลำคอ และผู้ป่วยไม่ไอ แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ 

ไม่มีไข้และมีอาการไอ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ระบุได้ว่า     

ผู้ป่วยรายนี้เข้าข่ายผู้ไม่ควรได้รับยาปฏิชีวนะ หากแพทย์    

งดเว้นการจ่ายยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหวัด-

เจ็บคอ ท้องร่วง และบาดแผลฉีกขาด ตามแนวทางของ    

โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotics 

Smart Use - ASU)79 จะช่วยประหยัดงบประมาณให้กับ 

ประเทศชาติได้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากค่า 

ยาปฏิชีวนะ จากค่าใช้จ่ายท่ีใช้ต่อสู้กับแบคทีเรียด้ือยา ตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาผลข้างเคียงอันเน่ืองมาจาก      

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพร่ือ80 

 การสัง่ใชย้าปฏชิวีนะโดยไมจ่ำเปน็ในผูป้ว่ยทีม่อีาการคอ

อกัเสบ (acute pharyngitis) สามารถพบเหน็ไดเ้ปน็ประจำ 

แต่ยังขาดการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

จากการกระทำดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จนกระท่ังในปี ค.ศ. 

2007 Salkind และ Wright91 ได้ทำการคำนวณค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่สมเหตุผลข้างต้นในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา โดยพบว่าการจ่ายยาปฏิชีวนะท่ีแพทย์กระทำ 

อยู่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อปี (ค่ายาและค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไข 

ปัญหาเชื้อดื้อยา) ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ (40,200 

ล้านบาท คิดอัตราแลกเปล่ียนท่ี 33.5 บาท/ดอลลาร์) ซ่ึงหาก

การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้
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แพทยไ์ดส้ัง่ยาปฏชิวีนะตามแนวทางการรกัษาโรคมาตรฐาน 

(Infectious Diseases Society of America - IDSA    

guidance) ซึ่งระบุให้ใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะเมื่อมีหลักฐาน 

บ่งว่าติดเช้ีอ Streptococcus Group A (ตาม Centor criteria) 

จะประหยัดเงินได้ประมาณครึ่งหนึ่ง คือ 641 ล้านดอลลาร์ 

(21,474 ล้านบาท) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ 

อย่างพร่ำเพรื่อในโรคหวัด-เจ็บคอ สร้างภาระทางเศรษฐกิจ

แก่ผู้เสียภาษีทุกคน ผู้วิจัยสรุปว่า แพทย์ควรยึดถือแนวทาง 

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ 

จำเป็นเหล่านี้ลง โดยผู้เสียภาษีทุกคนควรมีส่วนผลักดันให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว91

 ไม่ใช่เฉพาะยาปฏิชีวนะเท่านั้นที่ถูกใช้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ 

แต่ยาอื่นๆ ทุกชนิดก็ถูกใช้อย่างพร่ำเพรื่อ ไม่สมเหตุผล 

ในอัตราสูงด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือองค์การอนามัยโลกได้ 

ระบุว่า “มากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่ 

เหมาะสม”95, 96 ซึ่งหากลดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลดังกล่าว 

ลงได ้ความสญูเปลา่ทางเศรษฐกจิกจ็ะลดนอ้ยลง ความคุม้คา่ 

ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก็ย่อมจะบังเกิดขึ้น

 โรงเรียนแพทย์มีหน้าที่โดยตรงในการปลูกฝังความรู้      

ความเข้าใจและจิตสำนึกในการใช้ยาอย่างคุ้มค่า ให้บังเกิด 

ขึ้นกับบัณฑิตของตน หากปัญหาการใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ 

ยังดำรงอยู่ในอัตราสูง ย่อมหมายถึงว่าหลักสูตรและวิธีการ

สอนของโรงเรยีนแพทยย์งัไมม่ปีระสทิธผิลเพยีงพอ และควร 

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สามารถ 

ตอบสนองต่อปัญหาและวิกฤตของประเทศได้อย่างแท้จริง

 ปรชัญาในการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิพ.ศ. 255121 

มุ่งหวังให้มีการสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล     

โดยการส่งเสริมระบบการใช้ยาของประเทศให้สอดคล้องกับ 

หลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง และหลักเศรษกิจพอเพียง 

(ดูรายละเอียดในกรอบ) ยาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความ  

คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สอดคลอ้งกบัสภาพ 

เศรษฐกิจและความสามารถในการจ่ายของสังคม

 สำหรับ เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 คุณลักษณะ และ 2 

เงื่อนไขสำคัญ 1) ความพอประมาณความพอดีไม่น้อยหรือ 

มากเกินไป ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2) ความมีเหตุผล ทุกการ 

ตดัสนิใจ ทกุการกระทำ การลงทนุ ตอ้งเปน็ไปอยา่งมเีหตผุล 

คำนงึถงึเหตปุจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้อยา่ง 

รอบคอบ 3) การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั การเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม 

ท่ีจะเผชิญผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 

ทัง้ภายในและภายนอก 4) มคีวามรู ้มคีวามรอบรู ้รอบคอบ 

และระมัดระวังในการนำความรู้ วิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติการ 5) มีคุณธรรม มี 

ความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร 

และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

บัญชียาหลักแห่งชาติกับการใช้ยาอย่างคุ้มค่า

 หลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง 

 “คำว่าพอเพียง ก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง 

คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมี 

ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศ 

มีความคิดอันนี้มิใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำอะไร 

ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่ง 

ไมโ่ลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ปน็สขุ พอเพยีงนี ้อาจจะ 

มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป 

เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 

พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็ 

พอเพียง” 

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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ข-7คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 นอกจากนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติยังมีเป้าประสงค์ให้    

สามารถนำบัญชียาหลักแห่งชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้ป่วย ต่อผู้สั่งใช้ยา ระบบบริหารเวชภัณฑ์ ผู้บริหาร 

สถานพยาบาล ระบบการเบิกจ่าย ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ 

ของชาติ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้ยาอย่าง 

เป็นขั้นตอน หมายถึงการใช้ยาในบัญชี ก. ข. ค. และ ง. 

ให้สอดคล้องกับความรุนแรงของโรค ระดับความสามารถ  

ของแพทย์และความพร้อมของสถานพยาบาล อนึ่ง ยาใน 

บัญชี ค. และ ง. มักเป็นยาราคาแพง ซึ่งควรสำรองไว้ใช้ 

โดยแพทย์ผู้ชำนาญภายใต้สถานการณ์ทางคลินิกท่ีเหมาะสม 

ส่วนยาราคาแพงท่ีถูกคัดออกจากบัญชีหรือไม่ได้รับการบรรจุ 

ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มักมียาอ่ืนใช้ทดแทนด้วยต้นทุน 

ประสิทธิผลที่ต่ำกว่า เช่น มียา simvastatin ใช้แทน ator-

vastatin และ rosuvastatin หรือเป็นยาที่มีผลการศึกษา 

ยืนยันว่าไม่มีความคุ้มค่าในการใช้ เช่น ยาในกลุ่ม COX-2 

inhibitor26, 27, 31, 32, 34, 43, 44

 โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นแพทย์สามารถใช้ยาให้เกิด 

ความคุ้มค่าได้โดยง่าย ด้วยการใช้ยาในกรอบบัญชียาหลัก 

แห่งชาติ (หลีกเลี่ยงการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)     

โดยใช้ให้สอดคล้องกับข้อบ่งชี้และใช้อย่างเป็นขั้นตอน 

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในบัญชี ค. และ ง. โดยควรส่งต่อให้กับ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาใช้ยาดังกล่าว

 บัญชียายังผล หมายถึงรายการยาที่ได้รับการคัดเลือก 

อย่างรอบคอบ รัดกุม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือ

ไดเ้ปน็เกณฑใ์นการคดัเลอืก เพือ่ใหไ้ดย้าทีม่ปีระสทิธผิลจรงิ 

มีประโยชน์เหนือความเสี่ยงอย่างชัดเจน และมีราคา 

เหมาะสม คุ้มค่าในการใช้ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

และมรีายการยาเทา่ทีจ่ำเปน็ ไมม่รีายการยาซำ้ซอ้น มกีลไก 

ที่ช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยาในบัญชีได้อย่างเป็นขั้นตอน1, 22

 บัญชียายังผล จึงเป็นบัญชียาท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ยา 

อย่างสมเหตุผล ซึ่งย่อมนำไปสู่การใช้ยาอย่างคุ้มค่าในที่สุด

 บัญชียาหลักแห่งชาติ จัดเป็นบัญชียายังผล เนื่องจากมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกล่าวมา1 อันเป็นผลจากกระบวนการ 

คดัเลอืกยาดว้ยระบบคะแนน ISafE และดชันรีาคา EMCI23 

ร่วมกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของยาตามหลักเศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือกับ “โครงการประเมิน 

เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)”

 เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างคุ้มค่า สถานพยาบาลต่างๆ 

จึงควรจัดทำบัญชียาของตนเองภายใต้กรอบรายการยาของ

บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิโดยใชค้วามพยายามในการขจดัรายการ 

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติออกไปจากเภสัชตำรับของ 

โรงพยาบาล มิฉะนั้นบัญชียาของสถานพยาบาลอาจขาด 

คุณสมบัติของการเป็นบัญชียายังผล ส่งผลให้มีการใช้ยาที่มี

ราคาแพงและมีหลักฐานว่าไม่มีความคุ้มค่าในการใช้ หรือมี

ความคุ้มค่าน้อยกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่นการใช้ 

statin อ่ืนนอกเหนือจาก simvastatin หรือการใช้ proton pump 

inhibitor อื่นนอกเหนือจาก omeprazole รวมทั้งการใช้ 

newer generation antihistamine ได้แก่ fexofenadine, 

desloratadine และ levocetirizine เป็นต้น

 การที่บัญชียาของสถานพยาบาลขาดคุณสมบัติของ 

การเป็นบัญชียายังผล ยังส่งผลให้มีการใช้ยาที่ไม่ได้รับการ 

ยืนยันด้านประสิทธิผล เช่น serratiopeptidase enzyme, 

glucosamine, nicergoline, piracetam, essential    

phospholipids, vitamin B1-6-12 และ multivitamins 

& minerals supplement for vision of the eye หรือส่ง 

ผลให้มีการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 

เช่น nimesulide, chlorzoxazone, nifedipine immediate 

release, paracetamol injection, cisapride, fenoverine, 

cinnarizine, flunarizine และ muscle relaxant combination

บัญชียายังผล (effective list) กับการคัดเลือกยาที่มี

ความคุ้มค่า
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(เชน่ orphenadrine + paracetamol) โปรดระลกึวา่ การใช ้

ยาที่ไม่มีประสิทธิผลที่ชัดเจน หรือมีความเสี่ยงสูงย่อมเป็น 

การใช้ยาที่ไม่มีความคุ้มค่า

 การใช้ยาอย่างคุ้มค่าสมเหตผล จึงควรเป็นการใช้ยาที่

มีประสิทธิผลจริง มีประโยชน์ทางคลินิกเหนือความเสี่ยง 

จากการใช้ยาอย่างชัดเจน และเป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียา

ยังผลอย่างเป็นขั้นตอน

 การจัดทำเภสัชตำรับ (uniform formulary) ของสถาน

พยาบาลสำหรับทหารและครอบครัว (Military Treatment 

Facility - MTF) ในสังกัดกระทรวงกลาโหม (Department 

of Defense - DoD) แห่งสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหาร

จัดการของคณะกรรมการเวชกรรม (The DoD P&T   

Committee) ซ่ึงมีศูนย์เศรษฐศาสตร์ด้านยา (pharmaco-

economic center) ของกระทรวงกลาโหมสนับสนุน 

ด้านข้อมูลทางวิชาการ เป็นตัวอย่างของการจัดทำเภสัชตำรับ 

ให้มีคุณสมบัติเป็นบัญชียายังผล โดยนำความคุ้มค่าของ     

ยามาใช้พิจารณาบรรจุยาเข้าหรือออกจากบัญชี106

 ตัวอย่างของยาที่ถูกจัดเป็น non-formulary และ 

คณะกรรมการเวชกรรม “สัง่หา้ม” ไมใ่หส้ถานพยาบาลของ 

กระทรวงกลาโหมมีไว้ในเภสัชตำรับ (MTFs must not 

have on formulary) เนื่องจากความไม่คุ้มค่าของยาแสดง

ไว้ในตารางที่ 2106

 โปรดสังเกตว่ากระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาเป็น

หน่วยงานที่มีงบประมาณจำนวนมาก แต่ยังต้องให้ความ 

สนใจกับการใช้ยาอย่างคุ้มค่า ด้วยการป้องกันไม่ให้ยาที่ไม่มี

หลักฐานด้านความคุ้มค่าถูกนำมาใช้ ด้วยวิธีการที่เด็ดขาด 

แบบทหารคือใช้คำส่ังว่า “ต้องไม่มียาเหล่าน้ันในเภสัชตำรับ 

ของสถานพยาบาล” ในขณะที่โรงพยาบาลค่ายทหารต่างๆ 

ในประเทศไทยซ่ึงสังกัดกระทรวงกลาโหม จะเป็นสถานพยาบาล 

ที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเป็นสถานพยาบาลซึ่ง

มียานำเข้าจากต่างประเทศและยาราคาแพงแทบทุกชนิดไว้

บรกิารแกผู่ป้ว่ยทัว่ไปทีม่ฐีานะดหีรอืสามารถเบกิไดจ้ากกรม

บัญชีกลาง แม้แต่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล 

ศูนย์ก็อาจมียาให้เลือกใช้น้อยกว่าโรงพยาบาลค่ายทหาร 

บางแห่ง

ตัวอย่างการใช้ความคุ้มค่าของยามาเป็นองค์ประกอบ

ในการจัดทำเภสัชตำรับของสถานพยาบาล

ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายการยาที่ถูก “สั่งห้าม” ไม่ให้มีไว้ใน

สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา106

กลุ่มยา รายการยาที่ไม่ให้มี

1. antilipidemic

2. PPI

3. narcotic analgesic

4. ADHD

5. GABA analog

6. Antidepressant

7. nasal corticosteroid

8. Macrolide/Ketolide

9. Alpha Blockers

 for BPH

PPI  = proton pump inhibitor,
ADHD = attention deficit hyperactivity disorder,
ER  = extended release,
SR  = sustained release,
BPH  = benign prostatic hyperplasia

Omega-3 fatty acid

Rosuvastatin

Atorvastatin* 

*MTFs may, but are strongly 

advised NOT to, have this 

agent on formulary

Lansoprazole

Pantoprazole

Rabeprazole

Tramadol ER

Methylphenidate patch

Pregabalin 

Buproprion ER

Duloxetine

Escitalopram

Fluoxetine*

Paroxetine

*MTFs must have fluoxetine 

(generic) on formulary.

Beclomethasone (Beconase 

AQ)

Budesonide (Rhinocort 

Aqua)

Triamcinolone (Nasacort 

AQ)

Azithromycin 2 gm SR 

suspension (Zmax)

Telithromycin 400 mg tab

Tamsulosin (Flomax)
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 ในระบบหลักประกันสุขภาพที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ค่ายาแก่ประชาชนที่เรียกว่า National Health Service 

(NHS) จำเป็นต้องมีการกล่ันกรองรายการยาทำนองเดียวกับ 

การจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ (แม้ประเทศเหล่านั้นจะไม่ 

เรียกการกระทำนั้นว่าการจัดทำบัญชียา) ทั้งนี้เพื่อให้การใช้

ยาเป็นไปอย่างคุ้มค่าและรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้ 

อย่างทั่วถึง

 ตัวอย่างเช่น Scottish Medicines Consortium 

(SMC) ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำรายการยาที่ไม่แนะนำ 

ให้ใช้และไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายแก่ NHS ของสก็อตแลนด์ 

(NOT RECOMMENDED FOR USE WITHIN NHS 

SCOTLAND) โดยใชเ้หตผุลสัน้ๆ เพยีงวา่ยานัน้ไมม่หีลกัฐาน 

ที่แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ (no evidence of cost 

effectiveness has been presented) ตวัอยา่งยาเหลา่นัน้ 

แสดงไว้ในตารางที่ 3107

ความคุ้มค่าของยากับระบบหลักประกันสุขภาพ

ตารางที ่3 ตวัอยา่งรายการยาที ่NHS Scotland ภายใตค้ำแนะนำของ Scottish Medicines Consortium ไมอ่นมุตัใิหใ้ช ้       

ในระบบหลักประกันสุขภาพเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่ายาเหล่านี้มีความคุ้มค่า107

ชี่อยา ข้อบ่งใช้ที่ไม่อนุมัติ

bevacizumab (Avastin®)

cilostazol (Pletaal®)

esomeprazole (Nexium®)

glucosamine hydrochloride (Alateris®) 

ibritumomab tiuxetan (Zevalin®)

macrogol 4000 (Idrolax®)

memantine (Ebixa®)

metformin hydrochloride prolong 

500 mg tablets (Glucophage SR®)

nicotinic acid 375 mg, 500 mg, 750 mg, 

1000 mg modified release tablets 

(Niaspan®)

90% omega-3-acid ethyl esters 

(Omacor®)

parecoxib (Dynastat®) 

pregabalin 25, 50, 75, 100, 150, 200 and 

300 mg capsules (Lyrica®) 

tramadol 37.5 mg/paracetamol 325 mg 

tablet (Tramacet®) 

metastatic cancer of the colon and rectum

intermittent claudication

1. prevention of gastric and duodenal ulcers associated with 

 non-steroidal anti-inflammatory (NSAID) therapy in patients at risk 

2. healing of gastric ulcers associated with non-steroidal anti- 

 inflammatory drug (NSAID) therapy

musculoskeletal and joint diseases

non-Hodgkin’s lymphoma (NHL).

constipation in adults and children aged 8 years and above

moderately severe to severe Alzheimer’s disease

treatment of adults with type-2 diabetes

treatment of dyslipidaemia

treatment of hypertriglyceridaemia

post-operative pain

1. treatment of peripheral neuropathic pain in adults

2. treatment of central neuropathic pain in adults

symptomatic treatment of moderate to severe pain
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คำจำกัดความ

 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness 

analysis) หรือ CEA เป็นวิธีการหน่ึงในกระบวนการวิเคราะห์ 

ความคุ้มค่าของยา (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการ

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสุข ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกใช้บ่อยที่สุด

 การวเิคราะหน์ีจ้ะศกึษาคา่ใชจ้า่ย (ตน้ทนุ) ทีเ่กดิขึน้จาก 

การใชย้า (หรอืการกระทำอืน่ใดทางการแพทย)์ เพือ่ใหบ้รรล ุ

เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ทางคลินิก (health benefit) 

ประการใดประการหน่ึง24 ซ่ึงการเปรียบเทียบว่าส่ิงใดมีความ 

คุ้มค่ามากกว่ากัน มักดูจากอัตราส่วน (ratio) ของค่าใช้จ่าย 

ที่เพิ่มขึ้น (incremental cost) ต่อประโยชน์ทางคลินิกที่ 

เพิ่มขึ้น เรียกว่า incremental cost effectiveness ratio 

หรือ ICER25

ตัวอย่างการวิเคราะห์

 จากการวเิคราะหต์น้ทนุ-ประสทิธผิลของยา celecoxib 

ในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร

ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โดยคณะผู้วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสขุจากมหาวทิยาลยัขอนแกน่26 พบวา่ “หากตอ้งการ 

ลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร 

จากการใช้ NSAID ร่วมกับ PPI คือ omeprazole 1 ครั้ง 

ด้วย celecoxib จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนถึง 948,611 บาท 

โดยในผู้ป่วย 1,000 ราย การใช้ celecoxib สามารถลด  

อาการในระบบทางเดินอาหารจากการใช้ NSAID ร่วมกับ 

PPI ได้โดยเฉลี่ย 3.6 ครั้ง โดยที่มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 

ประมาณ 3.4 ล้านบาท” 

การแปลผล

 จากข้อสรุปในงานวิจัยข้างต้น อาจนำมาขยายความ 

เพื่อการแปลผลได้ดังนี้

 ก. celecoxib (health intervention ที ่1) มปีระสทิธผิล 

ในการปอ้งกนัการเกดิอาการไมพ่งึประสงคต์อ่ระบบทางเดนิ

อาหาร (health outcome) ได้ดีกว่าการใช้ omeprazole 

ร่วมกับ NSAID (health intervention ที่ 2) 

 ข. ประโยชน์ (health benefit) ของ celecoxib 

แตกต่างจากประโยชน์ของการใช้ omeprazole ร่วมกับ

NSAID น้อยมาก เนื่องจากต้องรักษาผู้ป่วยด้วยยาทั้งสอง 

ไปจนครบ 1,000 คนในแต่ละกลุ่ม จึงพบว่า celecoxib 

ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารได้ 3.6 

ครั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง omeprazole + NSAID มี number 

needed to harm เท่ากับ 278 เมื่อเทียบกับ celecoxib 

กล่าวคือกว่าจะเห็นว่า celecoxib มีผลข้างเคียงต่อระบบ 

ทางเดินอาหารน้อยกว่าการให้ omeprazole + NSAID 

จำนวน 1 ราย ต้องให้ยาไปจนครบ 278 คนในแต่ละกลุ่ม 

 ค. ประโยชน์ทางคลินิกที่ได้เพิ่มขึ้น (health benefit 

gain) มีต้นทุนค่ายาที่เพิ่มขึ้น (incremental cost) 3.4 

ล้านบาท (คำนวณจากค่ายา celecoxib ในผู้ป่วย 1,000 คน 

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของการวิจัย ลบจากค่ายาของ 

intervention 2)

 ง. คำนวนเป็น incremental cost effectiveness 

ratio (ICER) ได้เท่ากับ 948,611 บาทต่อ 1 GI event ที่ 

ลดลง (หมายเหตุ GI event หมายถึง GI discomfort, 

symptomatic ulcer หรือ serious GI complication)

มุมมอง (perspective) 

 หลังจากได้ค่า ICER ข้างต้นการตัดสินใจว่าวิธีการรักษา 

ใดจะมคีวามคุม้คา่มากกวา่กนั ยงัตอ้งคำนงึวา่ความคุม้คา่นัน้ 

พจิารณาจากมมุมอง (perspective) ของใคร ซึง่มกัแบง่เปน็ 

มมุของของผูป้ว่ย (patient) ผูร้กัษา (provider) ผูจ้า่ยคา่ยา 

(payer) และสังคม (society)

 หากพิจารณาจากมุมมองของผู้ป่วยไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะ 

เป็นเท่าใดผู้ป่วยอาจมองว่ามีความคุ้มค่าเสมอเพราะไม่ต้อง

การให้ผลข้างเคียงนั้น (GI side effect) เกิดกับตนเอง     

หากพจิารณาในมมุมองของแพทยผ์ูร้กัษา แพทยอ์าจมองถงึ

ประโยชน์ของผู้ป่วยรายท่ีตนเองรักษาเป็นสำคัญ ส่วนค่าใช้จ่าย 

อาจถกูมองเปน็เรือ่งรอง หากพจิารณาในมมุของผูจ้า่ยคา่ยา 

ย่อมต้องการค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด และหากพิจารณาจากมุม  

มองของสงัคมตอ้งพจิารณาจากทัง้สามสว่นรว่มกนัคอืผูป้ว่ย

ตอ้งไดร้บัผลประโยชน ์แพทยม์คีวามพงึพอใจในผลการรกัษา 

และผูจ้า่ยคา่ยา (ซึง่ใชภ้าษขีองประชาชน) ตอ้งไมเ่กดิความ 

สิ้นเปลืองจนทำให้มีงบประมาณทั้งระบบไม่เพียงพอในการ 

ดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคและภาวะอื่นๆ ซึ่ง 

การพจิารณาในแงน่ีม้มุมองทางสงัคมกค็ลา้ยกบัการใหค้วาม

สำคัญกับมุมมองของปัจเจกบุคคล (ผู้ป่วยและแพทย์) 

น้อยลง

cost-effectiveness analysis (CEA)
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มุมมองที่เหมาะสม

 การวิเคราะห์ CEA ที่ดีควรยึดถือมุมมองแบบองค์รวม 

หรอื societal perspective เปน็สำคญั25 ซึง่จะทำใหส้ามารถ 

เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการศึกษาในโรคท่ีแตกต่างกัน 

ได้โดยตรง

 ในสังคมพุทธ บุคคลต่างมีแนวคิดด้านการแบ่งปัน 

การเสียสละ ความมีน้ำใจ การไม่เอาเปรียบผู้อื่น การไม่ยึด 

ตนเองเป็นท่ีต้ัง การรับรู้การอยู่ร่วมกันของบุคคลอ่ืนใน     

สังคม ความรู้จักพอ หรือที่เรียกรวมๆ ว่าทางสายกลาง 

ซึ่งชี้แนะว่ามุมมองแบบแยกส่วน (ผู้ป่วย แพทย์ ผู้จ่ายเงิน) 

เป็นมุมมองที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบพุทธซึ่งสอดคล้อง

กบัมมุมองทางสังคมมากกว่า เพราะเป็นการพิจารณาแบบ 

องค์รวม และคำนึงถึงผู้อ่ืนและการอยู่ร่วมกันมากกว่าประโยชน์ 

ของปัจเจกบุคคล

หลุมพรางของการแปลผล

 จากที่กล่าวมาข้างต้น การพิจารณาความคุ้มค่าด้วยวิธี 

CEA ควรต้องแสดงเป็นค่าเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น 

ที่เรียกว่า ICER แต่ในบางกรณีผู้นำเสนอข้อมูลอาจละเลย

การแสดงผลในลักษณะดังกล่าวโดยอาจแสดงแต่เพียง 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ของแตล่ะ intervention ซึง่หากขาดความ 

เข้าใจในการแปลผลอาจนำไปสู่การตัดสินใจท่ีคลาดเคล่ือนได้ 

ตัวอย่างเช่น

 การเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการตรวจอุจจาระด้วย 

guaiac test เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่อาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

พบว่า การตรวจ 3 ครั้งต่อปี ในผู้ป่วย 10,000 คนจะมี 

ค่าใช้จ่าย (ดู “ค่าใช้จ่าย (cost)” ในหัวข้อถัดไป) รวม $130,999 

และจะตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 71.9003 ราย ในขณะท่ี 

การตรวจ 4 คร้ังต่อปี จะมีค่าใช้จ่ายรวม $148,116 และจะตรวจพบ 

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 71.9385 ราย หรือคิดเป็น $1,810 

และ $2,059 ต่อการตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 ราย 

ตามลำดับ เมื่อนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้พบว่าค่าใช้จ่ายของ 

ทั้งสองวิธีแตกต่างกันไม่มาก ผู้ตัดสินใจบางคนจึงอาจ 

สนบัสนนุใหเ้ลอืกใชว้ธิทีีส่อง แตห่ากนำเสนอขอ้มลูอยา่งถกู 

ต้องด้วยการคำนวณ ICER จะพบว่าการตรวจอุจจาระ 4 

ครั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (incremental cost) $448,089 ต่อ 

การตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น 1 ราย ซึ่งสูงกว่า

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 รายมากกว่า

20 เท่า จึงอาจช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าการตรวจ 4 ครั้งไม่มี 

ความคุ้มค่าในมุมมองทางสังคม

ค่าใช้จ่าย (cost)

 เมื่อกล่าวถึง “ค่าใช้จ่าย” ในกรณีของการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จะมีความหมายกว้างขวางกว่า 

“ราคายา” มาก เพราะมคีวามหมายรวม 3 ประการดว้ยกนั 

ได้แก่

 1. direct cost (คือ ค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่ายา 

ค่าอุปกรณ์ในการให้ยา)

 2. indirect cost คอื คา่ใชจ้า่ยทางออ้ม เชน่ คา่เดนิทาง 

ของผู้ป่วย ค่าห้องพักในโรงพยาบาล

 3. intangible cost คือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

เป็นมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจาก morbidity และ mortality 

เช่น มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเจ็บปวด ความทุกข์ 

ทรมานทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการรกัษา รวมทัง้การสญูเสยีรายได้

เน่ืองจากต้องหยุดงานหรือเสียชีวิตเพราะผลข้างเคียงจากยา

 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “ค่าใช้จ่าย” ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสุข หมายถึงค่าใช้จ่ายรวมท่ีเกิดข้ึนจากค่ายา ค่าอุปกรณ์ 

ในการฉีดยา ค่าจ้างพยาบาล เวลาของแพทย์ท่ีสูญเสียไป ค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาผลข้างเคียงท่ีเกิดข้ึน ค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนกับ 

ผู้ป่วยและสังคมเช่นการขาดรายได้ ค่าเดินทางมารับยา รวมท้ัง 

มูลค่าเปรียบเทียบเป็นตัวเงินของความเจ็บปวด และความทุกข์ 

ทรมานที่เกิดขึ้นจากการรักษา เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน 

และอาการผมร่วงจากการให้ยารักษามะเร็ง เป็นต้น

 ดงันัน้ในตวัอยา่งของการใช ้COX-2 inhibitor เทยีบกบั 

PPI + NSAID ข้างต้น ค่า ICER ที่เกิดขึ้น จึงหมายรวม

ถึงการคำนวณถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละ 

intervention เรียบร้อยแล้ว เช่นหากมี GI event เกิดขึ้น

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใดจะถูกบวกลงไปเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละ 

intervention แล้ว หลังจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกันเป็น

อัตราส่วนที่เรียกว่า ICER

ลักษณะตัวชี้วัดแบบต่างๆ ในการศึกษา CEA 

 การใช้ CEA มาประกอบการตัดสินใจ ควรมีข้อมูล     

การศึกษาจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลในหลายตัวชี้วัด   

และเพือ่ใชส้อบทานดทูศิทางของขอ้สรปุวา่เปน็ไปในทศิทาง 

เดียวกันหรือไม่
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 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้นำ 

ผลการศึกษา CEA ของ COX-2 inhibitor จากหลายแหล่ง 

มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการไม่บรรจุยากลุ่มน้ีไว้ในบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ก. ตัวชี้วัดด้านความจำเป็นในการใช้

 Berkshire priorities committee (2002)31 ซึ่งเป็น 

หน่วยงานของรัฐ แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทบทวนวรรณกรรม 

ของยากลุ่ม COX-2 inhibitor ในทุกข้อบ่งชี้ และสรุปว่า 

COX-2 inhibitor เป็นยาท่ีมีลำดับความสำคัญต่ำ (low priority) 

เมือ่เทยีบกบัประโยชนท์ีไ่ดร้บั เพราะไมม่หีลกัฐานทางคลนิกิ 

หรือต้นทุนประสิทธิผลที่แสดงว่าเหนือกว่าการใช้ NSAID 

ร่วมกับ proton pump inhibitor (PPI) ในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

 ข. ตัวชี้วัดด้านกลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะจะใช้ยา

 Maetzel และคณะ (2002)32 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 

แห่งประเทศแคนาดา ระบุว่า 1. ทั้ง rofecoxib และ 

celecoxib ไมใ่ชก่ารรกัษาทีม่คีวามคุม้คา่ สำหรบักลุม่ผูป้ว่ย 

ทีม่คีวามเสีย่งปานกลางตอ่ upper gastrointestinal events 

(ไดแ้กแ่ผลทางเดนิอาหารทีม่อีาการ หรอืเกดิภาวะแทรกซอ้น) 

รวมท้ังสำหรับกลุ่มประชากรท่ัวไปท่ีมักมีผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียง 

ปานกลางปะปนอยู่กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และ 2. หาก 

rofecoxib และ celecoxib จะมคีวามคุม้คา่ ตอ้งใชก้บัผูป้ว่ย 

ท่ีมีอายุต้ังแต่ 76 ปีข้ึนไปสำหรับ rofecoxib และต้ังแต่ 81 ปี 

ขึ้นไปสำหรับ celecoxib (เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้น 

จะมคีวามเสีย่งตอ่ UGI event เพิม่ขึน้จนเริม่เหน็ประโยชน ์

ทางคลินิกที่ชัดเจนขึ้นของ COX-2 inhibitor - ผู้เขียน)

 ค. ตัวชี้วัดด้านราคาที่เหมาะสมของยา  

 Spiegel และคณะ (2003)33 ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง 

ผูป้ว่ยอาย ุ60 ปขีึน้ไปสองกลุม่ กลุม่แรกใช ้naproxen 500 

มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง เทียบกับกลุ่มท่ีใช้ COX-2 inhibitor 

(celecoxib หรอื rofecoxib) วนัละ 1 ครัง้ ผลการศกึษาพบวา่ 

หากจะเห็นแนวโน้มของความคุ้มค่า ราคายา COX-2 in-

hibitor ต้องมีราคาลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 ของ 

ราคายาปัจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่งควรมีราคาไม่แตกต่างจาก 

NSAID ทั่วไป 

 หมายเหตุ ผู้ท่ีมีความรู้เบ้ืองต้นว่ายาท้ังสองกลุ่มมีประสิทธิผล 

ไม่แตกต่างกัน34 และมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยาไม่ 

แตกต่างกัน (เม่ือวัดโดยอัตราการหยุดยาและผลข้างเคียงท่ี

รุนแรงจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือต้องรับไว้รักษาใน 

โรงพยาบาล จากการใชย้าตดิตอ่กนันาน 9 เดอืน)35 ยอ่มไม ่

แปลกใจกับผลการวิจัยข้างต้น เพราะโดยตรรกะ ยาที่ม ี

ประสิทธิผลและความเสี่ยงไม่แตกต่างกันไม่ควรมีราคาที่ 

แตกต่างกันมากถึง 10 เท่า

 เห็นได้ว่างานวิจัยด้าน CEA จากหลายแหล่ง หลาย 

หนว่ยงานของรฐั จากหลายประเทศ เหน็ตรงกนัวา่ COX-2 

inhibitor ไม่มีความคุ้มค่าในการใช้ในประชากรส่วนใหญ่ 

เมื่อเทียบกับการใช้ NSAID เดิมที่เคยมีใช้อยู่ หากต้องการ

ป้องกันผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารสามารถใช้ NSAID 

ร่วมกับ PPI ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลเช่นเดียวกัน แต่มี 

ความคุม้คา่มากกวา่ หรอือาจเปลีย่นไปใชย้าแกป้วดกลุม่อืน่

แทน (ดู “การเปรียบเทียบความคุ้มค่าข้ามกลุ่มยา” ด้านล่าง)

 โดยหลักทั่วไป หากการศึกษาความคุ้มค่าของยาซึ่งทำ 

ในประเทศทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดกีวา่ประเทศไทย ระบวุา่ 

ยาน้ันไม่มีความคุ้มค่า โอกาสท่ียาน้ันจะมีความคุ้มค่าสำหรับ 

ประเทศไทยย่อมไม่มีความเป็นไปได้ และในกรณีท่ีการศึกษา 

ระบุว่ามีความคุ้มค่า ยังมีความเป็นไปได้ท่ียาน้ันอาจไม่มีความ

คุ้มค่าสำหรับประเทศไทย (ดู “เกณฑ์การตัดสินใจเก่ียวกับจุด

ตัดสินความคุม้คา่ (cost effectiveness threshold) สำหรบั 

ประเทศไทย” ในหน้า ข-14)

การเปรียบเทียบความคุ้มค่าข้ามกลุ่มยา

 งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ 

COX-2 inhibitor กับ NSAID + PPI โดยมุ่งเน้นที่ความ

แตกต่างของผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหาร แต่ในระยะหลัง 

นับจากปี ค.ศ. 2004-2005 ท่ี rofecoxib และ valdecoxib 

ถูกถอนออกจากตลาดเน่ืองจากความเส่ียงต่อการเสียชีวิตหรือ 

พิการจากหลอดเลือดอดุตนัทีห่วัใจ (myocardial infarction) 

หรอืสมอง (stroke)36 ทำใหย้า COXIB และ NSAID ตอ้งม ี

คำเตอืนเพิม่เตมิใหร้ะมดัระวงัการใชเ้ปน็พเิศษในผูท้ีม่คีวาม

เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เช่น ผู้มีความดัน 

เลือดสูงและเบาหวาน 

 ดังนั้นคำแนะนำในการบรรเทาอาการปวดในโรคข้อ 

เข่าเสื่อม (osteoarthritis) ขององค์กรวิชาชีพต่างๆ37, 38, 39, 

40, 41 จึงระบุให้ใช้ paracetamol (acetaminophen) เป็น 

drug of choice โดยในปีค.ศ. 2000 American College 

of Rheumatology (ACR) ได้ระบุคำแนะนำไว้ตอนหนึ่ง 

ความว่า
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ข-13คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 “Acetaminophen remains first-line therapy     

because of its cost, efficacy, and safety 

profiles”38 

 ซ่ึงบัญชียาหลักแห่งชาติก็ได้ระบุข้อความลักษณะเดียวกัน 

ไว้ในหมวดยา 4.6 Analgesics and antipyretics ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2547 ความว่า

 “Paracetamol (acetaminophen) แนะนำให้ใช้เป็น 

first line drug ใน osteoarthritis”42

 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการรักษาโรคจึงควรวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบระหว่างยาที่เป็นทางเลือก ซึ่งเป็นยาต่างกลุ่ม 

กนัดว้ย เชน่ในกรณขีองโรคขอ้เขา่เสือ่ม ควรศกึษาความคุม้คา่ 

เปรียบเทียบระหว่าง paracetamol กับ NSAID และ 

COX-2 inhibitor43, 44, 45 ตลอดจนควรเปรยีบเทยีบกบัวธิกีาร 

รักษาโดยไม่ใช้ยาด้วยเช่นการทำกายภาพบำบัด

หลักการและเหตุผลในการเปรียบเทียบความคุ้มค่าข้ามกลุ่มยา

 การศึกษา cost-effectiveness analysis ด้วยวิธีที่ 

กล่าวมา แม้จะมีคุณค่าในการนำมาใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

เลือกใช้ยาได้อย่างคุ้มค่าสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง เช่น ช่วยให้ 

ระบุได้ว่า ควรใช้ paracetamol เป็นยาขนานแรกก่อน 

การใช้ NSAID และ ควรใช้ NSAID + omeprazole ก่อน 

การใช้ COX-2 inhibitor ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง แต่การศึกษา

ข้างต้นบอกได้แต่เพียงว่ายาใดมีความคุ้มค่ามากกว่ายาใด 

ในการรักษาโรคเดียวกัน ซึ่งบอกได้ยากว่าการรักษาด้วย 

ทางเลือกต่างๆ นั้นมีความคุ้มค่าจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่ 

สามารถหาตัวช้ีวัดมาประเมินได้ว่าการบรรเทาอาการปวดใน 

โรคข้อต้องใช้เงินเกินกว่าก่ีบาทต่อปีจึงเรียกว่าไม่คุ้มค่า รวมท้ังไม่ 

สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบรรเทาอาการของโรคข้อ 

กับค่าใช้จ่ายในการลดระดับไขมันในเลือด หรือค่าใช้จ่ายใน 

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากทั้ง 3 กรณี 

เป็นประโยชน์ทางคลินิก (health benefit) ที่แตกต่างกัน

 ด้วยเหตุนี้ หากมีตัวชี้วัดประโยชน์ทางคลินิกที่เป็น 

หนว่ยวดัเดยีวกนั (utility) ยอ่มทำใหเ้ปรยีบเทยีบความคุม้คา่ 

ของยาในการรกัษาโรคทีแ่ตกตา่งกนัได ้และสามารถกำหนด 

เส้นแบ่งความคุ้มค่า (threshold) ได้ว่า ค่าใช้จ่ายเท่าใด 

ต่อหน่วยวัดดังกล่าวจัดเป็นการรักษาที่ไม่คุ้มค่า

 การศึกษาความคุ้มค่าของยา (cost-effectiveness 

analysis) ด้วยหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเรียกว่า cost-utility 

analysis โดยใช้หน่วยวัดประโยชน์ทางคลินิกที่เรียกว่า 

“ปีสุขภาวะ” หรือ quality adjusted life year (QALY) 

เป็นหน่วยวัดมาตรฐาน

 

 QALY (quality adjusted life year) หรือจำนวน 

ปีชีพที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต (ปีสุขภาวะ)

 QALY เป็นหน่วยวัด (utility) ท่ีหมายถึง ระยะเวลา (life 

year) ท่ีผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข (quality 

adjusted) เมื่อได้รับยาแต่ละชนิดหรือการรักษาแต่ละวิธี

 ในการศกึษาจะแสดงผลขอ้มลูเปน็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตอ่ 

1 QALY หรือหากนำจำนวนปีชีพที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต 

(ปีสุขภาวะ) ที่ได้จากการรักษาด้วย intervention A กับ B 

มาหักลบกัน ก็จะได้ค่าที่เรียกว่า quality adjusted life 

year gain (QALY gain)

cost-utility analysis
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 โดยใช้ความเห็นร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศ 

มกักำหนด “เสน้แบง่ความคุม้คา่” (threshold) ไวว้า่คา่ใชจ้า่ย 

เท่าใดต่อ QALY gain จึงจัดเป็นการรักษาท่ียอมรับได้ว่ามี  

ความคุ้มค่าภายใต้ความสามารถในการจ่ายและค่าครองชีพ

ของแต่ละประเทศ

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ยอมรับความคุ้มค่าที่ 50,000-

100,000 (เฉลี่ยที่ 60,000) ดอลลาร์ต่อ QALY gain25, 46 

(ประมาณ 1 ล้าน 7 แสนถึง 3 ล้าน 4 แสนบาท เฉลี่ย 

ประมาณ 2 ล้านบาท) ในขณะที่ประเทศอังกฤษใช้ค่า 

20,000-30,000 ปอนด์47 (ประมาณ 1 ล้าน 1 แสนถึง 1 

ล้าน 7 แสนบาท) เป็นเกณฑ์

 คา่ความคุม้คา่ขา้งตน้เปน็คา่ทีย่อมรบัไดส้ำหรบัประเทศ

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี กล่าวคือในปีค.ศ. 2008 สหรัฐอเมริกา 

และอังกฤษมี GDP per capita อยู่ที่ 46,859 ดอลลลาร์ 

และ 43,785 ดอลลาร ์จดัเปน็อนัดบัที ่15 และ 20 ของโลก 

ตามลำดับ48 แต่ค่าความคุ้มค่าท่ีประเทศท้ังสองใช้ไม่สามารถ  

ใช้เป็นค่าอ้างอิงของประเทศอ่ืนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่า 

เช่นประเทศไทยได้ เนื่องจากในปีเดียวกันประเทศไทยมี 

GDP per capita เพียง 4,115 ดอลลาร์ จัดเป็นอันดับท่ี 92 

ของโลก48 ซึ่งต่ำกว่าประเทศทั้งสองประมาณ 11 เท่า       

การตั้ง “เส้นแบ่งความคุ้มค่า” ไว้สูงจะส่งผลต่อความ 

สามารถในการจา่ย (affordability) ของแตล่ะประเทศ และ 

ทำให้ระบบสวัสดิการภาครัฐไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ 

เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

 องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ใช้เส้นแบ่งความคุ้มค่าท่ี     

เทียบกบัฐานะทางเศรษฐกจิของแตล่ะประเทศ โดยเสนอใหใ้ช ้

เสน้แบง่ความคุม้คา่ (threshold) ที ่1-3 เทา่ของผลติภณัฑ ์

มวลรวมในประเทศตอ่ประชากร (GDP per capita)49 จาก 

การคำนวณพบว่า สหรัฐอเมริกาใช้ค่าเฉลี่ยที่ 1.28 เท่าของ 

GDP และประเทศอังกฤษใช้ค่าเฉล่ียท่ี 1.14 เท่าของ GDP

 รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนสำหรับประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2550 และ 2549 อยู่ที่ 93,903 และ 86,104 บาท 

ตามลำดับ50 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน (GDP per 

capita) อยู่ที่ 130,631 และ 123,673 บาท ตามลำดับ51 

เนื่องจากรายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 

ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในช่วงปีพ.ศ. 

2551 ซึ่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทยมี GDP ที่ติดลบ 

ต่อเนื่องในหลายไตรมาส ดังนั้นค่าความคุ้มค่าซึ่งใช้เป็น 

มาตรฐาน จึงควรใช้ค่าที่สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน 

ของประเทศในแต่ละช่วงเวลา

 เกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นแบ่งความคุ้มค่า (cost 

effectiveness threshold) สำหรับประเทศไทย

 ในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 นับเป็น 

ปีแรกที่ได้มีการนำผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์       

สาธารณสุขมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกยาและใช้ต่อรอง 

ราคากบับรษิทัผูผ้ลติยาอยา่งเปน็รปูธรรม โดยในชว่งแรกของ 

การดำเนินการได้กำหนดว่าหากยาใดมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1 

แสนบาทต่อ QALY gain (ประมาณ 3,000 ดอลลาร์) จัด

ให้ยานั้นเป็นยาที่มีความคุ้มค่า ยาใดที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1 

แสนบาทต่อ QALY gain จัดเป็นยาที่ยังไม่มีความคุ้มค่า 

ในการใช้ เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้น 

และมีความมั่นคง เส้นแบ่งความคุ้มค่าข้างต้นควรจะได้รับ

การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของ 

ประเทศต่อไป

 WTP (willingness to pay)

 ความคุม้คา่ตาม “เสน้แบง่” ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ถกูกำหนด 

ด้วยมุมมองของผู้วางนโยบาย ซึ่งควรได้รับการสอบทานกับ

ความคุ้มค่าในมุมมองของประชาชนด้วย

 ความคุ้มค่าในมุมมองของประชาชนอาจกระทำได้ด้วย 

การตั้งคำถามว่าหากประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง 

และหากต้องจ่ายเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ันด้วยตนเอง ประชาชน 

ยินดีท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด (willingness to pay - WTP)

 ในปีพ.ศ. 2551 HITAP112 ได้ทำการสำรวจค่า WTP 

ของประชากรไทย อายุ 15-65 ปี ใน 8 จังหวัด ซึ่งเป็นผู้มี 

สุขภาพดีจำนวน 1,080 คน ด้วยการสุ่มแบบ random 

sampling โดยใชส้ถานการณท์างคลนิกิ 6 สถานการณไ์ดแ้ก ่

quadriplegia, hemiplegia, bilateral blindness, uni-

lateral blindness, moderate allergy และ mild allergy 

ผลการศึกษาพบว่าประชากรไทยในกลุ่มข้างต้นพร้อมที่จะ 

จ่ายเงินระหว่าง 54,930-264,785 บาทต่อ QALY สำหรับ 

การรกัษาปญัหาขา้งตน้ และ 9,970-49,685 บาทตอ่ QALY 

สำหรับการป้องกันปัญหาข้างต้น (ตารางที่ 4) ซึ่งอยู่ใน 

เกณฑไ์มเ่กนิ 3 เทา่ของ GDP และสว่นใหญอ่ยูใ่นเกณฑไ์มเ่กนิ 

100,000 บาทต่อ QALY ซึ่งสอดคล้องกับเส้นแบ่งความ   

คุ้มค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในปัจจุบัน
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 Probablity of being cost-effective

 การคำนวณอัตราส่วน (ratio) ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

(incremental cost) ต่อประโยชน์ทางคลินิกที่เพิ่มขึ้น 

ที่เรียกว่า incremental cost effectiveness ratio หรือ 

ICER ที่กล่าวมาข้างต้น ได้จากการนำค่าเฉลี่ยของตัวแปร

แต่ละค่า ได้แก่ตัวแปรด้านค่าใช้จ่ายของยาและตัวแปร 

ของจำนวนปีชีพ (QALY) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากยานั้น 

มาใช้ในการคำนวณ ซึ่งมีข้อด้อยเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้       

เกิดจากการใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมาคำนวณโดยไม่ได้นำ 

ค่าความคลาดเคลื่อน (standard error, SE) ที่อาจเกิดขึ้น 

มาคำนวณด้วย ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงยังอาจคลาดเคลื่อน 

จากค่าที่แท้จริง โดยค่าที่ได้อาจเป็นค่าที่สูงเกินจริงหรือ 

ต่ำกว่าความเป็นจริงได้ วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยโดย 

ไม่ได้นำค่าความคลาดเคลื่อนมาคำนวณด้วยนี้เรียกว่า     

วิธีการวิเคราะห์แบบ deterministic sensitivity analysis

วิธีที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องของการวิเคราะห์แบบ deter-    

ministic sensitivity analysis คือ การใช้วิธีวิเคราะห์แบบ  

ที่เรียกว่า probabilistic sensitivity analysis โดยให้      

คอมพิวเตอร์สุ่มค่าของตัวแปรแต่ละตัวในช่วงของค่าความ 

คลาดเคลื่อน (standard error, SE) ที่อาจเกิดขึ้น จำนวน 

1,000 ครั้ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าเดียวของตัวแปร 

แต่ละตัว จากนั้นนำผลลัพธ์ (ค่า ICER) ที่ได้มาหาความ 

นา่จะเปน็หรอืโอกาส (probability) ทีย่านัน้จะมคีวามคุม้คา่ 

โดยเปรียบเทียบกับเส้นแบ่งความคุ้มค่าในระดับต่างๆ กัน

 ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาความคุ้มค่าของ glucosamine 

โดย Black และคณะ (2009)131 ได้สรุปว่า เมื่อวิเคราะห์ 

ด้วยวิธี deterministic sensitivity analysis ประมาณว่า  

การใช้ glucosamine sulphate มีค่า ICER ที่ 21,335

ตารางที่ 4 willingness to pay ตอ่ QALY ในประชากรไทย 

(หน่วยเป็นเงินบาท)112

condition treatment prevention

quadriplegia

hemiplegia

bilateral blindness

unilateral blindness

moderate allergy

mild allergy

9,970

17,438

45,389

49,685

31,660

33,370

54,930

92,823

168,291

264,875

82,415

72,578

ปอนด์ แต่เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี probabilistic sensitivity 

analysis พบว่าการประมาณค่าข้างต้นไม่มีความแม่นยำ   

และมีความไม่แน่นอนพอที่จะนำไปใชป้ระกอบการตัดสินใจ 

ทั้งนี้เพราะเมื่อใช้เส้นแบ่งความคุ้มค่าที่ 20,000 ปอนด์/

QALY gain โอกาสที่ glucosamine sulphate 

จะคุ้มค่ามีเพียง 43% (ไม่คุ้ม) และเมื่อขยับเส้นแบ่ง  

ความคุ้มค่าไปเป็น 30,000 ปอนด์/QALY gain โอกาสที่      

glucosamine sulphate จะมคีวามคุม้คา่เพิม่ขึน้เปน็ 73% 

ซ่ึงยังไม่สามารถม่ันใจได้ 100% ว่า glucosamine sulphate 

จะมีความคุ้มค่าแม้เพิ่ม threshold เป็นค่าสูงสุดแล้วก็ตาม 

จึงสรุปได้ว่าประโยชน์ต่างๆ ทางคลินิกของ glucosamine 

ที่อาจจะมี ได้แก่ การบรรเทาอาการ การชะลอการผ่าตัด 

เปล่ียนข้อเข่าและอ่ืนๆ ไม่เพียงพอท่ีจะทำให้เกิดความคุ้มค่า 

ตามความสามารถในการจา่ยของประเทศองักฤษ จงึทำนาย 

อยา่งมัน่ใจไดว้า่ glucosamine ไมม่โีอกาสทีจ่ะมคีวามคุม้คา่ 

ในประเทศไทยซึ่งมีความสามารถในการจ่ายต่ำกว่ามาก 

 ด้วยเหตุผลของความไม่คุ้มค่าร่วมกับหลักฐานจากแหล่ง 

ขอ้มลูอืน่ (โดยเฉพาะขอ้มลูใหมท่ีต่พีมิพต์ัง้แตป่ ีค.ศ. 2006) 

ที่บ่งชี้ว่าการใช้ glucosamine เป็นยาเดี่ยวในการรักษาโรค

ขอ้เสือ่มไมม่ปีระสทิธผิลจรงิในทกุตวับง่ชีท้ีว่ดั57, 92, 133, 134, 135, 

136 เป็นเหตุให้ glucosamine ไม่ได้รับการบรรจุไว้ใน 

บัญชียาหลักแห่งชาติ และควรเป็นยาที่ไม่อนุมัติให้มีการ    

เบิกจ่ายจากสวัสดิการภาครัฐอีกต่อไป (negative list)

 การวิเคราะห์แบบ probabilistic sensitivity analysis 

ยังอาจนำมาใช้เปรียบเทียบความคุ้มค่าของยาหลายชนิดใน

ข้อบ่งใช้เดียวกันได้ด้วย เช่น การเปรียบเทียบยา 3 ชนิดที่

ใชใ้นการรกัษาโรคอลัไซเมอรเ์ทยีบกบัการไมใ่ชย้า132  โดยใช ้

threshold เท่ากับ 350,000 บาทต่อ QALY gain (เป็น 

threshold ในระดับสูงสุดของประเทศไทยคือประมาณ 3 

เท่าของ GDP) พบว่า galantamine, rivastigmine และ 

donepezil มโีอกาสทีจ่ะมคีวามคุม้คา่ประมาณ 50%, 30% 

และ <10% ตามลำดับ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ต่อไปจนถึง        

ค่า willingness to pay ที่ 2 ล้านบาทต่อ QALY gain 

ยาทั้งสามก็ยังมีโอกาสที่จะมีความคุ้มค่าในระดับต่ำ 

 ขอ้มลูขา้งตน้และขอ้มลูจากแหลง่อืน่142 แสดงใหเ้หน็วา่

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์มีประสิทธิผลต่ำมากและ    

ประสิทธิผลที่ได้อาจไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อผู้ป่วย และ

ไม่มีโอกาสท่ีจะมีความคุ้มค่าในกลุ่มประชากรไทยเม่ือเทียบกับ 

ความสามารถในการจ่ายของสังคมยาในกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับ   

การบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
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 QALY league table 

 หากนำผลการวิจัยชนิด cost-utility analysis มารวบรวม 

ไว้ในตารางเดียวกัน ท่ีเรียกว่า QALY league table จะทำให้ 

สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ health intervention 

ต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน เน่ืองจากตารางดังกล่าวจะจัดเรียงลำดับ 

health intervention จากการกระทำท่ีมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

(ค่าใช้จ่ายต่อ QALY ต่ำสุด) ไปสู่การกระทำที่มีความคุ้มค่า 

น้อยจนถึงไม่คุ้มค่า ตัวอย่างเช่น ตารางที่รวบรวมงานวิจัย

ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในประเทศอังกฤษ ระหว่างปี 

ค.ศ.1997-200352, 53 ได้แสดงรายละเอียดที่น่าสนใจไว้     

ดังแสดงในตารางที่ 5 (คัดเลือกมาเพียงบางรายการ)  

 จากตารางที่ 5 มีข้อควรพิจารณาดังนี้คือ 

 ก. มีการรักษาบางชนิดที่ให้ประโยชน์เหนือกว่าวิธีการ 

รกัษาแบบเดมิอยา่งชดัเจน เนือ่งจากการรกัษาแบบเดมิอาจได ้

life year gain น้อยมากจนใกล้ศูนย์ หรืออาจได้ค่าติดลบ 

เนื่องจากทำให้เสียชีวิตเร็วขึ้นหรือไม่ได้ผลการรักษาตาม 

ต้องการ ในกรณีเช่นนี้ตาราง QALY league table จะไม่ 

ระบุค่า ICER แต่ระบุด้วยคำว่า intervention dominate 

หรือ dominant ซึ่งแสดงว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง 

เช่นกรณีที่ 1-3 ในตาราง 

ตารางที่ 5 แสดงค่า ICER (incremental cost efftiveness ratio) หน่วยเป็น บาท/QALY (แปลงจากค่าเงินปอนด์     

ที่ 57 บาท/ปอนด์)52, 53

Intervention
ICER 

(บาท/QALY)

การให้แคลเซียม + วิตามินดี ในผู้หญิงอายุ 70 ปี ท่ีเป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้การรักษา

การให้ alendronate ในผู้หญิงอายุ 80 ปี ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้การรักษา

การให้ metformin ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เทียบกับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว

การให้ pneumococcal vaccine ในผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปี เพื่อป้องกันโรคปอดบวมเทียบกับ 

การไม่ให้วัคซีน

การให้แคลเซียม + วิตามินดี ในผู้หญิงอายุ 60 ปี ท่ีเป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้การรักษา

การให้ Epoietin Alfa ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะเลือดจางเทียบกับไม่ให้การรักษา

การให้ oseltamivir ในเด็กท่ีเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง 

โดยไม่ให้ยาต้านไวรัส

การให้ pneumococcal vaccine ในผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก invasive 

pneumococci เทียบกับการไม่ให้วัคซีน

การให้แคลเซียมเพียงอย่างเดียว ในผู้หญิงอายุ 60 ปีที่เป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้ 

การรักษา

การผ่าตัดเปลี่ยนปอดทั้งสองข้างในผู้ที่เป็นโรคปอดระยะสุดท้าย เทียบกับการรักษาทางยา

การรักษา schizophrenia โดยใช้ risperidone เป็น 1st line เทียบกับการใช้ olanzapine 

เป็น 1st line ในผู้ป่วยรายใหม่

การผ่าตัดเปลี่ยนตับในผู้ที่มี primary biliary cirrhosis ที่เข้าชื่อรอรับการเปลี่ยนตับ เทียบกับ 

การรักษาทางยา

การให้ alendronate ในผู้หญิงอายุ 60 ปี ที่เป็นโรคกระดูกพรุน เทียบกับไม่ให้การรักษา

การให้ botulinum toxin ในผู้ป่วย focal dystonia เทียบกับการไม่ให้การรักษา

การให้แคลเซียมเพียงอย่างเดียว ในผู้หญิงอายุ 50 ปี ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้ 

การรักษา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Intervention dominate

Intervention dominate

Intervention dominate

15,561

360,981

583,110

661,770

956,232

1,287,402

1,377,120

1,837,351

2,016,603

2,123,649

2,284,446

2,647,023



cost-utility analysis < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ข-17คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

Intervention
ICER 

(บาท/QALY)

การให้ alendronate ในผู้หญิงอายุ 50 ปี ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้การรักษา

การใช้ photodynamic therapy (PDT) ด้วย verteporfin เทียบกับ current practice 

ในผู้ป่วยโรค age related macular degeneration (AMD) 

การรักษา schizophrenia โดยใช้ quetiapine เป็น 1st line เทียบกับการใช้ olanzapine เป็น 

1st line ในผู้ป่วยรายใหม่

16.

17.

18.

3,693,771

9,094,863

26,722,854

ตารางที่ 5 แสดงค่า ICER (incremental cost efftiveness ratio) หน่วยเป็น บาท/QALY (แปลงจากค่าเงินปอนด์     

ที่ 57 บาท/ปอนด์)52, 53 (ต่อ)

 ข. การรักษาจะมีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อใช้ในกลุ่มบุคคลที่ 

เหมาะสมเทา่นัน้ เชน่กรณทีี ่1 เทยีบกบักรณทีี ่5 และกรณทีี ่

2 เทียบกับกรณีที่ 13 และ 16

 ค. การรกัษาทีม่คีวามคุม้คา่สำหรบับางเปา้หมาย อาจไม ่

มคีวามคุม้คา่ หรอืมคีวามคุม้คา่นอ้ยลง เมือ่เปลีย่นเปา้หมาย 

ในการรักษา เช่นกรณีที่ 4 และ 8 

 ง. สืบเนื่องจากข้อ ข. บัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้ระบุ 

เงือ่นไขการใชย้าใหก้บัยาทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูทกุชนดิ ไดแ้ก ่ยาใน 

บัญชี ง. และบัญชี จ. ตัวอย่างเช่น การกำหนดให้ใช้ Epoietin 

(บัญชี จ ข้อย่อย 2) กับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่  

ไมพ่บสาเหตอุืน่ทีร่กัษาไดเ้ทา่นัน้ โดยหนว่ยงานสทิธปิระโยชน ์

จะไมอ่นมุตัใิหเ้บกิยาหรอืคา่ยาหากใชน้อกเหนอืจากขอ้บง่ใช้

ท่ีระบุไว้เน่ืองจากมีหลักฐานว่าไม่คุ้มค่า (ดูกรณีท่ี 6 ในตาราง)

 จ. การรกัษาทีอ่ยูใ่นขา่ยคุม้คา่ตาม threshold มไิดผ้กูมดั 

ว่าการรักษาดังกล่าวจะถูกจัดเป็นมาตรฐานการรักษา เช่น 

กรณีที ่7 ในตาราง แม้วา่โดยมาตรฐานของประเทศอังกฤษ 

การให้ยา oseltamivir ในเด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

จะมคีวามคุม้คา่ตาม threshold ของประเทศ แตค่ำแนะนำ 

ในการรักษาระบุให้ใช้รักษาเฉพาะกับเด็กที่อยู่ในกลุ่มมี  

ความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคแทรกซ้อนท่ีรุนแรง (เช่น เป็นโรคตับ 

โรคไต โรคหัวใจ โรคหอบหืด เป็นต้น) ดังข้อความต่อไปน้ี54 

Oseltamivir is not recommended for treatment 
of otherwise healthy individuals with influenza. 
It is recommended for at-risk adults or children 
who can start treatment within 48 hours of the 
onset of symptoms.

 ฉ. ยาบางชนิดไม่ใช่ยาที่มีราคาแพง เช่น แคลเซียม 

(รายการที่ 9 ในตาราง) แต่การที่ยาไม่มีประสิทธิผลที่ 

ชัดเจนในโรคกระดูกพรุน (เมื่อไม่ได้ใช้ร่วมกับวิตามินดี) 

ทำให้ได้ค่า QALY gain ต่ำมาก เมื่อถูกนำมาเป็นตัวหาร 

จึงได้ค่า ICER ที่สูงมากได้ และในบางกรณี (ไม่ได้แสดง 

ไว้ในตาราง) การรักษากลับได้ค่า life year ที่เป็นศูนย์ 

หรือติดลบ (เพราะยามีผลข้างเคียงท่ีทำให้ได้ QALY loss ท่ี     

เท่ากับหรือมากกว่าประโยชน์ทางคลินิกที่ทำให้ได้ QALY 

gain) ทำให้ได้ค่า ICER เป็น infinity (ตัวหารเป็นศูนย์) 

หรือไม่สามารถคำนวณได้ (ตัวหารติดลบ) กรณีนี้ได้แก่ 

การใช้ COX-2 inhibitor หรือ NSAID ในโรค osteoar-

thritis (ดู “QALY สำหรับ COX-2 inhibitor ในการรักษา 

osteoarthritis” ในหัวข้อถัดไป)

 ช. ในตา่งประเทศจะเริม่ใหย้าในกลุม่ bisphosphonate 

เช่น alendronate แก่ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน เมื่อเข้าข่าย 

ตามคำแนะนำของ The North American Menopause 

Society (2006) ดังรายละเอียดด้านล่าง

All postmenopausal women should receive drug 
therapy for osteoporosis if they have any of 
the following: a previous osteoporotic 
vertebral fracture; a bone mineral density 
indicative of osteoporosis (i.e., a T-score worse 
than -2.5); or a T-score of -2 to -2.5 plus 
either thin stature, history of fragility fracture 
(other than skull, facial bone, ankle, finger, or 
toe) since the onset of menopause, or history 
of a hip fracture in a parent.
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  สำหรับประเทศไทย หากจะปฏิบัติตาม guideline 

ข้างต้น ข้อมูลจากตารางในรายการที่ 13 แสดงให้เห็นว่า 

การใช ้alendronate ในผูห้ญงิอาย ุ60 ป ีทีม่ภีาวะกระดกูพรนุ 

(เทียบกับไม่ให้การรักษาใดๆ) จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อ 

QALY gain ที่สูงมากกว่า 2 ล้านบาท ในปัจจุบันยากลุ่มนี้

จึงยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเมื่อ

พจิารณาจากจำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้ขา่ยไดร้บัการรกัษา หากบรรจ ุ

ยานี้ไว้ในรายการให้เบิกได้ จะพบว่ากองทุนต่างๆ จะไม่มี  

ความสามารถในการจ่ายค่ายากลุ่มนี้ได้อย่างยั่งยืน 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้การจ่ายยากลุ่มนี้ตามเกณฑ์ยัง 

ไม่มีความคุ้มค่า แต่ในปัจจุบันยังมีการจ่ายยากลุ่มน้ีนอกเหนือ 

จากเกณฑ์ท่ีกล่าวมาในผู้ป่วยจำนวนมากอันเป็นการสร้างภาระ 

คา่ใชจ้า่ยต่อผู้ป่วยท่ีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง และต่อระบบ 

สวัสดิการเป็นมูลค่ามหาศาล โดยไม่เกิดประโยชน์อย่าง 

แท้จริงต่อผู้ป่วยเหล่านั้น

 ซ. มีการรักษาหลายชนิดที่ให้ประโยชน์ทางคลินิกต่ำ 

แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก จนทำให้ค่า ICER สูง จนเกินค่า 

ความคุ้มค่า แม้ใช้ threshold ที่สูงตามเศรษฐานะของ 

ประเทศอังกฤษ ได้แก่ intervention รายการที่ 11-18

 ฌ. หากใช้ threshold ตามความสามารถในการจ่าย 

ของประเทศไทย ม ีintervention เพยีง 4 รายการ ทีเ่ขา้ขา่ย 

คุ้มค่า (รายการท่ี 1-4) และยาบางรายการท่ีมีราคาแพงจะเข้า 

ข่ายคุ้มค่าตามเกณฑ์ความสามารถในการจ่ายของประเทศไทย 

กต็อ่เมือ่ยามรีาคาตำ่ลงเหลอืประมาณ 10-20% ของราคายา 

ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีการผลิตยาพ้นสิทธิบัตร 

(generic drug) แลว้ หรอืเกดิจากการบงัคบัใชส้ทิธิ ์(com-

pulsory licensing – CL) หรอืไดร้บัความรว่มมอืในการลด 

ราคายาดว้ย special program จากบรษิทัยา เชน่ โครงการ 

Glivec International Patient Assistance Program 

(GIPAP)

 ญ. ยาบางชนิดเป็นทางเลือกท่ีได้ผลดีในการลด morbidity 

หรอืความทุกขท์รมานของผูป้ว่ย เชน่ การให ้botulinum A 

toxin ในผูป้ว่ย focal dystonia (รายการที ่14) และการให ้

photodynamic therapy (PDT) ด้วยยา verteporfin 

สำหรับโรค AMD (รายการที่ 17) ร่วมกับมีผู้ป่วยที่ต้องใช้

ยาเหล่านี้จำนวนไม่มากนัก กรณีนี้บัญชียาหลักแห่งชาติได้ 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยาของผู้ป่วย โดยจัดยาที่มีคุณสมบัติ

ข้างต้นไว้ในบัญชียา จ(2) โดยใช้เกณฑ์ด้านมนุษยธรรม

ในการพิจารณา และวางมาตรการให้มีการควบคุมกำกับการ 

ใช้ยาท่ีเข้มงวดเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามข้อบ่งชี้

 นอกเหนือจากยาทั้งสองที่กล่าวมา ยังมียาอีก 7 ชนิดที่ 

จัดเป็นยาบัญชี จ ข้อย่อย 2 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตามบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้แก่ docetaxel, epoietin 

alfa และ beta, intravenous human normal immuno-

globulin (IVIG), imatinib mesilate, letrozole, leupro-

relin และ liposomal amphotericin B

 QALY สำหรับ COX-2 inhibitor ในการรักษา 

osteoarthritis

 จากการศึกษาโดย Segal และคณะ (2004)56 ผู้วิจัย 

สรุปว่า non-specific NSAID (diclofenac, naproxen) 

และ COX-2 inhibitor (celecoxib) มีคุณลักษณะ 

ไม่แตกต่างกันทั้งในแง่ของผลการรักษา34 และอาการไม่ 

พึงประสงค์35, 58 โดยยาท้ังสองกลุ่มมีอรรถประโยชน์เฉล่ีย 

(mean utility benefit) เทียบกับยาหลอกเท่ากับ 0.043 

QALY (ระยะเวลาติดตามผล 12 เดือน) แต่มีการเสียชีวิต

จากผลข้างเคียง* เฉลี่ยเท่ากับ 0.044 QALY (ระยะเวลา 

ติดตามผล 12 เดือน) ซึ่งมากกว่าอรรถประโยชน์ที่ได้รับ   

หมายถึงการใช้ยาทั้งสองกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี 

เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับการให้ 

ยาหลอก ส่งผลให้ cost/QALY ของยาทั้งสองกลุ่มอาจ 

แพงมากถึงระดับที่คำนวณค่าไม่ได้ (infinity) นอกจากนี้ใน 

case scenario ส่วนใหญ่ที่คำนวณพบว่า non-specific 

NSAID มีความคุ้มค่ากว่า COX-2 inhibitor อย่างชัดเจน

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID): 
Non-specific NSAID and COX-2 NSAID were 
found to perform similarly in terms of outcomes 
and side effects, based on seminal trials and 
a report by the United States Federal Drugs 
Administration which interpreted side-effect 
data. NSAID modelled were diclofenac, naproxen 
and celecoxib, using doses reported in the key 
trials. Based on three placebo/paracetamol-
controlled trials, estimated mean utility benefit 
compared with placebo was 0.043. This benefit

* สมมุติฐานของงานวิจัยนี้ระบุว่า ผู้ใช้ยาทั้งสองกลุ่มนี้นาน 1 ปี มีโอกาสเสียชีวิตเท่าๆ กันจาก CHF ในอัตรา 1:4000 และ gastro-intestinal     
mortality ในอัตรา 1:47056
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 Juni และคณะ (2002)58 ได้ชี้ให้เห็นว่าผลงานวิจัย 

CLASS (2000)59 ที่ได้ตีพิมพ์และระบุว่า celecoxib มี 

ผลขา้งเคยีงดา้น GI นอ้ยกวา่ non-specific NSAID ซึง่ถกู 

อ้างอิงอย่างแพร่หลายมากที่สุดนั้น มีความแตกต่างจาก    

ผลงานวจิยัฉบบัสมบรูณท์ีบ่รษิทัยืน่ตอ่ US FDA ซึง่ไมพ่บวา่ 

ยาทัง้สองกลุม่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ทำใหเ้อกสาร 

กำกับยาเดิม60 ซึ่งกล่าวว่ายามีผลข้างเคียงด้าน GI ต่ำกว่า 

non-specific NSAID ได้ถูกแก้ไขเป็นข้อความตามที่ระบุ 

ไว้ในเอกสารกำกับยาปี 2004 ข้างต้น 

 ในอีกงานวิจัยโดย Spiegel และคณะ (2003)33 

เปรยีบเทยีบในกลุม่ผูป้ว่ยอาย ุ60 ปขีึน้ไปสองกลุม่ กลุม่แรก 

ใช ้naproxen 500 มลิลกิรมั วนัละ 2 ครัง้ เทยีบกบักลุม่ทีใ่ชย้า 

COX-2 inhibitor (celecoxib หรือ rofecoxib) วันละ 1 คร้ัง 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การใช้ COX-2 inhibitor แทน naproxen ในผู้ป่วย 

ทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง (base case analysis) มคีา่ใชจ้า่ย 

ต่อปีเพิ่มขึ้น 275,809 ดอลลาร์ (9,377,506 บาท) ต่อ 

QALY gain

 2. เมื่อทำ sensitivity analysis ในกลุ่มที่มีประวัติ 

bleeding ulcer พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อปีเพิ่มขึ้น 55,803 

ดอลลาร์ (1,897,302 บาท) ต่อ QALY gain

 จากข้อ 2 ยาในกลุ่ม COX-2 inhibitor จึงอาจมี  

ความคุม้คา่ตามมาตรฐานของสหรฐัอเมรกิาหากใชก้บัผูป้ว่ย

ทีม่คีวามเสีย่งสงู เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยยงัตำ่กวา่คา่ threshold 

ที่สองล้านบาทต่อ QALY gain แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูง 

เกินกว่าค่า threshold ของประเทศไทยถึง 19 เท่า ยาใน

กลุม่นีจ้งึจดัเปน็ยาทีไ่มคุ่ม้คา่ในทกุ clinical scenario ทำให ้

ไม่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 หมายเหต ุข้อมูลที่แสดงว่า celecoxib มีผลข้างเคียง 

ดา้น GI ไมแ่ตกตา่งจาก non-specific NSAID ถกูแสดงไวใ้น 

เอกสารกำกับยาของ Celebrex (2004)35 ที่นำมาแสดงไว้ 

ด้านล่างนี้

was offset by excess mortality equal to 0.044. 
Net QALY gain was close to zero or negative, 
which may result in cost/QALY of “infinity”. In 
most scenarios, COX-2 NSAID are dominated 
by non-specific NSAID.

Kaplan-Meier cumulative rates at 9 months for 
withdrawals due to adverse events for celecoxib, 
diclofenac and ibuprofen were 24%, 29%, and 
26%, respectively. Rates for serious adverse 
events (i.e. those causing hospitalization or felt 
to be life threatening or otherwise medically 
significant) regardless of causality were not 
different across treatment groups, respectively, 
8%, 7%, and 8%.
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 จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น สรุปได้ว่า COX-2 inhibitor 

ไมม่คีวามคุม้คา่ในการใช ้เนือ่งจากมปีระสทิธผิลไมแ่ตกตา่ง

จาก non-specific NSAID มผีลขา้งเคยีงตอ่ทางเดนิอาหาร 

ท่ีร้ายแรงในกลุ่มประชากรท่ัวไปไม่แตกต่างจาก non-specific 

NSAID แต่มีราคาแพงกว่ามาก โดยยาอาจมีความคุ้มค่า 

หากใชก้บัผูม้อีายตุัง้แต ่81 ปขีึน้ไป หรอืมรีาคาลดลงเหลอืเพยีง 

รอ้ยละ 10 ของราคายาปจัจบุนั ดงันัน้สำหรบัประชากรทัว่ไป 

หรือสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การใช้ non-specific NSAID 

หรือการใช้ non-specific NSAID ร่วมกับ generic 

omeprazole ย่อมมีความคุ้มค่ากว่า ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา 

ยาในกลุม่ COX-2 inhibitor จึงไม่จัดเปน็ยาในบญัชยีาหลัก 

แห่งชาติ และควรเป็นยาที่ไม่อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายจาก 

สวัสดิการภาครัฐอีกต่อไป (negative list)

กรณีศึกษา นส.เยาวลักษณ์ อายุ 20 ปี ถูกรถจักรยานยนต์ 

เฉี่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีบาดแผลเลือดออก ไม่มี 

รอยเขียวช้ำ มีอาการเจ็บขาเล็กน้อยบริเวณที่รถเฉี่ยว 

ผู้ป่วยได้รับยา 4 ชนิด เป็นยา topical NSAID 1 ชนิด 

และเป็นยากิน 3 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย Norgesic®, 

Danzen® และ Celebrex® (ตามรูปฉลากยาที่แสดงไว้)

กรณีตัวอย่างการใช้ COX-2 inhibitor อย่างไม่คุ้มค่า

 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีอาการน้อย หลังได้รับยาจึงมี 

ความกังวลว่าเหตุใดได้ยาหลายชนิด จึงนำยาไปปรึกษา 

แพทยท์ีค่ลนิกิทีต่นเองเคยรกัษาวา่ จำเปน็ตอ้งกนิยาทกุชนดิ 

ที่ได้มาหรือไม่ เมื่อได้รับคำอธิบายว่าหากมีอาการน้อย 

การใช้ยาถูนวดเฉพาะที่ก็น่าจะเพียงพอ ผู้ป่วยก็เห็นด้วย 

และมอบยากินทั้ง 3 ชนิดให้กับแพทย์ โดยบอกว่าได้รับยา

มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะประกันอุบัติเหตุจ่ายแทน จึง  

ต้องการให้แพทย์นำยาไปใช้กับผู้อ่ืนท่ีมีความจำเป็นมากกว่า

 ความสูญเปล่าจากการจ่ายยา

 แมผู้ป้ว่ยรายนีไ้มไ่ดไ้ปปรกึษาแพทยท์ีค่ลนิกิ และใชย้าไป 

ตามทีไ่ดม้า กค็งใชย้าเพยีง 1-2 ครัง้แลว้หยดุใชย้า เนือ่งจาก 

มีอาการน้อย ยาที่เหลือก็จะถูกทิ้งไปโดยสูญเปล่าอย่าง 

น่าเสียดาย



กรณีตัวอย่างการใช้ COX-2 inhibitor อย่างไม่คุ้มค่า < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

ข-21คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 ข้อบ่งใช้และขนาดยา celecoxib ที่ไม่เหมาะสมกับ 

อาการของผู้ป่วย

 ในผูป้ว่ยรายนีม้กีารใช ้celecoxib เพือ่บรรเทาอาการปวด 

ซึ่งที่ซองยาเขียนว่า “ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ” หาก 

พิจารณาจากข้อบ่งใช้ของยาที่ขึ้นทะเบียนไว้75 เห็นได้ว่าไม่

มีข้อบ่งใช้ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากยา หากจะเทียบเคียงให้ 

ใช้ยากับผู้ป่วยรายนี้ได้ ข้อบ่งใช้ที่ใกล้เคียงที่สุดคือกรณี 

moderate pain (ดูข้อความซึ่งเป็นข้อบ่งใช้ของ cele-

coxib ในกรอบด้านล่าง)

 การให้ celecoxib ในข้อบ่งใช้ moderate pain มี 

ขนาดยาดังนี้75

 หมายความว่าควรสั่ง celecoxib (200 mg) 2 เม็ด 

stat dose หลังจากนั้นอาจให้ซ้ำอีกในวันแรกอีก 1 เม็ด 

หากยงัมอีาการปวด และในวนัถดัไปจงึใหย้าในขนาด 1 เมด็ 

วันละ 2 ครั้ง ขนาดยาที่ระบุที่ซองยาจึงไม่สอดคล้องกับ 

ข้อบ่งใช้ จึงอาจไม่ได้ประสิทธิผลตามต้องการ ความคุ้มค่า 

จากการใช้ยาย่อมไม่เกิดขึ้น 

 หมายเหตุ โปรดสงัเกตวา่ขอ้บง่ใชข้อง moderate pain 

ทีร่ะบไุว ้ไมไ่ดก้ลา่วถงึการเจบ็ปวดกลา้มเนือ้ (myalgia) แต ่

อย่างใด (โปรดดูข้อบ่งใช้ของ ibuprofen ด้านขวามือ)

 ขอ้บง่ใชข้อง ibuprofen ซึง่เปน็ทางเลอืกทีเ่หมาะสมกวา่ 

celecoxib

 เมื่อเปรียบเทียบข้อบ่งใช้ของ ibuprofen76 (เป็นยาใน 

บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก) กับข้อบ่งใช้ของ celecoxib 

เห็นได้ว่า ibuprofen มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด

กล้ามเนื้อ (แสดงว่ามีงานวิจัยที่ยืนยันประสิทธิผลของยา   

ทำให้ขึ้นทะเบียนได้ในข้อบ่งใช้นี้) ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 

celecoxib มาก ibuprofen จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

และคุม้คา่กวา่ celecoxib อย่างชัดเจนสำหรับบรรเทาอาการ 

เจ็บปวดท่ัวไปที่พบในชีวิตประจำวัน
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 นส.เยาวลักษณ์ ยังได้รับยาเพ่ือบรรเทาอาการปวดอีกหน่ึง 

รายการนอกเหนือจาก celecoxib คือ Norgesic® เพื่อ 

“ช่วยแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ” ทั้งยังได้รับยา Danzen® 

ซึง่ระบทุีฉ่ลากยาวา่ “ลดการอกัเสบ ลดบวม” การจา่ยยาใน 

ลกัษณะนีจ้ดัเปน็การจา่ยยาอยา่งซำ้ซอ้น (polypharmacy) 

ซ่ึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

 หมายเหตุ โปรดสังเกตว่าท่ีแผงยา Norgesic® (รูปในหน้า 

ข-20) รวมทั้งที่ซองยา ไม่มีข้อความใดท่ีบอกให้ผู้ใช้ยารู้ได้ว่ามี 

paracetamol เป็นส่วนประกอบคงมีแต่ข้อความบอกสรรพคุณ 

ยาว่าเป็น muscle relaxant with analgesic เท่านั้น จึงมี 

หลายกรณทีีแ่พทยส์ัง่ paracetamol ซำ้ซอ้นกบั Norgesic® 

หรอืผูป้ว่ยกนิ paracetamol เพิม่เตมิดว้ยตนเอง ในปจัจบุนั 

หลงัจากบรษิทัผูผ้ลติไดร้บัคำทกัทว้ง จงึมกีารเพิม่เตมิขอ้ความ 

ต่างๆ บนแผงยา แต่ตัวอักษรยังมีขนาดเล็กและอ่านได้ยาก 

(ดูรายละเอียดเก่ียวกับการทบทวนทะเบียนยาคลายกล้ามเน้ือ 

ที่มี paracetamol เป็นส่วนประกอบ ในหน้า ข-24)

 คำจำกัดความของการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน 

 การใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน (polypharmacy) หมายถึงการ 

ใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเพื่อการป้องกัน บรรเทาอาการหรือ 

รักษาโรค โดยไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนให้ใช้ยา 

หลายชนิดนั้นร่วมกัน

 ตามขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลก การใชย้าอยา่งซำ้ซอ้น 

เป็นปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลที่พบได้บ่อยที่สุด 

แบบหนึ่ง95

 จากตัวอย่างของนส.เยาวลักษณ์ข้างต้น เมื่อมีการสั่ง 

NSAID (celecoxib) เพื่อ “ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ” 

แลว้ อาการปวดกลา้มเนือ้และการบวมของเนือ้เยือ่กค็วรได้

รบัการบรรเทา โดยไมต่อ้งสัง่ยาคลายกลา้มเนือ้ + ยาแกป้วด 

(Norgesic®) และ ยา “ลดการอกัเสบลดบวม” Danzen® 

รวมทั้ง topical NSAID เพิ่มเติมไปอีก

 ขอ้ควรปฏบิตัทิีส่ำคญัประการหนึง่ ซึง่จะนำไปสูก่ารใชย้า 

อย่างคุ้มค่าสมเหตุผล คือการหลีกเล่ียงการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน

 สาเหตุที่ทำให้มีการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน และปัญหาที่ 

ตามมา

 ในเวชปฏิบัติทั่วไป มีแพทย์จำนวนหนึ่งนิยมสั่งยาหลาย

ชนิดต่อ 1 อาการที่เป็น complaint ของผู้ป่วย ดังเช่น

กรณีของนส.เยาวลักษณ์ข้างต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากความ 

ประสงค์ดีท่ีต้องการให้แน่ใจว่าอาการหรือโรคของผู้ป่วยจะได้ 

รับการบรรเทา ท้ังท่ีในความเป็นจริงการใช้ยาท่ีมีประสิทธิผล 

เพียงขนานเดียวก็ควรจะเพียงพอ (หรือในบางกรณีอาจไม่ 

จำเป็นต้องใช้ยาเลย) การกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้ป่วยได้รับยา 

หลายชนิดในแต่ละครั้งที่ไปพบแพทย์ ที่เรียกว่า polyphar-

macy ซึ่งย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า รวมทั้ง 

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการตามแก้ผลข้างเคียงที่เกิดจาก 

การใช้ยาซ้ำซ้อนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันตรกิริยาที่

อาจเกิดขึ้นกับยาต่างๆ หลายชนิดที่จ่ายร่วมกัน

 วิธีแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน

 การแกป้ญัหาการใชย้าอยา่งซำ้ซอ้น จำเปน็ทีแ่พทยต์อ้ง 

ระลึกถึงกฏเบื้องต้นข้อแรกในการสั่งใช้ยาซึ่งระบุว่า 

“แพทยค์วรใชย้าเมือ่จำเปน็จรงิๆ เทา่นัน้”16 หรอือกีนยัหนึง่ 

แพทย์ควรสั่งยาเมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น

 เมื่อแพทย์ใช้กฏข้างต้นในการสั่งยาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดย

อัตโนมัติคือ ผู้ป่วยจะได้รับยาน้อยชนิดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

เพราะในการส่ังยาแต่ละขนานต้องช่ังน้ำหนักเสมอว่าประโยชน์ 

จากการเพ่ิมยาแก่ผู้ป่วยคุ้มค่ากับความเส่ียงท่ีผู้ป่วยอาจได้รับ 

หรือไม่

 โรงเรียนแพทย์มีหน้าที่ทบทวนกฎข้อนี้แก่นักศึกษาของ

ตนทัง้ระดบักอ่นและหลงัปรญิญาอยา่งสมำ่เสมอ นอกจากนี ้

ผู้สั่งใช้ยาทุกท่านในโรงเรียนแพทย์จำเป็นต้องปฏิบัติตนเป็น 

ตัวอย่างแก่นักศึกษาด้วย มิฉะนั้นคำสอนต่างๆ จะเป็นเพียง 

ทฤษฎีแต่ไม่มีผู้ใดปฏิบัติอย่างจริงจังจนนำไปสู่วัฒนธรรม      

การจ่ายยาอย่างซ้ำซ้อนและไม่สมเหตุผลเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน        

ดังตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างที่แสดงไว้ในหน้าถัดไป

ความไม่คุ้มค่าอันเนื่องมาจากการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน

Medicines should be prescribed only when 
they are necessary, and in all cases the benefit 
of administering the medicine should be 
considered in relation to the risk involved.



(Polypharmacy) ตัวอย่างการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ข-23คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 ก. กลุ่มยาต้านฮิสทามีน

 นางเอ็นดู อายุ 72 ปี ได้รับยาต้านฮิสทามีน 2 ชนิด 

ร่วมกัน ได้แก่ desloratadine และ loratadine ซึ่งจัดเป็น 

ยาชนิดเดียวกัน ต่างกันตรงที่ desloratadine เป็น active 

metabolite ของ loratadine และมี potency สูงกว่า 

loratadine ระหว่าง 10-20 เท่า61

 การใช้ยาท้ังสองชนิดน้ีร่วมกันจัดเป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน

 การใช้ยาต้านฮิสทามีนร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด พบได้ 

บอ่ยครัง้ในใบสัง่ยาทัว่ไป เชน่ ใช ้sedating antihistamine 

(chlorpheniramine, brompheniramine) ร่วมกับ non-

sedating antihistamine (cetirizine, loratadine) 

นอกจากนั้นยังพบได้บ่อยครั้งในเด็กที่ได้รับยาน้ำแก้หวัด-

แก้ไอสูตรผสม เช่นได้รับ Benadryl® cough syrup 

(แก้ไอ) ร่วมกับ Actifed® (แก้หวัด)

 ข. กลุ่มยาแก้เวียนศีรษะ

 ผูป้ว่ยทีม่อีาการเวยีนศรีษะ มกัไดย้าบรรเทาอาการเวยีน 

ศีรษะมากกว่า 1 ชนิด และบ่อยครั้งได้ยาตั้งแต่ 4 ชนิด 

ร่วมกัน ดังแสดงในตัวอย่างฉลากยาด้านขวามือ

ตัวอย่างการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน (polypharmacy)

 เน่ืองจากยา cinnarizine และ flunarizine เป็นยากลุ่ม 

เดียวกัน การใช้ร่วมกันจึงจัดเป็นการใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน ท่ีสำคัญ 

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ไม่จัดยาทั้งสองเป็นยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยมีหลักฐานว่าอาจชักนำให้เกิดอาการ

คล้ายพาร์กินสันได้ (cinnarizine induced parkinsonism 

และ flunarizine induced parkinsonism)1, 62, 63 
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 ค. กลุ่มยาแก้ปวด

 บ่อยคร้ังท่ีแพทย์จ่ายยาแก้ปวดในกลุ่มเดียวกันอย่างซ้ำซ้อน 

ใหก้บัผูป้ว่ย เชน่ สัง่ยาทีม่ ีparacetamol เปน็สว่นประกอบ 

2 ชนิดร่วมกัน หรือส่ังใช้ NSAID สองชนิดร่วมกัน ดังตัวอย่าง 

ด้านล่าง

 ผูป้ว่ยรายนีไ้ดร้บัยาคลายกลา้มเนือ้สตูรผสมซึง่ม ีpara- 

cetamol เป็นส่วนประกอบ และยังได้รับ paracetamol 

(500 mg) เดี่ยวร่วมด้วย การสั่งยาลักษณะนี้พบเห็นได้ 

ท่ัวไปแม้แต่ในโรงเรียนแพทย์ ซ่ึงอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย 

จากพิษต่อตับของ paracetamol64 ด้วยเหตุนี้สำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา จงึไดเ้ริม่ดำเนนิการ (ในป ีพ.ศ. 

2552) เพ่ือทำการเพิกถอนทะเบียนยาคลายกล้ามเน้ือสูตรผสม 

ทุกชนิดที่มี paracetamol เป็นส่วนประกอบ โดยยาคลาย

กล้ามเนื้อสูตรผสมกลุ่มแรกที่กรรมการยามีมติเพิกถอน 

ทะเบียนตำรับยาไปแล้วได้แก่ยาที่มี chlorzoxazone หรือ 

carisoprodol เป็นส่วนประกอบ65, 66 ตัวอย่างชื่อการค้า 

ของยาคลายกล้ามเนื้อสูตรผสมกับ paracetamol ซึ่งเป็น 

ที่นิยมใช้ได้แก่ Muscol®, Norgesic® และ Parafon 

Forte® เป็นต้น

 จากฉลากยาข้างต้น ผู้ป่วยได้รับ floctafenine ซึ่งเป็น 

NSAID ในกลุ่ม anthranilic acid derivative67 ซึ่งจัด 

เป็นยาควบคุมพิเศษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 253468 ร่วมกับ  

piroxicam ซึ่งเป็น NSAID ในกลุ่ม enolic acid deriva-

tive69 มีรายงานในกระดานถามตอบของศูนย์เภสัชสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์70 โดยเภสัชกรโรงพยาบาล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระบุว่าพบการใช้ floctafenine 

ร่วมกับ NSAID บ่อยครั้ง เช่นใช้ร่วมกับ diclofenac, 

meloxicam หรือ celecoxib ทั้งที่หลักฐานทางวิชาการไม่

สนับสนุนให้ใช้ NSAID มากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน64, 70, 71, 72 

อน่ึง practice ดังกล่าวในประเทศไทยได้ดำเนินมาเป็นเวลา

นานซึง่มรีายงานการใช ้NSAID รว่มกนั 2 ชนดิสงูถงึรอ้ยละ 

29.71 (93 จาก 313 ใบสั่งยาที่ศึกษาในแผนกอายุรกรรม 

ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง)73 โดยพบการใช้ยาในลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ (หมายเหตุ ยาบางชนิดไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป 

แล้ว)74 piroxicam ร่วมกับ Alaxan® (phenylbutazone 

+ carisoprodol), Synflex® (naproxen) ร่วมกับ  

Skelan® (ibuprofen + paracetamol) และ Voltaren® 

(diclofenac) ร่วมกับ Indocid® (indomethacin)73 ทั้งนี้

มีผู้ให้ความเห็นว่าการให้ intervention โดยเภสัชกรห้องยา 

ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการใช้ NSAID combination เลย70
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 ง. กลุ่มยาวิตามิน

 มีบ่อยครั้งที่แพทย์สั่งจ่ายยาในกลุ่มวิตามินให้กับผู้ป่วย 

อย่างซ้ำซ้อน หรือสั่งยากลุ่มวิตามินให้กับผู้ป่วยบ่อยเกิน 

ความจำเป็น ซึ่งยาในกลุ่มนี้หลายชนิดมีราคาแพง ดังนั้น 

ในปี พ.ศ. 2552 กรมบัญชีกลางผู้รับผิดชอบสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลข้าราชการ จึงได้ประกาศใช้มาตรการงดเว้น 

การเบิกจ่ายค่ายาวิตามิน โดยให้เบิกจ่ายได้เฉพาะวิตามินที่

บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น 

 กรณีตัวอย่างการใช้วิตามินโดยไม่มีข้อบ่งชี้

 นางสุมล อายุ 78 ปี (สิทธิเบิกจ่ายข้าราชการ) ได้รับ 

วิตามิน B12 อย่างซ้ำซ้อน จากการได้รับ Neurobion® 

และ Mecze® นอกจากนี้แพทย์ยังสั่งยาทุกชนิดข้างต้น 

ด้วยชื่อการค้า ทำให้มูลค่ารวมของใบสั่งยานี้สูงกว่าที่ควร 

จะเป็นมาก กล่าวคือ ใบส่ังยาข้างต้นมีมูลค่ารวม 5,203 บาท 

โดยเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากวิตามินท้ังสองชนิดรวม 3,937 บาท

 ผู้ป่วยรายนี้ไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการปวดหลัง      

หลงัจากไปยกถงันำ้เพือ่รดนำ้ตน้ไม ้เมือ่พจิารณาจากขอ้บง่ชี ้

เห็นได้ชัดเจนว่าวิตามินไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ป่วยที่มี 

อาการของ acute low back pain

 การจ่ายยาแต่ละครั้งในปริมาณมากยังเป็นสาเหตุให้       

ค่าใช้จ่ายของใบสั่งยาใบนี้ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้น

 กรณีตัวอย่างการใช้วิตามินอย่างพร่ำเพรื่อ

 นางวลี อายุ 72 ปี (ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลฟรี 

จากสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร) ได้รับวิตามิน B 

อย่างซ้ำซ้อน เพราะในวิตามินรวม (multivitamin) มักมี 

วิตามิน B หลายชนิดเป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว นอกจากนี้

สถานพยาบาลแห่งน้ียังระบุให้วิตามิน B1-6-12 เป็น “วิตามิน 

บำรุงประสาท” และ multivitamin เป็น “วิตามินบำรุง”  

ซ่ึงควรต้ังคำถามว่าวิตามินบีหลากหลายชนิดใน multivitamin 

ทำหน้าที่เป็น “วิตามินบำรุงประสาท” ได้ด้วยหรือไม่

 การใชย้าอยา่งซำ้ซอ้นเกดิขึน้ไดก้บัยาทกุกลุม่ ซึง่ยิง่หาก 

เป็นยาราคาแพง ความสูญเปล่าจากการใช้ยาเหล่าน้ันย่ิงเพ่ิม 

สูงขึ้น และมีหลักฐานว่าความพยายามในการแก้ปัญหาการ

ใชย้าซำ้ซอ้นโดยเภสชักรหอ้งยาไมบ่งัเกดิผล70 ดงันัน้ทางออก 

ของการแก้ปัญหาอาจต้องฝากความหวังไว้ที่การปรับปรุง 

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาของ 

โรงเรยีนแพทยท์กุแหง่ในประเทศไทย ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั 

ในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม ในการ

สัง่ใชย้าทกุชนดิไดอ้ยา่งคุม้คา่สมเหตผุล เนือ่งจากการทุม่เท 

ความพยายามเพื่อแก้ปัญหาในภายหลังจะกระทำให้เกิดผล 

ไดย้ากเนื่องจากมีองคป์ระกอบภายนอกหลายประการทีอ่าจ

ชักจูงให้แพทย์สั่งใช้ยาอย่างไม่คุ้มค่า
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ตัวอย่างการพิจารณาความคุ้มค่าของยาอื่นนอกเหนือ

จาก COX-2 inhibitor

 ในการจดัทำบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 โครงการ 

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ 

ทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับคณะอนุกรรมการพัฒนา 

บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยทำการศึกษาความคุ้มค่าของยาที่

มีผลกระทบสูงต่อค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ และนำเสนอ

ผลการวิจัยหลายชิ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

คณะอนุกรรมการฯ ตัวอย่างเช่น

 ก. ยากลุ่ม statin98 

 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และได้ทำ 

การวิเคราะห์แบบ meta-analysis พบว่า simvastatin 

สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันได้ 

ดีที่สุด โดยมีค่าอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR – Relative Risk) 

เท่ากับ 0.58 (0.51-0.65) รองลงมาจะเป็น atorvastatin 

0.59 (0.51-0.71) และ pravastatin 0.74 (0.66-0.83) 

โดย rosuvastatin ไม่พบการศึกษาที่มีการวัดผลลัพธ์ด้าน 

clinical outcome ส่วน fluvastatin ค่าผลลัพธ์ของยาที่ได้ 

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 หมายเหตุ เพื่อความกระชับ บทความนี้จะเสนอข้อมูล 

เปรียบเทียบระหว่าง simvastatin (generic) กับ atorva-

statin (original) เป็นสำคัญ

 การวจิยันีใ้ชแ้บบจำลองทางเศรษฐศาสตรช์นดิ Markov 

model เพ่ือประเมินต้นทุนประสิทธิผลการใช้ยากลุ่ม statin 

ชนิดต่างๆ ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบ 

ปฐมภูมิ (primary prevention) ในเพศชายที่มีความเสี่ยง 

ตั้งแต่ร้อยละ 30 ใน 10 ปี และในเพศหญิงที่มีความเสี่ยง

ระหว่างร้อยละ 15-20 ใน 10 ปี เทียบกับการไม่ได้ยา โดย 

ใชต้น้ทนุคา่ยาตอ่ไปนีใ้นการคำนวน simvastatin (generic) 

10 มิลลิกรัม ที่ราคา 0.72 บาทต่อเม็ด และ atorvastatin 

(original) 10 มิลลิกรัม ที่ราคา 36.59 บาทต่อเม็ด

 พบวา่ มเีพยีง simvastatin (generic) เทา่นัน้ทีม่คีวาม 

คุ้มค่าตาม threshold ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อจำนวนปี 

ชีพที่มีสุขภาพดี (QALY) สำหรับเพศชาย (ตารางที่ 6) 

ส่วนในเพศหญิงซึ่งไม่มีประชากรกลุ่มศึกษาที่มีความเสี่ยง 

ในระดับ > 30% และ 20-30% จึงต้องใช้กลุ่มประชากร 

ทีม่คีวามเสีย่งระหวา่ง 15-20% พบวา่ มตีน้ทนุประสทิธผิล 

ที่เกินกว่า 100,000 บาท/QALY ไปเล็กน้อย (ตารางที่ 7) 

 สำหรบั atorvastatin พบวา่ มตีน้ทนุประสทิธผิลสงูกวา่ 

simvastatin (generic) มาก และเกินกว่าค่า threshold ไป 

6 และ 9 เท่า ในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ (ตารางท่ี 8)

 หากพิจารณาผลกระทบด้านภาระการคลัง (budget 

impact analysis) พบว่า การให้ simvastatin (generic) 

แก่ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิด coronary heart disease 

ตั้งแต่ 30% ขึ้นไปจะมีภาระการคลังที่ไม่มากนัก แต่เมื่อให้

ยากบัผูป้ว่ยทีร่ะดบัความเสีย่งลดลง ไดแ้ก ่ความเสีย่งระหวา่ง 

20-30% และ 15-20% ภาระการคลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 

3 เทา่ และ 15 เทา่ตามลำดบั เนือ่งจากฐานของผูป้ว่ยทีต่อ้ง 

ให้การรักษามีเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 9)

ตารางท่ี 6 ต้นทุนประสิทธิผลของ simvastatin (generic) เทียบกับการไม่ให้ยาในเพศชายท่ีมีความเส่ียงระดับต่างๆ ใน 10 ปี

กลุ่มผู้ป่วย ระดับความเสี่ยง ต้นทุน (ล้านบาท) ประสิทธิผล (QALY) ต้นทุนประสิทธิผล

1

2

3

4

5

6

7

> 30%

20-30%

15-20%

10-15%

5-10%

2.5-5%

< 2.5%

2,053

6,961

10,863

29,370

67,724

119,570

395,256

23,385

56,707

71,965

164,453

307,983

419,370

874,745

87,781

122,757

150,953

178,593

219,896

285,117

451,852
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 เห็นได้ชัดเจนจากตารางที่ 9 ว่าการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึง 

ยาไดอ้ยา่งทัว่ถงึโดยใช ้generic simvastatin ทีม่รีาคาถกูมาก 

ยงัเป็นภาระการคลังตอ่ประเทศอย่างมหาศาล การใช้ยาอื่น

ท่ีมีความคุ้มค่าน้อยกว่า (ประสิทธิผลใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่า 

แต่ราคาแพงกว่าหลายเท่า) ได้แก่ atorvastatin, pravastatin, 

fluvastatin และ rosuvastatin จึงไม่สมเหตุผล 

 แพทย์ควรสั่งใช้ simvastatin อย่างคุ้มค่า ด้วยการ 

พจิารณาขอ้บง่ใชอ้ยา่งมหีลกัเกณฑ ์กลา่วคอื กอ่นการใหย้า 

มีการคำนวณความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจใน 10 ปีของผู้ป่วย

ที่ประสงค์จะให้ยาแบบป้องกันปฐมภูมิ และให้ยากับผู้ป่วย 

ท่ีมีความเส่ียงต่อ coronary heart disease ต้ังแต่ร้อยละ 30 

 อนึ่ง หากใช้เกณฑ์ตาม NICE guidance ประเทศ 

อังกฤษ99 ซึ่งแนะนำให้ใช้ยาเมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงตั้งแต่ 

20% ขึ้นไป จะมีต้นทุนประสิทธิผล (ตารางที่ 6 และ 7) 

และภาระการคลังที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 9) แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ 

ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ NICE guidance ระบุให้ใช้ simvastatin 

เป็น drug of choice เนื่องจากมีราคายาต่ำที่สุด (lowest 

acquisition cost) โดยแนะนำให้เริ่มใช้ยาในขนาด 40

ตารางท่ี 7 ต้นทุนประสิทธิผลของ simvastatin (generic) เทียบกับการไม่ให้ยาในเพศหญิงท่ีมีความเส่ียงระดับต่างๆ ใน 10 ปี

กลุ่มผู้ป่วย ระดับความเสี่ยง ต้นทุน (ล้านบาท) ประสิทธิผล (QALY) ต้นทุนประสิทธิผล

1

2

3

4

5

6

7

> 30%

20-30%

15-20%

10-15%

5-10%

2.5-5%

< 2.5%

   -

   -

25,935

36,444

76,707

110,406

513,884

  -

  -

189,406

245,566

428,992

460,724

1,278,299

 -

 -

136,928

148,408

178,807

239,636

402,006

ตารางที่ 8 ต้นทุนประสิทธิผลของ atorvastain (original) เทียบกับการไม่ให้ยาในเพศชายและเพศหญิงที่มีความเสี่ยง 
ระดับต่างๆ ใน 10 ปี

กลุ่มผู้ป่วย ระดับความเสี่ยง ต้นทุน (ล้านบาท) ประสิทธิผล (QALY) ต้นทุนประสิทธิผล

เพศชาย

เพศหญิง

> 30%

15-20%

12,236

147,819

18,184

160,912

672,904

918,634

*เทียบกับภาวะปัจจุบันที่ผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มได้รับยาเพียงร้อยละ 1-3 

ตารางที่ 9 ภาระการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการให้การรักษาโดยใช้ simvastatin (generic) เป็นเวลา 1 ปี ในผู้ป่วยกลุ่ม 
ความเสี่ยงต่างๆ*

กลุ่มผู้ป่วย ระดับความเสี่ยง
เพศชาย
ภาระการคลังที่เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

เพศหญิง
รวม (ล้านบาท)

1

2

3

4

5

6

7

> 30%

20-30%

15-20%

10-15%

5-10%

2.5-5%

<2.5%

463

1,360

1,986

4,535

7,898

11,269

29,521

    -

    -

4,899

5,221

8,369

9,790

36,003

463

1,360

6,885

9,756

16,267

21,059

65,524
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มิลลิกรัมและไม่แนะนำให้ติดตามระดับของ LDL-C เป็นระยะๆ 

(repeat lipid measurement is unnecessary) เนื่องจาก 

การให้ยาในการป้องกันแบบปฐมภูมิ ตาม NICE guidance 

ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายของ LDL-C

 ซึ่งมีความหมายว่า เมื่อให้ยาป้องกันแบบปฐมภูมิใน 

ขนาดที่เหมาะสม (effective dose) แล้ว แม้ LDL-C จะ

ยังคงสูงอยู่ก็จะไม่มีการปรับขนาดยาหรือเพ่ิมยาอ่ืนเข้าไปอีก 

เพราะจะไม่เกิดความคุ้มค่า และการตรวจ LDL-C 

เป็นระยะๆ จะยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันแบบปฐมภูมิ 

ทำให้ความคุ้มค่าในการป้องกันยิ่งลดลง

 ตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา จะเริ่มให้ยาลดไขมันใน 

primary prevention เม่ือผู้ป่วยมีความเส่ียงมากกว่า 10%100 

ซึ่งจัดว่ามีความคุ้มค่าตาม threshold ของสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อ QALY gain เท่ากับ $42,500 

(ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท)101

 หากประเทศไทยใช้เกณฑ์ตามสหรัฐอเมริกา และลดต้นทุน 

ลงด้วยการใช้ simvastatin (generic) จะมีต้นทุนประสิทธิผล 

ต่อ QALY gain ไม่เกิน 2 เท่าของ GDP (ตารางท่ี 6 และ 7) 

ซึ่งยังอาจมีความคุ้มค่าอยู่ แต่จะมีภาระการคลังเพิ่มขึ้น 

ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี และหากมีการใช้ยากลุ่มที่

มีราคาแพงจะมีภาระการคลังเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนล้านบาท 

ซึ่งเกินกว่าความสามารถในการจ่ายของประเทศ

 โปรดสังเกตว่าการลด LDL-C ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(ต่ำกว่า 160 mg/dL) มีผลต่อ Framingham score102   

น้อยกว่าการงดสูบบุหรี่ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม 

HDL-C ร่วมกับการควบคุมความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ดังนั้นการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ        

จึงไม่ควรให้ความสนใจเฉพาะการให้ยาลดไขมันแต่เพียง 

ประการเดียว

 ข้อเท็จจริงที่ควรตระหนักก็คือ มากกว่าร้อยละ 90 

ของประชากรไทยที่มีปัญหาไขมันสูงในเลือดยังคงไม่ได้รับ 

การรักษา (ดูหมายเหตุในตารางที่ 9) แพทย์จึงควรให้  

ความสำคญักบัการแกป้ญัหาการเขา้ไมถ่งึยาในผูป้ว่ยเหลา่นี้

อย่างจริงจัง ด้วยการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 

ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน และให้ยา simvastatin

แก่ผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องใช้ยา โดยงดเว้นการใช้ statin ที่มี 

ราคาแพง เพื่อให้ใช้งบประมาณที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

อันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็น 

แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 เนื่องจากการใช้ simvastatin (generic) มีความคุ้มค่า 

เหนือกว่าการใช้ statin ที่มีราคาแพงอย่างชัดเจน ประเทศ 

ตา่งๆ ทัว่โลก จงึไดอ้อกมาตรการตา่งๆ เพือ่จำกดัหรอืงดเวน้ 

การใช้ statin ท่ีมีราคาแพงเหล่าน้ีอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น

 • ในปี ค.ศ. 2002 ประเทศออสเตรียได้ออกมาตรการ 
ให้ใช้ atorvastatin ได้เฉพาะเมื่อผู้ป่วยใช้ simvastatin 

(generic) แล้วยังไม่สามารถควบคุมไขมันได้ตามเป้าหมาย 

สง่ผลใหป้รมิาณการใช ้atorvastatin ลดลงจากรอ้ยละ 36.5 

ของปริมาณการใช้ statin ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2002 เป็น 

ร้อยละ 10.7 ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อวันของยาในกลุ่มนี้ลงได้ 

ประมาณรอ้ยละ 60 สง่ผลใหใ้ชง้บประมาณลดลง แมว้า่จะ 

มีการใช้ยาในกลุ่มลดไขมันเพิ่มขึ้นก็ตาม126

 • ประเทศเดนมาร์กกำหนดให้ใช้ statin ท่ีมีราคาประหยัด 
เป็นยาขนานแรกในการรักษาภาวะไขมันสูง และจัดให้เป็น

ยาที่ให้เบิกได้โดยไม่มีเงื่อนไข (general reimbursement) 

โดยจัดให้ atorvastatin เป็นยาที่ให้เบิกได้โดยมีเงื่อนไข 

(conditional reimbursement) กล่าวคือ ให้เบิกได้ต่อเมื่อ

ใช้ยาในกลุ่มแรกไม่ได้หรือไม่ได้ผล ต่อมาในเดือนสิงหาคม 

2008 คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ายาในระบบ 

สวัสดิการของเดนมาร์ก (Danish reimbursement committee) 

ไดป้ฏเิสธคำขอเปลีย่นแปลงสถานะของยา atorvastatin ไป 

สูส่ถานะยาทีเ่บกิไดโ้ดยไมม่เีงือ่นไข โดยใหเ้หตผุลวา่ราคาของ 

atorvastatin ไมส่มกบัคณุคา่ในการรกัษา และผูป้ว่ยสว่นใหญ ่

สามารถใช้ยาในกลุ่มเดิมรักษาได้อย่างพอเพียงแล้ว127

A target for total cholesterol or low-density 
lipoprotein (LDL) cholesterol is not recommended 
for primary prevention of cardiovascular disease.

As regards general reimbursement, the Committee 
finds that the price of treatment of the 
medicinal product is not in a reasonable relation 
with its therapeutic value, when Zarator® 
(atorvastatin) is compared to treatment with 
the statins eligible for general reimbursement. 
This applies to the majority of patients, who 
can be treated adequately with the statins 
eligible for general reimbursement.

130
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 • ในป ีค.ศ. 2005 รฐับาลเยอรมน ีไดป้ระกาศราคากลาง 
(reference pricing) ของยาในกลุ่ม statin โดยกำหนด 

เพดานคา่ยาของยาในกลุม่นีเ้พือ่การเบกิจา่ยในระบบประกนั

สุขภาพ และกำหนดให้ผู้ป่วยจ่ายเงินส่วนต่างหากค่ายามี 

ราคาสงูกวา่ราคาทีก่ำหนด สง่ผลใหแ้พทยเ์ปลีย่นยาในผูป้ว่ย 

ส่วนใหญ่ท่ีเคยใช้ atorvastatin ไปเป็น simvastatin (generic) 

เนื่องจากบริษัทไม่ยอมลดราคายาลง อนึ่งประเทศต่างๆ ใน 

ยุโรปหลายประเทศต่างใช้นโยบายตั้งราคากลางทั้งสิ้น เช่น 

เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ 

แตจ่ะกำหนดราคากลางกบักลุม่ยาทีห่มดสทิธบิตัรแลว้ ครัง้นี ้

เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเยอรมนีดำเนินนโยบายประกาศราคา 

กลางกับยาท่ียังไม่หมดสิทธิบัตร บริษัทผู้จำหน่าย atorvastatin 

จงึทำการรณรงคอ์ยา่งแขง็ขนั ในการตอ่ตา้นการกำหนดราคา 

กลางครั้งนี้ของรัฐบาลเยอรมนี การรณรงค์ดังกล่าวของ 

บริษัทได้ถูกวิพากย์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง128

 • ในเดอืนมถินุายน  2005 ประเทศนอรเ์วยไ์ดป้ระกาศ 
นโยบายใหใ้ช ้simvastatin (generic) เปน็ drug of choice 

ในการเบกิจา่ยในระบบประกนัสขุภาพ โดยกำหนดใหแ้พทย ์

สัง่จ่าย simvastatin ใหก้บัผูป้ว่ยใหมท่กุราย สว่นผูป้ว่ยเกา่ 

ทีใ่ชย้ากลุม่นีใ้หแ้พทยเ์ปลีย่นไปใช ้statin ในครัง้แรกทีผู่ป้ว่ย 

กลับไปพบแพทย์ และให้ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 

ไมเ่กนิ 1 ป ีนบัจากวนัประกาศนโยบาย นอกจากนีย้งักำหนด 

ให้การสั่งใช้ statin ชนิดอื่นจำเป็นต้องมีหลักฐานทางการ

แพทยส์นบัสนนุอยา่งชดัเจน โดยใหแ้พทย์บันทึกเหตุผลไว้ใน

ประวัติของผู้ป่วย พบว่าภายใน 1 ปีตามท่ีกำหนด ร้อยละ 39 

ของผู้ป่วยท่ีเคยใช้ atorvastatin ถูกเปล่ียนไปใช้ simvastatin 

และร้อยละ 92 ของผู้ป่วยรายใหม่ได้รับ simvastatin 
ทำให้รัฐประหยัดค่ายาไปได้ ประมาณ 750 ล้านบาท ทั้งที่

มีจำนวนผู้ป่วยใช้ยาลดไขมันเพิ่มขึ้นก็ตาม129

 • ในประเทศองักฤษ บทบรรณาธกิารของวารสาร BMJ 

(British Medical Journal) ในเดือนมิถุนายน 2006130 ได้ 

เรียกร้องให้แพทย์ในประเทศอังกฤษปฏิบัติตามคำแนะนำของ 

NICE (The National Institute for Health and Clinical 

Excellence) ในการสั่งจ่าย simvastatin เปน็ยาขนานแรก 

แทนการใช้ atorvastatin ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินไปได้มาก

กว่า 2,000 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 5 ปี (ประมาณ 111,000 

ล้านบาท) โดยระบุว่าการเปลี่ยนยาจาก atorvastatin 10 

หรือ 20 มิลลิกรัม ไปเป็น simvastatin 40 มิลลิกรัม จะ

ไม่ส่งผลแตกต่างต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากความ 

แตกต่างที่สำคัญระหว่าง atorvastatin และ simvastatin 

มีเพียงประการเดียวคือราคา130

The imposition of reference pricing has dra-
matically altered the German statin market, and 
atorvastatin (Pfizer’s Sortis) has been the main 
casualty. Pfizer has refused to cut the price 
of Sortis and has actively campaigned against 
the reference pricing of its drug, a strategy 
that has provoked widespread criticism. Other 
manufacturers affected by this policy have cut 
their prices to reference price levels. However, 
because these prices are still much higher than 
generics prices, the branded statins have lost 
ground to generic simvastatin products-a trend 
that began in 2003. Physicians have switched 
most patients who had been taking atorvastatin 
to simvastatin.

For every new patient treated with simvastatin 
40 mg rather than atorvastatin 10 mg or 20 
mg the NHS saves £921-£1352 over five 
years-which means that 5-6 times as many 
people in primary care or 18-24 times as many 
people in hospital could be treated for the 
same cost. The only important difference 
between atorvastatin 10 mg and 20 mg and

According to the new reimbursement regulations, 
all new users of statins should be prescribed 
simvastatin and present statin users switched 
to simvastatin at their first medical visit and 
within a 1-year transition period. Prescribing 
of other statins should be reserved for individuals 
only with solid medical reasons, including 
pharmacokinetic and/or interaction consider-
ations. Physicians should clearly indicate the 
reasons for using other statins in the medical 
records. Norway is the first country to introduce 
such national restrictions on statin prescribing.
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 สำหรับประเทศไทย ได้ใช้นโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติ

เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้แพทย์สั่งใช้ simvastatin 

เป็นยาขนานแรก โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2547) ได้กำหนด 

หลักเกณฑ์ให้ใช้ atorvastatin 10 และ 20 มิลลิกรัม 

(บญัช ีง) ไดเ้มือ่ใช ้simvastatin (บญัช ีก) ไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล 

และได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการขึ้นในปี พ.ศ. 2552 

ด้วยการคัด atorvastatin ออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ 

เนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นว่ายาทั้งสองไม่แตกต่างกัน 

และเฉพาะ simvastatin (generic) เท่านั้นที่มีความคุ้มค่า 

แม้มาตรการดังกล่าวอาจได้ผลช่วยลดการใช้ atorvastatin   

ลงได้ในระบบหลักประกันสุขภาพและประกันสังคม แต่ในระบบ 

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการยังคงมีการใช้ statin 

ที่มีราคาแพงอยู่ในอัตราสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการที่      

เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวต่อไป อน่ึงมาตรการต่างๆ 

จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเม่ือแพทย์ผู้ส่ังยาให้ความร่วมมือ 

อนัเปน็ผลมาจากความเขา้ใจและมเีจตคตทิีจ่ะสัง่ใชย้าอยา่ง

คุ้มค่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกองทุนในระบบหลัก      

ประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการให้สามารถเบิกจ่ายค่ายา 

ได้อย่างยั่งยืน นั่นเอง

 ข. ยารักษาโรคกระดูกพรุน103, 104

 เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในการจำแนกโรคกระดูก

พรุนด้วยการวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DXA 

(dual energy x-ray absorptiometry) โดยใช้ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (T-score) ระบุว่าผู้ป่วยจะมีภาวะ 

กระดูกบาง (osteopenia) เมื่อมี T-score ระหว่าง -1 ถึง 

< -2.5 และจะมีภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) เมื่อมี 

T-score < -2.5 ซึ่งหากมีกระดูกหักร่วมด้วยจัดเป็นภาวะ 

severe osteoporosis ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือ

ดังกล่าวเพียงประมาณ 50 เครื่องทั่วประเทศ การวินิจฉัย

ภาวะกระดกูพรนุใหไ้ดอ้ยา่งแมน่ยำจงึมขีอ้จำกดั และนำไปสู ่

การใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ได้ง่าย 

 ยารักษาโรคกระดูกพรุนเป็นยาที่มีราคาสูงและส่งผล 

กระทบต่อค่าใช้จ่ายได้มาก เช่น จากการศึกษาโดย Wee-

rayingyong (2006) พบว่าค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน 

ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในช่วง 1 ปี (ตค. 2545-

กย. 2546) มีมูลค่าทั้งสิ้น 83,112,809 บาท หรือ 4.93% 

ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโรงพยาบาล

 HITAP ได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ 

ยารักษาโรคกระดูกพรุน โดยนี้ใช้แบบจำลองทางเศรษฐ-

ศาสตร์ชนิด Markov model และ decision tree  

model ภายใต้สมมุติฐานว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับแคลเซียมและ 

วติามนิดรีว่มดว้ย ผลการศกึษาตน้ทนุ-ประสทิธผิลของยากลุม่ 

bisphosphonate (alendronate, risedronate) แสดงไวใ้น 

ตารางท่ี 10 การคำนวณใช้ต้นทุนค่ายา alendronate และ 

risedronate ที่ 16,255 และ 14,707 บาท/ปี ตามลำดับ 

โดยประสทิธผิลในการปอ้งกนักระดกูสนัหลงัหกัแบบปฐมภมู ิ

(primary prevention) คิดเป็น Relative Risk (RR) ที่ 

0.57 (0.41-0.77) และ 0.65 (0.31-1.34) กระดกูสนัหลงัหกัซำ้ 

(secondary prevention) คดิเปน็ RR ที ่0.50 (0.38-0.66) 

และ 0.55 (0.43-0.68) กระดูกสะโพกหัก (primary pre-

vention) คิดเป็น RR ที่ 0.58 (0.38-0.89) และ 0.65 

(0.47-0.90) ตามลำดับ

simvastatin 40 mg is cost. Changing the million 
patients who currently take atorvastatin 10 mg 
or 20 mg to simvastatin 40 mg should have 
no effect on health but would save £1.1bn 
over five years, and using simvastatin for the 
1.6 million new prescriptions required to com-
ply with the new NICE guidelines would save 
a further £950m over five years: a total saving 
of £2bn.

ตารางท่ี 10 ต้นทุนต่อปีชีพท่ีปรับด้วยคุณภาพชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

(QALY gain) ของการใช้ยาในกลุ่ม bisphosphonate      

ในการรักษาโรคกระดูกพรุนเพื่อป้องกันภาวะกระดูกหัก 

(primary prevention)

ต้นทุนต่อปีชีพที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต 

ที่เพิ่มขึ้น (บาท/QALY gain)
Risedronate

517,000

438,000

377,000

331,000

297,000

280,000

Alendronate

45 - 49 ปี

50 - 54 ปี

55 - 59 ปี

60 - 64 ปี

65 - 69 ปี

 > 70 ปี

อายุ

571,000

491,000

417,000

366,000

328,000

306,000
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 จากตารางเหน็ไดว้า่ การใชย้าในกลุม่นีส้ำหรบั primary 

prevention มีต้นทุนต่อ QALY gain เกินกว่าค่า threshold 

ที่ 100,000 บาท ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ จึงจัดเป็นยาที่ยังไม่

มีความคุ้มค่า ซึ่งหากจะเห็นความคุ้มค่าของยากลุ่มนี้ใน 

ประเทศไทย ยาต้องมีราคาลดลงอย่างมาก แม้ยามีราคาที่ 

ลดลงแล้ว ก็จะยังมีความคุ้มค่ากับผู้ป่วยบางกลุ่มอายุ 

เท่าน้ัน เช่นในประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติสูงอย่างประเทศ 

อังกฤษ การให้ alendronate ในผู้หญิงอายุ 60 ปีที่เป็น   

โรคกระดูกพรุนเทียบกับไม่ให้การรักษา (ตารางท่ี 5) ยังพบว่า 

มีต้นทุนประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ของความคุ้มค่าที่ 

1.7 ลา้นบาท/QALY gain และเริม่จะเหน็ความคุม้คา่ของยา 

ก็ต่อเมื่อใช้ยากับผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้น เช่น ผู้หญิงที่มี 

อายุมากกว่า 65 ปี ซ่ึงมีประวัติหรือหลักฐานว่าเคยมีกระดูก 

หักจากการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงบริเวณสะโพกหรือกระดูก 

สันหลัง โดยมีความหนาแน่นของกระดูกจากการตรวจด้วย 

เครื่อง DXA เท่ากับหรือต่ำกว่า -2.5 SD

 ยาอ่ืนๆ ได้แก่ raloxifene และ calcitonin nasal spray 

ยิง่ไมคุ่ม้คา่มากยิง่ขึน้ สว่น Vitamin K2 (menatetrenone) 

ไม่มีข้อมูลยืนยันประสิทธิผล

 หากบรรจ ุalendronate ไวใ้นบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละ 

นำไปใช้กับหญิงวัยหมดประจำเดือนอายุตั้งแต่ 45 ปีทุกคน 

ที่เป็นโรคกระดูกพรุน เพื่อป้องกันกระดูกหัก (primary 

prevention) จะมีภาระการคลังในปีแรกประมาณ 31,368 

ล้านบาท 

 สำหรับ secondary prevention พบว่า การใช้ alen-

dronate หรือ risedronate, raloxifene และ calcitonin 

nasal spray จะมีต้นทุนต่อ QALY gain ในผู้ป่วยทุกกลุ่ม 

อายุมากกว่า 2 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท 

ตามลำดับ ซึ่งหากจะเห็นความคุ้มค่า alendronate และ 

risedronate ยาจะต้องมีราคาต่ำลงเหลือเพียงประมาณ 

ร้อยละ 11 ของราคาปัจจุบัน101 (โปรดสังเกตว่า COX-2 

inhibitor รวมทั้ง atorvastatin หากจะมีความคุ้มค่าก็ควร 

มีราคาลดต่ำลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 10 ของราคา 

ปัจจุบันด้วยเช่นกัน)

 เม่ือพิจารณาถึงความคุ้มทุนและความสามารถในการจ่าย 

ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (budget 

impact analysis) ของหน่วยงานสิทธิประโยชน์ คณะอนุ- 

กรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงยังไม่บรรจุยาที่ใช้ 

รักษาโรคกระดูกพรุน ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ค. ยาอื่นๆ และ health intervention 

 นอกเหนือจากการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของยา 

statin และยารักษาโรคกระดูกพรุน ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

HITAP ยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าของยาอื่นๆ 

และ health intervention ต่างๆ อีกหลายรายการ113, 114 

ดังแสดงไว้ในตารางที่ 11

 หมายเหต ุ ในตารางที่ 11 ระบุว่า Antidiabetic: 

pioglitazone และ rosiglitazone เป็นยาที่ไม่ครอบคลุม 

ตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (no 

coverage) แต่ในปัจจุบัน pioglitazone ชนิด generic 

จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2551 แล้ว 

จึงเป็นยาที่ผู้ป่วยบัตรทองสามารถใช้ยานี้ได้ตามสิทธิ หากมี 

ข้อบ่งชี้
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ตารางที่ 11 Cost-effectiveness league table of selected interventions in Thailand113

Health Interventions

Antiretroviral treatment vs. palliative care

Prevention of vertical HIV transmission (AZT + NVP) vs. null

Statin (generic) in men >30% CVD risk vs. null

Cytomegalovirus retinitis: Gancyclovir vs. palliative

Antidiabetic: Pioglitazone vs. Rosiglitazone

HPV vaccine at age 15 vs. Pap smear, 35-60 years old, q 5 years

Osteoporosis: Alendronate vs. calcium + vitamin D

Osteoporosis: Residronate vs. calcium + vitamin D

Peritoneal dialysis vs. palliative care

Hemodialysis vs. palliative care

Osteoporosis: Raloxifene vs. calcium + vitamin D

Osteoporosis: Calcitonin vs. calcium + vitamin D

HPV vaccine at age > 25 vs. Pap smear, 35-60 years old, q 5 years

Anemia in cancer patients: Erythropoitin vs. blood transfusion

Transtuzumab in breast cancer

CoverageBaht/QALY
(2008)

26,000

25,000

82,000

185,000

211,000

247,000

296,000

328,000

435,000

449,000

634,000

1,024,000

2,500,000

2,700,000

5,051,000

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

No

No

No



ความเท่าเทียมกัน (equity) การเข้าถึงยา (accessibility) 
และความย่ังยืน (sustainability) ของระบบสุขภาพโดยรวม < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
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 หากพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเข้าใจได้ว่า การพิจารณา

ความคุ้มค่าของยาตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเป็น 

การกำหนด “ราคา” ให้กับปัญหาสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย 

คล้ายกับเป็นสินค้า ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมตามเกณฑ์จริยธรรม

 แต่หากพิจารณาคำจำกัดความตอนหนึ่งของการใช้ยา 

อย่างสมเหตุผลที่กล่าวว่า (การใช้ยาอย่างสมเหตุผล) “เป็น 

การใชย้าทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้ป้ว่ยทกุคนสามารถใชย้า 

ได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ 

กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถ 

ให้เบิกจ่ายค่ายานั้นได้อย่างยั่งยืน”1 จะพบว่าการพิจารณา 

ความคุ้มค่าของยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งบประมาณที่มี 

อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีสำคัญ 

อย่างน้อย 3 ประการได้แก่ 1. ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเท่าเทียมกัน 

(equity) 2. ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง (accessibility) 

ไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ และ 3. เกิดความยั่งยืน 

(sustainability) กับระบบสุขภาพโดยรวม ดังนี้คือ

 1. การได้รับยาอย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 

ในการใช้ยาและการเลือกปฏิบัติ ยังคงพบเห็นได้เป็นประจำ 

ดงัเชน่กรณ ีCOX-2 inhibitor พบวา่มผีูป้ว่ยบางกลุม่เทา่นัน้ 

ที่ได้รับยานี้เป็นประจำในข้อบ่งใช้ที่หลากหลาย ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยนางสุมล อายุ 78 ปี ได้รับยา meloxicam 

เพือ่แกป้วดกรณปีวดหลงัเฉียบพลัน (acute low back pain) 

(โรงพยาบาลรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายเบิก

จากสวัสดิการข้าราชการ)

ความเท่าเทียมกัน (equity) การเข้าถึงยา (accessibility) 

และความยั่งยืน (sustainability) ของระบบสุขภาพ 

โดยรวม

 • ผู้ป่วยนางชะลอศรี อายุ 65 ปี ได้รับยา celecoxib 
เพือ่แกป้วดขอ้กรณขีอ้เขา่เสือ่ม (โรงพยาบาลรฐั นอกสงักดั 

กระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายเบิกจากสวัสดิการข้าราชการ)

 • ผูป้ว่ยน.ส.ชลุพีร อาย ุ32 ปไีดร้บัยา etoricoxib เพือ่ 
แก้ปวดศีรษะ (โรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยจ่ายเงินเอง) 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยที่ได้รับ COX-2 inhibitor 

(รวมทั้งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงอีกหลาย 

ชนดิ) มกัเปน็ผูป้ว่ยทีไ่มต่อ้งจา่ยเงนิเอง เชน่ ผูป้ว่ยมปีระกนั 

หรอืเบกิคา่ยาไดเ้ตม็จำนวนจากกรมบญัชกีลาง หากเปน็ผูป้ว่ย 

ประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมักไม่ได้รับยา 

เหล่าน้ี โดยมีหลักฐานท่ีแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในการ 

จา่ยยาเหลา่นี ้จากงานวจิยัของ Limwattananon และคณะ 

(2004)27 ทีพ่บวา่ขา้ราชการมโีอกาสไดร้บั COX-2 inhibitor 

ในรอบปเีปน็ 18.8 เทา่ (p < 0.001) ของผูท้ีใ่ชส้ทิธบิตัรประกนั 

สุขภาพถ้วนหน้า หรือประกันสังคม

 การเลือกปฏิบัติข้างต้นไม่ควรเกิดขึ้น หากได้นำขั้นตอน

ความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ขัน้ตอนความคุม้คา่ของการใชย้า มาใชอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ ์

และถูกต้อง กล่าวคือ

 เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนความคิดของผู้สั่งใช้ยาทั่วไปใน 

การเลือกใช้ยาชนิดใหม่ๆ ซึ่งมักมีราคาแพง เช่น COX-2 

inhibitor ให้กับผู้ป่วย ผู้สั่งใช้ยาอาจมีแนวคิด ดังนี้
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 ก. แพทย์เชื่อว่ายาใหม่ “ดีกว่า” ยาเก่าที่มีใช้อยู่ เช่น 

เชื่อว่า COX-2 inhibitor ดีกว่า NSAID มาตรฐาน 

 ข. “ดีกว่า” หมายถึง มีประสิทธิผลดีกว่า และ/หรือมี 

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่น เชื่อว่า COX-2 inhibitor 

แก้ปวดได้ดีกว่า และ/หรือ มี GI side effect ต่ำกว่า 

NSAID มาตรฐาน

 ค. ในเม่ือ “ดีกว่า” แม้ยาจะมีราคาแพง แต่ก็คุ้มค่า ดังน้ัน 

ผูป้ว่ยทีม่กีำลงัจา่ยจงึสมควรไดร้บัยานี ้สว่นผูท้ีไ่มม่กีำลงัจา่ย 

ก็ควรใช้ “ยามาตรฐาน” ที่ด้อยคุณภาพกว่า

 วิธีคิดโดยใช้ตรรกะข้างต้น มีความบกพร่องใน 

สาระสำคัญดังนี้คือ การกล่าวว่า COX-2 inhibitor ดีกว่า  

NSAID มาตรฐาน ตามข้อ ก. และ ข. ขาดรายละเอียด 

ประกอบว่าดีกว่ามากน้อยเพียงใด (quantitative analysis 

โดยใช ้evidence-based method) เมือ่นำขอ้สรปุทีบ่กพรอ่ง 

จากข้อ ก. และ ข. มาเป็นฐานในการสรุปในข้อ ค. ซึ่งขาด 

รายละเอยีดประกอบอกีเชน่กนั กลา่วคอื ทีว่า่มรีาคาแพงนัน้ 

แพงกว่ามากน้อยเพียงใด การขาดข้อมูลที่สำคัญในสอง 

ประเด็นนี้ ทำให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างแม่นยำว่า ยาน้ันมี 

ความคุ้มค่าจริงหรือไม่ การสรุปต่อไปว่า “ยามาตรฐาน” 

(ซึง่หมายถงึ ยาทีม่รีาคาถกูกวา่) จดัเปน็ยาทีด่อ้ยคณุภาพกวา่ 

จึงเป็นตรรกะท่ีไม่สมเหตุผล ในทางกลับกันหาก “ยามาตรฐาน” 

ดพีอสำหรบัประชากรสว่นใหญข่องประเทศ เหตใุดจงึไมด่พีอ 

สำหรับประชากรกลุ่มเล็กของประเทศท่ีบังเอิญมีความสามารถ 

ในการจ่ายสูงกว่า

 การใช้ตรรกะโดยขาดข้อมูลด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ 

และเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ มกันำไปสูก่ารเลอืกปฏบิตัใิน

การใชย้า กอ่ใหเ้กดิการใชย้าทีม่รีาคาแพงอยา่งฟุม่เฟอืยโดย

ไม่เกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

 การใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์และขอ้มลูทางเศรษฐศาสตร ์

สาธารณสุข ท่ีได้กล่าวถึงมาก่อนหน้าน้ีแล้วสามารถให้คำตอบ 

ได้ว่า 1. COX-2 inhibitor มีประสิทธิผลไม่แตกต่างจาก 

NSAID 2. แมว้า่ COX-2 inhibitor อาจมคีวามปลอดภยัตอ่ 

ทางเดนิอาหารเหนอืกวา่ NSAID อยูบ่า้ง แตแ่ทบไมแ่ตกตา่ง 

กันหากเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานโดยใช้ NSAID 

รว่มกบั omeprazole (number needed to harm = 278) 

3. COX-2 inhibitor มีต้นทุนค่ายาสูงกว่า “การรักษามาตรฐาน” 

ไม่น้อยกว่า 10 เท่า ซ่ึงจะเร่ิมมีความคุ้มค่าก็ต่อเม่ือใช้กับผู้ท่ี

มีอายุต้ังแต่ 81 ป ีหรอืตอ้งลดคา่ยาลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 10 

ของราคายาในปัจจุบัน ในอีกนัยหนึ่ง COX-2 inhibitor     

เป็นยาที่ไม่มีความคุ้มค่าในการใช้สำหรับประชากรที่มีอายุ 

ต่ำกว่า 81 ปี หากยายังคงมีราคาแพงเท่าเดิม

 การนำขั้นตอนความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล1 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขัน้ตอนความคุม้คา่ของการใชย้า มาใช ้

อยา่งครบถว้นสมบรูณแ์ละถกูตอ้ง ทำใหผู้ป้ว่ยทกุคนไดร้บัยา 

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากแพทย์ทุก

ท่านจะมีความเข้าใจตรงกันว่าการใช้ NSAID สำหรับ 

ประชากรทัว่ไป และ NSAID + omeprazole สำหรบัผูป้ว่ย 

กลุม่เสีย่ง เปน็วธิกีารรกัษาทีม่คีา่ใชจ้า่ยตำ่ และมคีวามคุม้คา่ 

อย่างแท้จริง

 2. การไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ เนื่องจากการตัด

สินใจเลือกยาเป็นกระบวนความคิดเชิงวิทยาศาสตร์อันเป็น 

ความคิดเชิงวิเคราะห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานท่ี 

เช่ือถือได้* ดงันัน้หากแพทยพ์จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ และ 

เห็นว่า COX-2 inhibitor มีความปลอดภัยกว่าอย่างชัดเจน 

และคุม้คา่ในผูป้ว่ยทกุกลุม่อาย ุทกุกลุม่อาการ ไมว่า่จะใชย้า 

ระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น ตัวอย่างการส่ังยา celecoxib, 

meloxicam และ etoricoxib ข้างต้น ผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่มี 

ลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบเบิกจ่ายแบบใดก็ 

ควรไดร้บัยาแบบเดยีวกนั แตใ่นความเปน็จรงิกลบัมกีารเลอืก 

ปฏบิตัโิดยมกีารจา่ยยาใหก้บัผูป้ว่ยบางกลุม่เทา่นัน้ การสัง่ยา 

ลักษณะนี้เข้าข่ายการปฏิเสธยาที่ผู้ป่วยสมควรได้รับ

 ในขณะที่ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมี 

แนวโน้มการใช้ยามากเกินความจำเป็น ระบบการเบิกจ่ายที่

มีลักษณะเหมาจ่ายรายหัวได้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติและประกันสังคม มีแนวโน้มท่ีผู้ป่วยจะถูกปฏิเสธ    

ยาที่สมควรได้รับหากเป็นยาที่มีราคาแพง

 เพื่อบรรเทาปัญหาข้างต้น บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 

2551 จงึไดเ้พิม่เตมิชอ่งทางการเขา้ถงึยาทีม่รีาคาสงู โดยจดั 

ทำบัญชียา จ ข้อย่อย 2 ขึ้น ในเบื้องต้นมียาทั้งสิ้น 10 

รายการได้แก่ 1. botulinum A toxin 2. docetaxel       

3. epoetin alfa 4. epoetin bata 5.human normal 

immunoglubulin intravenous (IVIG) 6. imatinib mesilate 

7. letrozole 8. leuprorelin 9. liposomal amphotericin B 

และ 10. verteporfin 

* อาจกล่าวได้ว่าข้ันตอนการเลือกยาเป็นวิทยาศาสตร์ในการจ่ายยา (ไม่ใช่ศิลปะในการจ่ายยา) แต่แพทย์จำเป็นต้องใช้ศิลปะในการประกอบวิชาชีพศิลปะใน 
ข้ันตอนอื่นๆ ของกระบวนการรักษา เช่น ขั้นตอนการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาระหว่างผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยกับแพทย์ และในขั้นตอนของการอธิบาย
ให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในโรคและวิธีรักษาที่แพทย์เลือก เป็นต้น 
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 จากราคายาในตารางที ่12 เหน็ไดช้ดัวา่ยอ่มเปน็การยาก 

ที่สถานพยาบาลจะให้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วยแม้จะมีข้อบ่งชี้ 

ให้ใช้ยาเหล่าน้ัน หากไม่ได้รับการชดเชยค่ายาอย่างเหมาะสม

ดังนั้นเมื่อยาข้างต้นได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่ง 

ชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดสรร    

งบประมาณเพิ่มเติมขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อจัดซื้อยาเหล่านั้น 

แทนสถานพยาบาล เมื่อสถานพยาบาลใดต้องการใช้ยากับ 

ผู้ป่วยก็สามารถเบิกจ่ายยานั้นได้โดยตรงจากสำนักงาน 

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิผา่นระบบสัง่ยาและจดัสง่ยาที่

เรยีกวา่ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) ภายใต ้

การดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม

 เพื่อให้การเบิกจ่ายยาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

และคุ้มค่า บัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้กำหนดข้อบ่งใช้ที่ 

เจาะจงสำหรบัยาแตล่ะชนดิ กำหนดลกัษณะสถานพยาบาล 

และคุณสมบัติแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยให้สถานพยาบาล 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายยา 

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการขึ้น 

ทะเบียนผู้ป่วยสำหรับบางข้อบ่งใช้ และกำหนดให้มีระบบ 

ตรวจสอบการใช้ยา เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบการ 

เบิกจ่ายยาในบัญชี จ (2) ต่อไป 

 หากแพทย์ขาดความเข้าใจในประเด็นความคุ้มค่าของยา 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด การเปิดช่องทางเพื่อการเข้า 

ถึงยาให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จะถูกนำไปใช้ผิด 

วัตถุประสงค์ และนำไปสู่การใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือยเกิน 

ความจำเป็น โดยใช้ช่องทางดังกล่าวสั่งยาราคาแพงให้กับ 

ผู้ป่วยท่ีไม่เข้าเกณฑ์ เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนกับการเปิดช่อง 

ทางให้แพทย์ส่ังยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับข้าราชการ 

ไดห้ากมคีวามจำเปน็ รวมทัง้ขอ้กำหนดใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

เป็นผู้สั่งใช้ยาในบัญชี ค. ง. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่กลับมี 

การใช้ยาเหล่านั้นไม่ตรงตามเงื่อนไขและไม่ตรงกับระดับ 

ความเชี่ยวชาญ การกระทำดังกล่าวนำไปสู่การสิ้นเปลือง 

งบประมาณอยา่งมหาศาล โดยไมเ่กดิความคุม้คา่ สง่ผลใหย้า 

บางชนิดซ่ึงอาจมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มในบางภาวะ 

ไม่สามารถบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้จนกว่าจะมี 

ระบบควบคุมการใช้ยาเหล่านั้นอย่างรัดกุม มิฉะนั้นจะมี     

ผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพได้

 3. ใหเ้บกิคา่ยาไดอ้ยา่งยัง่ยนื เนือ่งจากในปจัจบุนัระบบ 

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้เบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วย 

นอกไดโ้ดยไม่จำกดัวงเงนิ จึงพบวา่ คา่ใชจ้่ายดา้นการรกัษา 

พยาบาลผู้ป่วยนอกเพิ่มสูงขึ้นในอัตราก้าวกระโดดทุกๆ ปี 

กล่าวคือมีมูลค่า 30,832.50 ล้านบาท 38,803.34 ล้านบาท 

และ 45,531.33 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2550, 2551 

และ 2552 ตามลำดับ ซ่ึงเม่ือรวมกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย 

ในแลว้คดิเปน็งบประมาณรายหวัมากกวา่ 10,000 บาทตอ่คน 

ต่อปี28 สูงกว่าค่าใช้จ่ายของสิทธิการรักษาพยาบาลอ่ืนของ 

ประเทศเกินกว่า 10 เท่า จนเป็นเหตุให้กรมบัญชีกลางต้อง 

พยายามออกมาตรการต่างๆ มากมายเพื่อพยายามควบคุม

ตารางที่ 12 แสดงราคายาต่อปี หรือต่อ course ของการรักษาของยาในบัญชี จ ข้อย่อย 297 

* Verteporfin เป็นราคาต่อการให้ยารวม 8 ครั้ง โดยการนัดผู้ป่วยมาพร้อมกันหลายๆ คนโดยไม่มีการทิ้งยาส่วนที่ใช้ไม่หมด
** Liposomal Amphotericin B เป็นราคาต่อครั้งของการรักษานาน 4 สัปดาห์ โดยใช้ยา 250 มิลลิกรัมต่อวัน

ชื่อยา โรค ราคาต่อหน่วย ราคาต่อปี 

1. Botulinum toxin 

2. Letrozole

3. Epoetin ชนิด alfa และ beta

4. Leuprorelin

5. Verteporfin*

6. IVIG

7. Docetaxel

8. Imatinib

9. Liposomal Amphotericin B**

คอบิด

มะเร็งเต้านม

ภาวะเลือดจางในโรคไตระยะสุดท้าย

ภาวะเจริญพันธุ์ก่อนกำหนด

โรคจุดรับภาพชัดจอประสาทตาเสื่อม

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML

โรคติดเชื้อราแพร่กระจาย

10,750 บาท

203 บาท

1,605 บาท

6,928 บาท

52,708 บาท

8,000 บาท

28,355 บาท

3,667 บาท

16,409 บาท

/

/

/

/

/

/

/

/

/

100

2.5

4,000

3.75

15

5

80

400

50

unit

มก.

unit

มก.

มก.

กรัม

มก.

มก.

มก.

32,250

74,095

83,460

166,560

281,109

320,000

340,260

1,338,455

2,297,260
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซ่ึงหากไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ให้อยู่ในระดับสมเหตุสมผลได้ ความยั่งยืนของการเบิกจ่าย 

ในลกัษณะเดมิอาจถกูทำลายลง และเปลีย่นไปสูก่ารเบกิจา่ย 

ในลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้รัฐสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ    

ดำรงสวัสดิการดังกล่าวไว้ได้อย่างยั่งยืน

 แพทย์จึงมีหน้าที่สำคัญในการสั่งจ่ายยาโดยคำนึงถึง 

ความคุ้มค่าและความสามารถในการจ่ายของสังคม 

 การใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงทุกชนิดเป็นภาวะคุกคามต่อ    

ความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการภาครัฐ 

บัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้ทำการคัดเลือกยาโดยใช้หลักฐาน   

เชิงประจักษ์จากหลายแหล่ง ร่วมกับการพิจารณาความคุ้มค่า 

ของยาด้วยหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดย  

ผ่านความเห็นชอบของคณะผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา เพ่ือให้ 

ไดบ้ญัชยีาทีม่คีณุลกัษณะเปน็บญัชยีายงัผล (effective list) 

ดังน้ันหากแพทย์ประสงค์ท่ีจะใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาทิ 

 1) ยากลุ่ม anti-ulcer (เช่น esomeprazole, lanso-

prazole)

 2) ยากลุ่ม COX-2 inhibitor (เช่น celecoxib,      

etoricoxib)

 3) ยากลุ่มลดไขมันในเลือด (เช่น atorvastatin,       

rosuvastatin, ezetimibe)

 4) ยากลุ่ม ACEI

 5) ARB ที่เป็นยาต้นแบบ (เช่น Pariet®, Renitec®, 

Tritace®,  Cozaar®, Diovan®, Micardis®)

 6) ยากลุ่มที่ใช้กับโรคข้อเข่าเสื่อม (เช่น glucosamine, 

diacerein)

 7) ยารักษาโรคกระดูกพรุน (เช่น alendronate,       

raloxifene)

 8) กลุ่มยารักษามะเร็งที่มีราคาแพงหลายชนิด

 แพทยค์วรศกึษาหลกัฐานและเหตผุลทีบ่ญัชยีาหลกัแหง่

ชาติใช้ในการไม่จัดยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น   

ศึกษาจากหนังสือหลักเกณฑ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน 

การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 254729 และจาก 

website ของบัญชียาหลักแห่งชาติ หากแพทย์เข้าใจใน 

หลักการและเหตุผลต่างๆ ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่คุ้มค่า 

อาจบรรเทาลงได้บ้าง

 ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย มักมียาเหลือตกค้างอยู่ที่บ้านใน 

ปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น

 ก. ใช้ยาไม่ครบตามแพทย์สั่งเนื่องจากลืม และไม่แจ้ง 

ให้แพทย์ทราบว่ามียาเหลือ เนื่องจากกลัวถูกแพทย์ดุ

 ข. หยุดใช้ยาหรือลดขนาดยาลงเอง เพราะเกิดผล 

ข้างเคียงจากยา หรือเพราะไม่ต้องการใช้ยานั้นต่อไป 

โดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ

 ค. แพทย์สั่งยาเกินกว่าวันนัด เช่น แพทย์นัดทุก 12 

สัปดาห์ แต่สั่งยาให้ 90 วันทุกครั้ง ทำให้มียาเหลือสะสม

 ง. แพทย์สั่งยาในปริมาณมาก แต่อาการของผู้ป่วยหาย 

ก่อน ผู้ป่วยจึงหยุดใช้ยา

 ในทุกกรณีข้างต้น หากมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ อาจ

ช่วยลดความสูญเปล่าจากยาที่ใช้ไม่หมดและต้องทิ้งไปใน 

ที่สุดเนื่องจากยาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุลง

 กรณีตัวอย่างของยาที่เหลือตกค้างอยู่กับผู้ป่วย

ก. นายสุมน อายุ 83 ปี รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 

โดยจา่ยเงนิเอง มอีาการทอ้งอดื แนน่อดึอดัในทอ้งมา 

1 วัน แพทย์จ่ายยา เพื่อให้ใช้ได้นาน 30 วันจำนวน 

5 ชนิดได้แก่ Miracid®, Motilium-M®, Mucosta®, 

Colpermin® และ Vitamin B1-6-12 จำนวน 60, 

90, 90, 90 และ 90 เม็ดตามลำดับ รวมค่ายาที่ 

ผูป้ว่ยจา่ยไปทัง้สิน้ประมาณ 6,000 บาท เมือ่กลบัถงึ 

บา้นผูป้ว่ยถา่ยทอ้ง และอาการแนน่อดึอดัทอ้งหายไป 

จึงไม่ได้ใช้ยาท้ังหมดท่ีได้มาจากโรงพยาบาล ปัจจุบัน 

ยาท้ังหมดยังคงตกค้างอยู่ที่บ้านของผู้ป่วย

การจ่ายยาในปริมาณมากเกินความจำเป็น



การจ่ายยาในปริมาณมากเกินความจำเป็น < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ข-37คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

ข. นางประเจียด อายุ 73 ปี เบิกค่าใช้จ่ายในระบบ 

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ มนีำ้ตาเทยีมชนดิ 

preservative free จำนวนมากกวา่ 10 กลอ่งตกคา้ง 

จนหมดอายุ มูลค่าประมาณ 3 พันบาท

ค. นางสนุทร ีอาย ุ82 ป ีเบกิคา่ใชจ้า่ยในระบบสวสัดกิาร 

รักษาพยาบาลข้าราชการ ในช่วงเวลาประมาณ 3 ปี 

ทีร่กัษามยีา clopidogrel (Plavix®) เหลอือยูม่ากกวา่ 

10 กล่อง (กล่องละ 14 เม็ด) มูลค่ามากกว่า 1 

หมื่นบาท

ง. นางพรรณ ีอาย ุ73 ป ีเบกิคา่ใชจ้า่ยในระบบสวสัดกิาร 

รักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้ป่วยเร่ิมรักษาท่ีโรงพยาบาล 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนแพทย์ในปี พ.ศ. 2549 พบแพทย์ 1 คร้ัง 

ในวันท่ีวินิจฉัยโรค หลังจากน้ันไม่เคยไปพบแพทย์อีก 

บุตรชายจะมาขอรับยาแทนเนื่องจากคุณแม่อยู่ 

ต่างจังหวัด ครั้งสุดท้ายที่มาพบแพทย์ เมื่อ 30 กย. 

2552 ผู้ป่วยมียา Sermion® Zoloft® และ Ebixa® 

เหลือจำนวน 210, 210 และ 180 เม็ดตามลำดับ 

มลูคา่ประมาณสามหมืน่สีพ่นับาท โดยแพทยย์งัคงสัง่ 

จ่ายยาทั้งสามให้กับผู้ป่วยไปอีก 3 เดือน เนื่องจาก 

บุตรชายไม่กล้าบอกแพทย์ผู้รักษาว่ามียาเหลือที่บ้าน 

(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 มูลค่าของใบสั่งยา 1 ใบที่เบิกจ่ายตรงจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

หมายเหต ุยาทุกชนิดในรูปที่ 1 เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 จากตัวอย่างในข้อ ก. ถึง ง. ข้างต้น มีข้อสังเกตว่า    

ยาสว่นใหญถ่กูสัง่ดว้ยชือ่การคา้ มกัเปน็ยานอกบญัชยีาหลกั 

แห่งชาติ และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในระบบสวัสดิการรักษา 

พยาบาลข้าราชการ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่

ต้องจ่ายค่ายาเอง และแพทย์สั่งยาได้ทุกชนิดโดยไม่ต้อง 

คำนึงถึงราคายา สามารถสั่งยาด้วยชื่อการค้าได้อย่างเสรี  

และไม่ต้องคำนึงว่าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือไม่   

เพราะระเบียบการเบิกจ่ายได้เปิดช่องไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของแพทย์ผู้รักษา

 แนวทางการแก้ปัญหายาตกค้างข้างต้นอาจกระทำได้ 

ดังนี้คือ

 1. แพทยถ์อืเปน็หนา้ทีใ่นการสอบถามและตรวจสอบวา่

ผู้ป่วยมียาตกค้างอยู่มากน้อยเพียงใด ก่อนสั่งยาเพิ่มเติมแก่ 

ผู้ป่วย

 2. ผู้ป่วยถูกสอนให้นำยากลับมาให้แพทย์ดูทุกครั้งเมื่อ 

ถึงวันนัด และให้ทำเป็นหน้าที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดน 

แพทย์ดุหากมียาเหลือ

 3. ให้สถานพยาบาลทุกแห่งจัดทำใบประกอบการสั่งยา 

ท่ีระบุรายละเอียดว่าผู้ป่วยได้รับยาใด ระบุข้อบ่งใช้ ระบุช่ือ

ยาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้ชือ่การคา้และชือ่สามญั 

ทางยาระบุปริมาณยาท่ีได้ระบุวัน-เดือน-ปี และมูลค่ายา โดยให้ 

ผู้ป่วย (หรือญาติผู้ดูแล) บันทึกลงในใบประกอบการสั่งยา 

ดังกล่าวเมื่อกลับมาพบแพทย์ครั้งถัดไปว่ามียาใดเหลืออยู่ 

จำนวนเทา่ใด ดว้ยเหตผุลใด เชน่ ลมืหรอืเพราะเกดิผลขา้งเคยีง 

และให้ผู้ป่วยนำใบประกอบการสั่งยาดังกล่าวมาให้แพทย์ 

ดูทุกครั้ง

 การกระทำตามข้อ 3 ยังมีประโยชน์ในการให้ผู้ป่วยช่วย

ตรวจสอบว่ายาที่ได้รับตรงกับยาที่แพทย์สั่งหรือไม่ หาก 

คลาดเคลื่อนจะได้ทักท้วงห้องยาได้ทันที และยังมีประโยชน์

เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ขา้ราชการซึง่ปจัจบุนัใชร้ะบบเบกิจ่ายตรง ผูป้ว่ยจึงไมท่ราบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีใบประกอบการส่ังยาข้างต้นจะทำให้ 

ผู้ป่วยทราบมูลค่าของยาท่ีตนเองได้รับ เช่น ทราบว่า Plavix® 

มีราคามากกว่า 100 บาทต่อเม็ด หรือทราบว่ามูลค่ายาที่ได้ 

รับในแต่ละครั้งอาจมีราคาสูงถึงเกือบ 60,000 บาท ผู้ป่วย  

หรือญาติผู้ป่วยอาจเกิดความตระหนักในการใช้ยาที่ได้รับไป

อย่างคุ้มค่ามากขึ้น



การจ่ายยาในปริมาณมากเกินความจำเป็น < การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ข-39คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 4. สถานพยาบาลบางแห่งได้จัดกล่องขนาดใหญ่วางไว้ 

ในตำแหน่งต่างๆ เช่น ที่บริเวณหน้าห้องยาเพื่อให้ผู้ป่วยนำ  

ยาทีไ่มใ่ชแ้ลว้มาคนืไวใ้นกลอ่งดงักลา่ว แตก่ารนำยาทีถ่กูนำ 

มาคืนไปใช้ต่ออาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ความไม่มั่นใจ

ในคุณภาพของยาที่ถูกนำมาคืน เนื่องจากอาจได้รับการเก็บ

รักษาอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น

 5. โรงเรยีนแพทยร์ว่มกนัจดัทำหลกัสตูร ทีม่กีระบวนการ 

เรียนการสอนที่มีประสิทธิผลในการสอนให้แพทย์ตระหนัก 

ถงึวธิกีารในการสัง่ใชย้าอยา่งคุม้คา่ และมทีกัษะในการสัง่ยา 

ให้เกิดความคุ้มค่าได้อย่างแท้จริง โดย

  5.1 จัดให้มีรายวิชา การใช้ยาอย่างคุ้มค่าสมเหตุผล 

อย่างน้อย 1 หน่วยกิตในหลักสูตร โดยจัดให้มีการเรียนการ 

สอนคู่ขนานไปในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนวิชาเภสัช-

วิทยาในช่วง preclinic และให้มีการสอนซ้ำอีกในช่วงคลินิก 

ในทุกชั้นปี

  5.2 รายวิชาดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อที่เป็น  

พืน้ฐานจำเปน็ในการสั่งใชย้าไดอ้ยา่งคุม้คา่สมเหตผุล ไดแ้ก ่

การดแูลสขุภาพแบบองคร์วม evidence-based medicine, 

pharmacovigilance, pharmacoeconomics บญัชยีาหลกั 

แห่งชาติ นโยบายแห่งชาติด้านยา ระบบการขึ้นทะเบียนยา 

ระบบประกันคุณภาพยา ระบบบริการสาธารณสุขและ 

สวัสดิการภาครัฐ ตลอดจนผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา 

อย่างไม่คุ้มค่าสมเหตุผล รวมทั้งวิกฤตเชื้อดื้อยา138 และ     

แรงจูงใจให้แพทย์ใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลจากกระบวนการ 

ส่งเสริมการขายยาที่ผิดจริยธรรม

  5.3 จัดให้การเรียนการสอนเรื่องยา เป็นกระบวน 

การแบบ problem based learning95 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมี

ความคดิเชงิวเิคราะห ์สามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

  5.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้แน่ใจว่านักศึกษา 

ทุกคนได้ฝึกเขียนใบสั่งยา ในโรคพื้นฐานที่สำคัญทุกๆ โรค 

ด้วยตนเองอย่างพอเพียง139 โดยให้มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

ใบสั่งยาเหล่านั้นตามหลักวิชาในข้อ 5.1

  5.5 ฝึกนักศึกษาทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญ   

และมีทักษะในการให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  5.6 ให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการใช้ยาอย่างไม่     

สมเหตุผลจำนวนมากพอที่จะก่อให้เกิดความตระหนักถึง 

ปัญหาที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของการ

ใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลเหล่านั้น

   5.7 จัดให้มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุ 

ประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น มีการสอบโดยใช้ case 

ผูป้ว่ยจรงิ หรอื case scenario มกีารสอบการเขยีนใบสัง่ยา 

มกีารประเมนิผลจากรายงานการศกึษาคน้ควา้การใชย้าดว้ย

ตนเอง

   5.8 กำกับดูแลให้แพทย์ประจำบ้านมีพ้ืนฐานความรู้ 

ในการใช้ยาอย่างคุ้มค่าสมเหตุผลเช่นเดียวกับนักศึกษาแพทย์ 

และควบคุมกำกับการใช้ยาของแพทย์ประจำบ้านให้อยู่ใน 

กรอบของความคุ้มค่าสมเหตุผล เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 

นักศึกษาแพทย์

   5.9 จัดให้มี rational drug use conference 

เป็นกิจกรรมประจำของหลักสูตร

  5.10 จัดให้มีการให้อบรมให้ความรู้ในหัวข้อการใช้  

ยาอยา่งคุม้คา่สมเหตผุลแกแ่พทยใ์ชท้นุทัว่ประเทศกอ่นออก 

ไปปฏิบัติงาน และเป็นระยะๆ ในช่วงการปฏิบัติงาน 1 ปี

  5.11 จดักระบวนการเรยีนการสอนใหส้ามารถสรา้ง

เสริมคุณสมบัติที่จำเป็นในการใช้ยาได้อย่างคุ้มค่าสมเหตุผล 

อันประกอบด้วย ความมีเจตคติที่จะสั่งใช้ยาอย่างคุ้มค่า 

สมเหตุผล มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรอบคอบ 

ระมัดระวังในการสั่งใช้ยา และมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย 

และสังคม

  



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

การใช้ยาอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข > ความไม่คุ้มค่าเน่ืองจากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาอันเป็นผลจากการจ่ายยาในลักษณะ polypharmacy

ข-40

6

วิตามินรวมและวิตามินบีรวมในผู้ป่วยที่ใช้ levodopa อาจ

ช่วยให้อาการของโรคพาร์กินสันถูกควบคุมได้ดีขึ้น ช่วยให้ 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ทั้งค่ายาก็จะลดลงด้วย อนึ่ง 

pyridoxine ยังอาจลดผลในการรักษาของยาอื่นได้แก่  

barbiturate และ phenytoin อีกด้วย

 เกลือแร่ (mineral) หลายชนิดที่อาจถูกใช้เป็นยาเดี่ยว 

หรอืผสมอยูใ่นรปูของยา vitamin & mineral เชน่ แคลเซยีม 

เหล็ก แมกนีเซียม และสังกะสี ก็อาจลดประสิทธิผลของ 

ยาอ่ืนท่ีใช้ร่วมกัน เช่น ลดการดูดซึมของยาในกลุ่มควิโนโลนส์ 

เป็นต้น และบางรูปแบบของเกลือแร่เหล่านี้ เช่น calcium 

ในรูปของ carbonate จะมีฤทธ์ิเป็นด่างซ่ึงจะย่ิงมีอันตรกิริยา 

กับยาอีกมากมายหลายชนิด เช่น ACEI, anticonvulsant, 

antifungal, antipsychotic และ protease inhibitor 

เป็นต้น

 ผู้ป่วยนางเอ็นดู ที่ได้รับ betahistine ร่วมกับ dimen-

hydrinate (หน้า ข-23) มีข้อมูลว่าเกิดอันตรกิริยาที่อาจ 

ทำให้ประสิทธิผลของ betahistine ในการบรรเทาอาการ 

เวียนศีรษะลดลงได้143

 อันตรกิริยาที่กำลังเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดในปัจจุบัน 

ได้แก่อันตรกิริยาของยาในกลุ่ม Proton Pump Inhibitor 

(PPI) และยาอื่นอีกหลายชนิดที่มีผลลดระดับยาในเลือด   

ของ clopidogrel ลง (ในบางกรณลีดลงมากถงึเกอืบรอ้ยละ 

50) ยาเหล่านั้นได้แก่ esomeprazole, omeprazole,    

cimetidine, fluconazole, ketoconazole, voriconazole, 

fluoxetine, fluvoxamine และ ticlopidine140, 141

 การสั่งยาหลายชนิดร่วมกันโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน 

(polypharmacy) หรอืการจา่ยยาซำ้ซอ้น ซึง่จดัเปน็การใชย้า 

อย่างไม่สมเหตุผลน้ัน นอกจากจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็น 

ขึ้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาซึ่งทำให้ประสิทธิผล    

ของยาบางชนิดลดน้อยลงส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลจนต้อง

เพิ่มขนาดยาขึ้น และทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

 เป็นที่ทราบกันดีว่า แพทย์จำนวนมากนิยมจ่ายวิตามิน 

ให้กับผู้ป่วยในโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาด้วยโรคใด 

ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้สูงอายุ และวิตามินที่ 

นิยมจ่ายกันมากที่สุดคือ multivitamin วิตามินบีรวม และ 

วิตามิน B1-6-12 เช่น ในกรณีของนางยุพินซึ่งได้รับ MTV 

(multivitamin) จากโรงเรียนแพทย์

และนายหยดซึง่ไดร้บัวติามนิบรีวมจากโรงพยาบาลในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค 

พาร์กินสัน

 ข้อท่ีควรพิจารณาคือ ผู้ป่วยท้ังสองต่างได้รับยา levodopa 

ในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยนางยุพินได้ Madopar® 

(levodopa + benzerazide) และนายหยดได้ Syndopa® 

(levodopa + carbidopa) ทั้งนี้ในเอกสารกำกับยาของยา

ที่มี levodopa เป็นส่วนประกอบต่างระบุว่ายามี drug 

interaction กับ pyridoxine (วิตามินบี 6) โดย pyridoxine 

อาจลดผลในการรักษา (therapeutic effect) ของ levodopa 

ลง120-124 (ยกเว้นมีการใช้ carbidopa ร่วมด้วย125) การงด

ความไม่คุ้มค่าเนื่องจากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา 

อันเป็นผลจากการจ่ายยาในลักษณะ polypharmacy 
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ข-41คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

 การใช้ยาอย่างคุ้มค่าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแพทย์ได้ทำการ

ชั่งน้ำหนักระหว่าง “ประโยชน์จากยา” กับ “ค่าใช้จ่าย + 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยา + ภาระในการใช้ยาของผู้ป่วย 

(การต้องกินยาทุกวัน การต้องไปพบแพทย์และรับยาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง การเจาะเลอืดเพือ่ตดิตามผลการรกัษาและตดิตาม

อันตรายจากยา)” หากประโยชน์มีน้อย น้ำหนักจะตกอยู่กับ

สมการด้านขวามือ ทำให้การใช้ยานั้นไม่เกิดความคุ้มค่า 

และไม่ควรกระทำ การพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพของ 

ผู้ป่วยอย่างรอบด้านเรียกว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 ตัวอย่างเช่น กรณีการใช้ยาลดไขมัน ผู้ป่วยทั่วไปมักได้ 

รับยาลดไขมันเสมอเมื่อตรวจพบความผิดปกติของไขมันใน 

เลือดจากการตรวจเช็คร่างกายประจำปี ซึ่งในหลายกรณี   

อาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

ทำใหเ้กดิการใชย้าทีไ่มคุ่ม้คา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เลอืกใช ้

statin ที่มีราคาแพง ความไม่คุ้มค่าก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น

 กรณีตัวอย่าง

 นายสมชาย อาย ุ46 ป ีตรวจรา่งกายประจำปทีีโ่รงพยาบาล 

เอกชนพบว่า มี total cholesterol 227 mg/dL (border line 

high) LDL-C 172 mg/dL (high) HDL-C 33 mg/dL (low) 

นายสมชายไมม่โีรคประจำตวัใดๆ และไมส่บูบหุรี ่ไมม่ปีระวตั ิ

โรคหัวใจในครอบครัว แพทย์แจ้งว่าจากการติดตามค่า 

HDL-C มาระยะหนึ่ง พบว่า HDL-C ยังต่ำอยู่จึงสั่งจ่ายยา 

rosuvastatin ชนิด 10 มก. ให้ 40 เม็ด (ใช้ได้นาน 80 วัน) 

โดยให้กินครั้งละครึ่งเม็ด นายสมชายเสียค่ายาไปเป็นเงิน 

2,800 บาท (ประมาณ 12,800 บาท/ป)ี ผูป้ว่ยกนิยาไปเพยีง 

ครึง่เมด็แลว้ตดัสนิใจไมก่นิยาอกี หลงัจากทบทวนดว้ยตนเอง 

แล้วเกรงว่าการกินยาอาจเกิดผลข้างเคียงเนื่องจากแพทย์  

แจง้วา่ใหร้ะวงัการเจบ็กลา้มเนือ้หลงักนิยา (พบได ้3-13%105) 

จึงต้ังใจจะควบคุมไขมันด้วยการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึนร่วมกับ 

การควบคุมอาหาร

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 เมื่อคำนวณด้วย Framingham/ATP III point scores 

in men102 จากเกณฑอ์าย ุคา่ total cholesterol ประวตักิาร 

สบูบหุรี ่คา่ HDL-C และความดนัเลอืด พบวา่ไดค้ะแนนเทา่กบั 

3+5+0+2+0 = 10 คะแนน ทำนายว่ามีความเสี่ยงต่อโรค 

หลอดเลือดหัวใจใน 10 ปีเท่ากับ 6% หรือ 0.6% ต่อปี 

การให้ยาจึงมีประโยชน์น้อยมาก การตัดสินใจไม่ใช้ยาและ 

มุ่งควบคุมไขมันด้วยการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึน และการควบคุม 

อาหารจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุผล

 เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการเงิน นายสมชายได้รับ

วงเงินจากการประกันสุขภาพจากบริษัทที่ทำงานอยู่ในการ 

รกัษาโรคแบบผูป้ว่ยนอกไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ป ีซึง่หากยงั 

ใช้ยาเดิมต่อไปวงเงินดังกล่าวจะหมดไปโดยไม่มีเหลือสำหรับ 

การรักษาการเจ็บป่วยอื่นอีก

 จากกรณีตัวอย่างข้างต้น พบว่าการให้ยาลดไขมันไม่ใช่ 

ทางเลือกที่คุ้มค่า เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม การแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมได้แก่ การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายจะ 

เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพในองค์รวมมากกว่าการแนะนำให้ 

ผู้ป่วยใช้ยาเพื่อลดไขมัน และหากผู้ป่วยไม่สามารถลด 

LDL-C และเพิ่ม HDL-C ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

หลังจากได้พยายามควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย 

อย่างเต็มที่แล้ว การใช้ simvastatin (generic) ย่อมเป็น 

ทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการใช้ rosuvastatin

 อนึง่แมม้หีลกัฐานจากงานวจิยั The Measuring Effects 

on Intima-Media Thickness: an Evaluation of 

Rosuvastatin (METEOR) trial108 ที่พบว่า rosuvastatin 

ช่วยป้องกันไม่ให้ผนังหลอดเลือดแดง carotid มีความหนา

เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มี LDL-C สูง แต่ผลของงานวิจัยนี้ยังไม่ 

สามารถแปลได้ว่าจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยทั้ง 6 รายที่เกิดอาการ

ของโรคหัวใจขึ้นระหว่างการทดลองนี้เป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่ใช้ 

rosuvastatin ท้ังส้ิน นอกจากน้ีการจะเห็นผลลัพธ์ในการลด 

ความหนาของผนงัหลอดเลอืดดงักลา่วตอ้งใช ้rosuvastatin 

ในขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน ไม่ใช่ 5 มิลลิกรัมต่อวัน 

เช่นกรณีของนายสมชาย  
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 การวิเคราะห์ความสมเหตุผลในการลงทุนด้านสุขภาพ 

อาจพิจารณาได้อีกวิธีหนึ่งด้วยการคำนวณ “ผลกำไร” ที่ 

เกิดขึ้นจากการลงทุนนั้น ด้วยการนำค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

จาก health intervention มาหักลบออกจากค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้นหากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคนั้น 

 ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ (2004)111 

เพ่ือพิจารณาว่าควรให้วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสแก่ประชากร 

เด็กทุกคนเมื่อเด็กมีอายุครบ 15 เดือนหรือไม่ ผลการศึกษา 

พบวา่สงัคมมตีน้ทนุในการรกัษาโรคอสีกุอใีส 11.8 ลา้น US$ 

ต่อปี ($188 ต่อผู้ป่วย 1 คน) ในขณะที่รัฐต้องลงทุนในการ 

ให้วัคซีนเป็นเงิน 3.3 ล้าน US$ ต่อปี ($83 ต่อคน) ดังนั้น 

สังคมจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 8.5 ล้าน US$ ต่อปี โดยมี 

cost-benefit ratio เท่ากับ 2.3 (188 หารด้วย 83) หรือ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่รัฐลงทุนในการให้วัคซีน 

สังคมจะได้กำไร 2.3 ดอลลาร์

 อน่ึงต้นทุนในการรักษาโรคอีสุกอีใสในการศึกษาน้ีหมายถึง 

ค่ายา ค่าใช้จ่ายในการรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักไว้รักษาใน 

โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของรัฐที่ห้องฉุกเฉินและคลินิก 

ค่าสูญเสียประสิทธิผลในการทำงานเนื่องจากผู้ปกครองต้อง

หยุดงานเพื่อดูแลเด็กป่วย ค่าสูญเสียเวลาในการเรียนของ 

เด็กที่ต้องหยุดเรียน ส่วนต้นทุนในการให้วัคซีนหมายถึงค่า 

วัคซีน ประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคได้ 90% 

และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขผลข้างเคียงจากวัคซีน 

Cost Benefit Analysis (CBA)

 ทุกประเทศทั่วโลก ต่างมีมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม 

ค่าใช้จ่ายของยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุผล

 มาตรการด้านการให้ความรู้และการขอความร่วมมือ 

เพียงประการเดียวมักไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุม 

ค่าใช้จ่าย

 ในหลายประเทศจึงต้องออกเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือกฎหมาย (legistration) ให้ผู้สั่งใช้ยาจำเป็นต้องปฏิบัติ

ตามตัวอย่างเช่น ในประเทศไอซ์แลนด์ได้ออกกฎหมายให้ 

สถานพยาบาลต้องใช้ยาท่ีมีราคาประหยัดกว่า ได้แก่การกำหนด 

ให้ใช้ยาพ้นสิทธิบัตร (generic drug) และการเปลี่ยนยาที่ 

มรีาคาแพงในกลุม่เดยีวกนัเปน็ยาทีม่รีาคาประหยดักวา่ โดย 

ทำควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลแก่แพทย์ด้วยวิธีการต่างๆ ใน 

ช่วงแรกของการดำเนินการ (มค.-มีค. 2009) ได้กำหนดให้

สถานพยาบาลเปลีย่นยาในกลุม่ PPI ไดแ้ก ่esomeprazole, 

rabeprazole และ lanzaprazole ซึง่มสีดัสว่นการใช ้64%, 

16% และ 6% ตามลำดบัใหเ้ปน็ omeprazole และเปลีย่นยา 

atorvastatin กับ rosuvastatin ให้เป็น simvastatin 

จากการติดตามผลในช่วง 6 เดือน (มีค.-สค. 2009) พบว่า

สามารถประหยัดเงินไปได้ประมาณ 130 ล้านบาท ในช่วง 

ถัดไป (ตค.-พย. 2009) จะกำหนดให้เปลี่ยนการใช้ iben-

dronate และ risedronate ไปเป็น alendronate รวมทั้ง 

เปลี่ยนการใช้ angiotensin receptor agonist ไปเป็น 

ACEI115

 สาเหตุสำคัญที่ประเทศไอซ์แลนด์สามารถออกกฎหมาย

ดังกล่าวได้ เพราะประเทศไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ 

ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินท่ีร้ายแรงประเทศหน่ึงในช่วง 

ปี พ.ศ. 2551-2552 ด้วยการล้มลงของธนาคารใหญ่ทั้ง 3 

แหง่ของประเทศ เมือ่ดจูากขนาดของเศรษฐกจิของประเทศ

ไอซ์แลนด์ การที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งล้มลงจัดเป็นวิกฤติ 

เศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การ 

เงินของโลก

การออกกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฏหมายเพือ่ควบคมุ 

การใช้ยาให้เกิดความคุ้มค่า

Relative to the size of its economy, Iceland’s 
banking collapse is the largest suffered by any 
country in economic history.116
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 ประเทศไทยเองก็ประสบปญัหาวกิฤติเศรษฐกจิในระดับ

รุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งยังประสบวิกฤติอื่นๆ อีกหลาย

ประการที่ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป 

ได้ยากและช้ากว่าประเทศอื่นๆ หากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ไมต่ระหนกัวา่ปญัหาการใชย้าอยา่งไมคุ่ม้คา่ เปน็วกิฤตทิีต่อ้ง 

แกไ้ขอยา่งจรงิจงัและเรง่ดว่น ความหายนะทางการเงนิ การ 

คลัง ก็จะยิ่งถูกซ้ำเติมจนยากที่จะแก้ไขเยียวยา

 การใชย้าอยา่งคุม้คา่ ตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญในการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล แต่ 

เงือ่นไขนีม้กัถกูละเลยเนือ่งจากแพทยจ์ำนวนมากมคีวามรบั

รูเ้กีย่วกบัราคายา (cost awareness) ในระดบัตำ่ รวมทัง้ยงั 

ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับหลักการด้านเศรษฐ- 

ศาสตร์สาธารณสุข จึงไม่สามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางคลินิก

 การใช้ยาอย่างคุ้มค่า เป็นหลักการเดียวกันกับการใช้ยา 

อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 การใช้ยาอย่างคุ้มค่าสมเหตุผล มีหลักที่เป็นข้อปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้

 • ใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น (ใช้ยาเมื่อมีข้อบ่งชี้)
 • หยุดยาเมื่อหมดความจำเป็น
 • ไม่ใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน
 • ไม่สั่งยาสำหรับทุกอาการของผู้ป่วย 
 • ใช้ยาที่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของยาอย่าง 

แท้จริงเท่านั้น

 • หลีกเลี่ยงยาที่มีความเสี่ยงสูง
 • สั่งยาด้วยชื่อสามัญทางยา

 • เชือ่มัน่วา่ยา generic ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนดว้ยกฏ 
เกณฑ์ตามระบบปัจจุบันมี therapeutic equivalent 

กับยาต้นแบบ

 • จัดทำเภสัชตำรับของสถานพยาบาลให้มีคุณสมบัติ 

เป็นบัญชียายังผล (effective list)

 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

 • ใช้ยาอย่างเป็นข้ันตอน เช่น ใช้ยาในบัญชี ก. ก่อนบัญชี 

ข. ค. และ ง. ตามลำดับ หรือใช้ยาเป็นข้ันตอนตาม 

standard treatment guideline

 • ใช้ยาตามศักยภาพของผู้ใช้และสถานพยาบาล เช่น 

บัญชี ค. ง. และ จ. ควรใช้โดยแพทย์ผู้มีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มค่าของยาดังกล่าว โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งยาในบัญชี จ. ต้องใช้ตามแนวทาง 

กำกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด

 • ประเมินความคุ้มค่าของยาด้วยมุมมองทางสังคม 
มากกว่าที่จะประเมินด้วยมุมมองของปัจเจกบุคคล

สรุป
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 • นอกจากคำนงึถงึความคุม้คา่แลว้ ตอ้งคำนงึถงึความ 
สามารถในการจา่ย (affordability) ของสงัคมประกอบ 

ด้วยเสมอ

• คำนึงเสมอว่ายาที่มีความคุ้มค่าตามเกณฑ์ของต่าง 

ประเทศ (เชน่ ภาวะกระดกูพรนุ) อาจไมม่คีวามคุม้คา่ 

ตามเกณฑ์ความสามารถในการจ่ายของประเทศไทย

• สั่งยาโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่ม 

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ หรอืผู้ปว่ยทีจ่่าย 

เงินเอง ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยในระบบหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติและประกันสังคม

• สั่งยาแต่ละครั้งในปริมาณที่พอเหมาะ

• ตรวจสอบเสมอว่าผู้ป่วยมียาเหลือในปริมาณเท่าใด 

และสั่งจ่ายยาเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความสูญ

เปล่าจากยาที่ไม่ได้ใช้

• พจิารณาสขุภาพของผูป้ว่ยแบบองคร์วม โดยหลกีเลีย่ง 

การใช้ยาหากประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 

ภาระในการใช้ยา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยา

• ใหค้วามรว่มมอื และปฏบิตัติามกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้กองทุนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

และสวัสดิการภาครัฐ สามารถให้เบิกจ่ายค่ายานั้น 

ได้อย่างยั่งยืน

 ทา้ยทีส่ดุ ปญัหาการใชย้าอยา่งไมคุ่ม้คา่นา่จะถกูแกไ้ขได้

โดยง่ายหากแพทย์ทุกท่านมีความระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็น 

“ผู้เฝ้าประตูคลังสมบัติของชาติ” (gatekeeper of the 

national resources) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเงินของประชาชนทุก

คนในประเทศไมใ่หถ้กูใชจ้า่ยไปอยา่งไรป้ระสทิธผิล ฟุม่เฟอืย 

หรือไม่คุ้มค่า อันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งที่จะ 

ตอ้งถอืเปน็พนัธกจิในการปลกูจติสำนกึดงักลา่วใหเ้กดิขึน้กบั

บัณฑิตของตนทุกๆ คน และร่วมมือกันปรับเปล่ียนหลักสูตร 

เพื่อให้หลักประกันแก่สังคมได้ว่าบัณฑิตของตนจะมี com-

petency อย่างแท้จริงในการส่ังใช้ยาได้อย่างคุ้มค่าสมเหตุผล
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แพทยทุกทานควรยึดหลักสากลวา “Medicines should 

be prescribed only when they are necessary” 

และในทุกๆ กรณีไดพิจารณาแลววาผูป่วยจะไดประโยชน 

จากยาเหนอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อยางชดัเจน โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการใชยากับหญิงตั้งครรภ เนื่องจากตองพิจารณา 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภมารดาดวย (ดูหัวขอ

การใชยาในหญิงตั้งครรภดานลาง)

 การอธิบายใหผูป่วยทราบทางเลือกตางๆ ในการรักษา 

และมีสวนรวมในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาผูป่วยยินยอมใชยาตามที่แพทยแนะนำ 

(ดหูวัขอการใชยาใหเกดิประโยชนสงูสดุดานลาง) ควรอธบิาย 

ใหผูป่วยสามารถแยกแยะผลขางเคียงจากยาออกจากอาการ 

ตางๆ ซึง่เปน็ผลของโรคทีผู่ปว่ยเปน็ และควรอธบิายใหผูปว่ย 

ทราบวาการรักษาดวยยาบางชนิดอาจไมเห็นผลการรักษา 

อยางรวดเร็ว

 แพทยไมควรใชยาอยางพร่ำเพร่ือ และไมควรมีความเช่ือผิดๆ 

วาการจายยาหลายชนิดรวมกันใหกับผูป่วย เป็นศิลปะใน 

การประกอบวชิาชพี แตควรยดึมัน่กบั หลกัสากลในการสัง่ยา 

นอยชนดิทีส่ดุใหกบัผูปว่ยตามความจำเปน็ ทัง้นีค้วรเขาใจวา 

ศิลปะในการประกอบวิชาชีพ หมายถึงความสามารถในการสราง 

ความเชือ่มัน่ ศรทัธา และลดความวติกกงัวลของผูปว่ย ญาต ิ

และบคุคลใกลชดิ ดวยความรูทีเ่ปน็วทิยาศาสตร ทกัษะการ 

สื่อสาร และจริยธรรมของแพทย เป็นสำคัญ

การใชยาใหเกดิประโยชนสงูสดุ การขาดความรวมมอืในการ 

ใชยาหมายถึงการท่ีผูป่วยใชยาไมครบตามท่ีแพทยส่ังหรือใช 

มากกวาทีแ่พทยตองการ เหตกุารณ ดงักลาวอาจเกดิขึน้ไดกบั 

ผูป่วย ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ท้ังท่ีเกิดดวยความต้ังใจและ 

ไมต้ังใจ ปัจจัยท่ีมีผลใหผูป่วยใชยาอยางไมถูกตองประกอบดวย

 ก.	ปัจจัยที่เกิดจากตัวแพทย

  • วัตถุประสงคในการใชยาของแพทยไมชัดเจน จึง

ไมสามารถสื่อสารใหผูป่วยยอมรับได

  • แพทยจายยาหลายชนิดรวมกันโดยไมจำเป็น

  • แพทยไมไดอธบิายใหผูปว่ยเขาใจวายาแตละชนดิ

ควรใชอยางไร

 ข.	ปัจจัยที่เกิดจากความเชื่อ	การยอมรับ	และการรับรู	

ของผูป่วย

  • ผูป่วยเช่ือวายาท่ีไดรับเป็นยาท่ีไมดี ไมมีประสิทธิภาพ 

ไมตรงกับโรคที่เป็น

  • ความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงจากยา

ของผูป่วยแตกตางจากแพทยผูสั่งใชยา

  • ผูป่วย ผูดูแล ผูปกครอง บุคคลใกลชิดกับผูป่วย 

ไมศรัทธาในตัวแพทย

  • ผูป่วยไมเห็นความสำคัญของการใชยาเนื่องจาก 

ไมไดรับการอธิบายอยางเพียงพอ

  • ผูป่วยเขาใจผิดวาเมื่ออาการของโรคดีขึ้น (เชน 

ความดันเลือดควบคุมไดแลว) ไมจำเป็นตองใชยาอีก

  • ผูป่วยมีสภาพรางกายที่ใชยาดวยความลำบาก 

เชนกลืนยาเม็ดยังไมเป็น (อายุนอยเกินไป) หรือกลืนไมได 

(มปีญัหาเกีย่วกบัการกลนื) มอืสัน่ หรอืสายตาพรามวัจนหยบิ 

ยาเม็ดเล็กเกินไปไมถนัด

  • อาการของผูป่วยไมบรรเทาตามความคาดหวังของ 

ผูป่วย หรือหายชากวาที่ผูป่วยคาด

 ค.	ปัจจัยที่เกิดจากขั้นตอนการสั่งยาและการจายยา

  • ผูป่วยไมไดรับยาจากหองยาอยางถูกตองตามที่ 

แพทยสั่ง

  • คำสั่งบนฉลากยาไมชัดเจน

  • วิธีการใชยายุงยาก ซับซอน

คำแนะนำ

คำแนะนำ
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  ง.	ปัจจัยที่เกิดจากคุณสมบัติของยา

  • เกิดผลขางเคียงจากยาท้ังท่ีเป็นอาการไมพึงประสงค 

จากยาจรงิ หรอืเปน็อาการตางๆ ทีไ่มสมัพนัธกบัยาแตผูปว่ย 

เชื่อวาเป็นผลจากยา

  • ลกัษณะยาไมนาใช เชนยานำ้ทีม่รีสขม หรอืยาเมด็ 

โตเกินไป 

  • ยามีคาใชจายสูง ผูป่วยท่ีตองรับภาระคายาเองไม 

สามารถใชยาไดตอเนื่อง

 แพทยและผูป่วยควรพูดคุยเพื่อตกลงกันถึงเป้าหมาย 

ในการรักษาโรค และวิธีการที่จะนำไปสูเป้าหมายดังกลาว  

แพทยควรคำนึงถึงลักษณะท่ีแตกตางกันระหวางบุคคล เชน 

ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ อาชีพ และระดับการศึกษา 

ที่อาจมีผลตอการยอมรับวิธีรักษาของแพทย

 การใหเวลากบัผูปว่ยและญาตใินการอธบิายถงึเหตผุล ใน 

การใชยาและผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนดวยภาษางายๆ จะชวย 

สรางเสริมความศรัทธาในตัวแพทย และสรางความเชื่อมั่น

ในการใชยาของผูป่วยอันจะนำไปสูความรวมมือเป็นอยางดี 

ในการใชยา การอธิบายซ้ำโดยเภสัชกร หรือพยาบาลจะยิ่ง

ชวยย้ำเตือนใหเกิดความรวมมือในการใชยาไดดียิ่งขึ้น การ

อธิบายใหผูป่วยทราบถึงทางเลือกในการรักษาอื่นๆ ที่ไมมี 

หลักฐานวาเป็นประโยชน จะชวยใหผูป่วยกลับมารับการรักษา 

ที่ถูกวิธีมากกวาจะเป็นการสงเสริมใหผูป่วยไปแสวงหาทาง 

เลือกที่ไมเหมาะสมเหลานั้น

 การเลือกยาและวิธีใชยาที่งายตอผูป่วยจะชวยใหผูป่วย 

ใชยาอยางตอเนื่องไดสะดวกขึ้น การใชยาบอยครั้งตอวันจะ

ลดความรวมมือในการใชยา ทั้งนี้การใชยาวันละครั้งหรือ 

สองครั้งจัดเป็นการใชยาที่สะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับการใช

ยาวันละ 3-4 ครั้ง การใชยาผสมอาจชวยลดจำนวนเม็ดยา 

ลงแตทำใหการปรบัขนาดยาทำไดยากขึน้ นอกจากนีย้าผสม

ที่นำยาใหมมาผสมกับยาเกาที่มีใชมานาน (เชนนำ ARB 

มาผสมกับยาขับปัสสาวะ หรือนำ thiazolidinediones 

มาผสมกบั metformin) กลบัทำใหราคายาโดยรวมแพงขึน้มาก 

ยาผสมเหลาน้ีจะไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ 

เนื่องจากการใชยาเดี่ยวมีความคุมคากวา

 ยาผสมบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายตอผู ป่วยเชน 

ยาคลายกลามเนื้อที่มี paracetamol เป็นสวนประกอบ 

อาจทำใหผูป่วยบางรายกิน paracetamol เพิ่มเติมไปอีก 

เนื่องจากความไมรูจนได paracetamol เกินขนาด สถาน 

พยาบาล ทุกแหงควรระบุคำเตือนที่ฉลากยาวา “ยานี้มี 

พาราเซตามอลเปน็สวนประกอบ” เมือ่จายยาผสมทกุชนดิทีม่ ี

paracetamol เป็นสวนประกอบเพื่อป้องกันปัญหาการใช 

paracetamol เกินขนาด

ยาเสรมิการรกัษา	(complimentary	medicine) ในปจัจบุนั 

มยีาทีใ่ชเสรมิการรกัษาใหเลอืกใชมากขึน้ รวมทัง้ยาสมนุไพร 

หลายชนิด (ดูรายละเอียดในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับยา 

สมุนไพร) ซึ่งบางกรณีอาจใชทดแทนการรักษาดวยยาแผน

ปัจจุบัน เชน การใชฟ้าทะลายโจรในการบรรเทาอาการเจ็บคอ 

แทนการใชยาปฏิชีวนะในโรคคออักเสบที่ไมไดมีสาเหตุจาก 

เช้ือแบคทีเรีย ผูป่วยควรไดรับคำแนะนำใหแจงรายช่ือยา 

ทุกชนิดที่ตนเองใชอยู นอกเหนือจากที่แพทยผู รักษาเป็น 

ผูจายใหเชนยาคุมกำเนิด รวมทั้งยาทางเลือก อาหารเสริม 

เกลือแรหรือวิตามินตางๆ ที่ผู ป่วยซื้อมาใชเองเชนโสม 

ใบแปะกวย แคลเซียม ฯลฯ เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยา 

ตอกันได

ชือ่สามญัทางยา	(generic	หรอื	non-proprietary	name)	

ในประเทศอังกฤษแพทยถูกสอนใหเขียนใบสั่งยาดวย 

ชือ่สามญัทางยา และ BNF (British National Formulary) 

ก็แนะนำใหแพทยเขียนชื่อยาดวย generic name ทุกครั้ง 

ทีส่ัง่ยา ซึง่โรงเรยีนแพทยตางๆ ในประเทศไทยกไ็ดยำ้เตอืน 

กบันกัศกึษาของตนในแนวทางขางตนเชนกนั การสัง่ยาดวย 

ชื่อการคาอาจเหมาะสมสำหรับยาสูตรผสมบางชนิดที่ไมมี 

ชื่อสามัญทางยา หรือยาบางชนิดที่แตละชื่อการคามี 

bioavailability แตกตางกนั และมคีวามสำคญัมากตอผูปว่ย 

บางรายที่อาจมีปัญหาในการควบคุมโรค หากเปลี่ยนชนิด 

ของยาในหลายกรณีการส่ังใชยาดวยช่ือสามัญทางยาชวยลด 

คาใชจายลงไดมากกวา 50 เทา

การใชยานอกขอบงใชท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย 

โดยทั่วไปบริษัทผูผลิตหรือผูจำหนายซึ่งถือทะเบียนยาจะมี 

ความรับผิดชอบทางกฏหมายตอผลิตภัณฑของตนเอง 

(product liability) หากยาน้ันถูกใชอยางถูกตองตามขอบงใช 

ท่ีไดรับอนุมัติ ตามคำเตือน ขอควรระวัง และขอหามใชและ 

ตามขนาดยาทีร่ะบไุว การใชยาในขอบงใชอืน่ๆ นอกเหนอืจาก 

คำแนะนำ
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ที่ระบุไวในเอกสารกำกับยาเป็นความรับผิดชอบของแพทย 

ผูสั่งใชยานั้น ขอมูลตางๆ ในคูมือการใชยาอยางสมเหตุผล

ตามบัญชียาหลักแหงชาติฉบับนี้เป็นขอมูลทางวิชาการซึ่ง 

อางอิงจากหลายแหลงขอมูลเชน BNF, Micromedex, 

Clinical Pharmacology บัญชียาหลักแหงชาติ รวมทั้ง 

เอกสารกำกับยาของเจาของผลิตภัณฑ ดังนั้นขอมูลในคูมือ 

การใชยาฉบับนี้จึงไมจำเป็นตองสอดคลองกับขอมูลของ 

บริษัทยา แตเป็นขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใชยาอยาง 

สมเหตุผลของผูสั่งใชยา

ยาและการขับขี่ยานพาหนะ ผูสั่งใชยาควรใหคำแนะนำ 

แกผูป่วยหากยาที่ใชอาจมีผลเสียตอการขับขี่ยานพาหนะ 

หรือการปฏิบัติกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ยาที่ทำใหเกิดอาการงวงซึม และควรเตือนผูป่วย ดวยวา 

การใชยาเหลาน้ีรวมกับแอลกอฮอลจะเสริมฤทธ์ิกันและทำให 

งวงซึมไดมากขึ้น นอกจากนี้แพทยควรหลีกเลี่ยงการสั่งยา

ที่ทำใหเกิดอาการงวงซึมหลายชนิดในคราวเดียวกัน เชน 

ยาตานฮิสทามีน ยาแกเวียนศีรษะ ยากลอมประสาท 

และยาคลายกลามเนื้อ

การเขียนใบสั่งยา

แพทยควรเขียนใบสั่งยาดวยความตั้งใจใหผูอื่นอานคำสั่ง 

ในการรกัษาไดถกูตอง ควรเขยีนใบสัง่ยาดวยปากกา ไมควร 

ใชดินสอ เขียนช่ือยาอยางถูกตองและไมใชอักษรยอท่ีไมเป็น 

มาตรฐาน เชน (PCM แทนชื่อยา paracetamol หรือ GG 

แทนชือ่ยา glyceryl guaiacolate หรอื 3B แทน B1-6-12) 

คำนวณเม็ดยาทุกรายการใหสอดคลองกับวันนัดเพื่อใหยา 

ทกุชนิดหมดในคราวเดยีวกนั ทีส่ำคญัควรสั่งใหผูป่วยนำยา

ทีไ่ดรบักลบัมาใหดทูกุครัง้เมือ่ถงึวนันดั ซึง่จะเปน็ประโยชน 

ในการตรวจสอบความรวมมอืในการใชยาของผูปว่ย รวมทัง้ 

ไมตองสั่งยาที่ยังเหลืออยูกับผูป่วยเพิ่มเติมโดยไมจำเป็น 

แพทยควรเขยีนใบสัง่ยา ดวยเหตผุลตามความจำเปน็ทางการ 

แพทย ไมควรเขียนใบสั่งยาตามการรองขอ การชักชวน 

หรอืการใหอามสิสนิจางของผูอืน่ และไมควรเขยีนใบสัง่ยาที ่

แตกตางกัน ระหวางบุคคลโดยพิจารณาจากสถานะทางสังคม 

ฐานะทางการเงิน หรือสถานะของการเบิกจาย

คำแนะนำในการเขียนใบสั่งยา

 1. ไมควรเขียนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมโดยไมจำเป็น เชน 

ควรเขียนขนาดยา 3 mg ไมใช 3.0 mg และไมใช 0.3 g 

 2. หากเป็นขนาดยาตั้งแต 1 กรัมควรระบุหนวยเป็น 

กรัม เชน 2 g ไมใช 2000 mg

 3. ขนาดยาต่ำกวา 1 กรัมควรระบุหนวยเป็นมิลลิกรัม 

เชน 500 mg ไมใช 0.5 g

 4. ขนาดยาตำ่กวา 1 มลิลกิรมัควรระบหุนวยเปน็ไมโคร 

กรัม เชน 300 microgram ไมใช 0.3 mg

 5. ถาจำเป็นตองระบุหนวยเป็นทศนิยม แตไมมีตัวเลข 

หนาจุดทศนิยม ควรเขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมดวย เชน 

0.5 ml ไมใช .5 ml

 6. การใชจดุทศนยิมยอมรบัไดหากระบขุนาดยาเปน็ชวง 

เชน 0.5-1 g

 7. หนวยไมโครกรัมและนาโนกรัมไมควรเขียนดวยอักษร 

ยอแตควรเขียนคำเต็มคือ microgram และ nanogram 

เชนเดียวกับคำวา unit ไมควรเขียนยอวา u

 8. ในทางการแพทยและเภสชักรรมใชหนวยวดัปรมิาตร

เป็น ml หรือ mL ไมใชหนวยเป็น cc

การเขียนใบสั่งยา
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rINN

aciclovir

amoxicillin

amfetamine

beclometasone

trihexyphenidyl

cefalexin

chlorphenamine

colecalciferol

colestyramine

colistimethate sodium

ciclosporin

dicycloverine

guaifenesin

indometacin

meticillin

procaine benzylpenicillin

tiabendazole

levothyroxine sodium

 12. ควรสัง่ปรมิาณยาใหพอดกีบัวนันดัหรอืเกนิกวา วนันดั 

ไมมากนัก เชนนัดผูป่วยในเวลา 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห 

ควรส่ังยาในปริมาณท่ีใชได 90 วันหรือ 84 วัน ไมใช 100 วัน 

ถาเปน็ไปไดควรสัง่ยาในปรมิาณทีเ่ปน็ทวคีณูของ 7 เนือ่งจาก 

ในปัจจุบันมียาจำนวนมากท่ีบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด หรือ 14 เม็ด 

หรือกลองละ 28 เม็ด

 13. หากมีการสั่งยาหลายรายการ ปริมาณยาที่สั่งควร 

สอดคลองกันในยาทุกรายการ

 14. เขียนอักษรยอภาษาละตินอยางถูกตอง ดังตัวอยาง 

ดังตอไปนี้ 

  p.o. = per os (กิน)

  a.c. = ante cibum (กอนอาหาร)

  p.c. = post cibum (หลังอาหาร)

  q.d. = quaque die หรือ o.d. = omni die  

    (วันละครั้ง)

  b.d. = bis die หรือ b.i.d. = bis in die 

    (วันละ 2 ครั้ง)

  t.d.s. = ter die sumendum หรือ 

    t.i.d. = ter in die (วันละ 3 ครั้ง)

  q.d.s. = quater die sumendum หรือ

    q.i.d. = quater in die (วันละ 4 คร้ัง)

  o.m. = omni name (วันละครั้ง ตอนเชา)

  o.n. = omni nocte หรือ h.s. = hora somni 

    (วันละครั้ง ตอนกลางคืน)

  p.r.n. = pro re nata (เมื่อตองการ)

  q. 4 h. = quaque 4 hora (ทุก 4 ชั่วโมง)

  stat = immediately (ใหทันที)

 ขอสังเกต ในประเทศไทยนิยมเขียนโดยไมมีจุลภาค 

 หมายเหตุ ตัวยอ o.d. อาจหมายถึง oculus dexter (ตาขวา) 

ไดดวย

 15. ระบุรูปแบบยาใหชัดเจน เชน tablet, capsule, 

rectal suppo, vaginal suppo รวมกับการใหคำอธิบายที่

ชัดเจนแกผูป่วย ท้ังน้ีเคยมีกรณีผูป่วยนำยาชนิดเหน็บชองคลอด 

ไปกินเนื่องจากไมไดรับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชยาอยาง 

เหมาะสม

ระบบอื่น

Acyclovir

Amoxicillin

Amphetamine

Beclomethasone

Benzhexol

Cephalexin

Chlorpheniramine

Cholecalciferol

Cholestyramine

colistin sulphemethate

 sodium

cyclosporine

dicyclomine

guaiphenesin

indomethacin

methicillin

procaine penicillin

thiabendazole

thyroxine sodium

การเขียนใบสั่งยา

 9. เมื่อสั่งยาใหผูป่วยใชแบบ p.r.n. (ใชเมื่อตองการ) 

ควรระบุชวงหางระหวางยาแตละมื้อไวดวย เชน 1 tab 

p.o.q 4 h p.r.n. for fever ไมใช 1 tab p.r.n.

 10. การสั่งยาที่เป็นของเหลว (โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก) 

ที่ไมใชจำนวนเต็มของ 1 หรือ 2 ชอนชา ควรให syringe 

ดูดยากับผูปกครองเพ่ือใหยากับเด็กไดอยางถูกตองตามปริมาณ 

ที่แพทยระบุ เชน 1 ml หรือ 3.5 ml เป็นตน

 11. เขียนชื่อยาและรูปแบบของยาอยางชัดเจน อยาใช 

ตัวยอ และควรใชชื่อที่ไดรับอนุมัติอยางเป็นทางการเทานั้น 

ท้ังน้ีบัญชียาหลักแหงชาติใชช่ือยาตาม rINN-Recommended 

International Non-proprietary Name (เชนเดียวกับ 

BNF) ในขณะที่ตำราอื่นๆ อาจใชชื่อตาม BAN (British 

Approved Name) หรือ United State Adopted Name 

(USAN) ดานลางแสดงตัวอยาง การสะกดชื่อยาที่ตางกัน 

ระหวางชื่อ rINN กับระบบอื่น
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ค-5คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

ผลขางเคียงจากยา

 ยาทกุชนดิมผีลขางเคยีง การใชยาโดยไมรอบคอบจะเพิม่ 

ความเสี่ยงจากอันตรายของยา การป้องกันอันตรายจากยา 

เป็นส่ิงท่ีควรใหความสำคัญเป็นอันดับแรกในการส่ังใชยาเม่ือ 

พบผลขางเคียงควรจดบันทึกไวอยางชัดเจน และรายงานกลับ 

ไปยงัหนวยงานทีร่บัผดิชอบ เชน กรอกขอมลูลงในแบบฟอรม 

เพื่อรายงานผลขางเคียงแลวสงกลับไปยังสำนักงานคณะ- 

กรรมการอาหารและยา (แบบฟอรมดังกลาวมีบรรจุไวกอน

ปกหลงัของบญัชยีาหลกัแหงชาต ิสงไดโดยไมเสยีคาใชจาย) 

แพทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทยทุก 

ระดับควรใหความสำคัญกับการรายงานผลขางเคียงเพื่อให 

ผูเกี่ยวของสามารถติดตาม ประเมิน และกำหนดมาตรการ

ลดความเสีย่งจากการใชยาในคนไทยไดทนัทวงท ีโดยไมตอง 

พึ่งพาขอมูลความปลอดภัยของยาจากตางประเทศเพียง 

แหลงเดียว โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทยควรเป็น 

ตัวอยางท่ีดีในการรายงานและติดตามความปลอดภัยจากการ 

ใชยารวมกับการเฝ้าติดตามผลขางเคียงท่ีสำคัญของยาท่ีใชกัน 

อยางกวางขวาง เชนติดตาม hepatotoxicity จาก nimesulide 

และ chlorzoxazone • anaphylaxis จาก tolperisone 
• aplastic anemia จาก orphenadrine • drug 

dependence จาก carisoprodol • rhabdomyolysis 

จาก fenoverine • parkinsonism จาก cinnarizine/

flunarizine

การป้องกันผลขางเคียงจากยา	

ผลขางเคียงจากยาอาจป้องกันไดงายและไดผลดีที่สุดดวย

การไมใชยา และดวยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้

 • ควรถอืเปน็ขอปฏบิตัวิาไมควรใชยาทกุชนดิจนกวา จะ 
แนใจวามีขอบงชี้ที่ดีในการสั่งยา ถาผูป่วยตั้งครรภควร 

หลีกเลี่ยงยาทุกชนิด ยกเวนมีความจำเป็น

 • การแพยาเป็นอาการสำคัญประการหนึ่งของการเกิด 

ผลขางเคียงจากยา กอนใหยาตองถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ปฏกิริยิาจากการใชยาในอดตีของผูปว่ยเสมอ และตรวจสอบ 

ประวัติการแพยากับแฟ้มประวัติของผูป่วยเสมอกอนการส่ังยา 

ทุกครั้ง

 • ถามผูปว่ยเสมอวาผูปว่ยกำลงัใชยาชนดิใดอยู รวมทัง้ 
ยาทางเลือก สมุนไพร อาหารเสริม วิตามิน ยาคุมกำเนิด 

เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยาขึ้นได

 • อาย ุภาวะการทำงานของตบัและไต อาจมผีลตอการ 
ขจัดยาและการขับยาออกจากรางกาย ซึ่งควรใชยาในขนาด

ลดลงหรือหลีกเลี่ยงการใชยาบางชนิด จึงควรตรวจสอบกับ

ขอมูลยาแตละชนิดกอนใชยาในผูป่วยเหลานี้ รวมทั้งภาวะ 

โรคตางๆ หรือโรคทางพันธุกรรมบางชนิด (เชน G6PD 

deficiency) ก็อาจมีผลตอการเลือกยาและขนาดยาที่ใช

 • ใชยานอยชนดิทีส่ดุทีเ่ปน็ไปได ไมสัง่ยาใหกบัทกุอาการ 
ท่ีผูป่วยระบุซ่ึงอาจหายเองไดเม่ือโรคบรรเทาลงหรือเม่ือสาเหตุ 

ของโรคไดรับการควบคุม

 • ย้ำใหแนใจวาผูสูงอายุและผูป่วยอื่นๆ เขาใจวิธีใชยา 
โดยเฉพาะยาที่มีวิธีใชยุงยาก ซับซอน 

 • ผูสั่งใชยาควรสั่งยาที่ตนเองคุนเคย และมีความรู 

เกีย่วกบัยานัน้อยางด ีการใชยาใหมควรศกึษาใหดกีอน ใชยา 

และควรเตือนตนเองวายาใหมคือยาที่ยังไมรู อันตรายที่	

แทจริงจากยา แพทยจึงไมควรใชยาใหมอยางพร่ำเพรื่อ 

โดยเฉพาะการใชยาใหมดวยเหตุผลวาผูป่วยเบิกคายาได

 • หากยาใดมผีลขางเคยีงรนุแรงทีอ่าจเกดิขึน้ ผูปว่ยควร 
ไดรบัการเตอืนและอธบิายวธิสีงัเกตตลอดจน ขอปฏบิตัหิาก

เกิดผลขางเคียงดังกลาว

 • ใชยาตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวในบญัชยีาหลกัแหงชาต ิคอื 

ใชยาบัญชี ก. และ ข. กอนยาในบัญชี ค. และ ง. รวมทั้ง

อานขอแนะนำและเงือ่นไขการใชยาในบญัชยีาหลกัแหงชาติ

ดวยความตั้งใจ

 • ผูสั่งใชยาในบัญชี จ(2) จำเป็นตองใชยา ตรงตามขอ

บงชี้ที่ระบุไวอยางเครงครัด มิฉะนั้นสถานพยาบาลจะไมได

รับการชดเชยยาราคาแพงที่ไดจายไปกับผูป่วย

 • หลีกเลี่ยงการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งจะ 

ชวยลดอันตรายจากการใชยาลงได เนื่องจากยาที่มีขอสงสัย 

ดานความปลอดภัยจะไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ 

เชน nimesulide, fenoverine, paracetamol injection, 

cinnarizine/flunarizine, immediate released nifedipine 

และ muscle relaxant บางชนิด เป็นตน มียาหลายชนิดที่ 

ไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ และตอมาได 

ถอนทะเบียนไปเนื่องจากความไมปลอดภัยของยา เชน 

ผลขางเคียงจากยา
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 แอสไพริน การใสผงยาแอสไพรินไวระหวางรองเหงือก 

(หรืออมยาที่ละลายไวในปาก) เพื่อบรรเทาอาการปวดฟัน 

อาจทำใหเกิดฝ้าขาวขึ้นในบริเวณดังกลาวซึ่งตอมาจะกลาย 

เป็นแผล

 เยื่อบุชองปากเป็นแผลไดงายจากการใชยาบางชนิด โดย 

เฉพาะยาในกลุม cytotoxic	agent เชน methotrexate 

ยาอื่นๆ ที่ทำใหเกิดแผลในชองปากไดแก gold,	 NSAID,	

pancreatin,	penicillamine	และ	proguanil สวนยาในกลุม 

ACE inhibitor (โดยเฉพาะ captopril) อาจชักนำใหเกิด 

อาการปากอักเสบ (stomatitis) ได

 โรค erythema multiforme (รวมท้ังกลุมอาการ Steven- 

Johnson) เป็นผลขางเคียงจากยาหลายชนิดรวมทั้ง ยา 

ตานแบคทีเรีย	 sulfonamide	 และอนุพันธของซัลฟา	

รวมท้ังยากันชัก ซ่ึงอาจทำใหเกิดแผลชนิดรุนแรงในชองปาก 

รวมกับผื่นที่มีลักษณะเฉพาะที่ผิวหนัง สวนแผลในปากที่ 

เกิดรวมกับ toxic epidermal necrolysis (กลุมอาการ Lyell) 

ก็อาจเกิดขึ้นไดจากยากลุมเดียวกันกับที่กลาวมา

 การเป็นฝ้าขาวในชองปาก (lichenoid eruptions) อาจ 

เกดิขึน้กบัการใช NSAID,	methyldopa,	chloroquine	ยา	

ตานเบาหวานชนิดกิน	thiazide และ gold ซึ่งตองแยกอ

อกจากฝ้าขาวในชองปากจากเช้ือราแคนดิดาซ่ึงเป็นผลขางเคี

ยง จากยาตานแบคทเีรยี ยากดภมูคิุมกนั รวมทัง้ยาสเตรอยด	

ชนิดสูด

ฟัน 

อาจเกิดคราบสีน้ำตาลติดที่ฟันจากการใชยาบวนปากที่มี 

chlorhexidine แตขจัดออกไดดวยการขดัฟัน ธาตเุหลก็ใน 

รูปของเหลวอาจทำใหเคลือบฟันเปล่ียนเป็นสีดำ co-amoxiclav	

อาจทำใหมีการติดสีของเคลือบฟันได บางแตพบไดนอย

 การเปลี่ยนสีอยางถาวรของฟันเกิดไดบอยที่สุดจาก 

tetracycline ซ่ึงผลขางเคียงน้ีเกิดข้ึนไดกับเด็กจากการใชยา 

กับหญิงตั้งครรภ (อายุครรภตั้งแต 4 เดือน) และการใชยา

กบัเดก็แรกเกดิจนถงึอาย ุ12 ป ีจงึหามใชยานีก้บัหญงิตัง้ครรภ 

มารดาที่ใหนมบุตร และเด็กอายุต่ำกวา 12 ปี ยาในกลุมนี้ 

ทุกชนิดทำใหเกิดการเปลี่ยนสีอยางถาวรของฟันซึ่งอาจ 

เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงสีเทา

 

ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นกับอวัยวะตางๆ	ในชองปาก

ผลขางเคียงตออวัยวะตางๆ ในชองปากอาจเกิดจากผลของ 

การสัมผัสกับยาโดยตรงหรือเป็นผลจากฤทธ์ิของยาทาง systemic 

ผลตออวัยวะตางๆ ไดแก 

เยื่อบุชองปาก

การอมยาบางชนิดหรือยาท่ีใชทาหรือป้ายในชองปากบางชนิด 

อาจทำใหเกิดการระคายเคืองเฉพาะที่หรือการแพยาซึ่งนำ 

ไปสูการอักเสบและการเป็นแผลในชองปาก 

rofecoxib, valdecoxib, lumiracoxib, tegaserod และ 

gatifloxacin หรือถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนในบางประเทศ 

เชน etoricoxib และ moxifloxacin

 • ไมฉีดยาใหกับผูป่วยโดยไมมีขอบงช้ี เชนการฉีดยาลดไข 
ใหกับผูป่วย การฉีดยาปฏิชีวนะใหกับผูป่วยโรคหวัด-เจ็บคอ 

รวมทั้งการฉีดสเตรอยดใหกับผูป่วยที่มีอาการปวดเมื่อย

 • อานรายละเอียดเก่ียวกับยาบอยๆ แมวาเป็นยาท่ีคุนเคย 
เนื่องจากอาจมีขอมูลใหมดานความปลอดภัยเกี่ยวกับยาเกิด

ขึ้นตลอดเวลา หรือเป็นขอมูลที่ไมเคยรูมากอน เชน beta-

blocker อาจทำใหอาการของโรคสะเก็ดเงินเลวลง หามใช 

colestyramine กับผูท่ีมี triglyceride เกินกวา 400 mg/dl

 • ผูใชยาควรระลึกไวเสมอวา การสั่งยาที่ไมจำเป็นแก 

ผูปว่ย (เชนยาปฏชิวีนะ) เปน็การมอบผลขางเคยีงทีอ่าจเกดิ 

ขึน้จากยานัน้ใหกบัผูปว่ย ผูสัง่ใชยาบางคน กลาววาเหตทุีส่ัง่ 

ยาหลายชนิดใหกับผูป่วยก็เพื่อป้องกันการถูกฟ้องรองหาก 

ผูปว่ยไมไดรบัยาแลวอาการของโรคเลวลง ซึง่นาจะเปน็การใช 

เหตุผลในทางท่ีผิดและไมสอดคลองกับมาตรฐานการประกอบ 

วิชาชีพ ทั้งนี้เพราะหากมีการใหยาที่ไมจำเป็นกับผูป่วยแลว

เกิดผลขางเคียงท่ีรายแรงเชน anaphylaxis, Steven-Johnson 

Syndrome หัวใจหยุดเตนจาก QT prolongation หรือ 

ตับอักเสบจนเกิดตับวาย นาจะเป็นเหตุใหแพทยถูกฟ้องรอง

และโตแยงดวยหลกัฐานทางวชิาการไดยาก กวากรณทีีก่ลาว 

มาขางตน

 • ควรระลึกไวเชนเดียวกันวา การส่ังยาจำนวนนอยรายการ 

หรือการไมสั่งยาแตใหคำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับโรคและ 

การรบัฟงัปญัหาของผูปว่ยอยางตัง้ใจ เปน็สิง่ทีผู่ปว่ยประสงค 

มากกวาการใหยาจำนวนมากโดยปราศจากคำแนะนำ

ผลขางเคียงจากยา 
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 การกิน fluoride มากเกินไปทำใหเกิดภาวะ dental 

fluorosis ซึ่งทำใหเป็นจุดๆ บนเคลือบฟัน และบางสวน 

อาจเป็นรอยบุมเนื่องจากภาวะ hypoplasia ของเคลือบฟัน 

การใหฟลูออไรดเสริมอาจทำใหเคลือบฟันเปลี่ยนเป็นสีขาว 

เป็นหยอมๆ ไดหากเด็กไดรับฟลูออไรดมากเกินไปเมื่อเทียบ

กบัอาย ุการกะขนาดยาตองคำนงึถงึ ฟลอูอไรดทีเ่ดก็อาจไดรบั 

จากทางอื่นดวย

อวัยวะปริทันต	(periodontium) 

การขยายตวัเกนิของเหงอืกเปน็ผลขางเคยีงจาก phenytoin 

และบางครั้งอาจเกิดจาก ciclosporin หรือ	 nifedipine	

(รวมทั้ง calcium channel blocker อื่นๆ) 

 ภาวะเกล็ดเลือดต่ำอาจมีสาเหตุจากการใชยา (เชน 

ยาตานแบคทเีรยีบางชนดิ ยาตานไวรสับางชนดิ และยาตาน 

เชื้อราบางชนิด) และทำใหมีเลือดออกจากเหงือก ซึ่งอาจ 

เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ (เชน 

การแปรงฟัน)

ตอมน้ำลาย 

ผลขางเคียงของยาตอตอมน้ำลายที่พบบอยที่สุดคือภาวะ 

น้ำลายแหง (xerostomia) ซึ่งจะสงผลเสียตอสุขภาพ ใน 

ชองปาก ทำใหมีฟันผุไดงายและเกิดการติดเชื้อในชองปาก 

(โดยเฉพาะเชื้อแคนดิดา) ไดงาย ยาที่อาจทำใหเกิดภาวะ 

น้ำลายแหงคือ ยาตานฤทธิ์มัสคารินิก (แอนติโคลิเนอรจิก) 

ยาแกซึมเศรา (รวมถึงยากลุม tricyclic และ serotonin 

re-uptake inhibitor) ยาคลายกลามเนื้อ (เชน baclofen 

และ tizanidine) รวมทั้ง clonidine การใชยาขับปัสสาวะ

มากเกินไปอาจนำไปสูภาวะน้ำลายแหงไดเชนกัน

 ยาบางชนดิ (เชน clozapine, neostigmine) อาจเพิม่การ 

หลั่งน้ำลาย แตมักไมคอยเป็นปัญหานอกจากผูป่วยมีปัญหา

เกี่ยวกับการกลืน

 ผูปว่ยบางรายอาจมอีาการเจบ็บรเิวณตอมนำ้ลายซึง่อาจ

เป็นผลจากการใชยาลดความดันเลือด	 (เชน clonidine, 

methyldopa) และ vinca	alkaloid

 การบวมของตอมน้ำลายอาจเกิดจาก iodide ยาตาน 

ไทรอยด	phenothiazine	และ	sulfonamide

ผลขางเคียงจากยา 

การรับรส 

ยาหลายชนิดอาจทำใหการรับรสลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป 

เชน อาจรูสึกขมในปาก (metallic taste) ตัวอยางของยา 

เหลานั้นคือ amiodarone,	captopril	(และ	ACEI	อื่นๆ)	

carbimazole,	gold,	griseofulvin,	lithium,	metronidazole,	

penicillamine,	 propafenone,	 terbinafine	 และ 

zopiclone
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การสั่งใชยาในเด็ก
เด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งทารกแรกเกิดมีการตอบสนองตอยา

แตกตางจากผูใหญ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใชยากับ

ทารกแรกเกดิ (อายนุอยกวา 30 วนั) โดยเฉพาะการคำนวณ 

ขนาดยา ท้ังน้ีเพราะอาจเกิดพิษจากยาไดงายเน่ืองจากทารก 

แรกเกิดยังมีหนาท่ีการทำงานของไตและระบบเอนไซมตางๆ 

ไมสมบูรณ ตลอดจนกระบวนการเมแทบอไลตยาที่ตับก็ยัง 

ไมสมบูรณ ทำใหขจัดยาจากรางกายไดชา เชน lorazepam 

มีระยะครึ่งชีวิต 12 ชั่วโมงในผูใหญ แตมีระยะครึ่งชีวิตใน 

เด็กแรกเกิดนานถึง 42 ชั่วโมง 

 ไมควรฉีดยาใหเด็กโดยไมจำเป็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การฉีดยาลดไข และยาปฏิชีวนะ รวมถึงการใหน้ำเกลือโดย

ไมจำเป็น

 ไมควรรับเด็กไวในโรงพยาบาลโดยไมจำเป็น

 ควรหลีกเลี่ยงยาชนิดน้ำเชื่อม (รวมทั้งวิตามินซีชนิดเม็ด

ทีใ่ชอม) ในเดก็ เนือ่งจากอาจทำใหฟนัผไุดงาย ควรเลอืกยานำ้ 

ชนิดไมมีน้ำตาล รวมทั้งยาน้ำที่ไมผสมแอลกอฮอลดวย

 ควรตรวจสอบอนัตรกริยิากบันมกอนใชยาในเดก็ และควร 

เตอืนผูปกครองไมใหผสมยาลงในขวดนม เพราะเดก็อาจดดู

นมไมหมดขวดทำใหไดรับยาไมครบขนาด

 การใชยาในเด็กควรใชภายใตขอบงใชที่ไดรับอนุมัติ 

เป็นหลัก (หลีกเลี่ยงการใชยานอกขอบงใชที่ไดรับอนุมัติ)  

รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ไมไดรับอนุมัติใหใชกับเด็ก 

และควรตรวจ สอบเสมอวายาไดรับอนุมัติใหใชกับเด็กอายุใด 

ไดบาง (ในคูมือฉบับนี้ดูขอมูลดังกลาวไดที่หัวขอขนาดยา)

 ควรเตือนผูปกครองใหเก็บยาทุกชนิดใหไกลมือเด็ก

ผลขางเคียงในเด็ก หากพบผลขางเคียงใดๆ ในเด็กควรให 

ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรายงานผลขางเคียงดังกลาว 

เนื่องจากประสบการณการใชยาในเด็กมีจำกัด ผลขางเคียง 

สวนใหญที่ไดรับรายงานเกิดจากการใชยาในผูใหญ

 นอกจากน้ีการรายงานผลขางเคียงในเด็กยังมีความสำคัญ 

เป็นพิเศษ เนื่องจาก

 • ฤทธิ์ของยาตลอดจนเภสัชจลนศาสตรของเด็ก โดย 

เฉพาะเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก อาจแตกตางจาก ผูใหญ 

(เชนภาวะ paradoxical CNS stimulation จากยาตาน 

ฮิสทามีน)

การสั่งใชยาในเด็ก

 • ยาสวนใหญขึ้นทะเบียนโดยมีขอมูล การใชกับเด็กที่ 

จำกัด

 • ยาบางชนดิไมไดขึน้ทะเบยีนเพือ่ใชกบัเดก็แตถกูใชใน

ลักษณะ off label

 • ยาบางชนดิไมไดผลติมาเพือ่ใชเฉพาะกบัเดก็ บางครัง้ 

ทำใหการแบงขนาดยาใหกับเด็กอยางแมนยำทำไดยาก องคการ 

อนามัยโลกจึงพยายามรณรงคใหบริษัทยาผลิตยาในขนาด 

เม็ดยาท่ีเหมาะสมกับเด็ก (make children size medicine) 

 • ลักษณะผลขางเคียงท่ีพบในเด็กอาจแตกตางจากท่ีพบ 

ในผูใหญ (เชน kernicterus และ Reye’s syndrome

ขนาดยาในเด็ก	

คูมือการใชยาฉบับนี้พยายามบรรจุขนาดยาสำหรับเด็กไว 

อยางครบถวนเทาที่มีขอมูล ยกเวนกรณีที่ไมแนะนำใหใชยา 

นั้นกับเด็กเนื่องจากขาดขอมูลดานประสิทธิผล และความ 

ปลอดภัย หรือไมพบแหลงขอมูลที่แนะนำ ขนาดยาสำหรับ 

เด็กไว

 ขนาดยาในเดก็ควรคำนวณตามนำ้หนกัตวัของเดก็ ในบาง 

กรณีอาจระบุตามอายุของเด็กไดแก ทารกแรกเกิด (อายุไมเกิน 

30 วัน) ทารก (อายุไมเกิน 1 ขวบ) เด็กเล็ก (อายุ 1-6 ขวบ) 

หรอื เดก็โต (อาย ุ6-12 ป)ี หรอือาจคำนวณตามพืน้ทีผ่วิของ 

รางกาย

การคำนวณขนาดยาในเดก็ อาจคำนวณขนาดยาในเดก็จาก 

ขนาดยาในผูใหญ โดยการเทยีบเคยีงกบัอาย ุนำ้หนกัตวั หรอื 

พ้ืนท่ีผิวของรางกาย วิธีหลังสุดเป็นวิธีท่ีมีความนาเช่ือถือมาก 

ท่ีสุด ขนาดยาท่ีคำนวณไดไมควรมากกวาขนาดปกติท่ีกำหนด 

ไวในผูใหญ เชน ถาขนาดยาที่ใชคือ 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และขนาดปกตใินผูใหญคอื 320 มลิลกิรมั เดก็ทีม่นีำ้หนกัตวั 

เกินกวา 40 กิโลกรัม ควรไดรับยาไมเกิน 320 มิลลิกรัม

 น้ำหนักตัว ขนาดยาในเด็กอาจคำนวณไดจากขนาดยาที่

ระบไุวในรปูของ มลิลกิรมั/กโิลกรมั เดก็เลก็อาจตองการยาตอ 

น้ำหนักตัวสูงกวาผูใหญเน่ืองจากเด็กมีเมแทบอลิซึมท่ีสูงกวา 

ผูใหญ แตอาจมีปัญหาในการคำนวณ ดวยวิธีนี้กับเด็กอวน

เพราะจะทำใหไดรับยามากเกินขนาด วิธีที่เหมาะสมคือการ 

คำนวณจาก “น้ำหนักตัวท่ีควรจะเป็น” (ideal body weight) 

ซึง่ประมาณไดจากนำ้หนกัตวัและสวนสงู หรอืคำนวณขนาด 

ยาโดยการเทียบสัดสวนจากพื้นที่ผิวของรางกาย 
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 การประมาณพื้นที่ผิวของรางกาย การคำนวณขนาดยา

จากพื้นที่ผิวของรางกายมีความแมนยำกวาการคำนวณจาก

น้ำหนักตัว เนื่องจากพื้นที่ผิวของรางกายมีความสัมพันธกับ

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกายมากกวาน้ำหนักตัว 

ซึ่งอาจประมาณพื้นที่ผิวของรางกายไดจากน้ำหนักตัวและ 

สวนสูงโดยใช nomogram หรือตารางที่ 2

ความถี่ในการใหยาในเด็ก แมวายาตานแบคทีเรียควรใหยา

ดวยชวงเวลาระหวางมื้อยาที่สม่ำเสมอ แตสำหรับเด็กควร 

ปรบัเปลีย่นเวลาการใหยาแตละครัง้ใหเหมาะสม เพือ่ไมตอง 

ปลุกเด็กขึ้นมากินยา และควรเลือกยาที่ใชวันละ 1-2 ครั้ง 

มากกวาทีจ่ะใชวนัละ 3-4 ครัง้ (ถาเปน็ไปได) สำหรบัยาใหม 

หรือยาท่ีอาจเป็นพิษในเด็กไมควรใหยา ดวยขนาดยาท่ีแตกตาง 

จากที่ระบุไวในคูมือ

ตารางที่	2	การประมาณพื้นที่ผิวของรางกาย

อายุ สวนสูง	

(ซม.)

พื้นที่ผิวของรางกาย

(ตร.ม.)

น้ำหนัก

(กก.)

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

7 ปี

10 ปี

12 ปี

14 ปี

ผูใหญ (ชาย)

ผูใหญ (หญิง)

3.5

4.2

4.5

5.6

6.5

7.7

10

15

18

23

30

39

50

68

56

50

55

57

59

62

57

76

94

108

120

132

148

163

173

163

0.23

0.26

0.27

0.32

0.34

0.40

0.47

0.62

0.73

0.88

1.05

1.25

1.50

1.80

1.60

การสั่งใชยาผูป่วยระยะสุดทายของโรค

การสั่งใชยาผูป่วยระยะสุดทายของโรค

ผูป่วยระยะสุดทายของโรค	 (terminally	 ill	 patient) 

หมายถึงผูป่วยที่ไมตอบสนองตอการรักษา และไมสามารถ 

รักษาโรคที่ยังดำเนินตอไปใหหายได การรักษาที่ใหจึงเป็น 

การรักษาแบบองครวมท่ีชวยประคับประคอง ใหผูป่วยมีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีตามสภาพและความรุนแรงของโรค (palliative	

care) การรักษาที่มีความสำคัญมากไดแกการระงับความ 

เจ็บปวด การบรรเทาความทรมานจากอาการตางๆ และการดูแล 

สภาพจิตใจของผูป่วยและครอบครัว ซึ่งปัญหาของผูป่วย 

จำเป็นตองไดรับการประเมินและรวมใหการรักษาจากทีมผูดูแล 

หลากหลายสาขา ทั้งนี้ในตางประเทศจะมี การจัดตั้งทีม 

ผูเชีย่วชาญในการดแูลผูปว่ยระยะสดุทาย ไวรองรบัผูปว่ยใน 

หลายลกัษณะเชนในสถานพยาบาลแบบไปเชา-เยน็กลบั ทมี 

ดูแลผูป่วยตามบาน (ผูป่วยเลือก ที่จะรักษาตัวที่บานเพื่อได 

อยูใกลชิดครอบครัวในเวลาท่ีเหลืออยูแทนการเขารักษาตัวใน 

โรงพยาบาลได) และทีมดูแลผูป่วยในโรงพยาบาล เป็นตน

หลักการใชยา ควรใชยานอยชนิดที่สุดเทาที่เป็นไปได เพื่อ 

ไมใหเป็นภาระแกผูป่วย โดยทั่วไปยากินมักใหผลการรักษา

ทีพ่อเพยีง ยกเวนผูปว่ยมอีาการคลืน่ไส/อาเจยีนอยางรนุแรง 

กลืนไมได ออนแรง หรือไมรูสึกตัว ซึ่งอาจจำเป็นตองใหยา

ดวยการฉีด  

Prescription note

	 คำจำกัดความตามท้ายประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านยาเรื่อง	บัญชียาหลักแห่งชาติ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2552
	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรค
ทางกายซึ่งไม่สามารถรักษาได้ (incurable) และไม่สามารถ 
ช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	 (irreversible)	 ซึ่งในความเห็นของ	
แพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น
 หมายเหต	ุผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับ
ประคอง	 (palliative	 care)	 โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวด	
และความทุกข์ทรมานเป็นสำคัญ
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การระงับความเจ็บปวด

ยาระงับปวด (analgesic) มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือ 

ระงับความเจ็บปวดมากกวาการแกหรือบรรเทาความเจ็บปวด 

ที่เกิดขึ้นแลว การไดรับยาอยางสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญ

 ยาระงับปวดท่ีไมใชยาในกลุม opioid ไดแก paracetamol 

(หัวขอ 4.7.1) และ NSAID (หัวขอ 10.1.1) หากใหอยาง 

สม่ำเสมอมักชวยระงับปวดไดโดย ไมจำเป็นตองใชยาระงับ 

ปวดในกลุม opioid ยาในกลุม NSAID อาจชวยควบคมุความ 

เจ็บปวดจากการลุกลามของโรคไปยังกระดูก การเหน็บยา 

NSAID ทางกน (หากมยีาในรปูแบบดงักลาวใช) อาจจำเปน็ 

สำหรับผูป่วยบางราย การใชรังสีรักษา bisphosphonate 

(หัวขอ 6.6.2) และสารกำมันตรังสี strontium อาจชวย 

ระงับความเจ็บปวดจากการแพรกระจายของมะเร็งไปยัง 

กระดูกได

 หากยาระงับปวดที่ไมใชยาในกลุม opioid ยังไมสามารถ

ควบคุมความเจ็บปวดได อาจเปล่ียนไปใชยาระงับปวดในกลุม 

opioid (หัวขอ 4.7.2) เชน codeine หรือ tramadol หรือ 

ใชรวมกัน ซ่ึงอาจชวยควบคุมความเจ็บปวดในระดับปานกลาง 

ไดดีขึ้น หากยังไมไดผลยาที่มีประโยชนสูงสุดในกลุมนี้คือ 

morphine ยาทางเลือกของมอรฟีนไดแก hydromorphine,	

methadone,	oxycodone และ fentanyl ชนิดแผนแปะ 

(ดูดานลาง หัวขอ 4.7.2) ยาเหลาน้ีควรเร่ิมตนใชโดยแพทย 

ผูชำนาญในการดูแลผูป่วยระยะสุดทาย ไมควรชะลอการใช 

ยาระงับปวดในกลุม opioid ดวยเหตุเกรงวาผูป่วยจะติดยา

 ฤทธิส์มมลูยในการระงบัปวด (equianalgesic dose) ใน 

ผูใหญและเด็กที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต 50 กิโลกรัม สำหรับ 

มอรฟีน ไดแก

 • 30 มิลลิกรัม สำหรับการใหยากินวันละหลายครั้ง 

แบบตอเนื่อง

 • 60 มิลลิกรัม สำหรับการใหยากินคร้ังเดียวหรือใหเป็น 
ครั้งคราว

 • 10 มิลลิกรัม สำหรับการใหยาฉีดวันละหลายครั้ง 

แบบตอเน่ือง รวมท้ังการใหยาคร้ังเดียวหรือใหเป็นคร้ังคราว

 • 200 มิลลิกรัม สำหรับการให codeine กินครั้งเดียว 
หรือใหเป็นครั้งคราว (แตยาในขนาดนี้ไมแนะนำใหใช)

หมายเหตุ ขอมูลขางตนมีความแตกตางกันระหวางแหลง 

อางอิงตางๆ การประเมินจากผูป่วยแตละรายเป็นส่ิงจำเป็น 

ควรเริ่มจากยาในขนาดต่ำๆ แลวคอยๆ เพิ่มขึ้นจนระงับ 

อาการปวดได เชน เริม่มอรฟนีชนดิกนิดวยยาในขนาด 5-10 

มิลลิกรัม เป็นตน

การใหยาทางปาก อาจใหมอรฟีนทางปากในรูปยาน้ำ (ยา 

เตรยีมในโรงพยาบาล) หรอืยาเมด็ชนดิปลดปลอยยาแบบปกต ิ

(ค) ทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยการประมาณขนาดยาขึ้นกับการ 

รักษาเดิมที่ผูป่วยไดรับ เชน เดิมใช paracetamol หรือ 

paracetamol + codeine กรณนีีก้ารใชมอรฟนีครัง้ละ 5-10 

มิลลิกรัม ก็มักจะเพียงพอ แตหากเดิมใชยาระงับปวดชนิด

แรงอยูอาจตองใชมอรฟีนทดแทนในขนาดครั้งละ 10-20 

มิลลิกรัม หากใหยาครั้งแรกไดผลไมเพียงพอ ในครั้งถัดไป 

อาจเพิม่ขนาดยา ขึน้รอยละ 50 โดยมเีปา้หมายในการใชยา 

ในขนาดต่ำสุดที่ชวยป้องกันความเจ็บปวดได ควรปรับขนาด

ยาดวยการประเมินการตอบสนองของผูป่วยอยางรอบคอบ 

และควรพิจารณาใชยาอื่นเชน NSAID เป็นยาเสริมดวย 

แมวามอรฟนีในขนาด 5-20 มลิลกิรมัมกัเพยีงพอ แตผูรกัษา 

ไมควรลังเลที่จะเพิ่มขนาดยาหากจำเป็นทีละขั้นตอนจนถึง 

100 มิลลิกรัม หรือ แมแต 500 มิลลิกรัมหรือมากกวา 

สำหรับผูป่วยบางราย ในบางกรณีอาจงดการใหยาชวงดึกได 

หากเพิ่มยาชวงกอนนอนเป็นสองเทา

 หากยังมีอาการปวดแมวาจะไดรับมอรฟีนอยางสม่ำเสมอ 

แลวก็ตาม (breakthrough pain) ผูป่วยควรไดรับยาเสริม 

(rescue dose) เพือ่ชวยระงบัความเจบ็ปวดดงักลาว การใช 

ยาเสรมิอาจให 30 นาทลีวงหนากอนการกระทำใดๆ ทีส่ราง 

ความเจ็บปวดตอผูป่วยเชนการทำแผล 

 เมื่อควบคุมความเจ็บปวดไดจนเป็นที่นาพอใจแลว อาจ 

รวบขนาดยาตลอด 24 ช่ัวโมงของมอรฟีนเพ่ือใหเพียงวันละ 

1-2 ครั้ง หรือเปลี่ยนไปใชยากินชนิดปลดปลอยยาแบบ 

ควบคุมโดยใชยาในขนาดเทากัน แบงใหทุก 12 ชั่วโมง (ให 

กินยาชนิดปลดปลอยแบบควบคุมมื้อแรก 4 ชั่วโมงหลังจาก

ใหยาน้ำมื้อสุดทาย)

 การเร่ิมยากินชนิดปลดปลอยยาแบบควบคุมในผูป่วยท่ีไม 

เคยใชยาแกปวดมากอน (หรอืใชเฉพาะ paracetamol) อาจ 

เริ่มดวยยาในขนาด 10-20 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง หาก 

กำลังใชยา opioid อื่นที่มีฤทธิ์แรงนอยกวามอรฟีนเชน 

paracetamol + codeine ควรใชขนาดยา 20-30 มิลลิกรัม
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ทุก 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเพิ่มขนาดยาในแตละครั้งขึ้น 

โดยไมควรปรับความถี่ในการใหยา หากมี breakthrough 

pain อาจใหมอรฟนีชนดินำ้หรอืชนดิปลดปลอยยาแบบปกติ

เปน็ยาเสรมิ โดยใหยาในขนาด 1/6 ของขนาดยารวมทัง้ 24 

ชั่วโมงที่ใชอยู

การใหยาดวยการฉีด ควรใหยาดวยการฉีดเฉพาะเมื่อไม 

สามารถใหยาทางปากได โดยขนาดยาสมมูลยของยาฉีดเขา

กลามจะเทากับครึ่งหนึ่งของยาน้ำที่ใหในแตละครั้ง และ 

เทากับครึ่งหนึ่งของขนาดยารวมทั้ง 24 ชั่วโมงของยาชนิด

ปลดปลอยแบบควบคุม นำขนาดยาดังกลาวมาแบงเป็น 6 

สวนเพื่อใหยาทุก 4 ชั่วโมง diamorphine เป็นรูปแบบยา

ที่เหมาะสมกวามอรฟีนเนื่องจากละลายไดดีกวาจึงใชยาใน 

ปรมิาตรทีน่อยกวา มขีนาดยาสมมลูยประมาณ 1 ใน 3 ของ 

มอรฟีนชนิดน้ำ เมื่อสามารถกลับมาใหยาทางปากไดควร 

เปลี่ยนจากยาฉีดไปเป็นยาที่ใหทางปาก

การใหยาทางทวารหนัก เป็นทางเลือกหนึ่งของการใหยา 

ระงับปวดในกลุม opioid แตไมมีจำหนายในประเทศไทย

การใหยาทางผิวหนัง ยาที่ไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลัก 

แหงชาติไดแก fentanyl TTS (transdermal therapeutic 

system) จัดเป็นยาบัญชี ค. โดยมีเงื่อนไข ใหใชกับผูป่วย 

โรคมะเร็งท่ีมีความเจ็บปวดรุนแรง (ดูขนาดยาสมมูลยระหวาง 

มอรฟีนกับ fentanyl TTS ในหัวขอ 4.7.2) โดยใชรวมกับ

มอรฟีนชนิดน้ำหรือชนิดเม็ดปลดปลอยยาแบบปกติสำหรับ 

breakthrough pain

ความเจ็บปวดในชองทอง กรณีผูป่วยมีอาการปวดทอง 

เนื่องจากการหดเกร็งของลำไส อาจบรรเทาไดดวย การให 

loperamide	(ข) 2-4 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง (หัวขอ 1.4)

หรืออาจใช hyoscine	hydrobromide	(ก) (หัวขอ 1.2)

 กรณปีวดทองเนือ่งจากการมแีกสมากในกระเพาะอาหาร 

อาจบรรเทาไดดวยการใชยาลดกรดที่มียาแกทองอืด (ก) 

(หัวขอ 1.1.1) เป็นสวนผสม หรือการใช	domperidone	

(ก) ในขนาด 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร 

ความเจบ็ปวดเนือ่งจากกลามเนือ้หดเกรง็ อาจบรรเทาไดดวย 

ยาคลายกลามเนื้อ (หัวขอ 10.2.2) เชน diazepam	 (ก) 

การสั่งใชยาผูป่วยระยะสุดทายของโรค

5-10 มก./วัน หรือ baclofen	(ข) 5-10 มิลลิกรัม วันละ 

3 ครั้ง

ความเจบ็ปวดจากเสนประสาท ผูปว่ยทีม่อีาการปวดซึง่เกดิ

จากความผิดปกติของเสนประสาท (หัวขอ 4.7.3) อาจทดลอง 

ใช tricyclic antidepressant (ก) เป็นยาเริ่มตน หากยัง 

ไมไดผลอาจเปลี่ยนไปใชยากันชักไดแก carbamazepine	

(ข,	ค) หรือ gabapentin	(ง) หรือเพิ่มยาดังกลาวเขาไป 

 ความเจ็บปวดเน่ืองจากการกดทับเสนประสาทอาจบรรเทา 

ไดดวยคอรติโคสเตรอยด เชน dexamethasone	 (ก) 8 

มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งชวยลดการบวมรอบๆ กอนเนื้องอกจึง 

ชวยบรรเทาอาการปวดจากการกดทับเสนประสาทได

 อาจพิจารณาทำ nerve	 block สำหรับความเจ็บปวด 

ในบางบริเวณ หรือใช การกระตุ นด วยกระแสไฟฟ้า 

transcutaneous	electrical	nerve	stimulation	(TENS)

ภาวะและอาการอื่นๆ

หมายเหตุ การรักษาบางวิธีในสวนน้ีเป็นการใชยานอกขอบงใช 

ที่ไดรับการอนุมัติ (off label หรือ non-licensed) ทั้งวิธีให 

ยาหรือขอบงใช

ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น อาการปวดศีรษะ 

เนื่องจากความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นมักตอบสนองตอ

การใหคอรตโิคสเตรอยดในขนาดสงู เชน dexamethasone	

(ก) 16 มิลลิกรัมตอวัน ติดตอกันนาน 4-5 วัน ตอมาลด 

ขนาดยาลงเหลือ 4-6 มิลลิกรัมตอวัน หากเป็นไปไดควรให 

dexamethasone	(ก) กอนเวลา 18.00 น. เพื่อลดปัญหา 

การนอนไมหลับ

อาการไออยางรุนแรง อาจบรรเทาไดดวยการใช moist 

inhalation หรือโดยการใหมอรฟีนชนิดกินอยางสม่ำเสมอ 

โดยใหยาเริ่มตนในขนาด 5 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง 

ภาวะหายใจลำบาก อาการหายใจลำบากขณะพกัอาจบรรเทา 

ไดดวยการใหมอรฟีนชนิดกิน โดยคอยๆ ปรับขนาดยาอยาง 

ระมัดระวัง ขนาดยาเริ่มตนคือ 5 มิลลิกรัมทุก 4 ชั่วโมง 

การให diazepam	(ก) 5-10 มลิลกิรมั ตอวนัอาจเปน็ประโยชน 

ถาการหายใจลำบากมีผลมาจากความวิตกกังวล คอรติโคสเตรอยด 

เชน dexamethasone	(ก) 4-8 มิลลิกรัมตอวัน อาจเป็น
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ประโยชน ถามอีาการหลอดลมตบีหรอืภาวะอุดกัน้หลอดลม

บางสวน

ภาวะสบัสนและกระสบักระสาย อาจควบคมุอาการได ดวย 

haloperidol	(ก) 1-3 มิลลิกรัม ทางปาก ทุก 8 ช่ัวโมง หรือ 

อกีทางเลอืกหนึง่คอื chlorpromazine	(ก) 25-50 มลิลกิรมั 

ทางปาก ทุก 8 ชั่วโมง แตทำใหงวงไดมากกวา

อาการสะอึก อาการสะอึกท่ีมีสาเหตุจากทองอืดอาจบรรเทา 

ไดดวยยาลดกรดที่มี simeticone	 (ก) เป็นสวนผสม 

(หัวขอ 1.1) หากไมไดผลอาจเพิ่ม metoclopramide	(ก)	

10 มลิลกิรมั ทกุ 6-8 ชัว่โมงทางปาก หรอืฉดีทางใตผวิหนงั 

หรอืฉดีเขากลาม ถายงัไมไดผลอาจทดลองใช baclofen	(ข)	

5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ chlorpromazine (ก) 10-

25 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง

อาการเบื่ออาหาร อาจบรรเทาไดดวย prednisolone	(ก) 

15-30 มิลลิกรัมตอวัน หรือ dexamethasone	(ก) 2-4 

มิลลิกรัมตอวัน

อาการทองผูก อาการทองผูกเป็นอาการท่ีพบไดบอยมากและ 

แทบหลีกเลี่ยงไมไดเมื่อให opioid แกผูป่วยหากเป็นไปได 

ควรป้องกันอาการทองผูกดวยการใหยาระบายอยางออน 

(laxative) อยางสม่ำเสมอ เชนใหยาระบายที่ทำใหอุจจาระ

นุมรวมกับยาระบายที่กระตุนการเคลื่อนไหวของลำไส หรือ 

ดวยการให lactulose	(ข) รวมกับ senna	(ก) (หัวขอ 1.6) 

อาการ	 fungating	 growth การงอกของเนื้อเยื่ออาจให 

การรักษาดวยการทำความสะอาดบริเวณดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

รวมกับการให metronidazole ทางปาก

อาการเลือดออกจากเสนเลือดฝอย อาจบรรเทาไดดวย 

การใชผาโปรงชุบ adrenaline (ชนิดความเขมขน 1 มิลลิกรัม 

ตอมิลลิลิตร) ใหชุมและปิดทับไว

อาการปากแหง อาจบรรเทาไดดวยการดแูลชองปาก อยางด ี

รวมกับวิธีการอ่ืนๆ เชน การดูดกอนน้ำแข็งหรือช้ินของสัปปะรด 

หรอืดวยการใชนำ้ลายเทยีม (หวัขอ 12.3.5) อาการปากแหง 

ท่ีเกิดจากการติดเช้ือแคนดิดารักษาไดดวย nystatin	(ก) หรือ 

การสั่งใชยาผูป่วยระยะสุดทายของโรค 

miconazole (ก) (หัวขอ 12.3.2) หรืออาจใช fluconazole	

(ก) เป็นทางเลือก (หัวขอ 5.2) อาการปากแหง อาจเป็น 

ผลขางเคยีงจากยา เชน opioid ยาตานฤทธิม์สัคารนิกิ (เชน 

hyoscine) ยาแกซึมเศรา และยาแกอาเจียนบางชนิด หาก 

เป็นไปไดควรหลีกเลี่ยงการใชยาเหลานี้

อาการคนั อาการคนัซึง่แมเกดิรวมกบัภาวะดซีานทีม่สีาเหตุ

จากการอุดกั้นทางเดินน้ำดี มักตอบสนองตอการรักษาดวย

วธิงีายๆ เชน การใช emollient (หวัขอ 13.2.1) ในกรณขีอง 

ภาวะดซีานขางตน การรกัษาอืน่ไดแกการให colestyramine	

(ข) (หัวขอ 1.9.2) 

การชัก ผูป่วยท่ีมีเน้ืองอกในสมองหรือผูป่วยท่ีมีภาวะของเสีย 

คัง่ในกระแสเลอืด (uremia) อาจชกัไดงาย ควรพจิารณาให 

ยาป้องกันการชักดวย phenytoin	(ก) หรือ carbamazepine	

(ก) (หัวขอ 4.8.1) ถาไมสามารถใหยาทางปากไดอาจใหยา 

อยางตอเนือ่งไดดวย diazepam ชนดิเหนบ็ทวารหนกั หรอื 

phenobarbital	(ก) 50-200 มิลลิกรัม ฉีดวันละ 2 ครั้ง 

การกลืนลำบาก หากการกลืนลำบากไมไดมีสาเหตุจาก 

การอุดกั้นดวยกอนเนื้องอก การใหคอรติโคสเตรอยดเชน 

dexamethasone	(ก) 8 มิลลิกรัมวันละคร้ัง อาจบรรเทาอาการ 

ไดชั่วคราว

อาการคลืน่ไสและอาเจยีน พบไดบอยกบัผูปว่ยทีเ่ปน็มะเรง็

ระยะลุกลาม วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการคนหาสาเหตุกอนที่ 

จะใหยาแกอาเจียน (หัวขอ 4.6)  

 อาการคลื่นไส อาเจียน อาจเกิดขึ้นจากการให opioid 

โดยเฉพาะในชวงแรกของการรักษา ซึ่งอาจป้องกันได ดวย 

การใหยาแกอาเจยีนเชน haloperidol	(ก) หรอื metoclo-

pramide	(ก) ยาแกอาเจียนมักมีความจำเป็นเฉพาะในชวง 

4-5 วันแรกของการรักษา ดังนั้นยาผสมระหวาง opioid 

กับยาแกอาเจียนจึงไมมีความเหมาะสม ในการใชเนื่องจาก

ทำใหผูปว่ยไดรบัยาแกอาเจยีนเกนิความจำเปน็ ซึง่อาจชกันำ 

ใหเกิดผลขางเคียงหากใชตอเนื่องเป็นเวลานาน

 metoclopramide	 (ก) มีฤทธิ์ชวยการเคลื่อนไหวของ 

ทางเดินอาหารไดโดยตรง (prokinetic) จึงอาจใชในขนาด 

10 มลิลกิรมั วนัละ 3 ครัง้ทางปาก เพือ่บรรเทาอาการคลืน่ไส 

อาเจียนท่ีเกิดจากภาวะกระเพาะอาหารอักเสบ กระเพาะอาหาร
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ไมเคลือ่นไหว และอาการคลายทางเดนิอาหารอดุกัน้ (func-

tional bowel obstruction) ยาตาน ฤทธิม์สัคารนิกิขดัขวาง 

ฤทธิต์อทางเดนิอาหารของ metoclopramide	(ก) ดงันัน้จงึ 

ควรหลีกเลี่ยงการใชยา ดังกลาวรวมกันหากเป็นไปได

 ให haloperidol	(ก) ทางปาก ในขนาด 1.5 มิลลิกรัม 

วันละครั้ง (หรือวันละ 2 ครั้ง ถายังคงมีอาการคลื่นไส) 

สำหรับการอาเจียนที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสารเคมี

ในกระแสเลือด เชนภาวะระดับแคลเซียมสูงในเลือด ภาวะ 

ไตวาย

 การส่ังใชยาแกอาเจียนควรไดรับการทบทวนทุกๆ 24 ช่ัวโมง 

เพื่อเปลี่ยนยา เพิ่มยา ปรับขนาดยา หรือหยุดยา

 dexamethasone	(ก) ทางปาก ในขนาด 8-16 มลิลกิรมั 

ตอวัน อาจใชเป็นยาเสริมหากยาขางตนใหผลการรักษาไม 

เพียงพอ โดยใหยาทางปากในขนาด 6-25 มิลลิกรัมตอวัน 

 สำหรับการรักษาอาการคลื่นไส อาเจียน จากการให 

เคมีบำบัด ดหูัวขอ 8.1

อาการนอนไมหลับ ผูป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามมักนอน

ไมหลับเนื่องจากความไมสบายกาย (discomfort) การเป็น 

ตะคริว การมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน การเคลื่อนไหว 

ลำบากเนื่องจากขอฝืด และความกลัว ควรใหการรักษาที ่

เหมาะสมตอสาเหตุแตละประการขางตน กอนที่จะใหยา 

นอนหลับแกผูป่วย ยาในกลุม benzodiazepine เชน 

temazepam อาจเป็นประโยชน (หัวขอ 4.1.1) 

ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดขั้นรุนแรง

ผูป่วยที่มีระดับแคลเซียมสูงในเลือดขั้นรุนแรงจำเป็นตองได

รับการรักษาอยางเรงดวน แมวาจะยังไมทราบสาเหตุท่ีแนชัด 

ควรแกไขภาวะขาดน้ำเป็นลำดับแรกดวยการใหสารละลาย 

sodium chloride 0.9% ควรหยุดยาทุกชนิดที่สงเสริมให 

เกิดภาวะแคลเซียมสูงในเลือด (เชน thiazide และ วิตามินดี) 

รวมทั้งจำกัดอาหารที่มีแคลเซียมสูง ถายังแกปัญหาไมได 

อาจตองใชยา เชน bisphosphonate, corticosteroid หรอื 

calcitonin ดูหัวขอ 9.5.1.2

การสั่งใชยาในผูสูงอายุ

การสั่งใชยาในผูสูงอายุ
ผูสงูอาย ุโดยเฉพาะอยางยิง่ผูทีช่รามาก ตองการความเอาใจใส 

และความรอบคอบในการสัง่ใชยาเปน็พเิศษ โดยตองใสใจถงึ 

การใชยาใหเกิดประโยชนสูงสุด การหลีกเล่ียงการใชยาเกินขนาด 

หรือไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ รวมท้ังการดูแลไมใหผูป่วยขาดยา 

การส่ังใชยาอยางเหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุมักไดรับยา 

หลายขนาน เนือ่งจากมกัเจบ็ปว่ยดวยโรคหลายชนดิ ซึง่มผีล 

โดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของปัญหาอันตรกิริยาของยา ปัญหา 

ผลขางเคียงจากยา และปัญหาความรวมมือในการใชยา 

(ดหูวัขอการใชยาใหเกดิประโยชนสงูสดุ หนา ข-39) สมดลุย 

ระหวางประโยชนและอันตรายของยาบางชนิดอาจเปล่ียนแปลง 

ไปในผูสูงอายุ จึงควรทบทวนรายการยาที่ผูสูงอายุไดรับ 

อยางสม่ำเสมอ และควรหยุดยาที่ไมเป็นประโยชนตอผูป่วย

อยางแทจริง

 สำหรบัอาการบางอยาง การรกัษาดวยวธิอีืน่ๆ โดยไมใชยา 

อาจเหมาะสมกับผูสูงอายุมากกวาการใหยา ตัวอยางเชน 

อาการปวดศีรษะ หลับยาก และวิงเวียนศีรษะ (lighthead 

edness) ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่มีความเครียดเชนการสูญเสีย

บคุคลในครอบครวัหรอืบคุคลใกลชดิ หรอืความเหงาจากการ 

ถูกครอบครัวทอดทิ้ง 

 ในบางกรณีการใหยาในลักษณะ “ป้องกัน” (prophylaxis) 

อาจไมเหมาะสม หากยาเหลานั้นจะกอใหเกิดปัญหาเมื่อให 

รวมกบัยาอืน่ทีใ่ชอยูกอนแลว หรอือาจกอใหเกดิผลขางเคยีง 

ขึ้นโดยไมจำเป็น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูสูงอายุที่สุขภาพ 

ทัว่ไปไมคอยด ีหรอืเปน็โรคทีม่กีารพยากรณโรคไมด ีอยางไร 

ก็ตามไมควรงดเวนการจายยาจำเป็นแกผูสูงอายุเม่ือมีขอบงช้ี 

เชน ยาตานการจับเป็นลิ่มของเลือดหรือยาตานการจับกลุม 

ของเกล็ดเลือด (เมื่อผูป่วยมีภาวะ atrial fibrillation) ยา 

ลดความดนัเลอืด ยาในกลุม statin และยาทีใ่ชในการรกัษา 

โรคกระดกูพรนุ (ตรวจสอบขอบงชีใ้หครบองคประกอบกอน

สั่งยา)

รูปแบบยา ผูสูงอายุที่รางกายออนแอมากอาจกลืนยาเม็ด 

ดวยความยากลำบาก ยาอาจตกคางอยูในปากและยาบางชนิด 

อาจทำใหเกดิแผลในชองปากขึน้ได จึงควรใหผูปว่ยดืม่น้ำใน

ปริมาณท่ีพอเพียงทุกคร้ังท่ีป้อนยาเม็ดแกผูป่วย และใหผูป่วย
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กลืนยาในทานั่งหรือยืนเพื่อป้องกันไมใหยาตกคางบริเวณ 

หลอดอาหารจนเกดิแผลทีห่ลอดอาหาร หากมยีาในรปูยานำ้ 

การใหผูป่วยมีสวนในการเลือกรูปแบบของยาท่ีจะใชนาจะเป็น 

ประโยชน

การเปลี่ยนแปลงของรางกายตามอายุขัย สำหรับผูป่วยที่ 

ชรามากๆ การเปล่ียนแปลงตามวัยของผูป่วยอาจถูกประเมิน 

อยางผิดพลาดเป็นอาการของโรค ทำใหผูป่วยไดรับยาโดย 

ไมจำเป็น เชน ภาวะกลามเนื้อออนแรงหรือการทรงตัวได 

ยากไมควรถูกวินิจฉัยใหเป็นโรคทางระบบประสาท สวนอาการ 

วิงเวียนศีรษะที่ไมไดเกิดขึ้นจากการมีความดันเลือดต่ำขณะ

เปลีย่นทา (postural hypotension) หรอืภายหลงัมือ้อาหาร 

(postprandial hypotension) มกัไมตอบสนองตอการใหยา 

ความพยายามท่ีจะรักษาอาการดังกลาวอาจนำไปสูการใชยา 

ในกลุมยาตานฮิสทามีนบางชนิดท่ีใชบรรเทาอาการเวียนศีรษะ 

เชน cinnarizine และ flunarizine (ทั้งสองชนิดเป็นยา 

นอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ซ่ึงเป็นยาท่ีไดรับการยืนยัน แนชัด 

วาอาจชักนำใหเกิดกลุมอาการพารกินสันไดโดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในผูสูงอายุ

การใชยาดวยตนเอง ผูปว่ยบางรายอาจรกัษาตนเอง ดวยยา 

จากแหลงตางๆ เชนซื้อจากรานขายยา ใชยาเกาที่เหลืออยู 

จากการรกัษาครัง้กอน รบัยาจากแพทยคนทีส่อง หรอืแมแต 

ใชยาของผูอืน่เชนยาของคนรูจกัหรอืของบคุคลในครอบครวั 

ซึ่งอาจกอใหเกิดปัญหากับการรักษาดวยยาที่แพทยสั่งใช 

การพูดคุยกับผูป่วยและญาติใหเกิดความเขาใจในปัญหาดังกลาว 

ตลอดจนการตรวจสอบ ยาท้ังหมดท่ีผูป่วยใชอยูเป็นส่ิงสำคัญ 

ในการดูแลผูป่วย

ความไว	(sensitivity) พบวาระบบประสาทของผูสงูอาย ุม ี

ความไวเพ่ิมข้ึนตอฤทธ์ิของยาหลายชนิดท่ีใชบอย เชน ยาระงับ 

ปวดในกลุม opioid ยาในกลุม benzodiazepine ยารักษา 

โรคจิต ยารักษาโรคพารกินสัน ซึ่งทั้งหมด ตองใชดวยความ 

ระมัดระวัง ในทำนองเดียวกันกับการใชยาบางกลุมเชน ยา 

ลดความดันเลือด และ NSAID ซึ่งระบบอื่นๆ ของรางกาย 

มีความไวตอยาเหลานั้นเชนเดียวกัน

การสั่งใชยาในผูสูงอายุ

เภสัชจลนศาสตร

การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท่ีสุดของภาวะสูงอายุคือการทำงาน 

ของไตที่ลดลง สงผลใหยาถูกขับออกจากรางกายชาลง และ

เกิดพิษตอไตงายขึ้นจากยาที่เป็นพิษตอไต ภาวะเจ็บป่วย 

เฉียบพลันอาจนำไปสูการทำงานของไตท่ีลดลงไดอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะผูป่วยที่มีภาวะขาดน้ำรวมดวย ดังนั้นยาที่มีชวง 

ขนาดยาทีใ่ชรกัษาแคบ (narrow therapeutic range) เชน 

digitalis อาจกอใหเกิดพิษจากยาไดอยางรวดเร็วเมื่อผูป่วย

เจ็บป่วยฉับพลัน ดวยโรคอื่นเชนกลามเนื้อหัวใจตายหรือ 

โรคตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจ นอกจากนีก้ารเมแทบอไลตยา 

บางชนิดอาจลดลงดวยในผูสูงอายุ

 การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตรในผูสูงอายุอาจ 

ทำใหความเขมขนของยาในเนือ้เยือ่เพิม่สงูขึน้อยางมากและ

สงผลใหเกิดพิษจากยา

ผลขางเคียงจากยา

บอยครั้งที่ผลขางเคียงจากยาในผูสูงอายุแสดงอาการที่ไม 

ชัดเจนหรือเป็นอาการท่ีไมสามารถช้ีชัดไดวาเกิดจากยาอาการ 

สับสน (confusion) เป็นอาการแสดงที่มักพบไดบอยและ 

เกิดไดจากยาแทบทุกชนิดที่ใชบอยในผูสูงอายุ อาการอื่นที่ 

พบไดบอยคอื อาการทองผกู (จากยาตานฤทธิม์สัคารนิกิและ 

ยาคลายกังวล) ความดันเลือดตกขณะเปล่ียนทาซ่ึงอาจทำให 

ลมลง (จากยาขับปัสสาวะและยาดานจิตประสาทหลายชนิด) 

ยานอนหลับ ยานอนหลับหลายชนิดโดยเฉพาะชนิดท่ีมีระยะ 

ครึง่ชวีติยาว ทำใหเกดิภาวะเมาคาง (hangover) ทีร่นุแรงได 

โดยผูสูงอายุอาจแสดงอาการงวงซึม เดินไมมั่นคง พูดคำ 

คละละเลือน (slurred speech) และสับสน จึงควรใชยา 

นอนหลับที่ออกฤทธิ์สั้น แตยาเหลานี้ ก็กอใหเกิดปัญหาได 

เชนเดียวกัน (หัวขอ 4.1.1) บางครั้งยานอนหลับที่ออกฤทธิ์

สัน้เหลานีอ้าจเปน็ประโยชน ในการชวยใหผูปว่ยผานพนภาวะ 

วกิฤตทางอารมณหรอืภาวะเจบ็ปว่ยเฉยีบพลนั แตตองระมดั 

ระวังเป็นอยางย่ิงไมใหผูป่วยติดยา ยาในกลุม benzodiazepine 

ทำใหการทรงตัวของผูป่วยเสียไป ซ่ึงอาจนำไปสูการพลัด 

ตกหกลมได
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ยาขับปัสสาวะ พบวา มีการส่ังใชยาขับปัสสาวะแกผูสูงอายุ 

บอยเกินความจำเป็น ไมควรใหยาขับปัสสาวะเป็นเวลานาน 

แกผูสูงอายุที่มีอาการบวมน้ำแบบธรรมดาในสวนต่ำของ 

รางกาย เน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก (simple gravitational 

edema) ซึง่แกไขไดดวยการเพิม่การเคลือ่นไหว การยกขาสงู 

และการใชถงุเทาพเิศษทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะ หากจำเปน็ 

อาจใชยาในชวงส้ันๆ (2-3 วัน) จนยุบบวม และควรหยุดยาทันที 

ไมควรใหยาตอเนื่องเป็นเวลานาน

NSAID ยาในกลุมนี้รวมทั้งแอสไพรินอาจทำใหมีเลือดออก 

ในทางเดนิอาหารในผูสงูอายไุดงายกวาผูปว่ยกลุมอืน่ และมกั 

ทำใหผูสงูอายเุสยีชวีติหรอืมอีาการขัน้รนุแรงไดงายกวาดวย 

นอกจากนีย้งัมอีนัตรายเพิม่ขึน้กบัผูทีเ่ปน็โรคหวัใจ (จากการ 

ทีย่าชกันำใหเกดิภาวะเกลอื และของเหลวคัง่ในรางกายและ 

มีความดันเลือดสูง) หรือมีการทำงานของไตลดลง ซึ่งเป็น 

ภาวะทีม่กัพบไดบอยในผูสงูอาย ุจงึทำใหยากลุมนีม้อีนัตราย 

เพ่ิมย่ิงข้ึนตอผูสูงอายุ ในระยะหลังพบวายากลุมน้ีเพ่ิมความ

เสี่ยงตอการอุดกั้นของหลอดเลือดหัวใจและสมองซึ่งอาจนำ

ไปสูภาวะกลามเนื้อหัวใจตายและ stroke อีกดวย

 เนื่องจากผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงตอผลขางเคียงของ 

NSAID จึงควรมีขอปฏิบัติในการสั่งใชยากลุมนี้คือ

 n สำหรบัโรคขอเขาเสือ่ม การเจบ็กลามเนือ้ และอาการ 

ปวดหลัง ไมควรส่ังใช NSAID ในทันที แตควรเร่ิมรักษาดวยวิธี 

ทีไ่มตองใชยาเชน ลดนำ้หนกั (หากผูปว่ยอวน) ใชความรอน 

ประคบ บริหารกลามเนื้อ ถูนวดดวยยา และใชไมเทาชวย 

พยุงตัว

 n สำหรับโรคขอเขาเส่ือม การเจ็บกลามเน้ือ อาการปวดหลัง 

และโรคขออกัเสบ เชน rheumatoid arthritis ทีจ่ำเปน็ตอง 

ใชยา ไมควรสั่งใช NSAID ในทันที แตควรเริ่มรักษาดวย 

paracetamol กอน ซ่ึงมักเพียงพอในการบรรเทาอาการปวด 

ของผูป่วย

 n เม่ือตองใช NSAID ใหใชยาในขนาดต่ำ เชน ibuprofen 

ในขนาดไมเกิน 1.2 กรัมตอวัน

 n หากยังไมไดผลอาจใช paracetamol เต็มขนาด 

(ไมเกิน 1 กรัมตอครั้ง และไมเกิน 4 กรัมตอวัน) รวมกับ 

NSAID ในขนาดต่ำ

 n ถาจำเปน็อาจเพิม่ขนาด NSAID ขึน้ หรอืเปลีย่นไปใช 

ยาระงับปวดในกลุม opioid รวมกับ paracetamol แทน

 n หามใช NSAID สองชนิดรวมกัน

 n ในผูสูงอายุ ควรใหยาป้องกันแผลในทางเดินอาหาร 

ไดแก omeprazole รวมดวยเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในหัวขอ 1.3) 

 n ควรอธิบายใหผูป่วยเขาใจอันตรายจากยาเพ่ือใหผูป่วย 

พึ่งพาการใช NSAID ใหนอยที่สุด และพยายามหยุดยา 

ใหเร็วที่สุด ไมควรให NSAID แกผูป่วยอยางตอเนื่อง เป็น 

เวลานาน

 n COX-II inhibitor เชน celecoxib ไมจดัเปน็ยาในบญัช ี

ยาหลักแหงชาติ ดวยเหตุผลของความไมคุมคาในการใช 

ผูสูงอายุท่ีใชยากลุมน้ีมีความเส่ียงตออันตรายท้ังหลายขางตน 

เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ไมควรเขาใจผิดวา ยากลุมนี้มีความ 

ปลอดภัยในผูสูงอายุ

ยาอื่นๆ ยาชนิดอื่นๆ ที่กอใหเกิดผลขางเคียงในผูสูงอายุได

บอยคือ ยารักษาโรคพารกินสัน ยาลดความดันเลือด ยาที่ 

ออกฤทธิต์อจติและประสาท และ digoxin	(ก) ขนาดยาพยงุ 

ของ digoxin	(ก) ในผูสูงอายุท่ีชรามากคือ 125 ไมโครกรัม 

ตอวนั (62.5 ไมโครกรมัในผูทีเ่ปน็โรคไต) การใชยาในขนาดตำ่ 

นี้มักไมเพียงพอ แตการเพิ่มขนาดยาเป็น 250 ไมโครกรัม 

ตอวันจะพบพิษจากยาไดบอย

 โรคเลือดอันเป็นผลขางเคียงจากยาพบไดบอยมากในผูสูงอายุ 

ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่กดไขกระดูก (เชน 

cotrimoxazole	 (ก), mianserin	 (ข), orphenadrine) 

ยกเวน ไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม

 ผูสงูอายมุกัตองการขนาดยา warfarin	(ค) ในขนาดพยงุ 

ที่ต่ำกวาผูมีอายุนอย และเชนเดียวกันกับ NSAID หากมี 

ภาวะเลือดออกในผูสูงอายุผลที่เกิดขึ้นมักเป็นอันตรายที่ 

รายแรง

การสั่งใชยาในผูสูงอายุ
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แนวทางปฏิบัติ

สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือการยึดถือขั้นตอนที่หนึ่งของการใชยา

อยางสมเหตุผล (ดูขั้นตอนความคิดที่ 1 ขอบงชี้) อยาง 

เครงครัด โดยการไมสั่งยาใดๆ ใหกับผูสูงอายุหากไมมี 

ขอบงชี้ที่ชัดเจน ประการตอมาควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ    

ชวยใหผูสูงอายุใหความรวมมือในการรักษา ดังรายละเอียด 

ที่แสดงไวดานลาง ซึ่งหากแพทยไดปฏิบัติอยางครบถวน 

สม่ำเสมอ ผูสูงอายุสวนใหญมักใหความรวมมือในการรักษา

เป็นอยางดี แตหากยังมีปัญหาในการใชยาอยูอาจตองขอ     

ความชวยเหลอืจากผูใกลชดิของผูปว่ย เชน ญาต ิหรอืผูดแูล 

ในการจัดยาและตรวจสอบการใชยาของผูป่วย

การสั่งใชยาในผูสูงอายุ

ทบทวนการรักษาอยางสม่ำเสมอ บอยครั้งที่ผูสูงอายุไดรับ

ยาเดิมดวยคำสั่ง RM (repeat medications) ตอเนื่องเป็น 

เวลาหลายปีโดยขาดการทบทวนวาการรักษาเหลานั้น ยังมี 

ความเหมาะสมอยูหรอืไม ทัง้นีย้าบางรายการอาจตดัออกได 

ยาบางรายการอาจตองปรบัขนาดยา ยาบางรายการอาจตอง 

เปลี่ยนวิธีใหยา

สัง่ยาใหใชไดสะดวก ผูสงูอายคุวรไดรบัยานอยชนดิทีส่ดุ ยา 

แตละชนิดควรมีวิธีการใหยาที่สอดคลองกันหากเป็นไปได 

เชน วันละครั้ง หรือวันละสองครั้ง เหมือนๆ กัน และควร 

หลีกเลี่ยงการสั่งใชยาที่ตองใหวันละหลายครั้ง ขวดยาชนิด

ท่ีทำไวเพ่ือใหเด็กเปิดออกไดยากอาจไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

ใหคำอธิบายท่ีชัดเจน แพทยควรอธิบายวิธีการใชยา ตลอดจน 

ผลที่อาจเกิดขึ้นแกผูป่วยอยางสม่ำเสมอและใหคำอธิบายที ่

ชัดเจน โดยตรวจสอบความเขาใจของผูสูงอายุเป็นระยะๆ 

หากสัง่ยาบรรเทาอาการชนดิทีใ่หกนิแบบ p.r.n. (เมือ่ตองการ) 

ตองแนใจวาผูปว่ยทราบวา ควรใชหางกนัอยางนอยกีช่ัว่โมง 

และไมควรกินเกินวันละกี่เม็ด

ตรวจสอบการใชยา แพทยควรเรียกดูยาจากผูป่วย โดยให 

ผูป่วยนำยาทุกชนิดติดตัวมาดวยเม่ือมาพบแพทยในแตละคร้ัง 

เพือ่ตรวจสอบวาผูปวยไดใชยาตามทีแ่พทยสัง่หรอืไม หากมี

ยาใดเหลืออยูมากควรสอบถามถึงสาเหตุ และแกไขปัญหา 

เหลาน้ันตามความเหมาะสม แพทยไมควรส่ังยาโดยไมทราบวา 

ผูป่วยมียาเกาตกคางอยูมากนอยเพียงใด

ขจดัยาทีไ่มไดใช หากมยีาทีไ่มจำเปน็ตองใชอกีตอไปตกคาง

อยูควรแนะนำใหผูป่วยทิ้งยาเหลานั้นไปเพื่อป้องกันความ 

สับสนในการนำยาเหลานั้นมาใชโดยไมตั้งใจ

หลกีเลีย่งยาบางชนดิ ยาบางชนดิทีอ่อกฤทธิย์าวอาจ สะสม 

ในรางกายและกอใหเกดิพษิ จงึควรหลกีเลีย่งในผูสงูอาย ุเชน 

ยาแกเบาหวานชนิดกินประเภทออกฤทธ์ิยาว (glibenclamide	

(ก), chlorpropamide) ยา benzodiazepine ชนิดที่ 

ออกฤทธิ์ยาว (เชน nitrazepam, flurazepam, diazepam 

(ก), alprazolam) รวมทัง้ NSAID ชนดิทีอ่อกฤทธิย์าว (เชน 

naproxen	(ก), piroxicam	(ข)) • ควรหลีกเลี่ยงการใช

การจำกัดรายการยา แพทยที่ดูแลผูสูงอายุควรสั่งยาจาก 

บัญชียาจำเพาะสำหรับผูสูงอายุ ท่ีมีรายการยาจำนวนไมมากนัก 

ท้ังน้ีเพ่ือลดความเส่ียงจากการใชยา และแพทยควรศึกษาขอมูล 

ของยาเหลานั้นอยางละเอียดถี่ถวนโดยเฉพาะการออกฤทธิ์ 

ในผูสูงอายุ

ลดขนาดยาลง โดยท่ัวไปผูสูงอายุมักตองการยาในขนาดต่ำกวา 

ผูใหญที่มีอายุนอย บอยครั้งที่มักเริ่มใหยาแกผูสูงอายุดวย 

ขนาดยาเพียงคร่ึงหน่ึงของขนาดยาปกติในผูใหญ หากผูสูงอายุ 

เริม่มกีารทำงานของไตลดลง ขนาดยาควรไดรบัการปรบัลดลง 

ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนความคิดที่	1	ขอบงชี้	(INDICATION)*

หมายถ ึงการใช ยาท ี ่ผ านการไตร ตรองอย างรอบคอบ      

ถ ึงความจำเป çนในการใช ยา โดยมีองค ประกอบยอย 

สำหรับขั้นตอนความคิดที่ 1 ดังนี้

1.1 ระบุปัญหาของผูป่วยไดครอบคลุมทุกปัญหา

1.2 วินิจฉัยแยกโรคไดอยางแมนยำ

1.3 ระบุเป้าหมายการรักษาโรคไดอยางเหมาะสม 

1.4 พิจารณาทางเลือกอื่นที่ไมตองใชยาในการรักษา 

1.5 พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวามีความจำเป็นใน 

การใชยานั้น

*	คัดจากหนังสือคูมือการใชยาอยางสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแหงชาติ 
ยาระบบทางเดินอาหารหนา ข-4
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การสั่งใชยาในผูสูงอายุ

ยาใหมเนื่องจากมีขอมูลความปลอดภัยที่ไมครบถวน ดังจะ 

เห็นไดจากการท่ีมียาหลายชนิดถูกถอนจากตลาดภายหลัง 

การนำมาใชเพียงไมก่ีปี หรือถูกตัดขอบงใชออกเชน telithro-

mycin ถูกตัดขอบงใช bronchitis, pharyngitis, sinusitis 

และ tonsillitis ออกตัง้แตเดอืนกมุภาพนัธ 2550 เนือ่งจาก 

พบอนัตรายจากยาเพิม่ขึน้ ประโยชนในโรคดงักลาวจงึไมคุม 

กับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน แพทยควรศึกษารายการยาท่ีมีแนวโนม 

การใชไมเหมาะสมในผูสูงอายุจาก Beers Criteria ดวย

 Beers Criteria เป็นรายการยาที่จัดทำขึ้นโดยกลุม 

ผูเชี่ยวชาญการรักษาโรคในผูสูงอายุ โดยตีพิมพครั้งแรกใน 

วารสาร Archives of Internal Medicine ในปี ค.ศ. 1991 

ตอมาไดมกีารปรบัปรงุในป ีค.ศ. 2003 โดยแบงความรนุแรง 

ของปัญหาเป็นระดับตางๆ และอธิบายถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 

รายการยาที่อาจไมเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุตาม Revised 

Beers Criteria 2003 รวมถึงยาในกลุม analgesic, tricyclic 

antidepressant, long acting benzodiazepine, long 

acting oral hypoglycemic agent, anti-cholinergic 

agent, sedative antihistamine, long acting NSAID 

และ muscle relaxant เป็นตน 

 ปัจจุบันมีผูพยายามเสนอเคร่ืองมือท่ีใชตรวจสอบรายการ 

ยาที่ไมเหมาะสมในผูสูงอายุเพิ่มเติมขึ้นเชน Inappropriate 

Prescribing in the Elderly Tool (IPET) และ STOPP 

(Screening Tool of Older Persons’ potentially inap-

propriate Prescriptions) เพือ่ใหสอดคลองกบัรายการยาใหม 

ท่ีมีใชเพ่ิมข้ึน สำหรับตัวอยางของการใชยาอยางไมเหมาะสม 

ในผูสูงอายุ ตามที่ตรวจพบดวยเกณฑของ STOPP และมี 

รายงานไวในวารสาร มีดังนี้

 • ใช thiazide กับผูป่วยโรคเกาต
 • ใช beta-blocker กับผูป่วยโรคถุงลมโป่งพอง
 • ใช beta-blocker กับผูป่วยโรคเบาหวานที่เกิดภาวะ
น้ำตาลต่ำในเลือดบอยครั้ง

หมายเหต ุยาที่พิมพดวยอักษรสีเขียวเป็นยานอกบัญชี 

ยาหลักแหงชาติ 

alprazolam, amiodarone, amitryptyline, anorexic 

agents, barbiturates, belladonna alkaloid, bisacodyl, 

carisoprodol, cascara sagrada, chlordiazepoxide, 

chlorpheniramine, chlorpropamide, chlorzoxazone, 

cimetidine, clidinium-chlordiazepoxide, clonidine, 

chlorazepate, cyproheptadine, dantrolene, 

dexchlorpheniramine, diazepam, dicyclomine, 

digoxin, diphenhydramine, dipyridamole, 

disopyramide, doxazosin, doxepin, ergot mesyloids, 

estrogen, ethacrynic acid, ferrous sulfate, fluoxetine, 

f lu razepam, guaneth id ine , hydoxyz ine , 

hyoscyamine, indomethacin, isoxuprine, ketolorac, 

lorazepam, meperidine, meprobamate, metaxalone, 

methocarbamol, methyldopa, methyltestosterone, 

mineral oil, naproxen, nifedipine, nitrofurantoin, 

orphenadrine, oxybutynin, pentazocine, 

perphenazine, phenylbutazone, piroxicam, 

promethazine, propantheline, propoxyphene, 

reserpine, temazepam, thioridazine, ticlopidine

ตารางที่	3	รายการยาทีอ่าจไมเหมาะสมสำหรบัผูสงูอาย ุ
	 	 ตาม	Revised	Beers	Criteria	2003
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การสั่งใชยาในผูสูงอายุ

 • ใช calcium channel blocker กับผูป่วยที่มีอาการ 

ทองผูกเรื้อรัง

 • ใชแอสไพรินในขนาดสูงกวา 150 มิลลิกรัมตอวัน
 • ใช tricyclic antidepressant กบัผูปว่ยโรคสมองเสือ่ม 
(สงผลใหผูป่วยลม กระดูกฟีเมอรหัก หรือเพอ)

 • ใช benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์ยาวกับผูป่วยเป็น 

เวลานาน (สงผลใหผูปว่ยลม กระดกูหกั ไดรบับาดเจบ็ทีศ่รีษะ 

ไดรับยาเกินขนาด หรือการรับรูลดลง)

 • ใช antihistamine ชนิดที่ทำใหงวงซึมตอเนื่องเป็น 

เวลานาน 

 • ใชยาแกทองเสีย (diphenoxylate, loperamide, 

codeine) กบัผูปว่ยโรคทองรวงทีม่กีารตดิเชือ้ (มไีข ถายเปน็ 

มูกเลือด)

 • ใช proton pump inhibitor ในการรกัษาแผลเพปตกิ 

ติดตอกันนานกวา 8 สัปดาห

 • ใช theophylline เป็นยาเดี่ยวในการรักษาโรคถุงลม 
โป่งพอง

 • ใชสเตรอยดชนิดกินแทนที่จะใชชนิดสูดหรือพน เขา
หลอดลมกับผูป่วยโรคถุงลมโป่งพอง

 • ใช NSAID หรือแอสไพรินโดยไมใหยาป้องกันแผล 

เพปติกกับผูที่มีประวัติเป็นแผลในทางเดินอาหาร

 • ใช NSAID กับผูมีความดันเลือดสูงปานกลางถึงมาก 
 • ใช NSAID กับผูป่วยหัวใจลมเหลว
 • ใช NSAID ระยะยาวกับผูป่วยโรคขอเขาเสื่อมที่มี 

อาการนอยถึงปานกลาง

 • ใช NSAID กับ warfarin รวมกัน
 • ใช NSAID กับผูป่วยไตวายเรื้อรัง
 • ใชยาตานฤทธ์ิมัสคารินิกกับผูป่วยโรคตอมลูกหมากโต
 • ใชยาในกลุมเดียวกันซ้ำซอน



รายการยาในบัญชี จ(2) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

1คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

รายการยาในบัญชี จ(2)
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

	 	 ดว้ยคณะอนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตเิหน็สมควรใหม้กีารปรบัปรงุเงือ่นไขการสัง่ใชย้าของ

ยาในบัญชี	 จ(2)	 ให้สอดคล้องกับปรัชญา	 หลักการในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติที่มุ่งสร้างเสริมระบบ 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศได้ดียิ่งขึ้น	 จึงได้จัดทำแนวทางกำกับการใช้ยาในบัญชี	 จ(2)	 เพื่อให้ 

การใช้ยาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด	คุ้มค่า	สอดคล้องกับเศรษฐานะของประเทศ

	 	 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาจึงได้ออกประกาศ	เรื่อง	บัญชียาหลักแห่งชาติ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2552	

ซ่ึงได้ปรับปรุงเง่ือนไขของรายการยาในบัญชี	จ(2)	ของบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข	

จำนวน	10	รายการ	ได้แก่	1)	Botulinum	A	toxin	2)	Liposomal	Amphotericin	B	3)	Leuprorelin	

acetate	4)	Docetaxel	5)	Imatinib	mesilate	6)	Human	normal	immunoglobulin,	intravenous	(IVIG)	

7)	Letrozole	8)	Epoetin	alfa	9)	Epoetin	beta	และ	10)	Verteporfin	ส่งผลให้เงื่อนไขเดิมของยา 

ในบัญชี	 จ(2)	 เป็นอันยกเลิกไปตั้งแต่วันที่	 31	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ประกาศใน	

ราชกิจจานุเบกษา	นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขชื่อยาบางรายการ	ได้แก่	ยา	“Botulinum	toxin	type	A”	เป็น	

“Botulinum	A	toxin”	ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือยา	rINN	(Recommended	International	Nonproprietary	

Names)	

	 	 ดังน้ันคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติโดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติจึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น	เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดรายการยาในบัญชี	จ(2)	พร้อมเงื่อนไข	

การสั่งใช้ตามประกาศฉบับดังกล่าว	เพื่อให้สะดวกในการนำไปใช้และอ้างอิงของผู้ปฏิบัติ

	 	 สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ	จึงได้จัดทำรูปเล่มรายการยาในบัญชี	จ(2)	พร้อม

เงื่อนไขและรายละเอียดแนวทางกำกับการใช้ยา	เพื่อให้สะดวกในการใช้อ้างอิงแก่ผู้ปฏิบัติ
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หลักเบื้องต้นในการใช้โบทูไลนุม ทอกซิน ชนิดเอ 
อย่างสมเหตุผล

	 การกำกับดูแลการใช้ยา	โบทูไลนุม	ทอกซิน	ชนิดเอ	

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 โดยมี	

หลักการเบื้องต้นดังนี้

	 1.	การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง	(ใช้ยาตรงตามข้อบ่งใช้)

	 2.	การใช้ยาเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของโรค	

กล่าวคือควรใช้กับความรุนแรงระดับปานกลาง	 ซึ่งเป็น			

ความรนุแรงทีย่ามปีระสทิธผิลดมีาก	โดยหากใชร้กัษาโรค

ระดบัรนุแรงมากมกัจะไมค่อ่ยไดผ้ล	และควรพจิารณารกัษา	

โดยวธิอีืน่ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่ผูป้ว่ย	เชน่	การผา่ตดั	(ใชย้า	

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด)

	 3.	การใช้โดยผู้ชำนาญเฉพาะทาง	 เพื่อให้เกิดความ	

ปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา	(ลดความเส่ียงจากการใช้ยา)

	 4.	การปอ้งกนัมใิหน้ำยาไปใชน้อกเงือ่นไข	โดยเฉพาะ	

การใช้เสริมความงาม	 (ใช้ยาให้เกิดความคุ้มค่า	 เพื่อให้			

กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถ	

ให้เบิกจ่ายค่ายานี้ได้อย่างยั่งยืน)

	 5.	การใช้กับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น	 (ใช้ยา

อย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา)

	 6.	การใช้ขนาดยาและความถ่ีในการให้ยาตามคำแนะนำ	

(ใช้ยาให้ถูกขนาดและความถี่)

 โบทูไลนุม ทอกซิน (BoNT)	เป็นชีวพิษที่มีผลต่อระบบ	

ประสาท	สร้างโดยเชื้อแบคทีเรีย	Clostridium botulinum  

มีเจ็ดชนิดย่อยคือชนิด	 A,	 B,	 C,	 D,	 E,	 F	 และ	 G	

ตามสายพันธุ์ของเชื้อ	ชนิด	A	และ	B	เท่านั้นที่ใช้เป็นยา	

•	 BoNT	 ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนกำลังโดยยับยั้ง	
การหลั่ง	 acetylcholine	 ที่ปลายประสาท	 และยังป้องกัน		

การจบัของสารสือ่ประสาทกบัตวัรบับนผวิของ	motor	nerve	

terminal	 เมื่อทอกซินหมดฤทธิ์กล้ามเนื้อจะกลับมาทำงาน	

เปน็ปกต	ิBoNT/A	เปน็ยาฉดีเขา้กลา้มเนือ้	ไดจ้ากการเพาะเชือ้	

Clostridium botulinum	type	A	ซึง่ผา่นการทำใหบ้รสิทุธิแ์ลว้	

ยามคีวามแรงกวา่ชนดิบ	ีเกอืบ	50	เทา่และออกฤทธิน์านกวา่	

หากผูป้ว่ยดือ้ตอ่การรกัษาดว้ย	BoNT/A	เนือ่งจากการกระตุน้	

การสร้างภูมิต้านทาน	สามารถใช้	BoNT/B	แทนได้	(ยาได้	

รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาเฉพาะโรคคอบิดไม่มีใช้ใน	

ประเทศไทย)	

	 ยานี้ขึ้นทะเบียนในหลายข้อบ่งใช้	แต่คณะอนุกรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติอนุมัติการใช้ใน	2	ข้อบ่งใช้	คือ	

ก.	โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	(hemifacial	spasm)	ชนิดไม่	

ทราบสาเหตุ	(idiopathic)	และ	ข.	โรคคอบิด	(spasmodic	

torticollis	หรือ	cervical	dystonia)	ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	

(idiopathic)	ซึ่งแม้เป็นโรคที่พบได้น้อย	แต่ผู้ป่วยต้องทุกข์

ทรมานจากความเจบ็ปว่ยและบางกรณอีาจถงึขัน้ทพุพลภาพ	

BoNT/A	 เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ			

และปลอดภยัหากใชโ้ดยแพทยผ์ูช้ำนาญ	แมเ้ปน็ยาทีม่รีาคา

แพงและไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้	 แต่อาจมีความ

คุม้คา่หากใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขและขอ้กำหนดตา่งๆ	

ที่ระบุไว้ในแนวทางกำกับการใช้ยา	 ส่วนข้อบ่งใช้อื่นที่ไม่ได้	

อนุมัติเนื่องจากอาจมีวิธีการรักษาหรือยาอื่นที่ใช้รักษาได้ดี	

อยู่แล้ว	 หรือยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลและความ	

ปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ	โดยบางขอ้บง่ใชเ้ชน่	โรคตาปดิเกรง็	

(blepharospasm)	 ที่อาการรุนแรงจนลืมตาแทบไม่ได้	

ได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน	 เนื่องจากเป็นการใช้ที่บริเวณ	

รอบดวงตาจึงต้องรอระบบกำกับการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ	

เพื่อป้องกันการนำไปใช้ลบรอยเหี่ยวย่น	 (รอยตีนกา)	

เพื่อเสริมความงาม	

	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

	 โรคคอบิด	 (cervical	 dystonia	 หรือ	 spasmodic	

torticollis)	เป็นโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากการหดเกร็ง

ของกลา้มเนือ้คอและไหลท่ีผ่ดิปกต	ิโดยไมส่ามารถควบคมุได	้

ทำให้ศีรษะอยู่ผิดท่า	 ผู้ป่วยอาจมีการบิดเกร็งของศีรษะไป	

ในแนวราบ	 (torticollis)	 เอียงไปด้านข้าง	 (laterocollis)	

ก้มไปข้างหน้า	(anterocollis)	หรือแหงนไปทางด้านหลัง

1 Botulinum	A	toxin	(BoNT/A	
หรือโบทูไลนุม ทอกซิน ชนิดเอ)

1.1

1.1.1

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

โรคคอบดิ	(cervical	dystonia)	ชนดิไมท่ราบสาเหต	ุ
(idiopathic)	

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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(retrocollis)	เป็นต้น	การหดเกร็งอาจทำให้ศีรษะส่ัน	ผู้ป่วย	

ประมาณครึง่หนึง่มกัมอีาการปวดรว่มดว้ยโดยเฉพาะบรเิวณ

ลำคอท่ีกล้ามเน้ือบิดเกร็ง	โรคคอบิดจัดเป็นโรค	focal	dystonia	

ในผู้ใหญ่ที่พบได้บ่อยที่สุด	สหภาพยุโรปมีความชุก	5.7	ต่อ	

100,000	 ประชากร	 และชนิดที่พบบ่อยที่สุดเป็นชนิดที่ไม	่

ทราบสาเหตุ	ความชุกของโรคจะเพ่ิมข้ึนตามอายุ	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	

แสดงอาการเมื่ออายุ	50-69	ปี	โดยเริ่มมีอาการที่อายุเฉลี่ย	

41	ปี	สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาทางระบาดวิทยาไว้	

การรักษา

	 โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคเรื้อรัง	และผู้ป่วย

สว่นใหญม่กัไมห่ายจากโรค	การรกัษามเีปา้หมายเพือ่บรรเทา	

อาการเป็นสำคัญ	การรักษาเบ้ืองต้นสำหรับผู้ท่ีมีอาการไม่มาก	

อาจเริ่มด้วยการใช้ยาชนิดกินหรือการทำกายภาพบำบัด	

ยากินที่นิยมใช้	 คือ	 ยาในกลุ่มต้านฤทธิ์มัสคารินิก	 กลุ่ม	

benzodiazepines	 และกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อ	 ได้แก่			

baclofen	(ข)	หรือ	tizanidine	(ข)	แต่การใช้ยาดังกล่าว

มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลที่ไม่ชัดเจน	 หากไม่ได้ผล	

botulinum	A	toxin	จ	(2)	จดัเปน็ยาลำดบัแรกทีค่วรเลอืกใช	้

โดยควรใช้ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด	ซ่ึงอาจช่วยลดปริมาณ	

และความถี่ในการฉีด	BoNT/A	ลงได้	 อันจะช่วยลดอัตรา	

การเกิดภูมิต้านทานต่อยา	การผ่าตัด	(deep	brain	stimu-

lation-DBS	ของ	 internal	globus	pallidus-GPi)	 เป็น		

ทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรัง	 ซึ่งมีอาการปวด	

และทพุพลภาพทีช่ดัเจน	และไมต่อบสนองตอ่การรกัษาดว้ย

ยากินและ	 BoNT/A	 ส่วนโรคคอบิดชนิดทราบสาเหตุควร		

ได้รับการรักษาที่สาเหตุอย่างถูกต้อง

ก้อนเน้ืองอกสมอง	รอยโรคท่ีระบบประสาทส่วนปลายท่ีเกิด	

จากอุบัติเหตุ	 เป็นต้น	 โรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกชนิดไม่ทราบ	

สาเหตุพบได้มาก	 ปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากหลอดเลือดแดงไป

สัมผัสหรือกดทับเส้นประสาทใบหน้า	 โรคนี้พบในเพศหญิง	

มากกว่าเพศชาย	2.5	เท่า	ส่วนใหญ่มีอายุ	45-60	ปี	(อายุ	

เฉลี่ย	50-54	ปี)	โรคมีความชุกเฉลี่ยต่อปีในหญิง	14.5	ต่อ	

100,000	ประชากร	และในชาย	7.4	ตอ่	100,000	ประชากร	

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาความชุกในทางระบาด

วิทยา	แต่ผู้เช่ียวชาญคาดว่ามีผู้ป่วยต้ังแต่	2,500-6,600	ราย

การรักษา

	 สำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ				

การรักษามีเป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการ	เนื่องจากส่วนใหญ่

ไม่สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้	 ทางเลือกของการรักษาได้แก่	

การใช้ยากินเพ่ือบรรเทาอาการ	การทำลายเส้นประสาทใบหน้า	

โดยการฉีดสารเข้าที่เส้นประสาทใบหน้า	การฉีด	BoNT	ที่	

กล้ามเน้ือโดยตรง	 •	 การรักษาโรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกโดย	
การใช้ยากิน	 เป็นวิธีที่อาจได้ผลในผู้ป่วยบางราย	 อาการ	

แทรกซ้อนน้อยกว่ายาฉีด	ประหยัด	สะดวกและไม่เจ็บปวด	

ยาทีไ่ดม้กีารทดลองใชค้อื	ยาคลายกลา้มเนือ้เชน่	baclofen	

(ข)	และ	orphenadrine	สำหรับกลุ่มยากันชักคือ	carba-

mazepine	 (ก)	 มีผู้นำมาใช้อย่างกว้างขวาง	 หลังจากมี	

การศึกษาแบบไม่ควบคุม	(uncontrolled	trial)	ที่สนับสนุน

ประสิทธิผลของยาในผู้ป่วยบางราย		ขนาดยาที่แนะนำคือ	

เริ่มด้วย	100	มิลลิกรัม	วันละ	2-3	ครั้ง	แล้วค่อยๆ	เพิ่ม	

ขนาดยาทุกสัปดาห์	 จนได้ขนาดยา	 600-1200	 มิลลิกรัม	

clonazepam	(ข)	จากประสบการณข์องแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยที่เป็นน้อย	 แนะนำให้เริ่มยาในขนาด	

0.25	 มิลลิกรัม	 วันละ	 3	 ครั้ง	 แล้วค่อยๆ	 เพิ่มเป็น	 0.5	

มิลลิกรัม	วันละ	3	คร้ัง	ในขณะน้ียังไม่มีการศึกษาแบบควบคุม	

(controlled	trial)	จึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ายากินข้างต้น	

ไดผ้ลมากนอ้ยเพยีงใด	สำหรบั	phenytoin	พบวา่ใชไ้มไ่ดผ้ล	

• botulinum	A	toxin	จ	(2)	มปีระสทิธผิลด	ีแตเ่พือ่ใหเ้กดิ	

ประโยชน์สูงสุดควรใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข

การสั่งใช้ยา

 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	(hemifacial	spasm)	เป็น

โรคที่มีการกระตุกหรือเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้าง

หน่ึงซ่ึงเล้ียงด้วยเส้นประสาทใบหน้า	โดยไม่สามารถควบคุมได้	

การกระตุกมักเป็นๆ	หายๆ	อาจกระตุกสั้นๆ	อย่างรวดเร็ว	

เป็นแล้วหยุดหรือกระตุกแล้วเกร็งค้าง	ทำให้ตาปิดหรือปาก

เบี้ยวค้างเป็นเวลาหลายวินาที	 การกระตุกรบกวนการมอง	

เห็นของตาข้างที่เป็น	ถ้าเป็นรุนแรงอาจทำให้ใบหน้าเสียรูป	

โรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกชนิดทราบสาเหตุพบได้น้อย	การรักษา	

ที่สาเหตุอย่างถูกต้องจะทำให้หายขาดได้	สาเหตุที่พบ	เช่น

1.1.2 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	 (hemifacial	 spasm)	
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(idiopathic)	

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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Prescription note

	 เน่ืองจาก	BoNT/A	มีราคาแพงและมีการนำไปใช้เสริมความงาม	
ตลอดจนขอ้บง่ใชอ้ืน่ทีไ่มไ่ดร้บัการอนมุตั	ิและอาจเกดิอนัตราย	
หากนำไปใชโ้ดยผูข้าดความชำนาญ	ดงันัน้ควรมกีารกำกบัดแูล	
การใชย้านีเ้ปน็พเิศษ	โดยมมีาตรการกำกบัการใชย้าทีเ่ขม้งวด
และผู้ใช้ยาต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามที่กำหนดไว้	
	 เพือ่ใหก้ารใชย้าเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ปลอดภยั	และ	
ใหก้ารจดัสทิธปิระโยชนข์องยานีเ้ปน็ไปอยา่งยัง่ยนื	บญัชยีาหลกั	
แห่งชาติจึงได้กำหนดเงื่อนไขขึ้น	 ดังแสดงไว้ในภาคผนวก	 1	
รวมทัง้กำหนดขนาดยาสงูสดุตอ่ปขีองผูป้ว่ยแตล่ะรายไว	้และ
สำหรับโรคคอบิดอนุญาตให้เบิกใช้ได้เฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ	
ลำคอเท่านั้น
	 เมื่อให้ยาแล้วควรมีการประเมินผลการรักษาด้วยวิธีที่	
เหมาะสม	ทัง้การประเมนิจากผูป้ว่ย	เชน่ใช	้visual	analogue	
scale	ร่วมกับการประเมินโดยแพทย์	โดยการใช้สเกล	หรือใช้	
เครื่องมือตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้ากล้ามเนื้อ	เป็นต้น	
	 การใช้	BoNT/A	ไม่รวมถึงผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	
ill)	 ซึ่งควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	 (palliative	
care)	ดูคำจำกัดความของผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ในหน้า	ค-9	
	 ในกรณทีีแ่พทยผ์ูร้กัษาเหน็วา่	ควรใชย้าแตกตา่งจากเกณฑ	์
การใช้ยาที่กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับ
ดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	 จ(2)	 ที่คณะอนุกรรมการพัฒนา	
บัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอหลักฐานทางการแพทย์	
ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้	
จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

BOTULINUM	A	TOXIN	(BoNT/A)	 จ(2)

Sterile	 pwdr	 (เฉพาะ	 100	 ยูนิตและ	 500	 ยูนิต)											

•	Botox®	100	ยูนิต	ราคาเฉลี่ย	10,750	บาท	(ราคาเฉลี่ย	

จดัซือ้รวมของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	7,901	

บาท)	•	Dysport®	500	ยูนิต	ราคาเฉลี่ย	14,322	บาท		
(ราคาเฉลีย่จดัซือ้รวมของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่

ชาติ	13,875	บาท)	•	หมายเหตุ	ยาชนิด	100	และ	500	
ยนูติ	เปน็ยาตา่งบรษิทักนั	ซึง่มหีนว่ยวดัความเขม้ขน้ของยา	

แตกต่างกัน	 ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกปริมาณยา	

ที่เหมาะสมสำหรับยา	 แต่ละชนิดในการฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อ	

แต่ละมัด

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ดูแนวทางกำกับการใช้ยา

1.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

Prescription note

หลักการใช้ botulinum A toxin (BoNT/A)  
	 1.	การประเมินอาการทางคลินิกและการวินิจฉัย	 ก่อน	
ฉีดทอกซิน	ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการประเมินและตรวจดูให้
แน่ชัดว่าวินิจฉัยถูกต้องและเหมาะสมกับข้อบ่งใช้ของยานี้	
(INDICATION)
	 2.	การช้ีแจงต่อผู้ป่วย	 ควรช้ีแจงให้ผู้ป่วยเข้าใจเร่ืองการรักษา	
อยา่งชดัเจนถงึผลด	ี(EFFICACY)	และผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้	
(RISK)
	 3.	ขนาดยาที่ใช	้(INDIVIDUALIZED	DOSAGE)
	 	 3.1	ปรมิาณยาทีใ่ชข้ึน้กบัขนาดของกลา้มเนือ้	ถา้กลา้ม	
เนื้อขนาดใหญ่มักต้องใช้ยาเป็นปริมาณที่มากกว่ากล้ามเนื้อ	
ขนาดเล็ก	กล้ามเนื้อที่อ่อนกำลังอยู่แล้วต้องลดขนาดลง
	 	 3.2	ควรใช้ขนาดยาที่ต่ำสุดที่ได้ผลดี
	 	 3.3	การปรับเปลี่ยนการฉีด	 โดยทั่วไปการฉีดยานี้ไม่	
ได้ฉีดเหมือนกันทุกราย	 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามอาการ		
ของผู้ป่วยแต่ละรายและเปลี่ยนแปลงตามผลการฉีดครั้งก่อน
หน้านี้		เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
	 4.	วิธีให้ยา	(METHOD	OF	ADMINISTRATION)	
	 	 4.1	การกำหนดตำแหน่งที่ฉีด	เนื่องจากยานี้ออกฤทธิ์
ที่กล้ามเนื้อที่ฉีดเป็นส่วนใหญ่	 มีผลต่อกล้ามเนื้ออื่นไม่มาก				
ดังนั้นในขั้นแรกแพทย์จะต้องเลือกกล้ามเนื้อที่มีอาการมาก			
ที่สุดให้ถูกมัดเพื่อจะได้ฉีดให้ถูกที่	การเลือกกล้ามเนื้อสามารถ
ทำได้โดยการถามอาการ	 การดู	 การคลำกล้ามเนื้อ	 เป็นต้น			
มักจะฉีดเข้าที่ตรงกลางของกล้ามเนื้อ	ซึ่งเชื่อว่าได้ผลดีที่สุด
	 5.	ความถี่การให้ยา	 (FREQUENCY)	 ไม่ควรฉีดซ้ำใน	
เวลาอันใกล้จนเกินไป	ควรห่างกันไม่น้อยกว่า	3	เดือน	เพื่อ	
เป็นการประหยัดและลดโอกาสเกิดภูมิคุ้มกันต่อทอกซิน
	 6.	การติดตามผลการรักษา	ควรประเมินอาการ	ความรุนแรง	
ของโรค	แล้วบันทึกไว้เพื่อใช้ติดตามผลการรักษา	

ข้อบ่งใช้ 

•	ใช้บรรเทาอาการของโรคคอบิด	 (cervical	 dystonia)	
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(idiopathic)	

•	ใชบ้รรเทาอาการของโรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกี	(hemifa-

cial	spasm)	ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(idiopathic)

(ทุกข้อบ่งใช้	ให้ใช้โดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น)

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	 ใช้ยาได้ตามปกต	ิ ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ	

ไตเสื่อม	 ใช้ยาได้ตามปกติ	 ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ	

การตั้งครรภ	์ พบรายงานการเกิดพิษจากการทดลองในสัตว์	

(US	pregnancy	 category	C,	 ADEC	 category	B3)	

หญงิใหน้มบตุร	ไมม่ขีอ้มลูการผา่นทางนำ้นม	ควรหลกีเลีย่ง 

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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การใช้	 เด็ก	 ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของ	

ยานีใ้นการรกัษาโรคคอบดิ	ในเดก็อายตุำ่กวา่	16	ป	ีผูส้งูอาย ุ

ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง	 เริ่มให้ยาในขนาดต่ำที่สุดของ	

ขนาดยาท่ีแนะนำ	 เน่ืองจากผู้สูงอายุมักมีกล้ามเน้ือลีบเล็กลง	

และอาจมีโรคหรือการใช้ยาอ่ืนร่วมด้วย	อันตรกิริยา	หลีกเล่ียง	

หรือระมัดระวังการใช้ร่วมกับ	aminoglycosides,	botulinum	

B	toxin,	chloroquine,	hydroxychloroquine	และ	neu-

romuscular	 blockers	 คำเตือนและข้อควรระวังอื่นๆ	

ผู้ป่วยที่มีประวัติการกลืนลำบาก	ผู้ป่วยโรคหัวใจ	•	อาจชัก	
นำให้เกิดอาการของโรค	systemic	botulism	ได้	ซึ่งอาจ	

เกิดขึ้นภายใน	 1	 วันหลังฉีดยา	 หรือหลังจากฉีดยาไปแล้ว	

หลายสปัดาห	์ผูป้ว่ยควรไดร้บัการเตอืนใหส้งัเกตอาการกลนื

ลำบาก	 พูดลำบาก	 หายใจลำบาก	 หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง		

ซึง่หากมอีาการดงักลา่วควรรบีไปพบแพทยใ์นทนัท	ี•	ควรม	ี
adrenaline	1:1000	และยาอืน่ทีจ่ำเปน็ในการรกัษา	severe	

anaphylaxis	พร้อมใช้	ขณะฉีด	BoNT	ให้กับผู้ป่วย	

คำเตือนและข้อควรระวังสำหรับโรคคอบิด

ระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีการส่งกระแสประสาทที่กล้ามเนื้อ	

(neuromuscular	transmission)	ผิดปกติ	เนื่องจากเสี่ยง

ต่อภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากเกินไป	 ผู้ป่วยควรได้รับการ	

เตอืนเกีย่วกบัอาการกลนืลำบากทีอ่าจเกดิขึน้	(พบไดร้อ้ยละ	

19	 ของผู้ป่วย)	 ซึ่งโดยทั่วไปมักมีอาการน้อยถึงปานกลาง	

แตอ่าจมอีาการรนุแรงได	้ผลเสยีรา้ยแรงทีพ่บไดน้อ้ย	แตอ่าจ	

เกิดตามมาจากการกลืนลำบาก	ได้แก่	การสำลัก	หายใจลำบาก	

(พบได้ร้อยละ	20	ของผู้ป่วยท่ีมีอาการกลืนลำบาก)	ปอดอักเสบ	

รวมถึงการต้องใส่ท่อเพ่ือช่วยหายใจ	ผู้ท่ีมีกล้ามเน้ือคอขนาด

เล็กหรือได้รับการฉีดท่ีกล้ามเน้ือ	sternocleidomastoid	ท้ัง

สองข้างมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนต่ออาการกลืนลำบาก	จึงควรจำกัด	

ขนาดท่ีฉีดเข้าสู่กล้ามเน้ือมัดดังกล่าว	การฉีดยาเข้าสู่กล้ามเน้ือ	

levator	 scapulae	 อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของ		

ทางเดินหายใจส่วนบนและการกลืนลำบาก

คำเตือนและข้อควรระวังสำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	

โรคตาปิดเกร็ง	หรือตาเหล่	 (สองโรคหลังเป็นข้อบ่งชี้ที่ยัง	

ไม่ได้รับการอนุมัติตามบัญชียาหลักแห่งชาติ)

ระวังการใช้ในกรณีที่เสี่ยงต่อต้อหินแบบปิด	การฉีดยานี้เข้า

สู่กล้ามเน้ือรอบๆ	ลูกตา	เช่น	ในกรณีโรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีก	

โรคตาปิดเกร็ง	 หรือตาเหล่	 ทำให้ตากระพริบน้อยลงส่งผล	

ให้ตาแห้ง	จนเกิดความผิดปกติถาวรที่เยื่อบุผิวตา	และแผล 

ท่ีกระจกตาได้	(โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความผิดปกติของเส้นประสาท	

สมองที่	 7)	 ดังนั้น	 หลังใช้ยาควรทดสอบการรับความรู้สึก	

ของกระจกตาข้างที่ได้รับการฉีดยา	และต้องรักษาความผิด

ปกติที่เยื่อบุผิวตาอย่างจริงจัง	 หลีกเลี่ยงการฉีดยาบริเวณ			

เปลือกตาล่างเพื่อป้องกันขอบตาแบะ

ข้อห้ามใช้

ห้ามฉีดยานี้เข้าหลอดเลือด	 ผู้ที่แพ้ยานี้	 ผู้ที่แพ้ไข่ขาว	

มกีารตดิเชือ้ในบรเิวณทีจ่ะฉดียา	ผูท้ีม่ภีาวะกลา้มเนือ้ทำงาน	

ผิดปกติชนิดท่ัวร่างกาย	ซ่ึงเก่ียวข้องกับโรคทางระบบประสาท	

เช่น	โรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงชนิดร้าย	(myasthenia	gravis)	

ผลข้างเคียง 

ความผดิปกตขิองการสง่กระแสประสาทในกลา้มเนือ้บางมดั

ที่ไกลจากบริเวณที่ฉีด	 การฉีดผิดตำแหน่งอาจทำให้กลุ่ม	

กลา้มเนือ้ใกลเ้คยีงเปน็อมัพาต	ยาในขนาดสงูเกนิไปอาจทำให	้

กล้ามเนื้อที่ห่างจากบริเวณที่ฉีดเป็นอัมพาต	 อาการคล้าย	

ไข้หวัดใหญ่	ไอ	ปวดหลัง	น้ำมูกไหล	รู้สึกไม่มีแรง		•	ผลข้างเคียง	
ทีพ่บนอ้ย	ไดแ้ก	่ภาวะหวัใจเสยีจงัหวะ	ภาวะกลา้มเนือ้หวัใจ	

ตายที่มีสาเหตุจากการขาดเลือด	ชัก	ภาวะภูมิไวเกิน	ได้แก่	

ผืน่ขึน้	คนั	และแอนาฟแิลก็ซสิ	การเกดิภมูติา้นทาน	(มกีาร	

ตอบสนองต่อการรักษาลดลงอย่างชัดเจน)	และอาการข้างเคียง	

ณ	บริเวณท่ีฉีด	เช่น	ปวด	กดเจ็บ	แสบร้อน	ฟกช้ำ	เป็นต้น

ผลขา้งเคยีงทีเ่จาะจงสำหรบัการใชย้าในโรคใบหนา้กระตกุ

ครึ่งซีก	(และโรคตาปิดเกร็ง)

หนังตาตก	กระจกตาอักเสบ	ตาหลับไม่มิด	ตาแห้ง	ระคาย	

เคือง	กลัวแสง	น้ำตาไหล	บวมที่หน้า	•	ผลข้างเคียงที่พบ	
ไม่บ่อย	ได้แก่	กล้ามเน้ือใบหน้าอ่อนแรง	เวียนศีรษะ	เหน่ือย

ขอบตาแบะ	 ขอบตาม้วนเข้า	 เห็นภาพซ้อน	 การมองเห็น	

ถูกรบกวน	•	ผลข้างเคียงที่พบน้อย	ได้แก่	เปลือกตาฟกช้ำ	
และบวม	(ลดไดโ้ดยกดเบาๆ	บรเิวณทีฉ่ดี	ในทนัทหีลงัฉดียา) 
•	 ผลข้างเคียงที่พบน้อยมาก	 ได้แก่	 ต้อหินมุมปิด	 แผลที่	

กระจกตา

ผลข้างเคียงที่เจาะจงสำหรับการใช้ยาในโรคคอบิด	

กลนืลำบากและนำ้ลายคัง่	(พบบอ่ยทีส่ดุหลงัฉดียาเขา้กลา้ม	

เนือ้	sternocleidomastoid)	คลืน่ไส	้ปากแหง้	เยือ่จมกูอกัเสบ	

งว่งซมึ	ปวดศรีษะ	เวยีนศรีษะ	กลา้มเนือ้ตงึตวัมาก	คอแขง็	

ตึง	(stiffness)	•	ผลข้างเคียงที่พบไม่บ่อย	ได้แก่	หายใจ	
ลำบาก	เสียงเปล่ียน	เห็นภาพซ้อน	หนังตาตก	•	ผลข้างเคียง	
ท่ีพบน้อย	ได้แก่	หายใจลำบาก	(เกิดเม่ือให้ขนาดสูง)	•	ท่ีสำคัญ 

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <
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คือภาวะกลืนลำบากที่เป็นรุนแรงและต่อเนื่อง	 เนื่องจาก	

อาจทำใหเ้กดิการสำลกั	หายใจลำบาก	ปอดอกัเสบ	จนถงึการ	

เสียชีวิต

ขนาดยาและวิธีใช้

ยาชนิด	100	ยูนิต	และ	500	ยูนิต	 เป็นยาต่างบริษัทกัน		

ซึ่งมีหน่วยวัดความเข้มข้นของยาแตกต่างกัน	 ควรใช้ความ	

ระมัดระวังในการเลือกปริมาณยาที่เหมาะสมสำหรับยาแต่	

ละชนิด	ในการฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อแต่ละมัด

Prescription note

U.S.	FDA	และ	Health	Canada	เตือนว่ามีรายงานการเกิด	
อาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง	 รวมถึงการเสียชีวิตจากการใช้	
ยาโบทูไลนุม	ทอกซิน	ชนิดเอ	และบี	โดยมีภาวะ	botulism	
เกิดขึ้น	 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลของยาไม่ได้อยู่เฉพาะบริเวณที่ฉีด				
แต่สามารถแพร่ไปส่วนที่ไกลจากบริเวณที่ฉีด	โดยพบได้ทั้งใน	
เดก็และผูใ้หญ	่ในการรกัษาภาวะทีไ่มเ่จาะจง	ทัง้ในขนาดยาตำ่	
และสูง	 อย่างไรก็ตาม	 ผลที่ร้ายแรงที่สุด	 ซึ่งรวมไปถึงภาวะ	
การหายใจลม้เหลวและเสยีชวีติ	นัน้เกีย่วเนือ่งกบัการใชใ้นเดก็	
สำหรับการรักษา	cerebral	palsy	limb	spasticity	

Prescription note

	 1.	ควรฉีดยาห่างกันไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน	 เนื่องจากการ	
ฉีดยาก่อน	3	เดือน	จะเร่งให้เกิดภูมิต้านทาน	ทำให้การรักษา	
ล้มเหลวได้ในอนาคต
	 2.	โดยทั่วไปยา	 1	 ขวด	 มีปริมาณยาพอสำหรับการฉีด	
ผู้ป่วยมากกว่า	 1	 คน	 จึงแนะนำให้นัดผู้ป่วยมาพร้อมกัน							
เพื่อจะได้ใช้ยาที่ผสมแล้วให้หมดจึงจะคุ้มค่า

•	สำหรบัโรคคอบดิ	(cervical	dystonia)	ชนดิไมท่ราบสาเหต	ุ
(idiopathic)	

การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ	16	ปีขึ้นไป 

	 Botox® เริ่มต้น	 50-150	 ยูนิต	 ต่อ	 1	 ครั้งการรักษา	

ขนาดสูงสุดไม่มีระบุไว้

	 Dysport® เริ่มต้น	250-500	ยูนิต	ต่อ	1	ครั้งการรักษา	

ขนาดสูงสุดไม่เกิน	1,000	ยูนิต

	 ยาทัง้สองควรปรบัขนาดยาและบรเิวณทีฉ่ดีใหเ้หมาะสม

กับผู้ป่วยแต่ละราย	

ผู้สูงอายุ	 ควรเร่ิมให้ยาในขนาดต่ำท่ีสุดของขนาดยาท่ีแนะนำ	

ในผู้ใหญ่	

เด็กอายุต่ำกว่า	16	 ปี	ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย	

ของการใช้ยานี้

•	สำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	(hemifacial	spasm)	

ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	

การฉีดทางใต้ผิวหนัง

ผู้ใหญ่

	 Botox®	เร่ิมต้น	15-30	ยูนิต	ต่อ	1	คร้ังการรักษา	

	 Dysport® เริ่มต้น	60-120	ยูนิต	ต่อ	1	ครั้งการรักษา	

	 ยาทัง้สองควรปรบัขนาดยาและบรเิวณทีฉ่ดีใหเ้หมาะสม

กับผู้ป่วยแต่ละราย	

ผู้สูงอายุ	 ควรเร่ิมให้ยาในขนาดต่ำท่ีสุดของขนาดยาท่ีแนะนำ	

ในผู้ใหญ่	

เด็ก	ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาน้ี

เงื่อนไข

โรคคอบิดอนุมัติขนาดยาต่อผู้ป่วย	1	ราย	ไม่เกิน	300	ยูนิต/ปี	
สำหรับยา	 Botox®	 และไม่เกิน	 1,000	 ยูนิต/ปี	 สำหรับยา	
Dysport® 

เงื่อนไข

โรคใบหนา้กระตกุครึง่ซกีอนมุตัไิมเ่กนิ	100	ยนูติ/ป	ีสำหรบัยา	
Botox® และไม่เกิน	400	ยูนิต/ปี	สำหรับยา	Dysport®

ตำแหน่งที่ฉีดในโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	 มีหลายวิธี							

แตไ่มม่กีารศกึษาวา่วธิใีดดกีวา่กนั	อาจฉดี	3	จดุ	ทีข่อบตาลา่ง	

ดา้นในและดา้นนอก	และฉดีอกี	1	จดุทีข่อบตาบนดา้นนอก	

ซึ่งมักฉีดเหนือคิ้วหรือใต้ต่อคิ้วก็ได้	 แต่การฉีดใต้ต่อคิ้วอาจ	

ทำให้หนังตาตกมากกว่า	 โดยท่ัวไปไม่จำเป็นต้องฉีดท่ีกล้ามเน้ือ	

รอบปาก	การฉีดเฉพาะที่ตาทำให้อาการที่ปากดีขึ้นในผู้ป่วย

บางราย	โดยเฉพาะเมื่อมีอาการปากกระตุกไม่รุนแรง	ซึ่งมี	

รายงานวา่ดขีึน้ประมาณ	1	ใน	3	หากจำเปน็อาจฉดีทีม่มุปาก	

หรือริมฝีปากบนและล่างก็ได้	 พบว่าการฉีดที่มุมปากเพียง	

จุดเดียวก็ได้ผลดี	 ผู้ป่วยเจ็บน้อยครั้งกว่า	 ในกรณีที่มีการ	

กระตุกที่	platysma	ทำการฉีดได้	และได้ผลดีเช่นกัน	

การเก็บยา  

 Botox® เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ	 2-8	 องศาเซลเซียส	

หรือในช่องแช่แข็งอุณหภูมิ	-5	องศาเซลเซียส	เก็บได้นาน	

3	ปี	

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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 Dysport® เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส	

(ไมค่วรเกบ็ในชอ่งแชแ่ขง็)	เกบ็ไดน้าน	24	เดอืน	ขอ้มลูอาจ	

เปลี่ยนแปลงตามผู้ผลิต	จึงควรอ่านฉลากหรือเอกสารกำกับ

ยาก่อนการใช้

วิธีผสมยา	การเก็บรักษายาท่ีผสมแล้วและการใช้ยาท่ีเหลือ

	 แนะนำให้ผสมยาด้วยน้ำเกลือ	 (normal	 saline	

0.9%)	

	 ผสมโดยใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำเกลือให้ได้ปริมาตรตาม	

ความเขม้ขน้ทีต่อ้งการ	(ดตูารางดา้นบน)	คอ่ยๆ	ฉดีลงไปใน	

vial	แล้วผสมเบาๆ	โดยการหมุน	vial	ห้ามเขย่าแรงๆ	หรือ	

ทำให้เกิดฟอง	 เพราะจะทำให้ยาเสื่อมฤทธิ์	 เมื่อผสมแล้ว	

จะได้น้ำยาใส	ไม่มีสี

การเก็บรักษายาที่ผสมแล้ว

	 ยาทัง้สองไมม่สีว่นผสมของสารตา้นจลุชพี	จงึควรใชท้นัท	ี

หลังผสม

 Botox® ถ้าจำเป็น	อาจเก็บได้นาน	24	ชั่วโมงในตู้เย็น	

อุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส

 Dysport® ถ้าจำเป็น	อาจเก็บได้นาน	8	ชั่วโมงในตู้เย็น	

อุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส	ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็ง

 การเก็บรักษาข้างต้นเป็นข้อมูลจากเอกสารกำกับยา	

อย่างไรก็ตาม	จากประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญและรายงาน 

อื่นๆ	 พบว่ายาที่เหลือ	 เมื่อเก็บแช่แข็งไว้สามารถนำมาใช้			

ได้อีก	 แต่ฤทธ์ิของยาอาจลดลงไปบางส่วนตามระยะเวลาท่ีเก็บ 

จากการศึกษาโดยใช้	mouse	LD50	ทอกซินที่แช่แข็งไว้	2	

สัปดาห์	 เมื่อนำมาละลายใช้อีกครั้งทำให้ฤทธิ์ของยาลดลง	

เหลือร้อยละ	69.8	แต่ถ้าใช้ทันทีใน	6	ชั่วโมงฤทธิ์ยายังไม่	

เปลีย่นแปลง	แตก่ารใช	้LD50	อาจแตกตา่งกบัเมือ่ใชใ้นมนษุย	์

Sloop	และคณะ	รายงานว่า	เมื่อเก็บ	Botox® แช่ไว้ที่	4	

องศาเซลเซียสหรือแช่แข็งไว้ที่	 -20	 องศาเซลเซียส	

เมื่อนำมาใช้ใน	 2	 สัปดาห์	 พบว่าฤทธิ์ของทอกซินในอาสา	

สมัครยังคงเท่ากันกับทอกซินที่ผสมขึ้นมาใช้ใหม่

การผสมและความเข้มข้นของโบทูไลนุมทอกซิน	ชนิด	A

ปริมาตรของ
น้ำเกลือ	0.9% ความเข้มข้นที่ได้

Botox® 

	 	2	มิลลิลิตร

Dysport® 

	 2.5	มิลลิลิตร

	5	ยูนิต/0.1	มิลลิลิตร

20	ยูนิต/0.1	มิลลิลิตร

* กรณีท่ีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาท่ีกำหนด	
ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)	ที่
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอหลักฐาน	
ทางการแพทยท์ี่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้	
จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

1.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา

	 ขออนุมัติการใช้ยา	botulinum	A	toxin	จากหน่วยงาน	

สิทธิประโยชน์ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	เฉพาะ

ครัง้แรกและครัง้ทีส่องของการสัง่ใชย้า	โดยมกีารลงทะเบยีน	

ทั้งแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา

หมายเหต	ุมีการอนุมัติ	2	ครั้ง	เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจ

ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	 ดังนั้นหลังการอนุมัติครั้งแรกให้

แพทย์ผู้รักษาบันทึกผลของการรักษา	 ยืนยันประโยชน์ของ	

การรกัษาดว้ย	botulinum	A	toxin	ในผูป้ว่ยนัน้	เพือ่ขออนมุตั	ิ

การรักษาในครั้งถัดไป	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป	

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

จากแพทยสภาในสาขาประสาทวิทยาหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู	

ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา* 

	 อนุมัติการใช้ยา	botulinum	A	toxin	ในโรคคอบิดโดยมี	

เกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคคอบิดชนิด	

ไม่ทราบสาเหตุ	ด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้	

	 	 4.1.1	มีอาการบิดเกร็งของลำคอและใบหน้า	ส่งผล

ให้ร่างกายส่วนนั้นมีรูปร่างที่ผิดปกติ

	 	 4.1.2	อาการค่อยเป็นค่อยไป	 ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่	

(มากกวา่	50%)	มกัมอีาการปวดรว่มดว้ย	โดยเฉพาะในสว่น	

ของกล้ามเนื้อที่บิดเกร็งบริเวณลำคอ

1.3.1 โรคคอบดิ	(cervical	dystonia)	ชนดิไมท่ราบสาเหต	ุ
(idiopathic)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 	 4.1.3	อาการบิดเกร็งไม่จำเป็นต้องเกิดตลอดเวลา	

อาจเปน็เพยีงบางเวลาในชว่งแรกๆ	โดยทัว่ไป	อาการจะคอ่ยๆ	

เพิม่มากขึน้ในชว่ง	5	ปแีรก	จนอาจสง่ผลใหผู้ป้ว่ยบางรายมี	

ลำคอบิดเกร็งตลอดเวลา

	 	 4.1.4	 ไม่สามารถบังคับให้อาการเกร็งหายไปได้แต่ผู้ป่วย	

บางรายอาจมีเทคนิคท่ีทำให้อาการบิดเกร็งลดลงช่ัวคราว	 ดังท่ี 

เรียกว่า	sensory	tricks	เช่น	ใช้มือแตะที่บริเวณคางหรือ	

ส่วนหลังของคอ

	 	 4.1.5	อาการบิดเกร็งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายทิศทาง	

ที่พบบ่อยสุดคือ	 อาการบิดเกร็งที่ทำให้ใบหน้าและคางบิด	

ออกไปทางด้านข้าง	 ที่เรียกว่า	 torticollis	 แต่ผู้ป่วยอาจมี	

อาการบดิเกรง็ของคอไปทางดา้นหนา้	ดา้นหลงั	หรอือาจเปน็	

ในลักษณะผสมหลายๆ	ลักษณะได้

	 	 4.1.6	 ผู้ป่วยบางรายอาจมีการเคล่ือนไหวผิดปกติอ่ืนๆ	

ร่วมด้วย	เช่น	อาการสั่นของใบหน้าและลำคอ

	 	 4.1.7	ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	20	ปี

หมายเหตุ	โรคคอบิดท่ีเกิดร่วมกับโรคทางระบบประสาทอื่นๆ	

หรือจากยาบางชนิด	จัดเป็นกลุ่มโรคคอบิดชนิดท่ีทราบสาเหตุ	

(secondary	cervical	dystonia)

	 4.2	ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงระดับปานกลางข้ึนไปด้วยเกณฑ์	

ดังต่อไปนี้

	 	 4.2.1	ระดบัความรนุแรงนอ้ย	ไดแ้ก	่กลุม่ทีม่อีาการ	

บิดเกร็งน้อยกว่า	20	องศา	ออกจากแกนกลางของร่างกาย	

มีอาการปวดไม่รุนแรง	และมีอาการบิดเกร็งเพียงบางเวลา

	 	 4.2.2	ระดับความรุนแรงปานกลาง	ได้แก่	กลุ่มที่มี	

อาการบิดเกร็งระหว่าง	 20-50	 องศา	 ออกจากแกนกลาง 

ของร่างกายร่วมกับมีอาการบิดเกร็งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ	

เวลาทำงาน	 และ/หรือมีอาการปวดท่ีมีความรุนแรงมากกว่า	

5	จาก	10	(วัดด้วย	visual	analogue	scale)

	 	 4.2.3	ระดับความรุนแรงมาก	ได้แก่	กลุ่มที่มีอาการ	

บิดเกร็งมากกว่า	50	องศา	ออกจากแกนกลางของร่างกาย	

ทีเ่กดิขึน้เกอืบตลอดทัง้วนั	รว่มกบัอาการปวดทีม่คีวามรนุแรง	

มากกว่า	5	จาก	10	(วัดด้วย	visual	analogue	scale)

	 4.3	ผู้ป่วยมีอาการที่ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน	

และคุณภาพชีวิต

	 4.4	ให้การรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผล	

	 4.5	อนุญาตให้ใช้ยาเฉพาะบริเวณลำคอเท่าน้ัน	ไม่อนุญาต	

ให้ใช้ยาในบริเวณอื่น	เช่น	ใบหน้า	ปาก	หรือ	ลำตัว

	 4.6	 มีการประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาในสอง	

ครัง้แรก	เพือ่ขออนมุตักิารใชย้าระยะยาว	กลา่วคอื	ภายหลงั	

1	เดือนจากการให้ยาครั้งแรก	ผู้ป่วยควรมีอาการดีขึ้นอย่าง

น้อย	30%	ถ้าผู ้ป่วยไม่ตอบสนอง	แพทย์อาจขออนุมัติ

ให้ยาซ้ำอีก	1	ครั้ง	ซึ่งถ้าไม่ตอบสนองหลังการใช้ยา	2	ครั้ง	

ให้หยุดการใช้ยา	 และพิจารณาการรักษาในแนวทางอื่นๆ	

เช่น	การผ่าตัด

	 4.7	 กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการอนุมัติการใช้ยาระยะยาว	

หลังจากผ่านเกณฑ์ในข้อ	4.6	แล้ว	แต่ภายหลังพบว่าผู้ป่วย

ไมต่อบสนองตอ่การรกัษา	ใหห้ยดุการใชย้า	และพจิารณาการ	

รักษาในแนวทางอื่นๆ	เช่น	การผ่าตัด

	 4.8	 ขนาดยาต่อผู้ป่วย	1	ราย	อนุมัติไม่เกิน	300	unit/ปี	

สำหรับยา	Botox® และไม่เกิน	 1,000	 unit/ปี	 สำหรับยา	

Dysport® 

	 4.9	 ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.10	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี		

ยาหลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 ขนาดยาและความถี่ในการให้ยา	

	 Botox® ขนาดยาเริ่มต้น	 50-150	 unit	 ต่อ	 1	 ครั้ง	

การรักษา	

	 Dysport® ขนาดยาเริ่มต้น	250-500	unit	ต่อ	1	ครั้ง	

การรักษา

 หมายเหต	ุฉีดยาห่างกันไม่น้อยกว่า	3	เดือน	เนื่องจาก	

การฉดียากอ่น	3	เดอืน	จะเรง่ใหเ้กดิ	antibody	ทำใหก้ารรกัษา	

ล้มเหลวได้ในอนาคต

** ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง			
(palliative	care)	โดยมุง่หวงัใหล้ดความเจบ็ปวด	และความทกุขท์รมาน	
เป็นสำคัญ

*** โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา			
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา

	 ขออนุมัติการใช้ยา	botulinum	A	toxin	จากหน่วยงาน

สิทธิประโยชน์ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	เฉพาะ	

ครั้งแรก	 โดยมีการลงทะเบียนทั้งแพทย์และผู้ป่วยก่อนทำ	

การรักษา

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

จากแพทยสภาในสาขาประสาทวิทยา	เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู	ประสาท	

ศัลยศาสตร์	หรือจักษุวิทยา	ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล

ตามข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*	

	 อนมุตักิารใชย้า	botulinum	A	toxin	ในโรคใบหนา้กระตกุ	

ครึ่งซีก	โดยเกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคใบหน้ากระตุก	

ครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ	ด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 4.1.1	 มีอาการกระตุกข้ึนเอง	เป็นๆ	หายๆ	ท่ีกล้ามเน้ือ	

ใบหน้าซ่ึงเล้ียงโดยเส้นประสาทใบหน้า	(เส้นประสาทสมองท่ี	7)	

ข้างหนึ่งข้างใดเพียงข้างเดียว	 ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ 

เคล่ือนไหวด้วยกันของกล้ามเน้ือใบหน้า	(facial	synkinesia)	

	 	 4.1.2	อาการค่อยเป็นค่อยไป	 โดยเริ่มต้นกระตุกที่	

กลา้มเนือ้รอบตา	(orbicularis	oculi)	กอ่น	เมือ่เปน็มากขึน้	

จะกระจายไปท่ีแก้มและกล้ามเน้ือรอบปาก	(orbicularis	oris)	

	 	 4.1.3	การกระตกุเปน็แบบสัน้	รวดเรว็เปน็แลว้หยดุ	

ท่ีเรียก	clonic	spasm	และเม่ือเป็นมากข้ึนอาจมีอาการกระตุก	

แล้วเกร็งค้าง	 ทำให้ตาปิดหรือปากเบี้ยวค้างเป็นเวลาหลาย

วนิาท	ีทีเ่รยีก	tonic	spasm	หรอืในระหวา่งทีเ่กรง็คา้งแบบ	

tonic	มีการกระตุก	clonic	ขนาดเล็กๆ	เกิดขึ้นไปพร้อมกัน	

ที่เรียก	tonic-clonic	spasm

	 	 4.1.4	 ไม่สามารถบังคับให้กระตุกหรือหยุดกระตุกได้ 

	 	 4.1.5		โรคนี้มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	2.5	

เทา่	ผูป้ว่ยสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง	45-60	ป	ีโดยมกัมอีายเุฉลีย่	

50-54	ปี

หมายเหตุ	 ผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกท่ีมีรอยโรคท่ีระบบ	

ประสาทส่วนปลาย	 หรือระบบประสาทส่วนกลาง	 จัดเป็น	

กลุ่มที่ทราบสาเหตุ	(symptomatic	hemifacial	spasm)

	 4.2	ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงระดับปานกลางข้ึนไป	ด้วยเกณฑ์	

ดังต่อไปนี้

	 	 4.2.1	ระดบัความรนุแรงนอ้ย	ไดแ้ก	่กลุม่ทีม่อีาการ	

กระตุกเฉพาะที่กล้ามเนื้อรอบตา	(orbicularis	oculi)	ทำให้	

มกีารกระตกุของเปลอืกตาบน	(eyelid	contraction)	เทา่นัน้	

แต่ไม่มีการปิดลงมาของเปลือกตาบน		

	 	 4.2.2	ระดับความรุนแรงปานกลาง	ได้แก่	กลุ่มที่มี

อาการกระตุกที่กล้ามเนื้อรอบตา	ทำให้หนังตาปิด	ระหว่าง	

10-50%	ของช่องการมองเห็น	(palpebral	fissure)	หรือ

มีการกระตุกของตาและปากพร้อมกัน

	 	 4.2.3	ระดับความรุนแรงมาก	ได้แก่	กลุ่มที่มีอาการ	

กระตุกท่ีกล้ามเน้ือรอบตา	ทำให้หนังตาปิด	ระหว่าง	50-100%	

ของชอ่งการมองเหน็	(palpebral	fissure)	หรอืมกีารกระตกุ	

แบบ	tonic	spasm

	 4.3	ผู้ป่วยมีอาการท่ีส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันและ	

คุณภาพชีวิต	

	 4.4	ให้การรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผล

	 4.5	ไม่อนุมัติให้มีการใช้ยา	botulinum	A	toxin	ต่อไป	

และให้พิจารณาการรักษาในแนวทางอื่น	เมื่อ

	 	 4.5.1	รักษาไปแล้ว	2	ครั้ง	ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ	

การรักษา	(ดูวิธีการประเมินผลตามข้อ	6)

	 	 4.5.2	ผู้ป่วยดื้อต่อการรักษา	 เช่น	 เกิด	 antibody	

ต่อยา

	 	 4.5.3	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วได้ผล	

	 4.6	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**	

1.3.2 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	 (hemifacial	 spasm)	
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(idiopathic)

* กรณีท่ีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาท่ีกำหนด	
ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)	ที่
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอหลักฐาน	
ทางการแพทยท์ี่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่กำหนดไว้	
จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

** ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง			
(palliative	care)	โดยมุง่หวงัใหล้ดความเจบ็ปวด	และความทกุขท์รมาน	
เป็นสำคัญ

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

Botulinum A toxin

12

	 4.7	ขนาดยาต่อผู้ป่วย	1	รายอนุมัติไม่เกิน	100	unit/ปี	

สำหรับยา	 Botox® และไม่เกิน	 400	 unit/ปี	 สำหรับยา	

Dysport®

	 4.8	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 ขนาดยาและความถี่ในการให้ยา	

	 Botox® ขนาดยาเริ่มต้น	 15-30	 unit	 ต่อ	 1	 ครั้ง	

การรักษา	

	 Dysport® ขนาดยาเริ่มต้น	 60-120	 unit	 ต่อ	 1	 ครั้ง	

การรักษา

หมายเหตุ	 ฉีดยาห่างกันไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน	 เนื่องจาก	

การฉีดยาก่อน	 3	 เดือน	 จะเร่งให้เกิด	 antibody	 ทำให้	

การรักษาล้มเหลวได้ในอนาคต

6.		การประเมินผลการรักษา

	 6.1	ประเมนิ	ณ	เวลา	6	สปัดาห	์หลงัใหย้า	ซึง่สว่นใหญ	่

เป็นเวลาที่ให้ผลการรักษาสูงสุด	(peak	improvement)

	 6.2	ใช้การประเมินแบบ	subjective	assessment	โดย	

ใหผู้ป้ว่ยประเมนิเองวา่ดขีึน้มากนอ้ยเพยีงใดเปรยีบเทยีบกบั

ก่อนการรักษา	โดยอาจวัดเป็นร้อยละ	หรือวัดด้วย	visual	

analogue	scale	เป็นต้น

*** โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา			
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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 Docetaxel	เป็นยาต้านเนื้องอกในกลุ่ม	taxane	โดยมี	

paclitaxel	เปน็ยาขนานแรกในกลุม่นี	้ยาในกลุม่นีเ้ปน็สารที	่

พบตามธรรมชาต	ิสกดัไดจ้ากสว่นตา่งๆ	ของตน้	European	

หรือ	Pacific	yew	tree	ซึ่งจัดเป็นพืชในสกุล	Taxus	(เช่น	

Taxus	brevifolia,	Taxus	baccata)	ยาที่ใช้ในปัจจุบันเป็น	

สารก่ึงสังเคราะห์จากสารต้ังต้นช่ือ	10-deacetyl	baccatin	III	

	 taxane	จัดเป็นยาในกลุ่ม	antimicrotubule	chemo-

therapy	agent	ออกฤทธิย์บัยัง้การทำงานของ	microtubule	

ในเซลล์โดยการจับกับ	tubulin	นำไปสู่การขัดขวางการแบ่ง	

ตัวของเซลล์ในระยะ	S-phase	และทำให้เซลล์ตายในที่สุด	

	 tubulin	 heterodimer	 เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของ	

microtubule	โดยปกติปริมาณของ	tubulin	heterodimer	

และ	microtubule	จะมีความสมดุลกัน	ช่วยให้	microtubule	

ทำหน้าที่ได้ตามปกติ	 เช่น	 ช่วยการคงรูปร่างของเซลล์การ	

ลำเลยีงสารตา่งๆ	ภายในเซลล	์และชว่ยคมุปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง	

เซลล์กับ	growth	factor	เป็นต้น

	 docetaxel	และ	paclitaxel	มีความคล้ายคลึงกันมาก	

ทั้งในด้านโครงสร้าง	กลไกการออกฤทธิ์	และสเปกตรัมของ	

ฤทธ์ิต้านเน้ืองอก	แต่ก็มีความแตกต่างกันในหลายประการ	เช่น	

•	ยาทั้งสองมีผลแตกต่างกันต่อ	microtubule-assembly	

protein	 (MAP)	 ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลระหว่าง	

ปริมาณของ	 tubulin	heterodimer	และ	microtubule	

•	docetaxel	ไม่มีผลต่อปริมาณของ	tubulin	heterodimer	

ใน	microtubule	•	มีความแรงเป็น	2	เท่าของ	paclitaxel	
ในการขัดขวางกระบวนการ	microtubule	depolymerization		

•	 มีประสิทธิผลเป็น	 2	 เท่าในการดำรงความเสถียรของ	
microtubule	ต่อการ	depolymerization	ที่ถูกชักนำด้วย	

ความเย็น	•	มีความชอบจับ	(สัมพรรคภาพ	หรือ	affinity)	

ต่อ	microtubule	สูงกว่าและถูกขับออกจากเซลล์น้อยกว่า	

paclitaxel	 ถึง	 3	 เท่า	 ทำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์สูงกว่า	

1.3-12	เทา่	•	ฤทธิข์อง	docetaxel	มคีวามสมัพนัธก์บัขนาดยา	
(concentration	dependent)	ซึ่งต่างจาก	paclitaxel	ที่	

สมัพนัธก์บัระยะเวลาทีเ่ซลลส์มัผสักบัยา	(time	dependent)	

นอกจากน้ีความทนทานต่อการด้ือในการรักษายังแตกต่างกัน	 

อกีดว้ย	•	ในแงอ่าการไมพ่งึประสงค์	docetaxel	กอ่ใหเ้กดิ 
ผลขา้งเคยีงบางประการทีร่นุแรงกวา่	paclitaxel	เชน่ภาวะ	

การคั่งของสารน้ำซึ่งมักเกิดขึ้นที่ขา	และผื่นแพ้ที่ผิวหนัง

	 ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	 ได้แก่	

มะเรง็เตา้นม	มะเรง็ปอดชนดิ	non-small	cell	มะเรง็ตอ่ม-	

ลกูหมาก	และมะเรง็กระเพาะอาหาร	โดยคณะอนกุรรมการ	

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็น	

ยาสูตรที่สอง	สำหรับ	 3	 ข้อบ่งใช้ได้แก่มะเร็งเต้านมระยะ	

ลกุลามทีด่ือ้ตอ่การรกัษาดว้ย	anthracycline	มะเรง็ปอดชนดิ	

ไม่ใช่เซลล์เล็กระยะลุกลาม	 และมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ	

แพร่กระจายท่ีด้ือต่อการรักษาด้วยการต้านฮอร์โมน	โดยแนะนำ	

ใหใ้ชเ้ฉพาะกบัผูป้ว่ยทีม่สีภาพรา่งกายดถีงึดมีาก	การใชย้านี	้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ	

เงื่อนไขการสั่งใช้ยา

2 Docetaxel

	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

 มะเรง็เตา้นม	เกดิจากการเพิม่จำนวนของเซลลเ์นือ้รา้ย

ซึง่เปน็เนือ้เยือ่บผุวิของทอ่นำ้นมหรอืตอ่มนำ้นม	กลไกการเกดิ	

โรคเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยีนมะเร็ง	 p53,	 PTEN,	 BRCA-1,	

BRCA-2,	และ	erbB2	(HER-2	neu)	ทำให้เสียหน้าที่การ	

ยับยั้งเนื้องอก	การเกิดมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์โดยตรง

กับฮอร์โมนเพศหญิง	 กล่าวคือผู้หญิงซึ่งรังไข่ไม่ทำงานและ	

ไม่เคยได้รับการรักษาทดแทนด้วยเอสโทรเจนมาก่อนจะไม่	

เป็นมะเร็งเต้านม	หากวินิจฉัยพบได้รวดเร็วในช่วงแรกสามารถ	

รักษาให้หายขาดได้	

	 อย่างไรก็ตาม	หลังจากท่ีโรคแพร่กระจายแล้วไม่สามารถ	

รักษาให้หายขาดได้	 การดูแลผู้ป่วยในระยะนี้จึงมีเป้าหมาย	

เพือ่บรรเทาอาการ	เพิม่คณุภาพชวีติ	และยดืระยะเวลาการ	

รอดชีวิตให้นานขึ้น	 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเลือกการรักษาที่

มีประสิทธิผลดีและมีความเป็นพิษต่ำ	

	 ผู้ป่วยที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมน	 (hormone	 receptor)	 ใน	

เน้ืองอก	หรือโรคแพร่ไปยังช่องท้องหรือระบบประสาทส่วนกลาง 

2.1

2.1.1

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม	

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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มกัเปน็มะเรง็ทีเ่ตบิโตเรว็	และตอบสนองตอ่เคมบีำบดัดกีวา่

การใชฮ้อรโ์มนบำบดั	ดงันัน้	ขอ้บง่ชีข้องการใชย้าเคมบีำบดัใน	

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย	ได้แก่	1.	ผู้ป่วยที่มีผล	ER	

(estrogen	receptor)	และ	PR	(progesterone	receptor)	

เป็นผลลบ	2.	ผู้ป่วยท่ีโรคลุกลามหรือด้ือต่อฮอร์โมน	3.	ผู้ป่วย	

ท่ีโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจมีอันตรายถึงชีวิต	เช่น	

กระจายไปตับ	ปอด	 (lymphangitic	 spread)	หรือสมอง	

เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ไม่แนะนำให้ใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับฮอร์โมน	

พร้อมกัน	แต่ให้ใช้ต่อจากกัน	เน่ืองจากการใช้เคมีบำบัดพร้อมกับ	

ฮอร์โมนไม่ช่วยยืดระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยเมื่อ 

เทียบกับเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว

	 การรกัษามะเรง็เตา้นมระยะแพรก่ระจายดว้ยเคมบีำบดั

มีแนวทางดังนี้	 •	 กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับการรักษาเสริม	

หลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบำบัดมาก่อน	หรือเคยได้รับการรักษา

เสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบำบัดมาก่อนและมีระยะปลอดโรค

กอ่นการแพรก่ระจายนานเกนิกวา่	2	ป	ีแนะนำใหใ้ชเ้คมบีำบดั	

ชดุแรก	ไดแ้ก	่CMF	ซึง่ประกอบดว้ย	cyclophosphamide	

(ค)	methotrexate	(ค)	และ	fluorouracil	(5-FU)	(ค)	หรือ	

anthracycline-based	regimen	เชน่	AC	ซึง่ประกอบดว้ย	

doxorubicin	(ค)	และ	cyclophosphamide	(ค)	หรือ	

FAC	ซึ่งประกอบด้วย	5-FU	(ค) doxorubicin	(ค)	และ	

cyclophosphamide	 (ค)	 หากมีการตอบสนองต่อยา	

อาจพจิารณา	ใหย้าตอ่ไป	6-8	ครัง้แลว้หยดุหรอืใหไ้ปเรือ่ยๆ	

จนกว่าโรคจะ	ลุกลาม	หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองหรือใช้ยาแล้

วโรคลุกลามให้พิจารณาใช้เคมีบำบัดชุดที่สองโดยแนะนำให้

ใช้	taxane	ได้แก่	docetaxel	จ(2)	หรือ	paclitaxel	(ง) 

หรอืยาตวัอืน่	หากโรคยงัคงลกุลามหรอืดือ้ยาหลงัให	้taxane	

ให้พิจารณาใช้เคมีบำบัดชุดท่ีสามได้แก่	 capecitabine	 (ง)	

gemcitabine	(ง)	หรือ	vinorelbine	หรือพิจารณาเข้าโครงก

ารศึกษายาใหม่	(clinical	trial	หรอืรกัษาตามอาการแลว้แตก่รณ	ี

จากนั้นหาก	โรคลุกลามหรือดื้อยาให้รักษาตามอาการต่อไป	

•	กรณีที่ผู้ป่วย	เคยได้รับการรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเ

คมีบำบดัมากอ่นและมีระยะปลอดโรคกอ่นการแพรก่ระจาย

สัน้กวา่	2	ป	ีหากเคยไดร้บัการรกัษาดว้ย	CMF	มากอ่นหลงั	

การผ่าตัดให้เลือกใช้	 anthracycline-based	 regimen	

แต่หากเคยได้รับ	anthracycline-based	regimen	มาก่อน	

ให้พิจารณาใช้	taxane	ได้

 โรคมะเร็งปอด	 หมายถึงเน้ือร้ายซ่ึงเกิดจากเน้ือเย่ือบุผิว	

ของทางเดนิหายใจบรเิวณหลอดลม	หลอดลมฝอย	และถงุลม	

โดยร้อยละ	88	ของมะเร็งปอดเกิดจากเซลล์	4	ชนิดหลัก	

ได้แก่	มะเร็งชนิดเซลล์เล็ก	(หรือเรียกว่าเซลล์โอ๊ต)	ชนิดเซลล์	

ผวิ	(squamous	หรอื	epidermoid	carcinoma)	ชนดิตอ่ม	

(adenocarcinoma)	และมะเรง็ชนดิเซลลใ์หญ	่(หรอืเรยีกวา่	

large	cell	anaplastic)	เซลลม์ะเรง็แตล่ะชนดิมกีารดำเนนิ	

โรคและการตอบสนองตอ่การรกัษาทีแ่ตกตา่งกนั	ดงันัน้การ	

วินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำด้วยพยาธิแพทย์ที่มีประสบการณ์ 

จึงเป็นขั้นตอนแรกของการรักษาที่ถูกต้อง	 สาเหตุการเกิด 

มะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดจากสารก่อมะเร็งท่ีได้รับขณะสูบบุหร่ี	

ท้ังจากการสูดควันบุหร่ีและการกลืนสารกระตุ้นการเกิดเน้ืองอก	

ร้อยละ	 90	 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดเป็นผู้ที่กำลังสูบบุหรี่หรือ	

เคยสูบบุหร่ี	 รวมท้ังผู้ท่ีสัมผัสควันบุหร่ีเป็นเวลานานก็มีความ	

เส่ียงเพ่ิมข้ึนเช่นกัน	โดยผู้สูบบุหร่ีมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน	13	เท่า	

และผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่เป็นเวลานานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

1.5	 เท่า	 การเป็นโรคถุงลมโป่งพองซึ่งมีสาเหตุจากการ	

สูบบุหรี่	 เช่น	 กันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีความสัมพันธ์โดยตรง	

กับปริมาณบุหรี่ที่สูบ	 ซึ่งใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า	 “cigarette	

pack-year”	หรือ	“ซองปี”	ผู้ที่สูบบุหรี่จัด	(เช่นสูบ	2	ซอง	

ต่อวันติดต่อกัน	 20	 ปี)	 มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	 60-70	

เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่	 ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงเป็น	

1.5	เท่าของผู้ชายท่ีสูบบุหร่ีในปริมาณเท่าๆ	กัน	เน่ืองจากผู้หญิง	

มีความไวต่อสารก่อมะเร็งในบุหรี่มากกว่าผู้ชาย	

	 การผ่าตัดและรังสีบำบัดเป็นการรักษาหลักสำหรับ	

มะเรง็ปอดทีย่งัไมล่กุลาม	แตร่อ้ยละ	70	ของผูป้ว่ยมะเรง็ปอด	

ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก	 มักมาพบแพทย์ในระยะที่โรคลุกลาม	

เป็นระยะที่	 3	หรือ	 4	แล้ว	 ซึ่งมักไม่เหมาะกับการผ่าตัด 

ผู้ป่วยเหล่านี้จึงควรได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดแทน	

ซึ่งแผนการรักษาที่มี	cisplatin	(ค)	เป็นส่วนประกอบเป็น	

แผนการรกัษาทีไ่ดผ้ลดทีีส่ดุ	อยา่งไรกต็าม	ภายหลงัทีโ่รคดือ้	

ต่อแผนการให้เคมีบำบัดดังกล่าว	อาจพิจารณาให้แผนการรักษา	

ทีม่	ีdocetaxel	จ(2)	เปน็สว่นประกอบ	ไมแ่นะนำใหม้กีารใช	้

ร่วมกับ	cisplatin	เน่ืองจากอัตราการตอบสนองไม่ได้เพ่ิมมาก	

ไปกว่าการให้	docetaxel	เพียงอย่างเดียว

2.1.2 มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก
(non-small	cell)	ระยะลุกลาม

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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	 มากกว่าร้อยละ	95	ของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็ง

ชนิดต่อม	(adenocarcinoma)	และที่เหลือเป็นมะเร็งชนิด

เซลล์ผิว	 (squamous)	 มะเร็งชนิดเซลล์ระยะแปรเปลี่ยน	

(transitional	cell	tumor)	และที่พบได้น้อยมากคือ	มะเร็ง	

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	 (carcinosarcoma)	 การเพิ่มจำนวนของ	

เซลลเ์ยือ่บผุวิของทอ่ในตอ่มลกูหมากโดยไมบ่กุรกุตอ่เนือ้เยือ่

ข้างเคียงมีช่ือเรียกว่า	prostatic	intraepithecal	neoplasia	

หรือ	 PIN	 ซึ่งจัดเป็นเซลล์ตั้งต้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก	

แตม่	ีPIN	เพยีงบางกรณทีีพ่ฒันาไปเปน็เซลลม์ะเรง็	โดยเชือ่	

วา่มคีวามสมัพนัธก์บัการทำงานผดิปกตขิองยนีบางชนดิ	เชน่	

ยีนที่เกี่ยวข้องกับการขจัดสารก่อมะเร็ง	 ยีน	 cytochrome	

P450	C17	และ	ยีนสเตรอยด์	5-a	reductase	type	II	
(SRD5A2)	นอกจากนี้ยังอาจมีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์

เน่ืองจากความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะเพ่ิมข้ึน	

หากมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก	ปัจจัยแวดล้อม

ก็อาจมีผลต่ออุบัติการณ์ของโรค	 เช่น	 การบริโภคอาหาร	

ไขมันสูง	(เช่น	a-linoleic	acid)	การได้รับสารแอโรแมติก
ไฮโดรคาร์บอนชนิดหลายวงที่เกิดขึ้นขณะทำให้เนื้อแดงสุก	

ด้วยความร้อน	

	 การตรวจวินิจฉัย	ได้แก่	การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้	

(prostate	specific	antigen;	PSA)	การตรวจทางทวารหนกั	

(digital	rectal	examination;	DRE)	และการตัดชิ้นเนื้อที่

ต่อมลูกหมากไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง	 (prostate	 biopsy)	

มะเร็งต่อมลูกหมาก	 เป็นโรคมะเร็งในผู้ชายท่ีพบมากเป็นอันดับ	

สามของโลก	ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่	543,000	รายต่อปี	เฉพาะใน	

สหรฐัอเมรกิา	ในป	ีค.ศ.	2009	คาดวา่จะมผีูป้ว่ยรายใหมจ่ำนวน	

192,000	 คน	 และจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมาก	

ประมาณ	27,000	คน	ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์การเกิด

มะเร็งต่อมลูกหมาก	3.5	ต่อ	100,000	ประชากรชาย	ซึ่ง	

เปน็อนัดบั	7	ของโรคมะเรง็ในผูช้าย	โดยอบุตักิารณก์ารเกดิ	

โรคก่อนอายุ	40	ปีจะต่ำ	และจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วเม่ือ	

อายุ	50	ปีขึ้นไป

	 การรักษา	 หากเป็นโรคในระยะแรกอาจรักษาให้หายขาด	

ได้ด้วยการผ่าตัด	หรือการฉายรังสี	แต่มีความเสี่ยงทั้งในแง่

การเกิดพยาธิภาพ	(morbidity)	และมฤตภาพ	(mortality)		

จึงอาจเลือกรักษาด้วยการเฝ้าติดตาม	(watchful	waiting)	 

หากโรคอยู่ในระยะลุกลาม	 การรักษาด้วยวิธี	 androgen	

deprivation	therapy	(ADT)	เชน่การตดัอณัฑะออกทัง้หมด	

การให้	GnRh	agonist	หรือ	antagonist	การให้	antiandrogen	

เช่น	flutamide	(ง)	หรือ	estrogen	เช่น	conjugated	

estrogen	(ข)	จัดเป็นการรักษาหลัก	เนื่องจากเซลล์ต่อม-	

ลูกหมากทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งพึ่งพาฮอร์โมนแอน-

โดรเจนในการเจริญเติบโต	แม้ว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่ใช่

การรักษาให้หายขาด	แต่จะช่วยคงระดับของ	PSA	 ให้อยู่	

ในเกณฑ์ปกติได้ถึงมากกว่าร้อยละ	90	ของผู้ป่วย	และช่วย

ใหค้ณุภาพชวีติของผูป้ว่ยดขีึน้ดว้ยการลดความเจบ็ปวดของ

กระดูก	ลดอัตราการเกิดกระดูกหัก	การกดไขสันหลัง	และ	

ท่อปัสสาวะอุดตัน	 ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนว่าการรักษาช่วยให้	

ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นหรือไม่

	 การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายด้วย	

ฮอร์โมนมักควบคุมโรคอยู่ได้เพียงระยะหนึ่ง	 ในที่สุดผู้ป่วย	

ส่วนใหญ่จะมีโรคท่ีลุกลามมากข้ึนและไม่ตอบสนองต่อการรักษา	

ด้วยการต้านฮอร์โมนอีกต่อไป	(castrate-resistant)	ในผู้ป่วย	

เหล่านี้การรักษาที่มี	docetaxel	รวมอยู่ด้วย	ช่วยเพิ่มอัตรา	

การตอบสนองท้ังท่ีสังเกตได้จากการฝ่อตัวลงของก้อนเน้ืองอก	

(tumor	regression)	และระดบัของ	PSA	นอกจากนีย้งัชว่ย	

ยืดระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อีกด้วย	

	 การให้	 docetaxel	 จ(2)	 ร่วมกับ	 prednisone	 (ก) 

เป็นมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ 

แพร่กระจายท่ีด้ือต่อการรักษาด้วยการต้านฮอร์โมน	(castrate-	

resistant)	 โดยให้	 docetaxel	 (75	 มิลลิกรัม/ตารางเมตร	 

ทุก	3	สัปดาห์)	ร่วมกับ	prednisone	(5	มิลลิกรัม	วันละ	

2	ครั้ง)	แผนการ	รักษานี้ได้ถูกรวมเข้าไว้ใน	Cancer	Care	

Ontario	 Practice	 guidelines	 ซึ่งได้รับการรับรองจาก	

American	Society	of	Clinical	Oncology	(ASCO)

2.1.3 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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DOCETAXEL	 จ(2)

Sterile	sol •	vial	dry	20	mg	(0.5	ml)	ราคา	7,811	

บาท	(ราคาเฉล่ียจัดซ้ือรวมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	 574	บาท)	•	 80	mg	 (2	ml)	28,355	บาท 

(ราคาเฉลี่ยจัดซื้อรวมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	1,757	บาท)

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้

•	 มะเรง็เตา้นมระยะลกุลามทีด่ือ้ตอ่การรกัษาดว้ย	anthra-

cycline

•	 มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก	(non-small	cell)	ระยะ	

ลุกลาม

•	 มะเรง็ตอ่มลกูหมากระยะแพรก่ระจายทีด่ือ้ตอ่การรกัษา

ด้วยการต้านฮอร์โมน

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตบับกพรอ่ง	ตดิตามการทำงานของตบั	ปรบัลดขนาดยาตาม	

เอนไซม์ตับ	และหลีกเล่ียงการใช้หากมีตับบกพร่องข้ันรุนแรง	

โดยท่ัวไปพบอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงจากยาสูงข้ึนในผู้ป่วย	

ที่มีค่าการทำงานของตับผิดปกติ	ไตเสื่อม	ใช้ยาได้ตามปกติ	

ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ	การตั้งครรภ์	ดูข้อห้ามใช้	 (US	

Pregnancy	Category	D,	ADEC	Category	D)	หญิงให้	

นมบุตร	ดูข้อห้ามใช้	เด็ก	ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า	16	ปี	ผู้สูงอายุ	

โดยท่ัวไปพบอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จาก	docetaxel	

ได้เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ	 จึงควรติดตามผลข้างเคียงจากยา	

อยา่งใกลช้ดิ	อนัตรกริยิา	หลกีเลีย่งการใชร้ว่มกบั	clozapine	

(เพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิ	agranulocytosis)	หลกีเลีย่งหรอื	

ระมดัระวงัการใชร้ว่มกบั	cyclosporine	(อาจทำใหฤ้ทธิแ์ละ	

พษิของยาเพิม่ขึน้)	•	NSAID	ยาตา้นการจบักลุม่ของเกลด็เลอืด	
รวมท้ังแอสไพริน	ยาต้านการจับเป็นล่ิมเลือด	ยาละลายล่ิมเลือด	

salicylate	(เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก)	•	toxoids	
และวัคซีนท่ัวไป	(ผู้ป่วยท่ีมีภูมิต้านทานลดลงจะมีการตอบสนอง	

ในการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง	 ทำให้อาจต้องเพิ่มขนาดหรือ	

ความถี่ของการกระตุ้น)	 ดูข้อห้ามใช้เกี่ยวกับวัคซีนที่มีชีวิต	

•	 thalidomide	 (เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือด	

หลุดอุดหลอดเลือดดำ)	คำเตือนและข้อควรระวังอ่ืนๆ	คำนวณ	

ขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามคำแนะนำในคู่มือ	

เพื่อหลีกเลี่ยงพิษจากยาที่มีความสัมพันธ์กับขนาดยา	 เช่น 

อันตรายต่อเม็ดเลือด	 ไข้หรือการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ	

การคั่งของสารน้ำขั้นรุนแรง	การให้ยาในขนาดสูงกว่า	100	

มลิลกิรมั/ตารางเมตร	•	อาจมอีาการนำ้ตาไหลเนือ่งจากทอ่	
น้ำตาตีบได้มากถึงร้อยละ	 77	 เมื่อให้ยาทุกสัปดาห์	 แต่จะ	

ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	1	เมื่อให้ยาทุก	3	สัปดาห์

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยาเช่น	 polysorbate	 80		

หญิงตั้งครรภ์	 (ผู้ผลิตแนะนำให้คุมกำเนิดระหว่างและหลัง	

จากได้รับยาอย่างน้อย	 3	 เดือน)	 หญิงให้นมบุตร	 ผู้ที่มี	

นิวโทรฟิลในเลือดน้อยกว่า	1500	เซลล์/ลูกบาศก์มิลลิเมตร	

•	 ห้ามใช้ร่วมกับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว	 (เช่น	
filgastrim,	pegfilgastrim,	sargramostim)	วัคซีนที่มีชีวิต	

เช่น	วัคซีนบีซีจี	 (Bacillus	of	Calmette	and	Guerin)	

วัคซีนป้องกันโรคหัด	 หัดเยอรมัน	 คางทูม	 โปลิโอ	 ฝีดาษ	

ไทฟอยด	์อสีกุอใีส	ไขเ้หลอืง	และวคัซนีโรตาไวรสั	เนือ่งจาก	

เชื้อในวัคซีนอาจแพร่กระจายในผู้ป่วย

ผลข้างเคียง

ร้อยละของผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับประชากรที่ศึกษาและอาจ	

เปลี่ยนแปลงจากการให้	 premedication	 โรคที่ผู้ป่วยเป็น	

ขนาดยา	และการทำงานของตับ	

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	(>	10%)

ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ	 (84-99%)	 เลือดจาง	 (65-94%)	

เกลด็เลอืดนอ้ย	(8-14%)	ภาวะเปน็ไขข้ณะมเีมด็เลอืดขาวตำ่	

(6-12%)	•	ผมร่วง	(56-76%)	ความผิดปกติทางผิวหนัง	

เชน่แดงเฉพาะที่	บวม	และลอก	และอาจมอีาการรนุแรงได้	

(20-48%)	 เล็บผิดปกติ	 (11-41%)	•	การคั่งของสารน้ำ	
(13-60%)	•	อาการทางระบบประสาท	ด้านการรับความ
รู้สึกรวมท้ังโรคเส้นประสาท	(20-58%)	ด้านมอร์เตอร์	(16%)	

ไข้	(31-35%)	•	ปากอักเสบ	(19-53%	รุนแรง	1-8%)	ท้องร่วง	

(23-43%	 รุนแรง	 5-6%)	 คลื่นไส้	 (34-42%)	 อาเจียน	

(22-23%)	•	ทรานสแ์อมเินสเพิม่ขึน้	(4-19%)	•	ออ่นแรง	
(53-66%	รุนแรง	13-18%)	ปวดกล้ามเน้ือ	(3-23%)	•	อาการ	
เกี่ยวกับปอด	(41%)	•	ติดเชื้อ	(1-34%)	ปฏิกิริยาภูมิแพ้	

(1-21%	ให้	premedication	15%)

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยปานกลาง	(1-10%) 

left	ventricular	ejection	fraction	ลดลง	ความดนัเลอืดตำ่	

การรับรสผิดเพี้ยน	บิริลูบินเพิ่มขึ้น	แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส	

เพ่ิมข้ึน	ปฏิกิริยา	ณ	ตำแหน่งท่ีให้ยา	(ผิวหนังมีสีคล้ำ	อักเสบ	

แดง	แหง้	หลอดเลอืดดำอกัเสบ	หลอดเลอืดดำบวม)	ปวดขอ้ 

2.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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ผลข้างเคียงที่พบไม่บ่อย	(<1%)	แต่มีความสำคัญหรืออาจ	

เป็นอันตรายถึงชีวิต 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด	acute	myeloid	leukemia	กลุ่ม

อาการไขกระดกูถกูแทนทีด่ว้ยเซลล	์ชอ็กจากแอนาฟแิลก็ซสิ	

ปวดเคน้หวัใจ	หวัใจหอ้งบนเตน้แผว่ระรวั	หวัใจหอ้งบนเตน้	

สั่นระรัว	การบีบรัดหัวใจ	เจ็บหน้าอก	ความรู้สึกรัดแน่นที่	

ทรวงอก	 ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ	 หัวใจเต้นผิดจังหวะ	

หัวใจวาย	 ความดันเลือดสูง	 กล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีสาเหตุ	

จากขาดเลือด	 อัตราหัวใจเต้นเร็ว	 ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอด	

เลือดดำใหญ่	 กลุ่มอาการ	 acute	 respiratory	 distress	

syndrome	(ARDS)	หลอดลมหดเกรง็	หายใจลำบาก	นำ้ใน	

ช่องเย่ือหุ้มปอด	ปอดบวมน้ำ	ภาวะส่ิงหลุดอุดหลอดเลือดแดง	

ในปอด	ภาวะปอดเกดิพงัผดื	โรคปอดอกัเสบในเนือ้เยือ่แทรก	

ปอดอักเสบที่มีสาเหตุจากรังสี	 แผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น	

หลอดอาหารอักเสบ	เลือดออกในทางเดินอาหาร	ทางเดินอาหาร	

เป็นแผลทะลุ	ทางเดินอาหารอุดกั้น	ท้องร่วงจากภาวะเม็ด	

เลือดขาวต่ำ	ลำไส้ใหญ่อักเสบ	ลำไส้อืด	ลำไส้ใหญ่อักเสบท่ี

มีสาเหตุจากขาดเลือด	ท้องผูก	ตับอักเสบ	ท้องมาน	พิษต่อหู	

การไดย้นิลดลง	การมองเหน็ถกูรบกวนชัว่คราว	ทอ่นำ้ตาตนั	

เยือ่ตาอกัเสบ	หมดสตชิัว่คราว	เปน็ลม	ชกั	พหอุวยัวะลม้เหลว	

ไตเสื่อม	 กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน	 การตายแยกสลาย	

ของหนังกำพร้าเหตุพิษ	กลุ่มอาการมือและเท้า	(hand	and	

foot	syndrome)	คนั	โรคลกัษณะผวิหนงัแดงลปูสั	ลกัษณะ	

ผิวหนังแดงหลายรูป	ภาวะขาดน้ำ	เลือดออก	ภาวะพิษที่มี	

สาเหตุจากติดเช้ือ	disseminated	intravascular	coagulation		

ไข้ที่มีสาเหตุจากยา

ขนาดยาและวิธีให้ยา

การหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

•	สำหรับมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ผู้ใหญ	่ขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยคือ	75	มิลลิกรัม/

ตารางเมตร	 (ขนาดยาโดยทั่วไปคือ	 60-100	 มิลลิกรัม/

ตารางเมตร	 หยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยใช้เวลานานกว่า	

1	ชั่วโมง	(หยุดยาทันทีที่มีผลข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น)	ให้ยา	

เป็น	cycle	ห่างกันครั้งละ	3	สัปดาห์

ระยะเวลาในการรักษา

โดยท่ัวไปให้ใช้ยา	6-8	cycle	โดยให้ยาจนผู้ป่วยมี	maximum	

response	(กอ้นเนือ้มะเรง็ไมย่บุตอ่ไปอกีแลว้)	แลว้ใหเ้พิม่อกี	

1-2	cycle	กรณทีีผู่ป้ว่ยตอบสนองตอ่ยาไดด้	ีควรจะหยดุยา	

(drug	holiday)	หลงัไดร้บัยาครบ	6-8	cycle	แลว้ใหย้าใหม	่

เมื่อโรคกลับมาใหม่หรือลุกลามมากขึ้น

•	สำหรับมะเร็งปอดชนิด	non-small	cell	ระยะลุกลาม

ผู้ใหญ	่60-75	มิลลิกรัม/ตารางเมตร	หยดยาเข้าทางหลอด

เลือดดำโดยใช้เวลานานกว่า	1	ชั่วโมง	(หยุดยาทันทีที่มีผล

ข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น)	ให้ยาเป็น	cycle	ห่างกันครั้งละ	3	

สัปดาห์	

ระยะเวลาในการรักษา

โดยทัว่ไปแนะนำใหใ้ชย้า	4	cycle	และใหใ้ชย้าไดส้งูสดุไมเ่กนิ	

6	cycle	

•	สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
ผู้ใหญ	่60-75	มิลลิกรัม/ตารางเมตร	หยดยาเข้าทางหลอด	

เลือดดำโดยใช้เวลานานกว่า	 1	 ชั่วโมง	 (หยุดยาทันทีที่มี	

ผลข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น)	ให้ยาเป็น	cycle	ห่างกันครั้งละ	

3	 สัปดาห์	 โดยให้ร่วมกับ	 prednisolone	 5	 มิลลิกรัม	

ให้ยาทางปาก	วันละ	2	คร้ัง	ทุกวันตลอดช่วงของการรักษา	

Prescription note

Prescription note

Prescription note

	 เพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของภาวะคั่งน้ำและ	
แอนาฟิแล็กซิส	ควรให้	dexamethasone	เป็น	premedication	
ในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ	docetaxel	

Prescription note

	 การให้ยาในขนาดสูงมีผลต่อ	tumor	response	แต่ไม่มี	
ผลต่อ	TTP	(time	to	tumor	progression)	และ	overall	
survival	 โดยมีอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น	 ดูหัวข้อ	
วิธีการให้ยา	ด้านล่าง

	 การให้ยาในขนาดสูงกว่าที่แนะนำเพิ่มผลข้างเคียงและ	
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

	 การให้ยาบ่อยกว่าที่แนะนำไม่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของ	
ผู้ป่วย

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <
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ระยะเวลาในการรักษา

ให้ใช้ยาได้สูงสุดไม่เกิน	6	cycle	

วิธีการให้ยา

ให้ทางหลอดเลือดดำด้วยการหยดยาเข้าหลอดเลือดอย่างช้าๆ		

ใช้เวลานานกว่า	1	ชั่วโมง	•	เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์และ	

ความรุนแรงของการเกิดภาวะคั่งน้ำและปฏิกิริยาภูมิไวเกิน	

ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับ	premedication	เป็น	dexametha-

sone	โดยให้ในขนาด	8	มิลลิกรัม	ทางปาก	วันละ	2	ครั้ง	

นาน	3	วัน	โดยเริ่ม	1	วันก่อนได้รับการรักษา	•	สำหรับ
ผูป้ว่ยมะเรง็ตอ่มลกูหมากทีด่ือ้ตอ่การรกัษาทางฮอรโ์มนแลว้	

และกำลังได้รับ	 prednisolone	 ร่วมด้วยในการรักษา	

แนะนำให้ใช้	 dexamethasone	 ในขนาด	 8	 มิลลิกรัม	

ทางปาก	รวม	3	ครั้ง	คือที่	12	ชั่วโมง	3	ชั่วโมง	และ	1	

ชั่วโมงก่อนการให้	docetaxel	•	ก่อนให้ยาในแต่ละ	cycle		
ควรตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดโดยจำนวนเม็ดเลือดขาวควร	

มากกว่า	1,500/ลูกบาศก์มิลลิเมตร	จำนวนเกล็ดเลือดควร	

มากกว่า	100,000/ลูกบาศก์มิลลิเมตร	และควรตรวจการทำงาน	

ของตับโดยติดตามค่าบิริลูบิน	 SGOT	 หรือ	 SGPT	 และ	

alkaline	phosphatase	•	ติดตามปฏิกิริยาภูมิไวเกินของ	
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะระหว่างการให้ยาครั้งแรก	

และครั้งที่	2	

การเก็บรักษา 

เกบ็ยาทีอ่ณุหภมู	ิ2-25	องศาเซลเซยีส	แกะยาออกจากกลอ่ง	

เฉพาะเมื่อต้องการใช้เพื่อป้องกันยาจากแสงจ้า	การแช่แข็ง	

ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์	

วิธีเตรียมยา

•	 นำขวดยาและตัวทำเจือจางออกจากตู้เย็น	 และทิ้งไว้ที่	

อุณหภูมิห้องประมาณ	5	นาที	

•	 ด้วยวิธีปลอดเช้ือ	ใช้กระบอกฉีดยาดูดตัวทำเจือจางท้ังหมด	

จากขวด	(1.8	มิลลิลิตร	สำหรับยาขนาด	20	มิลลิกรัม	หรือ	

7.1	มิลลิลิตร	สำหรับยาขนาด	80	มิลลิกรัม)	แล้วฉีดตัวทำ	

เจือจางลงในขวดยา	docetaxel	ซึ่งจะได้ความเข้มข้น	10	

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดไปมาหลายๆ	

ครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย	45	วินาที	ห้ามเขย่า	สารละลายที่	

ได้ควรเป็นสารละลายใส	 แต่อาจเกิดฟองที่ด้านบนสุดของ	

สารละลายไดเ้นือ่งจาก	polysorbate	80	ตัง้ทิง้ไว	้2-3	นาท	ี

เพื่อให้ฟองหายไป	

•	 สารละลายน้ีจะต้องถูกเจือจางอีกคร้ังก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย 

•	 หากเก็บสารละลายนี้ที่อุณหภูมิ	 2-25	 องศาเซลเซียส	

จะคงตัวอยู่ได้นาน	4	ชั่วโมง	

•	 ดดูสารละลาย	docetaxel	(10	มลิลกิรมั/มลิลลิติร)	ดว้ย	

วิธีปลอดเชื้อในปริมาณที่ต้องการ	 ใส่ลงในถุงหรือขวดของ	

น้ำเกลือ	 (NSS)	หรือ	D5W	ที่มีปริมาตร	250	มิลลิลิตร	

เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย	0.3-0.74	มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	

ขนาดยาที่มากกว่านี้อาจต้องการปริมาตรของ	 NSS	 หรือ	

D5W	ทีม่ากกวา่นี	้	เพือ่ไมใ่หม้คีวามเขม้ขน้ของ	docetaxel	

เกนิ	0.74	มลิลกิรมั/มลิลลิติร	ผสมสารละลายใหเ้ขา้กนัดว้ย	

การเอียงถุงหรือขวดน้ำเกลือไปมา

•	 ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็น	 PVC	 สัมผัสกับ	 docetaxel	

เพราะจะทำให้ผู้ป่วยได้รับสาร	 DEHP	 (di-2-ethylhexyl-

phthalate)	ท่ีอาจถูกชะล้างออกมาจากชุดให้ยาท่ีทำจาก	PVC	

ควรใช้ขวดแก้ว	ขวดท่ีทำจาก	polypropylene	หรือถุงพลาสติก	

ท่ีทำจาก	polypropylene	หรือ	polyolefin	และให้ยาผ่านทาง	

สายที่ทำจาก	polyethylene

•	ควรตรวจดูตะกอนหรือการเปล่ียนสีของสารละลายก่อนให้
ยา	ถ้าสารละลายไม่ใสหรือมีตะกอนไม่ควรใช้ยานั้น

•	สารละลาย	docetaxel	ข้างต้นควรใช้ให้หมดภายใน	4	
ชั่วโมง	ซึ่งรวมเวลาที่ให้ยา	1	ชั่วโมงด้วยแล้ว

Prescription note

	 1.	การเตรยีม	docetaxel	เพือ่นำไปหยดเขา้หลอดเลอืดดำ	
ต้องเจือจางยาเป็น	2	ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ด้านล่างเสมอ	ใน
ข้ันตอนแรกเม่ือผสมยาเสร็จแล้วจะได้สายละลายท่ีความเข้มข้น	
ของ	docetaxel	10	มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	ซึ่งจะต้องถูกเจือจาง	
ต่อไปก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย
	 2.	โปรดอ่านวิธีเตรียมยาด้านล่างโดยละเอียดก่อนเตรียมยา 
	 3.	ระหวา่งการเตรยีมยา	ไมค่วรเขยา่ขวดยา	เพือ่ปอ้งกนั	
การเกิดฟอง
	 4.	ไมค่วรใชว้สัดทุีท่ำจาก	PVC	เปน็อปุกรณใ์นการเตรยีมยา	
docetaxel	หรือใช้เป็นสายน้ำเกลือในการให้ยา	docetaxel

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

2.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	docetaxel	จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	ทุกครั้ง	โดยมีการลง	

ทะเบียนทั้งแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เปน็สถานพยาบาลระดบัตตยิภมูขิึน้ไป	ทีม่คีวามพรอ้มใน	

การวินิจฉัย	และรักษาโรค	

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจาก	

แพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	รังสีรักษาและ	

มะเร็งวิทยา	หรืออนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงาน	

ในสถานพยาบาลตามข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา* 

	 อนุมัติการใช้ยา	 docetaxel	 ในโรคมะเร็งเต้านมระยะ	

ลุกลาม	โดยมีเกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ใช้เป็นยาสูตรที่สองหลังจากใช้ยา	 anthracycline	

ไม่ได้	หรือไม่ได้ผล	

	 4.2	ผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาพร่างกายดีพอสมควร	คือมี	Eastern	

Co-operation	Oncology	Group	(ECOG)	performance	

status	ตัง้แต	่0	ถงึ	2	(หรอืม	ี	ECOG	0-2)	ดงัรายละเอยีด	

ด้านล่าง

	 4.3	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.4	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 ขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยคือ	 75	 มิลลิกรัมต่อ	

พื้นที่ผิว	 1	 ตารางเมตร	 (ขนาดยาโดยทั่วไปคือ	 60-100	

มิลลิกรัมต่อพื้นที่ผิว	1	ตารางเมตร)	ให้ยาทางหลอดเลือด	

ดำโดยใชเ้วลานานกวา่	1	ชัว่โมง	(หยดุยาทนัททีีม่ผีลขา้งเคยีง	

รุนแรงเกิดข้ึน)	ให้ยาเป็น	cycle	ห่างกันคร้ังละ	3	สัปดาห์	

	 ควรให้	dexamethasone	เป็น	pre-medication	ในผู้ป่วย	

ทุกรายเพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของภาวะคั่งน้ำ	

(fluid	retention)	และแอนาฟิแล็กซิส

หมายเหตุ	การให้ยาในขนาดสูงมีผลต่อ	tumor	response	

แต่ไม่มีผลต่อ	TTP	(time	to	tumor	progression)	และ	

overall	survival	โดยมีอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงท่ีเพ่ิมข้ึน

6.	ระยะเวลาในการรักษา

	 6.1	ให้ยาจนผู้ป่วยมี	maximum	response	(ก้อนเนื้อ

มะเร็งไม่ยุบต่อไปอีกแล้ว)	แล้วให้เพิ่มอีก	1-2	cycle

	 6.2	กรณีที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อยาได้ดี	 ควรจะหยุดยา	

(drug	holiday)	หลงัไดร้บัยาครบ	6-8	cycle	แลว้ใหย้าใหม	่

เมื่อโรคกลับมาใหม่	หรือลุกลามมากขึ้น

	 6.3	ให้ใช้ยา	6-8	cycle	

2.3.1 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม

ECOG	PERFORMANCE	STATUS	SCALE

	 2	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	LESS	THAN	50%	
	 	 	 OF	THE	DAY;	
	 	 	 	 	 OCCASIONALLY	NEED	NURSING	CARE.
	 3	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	MORE	THAN	
	 	 	 50%	OF	THE	DAY	;
	 	 	 	 	 NEED	NURSING	CARE.
	 4	 	 BED	RIDDEN	
	 	 	 	 	 MAY	NEED	HOSPITALISATION.

SCALE		 DESCRIPTION	OF	SCALE
	 0	 	 ASYMPTOMATIC
	 	 	 	 	 NORMAL	ACTIVITY.
	 1	 	 SYMPTOMATIC	;	AMBULATORY
	 	 	 	 	 ABLE	TO	CARRY	OUT	ACTIVITY	OF	
	 	 	 	 	 DAILY	LIVING.

* กรณีท่ีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาท่ีกำหนด	
ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)	ที่	
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งตั้ง	 โดยนำเสนอ 
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่	
กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า	

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่	
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น 
(irreversible)	ซึง่ในความเหน็ของแพทยผ์ูร้กัษา	ผูป้ว่ยจะเสยีชวีติในระยะ	
เวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	
(palliative	 care)	 โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยาโดย	
หน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	docetaxel	จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	ทุกคร้ัง	โดยมีการลงทะเบียน	

ท้ังแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	 คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิข้ึนไป	 ท่ีมีความพร้อมใน	

การวินิจฉัย	และรักษาโรค	

3.	 คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้รับหนังสืออนุมัติ	หรือวุฒิบัตรจาก	

แพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	 รังสีรักษาและ	

มะเร็งวิทยา	หรืออนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงาน	

ในสถานพยาบาลตามข้อ	2

4.	 เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนมุตักิารใชย้า	docetaxel	ในโรคมะเรง็ปอดชนดิ	non-

small	cell	ระยะลุกลาม	โดยมีเกณฑ์ดังน้ี

	 4.1	ใช้เป็นยาสูตรท่ีสองหลังจากใช้ยา	 platinum	 ไม่ได้	

หรือไม่ได้ผล	

	 4.2	ผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาพร่างกายดีมาก	 คือมี	 Eastern	

Co-operation	Oncology	Group	(ECOG)	performance	

status	ต้ังแต่	0	ถึง	1	(หรือมี		ECOG	0-1)	ดังรายละเอียด	

ด้านล่าง

2.3.2 มะเร็งปอดชนิด	non-small	cell	ระยะลุกลาม	

* กรณีท่ีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาท่ีกำหนด	
ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)	ที่	
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งตั้ง	 โดยนำเสนอ 
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่	
กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า	

	 4.3	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.4	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 60-75	มลิลกิรมัตอ่พืน้ทีผ่วิ	1	ตารางเมตร	ใหย้าทางหลอด	

เลือดดำโดยใช้เวลานานกว่า	1	ชั่วโมง	(หยุดยาทันทีที่มีผล

ข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น)	ให้ยาเป็น	cycle	ห่างกันครั้งละ	3	

สัปดาห์	

	 ควรให้	dexamethasone	เป็น	pre-medication	ในผู้ป่วย	

ทุกรายเพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของภาวะคั่งน้ำ	

(fluid	retention)	และแอนาฟิแล็กซิส	

หมายเหตุ	การให้ยาในขนาดสูงกว่าท่ีแนะนำเพ่ิมผลข้างเคียง	

และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย		

6.	ระยะเวลาในการรักษา

	 6.1	โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ยา	4	cycle	

	 6.2	ให้ใช้ยาได้สูงสุดไม่เกิน	6	cycle	

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่	
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น 
(irreversible)	ซึง่ในความเหน็ของแพทยผ์ูร้กัษา	ผูป้ว่ยจะเสยีชวีติในระยะ	
เวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	
(palliative	 care)	 โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยาโดย	
หน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา

ECOG	PERFORMANCE	STATUS	SCALE

	 3	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	MORE	THAN	
	 	 	 50%	OF	THE	DAY	;
	 	 	 	 	 NEED	NURSING	CARE.
	 4	 	 BED	RIDDEN	
	 	 	 	 	 MAY	NEED	HOSPITALISATION.

SCALE		 DESCRIPTION	OF	SCALE
	 0	 	 ASYMPTOMATIC
	 	 	 	 	 NORMAL	ACTIVITY.
	 1	 	 SYMPTOMATIC	;	AMBULATORY
	 	 	 	 	 ABLE	TO	CARRY	OUT	ACTIVITY	OF	
	 	 	 	 	 DAILY	LIVING.
	 2	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	LESS	THAN	50%	
	 	 	 OF	THE	DAY;	
	 	 	 	 	 OCCASIONALLY	NEED	NURSING	CARE.
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	docetaxel	จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	ทุกคร้ัง	โดยมีการลงทะเบียน	

ท้ังแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	 คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิข้ึนไป	 ท่ีมีความพร้อมใน	

การวินิจฉัย	และรักษาโรค	

3.	 คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

จากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	 รังสีรักษา	

และมะเร็งวิทยา	หรืออนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	ซึ่ง	

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามข้อ	2

4.	 เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	docetaxel	 ในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	

ระยะแพร่กระจาย	โดยมีเกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา	

ฮอร์โมนแล้ว	

	 4.2	ให้ใช้ร่วมกับ	prednisolone

	 4.3	ผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาพร่างกายดีมาก	คือมี	Eastern	

Co-operation	Oncology	Group	(ECOG)	performance	

status	ตั้งแต่	0	ถึง	1	(หรือมี	ECOG	0-1)	ดังรายละเอียด	

ด้านล่าง

2.3.3 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย

* กรณีท่ีแพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาท่ีกำหนด	
ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)	ที่	
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งตั้ง	 โดยนำเสนอ 
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่	
กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า	

	 4.4	ภายหลังหยุดยาหากโรคลุกลาม	 ไม่แนะนำให้ใช้ยาอีก 

	 4.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.6	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 60-75	มลิลกิรมัตอ่พืน้ทีผ่วิ	1	ตารางเมตร	ใหย้าทางหลอด	

เลือดดำโดยใช้เวลานานกว่า	1	ชั่วโมง	(หยุดยาทันทีที่มีผล

ข้างเคียงรุนแรงเกิดขึ้น)	ให้ยาเป็น	cycle	ห่างกันครั้งละ	3	

สัปดาห์	โดยให้ร่วมกับ	prednisolone	5	มิลลิกรัม	ให้ยา	

ทางปากวันละ	2	ครั้ง	ทุกวันตลอดช่วงของการรักษา	

	 ควรให้	dexamethasone	เป็น	pre-medication	ในผู้ป่วย	

ทกุรายเพือ่ลดอบุตักิารณค์วามรนุแรงของภาวะคัง่นำ้	(fluid	

retention)	และแอนาฟิแล็กซิส	

หมายเหตุ	 การให้ยาบ่อยกว่าที่แนะนำไม่เพิ่มอัตราการรอด

ชีวิตของผู้ป่วย		

6.	ระยะเวลาในการรักษา

	 ให้ใช้ยาได้สูงสุดไม่เกิน	6	cycle	

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่	
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น 
(irreversible)	ซึง่ในความเหน็ของแพทยผ์ูร้กัษา	ผูป้ว่ยจะเสยีชวีติในระยะ	
เวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	
(palliative	 care)	 โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยาโดย	
หน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <

ECOG	PERFORMANCE	STATUS	SCALE

	 2	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	LESS	THAN	50%	
	 	 	 OF	THE	DAY;	
	 	 	 	 	 OCCASIONALLY	NEED	NURSING	CARE.	
	 3	 	 SYMPTOMATIC	;	IN	BED	MORE	THAN	50% 
	 	 		OF	THE	DAY	;
	 	 	 	 	 NEED	NURSING	CARE.
	 4	 	 BED	RIDDEN	
	 	 	 	 	 MAY	NEED	HOSPITALISATION.

SCALE		 DESCRIPTION	OF	SCALE
	 0	 	 ASYMPTOMATIC
	 	 	 	 	 NORMAL	ACTIVITY.
	 1	 	 SYMPTOMATIC	;	AMBULATORY
	 	 	 	 	 ABLE	TO	CARRY	OUT	ACTIVITY	OF	
	 	 	 	 	 DAILY	LIVING.
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	 Epoetin	(EPO)	จัดเป็นยาในกลุ่ม	erythropoiesis-	

stimulating	agents	(ESAs)	สังเคราะห์ขึ้นจากการตัดต่อ

ทางพันธุกรรมผ่านเซลล์รังไข่ของ	Chinese	hamster	เพื่อ

ให้ได้ยาท่ีมีลักษณะทางภูมิคุ้มกันและทางชีววิทยาท่ีไม่แตกต่าง	

จากฮอร์โมน	erythropoietin	จากไต

	 มเีงือ่นไขการใชส้ำหรบั	“ภาวะเลอืดจางจากโรคไตเรือ้รงั	

ที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้”	 เท่านั้น	 กรณีเลือดจางจาก	

สาเหตุอื่นยังมีข้อโต้แย้งในแง่ประสิทธิผลของยา	อันตราย	

จากยาที่อาจไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ	 และความคุ้มค่า	

ตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

มีการใช้อย่างไม่ถูกวิธี

	 EPO	 เป็นไกลโคโปรตีนท่ีควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง	

ทำหน้าท่ีกระตุ้นการแบ่งตัวและการพัฒนาของเซลล์ต้นกำเนิด	

ในไขกระดูกไปเป็นเม็ดเลือดแดง	EPO	ยังทำหน้าที่กระตุ้น

การสงัเคราะหเ์ฮโมโกลบนิ	และสง่เรตคิโูลไซตจ์ากไขกระดกู	

ออกไปสู่กระแสเลือด	

	 อนัตรายจากยาทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่การเพิม่ความเสีย่งตอ่การ	

เสียชีวิต	 การอุดกั้นหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงเป็น	

เหตุให้เกิดโรคของหัวใจและหลอดเลือดที่ร้ายแรง	 เช่น	

กลา้มเนือ้หวัใจตาย	และโรคหลอดเลอืดสมอง	รวมทัง้การเกดิ	

pure	red	cell	aplasia	(PRCA)	ซึง่มรีายงานการเกดิในผูป้ว่ย	

คนไทยด้วยอุบัติการณ์ที่สูงกว่าในต่างประเทศประมาณ	10	

เทา่	โดยมกีารศกึษาในระดบัยนี	(gene)	สนบัสนนุวา่มปีจัจยั	

ทางพันธุกรรมบางประการในคนไทยที่สัมพันธ์กับการเกิด	

PRCA	 และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีอัตราการเกิด	 PRCA 

สูงกว่าชาติตะวันตก	 การใช้ยานี้ในคนไทยจึงต้องมีความ	

ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

	 ผลเสยีทีเ่กดิขึน้บางสว่นอาจปอ้งกนัไดโ้ดยการใชย้าตาม	

แนวทางทีแ่นะนำอยา่งเครง่ครดั	กลา่วคอื	ไมใ่ชย้านอกเหนอื 

จากข้อบ่งชี้ที่กำหนด	 ไม่ใช้ยาก่อนเวลาอันควร	 ฉีดยา	

อยา่งถกูวธิ	ี(ดคูำเตอืนและขอ้ควรระวงั)	ใหย้าจนไดเ้ปา้หมาย	

ของระดับเฮโมโกลบินและควบคุมอัตราการเพ่ิมของเฮโมโกลบิน	

ให้ได้ตามที่กำหนด	 (ดู	 Prescription	 note	 หัวข้อวิธีการ	

ปรับขนาดยา)	 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่แสดงอาการของการ	

ขาดเลือดยังไม่ควรได้รับยานี้

	 การให้ธาตุเหล็กเสริมอาจเพิ่มการตอบสนองต่อยาใน	

ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยา	การวิเคราะห์เพื่อทราบสาเหตุอื่นๆ	ของ	

ภาวะเลือดจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	 (เช่น	 ภาวะขาดเหล็ก	

และกรดโฟลิก)	เป็นสิ่งจำเป็น	

	 กรณผีูป้ว่ยมกีารทำ	dialysis	ควรมกีารประเมนิคา่	Kt/V	

ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด	(ดูแนวทางกำกับการใช้ยา)

	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของผู้ผลิตต้นแบบหมดอายุ	

คุ้มครองตามสิทธิบัตร	จะมีผลิตภัณฑ์	biosimilar	ที่แสดง

ตนว่ามีคุณสมบัติเหมือนผลิตภัณฑ์ชีววัตถุต้นแบบออกมา	

จำหน่าย	ทั้งนี้การผลิตยาชีววัตถุต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อสามัญเหมือนกันอาจมีความแตกต่างกันทั้ง

ในด้านขนาดโมเลกุลของโปรตีน	และความซับซ้อนของการ

เรียงตัวของโปรตีนที่ประกอบเป็นยาชีววัตถุนั้น

	 ซ่ึงในขณะน้ีข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลและความปลอดภัย	

ของผลติภณัฑ์	biosimilar	ยงัมอียูอ่ยา่งจำกดั	อยา่งไรกต็าม	

ในต่างประเทศมีแนวทางที่กำหนดเกณฑ์คุณภาพตาม	

มาตรฐานของ	European	Agency	for	the	Evaluation	

of	Medicinal	Product	(EMEA)	เกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพ	

ผลิตภัณฑ์	 biosimilar	และองค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่าง	

การจัดทำ	 Guidelines	 on	 Evaluation	 of	 Similar	

Biotherapeutic	Products	(SBPs)	โดยจะมีการเผยแพร่	

ในเดือนตุลาคม	2552	ที่ผ่านมา	ขณะที่สำนักงานคณะ	

กรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการ			

คุ้มครองความปลอดภัยของยาชีววัตถุ	ท้ังในด้านการข้ึนทะเบียน	

และการตดิตามความปลอดภยัใหท้นักบัวทิยาการทีก่า้วหนา้	

ไปอย่างรวดเร็ว	คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ	

จึงเห็นควรแนะนำให้สถานพยาบาลใช้แนวปฏิบัติในการจัด

หายา	EPO	ตามหนังสือบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2551	

ภาคผนวก	3

3 Epoetin	ชนิด	alfa	
(epoetin	alpha)

Prescription note

	 ยา	epoetin	ในบัญชียาหลักแห่งชาติมี	2	ชนิด	ได้แก่	
epoetin	alfa	(มีใช้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป)	
และ	 epoetin	 beta	 (มีใช้ในสหภาพยุโรป	 ไม่มีใช้ใน	
สหรัฐอเมริกา)	ซึ่งยา	epoetin	ทั้งสองชนิดนี้มีลําดับของ	
กรดอะมิโน	165	ตัวเหมือนกัน	แต่แตกต่างกันที่	glyco-
sylation	pattern	แต่ไม่พบความแตกต่างต่อผลการรักษา	
ทางคลินิก	

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา	

3.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 องค์การอนามัยโลกได้นิยามภาวะเลือดจางในผู้ใหญ่ว่า	

หมายถึง	ระดับของเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงท่ีต่ำกว่า	13.0	

กรัม/เดซิลิตร	ในผู้ชายและหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน	และ	

ตำ่กวา่	12.0	กรมั/เดซลิติร	ในหญงิวยักอ่นหมดประจำเดอืน	

ด้วยนิยามดังกล่าวเกือบร้อยละ	90	ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	

ทีม่	ีglomerular	filtration	rate	(GFR)	ตำ่กวา่	25-30	มล./

นาที	จึงมีภาวะเลือดจาง

	 ภาวะเลือดจางจากสาเหตุอื่นที่รักษาได้	 อาจเกิดจาก	

การขาดธาตเุหล็ก	กรดโฟลกิ	วิตามิน	B
12	
การเกิดเลอืดออก	

ในทางเดินอาหาร	ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินอย่างรุนแรง	

(severe	 hyperthyroidism)	 และภาวะการอักเสบแบบ	

เฉียบพลันและเรื้อรัง	 ก่อนการรักษาภาวะเลือดจางโดย	

การให้ยา	 EPO	 ควรแก้ไขภาวะเลือดจางจากสาเหตุอื่นๆ	

กอ่น	รวมทัง้ควรแกไ้ขภาวะอืน่ๆ	ทีม่ผีลเสยีตอ่การสรา้งเมด็	

เลือดแดง	เช่น	ภาวะพิษจากอะลูมิเนียม	(เช่น	ได้รับยาลด	

กรดทีม่อีะลมูเินยีมมากเกนิไป)	ภาวะทีม่กีารอกัเสบในรา่งกาย	

การติดเชื้อ

	 ภาวะเลือดจางที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย	 EPO	

ได้แก่	aplastic	anemia,	myelodysplastic	syndrome,	

myelofibrosis,	 myelopthisic	 anemia	 รวมทั้งภาวะ	

PRCA	

	 ภาวะเลือดจางซึ่งไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของ	EPO	ได้แก่	ภาวะ	

เลือดจางที่ไตยังสามารถสร้าง	 erythropoietin	 ได้ใน	

ปริมาณปกติ	 เช่น	 ผู้เป็นโรค	 sickle	 cell,	 autoimmune	

hemolytic	anemia	และภาวะเลอืดจางจากเลอืดออก	ยานี	้

ไม่มีที่ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเพิ่มปริมาณเฮโมโกลบิน				

อย่างรวดเร็วและไม่สามารถใช้แทนการถ่ายเลือดได้

	 การรักษาภาวะเลือดจางด้วย	EPO	จะเริ่มให้เมื่อผู้ป่วย

มปีรมิาณธาตเุหลก็สะสมในรา่งกายอยา่งเพยีงพอ	เนือ่งจาก	

EPO	จะไมส่ามารถเพิม่การสรา้งเมด็เลอืดแดงได	้ถา้รา่งกาย	 

ขาดธาตุเหล็ก	ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างเม็ดเลือดแดง	

ดังนั้นจึงควรตรวจวัดปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายก่อนให้ยา	

ได้แก่	การตรวจ	serum	ferritin	และ	transferrin	saturation	

(TSAT)

	 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้พิจารณา	

อนุมัติให้ใช้	EPO	ในผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่	5	หรือ	

end-stage	renal	disease	(ได้แก่	ผู้มีค่า	GFR	น้อยกว่า	

15	มิลลิลิตร/นาที/1.73	ม2)	หรือระยะที่	 4	 (ได้แก่ผู้มีค่า	

GFR	 เท่ากับ	 15-30	 มิลลิลิตร/นาที/1.73	 ม2)	 ที่มีค่า	

เฮโมโกลบินต่ำกว่า	10	กรัม/เดซิลิตร	หรือมีค่าฮีมาโทคริต	

น้อยกว่า	30%	

3.1.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรังท่ีไม่พบสาเหตุอื่นที่	
รักษาได้ 

EPOETIN	ALFA	(EPOETIN	ALPHA)	 จ(2)

Sterile	pwdr/sol	(เฉพาะ	1000,	2000,	3000,	4000,	

5000	IU)	

ยาต้นแบบ	(Eprex®)	•	prefill	syringe	2000	IU	(0.5	
ml)	ราคาเฉลีย่	707	บาท	•	3000	IU	(0.3	ml)	ราคาเฉลีย่	

1,193	บาท	•	4000	IU	(0.4	ml)	ราคาเฉลี่ย	1,598	บาท	

•	5000	IU	(0.5	ml)	ราคาเฉลี่ย	1,706	บาท

ยาอื่นๆ	•	prefill	syringe	2000	IU	(0.5	ml)	ราคาเฉลี่ย	

330	บาท	•	3000	IU	(0.3	ml)	ราคาเฉลี่ย	560	บาท	

•	4000	IU	(0.4	ml)	ราคาเฉลี่ย	425-563	บาท	•	vial	
2000	IU	(1	ml)	ราคาเฉล่ีย	235	บาท	•	4000	IU	(1	ml)	

ราคาเฉลีย่	422-527	บาท	•	vial	dry	2000	IU	ราคาเฉลีย่	
574	บาท	•	3000	IU	ราคาเฉลี่ย	687	บาท	•	4000	IU	
ราคาเฉลี่ย	370-750	บาท	

ข้อบ่งใช้

•	ภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรังท่ีไม่พบสาเหตุอ่ืนท่ีรักษาได้
คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	ผู้ผลิตแนะนำให้ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยตับวาย

เรื้อรัง	ไตเสื่อม	การให้ยาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังควรปรับ	

ขนาดยาให้ได้ค่าเฮโมโกลบินระหว่าง	10-12	กรัม/เดซิลิตร	

การใหย้ามากเกนิไปจนไดค้า่เฮโมโกลบนิสงูกวา่ทีร่ะบ	ุหรอืม	ี

อัตราการเพ่ิมของเฮโมโกลบินมากกว่า	1	กรัม/เดซิลิตร	ภายใน 

2	 สัปดาห์	 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการเกิดโรค	

หัวใจและหลอดเลือด	 (เช่น	 กล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีสาเหตุ	

จากการขาดเลือด)	•	ควรให้ยาทางหลอดเลือดดำมากกว่า 

3.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

Epoetin ชนิด alfa (epoetin alpha)

32

การฉีดทางใต้หนัง	 (ดู	 Prescription	 note	 ด้านข้าง)	

การตั้งครรภ์	 ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายจากยาใน	

หญิงตั้งครรภ์	 ใช้เฉพาะเมื่อประโยชน์มีมากกว่าความเสี่ยง 

จากการใช้ยา	 (US	pregnancy	category	C,	ADEC 

category	B3)	หญงิใหน้มบตุร	ไมป่รากฏวา่มกีารขบัยาทาง	

นำ้นม	ยามผีลเลก็นอ้ยตอ่ทารก	เดก็	ผูป้ว่ยเดก็ทีม่ภีาวะไตเสือ่ม	

เรือ้รงั	(ดหูวัขอ้	ไตเสือ่ม	ขา้งตน้)	ผูส้งูอาย	ุผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ	

ไตเสือ่มเรือ้รงั	(ดหูวัขอ้	ไตเสือ่ม	ขา้งตน้)	อนัตรกริยิา	ไมพ่บ	

อันตรกิริยาที่สำคัญ	คำเตือนและข้อควรระวังอื่นๆ	ใช้ด้วย

ความระมัดระวังกับผู้ป่วยที่ประวัติความดันเลือดสูง	ควร	

ควบคุมความดันเลือดให้ได้ก่อนเริ่มรักษาด้วย	EPO	และ	

ควรติดตามความดันเลือดตลอดช่วงของการรักษา	โดยการ	

วัดความดันเลือด	3	ครั้งต่อสัปดาห์	เนื่องจากอาจเกิดภาวะ	

hypertensive	encephalopathy	ได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

หากมีอัตราการเพิ่มของเฮโมโกลบินที่เร็วเกินไป	 ควรหยุด	

การรักษาด้วย	EPO	ช่ัวคราว	หากควบคุมความดันเลือดไม่ได้	

อาการปวดศีรษะอย่างฉับพลันคล้ายไมเกรนเป็นสัญญาณ 

เตอืนของความดนัเลอืดสงูขัน้วกิฤต	(hypertensive	crisis)	

•	 ควรติดตามระดับเฮโมโกลบิน	 1-2	 ครั้งต่อสัปดาห์	

ในระยะเร่ิมให้ยา	(initial	phase)	ของการรักษา	และ	2-4	คร้ัง	

ต่อเดือนในช่วงการรักษาต่อเนื่อง	 (maintenance	phase)	

รวมทั้งติดตามการตรวจ	 CBC	 และจำนวนเรติคูโลไซต์	

อย่างสม่ำเสมอ	•	ควรติดตามค่า	serum	ferritin	และ	TSAT	
ทกุเดอืนในระยะเริม่ใหย้า	และทกุ	4	เดอืนในชว่งการรกัษา	

ต่อเน่ือง	•	ควรติดตามค่า	BUN,	Cr,	potassium	และ	phos-
phorous	อยา่งสมำ่เสมอ	•	ระมดัการใชก้บัผูป้ว่ยโรคลมชกั	
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	 โรคหลอดเลือดสมอง	และ	

ภาวะเกลด็เลอืดเกนิ	• มคีำเตอืน	และขอ้ควรระวงัอกีหลาย	
ประการหากใช้ยานี้ในข้อบ่งใช้อื่นซึ่งไม่ใช่ข้อบ่งใช้ตาม	

บัญชียาหลักแห่งชาติ	 โปรดศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	

อื่นให้ละเอียดก่อนให้ยา

ข้อห้ามใช้

ภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดง	(pure	red	cell	aplasia)	

ท่ีเกิดภายหลังจากการได้รับ	(ดู	prescription	note	ด้านข้าง)	

ความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้	ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถ	

รับยาป้องกันลิ่มเลือดอุดตันได้	 ห้ามใช้ยาฉีดที่มี	 benzyl	

alcohol	ให้กับทารกแรกเกิด	•	ภาวะภูมิไวเกินต่อแอลบูมิน

ทีไ่ดจ้ากมนษุย	์ซึง่เปน็สว่นประกอบของ	EPO	หรอืผลติภณัฑ	์

ซึ่งมีกำเนิดจากเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Prescription note

ภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดง (pure red cell 
aplasia: PRCA)
พบอัตราการเกิดภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดงสูงใน	
คนไทย	หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย	EPO	อย่าง	
กระทันหัน	 และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	 PRCA	 ต้องหยุด	
การรักษาด้วย	 EPO	 และพิจารณาตรวจภูมิต้านทานต่อ	
erythropoietin	ผูป้ว่ยทีเ่ปน็	PRCA	ไมค่วรเปลีย่นไปใช้	EPO	
ชนิดอื่นๆ	ผู้ป่วย	PRCA	ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	ส่วนใหญ่ได้
รับยาด้วยวิธีฉีดทางใต้หนัง	ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยไตวายเรือ้รงั
การให้ยาทางหลอดเลือดดำจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย	(>10%)	ได้แก่	ความดันเลือดสูง	

(พบได้	5%	ถึง	24%)	(ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะความดันเลือด

สูงขั้นวิกฤต	 (hypertensive	 crisis)	 hypertensive 

encephalopathy	 และการชักแบบ	 generalised	 tonic-

clonic	seizures	ซึ่งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน)	ภาวะ	

ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ	ภาวะบวมน้ำ	มีไข้	(พบได้	29%	

ถึง	51%)	เวียนศีรษะ	นอนไม่หลับ	ปวดศีรษะ	คัน	เจ็บตาม	

ผิวหนัง	ผื่นขึ้น	คลื่นไส้	(พบได้	11%	ถึง	58%)	อาเจียน	

(พบได้	8%	ถึง	29%)	ท้องผูก	(พบได้	42%	ถึง	53%)	

ทอ้งรว่ง	อาหารไมย่อ่ย	ปวดขอ้	ชา	ไอ	แนน่จมกู	หอบเหนือ่ย	

•	อาการทีพ่บไดไ้มบ่อ่ย	(<10%)	ได้แก่	อาการชัก	การเพิม่ขึน้	

ของเกล็ดเลือด	อาการคล้าย	ไข้หวัดใหญ่	(โอกาสเกิดลดลง

หากฉีดยาทางหลอดเลือดดำช้าๆ	 นานเกิน	 5	 นาที)	 โรค 

หลอดเลือดสมอง	 กล้ามเน้ือหัวใจตายท่ีมีสาเหตุจากการขาด	

เลือด	โพแทสเซียมสูงในเลือด	ภูมิไวเกิน	(รวมถึงปฏิกิริยา	

แอนาฟแิลก็ซสิ)	ลมพษิ	•	ผลขา้งเคยีงทีพ่บไดน้อ้ยมาก	คอื	
การสูญเสียการตอบสนอง	เนื่องจากภาวะไขกระดูกไม่สร้าง	

เมด็เลอืดแดง	(pure	red	cell	aplasia)	โดยเฉพาะในผูป้ว่ย	

โรคไตวายเรื้อรังที่บริหารยาโดยการฉีดทางใต้หนัง

ขนาดยาและวิธีให้ยา 

•	 สำหรบัภาวะเลอืดจางจากโรคไตเรือ้รงัทีไ่มพ่บสาเหตอุืน่

ที่รักษาได้

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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การฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดทางใต้หนัง 

คำนวณน้ำหนักโดยใช้	ideal	body	weight

ผู้ใหญ	่50-150	ยูนิต/กิโลกรัม/สัปดาห์	

เด็ก	50-200	ยูนิต/กิโลกรัม/สัปดาห์

ปรบัขนาดยาจนไดเ้ปา้หมายของคา่เฮโมโกลบนิ	ทีส่อดคลอ้ง	

กบัความตอ้งการของผูป้ว่ยแตล่ะราย	(ด	ูPrescription	note	

ด้านข้าง)	ผู้ป่วยที่ทำ	dialysis	มีขนาดยา	(มัธยฐาน)	ที่	75 

ยูนิต/กิโลกรัม/	 3	 ครั้งต่อสัปดาห์	 ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำ 

dialysis	มีขนาดยา	(มัธยฐาน)	ที่	75-150	ยูนิต/กิโลกรัม/

ต่อสัปดาห์

วิธีการปรับขนาดยา

	 -	 ลดขนาดยาลงรอ้ยละ	25	เมือ่คา่เฮโมโกลบนิและอตัรา	

การเพ่ิมเฮโมโกลบินเข้าใกล้เป้าหมาย	ถ้าค่าเฮโมโกลบินยังคงเพ่ิม	

สูงขึ้น	หยุดยาชั่วคราวจนกว่าค่าเฮโมโกลบินจะเริ่มลดต่ำลง	

จึงเริ่มให้การรักษาใหม่	โดยใช้ยาในขนาดลงลงจากครั้งก่อน

ประมาณร้อยละ	25	

	 -	 เพิม่ขนาดยาขึน้รอ้ยละ	25	เมือ่เฮโมโกลบนิมคีา่ตำ่กวา่	

10	กรัม/เดซิลิตรและมีการเพิ่มขึ้นของเฮโมโกลบินน้อยกว่า	

1	กรัม/เดซิลิตร	หลังให้ยาไป	4	สัปดาห์	(ตรวจดูว่าผู้ป่วยมี	

ปริมาณธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเพียงพอ)	หรือค่าเฮโมโกลบิน	

ลดลงต่ำกว่า	10	กรัม/เดซิลิตร	ถ้ามีค่า	TSAT	มากกว่า	20%	

ใหเ้พิม่ขนาดยาได	้อยา่เพิม่ขนาดยาบอ่ยกวา่	4	สปัดาหต์อ่ครัง้	

ยกเว้นมีความจำเป็น	 (การตอบสนองต่อการเพิ่มขนาดยา	

อาจใช้เวลา	2-6	สัปดาห์)

	 -	 ถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา	กล่าวคือ	ยังไม่ได้ค่า	

เฮโมโกลบินตามเป้าหมาย	หลังการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสม	

นานกว่า	12	สัปดาห์	ควรปฏิบัติดังนี้

	 อย่าเพิ่มขนาดยาขึ้นอีก	ให้ยาต่อไปในขนาดต่ำสุดใน	

การรักษาระดับเฮโมโกลบินท่ีเพียงพอต่อการไม่ต้องถ่ายเลือด	

แก่ผู้ป่วย	และประเมินหาสาเหตุอื่นของภาวะเลือดจาง

	 หลังจากนั้นติดตามค่าเฮโมโกลบินอย่างใกล้ชิด	 ถ้าการ	

ตอบสนองดีขึ้น	 อาจกลับมาปรับขนาดยาได้ใหม่ตามที่ระบุ	

ไว้ข้างต้น	 ถ้าการตอบสนองไม่ดีขึ้น	 และต้องถ่ายเลือดให้	

ผู้ป่วยบ่อยครั้ง	ให้หยุดการรักษาด้วย	EPO

 

Prescription note

เป้าหมายของค่าเฮโมโกลบิน
การเพิม่เฮโมโกลบนิทีม่ากเกนิไปในผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั	(รวมทัง้	
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็)	เพิม่ความเสีย่งตอ่การเสยีชวีติ	และการเกดิ	
เหตุการณ์ของโรคหัวใจ	และหลอดเลือดท่ีรุนแรง	(เช่น	กล้ามเน้ือ	
หัวใจตายที่มีสาเหตุจากการขาดเลือด)	ผู้รักษาควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
•	 ผู้ป่วยไม่ควรได้รับการรักษาด้วย	 EPO	 หากยังไม่แสดง	
อาการของภาวะเลือดจาง	
•	 ควบคุมความเข้มข้นของเฮโมโกลบินให้อยู่ในช่วง	 10-12	
กรัม/เดซิลิตร
•	 ควบคุมความเข้มข้นของเฮโมโกลบินไม่ให้เกิน	 12	 กรัม/
เดซิลิตร
•	 ควบคมุการเพิม่ของเฮโมโกลบนิไมใ่หเ้กนิ	1	กรมั/เดซลิติร/	
2	สัปดาห์
•	 เป้าหมายของการรักษาคือ	การบรรเทาอาการของภาวะ	
เลอืดจาง	เพือ่หลกีเลีย่งการถา่ยเลอืด	จงึไมค่วรเพิม่ความเขม้ขน้	
ของเฮโมโกลบนิเกนิระดบัทีเ่พยีงพอตอ่การบรรเทาอาการของ
ผู้ป่วย	(ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการ	แม้มีค่าเฮโมโกลบินต่ำกว่า	
ค่าที่แนะนำข้างต้น)

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <
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4.	เกณฑ์การใช้ยา* 

	 การใช้	EPO	ในภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบ	

สาเหตุอื่นที่รักษาได้	มีข้อกำหนดดังนี้

	 4.1	เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่	

ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้

	 	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเลือดจากโรคไต 

เรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้	ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  กรณีที่	 1	 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่	 5	 (Chronic	

kidney	disease	stage	5)	ได้แก่

	 	 1.1	ระยะเริ่มให้ยา	(Initial	Phase)

	 	 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่	5	ที่ไม่เคยได้รับยา	EPO	

มาก่อน	ต้องมีคุณสมบัติ	ครบถ้วนทั้งสามข้อ	ดังนี้

	 	 	 1.1.1	ต้องตรวจพบสิ่งเหล่านี้ทุกข้อในผู้ป่วย	

ก่อนการรักษาด้วยยา	EPO

   • มีค่า	Hb	ที่ตรวจได้น้อยกว่า	10	g/dL	หรือ	
มีค่า	Hct	น้อยกว่า	30% 

   •	ผูป้ว่ยเปน็โรคไตเรือ้รงัระยะที	่5	(มคีา่	GFR	
น้อยกว่า	15	ml/min/1.73	m2	หรือ	end-stage	renal	

disease)****

   •	มีค่า	Serum	 ferritin	มาก	กว่า	100	ng/

mL

   •	มีค่า	TSAT	มากกว่าหรือเท่ากับ	20%	

	 	 	 1.1.2	ต้องตรวจไม่พบส่ิงเหล่าน้ีทุกข้อในผู้ป่วย	

ก่อนการรักษาด้วยยา	EPO

   •	ผู้ป่วยกำลังมีภาวะเลือดออก	(active	bleeding) 
   •	ผูป้ว่ยมลีกัษณะทางคลนิกิ	หรอืผลการตรวจ	

ทางปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐานที่เข้าได้กับกลุ่มโรค	

   •	EPO-resistant	 bone	marrow	disease	

ได้แก่	aplastic	anemia,	myelodysplastic	syndrome,	

myelofibrosis,	myelopthisic	anemia	หรือ	ผู้ที่ได้รับการ

วินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะ	pure	red	cell	aplasia	(PRCA)	

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

3.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ระบบการอนมุตักิารใชย้า	epoetin	(EPO)	ดำเนนิการเปน็	

2	ข้ันตอน	ข้ันตอนแรก	เป็น	pre-authorization	หากหน่วยงาน	

สิทธิประโยชน์นั้นมีระบบควบคุมอยู่แล้วให้ดำเนินงานตาม	

ขัน้ตอนของหนว่ยงานสทิธปิระโยชน	์หากยงัไมม่รีะบบควบคมุ	

ใหด้ำเนนิการอนมุตัไิดภ้ายในโรงพยาบาล		โดยใหโ้รงพยาบาล	

นั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของแนวทาง	

การใช้ยาและอนุมัติการใช้ยา	แล้วเข้าสู่ข้ันตอนท่ี	2	เป็น	post-	

authorization	ในระบบสว่นกลาง	(หมายถงึ	มคีณะกรรมการ	

ตรวจสอบจากหน่วยงานสิทธิประโยชน์ติดตามการใช้ยา)	

ภายหลังจากมีการใช้ยาแล้ว		

	 สำหรับสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล	 ให้อนุมัติ	

ดว้ยระบบ	pre-authorization	ดว้ยหนว่ยงานสทิธปิระโยชน	์

เท่านั้น

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขึ้นไป	 ที่มีแพทย์และ

พยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

สำหรบักรณทีีโ่รงพยาบาลมหีนว่ยไตเทยีม	หนว่ยไตเทยีมของ	

โรงพยาบาลนั้นต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภา	

	 2.2	เป็นสถานพยาบาลที่มีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่อง	

ไตเทียม	 โดยสถานพยาบาลนั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก	

แพทยสภา

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 3.1	เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสืออนุมัติ	 หรือ 

วุฒิบัตรจากแพทยสภาในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต	

หรืออนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต	ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	

ที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

	 3.2	เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้รับหนังสืออนุมัติ	หรือวุฒิบัตร	

จากแพทยสภาในสาขากมุารเวชศาสตร	์หรอือายรุศาสตรท์ีไ่ด	้

รับมอบหมายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไต	 หรือที่	

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย	ซึ่งปฏิบัติงานในสถาน-	

พยาบาลที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

3.3.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่น
ที่รักษาได้

* กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ใหข้ออนมุตักิารใชย้าตอ่คณะทำงานกำกบัดแูลการสัง่ใชย้าบญัชี	
จ(2)	ทีค่ณะอนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิตง่ตัง้	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทางที่	
กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

****	KDOQI	 Clinical	 Practice	 Guidelines	 and	 Clinical	 Practice	
Recommendations	for	Anemia	in	Chronic	Kidney	Disease	
2006.

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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	 	 	 1.2.3	ถา้มโีรครว่ม	(co-morbid	disease)	ทีท่ำ	

ใหเ้กดิภาวะเลอืดจาง	(anemia)	กต็อ้งไดร้บัการรกัษาโรคนัน้	

ร่วมไปด้วย

  กรณีท่ี	 2 ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี	 4	 (Chronic	

kidney	disease	stage	4)	ได้แก่

	 	 2.1	ระยะเริ่มให้ยา	(Initial	Phase)	

	 	 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่	4	ที่ไม่เคยได้รับยา	EPO	

มาก่อน	ต้องมีคุณสมบัติ	ครบถ้วนทั้งสามข้อ	ดังนี้

	 	 	 2.1.1	ต้องตรวจพบส่ิงเหล่าน้ีทุกข้อในผู้ป่วยก่อน	

การรักษาด้วยยา	EPO

   •	มคีา่	Hemoglobin	(Hb)	ทีต่รวจไดน้อ้ยกวา่	

10	g/dL	หรือมีค่า	Hematocrit	(Hct)	น้อยกว่า	30%			

   •	ผูป้ว่ยเปน็โรคไตเรือ้รงัระยะที	่4	(มคีา่	GFR	
เท่ากับ	15-30	mL/min/1.73	m2)	

	 	 	 •	มีค่า	Serum	ferritin	มากกว่า	100	ng/mL

	 	 	 •	มีค่า	TSAT	มากกว่าหรือเท่ากับ	20%	

	 	 	 2.1.2	ต้องตรวจไม่พบสิ่งเหล่านี้ทุกข้อในผู้ป่วย	

ก่อนการรักษาด้วยยา	EPO

	 	 	 •	ผู้ป่วยกำลังมีภาวะเลือดออก	(active	bleeding) 
   •	ผูป้ว่ยมลีกัษณะทางคลนิกิ	หรอืผลการตรวจ	

ทางปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐานที่เข้าได้กับกลุ่มโรค

   •	EPO-resistant	 bone	marrow	disease	

ได้แก่	aplastic	anemia,	myelodysplastic	syndrome,	

myelofibrosis,	myelopthisic	anemia	หรือผู้ที่ได้รับการ

วินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะ	PRCA	

   •	ผูป้ว่ยมภีาวะ	megaloblastic	anemia	ซึง่ม	ี

หลักฐานน่าเช่ือได้ว่าเกิดจากการขาดโฟเลต	 หรือวิตามินบี	 12 

	 	 	 2.1.3	ถา้มโีรครว่ม	(co-morbid	disease)	ทีท่ำ	

ใหเ้กดิภาวะเลอืดจาง	(anemia)	กต็อ้งไดร้บัการรกัษาโรคนัน้	

ร่วมไปด้วย	 เช่น	 ถ้าตรวจพบ	Stool	 occult	 blood	 ให้	

ผลบวก	(Positive)	ต้องมีการดำเนินการรักษา

	 	 2.2	 ระยะการรักษาต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมภาวะเลือดจาง	

จากโรคไตเรื้อรัง	(Maintenance	phase)

	 	 การพิจารณาสั่งใช้	 EPO	 ต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยโรคไต	

เรื้อรังระยะท่ี	 4	 เพ่ือควบคุมภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรัง	

(maintenance	phase)	ผูป้ว่ยตอ้งมคีณุสมบตั	ิครบถว้นทัง้	

สามข้อ ดังนี้

   •	ผูป้ว่ยมภีาวะ	megaloblastic	anemia	ซึง่ม	ี

หลักฐานน่าเช่ือได้ว่าเกิดจากการขาดโฟเลต	หรือวิตามินบี	12 

	 	 	 1.1.3	ถ้ามีโรคร่วม	 (co-morbid	 disease)	

ทีท่ำใหเ้กดิภาวะเลอืดจาง	(anemia)	กต็อ้งไดร้บัการรกัษาโรค	

นั้นร่วมไปด้วย	เช่น	ถ้าตรวจพบ	Stool	occult	blood	ให้	

ผลบวก	(Positive)	ต้องมีการดำเนินการรักษา

	 	 1.2	ระยะการรักษาต่อเนื่องเพื่อควบคุมภาวะเลือด

จางจากโรคไตเรื้อรัง	(Maintenance	phase)	

	 	 การพิจารณาสั่งใช้	 EPO	 ต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยโรคไต	

เรื้อรังระยะที่	 5	 เพื่อควบคุมภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรัง	

(maintenance	phase)	ผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติ	ครบถ้วนทั้ง	

สามข้อ ดังนี้

	 	 	 1.2.1	ต้องตรวจพบส่ิงเหล่าน้ีทุกข้อในผู้ป่วยก่อน	

การขอเบิกยา	EPO	คราวต่อไป

	 	 	 •	ผูป้ว่ยเคยไดร้บัการอนมุตัใิหใ้ชย้า	EPO	แลว้ 
   •	ในกรณีที่มีการทำ	dialysis	แล้ว	ต้องมีการ	

แสดงคา่	Kt/V	ภายในชว่งเวลาไมเ่กนิ	3	เดอืน	(กอ่นวนัยืน่ขอ	

เบิกยา)	โดยค่า	Kt/V	ที่ได้ควรเป็นดังนี้

	 	 	 	 -	 ควรมีค่า	Kt/V	ไม่น้อยกว่า	1.8/คร้ัง	สำหรับ	

ผู้ที่ทำ	Hemodialysis	2	ครั้ง/สัปดาห์	หรือ

	 	 	 	 -	 ควรมีค่า	Kt/V	ไม่น้อยกว่า	1.2/คร้ัง	สำหรับ	

ผู้ที่ทำ	Hemodialysis	3	ครั้ง/สัปดาห์	หรือ

	 	 	 	 -	 ควรมีค่า	Kt/V	ไม่น้อยกว่า	1.7/สัปดาห์	

สำหรับผู้ที่ทำ	 Continuous	 Ambulatory	 Peritoneal 

Dialysis	(CAPD)

   •	ต้องมีการแสดงค่า	Serum	ferritin	ภายใน	

ช่วงเวลาไม่เกิน	 6	 เดือน	 โดยค่า	 Serum	 ferritin	 ควร	

มากกว่า	100	ng/mL		

   •	ต้องมีการแสดงค่า	TSAT	ภายในช่วงเวลา	
ไม่เกิน	6	เดือน	โดยค่า	TSAT	ควรมากกว่าหรือเท่ากับ	20%

	 	 	 1.2.2	ต้องตรวจไม่พบสิ่งเหล่านี้ในผู้ป่วยก่อน	

การขอเบิกยา	EPO	คราวต่อไป

   •	ผูป้ว่ยมลีกัษณะทางคลนิกิ	หรอื	ผลการตรวจ	

ทางปฏบิตักิารโลหติวทิยาพืน้ฐาน	ทีเ่ขา้ไดก้บักลุม่โรค	EPO-

resistant	bone	marrow	disease	ได้แก่	aplastic	anemia,	

myelodysplastic	syndrome,	myelofibrosis,	myelopthisic	

anemia	หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีภาวะ	PRCA	

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

Epoetin ชนิด alfa (epoetin alpha)

36

	 	 	 2.2.1	ต้องตรวจพบสิ่งเหล่านี้ทุกข้อในผู้ป่วย	

ก่อนการขอเบิกยา	EPO	คราวต่อไป

   •	ผู้ป่วยเคยได้รับการอนุมัติให้ใช้ยา	EPO	แล้ว	
   •	ต้องมีการแสดงค่า	Serum	ferritin	ภายใน	

ช่วงเวลาไม่เกิน	 6	 เดือน	 โดยค่า	 Serum	 ferritin	 ควร	

มากกว่า	100	ng/mL

   •	ต้องมีการแสดงค่า	TSAT	ภายในช่วงเวลา	
ไม่เกิน	6	เดือน	โดยค่า	TSAT	ควรมากกว่าหรือเท่ากับ	20% 

	 	 	 2.2.2	ต้องตรวจไม่พบสิ่งเหล่านี้ในผู้ป่วยก่อน	

การขอเบิกยา	EPO	คราวต่อไป

   •	ผูป้ว่ยมลีกัษณะทางคลนิกิ	หรอืผลการตรวจ

ทางปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐานที่ เข้าได้กับกลุ่มโรค 

EPO-resistant	bone	marrow	disease	ได้แก่	aplastic	

anemia,	 myelodysplastic	 syndrome,	 myelofibrosis, 

myelopthisic	 anemia	 หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าม	ี

ภาวะ	PRCA	

	 	 	 2.2.3	ถา้มโีรครว่ม	(co-morbid	disease)	ทีท่ำ	

ให้เกิดภาวะเลือดจาง	 (anemia)	 ก็ต้องได้รับการรักษาโรค	

นั้นร่วมไปด้วย

	 	 4.2	 ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 	 4.3	ใหห้ยดุใชย้า	EPO	ในผูป้ว่ยทีเ่กดิภาวะ	PRCA	

หลังได้รับยา	EPO

	 	 4.4	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนา 

บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)	ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน	
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	
(palliative	 care)	 โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวด	 และความทุกข์	
ทรมานเป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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Epoetin	ชนิด	beta	

 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa

4

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.1

4.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.1.1

4.1.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรังท่ีไม่พบสาเหตุอื่นที่	
รักษาได้ 

EPOETIN	BETA	 จ(2)

Sterile	sol	(เฉพาะ	2000,	3000,	5000	IU)	•	prefill	
syringe	2000	IU	(0.3	ml)	ราคาเฉลี่ย	588	บาท	•	3000	
IU	(0.3	ml)	ราคาเฉลี่ย	883	บาท	•	5000	IU	(0.3	ml)	

ราคาเฉลี่ย	1,430	บาท

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้

•	 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเร้ือรังท่ีไม่พบสาเหตุอ่ืนท่ีรักษาได้ 

คำเตือนและข้อควรระวัง

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.2

ข้อห้ามใช้

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.2

ผลข้างเคียง

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.2

ขนาดยาและวิธีให้ยา

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.2

4.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

4.3

4.3.1 ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่น
ที่รักษาได้

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.3

	 ดูภายใต้ชื่อยา	Epoetin	ชนิด	alfa	หัวข้อ	3.3
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	 Human	normal	 immunoglobulin,	 intravenous	

(IVIG) 	เปน็สารละลายทีใ่หท้างหลอดเลอืดดำ	ประกอบดว้ย	 

heterogenous	human	IgG	เป็นหลัก	ร่วมกับ	IgA	และ	

IgM	 ในปริมาณน้อยมาก	 โดยได้มาจากเลือดผู้บริจาคซึ่ง	

ผ่านการตรวจ	ไวรัสเอชไอวี	และ	ตับอักเสบชนิดบีแล้ว	แม้ว่า	

IVIG	 ที่ผลิตได้มีปริมาณของ	 IgG	 subclass	 เหมือนกับ	

ในพลาสมาของมนุษย์	แต่	titer	จำเพาะต่อแอนติเจนของ

แตล่ะบรษิทัจะแตกตา่งกนั	นอกจากนี	้IVIG	จากแตล่ะบรษิทั	

ยังมีความแตกต่างกันในกระบวนการเตรียมยา	 การทำลาย	

ไวรัสที่อาจปนเปื้อนในเลือด	 สารที่ช่วยให้ยามีความคงตัว	

ออสโมลาริตี	และปริมาณของ	IgA	จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ

แตล่ะบรษิทัมคีวามแตกตา่งกนัเสมอ	ในเดอืนมนีาคมป	ีค.ศ.	

2000	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ	

อเมริกา	 ได้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของยาเพื่อการขึ้น	

ทะเบียนผลิตภัณฑ์	IVIG	ขึ้น	โดยพิจารณาจากประสิทธิผล

ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยโรค	 primary	 im-

munodeficiency	 (PID)	 ให้พบการติดเช้ือท่ีรุนแรงได้ไม่เกิน	

1	 ครั้งต่อผู้ป่วย	 1	 คนต่อปี	 (การติดเชื้อที่รุนแรงหมายถึง	

ปอดอักเสบ	 การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด	 ภาวะ	

พิษเหตุติดเชื้อ	กระดูกอักเสบ	ข้ออักเสบติดเชื้อ	ฝีในอวัยวะ	

ภายใน	เย่ือหุ้มสมองอักเสบท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียหรือไวรัส)		

ในปี	2552	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้เริ่ม	

ทบทวนทะเบยีนตำรบัยา	IVIG	โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานสากล	

ในปัจจุบัน	 และอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงให้ทะเบียน	

ตำรับยามีข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น	 ทั้งนี้	

เพือ่ประกนัความปลอดภยั	ประสทิธผิล	และคณุภาพมาตรฐาน	

ที่สำคัญเช่น	 การคัดกรองผู้บริจาคโลหิตเพื่อลดความเสี่ยง	

การติดเชื้อจากผลิตภัณฑ์	 กระบวนการการกำจัดไวรัสหรือ	

ทำให้ไวรัสหมดฤทธิ์และการตรวจสอบความถูกต้องของ	

กระบวนการดังกล่าว	เป็นต้น

	 กลไกการออกฤทธิ์ของ	IVIG	ที่ช่วยในการปรับสมดุลให้

กบัระบบภมูคิุม้กนั	(immunomodulation)	ยงัไมเ่ปน็ทีเ่ขา้ใจ	

กันอย่างสมบูรณ์	แต่เช่ือว่าเกิดจากหลายกลไกท่ีประสานการ	

ทำงานกันอย่างเป็นระบบได้แก่	ผลที่เกิดจากการจับกับ	Fc

receptor	 การจับกับสารภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง	

(neutralization	of	auto-antibodies)	การยบัยัง้การจบัและ	

การกระตุน้การทำงานของระบบ	complement	การชว่ยขจดั	

auto-antibody	 ที่เป็นพิษ	 กดการหลั่งของ	 cytokine	 ที่	

เปน็พษิ	การจบักบั	super-antigen	และ	down-regulation	

ของหน้าที่ของ	T	และ	B	cell

	 IVIG	ขึน้ทะเบยีนในหลายขอ้บง่ใช	้แตค่ณะอนกุรรมการ	

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติเฉพาะข้อบ่งใช้	

ที่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลและความปลอดภัย	

อย่างชัดเจน	รวมท้ังเป็นข้อบ่งใช้ท่ีจัดเป็นมาตรฐานการรักษา	

แลว้	โดยกำหนดขอ้บง่ใชไ้ว้	8	กรณี	ดงันี้	(1)	โรคคาวาซากิ	

ระยะเฉียบพลัน	(acute	phase	of	Kawasaki	disease)	

(2)	Guillain-Barre	syndrome	ที่มีอาการรุนแรง	(3)	โรค	

กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	 (myasthenia	

gravis,	acute	exacerbation	หรือ	myasthenic	crisis	

(4)	autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	ที่ไม่	ตอบ

สนองตอ่การรกัษาตามขัน้ตอนของมาตรฐานการรกัษา	และ	

มีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	 (5)	 he-

mophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)	(6)	idio-

pathic	thrombocytopenic	purpura	(ITP)	ชนิดรุนแรง	

(7)	 โรค	 pemphigus	 vulgaris	 ที่มีอาการรุนแรงและไม่	

ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน	(8)	โรคภูมิคุ้มกัน	

บกพร่องปฐมภูมิ	(primary	immunodeficiency	diseases)		

	 การใช้	 IVIG	 นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ระบุไว้ข้างต้น	 

อาจเป็นการใช้ที่ไม่เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน	 ผู้ป่วยอาจ	

ได้รับอันตรายจากยามากกว่าประโยชน์	หรือเป็นการใช้ยาที่

ไม่มีความคุ้มค่า	เนื่องจากค่ายาในแต่ละ	course	ของการ

รกัษามกัมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ	5,000	บาทตอ่นำ้หนกัตวัผูป้ว่ย	

1	กิโลกรัม	จึงอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าจำนวนมาก	

จนอาจส่งผลเสียต่อความย่ังยืนของระบบสวัสดิการการรักษา	

พยาบาลและระบบประกนัสขุภาพของประเทศได้	หากมกีาร	

ใช้ยาโดยปราศจากการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

5 Human	normal	immuno-
globulin,	intravenous	(IVIG)	
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	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา	

5.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 Kawasaki	disease	(KD)	เรียกอีกชื่อว่า	mucocuta-

neous	lymph	node	syndrome	เป็นหนึ่งในโรคหลอด	

เลอืดอกัเสบทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในเดก็	มากกวา่รอ้ยละ	80	พบใน	

เด็กอายุต่ำกว่า	5	ขวบ	ในประเทศญี่ปุ่นมีอุบัติการณ์ของ	

โรคสูงกว่าประเทศอื่นโดยมีอุบัติการณ์สูงถึง	67	:	100,000	

ในเดก็อายตุำ่กวา่	5	ป	ีในขณะทีใ่นสหรฐัอเมรกิาพบรายงาน	

เพียง	 6-7	 :	 100,000	 ในประเทศไทยยังไม่มีรายงาน	

อบุตักิารณข์องประเทศ	แตจ่ากรายงานในบรเิวณตอนกลาง	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วย	 2.2	 ต่อแสนของเด็กที่	

อายุน้อยกว่า	5	ปี	

	 ผู้ป่วยทุกคนจะมีไข้เป็นอาการสำคัญ	 ร่วมกับการแสดง

ลักษณะทางคลินิกที่บ่งถึงการอักเสบแบบเฉียบพลัน	

(เช่นตาแดง	ต่อมน้ำเหลืองโต	ESR	สูง	เม็ดเลือดขาวเพิ่ม

สูงข้ึนในเลือด)	โดยเฉล่ียจะมีอาการอยู่นานประมาณ	12	วัน	

Kawasaki	disease	เป็นโรคที่หายได้เอง	แต่หากไม่ได้รับ	

การรักษาผู้ป่วยมากถึงร้อยละ	80	อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน

ที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะหลอด	

เลือดโป่งพอง	 ซึ่งนำไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดและการ

ขาดเลอืดเฉพาะทีข่องหวัใจ	การวนิจิฉยัโรคอยา่งแมน่ยำและ	

การใหย้าทีช่ว่ยปรบัสมดลุใหก้บัระบบภมูคิุม้กนัอยา่งทนัทว่ง

ทีมีความสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิต	

ของผู้ป่วย	

	 American	Heart	Association	(AHA)	และ	American	

Academy	of	Pediatrics	(AAP)	แนะนำให้ใช้	IVIG	จ(2) 

เปน็มาตรฐานการรกัษา	โดยใหร้ว่มกบั	aspirin	(ก)	เพือ่ชว่ย	

ในการลดไข้และการอักเสบ	โดยแนะนำให้ใช้	IVIG	ภายใน	

10	วันหลังเริ่มมีอาการ	(หากเป็นไปได้ควรให้ภายใน	7	วัน)	

การให้	IVIG	ภายหลัง	10	วันอาจเป็นประโยชน์เฉพาะกรณี	

ที่ไข้ยังไม่ลดลงและไม่พบสาเหตุอื่นของไข้	 ผู้ป่วยมีหลอด	

เลือดแดงโคโรนารี่โป่งพอง	หรือตรวจพบว่าการอักเสบ

ยังคงดำเนินอยู่เช่นยังคงมีการเพิ่มสูงขึ้นของ	 CRP	 หรือ	

ESR

	 แม้ว่า	glucocorticoids	(ก)	จะช่วยลดการอักเสบได้	

เรว็กวา่	แตย่งัไมท่ราบวา่การใหร้ว่มกบั	IVIG	ในระยะแรกของ	

การรักษาจะเป็นประโยชน์หรือไม่	 จึงยังไม่แนะนำให้ใช้	 • 
มีรายงานการใช้	 pentoxifylline	 ซึ่งเป็นสารประกอบ	

methyl	 xanthine	 ที่มีฤทธิ์เจาะจงต่อการยับยั้ง	 TNF-a 

messenger	 RNA	 transcription	 ซึ่งมีความสำคัญต่อ	

กระบวนการอักเสบ	โดยใช้เป็นยาเสริมในการรักษามาตรฐาน	

แต่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของยาในผู้ป่วยจำนวนน้อย	

ในขณะนี้บทบาทของยาจึงยังไม่แน่นอน	 ยานี้ไม่จัดเป็นยา	

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 มีผู้ป่วยประมาณร้อยละ	 10-15	 ที่ไม่ตอบสนองต่อ	

การรักษาด้วยยา	IVIG	ในครั้งแรกโดยยังคงมีไข้หลังจากให้

ยาไปนาน	36	ชั่วโมง	หรือมีไข้กลับมาภายใน	48	ชั่วโมง 

ผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการรักษาซ้ำด้วย	IVIG	เพื่อลดอัตรา

การเกดิหลอดเลอืดแดงโคโรนารีโ่ปง่พอง	ทัง้นีไ้มค่วรรกัษาซำ้	

จนกระทั่ง	 36	 ชั่วโมงหลังจากที่ให้ยา	 IVIG	 เสร็จแล้ว	

เนื่องจากไข้ที่เป็นก่อนเวลานี้	 อาจเป็นปฏิกิริยาจากยาที่ให้	

ผูป้ว่ยบางคนจะตอบสนองตอ่ยา	IVIG	ทีใ่หซ้ำ้เปน็ครัง้ทีส่อง	

แต่มีผู้ป่วยบางรายที่ดื้อต่อการรักษา	 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมี	

ความเสี่ยงมากที่สุดต่อการเกิดหลอดเลือดแดงโคโรนารี่	

โป่งพอง	ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกัน	 (เช่น	

glucocorticoids)	ยาต้าน	tumor	necrosis	factor	หรือ	

plasma	exchange	(plasmapheresis)		

	 การใช้	 IVIG	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรค	Kawasaki	

ควรใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา	

อย่างเคร่งครัด

5.1.1 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(acute	phase	of	
Kawasaki	disease)

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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	 Guillain-Barre	 syndrome	 (GBS)	 เป็นโรคของ	

เส้นประสาทหลายเส้น	 (polyneuropathy)	 เกิดการ	

อักเสบเฉียบพลัน	 และเกิดพยาธิสภาพของปลอกไมอีลิน	

หรือแกนประสาท	(axon)	ซึ่งนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้ออ่อน	

แรงจนถึงการเป็นอัมพาตของแขนขาทั้งสองข้าง	 ร่วมกับ	

อาการอืน่ๆ	เชน่	อมัพาตของกลา้มเนือ้การหายใจ	อมัพาตของ	

เส้นประสาทสมอง	 (เช่นมีอาการปากเบี้ยว)	 ความผิดปกติ	

ของประสาทสัมผัส	 (เช่นชาบริเวณปลายมือ	 ปลายเท้า) 

ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ	 (เช่น	 หัวใจ	

เต้นเร็วขึ้น)	ลักษณะของโรคข้างต้นเป็น	GBS	ในรูปแบบ	

ของ	acute	inflammatory	demyelinating	polyneuropathy	

(AIDP)	 เป็นรูปแบบของโรคที่พบบ่อยในประเทศแถบ	

อเมริกาเหนือ	และยุโรป	

	 GBS	 เป็นกลุ่มอาการที่อาจมีรูปแบบของโรคได้หลาย	

แบบ	 เช่น	 รูปแบบของโรคแบบ	 acute	 motor	 axonal	

neuropathy	 (AMAN)	 เป็นรูปแบบของโรคที่พบบ่อยใน	

ประเทศจนีตอนเหนอื	ญีปุ่น่	เมกซโิก	และอเมรกิาใต	้แสดง	

อาการเฉพาะดา้นประสาทสัง่การ	(motor)	ไมพ่บความผดิปกต	ิ

ของประสาทสัมผัส	เป็นต้น

	 สาเหตุของการเกิด	GBS	ยังไม่ทราบแน่ชัด	แต่เชื่อว่า	

เกิดหลังการติดเชื้อ	ซึ่งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	

ให้มีปฏิกิริยาต่อแอนติเจนที่เส้นประสาทส่วนปลาย	ขณะ	

แสดงอาการของโรคจะไม่พบว่าผู้ป่วยมีไข้	 โรคนี้พบได้ทั้ง	

ในเด็กและผู้ใหญ่	แต่พบในเด็กได้ไม่บ่อย

	 การรักษาที่เป็นมาตรฐานคือ	plasma	exchange	(PE)	

(plasmapheresis)	หรือให้ยา	IVIG	จ(2)	ซึ่งมีประสิทธิผล

ไม่แตกต่างกันหากให้ยาภายใน	2	สัปดาห์หลังเริ่มมีอาการ	

การให้การรักษาท้ังสองวิธีร่วมกันไม่เกิดประโยชน์	การพิจารณา	

ให้การรักษาแบบใดนั้น	ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วย	ดุลยพินิจ	

ของแพทย์	 และความพร้อมของสถานพยาบาล	 การรักษา	

ด้วยสเตรอยด์ซึ่งเดิมใช้เป็นยาหลักในการรักษาในปัจจุบัน 

พบว่าไม่มีประโยชน์และไม่มีที่ใช้ในปัจจุบัน	

	 ประสิทธิผลของการให้	IVIG	ในผู้ป่วย	GBS	ที่มีอาการ	

รุนแรง	หากให้ยาทันเวลา	(ภายใน	14	วัน)	จะทำให้ถอด	

เครือ่งชว่ยหายใจออกไดเ้รว็ขึน้	9	วนั	(จากคา่เฉลีย่	23	วนั)	 

	 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	เป็นภาวะ	

กลา้มเนือ้ออ่นแรงทีเ่ปน็อนัตรายถงึชวีติในผูป้ว่ยโรค	myas-

thenia	gravis	 (MG)	ที่มีอาการรุนแรงจนทำให้ต้องใส่ท่อ	

ผ่านหลอดลม	(intubation)	เพื่อช่วยการหายใจ	

	 MG	เป็นโรคของการสื่อสัญญาณประสาทที่ลดลงทำให้

กล้ามเนื้ออ่อนแรง	เป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีการดำเนินโรคเลวลง

อย่างต่อเนื่อง	 เป็นโรคในกลุ่ม	 autoimmune	 disorder	

เช่นเดียวกับ	 Guillain-Barre	 syndrome	 (หัวข้อ	 5.1.2)	

โดย	MG	เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพบริเวณเยื่อบุรอยประสาน

ประสาทด้านตัวรับ	 (postsynaptic	membrane)	อันเป็น	

ที่อยู่ของ	acetylcholine	receptor	•	ภาวะ	autoimmune	

(antibody	 mediated,	 T-cell	 dependent)	 ซึ่งเกิดขึ้น	

โดยไม่ทราบสาเหตุ	(แต่อาจมีต้นกำเนิดจากต่อมไทมัส)	ทำ	

การทำลาย	acetylcholine	receptor	ใหม้ปีรมิาณลดลงเรือ่ยๆ	

จนไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามปกติ	 เช่น	

ผูป้ว่ยอาจเคีย้วอาหารไปไดพ้กัหนึง่แลว้เคีย้วตอ่ไมไ่ด้	เพราะ	

กล้ามเนื้อขากรรไกรเริ่มไม่มีกำลัง

	 MG	อาจถูกกระตุ้นให้มีอาการรุนแรงอย่างฉับพลันด้วย

ปัจจัยหลายประการ	 ที่พบบ่อยที่สุดคือเกิดขึ้นร่วมกับการ	

ติดเชื้อ	 หรืออาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์	 คลอดลูก	 ภายหลัง	

การผ่าตัด	 ระหว่างการลดยากดภูมิคุ้มกัน	 การได้รับยา	

บางชนิดเช่น	aminoglycoside,	erythromycin,	azithro-

mycin,	 beta-blocker,	 procainamide	 และ	 quinidine	

รวมทั้ง	 magnesium	 นอกจากนี้ภาวะวิกฤตนี้อาจขึ้นเอง 

จากการดำเนินโรคตามปกติของ	MG

ช่วยประหยัดค่าการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและ	

การดแูลผูป้ว่ยในหนว่ยอภบิาลไอซยีู	วนัละประมาณหนึง่ถงึ	

สองหมืน่บาท	ทัง้นีต้อ้งวนิจิฉยัโรคใหถ้กูตอ้ง	และเปน็ผูป้ว่ย	

ท่ีมีอาการรุนแรง	โดยมีเกณฑ์การส่ังใช้ยาท่ีชัดเจน	เน่ืองจาก	

การใช้ยาในแต่ละ	course	จะมีค่ายาประมาณ	5,000	บาท	

ตอ่นำ้หนกัตวัผูป้ว่ย	1	กโิลกรมั	หากวนิจิฉยัโรคอยา่งถกูตอ้ง	

คาดว่ามีผู้ป่วย	GBS	ประมาณ	100	คนต่อปี	และมีผู้ป่วย	

ประมาณร้อยละ	15-30	ที่มีอาการรุนแรงจนต้องใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ

5.1.2	

5.1.3 

กลุ่มอาการ	 Guillain-Barre	 syndrome	 ที่มี	
อาการรุนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต
(myasthenia	gravis,	acute	exacerbation
หรือ	myasthenic	crisis)

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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	 โรค	autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	เป็น

ความผิดปกติที่เกิดจากผู้ป่วยสร้างภูมิต้านทานต่อเม็ดเลือด

แดงของตนเอง	 (autoantibody)	ทำให้เกิดการทำลายเม็ด	

เลอืดแดงในรา่งกายกอ่นกำหนด	ในภาวะทีเ่กดิการสลายของ	

เม็ดเลือดแดงท่ีรุนแรง	ไขกระดูกจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือด	

แดงใหม่ชดเชยเม็ดเลือดแดงที่เสียไปได้อย่างเพียงพอส่งผล

ใหเ้กดิอาการตา่งๆ	จากภาวะเลอืดจางตามมา	โรคนีพ้บไดท้ัง้	

ในเด็กและผู้ใหญ่

	 การแบ่งประเภทของโรคสามารถแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	

กลา่วคอื	แบง่ตามชนดิของออโตแอนตบิอดเีปน็ชนดิ	warm	

และชนดิ	cold	หรอืแบง่ตามสาเหต	ุเปน็ชนดิไมท่ราบสาเหต	ุ

(idiopathic	หรือ	primary	AIHA)	และชนิดทราบสาเหตุ	

(secondary	 AIHA)	 เช่นกรณี	 AIHA	 ที่เกิดร่วมกับโรค	

systemic	lupus	erythematosus	(SLE)	พบรว่มกบัโรคมะเรง็	

บางชนิดเช่น	 chronic	 lymphocytic	 leukemia	 (CLL)	

หรือเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัส	(กรณีหลังนี้มักพบในเด็ก)	

มยีาหลายชนดิทีก่ระตุน้ใหเ้กดิภาวะ	AIHA	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	

ยาปฏิชีวนะ	และ	NSAID		ลักษณะอาการทางคลินิกของ	

ผู้ป่วยโรค	 AIHA	 ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการนำที่	

เกีย่วขอ้งกบัภาวะเลอืดจาง	เมือ่ตรวจรา่งกายพบอาการแสดง	

เชน่	ซดี	ดซีา่น	อาจมตีบัและมา้มโต	หากภาวะเลอืดจางอยูใ่น	

ขั้นวิกฤตอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว	 หมดสติ	 ช็อค	 และ	

เสียชีวิตได้

	 AIHA	 ชนิด	 warm	 agglutinin	 ส่วนใหญ่เป็นชนิด	

idiopathic	มแีอนตบิอดชีนดิ	IgG	ทีท่ำการจบักบัโปรตนีบน	

ผิวของเม็ดเลือดแดง	ณ	อุณหภูมิปกติของร่างกาย	(37oC)	

ในเด็กโรคนี้มักเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสและหายได้เอง	

ภายใน	1-3	เดือน	ส่วนในผู้ใหญ่โรคน้ีจะเป็นโรคเร้ือรัง	และอาจ	

ดำเนนิไปสูภ่าวะเลอืดจางขัน้วกิฤตไิด	้ผูป้ว่ยประมาณรอ้ยละ	

60-70	จะตอบสนองตอ่การรกัษาดว้ยคอรต์โิคสเตรอยด	์(ก)	

ซ่ึงช่วยลดการสร้างแอนติบอดีและเป็นยาขนานแรกท่ีควรใช้	

โดยมียากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่เป็นพิษต่อเซลล์	 เช่น	 aza-

thioprine	(ค)	cyclophosphamide	(ค)	cyclosporine	(ค) 

	 ในภาวะวิกฤต	 การเป็นอัมพาตของกล้ามเน้ือท่ีเก่ียวข้อง	

กับการหายใจ	 เป็นอาการเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข	 

การเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกลืน	 (bulbar	 

weakness)	 ทำให้เกิดการสำลัก	 ยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหา		

การหายใจล้มเหลวมีความยุ่งยากมากขึ้น

	 การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต 

เริ่มต้นด้วยการรับผู้ป่วยไว้ในไอซียู	ติดตามวัด	force	vital	

capacity	(FVC)	เป็นระยะๆ	อย่างใกล้ชิด	เพื่อให้สามารถ

ใส่ท่อทางหลอดลมเพื่อช่วยการหายใจได้อย่างทันท่วงทีเมื่อ	

FVC	 ลดต่ำลงมากหรือเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการหายใจลำบาก	

เริ่มการรักษาด้วย	plasma	exchange	(plasmapheresis)	

หรอื	IVIG	จ(2)	ตามดว้ยสเตรอยดใ์นขนาดสงู	หากมขีอ้หา้ม	

ใช้สเตรอยด์หรือเคยใช้แล้วไม่ได้ผล	 อาจพิจารณาใช้	 

azathioprine	(ค)	cyclosporine	(ค)	หรือ	mycophenolate	

mofetil	(ง) 

	 ประสิทธิผลการรักษาโดยให้ยา	 IVIG	 ไม่แตกต่างจาก	

การทำ	plasma	exchange	(plasmapheresis)	แต่	plas-

mapheresis	เริม่ใหผ้ลการรกัษาเรว็กวา่	คอืภายใน	1-7	วนั	

ในขณะที่	 IVIG	 เริ่มให้ผลการรักษาภายใน	 1-2	 สัปดาห์ 

การรักษาท้ังสองใช้เวลาเท่ากันก่อนท่ีจะให้ผลการรักษาสูงสุด	

คอื	ประมาณ	1-3	สปัดาห	์ซึง่การพจิารณาใหก้ารรกัษาแบบใด	

ขึ้นกับลักษณะผู้ป่วย	 ดุลยพินิจของแพทย์และความพร้อม	

ของสถานพยาบาล	

	 ขนาดยา	 IVIG	ที่ให้อาจให้	 1-2	กรัม/กิโลกรัม	 โดยมี	

หลกัฐานวา่การใหย้าในขนาด	1	กรมั/กโิลกรมั	มปีระสิทธิผล	

ไม่แตกต่างจากการให้ยาในขนาด	2	กรัม/กิโลกรัม	เมื่อให้ยา

ในขนาดที่ต้องการครบถ้วนแล้ว	จะไม่มีการให้	IVIG	ซ้ำอีก	

ในการรักษาแต่ละครั้ง

5.1.4 autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	ที่ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐาน
การรักษา	 และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตราย	
ถึงแก่ชีวิต	

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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mycophenolate	 mofetil	 (ง)	 ตลอดจนการตัดม้าม			

(splenectomy)	 เป็นทางเลือกขั้นต่อไปของการรักษา	 เมื่อ	

การรักษาข้างต้นล้มเหลวและผู้ป่วยมีภาวะเลือดจางข้ันวิกฤติ	

ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	จึงใช้	IVIG	จ(2)	เป็นทางเลือก	

ลำดับถัดไป	ทั้งนี้เพราะสำหรับโรคนี้	IVIG	มีประสิทธิผลต่ำ	

กล่าวคือได้ผลเพียงประมาณร้อยละ	 40	 ของผู้ป่วยและ 

ในบางกรณีอาจต้องใช้ยาในขนาดสูงกว่าปกติถึง	 2	 เท่า 

(1	กรมั/กโิลกรมั/วนั	นาน	5	วนั)	นอกจากนีผ้ลทีไ่ดย้งัดำรง	

อยู่เพียงชั่วคราวคือไม่เกิน	 3	 สัปดาห์	 การขจัดสิ่งกระตุ้น	

การสร้าง	autoantibody	เป็นสิ่งจำเป็น	เช่น	การหยุดยา	

บางชนิดที่ผู้ป่วยใช้อยู่	(เช่น	ยาปฏิชีวนะ	และ	NSAID)		

	 ไมแ่นะนำใหใ้ช	้IVIG	เปน็ประจำในการรกัษาโรค	AIHA	

และไม่อนุมัติให้ใช้ในเด็กเนื่องจากไม่มีหลักฐานสนับสนุน	

และเด็กส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย	IVIG	โดย	

IVIG	 อาจนำมาพิจารณาเป็นทางเลือกหน่ึงสำหรับการรักษา	

โรค	AIHA	ที่เป็นอันตรายและคุกคามต่อชีวิตและเป็นไป	

ตามข้อกำหนดของแนวทางกำกับการใช้ยาเท่านั้น

	 cold	agglutinin	มีแอนติบอดีชนิด	 IgM	ที่ทำการจับ	

กับโปรตีนบนผิวของเม็ดเลือดแดง	ซึ่งถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้น	

ด้วยการติดเชื้อหรือจากมะเร็งบางชนิด	 เช่น	 มะเร็งปุ่ม	

น้ำเหลือง	 (lymphoma)	 การจับกับโปรตีนจะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิ	

ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกาย	 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีภาวะ	

เลือดจางที่ไม่รุนแรง	 จะตรวจพบ	 direct	 antiglobulin	

(Coomb’s)	 test	 (Anti-C3)	 ให้ผลบวก	 ในขณะที่ตรวจ	

Anti-IgG	ให้ผลลบ	การทำลายเม็ดเลือดแดงจะเกิดขึ้นที่ตับ

ไม่ใช่ที่ม้าม	 การรักษาที่มีประโยชน์ที่สุดคือการให้ผู้ป่วย	

หลกีเลีย่งความเยน็	ดว้ยการแตง่กายดว้ยเครือ่งแตง่กายทีม่ี

ความอบอุ่นตลอดเวลา	 แม้เป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวเย็น	

ทางเลือกในการรักษาประกอบด้วย	 cyclophosphamide	

(ค)	chlorambucil	(ค)	rituximab	และ	plasmepheresis	

สว่นคอรต์โิคสเตรอยด	์(ก)	IVIG	จ(2)	และการตดัมา้มแทบ	

ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้	และไม่แนะนำให้ใช้

	 โรค	hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)	

หรือที่เรียกในชื่ออื่นๆ	ว่า	autosomal	recessive	familial	

hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(FHL),	familial	

erythrophagocytic	 lymphohistiocytosis	 (FEL)	 และ	

viral-associated	hemophagocytic	syndrome	(VAHS)	

หรอื	infection	associated	hemophagocytic	syndrome	

(IAHS)	•	HLH	 เป็นโรคที่อาจคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย	
โดยพบบ่อยที่สุดในเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ	 18	

เดือน	 แต่มีรายงานการพบได้บ้างในเด็กโตและผู้ใหญ่	 โรค	

HLH	 มีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 พันธุกรรม	

การติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ	 (เช่น	HIV,	herpes	simplex,	

varicella-zoster	และ	measles)	ภาวะภมูติา้นทานตอ่ตา้น	

ตนเอง	(เช่น	lupus	erythematosus	และ	rheumatoid	

arthritis)	 และมะเร็งบางชนิด	 (เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว	

และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง)	 รวมทั้งภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	

ปฐมภูมิและโรคคาวาซากิ	เป็นต้น	

	 โรค	 HLH	 เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะสำคัญคือ	 มีไข้		

ม้ามโต	มี	cytopenia	อย่างน้อย	2	ระบบขึ้นไป	มีการตรวจ	

พบระดับไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดหรือระดับไฟบริโนเจนต่ำ

ในเลือดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน	 ร่วมกับ	

การตรวจพบภาวะเม็ดเลือดถูกกินโดย	 macrophage	 

(hemophagocytosis)	 ในเนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลืองหรือ	

ไขกระดูก	

	 เนื่องจากโรค	HLH	เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยาก	เป็นโรคที่

มอีตัราการเสยีชวีติสงูมาก	และการรกัษาโรคมคีวามซบัซอ้น	

ผู้ป่วยจึงควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในอนุสาขา

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กอย่างเร่งด่วน

	 แนวทางการรักษาที่ใช้เป็นมาตรฐานในหลายประเทศ	

ทั่วโลกอ้างอิงจาก	 HLH-94	 protocol	 (ต่อมาพัฒนาเป็น	

HLH-2004	 protocol)	 ของสมาคม	 histiocyte	 แห่ง	

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยการใชย้า	dexamethasone	(ก)	

etoposide	(ค)	cyclosporine	(ค)	และ	methotrexate	

(ค)	รว่มกนัอยา่งเปน็ขัน้ตอน	ตามดว้ยการปลกูถา่ยไขกระดกู	

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยบางรายในการรักษา	

โรคให้หายขาด

5.1.5 hemophagocytic	 lymphohistiocytosis	
(HLH)

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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	 ยา	 IVIG	 ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกาสำหรับโรค	

HLH	 ข้อมูลการใช้เป็นหลักฐานจาก	 case	 report	 หรือ	

case	series	ในผู้ป่วยน้อยราย	เป็นรายงานที่ค่อนข้างเก่า	

และมักใช้ยาร่วมกับการรักษาอื่น	เช่น	การให้เม็ดเลือดแดง	

จงึไมส่ามารถสรปุประสทิธผิลของยาไดอ้ยา่งชดัเจน	(incon-

clusive	evidence)	แต่ยาอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีภาวะ	HLH	ชนิดร้ายแรงท่ีคุกคามต่อชีวิต	เม่ือ	

พิจารณาจากอาการและการเจาะไขกระดูก	ที่ไม่มีทางเลือก	

อื่นในการรักษา	 ยานี้จึงได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลัก	

แหง่ชาตบิญัช	ีจ(2)	เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการรกัษา	แตไ่มค่วร	

ใช้เป็นประจำเนื่องจากยามีประสิทธิผลไม่มากนัก	 รายงาน	

จากประเทศแคนาดาพบวา่ผูป้ว่ย	severe	life-threatening	

HLH	ที่ได้รับการรักษาด้วย	IVIG	ยังคงมีอัตราการเสียชีวิต

สูงถึงร้อยละ	50	(จำนวนผู้ป่วยที่ศึกษา	32	คน)	การชะลอ	

การรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน	(สเตรอยด์และเคมีบำบัด)	ออกไป	

เพื่อทดลองใช้	IVIG	เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

	 การใช้ยา	IVIG	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรค	HLH	จึง

ควรใชภ้ายใตก้ารดแูลของแพทยเ์ฉพาะทางผูม้คีวามชำนาญ

ในโรคนี	้ในสถานพยาบาลทีม่คีวามพรอ้ม	และใชอ้ยา่งถกูตอ้ง	

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งใช้ยาอย่างเคร่งครัด	

	 โรค	idiopathic	thrombocytopenic	purpura	(ITP)	
เป็นโรคเนื่องจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันสร้างภูมิ	
ต้านทานต่อเกล็ดเลือดของตนเอง	 (autoantibody)	 ทำให้	
เกล็ดเลือดถูกทำลายก่อนกำหนด	เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย	
ในภาวะเลือดออกที่รุนแรงอาจคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วยได้	
ม้ามเป็นอวัยวะสำคัญท่ีทำหน้าท่ีทำลายเกล็ดเลือดท่ีมีลักษณะ	
ผิดปกติ
	 โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่	 ในต่างประเทศพบ	
อบุตักิารณก์ารเกดิโรคในเดก็ประมาณ	3-8	รายตอ่	100,000	
ประชากรต่อปี	ในผู้ใหญ่พบประมาณ	2.2	รายต่อ	100,000	
ประชากรต่อปี	 โดยมักพบในเพศหญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์	
อาการในเดก็มกัเปน็แบบเฉยีบพลนั	สว่นอาการในผูใ้หญม่กั
ค่อยเป็นค่อยไป	 โดยไม่มีการติดเชื้อไวรัสหรือการเจ็บป่วย	
นำมาก่อน
	 ลักษณะทางคลินิก	 เริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการ	
เพยีงเลก็นอ้ย	เชน่มจีำ้เลอืดเกดิขึน้งา่ย	มเีลอืดออกตามไรฟนั	
จนถงึมภีาวะเลอืดออกทีร่นุแรง	เชน่	เลอืดออกในสมอง	โดย	
ทั่วไปมักไม่ค่อยพบภาวะเลือดออกที่รุนแรง	 ผู้ป่วยที่มี	
เกลด็เลอืดมากกวา่	30,000/ลกูบาศกม์ลิลเิมตร	มกัไมจ่ำเปน็	
ต้องได้รับการรักษา	 นอกจากผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะที่อาจทำ	
ใหเ้สยีเลอืด	เชน่	การผา่ตดั	การถอนฟนั	หรอืการคลอดบตุร 
	 ทางเลือกในการรักษาประกอบด้วย	การตัดม้าม	การกินยา	
คอรต์โิคสเตรอยด	์การใหย้า	IVIG	จ(2)	ซึง่พจิารณาใหไ้ดใ้น	
2	กรณี	คือ	(ก)	absolute	Indication	สำหรับผู้ป่วยโรค	
ITP	ทีม่จีำนวนเกลด็เลอืดนอ้ยกวา่	20,000/ลกูบาศกม์ลิลเิมตร	
ร่วมกับมีภาวะเลือดออกรุนแรงที่คุกคามต่อชีวิต	 ได้แก่	
ภาวะเลือดออกในอวัยวะสำคัญ	(เช่น	สมอง	ปอด	ช่องท้อง	
ช่องอก	และทางเดินอาหาร)	โดยให้ร่วมกับยาคอร์ติโคสเต
รอยดแ์ละการใหเ้กลด็เลอืด	(ข)	relative	Indication	สำหรบั	
ผูป้ว่ยโรค	ITP	ทีจ่ำเปน็ตอ้ง	ไดร้บัการตดัมา้ม	ภายหลงัไดร้บั	
ยาคอร์ติโคสเตรอยด์	และ	anti-Rho	(D)	immune	globulin	
แล้วจำนวนเกล็ดเลือดยังคงน้อยกว่า	50,000	ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
	 ยา	 IVIG	 ไม่ใช่ทางเลือกแรกในการรักษาโรค	 ITP 
เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงและมีราคาแพง 
จึงควรสงวนไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือใช้กับผู้ที่ยังมีปัญหาเลือด	
ออกดำเนินอยู่หลังจากได้รับการรักษามาตรฐานอื่นๆ	 แล้ว	
ได้แก่คอร์ติโคสเตรอยด์	anti-Rho	(D)	immune	globulin	
และการให้เกล็ดเลือด

5.1.6 โรค	idiopathic	thrombocytopenic	purpura	
(ITP) ชนิดรุนแรง

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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	 pemphigus	vulgaris	(PV)	เป็นโรคที่เกิดภูมิต้านทาน	

(IgG)	 ต่อเซลล์ผิวหนังของตนเอง	 ทำให้เกิดการหลุดลอก	

แยกตัวของหนังกำพร้าและเย่ือบุ	พบได้บ่อยในช่วงอายุ	50-60	

ป	ีโดยพบในชายและหญงิเทา่ๆ	กนั	มกัพบรอยโรคทีห่นงัศรีษะ	

ใบหนา้	คอ	รกัแร	้ลำตวั	และในชอ่งปาก	รายทีม่กีารดำเนนิ	

ของโรคอย่างรุนแรงอาจพบรอยโรคที่คอหอย	 กล่องเสียง	

หลอดอาหาร	 เยื่อตา	 อวัยวะเพศหญิงภายนอก	 (vulva)	

และไสต้รง	ซึง่เริม่แรกอาจมอีาการคนั	ตอ่มามกีารหลดุลอก	

ของผิวหนังจนเกิดแผลถลอก	 รอยโรคเหล่านี้มักหายไปโดย	

ไม่เกิดแผลเป็น	 แต่มักเกิดรอยดำ	 (postinflammatory	

hyperpigmentation)	ตามมา	หากมีการติดเชื้อแทรกซ้อน

หรอืเปน็แผลลกึถงึชัน้หนงัแทจ้ะทำใหเ้กดิแผลเปน็ได้	ในราย	

ที่เป็นรุนแรงมากอาจมีแผลเหมือนแผลไฟไหม้	ซึ่งอาจทำให้	

ผู้ป่วยเสียชีวิต	ความรุนแรงของโรคแบ่งตามพ้ืนท่ีผ่ืนโดยแบ่ง	

เป็น	ก.	ระดับอ่อนคือ	มีพื้นที่ผื่น	<	10%	ของพื้นที่ผิวกาย	

ข.	ระดบัปานกลางคอื	มพีืน้ทีผ่ืน่	10-30%	ของพืน้ทีผ่วิกาย	

ค.	 ระดับรุนแรงคือ	 มีพื้นที่ผื่น	 >	 30%	 ของพื้นที่ผิวกาย 

จำนวนผู้ป่วยระดับรุนแรงที่โรงพยาบาลศิริราชมีประมาณ	

15-20	 รายต่อปี	 โรคนี้แม้ว่าจะพบได้น้อยแต่ก็ทำให้ผู้ป่วย	

7	ใน	10	รายเสียชีวิตได้	มีอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้ทั่วโลก

ระหว่าง	0.5-3.2	รายต่อประชากร	100,000	คน

	 ทางเลอืกในการรกัษาประกอบดว้ย	plasma	exchange	

(plasmapheresis)		เคมบีำบดั	ยากดภมูคิุม้กนั	และการใหย้า	

IVIG	 จ(2)	 ซึ่งการรักษาให้เริ่มด้วย	 prednisolone	 (ก)		

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ	prednisolone	และผู้ป่วย	

ระดบัปานกลางถงึรนุแรงใหค้งยาไว	้แลว้เพิม่ยากดภมูคิุม้กนั	

เช่น	cyclophosphamide	(ค)	หรือ	azathioprine	(ค) 

	 เนื่องจากข้อมูลการใช้ยา	IVIG	ในโรคนี้ยังมีจำกัด	จึงไม่	

ทราบประสทิธผิลรวมถงึความปลอดภยัทีแ่นช่ดั	ยา	IVIG	จงึ	

ควรใช้เฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและได้รับการรักษา	

ดว้ยวธิอีืน่แลว้ไมไ่ดผ้ล	อนึง่การรกัษาดว้ยยา	IVIG	ในผูป้ว่ย	

โรค	pemphigus	vulgaris	1	รายมีค่าใช้จ่ายประมาณ	2	

ล้านบาท	 เนื่องจากต้องให้การรักษาหลาย	 cycle	 ซึ่งเป็น	

ค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก	 จึงต้องใช้ยาน้ีภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข	

การสั่งใช้ยาอย่างเคร่งครัด

	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	 (primary	

immunodeficiency	diseases)	จะขาดกลไกสำคัญในการ

ป้องกันตัวต่อเชื้อก่อโรคทั่วไป	 ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานต่อ	

การติดเชื้อที่รุนแรงถึงชีวิตตลอดชีวิตของผู้ป่วย	การติดเชื้อ

ดังกล่าวจะทำลายอวัยวะหลายส่วนอย่างถาวร	 โดยเฉพาะ	

ปอดและทางเดินอาหาร	 ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้บ่อยขึ้น

และรุนแรงขึ้น	 ทั้งนี้มีหลายภาวะที่เป็นโรคทางพันธุกรรม	

และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	จึงต้องให้การรักษาด้วย	

replacement	immunoglobulin	therapy	ตลอดชีวิต	จึง

มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือผู้ป่วยมีน้ำหนักตัว	

เพิ่มมากขึ้น

	 ยา	 IVIG	จ(2)	มีประโยชน์ในการลดอุบัติการณ์ของการ	

ติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลง	ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล	

น้อยครั้งลง	การทำงานของปอดดีขึ้น	การเจริญเติบโตและ

คณุภาพชวีติดขีึน้	การใชย้า	IVIG	จงึเปน็วธิรีกัษาทีช่ว่ยรกัษา	

ชีวิต	และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	

ปฐมภูมิ	

	 การจะทำใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึยาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	และสรา้งความ	

ยั่งยืนให้กับระบบการเงินของหน่วยงานสิทธิประโยชน์และ	

สวสัดกิารดา้นสขุภาพ	จำเปน็ตอ้งมกีารกำหนดเกณฑก์ารใช	้

และการติดตามการใช้อย่างเคร่งครัด	เพื่อควบคุมการใช้ยา

ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า	

	 กำหนดให้ใช้ยา	IVIG	ได้ในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	

ประเภทใดประเภทหนึง่ดงันี	้โดยมกีารระบชุือ่โรคอยา่งชดัเจน	

ตามตารางที่	1	

	 1.	ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิประเภทที่ขาด	B	

cell	เชน่	X-linked	agammaglobulinemia,	severe	com-

bined	immunodeficiency	

	 2.	ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิประเภทท่ีมีปริมาณ	

immunoglobulin	 ต่ำ	 และมีความผิดปกติในการสร้าง	

specific	antibody	เช่น	common	variable	 immuno-

deficiency,	hyper-IgM	syndrome

3.	 ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิประเภทที่มีปริมาณ	

immunoglobulin	 ปกติ	 แต่มีความผิดปกติในการสร้าง 

5.1.7	โรค	pemphigus	vulgaris	ทีม่อีาการรนุแรง	และ	
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

5.1.8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	 (primary	 immu-
nodeficiency	diseases)

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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specific	 antibody	 เช่น	 Wiskott-Aldrich	 syndrome,	

hyper-IgE	syndrome,	specific	antibody	deficiency

	 4.	 ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิประเภทที่มี	

ปริมาณ	 immunoglobulin	 subclass	 ผิดปกติ	 ร่วมกับ	

มีการติดเช้ือบ่อยๆ	หรือมีความผิดปกติในการสร้าง	specific	

antibody	

 ห้ามใชใ้นผู้ป่วยที่มีภาวะ	 selective	 IgA	 deficiency	

เน่ืองจากไม่มีข้อบ่งช้ี	และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเน่ืองจาก	

เกิดภาวะแอนาฟิแล็กซิสได้ง่าย

ตารางที่	1	แสดงรายชื่อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	

แต่ละชนิด	 ที่ต้องได้รับการระบุในแบบฟอร์มขออนุมัติการ	

ใช้ยา

01	 Common	variable	immunodeficiency

02	 Severe	combined	immunodeficiency	(SCID)

03	 DiGeorge	anomaly	

04	 X-linked	agammaglobulinemia

	 (XLA	or	Bruton’s	agammaglobulinemia)

05	 Autosomal	recessive	agammaglobulinemia

06	 X-linked	hyper-IgM	syndrome

07	 Autosomal	recessive	hyper-IgM	syndrome

08	 Ataxia-telangiectasia	and	diseases	of	DNA

	 repair	defects

09	 Wiskott-Aldrich	syndrome

10	 X-linked	lymphoproliferative	syndrome	(XLP)

11	 Isolated	IgG	subclass	deficiency

12	 IgA	with	IgG	subclass	deficiency

13	 Specific	antibody	deficiency	with	normal	Ig	

	 concentrations	and	numbers	of	B	cells	

14	 Reticular	dysgenesis	

15	 Omenn	syndrome

16	 Thymoma	with	immunodeficiency

	 (Good	syndrome)

17	 Transient	hypogammaglobulinemia	of	infancy

18	 Cartilage	hair	hypoplasia

19	 Hyper-	IgE	syndrome

20	 WHIM	syndrome

HUMAN	NORMAL	IMMUNOGLOBULIN,

INTRAVENOUS	(IVIG)	 จ(2)

Sterile	pwdr/sol	

50	ml	(2.5	g) •	Gammagard	S/D	ราคา	6,062	บาท	

•	Gammaraas®	ราคา	5,800	บาท		(ราคาเฉลีย่จดัซือ้รวม	

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	5,612	บาท)	

100	ml	 (5	 g)	Gammaraas®	 ราคา	 12,074	บาท	 •	

LIV-Gamma®	ราคา	10,255	บาท	•	Vigam-S®	ราคา	

9,200	บาท	(ราคาเฉล่ียจัดซ้ือรวมของสำนักงานหลักประกัน	

สุขภาพแห่งชาติ	11,224	บาท)	

200	ml	(10	g)	Flebogamma®	ราคา	27,438	บาท	• 
Gammagard	S/D	ราคา	21,000	บาท	

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้ 

•	 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	 (acute	 phase	 of	 
Kawasaki	disease)

•	โรค	Guillain	–	Barre	syndrome	ที่มีอาการรุนแรง

•	โรคกลา้มเนือ้ออ่นแรงชนดิรา้ยระยะวกิฤต	(myasthenia	

gravis,	acute	exacerbation	หรือ	myasthenic	crisis)

•	โรค	autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	ที่ไม่	

ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษา	

และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	

•	โรค	hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)	

•	โรค	 idiopathic	thrombocytopenic	purpura	(ITP)	

ชนิดรุนแรง

•	 โรค	pemphigus	 vulgaris	 ที่มีอาการรุนแรง	และไม่	

ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

•	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	(primary	immunodefi-

ciency	diseases)

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	 ใช้ยาได้ตามปกต	ิ ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ	

ไตเส่ือม	IVIG	ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้	ซ่ึงรายงานส่วนใหญ่	

พบในผูป้ว่ย	ITP	ยา	IVIG	ทีม่นีำ้ตาลซโูครสเปน็สว่นประกอบ	

มีความเส่ียงต่อภาวะน้ีสูงกว่ายาท่ีไม่มีซูโครสเป็นส่วนประกอบ 

เพ่ือลดความเส่ียงต่อภาวะไตวายเฉียบพลัน	 ควรระมัดระวัง	

การใชก้บัผูป้ว่ยกลุม่เสีย่ง	(ไดแ้ก	่ผูป้ว่ยทีม่กีารทำงานของไต 

5.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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ลดลง	ผูป้ว่ยโรคไต	เบาหวาน	ผูส้งูอาย	ุผูอ้ยูใ่นภาวะขาดนำ้	

หรือมีปริมาตรเลือดน้อย	 ภาวะพิษจากการติดเชื้อ	 ภาวะ	

paraproteinemia	หรอืผูไ้ดร้บัยาทีม่พีษิตอ่ไตรว่มดว้ย)	โดย	

ใหผู้ป้ว่ยไดร้บันำ้อยา่งพอเพยีง	เฝา้ตดิตามการทำงานของไต	

และปริมาณปัสสาวะที่ขับออกมาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก	 (ถ้า	

การทำงานของไตลดลงควรพิจารณาหยุดยา)	 ไม่ให้ยาใน	

ขนาดยาเกินกว่าท่ีแนะนำ	ใช้ความเข้มข้นของยาให้น้อยท่ีสุด	

และปล่อยให้ยาไหลเข้าหลอดเลือดในอัตราที่ต่ำที่สุด	 (ดู	

คำแนะนำในการใหย้า)	การตัง้ครรภ	์ใชเ้ฉพาะเมือ่ประโยชน	์

มีมากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน	(US	Preg-

nancy	Category	C,	ADEC	Category	ไม่ระบุ	หญิงให้นมบุตร 

ยงัไมท่ราบแนช่ดัวา่ถกูขบัออกทางนำ้นม	หรอืไมจ่งึควรระวงั	

ในหญิงให้นมบุตร	 เด็ก	 ไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและ 

ความปลอดภัยของการใช้ยาน้ีในเด็กแรกเกิด	 และทารก	

ผู้สูงอายุ	ผู้มีอายุตั้งแต่	 65	ปี	มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการ	

ทำงานของไตผิดปกติเมื่อได้รับยา	 IVIG	 อันตรกิริยา	 ควร 

หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น	 เช่น	 วัคซีน	

ป้องกันโรคหัด	หัดเยอรมันและคางทูม	วัคซีนป้องกันไวรัส	

โรตา	วคัซนีปอ้งกนัโรคอสีกุอใีส	โดยควรมรีะยะหา่งอยา่งนอ้ย	

3	เดอืนหลงัการให	้IVIG	กอ่นใหว้คัซนีชนดิเชือ้เปน็	คำเตอืน	

และข้อควรระวังอื่นๆ	 ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในภาวะขาดน้ำก่อน	

เริ่มให้ยา	IVIG	•	อาจพบภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด
ได้จากการให้ยา	 IVIG	 แม้พบได้น้อยมากแต่ควรใช้ด้วย 

ความระมัดระวังในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุด	

หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ	 และในบุคคลที่มีรูปร่าง	

อ้วน	ซ่ึงผลข้างเคียงน้ีมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการให้ยา	

(ดูคำแนะนำในการให้ยาในหน้าถัดไป)	 •	 ผู้ป่วยควรได้รับ					
การติดตามปฏิกิริยาอันเกิดจากการให้ยาท้ังระหว่างให้ยาและ	

หลังการให้ยาหยุดการให้ยาเม่ือพบอาการแสดงของปฏิกิริยา	

ดังกล่าว	คือมีไข้	หนาวสะท้าน	คลื่นไส้	อาเจียน	และช็อค	

(พบได้น้อย)	 ความเส่ียงต่อปฏิกิริยาดังกล่าวอาจเพ่ิมข้ึนใน	

กรณีท่ีเร่ิมให้ยา	 หรือเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของยาและเมื่อ	

หยุดการรักษาไปนานกว่า	8	สัปดาห์

ข้อห้ามใช ้

ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้อิมมูโนโกลบูลินและส่วนประกอบของยา	

ผู้ป่วย	selective	IgA	deficiency

ผลข้างเคียง

แอนาฟิแล็กซิส	แพ้ยา	ปฏิกิริยาอันเกิดจากการให้ยา	Coombs’	

test	ให้ผลบวก	transfusion-related	acute	lung	injury	

(TRALI)	เหงื่อท่วม	กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	•	หัวใจ	
หยุดเต้น	 เจ็บหน้าอก	 ปอดบวมน้ำ	 ภาวะลิ่มเลือดหลุดอุด	

หลอดเลือด	 ช็อค	 ออกซิเจนต่ำในเลือด	 อาการเขียวคล้ำ	

แน่นหน้าอก	บวมน้ำ	หน้าแดง	ความดันเลือดต่ำหรือสูง	ใจส่ัน	

หัวใจเต้นเร็ว	•	ชัก	โคม่า	หมดสติ	วิตกกังวล	กลุ่มอาการ
เย่ือหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบชนิดปลอดเช้ือ	หนาวสะท้าน	

เวียนศีรษะ	ง่วง	รู้สึกล้า	ไข้	ปวดศีรษะ	หงุดหงิด	เซื่องซึม	

หน้ามืด	รู้สึกไม่สบาย	ไมเกรน	ปวด	•	กลุ่มอาการสตีเวนส์	
จอห์นสัน	ผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพองใหญ่	erythema	mul-

tiforme	รอยฟกชำ้	จดุเลอืดออก	คนั	เพอรพ์วิรา	ผืน่	ลมพษิ	

•	ตะคริวที่ท้อง	ปวดท้อง	ท้องร่วง	ไม่สบายท้อง	อาหาร	
ไม่ย่อย	คลื่นไส้	เจ็บคอ	อาเจียน	•	เม็ดเลือดขาวต่ำ	ภาวะ	
พรอ่งเมด็เลอืดทกุชนดิ	เลอืดจาง	เลอืดจางเนือ่งจากเมด็เลอืด	

แดงแตกจากภูมิต้านตนเอง	 เม็ดเลือดแดงแตก	 เลือดออก	

เกล็ดเลือดน้อย	 •	 บิลิรูบินเพิ่มขึ้น	 LDH	 เพิ่มขึ้น	 ค่า	
การทำงานของตับผิดปกติ	 •	 กล้ามเนื้อสั่น	 ปวดหรือ	
ระคายเคอืงบรเิวณทีใ่หย้า	ปวดขอ้	หลงั	หรอืสะโพก	ตะครวิ	

ท่ีขาและกล้ามเน้ือ	ปวดกล้ามเน้ือ	ปวดคอ	อ่อนแรง	•	ปวดหู	
•	ไตวายแบบเฉียบพลัน	acute	tubular	necrosis	ไร้ปัสสาวะ	
ค่า	BUN	และครีแอทินินเพิ่มขึ้น	ปัสสาวะน้อย	proximal	

tubular	nephropathy	และ	osmotic	nephrosis	•	หยุด	
หายใจ	adult	respiratory	distress	syndrome	(ARDS)	

สิง่หลดุอดุหลอดเลอืดแดงในปอด	หดืกำเรบิ	เสยีงหวดีขณะ	

หายใจ	หลอดลมอักเสบ	ไอ	หายใจลำบาก	เลือดกำเดาไหล	

คดัจมกู	เจบ็คอหอย	นำ้มกูไหล	ไซนสัอกัเสบ	ทางเดนิหายใจ	

ส่วนบนติดเชื้อ	
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ขนาดยา	และวิธีให้ยา

คำแนะนำในการให้ยา

	 1.	วัดสัญญาณชีพก่อนให้ยา	และทุก	15	นาที	จำนวน	

2	ครัง้	ตามดว้ยทกุ	30	นาท	ีจำนวน	1	ครัง้	หลงัจากนัน้ทกุ	

1	ช่ัวโมงจนยาหมด	และวัดอีก	1	คร้ัง	หลังยาหมด	60	นาที	

(สงัเกตวา่มคีวามดนัเลอืดตก	ชพีจรเรว็ขึน้	อตัราการหายใจที	่

เร็วขึ้น	หรืออุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น)

	 2.	หากมีอาการบวมบริเวณใบหน้า	ผื่นลมพิษ	หน้าแดง	

เหงื่อแตก	แน่นหน้าอก	ให้หยุดยาและรักษาอาการแพ้

	 3.	 อาจเกิดแอนาฟิแล็กซิสขึ้นภายใน	 30-60	 นาที	

หลังเริ่มให้ยาควรมี	 adrenaline	 1:1000	 พร้อมใช้ที่	

ข้างเตียงผู้ป่วย

	 4.	หากเกิดอาการข้างเคียง	เช่น	มีไข้	หนาวสั่น	เวียน	

ศรีษะ	ปวดศรีษะ	หรอืคลืน่ไส	้อาเจยีน	ใหแ้กไ้ขโดยลดอตัรา	

การให้ยาลงร้อยละ	25-50

	 5.	ยาแต่ละบริษัทอาจมีวิธีการให้ยาที่แตกต่างกัน	โปรด

อา่นวธิใีหย้าจากเอกสารกำกบัยากอ่นใหย้า	(ด	ูPrescription	

note	ด้านล่าง)

	 6.	ควรเริ่มให้ยาในขนาด	0.6	มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง	

(30	มลิลกิรมั/กโิลกรมั/ชัว่โมง)	และเพิม่อตัราครัง้ละเทา่ตวัทกุ	

30	 นาที	 จนได้อัตราที่ต้องการ	 ขนาดสูงสุดไม่เกิน	 4.8	

มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง	(240	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ชั่วโมง)

	 7.	กรณีให้ยาแบบ	single	dose	เช่น	1	กรัม/กิโลกรัม	

การใหย้าดว้ยวธิขีา้งตน้	จะใหย้าไดเ้สรจ็สิน้ในเวลาประมาณ	

5-6	ชั่วโมง

	 8.	 กรณีให้ยาแบบ	 multiple	 dose	 เช่น	 0.4	 กรัม/

กิโลกรัม/วัน	นาน	5	วัน	การให้ยาด้วยวิธีข้างต้น	จะให้ยา

ในแต่ละวันได้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ	2.5-3	ชั่วโมง

	 9.	สำหรบัผูป้ว่ยกลุม่เสีย่งตอ่ผลขา้งเคยีงของ	IVIG	ควร	

ลดอัตราการให้ยาลง	 เช่นเม่ือเทียบกับอัตราการให้ยาข้างต้น	

ควรใหย้าในขนาดไมเ่กนิ	0.5	มลิลลิติร/กโิลกรมั/ชัว่โมง	(25	

มลิลกิรมั/กโิลกรมั/ชัว่โมง)	และเพิม่อตัราการใหย้าอยา่งชา้ๆ	

จนไดข้นาดยาสงูสดุไมเ่กนิ	4	มลิลลิติร/กโิลกรมั/ชัว่โมง	(200	 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ชั่วโมง)	 และเลือกใช้ยาที่มีความเข้มข้น	

ต่ำที่สุด	 เช่น	 เลือกใช้ยาที่มีความเข้มข้น	 5%	แทนยาที่มี	

ความเข้มข้น	10%

•	สำหรับโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(acute	phase	of	
Kawasaki	disease)

การหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง

เด็ก	2	กรัม/กิโลกรัม	โดยการให้ยาเพียงครั้งเดียว	(single	

dose)	ปรบัอตัราการใหย้าเพือ่ใหย้าไดห้มดในเวลาประมาณ	

12	ชั่วโมง	

•	สำหรับโรค	Guillain	–	Barre	syndrome	ที่มีอาการ	

รุนแรง

การหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใหญ่และเด็ก	2	กรัม/กิโลกรัมต่อการรับไว้ในโรงพยาบาล	

1	ครั้ง	แบ่งให้	2-5	วัน	(เช่น	0.4	กรัม/กิโลกรัม/วัน	นาน	

5	วัน)

Prescription note

Prescription note

•	ยา	IVIG	แต่ละผลิตภัณฑ์	ระบุอัตราเร็วในการให้ยาใน	30	
นาทีแรก	 และอัตราเร็วสูงสุดในการให้ยาแตกต่างกัน	 แต่ใช้	
หลักการเดียวกันคือควรให้ยาอย่างช้าๆ	(very	slowly)	

•	ยาบางผลิตภัณฑ์ระบุอัตราเร็วในการให้ยาใน	30	นาทีแรก	
ตำ่กวา่หรอืสงูกวา่ทีแ่นะนำไวใ้นคูม่อืเลม่นี	้เชน่	ระบใุหเ้ริม่ให	้
ยาในอัตรา	0.5	หรือ	1	หรือไม่เกิน	1.2	มิลลิลิตร/กิโลกรัม/
ชั่วโมง	เป็นต้น

•	ยาบางผลติภณัฑร์ะบอุตัราเรว็สงูสดุในการใหย้า	ตำ่กวา่หรอื	
สูงกว่าที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้	เช่น	ระบุให้ยาในอัตราสูงสุด	
ไม่เกิน	2.4	หรือ	3	หรือ	4	หรือ	5	มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง	
เป็นต้น

•	ผูป้ว่ยควรไดร้บั	IVIG	ภายในระยะ	10	วนัหลงัจากทีเ่ริม่มไีข	้
เนื่องจากมีหลักฐานว่าการให้ยาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่
ให้ประโยชน์ในการรักษา
•	ผูป้ว่ยโรคคาวาซากทิกุรายทีย่งัไมไ่ดร้บัการตรวจ	echocar-
diogram	ณ	วันที่วินิจฉัยโรค	ต้องได้รับการตรวจ	echocar-
diogram	ภายในเวลาไม่เกิน	2	สัปดาห์	
•	ควรทำ	echocardiogram	ซ้ำที่	2	เดือน	หลังเริ่มป่วย

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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• สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต 

(myasthenia	gravis,	acute	exacerbation	หรือ	myasthenic	

crisis)

การหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง

ผูใ้หญแ่ละเดก็	1-2	กรมั/กโิลกรมั	โดยมทีางเลอืกในการบรหิาร	

ยาดังนี้

	 1.	0.4	กรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	3	วัน	หากไม่ได้ผล	

จึงพิจารณาให้ต่ออีก	2	วัน	จนครบ	2	กรัม/กิโลกรัม	

	 2.	1	กรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	1	วัน	หากไม่ได้ผล	

จึงพิจารณาให้ต่ออีก	1	วัน	จนครบ	2	กรัม/กิโลกรัม	

• สำหรบั	autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	ทีไ่ม	่

ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษา	

และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	

การหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใหญ	่400	–	500	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	4-5	

วนั	หรอื	1	กรมั/กโิลกรมั/วนั	เปน็เวลา	2	วนั	ขนาดรวมไมเ่กนิ	

2	กรัม/กิโลกรัม	และไม่อนุมัติให้ใช้ยาซ้ำในการรักษาคราว	

เดียวกัน

• สำหรับ	hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH) 
ผู้ใหญ่	 400	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	 เป็นเวลา	 3-5	 วัน	

ขนาดยารวมไม่เกิน	2	กรัม/กิโลกรัม

• สำหรับโรค	idiopathic	thrombocytopenic	purpura	

(ITP)	ชนิดรุนแรง

เด็กและผู้ใหญ	่400	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	2-5	

วัน	หรือ	ให้ยาในขนาด	1	กรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลา	2	

วัน	ให้ยาซ้ำรอบที่สอง	24	ชั่วโมงหลังการให้ยาครั้งแรก

• สำหรบัโรค	pemphigus	vulgaris	ทีม่อีาการรนุแรง	และ	

ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

ผู้ใหญ	่2	กรัม/กิโลกรัม/cycle	แบ่งให้ในเวลา	3	วัน	โดย	

1	cycle	มีระยะเวลา	3-4	สัปดาห์	ถ้าให้	3	cycle	แล้วยัง	

ควบคุมโรคไม่ได้ให้พิจารณาหยุดยา	หากควบคุมโรคได้และ

ไมม่รีอยโรคใหมน่าน	3	สปัดาหแ์ลว้	ใหค้อ่ยๆ	ลดขนาดยาลง	

หรือให้ยาในระยะเวลาที่ห่างออกไป	 รวมทั้งหมดไม่เกิน	 6	

cycle	แล้วพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยาอื่น

• สำหรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	(primary	immu-

nodeficiency	diseases)		

ผูใ้หญแ่ละเดก็	เริม่ดว้ยครัง้ละ	400-600	มลิลกิรมั/กโิลกรมั	

ทุก	2-4	สัปดาห์	จากนั้นปรับระดับให้	trough	level	ของ	

IgG	มากกว่า	500	มิลลิกรัม/เดซิลิตร	หรือ	มากกว่า	800	

มิลลิกรัม/เดซิลิตร	 กรณีที่มี	 bronchiectasis	 หรือ	

การติดเชื้อที่รุนแรง

ระยะเวลาในการรักษา

	 ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและดุลยพินิจของแพทย์ผู้วินิจฉัย	

โดยประเมินว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้	 IVIG	 ต่อเนื่อง	

หรอืไม	่เชน่	กรณ	ีIgG	subclass	deficiency	อาจพจิารณา	

หยุดการให้	IVIG	หลังการรักษา	6	เดือน	ถึง	1	ปี	สำหรับ

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย	

ไขกระดูก	 ควรให้แพทย์ผู้วินิจฉัยหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา 

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในการหยุดการให้	 IVIG	 ตาม	

มาตรฐานการรักษา			

Prescription note

Prescription note

Prescription note

•	 ผู้ป่วยต้องได้รับ	 IVIG	 ภายใน	 2	 สัปดาห์หลังจากเริ่มมี	
อาการทางคลินิก
•	ประสิทธิผลของ	IVIG	เทียบเท่ากับ	plasma	exchange
•	 การให้	 IVIG	 ร่วมกับ	 plasma	 exchange	 ไม่พบว่า	
มีประโยชน์เพิ่มขึ้น
•	การให้สเตรอยด์	ร่วมกับ	IVIG	หรือ	plasma	exchange	
พบว่าไม่มีประโยชน์	

•	 หากการรักษาได้ผลด้วยการให้ยา	 IVIG	 ในขนาดต่ำ	
(ขนาดยารวม	1-1.2	กรัม/กิโลกรัม)	การเพิ่มขนาดยา	(เป็น	
ขนาดยารวม	 2	 กรัม/กิโลกรัม)	 ไม่เพิ่มประสิทธิผลใน	
การรักษา

• ผู้ป่วยหลังการตัดม้าม	ไม่จัดอยู่ในเกณฑ์การอนุมัติการใช้ยา	
IVIG
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การเก็บรักษา

	 การเก็บรักษายา	IVIG	จาก	European	Pharmacopeia	

5.3	 แนะนำว่า	 ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสารละลาย	 แนะนำ	

ใหเ้กบ็ทีภ่าชนะแกว้	ไมม่สี	ีปอ้งกนัแสง	ในอณุหภมูทิีร่ะบไุว	้

บนฉลากหรอืเอกสารกำกบัยา		สว่นผลติภณัฑท์ีเ่ปน็รปูแบบ	

freeze-dried	แนะนำใหเ้กบ็ทีภ่าชนะแกว้ไมม่สี	ีอากาศผา่น	

ไม่ได้	ป้องกันแสง	ที่อุณหภูมิไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส	

	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ	

สารละลาย	ซึง่แนะนำใหเ้กบ็ทีอ่ณุหภมูิ	2-8	องศาเซลเซยีส	

โดยมบีางผลติภณัฑ	์แนะนำใหเ้กบ็ทีอ่ณุหภมูไิมเ่กนิ	25	และ	

30	 องศาเซลเซียส	 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบ	 freeze-

dried	แนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่	

ละผลิตภัณฑ์	 ดังนั้น	 ควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ	

การเก็บรักษายาจากเอกสารกำกับยาก่อนใช้ยา

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

5.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 1.1	กรณโีรคคาวาซากริะยะเฉยีบพลนั	ขออนมุตักิารใชย้า	

IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	 ภายหลังการรักษา	

(post-authorization)	เนือ่งจากผูป้ว่ยสว่นใหญเ่ปน็เดก็เลก็	

มักมาด้วยอาการฉุกเฉิน	และจำเป็นต้องได้รับยาอย่างทันท่วงที	

มิฉะนั้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

	 1.2	กรณีโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลันท่ีด้ือต่อการรักษาด้วย	

IVIG	ในครั้งแรก	ให้ขออนุมัติจากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ก่อนการให้ยา	IVIG	ซ้ำอีก	1	ครั้ง	(pre-authorization)	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เปน็สถานพยาบาลระดบัตตยิภมูขิึน้ไป	ทีส่ามารถทำ	

การตรวจ	echocardiogram	ได้	หรือ

	 2.2	กรณเีปน็สถานพยาบาลระดบัทตุยิภมู	ิตอ้งเปน็สถาน	

พยาบาลทีส่ามารถสง่ตอ่เพือ่รบัการตรวจ	echocardiogram	

ไดใ้นโรงพยาบาลเครอืขา่ยภายในเวลาไมเ่กนิ	2	สปัดาห	์นบั	

จากวันที่ให้การวินิจฉัยโรค	โดยให้สถานพยาบาลแจ้งความ	

ประสงคต์อ่หนว่ยงานกำกบัดแูลการสัง่ใชย้าบญัช	ีจ(2)	เพือ่	

ขออนุมัติและลงทะเบียนสถานพยาบาลแต่ละแห่ง	

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขากุมารเวชศาสตร์	

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 ในโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 4.1	สามารถวินิจฉัยโรคได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ	

คาวาซากิ	โดยมีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้

	 	 4.1.1	มีไข้ติดต่อกันอย่างน้อย	5	วัน	

	 	 4.1.2	 มีอาการแสดงอย่างน้อย	4	ใน	5	อย่าง	ดังน้ี 

   •	เยื่อตาส่วนลูกตา	 (bulbar)	 แดงที่ตาทั้ง	
สองข้างโดยไม่มีขี้ตา

   •	มีการเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากและเยื่อบุ
ช่องปากโดยมีริมฝีปากแดง	 มีรอยแยกท่ีริมฝีปาก	 ล้ินเป็นตุ่ม	

และมีสีแดงคล้ายผลสตรอเบอร่ี	หรือมีคอหอยแดงอย่างชัดเจน 

   •	มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณมือ	

และเท้า	โดยมีฝ่ามือหรือฝ่าเท้าแดง	มือหรือเท้าบวม	(ในระยะ	

เฉียบพลัน)	 ซึ่งต่อมาจะมีการลอกของผิวหนังบริเวณรอบๆ	

เล็บมือหรือเล็บเท้า	 (ในระยะพักฟื้นหรือระยะกึ่งเฉียบพลัน

ที่สัปดาห์ที่	2	และ	3	ของโรค)

   •	มี ผื่ นผิ วหนั งลั กษณะหลายรู ปแบบ 

(polymorphous	rash)

   •	คลำพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ	โดยมี	

ขนาดโตกว่า	 1.5	 เซนติเมตร	 และมักคลำพบเพียงด้านใด	

ด้านหนึ่งของลำคอ

	 	 4.1.3	ได้รับการวินิจฉัยแยกโรคที่มีอาการคล้ายกัน	

ออกแล้ว	ได้แก่	โรคติดเช้ือไวรัส	(เช่น	measles,	adenovirus,	

enterovirus,	 Epstein-Barr	 virus),	 scarlet	 fever,	

staphylococcal	 scalded	 skin	 syndrome,	 toxic			

shock	syndrome,	bacterial	cervical	lymphadenitis,

5.3.1 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(acute	phase	of	
Kawasaki	disease)

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า	

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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drug	 hypersensitivity	 reactions,	 Stevens-Johnson			

syndrome,	 juvenile	 rheumatoid	 arthritis,	 Rocky			

mountain	 spotted	 fever,	 leptospirosis,	 mercury				

hypersensitivity	reaction	(acrodynia)

	 4.2	วินิจฉัยโรคได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคาวาซากิ	

(incomplete	Kawasaki	disease)	แต่มีการตรวจทางห้อง	

ปฏิบัติการที่เข้าได้กับโรค	ตามเกณฑ์ของ	American	Heart	

Association	และ	American	Academy	of	Pediatrics		

(AHA/AAP	guidelines)	ได้แก่ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	

	 	 4.2.1	มีค่า	ESR	>	40	mm/hour	และ/หรือ	CRP	

>	3	mg/dL	ร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นพบ

ความผิดปกติตั้งแต่	3	ข้อขึ้นไป	ได้แก่

   •	ALT	สูงกว่า	2.5	เท่าของค่าปกติ
   •	WBC	count	>	15,000/mm3 

   •	 มีภาวะโลหิตจาง	(เม่ือเทียบกับอายุของผู้ป่วย) 
   •	platelet	 count	 >	 450,000/mm3	 (ไข้	

มากกว่า	7	วัน)	

   •	 การตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดขาว	>	10/HPF	
   •	serum	albumin	<	3g/dL

	 	 4.2.2	 ตรวจพบความผิดปกติของ	 echocardiogram 

	 4.3	กรณีโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลันท่ีด้ือต่อการรักษา	

ด้วย	IVIG	ในครั้งแรก	พิจารณาให้	IVIG	ซ้ำได้อีก	1	ครั้ง	

เทา่นัน้	(ใชข้นาดยาและวธิกีารใหย้าตามขอ้	5)	โดยมเีกณฑ	์

การวินิจฉัยดังต่อไปนี้

	 	 •	 ลักษณะทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
ยังคงเข้าได้กับโรคคาวาซากิ

	 	 •	 ยังตรวจไม่พบสาเหตุอื่นๆ	ของไข้
	 	 •	 หลังจากการให้	IVIG	dose	แรกเสร็จสิ้นไปแล้ว	
นานกว่า	36	-	48	ชั่วโมงผู้ป่วยยังคงมีไข้อยู่

	 4.4	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.5	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่ใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีให้ยา

	 ให้ยาในขนาด	2	กรัมต่อน้ำหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อครั้ง	

โดยการให้ยาเพียงคร้ังเดียว	(single	dose)	ภายในระยะ	10	

วันหลังจากท่ีเร่ิมมีไข้	เน่ืองจากมีหลักฐานว่าการให้ยาเกินกว่า	

ระยะเวลาดงักล่าวไม่ใหป้ระโยชนใ์นการรกัษา	ใหย้าดว้ยวธิี	

continuous	drip	โดยเริ่มให้ยาในขนาด	0.6	มิลลิลิตรต่อ	

นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง	และเพิม่อตัราครัง้ละเทา่ตวัทกุ	

30	นาที	(ขนาดสูงสุดไม่เกิน	4.8	มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว	1	

กิโลกรัมต่อช่ัวโมง)	จนได้อัตราท่ีให้	IVIG	ได้หมดใน	12	ช่ัวโมง 

6. การติดตามผลการรักษา

	 6.1	ขณะให้ยาควรบันทึกสัญญาณชีพ	ทุก	15	นาที	ใน	

2	 ช่ัวโมงแรก	หลังจากน้ันถ้าไม่พบความผิดปกติให้บันทึกทุก	

1	ชั่วโมง

	 6.2	ให้สังเกตการเกิดผ่ืน	และการหายใจ	ถ้ามีอาการผิดปกติ	

ให้หยุดการให้ยา	และรักษาอาการแพ้

	 6.3	ผู้ป่วยโรคคาวาซากิทุกรายที่ยังไม่ได้รับการตรวจ		

echocardiogram	ณ	วันที่วินิจฉัยโรค	ต้องได้รับการตรวจ	

echocardiogram	ภายในเวลาไม่เกิน	2	สัปดาห์	

	 6.4	ควรทำ	echocardiogram	ซ้ำท่ี	2	เดือน	หลังเร่ิมป่วย 

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง	(palliative	
care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 เน่ืองจากการใช้	IVIG	ให้ใช้เฉพาะเม่ือผู้ป่วยมาด้วยภาวะ	

ฉกุเฉนิ	เชน่	severe	type,	progressive	weakness	หรอืม	ี

acute	respiratory	failure	จำเป็นต้องได้รับยาในทันที	(ไม่	

นานเกิน	1-2	วัน)	มิเช่นนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้	(Life-

threatening)	จงึควรกำหนดใหข้ออนมุตักิารใชย้า	IVIG	จาก	

หน่วยงานสทิธปิระโยชนภ์ายหลังการรกัษา	(post-authori-

zation)

หมายเหตุ	ควรมีระบบการอนุมัติการใช้ยาภายในโรงพยาบาล	

(pre-authorization)	 เน่ืองจากไม่ได้เป็นโรคท่ีเป็นภาวะฉุกเฉิน	

ที่ต้องให้ในทันที	อาจรอปรึกษาใน	24-48	ชั่วโมงก่อนได้	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป	 ที่มีคุณสมบัติใน	

การดูแลผู้ป่วย	Guillain	–	Barre	syndrome	ท่ีสำคัญ	ได้แก่	

ICU	ทีม่	ีrespiration	care	ยาทีจ่ำเปน็	และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ	

ตามที่กำหนด

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาประสาทวิทยา	 หรืออนุสาขากุมาร-	

เวชศาสตร์ประสาทวิทยา	 ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่	

ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

4.	เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	 Guillain–Barre 

syndrome	โดยมีลักษณะทางคลินิกครบถ้วนดังต่อไปนี้

	 4.1	อาการ	 อาการแสดงและผลการตรวจทางห้อง	

ปฏิบัติการที่ต้องมี	ได้แก่

  4.1.1	แขน	และขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง	

  4.1.2	ไม่มี	 deep	 tendon	 reflexes	 (areflexia) 

หรือมีการตอบสนองที่ลดลงของข้อเข่าหรือ	biceps

  4.1.3	 มีการดำเนินโรคในช่วงเวลาหลายวัน	โดยมีอาการ	

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรุนแรงที่สุดไม่เกิน	4	สัปดาห์	

  4.1.4	cerebrospinal	 fluid	 (CSF)	 analysis	พบ	

ปริมาณของโปรตีนเพิ่มขึ้น	โดยพบเซลล์น้อยกว่า	10	เซลล์	

ตอ่มลิลลิติร	(บางครัง้การเพิม่ขึน้ของโปรตนีอาจตรวจไมพ่บ

จนเข้าปลายสัปดาห์ที่สองของโรค)

	 4.2	อาการ	 อาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ	

การที่สนับสนุนการวินิจฉัย	ได้แก่

	 	 4.2.1	อาการออ่นแรงมลีกัษณะคอ่นขา้ง	symmetry 

	 	 4.2.2	 มี	sensory	symptoms	หรือ	signs	เล็กน้อย	

	 	 4.2.3	มีการอ่อนแรงของอวัยวะที่ควบคุมโดยเส้น	

ประสาทสมอง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอ่อนแรงของกล้ามเน้ือ	

ใบหน้าทั้งสองซีก	ซึ่งเป็นชนิด	LMN	

	 	 4.2.4	หลงัการดำเนนิโรคสิน้สดุลงแลว้	2-4	สปัดาห	์

ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มดีขึ้น		

	 	 4.2.5	มี	autonomic	dysfunction

	 	 4.2.6	ไม่มีไข้ขณะเริ่มมีอาการ

	 	 4.2.7	กล้ามเนื้อส่วนปลายอาจอ่อนแรงมากกว่า	

หรือ	เท่ากับส่วนต้น

	 	 4.2.8	พบลักษณะ	 electrodiagnostic	 features	

ที่ตรงแบบ	(typical)	ดังต่อไปนี้	

    •	 slow	nerve	conduction	velocity	หรือ	
conduction	block

    •	 พบ	 normal	 หรือ	 small	 compound	

muscle	action	potentials	

    •	 absent	or	prolonged	F-waves
    •	 acute	 denervation	 หรือ	 decreased 
recruitment/interference	pattern	

 หมายเหตุ	 ผลการตรวจขึ้นกับช่วงเวลาที่ทำการตรวจ	

electrodiagnostic	test

5.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้	IVIG	ในโรค	Guillain–Barre	syndrome	

ที่มีอาการรุนแรง	ด้วยเกณฑ์ดังนี้

	 5.1	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	Guillain–Barre	

syndrome	ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคในข้อ	4

	 5.2	ผู้ป่วยต้องมีอาการรุนแรง	ซึ่งหมายถึงอาการหายใจ

ล้มเหลวหรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงขั้นรุนแรงร่วมด้วย	

(เช่น	 ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน)	 หรือมีอาการเลวลง	

อย่างรวดเร็ว

5.3.2 โรค	Guillain–Barre	syndrome	ท่ีมีอาการรุนแรง 

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 5.3	อนุมัติให้ใช้	IVIG	ได้ไม่เกิน	2	กรัมต่อน้ำหนักตัว	1	

กโิลกรมัตอ่การรบัไวใ้นโรงพยาบาล	1	ครัง้	โดยอนมุตัใินราย	

ที่สามารถให้	IVIG	ภายใน	2	สัปดาห์	หลังจากผู้ป่วยเริ่มมี

อาการทางคลินิก

	 5.4	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 5.5	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

6.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีการให้ยา

	 ขนาดยาทีแ่นะนำ	คอื	2	กรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่	

การรับไว้ในโรงพยาบาล	1	ครั้ง	แบ่งให้	2-5	วัน	(เช่น	0.4	

กรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่วนั	นาน	5	วนั)	ใหย้าดว้ยวธิ	ี

continuous	drip	และต้องได้รับ	IVIG	ภายใน	2	สัปดาห์

หลังจากเริ่มมีอาการทางคลินิก

7.	ข้อสังเกต

 •	ประสิทธิผลของ	 IVIG	 เทียบเท่ากับ	 plasma 

exchange

	 •	การให้สเตียรอยด์	 ร่วมกับ	 IVIG	 หรือ	 plasma 

exchange	พบว่าไม่มีประโยชน์	

	 •	การให	้IVIG	รว่มกบั	plasma	exchange	พบวา่ไมม่	ี

ประโยชน์มากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์

ภายหลงัการรกัษา	(post	authorization)	เนือ่งจากเปน็โรค	

ฉุกเฉินและจำเป็นต้องให้ยาในทันทีมิฉะนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่

ชีวิตได้

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไปที่มีศักยภาพใน 

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาประสาทวิทยาหรืออนุสาขากุมารเวช-	

ศาสตร์ประสาทวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามข้อ	2 

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้	IVIG	ในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระ

ยะวิกฤตเท่าน้ัน	(ไม่อนุมัติให้ใช้ในโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงชนิด	

ร้ายในระยะอื่น)	โดยมีเกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเน้ืออ่อน	

แรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	อย่างชัดเจนโดยมีประวัติ	 อาการ	

และอาการแสดงดังต่อไปนี้

	 	 4.1.1	มีการหายใจล้มเหลวซึ่งมีสาเหตุจากกะบังลม

หรือกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงอ่อนแรง	

	 	 4.1.2	มีอาการแสดงทางคลินิกข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 	 	 4.1.2.1	มีหนังตาตก	 เห็นภาพซ้อน	 หรือ	

การกลอกตาผิดปกติ	(oculomotor	disturbance)	

	 	 	 4.1.2.2	มีอาการที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นประสาท

สมอง	 เช่น	 อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก	 (facial	 palsy)	 หรือ	

bulbar	weakness	

	 	 	 4.1.2.3	มี	 generalized	 weakness	 หรือ	

proximal	muscle	weaknes

	 	 	 4.1.2.4	มี	fluctuation	of	weakness

	 	 4.1.3	มีประวัติหรือมีผลทางห้องปฏิบัติการข้อใดข้อ

หนึ่งดังนี้

	 	 	 4.1.3.1	มีบันทึกในประวัติว่าเป็นโรคกล้ามเน้ือ	

อ่อนแรงชนิดร้าย(MG)	

	 	 	 4.1.3.2	repetition	nerve	stimulation	(RNS)	

test	ให้ผลบวก

	 	 	 4.1.3.3	prostigmine	test	ให้ผลบวก

	 	 	 4.1.3.4	single-fiber	 electromyography	

(SFEMG)	ให้ผลบวก

	 4.2	อนุมัติให้ใช้ยา	 IVIG	 ได้ไม่เกิน	2	กรัมต่อกิโลกรัม	

ต่อการรับไว้ในโรงพยาบาล	1	คร้ัง	โดยอาจให้ยา	1	หรือ	1.2 

กรมัตอ่กโิลกรมักอ่นในวนัแรก	ถา้ไมไ่ดผ้ลจงึใหต้อ่จนครบ	2	

กรัมต่อกิโลกรัม	 หลังการรักษาภาวะฉุกเฉิน	 แพทย์ควรให้ 

การรักษาโรคด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไป

	 4.3	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.4		กรอกแบบฟอร์มท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา	

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 ให้ยา	IVIG	ในขนาด	1-1.2	กรัมต่อกิโลกรัม	เป็นเวลา	1	

วนั	แลว้ประเมนิผลการรกัษา	หากไมไ่ดผ้ล	จงึใหต้อ่อกีจนครบ	

2	กรัมต่อกิโลกรัม	โดยมีวิธีการบริหารยาดังนี้

	 5.1	ให้ยา	IVIG	0.4	กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	เป็นเวลา		3	

วัน	หากไม่ได้ผลจึงพิจารณาให้ต่ออีก	2	วัน	จนครบ	2	กรัม	

ตอ่กโิลกรมั	(ขนาดยารวม	1.2	กรมัตอ่กโิลกรมั	มปีระสทิธผิล	

เท่ากับ	2	กรัมต่อกิโลกรัม)

	 5.2	1	กรมัตอ่กโิลกรมัตอ่วนั	เปน็เวลา		1	วนั	หากไมไ่ด	้

ผลจึงพิจารณาให้ต่ออีก	1	วัน	จนครบ	2	กรัมต่อกิโลกรัม	

(ขนาดยารวม	 1	 กรัมต่อกิโลกรัม	 มีประสิทธิผลเท่ากับ	 2	

กรัมต่อกิโลกรัม)

5.3.3 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต
(myasthenia	gravis,	acute	exacerbation
หรือ	myasthenic	crisis)

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์

ภายหลังการรักษา	 (post-authorization)	 เนื่องจากผู้ป่วย	

ส่วนใหญ่มักมาด้วยอาการฉุกเฉิน	 และจำเป็นต้องได้รับยา	

อย่างทันท่วงทีมิฉะนั้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป	

	 2.2	กรณีเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิท่ีมีความพร้อม	

เป็นไปตามเกณฑ์	ให้สถานพยาบาลแจ้งความประสงค์ต่อ	

หนว่ยงานกำกบัดแูลการสัง่ใชย้าบญัช	ีจ(2)	เพือ่ขออนมุตัแิละ	

ลงทะเบียนสถานพยาบาลแต่ละแห่งเป็นกรณีไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์	หรืออายุรศาสตร์โรคเลือด	

ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้	 IVIG	 ในโรค	 autoimmune	 hemolytic	

anemia	(AIHA)	เมื่อครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	 4.1	ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	AIHA	ตามเกณฑ์ครบ	

ทุกข้อต่อไปนี้

	 	 4.1.1	 เป็นภาวะโลหิตจางชนิด	acquired	hemolytic	

anemia	

	 	 4.1.2	ตรวจร่างกายพบอาการแสดงของโลหิตจาง 

ดีซ่าน	อาจมีตับและม้ามโต	

	 	 4.1.3	ตรวจสเมียร์เลือดพบ	 spherocyte,	 poly-

chromasia	และ	nucleated	red	blood	cell

	 	 4.1.4	 ตรวจ	direct	Coombs’	test	ให้ผลบวก	ร่วมกับ	

การเพิ่มขึ้นของ	 reticulocyte	 count	 และการตรวจพบ 

bilirubin	 ในปัสสาวะ	 (indirect	 bilirubin	 เพิ่มสูงขึ้น	

ในเลือด)

	 4.2	ไมต่อบสนองตอ่การรกัษาตามขัน้ตอนของมาตรฐาน

การรักษา	 ได้แก่	 ไม่ตอบสนองต่อ	 corticosteroid	 และ	

การให้เลือด

	 4.3	มีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	 ได้แก่	

unstable	 angina	 กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด	

(myocardial	infarction)	หัวใจวาย	และ	stroke

	 4.4	ไม่เป็นผู้ป่วยเด็ก	 เนื่องจากไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

และเดก็สว่นใหญไ่มต่อบสนองตอ่การรกัษาดว้ย	IVIG	แมใ้ห	้

ยาในขนาดสูงมาก	(เช่น	1	กรัมต่อน้ำหนักตัว	1	กิโลกรัม	

เป็นเวลา	5	วัน)	แล้วก็ตาม	

	 4.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.6	มีการกรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนา 

บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่ใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีการให้ยา

	 400–500	 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว	 1	 กิโลกรัมต่อวัน	

เปน็เวลา	4-5	วนั	หรอื	1	กรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่วนั	

เป็นเวลา	2	วัน	ขนาดรวมไม่เกิน	2	กรัมต่อน้ำหนักตัว	1	

กิโลกรัม	 และไม่อนุมัติให้ใช้ยาซ้ำในการรักษาคราวเดียวกัน 

	 ใหย้าดว้ยวธิหียดเขา้หลอดเลอืดดำอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเริม่	

ใหย้าในขนาด	0.6	มลิลลิติรตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง	

(30	 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว	 1	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง)	 และ	

เพิ่มอัตราครั้งละเท่าตัวทุก	30	นาที	ขนาดสูงสุดไม่เกิน	4.8	

มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	(240	มิลลิกรัม	

ตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง)	และหยดเขา้หลอดเลอืดดำ	

อย่างต่อเนื่องจนยาหมด

	 หากให้ยาด้วยวิธีข้างต้นโดยใช้ยาในขนาดสูงสุดคือ	 1	

กรัมต่อน้ำหนักตัว	1	กิโลกรัม	ยาจะหมดในเวลาประมาณ	

5-6	ชั่วโมง

5.3.4 autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	ที่ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐาน
การรักษา	 และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตราย	
ถึงแก่ชีวิต

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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หมายเหตุ	 ยาแต่ละบริษัทอาจมีวิธีการให้ยาที่แตกต่างกัน 

โปรดอ่านวิธีให้ยาจากเอกสารกำกับยาก่อนให้ยา

6. การติดตามผลการรักษา

	 6.1	ขณะให้ยาควรวัดชีพจร	และความดันโลหิต	ทุก	15	

นาที	ใน	2	ชั่วโมงแรก	หลังจากนั้นถ้าไม่พบความผิดปกติ	

ให้บันทึกทุก	1	ช่ัวโมง	จนส้ินสุดการให้	IVIG	แล้ว	60	นาที

	 6.2	ให้สังเกตการเกิดผ่ืน	และการหายใจ	ถ้ามีอาการผิดปกติ	

ให้หยุดการให้ยา	และรักษาอาการแพ้	

	 6.3	หากเกิดอาการข้างเคียง	 เช่น	 มีอาการเวียนศีรษะ	

ปวดศีรษะ	 หรือคลื่นไส้อาเจียน	 ให้แก้ไขโดยการลดอัตรา	

การให้ยาลงร้อยละ	25-50

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์

ภายหลังการรักษา	 (post-authorization)	 เนื่องจากผู้ป่วย	

สว่นใหญม่กัจะมาดว้ยอาการฉกุเฉนิ	และจำเปน็ตอ้งไดร้บัยา	

ในทันทีมิเช่นนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้			

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในอนสุาขาโลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็	หรอื	

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 การใช้	IVIG	ในโรค	hemophagocytic	lymphohistio-

cytosis	(HLH)	ชนิดรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตมีข้อ

กำหนดดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	HLH	โดยต้อง	

มีการตรวจพบครบถ้วนทั้ง	4	ข้อต่อไปนี้		

	 	 4.1.1	มีไข้

	 	 4.1.2	ม้ามโต		

	 	 4.1.3	Cytopenia	มากกว่า	หรือ	เท่ากับ	2	cell	lines	

(โดยมีอย่างน้อย	2	ใน	3	ข้อต่อไปนี้)

   •	 Hemoglobin	<	9	g/dL	(อายุน้อยกว่า	

4	สัปดาห์	Hb	<	12	g/dL)

   •	 Absolute	neutrophil	<1000/mL
   •	 Platelet	<	100,000/mL
	 	 4.1.4	มีการตรวจพบ	 Hemophagocytosis	 ใน	

ไขกระดูก	ต่อมน้ำเหลือง	

	 	 นอกจากนี้อาจมีผลการตรวจอื่นๆ	 ที่สนับสนุน	

การวินิจฉัยโรค	HLH	ได้แก่

	 	 4.1.5	Hypertriglyceridemia	 และ/หรือ	 hypofi-

brinogenemia	

   •	 Fasting	triglyceride	>	2	mmol/L

   •	 Fibrinogen	<	1.5	g/L
	 	 4.1.6	Serum	ferritin	>	500	mg/L	
	 	 4.1.7	Soluble	interleukin-2	receptor	(sCD25)	

>	2400	U/mL

	 	 4.1.8	Natural	killer	cell	activity	ต่ำ	หรือไม่มี

	 4.2	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.3	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.3.5 hemophagocytic	lymphohistiocytosis
(HLH)

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยา
1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 
	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์
ภายหลังการรักษา	 (post-authorization)	 เนื่องจากผู้ป่วย	
ส่วนใหญ่	มักมาด้วยอาการฉุกเฉิน	และจำเป็นต้องได้รับยา
อย่างทันท่วงทีมิฉะนั้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล
	 2.1	เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป	
	 2.2	กรณีเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิท่ีมีความพร้อม	
ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา	 ให้สถานพยาบาล	
แจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	
จ(2)	เพือ่ขออนมุตั	ิและลงทะเบยีนสถานพยาบาลแตล่ะแหง่	
เป็นกรณีไป
3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา
	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	
จากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด	หรืออนุสาขา
โลหติวทิยาและมะเรง็ในเดก็	ซึง่ปฏบิตังิานในสถานพยาบาล	
ที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2
4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*
	 อนุมัติการใช้ยา	IVIG	ในโรค	idiopathic	thrombocy-
topenic	purpura	(ITP)	ชนิดรุนแรง	โดยมีเกณฑ์ดังนี้	
	 4.1	ผู้ป่วยแต่ละรายอนุมัติให้ใช้ยา	IVIG	ได้ไม่เกิน	2	กรัม	
ตอ่กโิลกรมั	ตอ่การรบัไวใ้นโรงพยาบาล	1	ครัง้	และไมใ่หย้าซำ้	
ในการรักษาคราวเดียวกัน	
	 4.2	เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	 ITP	 ที่มี	
อาการรุนแรง	โดยมีเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อดังนี้
	 	 4.2.1	 มีเลือดออกผิดปกติท่ีเกิดจากจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ
	 	 4.2.2	มี	 isolated	 thrombocytopenia	ร่วมกับมี	
จำนวน	megakaryocyte	ในไขกระดูกปกติ
	 	 4.2.3	ไม่มีสาเหตุอื่นๆ	 ของจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ	
เช่น	ติดเชื้อ	ยา	เป็นต้น
	 	 4.2.4	เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ	 4.3	 absolute 
indication	หรือในข้อ	4.4	relative	indication	ข้อใดข้อหน่ึง 

	 4.3	กรณีมี	absolute	indication		โดยผู้ป่วยโรค	ITP	
มีอาการรุนแรง	เป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อดังนี้	
	 	 4.3.1	ไมใ่ช	้IVIG	เปน็ยาขนานแรก	และไมใ่ช	้IVIG	
เป็นยาเดี่ยวในการรักษา	 โดยให้	 IVIG	 ร่วมกับเกล็ดเลือด	
และคอร์ติโคสเตอรอยด์
	 	 4.3.2	มีจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า	20,000/mm3

	 	 4.3.3	 มีภาวะเลือดออกรุนแรงท่ีคุกคามต่อชีวิต	ได้แก่	
ภาวะเลือดออกในอวัยวะสำคัญ	เช่น	สมอง	ปอด	ช่องท้อง	
ช่องอก	และทางเดินอาหาร
	 	 4.3.4	ใชย้า	IVIG	ภายหลงัการใหก้ารรกัษามาตรฐาน	
แลว้ไมต่อบสนองตอ่การรกัษา	เชน่		anti-Rho	(D)	immune	
globulin,	คอร์ติโคสเตรอยด์	หรือเกล็ดเลือดร่วมกับคอร์ติ-
โคสเตรอยด์นาน	 3-7	 วันยังคงมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำมาก	
หรือมีจำนวนลดลง			
	 4.4	กรณีมี	relative	indication	โดยผู้ป่วยโรค	ITP	ท่ีจำเป็น	
ต้องได้รับการตัดม้าม	โดยมีเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อดังนี้	
	 	 4.4.1	มีจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า	 50,000/mm3 
ก่อนการผ่าตัด
	 	 4.4.2	ได้รับคอร์ติโคสเตรอยด์	และ	anti-Rho	(D)	
immune	globulin	แล้ว	แต่ไม่สามารถเพ่ิมจำนวนเกล็ดเลือด	
ให้มากกว่า	50,000/mm3	ได้
	 4.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**
	 4.6	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***
5.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีการให้ยา
	 เดก็และผูใ้หญ	่ใหย้าในขนาด	400	มลิลกิรมัตอ่นำ้หนกัตวั	
1	กิโลกรัมต่อวัน	เป็นเวลา	2-5	วัน	หรือ	ให้ยาในขนาด	1	
กรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่วนั	เปน็เวลา	2	วนั	โดยเริม่	
ใหย้าในขนาด	0.6	มลิลลิติรตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง	
และเพิม่อตัราครัง้ละเทา่ตวัทกุ	30	นาท	ี(ขนาดสงูสดุไมเ่กนิ	
4.8	มลิลลิติรตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง)	จนไดอ้ตัรา	
ที่ให้	IVIG	ได้หมดใน	8-12	ชั่วโมง	ให้ยาซ้ำครั้งที่สอง	24	
ชั่วโมงหลังการให้ยาครั้งแรก
หมายเหต	ุผูป้ว่ยหลงัการตดัมา้ม	ไมจ่ดัอยูใ่นเกณฑก์ารอนมุตั	ิ
การใช้ยา	IVIG	

5.3.6 โรค	idiopathic	thrombocytopenic	purpura
(ITP) ชนิดรุนแรง

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์

ภายหลังการรักษา	 (post-authorization)	 เนื่องจากผู้ป่วย	

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนัก	อาการฉุกเฉินเร่งด่วน	และจำเป็น

ต้องได้รับยาในทันทีมิเช่นนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

	 สถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป															

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้รักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาตจวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	

ที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

4.	เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	pemphigus	vulgaris	

โดยมีลักษณะทางคลินิกครบถ้วนดังต่อไปนี้

	 4.1	อาการ	และอาการแสดงเข้าได้กับโรค	pemphigus	

vulgaris

	 4.2	มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการวินิจฉัย	

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 •	 histopathology	พบลกัษณะทางพยาธวิทิยาเขา้	

ได้กับโรค	pemphigus	vulgaris

	 	 •	 direct	immunofluorescence	study	ใหผ้ลบวก	

ว่ามี	IgG	หรือ	C3	ติดอยู่ที่ช่องว่างระหว่างเซลล์	kerati-

nocyte	(Intercellular	space)

	 	 •	 indirect	 immunofluorescence	 study	 ให้	

ผลบวก	anti-intercellular	antibody

	 	 •	 enzyme	link	immunosorbent	assay	(ELISA)	

สำหรับ	desmoglein	1	และ	3	ให้ผลบวกชนิดหนึ่งชนิดใด	

หรือทั้งสองชนิด

5.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา* 

	 อนุมัติการใช้	IVIG	ในโรค	pemphigus	vulgaris	ที่มี	

อาการรุนแรง	ด้วยเกณฑ์ดังนี้

	 5.1	ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	pemphigus	vulgaris	

ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคในข้อ	4

	 5.2	ผูป้ว่ยตอ้งมอีาการรนุแรง	ซึง่หมายถงึมพีืน้ทีร่อยโรค	

(body	surface	area	involvement)	>	30%	ของพืน้ทีผ่วิกาย 

	 5.3	มีความจำเป็นต้องใช้	 IVIG	เนื่องจากไม่สามารถใช้	

ยาอื่นได้	ซึ่งหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 5.3.1	 ไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยยา	prednisolone	

1	มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว	 1	 กิโลกรัมต่อวัน	 ร่วมกับยากด	

ภูมิคุ้มกัน	เช่น	cyclophosphamide	หรือ	azathioprine	ใน	

ขนาด	100	มิลลิกรัมต่อวัน	เม่ือให้ยาติดต่อกันนาน	6	สัปดาห์ 

	 	 5.3.2	ไมส่ามารถใชก้ารรกัษาทีใ่ชอ้ยูไ่ด	้เนือ่งจากผล	

ขา้งเคยีงของยาหรอืพษิของยาทีใ่ชอ้ยู	่เชน่	โรคตดิเชือ้ทีร่นุแรง	

เบาหวานท่ีควบคุมได้ไม่ดี	โรคกระดูกพรุนจนยุบตัวลง	การกด	

ไขกระดูก

	 	 5.3.3	มีข้อห้ามใช้ยากลุ่ม	 immunosuppressive	

drugs

	 5.4	หากควบคุมโรคได้อนุมัติให้ใช้	IVIG	ได้ไม่เกิน	6	cycle	

แต่ถ้าให้ยาครบ	3	cycle	แล้วยังควบคุมโรคไม่ได้ให้พิจารณา	

หยุดยา

	 5.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 5.6	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

6.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีการให้ยา

	 ขนาดยาทีแ่นะนำ	คอื	2	กรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่	

cycle	แบ่งให้ในเวลา	3	วัน	โดย	1	cycle	มีระยะเวลา	

3-4	 สัปดาห์	 ถ้าให้	 3	 cycle	 แล้วยังควบคุมโรคไม่ได้ให้	

พิจารณาหยุดยา	หากควบคุมโรคได้และไม่มีรอยโรคใหม่นาน	

3	สัปดาห์แล้ว	ให้ค่อยๆ	ลดขนาดยาลง	หรือให้ยาในระยะ	

เวลาทีห่า่งออกไป	รวมทัง้หมดไมเ่กนิ	6	cycle	แลว้พจิารณา	

เปลี่ยนไปใช้ยาอื่น

5.3.7 โรค	pemphigus	vulgaris	ที่มีอาการรุนแรง
และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	 IVIG	 จากหน่วยงานสิทธิประโยชน	์

ดังนี้	

	 1.1	กรณี	Post-Authorization

	 	 กรณีเม่ือผู้ป่วยมาด้วยภาวะฉุกเฉินและจำเป็นต้องได้	

รับยาในทันที	มิเช่นนั้นผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้	(life-threat-

ening)	ให้ขออนุมัติการใช้ยา	IVIG	จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ภายหลังการรักษา	พร้อมแนบรายงานการใช้	IVIG	โดยเร็วท่ีสุด 

	 1.2	กรณี	Pre-Authorization

	 	 สำหรับในกรณีที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน	เช่น	การให้เพื่อ	

การรกัษาตามปกต	ิ(Replacement	Therapy)	จะตอ้งมกีาร	

ลงทะเบียนผู้ป่วยไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานสิทธิประโยชน์	และ	

ก่อนได้รับยาในคร้ัง	(course)	ต่อไป	ให้ขออนุมัติการใช้ยา	IVIG	

จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์ก่อนการรักษา	เนื่องจากผู้ป่วย

ไมจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัยาในทนัท	ียกเวน้ในรายทีม่อีาการรนุแรง	

และฉุกเฉินควรทำตามแบบ	 post-authorization	 แล้วจึง	

แจ้งให้หน่วยงานสิทธิประโยชน์ทราบภายหลังการรักษา

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เปน็สถานพยาบาลระดบัตตยิภมู	ิทีม่แีพทยผ์ูว้นิจิฉยั

ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ	3

	 2.2	เป็นสถานพยาบาลท่ีสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์	

ที่มีคุณสมบัติของแพทย์ผู้วินิจฉัยตามที่ระบุไว้ในข้อ	3	โดย	

ใหส้ถานพยาบาลแจง้ความประสงคต์อ่หนว่ยงานกำกบัดแูล

การส่ังใช้ยาบัญชี	จ(2)	เพ่ือขออนุมัติ	และลงทะเบียนสถาน-	

พยาบาลแต่ละแห่งเป็นกรณีไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 สถานพยาบาลจำเปน็ตอ้งใชย้าโดยแพทยผ์ูม้คีวามพรอ้ม

ในการใช้ยาน้ีท้ังในแง่ความสามารถในการวินิจฉัยโรค	การใช้ยา	

ให้ตรงตามข้อบ่งใช้	 การระมัดระวังอันตรายจากยา	 และ	

การติดตามผลการรักษา	ได้แก่

	 3.1	เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับหนังสืออนุมัติ	หรือวุฒิบัตร	

จากแพทยสภาในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ	หรือ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน	หรืออนุสาขา	

อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ	 หรืออนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้	

และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

 หมายเหตุ	ผู้ป่วยควรพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญผู้ให้การวินิจฉัย	

ทุก	3-6	เดือน	

	 3.2	แพทย์ในสาขาอ่ืนท่ีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย	

ซ่ึงสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้การรักษา	

ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน	 หรือเป็นการรักษาตามปกติแบบต่อเน่ือง	

โดยมีหนังสือส่งตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

4.	เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

	 ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิอาจมีอาการทางคลินิก	

ที่หลากหลาย	 การวินิจฉัยโรคอาจคลาดเคลื่อนได้หากไม่ได้	

รับการยืนยันด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม	

รว่มกบัการตรวจพบลกัษณะทางคลนิกิบางประการทีช่ว่ยให้

วินิจฉัยแยกโรคได้อย่างแม่นยำ		เกณฑ์การวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกัน	

บกพร่องปฐมภูมิประกอบด้วย

	 4.1	อาการแสดงทางคลินิก	(clinical	presentation)

	 	 4.1.1	มีภาวะติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ	และ	

ระบบอื่นๆ	ไดบ้อ่ย	เชน่	ปอดอกัเสบ	หอูักเสบ	ไซนสัอักเสบ	

การตดิเชือ้ในทางเดนิอาหาร	สมองตดิเชือ้	การตดิเชือ้บรเิวณ	

ผิวหนัง	การติดเชื้อของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ซึ่งอาจ

รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด	โดยมี	spectrum	ของ	

เชื้อดังแสดงไว้ในตารางที่	1

	 	 4.1.2	การตรวจรา่งกายทีช่ว่ยในการวนิจิฉยัโรค	คอื	

อาจพบน้ำหนักตัวน้อย	 อาจตรวจไม่พบต่อมน้ำเหลืองหรือ	

ต่อมทอนซิล

	 	 4.1.3	มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สนับสนุน

การวินิจฉัยโรค	ดังแสดงไว้ในตารางที่	2

5.3.8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ
(primary	immunodeficiency	diseases)

ตารางท่ี	 1	 spectrum	 ของเช้ือท่ีมักเป็นสาเหตุของการติด			

เชื้อในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

A.	 Bacterial	 respiratory	 tract	 and	 gastrointestinal	
infections
	 •	Haemophilus	influenzae
	 •	Streptococcus	pneumoniae
	 •	Staphylococcus	aureus
	 •	Neisseria	meningitidis
	 •	Pseudomonas	aeruginosa
	 •	 เชื้ออื่นๆ	ที่อาจพบได้	คือ	Mycoplasma,
	 	 Campylobacter,	Ureaplasma	urealyticum
B.	 Enterovirus
	 •	 Echovirus	เป็น	virus	สำคัญที่พบบ่อย
	 •	 Coxsackie	virus	A	และ	B
	 •	 Poliovirus
C.	 Opportunistic	organism	เช่น	Pneumocystis	jirovecii	
(Pneumocystic	carinii)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 4.2	เกณฑ์การวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ 

แต่ละชนิด

	 	 4.2.1	Common	 Variable	 Immunodeficiency	

(CVID)

	 	 	 	 Male	or	female,	one	of	major	isotypes	

(IgM,	IgG,	and	IgA)	<	2	SD	mean	for	age	and	all	

of	the	following	criteria

	 	 	 	 1.	Onset	>	2	years	of	age

	 	 	 	 2.	Absent	isohemagglutinin	and/or	poor 

	 	 	 	 	 response	to	vaccine

	 	 	 	 3.	Defined	causes	of	hypogamma	- 

	 	 	 	 	 globulinemia	have	been	excluded

	 	 4.2.2	Severe	 Combined	 Immunodeficiency	

(SCID)	

	 	 	 	 Male	or	female	<	2	years	of	age	with	

either	

	 	 	 	 1.	<	20%	CD3+	T	cells,	an	absolute 

	 	 	 	 	 lymphocyte	count	<	3,000/mm3	and	 

	 	 	 	 	 proliferative	 responses	 to	 mitogen	 

	 	 	 	 	 less	than	10%	of	control	or

	 	 	 	 2.	 The	presence	of	maternal	lymphocytes 

	 	 	 	 	 in	the	circulation

	 	 4.2.3	DiGeorge	anomaly

	 	 	 	 Male	or	female	with	CD3+	T	cells	<	

1,500/mm3	and	at	least	one	of	the	following:

	 	 	 	 1.	Cardiac	defect

	 	 	 	 2.	 Hypocalcemia	of	greater	than	3	weeks 

	 	 	 	 	 duration	that	requires	therapy

	 	 	 	 3.	Dysmorphic	facies	or	palatal

	 	 	 	 	 abnormalities

	 	 4.2.4	X-linked	agammaglobulinemia	(XLA	or	

Bruton’s	agammaglobulinemia)		

	 	 	 	 Male	patients	with	less	than	2%	CD19+	

B	 cells	 in	 whom	 other	 causes	 of	 hypogamma-

globulinemia	have	been	excluded	and	at	least	one	

of	the	following	criteria:	

	 	 	 	 1.	Onset	of	recurrent	bacterial	infections 

	 	 	 	 	 in	the	first	5	years	of	life

	 	 	 	 2.	Serum	IgG,	IgM	and	IgA	more	than 

	 	 	 	 	 2	SD	below	normal	for	age

	 	 	 	 3.	Absence	of	isohemagglutinins

	 	 4.2.5	 Autosomal	recessive	agammaglobulinemia 

	 	 	 	 Male	or	female	patients	with	less	than	

2%	 CD19+	 B	 cells	 in	 whom	 other	 causes	 of 

hypogammaglobulinemia	have	been	excluded	and	

at	least	one	of	the	following	criteria:

	 	 	 	 1.	Onset	of	recurrent	bacterial	infections 

	 	 	 	 	 in	the	first	5	years	of	life

	 	 	 	 2.	Serum	IgG,	IgM	and	IgA	more	than 

	 	 	 	 	 2	SD	below	normal	for	age

	 	 	 	 3.	Absence	of	isohemagglutinins

	 	 4.2.6	X-linked	hyper-IgM	syndrome	

	 	 	 	 Male	patient	with	serum	IgG	concentra-

tion	<	2	SD	below	normal	for	age,	normal	number	

of	T	cells	and	B	cells	and	one	or	more	of	the	

following:

	 	 	 	 1.	Serum	IgM	concentration	at	least		

	 	 	 	 	 2	SD	above	normal	for	age

	 	 	 	 2.	Pneumocystis	jiroveci	in	the	first	year 

	 	 	 	 	 of	life

	 	 	 	 3.	 Parvovirus-induced	aplastic	anemia

	 	 	 	 4.	Cryptosporidium-related	diarrhea

	 	 	 	 5.	Severe	liver	disease	(sclerosing		

	 	 	 	 	 cholangitis)

ตารางท่ี	2	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการ			

วินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

A.	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นในการวินิจฉัย	
ครั้งแรก

	 •	 Complete	blood	count	(CBC)

	 •	 Quantitative	serum	immunoglobulin	(IgG,	IgA, 
	 	 IgM)	levels
B.	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีควรพิจารณาในการวินิจฉัย	
ครั้งแรก	เช่น

	 •	 CD	marker	เช่น	CD3,	CD4,	CD8	(T	cells),	
	 	 CD19	or	CD20	(B	cells),	CD16/56	(NK	cells)

	 •	 Serum	IgE	level

	 •	 IgG	subclasses

	 •	 T	cell	function

	 •	 Antigen	specific	antibody	response

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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	 	 4.2.7	Autosomal	 recessive	 hyper-IgM 

syndrome

	 	 	 	 Male	or	female	patient	with	serum	IgG	

and	IgA	concentration	<	2	SD	below	normal	for	

age,	serum	IgM	concentration	at	least	2	SD	above	

normal	for	age,	normal	number	of	T	cells	and	B	

cells,	and	lymphadenopathy

	 	 4.2.8	Ataxia	telangiectasia

	 	 	 	 Male	 or	 female	 with	 progressive 

cerebellar	ataxia	and	at	least	one	of	the	following

	 	 	 	 1.	Ocular	or	facial	telangiectasia

	 	 	 	 2.	 Serum	IgA	<	2	SD	normal	for	age

	 	 	 	 3.	Alpha	fetoprotein	>	2	SD	

	 	 	 	 4.	 Increased	chromosomal	breakage		

	 	 	 	 	 after	exposure	to	irradiation

	 	 4.2.9	Wiskott-Aldrich	syndrome

	 	 	 	 Male	patient	with	congenital	thrombo-

cytopenia	(less	than	70,000/mm3),	small	platelets,	

or	male	patient	splenectomized	for	thrombocytopenia,	

and	at	least	one	of	the	following	 	 	

	 	 	 	 1.	Eczema

	 	 	 	 2.	Abnormal	antibody	response	to		

	 	 	 	 	 polysaccharide	antigens

	 	 	 	 3.	 Recurrent	bacterial	or	viral	infections

	 	 	 	 4.	Autoimmune	diseases

	 	 	 	 5.	Lymphoma,	 leukemia,	 or	 brain 

	 	 	 	 	 tumors

	 	 4.2.10	X-linked	lymphoproliferative	syndrome	

(XLP)

	 	 	 	 Male	 patient	 experiencing	 death, 

lymphoma/	 Hodgkin	 disease,	 immunodeficiency,	

aplastic	 anemia	 or	 lymphohistiocytic	 disorder 

following	acute	EBV	infection

	 	 4.2.11	Isolated	IgG	subclass	deficiency

	 	 	 	 All	of	the	following

	 	 	 	 1.	Reduction	in	one	or	more	of	IgG		

	 	 	 	 	 subclass	(value	below	2	SD	for	age 

	 	 	 	 	 appropriate	level)

	 	 	 	 2.	No	other	cause	of	other	primary		

	 	 	 	 	 immunodeficiency	can	be	identified

	 	 4.2.12	IgA	with	IgG	subclass	deficiency

	 	 	 	 All	of	the	following

	 	 	 	 1.	Reduced	IgA	(value	below	2	SD	for 

	 	 	 	 	 age	appropriate	level)

	 	 	 	 2.	Reduction	in	one	or	more	of	IgG		

	 	 	 	 	 subclass	(value	below	2	SD	for	age 

	 	 	 	 	 appropriate	level)

	 	 	 	 3.	No	other	cause	of	other	primary		

	 	 	 	 	 immunodeficiency	can	be	identified

	 	 4.2.13	Specific	antibody	deficiency	with	normal	

Ig	concentrations	and	numbers	of	B	cells

	 	 	 	 All	of	the	following

	 	 	 	 1.	Abnormal	antibody	response	to		

	 	 	 	 	 vaccine

	 	 	 	 2.	No	other	cause	of	other	primary		

	 	 	 	 	 immunodeficiency	can	be	identified

	 	 4.2.14	Reticular	dysgenesis

	 	 	 	 All	of	the	following	without	other	cause	

such	as	malignancy	or	drug

	 	 	 	 1.	Markedly	decreased	T	cells	

	 	 	 	 2.	Decreased	or	normal	B	cells	

	 	 	 	 3.	Decreased	serum	Immunoglobulin

	 	 	 	 4.	Granulocytopenia	

	 	 	 	 5.	Thrombocytopenia	

	 	 4.2.15	Omenn	syndrome	

	 							 All	of	the	following

	 	 	 	 1.	Normal	or	decreased	B	cells

	 	 	 	 2.	Decreased	serum	immunoglobulin

	 	 	 	 3.	Elevated	serum	IgE

	 	 	 	 4.	Erythroderma

	 	 	 	 5.	Eosinophilia

	 	 	 	 6.	Adenopathy	

	 	 	 	 7.	Hepatosplenomegaly

	 	 4.2.16	Thymoma	with	immunodeficiency	(Good	

syndrome)

	 	 	 	 All	of	the	following

	 	 	 	 1.	Thymoma	

	 	 	 	 2.	Decreased	numbers	of	B	cells

	 	 	 	 3.	Decreased	serum	immunoglobulin

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)

80

	 	 4.2.17	Transient	 hypogammaglobulinemia	 of	
infancy	
	 	 	 	 At	 least	 criteria	 number	 1-4	 at	 the	
initial	diagnosis
	 	 	 	 1.	Age	<	2	years	old
	 	 	 	 2.	Decreased	serum	IgG	and	IgA
	 	 	 	 3.	Normal	numbers	of	B	cells
	 	 	 	 4.	No	other	cause	of	other	primary		
	 	 	 	 	 immunodeficiency	can	be	identified
	 	 	 	 5.	Recovery	after	2	years	of	age
	 	 4.2.18	Cartilage	hair	hypoplasia
	 	 	 	 All	of	the	following
	 	 	 	 1.	Normal	or	decreased	numbers	of	T 
	 	 	 	 	 cells
	 	 	 	 2.	Normal	or	decreased	numbers	of	B	 
	 	 	 	 	 cells	
	 	 	 	 3.	Short-limbed	dwarfism	with	meta	
	 	 	 	 	 physeal	dysostosis
	 	 	 	 4.	Sparse	hair
	 	 	 	 5.	Anemia
	 	 	 	 6.	Neutropenia
	 	 4.2.19	Hyper-IgE	 syndrome	 (sporadic	 or 
autosomal	dominant	form)
	 	 	 	 At	least	criteria	number	1-4	
	 	 	 	 1.	 serum	IgE	>	2,000	IU/mL	or	more		
	 	 	 	 	 than	2	SD	normal	for	age
	 	 	 	 2.	Staphylococcal	skin	abscess
	 	 	 	 3.		Pneumonia	and	pneumatocoele
	 	 	 	 4.	Disorders	of	bone,	joint,	and	teeth		
	 	 	 	 	 such	as	osteoporosis,	hyperextensible 
	 	 	 	 	 joint,	scoliosis,	retain	primary	teeth
	 	 	 	 5.	Candidiasis	
	 	 	 	 6.	Facial	features	such	as	broad	nasal 
	 	 	 	 	 bridge,	and	facial	asymmetry
	 	 4.2.20	WHIM	syndrome	
	 	 	 	 All	of	the	following	
	 	 	 	 1.	Hypogammaglobulinemia
	 	 	 	 2.	Decreased	B	cells	
	 	 	 	 3.	Severe	neutropenia
	 	 	 	 4.	Warts	or	human	papilloma	virus		
	 	 	 	 	 infection

หมายเหตุ	 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	

แต่ละชนิดตามข้อ	4.2	ดัดแปลงจาก	

1.	Diagnostic	criteria	for	primary	immunodeficiencies	

by	 Pan-American	 Group	 for	 Immunodeficiency	

(PAGID)	and	European	Society	for	Immunodeficiencies	

(ESID)	Clin	Immunol	1999;93:190-97.

2.	Classification	of	primary	 immunodeficiency	by	

Primary	 Immunodeficiency	Diseases	Classification	

Committee,	The	International	Union	of	Immunological	

Societies.	J	Allergy	Clin	Immunol	2006;117:883-96.

โปรดให้ความสนใจ	การใช้ยาโดยขาดการวินิจฉัยโรคท่ีแม่นยำ	

จัดเป็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล	สถานพยาบาลอาจไม่ได้

รบัการชดเชยยาหากไมร่ะบกุารวนิจิฉยัโรคตามขอ้	4.2	ขอ้ใด	

ข้อหนึ่งให้กับผู้ป่วย	

5.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้	 IVIG	 ในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	

(primary	immunodeficiency	diseases)	ด้วยเกณฑ์ดังนี้

	 5.1	ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ปฐมภูมิ	 (primary	 immunodeficiency	 diseases)	

ประเภทใด	ประเภทหนึง่ดงันี	้โดยมกีารระบชุือ่โรคอยา่งชดัเจน	

ตามตารางที่	3

	 	 5.1.1	ผูป้ว่ยโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งปฐมภมูปิระเภทที่

ขาด	B	cell	เชน่	X-linked	agammaglobulinemia,	severe	

combined	immunodeficiency	

	 	 5.1.2	ผูป้ว่ยโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งปฐมภมูปิระเภทที่

มีปริมาณ	 immunoglobulin	 ต่ำ	 และมีความผิดปกติใน	

การสร้าง	 specific	 antibody	 เช่น	 common	 variable	

immunodeficiency,	hyper-IgM	syndrome

	 	 5.1.3	ผูป้ว่ยโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งปฐมภมูปิระเภทที่

มีปริมาณ	 immunoglobulin	 ปกติ	 แต่มีความผิดปกติ	

ในการสร้าง	 specific	 antibody	 เช่น	 Wiskott-Aldrich	

syndrome,	hyper-IgE	syndrome,	specific	antibody	

deficiency

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

	 	 5.1.4		ผูป้ว่ยโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งปฐมภมูปิระเภทที่

มีปริมาณ	immunoglobulin	subclass	ผิดปกติ	ร่วมกับมี	

การติดเชื้อบ่อยๆ	หรือมีความผิดปกติในการสร้าง	specific	

antibody	

	 5.2	ไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีภาวะ	 selective	 IgA	 deficiency	

เน่ืองจากไม่มีข้อบ่งช้ี	และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเน่ืองจาก	

เกิดภาวะแอนาฟิแล็กซิสได้ง่ายจากการใช้	IVIG

	 5.3	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 5.4	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***
6.	ขนาดยาที่แนะนำ	และวิธีการให้ยา

	 เริม่ดว้ย	400-600	มลิลกิรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่	

ครั้ง	ทุก	2-4	สัปดาห์	จากนั้นปรับระดับให้ได้	IgG	trough	

level	 มากกว่า	 500	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	 หรือ	 มากกว่า	

800	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	กรณีที่มี	bronchiectasis	หรือ	

การติดเชื้อที่รุนแรง	

หมายเหตุ	ยาแต่ละบริษัทอาจมีวิธีการให้ยาท่ีแตกต่างกัน	โปรด	

อ่านวิธีให้ยาจากเอกสารกำกับยาก่อนให้ยา	

7.	ระยะเวลาในการรักษา

	 ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและดุลยพินิจของแพทย์ผู้วินิจฉัย	

โดยประเมินว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้	 IVIG	 ต่อเนื่อง	

หรอืไม่	เชน่กรณี	IgG	subclass	deficiency	อาจพิจารณา	

หยุดการให้	IVIG	หลังการรักษา	6	เดือน	ถึง	1	ปี	สำหรับ

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย	

ไขกระดูก	ควรให้แพทย์ผู้วินิจฉัยหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็น	

ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ในการหยดุการให	้IVIG	ตามมาตรฐาน	

การรักษา		

ตารางท่ี	3	รายช่ือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิแต่ละชนิด	

ที่ต้องได้รับการระบุในแบบฟอร์มขออนุมัติการใช้ยา

ตารางท่ี	3	รายช่ือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิแต่ละชนิด	

ที่ต้องได้รับการระบุในแบบฟอร์มขออนุมัติการใช้ยา	(ต่อ)

01	Common	variable	immunodeficiency
02	Severe	combined	immunodeficiency	(SCID)
03	DiGeorge	anomaly	
04	X-linked	agammaglobulinemia	(XLA	or	Bruton’s		
	 agammaglobulinemia)
05	Autosomal	recessive	agammaglobulinemia
06	X-linked	hyper-IgM	syndrome
07	Autosomal	recessive	hyper-IgM	syndrome
08	Ataxia-telangiectasia	and	diseases	of	DNA	repair 
	 defects
09	Wiskott-Aldrich	syndrome
10	X-linked	lymphoproliferative	syndrome	(XLP)
11	 Isolated	IgG	subclass	deficiency
12	 IgA	with	IgG	subclass	deficiency
13	Specific	antibody	deficiency	with	normal	Ig	
	 concentrations	and	numbers	of	B	cells	
14	Reticular	dysgenesis	
15	Omenn	syndrome

16	Thymoma	with	immunodeficiency	
	 (Good	syndrome)
17	Transient	hypogammaglobulinemia	of	infancy
18	Cartilage	hair	hypoplasia
19	Hyper-	IgE	syndrome
20	WHIM	syndrome

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 Imatinib	mesilate ชือ่การคา้	Glivec®	(ในสหรฐัอเมรกิา	

เปลี่ยนชื่อเป็น	Gleevec®)	 เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีน	

โปรตนีไคเนส	(tyrosine	protein	kinase)	เปน็หนึง่ในยาตา้น	

มะเรง็กลุม่ใหมช่นดิแรกทีใ่ชไ้ดผ้ลทางคลนิกิ	ออกฤทธิย์บัยัง้

ช่องทางการถ่ายทอดสัญญาณภายในเซลล์	(signal	trans-

duction	inhibitors	–	STIs)	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่

เซลล์มะเร็ง	 ยาน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนคร้ังแรกท่ีสหรัฐอเมริกา	

ในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2546	 เพื่อใช้ในการรักษามะเร็ง	

เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง	 หรือ	 chronic	 myelogenous	

leukemia	 (CML)	 โดยจัดเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญใน	

การรักษาโรคน้ี	และในปีต่อมาได้รับการข้ึนทะเบียนในการรักษา	

มะเร็งของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร	หรือ	gastroin-

testinal	stromal	tumors	(GISTs)	ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้

หรอืมกีารกระจายของโรค	imatinib	เปน็ยาทีม่ปีระสทิธผิลด	ี

และให้ผลการรักษาดีกว่ายาอื่นที่ใช้รักษา	เช่น	Interferon/

Cytarabine	combination	ใน	CML	เนื่องจากเป็นยาที่มี	

ราคาแพงมาก	ผูป้ว่ยสว่นใหญไ่มส่ามารถเขา้ถงึยาได้	บรษิทั	

ผู้ผลิตจึงได้จัดตั้งโครงการ	Glivec	 International	Patient	

Assistance	Program	(GIPAP)	ขึน้ในปเีดยีวกนักบัทีย่าได้	

รับการขึ้นทะเบียน	เป็นโครงการที่ใหค้วามช่วยเหลือด้วยยา

โดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ป่วยท่ีโครงการประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุม	

(ได้แก่ผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ไม่	

ครอบคลุมผู้ป่วยในระบบประกันสังคมและสวัสดิการการรักษา	

พยาบาลขา้ราชการ)	จนถงึปพี.ศ.	2552	มผีูป้ว่ยในประเทศไทย	

ทั้งสิ้น	1,739	ราย	ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

	 ควรระมดัระวงัการใชเ้ปน็พเิศษกบัผูเ้ปน็โรคไต	โรคหวัใจ	

และผู้สูงอายุ	เนื่องจากอาจเกิดการคั่งของสารน้ำจนนำไปสู่

ภาวะหัวใจวายได้	 ยาน้ีมีอันตรกิริยากับยาอ่ืนเป็นจำนวนมาก	

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนใช้ยา

6 Imatinib	mesilate

	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

6.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 CML	เปน็มะเรง็เมด็เลอืดขาวชนดิหนึง่	ซึง่มกีารแบง่ตวั	

เพิม่ขึน้อยา่งผดิปกตขิอง	myeloid	cell	(เซลลท์ีไ่มใ่ชล่มิโฟไซท)์	

ในไขกระดูก	จนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในเลือด	เป็นมะเร็ง	

ชนดิแรกทีพ่บความเชือ่มโยงกบัความผดิปกตทิางพนัธกุรรม	

กล่าวคือผู้ป่วยร้อยละ	90-95	จะมีโครโมโซมท่ีผิดปกติเน่ืองจาก	

การสลบัทีร่ะหวา่งชิน้สว่นของโครโมโซมที	่9	และ	22	เรยีก	

โครโมโซมที่ผิดปกตินี้ว่าโครโมโซมฟิลาเดลเฟีย	 ซึ่งยีนของ	

โครโมโซมที	่22	จากสว่นทีเ่รยีกวา่	BCR	จะยา้ยไปเชือ่มตอ่	

กับยีนชื่อ	ABL	บนโครโมโซมที่	9	(bcr-abl	fusion	gene)	

ยีนที่ผิดปกตินี้จะสร้างโปรตีนที่ชื่อไทโรซีนไคเนส	ซึ่งทำงาน

อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการควบคุม	 กระตุ้นการแบ่งตัว

ของเซลล์จนเกิดเป็นมะเร็งขึ้น	 โดยในช่วงแรกจะเป็นระยะ	

เรื้อรังผู้ป่วยมักไม่มีอาการ	 และตรวจพบความผิดปกติของ	

เมด็เลอืดขาวจากการตรวจ	complete	blood	count	ตอ่มา	

โรคจะดำเนินไปสู่ระยะเร่ง	และระยะบลาสติก	โรคนี้พบได้	

ทัง้ในเดก็และผูใ้หญ	่แตส่ว่นมากพบในผูใ้หญ	่อายเุฉลีย่ทีพ่บ	

คือ	 38-42	 ปี	 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 (1.3	 :	 1)	

ในช่วงก่อนมียา	 imatinib	 ใช้ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของ

ผู้ป่วยอยู่ระหว่าง	42-98	เดือน	ขึ้นกับความรุนแรงของโรค	

แต่หากเข้าสู่	2	ระยะหลังของโรค	ผู้ป่วยมักเสียชีวิตภายใน	

6	เดือน	ในระยะ	chronic	phase	เมื่อมีการใช้	imatinib	

มีรายงานการอยู่รอดใน	5	ปี	สูงถึงร้อยละ	89%

	 Imatinib	เปน็ยารกัษามะเรง็ชนดิแรกทีอ่อกฤทธิต์รงกบั

กลไกการเกิดโรค	(targeted	therapy)	กล่าวคือยับยั้งการ

ทำงานของไทโรซีนไคเนส	 จนทำให้โรคสงบได้	 แต่อาจมี 

การดื้อยาเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของยีน	 bcr-abl	 ทำให้	

ฤทธิ์ไคเนสสูงขึ้น

	 ทั้งนี้ทางเลือกของการรักษามีทั้งการปลูกถ่ายไขกระดูก	

การใช้ยาในกลุ่ม	alkylating	agent	เช่น	busulfan	(ค)	ยา	

ในกลุ่ม	antimetabolite	เช่น	cytarabine	(ง)	hydroxyurea	

(ง)	รวมทั้งการใช้	interferon	(IFN)	และการปลูกถ่ายเซลล์	

ต้นแบบซ่ึงกำลังพัฒนาเพ่ือใช้กับผู้ป่วยท่ีด้ือต่อการรักษาด้วย	

imatinib	หากผู้ป่วยไม่ได้รับการพิจารณาให้การปลูกถ่ายไข

กระดูกเป็นทางเลือกแรกในการรักษา	ควรรักษาด้วย	imatinib 

 

6.1.1 chronic	myelogenous	 (myeloid)	 leukemia	
(CML)	ระยะ	chronic	stable

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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	 ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์การใช้ยาต้องได้รับการตรวจยืนยัน	

ว่ามีโครโมโซมฟิลาเดลเฟียให้ผลบวก	หรือ	bcr-abl	fusion	

gene	ให้ผลบวก	เป็นโรคระยะ	chronic	stable	และต้อง

ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)

	 GISTs	เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อ	(connective	tissue)	

ในระบบทางเดินอาหารที่ไม่ใช่เซลล์บุผิว	 (epithelium)	

มีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ของยีน	Kit	หรือยีน	PDGFRA	

(platelet	derived	growth	factor	receptor)	ซึ่งมีผลต่อ

การทำงานของโปรตีนตัวรับที่ผิวของเซลล์ชื่อ	CD117	หรือ	

C-kit	 receptor	 โปรตีนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวรับของ	

เอนไซม์ไทโรซีนไคเนส	กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์โดย	

ปราศจากการยับย้ังด้วยกระบวนการอะพอพโทสิส	(apoptosis)	

จนเกิดเป็นมะเร็งในที่สุด

	 โดยทั่วไปจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุในช่วง	 40-60	 ปี	

และพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิ	การผา่ตดัเปน็มาตรฐาน	

ในการรักษา	 GISTs	 อย่างไรก็ตามแม้การผ่าตัดจะกระทำ	

ได้สำเร็จแต่อัตราการอยู่รอดใน	 5	 ปีมีเพียงร้อยละ	 54	

เท่านั้น	

	 ส่วนกรณีท่ีผ่าตัดไม่ได้	หรือโรคมีการแพร่กระจาย	การรักษา	

ดว้ยเคมบีำบดัไดผ้ลนอ้ยกวา่รอ้ยละ	5	ยา	imatinib	จดัเปน็	

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด	 เน่ืองจากยาออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ไทโรซีน	

ไคเนสในเซลล์มะเร็ง	 และให้ผลตอบสนองต่อการรักษา	

ระหว่างร้อยละ	 40-70	 อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยอีกจำนวน	

หนึง่ทีไ่มม่กีารกลายพนัธุข์องยนี	Kit	และมวีถิกีารสง่สญัญาณ	

ของการเกดิเซลลม์ะเรง็ทีแ่ตกตา่งออกไป	ซึง่กลุม่นีเ้ปน็กลุม่

ที่ไม่ตอบสนองต่อยา	 imatinib	อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วย

มีความสัมพันธ์กับขนาดของก้อนมะเร็ง	 ณ	 เวลาที่ผู้ป่วย	

ได้รับการวินิจฉัย

	 ผู้ป่วยท่ีอยู่ในเกณฑ์การใช้ยาต้องได้รับการตรวจยืนยันว่า	

มี	 Kit	 (CD117)	 ให้ผลบวก	 เป็นโรคระยะลุกลามที่ผ่าตัด	

ไมไ่ด	้หรอืมกีารกระจายของโรค	และตอ้งไมเ่ปน็ผูป้ว่ยระยะ	

สุดท้าย	(terminally	ill)

6.1.2 gastrointestinal	 stromal	 tumors	 (GISTs)	
ระยะลุกลาม	หรือมีการกระจายของโรค

IMATINIB	MESILATE											 จ(2)

Tab	(เฉพาะ	100	และ	400	mg)	•	100	mg	ราคาเฉลี่ย	

916	บาท	•	400	mg	ราคาเฉลี่ย	3,666	บาท	(หมายเหตุ	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

ต่อยาน้ี	และผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคน	

สามารถเข้าถึงยานี้ได้ผ่านโครงการ	GIPAP)

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้ 

•	 chronic	 myelogenous	 leukemia	 (CML)	 ระยะ	

chronic	stable	

•	 gastrointestinal	 stromal	 tumors	 (GISTs)	

ระยะลุกลาม	หรือมีการกระจายของโรค	

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	ควรติดตามอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่ตับบกพร่อง

ขั้นรุนแรง	 ยานี้อาจเป็นพิษต่อตับจึงควรตรวจติดตามการ	

ทำงานของตบัเปน็ระยะ	ไตเสือ่ม	ผูป้ว่ยไตเสือ่มอาจมอีาการ	

บวมน้ำท่ีส่วนปลาย	 หากผู้ป่วยมีน้ำหนักเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว	

โดยไม่คาดหมายควรตรวจหาสาเหตุและให้การรักษาที่	

เหมาะสม	 การตั้งครรภ์	 ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เฉพาะเมื่อ				

ประโยชน์มีมากกว่าความเส่ียงจากการใช้ยา	(US	pregnancy	

category	 D,	 ADEC	 category	 D)	 หญิงให้นมบุตร.

ดูข้อห้ามใช้	เด็ก	ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า	2	ขวบ	ผู้สูงอายุ	 เพิ่ม	

ความเสี่ยงต่อการบวมน้ำและการคั่งของสารน้ำขั้นรุนแรง	

อันตรกิริยา	ห้ามใช้ร่วมกับ	astemizole,	bepridil,	cisapride,	

clozapine,	 dofetilide,	 ergot	 alkaloids,	 flecainide,	

pimozide,	 terfenadine,	 thioridazine	 หลีกเลี่ยงหรือ	

ระมัดระวังการใช้ร่วมกับ	 acetaminophen,	 alprazolam,	

amiodarone,	anticoagulants,	anti-retroviral	protease	

inhibitors,	 aripiprazole,	 atorvastatin,	 barbiturates,	

carbamazepine,	cilostazol,	cyclosporine,	disopyramide,	

fosphenytoin,	ketoconazole,	lamotrigine,	lovastatin,	

maprotiline,	 mexiletine,	 midazolam,	 nevirapine,		

phenobarbital,	 phenytoin,	 propafenone,	 quinidine,	

rifabutin,	rifampin,	sertraline,	sildenafil,	simvastatin,	

tacrolimus,	tolbutamide,	triazolam,	tricyclic	antide-

pressants	คำเตือนและข้อควรระวังอื่นๆ	ระมัดระวังการ	

ใช้กับผู้ท่ีมีอาการหรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือมีปัจจัยเส่ียง	 

6.2 เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <

ต่อการเกิดหัวใจวาย	 เน่ืองจากยาน้ีอาจทำให้หัวใจห้องล่างซ้าย	

ทำงานผิดปกติ	รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิภาวะหวัใจ

ล้มเหลวขั้นรุนแรง

ข้อห้ามใช้

หญิงให้นมบุตร	 ควรหยุดให้นมบุตร	 เนื่องจากไม่มีข้อมูล	

การขับออกทางน้ำนมในมนุษย์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	(>10%)	คือ	การคั่งของสารน้ำและ	

บวมนำ้	(พบได	้33%	ถงึ	86%)	โดยอาจมอีาการบวมทีใ่บหนา้	

ขาหรือเท้า	 ท้องมาน	 น้ำในช่องเย่ือหุ้มปอดหรือเย่ือหุ้มหัวใจ	

และน้ำท่วมปอด	อ่อนเพลีย	(พบได้	9%	ถึง	75%)	มีไข้	

ปวดศรีษะ	เวียนศีรษะ	นอน	ไม่หลับ	ซึมเศร้า	กังวล	หนาวส่ัน	

ผื่นผิวหนัง	 คัน	 ผมร่วง	 โพแทสเซียมในเลือดต่ำ	 คลื่นไส้	

(พบได้	42%	ถึง	73%)	ท้องร่วง	อาเจียน	(พบได้	23%	ถึง	

58%)	ปวดท้อง	เบ่ืออาหาร	น้ำหนักเพ่ิม	อาหารไม่ย่อย	ท้องผูก	

เลือดออก	เม็ดเลือดขาวต่ำ	เกล็ดเลือดต่ำ	เลือดจาง	เอนไซม์	

ตบัเพิม่ขึน้	พษิตอ่ตบั	(พบได	้6%	ถงึ	12%)	ตะครวิ	ปวดขอ้	

ปวดกลา้มเนือ้	ออ่นแรง	ปวดกระดกู	นำ้ตาไหล	คา่ครแีอทนินิ	

เพิ่มสูงขึ้น	เจ็บคอ	ไอ	น้ำมูกไหล	หายใจลำบาก	ปอดบวม	

เหงื่อออก	 ตอนกลางคืน	 เหงื่อแตก	 •	 ผลข้างเคียงอื่นที่ 
พบได้น้อย	 แต่ร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	 เช่น 

anaphylactic	 shock,	 aplastic	 anemia,	 avascular 

necrosis	 หัวใจหยุดเต้น	 หัวใจวาย	 กล้ามเนื้อหัวใจตาย	

cardiac	temponade,	pulmonary	hypertension	สมอง	

บวมน้ำ	 ความดันสูง	 ในกะโหลกศีรษะ	 ชัก	 กลุ่มอาการ	

สตีเวนส์จอห์นสัน	 toxic	 epidermal	 necrolysis	 แผล	

กระเพาะอาหาร	 ถ่ายดำ	 กระเพาะอาหารทะลุ	 ตับอักเสบ	

ตบัวาย	เลือดออกในปอด	เลอืดออกในกอ้นเนื้องอก	(GIST)	

เลือดออกในลูกตา	ประสาทตาอักเสบ	กล้ามเนื้อลายสลาย	

(rhabdomyolysis)

ขนาดยาและวิธีให้ยา 

•	สำหรับ	chronic	myelogenous	leukemia	(CML)	ระยะ	

chronic	stable	phase

ผู้ใหญ	่วันละ	400	มิลลิกรัม	พร้อมอาหาร

การประเมินผลการรักษา

	 ผู้ป่วยที่ได้	complete	cytogenetic	response	ควรทำ	

การตรวจโครโมโซมทุก	 6	 เดือน	 ถ้ามีการกลับคืนของ	

โครโมโซมฟลิาเดลเฟยี	โดยทีผ่ลเลอืด	CBC	อยูใ่นเกณฑป์กต	ิ

สามารถให้ยาต่อไปได้อีก	3	เดือน	และตรวจหาโครโมโซม-	

ฟิลาเดลเฟียซ้ำ	 ซึ่งถ้ายังไม่ได้	 complete	 cytogenetic	

response	ควรหยุดยา	imatinib	

หมายเหต	ุ ในกรณีที่มีการตรวจ	 real	 time	 quantitative	

PCR	ท่ีได้มาตรฐาน	สามารถใช้แทนการตรวจ	cytogenetic	

ทุก	6	เดือนได้	แต่ให้มีการตรวจ	cytogenetic	ทุก	12	เดือน	

ร่วมด้วย	กรณีที่ผลการตรวจไม่มี	metaphase	สามารถให้	

ยาตอ่ไดไ้มเ่กนิ	3	เดอืน	และตอ้งตรวจซำ้หากยงัไมส่ามารถ	

ตรวจได้	ให้หยุดยา

•	 สำหรับ	gastrointestinal	stromal	tumors	(GISTs)	

ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค

ผู้ใหญ	่วันละ	400	มิลลิกรัม	พร้อมอาหาร

การประเมินผลการรักษา

	 1.	ประเมนิผลการรกัษาทกุ	12	สปัดาห	์ดว้ยรงัสวีนิจิฉยั	

ที่สามารถวัดขนาดของเนื้องอกได้	 เช่น	 computerized	

tomography	หรือ	magnetic	resonance	imaging	(MRI) 

	 2.	ควรระบผุลการตอบสนองดว้ย	SWOG	(south	west	

oncology	group)	หรือ	RECIST	(response	evaluation	

criteria	in	solid	tumor)	criteria	วา่เปน็	ก.	โรคหายไปหมด	

(complete)	ข.	รกัษาหายไปบางสว่น	(partially	response)	

หรือ	ค.	คงท่ี	(stable)	ตาม	SWOG	(Southwest	Oncology	

Group)	หรือ	RECIST	criteria

	 3.	 ในกรณีที่ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบว่ามีรอยโรค	

ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงตำแหน่งเดียว	(ไม่เกิน	25%)	ในขณะที่	

ตำแหนง่อืน่เลก็ลง	หรอืคงที	่แพทยผ์ูร้กัษาสามารถพจิารณา	

หยุดยา	หรือให้ยาต่ออีก	2	เดือน	และทำการตรวจซ้ำเพื่อ	

ความชัดเจนว่าเป็น	 stable	 disease	 หรือ	 progressive	

disease
Prescription note

Prescription note

	 ไม่อนุมัติให้ใช้ยาเกินวันละ	400	มิลลิกรัม

	 ไมอ่นมุตัใิหม้กีารใชย้าเกนิกวา่ขนาดทีแ่นะนำ	แมว้า่การให	้
ยาไมไ่ดผ้ล	หรอืโรคลกุลามขึน้ขณะทีใ่หย้าวนัละ	400	มลิลกิรมั 
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แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

6.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนมุตักิารใชย้า	imatinib	mesilate	จากหนว่ยงานสทิธ	ิ

ประโยชนก์อ่นการรกัษา	(pre-authorization)	ทกุครัง้	โดยม	ี

การลงทะเบียนทั้งแพทย์และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เปน็สถานพยาบาลระดบัตตยิภมูขิึน้ไป	ทีม่คีวามพรอ้มใน	

การวินิจฉัยและรักษาโรคดังนี้

	 •	 สามารถตรวจหา	Philadelphia	chromosome	t(9;22) 

(q34;q11)	 ด้วยวิธี	quantitative	chromosome	study	 ได้ 

 •	 สามารถตรวจ	chromosomal	cytogenetic	ดว้ยวธิ	ี

มาตรฐาน	หรือด้วย	real-time	quantitative	PCR	(RQ-PCR)	

หรือ	fluorescence	 in	situ	hybridization	 (FISH)	ที่มี	

มาตรฐานได้

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมัติ	 หรือวุฒิบัตร 

จากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดซึ่งปฏิบัติงาน 

ในสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	imatinib	mesilate	ในโรค	CML	โดยมี	

เกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็น	CML	ในระยะ	

chronic	 stable	 phase	 โดยต้องตรวจพบข้อหนึ่งข้อใด 

ดังต่อไปนี้

	 	 4.1.1	มี	 Philadelphia	 chromosome	 positive	

โดยการตรวจด้วยวิธี	quantitative	chromosome	study	

หรือ

	 	 4.1.2	ม	ีBCR-ABL	gene	positive	โดยการตรวจดว้ย	

วิธี	polymerase	chain	reaction	(PCR)	หรือ	fluores-

cence	in	situ	hybridization	(FISH)

	 4.2	ไม่อนุมัติให้มีการใช้ยา	 imatinib	 mesilate	 ต่อไป 

และให้พิจารณาการรักษาในแนวทางอื่น	เมื่อ		 	

	 	 4.2.1	ไม่ได้	complete	hematologic	 response	

ใน	6	เดือน	หรือ

	 	 4.2.2	ไม่ได้	 major	 cytogenetic	 response	 ใน	

12	เดือน	หรือ

	 	 4.2.3	ไม่ได้	 complete	 cytogenetic	 response	

ใน	18	เดือน

	 เกณฑ์การพิจารณา	cytogenetic	 response	 ให้ใช้วิธี	

การตรวจ	metaphase	จาก	chromosome	analysis	เท่าน้ัน	

กรณีที่ผลการตรวจไม่ม	ี metaphase	 สามารถให้ยาต่อไป	

ไดไ้มเ่กนิ	3	เดอืน	และตอ้งตรวจซำ้	หากยงัไมส่ามารถตรวจได	้

ให้หยุดยา

	 4.3	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.4	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 5.1	400	มิลลิกรัมต่อวัน

	 5.2	ไม่อนุมัติให้ใช้ยา	imatinib	mesilate	ในขนาดเกิน	

400	มิลลิกรัมต่อวัน

6.	การประเมินผลการรักษา

	 ผู้ป่วยที่ได้	complete	cytogenetic	response	ควรทำ	

การตรวจ	chromosome	ทกุ	6	เดอืน	ถา้มกีารกลบัคนืของ	

Philadelphia	chromosome	โดยที่ผลเลือด	CBC	อยู่ใน	

เกณฑ์ปกติ	สามารถให้ยาต่อไปได้อีก	3	เดือน	และตรวจหา	

Philadelphia	chromosome	ซ้ำ	ซึ่งถ้ายังไม่ได้	complete	

cytogenetic	response	ให้หยุดยา	imatinib	mesilate		

หมายเหตุ	 ในกรณีที่มีการตรวจ	RQ-PCR	ที่ได้มาตรฐาน	

สามารถใช้แทนการตรวจ	cytogenetic	ทุก	6	เดือนได้แต่	

ให้มีการตรวจ	cytogenetic	ทุก	12	เดือน	ร่วมด้วย	กรณีที่	

ผลการตรวจไม่มี	metaphase	สามารถให้ยาต่อได้ไม่เกิน	3	เดือน 

และต้องตรวจซ้ำ	หากยังไม่สามารถตรวจได้	ให้หยุดยา

6.3.1 chronic	myelogenous	leukemia	(CML)	
ระยะ	chronic	stable	phase

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนมุตักิารใชย้า	imatinib	mesilate	จากหนว่ยงานสทิธ	ิ

ประโยชนก์อ่นการรกัษา	(pre-authorization)	ทกุครัง้	โดยม	ี

การลงทะเบียนทั้งแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เปน็สถานพยาบาลระดบัตตยิภมูขิึน้ไป	ทีม่คีวามพรอ้มใน	

การวนิจิฉยั	และรกัษาโรค	โดยสามารถวดัขนาดของเนือ้งอก	

ได้ด้วยรังสีวินิจฉัยท่ีแม่นยำ	เช่น	computerized	tomography	

(CT)	หรือ	magnetic	resonance	imaging	(MRI)

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาอายรุศาสตรม์ะเรง็วทิยา	หรอือนสุาขา	

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลท่ีได้รับ	

การอนุมัติในข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนมุตักิารใชย้า	imatinib	mesilate	ในโรค	GISTs	โดยม	ี

เกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็น	GISTs	(gastro-

intestinal	stromal	tumors)	ที่มี	Kit	(CD117)	ให้ผลบวก 

	 4.2	เปน็โรคระยะลกุลามทีผ่า่ตดัไมไ่ด	้หรอืมกีารกระจาย	

ของโรค	

	 4.3	ไม่อนุมัติให้มีการใช้ยา	imatinib	mesilate	ต่อไป	และ	

ให้พิจารณาการรักษาในแนวทางอื่น	 เมื่อมี	 progressive	

disease	อย่างชัดเจน

	 4.4	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.5	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 5.1	400	มิลลิกรัมต่อวัน	

	 5.2	ไม่อนุมัติให้มีการใช้ยา	imatinib	mesilate	เกินกว่า	

ขนาดที่แนะนำ	(400	มิลลิกรัมต่อวัน)	แม้ว่าการให้ยาไม่ได้

ผลหรือโรคลุกลามขึ้นขณะให้ยาที่	400	มิลลิกรัมต่อวัน

6.	การประเมินผลการรักษา

	 6.1	ประเมนิผลการรกัษาทกุ	12	สปัดาห	์ดว้ยรงัสวีนิจิฉยั	

ที่สามารถวัดขนาดของเนื้องอกได้	 เช่น	 computerized	

tomography	(CT)	หรือ	magnetic	resonance	imaging	

(MRI)	

	 6.2	ควรระบุผลการตอบสนองด้วย	SWOG	(south	west	

oncology	group)	หรือ	RECIST	(response	evaluation	

criteria	in	solid	tumor)	criteria	ว่าเป็น	

	 	 ก.	โรคหายไปหมด	(complete)	หรือ	

	 	 ข.	รักษาหายไปบางส่วน	(partially	response)	หรือ 

	 	 ค.	คงที่	 (stable)	 ตาม	 SWOG	 (Southwest 

Oncology	Group)	หรือ	RECIST	criteria

	 6.3	ในกรณีที่ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบว่ามีรอยโรค

ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงตำแหน่งเดียว	(ไม่เกิน	25%)	ในขณะที่	

ตำแหนง่อืน่เลก็ลง	หรอืคงที	่แพทยผ์ูร้กัษาสามารถพจิารณา	

หยุดยา	หรือให้ยาต่ออีก	2	เดือน	และทำการตรวจซ้ำเพื่อ

ความชัดเจนว่าเป็น	 stable	 disease	หรือ	 progressive	

disease

6.3.2 gastrointestinal	stromal	tumors	(GISTs)	
ระยะลุกลามหรือมีการกระจายของโรค

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 Letrozole เป็นยายับย้ังอโรมาเตสแบบเจาะจง	(selective	

aromatase	inhibitor–SAI)	ในกลุม่ทีไ่มใ่ชส่เตรอยด์	(non-

steroidal)	 ขัดขวางเฉพาะการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน 

(เอสโตรน	เอสโตรนซลัเฟต	และเอสตราไดออล)	ทัง้จากรงัไข	่

ในช่วงก่อนหมดประจำเดือน	 และจากต่อมหมวกไตใน	

ชว่งหลงัหมดประจำเดือน	โดยไม่มีผลยับย้ังการสร้างฮอร์โมน

อ่ืนจากต่อมหมวกไตดังเช่นยาในกลุ่ม	 AI	 รุ่นก่อน	 เช่น	

aminoglutethimide	ซึ่งขัดขวางการสร้างคอร์ติซอล	และ	

แอลโดสเตอโรนด้วย	

	 เอนไซม์อโรมาเตส	ทำหน้าที่เปลี่ยนแอนโดรเจนไปเป็น

เอสโตรเจน	โดยเปลี่ยนแอนโดรสตีนไดโอนไปเป็นเอสโตรน	

และเปลี่ยนเทสโทสเทอโรนไปเป็นเอสตราไดออล

	 letrozole	ลดระดบัของเอสโตรเจนในกระแสเลอืดลงได้

มากถงึรอ้ยละ	75-95	ภายในเวลา	2-3	วนั	ผลการลดระดบั	

เอสตราไดออลทำให้ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกที่พึ่งพา	

เอสโตรเจน	 ในขณะเดียวกันจะมีผลต่อการสูญเสียมวลกระดูก	

ทำให้กระดูกบางลง	 เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหัก	

แพทยค์วรปอ้งกนั	ตดิตาม	และรกัษาภาวะกระดกูบางระหวา่ง	

ให้ยา	letrozole	โดยให้แคลเซียมเสริมวันละ	1200–1500	

มิลลิกรัม	แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย	และหยุดสูบบุหรี่

	 ปัจจุบันการตรวจตัวรับฮอร์โมน	(hormone	receptor)	

ไดแ้กต่วัรบัฮอรโ์มนเอสโตรเจน	(ER	–	estrogen	receptor)	

และตัวรับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน	(PR	–	progesterone	

receptor)	 จัดเป็นการตรวจมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง	

เต้านม	ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำนายผลการรักษาและช่วยใน

การเลือกกลุ่มยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย	 letrozole	จะเป็น

ประโยชน์ในการรักษาต่อเมื่อมีผลการตรวจ	 hormone 

receptor	เป็นบวก

	 หา้มใชย้านีก้บัผูป้ว่ยทีย่งัไมอ่ยูใ่นภาวะหมดประจำเดอืน	

เน่ืองจากในขณะท่ีรังไข่ยังทำงานอยู่การลดปริมาณเอสโตรเจน	

ในกระแสเลือดจะส่งสัญญาณให้ไฮโพทาลามัสและต่อมใต้	

สมองหล่ังโกนาโดโทรปิน	 ซ่ึงจะกระตุ้นรังไข่ให้สร้างแอนโดเจน	

และเอนไซม์อโรมาเตสมากขึ้น

	 ผู้ป่วยในภาวะหมดประจำเดือน	 (post	 menopause)	

หมายถึงผู้มีอายุมากกว่า	60	ปี	หรือ	ได้รับการผ่าตัดรังไข่ 

ออกทั้งหมด	 หรือหมดประจำเดือนตามธรรมชาติก่อนการ	

เกดิมะเรง็เตา้นมนานมากกวา่	1	ป	ีในกรณนีีค้วรตรวจระดบั	

ของ	FSH	และ	estradiol	วา่อยูใ่นภาวะหมดประจำเดอืนจรงิ	

สำหรับกรณีหมดประจำเดือนหลังการผ่าตัดเอามดลูกออก	

หรือหลังจากการให้เคมีบำบัด	ไม่จัดเป็นภาวะหมดประจำเดือน	

ตามความหมายข้างต้น	

	 ยามีที่ใช้เป็นยาเสริมการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก	

แบบ	switch	therapy	กบั	tamoxifen	โดยใชเ้วลารกัษารวม	

5	ปี	หรือใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย	

โดยยายับย้ังอโรมาเตสจัดเป็นมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน 

	 ยาในกลุ่มยับยั้งอโรมาเตสนอกเหนือจาก	 letrozole	

(Femara®)	 ยังมียา	 anastrozole	 (Arimidex®)	 และ	

exemestane	 (Aromasin®)	 ซึ่งมีประสิทธิภาพและความ	

ปลอดภัยใกล้เคียงกัน	อย่างไรก็ตามการใช้ยาในกลุ่มนี้ส่งผล

ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก	โดยมี	letrozole	เพียงขนานเดียว	

ที่มียาชื่อสามัญจำหน่ายในต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่ามาก	

ภายหลังการเจรจาต่อรองราคากับบริษัทผู้ทรงสิทธิหลายคร้ัง	

บริษัทยังคงเสนอราคายาที่สูงและกำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยาก	

ในทางปฏิบัติ	กระทรวงสาธารณสุขจึงใช้อำนาจตามพระราช	

บัญญัติสิทธิบัตรเพื่อใช้สิทธิโดยรัฐตามสิทธิบัตรยาที่มี	

องค์ประกอบของ	letrozole	ในทุกสูตรตำรับ	โดยมอบให้	

องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ใช้สิทธิแทน	 โดยประกาศใช้สิทธิ	

ดงักลา่ว	(compulsory	licensing	–	CL)	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	

พ.ศ.	2551	

	 แมย้าจะมรีาคาถกูลงเนือ่งจากการบงัคบัใชส้ทิธ	ิแตก่าร

ใช้ยาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ายังจำเป็นต้องใช้ยาอย่างถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการส่ังใช้ยาในบัญชี	จ(2)

7 Letrozole

	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

7.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <

	 จุดประสงค์ของการรักษาเสริม	 (adjuvant	 therapy)	

ของมะเร็งเต้านมระยะแรก	คือการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการ

หายขาด	เพิม่ระยะเวลาการปลอดโรค	และระยะเวลาของการ	

มีชีวิตอยู่	 โดยเป็นการรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด	

เรยีบรอ้ยแลว้	และไมม่กีอ้นมะเรง็เหลอืตกคา้ง	การใชย้าตา่งๆ	

เพ่ือรักษาเสริมจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะ	

ได้รับเปรียบเทียบกับผลข้างเคียงของยาที่จะเกิดขึ้น	

	 การรักษาเสริมมี	 3	วิธีประกอบด้วย	 เคมีบำบัด	 (เช่น	

การใช้ยา	taxane)	ฮอร์โมนบำบัด	(เช่นการตัดรังไข่	ใช้ยา	

tamoxifen,	GnRH/LHRH	agonist	หรือยาในกลุ่ม	AI)	หรือ	

การให้	monoclonal	antibody	(เช่น	trastuzumab)	การเลือก	

วิธีรักษาที่เหมาะสม	ขึ้นกับว่ามะเร็งนั้นมีตัวรับฮอร์โมนเป็น	

ผลบวกหรือไม่	และผู้ป่วยอยู่ในภาวะหมดประจำเดือนหรือไม่	

รวมทั้งมะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจายหรือไม่

	 การเลือกใช้ฮอร์โมนบำบัดด้วย	 letrozole	 จ(2)	 ใน	

การรกัษาเสรมิสำหรบัมะเรง็เตา้นม	ตามเงือ่นไขการสัง่ใชย้า	

ในบัญชี	จ(2)	ผู้ป่วยต้องมีตัวรับฮอร์โมน	ได้แก่	estrogen	

receptor	 (ER)	 และ/หรือ	 progesterone	 receptor	 (PR)	

เป็นผลบวก	 และเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในภาวะหมด	

ประจำเดือน	 ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของสมาคมมะเร็ง	

แหง่สหรฐัอเมรกิา	(ASCO)	ซึง่ไดร้ายงานไวใ้นป	ีค.ศ.	2004	

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลักฐานว่าการใช้ยาในกลุ่ม	 AI	 ในโรค 

มะเร็งเต้านมในภาวะก่อนหมดประจำเดือนอาจมีประสิทธิผล	

ดีเช่นเดียวกัน

	 ยาฮอร์โมนบำบัดมาตรฐานที่ใช้ในโรคมะเร็งเต้านมที่มี	

ตัวรับฮอร์โมนเป็นผลบวกในภาวะก่อนหมดประจำเดือน	 ได้แก่	

tamoxifen	(ค)	ซ่ึงเป็นยาปรับการทำงานของตัวรับฮอร์โมน	

เอสโตรเจน	(selective	estrogen	receptor	modulator	

–	 SERM)	 โดยขัดขวางตัวรับฮอร์โมนจากการกระตุ้นของ	

เอสโตรเจน	แต่ยายังมีผลกระตุ้นการทำงานของเอสโตรเจน

ได้บางส่วน	จึงมีผลช่วยป้องกันภาวะกระดูกบาง	แต่ในขณะ	

เดียวกันก็จะเพ่ิมความเส่ียงต่อมะเร็งมดลูกและภาวะล่ิมเลือด	

หลุดอุดหลอดเลือด

	 สำหรบัมะเรง็ระยะแรก	ในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นภาวะหมดประจำ	

เดือนจะใช้ยาฮอร์โมนบำบัดแบบต่อเนื่องกัน	 (sequential)	 

โดยใช้ยาตัวใดตัวหน่ึง	(tamoxifen	หรือ	letrozole)	ก่อน	แล้ว	

ตามด้วยยาอีกชนิดหน่ึง	จนครบ	5	ปี	ท้ังน้ีการใช้	letrozole	

ติดต่อกันนานเกิน	5	ปี	นั้นไม่เกิดประโยชน์	และอาจก่อให้

เกดิอนัตรายจากภาวะกระดกูบาง	และไขมนัสงูในเลอืดดว้ย 

	 การรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย	 ไม่สามารถ	

รักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน	 โดยมีเป้าหมายในการรักษา	

เพือ่รกัษาอาการทีเ่กดิจากมะเรง็	ทำใหค้ณุภาพชวีติของผูป้ว่ย	

ดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้น	โดยพิจารณาระหว่างประโยชน์ที่

ได้รับกับผลข้างเคียง	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายของการรักษา	

ซึ่งแนวทางการรักษามี	3	วิธีเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น

	 แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วย	

ฮอร์โมนในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน	 แนะนำให้ใช้	

tamoxifen	 เป็นฮอร์โมนตัวแรก	 และในกรณีที่ผู้ป่วยมี	

ข้อห้ามในการใช้	tamoxifen	เช่น	มีภาวะลิ่มเลือดหลุดอุด	

หลอดเลือด	 อาจพิจารณาใช้ยายับยั้งอโรมาเตส	 (เช่น	

anastrozole	letrozole	จ(2)	หรือ	exemestane)	กรณีที่	

โรคลุกลาม	 มากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมน	

ตัวแรก	(tamoxifen)	ระยะหนึ่ง	ฮอร์โมนตัวที่สองที่ควรใช้	

คือ	 ยายับยั้งอโรมาเตส	 หรือ	 progestin	 (megestrol 

acetate	(ง)	หรอื	medroxyprogesterone	acetate	(ก))	

ในกรณีที่ใช้ยายับยั้ง	 อโรมาเตสเป็นฮอร์โมนตัวแรก	 อาจ	

พิจารณาใช้	 tamoxifen	เป็นฮอร์โมนตัวที่สอง	ฮอร์โมน	

ตัวที่สามที่ควรใช้กรณีที่	โรคลุกลามมากข้ึนหลังจากท่ีมีการ

ตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวท่ีสองระยะหนึ่งคือ	progestin	

	 การประเมนิวา่การรกัษาวา่ไมไ่ดผ้ลหรอืมี	progressive	

disease	ใหพ้จิารณาจากอาการ	(เชน่	มอีาการเหนือ่ยหอบ)	

การตรวจรา่งกาย	การตรวจ	tumor	marker	ในผูป้ว่ยบางราย	

หรือการใช้	imaging	technique	เช่น	X-ray,	CT	เป็นต้น

7.1.1	มะเร็งเต้านมที่มี	hormone	receptor	เป็นบวก

Prescription note

	 แพทย์ควรป้องกัน	 ติดตาม	 และรักษาภาวะกระดูกบาง	
ระหว่างให้ยา	 letrozole	 โดยให้แคลเซียมเสริมวันละ 
1200–1500	 มิลลิกรัม	 แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย	
และหยุดสูบบุหรี่	 รวมทั้งติดตามระดับคอเลสเตอรอลของ	
ผู้ป่วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เนื่องจากผู้ป่วยประมาณร้อยละ	
3-16	อาจพบมีไขมันสูงได้ในกระแสเลือด
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LETROZOLE											 จ(2)

Tab	2.5	mg	•	ราคาเฉลี่ย	153	บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้

•	มะเรง็เตา้นมทีม่	ีhormone	receptor	เปน็บวก	ในผูป้ว่ย	

ภาวะหมดประจำเดือน

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตบับกพรอ่ง	ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั	ไมจ่ำเปน็ตอ้งปรบั	

ขนาดยาในผู้ป่วยที่ตับบกพร่องน้อยถึงปานกลาง	ไตเสื่อม 

ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่ไตเสื่อมขั้นรุนแรง	 การตั้งครรภ์	

ดูข้อห้ามใช้	 (US	 Pregnancy	 Category	 D,	 ADEC	

Category	D)	หญิงให้นมบุตร	ดูข้อห้ามใช้	เด็ก	ไม่มีข้อมูล

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็ก	

ผู้สูงอายุ ความปลอดภัยและประสิทธิผลไม่แตกต่างกับผู้ป่วย	

ที่มีอายุน้อยกว่า	 อันตรกิริยา	 ห้ามใช้ร่วมกับ	 estrogen	

และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ	 estrogen	 รวมทั้ง	

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มี	androstenedione	เป็นส่วนประกอบ	

หลีกเล่ียงหรือระมัดระวังการใช้ร่วมกับ	dehydroepiandros-

terone	 (DHEA)	 และ	 tamoxifen	 เนื่องจากอาจรบกวน	

การออกฤทธิ์ของ	letrozole	คำเตือนและข้อควรระวังอื่นๆ 

ควรติดตามอาการและอาการแสดงของภาวะกระดูกพรุน		

รวมถึงการลดลงของมวลกระดูกระหว่างการใช้ยา	 letrozole		

ควรติดตามระดับคอเลสเตอรอลของผู้ป่วย

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ตับบกพร่องขั้นรุนแรง	•	หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน	

หญิงให้นมบุตรเนื่องจากไม่มีข้อมูลว่ายานี้ขับทางน้ำนมหรือ

ไม่	 หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติ	

(birth	defect)	หรือการเสียชีวิตของทารกในครรภ์	•	ผู้ที่	
ภูมิไวเกินต่อยา	 letrozole	 หรือส่วนประกอบอื่นของ	

ผลิตภัณฑ์	

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	(>10%)	คือบวมน้ำทั้งตัว	ปวดศีรษะ	

เวยีนศรีษะ	ออ่นเพลยี	รูส้กึออ่นลา้	หนา้แดง	คอเลสเตอรอลสงู	

ในเลือด	คลื่นไส้	ท้องผูก	น้ำหนักเพิ่ม	อ่อนแรง	เจ็บกระดูก	

ปวดขอ้	ขอ้อกัเสบ	ปวดหลงั	หายใจลำบาก	ไอ	เหงือ่ออกมาก	

เหงื่อออกตอนกลางคืน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยปานกลาง	(2-10%)	คือ	เจ็บหน้าอก	

ความดันเลือดสูง	 บวมน้ำส่วนปลาย	 ง่วงซึม	 นอนไม่หลับ	

ซึมเศร้า	วิตกกังวล	บ้านหมุน	ผมร่วง	คัน	ผื่น	เจ็บเต้านม	

แคลเซียมสูงในเลือด	อาเจียน	ท้องร่วง	น้ำหนักลด	อาหาร	

ไม่ย่อย	 เบื่ออาหาร	 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	 เลือดออก	

จากช่องคลอด	ช่องคลอดแห้งและระคายเคือง	เอนไซม์ตับ	

เพิม่ขึน้	ปวดกลา้มเนือ้	ปวดแขน	กระดกูหกั	(<	6%)	ความ	

หนาแน่นมวลกระดูกลดลงหรือกระดูกพรุน	(2-7%)	ความ	

ผิดปกติของไต	 น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด	 การติดเชื้อต่างๆ	

เช่นไข้หวัดใหญ่	

ผลข้างเคียงที่พบไม่บ่อย	 (<2%)	 คือ	 แอนาฟิแล็กซิส	

เจริญอาหาร	ปวดท้อง	ไข้	กระหายน้ำ	ปัสสาวะบ่อย	ปากแห้ง	

ปากอักเสบ	 สิ่งไหลออกจากช่องคลอด	 ตาพร่า	 ต้อกระจก	

ระคายเคอืงตา	หวัใจขาดเลอืด	หวัใจวาย	อตัราหวัใจเตน้เรว็	

ใจสั่น	 ผิวแห้ง	 ลมพิษ	 ประสาทสัมผัสผิดเพี้ยน	 อัมพฤกษ์	

ครึ่งซีก	 สมองขาดเลือดที่มีสาเหตุจากเลือดออกในสมอง	

เสียความรู้สึกสัมผัส	อาการชา	กระสับกระส่าย	ความบกพร่อง	

ของความจำ	อาการประสาทอ่อน	การรับรู้	รสผิดปกติ	การเกิด	

มะเรง็แทรกซอ้น	เชน่	มะเรง็มดลกู	เยือ่บโุพรงมดลกูแบง่ตวั	

เพ่ิมผิดปกติ	เม็ดเลือดขาวน้อยเกิน	ลิมโฟไซต์ต่ำ	เกล็ดเลือดต่ำ	

ภาวะสิง่หลดุอดุหลอดเลอืดแดงในปอด	หลอดเลอืดดำอกัเสบ	

มลีิม่เลอืด	ภาวะลิม่เลอืดอดุ	หลอดเลอืด	(เชน่	หลอดเลอืดดำ	

พอร์ทัล	หลอดเลือดสมอง	หลอดเลือดหัวใจ)

ขนาดยาและวิธีให้ยา 

การให้ยาทางปาก

•	สำหรับมะเร็งเต้านมที่มี	hormone	receptor	เป็นบวก	

ในผู้ป่วยภาวะหมดประจำเดือน

ผู้ใหญ่	 วันละ	 2.5	 มิลลิกรัม	 ให้กินยาได้ทั้งก่อนและหลัง	

อาหาร

หมายเหตุ

ควรให้แคลเซียมเสริมวันละ	 1,200–1,500	 มิลลิกรัม	

อาจให้ร่วมกับวิตามินดี	ในผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ 

ระหว่างการรักษาควรติดตามค่า	CBC	การทำงานของต่อม	

ไทรอยด์	 ระดับเกลือแร่ในเลือด	 คอเลสเตอรอลในเลือด	

เอนไซมต์บั	ครแีอทนินิ	ความดนัเลอืด	และความหนาแนน่ของ	

มวลกระดูก	

7.2	เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

7.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนมุตักิารใชย้า	letrozole	จากหนว่ยงานสทิธปิระโยชน	์

ก่อนการรักษา	(pre-authorization)	เฉพาะครั้งแรก	โดยมี	

การลงทะเบียนทั้งแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา	

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป	

หมายเหตุ	กรณีเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิท่ีมีความพร้อม	

ในการรักษามะเร็งเต้านม	ให้สถานพยาบาลแจ้งความประสงค์	

ตอ่หนว่ยงานกำกบัดแูลการสัง่ใชย้าบญัช	ีจ(2)	เพือ่ขออนมุตั	ิ

และลงทะเบียนสถานพยาบาลแต่ละแห่งเป็นกรณีไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	รังสีรักษาและ	

มะเร็งวิทยา	หรืออนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงาน	

ในสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	2	

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนมุตักิารใชย้า	letrozole	ในโรคมะเรง็เตา้นม	ดว้ยเกณฑ	์

ดังต่อไปนี้

	 4.1	มีผลการตรวจ	hormone	receptor	เป็นบวก

	 4.2	ผู้ป่วยอยู่ในภาวะหมดประจำเดือน	(post	menopause)	

แล้ว	ซึ่งหมายถึงข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

	 	 4.2.1	ผู้ป่วยมีอายุมากกว่า	60	ปี	

	 	 4.2.2	ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้งหมด	

	 	 4.2.3	 ผู้ป่วยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติก่อนการ	

เกดิมะเรง็เตา้นมนานมากกวา่	1	ป	ีและควรตรวจระดบัของ	

FSH	และ	estradiol	ว่าอยู่ในภาวะหมดประจำเดือนจริง

หมายเหตุ	กรณีหมดประจำเดือนหลังการผ่าตัดเอามดลูกออก	

หรือหลังจากการให้เคมีบำบัด	ไม่จัดเป็นภาวะหมดประจำเดือน	

ตามความหมายข้างต้น

	 4.3	เป็นการใช้ยาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
	 	 4.3.1	 เป็นโรคระยะแพร่กระจาย	(advanced	breast	
cancer)
	 	 4.3.2	เป็นโรคระยะแรก	 โดยใช้ยานี้เป็นยาเสริม	
(adjuvant	therapy)	แบบ	switching	therapy	คือ

	 	 	 •	ให้ใช้ยา	 tamoxifen	 2-3	 ปี	 ตามด้วย	
letrozole	จนครบทั้งหมดรวมกันเป็น	5	ปี	หรือ	

	 	 	 •	ให้	letrozole	2	ปี	แล้วตามด้วย	tamoxifen	
3	ปี	จนครบทั้งหมดรวมกันเป็น	5	ปี
	 4.4	ไม่อนุมัติให้มีการใช้ยา	letrozole	ต่อไป	และให้พิจารณา	
การรักษาในแนวทางอื่น	เมื่อ
	 	 4.4.1	ใช้ยาในโรคระยะแพร่กระจายแล้วไม่ได้ผล	
	 	 4.4.2	ใช้ยาแล้วได้ผลแต่ต่อมามี	 progressive 
disease	
	 	 4.4.3	ผู้ป่วยทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้
	 	 4.4.4	กรณีใช้รักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะแรก	รวม	
ระยะเวลาการให้ยา	letrozole	และ	tamoxifen	มากกว่า	
60	เดือน
	 4.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**	
	 4.6	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***
5.	ขนาดยาที่แนะนำ
	 2.5	มิลลิกรัมต่อวัน
6.	การประเมินผลการรักษา
	 การประเมินว่าการรักษาไม่ได้ผล	 หรือมี	 progressive	
disease	ให้พิจารณาจากอาการ	(เช่น	มีอาการเหนื่อยหอบ	
มากข้ึน)	การตรวจร่างกาย	การตรวจ	tumor	marker	ในผู้ป่วย	
บางราย	หรือการใช้	imaging	technique	เช่น	X-ray,	CT	
เป็นต้น
7.	ข้อแนะนำเพิ่มเติม
	 แพทย์ควรป้องกัน	ติดตาม	และรักษาภาวะกระดูกบางระหว่าง	
ให้ยา	letrozole	โดยให้แคลเซียมเสริมวันละ	1,200–1,500	
มิลลิกรัม	แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย	และหยุดสูบบุหรี่

7.3.1 มะเร็งเต้านมที่มี	hormone	receptor	เป็นบวก

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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	 Leuprorelin (หรือ	leuprolide	ตามระบบเรียกชื่อของ	

อเมริกา)	 เป็นแอนะล็อกสังเคราะห์ของ	 gonadotrophin	

releasing	hormone	(GnRH)	หรือ	luteinizing	hormone	

releasing	hormone	(LHRH)	ซึง่โดยปกตฮิอรโ์มนนีจ้ะหลัง่	

ออกมาเป็นช่วงๆ	 และออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง	 gonado-

tropin	จากต่อม	pituitary	และลดการสังเคราะห์	steroid	

hormones	ในรังไข่และอัณฑะ	แต่การให้ยาอย่างต่อเนื่อง

จะนำไปสู่การยับยั้งการทำงานของ	 receptor	 ลดการผลิต	

follicle-stimulating	hormone	 (FSH)	และ	 luteinizing	

hormone	 (LH)	 ซึ่งจะทำให้หยุดการผลิต	 testosterone	

ในอณัฑะของเพศชาย	และ	estrogen	ในรงัไขข่องเพศหญงิ 

	 ยาในกลุ่ม	 GnRH/LHRH	 analog	 ประกอบด้วย 

leuprorelin,	buserelin,	goserelin,	triptorelin,	histrelin	

และ	nafarelin	ซึง่สองชนดิหลงัไมม่ใีชใ้นประเทศไทย	ยาแต	่

ละชนิดอาจมีขนาดยา	รูปแบบยาและข้อบ่งใช้ที่ขึ้นทะเบียน

ที่แตกต่างกัน	 กล่าวคือมียาเพียง	 3	 ชนิดที่ขึ้นทะเบียนใน	

สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ใน	 central	 precocious	 puberty	

ได้แก่	leuprorelin,	histrelin	และ	nafarelin	ในขณะที่ใน	

ประเทศไทยมีเพียง	leuprorelin	และ	triptorelin	

	 หลงัการตอ่รองราคาพบวา่	leuprorelin	injection	3.75	

มก.	มีราคาต่ำสุด	จึงบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี	

จ(2)	เพื่อใช้รักษา	central	(gonadotrophin	dependent)	

precocious	puberty	เพยีงกรณเีดยีว	โดยมเีปา้หมายสำคญั	

ประการหนึ่งคือการป้องกันไม่ให้เด็ก	ตัวเตี้ยจนเกินไป

	 ประสิทธิผลของยากลุ่มนี้ในการเพิ่มความสูงขึ้นกับการ	

ที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย	

และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	 ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มี	

รายงานในต่างประเทศหลังการรักษาจะมีความสูงเพ่ิมข้ึนกว่า	

ที่ทำนายไว้ในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษา	 โดยในงานวิจัยหนึ่ง	

ซึ่งมีผู้ป่วยรวม	98	 ราย	พบว่าเด็กหญิงจำนวน	80	คนมี	

ความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ	 10	 เซนติเมตร	 และ	

เด็กชายจำนวน	18	คน	มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ	8	

เซนติเมตร	 แต่ท้ังเด็กหญิงและเด็กชายยังคงมีความสูงเฉล่ีย	

ต่ำกว่าความสูงเฉลี่ยของบิดาและมารดา	ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วย	

54	 คนที่ได้รับการรักษาเร็ว	 (ไม่เกิน	 2	 ปีนับจากเริ่มมี	

ความผิดปกติ)	 ที่มีความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่าความสูงเฉลี่ย	

ของบดิาและมารดา	และในผูป้ว่ยกลุม่นีม้	ี21	คนทีม่คีวามสงู	

เฉลี่ยเกินกว่าความสูงเฉลี่ยของบิดาและมารดา

	 แม้	 leuprorelin	 ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยในหลาย	

ข้อบ่งใช้นอกเหนือจาก	 central	 precocious	 puberty	 

ได้แก่	 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม	 endometriosis	

เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก	 และมะเร็งเต้านมในสตรีวัยก่อน	

หมดประจำเดือน	 แต่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก

แห่งชาติได้อนุมัติยานี้เป็นยาในบัญชี	 จ(2)	 เฉพาะข้อบ่งใช้	

central	 precocious	 puberty	 เนื่องจาก	 เมื่อมีข้อบ่งชี้	

ในการใช้ยา	GnRH/LHRH	analog	เป็นทางเลือกเดียวใน	

การรักษาภาวะดังกล่าว

	 ทั้งนี้	 ข้อบ่งใช้อื่นที่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นมีวิธีการรักษา	

หรือยาอื่นที่ใช้รักษาได้ดีอยู่แล้ว	 และการนำไปใช้จะไม่เกิด	

ความคุ้มค่า	เนื่องจาก	leuprorelin	ไม่ใช่ยาจำเป็นในมะเร็ง	

ต่อมลูกหมาก	 และมีประสิทธิผลไม่ต่างกับการให้เคมีบำบัด	

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้เคมีบำบัดหรือผ่าตัดได้	 ให้ใช้	

ทางเลือกอื่น	 เช่น	 ฉายแสง	 ซึ่งการใช้ยานี้ในโรคมะเร็ง 

ต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ	

35	ล้านบาทต่อ	1	QALY	ส่วนการใช้ในมะเร็งเต้านมก็มี	

ทางเลอืกอืน่ในการรกัษาไดด้	ีและเปน็มาตรฐานอยูแ่ลว้	เชน่	

tamoxifen	(ค)	ใน	adjuvant	therapy	เป็นต้น	ส่วนมาตรฐาน	

การรกัษา	endometriosis	คอืการผา่ตดั	และไมม่หีลกัฐานวา่	

leuprorelin	 มีประสิทธิผลและความปลอดภัยเหนือกว่า	

combined	oral	 contraceptives,	progestogens	หรือ	

medroxyprogesterone	acetate	injection	(ก)	ในการ	

ลดอาการปวดจาก	endometriosis

	 ข้อบ่งใช้อื่นที่อาจมีที่ใช้ได้แก่การใช้ในกรณีผู้มีบุตรยาก	

และการใช้ก่อนการผ่าตัดมดลูก	 ซึ่งจะช่วยลดการเสียเลือด

ขณะผา่ตดั	ชว่ยลดขนาดของเนือ้งอกกลา้มเนือ้	และชว่ยให	้

ผ่าตัดผ่านทางช่องคลอดได้ง่ายขึ้น	 ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน 

ประสิทธิผลของยาเพื่อใช้ก่อนการผ่าตัด

8 Leuprorelin	acetate
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	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

8.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 gonadotropin-dependent	 precocious	 puberty	

(GDPP)	(หรือท่ีเรียกว่า	central	precocious	puberty	หรือ	

true	precocious	puberty)	มสีาเหตจุากการพฒันาของแกน	

แห่งการเจริญพันธุ์	 (hypothalamic-pituitary-gonadal	

axis)	โดยไม่พบพยาธิสภาพในสมองหรือสาเหตุใดๆ	ท่ีกระตุ้น	

ให้ไฮโพทาลามัสหลั่ง	gonadotropin	releasing	hormone	

(GnRH)	อยา่งไมเ่หมาะสมกบัวยั	จนนำไปสูก่ารพฒันาอยา่ง	

สมบูรณ์ของลักษณะทางเพศทุติยภูมิก่อนเวลาอันควร

	 GnRH	 ที่หลั่งจะกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่ง	 follicle	

stimulating	hormone	(FSH)	และ	luteinizing	hormone	

(LH)	ซ่ึงฮอร์โมนท้ังสองจะไปกระตุ้นรังไข่ให้สร้างเอสโตรเจน	

และกระตุ้นอัณฑะให้สร้างเทสโตสเตอโรน	 ในปริมาณที่	 

เหมือนกับเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	 (ดูข้อความในกรอบ)	

จนเกิดการพัฒนาลักษณะทางเพศทุติยภูมิก่อนวัย	 ได้แก่	

กอ่นอาย	ุ8	ปใีนเพศหญงิและกอ่นอาย	ุ9	ปใีนเพศชาย	โดย	

ท้ังเด็กหญิงและเด็กชายจะมีขนข้ึนบริเวณอวัยวะเพศ	นอกจาก	

นีเ้ดก็หญงิจะมกีารเจรญิของเตา้นม	สว่นเดก็ชายจะมอีณัฑะ	

ขยาย	(ปริมาตร	>	4	มิลลิลิตร	หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง	>	2.5	

เซนติเมตร)	ร่วมด้วย	ภาวะ	GDPP	พบในเด็กหญิงได้บ่อย

กว่าเด็กชายมาก

	 เดก็เหลา่นีจ้ะมสีว่นสงูเพิม่ขึน้ดว้ยอตัราเรง่ในระยะแรก	

ทำใหส้งูกวา่เดก็อืน่ทีม่อีายเุทา่กนั	แตเ่นือ่งจากการเดก็เหลา่นี	้

มอีายกุระดกูลำ้หนา้อายจุรงิ	(ดขูอ้ความในกรอบ)	เนือ่งจาก	

การกระตุน้ของฮอรโ์มนเพศ	การเพิม่ความสงูจะหยดุลงเมือ่	

มีพัฒนาการทางเพศท่ีสมบูรณ์เน่ืองจากเอพิไฟซิส	(ส่วนปลาย	

ของกระดกูทอ่นยาวของรา่งกาย)	ไดเ้ชือ่มตดิกบักระดกูทอ่น	

กลาง	 (ไดอาไฟซิส)	 เด็กที่สูงเร็วเหล่านี้ในที่สุดจะมีตัวเตี้ย	

หากไม่ได้รับการแก้ไข

	 การใช้	GnRH/LHRH	analog	ในการรักษา	GDPP	จึง	

เป็นการรักษาท่ีตรงกับกลไกการเกิดโรค	ซ่ึงหากใช้อย่างถูกต้อง	

จะเป็นยาท่ีมีประสิทธิผลดีและมีความปลอดภัยสูง	แต่มีปัญหา	

การใช้ยาไม่ตรงตามข้อบ่งชี้และแนวทางการรักษา	เช่นใช	้

เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสูงให้กับเด็กที่ไม่เข้าข่าย

ที่ควรได้รับการรักษา	หรือใช้ไปนานเกินความจำเป็น	ทำให้

เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง		

บัญชียาหลักแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางกำกับการใช้ยา	

นี้ขึ้น	 เพื่อให้มีการใช้ยานี้อย่างสมเหตุผล	 นำไปสู่การใช้ยา	

อย่างคุ้มค่า	ซึ่งเมื่อมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้	

อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบ	

ประกนัสขุภาพและสวสัดกิารดา้นสขุภาพของประเทศ	สง่ผล	

ให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับยาอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ถูกปฏิเสธยาที่	

สมควรได้รับ

	 การใช้	GnRH/LHRH	analog	เพื่อเพิ่มความสูงในผู้ที่

ไม่มีข้อบ่งชี้	เช่นตัวเตี้ยโดยไม่มีสาเหตุ	จะมีโอกาสมากกว่า	

ร้อยละ	80	ที่จะสูญเสียความหนาแน่นของมวลกระดูก	ใน	

ระดับมากกว่า	 1	 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย	

ของประชากรทั่วไป	 ประโยชน์ที่ได้จึงไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่	

เกิดขึ้น

	 สำหรับจำนวนผู้ป่วย	 central	 precocious	 puberty	

ไม่มีข้อมูลในระดับชาติ	 แต่มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี	

พบประมาณ	50-60	ราย/ปี	ส่วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

พบประมาณ	40-50	ราย/ปี

8.1.1 ภาวะ	central	(gonadotropin	dependent)
precocious	puberty	

เกณฑ์การวินิจฉัย	GDPP	ด้วยระดับของฮอร์โมน

อายุกระดูกล้ำหน้าอายุจริงหมายถึง

	 ระดับ	 luteinizing	 hormone	 (LH)	 มีระดับสูงเหมือน	
เด็กเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	(pubertal	LH	level)	กล่าวคือ	มี	
basal	 LH	มากกว่า	 0.3-0.5	 IU/L	 หรือ	 peak	 LH	หลัง	
กระตุ้นด้วย	gonadotropin-releasing	hormone	(GnRH)	
มากกว่า	 6	 IU/L	 (ICMA)	 หรือมากกว่า	 10	 IU/L	 (RIA)	
หรือระดับ	LH/FSH	หลังกระตุ้นด้วย	GnRH	มากกว่า	1

	 มีอายุมากกว่า	1.0	SD	ของอายุตามปฏิทิน	อย่างรวดเร็ว	
ภายใน	6-12	เดือน

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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	 เปา้หมายสำคญัในการรกัษา	GDPP	คอืการชว่ยใหผู้ป้ว่ย	

เป็นหนุ่มสาวในวัยปกติ	 ไม่ให้มีปัญหาทางด้านจิตใจ	 และ		

ปอ้งกนัการลว่งละเมดิทางเพศในเดก็	ซึง่รา่งกายเปน็หนุม่สาว	

แตจ่ติใจมกัจะเปน็เดก็	นอกจากนัน้ชว่ยใหค้วามสงูสดุทา้ยดี

ขึ้นจนเกือบปกติตามศักยภาพทางพันธุกรรม

	 เด็กที่มีภาวะนี้จะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 แต่	

จะมผีลกระทบทางดา้นจติใจและพฤตกิรรมของเดก็ได	้ไดแ้ก	่

ปัญหาการเข้าสังคม	และอาจมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม	

เด็กที่มีภาวะนี้อาจมีความสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเด็ก	

ในวยัเดยีวกนั	แตใ่นทีส่ดุอาจมสีว่นสงูนอ้ยกวา่ทีค่วรจะเปน็

ตามศักยภาพทางพันธุกรรมของครอบครัว	

	 แพทยไ์มค่วรละเลยในการหาสาเหตขุองการเกดิ	preco-

cious	 puberty	 เช่น	 การมีรอยโรคในสมองส่วนกลาง	

โรคไทรอยด์เป็นพิษ	หรือ	McCune-Albright	syndrome	

เป็นต้น	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็น	GDPP	จึง	

ควรได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียด	ร่วมกับ	

การตรวจสมองและต่อมใต้สมองด้วย	 MRI	 ตามเกณฑ์ที่	

กำหนด	 (ดูข้อความในกรอบ)	 และอาจตรวจ	 ultrasound	

pelvis	 ในเด็กหญิง	 เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับสาเหตุ	

ของการเกิดโรค

	 การให้ยาควรเริ่มในขนาดต่ำ	 และปรับขนาดยาหลัง	

ให้ยาไปแล้ว	3-6	เดือน	หากระดับ	peak	LH	ยังคงสูงอยู่	

โดยระยะเวลาการรกัษาไมส่ามารถกำหนดไดแ้นน่อน	ผูป้ว่ย	

แต่ละรายใช้ระยะเวลาการรักษาไม่เท่ากัน	(ดูข้อความในกรอบ) 

เกณฑ์การทำ	MRI	ในผู้ป่วย	GDPP

เกณฑ์การหยุดยา	GnRH/LHRH	analog

อายุจริงและอายุกระดูกของผู้ป่วยที่กำหนดว่าควรใช้	
GnRH/LHRH	analog	หรือไม่

	 พิจารณาทำ	 MRI	 ในเด็กชายทุกรายและเด็กหญิงที่	
เริ่มมีอาการเมื่ออายุต่ำกว่า	7	ปี	หรือเด็กหญิงที่เริ่มมีอาการ	
เมื่ออายุมากกว่า	7	ปี	และตรวจร่างกายพบสิ่งผิดปกติ

	 การหยดุยา	ใหพ้จิารณาอายกุระดกูเปน็หลกั	คอืใหห้ยดุยา	
เมื่ออายุกระดูก	(bone	age)	13	ปี	ขึ้นไปในเด็กหญิง	หรือ	
14	ปคีรึง่	ขึน้ไปในเดก็ชาย	โดยอายจุรงิ	(chronological	age)	
ควรมากกว่า	9	ปี	ขึ้นไปในเด็กหญิง	และ	มากกว่า	10	ปี	
ขึ้นไปในเด็กชาย	 (เนื่องจากต้องพิจารณาในด้านความพร้อม	
ของร่างกาย	หรือ	maturity	ของเด็กด้วย)	

ก.	อายทุีเ่ริม่ใชย้า	ในเดก็หญงิไมม่ากกวา่	11	ป	ีหรอื	เดก็ชาย	
ไม่มากกว่า	12	ปี	
ข.	ไมเ่ปน็ผูป้ว่ยทีม่ารบัการรกัษาชา้มาก	กลา่วคอื	อายกุระดกู	
มากกว่า	12.5	ปี	ในเด็กหญิง	หรือมากกว่า	14	ปี	ในเด็กชาย	
เน่ืองจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการใช้ยาในขณะท่ีอายุกระดูก	
เจริญมากแล้ว	จะช่วยให้ความสูงสุดท้ายเพิ่มขึ้น

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 เด็กที่เริ่มมีอาการตั้งแต่อายุน้อยและตรวจพบได้อย่าง	

รวดเร็วจะได้รับประโยชน์ในแง่ความสูงจากการรักษาด้วย	

GnRH/LHRH	analog	มากทีส่ดุ	ในขณะทีผู่ป้ว่ยจำนวนหนึง่	

แม้ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาแต่ในที่สุดจะมีความสูงที่เป็น	

ปกติได้	 จึงไม่ควรให้ยากับเด็กที่มีอายุจริงหรืออายุกระดูก	

มากเกินไป	 เพราะจะไม่ช่วยให้ความสูงสุดท้ายเพิ่มขึ้น	

(ดูข้อความในกรอบด้านข้าง)
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LEUPRORELIN	ACETATE												 จ(2)

Sterile	 pwdr	 (เฉพาะขนาดยา	 3.75	 mg/ขวด)	 • 
ราคาเฉลี่ย	6,383	บาท	

(ราคาเฉล่ียจัดซ้ือรวมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

6,315.25	บาท)

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้

•	 central	 (gonadotrophin	 dependent)	 precocious	
puberty	

คำเตือนและข้อควรระวัง 

ติดตามความหนาแน่นของมวลกระดูก	 โดยเฉพาะเมื่อให้	

การรกัษากบัผูป้ว่ยในชว่งทีเ่ปน็วยัรุน่	•	ผูผ้ลติเตอืนวา่ความ	
ปลอดภัยของยานี้ในการใช้ระยะยาวในเด็กยังไม่ได้รับ	

การยืนยัน

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่ภูมิไวเกินต่อยานี้	 และ	mannitol	 ซึ่งยานี้มี	mannitol	

เป็นส่วนประกอบ	

ผลข้างเคียง	

ความดนัเลอืดเปลีย่นแปลง	ปวดศรีษะ	อารมณเ์ปลีย่นแปลง	

รวมถงึการซมึเศรา้	ปฏกิริยิาภมูไิวเกนิรวมถงึลมพษิ	คนั	ผืน่	

หอบหดื	และแอนาฟแิลก็ซสิ	การเปลีย่นแปลงของหนงัศรีษะ	

และเส้นผม	น้ำหนักเปลี่ยนแปลง	การมีเลือดประจำเดือนที่

มสีาเหตจุากขาดฮอรโ์มน	มถีงุนำ้ในรงัไข	่(อาจตอ้งหยดุใชย้า)	

เตา้นมบวมและกดเจบ็	(ทัง้เพศชายและเพศหญงิ)	การมอง	

เหน็ผดิปกต	ิความรูส้กึสมัผสัเพีย้น	เกดิปฏกิริยิา	ณ	บรเิวณ	

ที่ฉีด

ขนาดยาและวิธีให้ยา	

•	สำหรับภาวะ	central	 (gonadotrophin	dependent)	
precocious	puberty

การฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดทางใต้หนัง

เด็ก	0.1-0.15	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทุก	4	สัปดาห์	หลังจาก	

ใช้ยาไปแล้ว	 3-6	 เดือน	 หากขนาดยาดังกล่าวไม่สามารถ	

ลดระดับฮอร์โมนลงได้	(peak	LH	หลังฉีดยา	1-2	ชั่วโมง	

ควรน้อยกว่า	4-5	IU/L)	ให้ปรับขนาดยา	เพิ่มได้จนถึง	0.3	

มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทุก	4	สัปดาห์	

คำแนะนำในการฉีดยา

ผสมยาอย่างถูกวิธีด้วยตัวทำลายที่มาพร้อมกับยา	 เขย่า 

ผงยาใหก้ระจายตวัสมำ่เสมอในตวัทำละลาย	จะไดย้าแขวน	

ตะกอนลักษณะคล้ายนม	 อย่าใช้ยานั้นถ้าผงยาบางส่วนยัง	

ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นยาแขวนตะกอน	 เนื่องจากจะทำให้ผู้ป่วย	

ได้ขนาดยาไม่ครบถ้วน	 เมื่อผสมแล้วยาจะตกตะกอน	

อย่างรวดเร็ว	จึงควรฉีดยาให้กับผู้ป่วยในทันทีที่ผสมเสร็จ	

เขย่ายาแขวนตะกอนดังกล่าวซ้ำหากยาตกตะกอน	อย่าเก็บ

ยาที่ผสมแล้วไว้ใช้อีกเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของสารกันเสีย

ในยาที่ผสม	ควรสลับตำแหน่งที่ฉีดยาเป็นระยะๆ	และห้าม	

ฉีดยานี้เข้าทางหลอดเลือด

ระยะเวลาในการรักษา 

ดูข้อมูลในกรอบด้านบน	•	แนะนำให้หยุดใช้ยาก่อนอายุ	11	ปี	
ในเด็กผู้หญิง	และก่อนอายุ	12	ปี	ในเด็กผู้ชาย

8.2	เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

Prescription note

	 ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ยาในขนาด	 0.15-0.3	 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/ครั้ง	ทุก	28	วัน	และแนะนำให้ใช้ยาอย่างน้อยครั้ง
ละ	7.5	มิลลิกรัม	โดยระบุว่าเด็กเล็กต้องการยาเป็นมิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมสูงกว่าเด็กโต	 และแนะนำให้ปรับขนาดยาครั้งละ	
3.75	 มิลลิกรัมทุก	 4	 สัปดาห์	 จนกว่าจะควบคุมระดับของ	
ฮอร์โมนในเลือดได้	
	 ขนาดยาเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับเด็กหญิงที่มี	
อายุน้อยกว่า	 8	 ปี	 และเด็กชายที่มีอายุน้อยกว่า	 9	 ปี	 คือ	
ใหย้าครัง้ละ	7.5,	11.25	และ	15	มลิลกิรมั	สำหรบัผูม้นีำ้หนกัตวั	
<	25,	25-37.5	และ	>	37.5	กิโลกรัม	ตามลำดับ

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <
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แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

8.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	leuprorelin	acetate	จากหน่วยงาน	

สทิธปิระโยชนก์อ่นการรกัษา	(pre-authorization)	การอนมุตั	ิ

แตล่ะครัง้มรีะยะเวลา	12	เดอืน	เมือ่ครบกำหนดใหข้ออนมุตั	ิ

ใหม่ทุกคร้ัง	โดยขออนุมัติในกำหนดเวลาไม่เกิน	30	วัน	หลังจาก	

วันครบกำหนด	 เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	

โดยมีการลงทะเบียนทั้งแพทย์	และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิข้ึนไป	ซ่ึงมีความพร้อม	

ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยและติดตามผล	

การรักษา	

	 2.2	กรณีเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิที่มีคุณสมบัติ	

ตามเกณฑ์ข้างต้น	 ให้สถานพยาบาลแจ้งความประสงค์ต่อ	

หนว่ยงานกำกบัดแูลการสัง่ใชย้าบญัช	ีจ(2)	เพือ่ขออนมุตัแิละ	

ลงทะเบียนสถานพยาบาลแต่ละแห่งเป็นกรณีๆ	ไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ	และ	

เมตะบอลิสม	 ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาลท่ีได้รับการอนุมัติ	

ในข้อ	2

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	leuprorelin	acetate	ในภาวะ	central	

(gonadotrophin	dependent)	precocious	puberty	โดยม	ี

เกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็น	central	precocious	

puberty	ที่มีการพัฒนาทางเพศทุติยภูมิ	(secondary	sex	

characteristics)	ก่อนอายุ	8	ปีในเด็กหญิง	หรือก่อนอายุ	

9	ปีในเด็กชาย

	 4.2	มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบทุกข้อดังต่อไปน้ี 

	 	 4.2.1	ระดับ	luteinizing	hormone	(LH)	มีระดับ

สูงเหมือนเด็กเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว	 (pubertal	 LH	 level)	

กล่าวคือ		มี	basal	LH	มากกว่า	0.3-0.5	IU/L	หรือ	peak	

LH	หลงักระตุน้ดว้ย	gonadotrophin-releasing	hormone	

(GnRH)	มากกว่า	6	IU/L	(ICMA)	หรือมากกว่า	10	IU/L	(RIA)	

หรือระดับ	LH/FSH	หลังกระตุ้นด้วย	GnRH	มากกว่า	1

	 	 4.2.2	อายุกระดูกล้ำหน้าอายุจริง	 กล่าวคือ	 มีอายุ	

มากกว่า	1.0	SD	ของอายุตามปฏิทิน	อย่างรวดเร็วภายใน	

6-12	เดือน	

	 	 4.2.3	ผลการทำ	MRI	ของสมองและต่อมใต้สมอง	

โดยพิจารณาทำ	MRI	ในเด็กชายทุกรายและเด็กหญิงที่เริ่ม

มีอาการเม่ืออายุต่ำกว่า	7	ปี	หรือเด็กหญิงท่ีเร่ิมมีอาการเม่ือ	

อายุมากกว่า	7	ปี	และตรวจร่างกายพบสิ่งผิดปกติ

หมายเหตุ	 อาจเพิ่มผลการตรวจอื่นได้ตามความจำเป็นเช่น	

ultrasound	pelvis	ในเพศหญิง

	 4.3	อายทุีเ่ริม่ใชย้า	leuprorelin	acetate	ในเดก็หญงิไม	่

มากกว่า	11	ปี	หรือเด็กชายไม่มากกว่า	12	ปี	

	 4.4	ไม่เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาช้ามาก	กล่าวคือ	อายุ	

กระดูกมากกว่า	12.5	ปี	ในเด็กหญิง	หรือมากกว่า	14	ปี	

ในเด็กชาย	 เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการใช้ยาใน	

ขณะที่อายุกระดูกเจริญมากแล้ว	จะช่วยให้ความสูงสุดท้าย

เพิ่มขึ้น

	 4.5	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.6	มีการกรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนา 

บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่ใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 5.1	ขนาดยาท่ีแนะนำให้ใช้	100-150	ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

IM	หรือ	SC	ทุก	4	สัปดาห์	

	 5.2	หลงัจากใชย้าไปแลว้	3-6	เดอืน	หากขนาดยาดงักลา่ว	

ไม่สามารถลดระดับฮอร์โมนลงได้	 (peak	 LH	 หลังฉีดยา	

1-2	ชัว่โมง	ควรนอ้ยกวา่	4-5	IU/L)	ใหป้รบัขนาดยาเพิม่ไดจ้น	

ถึง	300	ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม	ทุก	4	สัปดาห์

8.3.1 ภาวะ	 central	 (gonadotrophin	 dependent)	
precocious	puberty

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา



Leuprorelin acetate

105คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <

6.	ระยะเวลาในการรักษา

	 6.1	ระยะเวลาการรักษาไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน 

ผู้ป่วยแต่ละรายใช้ระยะเวลาการรักษาไม่เท่ากัน	 โดยให้ขอ

อนุมัติการใช้ยาจากหน่วยงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	

จ(2)	ทุก	1	ปี

	 6.2	การหยุดยา	leuprorelin	acetate	ให้พิจารณาอายุ	

กระดูกเป็นหลัก	คือให้หยุดยาเมื่ออายุกระดูก	(bone	age)	

13	ปี	ขึ้นไปในเด็กหญิง	หรือ	14	ปีครึ่ง	ขึ้นไปในเด็กชาย	

โดยอายุจริง	 (chronological	 age)	 ควรมากกว่า	 9	 ปี	

ขึ้นไปในเด็กหญิง	 และมากกว่า	 10	 ปี	 ขึ้นไปในเด็กชาย 

(เนือ่งจากตอ้งพจิารณาในดา้นความพรอ้มของรา่งกาย	หรอื	

maturity	ของเด็กด้วย)	
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107คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)
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Liposomal amphotericin B

109คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

	 Amphotericin	B	เป็นยาปฏิชีวนะต้านเชื้อราที่ผลิตได้

จาก	Streptomyces	nodosus	เป็นยาซ่ึงมีอาการไม่พึงประสงค์	

ที่สำคัญคือพิษต่อไตซึ่งมีความสัมพันธ์กับขนาดยาที่ใช้	

การปรบัขนาดยาเพิม่ขึน้ทำไดย้าก	จงึมกีารผลติยาในรปูแบบ	

ลิพิดซึ่งมีหลายรูปแบบ	(เช่น	liposomal	amphotericin	B	

และ	amphotericin	B	lipid	complex	หรือ	amphotericin	

B	sodium	cholesteryl	sulfate)	ขึ้น	เพื่อลดผลข้างเคียง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พษิตอ่ไตและปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ขณะใหย้า	

โดยฤทธิต์า้นเชือ้ราไมด่อ้ยลง	รปูแบบยาทีจ่ดัเปน็ยาในบญัชี

ยาหลกัแหง่ชาตคิอื	liposomal	amphotericin	B	เรยีกยอ่ๆ	

ว่า	LAmB	

	 Amphotericin	B	ออกฤทธ์ิต้านเช้ือราโดยจับกับสเตอรอล	

ในเยื่อหุ้มเซลล์	 ซึ่งยาสามารถจับได้ทั้งสเตอรอลในเยื่อหุ้ม	

เซลลข์องมนษุยแ์ละเชือ้รา	แตจ่บักบัเออโกสเตอรอลซึง่เปน็

สเตอรอลในเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อราได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลซึ่ง	

เป็นสเตอรอลในเย่ือหุ้มเซลล์มนุษย์	จึงทำให้นำ	amphotericin	

B	มาใช้ทางคลินิกได้	การจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ส่งผลให้เยื่อหุ้ม

เซลล์เสียสภาพ	เป็นเหตุให้สูญเสียโพแทสเซียมและสารต่างๆ	

ในเซลล์	อาการไม่พึงประสงค์บางประการของ	amphotericin	

B	เช่น	การสูญเสียอิเล็กโทรไลต์และพิษต่อไตอาจอธิบายได้

จากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ข้างต้นของยา

	 จากงานวิจัยทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบพิษของยาต่อไต	

โดยกำหนดให้พิษต่อไตหมายถึงการเพิ่มขึ้นของครีแอทินิน	

ในเลือด	 1	 เท่าตัวเทียบกับค่าก่อนให้ยา	 พบว่า	 LAmB	

เกิดพิษต่อไตระหว่างร้อยละ	0-19	 เมื่อใช้ยาในขนาด	1-5	

มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	และ	conventional	amphotericin	

B	(CAmB)	เกิดพิษต่อไตร้อยละ	12-64	เมื่อใช้ยาในขนาด	

0.6-1	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน

	 แมว้า่ยาในรปูแบบลพิดิมคีวามเปน็พษิตำ่กวา่	conven-

tional	amphotericin	B	แต่ไม่ควรเลือกใช้เป็นลำดับแรก	

โดยปราศจากเงือ่นไขสนบัสนนุ	เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยตอ่ผูป้ว่ย

หนึ่งราย	สูงประมาณ	5	แสน	ถึง	1	ล้านบาท	และมีผู้ป่วย	

บางรายเท่านั้นที่ไม่สามารถทนต่อการใช้	 conventional	

amphotericin	B	ได้	นอกจากนี้สำหรับเชื้อราบางชนิดอาจ

รักษาได้ด้วยยาต้านเช้ือราอ่ืนท่ีมีความเป็นพิษต่ำ	มีประสิทธิผล	

การรักษาที่ดี	และมีราคาถูกกว่า	เช่น	fluconazole,	 itra-

conazole,	voriconazole,	และ	caspofungin	เป็นต้น

	 การใช้ยาต้านเชื้อราในรูปแบบลิพิด	 ให้เกิดประโยชน์	

สูงสุด	จำเป็นต้องใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ	

และใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการส่ังใช้ยาอย่าง	

เคร่งครัด

9 Liposomal	Amphotericin	B

	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

9.1 ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 invasive	fungal	infection	หมายถงึ	โรคตดิเชือ้ราชนดิ	

รุนแรงท่ีมีการบุกรุกเข้าสู่เน้ือเย่ือและอวัยวะต่างๆ	ของร่างกาย	

เช่นผิวหนัง	 ไซนัส	 เพดานปาก	 ลูกตา	 ปอด	 หัวใจ	 และ	

ระบบประสาทส่วนกลาง	เป็นโรคท่ีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล	

เป็นเวลานานและมีอัตราตายสูง	(60-90%)	ส่วนใหญ่มัก	

เกิดกับผู้ป่วยท่ีมีความต้านทานโรคต่ำและผู้ป่วยหนักข้ันวิกฤต	

เชื้อราที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ	 Candida	 ซึ่งเป็นเชื้อราใน	

กลุม่ของ	yeast	พบไดป้ระมาณรอ้ยละ	70-90	และ	Asper-

gillus	 ซึ่งเป็นเชื้อราในกลุ่มของ	 mould	 พบได้ประมาณ	

ร้อยละ	10-20	

	 การรักษาโรคติดเช้ือราบุกรุก	เช่น	invasive	candidiasis	

และ	aspergillosis	มคีา่ใชจ้า่ยสงู	ซึง่หากวนิจิฉยัไดเ้รว็และ	

ให้การรักษาด้วยยาต้านเชื้อราที่เหมาะสม	 จะช่วยลดความ

พิการและอัตราการตายได้	 ทั่วโลกพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ	

โรคนี้อย่างรวดเร็ว	

 amphotericin	B	(ค)	และ	voriconazole	เปน็ยาหลกั	

สำหรับการรักษา	invasive	aspergillosis	หากตอบสนอง	

ไม่ดีหรือผู้ป่วยทนต่อยา	 amphotericin	 B	 ไม่ได้อาจใช้	

itraconazole	(ง)	หรือ	caspofungin	เป็นยาทางเลือก

	 สำหรับ	invasive	candidiasis	ใช้	amphotericin	B	

(ค)	เป็นยาหลักเช่นเดียวกัน	อาจใช้	fluconazole	ชนิดฉีด	

(ค)	เป็นยาแทนเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้	amphotericin	B	

ได้	โดยมี	caspofungin	หรือ	voriconazole	เป็นทางเลือก	

ถัดไปหากเชื้อแคนดิดาดื้อต่อ	 fluconazole	 กรณีที่เชื้อดื้อ	

ตอ่การรกัษาดว้ย	amphotericin	B	เดีย่ว	อาจเสรมิการรกัษา	

ด้วย flucytosine

9.1.1	โรค	invasive	fungal	infections	ในผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถทนต่อยา	conventional
amphotericin	B	

ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ <
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	 Cryptococcosis	เปน็โรคทีพ่บไดไ้มบ่อ่ย	แตเ่ปน็โรคตดิ	

เชื้อราของเยื่อหุ้มสมองที่พบได้บ่อยที่สุด	 ทางเลือกแรกใน	

การรักษาในช่วงแรกใช้	 amphotericin	 B	 (ค)	 ร่วมกับ	

flucytosine	นาน	2	สัปดาห์	ตามด้วย	fluconazole	(ก)	

ทางปากอีก	8	สัปดาห์หรือจนกว่าจะเพาะเชื้อได้ผลลบ		

	 Amphotericin	B	เป็นยาหลักสำหรับการรักษา	histo-

plasmosis	ที่รุนแรง	สำหรับโรคที่มีความรุนแรงน้อยลงใน

ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคปกติอาจใช้	 ketoconazole	 (ก)	

หรือ	itraconazole	

	 ผูป้ว่ยทีม่ภีมูติา้นทานโรคตำ่	อาจตอ้งไดร้บัยาเพือ่ปอ้งกนั	

การตดิเชือ้ราอยา่งตอ่เนือ่ง	ยาหลกัทีใ่ชเ้ปน็ยาในกลุม่	azole	

ชนิดกินได้แก่	fluconazole	(ก)	ketoconazole	(ก)	และ	

itraconazole	โดย	fluconazole	เปน็ยาทีด่ดูซมึไดด้กีวา่ยาอ่ืน	

และจัดว่ามีพิษน้อยกว่า	 ketoconazole	 สำหรับการรักษา	

ระยะยาว

	 การรักษาโรคติดเชื้อราร้ายแรงในเบื้องต้นที่ยังไม่ทราบ	

เชื้อสาเหตุ	(empirical	treatment)	อาจใช้	amphotericin	

B,	 caspofungin,	 voriconazole	 หรือ	 itraconazole	

ในระยะหลังงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้	amphotericin	B	สูตรที่	

เป็นลิพิดเป็นหลัก	ซึ่งพบว่าให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกันใน

แง่ของอัตราตายและการลดลงของไข้	แต่ยาสูตรที่เป็นลิพิด

ช่วยลดการกำเริบของโรค	(breakthrough	fungal	infection)	

ลดอาการขา้งเคยีงขณะใหย้าไดแ้กอ่าการไข	้อาการหนาวสัน่	

(chill)	อาการหนาวสะทา้น	(rigor)	และลดอตัราการเกดิพษิ	

ต่อไต

	 อย่างไรก็ตามพิษของ	 amphotericin	 B	 อาจลดลงได้	

โดยการให้ยาในอัตราที่ช้าลง	 ใช้เวลาให้ยานานขึ้น	 ซึ่งการ	

หยดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องใน	 24	 ชั่วโมง	

สามารถลดผลข้างเคียงของยาได้	และมีแนวโน้มที่จะลดพิษ

ต่อไตได้มากกว่าการใช้ยาหยดเข้าหลอดเลือดดำใน	 4-6	

ชั่วโมง

9.2		

LIPOSOMAL	AMPHOTERICIN	B	 จ(2)

Sterile	pwdr •	50	mg	ราคาเฉลี่ย	8,000	บาท

(ราคาเฉลี่ยจัดซื้อรวมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	7,895	บาท)

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้  

•	โรค	invasive	fungal	infections	ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ	
ทนต่อยา	conventional	amphotericin	B

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	 ยังไม่มีการศึกษายานี้ในผู้ป่วยโรคตับ	 ควรใช้	

ดว้ยความระมดัระวงั	และตดิตามการทำงานของตบัระหวา่ง	

การให้ยา	 ไตเสื่อม	 โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาใน	

ผู้ป่วยท่ีมีการทำงานของไตลดลง	แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง	

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ใชร้ว่มกบัยาทีม่พีษิตอ่ไต	โดยอาจเพิม่	

ระยะห่างระหว่างยาแต่ละโดส	การตั้งครรภ	์ ใช้เฉพาะเมื่อ	

ประโยชน์มีมากกว่าความเส่ียงจากการใช้ยา	(US	pregnancy	

category	B,	ADEC	category	B3)	หญิงให้นมบุตร	ยัง	

ไม่ทราบว่ายานี้ขับออกทางน้ำนมหรือไม่	แต่เป็นไปได้ที่ยา	

อาจถูกขับออกทางน้ำนมซึ่งอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่	

ร้ายแรงต่อเด็กได้	 การพิจารณาหยุดให้นมบุตรหรือหยุดยา	

ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่มารดาจะได้รับจากยาประกอบด้วย	

เดก็	ไมม่ขีอ้มลูประสิทธผิลและความปลอดภัยของการใชย้า

นี้ในเด็กอายุต่ำกว่า	 1	 เดือน	 ผู้สูงอายุ	 ใช้ยาได้ตามปกติ	

ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ	 อันตรกิริยา	 ห้ามใช้ร่วมกับ	

cidofovir	หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม	

aminoglycoside	 และ	 ciclosporin	 เนื่องจากเสริมฤทธิ์	

การเป็นพิษต่อไต	 corticosteroid	 เนื่องจากเสริมฤทธิ์	 

การสญูเสยีโพแทสเซยีม	คำเตอืนและขอ้ควรระวงัอืน่ๆ ยานี	้

ทำให้เกิดเลือดจาง	โพแทสเซียมต่ำในเลือด	แมกนีเซียมต่ำ	

ในเลือด	 (ดูผลข้างเคียง)	จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังใน 

ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระดับโพแทสเซียมและแมกนีเซียม	

ในเลือด	•	มีรายงานการเกิดแอนาฟิแล็กซิสจากยานี้	หาก
ผูป้ว่ยมีอาการหายใจลำบากในขณะใหย้า	ใหร้บีหยดุยาทนัที

และไม่ควรใช้ยานี้อีก	 •	 มีรายงานความเป็นพิษต่อปอดใน	
ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ร่วมกับการให้เม็ดเลือดขาว

9.2		เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <

ข้อห้ามใช้ 

ผู้ที่ภูมิไวเกินต่อยาหรือส่วนประกอบในตำรับ	 liposomal	

amphotericin	B

ผลข้างเคียง

ร้อยละของผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับประชากรที่ศึกษาและอาจ	

เปลีย่นแปลงจากการให	้premedication	และโรคทีผู่ป้ว่ยเปน็	

อบุตักิารณก์ารลดลงของการทำงานของไตและปฏกิริยิาจาก

การให้ยาน้ีต่ำกว่าอัตราการเกิดผลข้างเคียงจาก	 conventional	

amphotericin	B	

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	(>10%)

บวมนำ้ทีส่ว่นปลาย	บวมนำ้	หวัใจเตน้เรว็	ความดนัเลอืดตำ่	

ความดันเลือดสูง	เจ็บหน้าอก	hypervolemia	•	หนาวสั่น	
นอนไม่หลับ	ปวดศีรษะ	วิตกกังวล	ปวด	ความคิดสับสน	•		
ผืน่	คนั	•	โพแทสเซยีมตำ่ในเลอืด	(31-51%)	แมกนเีซยีมตำ่	

ในเลอืด	(15-50%)	นำ้ตาลสงูในเลอืด	แคลเซยีมตำ่ในเลอืด	

โซเดียมต่ำในเลือด	•	คลื่นไส้	อาเจียน	ท้องร่วง	ปวดท้อง	
ท้องผูก	เบื่ออาหาร	•	เลือดจาง	(27-48%)	ปฏิกิริยาจาก	

การให้เลือด	 เม็ดเลือดขาวน้อยเกิน	 เกล็ดเลือดน้อย	 • 
แอลคาไลน์ฟอสฟาเตสเพิ่มขึ้น	บิลิรูบินสูงในเลือด	เอแอลที	

เพิม่ขึน้	เอเอสทเีพิม่ขึน้	การทดสอบการทำหนา้ทีข่องตบัอืน่ๆ	

ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวผ้ดิปกติ	•	หลอดเลอืดดำอกัเสบ	•	กลา้มเนือ้	
ออ่นแรง	ปวดหลงั	•	พษิตอ่ไต	(14-47%)	ครแีอทนินิเพิม่ขึน้	

(18-40%)	 บียูเอ็นเพิ่มขึ้น	 (7-21%)	 ปัสสาวะมีเลือด	 • 
หายใจลำบาก	ปอดผดิปกต	ิไอ	เลอืดกำเดาไหล	นำ้ในชอ่งเยือ่	

หุ้มปอด	 จมูกอักเสบ	 •	 ปฏิกิริยาจากการให้ยา	 (4-21%)	

ภาวะพิษที่มีสาเหตุจากติดเชื้อ	ติดเชื้อ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยปานกลาง	(2-10%)  

ภาวะหัวใจเสียจังหวะ	หัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว	หัวใจเต้นช้า	

หัวใจหยุด	หัวใจโต	หน้าบวม	หน้าแดง	ความดันเลือดต่ำ	

ขณะเปลีย่นทา่	โรคของลิน้หวัใจ	ความผดิปกตขิองหลอดเลอืด	

หลอดเลือดขยาย	•	ภาวะกายใจไม่สงบ	ความคิดผิดปกติ 
โคม่า	 ซึมเศร้า	 ประสาทสัมผัสผิดเพี้ยน	 เวียนศีรษะ	

ประสาทหลอน	รู้สึกไม่สบาย	อาการประสาทอ่อน	ชัก	ง่วงซึม	

•	 ผมร่วง	 รอยฟกช้ำ	 เนื้อเยื่ออักเสบ	 ผิวหนังแห้ง	 ผื่น	
maculopapular	 rash	จุดเลือดออก	 เพอร์พิวรา	ผิวหนัง	

เปลี่ยนสี	 ผิวหนังผิดปกติ	 แผลที่ผิวหนัง	 ลมพิษ	 ตุ่มพอง	

(vesiculobullous	rash)	•	ภาวะกรดเกินในกระแสเลือด	
สารน้ำโหลดเกิน	 โซเดียมสูงในเลือด	 คลอไรด์สูงในเลือด 

โพแทสเซยีมสงูในเลอืด	แมกนเีซยีมสงูในเลอืด	ฟอสเฟตสงู	

ในเลือด	ฟอสเฟตต่ำในเลือด	โปรตีนต่ำในเลือด	แล็กเททดีไฮ-	

โดรจีเนสเพิ่มขึ้น	 สารไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนเพิ่มขึ้น	 •	
ท้องโต	 อาหารไม่ย่อย	 กลืนลำบาก	 เรอ	 กล้ันอุจจาระไม่ได้	

ท้องอืด	 เลือดออกในทางเดินอาหาร	 อาเจียนเป็นเลือด 

ริดสีดวงทวาร	 เลือดออกที่เหงือกหรือช่องปาก	 ลำไส้อืด 

เยื่อเมือกอักเสบ	โรคของไส้ตรง	ปากอักเสบ	ปากอักเสบเป็น	

แผลเป่ือย	ปากแห้ง	•	เลือดออกจากช่องคลอด	•	ความผิด	
ปกติของการจับเป็นลิ่มของเลือด	 เลือดออก	 โพรทรอมบิน	

ลดลง•	เซลล์ตับเสียหาย	ตับโต	โรคเส้นเลือดดำตับอุดตัน	
•	 อักเสบ	 ณ	 ตำแหน่งที่ฉีดยา	 •	 ปวดข้อ	 ปวดกระดูก	
ดิสโทเนีย	 ปวดกล้ามเนื้อ	 ปวดคอ	 ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน	

หนาวสะทา้น	สัน่	•	เยือ่ตาอกัเสบ	ตาแหง้	เลอืดออกในลกูตา	
•	การทำงานของไตผดิปกต	ิภาวะไตวายเฉยีบพลนั	ปสัสาวะ	
ลำบาก	ไตวาย	โรคไตทีม่สีาเหตมุาจากพษิ	กลัน้ปสัสาวะไมไ่ด	้

•	หอบหืด	ปอดแฟบ	จมูกแห้ง	ไอเป็นเลือด	hyperventila-
tion)	คอหอยอักเสบ	ปอดอักเสบ	ปอดบวมน้ำ	respiratory	

alkalosis	ภาวะการหายใจบกพรอ่ง	ภาวะการหายใจลม้เหลว	

ไซนัสอักเสบ	ภาวะเลือดขาดออกซิเจน	•	ปฏิกิริยาภูมิแพ้	
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	graft-versus-host	disease	

เริม	สะอึก	เหงื่อออกมาก

ผลข้างเคียงที่ได้รับรายงานหลังยาออกสู่ตลาด	 และ/หรือ	

case	 report	•	ภาวะแกรนูโลไซต์น้อย	บวมน้ำกดไม่บุ๋ม	
หลอดลมหดเกร็ง	 เขียวคล้ำ/hypoventilation	 ลักษณะ	

ผิวหนังแดง	กระเพาะปัสสาวะอักเสบมีเลือดออก

ขนาดยาและวิธีให้ยา 

Prescription note

	 ขนาดยาของ	 liposomal	 amphotericin	 B	 แตกต่าง	
จากขนาดยาของ	conventional	amphotericin	B	(ampho-
tericin	 B	 deoxycholate)	 และ	 amphotericin	 B	 ใน	
รูปแบบลิพิดอื่นๆ	และยาแต่ละชนิดไม่สามารถใช้แทนกันได้

การให้ทางหลอดเลือดดำด้วยการปล่อยให้ยาไหลอย่างต่อเน่ือง 

(intravenous	infusion)

ผู้ใหญ่และเด็กอาย ุ	1	เดือนขึ้นไป	3-5	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	

ให้ยาวันละ	1	ครั้ง	โดยให้ยาทางหลอดเลือดดำในเวลา	2	

ชั่วโมง	(ลดลงเหลือ	1	ชั่วโมงได้หากผู้ป่วยทนยาได้ดี)
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2.	 ควรหยุดยา	liposomal	amphotericin	B	เมื่อ

	 2.1	 สามารถใช้ยาต้านเชื้อราชนิดอื่นในการรักษาได้ผล

ไม่แตกต่างกันหรือดีกว่า	เช่น	ดูจากผลเพาะเชื้อ

	 2.2	 ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาภายใน	7	วันหลัง	

ให้ยา	ซึ่งหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 •	มีการดำเนินโรคต่อเนื่อง	(persistent)	เช่น	ผล	
เพาะเชื้อในกระแสเลือดขึ้นเชื้อตลอด

	 	 •	อาการทางคลนิกิรนุแรงมากขึน้	หรอืภาพรงัสแีสดง	
ความผิดปกติมากข้ึนโดยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอ่ืน

	 	 •	ทราบวา่เชือ้ดือ้ตอ่ยา	liposomal	amphotericin	

B	จากผลเพาะเชื้อ

วิธีกรองและเจือจาง 

•	 คำนวณปริมาตรของสารแขวนตะกอน	 (4	 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร)	 ที่จะนำมาเจือจาง	 และดูดสารแขวนตะกอนใน 
ปริมาณดังกล่าวด้วยกระบอกฉีดยาที่ปราศจากเชื้อ	

•	 ใส่ตัวกรองขนาด	 5	 ไมโครเมตรที่ให้มาเข้ากับปลาย	
กระบอกฉีดยา	จากน้ันฉีดสารแขวนตะกอนผ่านตัวกรองเข้าไป	
ผสมกับ	 D5W	 ที่เตรียมไว้ใช้ตัวกรองเพียง	 1	 อันต่อ	 1	
ขวดยา

•	สารแขวนตะกอนต้องได้รับการเจือจางด้วย	D5W	เพื่อ	
ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้สดุทา้ย	1-2	มลิลกิรมั/มลิลลิติร	กอ่นทีจ่ะ	
นำไปปล่อยให้ยาไหลอย่างต่อเนื่องเข้าสู่หลอดเลือดดำของ	
ผู้ป่วย

•	สำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก	การให้ยาในความเข้มข้นที่
ตำ่กวา่ขา้งตน้	(0.2-0.5	มลิลกิรมั/มลิลลิติร)	อาจเหมาะสมกวา่	

เพราะจะทำให้ได้ปริมาตรของสารแขวนตะกอนที่เพียงพอ	

สำหรับการให้ยา	

•	เม่ือเจือจางด้วย	D5W	แล้ว	ควรให้ยาน้ันภายใน	6	ช่ัวโมง

ระยะเวลาในการรักษา

1.	 กรณีผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาโดยสมบูรณ์	 ระยะ	

เวลาของการรักษามีเกณฑ์ดังนี้

	 1.1	 กรณ	ีcandidemia	หรอืกรณ	ีfungemia	ใหไ้ดน้าน	

ไม่เกิน	 14	 วันหลังผลเพาะเชื้อในเลือดเป็นลบ	 (โดยทั่วไป	

ผลเพาะเชื้อในเลือดมักเป็นลบภายใน	 7	 วัน	 หลังให้	

ยารักษา)	

	 1.2	 กรณี	deep	organ	infection	ให้ได้จนกว่าอาการ	

ทางคลินิกหายไปและรอยโรคในภาพรังสีหายไป	 หรือ 

เหลือน้อยที่สุด	โดยทั่วไปประมาณ	4-12	สัปดาห์

Prescription note

Prescription note

Prescription note

	 ห้ามผสมยากับสารละลายอื่นที่ไม่ใช่	sterile	water	หรือ	
D5W	(5%	dextrose	water)	เนื่องจากยามีความไม่เข้ากัน	
กับ	 normal	 saline,	 half-strength	 normal	 saline	และ	
น้ำเกลือทุกชนิด

	 ในกรณีที่สามารถเปลี่ยนเป็นยาต้านเชื้อราแบบกินได้	
จะต้องเปลี่ยนให้เร็วที่สุด	

	 ยาต้องได้รับการทำให้เจือจาง	 และผ่านการกรองด้วย	
ตัวกรองที่ให้มากับยา	ก่อนที่จะนำไปปล่อยให้ยาไหลอย่าง	
ต่อเนื่องเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วย		

•	เนื่องจากยาไม่เข้ากับน้ำเกลือทุกชนิด	จึงควรฉีดล้างสาย
น้ำเกลือที่ให้ยาด้วย	D5W	ก่อนให้ยา	หรือถ้าทำไม่ได้ต้องให้	
ยาด้วยสายอีกเส้นที่แยกต่างหาก

•	 ยังคงใช้ตัวกรองที่ติดกับสายได้	 หากรูแผ่นกรองมีขนาด	
ตั้งแต่	1	ไมโครเมตร	ขึ้นไป

•	 ให้ยาโดยใช้เคร่ืองควบคุมให้มีระยะเวลาการไหลประมาณ	
120	นาที	อาจลดเวลาการให้ยาเหลือ	60	นาทีในผู้ป่วยที่	
ทนต่อยาได้	ถ้าเกิดความไม่สบายขึ้นระหว่างการให้ยา	อาจ
เพิ่มระยะเวลาการให้ยาให้นานขึ้น
วิธีผสมยา

•	ละลายผงยาดว้ย	sterile	water	สำหรบัผสมยาฉดี	(ชนดิ	
ทีไ่มม่สีารยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยี)	เทา่นัน้	หา้มละลายผงยาดว้ย	
น้ำเกลือ	 หรือเติมน้ำเกลือลงไปในสารแขวนตะกอนที่ผสม	
แล้ว	หรือผสมกับยาอื่น	มิฉะนั้นอาจทำให้ยาตกตะกอนได้

•	ใช้	sterile	water	12	มิลลิลิตร	ผสมกับยา	1	ขวด	(มียา	
50	มลิลกิรมั/ขวด)	เพือ่ใหไ้ดย้าทีม่คีวามเขม้ขน้	4	มลิลกิรมั/
มิลลิลิตร	

•	ในทันทีหลังการเติมน้ำลงในขวดยา	ให้เขย่าขวดยาอย่าง	
แรงเป็นเวลา	30	วินาที	เพื่อให้ยากระจายตัวอย่างสมบูรณ์	
สารแขวนตะกอนทีไ่ดค้วรเปน็สเีหลอืงและโปรง่แสง	หากยงั	
มีการจับตัวอยู่ให้เขย่าต่อไปจนกระทั่งยากระจายตัวหมด

•	 สารแขวนตะกอนนี้สามารถเก็บได้	 24	 ชั่วโมง	 ภายใต้	
อุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส	ห้ามแช่แข็ง	

> เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
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การให้ยาเพื่อป้องกันอาการจากปฏิกิริยาขณะให้ยา 

(Premedication)

•	 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนาวสั่น	 ไข้	 ความดันเลือดตก	
หรือคลื่นไส้	 หรืออาการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาทาง	

หลอดเลือด	(ซึ่งไม่ใช่ปฏิกิริยาแอนาฟิแล็กซิส)	ให้ป้องกันได้	

โดยให้ยาต่อไปนี้นำ	30-60	นาทีก่อนบริหารยา	liposomal	

amphotericin	B	

	 ก.	NSAID	 (เช่น	 ibuprofen)	+	diphenhydramine	

หรือ	

	 ข.	paracetamol	+	diphenhydramine	หรือ

	 ค.	hydrocortisone	(50-100	มิลลิกรัม)

	 ง.	ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนาวสะท้าน	(rigor)	ระหว่างให้ยา	

อาจให้	pethidine	

แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

9.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	liposomal	amphotericin	B	จาก	

หน่วยงานสิทธิประโยชน์หลังการรักษา	 (post-authorization) 

หมายเหตุ	การอนุมัติก่อนการใช้ยา	liposomal	amphotericin	

B	(pre-authorization)	ควรดำเนนิการตอ่เมือ่มคีวามพรอ้ม	

ในการอนุมัติภายใน	24	ชั่วโมง	หรือมีการมอบอำนาจจาก

ผู้อำนวยการสถานพยาบาลทำหน้าที่อนุมัติการใช้ยา

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขึ้นไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา 

	 3.1	เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับหนังสืออนุมัติ	หรือวุฒิบัตร	

จากแพทยสภาในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ	หรืออนุสาขา	

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบ	

การหายใจ	หรืออนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ	หรืออนุสาขา	

กมุารเวชศาสตรโ์รคระบบการหายใจ	ซึง่ปฏบิตังิานในสถาน

พยาบาลตามข้อ	2

	 3.2	ในกรณีสถานพยาบาลในข้อ	2	ไม่มีแพทย์ตามข้อ	3.1	

ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่งต้ังแพทย์ท่ีมีความรู้ความชำนาญ			

ในการใช้ยาดังกล่าวไม่เกิน	2	คน

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	 liposomal	 amphotericin	B	 ในโรค	

invasive	fungal	infections	ในผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถทนตอ่ยา	

conventional	amphotericin	B	ได้	โดยมีเกณฑ์ดังนี้

	 4.1	ได้รับการวินิจฉัยแน่นอน	 (definite)	 ว่าเป็นโรค	

invasive	fungal	infections	ซึ่งหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 	 4.1.1	ตรวจพบเชื้อรารูปสาย	 (hyphae)	 หรือยีสต์	

(yeast)	และมกีารทำลายเนือ้เยือ่รว่มดว้ย	โดยการตรวจทาง 

9.3.1 โรค	invasive	fungal	infections	ในผู้ป่วยที่ไม่	
สามารถทนต่อยา	conventional	amphotericin	B 

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <
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กลอ้งจลุทรรศนห์รอืทางพยาธวิทิยาหรอืทางเซลลว์ทิยาของ

ส่ิงส่งตรวจท่ีได้จากการตัดช้ินเน้ือหรือการเจาะดูดจากตำแหน่ง	

ที่ปราศจากเชื้อ	(sterile	site)

	 	 4.1.2	เพาะเชือ้ขึน้ราสาย	(mold)	หรอืยสีต	์จากสิง่	

สง่ตรวจทีไ่ดจ้ากการตดัชิน้เนือ้	หรอืการเจาะดดูจากตำแหนง่	

ท่ีปราศจากเช้ือ	(สำหรับราสายน้ัน	ยกเว้นท่ีได้จาก	broncho-

alveolar	lavage	(BAL)	โพรงไซนัส	และปัสสาวะ)	และมี	

อาการทางคลินิก	หรือผลเอกซเรย์ที่เข้าได้กับการติดเชื้อ	

	 	 4.1.3	เพาะเชื้อจากเลือดขึ้นราสายและมีข้อบ่งชี้ว่า

มีก่อโรคติดเชื้อจริง	หรือเพาะเชื้อจากเลือดขึ้นยีสต์

	 4.2	ไดร้บัการวนิจิฉยัทีเ่ปน็ไปได	้(probable)	วา่เปน็โรค	

invasive	 fungal	 infections	 ซึ่งหมายถึงการวินิจฉัยที่ไม่	

ใช่แบบ	definite	และประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปน้ีครบ	

ทุกข้อ

	 	 4.2.1	มปีจัจยัเสีย่งดา้นผูป้ว่ย	อยา่งนอ้ย	1	ขอ้ไดแ้ก	่

ม	ีneutrophil	<	500/mm3	มากกวา่	10	วนัในชว่งทีเ่ริม่เกดิโรค	

จากเช้ือรา	หรือ	ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกแบบ	allogeneic 

หรือ	ได้สเตียรอยด์มากกว่า	0.3	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน	

ของ	prednisolone	ติดต่อกันมานานกว่า	3	สัปดาห์	หรือ 

ได้ยากดภูมิคุ้มกันเช่น	ciclosporin,	specific	monoclonal	

antibody	เช่น	alemtuzumab	ในช่วง	90	วันท่ีผ่านมา	หรือ 

มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงแต่กำเนิด

	 	 4.2.2	 มีอาการทางคลินิกท่ีเข้าได้กับการติดเช้ือรา		

ตัวอย่างเช่น

   กรณีปอดอักเสบ	มีความผิดปกติใน	CT	chest	

อย่างน้อย	1	อย่าง	คือ	dense	well	circumscribed	lesion	

หรือ	air-crescent	sign	หรือ	cavity

   กรณีหลอดลมอักเสบ	 มี	 ulcer,	 nodule,	

pseudomembrane,	eschar	หรือ	plaque	ใน	trachea	

หรือ	bronchus

   กรณีการติดเชื้อในโพรงไซนัสหรือจมูก 

มีภาพรังสียืนยัน	ร่วมกับอาการอย่างน้อย	1	อย่างคือ	ปวด	

เฉพาะที่	 แผลในจมูกแบบ	eschar	หรืออาการลุกลามเข้า	

กระดูกใกล้เคียงรวมถึงกระบอกตา

   กรณีโรคในสมอง	มีอย่างน้อย	1	ใน	2	ข้อ	

คอื	มกีอ้นในสมอง	หรอื	ม	ีenhancement	ของเยือ่หุม้สมอง	

จาก	MRI	หรือ	CT

	 	 4.2.3	 มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีบ่งถึงการติด	

เชือ้รา	เชน่	พบเชือ้ราสายในเสมหะ	BAL	bronchial	brush	

หรือ	sinus	aspirate	จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	หรือ	

เพาะเชื้อขึ้น	หรือ	การตรวจ	galactomannan	ให้ผลบวก	

สำหรับ	Aspergillus หรือ	การตรวจ	beta	D	glucan	ให้	

ผลบวกสำหรบั	invasive	fungal	infection	อืน่ๆ	นอกเหนอื	

จาก	Cryptococcus	และ	Zygomycetes

	 4.3	ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่ทีไ่มส่ามารถทนตอ่ยา	conven-

tional	amphotericin	B	ซึ่งหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

	 	 4.3.1		ผูไ้ดร้บั	conventional	amphotericin	B	แลว้	

serum	 creatinine	 สูงขึ้นมากกว่าก่อนให้ยาอย่างน้อย	 2	

เท่าและมีค่า	>	3.0	mg/dL	ทั้งนี้ผู้ป่วยควรจะมีค่า	serum	

creatinine	กอ่นและหลงัใหย้าหา่งกนัอยา่งนอ้ย	3	วนั	และ	

มีการเตรียมผู้ป่วยด้วยการให้	NSS	ก่อนให้ยา	conventional	

amphotericin	B	ด้วย

	 	 4.3.2	ในกรณีที่มีภาวะไตทำงานบกพร่องอยู่เดิม	

(หมายถึง	ผู้ป่วยที่มีค่า	serum	creatinine	>	2.0	mg/dL	

และไม่ได้ทำ	chronic	dialysis	อยู่)	ได้รับ	conventional	

amphotericin	B	แล้ว	serum	creatinine	เพิ่มขึ้นจากเดิม		

>	1.0	mg/dL

	 	 4.3.3	มีผลข้างเคียงจากการให้ยา	 conventional	

amphotericin	B	ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยวิธีการอื่นๆ	ได้	

อยา่งนอ้ย	3	วนั	เชน่	มไีขร้ว่มกบัอาการหนาวสัน่มาก	หรอืม	ี

refractory	hypokalemia	เป็นต้น

หมายเหตุ	ในกรณผีูป้ว่ยเดก็	(อาย	ุ<	18	ป)ี	การพจิารณาคา่	

serum	creatinine	ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

	 4.4	กรณีท่ีมีภาวะไตทำงานบกพร่องอยู่เดิมโดยค่า	serum	

creatinine	>	3.0	mg/dL	ไม่ได้ทำ	chronic	dialysis	อยู่	

และไม่ได้เป็น	end	stage	renal	disease	ให้พิจารณาใช้	

liposomal	 amphotericin	 B	 ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ 

conventional	amphotericin	B	มาก่อน

	 4.5	อนุมัติการใช้ยาครั้งละไม่เกิน	7	วัน	โดยต้องมีการ	

ประเมินผลการรักษา	ณ	วันที่	3	และ	5	ของการให้ยาก่อน	

จะขออนุมัติใช้ยาครั้งถัดไป

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา



Liposomal amphotericin B
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แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)

	 4.6	ไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.7	มกีารกรอกแบบฟอรม์ทีค่ณะอนกุรรมการพฒันาบญั

ชียาหลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่ใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 3-5	มลิลกิรมัตอ่นำ้หนกัตวั	1	กโิลกรมัตอ่วนั	ใหย้าวนัละ	

1	ครั้ง	ด้วยวิธี	IV	infusion	ในเวลา	2	ชั่วโมง	(ลดลงเหลือ	

1	ชั่วโมงได้หากผู้ป่วยทนยาได้ดี)

6.	ระยะเวลาในการรักษา

	 6.1	กรณีผู้ป่วยท่ีตอบสนองต่อการรักษาโดยสมบูรณ์	ระยะ	

เวลาของการรักษามีเกณฑ์ดังนี้

	 	 6.1.1	กรณี	candidemia	หรือกรณี	fungemia	ให้	

ได้นานไม่เกิน	14	วันหลังผลเพาะเชื้อในเลือดเป็นลบ	(โดย	

ทั่วไปผลเพาะเชื้อในเลือด	มักเป็นลบภายใน	7	วัน	หลังให้	

ยารักษา)	

	 	 6.1.2	กรณี	deep	organ	infection	ให้ได้จนกว่า

อาการทางคลนิกิหายไปและรอยโรคในภาพรงัสหีายไป	หรอื	

เหลือน้อยที่สุด	โดยทั่วไปประมาณ	4-12	สัปดาห์

หมายเหตุ	ในกรณีท่ีสามารถเปล่ียนเป็นยาต้านเช้ือราแบบกินได้	

จะต้องเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

	 6.2	ควรหยุดยา	liposomal	amphotericin	B	เมื่อ

	 	 6.2.1	สามารถใช้ยาต้านเชื้อราชนิดอื่นในการรักษา

ได้ผลไม่แตกต่างกันหรือดีกว่า	เช่น	ดูจากผลเพาะเชื้อ

	 	 6.2.2	ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาภายใน	7	วัน	

หลังให้ยา	ซึ่งหมายถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 •	มกีารดำเนนิโรคตอ่เนือ่ง	(persistent)	เชน่	
ผลเพาะเชื้อในกระแสเลือดขึ้นเชื้อตลอด

	 	 	 •	อาการทางคลินิกรุนแรงมากขึ้น	หรือภาพ
รงัสแีสดงความผดิปกตมิากขึ้นโดยไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย	

สาเหตุอื่น

	 	 	 •	ทราบวา่เชือ้ดือ้ตอ่ยา	liposomal	ampho-

tericin	B	จากผลเพาะเชื้อ
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	 ยา	verteporfin	เป็นอนุพันธ์ของพอร์ฟิริน	เป็นสารที่

กระตุ้นให้เนื้อเยื่อมีความไวต่อแสง	 จึงใช้ยา	 verteporfin 

เปน็สว่นหนึง่ของการรกัษาดว้ยวธิโีฟโตไดนามคิ	(photody-

namic	therapy,	PDT)	วิธีการรักษาแบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	

ขั้นตอนแรกเป็นการบริหารยาที่กระตุ้นให้เนื้อเยื่อมีความ	

ไวต่อแสงเข้าสู่ร่างกาย	 ขั้นตอนที่สองเป็นการกระตุ้นให้ยา	

ออกฤทธิด์ว้ยแหลง่กำเนดิแสง	ในกรณนีีใ้ชแ้สงเลเซอรส์แีดง	

ที่ปราศจากความร้อน	(ความยาวคลื่น	689	นาโนเมตร)	

	 ยานี้ใช้ในการรักษาโรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อม	

เหตสุงูวยั	(ทางจกัษแุปลโรคนีว้า่	โรคจอประสาทตาเสือ่มโดย	

เหตุอายุแบบเปียก	(aged-related	macular	degeneration,	

wet	form))	ซึง่มเีสน้เลอืดงอกใหมใ่ตร้อยบุม๋จอตา	หลงัการ	

ให้ยาน้ีเข้าทางหลอดเลือดดำยาจะจับกับ	LDL	(low	density	

lipoprotein)	เป็นสารประกอบเชิงซ้อน	และไหลเวียนตาม

กระแสเลือดไปจับกับเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่งอกใหม่	

บริเวณจอประสาทตาเนื่องจาก	หลอดเลือดใหม่เหล่านี้มีตัว	

รบั	LDL	ในปรมิาณมาก	ยาจะไมม่ฤีทธิใ์ดๆ	ตอ่เนือ้เยือ่จนกวา่	

จะไดร้บัการกระตุน้ดว้ยแสงทีม่คีวามยาวคลืน่	จำเพาะซึง่จะ	

กระตุ้นให้ยาปลดปล่อยอนุมูลออกซิเจนอิสระ	และเกิดปฏิกิริยา	

ต่อเนื่องที่เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด	 ทำให้ผนัง	

หลอดเลือดถูกทำลาย	และเส้นเลือดท่ีงอกใหม่เหล่าน้ันอุดตัน	

ช่วยยับย้ังการงอกใหม่ของหลอดเลือดส่งผลให้การดำเนินโรค	

หยดุลงและชว่ยรกัษาการมองเหน็ของผูป้ว่ยไว	้ความเสยีหาย	

ของผนังหลอดเลือดสามารถ	 สังเกตเห็นได้ภายในเวลาไม่กี่

ชั่วโมงหลังการกระตุ้นด้วยแสง

	 เนื่องจาก	 verteporfin	 เป็นยาที่มีราคาแพงมาก	 จึง	

ควรมรีะบบปอ้งกนัไมใ่หม้กีารนำไปใชอ้ยา่งไมคุ่ม้คา่	เชน่	ใช	้

กับผู้ป่วยโดยไม่ตรงตามข้อบ่งใช้	 หรือใช้โดยผู้ที่ไม่ใช่จักษุ-

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นจอประสาทตา	ดงันัน้จงึบรรจยุานีไ้วใ้น	

บญัช	ีจ(2)	เพือ่ใหเ้กดิการควบคมุและตดิตาม	การใชย้าอยา่ง	

มีประสิทธิผล	โดยอนุมัติให้เบิกยาได้ไม่เกิน	4	คร้ังต่อตา	1	ข้าง 

	 ประสิทธิผลของยาจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย	

จากงานวิจัยทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยต่อไปนี้จะได้ประโยชน์	

จากยาน้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น	กล่าวคือผู้มีอายุตั้งแต่	75	ปี	

ขึน้ไป	ผูป้ว่ยทีม่มีา่นตาสเีขม้	โรคเปน็ชนดิ	occult	คอื	ไมไ่ด ้

เป็นชนิด	classic	หรือมีลักษณะของ	classic	choroidal	

neovasularization	น้อยกว่าร้อยละ	50

10 Verteporfin	
	 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้	

ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	ผู้ใช้ยาควรศึกษารายละเอียดที่	

เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นจากแหล่งข้อมูลอื่นก่อนใช้ยา

10.1	ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 โรค	AMD	มีลักษณะโรค	2	รูปแบบ	คือ	ก.	แบบแห้ง 
(dry	form)	เปน็รปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ	โดยจะมกีารเสือ่มสลาย	
และบางลงของจุดภาพชัดจอประสาทตา	เป็นผลจากขบวน
การเสื่อมตามอายุทำให้ความสามารถในการมองเห็นค่อยๆ	
ลดลง	 และเป็นไปอย่างช้าๆ	 ข.	 แบบเปียก	 (wet	 form)	
พบประมาณ	10-15%	ของโรคจอประสาทตาเสื่อมทั้งหมด	
แตม่ลีกัษณะการสญูเสยีการมองเหน็อยา่งรวดเรว็	และเปน็
สาเหตสุำคญัของการตาบอดในโรค	AMD	เปน็ผลจากการที่
มีเส้นเลือดงอกใหม่	 (neovascularization)	 อย่างผิดปกติ	
อยูใ่ตร้อยบุม๋จอตา	(subfoveal)	รว่มกบัการรัว่ซมึของเลอืด	
และสารเหลวจากเสน้เลอืดเหลา่นี	้(wet	form)	ทำใหจ้ดุภาพ	
ชัดจอประสาทตา	 (macular)	 บวม	 ผู้ป่วยจะเริ่มมองเห็น	
ภาพตรงกลางบิดเบี้ยว	 และมืดลงจนถึงขั้นตาบอดในที่สุด	
เมื่อเซลล์ประสาทตาตาย	ข้อมูลตามตำราในภาพรวมจะพบ
แบบแห้งมากกว่า	แต่ถ้าดูเฉพาะกลุ่มท่ีเป็น	advanced	AMD	
จะพบแบบเปียกมากกว่า	 ข้อมูลจากต่างประเทศพบว่ามี	
อบุตักิารณก์ารเกดิโรค	AMD	1.8:1000	รายตอ่ป	ีโดยมอีตัรา	
สว่นแบบเปยีก	:	แบบแหง้	เปน็	1.4:1	ความชกุของโรคนีใ้น	
คนไทย	จากการสำรวจป	ีพ.ศ.	2549-2550	พบรอ้ยละ	1.27	
โดยไมไ่ดแ้ยกตามกลุม่อาย	ุและชนดิของ	AMD	(ยงัไมเ่คยม	ี
การสำรวจแยกชนิด	AMP	ในประเทศไทย)
	 การรกัษาโรค	AMD	โดยวธิโีฟโตไดนามคิดว้ยยา	verte-
porfin	จ(2)	มีข้อเด่นเหนือวิธีโฟโตไดนามิคด้วยเลเซอร์เพียง	
อยา่งเดยีวตรงทีไ่มม่ผีลในการทำลายเรตนิา	เนือ่งดว้ยกลไก
การออกฤทธิ์ของยาที่จะทำลายเนื้อเยื่อของหลอดเลือดที่ 
งอกใหม่อย่างจำเพาะเจาะจงทำให้เส้นเลือดงอกใหม่อุดตัน	
โดยไม่มีผลต่อเส้นเลือดปกติและจอประสาทตา	 จึงจัดเป็น	
วิธีการรักษามาตรฐานของโรค	AMD	ในปัจจุบัน

10.1.1	โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเส่ือมเหตุสูงวัยแบบเปียก	

ที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซึ่งส่วนใหญ่	

เป็นแบบคลาสสิก	 predominantly	 classic 

subfoveal	choroidal	neovascularization	(CNV)	

due	to	age-related	macular	degeneration	

(AMD),	wet	form

> ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
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VERTEPORFIN		 จ(2)

Sterile	pwdr •	vial	dry	15	mg	ราคาเฉลี่ยจัดซื้อรวม	

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 42,586	 บาท		

ต่อขวด

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาต	ิดูแนวทางกำกับการใช้ยา

ข้อบ่งใช้ 

•	 โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่
มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ	

คลาสสิก	Predominantly	classic	subfoveal	choroidal	

neovascularization	(CNV)	due	to	age-related	macular	

degeneration	(wet	form)	ใชโ้ดยจกัษแุพทยผ์ูม้คีวามชำนาญ	

ด้านจอประสาทตาเท่านั้น

คำเตือนและข้อควรระวัง

ตับบกพร่อง	 เนื่องจากยังไม่เคยมีการใช้ยากับผู้ป่วยที่ตับ	

บกพรอ่งระดบัปานกลางและรนุแรง	ดงันัน้จงึไมแ่นะนำใหใ้ช	้

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้	ไตเสื่อม	ใช้ยาได้ตามปกติ	ไม่มีข้อควรระวัง	

เป็นพิเศษ	 การตั้งครรภ์	 ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เฉพาะเมื่อ 

ประโยชนม์มีากกวา่ความเสีย่งจากการใชย้าเทา่นัน้	เนือ่งจาก	

เกิดพิษต่อทารกในสัตว์ทดลอง	(US	pregnancy	category	

C,	ADEC	Category	ไมร่ะบ)ุ		หญงิใหน้มบตุร	ผูผ้ลติแนะนำ	

ใหห้ลกีเลีย่งการใหน้มบตุรภายใน	48		ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัยา	

เดก็	ไมม่ขีอ้มลูประสิทธผิลและความปลอดภัยของการใชย้า

นี้ในเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 ไม่พบว่าผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ		

อันตรกิริยา	หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับสารต้านหรือสารที่ขจัด

อนุมูลออกซิเจนอิสระเช่นเบต้าแคโรทีน	วิตามินอี	แอลกอฮอล์ 

แมนนิทอล	dimethyl	sulfoxide	และ	formate	เนื่องจาก

อาจทำให้ประสิทธิผลในการรักษาลดลง	•	ควรหลีกเลี่ยง	
การใช้หรือปรับลดขนาดยาลงเมื่อใช้ร่วมกับ	 retinoids		

เพราะอาจเสริมฤทธิ์ความไวต่อแสงของยา	 คำเตือนและ 

10.2		เอกสารเฉพาะเรื่อง	(monograph)

	 ยา	pegaptanib	และ	ranibizumab	เป็นยาฉีดเข้าใน	

น้ำวุ้นลูกตา	 (intravitreous)	 ที่มีฤทธิ์ต้าน	 vascular	

endothelial	growth	factor	(VEGF)	ได้รับการอนุมัติให้ 

ใชส้ำหรบัรกัษาโรคจอประสาทตาเสือ่มชนดิเปยีก	โดยแพทย	์

ผูเ้ชีย่วชาญทางจอประสาทตา	เมือ่มขีอ้มลูเพยีงพอและยาได	้

รับการปลด	SMP	(safety	monitoring	program)	แล้ว	

บัญชียาหลักแห่งชาติจะมีการพิจารณายาในกลุ่มนี้ต่อไป	

ข้อควรระวังอื่นๆ	 หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังและตาสัมผัสโดย	

ตรงกับแสงแดด	(UV)	หรือแสงจ้าจากหลอดไฟเช่นไฟจาก	

เตียงทำฟันของทันตแพทย์หรือแสงจากหลอดไฟที่ไม่มีโป๊ะ	

ครอบในระยะใกล้	เป็นเวลาอย่างน้อย	5	วันหลังการใช้ยา		

ระมัดระวังการใช้กับผู้ที่ไวต่อแสงและควรให้คำแนะนำที่	

เหมาะสมกบัผูป้ว่ยในการหลกีเลีย่งการสมัผสักบัแสง	•	การ	
ใชย้ากนัแดดไมเ่พยีงพอสำหรบัการปอ้งกนัอนัตรายจากการ

กระตุ้นด้วยแสง	 หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรแนะนำให้	

ผู้ป่วยใส่เสื้อผ้าที่ทึบแสงและใส่แว่นกันแดดสีเข้ม	 •	 ใช้	
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการไม่ฉีดยาออกนอกหลอดเลือด		

โดยหลีกเล่ียงการฉีดเข้าหลอดเลือดดำบริเวณหลังมือเน่ืองจาก	

มขีนาดเลก็และเปราะในผูส้งูอายุ	แตค่วรฉดีเขา้หลอดเลอืด

ดำท่ีมีขนาดใหญ่บริเวณท้องแขน	หากมีการร่ัวของยาออกนอก	

หลอดเลือดให้หยุดการหยดยาในทันที	ประคบผิวด้วยความเย็น	

และปกปอ้งผวิหนงัหนงับรเิวณดงักล่าวจากแสงเพือ่ปอ้งกนั

การไหม้ของผิวหนังจนกว่าการบวมและการเปลี่ยนสีของ	

ผิวหนังจะหายไป	•	หากสายตาของผู้ป่วยเลวลงอย่างมาก
ภายใน	1	สัปดาห์หลังการให้ยา	ควรเฝ้าดูอาการของผู้ป่วย	

โดยไมใ่หย้าซำ้อกีจนกวา่สายตาจะกลบัคนืสูส่ภาวะกอ่นการ

ใหย้า	และควรพจิารณาอยา่งรอบคอบถงึประโยชนเ์ทยีบกบั

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้หากจะใหย้าซำ้กบัผูป้ว่ยกลุม่นี	้ขณะ	

ใชย้านีค้วรหลกีเลีย่งการใหร้งัสรีกัษา	•	ผูเ้ตรยีมยาควรระมดั	
ระวังไม่ให้ยาสัมผัสกับผิวหนังและตาโดยควรใส่ถุงมือและ	

สวมแว่นตาป้องกัน

ข้อห้ามใช้

พอรฟ์เีรยี	ผูท้ีแ่พไ้ข	่ผูท้ีม่ปีระวตัแิพย้านี	้อยา่ใชเ้ครือ่งกำเนดิ	

แสงท่ีไม่ตรงตามข้อกำหนดในการใช้ยาเพราะอาจทำให้ได้ผล	

การรักษาน้อยลงหรือทำให้เนื้อเยื่อปกติถูกทำลาย

ผลข้างเคียง

การมองเหน็ผดิปกต	ิ(ตาพรา่	เหน็แสงวบูวาบ	ความบกพรอ่ง	

ของลานสายตา)	สายตาเลวลง	คลืน่ไส	้ปวดหลงั	ออ่นเปลีย้	

คนั	คอเลสเตอรอลสงูในเลอืด	มไีข	้อาการทีพ่บไมบ่อ่ย	ไดแ้ก	่

การหลัง่นำ้ตาผดิปกต	ิตอ้กระจก	เลอืดออกในวุน้ตา	ปฏกิริยิา	

ภูมิไวเกิน	(เจ็บอก	หมดสติชั่วคราว	ปวดศีรษะ	เวียนศีรษะ	

หายใจลำบาก	ลมพิษ	เหงื่อแตก	การเปลี่ยนแปลงความดัน

เลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ)	ปฏิกิริยา	ณ	ตำแหน่งที่	

ฉดียา	(อาการปวด	บวม	อกัเสบ	เลอืดออก	ผวิหนงัเปลีย่นส	ี

และตุม่พอง	หวัใจหอ้งบนเตน้แผว่ระรวั	(atrial	fibrillation) 

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) <
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ความดันเลือดสูง	โรคหลอดเลือดส่วนปลาย	มะเร็งทางเดิน	

อาหาร	เลือดจาง	เอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้น	ผิวหนังไวต่อแสง	

ขนาดยาและวิธีให้ยา 

คำเตือน	การรักษาด้วยวิธี	PDT	ร่วมกับการใช้ยา	verte-

porfin	 ควรกระทำภายใต้การดูแลของบุคลากรที่ได้รับการ	

ฝึกอบรม	•	ระมัดระวังอย่าฉีดยาออกนอกหลอดเลือด	หาก	
มียาร่ัวออกนอกหลอดเลือดต้องป้องกันผิวหนังบริเวณดังกล่าว	

ไม่ให้ถูกแสง	(ดูคำเตือนและข้อควรระวัง)

การรักษาด้วยวิธี	PDT	การรักษาด้วยวิธี	photodynamic	

therapy	เปน็การรกัษา	2	ขัน้ตอน	โดยหลงัจากใหย้า	vete-

porfin	แล้ว	15	นาที	จะกระตุ้นการออกฤทธ์ิของยาด้วยแสง	

ที่มีความยาวคลื่นแสงจำเพาะ	 ซึ่งผู้รักษาต้องอ่านคู่มือการ	

ใช้อุปกรณ์ให้เข้าใจเพื่อปรับปริมาณแสง	ความเข้มของแสง	

การปรับเลนส์ของเครื่องฉายแสง	 ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	

และขนาดของรอยโรค

วิธีผสมยา 

ผู้ผสมยาควรใส่ถุงมือและแว่นป้องกันดวงตาเพื่อป้องกัน	

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ผสมยา	 1	 ขวด	 (15	 มิลลิกรัม)	 ด้วย	 sterile	 water	 7	

มิลลิลิตร	เขย่าให้เข้ากัน	จะได้ยาที่เป็นสารละลายปริมาตร		

7.5	 มิลลิลิตร	 ซึ่งมีความเข้มข้น	 2	 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	

เจือจางสารละลายดังกล่าวด้วย	 D5W	 จนได้ปริมาตร	 30	

มิลลิลิตร	 เมื่อผสมยาแล้วต้องป้องกันไม่ให้ยาถูกแสงและ	

ควรใช้ภายใน	4	ชั่วโมง

ขณะผสมยาและขณะให้ยา	 ควรหุ้มกระบอกยา	 ตลอดจน	

สายน้ำเกลือด้วยวัสดุทึบแสง	เพื่อป้องกันยาไม่ให้ถูกทำลาย

ด้วยแสง

การหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใหญ่	 6	 มิลลิกรัม/ตารางเมตรของพื้นที่ผิวกาย	 หยดเข้า	

หลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง	 ผู้ผลิตแนะนำให้ใช	้ infusion	

pump	ควรใช้เวลาในการหยดยานานกว่า	10	นาที	โดยใช้

สารละลายที่เจือจางแล้วตามวิธีผสมยาข้างต้นหยดในอัตรา	

3	มิลลิลิตร/นาที	ตามด้วยการกระตุ้นด้วยแสงที่	15	นาที	

หลังการให้ยา

แนวทางกำกับการใช้ยา	และแบบฟอร์มกำกับ	
การใช้ยา 

10.3

แนวทางกำกับการใช้ยา

1.	ระบบอนุมัติการใช้ยา 

	 ขออนุมัติการใช้ยา	verteporfin	จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์	

ก่อนการรักษา	 (pre-authorization)	 ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง	

โดยขออนมุตัไิดไ้มเ่กนิ	4	ครัง้ตอ่ตา	1	ขา้ง	โดยมกีารลงทะเบยีน	

ทั้งแพทย์และผู้ป่วยก่อนทำการรักษา

2.	คุณสมบัติของสถานพยาบาล

	 2.1	เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิข้ึนไป	ซ่ึงมีความพร้อม	

ของเครือ่งมอืและอปุกรณใ์นการรกัษา	ตลอดจนสามารถทำ	

รังสีวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา	(fundus	fluorescein	

angiography	-	FFA)	ได้	

	 2.2	กรณีเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิที่มีคุณสมบัติ	

ตามเกณฑ์ข้างต้น	 ให้สถานพยาบาลแจ้งความประสงค์ต่อ	

หน่วยงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	 จ(2)	 เพื่อขออนุมัติ	

และลงทะเบียนสถานพยาบาลแต่ละแห่งเป็นกรณีๆ	ไป

3.	คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

	 เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัหนงัสอือนมุตัิ	หรอืวฒุบิตัร	

จากแพทยสภาในสาขาจักษุวิทยา	ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	

ที่ได้รับการอนุมัติในข้อ	 2	 และมีความเชี่ยวชาญทางจอ 

ประสาทตาซ่ึงได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับดูแลการส่ัง	

ใช้ยาบัญชี	จ(2)

4.	เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา*

	 อนุมัติการใช้ยา	verteporfin	ในโรคจุดภาพชัดจอประสาทตา	

เส่ือมเหตุสูงวัยแบบเปียก	โดยมีเกณฑ์ครบทุกข้อตามข้อกำหนด	

ดังต่อไปนี้

10.3.1 โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบ		
เปียกท่ีมีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซ่ึงส่วนใหญ่	
เป็นแบบคลาสสิก	 (predominantly	 classic	
subfoveal	choroidal	neovascularization	(CNV)	
due	to	age-related	macular	degeneration	
(wet	form))

*	 กรณีที่แพทย์ผู้รักษาเห็นว่า	 ควรใช้ยาแตกต่างจากเกณฑ์การใช้ยาที่ 
กำหนด	ให้ขออนุมัติการใช้ยาต่อคณะทำงานกำกับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี	
จ(2)	ท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งต้ัง	โดยนำเสนอ	
หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใช้ยานอกเหนือจากแนวทาง
ที่กำหนดไว้	จะเกิดผลดีกับผู้ป่วย	และมีความคุ้มค่า

> แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา
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แนวทางกำกับการใช้ยาและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา <

	 4.1	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคจุดภาพชัด 

จอประสาทตาเสื่อมที่มีสาเหตุจากสูงวัยแบบเปียก	

	 4.2	ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่มีเส้นเลือด

งอกใหมใ่ตร้อยบุม๋จอตาซึง่สว่นใหญ่	(ตัง้แตร่อ้ยละ	50	ของ	

รอยโรค)	เป็นแบบคลาสสิก	

	 4.3	มีผลการถ่ายภาพจอประสาทตาตามข้อ	4.2	มาแสดง 

	 4.4	ผูป้ว่ยมสีายตาเทา่กบั	หรอืดกีวา่	6/60	หรอื	20/200	

เม่ือวัดสายตาข้างท่ีเป็นก่อนการรักษาด้วยยา	verteporfin	ใน	

แต่ละครั้ง

	 4.5	ให้เบิกยาได้ไม่เกิน	4	ครั้งต่อตา	1	ข้าง	

	 4.6	ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)**

	 4.7	กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติกำหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย***

5.	ขนาดยาที่แนะนำ

	 ขนาดที่แนะนำคือ	6	มิลลิกรัมต่อตารางเมตร	หยดเข้า

หลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลานานกว่า	 10	 นาที	

ตามด้วยการกระตุ้นด้วยแสงที่	15	นาทีหลังจากเริ่มให้ยา

**	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	(terminally	ill)	หมายถึง	ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม่
สามารถรักษาได้	 (incurable)	 และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น	
(irreversible)		ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา	ผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลาอันสั้น	

 หมายเหตุ	 ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative	care)	โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน	
เป็นสำคัญ

***	 โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา	
โดยหน่วยงานการกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี	จ(2)
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ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
	 เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๒
ดัชนี
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ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
เรื่อง  บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๒

	 	 	 	 ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา	 เรื่อง	 บัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๑				

ลงวันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๕๑	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ได้จัดให้มีกลไกสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ	

ให้สามารถเข้าถึงยาได้ดียิ่งขึ้น	โดยบรรจุ	“รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ”	ไว้ในบัญชี	จ(๒)	

รวมทั้งได้กำหนดข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยาไว้ด้วย	 เพื่อใช้ในการกำกับ	 และอนุมัติการใช้ยาให้เป็นไป	

อย่างสมเหตุผล	ตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง	

	 	 	 	 เพือ่ใหบ้ญัชยีาหลกัแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๑	มกีารปรบัปรงุแกไ้ข	ตามหลกัวชิาการ	สภาพของ	

ปัญหา	 และข้อมูลด้านยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาจึงออกประกาศ	

ให้ปรับปรุงแก้ไขรายการยาในบัญชี	 จ(๒)	 ของบัญชียาสำหรับโรงพยาบาล	 และสถานบริการสาธารณสุข	

ดังต่อไปนี้		

	 	 	 	 ข้อ	 ๑	 ให้ยกเลิกรายการยาในบัญชี	 จ(๒)	 ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา					

เรื่อง	บัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๑	ลงวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๑	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ทุกรายการ		

	 	 	 	 ข้อ	 ๒	 ให้รายการยาในบัญชี	 จ(๒)	 ของบัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ	

สาธารณสุข	 ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามประกาศ	

คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา	เรื่อง	บัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๑

	 	 	 	 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

วิทยา		แก้วภราดัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา

รับรองสำเนาถูกต้อง

วรสุดา	ยูงทอง

(ภญ.วรสุดา	ยูงทอง)

เภสัชกรชำนาญการ

	 *คัดจากราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๖	ตอนพิเศษ	๑๐๗ง	หน้า	๒	ลงวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๒



Thai National Formulary 2010 : Special Access Medicines of National List of Essential Medicines

ภาคผนวก	>	ประกาศฯ	บัญชียาหลักแห่งชาติ	ฉบับที่	5

128

 บัญชี จ(2) ของบัญชียาสำหรับโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขตามบัญชียาหลัก

แห่งชาติพ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมท้ายประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา                

เรื่อง บัญชียาหลัก แห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ที่  รายการยา รูปแบบยา    

1. Botulinum A toxin sterile pwdr (เฉพาะ 100 และ 500 IU) 

   เงื่อนไข

	 	 	 1.	ใช้สำหรับโรคคอบิด	(cervical	dystonia)	ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	 (idiopathic)	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา	

เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	1	หน้า	1-2

	 	 	 2.	ใช้สำหรับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก	(hemifacial	spasm)	ชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(idiopathic)	โดยมีแนวทาง

กำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	1	หน้า	3-4

   หมายเหตุ 

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	4	Central	nervous	system	ข้อย่อย	4.9	Drugs	used	in	movement	disorders	

2. Liposomal amphotericin B sterile pwdr 

   เงื่อนไข

	 	 	 ใช้สำหรับโรค	invasive	fungal	 infections	ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อยา	conventional	amphotericin	B			

โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	2	หน้า	5-7

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	5	Infections	ข้อย่อย	5.2	Antifungal	drugs

3. Leuprorelin acetate sterile pwdr (เฉพาะ 3.75 mg)

   เงื่อนไข

	 	 	 ใช้สำหรับภาวะ	central	(gonadotrophin	dependent)	precocious	puberty	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา	

เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	3	หน้า	8-9

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	6	Endocrine	system	ข้อย่อย	6.7.2	Drugs	affect	gonadotrophins

4. Docetaxel sterile sol

   เงื่อนไข

	 	 	 1.	ใชส้ำหรบัมะเรง็เตา้นมระยะลกุลาม	โดยมแีนวทางกำกบัการใชย้าเปน็ไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก	4	หนา้	

10-11

	 	 	 2.	ใช้สำหรับมะเร็งปอดชนิด	non-small	cell	 ระยะลุกลาม	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียด	

ในภาคผนวก	4	หน้า	12-13

	 	 	 3.	ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย	 โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดใน	

ภาคผนวก	4	หน้า	14-15

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	8	Malignant	disease	and	Immunosuppression	ข้อย่อย	8.1.5	Other	antineoplastic	drugs
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5.	Imatinib	mesilate	 tablet		(เฉพาะ100	และ	400	mg) 

	 	 	 เงื่อนไข

	 	 	 1.	ใช้สำหรับ	chronic	myelogenous	leukemia	(CML)	ระยะ	chronic	stable	phase	โดยมีแนวทางกำกับ

การใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	5	หน้า	16-17

	 	 	 2.	ใชส้ำหรบั	gastrointestinal	stromal	tumors	(GISTs)	ระยะลกุลามหรอืมกีารกระจายของโรค	โดยมแีนวทาง	

กำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	5	หน้า	18-19

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	8	Malignant	disease	and	Immunosuppression	ข้อย่อย	8.1.5	Other	antineoplastic	drugs	

6.	Human	normal	immunoglobulin,		 sterile	pwdr,	sterile	sol

	 intravenous	(IVIG)	

   เงื่อนไข

	 	 	 1.	ใช้สำหรับโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(acute	phase	of	Kawasaki	disease)	โดยมีแนวทางกำกับการใช้

ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	20-21

	 	 	 2.	ใช้สำหรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	(primary	immunodeficiency	diseases)			โดยมีแนวทางกำกับ	

การใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	22-28

	 	 	 3.	ใช้สำหรับโรค	idiopathic	thrombocytopenic	purpura	(ITP)	ชนิดรุนแรง	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยา	

เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	29-30

	 	 	 4.	ใช้สำหรับ	 autoimmune	 hemolytic	 anemia	 (AIHA)	 ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามขั้นตอนของ					

มาตรฐานการรักษา	และมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียด

ในภาคผนวก	6	หน้า	31-32

	 	 	 5.	ใช้สำหรับโรค	 Guillain-Barre	 syndrome	 ที่มีอาการรุนแรง	 โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตาม	

รายละเอียด	ในภาคผนวก	6	หน้า	33-34

	 	 	 6.	ใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	 (myasthenia	 gravis,	 acute	 exacerbation	 หรือ	

myasthenic	crisis)	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	35-36

	 	 	 7.	ใช้สำหรับโรค	 pemphigus	 vulgaris	 ที่มีอาการรุนแรง	 และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน							

โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	37-38

	 	 	 8.	ใช้สำหรับ	 hemophagocytic	 lymphohistiocytosis	 (HLH)	 โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตาม	

รายละเอียดในภาคผนวก	6	หน้า	39

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	 8	Malignant	 disease	 and	 Immunosuppression	 ข้อย่อย	 8.2	Drugs	 affecting	 the				

immune	response
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7.	Letrozole	 tab	(เฉพาะ	2.5	mg)

   เงื่อนไข 

	 	 	 ใช้สำหรับมะเร็งเต้านมที่มี	hormone	receptor	เป็นบวก	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียด

ในภาคผนวก	7	หน้า	40-41

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	 8	 Malignant	 disease	 and	 Immunosuppression	 	 ข้อย่อย	 	 8.3.1	 Progestogens,			

anti-estrogens	and	enzyme	inhibitors	

8.	Epoetin	alfa	(epoetin	alpha)	 sterile	pwdr/sterile	sol	(เฉพาะ	1000,	

	 	 	 	 	 2000,	3000,	4000,	5000	IU)

   เงื่อนไข 

	 	 	 ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรา

ยละเอียดในภาคผนวก	8	หน้า	42-44

   หมายเหตุ

	 	 	 1.	จัดอยู่ในกลุ่มยา	9	Nutrition	and	blood	ข้อย่อย	9.1.2	Drugs	used	in	hypoplastic,	hemolytic	and	

renal	anemias	

	 	 	 2.	การจัดหายา	Epoetin	ควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

 

9.	Epoetin	beta	 sterile	sol	(เฉพาะ	2000,	3000,	5000	IU)  

   เงื่อนไข 

	 	 	 ใช้สำหรับภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่รักษาได้	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรา

ยละเอียดในภาคผนวก	8	หน้า	42-44

   หมายเหตุ

	 	 	 1.	จัดอยู่ในกลุ่มยา	9	Nutrition	and	blood	ข้อย่อย	9.1.2	Drugs	used	in	hypoplastic,	hemolytic	and	

renal	anemias

	 	 	 2.	การจัดหายา	Epoetin	ควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

 

10.	Verteporfin	 sterile	pwdr	for	intravenous	infusion

   เงื่อนไข 

	 	 	 ใช้สำหรับโรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตาซึ่งส่วนใหญ่

เป็นแบบคลาสสิก	(predominantly	classic	subfoveal	choroidal	neovascularization	(CNV)	due	to	age-related	

macular	degeneration	(wet	form))	โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก	9	หน้า	45

   หมายเหตุ

	 	 	 จัดอยู่ในกลุ่มยา	 11	 Eye	 ข้อย่อย	 11.7	 Ocular	 diagnostic	 and	 peri-operative	 preparations	 and						

photodynamic	treatment
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acute	phase	of	Kawasaki	disease

age-related	macular	degeneration

Amphotericin	B

	 -	 Conventional

	 -	 Liposomal		

autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA)	

Botulinum	A	toxin

cervical	dystonia

chronic	myelogenous	leukemia	(CML)

Docetaxel

EPO

Epoetin	

	 -	 alfa	(alpha)

	 -	 beta		

Erythropoietin	

	 -	 alfa

	 -	 beta

gastrointestinal	stromal	tumors	(GISTs)

Guillain-Barr’e-syndrome

hemifacial	spasm

hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)	

Human	normal	immunoglobulin,	intravenous

idiopathic	thrombocytopenic	purpura	(ITP)

Imatinib	

	 -	 mesilate

invasive	fungal	infections

IVIG

Kawasaki	disease

Letrozole

Leuprorelin	

	 -	 acetate

myasthenia	gravis,	acute	exacerbation

myasthenic	crisis

neovascularization	(CNV)

pemphigus	vulgaris	

predominantly	classic	subfoveal	choroidal	

primary	immunodeficiency	diseases

Verteporfin	

wet	form

central	(gonadotrophin	dependent)	precocious	puberty 

ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่น

ที่รักษาได้	

มะเร็งเต้านมที่มี	hormone	receptor	เป็นบวก

มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม	

มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย	

มะเร็งปอดชนิด	non-small	cell	ระยะลุกลาม	

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต	

โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ

โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	

โรคจุดภาพชัดจอประสาทตาเสื่อมเหตุสูงวัย

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ	

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ




