รายงานการศึกษา
ตนทุน-ประสิทธิผล
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล
การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง
มีนาคม

2557

ก

บทสรุปผูบริหาร
คณะกรรมการกํ าหนดระบบบริ ห ารยา เวชภัณฑ การเบิ ก จ ายคาตรวจวินิจ ฉัยและคาบริ ก าร
ทางการแพทย โดยมี รั ฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุข เป นประธาน ไดแตงตั้งคณะอนุก รรมการ
กําหนดแนวเวชปฏิบัติขอบงชี้การใชยา การตรวจวินิจฉัยโรค และการรัก ษาพยาบาล โดยมี อธิบดีกรม
การแพทย เปนประธาน และไดจัดทําแนวเวชปฏิบัติ จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก ขอบงชี้ดานการใชยานอกบัญชี
ยาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง บัญชีรายการศัลยกรรมที่มีคาใชจายสูง ขอบงชี้ดานรังสีวินิจฉัยที่มีคาใชจายสูง
และขอบ งชี้ดานรัง สีรัก ษาที่มีคาใชจายสู ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกํ าหนดระบบบริ หารยา เวชภัณฑ การ
เบิ กจ ายคาตรวจวินิจ ฉัยและคาบริก ารทางการแพทยไดมอบหมายใหก รมการแพทยพิจ ารณาประเด็น
ตน ทุ น-ประสิ ท ธิผ ลร ว มดว ย กรมการแพทย จึ ง ได แ ตง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาตน ทุ น –
ประสิทธิผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่มี
คาใชจายสูง ดําเนินการ โดยคณะกรรมการไดพิจารณาประเด็นในเรื่องที่มีลําดับความสําคัญสูงกอน สรุปได
ดังนี้
1. ความคุมคาของการใชยา ramipril ในการรักษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไตระยะ
microalbuminuria (เปรียบเทียบกับ enalapril ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ)
การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นประสิทธิผลของยา enalapril เปรียบเทียบกับยา ramipril ใน
การรั ก ษาผู ป วยเบาหวานที่ มี ภ าวะแทรกซ อ นที่ ไตระยะ microalbuminuria พบวายา enalapril มี
ประสิ ทธิผ ลในการป องกั นการเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria ไปสู ระยะ macroalbuminuria
รวมถึงใหผลในการเปลี่ยนระยะจาก microalbuminuria ยอนกลับไปเปนระยะ normoalbuminuria ได
อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก หรือไมใหการรักษา ในขณะที่ที่ผลจากยา ramipril ไมแตกตางจาก
ยาหลอก ดังนั้น จึงไมจําเปนตองใชและประเมินตนทุน-ประสิทธิผลยา ramipril
2. ความคุมคาของการใชยา ramipril เปนยาแรกในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยง
สูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (เปรียบเทียบกับ enalapril ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ)
มีขอมูลการศึกษาประสิทธิผลของยา ramipril และยา enalapril ปองกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดไดเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ทั้งนี้ การศึกษาของยาทั้งสองชนิดดําเนินการในประชากรที่
แตกตางกัน จึงไมสามารถนําเปรียบเทียบกันได อยางไรก็ตามตนทุนของยา ramipril ในปจจุบันราคาลดลง
มาก หากแพทยผูรักษาและผูกําหนดนโยบายเห็นสมควรบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ ก็มีเหตุผลที่
จําเปนในการนํามาใชแทนยา enalapril ได
3. ความคุมคาของการใช esomepazole ในขอบงชี้เพื่อการรักษาการติดเชื้อ H. pylori
เปรียบเทียบกับ omeprazole (ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ)
ขอมูลการศึกษาที่เปนการทบทวนอยางเปนระบบ และการวิเคราะหอภิมานพบวาสูตรยารักษาการ
ติดเชื้อ H. pylori ที่มี esomeprazole เปรียบเทียบกับยา omeprazole ใหผลไมแตกตางกัน ดังนั้น จึง
ไมจําเปนตองใชและประเมินตนทุน-ประสิทธิผลยา esomeprazole
ดังนั้น จากขอมูลที่ได จึงยังไมมีประเด็นในการเปลี่ยนแปลงยาที่มีใชอยูเดิมในบัญชียาหลักแหงชาติ
ยกเวนในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษถึงประสิทธิผลของยาอื่นๆ ที่เหนือกวา

ข

กิตติกรรมประกาศ
คณะกรรมการพิ จารณาการศึกษาตนทุ น-ประสิ ทธิผลการใชยานอกบั ญชียาหลัก แห งชาติ
ที่มี ราคาแพง การตรวจวินิจ ฉัย และการรั กษาพยาบาลที่มี คาใชจายสู ง ขอขอบคุณ นายแพทยสุ รพั นธ
พงศสุธนะ โรงพยาบาลราชวิถีและสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย อาจารยนายแพทยวุฒิเดช
โอภาศเจริ ญ สุ ข คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม แ ละสมาคมโรคไตแห ง ประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงอติพร อิงคสาธิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีและสมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย และแพทยผูเชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ โรงพยาบาล/สถาบันที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเภสัชกรจากหนวยงานตางๆ ที่กรุณาใหขอมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบคุณ กรมการแพทย ที่สนับ สนุนงบประมาณในการดําเนินการในครั้งนี้ และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานนี้ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ความเปนมา

1

การศึกษาที่ 1
ความคุมคาของการใชยา ramipril ในการรักษาผูป วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไตระยะ
microalbuminuria (เปรียบเทียบกับ enalapril ในบัญชียาหลักแหงชาติ)

3

การศึกษาที่ 2
ความคุมคาของการใชยา ramipril เปนยาแรกในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูง
ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (เปรียบเทียบกับ enalapril ในบัญชียาหลัก
แหงชาติ)

7

การศึกษาที่ 3
ความคุมคาของการใช esomepazole ในขอบงชี้เพื่อการรักษาการติดเชื้อ H. pylori
เปรียบเทียบกับ omeprazole ในบัญชียาหลักแหงชาติ

9

ภาคผนวก 1
Meta-analysis ของยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก / ไมใหการรักษา

11

ภาคผนวก 2
Meta-analysis ประสิทธิผลของยา esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole
ในการกําจัดเชื้อ H. pylori
ภาคผนวก 3
สําเนาคําสัง่ กรมการแพทยที่ ๓๔๐/๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ตนทุน-ประสิทธิผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติทมี่ ีราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง

12
13

ความเปนมา
ข อ มู ล จากคู มื อ การแสดงเหตุ ผ ลการใช ย านอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง ระบุวาแมวายานอกบัญชียาหลักแหงชาติจะมีราคาแพง แตแพทยสามารถสั่งจายใหกับ
ผูปวยที่มีความจําเปนตองใชได โดยไดมีหนังสือรับรองเหตุผลและความจําเปนจากแพทย ไดแก
 เกิดอาการไมพึงประสงคจากยาหรือแพยาที่สามารถใชไดในบัญชียาหลักแหงชาติ
 ผลการรักษาไมบรรลุเปาหมาย แมวาไดใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติครบตามมาตรฐานการรักษา
แลว
 ไมมีกลุมยาในบัญชียาหลักแหงชาติใหใช แตผูปวยมีความจําเปนในการใชยานี้ตามขอบง ใชที่
ไดขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ผูปวยมีภาวะหรือโรคที่หามใชยาในบัญชีอยางสัมบูรณ (absolute contraindication) หรือมีขอ
หามการใชยาในบัญชีรวมกับยาอื่น (contraindicated/serious/major drug interaction) ที่ผูปวย
จําเปน ตองใชอยางหลีกเลี่ยงไมได
 ยาในบัญชียาหลักแหงชาติมีราคาแพงกวา (ในเชิงความคุมคา)
 ผูปวยแสดงความจํานงตองการ (เบิกไมได)
อยางไรก็ตาม ขอมูลการใชยาในปจจุบันแสดงใหเห็นวามีการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติเปน
จํานวนมาก และใชอยางไมส มเหตุผ ล อาทิ ใชเป นยาแรกในการรัก ษา ไม ระบุเหตุผลการใช เหตุผ ลไม
สอดคลองกับขอเท็จจริง ทําใหคาใชจายของการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติสูงมาก
คณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการ
แพทย โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน ซึ่งไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดแนว
เวชปฏิบัติขอบงชี้การใชยา การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล โดยมี อธิบดีกรม การแพทย เปน
ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ไดแตงตั้งคณะทํางานจากราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ โรงพยาบาล/
สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแนวเวชปฏิบัติ จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก
๑. ขอบงชี้ดานการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มรี าคาแพง
๒. บัญชีรายการศัลยกรรมทีม่ ีคาใชจายสูง
๓. ขอบงชี้ดานรังสีวินิจฉัยที่มีคาใชจายสูง
๔. ขอบงชี้ดานรังสีรักษาที่มีคาใชจายสูง
โดยมีการนําเสนอใหพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคา
ตรวจวินิจฉัยและคาบริการทางการแพทยท ราบ เมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ป ระชุม ไดมีม ติมอบ
กรมการแพทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําประชาพิจารณ และศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล (costeffectiveness) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวเวชปฏิบัติฯ ที่จัดทําดังกลาว กอนการนําไปใช เพื่อใหเกิด
ประโยชนในวงกวาง โดยการจัดทําประชาพิจารณไดจัดทําในรูปแบบ academic voice เปนการรับฟงความ
คิดเห็นนักวิชาการ ขณะนี้อยูระหวางการสงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของตอบกลับ ในสวน
การศึ ก ษาตนทุ น-ประสิ ท ธิผ ล นั้น คณะกรรมการฯ ไดม อบ สถาบั นวิ จั ยและประเมิ นเทคโนโลยีท าง
การแพทย กรมการแพทย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ กรมการแพทยจึงไดจัดทําคําสั่งกรมการ
แพทยที่ ๓๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ต น ทุ น –ประสิ ท ธิ ผ ลการใช ย านอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ที่ มี ร าคาแพง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการ
รักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย (นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล) เปน

2
ประธาน คณะกรรมการประกอบดวย ประธาน และเลขานุการจากคณะทํางานกําหนดแนวเวชปฏิบัติ ขอ
บงชี้การใชยา การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนผูแทนจากราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ
โรงพยาบาล/สถาบัน และนักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบให กรมการแพทย โดย สถาบันวิจัย
และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยเปนเลขานุการ ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
กําหนดขอบเขตการศึกษา แนวทางการดําเนินการ และแตงตั้งคณะทํางานในการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล
ในแตละประเด็นตามความเหมาะสม

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ศึก ษาโดยการประชุม ระดมความคิดเห็นคณะกรรมการพิ จารณาการศึก ษาตนทุน–
ประสิทธิผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่มี
คาใชจายสูง ในการกําหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล (cost- effectiveness) ของ
การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพงที่มีลําดับความสําคัญสูง
คณะกรรมการฯ มี ม ติม อบฝ ายเลขานุก ารจั ด ทํ าหนัง สื อ สอบถามประเด็นที่ ควรศึ ก ษาตนทุ น ประสิ ท ธิผ ลในแนวเวชปฏิบั ติฯ ไปที่ ป ระธานราชวิ ท ยาลั ยอายุร แพทยแห ง ประเทศไทย และประธาน
คณะทํางานแนวเวชปฏิบัติฯ ทั้ง 4 คณะ เมื่อไดขอมูลแลวใหฝายเลขานุการจัดลําดับความสําคัญในเรื่องที่จะ
สามารถดําเนินการไดในเบื้องตน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ความคุมคาของการใชยา ramipril ในการรักษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไตระยะ
microalbuminuria (เปรียบเทียบกับ enalapril ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ)
2. ความคุมคาของการใชยา ramipril เปนยาแรกในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยง
สูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (เปรียบเทียบกับ enalapril ซึ่งเปนยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติ)
3. ความคุมคาของการใช esomepazole ในขอบงชี้เพื่อการรักษาการติดเชื้อ Helicobactor pylori
(H. pylori) เปรียบเทียบกับ omeprazole (ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ)
จากนั้นนําประเด็นที่ไดไปดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยเนนการศึกษาที่เปนการ
ทบทวนอยางเปนระบบ (systematic reviews) และการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ตั้งแตป ค.ศ.
2000 ถึงป จจุ บัน เพื่ อพิ จารณาประสิท ธิผ ลของยานอกบั ญชียาหลัก ที่กํ าหนดเปนลําดับแรก หากพบวา
ประสิทธิผลของยาที่ศึกษาดีกวายาเดิม จึงนําไปศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล โดยใชแบบจําลองการตัดสินใจ
(decision analytic model) ตามหลักเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
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การศึกษาที่ 1
ความคุมคาของการใชยา ramipril ในการรักษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไต
ระยะ microalbuminuria (เปรียบเทียบกับ enalapril ในบัญชียาหลักแหงชาติ)
จากหลักฐานเชิงประจักษที่อางอิงในแนวทางปฏิบัติขอบงชี้ดานการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
ที่มีราคาแพง แสดงผลวา ยา ramipril มีประสิทธิผลดีเมื่อเทียบกับยาหลอก (placebo)[1] โดยยา ramipril
ลด albumin/ creatinine ratio ที่ระยะเวลา 1 ป (p<0.001) และ 4.5 ป (p<0.02) ไดอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเทียบกับยาหลอก (placebo)
ประสิทธิผลของยา angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) ในผูปวยเบาหวาน
ระยะ microalbuminuria
การศึกษาที่เปนการทบทวนอยางเปนระบบ (systematic review) ในป ค.ศ.2010[2] ที่เผยแพรใน
The Cochrane Library พบวาการใชยาในกลุม angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)
ไดแก enalapril, ramipril, captropril, lisinopril, perindopril เปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo)
หรือไมใหการรักษา (no treatment) ในปองกันการเปลี่ยนสถานะโรคไตจาก microalbuminuria ไปเปน
macroalbuminuria ในผูปวยเบาหวาน ผลจาก meta-analysis พบวา ยาในกลุม ACEI ปองกันการเปลี่ยน
จากระยะ microalbuminuria ไปเปน macroalbuminuria (RR 0.45, 95%CI 2.29, 0.69) และมี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria กลับไปเปน normoalbuminuria ได (RR 3.06,
95%CI 1.76, 5.35)
ขอมูลที่ไดจาก Cochrane systematic reviews ของ Lv และคณะในป ค.ศ.2012[3] โดยการทํา
meta-analysis จํานวน 8 การศึกษาพบวา ยาในกลุม ACEI มีประสิทธิผลในการปองกันการเปลี่ยนระยะ
จาก normoalbuminuria ไปเปน microalbuminuria หรือ macroalbuminuria ไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา (RR 0.71, 95%CI 0.56, 0.89) และมีความแตกตางกันของขอมูล
(heterogeneity) ในระดับที่ไมสําคัญตามคําแนะนําของการทํา Cochrane systematic reviews[4]
ยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา
1. การเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria ไปเปนระยะ macroalbuminuria
ประสิทธิผลของยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา ซึ่งมีจํานวน 4 การศึกษา
(Ahmad 1997, Ahmad 2003, Marre 1987, Ravid 1993)[2] ผูวิจัยไดทํา meta-analysis พบวา
enalapril มีประสิทธิผลปองกันการเปลี่ยนไปสูระยะ microalbuminuria (RR 0.23, 95%CI 0.12, 0.43)
โดยมีความแตกตางกันของขอมูล (heterogeneity) ในระดับปานกลาง (รอยละ 51) ตามขอแนะนําของการ
ทํา Cochrane systematic reviews[4] (ภาคผนวก ก ภาพที่ 1)
การทบทวนอยางเปนระบบ และทํา meta-analysis ในประเด็นประสิทธิผลของยา enalapril ใน
การปอ งกั นการเกิด microalbuminuria ของ Vejakama และคณะ[5] ในป 2012 พบวามี จํานวน 2
การศึกษา (Ahmad 1997, Ravid 1993) ที่ยา enalapril ไดประโยชน และมี 1 การศึกษา (Lebovetz
1994) ที่ผลของยาไมแตกตางจากยาหลอก

4
2. การเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria ไปเปนระยะ normoalbuminuria
ประสิทธิผลของยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา มีจํานวน 3 การศึกษา
(Ahmad 1997, Ahmad 2003, Marre 1987)[2] ผลจากการทํา meta-analysis พบวา enalapril มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนกลับไปสูระยะ normoalbuminuria (RR 11.63, 95%CI 2.26, 59.99) ไมมี
heterogeniety (I2=0%) (ภาคผนวก ก ภาพที่ 2) อยางไรก็ ตาม ผลที่ ไดจากการวิเคราะห ขอมูลอยูใน
95%CI ที่กวาง แสดงใหเห็นวาขนาดตัวอยางอาจมีจํานวนไมมากเพียงพอ
3. การเปลี่ยนระยะจาก normoalbuminuria ไปเปนระยะ microalbuminuria หรือระยะ
macroalbuminuria
เมื่อพิจารณาเฉพาะยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก จาก Cochrane systematic reviews
ในป ค.ศ. 2012 โดย Lv และคณะ[3] พบวามี 1 การศึกษา (Ravid 1998) ที่ใหผลวายา enalapril ปองกัน
การเปลี่ยนสถานะจาก normoalbuminuria ไปเปนระยะ microalbuminuria และ macroalbuminuria
ไดอยางมี นัยสําคัญ (RR 0.34, 95%CI 0.13, 0.90) และมี 1 การศึก ษา (RASS Study 2002) ที่ผ ล
การศึกษาไมแตกตางกันระหวางกลุมที่ไดยา enalapril และยาหลอก (RR 0.67, 95%CI 0.20, 2.31)
หากพิจารณาประสิทธิผลของยา enalapril ของการปองกันการเกิดเฉพาะ microalbuminuria
จากการทบทวนอยางเปนระบบของ Vejakama และคณะ[5] พบวา มีเพียงการศึกษาเดียว (Ravid 1998)
ที่ยา enalapril ไดประโยชน
ยา ramipril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา
จากการทบทวนอยางเปนระบบของ Cochrane systematic reviews[2] พบวา มีขอมูลการศึกษา
เกี่ยวกับการใชยา ramipril จํานวนนอย จึงไมเหมาะสมที่จะทํา meta-analysis ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชขอมูล
การศึกษาของ HOPE Study[1] ที่อางอิงในแนวปฏิบัติขอบงชี้ดานการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มี
ราคาแพง เพื่อใชขอมูลประสิทธิผลของยา ramipril เปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo) ในประเด็นของ
การเปลี่ยนสถานะโรคไตในผูปวยเบาหวานจากระยะ microalbuminuria ไปเปน macroalbuminuria
และจาก micro-albuminuria ยอนกลับเปน normoalbuminuria ผูวิจัยไดสอบถามการแยกขอมูล (data
extraction) ไปยังผูวิจัยหลักที่ทํา Cochrane systematic reviews[2] ไดรับคําอธิบายวา ขอมูลที่เป น
ผลลัพธของการเปลี่ยนสถานะจาก micro- ไปเปน macro- หรือ normoalbuminuria ไดจากการขอขอมูล
โดยตรงจากผูวิจัยใน HOPE Study ซึ่งไมสามารถคัดแยกขอมูลไดจากเอกสารรายงานการศึกษาของ HOPE
Study ที่เผยแพรในวารสารตางประเทศ
1. การเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria ไปเปนระยะ macroalbuminuria
ประสิทธิผลของยา ramipril ในการปองกันการเปลี่ยนระยะจาก microalbuminuria ไปเปน
macroalbuminuria ไมแตกตางจากยาหลอก/ ไมใหการรักษา (RR 0.87, 95%CI 0.69, 1.10)[2]
2. การเปลี่ยนจากระยะ microalbuminuria ไปเปนระยะ normoalbuminuria
ประสิทธิผลของยา ramipril ในการปองกันการเปลี่ยนระยะจาก microalbuminuria ไปเปน
macroalbuminuria ไมแตกตางจากยาหลอก/ ไมใหการรักษา (RR 1.31, 95%CI 0.99, 1.73)[2]
3. การเปลี่ยนระยะจาก normoalbuminuria ไปเปนระยะ microalbuminuria หรือระยะ
macroalbuminuria
ประสิทธิผลของยา ramipril ในการปองกันการเปลี่ยนระยะจาก normoalbuminuria ไป
เปนระยะ microalbuminuria หรือ macroalbuminuria ไมแตกตางจากยาหลอก/ ไมใหการรักษา (RR
0.71, 95%CI 0.39, 1.29)[3]
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สรุปผลการศึกษา
Enalapril มี ป ระสิ ทธิผ ลในการป องกั นการเปลี่ ยนจากสถานะ microalbuminuria ในผู ป วย
เบาหวานไปเป น ระยะ macroalbuminuria และทํ าให มี ก ารเปลี่ ยนสถานะจาก microalbuminuria
กลับไปเปน normoalbuminuria ไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยา enalapril ชวย
ป อ งกั น การเปลี่ ยนสถานะของโรคไตในผู ป วยเบาหวานจากระยะ normoalbuminuria ไปสู ร ะยะ
microalbuminuria หรื อ macroalbuminuria ได เ มื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ยาหลอก ในขณะที่ ยา ramipril
ใหผลไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก

ขอจํากัด

1. ขอมูลจาก meta-analysis ของการศึกษาอางอิง มีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดอคติ (risk
of bias) ไดแก ไมมีขอมูลชัดเจนของการทํา allocation concealment จํานวน 4 การศึกษา
(Ahmad 1997, Ahmad 2003, Bojestig 2001, Ravid 1993)
2. การแยกขอมูลเพื่อทํา meta-analysis เฉพาะยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการ
รักษา และ ramipril เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา โดยวัดผลจากการ
เปลี่ ย นระยะจาก microalbumimuria ไปเป น macroalbuminuria หรื อ ย อ นกลั บ เป น
normoalbuminuria มีความไมเปนเอกพันธของขอมูล (heterogeneity) ในระดับปานกลาง (I2=
50%) ซึ่งอาจสงผลตอความนาเชื่อถือของผลการศึกษาได
3. ขอมูลประสิทธิผลของยา ramipril ไดจากการศึกษาเดียวที่อางอิงในแนวทางปฏิบัติขอบงชี้การใช
ยานอกบัญชียาหลักที่มีราคาแพง ทําใหขอมูลประสิทธิผลของยาอาจมีไมเพียงพอ

ขอเสนอแนะ

1. เนื่องจากยา enalapril มีประสิทธิผลในการในการรักษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไต
ระยะ microalbuminuria ในขณะยา ramipril ใหผลไมแตกตางจากยาหลอก ดังนั้น จึงไมมีความ
จําเปนตองนํายา ramipril แทนที่ enalapril ซึ่งเปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ และไมมีความ
จําเปนตองประเมินตนทุน-ประสิทธิผลของยา ramipril
2. ในกรณีที่ตองการขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลของ enalapril และ ramipril โดยตรงในการรักษา
ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่ไต ระยะ microalbuminuria จําเปนตองออกแบบการศึกษา
ในลักษณะ randomized controlled trial ซึ่งตองใชงบประมาณ และเวลาในการดําเนินการมาก
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การศึกษาที่ 2
ความคุมคาของการใชยา ramipril เปนยาแรกในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูง
ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(เปรียบเทียบกับ enalapril ในบัญชียาหลักแหงชาติ)
หลักฐานเชิงประจักษที่อางอิงในขอบงชี้การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง ในกลุมยา
angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) โดยอางอิง HOPE study[1] ในป ค.ศ. 2000 มี
การศึกษาประสิ ทธิผลของยา ramipril ในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงที่มี ความเสี่ยงสูง ในการเกิ ด
โรคหั วใจและหลอดเลื อ ดเมื่ อ เที ยบกั บ ยาหลอก (placebo) แบบ double blinded randomized
controlled trial โดยพิจารณา cardiovascular outcomes ตางๆ ในผูปวยที่มีความผิดปรกติของหลอด
เลือดหรือเปนเบาหวานที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป จํานวน 9,297 คน โดยติดตามผูปวยเปนระยะเวลา 5 ป
ผลการศึกษาพบวา รอยละ 14 (651/4,645) ของกลุมที่ไดรับยา ramipril รับประทานขนาด 10 mg ตอวัน
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุมที่ไดรับยาหลอกพบความผิดปรกติรอยละ 17.8 (826/4,652) นั่นคือ
ยา ramipril ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได 1.3 เทาเมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 0.78, 95%CI
0.70, 0.86)
จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบการศึกษาที่เปรียบเทียบประสิทธิผลระหวางยา ramipril และ
enalapril โดยตรงในการรักษาผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
แตพบการศึกษา CAMELOT Study ที่เปนลักษณะ double blinded randomized controlled trial ที่
เปรียบเทียบประสิทธิผลของยา enalapril หรือ amlopine และยาหลอก (placebo) ในการปองกันการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีย (coronary artery disease)[2]
โดยศึกษาผูปวยที่มีผลการตรวจทางรังสีของหลอดเลือดหัวใจและพบวาเปน coronary artery disease
(เสนเลือดแดงโครานารียตีบมากกวารอยละ 20 จากการภาพถายรังสีของหลอดเลือดโคโรนารีย) และมีความ
ดันระยะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) นอยกวา 100 mmHg จํานวน 1,991 คน โดย
แบงเปนกลุมที่ไดรับยา amlopine ขนาด 5 mg จํานวน 663 คน กลุมไดยา enalapril ขนาด 20 mgตอวัน
จํานวน 673 คน และยาหลอกจํานวน 655 คน โดยติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 24 เดือน ผลการศึกษา
พบวาในกลุมที่ไดรับยา enalapril เกิด cardiovascular events รอยละ 20.2 (136/673) สวนในกลุมที่
ไดรับยาหลอกพบ cardiovascular events รอยละ 23.1 (151/655) นั่นคือ ยา enalapril ปองกันการเกิด
cardiovascular events ในผูป วย coronary artery disease ไดไมแตกตางจากยาหลอก (RR 0.88,
95%CI 0.71, 1.1)
ขอ มู ล ที่ ไดจ ากการศึก ษานี้ไม ส ามารถเปรี ยบเที ยบระหว างยา ramipril และ enalapril ได
เนื่องจากกลุมประชากรที่ศึกษาจากทั้งสองการศึกษามีลักษณะที่แตกตางกัน โดยการศึกษาที่ใชยา ramipril
ดําเนินการในกลุมตัวอยางที่มี ความเสี่ยงสูง แตยังไมเกิด cardiovascular event ในขณะที่ CAMELOT
study ในป ค.ศ. 2004 ศึกษาในกลุมผูปวยที่มี coronary artery disease แลว
อยางไรก็ตาม จากการสอบถามขอ มูล ตนทุ นของยากลุ ม ACEI ในโรงพยาบาลภาครั ฐ ที่สั ง กั ด
กรมการแพทย พบวาตนทุนของยา ramipril ลดลงมาก โดย ramipril ขนาด 2.5 mg ในปจจุบันเม็ดละ
0.50 บาท (48/100) สวนยา enalapril ภายใตชื่อการคา enaril® ขนาด 5 mg มีตนทุนเม็ดละ 0.20 บาท
(19/100), enaril® ขนาด 20 mg ตนทุนเม็ดละ 0.50 บาท (48/100) ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนของ ramipril
ขนาด 2.5 mg/ เม็ดเทากับตนทุนของยา enalapril ขนาด 20 mg/ เม็ด
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
จากขอมูล ณ ปจจุบัน และความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปไดวา หากหลักฐานเชิง
ประจักษที่มีอยูในปจจุบันแสดงถึงประสิทธิผลและความเหมาะสมของยา ramipril ในการใชกับผูปวยที่มี
ความดันโลหิตสูงและมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การพิจารณานํายา ramipril มาใช
แทนที่ยา enalapril ก็มีความเปนไปได เนื่องจากมีประสิทธิผลที่ชัดเจน และตนทุนที่ตองจายเพิ่มของยา
ramipril ไมแตกตางจากยา enalapril มาก

ขอจํากัด

1. ไมมีขอมูลการเปรียบเทียบระหวางประสิทธิผลของยา enalapril และ ramipril โดยตรงในการ
รักษาผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงและมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. การศึกษาประสิทธิผลของยา enalapril และ ramipril เปรียบเทียบกับยาหลอก มีการศึกษาใน
กลุ ม ตัวอยางที่ แตกต างกั น และมี จํ า นวนการศึก ษานอ ย จึ ง ทํ าให ไม ส ามารถเปรี ยบเที ย บ
ประสิทธิผลของยาทั้งสองได

เอกสารอางอิง
1. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, Bosch J, Davies R, Dagenais G. Effects of an angiotensinconverting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The
Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. The New England journal of
medicine2000 Jan 20;342(3):145-53.
2. Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, Thompson PD, Ghali M, Garza D, et al. Effect of
antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and
normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA : the
journal of the American Medical Association2004 Nov 10;292(18):2217-25.

9

การศึกษาที่ 3
ความคุมคาของการใช esomepazole ในขอบงชี้เพื่อการรักษาการติดเชื้อ H. pylori
เปรียบเทียบกับ omeprazole ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
หลักฐานเชิงประจักษที่อางอิงในแนวปฏิบัติขอบงชี้การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง
ในกลุมยา proton pump inhibitor (PPI) แนะนําการใชยา esomeprazole หรือ rabeprazole ในสูตร
ยากําจัดเชื้อ H. pylori[1] ซึ่งการศึกษาของ McNicholl และคณะนี้เปนการทํา meta-analysis เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของยา esomeprazole หรือ rabeprazole เปรียบเทียบกับยาในกลุม first generation PPI
(omeprazole, lansoprazole, pantoprazole) ในการกําจัดเชื้อ H.pylori ในป ค.ศ.2012 ผลการศึกษานี้
พบวาสูตรยาที่มี esomeprazole มีประสิทธิผลดีกวาสูตรยาที่มี first generation PPI (OR 1.32, 95%CI
1.01, 1.73) และเมื่อทํา meta-analysis เฉพาะกลุม (subgroup analysis) ในกลุมที่ใช esomeprazole
ขนาด 20 mg วันละ 2 ครั้ง มีจํานวน 8 การศึกษา พบวาผลที่ไดไมแตกตางจาก first generation PPI (OR
1.04, 95%CI 0.80, 1.35) ขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีความแตกตางกันนอยมาก (I2=0%) สวนการทํา metaanalysis เฉพาะกลุมที่ใหยา esomeprazole ขนาด 40 mg วันละ 2 ครั้ง มีจํานวน 4 การศึกษา พบวา
ประสิ ทธิผ ลของ esomeprazole ในการกําจัดเชื้อ H. pylori สู งกวา first generation PPI อยางมี
นัยสํ า คัญ (OR 2.27, 95%CI 1.07, 4.82) ทั้ ง นี้ ขอ มู ล ที่ นํา มาวิ เ คราะห มี ความไม เ ป นเอกพั น ธ
(heterogeneity) อยางชัดเจน (I2=71) ตามเกณฑแนะนําของการทํา Cochrane systematic reviews[4]
อยางไรก็ตาม การทํา meta-analysis ในการศึกษานี้ เปนการเปรียบเทียบสูตรที่มียา esomeprazole กับ
ยากลุม first generation PPI ซึ่งไมไดเปนการเปรียบเทียบกับ omeprazole เพียงตัวเดียว
จากการทบทวนวรรณกรรมพบการทํา meta-analysis ของ Wang และคณะ[3] ในป ค.ศ. 2006
ที่อางอิงในแนวปฏิบัติขอบงชี้การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพงของกลุมยา proton pump
inhibitors (PPIs) เปนการเปรียบเที ยบประสิทธิผลของ esomeprazole กับยาในกลุ ม PPIs ตัวอื่นๆ
(pantoprazole และ omeprazole) ในการกําจัดเชื้อ H.pylori ผลการศึกษาพบวา ยา esomeprazole
ใหผลดีกวา 1.39 เทา (OR 1.39, 95%CI 1.09, 1.75)
เมื่อพิจารณาเฉพาะประสิทธิผลของยา esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole โดยการทํา
meta-analysis จากขอมูลการศึกษาของ Wang และคณะ พบวา
1. เปรี ย บเที ย บระหว า งสู ตรยา esomeprazole กั บ omeprazole ในการกํา จั ด เชื้ อ
(eradication rates) ของ H. pylori
การทํ า meta-analysis จํานวน 10 การศึก ษา (Anagnostopoulos 2004, Chen 2005,
Maev 2003, Miehike 2003, Sheu 2005, Tulassay 2001, Veldhuyzen 2000, Veldhuyzen 2003,
Xie 2005, Zhang 2004) ผลที่ ไดพบวาการกําจั ดเชื้อ H. pylori ระหวาง esomeprazole กั บ
omeprazole ใหผลไมแตกตางกัน (OR 1.24, 95%CI 0.97, 1.59) ขอมูลมี heterogeneity ต่ํา (I2=0%)
(ภาคผนวก ข ภาพที่ 3) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การทบทวนอยางเป นระบบของ Gisbert[4] เปรี ยบเที ย บ
การศึกษาและทํา meta-analysis ระหวางสูตรยา esomeprazole และยา omeprazole ในการกําจัดเชื้อ
H.pylori จํานวน 4 การศึกษา (Miehlke 2003, Tulassay 2001, Van Zanten 2000, Van Zanten
2003) ผลการศึกษาพบวาประสิทธิผลของยา esomeprazole ไมแตกตางจากยา omeprazole (OR 1.19,
95%CI 0.81 1.74) มี heterogeneity ในระดับต่ํา (I2=31.3%)
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2. เปรี ย บเที ย บระหว า งสู ต รยา esomeprazole กั บ omeprazole ในการกํ า จั ด เชื้ อ
(eradication rates) ของ H. pylori เฉพาะการศึกษาที่มีคุณภาพสูง (high-quality
studies) และมีการวิเคราะหผลดวยวิธี intention-to-treat (ITT)
การทํา meta-analysis มีจํานวน 6 การศึกษาที่มี คุณภาพสู ง (Chen 2005, Maev 2003,
Sheu 2005, Tulassay 2001, Veldhuyzen 2000, Veldhuyzen 2003) ที่เปรียบเทียบระหวาง
esomeprazole กับ omeprazole ในการกําจัดเชื้อ H. pylori ผลการศึกษาพบวายาทั้งสองชนิดใหผลไม
แตกตางกัน (OR 1.17, 95%CI 0.89, 1.54) ขอมูลไมมี heterogeneity (I2=0%) (ภาคผนวก ข ภาพที่ 4)
3. เปรีย บเทีย บระหวา งสู ตรยา esomeprazole ขนาดต่ํา (20 mg วันละ 2 ครั้ง ) กั บ
omeprazole ( 20 mg วันละ 2 ครั้ง) ในการกําจัดเชื้อ (eradication rates) ของ H.
pylori เฉพาะการศึกษาที่วิเคราะหผลดวยวิธี intention-to-treat (ITT)
การทํ า meta-analysis มี จํานวน 9 การศึกษา (Anagnostopoulos 2004, Chen 2005,
Maev 2003, Miehike 2003, Tulassay 2001, Veldhuyzen 2000, Veldhuyzen 2003, Xie 2005,
Zhang 2004) ผลการศึกษาพบวา ยาทั้งสองชนิดใหประสิทธิผลไมแตกตางกัน (OR 1.20, 95%CI 0.92,
1.56) ขอมูลไมมี heterogeneity (I2=0%) (ภาคผนวก ข ภาพที่ 5)

สรุปผลการศึกษา
ประสิทธิผลของสูตรยา esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole ไมแตกตางกันในการกําจัด
เชื้อ H.pylori แมวาจะทํา meta-analysis เฉพาะกลุม (subgroup analysis) ที่การศึกษามีคุณภาพสูงและ
วิเคราะหผลดวยวิธี intention-to-treat (ITT) หรือการเปรียบเทียบดวยยาขนาดต่ําก็ตาม ดังนั้น จึงไมมีความ
จํ าเป นตอ งใชยา esomeprazole และประเมิ นต นทุ น-ประสิ ท ธิผ ลของยา esomeprazole แทนที่ ย า
omeprazole

ขอเสนอแนะ

omeprazole (ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ) มีประสิทธิผลในการกําจัดเชื้อ H. pylori ไมแตกตาง
จากยา esomeprazole ดังนั้น จึงไมจําเปนตองแทนที่ยา omeprazole จนกวาจะมีหลักฐานเชิงประจักษ
อื่นๆ ที่แสดงถึงประสิทธิผลของยาอื่นๆ ที่ดีกวา

เอกสารอางอิง
1. McNicholl AG, Linares PM, Nyssen OP, Calvet X, Gisbert JP. Meta-analysis: esomeprazole
or rabeprazole vs. first-generation pump inhibitors in the treatment of Helicobacter
pylori infection. Alimentary pharmacology & therapeutics2012 Sep;36(5):414-25.
2. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Great Britain: Antony Rowe
Ltd.; 2008.
3. Wang X, Fang JY, Lu R, Sun DF. A meta-analysis: comparison of esomeprazole and other
proton pump inhibitors in eradicating Helicobacter pylori. Digestion2006;73(2-3):178-86.
4. Gisbert JP, Pajares JM. Esomeprazole-based therapy in Helicobacter pylori eradication:
a meta-analysis. Dig Liver Dis 2001;36:253-9.
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ภาคผนวก ก
Meta-analysis ประสิทธิผลของยา enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษา
Outcome: Micro- to macroalbuminuria
Study or Subgroup

Enalapril
Placebo
Events Total Events Total Weight

Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

25.7%
23.6%
2.1%
48.6%

0.33 [0.11, 0.95]
0.27 [0.08, 0.87]
2.00 [0.21, 18.69]
0.08 [0.02, 0.34]

142 100.0%
148
Total (95% CI)
46
11
Total events
Heterogeneity: Chi² = 6.12, df = 3 (P = 0.11); I² = 51%
Test for overall effect: Z = 4.66 (P < 0.00001)

0.23 [0.12, 0.43]

Ahmad 1997
Ahmad 2003
Marre 1987
Ravid 1993

4
3
2
2

52
37
10
49

12
11
1
22

51
36
10
45

Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.02 0.1
1
10
50
Favours [Enalapril] Favours [Placebol]

ภาพที่ 1 Enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษาโดยวัดผลจาก micro- to macroalbuminuria
Outcome: Micro- to normoalbuminuria
Study or Subgroup
Ahmad 1997
Ahmad 2003
Marre 1987
Total (95% CI)

Enalapril
Placebo
Events Total Events Total Weight
12
52
0
51 34.3%
3
37
0
36 31.4%
4
10
0
10 34.3%

99
97 100.0%
Total events
19
0
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 0.46, df = 2 (P = 0.79); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 2.93 (P = 0.003)

Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

Risk Ratio
M-H, Random, 95% CI

24.53 [1.49, 403.64]
6.82 [0.36, 127.44]
9.00 [0.55, 147.95]
11.63 [2.26, 59.99]

0.01 0.1
1
10
100
Favours [Placebo] Favours [Enalapril]

ภาพที่ 2 Enalapril เปรียบเทียบกับยาหลอก/ ไมใหการรักษาโดยวัดผลจาก micro- to normoalbuminuria
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ภาคผนวก ข
Meta-analysis ประสิทธิผลของยา esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole
ในการกําจัดเชื้อ H. pylori
Outcome: Eradication rate
Study or Subgroup
Anagnostopoulos 2004
Chen 2005
Maev 2003
Miehlke 2003
Sheu 2005
Tulassay 2001
Veldhuyzen 2000
Veldhuyzen 2003
Xie 2005
Zhang 2004

Esomeprazole
Omeprazole
Total Events Total Weight
Events
42
46
21
38
86
184
144
184
27
23

52
52
23
42
100
214
190
204
32
28

37
43
26
31
79
192
137
172
23
21

937
Total (95% CI)
761
795
Total events
Heterogeneity: Chi² = 3.57, df = 9 (P = 0.94); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.73 (P = 0.08)

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

6.3%
4.4%
1.8%
2.7%
9.8%
23.5%
29.4%
15.2%
3.4%
3.4%

1.70 [0.68, 4.25]
1.60 [0.53, 4.89]
1.21 [0.18, 7.93]
2.15 [0.57, 8.01]
1.63 [0.78, 3.43]
0.86 [0.49, 1.51]
1.19 [0.75, 1.88]
1.28 [0.68, 2.41]
1.17 [0.30, 4.57]
1.10 [0.28, 4.33]

929 100.0%

1.24 [0.97, 1.59]

52
52
29
38
100
219
189
196
28
26

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.1 0.2
0.5
1
2
5
10
Favours [Omeprazole] Favours [Esomeprazole]

ภาพที่ 3 ประสิทธิผลของ esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole ในการกําจัดเชื้อ H. pylori
(จากทุกการศึกษา)
Outcome: Eradication rate
Study or Subgroup
Chen 2005
Maev 2003
Sheu 2005
Tulassay 2001
Veldhuyzen 2000
Veldhuyzen 2003

Esomeprazole
Omeprazole
Events
Total Events Total Weight
46
52
43
52
5.1%
46
51
26
29
3.3%
86
100
79
100 11.4%
184
214
192
219 27.4%
183
204
172
196 18.6%
144
190
137
189 34.2%

Total (95% CI)
811
Total events
689
649
Heterogeneity: Chi² = 2.27, df = 5 (P = 0.81); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.15 (P = 0.25)

785 100.0%

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI
1.60 [0.53, 4.89]
1.06 [0.23, 4.81]
1.63 [0.78, 3.43]
0.86 [0.49, 1.51]
1.22 [0.65, 2.26]
1.19 [0.75, 1.88]

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

1.17 [0.89, 1.54]

0.02
0.1
1
10
50
Favours Omeprazole Favours Esomeprazole

ภาพที่ 4 ประสิทธิผลของ esomeprazole กับ omeprazole ในการกําจัดเชื้อ H. pylori (เฉพาะ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูง และวิเคราะหผลดวยวิธี intention-to-treat)
Outcome: Eradication rate (วิเคราะหผลดวยวิธี intention-to-treat)
Study or Subgroup
Anagnostopoulos 2004
Chen 2005
Maev 2003
Miehlke 2003
Tulassay 2001
Veldhuyzen 2000
Veldhuyzen 2003
Xie 2005
Zhang 2004
Total (95% CI)

Experimental
Control
Events
Total Events Total Weight
42
46
21
38
184
144
184
27
23

52
52
23
42
214
190
204
32
28

37
43
26
31
192
137
172
23
21

837

Total events
709
682
Heterogeneity: Chi² = 2.98, df = 8 (P = 0.94); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 1.37 (P = 0.17)

52
52
29
38
219
189
196
28
26

7.0%
4.9%
2.0%
3.0%
26.1%
32.6%
16.9%
3.8%
3.8%

829 100.0%

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI
1.70
1.60
1.21
2.15
0.86
1.19
1.28
1.17
1.10

[0.68,
[0.53,
[0.18,
[0.57,
[0.49,
[0.75,
[0.68,
[0.30,
[0.28,

Odds Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

4.25]
4.89]
7.93]
8.01]
1.51]
1.88]
2.41]
4.57]
4.33]

1.20 [0.92, 1.56]

0.02
0.1
1
10
50
Favours Omeprazole Favours Esomeprazole

ภาพที่ 5 ประสิทธิผลของ esomeprazole เปรียบเทียบกับ omeprazole ขนาดต่ําในการกําจัดเชื้อ H. pylori
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ภาคผนวก ค
สําเนาคําสั่งกรมการแพทยที่ ๓๔๐/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล
การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจา ยสูง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและ
คาบริการทางการแพทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดมอบกรมการแพทยรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness) ในการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มี
ราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการกําหนดมาตรฐานการรักษาที่เหมาะสม บนหลักการที่รัฐบาลสามารถจายได (affordability) และ
ประชาชนไดรับประโยชนดานการรักษาพยาบาลสูงสุด กรม การแพทย จึงเแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ตนทุน-ประสิ ทธิ ผลการใชย านอกบัญ ชีย าหลักแห งชาติ ราคาแพง การตรวจวิ นิจฉัย และการรักษาพยาบาลที่ มี
คาใชจายสูง เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังมีรายนามตอไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อธิบดีกรมการแพทย
นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล
นายสมเกียรติ โพธิสัตย
นายมัยธัช สามเสน
นายธีรวุฒิ คูหะเปรมะ
ศาสตราจารยเกรียง ตั้งสงา

ที่ปรึกษา
รองอธิบดีกรมการแพทย
ประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากรมการแพทย
รองประธานคณะกรรมการ
ขาราชการบํานาญ กรมการแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ
กรรมการ
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
กรรมการ
ประเทศไทย
๗. ศาสตราจารยอภิชาต สุคนธสรรพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการ
๘. นาวาอากาศเอกอนุตตร จิตตินันทน ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กรรมการ
๙. ศาสตราจารยคลินิกดรินทร โลหสิริวฒ
ั น
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กรรมการ
คณะแพทยศาสตร
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยจิรุตม ศรีรัตนบัลล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๑. รองศาสตราจารยพิศาล ไมเรียง
คณะแพทยศาสตร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๒. พันเอก (พิเศษ) รศ. ไพจิตต อัศวธนบดี
สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๓. ศาสตราจารยบุญสง องคพพิ ัฒนกุล
สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๔. นายถาวร สกุลพาณิชย
ผูอํานวยการสํานักงานวิจัยเพื่อการ กรรมการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
๑๕. นาวาอากาศโทพงศธร คชเสนี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรรมการ
๑๖. นางสาวทัศนีย กิตอํานวยพงษ
โรงพยาบาลราชวิถี
กรรมการ
๑๗. นางพรรณี ศรีบุญซื่อ
สถาบันโรคทรวงอก
กรรมการ
/๑๘. นางปริญดา...
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๑๘. นางปริญดา พีรธรรมานนท
๑๙. นางนิตยา ภาพสมุทร
๒๐. นางปาริฉตั ร เทศนสาลี
๒๑. นายสมนึก อรามเธียรธํารง

โรงพยาบาลสงฆ
กรรมการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรรมการ
โรงพยาบาลเลิดสิน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและประเมิน
กรรมการ
เทคโนโลยีทางการแพทย
และเลขานุการ
สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยี
กรรมการ
เทคโนโลยีทางการแพทย
และผูชวยเลขานุการ
สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยี
กรรมการ
เทคโนโลยีทางการแพทย
และผูช วยเลขานุการ

๒๒. นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบตั ิ
๒๓. นางอรุณี ไทยะกุล

โดยใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. กําหนดแนวทางและขอบเขตในการดําเนินการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness)
การใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีราคาแพง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูง
๒. แตงตั้งคณะทํางานในการศึกษาตนทุน-ประสิทธิผลในแตละประเด็นตามความเหมาะสม
๓. จั ด ทํ า ข อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย โดยมีข อ มูล วิ ช าการประกอบการตั ด สิ นใจในการกํา หนด
มาตรฐานการรักษาที่เหมาะสมตอคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ การเบิกจายคาตรวจวินิจฉัยและ
คาบริการทางการแพทย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงชื่อ วิลาวัณย จึงประเสริฐ
(นางวิลาวัณย จึงประเสริฐ)
อธิบดีกรมการแพทย

