แนวทางงการบริหารจัจัดการยา Daarunavir ในรระบบหลักปรระกันสุขภาพแแห่งชาติ
ตามที่คณะอนนุกรรมการบัญชียาหลักแหห่งชาติ ได้มีมติคัดเลือกยา darunavir (DRV) รูปแบบ เม็ด
ไว้ในบัญชี จ(2) โดยมีข้อบ่งใช้ คือ เป็น alternaative drug ในกรณี
ใ
ที่ดื้อต่อยากลุ่ม prootease inhibbitor (PI)
หรือ ทนผลข้างเคียงขของ lopinavir + ritonaviir (LPV/r) แลละ atazanavvir + ritonavvir (ATV/r) ไม่
ไ ได้ และ
สํานักงานนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ช (สปสช.) ไได้เพิ่มรายการรยา darunavvir รูปแบบ เม
เม็ด ความแรง 300 มก.
ขนาดบรรรจุ 120 เม็ด/ขวด
/ ไว้ในชุดสิทธิประโยชน์น์ โดยได้กําหนนดแนวทางการรบริหารจัดการรยา darunavvir ดังนี้
เงื่อนไขกการรับสิทธิประโยชน์
ร
1. สัญชาติไทย มีเลขประจําตัวประชาชน 113 หลัก และมีสิทธิหลักปรระกันสุขภาพแแห่งชาติ หรือสิ
อ ทธิว่าง
2. บุคคลไร้สถานนะซึ่งได้รับสิทธิ
ท หลักประกันนสุขภาพ ตามมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ..2553
3. กรณีไม่มีสิทธิใด ๆ หรือไมม่มีสัญชาติไท ย หรือไม่มีเลข
ล 13 หลัก (เช่น แรงงงานต่างด้าว) ยกเว้นให้
เฉพาะผู้ป่วยเเก่าที่ลงทะเบียนในโครงการ NAPHA ก่อนวั
อ นที่ 1 ตุลาคม 2548
4. มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตามมหลักเกณฑ์กการพิจารณาใให้ยา darunaavir
หลักเกณ
ณฑ์การพิจารณ
ณาให้ยา darrunavir
1. ต้องไม่เป็นผูป่ป้ วยระยะสุดท้าย (terminaally ill)*
2. เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เ
ซึ่งเป็นไปตามเงื
น
่อนนไขข้อใดข้อหนนึ่งต่อไปนี้
2.1. เป็นกลุมผู
ม่ ้ที่ดื้อต่อยากกลุ่ม proteasse inhibitor (PI) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบบทุกข้อดังนี้
o กําลังรับประทานนสูตรยาที่มี PPI และคงที่อย่ยางน้อย 6 เดือน
o มีผลการตรวจป
ผ
ริมาณไวรัส (vviral load) ที่ยืนยันว่ามีการรักษาล้มมเหลว (viral load >
1,0000 copies/ml)
o มีผลการตรวจกา
ผ
ารดื้อยา (gennotype) ที่มผลว่
ีผ าดื้อยาทัง้ 3 กลุ่ม (NRTTIs, NNRTIs, PIs) โดย
มีผลดื
ผ ้อต่อยากลลุ่มละอย่างน้น้อย 1 ชนิด และดู
แ จากผลตรวจการดื้อ ยาในอดีตทั้งหมดของ
ง
ผูติต้ ดิ เชื้อรายนั้น ๆ
o มีผลการตรวจกา
ผ
ารดื้อยา (gennotype) ที่มการดื
ีก ้อยาในกลลุ่ม PIs โดยมี major PI mutations
m
อย่ย่างน้อย 2 muutations [D330N, V32I, M46I, I47A, G48C, I50LL, I50V, I544L, I54M,
T774P, L76V, V82A,
V V82F, V82L, V82S, V82T, I84VV, N88S, L900M]
o มีผลการตรวจกา
ผ
ารดื้อยาที่พบวว่าเชื้อยังคงไวตต่อยา DRV (nno evidence of resistancce)
o ยังคงมี
ค ยาในกลุมอื
ม่ ่นอีกอย่างน้น้อย 1 ชนิดทีเชื
่เ ้อยังไวอยู่ แลละสามารถใช้รร่วมกับ darunavir ได้
o ไม่ได้
ไ กําลังใช้หรือจะใช้
อ ยาที่ห้าามใช้ร่วมกับ darunavir
d

2.2. กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จําเป็นต้องใช้ยากลุ่ม PIs แต่มีอาการแพ้ยาหรือไม่สามารถทนต่อ
ผลข้างเคียงของทั้งยา lopinavir/ritonavir และยา atazanavir/ritonavir ได้
3. มีความน่าเชื่อถือพอว่าผู้ติดเชื้อจะสามารถรับประทานสูตรยาที่มี darunavir ได้อย่างสม่ําเสมอ และ
มีผลการประเมิน adherence ร้อยละ 95 – 100
4. กรอกแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติกําหนดทุกครั้งที่จะใช้ยากับผู้ป่วย
* หมายเหตุ: แพทย์ผู้ดูแลสามารถประเมินโดยใช้แนวทางตาม Division of Aids Table for Grading the Severity of Adult and Pediatric
Adverse Events Version 1.0, December,. 2004; Clarification August 2009

คุณสมบัติของหน่วยบริการที่สามารถเบิก/จ่ายยา darunavir
เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพตั้งแต่ ระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป
หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสลําดับที่ 3 (3rd Line ARV Center) กับ
สปสช. สําหรับหน่วยบริการที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสลําดับที่ 3 ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้แสดงความจํานงผ่าน สปสช. เขต
คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทําการรักษา
เป็นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในหน่วยบริการที่มีศักยภาพตั้งแต่
ระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 3rd Line ARV Center กับ สปสช.
คุณสมบัติของแพทย์ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลําดับที่ 3 (3rd Line ARV Expert)
แพทย์ที่สามารถอนุมัติการจ่ายยา darunavir ได้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์
ผู้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสลําดับที่ 3 (3rd Line ARV Expert) จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1) เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ (sub board infectious disease) หรือ
เป็นอายุรแพทย์/กุมารแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่าระดับโรงพยาบาลศูนย์ หรือ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
2) มีความพร้อมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ
3) มีความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการอนุมัติในโปรแกรม NAP
4) กรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ 1) ให้จัดทําหนังสือเสนอ สปสช. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นราย ๆ
ขั้นตอนการอนุมัติปรับเปลี่ยนเป็นสูตรยาที่มี darunavir
1. หน่วยบริการที่ขออนุมัติบันทึกข้อมูลการขอเปลี่ยนสูตรยาในโปรแกรม NAP
2. หน่วยบริการที่ขออนุมัติบันทึกแบบฟอร์มกํากับการใช้ยา darunavir และส่งให้ 3rd Line ARV
Expert พิจารณาอนุมัติ

3. 3rd Line ARV Expert ดําเนินการดังนี้
3.1. ลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มกํากับการใช้ยา darunavir
3.2. บันทึกผลการอนุมัติในโปรแกรม NAP
3.3. แจ้งผลการอนุมัติให้แก่หน่วยบริการที่ขออนุมัติทราบ
3.4. แนบไฟล์แบบฟอร์มกํากับการใช้ยา darunavir ที่ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วลงในโปรแกรม NAP
4. หน่วยบริการที่ขออนุมัติบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP ให้เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ กรณีแพทย์ผู้ทําการรักษาเป็น 3rd Line ARV Expert จะอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาที่มี darunavir
ในรายที่ดูแลไม่ได้ ต้องทําการขออนุมัติจาก 3rd Line ARV Expert อีกท่าน
การขอสํารองยาเริ่มต้น
1. การขอสํารองยาเริ่มต้นจะใช้สําหรับหน่วยบริการที่ยังไม่เคยเบิกยารายการนั้น ๆ และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการอนุมัติปรับเปลี่ยนสูตรยาเป็นสูตรที่มี darunavir เป็นองค์ประกอบ
2. หน่วยบริการมีหนังสือไปยัง สปสช. แสดงความประสงค์ขอสํารองยาเริ่มต้น ตามรายละเอียดดังนี้
o แบบฟอร์มการขอสํารองยา darunavir เพื่อเป็น initial stock
o สําเนาแบบฟอร์มกํากับการใช้ยา darunavir ที่ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ละราย
3. สปสช. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และแจ้ ง องค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ ห น่ ว ยบริ ก ารสามารถสํ า รองยา
darunavir
4. องค์การเภสัชกรรมปรับปรุง VMI ให้หน่วยบริการสามารถสํารองยา darunavir ตามที่ สปสช. แจ้ง
5. หน่วยบริการเบิกสํารองยาผ่านระบบ VMI
การขอเบิกยา darunavir ย้อนหลัง
1. การขอเบิกยา darunavir ย้อนหลังจะใช้สําหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ด้วยยา darunavir ก่อนการแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยา darunavir โดย สปสช. ซึ่งสามารถเบิก
ยา darunavir ย้อนหลังได้ตามจํานวนที่ใช้จริงตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
2. หน่วยบริการดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติปรับเปลี่ยนเป็นสูตรยาที่มี darunavir
3. หน่ ว ยบริ ก ารมี ห นั ง สื อ ไปยั ง สปสช. แสดงความประสงค์ ข อเบิ ก ยา darunavir
ย้ อ นหลั ง
ตามรายละเอียดดังนี้
o แบบฟอร์มการขอเบิกยา darunavir ย้อนหลัง
o สําเนาแบบฟอร์มกํากับการใช้ยา darunavir ที่ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ละราย
o หลักฐานการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ต้องการเบิกย้อนหลัง
4. สปสช. ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งองค์การเภสัชกรรมให้จัดส่งยา daurnavir ให้แก่หน่วยบริการ
ตามจํานวนที่ได้รับการอนุมัติ

แผนผังการบริหารจัดการยา darunavir
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีความจําเป็นต้องใช้ยา darunavir
และรับบริการที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
จ่ายยา darunavir
ใช่

ไม่ใช่

ขออนุมัติปรับเปลีย่ นสูตรยาเป็นสูตรที่มี DRV
‐ บันทึกข้อมูลการขอปรึกษาในโปรแกรม NAP
‐ บันทึกแบบฟอร์มติดตามการใช้ DRV และส่งให้ 3rd line ARV
expert พิจารณาลงนามอนุมัติ

พิจารณา
เงื่อนไขการใช้ยา

ไม่อนุมัติ

ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการ
ที่ขึ้นทะเบียน

ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายยา
จึงไม่สามารถเบิกยาจากระบบ UC
แจ้งผลให้หน่วยบริการที่ขออนุมัติทราบ

อนุมัติ

บันทึกผลการอนุมตั ิการใช้ยาในโปรแกรม NAP
ลงนามอนุมัตใิ นแบบฟอร์มติดตามการใช้ DRV และส่งผล
การอนุมัตใิ ห้หน่วยบริการที่ขออนุมตั ิ

ไม่มียาสํารอง

มียาสํารอง

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
NAP ให้เป็นปัจจุบัน

= หน่วยบริการ ,

จัดส่งยา

เบิกยาผ่าน VMI

= 3rd ARV Line Expert ,

ปรับปรุง VMI

= สปสช. ,

ขอสํารองยา
ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ เ บิ ก ย า
darunavir ครั้งแรก เพื่อเป็น Initial
stock พร้ อ มแนบสํ า เนาแบบฟอร์ ม
กํากับการใช้ยา darunavir แต่ละราย
(ตัวจริงเก็บไว้ที่หน่วยบริการ)

ตรวจสอบ และแจ้งองค์การ
เภสัชกรรมเพื่อปรับปรุง VMI

= องค์การเภสัชกรรม

กรณีที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ดังนี้
o แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติ และประสานงานแพทย์ผู้ทําการอนุมัติ สามารถติดต่อได้ที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
o การเบิกยาสํารองครั้งแรก หรือ การเบิกยาย้อนหลัง สามารถติดต่อได้ที่ ภญ.ณัฐพร ก้องสกุลไกร
โทรศัพท์: 02-141-4280 อีเมล: nattaporn.k@nhso.go.th
o แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP สามารถติดต่อได้ที่ นายอาทิตย์ ผู้สําอางค์ โทรศัพท์:
02-141-4202 อีเมล: artit.p@nhso.go.th
o การติดตามจัดส่งยาต้านไวรัส สามารถติดต่อได้ที่ องค์การเภสัชกรรม โทรศัพท์ 1648

