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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น และความสูญเสียทางการเงิน ในผูป้ ่ วยนอกทีเ่ ข้ารับ
การรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเขตเมืองแห่งหนึ่ง วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของโรงพยาบาล โดยคัดเลือกผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั ยาโอเมพราโซลในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อ
กาหนดการใช้ยาทีเ่ หมาะสมได้แก่ ข้อบ่งใช้ทไ่ี ด้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือข้อบ่งใช้ทม่ี กี ารแนะนาไว้ในแนวทางเวชปฏิบตั ติ ่าง ๆ ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั ยาโอเมพราโซลในช่วงเวลาดังกล่าวมี
จานวนทัง้ หมด 6,427 ราย คิดเป็ นการเข้ารับบริการ 42,568 ครัง้ จานวนครัง้ ของการเข้ารับบริการเป็ นการใช้สทิ ธิตามหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมมี ากทีส่ ดุ (ร้อยละ 70.43) สิทธิน้จี งึ เป็ นสิทธิทม่ี คี วามสูญเสียทางการเงินรวมสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 75 ของมูลค่า
การสูญเสียรวมทัง้ หมด แต่เมื่อวิเคราะห์ความสูญเสียทางการเงินเฉลีย่ ต่อครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการพบว่า ผูป้ ่ วยแต่ละสิทธิการรักษามี
มูลค่าความสูญเสียทางการเงินเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน การได้รบั ยาโอเมพราโซล 17,192/24,568 ครัง้ (ร้อยละ 69.98) เป็ นการใช้ยา
เกินจาเป็ น มูลค่าที่สูญเสียโดยรวมคิดเป็ น 401,402 บาท ในระยะเวลา 5 ปี หรือประมาณ 80,280 บาทต่ อปี ค่าเฉลี่ยความ
สูญเสียทางการเงิน คิดเป็ น 23.35±18.12 บาทต่อครัง้ สรุป: การใช้ยาโอเมพราโซลในบริบทของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นการใช้
เกินจาเป็ น ร้อยละของการใช้ยาเกินจาเป็ นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่างสิทธิการรักษา อย่างไรก็ตาม มูลค่าความสูญเสีย
ทางการเงินไม่สงู มากนัก เนื่องจากเป็ นการศึกษาในยาเพียงตัวเดียว หากทาการศึกษาในยาทัง้ หมดอาจพบมูลค่าความสูญเสียที่
สูงขึน้ ได้ นอกจากนี้หากมีมาตรการในการแก้ปัญหา เช่น การทา prospective drug utilization review หรือการสร้างแนวทางการ
สังจ่
่ ายยาโอเมพราโซลอย่างสมเหตุสมผล ก็อาจจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้มากเช่นกัน
คาสาคัญ: การใช้ยาเกินจาเป็ น มูลค่ายาทีส่ ญ
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Abstract
Objective: To determine prevalence of omeprazole overuse and its financial loss in outpatients in a community
hospital in urban area. Method: This study collected the data retrospectively from electronic database of the hospital by
retrieving the data of outpatients receiving omeprazole during January 1, 2012 to December 31, 2016. Appropriate drug
use was defined as the use that was consistent to US-FDA approved indications or various guidelines’ recommendation.
Result: A total number of outpatients who received omeprazole was 6,427 cases with 24,568 visits. Most patients’ visits
were under the Universal Coverage Schemes (70.43%). As a result, the Scheme incurred the highest total financial loss
accounting for approximately 75 percent of the total loss. However, the average financial loss per visit was not different
among patients under different health insurances. A total of 17,192 out of 24,568 omeprazole prescribing (69.98%) was
considered as medication overuse. The financial loss due to omeprazole overuse was 401,402 Thai baht over 5 years
or 80,208 baht per year. The average financial loss per visit was 23.35±18.12 baht. Conclusion: Most of omeprazole
use in community hospital setting is overuse. Percentages of omeprazole overuse are slightly different among patients
under different health insurances. However, the total financial loss is relatively low because this study focused on a
single drug. Financial loss might be much higher if we study the whole medication. Moreover, measures such as
prospective drug utilization review or practice guideline for rational use of omeprazole might save hospital expenses..
Keywords: medical overuse, financial loss, proton pump inhibitor, omeprazole
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บทนา
ยากลุ่ม Proton pump inhibitor (PPI) มีกลไกการ
ออกฤทธิ โ์ ดยการยับ ยัง้ เอนไซม์ hydrogen–potassium
adenosine triphosphatase (H+/K+ ATPase) ที่ secretory
surface ของ parietal cell แบบจ าเพาะและไม่ ส ามารถ
ย้อนกลับได้ ปั จจุบนั ยากลุ่มดังกล่าวถูกนามาใช้ในหลายข้อ
บ่งใช้ เช่น รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วน
ต้ น ภาวะกรดไหลย้ อ น รวมถึ ง ป้ องกัน การเกิด แผลใน
กระเพาะอาหารจากการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่
ส เ ตี ย ร อ ย ด์ ( Non steroid anti- inflammatory drugs:
NSAIDs) เป็ นต้ น (1-3) นอกจากนี้ ย ัง มี ก ารใช้ ย ากลุ่ ม
ดังกล่าวในข้อบ่งใช้ทย่ี งั มีหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพที่ไม่
ชั ด เจน เช่ น ภาวะที่ มี ก ารโป่ งพองของหลอดเลื อ ดที่
submucosa ของหลอดอาหารส่ ว นล่ า ง ( esophageal
varices) ภาวะการอักเสบเรือ้ รังของหลอดอาหาร (Barrett's
esophagus) ภาวะโลหิตจาง เป็ นต้น ผูป้ ่ วยบางรายได้รบั ยา
โดยไม่ มี ข้ อ บ่ ง ใช้ (3-5) จากข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยในของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล พบว่า
มีผปู้ ่ วย 42 ราย จาก 97 ราย (ร้อยละ 43) ได้รบั ยาดังกล่าว
โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้ (6) การใช้ยากลุ่ม PPI โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้
เป็ นสาเหตุสว่ นหนึ่งของการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการใช้ยาใน
กลุ่มนี้เป็ นจานวนมาก
ในประเทศไทย ยากลุ่ ม PPI ติด อัน ดับ 1 ใน 5
ของยาที่ มี ป ริ ม าณการสั ง่ ใช้ สู ง สุ ด จาก ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาล33 แห่ง ในปี งบประมาณ 2552 พบว่า มูลค่า
การสังใช้
่ ยากลุ่ม PPI สูงถึง 632 ล้านบาท (7) การศึกษาใน
โรงพยาบาลทัวไปแห่
่
งหนึ่งพบว่า ในปี 2550 ผู้ป่วยได้รบั
ยากลุ่ม PPI จานวน 22,584 ครัง้ คิดเป็ นมูลค่ายาทัง้ หมด
5,160,645 บาท การใช้ยาเพิ่มเป็ น 26,155 ครัง้ มูลค่ายา
ทัง้ หมด 8,820,280 บาท ในปี 2553 ทัง้ นี้พบว่า การใช้ยา
ดังกล่าวบางส่วนถูกสังใช้
่ ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ไม่ใช่โรคทางเดิน
อาหาร หรือ ไม่พบการวินิจฉัยโรคในเวชระเบียน (8) จึงมี
ความเป็ นไปได้ว่าอาจมีการใช้ยาเกินความจาเป็ น ซึ่งอาจ
สัมพันธ์กบั ปั ญหายาเหลือใช้ใ นเขตชุมชนเมือง ที่มีข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า ยาโอเมพราโซลถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของ
จานวนครัง้ ของยาทีถ่ ูกนามาคืนบ่อยทีส่ ุด นัน่ คือ 111 ครัง้
หรือร้อยละ 2.40 ของจานวนยาทีถ่ ูกนามาคืนบ่อยทีส่ ดุ (9)
โรงพยาบาลที่เ ป็ นสถานที่วิจ ัย เป็ น โรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง ยาโอเมพราโซลเป็ นยาตัวเดียวใน
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ยากลุ่ ม PPI ของโรงพยาบาล ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า มูลค่าการใช้ยาโอเมพราโซลสูงขึน้ จาก
119,322 บาท ในปี 2556 เป็ น 132,774 บาทในปี 2558 แต่
พบว่ า จ านวนการวินิ จ ฉัยโรค dyspepsia ซึ่ง เป็ น โรคที่มี
ความจาเป็ นต้องใช้ยาโอเมพราโซล เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
คือจาก 1,414 ครัง้ เป็ น 1,680 ครัง้ ในขณะทีส่ ถิตกิ ารรักษา
ผู้ ป่ วยที่ เ ข้ า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาลส าหรับ โรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารมีไม่มากนัก (ไม่อยู่ ใน
รายงาน 10 อัน ดับ โรคของการรัก ษาแบบผู้ป่ วยในของ
โรงพยาบาล) จึงสามารถอนุ มานได้ว่า การใช้ยาโอเมพรา
โซลส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยนอก นอกจากนี้จากสถิติ
การเข้ารับการรักษาของกลุ่มผู้ป่วยนอกในภาพรวมพบว่า
กลุ่มโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากมีจานวนครัง้ ที่
สู ง ขึ้น โดยในปี งบประมาณ 2556 มีจ านวนการเข้า รับ
บริการด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวจานวน 24,580 ครัง้ คิดเป็ น
มูลค่า 119,322 บาท และเพิม่ ขึน้ เป็ น 24,594 ครัง้ คิดเป็ น
138,752 บาทในปี ง บประมาณ 2557 จะเห็น ได้ว่ า มีก าร
เพิ่ม ขึ้น ของการเข้า รับ บริก าร 14 ครัง้ แต่ มีมู ล ค่ า ที่เ พิ่ม
ขึน้ อยู่ท่ี 19,430 บาท
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่า มูลค่าการใช้
ยาโอเมพราโซลของโรงพยาบาลมีมูลค่าค่อนข้างสูง และ
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการผูป้ ่ วยนอกด้วยโรคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทางเดินอาหารไม่ได้เพิม่ ขึน้ มากนัก แต่กลับพบว่ามูลค่า
การใช้ยาโอเมพราโซลเพิ่มขึน้ สูงถึงร้อยละ 16 ข้อมูลของ
ฐานข้อ มู ล การจัด ซื้อ ของโรงพยาบาลพบว่ า ต้ น ทุ น ยา
โอเมพราโซลต่อเม็ดไม่เปลีย่ นแปลง จึงมีความเป็ นไปได้ว่า
มูลค่าการใช้ยาทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ อาจเกิดจากการใช้ยาเกินจาเป็ น
และแม้ว่าจะมีการศึกษาก่อนหน้าทีว่ เิ คราะห์การใช้ยาและ
ความสูญเสียทางการเงินของยากลุ่ม PPI (2) แต่การศึกษา
ดังกล่าวเป็ นการศึกษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซง่ึ รายการ
ยาทีส่ ่งผลต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนใหญ่ เป็ นยา กลุ่ม
PPI นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ อาจทาให้ไม่สามารถนามา
ปรับใช้กบั บริบทของโรงพยาบาลชุมชนได้ เนื่องจากขนาด
ของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน ลักษณะการรักษาพยาบาล
และรายการยาในกลุ่ม PPI ที่แตกต่างกัน การศึกษาอัตรา
การใช้ ย ากลุ่ ม PPI เกิน ความจ าเป็ นและความสู ญ เสีย
ทางการเงิน ที่เ กิด ขึ้น ในบริบทโรงพยาบาลชุม ชนยังคงมี
ความจาเป็ นเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้าน
นโยบายสาหรับการพัฒนามาตรการควบคุมการใช้ย าใน
กลุ่ม PPI ของโรงพยาบาลชุมชน ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ จัดทา

ขึน้ เพื่อศึกษาอัตราการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น และ
ความสูญเสียทางการเงิน ในผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา
และเปรียบเทียบความสูญเสียทางการเงินระหว่างสิทธิการ
รักษา

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แหล่งข้อมูล
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อ นหลัง
จากฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (retrospective database
analysis) โดยใช้ฐานข้อมูล HOSxP ของโรงพยาบาล ใน
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก ตัง้ แต่ วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตัวแปร
ที่ใช้ประกอบด้วย 1) ข้อมูลโรคที่ผู้ป่วยได้รบั การวินิ จ ฉัย
ได้แก่ patient identification และ visit identification ซึง่ ได้มี
การแปลงเป็ นรหัสเฉพาะของการศึกษา เพศ วัน/เดือน/ปี
เกิดของผู้ป่วย วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (วัน/เดือน/ปี )
รหัสการวินิจฉัยโรคทัง้ หมด (ทัง้ การวินิจฉัยหลัก และการ
วินิจฉัยรอง) และสิทธิการรักษา 2) ส่วนข้อมูลยาที่ผู้ป่วย
ได้ร ับ ในการรักษา ได้แ ก่ รหัสยา ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รบั
(มิลลิกรัม) เช่น โอเมพราโซล 20 มิลลิกรัม วิธกี ารใช้ยา เช่น
รับประทานครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร เช้า-เย็น
เป็ นต้น จานวนยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั หน่ วยของยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
ได้แก่ เม็ด แคปซูล และวันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา(วัน /
เดือน/ปี ) ซึง่ ก็คอื วันทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา
ตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้าการศึกษา คือ ผู้ป่วยอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปี ข้ึน ไป ที่เ ข้า รับ บริก ารแผนกผู้ป่ วยนอกของ
โรงพยาบาล ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รบั ยาโอเมพราโซลอย่างน้อย 1
ครัง้ ระหว่างช่วงเวลาของการศึกษา เกณฑ์ในการพิจารณา
คัดออกจากการศึกษา คือ ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการโดยมีการลง
ข้อมูลในส่วนอายุ การวินิจฉัยโรค วิธกี ารใช้ยา และจานวน
ยาทีไ่ ด้รบั ไม่ครบถ้วน
ผลลัพธ์ของการศึกษา
ผลลัพ ธ์ข องการศึกษานี้ คือ การใช้ยาโอเมพรา
โซลเกินความจาเป็ นและความสูญเสียทางการเงินทีเ่ กิดขึน้
การวัด ผลลัพ ธ์อ ยู่ในหน่ ว ยวัด เป็ น ครัง้ ที่เ ข้า รับการรักษา
(visit) นิ ย ามเชิง ปฏิบ ัติ ก ารของการใช้ย าโอเมพราโซล

เกินความจาเป็ น หมายถึง การรักษาทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อบ่ง
ใช้ หรือใช้ยาในขนาดยาทีส่ งู กว่าทีก่ าหนด โดยข้อบ่งใช้และ
ขนาดยาที่เหมาะสมกาหนดจากการทบทวนข้อมูลยาโดย
ผู้วิจ ัย และพิจ ารณาร่ ว มกับ แพทย์ประจาโรงพยาบาลใน
สาขาอายุกรรรม 1 ท่าน และแพทย์ทวไป
ั ่ 1 ท่าน ข้อบ่งใช้
และขนาดยาที่เหมาะสมที่ใ ช้ในการศึก ษานี้ (ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1)แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่ 1) การใช้ยาตามข้อ
บ่งใช้ของยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Food
and Drug Administration หรือ USFDA) เนื่องจากเป็ นการ
รับรองทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล หรือตามข้อบ่งใช้ท่ี
มีการแนะนาไว้ในแนวทางเวชปฏิบตั ิการวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่ วยดิส เปปเซีย และผู้ท่ีมีก ารติด เชื้อ เฮลิโ คแบคเตอร์
ไพลอไร ในประเทศไทย พ.ศ. 2553 แนวทางเวชปฏิบตั กิ าร
วินิ จ ฉัย และรัก ษาโรคกรดไหลย้อ นในประเทศไทย พ.ศ.
2547 ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทย หรือแนวทางเวชปฏิบตั ิในการวินิจฉัยและรักษาโรค
กรดไหลย้อ น ปี 2014 ของ National Institute for Health
and Care Excellence Clinical guideline (NICE) แนวทาง
เวชปฏิบ ัติ ใ นการรัก ษาโรคกรดไหลย้ อ น ปี 2008 และ
แนวทางเวชปฏิบ ัติใ นการรัก ษา Barrett’s Esophagus ปี
2011 ข อ ง American Gastroenterological Association
(AGA) แนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการวินิจฉัยและรักษาโรคกรด
ไหลย้อน ปี 2013 และแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการวินิจฉัยและ
รั ก ษ า Barrett’ s Esophagus ปี 2015 ข อ ง American
College of Gastroenterology (ACG) แนวทางเวชปฏิบ ัติ
การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร ปี 2010 แนวทางเวช
ปฏิบตั ิโรคกรดไหลย้อน ปี 2015 และ แนวทางเวชปฏิบตั ิ
ภาวะกลืน ลาบาก ปี 2014 ของ World Gastroenterology
Organisation Global Guidelines (WGO) และ 2) การใช้ยา
ตามข้อบ่งใช้ของยาที่ได้รบั การรับรองจาก USFDA เพียง
อย่างเดียว
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษานี้ ใ ช้ส ถิติ เ ชิง พรรณาในการรายงาน
ลัก ษณะพื้ น ฐานของผู้ ป่ วยและผลลัพ ธ์ ข องการศึ ก ษา
โดยรายงานเป็ น ความถี่ ร้อ ยละค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ควอไทล์ (interquartile
range) ตามความเหมาะสมของข้อ มูล การเปรีย บเทีย บ
อัตราการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ นในทุกสิทธิการรักษา
ใช้สถิติ chi-square และใช้สถิติ Kruskal-Wallis เปรียบ
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ตารางที่ 1. ข้อบ่งใช้ ขนาด และวิธกี ารใช้ยาโอเมพราโซลทีถ่ อื ว่ามีความเหมาะสมในการศึกษานี้ (1,10-27)
ขนาดการใช้ตามทีแ่ นะนาโดย
กลุ่มรหัสวินิจฉัย
ข้อบ่งใช้
(ICD-10)1
USFDA หรือแนวทางเวชปฏิบตั ิ
USFDA
รักษาแผลในลาไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcer
K25
20 มิลลิกรัมต่อวัน
20 มิลลิกรัมต่อวัน
disease, active)
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer,
K26
40 มิลลิกรัมต่อวัน
40 มิลลิกรัมต่อวัน
active, benign)
กาจัดเชือ้ H. Pylori ทีแ่ ผลในระบบทางเดินอาหาร
• triple therapy (omeprazole 20 มิลลิกรัม วันละ 2
ครัง้ + clarithromycin 500 มิลลิกรัม + amoxycillin
B96.81
40 มิลลิกรัมต่อวัน
40 มิลลิกรัมต่อวัน
1 กรัม วันละ 2 ครัง้ )
• dual therapy (omeprazole 40 มิลลิกรัม วันละครัง้
+ clarithromycin 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง้ )
โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux
K21
20 - 80 มิลลิกรัมต่อวัน
20 มิลลิกรัมต่อวัน
disease, symptomatic)
erosive esophagitis, maintenance of healing
K20
20 มิลลิกรัมต่อวัน
20 มิลลิกรัมต่อวัน
erosive esophagitis - gastroesophageal reflux
K20
20 มิลลิกรัมต่อวัน
20 มิลลิกรัมต่อวัน
disease
ภาวะทีม่ กี ารหลังกรดมากผิ
่
ดปกติ (gastric
K31.89
60 มิลลิกรัมต่อวัน
60 มิลลิกรัมต่อวัน
hypersecretion)
ดิสเปปเซีย (dyspepsia)
K30
20 มิลลิกรัมต่อวัน
ภาวะการกลืนลาบาก
R13
20 - 40 มิลลิกรัมต่อวัน
Barrett’s esophagus
K22
20 มิลลิกรัมต่อวัน
การใช้ยาเพื่อป้ องกันแผลในระบบทางเดินอาหารจาก
การใช้ยา NSAIDs สเตียรอยด์ แอสไพริน ยาต้านการ
20 มิลลิกรัมต่อวัน
แข็งตัวของเลือด หรือยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
1: ICD-10: international classification of diseases version 10
ความสูญเสียทางการเงินเฉลี่ยระหว่างสิทธิการรักษา การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาด้วยโปรแกรม STATA

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
จากฐานข้อมูลผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล ปี พ.ศ.
2555- 2559 พ บ ว่ า มี จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย ที่ ไ ด้ รั บ ย า
โอเมพราโซลทัง้ หมด 25,715 ครัง้ มีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า
18 ปี 600 ครัง้ ไม่มขี อ้ มูลขนาดยา 39 ครัง้ และไม่มขี อ้ มูล
ปริมาณยา 508 ครัง้ ดังนัน้ จึงมีขอ้ มูลทีส่ ามารถใช้วเิ คราะห์
ได้ทงั ้ หมด 24,568 ครัง้ จากผูป้ ่ วยทัง้ หมด 6,427 คน
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ผูป้ ่ วยในการวิจยั เป็ นเพศหญิง 3,994 ราย (ร้อยละ
62.14) มีก ารเข้า รับ บริก าร 16,567 ครัง้ (ร้อ ยละ 67.43)
ผูป้ ่ วยอายุระหว่าง 18-30 ปี มกี ารเข้ารับบริการมากทีส่ ดุ คือ
1,354 ราย (ร้อยละ 21.07) แต่ผปู้ ่ วยอายุมากกว่า 71 ปี ขน้ึ
ไป มีการเข้ารับบริการในจานวนครัง้ ทีม่ ากทีส่ ดุ (7,598 ครัง้
คิดเป็ น ร้อยละ 30.93) ผู้ป่วยที่ได้รบั ยาโอเมพราโซล ใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากทีส่ ดุ (3,511 ราย หรือ
17,302 ครัง้ ) (ตารางที่ 2)
การใช้ยาโอเมพราโซลเกิ นความจาเป็ น
การวิเ คราะห์ก ารใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น
พบว่า มีจานวน 17,192 ครัง้ จากทัง้ หมด 24,568 ครัง้

ตารางที่ 2. ลักษณะทัวไปของผู
่
ไ้ ด้รบั การคัดเข้าการศึกษา
ข้อมูล
จานวนคน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
2,433 (37.86)
หญิง
3,994 (62.14)
อายุ (ปี )
18-30
1,354 (21.07)
31-40
891 (13.86)
41-50
995 (15.48)
51-60
1,180 (18.36)
61-70
1,076 (16.74)
71 ปี ขน้ึ ไป
931 (14.49)
สิทธิการรักษา
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
1,144 (17.80)
ประกันสังคม
201 (3.13)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3,511 (54.63)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
1,571 (24.44)
ปี ทเ่ี ข้ารับบริการ
2555
1,237 (19.25)
2556
1,609 (25.04)
2557
1,230 (19.14)
2558
1,201 (18.69)
2559
1,150 (17.89)
(ร้อ ยละ 69.98) ที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ยาโอเมพราโซลเกิน ความ
จ าเป็ น ตามข้อ บ่ง ใช้ท่ไี ด้ร ับการรับ รองจาก USFDA หรือ
ตามข้อบ่งใช้ทม่ี กี ารแนะนาไว้ในแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ สิทธิ
ประกันสุขภาพแห่งชาติเป็ นสิทธิทม่ี รี อ้ ยละของการใช้ยาโอ
เมพราโซลเกินความจาเป็ นมากทีส่ ุด (ร้อยละ 71.18) อัตรา
การใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ นระหว่างสิทธิการรักษามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.001) (ตารางที่ 3)
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ย าโอเมพราโซลตั ง้ แต่ ปี
2555–2559 พบว่ า แนวโน้ ม การใช้ย าโอเมพราโซลเกิน
จาเป็ นค่อนข้างคงที่ อยู่ทร่ี ะหว่างร้อยละ 67.85–73.36 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ยาโดยไม่มขี อ้ บ่งใช้ (รูปที่ 2)
การวิเคราะห์โดยเปลีย่ นนิยามของการใช้ยาโอเมพ
ราโซลเกิน จ าเป็ น โดยคิด ตามข้อ บ่ ง ใช้ ข องยาที่ ไ ด้ ร ับ
การรับรองจาก USFDA เพียงอย่างเดียวพบว่า มีจานวน
23,702 ครัง้ จากทัง้ หมด 24,568 ครัง้ (ร้อ ยละ 96.48) ที่
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาโอเมพราโซลเกินความจาเป็ น ผูป้ ่ วยในแต่ละ

จานวนครัง้ (ร้อยละ)
8,001 (32.57)
16,567 (67.43)
1,723 (7.01)
1,514 (6.16)
2,396 (9.75)
4,522 (18.41)
6,815 (27.74)
7,598 (30.93)
5,031 (20.48)
379 (1.54)
17,302 (70.43)
1,856 (7.55)
3,859 (15.71)
5,764 (23.46)
5,346 (21.76)
4,914 (20.00)
4,685 (19.07)

สิทธิการรักษาอื่นที่มสี ดั ส่วนได้รบั ยาเกินจาเป็ นแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P<0.001) แต่มคี วามใกล้เคียงกันระหว่างสิทธิการ
รักษา (ร้อยละ 95.75-97.47) (ตารางที่ 3)
ความสูญเสียทางการเงิ น
หากวิเคราะห์การใช้ยาเกินจาเป็ นจากข้อบ่งใช้ของ
ยาที่ได้รบั การรับรองจาก USFDA หรือตามข้อบ่งใช้ทม่ี กี าร
แนะนาไว้ในแนวทางเวชปฏิบตั ิฯ พบว่า มูลค่าความสูญเสีย
ทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจ าเป็ นคิดเป็ น
401,402 บาทในระยะเวลา 5 ปี หรือคิดเป็ นเฉลี่ยปี ละ 80,280
บาท หรือ 23.35±18.12 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการ สิทธิการ
รักษาทีม่ คี วามสูญเสียทางการเงินเฉลีย่ ต่อครัง้ สูงทีส่ ดุ ได้แก่
สิทธิสวัสดิการข้าราชการ (25.34±18.07 บาทต่อครัง้ ) และ
ความสูญเสียทางการเงินเฉลี่ยต่ อครัง้ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างสิทธิการรักษา (ตารางที่ 4)
การวิเ คราะห์แนวโน้ มความสูญเสียทางการเงิน
จากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ นพบว่า มูลค่าความสูญ
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ตารางที่ 3. ความเหมาะสมของการใช้ยาโอเมพราโซล
จานวนครัง้ ทีใ่ ช้ยาไม่เกิน
จานวนครัง้ ทีใ่ ช้ยา
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้า
สิทธิการรักษา
P
จาเป็ น (ร้อยละ)
เกินความจาเป็ น (ร้อยละ) รับบริการทัง้ หมด
การใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก USFDA หรือตามข้อบ่งใช้ในแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
1,638 (32.56)
3,393 (67.44)
5,031
ประกันสังคม
138 (36.41)
241 (63.59)
379
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4,986 (28.82)
12,316 (71.18)
17,302
< 0.001
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
614 (33.08)
1,242 (66.92)
1,856
รวม
7,376 (30.02)
17,192 (69.98)
24,568
การใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก USFDA เพียงอย่างเดียว
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
214 (4.25)
4,817 (95.75)
5,031
ประกันสังคม
15 (3.96)
364 (96.04)
379
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
590 (3.41)
16,712 (96.59)
17,302
< 0.001
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
47 (2.53)
1,809 (97.47)
1,856
รวม
866 (3.52)
23,702 (96.48)
24,568

ร้อยละ

เสียทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเพิ่มขึ้น จากปี
2555–2557 และลดลงตั ง้ แต่ ปี 2557 - 2559 โดยความ
สูญเสียทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาทีไ่ ม่
มี ข้ อ บ่ ง ใช้ ในขณะที่ ค วามสู ญ เสี ย ทางการเงิ น จาก
การใช้ย าเกิน ขนาดนัน้ ค่ อ นข้า งคงที่ตงั ้ แต่ ปี 2555–2559
(รูปที่ 3)
การวิเคราะห์โดยเปลีย่ นนิยามของการใช้ยาโอเมพ
ราโซลเกิ น จ าเป็ น โดยยึ ด ตามข้อ บ่ ง ใช้ ข องยาที่ไ ด้ ร ับ
การรับรองจาก USFDA เพียงอย่างเดียว พบว่า มูลค่าความ
สูญเสียทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ นคิด
เป็ น 554,693 บาทในระยะเวลา 5 ปี หรือคิดเป็ นเฉลี่ยปี ละ
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

110,939 บาท หรื อ 23.40±17.45 บาทต่ อ ครัง้ ที่ เ ข้ า รับ
บริการ สิทธิการรักษาทีม่ คี วามสูญเสียทางการเงิน เฉลีย่ ต่อ
ครัง้ สูงที่สุดได้แก่ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ (25.86±18.09
บาทต่ อ ครัง้ ) และความสูญ เสีย ทางการเงิน เฉลี่ย ต่ อ ครัง้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างสิทธิการรักษา
(ตารางที่ 4)

การอภิ ปรายผล
การใช้ยาโอเมพราโซลในบริบทของโรงพยาบาลที่
วิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการใช้โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้ เช่นในปี

ร้อยละของการใช้ยาโอเมพราโซลไม่เหมาะสม
68.46

53.77
14.69

2555

67.85

58.52

9.33

2556

73.36

70.11

69.84

64.44

61.50

60.26

8.92

8.61

9.58

2557
2558
ปี ที่เข้ารับบริ การ

2559

ร้อยละของการใช้ในขนาด
ทีเ่ กินข้อบ่งใช้กาหนด
ร้อยละของการใช้โดยไม่ม ี
ข้อบ่งใช้
ร้อยละของการใช้เกิน
จาเป็ นทัง้ หมด

รูปที่ 2. แนวโน้มอัตราการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น
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2557 มีการใช้โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้รอ้ ยละ 64.44 ของการใช้ยา
ทัง้ หมดในปี นนั ้ ดังรูปที่ 2 นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของผูท้ ไ่ี ด้รบั

ยาโอเมพราโซลเป็ นการใช้ยาเกินจาเป็ นและมีความแตกต่าง
กันทางสถิตริ ะหว่างสิทธิการรักษา แต่อาจไม่มคี วามแตกต่าง

ตารางที่ 4 ความสูญเสียทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น
มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียต่อครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการ
สิทธิการรักษา
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลีย่ ±SD
(ค่าพิสยั ควอไทล์)
การใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก USFDA หรือตามข้อบ่งใช้ทม่ี กี ารใช้ตามแนวทางเวชปฏิบตั ฯิ
การใช้โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
79,659
15,932
26.98±18.17
18 (12-36)
ประกันสังคม
1,954
391
11.43±7.12
12 (6-12)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
282,879
56,576
26.35±18.65
18 (12-36)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
9,036
1,807
10.29±5.56
12 (6-12)
รวม
373,528
74,706
25.34±18.41
18 (12-36)
การใช้เกินขนาดทีข่ อ้ บ่งใช้กาหนด
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
6335
1,267
14.37±12.89
9 (6-18)
ประกันสังคม
565
113
8.07±3.86
6 (6-9)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18,245
3,649
11.55±9.67
9 (6-18)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
2,729
546
7.50±3.52
6 (6-9)
รวม
27,873
5,575
11.36±9.82
9 (6-12)
มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทัง้ หมด
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
85,994
17,199
25.34±18.07
18 (12-36)
ประกันสังคม
2,519
504
10.45±6.52
8.4 (6-12)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
301,124
60,225
24.45±18.43
18 (12-36)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
11,765
2,353
9.47±5.21
8.4 (6-12)
รวม
401,402
80,280
23.35±18.12
18 (12-36)
การใช้ยาตามข้อบ่งใช้ของยาทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก USFDA เพียงอย่างเดียว
การใช้โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
123,862
24,772
26.00±18.
18 (12-36)
ประกันสังคม
4,883
977
13.64±9.42
12 (6-18)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
401,464
80,293
24.37±17.65
18 (12-36)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
20,230
4,046
11.35±5.87
12 (6-12)
รวม
550,439
110,088
23.54±17.46
18 (12-36)
การใช้เกินขนาดทีข่ อ้ บ่งใช้กาหนด
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
720
144
13.58±9.64
9 (9-18)
ประกันสังคม
63
13
10.5±5.92
7.5 (6-18)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3,231
646
13.69±14.50
9 (9-18)
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
240
48
8.89±3.06
9 (6-9)
รวม
4,254
851
3.21±13.12
9 (9-18)
มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทัง้ หมด
ใน 5 ปี (บาท)

มูลค่าทีส่ ญ
ู เสีย
ต่อปี (บาท)

P

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.001

0.10
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ตารางที่ 4 ความสูญเสียทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น (ต่อ)
มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทัง้ หมด
ใน 5 ปี (บาท)

สิทธิการรักษา

มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทัง้ หมด
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชาระเงินเองหรือเรียกเก็บเอกชน
รวม

มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียต่อครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการ
ค่ามัธยฐาน
ค่าเฉลีย่ ±SD
(ค่าพิสยั ควอไทล์)

มูลค่าทีส่ ญ
ู เสีย
ต่อปี (บาท)

124,582
4,946
404,694
20,470
554,693

24,916
989
80,939
4,094
110,939

กันในทางปฏิบตั ิเนื่องจากร้อยละของการใช้ยาเกินความ
จาเป็ นของแต่ละสิทธิอยู่ระหว่างร้อยละ 63-71 นอกจากนี้
รูปแบบการใช้ยาก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ทัง้ นี้เพราะว่าใน
โรงพยาบาลมียากลุ่ม PPI เพียงตัวเดียว
ความสู ญ เสีย ทางการเงิน รวมสู ง สุ ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คิดเป็ นร้อยละ 75
ของมูลค่าการสูญเสียรวมทัง้ หมด ทัง้ นี้เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ ท่ีไ ด้ร ับ ยาโอเมพราโซลเป็ น ผู้ป่ วยสิท ธิห ลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ร้อยละ 70 ของการเข้ารับบริการทัง้ หมด)
แต่เมื่อวิเคราะห์ความสูญเสียทางการเงินเฉลีย่ ต่อครัง้ ทีเ่ ข้า
รับบริการพบว่า ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี
มูลค่าความสูญเสียทางการเงินเฉลีย่ ใกล้เคียงกับผูป้ ่ วยสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แต่มากกว่าผู้ป่วยสิทธิ
ประกันสังคมและผู้ป่ วยที่ช าระเงินเอง ทัง้ นี้ ความสูญเสีย
ทางการเงินโดยรวมไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าการใช้ยา

25.86±18.09
13.59±9.38
24.22±17.66
11.32±5.85
23.40±17.45

18 (12-36)
12 (6-18)
18 (12-36)
12 (6-12)
18 (12-36)

มูลค่า (บาท)

93,735

83,868
87,991
77,809

89,966
85,020

83,603
78,871

50,230
43,838
6,392

6,059

4,946

4,732

2555

2556
2557
2558
ปี ที่เข้ารับบริ การ

2559

5,744

มูลค่าทีส่ ูญเสียจากการ
ใช้ในขนาดทีเ่ กินข้อบ่ง
ใช้รบั รอง
มูลค่าทีส่ ูญเสียจากการ
ใช้โดยไม่มขี อ้ บ่งใช้
รับรอง

รูปที่ 3. แนวโน้มความสูญเสียทางการเงินจากการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ น
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< 0.001

ในผูป้ ่ วยนอกทัง้ หมด (ประมาณ 82 ล้านบาท ใน 5 ปี ) หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 0.49
อัตราการใช้ยาเกินจาเป็ นในลักษณะการใช้ยาโดย
ไม่ มีข้อ บ่ง ใช้ท่พี บในการศึก ษานี้ สอดคล้อ งกับการศึกษา
ก่ อ นหน้ า นี้ (8) ที่พบว่ามีการสังยาใช้
่
ในผู้ป่ วยที่ได้ร ับการ
วินิจฉัยในระบบโรคอื่นที่ไม่ใช่ระบบโรคทางเดินอาหารมาก
มากทีส่ ุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 44 และการสังใช้
่ โดยไม่มกี ารระบุการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคอยู่ ท่ี ร้ อ ยละ 18 ส าหรั บ มู ล ค่ า ของยานั ้น
การศึกษานี้เป็ นการศึกษามูลค่าทีส่ ญ
ู เสียจากการใช้ยาเกิน
จ าเป็ นซึ่ ง ต่ า งจากการศึก ษาก่ อ นหน้ า (7,8) ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการศึกษาก่อนหน้าเป็ นการวิเคราะห์มลู ค่าของ
ยาจากการสังใช้
่ ยาโดยรวม แต่ไม่ได้คานึงถึงการคานวณถึง
มูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทีแ่ ท้จริง นอกจากนี้บริบทของโรงพยาบาลก็
แตกต่างกันก็อาจเป็ นสาเหตุให้มูลค่าความสูญเสียทางการ
เงินแตกต่างกัน โดยการศึกษาก่อนหน้านี้จะเป็ นบริบทของ

มูลค่าที่สญ
ู เสียจากการใช้ยาโอเมพราโซล
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

P

โรงพยาบาลทัวไปที
่
่มกี ารสังใช้
่ ยากลุ่ม PPI ทัง้ ในบัญชียา
หลัก แห่ ง ชาติแ ละนอกบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ แต่ ส าหรับ
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้มโี อเมพราโซลตัวเดียวในกลุ่ม PPI
ซึง่ เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
การศึก ษานี้ มีข้อ จ ากัด ส าคัญ ได้แ ก่ การบัน ทึก
ข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ในกรณีเป็ นการรับยาต่อเนื่อง
นัน้ แพทย์ส่วนใหญ่จะบันทึกเพียงการวินิจฉัยหลัก แต่ไม่ได้
ลงข้อมูลการวินิจฉัยรอง เช่น ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาหลักด้วย
โรคเบาหวาน แต่ในครัง้ นัน้ มีอาการกรดไหลย้อนด้วย ผูป้ ่ วย
อาจได้รบั ยาโอเมพราโซลด้วย แต่อาจไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคกรดไหลย้อ นในระบบฐานข้อ มูลเนื่อ งจากแพทย์ระบุ
เฉพาะโรคเบาหวานซึ่ง เป็ น การวินิ จ ฉัย หลัก ข้อ จ ากัด นี้
อาจส่งผลให้การรักษาครัง้ นัน้ ถูกประเมินว่าเป็ นการใช้ยาโอ
เมพราโซลโดยไม่ มีข้อ บ่ ง ใช้ไ ด้ นอกจากนี้ ก ารศึก ษานี้
ศึกษาเฉพาะการใช้ยาเกินจาเป็ นในด้านข้อบ่งใช้และขนาด
ของการใช้ยาโอเมพราโซล แต่ไม่ได้คานึงถึงปริมาณในการสัง่
ใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มากเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะ
ผู้ป่ วยที่เ ป็ น โรคเรื้อ รัง ที่ต้อ งมาพบแพทย์เ ป็ น ระยะ หาก
แพทย์มกี ารสังจ่
่ ายยาโอเมพราโซลในปริมาณที่มากกว่าวัน
นัดก็อาจทาให้เกิดความไม่เหมาะสมในด้านปริมาณการสัง่
จ่ า ยได้ ข้ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ อี ก ประการได้ แ ก่ ที่ ตั ง้ ของ
โรงพยาบาลมีเ ขตติด ต่ อ กับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ก ว่ า
ค่อนข้างมากทัง้ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่ และ
โรงพยาบาลเอกชน อาจท าให้มีก ารส่ง ต่ อ ผู้ป่ วยกลับ มา
รักษาต่อ ณ โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลเองส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรักษา ณ สถานพยาบาลขนาดใหญ่ขน้ึ ทาให้การ
พิจาณาการใช้ยาโอเมพราโซลเกินจาเป็ นในการศึกษานี้ไม่
สามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ยา
โอเมพราโซลในการรักษาได้ ผู้วิจยั จึงวิเคราะห์ได้เฉพาะ
การเข้ารับรักษาในครัง้ นัน้ ดังนัน้ การวิเคราะห์ความสูญเสีย
ทางการเงินจึงสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะในหน่ วยบาทต่อ
ครัง้ ที่เ ข้า รับ บริก ารเท่า นัน้ ข้อ จ ากัด สาคัญ ลาดับ สุดท้าย
ได้แก่ ข้อจากัดด้านเครื่องมืออุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญ
ของแพทย์ใ นการวินิ จ ฉั ย โรคทางเดิน อาหาร เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลไม่มแี พทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
และขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้สาหรับการวินิจฉัยโรคทางเดิน
อาหารบางโรค จึงทาให้ไม่สามารถวินิจฉัยโรคบางโรคทีเ่ ป็ น
ข้อบ่งใช้ของยาโอเมพราโซลได้ชดั เจน เช่น โรคติดเชือ้ H.
Pylori ที่แผลในระบบทางเดินอาหาร ทาให้การสังใช้
่ ยาโอ
เมพราโซลส่วนใหญ่เป็ นการใช้ยาโดยไม่มขี อ้ บ่งใช้ได้

เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ วิ จ ั ย เป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และมีแผนจะขยายขนาด
โรงพยาบาลเป็ น 90 เตีย งในอนาคต รวมทัง้ มีแ ผนสร้าง
โรงพยาบาลสาขา 2 เพื่อ ให้บ ริก ารตรวจรัก ษาผู้ ป่ วยที่
จาเป็ นต้องพบแพทย์เฉพาะทางนอกโรงพยาบาลศูนย์ การ
ใช้ยาในกลุ่มนี้อาจจะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ และอาจจะมีการ
พิ จ ารณาน ายาในกลุ่ ม PPI ตั ว อื่ น เข้ า มาใช้ ใ นอนาคต
การศึกษานี้จงึ เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการจัดทาแนว
ทางการสังใช้
่ ยาในกลุ่มนี้เพื่อลดการใช้ย ากลุ่มนี้เกินความ
จาเป็ นและสามารถป้ องกันความสูญเสียทางการเงินโดยไม่
จ าเป็ นได้ นอกจากนี้ โ รงพยาบาลชุ ม ชนอื่ น ที่ มี บ ริบ ท
ใกล้เ คีย งกัน ก็ส ามารถน าข้อ มูล นี้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
พัฒนางานเกีย่ วกับการสังยาในกลุ
่
่มนี้ต่อไปได้เช่นกัน

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การใช้ยาโอเมพราโซลในบริบทโรงพยาบาลชุมชน
ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ยาเกินจาเป็ น เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
สิทธิการรักษาพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิตแิ ต่อาจไม่
แตกต่ า งกัน ในทางปฏิบ ัติ อย่ า งไรก็ต าม ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจาก
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการศึ ก ษาในยาเพี ย งตั ว เดี ย ว หากมี
การศึกษายาทัง้ หมดอาจพบมูลค่าความสูญเสียที่สูงขึน้ ได้
นอกจากนี้หากมีมาตรการในการแก้ปัญหาการใช้ย าเกิน
จ าเป็ นที่มีป ระสิท ธิภ าพ เช่ น การท า prospective drug
utilization review หรือ การสร้า งแนวทางการสังจ่
่ ายยาโอ
เมพราโซลอย่างสมเหตุ สมผล ก็อาจจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้มากเช่นกัน
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