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บทนํา
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของโลก จํานวนผูปวยเบาหวานยังพบ
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูลสมาพันธเบาหวานนานาชาติ ไดรายงานวาป พ.ศ. 2553 มีผูปวย
เบาหวานทั่วโลก 285 ลานคนและไดประมาณการณวาจะมีจํานวนผูเปนเบาหวานทั่วโลกเพิ่ม
มากกวา 435 ลานคน ในป พ.ศ. 2573 หากไมมีการปองกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
(International Diabetes Federation: IDF, 2011: ออนไลน)
ในประเทศไทย ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2, 3 พบมี
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คน และใน
รอบ 10 ป (พ.ศ. 2542 – 2552) พบคนไทยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 4.02 เทา เฉพาะป พ.ศ. 2552 มีผูที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง สาธารณสุขดวยโรคเบาหวาน 558,156 ครั้ง จากการสํารวจสถานะ สุขภาพอนามัยของ
คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2546 –2547
พบความชุกเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 4.4 เปนรอยละ 6.9 สําหรับครั้งลาสุด พ.ศ. 2551-2552 พบอัตรา
ความชุกโรคเบาหวานเทาเดิม คือรอยละ 6.9 โดยคาดวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไป ปวยดวย
โรคเบาหวานประมาณ 3.46 ลานคน เมื่อแยกการกระจายความชุกออกเปนรายภาค พบ เรียงลาดับ
จากมากไปนอย ดังนี้ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคใต ความชุก รอย
ละ 9.2 7.6 7.0 5.7 และ 5.0 ตามลาดับ (วนัสสนันท รุจิวิพัฒน, 2553: ออนไลน)
การแบงประเภทของโรคเบาหวานตามสาเหตุและพยาธิสรีรวิทยาในการเกิดโรคไดเปน 2
ประเภทคือโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes Mellitus) และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2
Diabetes Mellitus) (อภิชาติ วิชญาณรัตน และคณะ, 2546: 3) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือเบาหวาน
ชนิดที่ตองพึ่งอินซูลิน หรือที่รูจักกันวาเปน “เบาหวานในเด็ก” เปนโรคเบาหวานที่เกิดจากความ
ผิดปกติของตับออนที่ไมสามารถสรางอินซูลินไดเลย การรักษาทําไดโดยการฉีดอินซูลินเทานั้น
แพทยจึงมีทางเลือกในการรักษาไมมากนัก โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน
หรือที่รูจักกันวาเปน “เบาหวานในผูใหญ” เนื่องจากพบไดบอยในที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป และ
จะมีอัตราการปวยที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวนอายุ โดยผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป จะพบวาเปน
โรคเบาหวานประมาณรอยละ 10 นอกจากอายุแลวกรรมพันธุก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเปน
เบาหวานชนิดนี้ (วิทยา ศรีดามา และคณะ, 2545: 27)
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การรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 มุงเนนเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงปกติ และ
ปองกันโรคแทรกซอน มีหลักการที่สําคัญคือการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย แตเมื่อ
ควบคุมไดในระยะหนึ่งจะไมไดผล จะตองรักษาดวยยารับประทานตอไป การรักษาดวยยาไดรับ
ความนิยมใชในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันวาการควบคุมเบาหวาน
ที่ดี สามารถลดโรคแทรกที่เกิดจากเบาหวานไดในระยะยาว (วิทยา ศรีดามา และคณะ, 2545: 3)
ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ใชปจจุบันในประเทศไทย แบงตามกลไกการออกฤทธิ์ได 3
กลุม (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย, 2554: 25-28) ไดแก
1. ยาที่กระตุนใหมีการหลั่งอินซูลินจากตับออนเพิ่มขึ้น (Insulin secretagogues) ออกฤทธิ์
โดยการกระตุนใหมีการหลั่งอินซูลิน แบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภท Sulfonylurea ไดแก Glipizide,
Gliclazide, Gliquidone, Glimeperide, Glibenclamide, Chlorpropamide ประเภท Non-sulfonylurea
ไดแก Repaglinide, Nateglinide และ ประเภท DPP-4 Inhibitor ไดแก Sitagliptin, Vildagliptin
2. ยาที่เพิ่ม Insulin sensitivity (Insulin sensitizer) ออกฤทธิ์โดยการเสริมฤทธิ์อินซูลินที่ตับ
กลามเนื้อ และเซลไขมัน แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภท Biguanide ไดแก Metformin และ ประเภท
Thiazolidinedione ไดแก Pioglitazone
3. ยาที่ลดการดูดซึมของกลูโคส (Alphaglucosidase inhibitor) ออกฤทธิ์โดยการลดการดูด
ซึมกลูโคสจากทางเดินอาหาร ไดแก Acarbose และ Voglibose
ปจจุบันยาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ใชกันอยางแพรหลาย มีจํานวนทั้งหมด 15 ตํารับ
(Generic Name) ในชื่อการคา (Trade Name) ที่แตกตางกัน 81 ชื่อการคา (MIMS Thailand 1st Issue,
2011: 278-288)
การแขงขันของอุตสาหกรรมยาเบาหวานมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีการผลิตและ
จําหนายยาลดระดับน้ําตาลในเลือดมากมายหลายชนิด โดยมียาลดระดับน้ําตาลในเลือดที่จําหนายใน
ประเทศไทยกวา 81 ชนิด และมีบริษัทที่จําหนายกวา 40 บริษัท โดยขอมูลยอนหลัง เดือน มิถุนายน
2553 ถึง พฤษภาคม 2554 มีมูลคาการขายผานโรงพยาบาลของตลาดยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด
ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยรวมมีคาเทากับ 1,620 ลานบาท (พัชรินทร อุณหนันท, 2554:
สัมภาษณ) ซึ่งเปนมูลคาที่สูงมาก ดังนั้นแตละบริษัทที่ผลิตและจําหนายยาลดระดับน้ําตาลในเลือดจึง
พยายามใชกลยุทธตางๆเพื่อใหไดสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดแตการสั่งใชยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดจะตองอยูในความควบคุมของแพทย ทั้งนี้ขอจํากัดในการสั่งจายยายังถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น
ภาวะการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสบภาวะขาดทุน 570 แหง จาก 830
แหง รวมเปนเงินกวา 1800 ลานบาท ในจํานวนนี้โรงพยาบาลกวา 91 แหงถึงขั้นขาดทุนรุนแรง เงิน
สํารองติดลบ (Nation channel, 2553: ออนไลน) เปนอีกปจจัยที่อาจกระทบโดยตรงตอการสั่งจายยา
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ของแพทยได การตลาดยาเปนการตลาดที่ไมสามารถกระทํากับผูปวยโดยตรง การตัดสินใจในการ
สั่งใชมาจากแพทยผูทําการรักษาและตัวกลางในการติดตอใหขอมูลตางๆ ตองใชผูแทนยาเปน
สื่อกลาง การทราบเหตุผลในการตัดสินใจสั่งใชยาของแพทยจึงเปนสวนสําคัญอยางมากที่จะทําให
ฝายการตลาดของบริษัทตางๆ เตรียมขอมูลและเครื่องมือในการทํางานที่สอดคลองกับความสนใจที่
แทจริงของแพทย เพื่อสรางความมั่นใจในการสั่งใชยาตอไป
จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดศูนยกลางของจังหวัดในภาคเหนือตอนลางที่มีความเปนเมือง
ใหญซึ่งมีผลทําใหประชากรมีการดําเนินชีวิตผสมผสานทั้ งแบบคนในเมืองและชนบท จากที่มี
สถานพยาบาลจํานวนมาก จึงเปนศูนยกลางของการรักษาพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนลาง ที่ดูแล
ผูปวยเบาหวานจํานวนมาก พบวามูลคาตลาดยาเบาหวานชนิดที่ 2 ยอนหลังตั้งแตเดือนมิถุนายน
2553 ถึงพฤษภาคม 2554 มากถึง 16 ลานบาท (พัชรินทร อุณหนันท, 2554: สัมภาษณ) ซึ่งเมื่อเทียบ
มูลคากับจังหวัดในเขตภาคเหนือแลวมีมูลคามากเปนอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีมูลคา
ประมาณ 48 ลานบาท ซึ่งมีผูทําการศึกษาไวแลวกอนหนานี้ พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑถูกให
ความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพของยา (ฐิตา ตันติวัฒน, 2548) โดยโรงพยาบาล
ในจังหวัดพิษณุโลกแบงเปนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แหง คือ โรงพยาบาล
พุทธชินราช เปนโรงพยาบาลศูนย และ โรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยูในอําเภอตางๆ อีก 8 แหง
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 แหง เอกชน 6 แหง และโรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยอีก 1 แหง คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,
2554:ออนไลน)
เนื่องดวยโรงพยาบาลชุมชนมีขอจํากัดในการสั่งใชยาโดยเนนที่ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
เปนสําคัญจึงทําใหในทางการตลาดมีการแข งขันนอย ดังนั้นผูศึกษาจึงมุงความสนใจที่จะศึกษาถึง
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแพทยในการเลือกสั่งใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนโรงพยาบาล
รัฐบาลและเอกชนที่มียาเม็ดรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ที่หลากหลาย ใหแพทยเลือกสั่งจายแกผูปวย
ทั้งหมด 8 แหง และทําการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากแพทยอายุรกรรมและแพทยทั่วไปที่
ประจําการอยูที่โรงพยาบาลจํานวน 97 ทาน โดยจะชวยทําใหทราบถึงสวนประสมทางการตลาดที่
แพทยประจําโรงพยาบาลใหความสําคัญในการตัดสินใจสั่งจายยาในกลุมนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธทางดานการตลาดตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมือ ง
พิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.ทําใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับ
น้ําตาลในเลือดของแพทยประจําโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.เปนขอมูลใหบริษัทยาและผูสนใจนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษานี้มาใชเปนแนวทางใน
การวางกลยุทธทางการตลาดของยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับความตองการของแพทยประจําโรงพยาบาล ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นิยามศัพท
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือที่การตลาด ตองใช
รวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือด หมายถึง ยาเม็ดชนิดรับประทานมีผลในการลดระดับน้ําตาล
ในเลือด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง เบาหวานชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน เปนโรคเบาหวานที่เกิดจาก
ความผิดปกติของการสรางอินซูลินไดไมพอเพียง

