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Abstract

Bisphosphonates not only use first-line therapies for
prevention and treatment of osteoporosis, but also
inhibit cholesterol synthesis through mevalonate
pathway; the same pathway as HMG-CoA Reductase
inhibitors (Statins). Long-term usage of Bisphosphonates
may be affected to Statins potency. However,
no researcher makes a study about the relationship
between Bisphosphonates and Statin drugs, this study
aimed to develop a predictive model of the association
among Statins potency and long-term Bisphosphonates
usage. Prescribing data of patients who received both
drugs more than three years between January 1st, 2011
and December 31st, 2015 were retrieved from Faculty of
Medicine Ramathibodi Hospital’s e-database. A decision

tree model was created and validated with cross
validation technique by RapidMiner Studio® Version 6.5.
From 288 patients, the model can predict the
association of these two drugs with 86.45 ± 2.44%
accuracy and 50.00% precision. To conclude, the model
has high accuracy, but still low precision. To improve
the model, more factors should be collected for more
precision.
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การสร้างโมเดลเพือ่ ท�ำนายความสัมพันธ์ของการใช้ยากลุม่ Bisphosphonates
ในระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงความแรงของยากลุ่ม Statins ที่ได้รับ
ภัทราธร คุณากรธรรม, รัญญา แพรวพิพัฒน์, พงศธร เพียบเพียร, อาทิตย์ อังกานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

Bisphosphonates เป็นยาอันดับแรกทีใ่ ช้รกั ษาและป้องกันโรค
กระดูกพรุน แต่ก็มีกลไกยับยั้งการสังเคราะห์โคเลสเตอรอล
ในร่างกายผ่านกระบวนการ mevalonate pathway เช่นเดียวกับ
ยากลุม่ HMG-CoA reductase inhibitor หรือ Statins การได้รบั
ยาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันอาจส่งผลต่อปริมาณการใช้ยาในกลุ่ม
Statins อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกัน การศึกษานี้จึงจัดท�ำขึ้นเพื่อหาความ
สัมพันธ์ของการใช้ยา Bisphosphonates ในระยะยาวต่อการลด
ปริมาณหรือความแรงของยากลุม่ Statins โดยน�ำข้อมูลการใช้ยา
ของผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั ยาทัง้ สองชนิดนีร้ ว่ มกันนานมากกว่า 3 ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จากระบบ
สารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาสร้าง
โมเดลด้วยวิธี decision Tree และวัดประสิทธิภาพด้วยเทคนิค

บทน�ำ

Bisphosphonates เป็นกลุ่มยาที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษา
และป้องกันหลายโรค ได้แก่ โรคพาเจท (Paget’s disease)
มะเร็งที่กระจายไปที่กระดูก ภาวะแคลเซียมสูงโดยเฉพาะ
ที่เกิดจากมะเร็ง และโรคกระดูกพรุน1 โดยมีการใช้เป็นยา
อันดับแรก (first-line drug) ส�ำหรับการรักษา/ป้องกันโรค
กระดูกพรุนอย่างแพร่หลาย2 โดยยาในกลุ่มนี้ที่ได้รับอนุมัติ
ข้อบ่งใช้จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Alendronate, Alendronate/
Cholecalciferol, Ibandronate, Risedronate และ
Zoledronic acid3-5
กลไกการออกฤทธิ์ ข องยากลุ ่ ม Bisphosphonates
ในการรักษา/ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกมีหลายกลไก
ได้แก่ การยับยัง้ การสลายตัวของผลึกเกลือแคลเซียมฟอสเฟต
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: รัญญา แพรวพิพฒ
ั น์, คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. +66-2201-2992;
e-mail address: patratorn.kun@mahidol.ac.th)

cross validation โดยใช้ RapidMiner Studio® version 6.5 จาก
การศึกษาผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 288 คน พบว่าโมเดลทีส่ ร้างมีความแม่นย�ำ
86.45 ± 2.44% และมีความเทีย่ งตรง 50.00% (positive class:
Lower) จึงสรุปว่าโมเดลนีส้ ามารถท�ำนายความสัมพันธ์ในการใช้
ยาสองชนิดนี้ร่วมกันได้ เนื่องจากความแม่นย�ำค่อนข้างสูง
แต่อย่างไรก็ตาม ความเทีย่ งตรงของโมเดลยังค่อนข้างน้อย จึงควร
น�ำโมเดลนีไ้ ปพัฒนาต่อ โดยหาปัจจัยอืน่ มาประกอบมากขึน้
ค�ำส�ำคัญ: Bisphosphonate, Predictive Model, HMG-CoA
reductase inhibitor, Statin, Decision Tree
วันที่รับต้นฉบับ 12 กันยายน 2559; วันที่ตอบรับ 25
พฤศจิกายน 2559
การจับกับสารไฮดรอกซีอะพาไทท์ (hydroxyapatite) ท�ำให้มี
การพอกพูนแร่ธาตุในกระดูก (bone mineralization) รวมถึง
การยับยัง้ การสลายตัวของกระดูก1,6 นอกจากนี้ มีการศึกษาพบ
ว่ายากลุ่ม Bisphosphonates สามารถยับยั้งการสังเคราะห์
โคเลสเตอรอลผ่านกระบวนการ mevalonate pathway ในเซลล์
ได้อีกด้วย6-7 และมีบางการศึกษาพบว่า ยากลุ่มนี้สามารถ
ลดระดับโคเลสเตอรอลได้ในหลอดทดลอง แต่สำ� หรับการศึกษา
ในสัตว์ทดลองนัน้ ยังคงคลุมเครือ7-8
ในขณะทีก่ ารยับยัง้ กระวนการของ mevalonate pathway
ก็เป็นกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม HMG-CoA reductase
inhibitor หรือ Statins ซึง่ มีขอ้ บ่งใช้สำ� หรับลดระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือด ด้วยการยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ HMG-CoA
reductase ซึง่ เป็นเอนไซม์ทใี่ ช้ในขัน้ ก�ำหนดอัตรา (rate-limiting
step) ของกระบวนการ mevalonate pathway2,9-10 จากกลไก
การออกฤทธิ์ของยากลุ่ม Bisphosphonates และ Statins
ที่มีผลยับยั้งกระบวนการ mevalonate pathway ได้นั้น
การได้รบั ยาทัง้ สองชนิดนีร้ ว่ มกัน อาจท�ำให้เสริมฤทธิท์ างการ
รักษา ส่งผลให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลงลงมากกว่าการใช้
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ยากลุ่ม Statins เพียงอย่างเดียว รวมถึงอาจมีแนวโน้ม
ในการปรับลดขนาดของยา Statins ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาสองชนิดนี้ร่วมกัน
จึงควรมีการท�ำการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของการใช้ยา
Bisphosphonates ร่วมกับยา Statins ว่ามีผลต่อการลดปริมาณ
หรือความแรงของ Statins หรือไม่
ในปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาในการใช้ยากลุ่ม
Bisphosphonates เพือ่ รักษา/ป้องกันโรคกระดูกพรุนทีแ่ น่นอน
แต่เนือ่ งจากยากลุม่ นี้ ได้ขนึ้ ทะเบียนยาส�ำหรับการรักษา/ป้องกัน
โรคกระดูกพรุนโดยมีหลักฐานรองรับผลการรักษาทางคลินกิ ในการ
ใช้ยาไม่ตำ�่ กว่า 3 ปี ซึง่ ระบุอยูใ่ นประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา3 การศึกษาหาความสัมพันธ์
จึงควรท�ำในผูท้ ใี่ ช้ยา Bisphosphonates นานกว่า 3 ปี
การท�ำเหมืองข้อมูล (Data mining) เป็นการค้นหา
องค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่
ในข้อมูลจ�ำนวนมากโดยอาศัยหลักการทางสถิติ การเรียนรูข้ อง
เครือ่ งมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการทางคณิตศาสตร์11
วิธีการนี้ได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัย
ทางด้านการแพทย์ เช่น การประเมินประสิทธิภาพของการรักษา
ด้วยยา การบริหารจัดการทางคลินิกเพื่อตรวจจับกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ การบริหารจัดการด้าน
ผู้มารับบริการ รวมถึงการตรวจจับข้อผิดพลาดในการรักษา12
นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเทคนิคของการท�ำเหมืองข้อมูลมาใช้
ในการตรวจจับความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิด
ขึน้ กับยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั เพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ย ามากยิ่ ง ขึ้ น 13-16
การท�ำเหมืองข้อมูลสามารถท�ำได้ด้วยหลายเทคนิค เช่น
การแบ่งกลุม่ ข้อมูล (data clustering) เป็นการแบ่งกลุม่ ข้อมูล
ตามความคล้ายคลึงกันของข้อมูล กฎความสัมพันธ์ (association
rule) เป็นการหาความสัมพันธ์ทซี่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูล และการจ�ำแนก
ประเภทข้อมูล (data classification) คือการหาความสัมพันธ์ที่
ซ่อนอยู่ในข้อมูล โดยมีการก�ำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ
เป็นต้น11
Decision tree เป็นวิธกี ารสร้างโมเดลภายใต้เทคนิคการ
จ�ำแนกประเภทข้อมูล เหมาะกับการน�ำไปใช้ก�ำหนดเกณฑ์
เนื่องจากโมเดลมีการก�ำหนดตัวแปรที่จ�ำเป็น อีกทั้งสามารถ
ล�ำดับความส�ำคัญของตัวแปรอย่างชัดเจน และคาดว่าใช้ในการ
ท�ำนายความสัมพันธ์ตอ่ การปรับลดขนาดของยากลุม่ Statins
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากลุม่ Bisphosphonates ร่วมกับ Statins
เป็นระยะเวลานานได้ โดยโมเดลที่ได้ จะถูกน�ำมาทดสอบ
หาความถูกต้องแม่นย�ำในการท�ำนาย โดยวิธที นี่ ยิ ม ได้แก่ cross
validation ซึง่ ท�ำการแบ่งข้อมูลปริมาณเท่าๆ กันออกเป็นหลาย
ชุด (k ชุด) แล้วท�ำการทดสอบวนไปจนครบจ�ำนวนทีแ่ บ่งไว้11
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่ สร้างโมเดลส�ำหรับท�ำนายความสัมพันธ์ของการใช้
Bisphosphonates ส�ำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนในระยะยาว
ต่อการลดปริมาณหรือความแรงของยากลุม่ Statins ทีไ่ ด้รบั
2. เพื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น การใช้ ย าในผู ้ ป ่ ว ย
เพิม่ ความปลอดภัยจากการใช้ยาและลดค่าใช้จา่ ย

ระเบียบและวิธีวิจัย

1) การเตรียมข้อมูลก่อนการท�ำเหมือง (Data preparation)
		 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงท�ำนาย (predictive
analytics) โดยท�ำการศึกษาดังนี้
1.1) คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์คัดเข้า ได้แก่ ผู้ป่วย
นอกที่ มี ก ารใช้ ย ากลุ ่ ม Bisphosphonates
ร่วมกับยากลุ่ม Statins ในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.2) น�ำชุดข้อมูล (data set) ของผู้ป่วยจากคลัง
ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมาใช้วิเคราะห์ ประกอบ
ด้วย ข้อมูลพืน้ ฐานผูป้ ว่ ย และข้อมูลการได้รบั ยา
ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
มาท�ำความสะอาดข้อมูล (data cleansing)
โดยการท�ำความสะอดาข้อมูลดังนี้
1.2.1) ก�ำจัดข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องออกจากชุดข้อมูล
1.2.2) ก�ำจัดข้อมูลผิดพลาดที่ไม่สามารถยืนยัน
ตัวผูป้ ว่ ยได้ (missing hospital number)
1.3) คัดข้อมูลออกตามเกณฑ์คดั ออก ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยากลุ่ม Bisphosphonates เพื่อรักษา
โรคอื่นที่ไม่ใช่โรคกระดูกพรุน หรือไม่ได้ใช้ยา/
กลุ่ม Statins มาก่อนเริ่มการรักษาโรคกระดูก
พรุนด้วย Bisphosphonates หรือใช้ยาทัง้ สองกลุม่
ไม่เกิน 3 ปี
1.4) ก� ำ หนดผลการเปลี่ ย นแปลงการใช้ Statins
ออกเป็น 2 กลุม่ หากผูป้ ว่ ยได้รบั ยากลุม่ Statins
หลังจากที่ได้รับ Bisphosphonates นานกว่า
3 ปี ในความแรงที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนทีจ่ ะได้รบั Bisphosphonates จากความแรง
ระดับ high ลดลงเป็น moderate หรือ low หรือ
จากความแรงระดับ moderate ลดลงเป็น low
จะจัดเป็นกลุ่ม “Lower” นอกจากเหนือจากนี้
จะจัดเป็นกลุ่ม “Not lower”
1.5) สร้างตัวแปรส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
เนือ่ งจากข้อมูลทีไ่ ด้เป็นรายละเอียดของการได้รบั
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ยาแต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง การสั่ ง จ่ า ยยา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในแต่ละครัง้ นัน้ อาจมีการปรับเปลีย่ น
การใช้ ย าที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม เช่ น มี ก าร
เปลีย่ นแปลงตัวยาส�ำคัญ ขนาดยา หรือวิธกี าร
บริหารยา เป็นต้น ตัวแปรทีส่ ร้างเพิม่ ได้แก่
1.5.1) Defined daily dose (DDD) ซึ่งเป็น
ปริมาณยาโดยเฉลี่ยส�ำหรับการรักษา
ต่อวัน (ในขนาด maintenance dose)
เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ เปรี ย บเที ย บขนาดยา
ที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ต่ อ วั น 17 ปริ ม าณยา
ที่ผู้ป่วยได้รับหน่วยเป็นมิลลิกรัม(mg)
จะถู ก น� ำ มาใช้ ค� ำ นวณเป็ น DDD
ซึ่ ง ปริ ม าณยาต่ อ DDD ของยากลุ ่ ม
Statins อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) แต่ส�ำหรับ Bisphosphonates
อาศั ย การค� ำ นวณตามแนวทางการ
รักษาโรคกระดูกพรุน2 ปริ ม าณยาต่ อ
DDD ของยาทั้ ง สองกลุ ่ ม แสดงใน
ตารางที่ 1
1.5.2) ความแรงของยากลุม่ Statins (Statin
potency) แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ high,

moderate และ low เนื่ อ งจากยา
แต่ละรายการมีความแรงที่แตกต่างกัน
ตามขนาดยาต่ อ หน่ ว ยที่ แ ตกต่ า งกั น
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าก� ำ หนดไว้ 18
จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้จากค่า
DDD โดยตรง เพือ่ ความถูกต้องในการ
น�ำไปสร้างโมเดลและวัดผลต่อไป การใช้
Statins จะถูกจัดกลุม่ ตามความแรงของ
ยากลุ่ม Statins ด้วยปริมาณ DDD
ของตัวยาส�ำคัญแต่ละชนิด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
2) การสร้างโมเดล (Data modeling)
		 ท� ำ เหมื อ งข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งโมเดลโดยใช้ เ ทคนิ ค
decision tree ด้ ว ยโปรแกรม RapidMiner Studio®
version 6.5 เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ที่ น� ำ มาวิ เ คราะห์
เป็นข้อมูลชนิด nominal
3) การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล (Model validation)
		 ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลที่ ไ ด้ ด ้ ว ยเทคนิ ค
cross validation โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio®
version 6.5

ตารางที่ 1 ปริมาณยาต่อ DDD ของยากลุม่ Bisphosphonates ทีใ่ ช้รกั ษา/ป้องกันโรคกระดูกพรุน และยากลุม่ Statins17
ยากลุม่ Bisphosphonates
ตัวยาส�ำคัญ
ปริมาณยาต่อ DDD (mg)
10
Alendronate
10
Alendronate/Cholecalciferol
5
Ibandronate
5
Risedronate
0.014
Zoledronic acid

ยากลุม่ Statins
ตัวยาส�ำคัญ
ปริมาณยาต่อ DDD (mg)
20
Atorvastatin
60
Fluvastatin
2
Pitavastatin
30
Pravastatin
10
Rosuvastatin
30
Simvastatin

ตารางที่ 2 ปริมาณ DDD ของยากลุ่ม Statins ตามความแรงของยา
ตัวยาส�ำคัญ
Atorvastatin
Fluvastatin
Pitavastatin
Pravastatin
Rosuvastatin
Simvastatin

High
2-4
2-4
2.667

ปริมาณ DDD ของยากลุม่ Statins ตามความแรงของยา
Moderate
Low
0.5 – 1
0.333 - 0.667
1.333
0.5
1–2
0.333 - 0.667
1.333 - 2.667
0.5 – 1
0.333
0.667 - 1.333
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ผลการศึกษา
3 ปี เหลือผูป้ ว่ ย 288 ราย ทีเ่ ข้าสูก่ ารศึกษา รายละเอียด
1) ข้อมูลกลุม่ ประชากรทีไ่ ด้จากคลังข้อมูลระบบสารสนเทศ
1) ข้ อมูลกลุ่มประชากรทีไ่ ด้ จากคลังข้ อมูลระบบสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ
บดี
แสดงในภาพที
่1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีผ		
ปู ้ ่ วยตามเกณ์์
คดั เข้าทั้งสิ้คนดั 13,000
มี 1 รายที
ผูป้ ่ วย้ป6,222
รับยากลุ
ลพื้นฐานผู
่วย ได้ราย
แก่ได้เพศ
อายุม่ Bisphosphonates
ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อ
มีผปู้ ว่ ยตามเกณฑ์
เข้าทัง้ สิน้ราย13,000
ราย่ไมีม่ส1ามารถยื
ราย นยันตัวข้ผูอป้ มู่ วยได้
สถานภาพ
พ ศาสนา จังหวัผูดป้ และประเทศที
่ม Bisphosphonates
รักษาโรคอื
ที่ไม่ใช่โนรคกระดู
3,804 ราย
รับยากลุ
ก่อนได้สัญ
รับชาติ
ยากลุอาชี
่ วย 2,685 รายเ่ กิดใช้ยาทั้ง
ทีไ่ ม่ส่นามารถยื
ยันตัวผูป้ กว่ พรุ
ยได้น ผูป้ ป้ ่ววย
ย 6,222
ราย ไม่
ได้รไบัด้ยากลุ
ม่ ่ม Statins
จังหวัดและประเทศที
เ่ กิด รวมถึงรายละเอียดของการได้รบั ยา
กษาโรคอื
ใช่โรคกระดู
กพรุยนดแสดงในภาพที
สองกลุBisphosphonates
ม่ ไม่เกิน 3 ปี เหลือผูเพื
ป้ ่ วย่อรั288
ราย ที่เ่นข้ทีาสู่ไ่ม่การศึ
กษา รายละเอี
่1
ละครัง้ ทีม่ สัารัญบชาติ
ได้แอาชี
ก่ พวันศาสนา
ทีไ่ ด้รบั ประเทศที
ยา ชือ่ ยา่เกิความเข้
น ดที่อยู่
รายได้ไม่แก่ได้hospital
รบั ยากลุnumber
ม่ Statins
ก่อเพศ
นได้รอายุ
บั ยากลุ
(HN)
ถิ่นทีม่ ่อยูอ่ าศัในแต่
ย สถานะภาพ
ด และจัมงข้หวั
ข้อผูมูป้ ลว่ พืย้น3,804
ฐานผูป้ ่ วย
และขนาด
รู
ป
แบบยา
จ�
ำ
นวน
และวิ
ธ
ก
ี
ารบริ
ห
ารยา
ที
น
่
ำ
�
มาใช้
Bisphosphonates
ผูป้ ว่ ย ล2,685
ยาทัแก่ง้ สองกลุ
กิน ชื่อยา ความเข้มข้นและขนาด รู ปแบบยา จานวน และวิธีการบริ หารยา ที่
อาศัย รวมถึ
งการได้รับยาในแต่
ะครั้งทีราย
่มารับใช้ได้
วันที่ไม่ ด้ไม่
รับเยา
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
นามาใช้วเิ คราะห์ แสดงในตารางที่ 3
IV.

ผลการศึกษา

13,000 ราย
ผูป้ ่ วยนอกที่ได้รับยากลุ่ม Bisphosphonates และยากลุ่ม Statins
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2558 จากคลังข้อมูลระบบสารสนเทศ
1 ราย
(ข้อมูลผิดพลาดไม่สามารถยืนยันตัวผูป้ ่ วยได้)
12,999 ราย
ยืนยันตัวผูป้ ่ วยได้
6,222 ราย
(ใช้ Bisphosphonates เพื่อรักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่กระดูกพรุ น)
6,777 ราย
ใช้ยา Alendronate, Alendronate/Cholecalciferol, Ibandronate,
Riserdronate
Risedronate และ Zoledronic acid สาหรับรักษาโรคกระดูกพรุ น
3,804 ราย
(ไม่มีขอ้ มูลการใช้ Statins ก่อนได้รับ Bisphosphonates)
2,973 ราย
ใช้ยากลุ่ม Statins ก่อนได้รับยา Bisphosphonates
2,685 ราย
(ใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates และยากลุ่ม Statins น้อยกว่า 3 ปี )
288 ราย
ใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates และยากลุ่ม Statins นานกว่า 3 ปี

ภาพที่ 1 การคัดเลือกผูป้ ว่ ยตามเกณฑ์คดั เข้า - คัดออก
ภาพที่ 1 แสดงการคัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ คดั เข้ า – คัดออก
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ตารางที่ 3 รายละเอี
ผูป้ ว่ ยนอกที
่ มูกี ล ารใช้
ยากลุม่ กี ม่ ารใช้Bisphosphonates
Statins
บรักษาโรคกระดู
กพรุน
ตารางทีย
่ 3 ดข้อมูลแสดงรายละเอี
ยดข้ อม
ผู้ป่วยนอกที
ยากลุ่ม Bisphosphonatesและ
และ Statins
สาหรัส�บำรัหรั
กษาโรคกระดู
กพรุน

ตารางที่ 3
แสดงรายละเอียดข้ อมูล ผู้ป่วยนอกทีม่ กี ารใช้ ยากลุ่ม Bisphosphonates และ Statins สาหรับรักษาโรคกระดูกพรุน
typeม่ กี และ
Statistic
แสดงรายละเอี
ตารางที
ยดข้ อ่ มู3ล ผูAttribute
้ป่วยนอกที
แสดงรายละเอี
ม่ กี ารใช้ ยากลุ
ยดข้่มอมูBisphosphonates
ล ผู้ปData
่ วยนอกที
ารใช้Statins
ยากลุ่ม สBisphosphonates
าหรับรักษาโรคกระดู
และ
กStatins
พรุน value
สาหรับรักษาโรคกระดูกพรุน
Attribute
Data
type
Statistic
value
Gender
Polynomial
Male (15, 5.2%)
Attribute Gender
Attribute
Data type
Data type Statistic value
Statistic value
Polynomial
Female
(273,
94.8%)
Male (15,
5.2%)
Gender
Gender
Polynomial
Polynomial
Female(15,(273,
94.8%)
Male (15, 5.2%)
Male
5.2%)
Female (273, 94.8%)
Female (273, 94.8%)
Marital status
Polynomial
Widowed (35, 12.1%)
Married (197, 68.4%)
Marital status
Polynomial
Widowed(16,
(35,5.6%)
12.1%)
Married(40,
(197,
68.4%)
Divorced
Single
13.9%)
Marital status
Marital status Polynomial
Polynomial
Widowed
(35,
12.1%)
Widowed
(35, 5.6%)
12.1%)
Married (197, 68.4%)
Married
(197,
68.4%)
Divorced (16,
Single (40,
13.9%)
Divorced
(16, 13.9%)
5.6%)
Divorced (16, 5.6%)
Single (40, 13.9%)
Single (40,
Nationality
Polynomial
Thai (279, 96.9%)
Nationality
Polynomial
Thai (279,
Chinese
(8,96.9%)
2.8%)
(Missing
1 data) Polynomial
Nationality
Nationality
Polynomial
Chinese
2.8%)
Thai (279, 96.9%)
Thai
(279,(8,96.9%)
(Missing 1 data)
Chinese (8, 2.8%)
Chinese (8, 2.8%)
(Missing 1 data)
(Missing
Religious1 data)
Polynomial
Christian (2, 0.7%)
Buddhist (281, 97.6%)
Religious
Polynomial
Christian (2,
Islam
(4,
1.4%)
Buddhist
(281,
97.6%)
Unknown
(1,0.7%)
0.3%)
Religious
Religious
Polynomial
Polynomial
Islam (4,
Christian
(2,1.4%)
0.7%)97.6%)
Christian
Buddhist (281, 97.6%)
Buddhist
(281,
Unknown(2,(1,0.7%)
0.3%)
Islam (4, 1.4%)
Islam (4,(1,1.4%)
Unknown
0.3%)
Unknown (1, 0.3%)
Birth country
Polynomial
1 Thailand (288, 100%)
Birth country
Polynomial
1 Thailand (288, 100%)
Birth country
Birth country Polynomial
Polynomial
1 Thailand (288, 100%)
1 Thailand (288, 100%)
ตารางที่ 3

Birth province

Birth province
Birth province
Birth province Polynomial

Polynomial
Polynomial
Polynomial
Bangkok (182, 63.2%)

Residence

Residence
Residence
Residence

Pathum Thani (14, 4.9%)
Polynomial
Polynomial
Polynomial
1 Thailand (288, 100%)

Occupation

Occupation
Occupation
Occupation

Age

Age
Age
Age

Nonthaburi (46, 16.0%)

Polynomial

Polynomial

Integer

Attribute
Statins before Bisphosphonates

Statins after Bisphosphonates

Statins duration (days)

Initial regimen of Bisphosphonates (DDD)

Bisphosphonates duration (days)

Bangkok (182, 63.2%)
Bangkok
Nonthaburi(182,
(46,63.2%)
16.0%)
Samut Bangkok
Prakan
(7,
2.4%)
(182,
63.2%)
Nonthaburi
(46,(14,
16.0%)
Pathum
Thani
4.9%)
Ayuthaya
(6, 2.1%)
Pathum
Thani
4.9%)
Nonthaburi
(46,(14,
16.0%)
Other (33,
11.5%)
Pathum
Thani (14, 4.9%)

1 Thailand (288, 100%)
1 Thailand (288, 100%)
1 Thailand (288, 100%)

Samut Prakan (7, 2.4%)
Ayuthaya
(6, 2.1%)
Samut
Prakan
(7, 2.4%)
Ayuthaya
(6,
2.1%)
Samut
Prakan
(7, 2.4%)
Other
(33,
11.5%)
Ayuthaya
2.1%)
Other (33,(6,
11.5%)
Other (33, 11.5%)

Polynomial
Polynomial
Polynomial
Housekeeper (104, 36.1%)

Housekeeper (104, 36.1%)
Contractor (16, 5.6%)
Trader (15,(16,
5.2%)
Housekeeper
(104, 36.1%)
Contractor
5.6%)
Government officer
(87, 30.2%)
Trader(41,
(15,14.2%)
5.2%)
Housekeeper
(104,
36.1%)
Government
(87,
30.2%)
Retired
Government
Official
(25, 8.7%) Contractor
Contractor
(16,officer
5.6%)
(16,
5.6%)
Other
Trader
(15,
5.2%)
(15,14.2%)
5.2%)
Retired
Government
Official
(25, 8.7%) Trader
Government officer (87, 30.2%)
Government
officer (87,
30.2%)
Other (41,
Retired Government Official (25, 8.7%) Other
Retired(41,
Government
14.2%) Official (25, 8.7%) Other (41, 14.2%)
Integer

Min: 38 || Max: 91 || Mean: 69.760 ± 10.027
Integer
Min:6238|| ||Q2:
Max:
|| Mean:
Q1:
71 91
|| Q3:
77 69.760 ± 10.027
Integer
Min: 38 || Max: 91 || Mean: 69.760
Min:
±6238
10.027
||Q2:
Max:7191|| Q3:
|| Mean:
Q1:
||
77 69.760 ± 10.027
IQR: 15
Q1: 62 || Q2: 71 || Q3: 77
Q1:
62
||
Q2:
71
||
Q3:
77
IQR: 15Statistic value
Data type
IQR: 15
IQR: 15
Polynomial
Moderate (179, 62.2%)
Low (96, 33.3%)
High (13, 4.5%)
Polynomial

Integer

Polynomial

Integer

Moderate (164, 56.9%)
Low (110, 38.2%)
High (14, 4.9%)
Min: 1 || Max: 262 || Mean: 51.385 ± 43.615
Q1: 14 || Q2: 43 || Q3: 76
IQR: 62
1 DDD (288)

Min: 1,084 || Max: 2,190 || Mean: 1,304.139 ± 161.537
Q1: 1,176 || Q2: 1,288 || Q3: 1,400
IQR: 224
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2) ผลการสร้
างโมเดล
2) ผลการสร้
างโมเดล
		 ผลการสร้างโมเดลด้วย decision tree โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio® version 6.5 แสดงในภาพที่ 2
ผลการสร้างโมเดลด้วย Decision tree โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio® version 6.5 แสดงในภาพที่ 2
Low

Statins before
Bisphosphonates

Not lower

1.0 (n=96)

Lower

Moderate

0.18 (n=32)
0.82 (n=147)

Not lower

Lower

Statins duration  27.5 days

2) ผลการสร้ างโมเดล

0.2 (n=1)
0.8 (n=4)

Not lower
ผลการสร้างโมเดลด้วย Decision tree โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio® version 6.5 แสดงในภาพที่ 2
High

Low

Not lower

Age  65

1.0 (n=96)

Lower

1.0 (n=4)

Lower

0.5 (n=2)

Statins duration > 27.5 days
Statins before
Bisphosphonates

Moderate

Lower
Not lower

0.18 (n=32)
0.82 (n=147)

Age > 65
Lower

Statins duration  27.5 days

Not lower

0.2 (n=1)
0.8 (n=4)

0.5 (n=2)

Not lower
®
version 6.5
ภาพทีTree
่ 2 โมเดล
Tree ทีส่ ร้ างโดยใช้ โปรแกรม RapidMiner
Studio
ภาพที่ 2 โมเดล decision
ทีส่ ร้Decision
างโดยใช้
6.5
Highโปรแกรม RapidMiner Studio®Ageversion
65
Lower
1.0 (n=4)
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงความแรงของ Statins ได้
แก่ ความแรงของ Statins ครั้ งสุ ดท้ายที่ ได้รับก่ อนได้รับ Bisphosphonates
Statins duration > 27.5 days
ปัจ่จัใช้ยทีStatins
่มีผลต่ครัอ้ การเปลี
Statins และอายุ 3)
ทธิLower
ภาพโมเดล
ระยะเวลาที
งสุดท้ายที่ย่ไนแปลงความแรงของ
ด้รับก่อนได้รับ Bisphosphonates
ณ วัทดสอบประสิ
นทีAge่ใช้> 65Bisphosphonates
ครั(n=2)
้ งแรก ตามลาดับ
0.5
Not
lower
0.5 (n=2)
ได้ แ ก่ ความแรงของ Statins ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ รั บ ก่ อ น
		 ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้
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6.5 RapidMiner Studio® version 6.5
โมเดล Decision
RapidMinerโดยใช้
Studio โversion
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ทธิภาพโมเดล
ได้ทดสอบประสิ
รบั Bisphosphonates
ระยะเวลาทีภาพที
ใ่ ช้ ่ 2Statins
ครัTree
ง้ สุดทีส่ ท้ร้ าางโดยใช้
ย โปรแกรม
validation
ปรแกรม
®บ รับ10
ปั จ จัยที่ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงความแรงของ
ได้่ใแช้ก่ ความแรงของ
ครั้ งสุค
ดท้า่ ายทีk่ ได้รเท่
ั บก่าอกั
นได้
Bisphosphonates
ที่ได้รับก่อนได้ทรธิับภาพของโมเดลด้
Bisphosphonates
ณ Statins
วันทีโดยใช้
เมือ่ ก�Statins
ำหนดให้
พบว่
ความแม่
ทดสอบประสิ
วยเทคนิคและอายุ
Cross validation
โปรแกรม
RapidMiner
Studio
version
6.5 าเมื่อโมเดลมี
กาหนดให้
ค่า K นเท่ย�าำกับ
ระยะเวลาที่ใช้ Statins ครั้งสุดท้ายที่ได้รับก่อนได้รับ Bisphosphonates และอายุ ณ วันที่ใช้ Bisphosphonates ครั้งแรก ตามลาดับ
Bisphosphonates
ครัง้นแรก
ตามล�ำดับ86.45% ± 2.44% และมีความเที(accuracy)
86.45%
2.44%
ความเที
่ยงตรง
10 พบว่
า โมเดลมีความแม่
ยา (accuracy)
่ยงตรง (precision)
50.00% ±(positive
class:และมี
Lower)
ผลการทดสอบ
3) ทดสอบประสิทธิภาพโมเดล
(precision) 50.00% (positive class: Lower) ผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 4
ทดสอบประสิ ทธิภาพของโมเดลด้วยเทคนิค Cross validation โดยใช้โปรแกรม RapidMiner Studio version 6.5 เมื่อกาหนดให้ค่า K เท่ากับ
แสดงในตารางที่ 4
10 พบว่า โมเดลมีความแม่นยา (accuracy) 86.45% ± 2.44% และมีความเที่ยงตรง (precision) 50.00% (positive class: Lower) ผลการทดสอบ
ตารางที่ 4่ 4แสดงผลการทดสอบความแม่ นยา (accuracy) และความเทีย่ งตรง (precision)
แสดงในตารางที
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแม่
น่ย�4 ำแสดงผลการทดสอบความแม่
(accuracy) และความเที
่ งตรง (precision)
ตารางที
นยา (accuracy)ย
Actual
value และความเทีย่ งตรง (precision)


®

®
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Predictive value

Predictive value
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True positive
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negative

Not lower

True negative

(n=35)

(n=245)

False negative
86.46%86.46%
± 2.44%
± 2.44%

Accuracy
Accuracy

(n=35)

50.00%50.00%

True positive
True positive
rate (Sensitivity)
rate (Sensitivity)

= 10.26%
= 10.26%

True negative
True negative
rate (Specificity)
rate (Specificity)

= 98.39%
= 98.39%
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่ได้จากคลังข้อมูลระบบ
สารสนเทศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้
ข้อมูลหลายอย่างทีค่ าดว่าเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำนายความ
สัมพันธ์ของการใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ส�ำหรับรักษา
โรคกระดูกพรุนนานมากกว่า 3 ปี ต่อการเปลีย่ นแปลงความแรง
ของยากลุม่ Statins เมือ่ น�ำมาสร้างโมเดลด้วย decision tree
พบว่ามีเพียง 3 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการปรับลดขนาดการใช้ยากลุม่
Statins ได้แก่ ความแรงของ ยากลุม่ Statins ครัง้ สุดท้าย
ทีไ่ ด้รบั ก่อนได้รบั Bisphosphonates, ระยะเวลาทีใ่ ช้ Statins
ครัง้ สุดท้ายทีไ่ ด้รบั ก่อนได้รบั Bisphosphonates และอายุของ
ผูป้ ว่ ย ณ วันทีใ่ ช้ Bisphosphonates ครัง้ แรก ตามล�ำดับ
โมเดลทีส่ ร้างสามารถท�ำนายได้วา่ หากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั Statins
ด้วยความแรงระดับ high เป็นระยะเวลานานกว่า 27.5 วันก่อน
ได้รบั Bisphosphonates และเริม่ ใช้ Bisphosphonates ขณะที่
อายุไม่เกิน 65 ปี เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 ปี จะมีแนว
โน้มทีส่ ามารถปรับลดความแรงของยา Statins ลงได้
ถึงแม้วา่ โมเดลจะมีประสิทธิภาพด้านความแม่นย�ำค่อนข้างสูง
แต่ในด้านความเที่ยงตรงนั้นค่อนข้างน้อย รวมถึงมีค่า false
negative ค่อนข้างสูง (35 คน) ซึง่ อาจเกิดจากการเลือกใช้ยา
ในกลุม่ Statins ทีม่ ี potency สูงเกินความจ�ำเป็นตัง้ แต่แรก
การน�ำโมเดลนี้ไปพัฒนาต่อโดยเพิ่มตัวแปรอื่นมาเป็นปัจจัย
ประกอบ นอกเหนือจากข้อมูลด้านการใช้ยา Bisphosphonates
และ Statins ของผูป้ ว่ ย เช่น ข้อมูลยาอืน่ ทีไ่ ด้รว่ ม ข้อมูลการ
วินจิ ฉัยโรค ข้อมูลการท�ำหัตถการ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

รวมถึงการเพิ่มข้อมูลในระยะยาวเพื่อเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
อาจจะท�ำให้โมเดลมีความเทีย่ งตรงมากขึน้
ยากลุม่ Statins เป็นยาลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดทีม่ ี
การใช้อย่างแพร่หลาย2 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประเทศสหรัฐอเมริกาแนะน�ำให้มกี ารตรวจเอ็นไซม์ตบั (liver
enzymes) ก่อนเริม่ ใช้ยากลุม่ Statins และเมือ่ พบอาการทีแ่ สดง
ความผิดปกติของตับ แต่ไม่ได้แนะน�ำให้มีการตรวจติดตาม
เอ็นไซม์ตบั ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้ยากลุม่ นี19้ ซึง่ การใช้ยากลุม่ นี้
ในขนาดสูงเป็นระยะเวลานานจะมีความเสีย่ งต่อการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากยาหลายอย่างนอกเหนือจากภาวะตับอักเสบ
โดยเฉพาะภาวะที่ร่างกายมีการสลายตัวของกล้ามเนื้อลาย
อย่างเฉียบพลัน (rhabdomyolysis) ซึง่ เป็นอาการไม่พงึ ประสงค์
ที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงที่ส�ำคัญถึงขั้นเสียชีวิตได้ และ
มักสัมพันธ์กบั การใช้ยากลุม่ Statins ทีม่ ขี นาดสูง นอกจากนี้
ยากลุม่ Statins ยังมีโอกาสเกิดอันตรกิรยิ ากับยาอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้รบั ร่วมด้วย ซึง่ ยาทีม่ ขี นาดสูงและผูป้ ว่ ยสูงอายุทมี่ กี ารท�ำงาน
ของตับและไตบกพร่องก็มกั จะพบความรุนแรงของอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาและอันตรกิรยิ าทีม่ ากกว่า20 โมเดลนี้ จึงน่าจะ
เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีช่ ว่ ยป้องกันอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยากลุม่ Statins ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากลุม่ Statins ร่วมกับ
Bisphosphonates ได้ ตัวอย่างการน�ำโมเดลไปประยุกต์ใช้กบั
การท�ำงานภายในโรงพยาบาล ในรูปแบบของแบบประเมินความ
เหมาะสมในการใช้ยากลุม่ Statins ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากลุม่ Statins
ร่วมกับ Bisphosphonates ร่วมกันนานกว่า 3 ปี แสดงในภาพที่ 3

แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยากลุม่ Statins
ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม Statins และ Bisphosphonates ร่วมกันนานกว่า 3 ปี (≥ 3 ปี)
1. ความแรงของยากลุม่ Statins (Statin potency) ที่ผู้ป่วยได้รับ ก่อนเริ่มใช้ยากลุม่ Bisphosphonates
 ความแรงระดับต่า (Low) ได้แก่
Fluvastatin
20 - 40 mg/day
Pravastatin
10 – 20 mg/day
Pitavastatin
1 mg/day
Simvastatin
10 mg/day

 ความแรงระดับกลาง (Moderate) ได้แก่
Atorvastatin
10 - 20 mg/day
Pitavastatin
2 - 4 mg/day
Rosuvastatin
5 - 10 mg/day
Fluvastatin
80 mg/day
Pravastatin
40 - 80 mg/day
Simvastatin
20 - 40 mg/day

 ความแรกงระดับสูง (High) ได้แก่
Atorvastatin
40 - 80 mg/day
Simvastatin
80 mg/day
Rosuvastatin
20 - 40 mg/day

คำแนะนำ : ยังไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนำดยำ
กลุ่ม Statins

คำแนะนำ : อำจพิจำรณำปรับลดควำมแรงของยำก กรุณาประเมินต่อข้อที 2
ลุ่ม Statins ได้

2. ระยะเวลาที่ผปู้ ่วยได้รบั ยากลุ่ม Statins ก่อนเริ่มใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates
 ไม่เกิน 1 เดือน (≤ 1 เดือน)
 มากกว่า 1 เดือน (> 1 เดือน)

คำแนะนำ : อำจพิจำรณำปรับลดควำมแรงของยำกลุ่ม Statins ได้
กรุณาประเมินต่อข้อที 3

3. อายุของผู้ป่วย
 ไม่เกิน 65 ปี (≤ 65 ปี) คำแนะนำ : ควรพิจำรณำปรับลดควำมแรงของยำกลุ่ม Statins
 มากกว่า 65 ปี (> 65 ปี) คำแนะนำ : อำจพิจำรณำปรับลดควำมแรงของยำกลุ่ม Statins ได้

ภาพที่ 3 แสดง แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ ยากลุ่ม Statins ในผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับยากลุ่ม Statins ร่ วมกับ Bisphosphonates

ภาพที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยากลุม่ Statins ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากลุม่ Statins ร่วมกับ Bisphosphonates
จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เมื่อพบผูป้ ่ วยที่ ใช้ยากลุ่ม Statins และ Bisphosphonates นานกว่า 3 ปี แพทย์ หรื อ เภสัชกร สามารถใช้แบบ
ประเมินนี้ เพื่อพิจารณาได้ว่าผูป้ ่ วยรายนี้ ควรต้องปรับลดความแรงของยากลุ่ม Statins หรื อไม่ การประยุกต์ใช้โมเดลนี้ ในการพิจารณาความ
เหมาะสมในการใช้ยาในกลุ่มนี้ จะช่วยให้เภสัชกรสามารถ intervention แพทย์ได้ และแพทย์สามารถสั่งใช้ยา Statins ได้อย่างเหมาะสม และยัง
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จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เมือ่ พบผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยากลุม่ Statins
และ Bisphosphonates นานกว่า 3 ปี แพทย์ หรือ เภสัชกร
สามารถใช้แบบประเมินนีเ้ พือ่ พิจารณาได้วา่ ผูป้ ว่ ยรายนีค้ วรต้อง
ปรับลดความแรงของยากลุม่ Statins หรือไม่ การประยุกต์ใช้
โมเดลนีใ้ นการพิจารณาความเหมาะสมใน การใช้ยาในกลุม่ นี้
จะช่วยให้เภสัชกรสามารถ intervention แพทย์ได้ และแพทย์
สามารถสัง่ ใช้ยา Statins ได้อย่างเหมาะสม และยังอาจช่วยลด
ค่าใช้จา่ ยด้านยาจากการสัง่ ใช้ยาทีเ่ กินความจ�ำเป็นได้อกี ด้วย
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