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บทสรุ ปผู้บริหาร เรื่ อง การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของ rituximab สาหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน ้าเหลืองชนิด
diffused large B-cell lymphoma และ follicular lymphoma
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินต้ นทุนอรรถประโยชน์ในมุมมองของสังคมและมุมมองของผู้ให้ บริ การ และผลกระทบด้ าน
งบประมาณของยา rituximab (R) ในการรักษาโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง
 First line therapy สาหรับ diffused large B cell lymphoma (DLBCL) โดยเปรี ยบเทียบ RCHOP vs CHOP
 Maintenance therapy ในผู้ป่วย follicular lymphoma (FL) ที่มี relapse จาก first line CVP แต่ตอบสนองต่อ
second line สูตร CHOP โดยเปรี ยบเทียบ CHOP-R maintenance vs CHOP-observation และ RCHOP-R
maintenance vs. CHOP-R maintenance
วิ ธีการศึกษา: ใช้ แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ Markov model กรอบระยะเวลา 15 ปี สาหรับ DLBCL ตัวแปรการ
ดาเนินโรคของกลุม่ ที่ได้ รับ CHOP ได้ มาจาก Thai Lymphoma Registry –DLBCL (N=553, เก็บข้ อมูลในช่วง ก.ค.
2546-มิ.ย. 2549 จาก 9 โรงพยาบาล, median follow-up เท่ากับ 24.6 เดือน) ประสิทธิผลของ RCHOP มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมาน สาหรับ FL ตัวแปรการดาเนินโรคและประสิทธิผลของ
ยามาจากการศึกษา EORCT-20981 (N maintenance phase=334) ข้ อมูลต้ นทุนแจงนับทรัพยากรที่ใช้ แบ่งเป็ น
ระยะ induction, salvage therapy, follow-up และ palliative care จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ส่วนข้ อมูล
อรรถประโยชน์ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยที่โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ด้วยเครื่ องมือ EQ5D ทังนี
้ ้มูลค่าของต้ นทุนและ
ผลลัพธ์ในอนาคตจะถูกปรับให้ เป็ นค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราลดร้ อยละ 3 ทาการวิเคราะห์ความไวด้ วยวิธี deterministic
และprobabilistic sensitivity analysis
ผลการศึกษา: ในมุมมองของสังคม อัตราต้ นทุนต่อปี สุขภาวะที่เพิ่มขึ ้น (ICER: บาท/QALY gained) ในการรักษา
DLBCL ที่เป็ น first line ของ RCHOP vs CHOP เท่ากับ 606,061 บาท/QALY การรักษา relapsed Fl การเพิ่ม Rmaintenance เมื่อให้ CHOP เป็ น second line (CHOP-R vs CHOP-observation) มีค่าเท่ากับ 583,473
บาท/QALY ในขณะที่ RCHOP-R vs CHOP-R มีค่าเท่ากับ 2,117,726 บาท/QALY เกณฑ์ความคุ้มค่าที่ 120,000
บาท/QALY พบว่ายา rituximab จะคุ้มค่า (ค่า ICER เท่ากับ 121,247 บาท/QALY) เฉพาะการรักษา DLBCL เมื่อ
ราคายาลดลงเป็ น 0.16 เท่าของปั จจุบนั (ลดลง 84%) แต่การรักษา FL ไม่มีความคุ้มค่าแม้ ว่าราคายาจะลดลง
เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นของ GCSF การวิเคราะห์สาหรับ DLBCL และ FL ในมุมมองของผู้ให้ บริ การมีค่า
ใกล้ เคียงกับมุมมองทางสังคมในทุกกรณี
เมื่อกาหนดผู้ป่วยมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองชนิด DLBCL ที่รุนแรงปี ละ 2000 ราย ชนิด FL ปี ละ 200 ราย ข้ อมูล
จาก Thai Lymphoma Registry ผู้ป่วย DLBCL ประมาณ 8.1% ได้ รับ supportive care จะมีผ้ ปู ่ วยจานวน 9,200
รายใน 5 ปี ที่มีโอกาสได้ รับยา rituximab ทาให้ มีผลกระทบต่องบประมาณ 6,040,752,817 บาท จากฐานข้ อมูลผู้ป่วย
ในพบว่าในระยะเวลา 5 ปี (2006 -2011) มีผ้ ปู ่ วยเข้ าพักรักษาในโรงพยาบาลด้ วย FL ประมาณ 562 คน ผู้ป่วยที่
ตอบสนองต่อ second line CHOP มี complete response 72% จึงคาดว่าจะมีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับ rituximab
maintenance ประมาณ 400 คน ทาให้ มีผลกระทบต่องบประมาณ 292,661,162 บาท
สรุป: หากความเต็มใจจ่ายของสังคมเท่ากับ 1 เท่าของรายได้ ต่อหัวประชาชาติหรื อประมาณ 120,000 บาท/ QALY
ยา rituximab จะคุ้มค่าเฉพาะการรั กษา DLBCL เมื่อราคายาลดลงเป็ น 0.16 เท่าของปั จจุบนั (ลดลง 84%)
ผลกระทบทางงบประมาณ ผู้ป่วย DLBCL ที่เป็ น candidate ปี ละ 1840 ราย จะมีภาระค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 238 ล้ าน
บาทใน 1 ปี และ 1,191 ล้ านบาทใน 5 ปี แต่การรักษา FL ไม่มีความคุ้มค่าแม้ วา่ ราคายาจะลดลง
5

ความสาคัญและที่มาของปั ญหา
ในประเทศไทย มะเร็ งต่อมน ้าเหลืองชนิด non-Hodgkin’s lymphoma ส่วนใหญ่เกิดจาก B lymphocyte ซึ่ง
พบมากในผู้ป่วยอายุประมาณ 50 ปี ขึ ้นไป1 แบ่งเป็ น 3 ประเภทตามความรุ นแรงของการดาเนินโรค ได้ แก่ (1) ชนิด
รุ นแรงมาก (very aggressive) พบได้ น้อย (ประมาณร้ อยละ 10) โดยผู้ป่วยจะมีอาการหนักเพราะโรคลุกลามและ
เสียชีวิตเร็ วมาก เช่น Burkitt’s lymphoma; (2) ชนิดรุนแรง (aggressive) (ประมาณร้ อยละ 80) ที่สาคัญ คือ diffuse
large-B-cell lymphoma (DLBCL) (ประมาณร้ อยละ 60) ผู้ป่วยมักมีการตอบสนองดี (complete response) ต่อเคมี
บาบัดสูตรผสม แต่มีโอกาสเสียชีวิตเร็ วหากไม่ได้ รับการรักษา; และ (3) ชนิดเป็ นช้ าๆ (indolent) คือ follicular
lymphoma (FL) (ประมาณร้ อยละ 10) มีการลุกลามช้ าแต่มีโอกาสกลับเป็ นซ ้า (relapse) สูง
Rituximab (R) เป็ น monoclonal antibody ซึ่งมีเป้าหมายเจาะจงต่อ CD20 surface marker ผลการ
ประเมินเทคโนโลยีของ National Institute for Clinical Excellence (NICE) แนะนาให้ ใช้ rituximab ใน 2 กรณี ได้ แก่
(1) ฉบับสิงหาคม 2006 (NICE technology appraisal guidance –TA65)2 ใช้ ร่วมกับเคมีบาบัดสูตรผสม
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine และ prednisolone (CHOP) เป็ นลาดับแรก (first line) ในการรักษา
ผู้ป่วยที่พบ CD20 ที่ B cell (CD20-positive, DLBCL) ตังแต่
้ stage II, III หรื อ IV เนื่องจากยังไม่มีการยืนยัน
ประสิทธิผลทางคลินิกและความคุ้มค่าในผู้ป่วย stage I ซึง่ เป็ น localized disease
(2) ฉบับธันวาคม 2010 (NICE technology appraisal guidance –TA137) 3 ประกอบด้ วย (2.1) ใช้ ร่วมกับ
เคมีบาบัดเพื่อเป็ นทางเลือกในการรักษาแบบ induction of remission ในผู้ป่วย relapsed FL ตังแต่
้ stage III หรื อ IV
หรื อ (2.2) ใช้ เป็ นยาเดี่ยวเพื่อเป็ นทางเลือกในการรักษาแบบ maintenance ในผู้ป่วย relapsed FL ตังแต่
้ stage III
หรื อ IV ซึง่ อยูใ่ นภาวะ remission จากการรักษาด้ วยเคมีบาบัดมาแล้ ว
นอกจากนี ้ NICE (2010) ยังมีข้อเสนอแนะเบื ้องต้ น (preliminary recommendations) สาหรับการสัง่ ใช้ ยา
rituximab สาหรับ relapsed chronic lymphocytic leukaemia (CLL) โดยพิจารณาเป็ นทางเลือก โดยให้ ร่วมกับ
fludarabine และ cyclophosphamide ยกเว้ นในผู้ป่วยที่ดื ้อต่อ fludarabine หรื อเกิด relapse ภายใน 6 เดือนหลัง
การรักษา หรื อผู้ป่วยเคยได้ รับการรักษาด้ วย rituximab มาก่อน
ในประเทศไทย ค่ามัธยฐานของราคาอ้ างอิงจัดซื ้อปกติสาหรับยาฉีด rituximab (Mabthera® -Roche) ซึง่
ประกาศโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้ านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โดยครอบคลุมช่วงเวลา มกราคม-มิถนุ ายน 2554
คือ 31,262.20 บาท และ 62,814.35 บาทสาหรับขนาดความแรง 100 mg/10 ml (2 vial) และ 500 mg/50 ml (1
vial) ตามลาดับ ดังนัน้ ค่าใช้ จ่ายเฉพาะ rituximab ในขนาด 100+500 มก./รอบ (ในผู้ป่วยที่มีพื ้นที่ผิวร่างกาย
ประมาณ 1.6 ม2) รวม 8 รอบ5,6 คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6.3 แสนบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่า rituximab จะหมดอายุ
สิทธิบตั รในประเทศไทยอีกประมาณ 2 ปี ข้ างหน้ าซึง่ จะทาให้ มีผ้ แู ข่งขันในราคาทีถ่ กู ลง
การศึกษาต้ นทุนอรรถประสิทธิผลของยา rituximab ในการรักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลืองชนิด B cell จานวน
ทังสิ
้ ้น 11 การศึกษาจาก 7 ประเทศ ได้ ถกู รวบรวมไว้ ในรายงานการทบทวนอย่างเป็ นระบบ (systematic review)4
พบว่ามีความคุ้มค่าเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันจึ
้ งควรทาการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ในบริ บทสาธารณสุขของประเทศ
ไทย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพิจารณาคัดเลือกยาเข้ าสูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ และเพื่อใช้ ในการกาหนดราคาหรื อต่อรองราคา
เพื่อเพิ่มการเข้ าถึงยา
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ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับ Non-Hodgkin lymphoma และการรั กษาด้ วยยา rituximab
Non-Hodgkin lymphoma (NHL) เป็ นกลุม่ โรคมะเร็ งของเนื ้อเยื่อ lymphoid ประกอบด้ วยชนิดย่อยหลาย
สิบชนิดแต่ละชนิดมีอาการทางคลินิกและการพยากรณ์ โรคที่แตกต่างกัน มะเร็ งชนิดนี ้พบได้ บ่อยพอสมควร โดย
พบว่าเป็ นหนึ่งในสิบของโรคมะเร็ งที่พบบ่อยในประเทศไทย ในแต่ละปี มีผ้ ปู ่ วยรายใหม่ที่ตรวจพบไม่ต่ากว่า 2-3 พัน
รายและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี แม้ ว่าสาเหตุของการเกิดโรคในกลุม่ นี ้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ยงั ไม่แน่ชดั แต่มีหลักฐานบ่งชี ้
ว่าในผู้ป่วยบางรายอาจมีความเกี่ยวพันกับการติดเชื ้อไวรัสบางชนิดเช่น EBV, HIV, HBV หรื อเกี่ยวข้ องกับการได้ รับ
การรั กษาด้ วยยากดภูมิค้ มุ กันเป็ นเวลานานเช่นในกรณี ผ้ ูป่วยที่ได้ รับการปลูก ถ่ายอวัยวะ หรื อผู้ป่วยโรคเนือ้ เยื่อ
เกี่ยวพัน นอกจากนันยั
้ งพบในผู้ที่เคยได้ รับการรักษาโรคด้ วยรังสีรักษามาก่อน
WHO จัดแบ่งกลุม่ Non-Hodgkin lymphoma ออกเป็ นชนิดย่อยๆ ตามลักษณะทางพยาธิวิทยาของเซลล์
ลักษณะอาการทางคลินิก และสาเหตุการเกิดโรคกว่า 60 ชนิด แต่อาจแยกกลุม่ ด้ วยอาการทางคลินิกออกได้ เป็ น 2
กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีอาการลุกลามอย่างรวดเร็ ว (aggressive lymphoma) และกลุม่ ที่มีอาการค่อยเป็ นค่อยไป (indolent
lymphoma) หรื ออาจแยกด้ วยลักษณะทางอิมมูโนวิทยาชองเซลล์มะเร็ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ B cell และ T cell
lymphoma สาหรับในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยร้ อยละ 80-85 เป็ น B cell type และ Diffuse large B cell
lymphoma (DLBCL) เป็ นชนิดที่พบบ่อยที่สดุ โดยประมาณร้ อยละ 70-75 ของผู้ป่วย Non-Hodgkin lymphoma
เป็ น DLBCL ถือเป็ นโรคมะเร็ งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยที่สดุ
DLBCL จัดอยูใ่ นกลุม่ aggressive lymphoma ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยเรื่ องต่อมน ้าเหลืองโตส่วน
ใหญ่พบบริ เวณลาคอหรื อในช่องท้ อง แต่ก็อาจพบเป็ นก้ อนในบริ เวณอื่นๆได้ เช่น ในระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ ผิวหนัง กล้ ามเนื ้อ กระดูก ตับ ม้ าม หรื อเป็ นก้ อนในสมอง เป็ นต้ น โรคนี ้พบในคนผิวขาวบ่อยกว่าคน
ผิวดา หรื อคนเอเชีย อุบตั ิการณ์ในยุโรปประมาณ 3-4 ต่อ 100,000 ประชากรต่อปี ส่วนในอเมริ กาพบประมาณ 7 ต่อ
100,000 ประชากรต่อปี สาหรับในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาอุบตั ิการทังประเทศอย่
้
างเป็ นระบบ โรคนี ้พบในผู้ชาย
มากกว่าหญิงในอัตราส่วนประมาณ 1.3:1- 2:1 ช่วงอายุที่พบมากที่สดุ คือ ระหว่างอายุ 50-70 ปี
การวินิจฉัย DLBCL อาศัยการตรวจชิ ้นเนื ้อทางพยาธิวิทยา และการย้ อมพิเศษทางอิมมูโนวิทยา โดยต้ อง
ย้ อม B cell markers CD45, CD20, และ CD3 เป็ นอย่างน้ อย หลังจากการวินิจฉัยแล้ วจะต้ องทาการตรวจเพิ่มเติ ม
เพื่อแยกระยะของโรค โดยการตรวจไขกระดูก และ CT scan ของช่องทรวงอกและช่องท้ องเป็ นอย่างน้ อยหรื อตรวจ
เพิ่มเติมบริ เวณที่สงสัยมีรอยโรคเช่น สมอง ไซนัส เป็ นต้ น ในปั จจุบนั เริ่ มมีการนา FDG-PET Scan มาตรวจเพิ่มเติม
เพื่อช่วยให้ การแยกระยะและติดตามโรคทาได้ แม่นยาขึ ้น แต่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ อย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจาก
เป็ นการตรวจที่มีราคาสูงมาก การแยกระยะของโรคใช้ ตามเกณฑ์ของ Ann Arbor Classification นอกจากนันเพื
้ ่อ
ประโยชน์ในการพยากรณ์โรคจะมีการแยกผู้ป่วยตาม International Prognostic Index (IPI) โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
คือ อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป, ระดับ serum LDH สูงกว่าค่าปกติ, ECOG performance status >2, Stage III or IV, มี
รอยโรคนอกต่อมน ้าเหลืองมากกว่า 1 แห่ง แต่ละข้ อจะได้ คา่ คะแนน 1 คะแนนแล้ วนามาบวกกัน กรณีที่มีค่าคะแนน
0-1 เป็ นกลุม่ low risk, คะแนน 2 เป็ น intermediate low risk, คะแนน 3 เป็ น intermediate high risk, คะแนน 4-5
เป็ นกลุม่ high risk
การรั กษา DLBCL4,5 ใช้ เคมีบาบัดเป็ นหลัก โดยชุดเคมีบาบัดหลักที่เป็ นพื ้นฐานได้ แก่ CHOP21 ซึ่ง
ประกอบด้ วยยา cyclophosphamide, adriamycin, vincristine และ prednisolone ให้ ยาทุก 21 วันจานวน 6-8 รอบ
การรักษา แต่เนื่องจากผลการรักษายังไม่นา่ เป็ นที่พอใจโดยมีระยะเวลารอดชีวิตโดยรวมที่ 3 ปี เพียงประมาณร้ อยละ
50 การให้ rituximab ซึง่ เป็ น anti-CD 20 ร่วมด้ วยสามารถทาให้ ผลการรักษาดีขึ ้นประมาณร้ อยละ 15-20 ในปั จจุบนั
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ควรปรับมาตรฐานการรักษา DLBCL โดยให้ rituximab ร่วมกับ CHOP เป็ นชุด R-CHOP21 สาหรับการรักษาแรกใน
ผู้ป่วย DLBCL แรกวินิจฉัย นอกจากนันอาจมี
้
การใช้ รังสีรักษาเฉพาะที่ร่วมด้ วยในกรณี ที่ก้อนมีขนาดใหญ่มาก
(เส้ นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 7.5 เซนติเมตร) หรื อมีรอยโรคในบริ เวณที่เคมีบาบัดเข้ าถึงได้ ยากเช่น สมอง อัณฑะ
mediastinum เป็ นต้ น ในประเทศไทยเนื่องจากยา rituximab มีราคาแพงมากชุดสิทธิ ประโยชน์ในหลักประกัน
สุข ภาพถ้ วนหน้ า และประกันสัง คมจึ งมิ ได้ ค รอบคลุม ยานี ผ้ ้ ูป่วยส่ว นใหญ่ จึง ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยเคมีบ า บัด สูต ร
CHOP21 สาหรับผู้ที่ใช้ สิทธิ สวัสดิการข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้ รับการรักษาด้ วยสูตร R-CHOP21
ข้ อมูลจาก Thai Lymphoma Registry6 ซึ่งเป็ นการรวบรวมข้ อมูลผู้ป่วยมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองในประเทศไทยจาก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ 9 แห่งพบว่ามีผ้ ปู ่ วย DLBCL ประมาณร้ อยละ 25 ที่ได้ รับ
rituximab ร่วมด้ วยในการรักษาและผลการรักษารวมทังอั
้ ตราการรอดชีวิตระยะยาวของผู้ป่วยกลุม่ นี ้ดีกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้
รับ rituxmab อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับข้ อมูลจากต่างประเทศ
ในกรณี ที่การรักษาด้ วยเคมีบาบัดสูตรแรกไม่ ได้ ผล หรื อเกิ ดโรคกลับเป็ นซ ้า ผู้ป่วยที่ยังมีสภาพร่ างกาย
สมบูรณ์เพียงพอที่จะรับเคมีบาบัดขนาดสูงได้ จะได้ รับการรักษาด้ วยเคมีบาบัดขนาดสูง ซึง่ มีการใช้ สตู รที่หลากหลาย
แล้ วแต่ความคุ้นเคยของแต่ละสถาบัน ชุดเคมีบาบัดที่เป็ นที่นิยมใช้ ในประเทศไทยได้ แก่ ICE และ ESHAP โดยผู้ป่วย
จะได้ รับยา 4-6 รอบการรักษาเมื่อได้ ภาวะโรคสงบสมบูรณ์แล้ วจะให้ การรักษาต่อด้ วยการทา autologous stem cell
transplantation (ASCT) หากสามารถทาได้ เพื่อเพิ่มโอกาสของการปลอดโรคระยะยาว แต่เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ อง
ศักยภาพของการทา ASCT ในประเทศไทยทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการทา ASCT เพียงประมาณร้ อยละ 20 ของผู้ที่
ตอบสนองต่อเคมีบาบัดขนาดสูงเท่านัน้
ผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่เอื ้ออานวยหรื อเป็ นผู้สงู อายุหากไม่สามารถให้ เคมีบาบัดขนาดสูงเพื่อหวังผลให้ โรค
สงบอีกครัง้ จะได้ รับการรักษาประคับประคองโดยการฉายรังสีเฉพาะที่ในบริ เวณก้ อนหรื อให้ เคมีบาบัดขนาดน้ อยๆเพือ่
ควบคุมก้ อนไม่ให้ โตเร็ วเกินไปหรื อให้ การรักษาตามอาการ ส่วนใหญ่ ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะโรคลุกลามมักถึงแก่กรรมใน
ระยะเวลา 3-6 เดือน แต่อาจมีผ้ ปู ่ วยบางส่วนที่มีชีวิตอยูเ่ กินกว่า 1-2 ปี หลังให้ การรักษาประคับประคอง
ในปี 1998 rituximab (R) ได้ รับการรับรองสาหรับการรักษา relapsed low grade หรื อ FL ต่อมาได้ เพิ่มข้ อ
บ่งชี ้สาหรับการรักษา stage III-IV FL ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน รวมทังการเป็
้
น maintenance
therapy สาหรับ relapse/resistant FL (R-maintenance พบว่า overall survival ที่ 3 ปี เท่ากับ 85% ในขณะที่ผ้ ปู ่ วย
ที่ไม่ได้ รับ R-maintenance เท่ากับ 77%) ต่อมาได้ รับการยอมรับเป็ น first line สาหรับ advanced DLBCL (median
overall survival ในผู้ป่วยที่ได้ รับ CHOP เท่ากับ 37 เดือน และ RCHOP เท่ากับ 7 ปี 9 เดือน) การศึกษา RCT ที่
ศึกษาประสิทธิผลของ rituximab ใน NHL subtype ต่างๆ ถูกรวบรวมใน systematic review หลายการศึกษา7-10
ยาใหม่ที่กาลังอยู่ในระหว่างศึกษา (ข้ อมูลจาก www.cancerhealthUK: Non Hodgkin Lymphoma
Research) ได้ แก่ Iritumomab (FL), tositumomab (high grade DLBCL), epratuzumab (high and low grade
NHL), oftuzumab (DLBCL ที่ไม่สามารถทา ASCT), bevacizumab (DLBCL โดยให้ ร่วมกับ R-CHOP),
bortezomib (DLBCL และ mantle cell lymphoma), และ lenalidomide (mantle cell lymphoma)
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การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของยา rituximab ในการรักษา DLBCL และ FL ที่ผ่านมา
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลของการศีกษาต้ นทุนประสิทธิผลของยา rituximab ที่ใช้ ในการรักษา
first line DLBCL และ maintenance therapy ใน relapsed FL ที่มีการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน Pubmed
ตารางที่ 1 การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของ rituximab ในการรักษา DLBCL ที่เป็ น first line therapy
Paper
11

Hornberger 2005, et al

US, model 5 ปี
อายุ 60-80 ปี
Ann Arbor stage II-IV
Performance status 0-2
Data: LNH 98.5 5 ปี แรก และ International NHL
Prognostic Factors Project หลังจากนัน้
Best 2005, et al12
France, model 15 ปี
อายุ 60-80 ปี
Ann Arbor stage II-IV
Performance status 0-2
Data: LNH 98.5 4 ปี แรก และ หลังจากนันใช้
้ Scottish
National Lymphoma Group (SNLG) database
13

Groot 2005, et al

Netherland, model 15 ปี
สูงอายุ และหนุ่มสาว
Ann Arbor stage II-IV
Data: LNH 98.5 4 ปี แรก และ หลังจากนันใช้
้ SNLG
database
14

Ferrara 2008, et al

Italy, model 3 ปี (Decision tree)
ผู้ใหญ่
Good prognosis
Data: MinT study
Johnston 2010, et al15
Canada, model 15 ปี
Data: Individual patient data from Canada database

ผลการศึกษา
Mean event free survival: CHOP 2.19 ปี , RCHOP 3.10 ปี
Mean overall survival: CHOP 3.11 ปี , RCHOP 4.15 ปี
Median overall survival from graph: CHOP 3 ปี RCHOP 5.1 ปี
ICER $19,239 per QALY

Mean disease free survival: CHOP 4.39 ปี , RCHOP 6.27 ปี
QALY: CHOP 4.17 ปี , RCHOP 5.45 ปี
Mean overall survival: CHOP 6.90 ปี , RCHOP 5.74 ปี
Median overall survival from graph: CHOP 3.2 ปี , RCHOP 4.5 ปี
ICER €12,259 per QALY

%CR older: CHOP 62.1%, RCHOP 75.9%
%CR younger : CHOP 71.3%, RCHOP 87.0%
Median overall survival: elderly CHOP 2.8 ปี , RCHOP 4.7 ปี
Median overall survival: younger CHOP 10.5 ปี RCHOP 14.5 ปี
Older ICER €17,933 per QALY
Younger ICER €13,983 per QALY
Three year overall survival: CHOP 84%, RCHOP 93%
ICER €16,816* per QALY for CR at 5 months
ICER €11,967.12 per QALY for relapse free survival at 3 years

ICER
Age < 60 y 3% discount $19144/QALY ($15948/QALY no discount)
Age > 60 y 3% discount,
5 y: $19,833/QALY
15 y: $5,853/QALY ($4,414/QALY no discount)

ICER: incremental cost effectiveness ratio, CR: complete response

การศึกษา first line DLBCL กรอบระยะเวลาที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ น 15 ปี และมีกลุม่ ประชากรที่ศกึ ษาเป็ น
กลุม่ ผู้ป่วยสูงอายุ หรื อผู้ใหญ่ ใช้ ข้อมูลการดาเนินโรคเพื่อคานวณหา disease free survival และ overall survival
จาก landmark randomized controlled trial สาหรับข้ อมูลในช่วงแรก และ observation study สาหรับข้ อมูลในช่วง
หลัง สถานะทางสุขภาพแบ่งเป็ น สถานะที่ปลอดโรค ภาวะเกิดโรคซ ้า ภาวะไม่ตอบสนองต่อ induction และ สถานะที่
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ไม่รับการรักษาเคมีบาบัด หรื อ ASCT แต่ได้ รับ palliative care นอกจากนี ้จะมีทางเลือกให้ ผ้ ปู ่ วยที่เป็ นโรคซ ้าได้ รับ
ASCT ผลการศึกษาพบว่าค่า incremental cost effectiveness ratio น้ อยกว่า $20,000 หรื อ €20,000 per QALY
ตารางที่ 2 การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของ rituximab ในการรักษา FL ที่เป็ น maintenance therapy
Paper
Hayslip 2008, et al16
US, model 5 ปี
65-70 ปี in second remission Data:
EORTC20981

Deconinck 2010, et al17
France, model 30 ปี
Median age 54 ปี (27-80 ปี ) Data:
EORTC 20981
Soini 2011, et al18
Finland, model 10 y
Data: EORTC 20981

การประเมินประสิทธิผล
5 year disease free survival: R maintenance 47%, Control 22%
5 year overall survival: R maintenance 73%, Control 61%
Median overall survival: Not reach
Median disease free survival: R maintenance: 4.6 ปี , Control: 2.3 ปี
Discounted: ICER $19552 per QALY
Unadjusted: ICER $16586 per QALY
3 year overall survival: R maintenance: 85.1% Control: 77.1%
Median overall survival: R maintenance: 5 ปี , Control: 6.4 ปี
ICER €8,729 per QALY
Median overall survival: R maintenance: not reach in 120 months
Medial overall survival: CHOP = 68 months
ICER €18147 per QALY

3 year overall survival: R maintenance: 85% Control: 77%
Kasteng 2008, et al19
ICER €12584 per QALY
Sweden, model 30 y
Data: EORTC 20981
ICER: incremental cost effectiveness ratio

การศึกษา maintenance therapy ใน relapsed FL ใช้ แบบจาลองที่สกั ษณะคล้ ายกับ first line DLBCL ที่
อธิบายข้ างต้ น แต่มีความแตกต่างของกรอบระยะเวลาที่ศกึ ษามาก เนื่องจากภาวะโรคไม่ได้ มี surivival สันซึ
้ ง่
แตกต่างจาก DLBCL ใช้ ข้อมูลการดาเนินโรคเพื่อคานวณหา disease free survival และ overall survival จาก
landmark randomized controlled trial เป็ นหลัก ผลการศึกษาพบว่าค่า incremental cost effectiveness ratio
น้ อยกว่า $20,000 หรื อ €20,000 per QALY
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
คณะอนุกรรมการสาขาโลหิตวิทยา ในคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ เสนอเงื่อนไขการใช้ rituximab
สาหรับผู้ป่วยมะเร็ งใน 3 กรณี ได้ แก่
1. ชนิดรุนแรง (aggressive) คือ DLBCL (CD20 positive) โดยใช้ เป็ นลาดับแรก (first line)
2. ชนิดไม่รุนแรง คือ follicular lymphoma ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบาบัดแล้ วกลับเป็ นซ ้า
(relapsed/refractory) โดยไม่เคยใช้ rituximab มาก่อน
3. ใช้ สาหรับ chronic lymphocytic leukemia (CLL) ที่กลับเป็ นซ ้า (relapsed) ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี และมี
อาการผิดปกติ เช่น ม้ ามโต ต่อมน ้าเหลืองโต เกร็ ดเลือดต่า ซีด โดยไม่เคยใช้ rituximab มาก่อน
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การทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาประสิทธิผลของยาในผู้ป่วย CLL น้ อยมาก งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงจากัด
กลุม่ เป้าหมายในกรณีของมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองเท่านัน้ (รู ปที่ 1ตามข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการสาขาโลหิตวิทยา
คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ) และภายใต้ การดูแลรักษาตามข้ อแนะนาของสมาคมโลหิตวิทยา (2554)

รูปที่ 1 สูตรเคมีบาบัดที่ใช้ ในการรักษามะเร็งต่อมน ้าเหลืองที่ทาการวิเคราะห์ตามข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการสาขา
โลหิตวิทยา คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ
การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี ้ ได้ มีการปรับเปลี่ยนดังนี ้ สาหรับ second line ของ DLBCL การ
วิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ในรายงานฉบับนี ้ไม่ได้ ครอบคลุม EPOCH ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมี
การใช้ น้อย (รู ปที่ 2) และมีข้อจากัดที่ randomized controlled trial ของ FL ในการศึกษามี CVP เป็ น first line และ
เปรี ยบเทียบ CHOP vs RCHOP ในการรักษา second line เมื่อตอบสนองจะให้ rituximab maintenance ใน
clinical setting เช่นนี ้ไม่พบการศึกษาที่ first line ใช้ CHOP ดังนันส
้ าหรับ relapse FL ที่ได้ ทาการวิเคราะห์ใน
รายงานฉบับนี ้ กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับ CVP เป็ น first line และได้ รับ CHOP เป็ น second line (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สูตรเคมีบาบัดที่ใช้ ในการรักษามะเร็งต่อมน ้าเหลืองที่ทาการวิเคราะห์ใน Markov model
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ยาที่สนใจศึกษา
DBLCL
ยาที่ สนใจศึก ษา คื อ rituximab 375 mg/m2 ซึ่ง ให้ ใ นวัน แรกของแต่ละรอบของการใช้ CHOP ซึ่ง
ประกอบด้ วย (1) cyclophosphamide 750 mg/m2 ในวันแรก; (2) doxorubicin 50 mg/m2 ในวันแรก; (3)
vincristine 1.4 mg/m2 (ไม่เกิน 2 mg) ในวันแรก; และ (4) prednisolone วันละ 40 mg/m2 (5 วัน) โดยฉีด
rituximab แบบ IV infusion ภายหลังการให้ prednisolone รวม 8 รอบ ห่างกันรอบละ 3 สัปดาห์ 5
ผู้ป่วย DLBCL ที่อยู่ในภาวะ relapse/progressive disease จะได้ รับการรักษาแบบ second line หรื อ
salvage therapy5 สูตรที่นิยมใช้ คือ ICE, ESHAP ตามคาแนะนาของคณะทางานกากับดูแลการสัง่ ใช้ ยาบัญชี จ (2)
(EPOCH ไม่ได้ รวมอยูใ่ นการวิเคราะห์)
ตัวเปรี ยบเทียบ คือ RCHOP และ CHOP สาหรับ induction phase ใน first line
Relapsed FL
กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับ CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisolone ขนาดยาเช่นเดียวกับสูตร
CHOP ดังระบุข้างต้ น) เป็ น first line เมื่อ relapseให้ เคมีบาบัดสูตร CHOP 8 รอบ ห่างกัน 3 สัปดาห์ โดยอาจให้
ร่วมกับ rituximab (R) ในแต่ละรอบการให้ ยา5 (ขนาดยาเช่นเดียวกับ DLBCL) และเมื่อให้ ยาเคมีบาบัดครบแล้ ว หาก
ประเมินโรคผู้ป่วยอยู่ในระยะหายขาด หรื อหายบางส่วน (complete remission or partial remission) ให้ rituximab
375 mg/m2 เป็ น maintenance phase ทุก 3 เดือน เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน (รวม 8 ครัง้ )
ตัวเปรี ยบเทียบ คือ CHOP – R maintenance vs CHOP with only observation
2. มุมมองสาหรับการวิเคราะห์
ใช้ มมุ มองทางสังคม (societal perspective) และมุมมองของผู้ให้ บริ การสุขภาพ (healthcare provider
perspective)
3. รูปแบบการศึกษา
งานวิจยั นี ้ทาการสร้ างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ Markov model กาหนด cycle รอบละ 6 เดือน ที่จะใช้ ใน
การคานวณจานวนปี ชีพ (life year, LY) และปี ชีพที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตสมบูรณ์ (quality adjusted life year, QALY) และ
ต้ นทุนการรักษารวม กาหนดกรอบระยะเวลา (time horizon) รวมทังสิ
้ ้น 15 ปี ข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรและค่า
อรรถประโยชน์ในบริ บทของคนไทย ในประเด็นเหล่านี ้เหมือนกันทัง้ DLBCL และ FL
การศึกษานี ้ทาการเก็บ primary data ในผู้ป่วยจริ งเฉพาะในส่วนที่เป็ นข้ อมูลคุณภาพชีวิต ในที่นี ้เรี ยกค่า
อรรถประโยชน์ ซึ่งนามาใช้ ถ่วงน ้าหนักจานวนปี ชีพ ได้ จากการเก็บข้ อมูลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์ ทาการวัดแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) สาหรับสถานะสุขภาพและการวัดด้ วยเครื่ องมือ EQ5D ฉบับ
ภาษาไทย และแปลงเป็ นค่าอรรถประโยชน์ด้วยสมการของประชากรไทย
การศึกษานี ้อาศัยผลลัพธ์ ของการใช้ ยาทางคลินิกจากรายงานการวิจยั ในต่างประเทศที่เป็ น randomized
controlled trial ที่ได้ จากการสืบค้ นข้ อมูลแบบ systematic review นาค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ มาใส่ใน Markov model
การเปลีย่ นแปลงสถานะสุขภาพในแต่ละรอบของ DLBCL ใน Markov model ผู้ป่วยจะอยูใ่ นสถานะสุขภาพ
ที่เริ่ มต้ นจากการใช้ ยา first line เมื่อได้ รับยา induction ด้ วย CHOP หรื อ RCHOP ครบ 8 cycle จะถูกประเมินว่า
12

สถานะสุขภาพเป็ นผู้ที่ตอบสนอง (response) หรื อผู้ที่ไม่ตอบสนอง (non-response) ต่อมาผู้ที่ตอบสนองอาจมีการ
ดาเนินของโรคลุกลาม (progression) หรื อกลับเป็ นซ ้า (relapse) ซึง่ ในกรณีที่ไม่ตอบสนอง หรื อภาวะโรคลุกลามหรื อ
เป็ นซ ้านาไปสู่ second-line หรื อ salvage therapy (ICE หรื อ ESHAP) หรื ออาจไม่ได้ รับ ซึง่ ถ้ ากลับมาตอบสนองก็จะ
พิจารณาให้ autologous stem cell transplantation, ASCT ในกรณีที่ไม่ได้ รับ second-line หรื อ salvage therapy
ในผู้ที่ไม่ตอบสนองหรื อภาวะโรคลุกลามหรื อเป็ นซ ้า จะได้ รับ palliative care จนกระทัง่ เสียชีวิต (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การเปลีย่ นแปลงสถานะสุขภาพในแต่ละรอบของ DLBCL
การเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพในแต่ละรอบ ใน Markov model ของผู้ป่วย FL ที่มี relapse หรื อ
progression จาก first line จะได้ รับยาเคมีบาบัด 2nd line เป็ น CHOP + rituximab 8 รอบ ผู้ป่วยจะได้ รับการ
ประเมินว่าตอบสนอง (response) ซึ่งรวมถึง complete response และ partial response กลุ่มย่อยนี ้จะได้ รับ
rituximab เป็ นเวลา 2 ปี (R-maintenance) ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อ second line ผู้ป่วยอาจมีการดาเนินของ
โรคลุกลาม หรื อผู้ป่วยที่ตอบสนองและได้ รับ R-maintenance หากกลับเป็ นซ ้า จะได้ รับการรักษาด้ วย palliative care
ในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การเปลีย่ นแปลงสถานะสุขภาพในแต่ละรอบของ relapsed FL
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โดยสรุ ปแบบจาลองของทัง้ DLBCL และ FL มีสถานะสุขภาพ ได้ แก่ 1) ผู้ป่วยที่กาลังได้ รับ induction,
salvage therapy หรื อ ASCT 2) ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ induction, salvage therapy หรื อ ASCT และ 3) ผู้ป่วยที่ไม่
ตอบสนองต่อ induction, salvage therapy หรื อ ASCT หรื อผู้ป่วยที่กลับเป็ นซ ้า ที่ได้ รับ palliative care
4. กรอบการวิเคราะห์
สาหรับการวิเคราะห์ DLBCL แบบจาลอง base case อาศัยข้ อมูลผลการรักษา และการดาเนินโรคของกลุม่
ผู้ป่วยที่ได้ รับ CHOP จาก Thai Lymphoma Registry Project6 ได้ แก่ ค่าพารามิเตอร์ ตวั หลัก 1) การตอบสนองต่อ
first line induction 2) โอกาสเสียชีวิตในช่วง cycle แรก 3) โอกาสเสียชีวิตภายใน 6 เดือนในกลุม่ ย่อยที่ไม่ตอบสนอง
4) โอกาสเสียชีวิตภายใน 6 เดือนในกลุ่มย่อยที่กลับเป็ นซ ้า 5) อัตราการกลับเป็ นซ ้าในผู้ที่ตอบสนองต่อยา โดย
คานวณสาหรับ cycle แรก cycle ที่ 2-7 และ cycle 8 เป็ นต้ นไป และ 6) สัดส่วนการได้ รับ salvage therapy ใน
ผู้ป่วยที่ relapse และไม่ตอบสนองต่อ first line
สาหรับโอกาสเสียชีวิตจากกลุม่ ที่ได้ รับ palliative care ได้ จากข้ อมูลผู้ป่วยสิทธิ หลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ าที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้ วยมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองปี 2006-2011 ที่ไม่มีรหัสระบุวา่ ได้ รับเคมีบาบัดโดยเริ่ ม
นับจากการเข้ ารับการรักษาครัง้ แรก นอกจากนี ้โอกาสเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุม่ ที่ตอบสนองต่อเคมีบาบัด ใช้ ข้อมูลอัตรา
การเสียชีวิตในประชากรไทย ปี พศ 2553
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ นอกจากการตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ยังกาหนดค่าพารามิเตอร์ อัตราการ
ตอบสนองและอัตราการเสียชีวิตจากการได้ รับ salvage therapy และ ASCT และสัดส่วนการได้ รับ ASCT และ
กาหนดให้ salvage therapy เป็ นสูตร ICE และ ESHAP ในสัดส่วนที่เท่ากัน
นอกจากการวิ เ คราะห์ base case ดัง กล่า วข้ า งต้ น สาหรั บ DLBCL ยัง ได้ ท าการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุน
อรรถประโยชน์ในกลุ่ม high risk elderly และ low risk adults ในส่วนนี ้อาศัยข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรและค่า
อรรถประโยชน์ในบริ บทของคนไทย แต่ค่าพารามิเตอร์ อื่น ๆ ได้ มาจากการศึกษา GELA LNH 98.520-23 สาหรับ
แบบจาลองของ elderly high risk และการศึกษา MInT24-25 สาหรับกรณี low risk adults
สาหรับการวิเคราะห์ FL ทาการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์โดยอาศัย ข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรและค่า
อรรถประโยชน์ในบริ บทของคนไทย และอาศัยค่าพารามิเตอร์ อื่นๆ จากการศึกษา EORTC-2089126-27 และวิเคราะห์
เพิ่มเติมโดย R-maintenance จะให้ ทงผู
ั ้ ้ ป่วยที่ได้ รับ second line เป็ น CHOP หรื อ RCHOP การวิเคราะห์ครอบคลุม
CHOP – R maintenance vs CHOP, RCHOP – R maintenance vs CHOP – R maintenance และ RCHOP – R
maintenance vs RCHOP โดยมี เป็ น CHOP – R maintenance vs CHOP เป็ นการวิเคราะห์ของ base case
การคานวณต้ นทุนอรรถประโยชน์ จาก Markov model ที่มีการเปลีย่ นสถานะสุขภาพ คานวณหาต้ นทุนรวม
(total cost) ในรู ปของเงินบาท (ค่าคงที่ในปี 2554) และประสิทธิ ผลในรู ปของ QALYs และคานวณหาอัตราส่วน
ระหว่างส่วนต่างของต้ นทุน และส่วนต่างของ QALYs ได้ เป็ น ICER ทังต้
้ นทุนและประสิทธิผลที่เกิดขึ ้นในอนาคต
(future value) ภายหลังปี ที่เริ่ มต้ นใช้ ยา คือ ตังแต่
้ รอบปี ที่ 2 เป็ นต้ นไปจะถูกปรับลดให้ เป็ นค่าปั จจุบนั (present
value) โดยใช้ อตั ราลด (discount rate) เท่ากับ 3% ต่อปี 28
การประชุมผู้เชี่ยวชาญได้ พิจารณากาหนดให้ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยตอบสนองต่อ first line, second line/salvage
therapy หรื อ ASCT ให้ อาศัยค่าพารามิเตอร์ การดาเนินต่ อของโรคเช่นเดียวกัน กรณีที่ไม่ตอบสนองหรื อกลับเป็ นซ ้า
หลังจากได้ รับ second line/salvage therapy, หรื อ ASCT จะไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดที่ intensive อีก
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Markov model ในการศึกษานี ้สร้ างขึ ้นโดยทีมนักวิจยั และผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองใน
ประเทศไทย สถานะสุขภาพต่างๆ และกรอบระยะเวลาที่วิเคราะห์ 15 ปี ทัง้ DLBCL และ FL ใน base case analysis
มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ทามาก่อนหน้ านี ้ เนื่องจากข้ อมูลประสิทธิผลของยาที่ได้ จาก randomized controlled
tial ใน first line DLBCL และ relapsed FL มีระยะเวลาติดตามไม่เกิน 10 ปี ทังนี
้ ้อัตรารอดชีวิตของ FL ค่อนข้ างสูงจึง
ทา sensitivity ของกรอบระยะเวลาวิเคราะห์ 30 ปี เพิ่มเติมในการวิเคราะห์ความไว
5. ข้ อมูลประสิทธิผลของ rituximab
Search strategy ใช้ broad search strategy ในการสืบค้ น คือ rituximab และ lymphoma โดยจากัด
เฉพาะการศึกษาที่เป็ น meta-analysis, randomized controlled trial, และ cost effective analysis สืบค้ นข้ อมูล
electronic database เริ่ มจาก 1) Cochrane ซึ่งประกอบด้ วย Cochrane Database of Systematic Reviews,
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Health Technology Assessment database (HTA),
NHS Economic Evaluation Database (NHS EED), 2) PubMed และ 3) hand search guideline, reference lists
ที่ได้ จากการศึกษาที่ทาการทบทวนเพิ่มเติม
หลังจากทาการสืบค้ นขันต้
้ นเพื่อให้ ได้ มาซึ่งชื่อเรื่ องและบทคัดย่องานวิจัยแล้ ว จัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวใน
โปรแกรม Endnote ในการศึกษาครั ง้ นี ้ทบทวนเฉพาะ DLBCL และ FL โดยเริ่ มจากการพิจารณาชื่อเรื่ องและ
abstract โดยผู้วิจยั 2 คน พิจารณาอย่างเป็ นอิสระ เรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องจะถูกคัดออก ในขันตอนนี
้
้ผลการพิจารณาจาก
ผู้วิจยั 2 คน ใช้ ในการตัดสิน แต่หากผู้วิจยั มีความเห็นแตกต่างกันจะใช้ วิธีการเชิญผู้วิจยั 1 ท่านเพิ่มเติมเพื่ออ่านชื่อ
เรื่ องและบทคัดย่องานวิจยั และช่วยตัดสินใจเพื่อเลือกงานวิจยั ที่จะทาการสืบค้ นงานวิจยั ฉบับเต็มต่อไป
เมื่อได้ งานวิจยั ที่แสดงประสิทธิผลของ rituximab สาหรับ first line therapy ในการรักษา DLBCL (เฉพาะ
กรณีที่เปรี ยบเทียบ RCHOP และ CHOP) และที่เป็ น maintenance therapy สาหรับ relapsed FL (เฉพาะกรณีที่
เปรี ยบเทียบ R maintenance และ observation) โดยวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ดงั ต่อไปนี ้
a) response rate และ non response rate ภายหลังที่ได้ รับ induction
b) death rate ในช่วง induction และในกลุม่ non response ในช่วง cycle ที่ 2
c) relapse rate ในกลุม่ ที่ตอบสนองต่อยา
กรณีที่มีงานวิจัย randomized controlled trial หลายการศึกษา ในส่วนของ response rate จะอาศัย
summary relative risk ที่ได้ จากการวิเคราะห์ meta-analysis เนื่องจากเป็ นค่าพารามิเตอร์ หลักที่มีความสาคัญมาก
ที่สดุ
ข้ อมูล overall survival และ disease free survival ณ.เวลาต่างๆ ที่ได้ จากการคานวณของ Markov model
ที่สร้ างขึ ้นจะถูก validate กับกราฟแสดงข้ อมูลเหล่านี ้ที่ได้ จาก randomized controlled trial ที่เป็ น landmark หรื อ
งานวิจยั ต้ นทุนประสิทธิผลที่ได้ รับการตีพิมพ์มาก่อนแล้ ว ตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้
สาหรับ life expectancy และ QALY จะสอบทานว่าสอดคล้ องกับงานวิจยั ต้ นทุนประสิทธิผลที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์มาก่อนแล้ ว
6. การคิดต้ นทุนการรักษา
ต้ นทุนรวมภายใต้ มมุ มองทางสังคม ประกอบด้ วยข้ อ 1-3 สาหรับมุมมองผู้ให้ บริ การจะไม่รวมข้ อ 2 และ 3
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(1) ต้ นทุนทางตรงด้ านการรักษาพยาบาล (direct health care cost) ภายใต้ บริ บทของระบบสุขภาพใน
ประเทศไทย อาศัย วิ ธี bottom up approach ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการแจงนับ ปริ ม าณหน่ว ยทางกายภาพ
(quantification) ที่ขึ ้นกับสถานะสุขภาพหนึง่ ๆ และการตีคา่ เป็ นราคาต้ นทุนต่อหน่วย (valuation) โดยใช้ ข้อมูลต้ นทุน
กิจกรรมย่อยจากรายงานต้ นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (อาทร ริ ว้ ไพบูลย์ 2553)29
ชนิดของยาอื่นๆ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ รังสีรักษา การดูแลรักษาในทุกขันตอน
้
ได้ จากมติที่ประชุม
ของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ดแู ลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง
(1.1) การใช้ ยา (induction) ได้ แก่ ค่าตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อประเมินสภาวะผู้ป่วย ค่ายา ค่าการให้ ยา
ค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ในที่นี ้คือ febrile neutropenia กาหนดค่ารั กษาเท่ากับ 100,000 บาท ต่อ
course) ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะได้ รับรังสีรักษา 20 ครัง้ (23,650 บาท) และผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้ องเข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเป็ นเวลา 10 วัน กาหนดให้ 50% ของผู้ป่วยได้ รับ GCSF ในช่วง induction และมีโอกาสเกิด febrile
neutropenia 20% (Lalita Norasetthada: Personal communication)
(1.2) การติดตาม (follow up) และการให้ ยาต่อเนื่อง (maintenance) กรณีตอบสนองต่อยา
(1.3) การรั กษากรณีกลับเป็ นซ ้า ได้ แก่ second-line หรื อ salvage therapy (ในกรณี ของ DLBCL
กาหนดให้ ICE หรื อ ESHAP มีต้นทุนการรักษารวม 150,000 บาท และ 200,000 บาทตามลาดับ ต้ นทุน ASCT
ประกอบด้ วย harvesting stem cell (50,000 บาท) และการปลูกถ่าย (700,000 บาท ตามข้ อกาหนดสานักงาน
ประกันสังคม)
(1.4) การติดตาม (follow up) และการรักษาด้ วย palliative care
(2) ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงแต่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล (direct non-health care cost) ได้ แก่ ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร ค่าที่พกั เวลาที่สญ
ู เสียจากการรับการบริ การ การดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ การดูแลโดยผู้รับจ้ าง
(3) ต้ นทุนทางอ้ อม (indirect cost) คือ ต้ นทุนของการลาป่ วย เนื่องจากผู้ป่วยอาจไม่สามารถดารงชีวิต
ตามปกติได้
ทรัพยากรที่ใช้ หลักที่เป็ นต้ นทุนตรงทางการแพทย์ทงั ้ DLBCL และ FL สามารถสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 3 องค์ประกอบต้ นทุนหลักที่ใช้ คานวณในต้ นทุนการรักษา DLBCL และ FL
Components
st

nd

1 or 2 line treatment
o Chemotherapy drugs per cycle
o Investigation per cycle (Service types and Numbers of utilization (No.))
o GCSF (No. and probability of receiving original product)
o Radiation (No. and probability of receiving)
o Cost of routine management at OPD for first line chemotherapy
o Hospitalization by length of stay (Total days) including serious infection
o Assessment of response
Cost of routine management at OPD for follow-up of response cases
Salvage therapy management cost (probability of receiving)
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Components
Hospitalization for palliative care (probability of receiving)
Stem cell transplantation (probability of receiving)
การใช้ ทรัพยากรในส่วน hospitalization จะได้ ฐานข้ อมูลผู้ป่วยในของสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ าแห่งชาติ (สปสช) ปี 2553-2554 ในส่วนของการรักษาที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ทังนี
้ ้ฐานข้ อมูลนี ้มีรหัส
รายบุคคลเป็ น encrypted identification ที่ทางสปสชจัดเตรี ยมให้ ซึ่งนักวิจยั ไม่สามารถสืบค้ นตัวจริ งของผู้ป่วยได้
ดังนันความลั
้
บของผู้ป่วยจึงถูกปกปิ ดไว้ โดยสปสช ข้ อมูลบริ การการรักษาที่เป็ นต้ นทุนทางการแพทย์โดยตรงส่วนอื่นๆ
ได้ จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ราคาต่อหน่วยของทรัพยากรที่ใช้ จะอ้ างอิงจากคู่มือการคิดราคาต้ นทุนทางการแพทย์
ของ HITAP (อาทร ริ ว้ ไพบูลย์, 2554) 29
รายละเอียดการคิ ดต้นทุนการรักษา
1. กาหนด staging ของผู้ป่วยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ (1) stag I,II ร่ วมกับมี bulky mass (2) stag III, IV และ
มีอายุมากกว่า 60 ปี และ (3) stag III, IV และมีอายุ 18-60 ปี ที่ได้ RCHOP หรื อ CHOP คุณภาพชีวิตไม่
ต่างกัน
2. ต้ นทุนการรักษา ประกอบด้ วย
- ค่ายา first line (RCHOP, CHOP) 8 cycle (เพราะในทางปฏิบตั ิการให้ ยา 6 cycle มีน้อยกว่า 10%)
- ค่าบริ หารยาประกอบด้ วยค่าแรงผสมยา ค่าสารน ้า ค่า set ค่าแรงฉีดยา และค่าสถานที่ โดยต้ นทุนการ
รักษาระหว่าง RCHOP และ CHOP ไม่แตกต่างกัน ต่างกันที่คา่ แรงฉีดยา และค่าสถานที่ซึ่ง CHOP ให้
ยา 2 ชัว่ โมงแต่ RCHOP ให้ ยา 4 ชัว่ โมง
- ค่ายา GCSF ให้ รอบละ 7 วัน รวม 8 รอบ โดยถ้ าผู้ป่วยอายุ ≥60 ปี , advanced stage, poor
performance และ high risk ให้ ทกุ ราย แต่ถ้าผู้ป่วยอายุ<60 ปี ให้ 50%
- การให้ ยา rituximab เกิด S/E febrile neutropenia และ hypersensitivity (ที่ต่างจาก CHOP) จากยา
เป็ น antibody ต้ องให้ premedication คือ paracetamol, CPM, steroid
- ค่ารักษา S/E ที่คิดหลักคือ febrile neutropenia ในระหว่าง course
3. ก่อนการให้ ยาทุก cycle ต้ องตรวจ Blood test (CBC, BUN, Cr, uric acid, Electrolytes, LDH, UA, AST,
ALT)
4. การวินิจฉัยโรคและการประเมินผลการรักษาต้ องตรวจ bone marrow (biopsy และ aspiration) และ ต้ อง
ทา CT scan 3 part (chest, whole abdomen, และ pelvic) ตรวจ Blood test (CBC, BUN, Cr, uric acid,
Electrolytes, Ca, PO4, LFT, LDH, Ecocardiography, EKG, CXR, stool exam, UA, Hepatitis profile,
HIV, AST, ALT)
5. หลังการประเมินผลการรักษาได้ complete response (CR) จะนัดทุก 1 เดือน (3 เดือนแรก) ถ้ าไม่มี
relapse (RL) จะนัด 3 เดือนต่อครัง้ นัด follow up ปกติผ้ ปู ่ วยต้ องตรวจ Blood test (CBC, BUN, Cr, uric
acid, Electrolytes, LDH, UA, AST, ALT) อาจได้ รับยา supportive care แต่ไม่ต้องทา CT scan จะทา CT
scan หลังได้ CR นาน 1 ปี
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6. ยังไม่มีการทา PET scan เพราะมีราคาแพงและสิทธิไม่ครอบคลุม (45,000-62,000 บาทต่อครัง้ ) แต่การทา
PET scan จะลดการให้ ยาจาก 8 cycle เป็ น 4 cycle เพราะทาก่อนให้ ยา cycle 1 ทาหลังได้ cycle 2 แล้ ว
ถ้ า PET negative จะให้ ตอ่ อีก 2 cycle ในแบบจาลองนี ้จึงยังไม่คิดค่าทา PET scan
7. หลังการประเมินผลการรักษาได้ non response (NR) หมายถึงผู้ป่วยที่ reponse<25% หรื อได้ รับยา 3
cycle แล้ ว response<50% จะเรี ยกว่า refractory มีประมาณ 20% ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะได้ รับ second line
เพราะจะเกิดอาการข้ างเคียงคือมี fibrile neutropenia มากขึ ้น mortality rate ประมาณ 20-25% (โดยปกติ
อัตราตายจากการได้ ยา first line ประมาณ 10%) ถ้ าผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี performance ไม่ดีจะให้
palliative care (50%) แต่ถ้าผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 50 ปี จะให้ second line (50%)
8. การให้ ยา second line เพื่อให้ ได้ ทา transplantation ต่อโดยให้ ประมาณ 3-4 cycle เพื่อลดก้ อนให้ มาก
ที่สดุ ถ้ าก้ อนไม่มากจะให้ radiation ร่ วมด้ วย ดังนันจะมี
้
ทงผู
ั ้ ้ ป่วยที่ได้ รับแต่ second line chemotherapy
หรื อ chemotherapy ร่ วมกับ radiation หรื อได้ รับ radiation อย่างเดียว เมื่อได้ รับยาครบแล้ วจะเก็บ stem
cell โดยการให้ GCSF ขนาดสูงเพื่อกระตุ้นการสร้ าง stem cell โดยปกติเมื่อเก็บ stem cell แล้ วเกิด failure
จะเก็บครัง้ ที่ 2 ต่อ ถ้ า failure อีกแพทย์อาจให้ second line ต่ออีก 2 cycle ซึ่งในปั จจุบนั มีการศึกษาการ
เก็บต้ นทุนการทา autologous stem cell ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
9. หลังการประเมินผลการรักษาได้ palliative care การรักษาต่อขึ ้นอยู่กบั condition ของผู้ป่วยถ้ าอาการ
รุนแรงหรื อมีภาวะแทรกซ้ อนมากอาจต้ องนอนโรงพยาบาล ถ้ าอาการไม่รุนแรงจะนัดมา follow up ที่ OPD
และได้ รับยา supportive care ได้ แก่ steroid, vitamin หรื อผู้ป่วยอาจ palliative ที่บ้าน ดังนันผู
้ ้ ป่วยที่มา
follow up ที่ OPD คือ ผู้ป่วยที่ได้ CR นัดมา follow up ผู้ป่วยที่ได้ palliative care แต่ไม่มี complication
รุนแรง และผู้ป่วยที่ได้ NR หลังจากได้ second line แล้ วเป็ น palliative care
10. หลังการประเมินผลการรักษาได้ CR แล้ วผู้ป่วยเกิด RL จะต้ องทา restaging ใหม่ทงหมดเหมื
ั้
อนตอน
diagnosis และตรวจชิ ้นเนื ้อแบบ aspiration หรื อ biopsy โดยวันที่มี RL คือวันที่มี disease progression
ผู้ป่วยที่ประเมินได้ partial reponse (PR) เรี ยกว่าเป็ น refractory แพทย์จะ observe อาการก่อนผู้ป่วยอาจ
อยู่ในช่วง stable disease (SD) รอจนมี disease progression จึงจะพิจารณาให้ second line, radiation,
transplantation หรื อ palliative care ถ้ าอายุน้อยจะให้ second line ร่ วมกับ radiation เพื่อหวังทา transplantation
ต่อ แต่ถ้าอายุมากจะให้ palliative care
การได้รบั ยาเคมี บาบัด
Baseline evaluation และการประเมินการตอบสนองต่อยาเคมีบาบัด ประกอบด้ วย การตรวจ bone
marrow ทังแบบ
้
biopsy และ aspiration รวม 5,400 บาท การตรวจ CT scan 3 part ประกอบด้ วย chest, whole
abdomen และ pelvic part ละ 4,000 บาท รวม 12,000 บาท และตรวจ blood test ชุดใหญ่ประกอบด้ วยการตรวจ
ค่า CBC, BUN, Cr, uric acid, Electrolytes, Ca, PO4, ตรวจ liver fanction test, ตรวจค่า LDH, ตรวจคลื่นหัวใจ
Ecocardiography และ EKG ตรวจ CXR ตรวจ stool exam ตรวจปั สสาวะ (urinary analysis) ตรวจ Hepatitis
profile ตรวจค่า AST และค่า ALT และตรวจ HIV รวมครัง้ ละ 7,129 บาทโดยจะตรวจเฉพาะวันแรกที่วินิจฉัยและวันที่
ประเมินการตอบสนองต่อยาเคมีบาบัด เมื่อได้ ยาครบ 8 รอบ
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การให้ ยาเคมีบาบัดจะให้ ทกุ 3 สัปดาห์ และทุกครัง้ จะตรวจ blood test ชุดเล็ก ประกอบด้ วย การตรวจค่า
CBC, BUN, Cr, uric acid, Electrolytes, ตรวจค่า LDH, ตรวจปั สสาวะ (urinary analysis) ตรวจค่า AST และค่า
ALTรวมครัง้ ละ 726 บาท กาหนด 8 รอบ โดยให้ ยา CHOP หรื อ RCHOP regimen คิดค่ายา cyclophosphamide:
1,200 mg (750 mg x 1.6 m2) ขนาด 1000 mg ราคา 424 บาท ยา vincristine: 2 mg ขนาด 1 mg ราคา 176 บาท
ยา doxorubucin: 80 mg (50 mg x 1.6 m2) ขนาด 10 mg ราคา 175 บาท ยา prednisolone 5 mg/tab ครัง้ ละ 5
เม็ด วันละ 4 ครัง้ นาน 5 วัน ราคา 0.50 บาท/เม็ด และ ค่ายา rituximab 600 mg (375 mg x 1.6 m2) rituximab
ขนาด 100 mg/10 ml ราคา 31,262.19 บาท (2 vial) และ rituximab ขนาด 500 mg 50 ml ราคา 62,814.35 บาท
และมีค่าบริ หารยาเท่ากับ 617 (CHOP regimen) และ 867 (RCHOP regimen) บาทต่อรอบ โดยคิดค่าแรงผสมยา
216 บาท/ครัง้ ค่าสารน ้า 135 บาท/ครัง้ ค่า set ให้ ยา 16 บาท/ครัง้ ค่าแรงฉีดยา 25 บาท/ชม. ค่าสถานที่ 100 บาท/
ชม. ซึง่ ค่าค่าแรงฉีดยาและค่าสถานที่คิด นาน 2 และ 4 ชม. ใน CHOP และ RCHOP regimen ตามลาดับ (อาทร ริ ว้
ไพบูลย์ 2553)29 รวมทังค่
้ ายา premedication คิดค่ายา ondansetron 8 mg และ dexametasone 10 mg IV ด้ วย
กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัดมีปัญหาเกิด febrile neutropenia เข้ าโรงพยาบาลมีต้นทุน 100,000
บาท ด้ วย probability การเกิดใน CHOP=0.2, RCHOP=0.2, ICE=0.2 และ ESHAP=0.2 และผู้ป่วยอายุมากกว่า
หรื อเท่ากับ 60 ปี , advanced stage, poor performance และhigh risk มีโอกาสได้ รับยา GCSF ทุกคน ส่วนผู้ป่วยที่
มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีโอกาสได้ รับยา 50% โดยคิดค่ายา GCSF dose ละ 1,000 บาท ให้ รอบละ 7 วัน รวม 8 รอบ
เป็ นเงิน 56,000 บาท
กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยที่ศึกษา มีโอกาสได้ รับ radiation ด้ วย probability 0.1 โดยมีต้นทุน 23,650 บาท
(radiation ครัง้ ละ 500 บาท 20 ครัง้ ค่า simulation ก่อนฉายรังสีรอบละ 1,500 บาทและผู้ป่วยกลุ่มนี ้นอน
โรงพยาบาล 10 วันๆ ละ 1,215 บาท)
การคานวณต้ นทุนทางอ้ อม ประกอบด้ วย ค่าเดินทางสาหรับผู้ป่วยและญาติ 1 คน (142.55 บาทต่อ 1 คน)
และค่าเสียเวลาญาติ 1 วัน (95.51 บาท) สาหรับกรณีมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 1 ครัง้ กรณีนอนพักรักษาเป็ น
ผู้ป่วยในในช่วงที่ได้ รับยาเคมีบาบัดรอบแรก จะมีคา่ เดินทางญาติ ครัง้ ๆ ละ 1 คน และค่าเสียเวลาญาติ 5 วัน สาหรับ
การรักษาอาการมาพึงประสงค์ สาหรับผู้ป่วยที่ได้ รับ radiation (ผู้ป่วยกลุม่ นี ้นอนโรงพยาบาล 10 วัน) มีญาติมาเยี่ยม
10 วัน
ค่ารักษาทีเ่ ป็ น follow-up สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ี complete response
กรณีที่เป็ น complete response ในช่วง 3 เดือนแรกนัดทุก 1 เดือน และนัด follow-up ทุก 3 เดือน

และทา CT ปี ละ 1 ครัง้ ทุกครัง้ ของ follow up จะได้ รับการตรวจ blood test ชุดเล็ก ครัง้ ละ 726 บาทและมี
ค่ายา supportive care ประกอบด้ วยค่ายา ondansetron tab, senokot, Multivitamin, vitamin B complex,
cyproheptadine รวม 145 บาท/เดือน
การรักษา transplant
กาหนดค่า harvest cell เท่ากับ 50,000 บาท และ transplant เท่ากับ 700,000 บาท การคานวณ
ต้ นทุนทางอ้ อม ประกอบด้ วย ค่าเดินทางสาหรับผู้ป่วยและญาติ 1 คน (142.55 บาทต่อ 1 คน) และค่าเสียเวลาญาติ
30 วัน (95.51 บาทต่อ 1 วัน)
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การรักษา non-response หรื อ relapse
ในแต่ละ cycle มีข้อกาหนด ดังนี ้
a. ผู้ป่วยจะได้ รับ follow-up ทุก 3 เดือน แต่ละครัง้ ได้ รับยาค่ายา low dose chemotherapy และยา
supportive care ได้ แก่ cyclophophamide tab, prednisolone, multivitamin, vitamin B
complex, cyproheptadine รวมค่ายา 285 บาท/เดือน
b. ประมาณ 30% จะนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ด้ วยต้ นทุน 20,000 บาท
c. ผู้ป่วยมีโอกาสได้ รับ radiation ด้ วย probability 0.1 (ประมาณ 10%) โดยทา radiation รอบละ 20
วัน โดยนอนโรงพยาบาล 10 วัน คิดค่า radiation 500 บาทต่อวันและค่า simulation ก่อนฉายรังสี
รอบละ 1,500 บาท รวมค่าทา radiation ครัง้ ละ 11,500 บาท
d. กรณีผ้ ปู ่ วย progression จะมีคา่ ใช้ จ่ายเหมือนกรณี non response
ตารางที่ 4 ต้ นทุนขององค์ประกอบย่อยของค่ารักษา DLBCL และ FL
รายการ

ค่ายา premedication
- ondansetron 2 mg/ml (4 ml)
- dexamethasone 5 mg/ml (1 ml)
ค่ายา CHOP regimen
- cyclophosphamide sterile pwdr 1 g
- Doxorubicin 10 mg/5ml (5 ml)
- Vincristine 1 mg /ml (1 ml)
- Prednisolone 5 mg/tab
ค่ายา RCHOP regimen
- Rituximab 100 mg/10 ml (2 vial)
- Rituximab 500 mg/50 ml
ค่ายา GCSF
- 300 mcg/ml (1 ml)
ค่าตรวจ lab แบบนัด follow-up
- CBC
- BUN
- Cr
- uric acid
- Electrolytes
- LDH
- UA
- AST
- ALT

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
21.40
5.67
424
175
176
0.50
31,262.19
62,814.35

ราคาต่อครัง้
(บาท)

หมายเหตุ

32.17 คิดค่ายา ondansetron 8 mg และ
dexamethasone 10 mg
2310.80 คิดค่ายา cyclophosphamide 750 mg/m2
(BSA 1.6)
Doxorubicin 50 mg/m2 (BSA 1.6)
Vincristine 2 mg
Prednisolone (5) 5*4 นาน 5 วัน
78,445 คิดค่ายาเหมือน CHOP regimen รวมกับค่ายา
rituximab 325 mg/ m2 (BSA 1.6)
7,000 ให้ ยานาน 7 วันต่อรอบ

1,000
726 ทุกครัง้ ก่อนให้ ยา 8 รอบ
121
67
67
81
108
81
67
67
67
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รายการ

ค่าตรวจ lab แบบนัดประเมินผลการรักษา
- Ca
- PO4
- LFT
- Ecocardiography
- EKG
- CXR
- stool exam
- Hepatitis profile
- HIV
ค่าตรวจ bone marrow
- bone marrow aspiration
- biopsy
ค่าตรวจ CT scan
- ค่า CT scan 3 part คือ whole chest,
abdomen และ pelvic
ค่ารักษา febrile neutropenia
ค่ารักษา radiation therapy
- ค่าฉายรังสี
- ค่า simulation
- ค่านอนโรงพยาบาล
ค่ายา ICE regimen
ค่ายา ESHAP regimen
ค่า stem cell harvest
ค่า Autologous stem cell transplantation
ค่ายา supplement ในผู้ป่วยที่ complete
response
ค่ารักษานัด follow up
ค่ายา supplement ในผู้ป่วย palliative care

ค่ารักษา radiation therapy ในผู้ป่วย palliative
care
- ค่าฉายรังสี
- ค่า simulation
ค่านอนโรงพยาบาลในผู้ป่วย palliative care

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)
67
74
472
4049
270
229
54
1133
189

ราคาต่อครัง้
(บาท)

หมายเหตุ

7129 ก่อนให้ ยารอบที่ 1 และหลังให้ ยาครบ 8 รอบ
คิดเหมือนค่าตรวจ lab แบบนัด follow-up และ
เพิ่มตามรายการดังนี ้

5,400 ก่อนให้ ยารอบที่ 1 และหลังให้ ยาครบ 8 รอบ
400
5,000
12,000 ก่อนให้ ยารอบที่ 1 และหลังให้ ยาครบ 8 รอบ
4,000
100,000
500
1,500
1,215
150,000
200,000
50,000
700,000
200

740
1000

500
1,500
20,000

100,000 คิดรวมทัง้ course การรักษา
23,650 คิดค่าฉายรังสีรอบละ 20 วันและต้ องนอน
โรงพยาบาล 10 วัน

คิดรวมทัง้ course การรักษา
คิดรวมทัง้ course การรักษา
คิดรวมทัง้ course การรักษา
คิดรวมทัง้ course การรักษา
ค่ายา Ondansetron tab, senokot,
Multivitamin, vitamin B complex,
cyproheptadine 145 บาท/เดือน
คิดค่ายา supplement และค่ารักษานัด follow
up
ค่ายา Cyclophophamide tab, Prednisolone,
Multivitamin, vitamin B complex,
cyproheptadine 285 บาท/เดือน
11,500 คิดค่าฉายรังสีรอบละ 20 วัน

คิดค่านอนโรงพยาบาลใน 6 เดือน
21

รายการ

ค่าเดินทางมาโรงพยาบาลทัว่ ไป
ค่าเสียเวลา

ราคาต่อ ราคาต่อครัง้
หน่วย
(บาท)
(บาท)
142.55
95.51

หมายเหตุ

คิดทังผู
้ ้ ป่วยและญาติ
คิดเฉพาะญาติ

7. การเก็บข้ อมูลคุณภาพชีวติ
การศึกษานี ้จะทาการวัดคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจริ งที่กาลังได้ รับยาเคมีบาบัด หรื อผู้ป่วยที่มีภาวะ complete
response (ในการศึกษานี ้รวม partial response, และ stable disease) และผู้ป่วย progressive disease ที่ได้ รับ
palliative care
ขนาดตัวอย่างในแต่ละสถานะสุขภาพอย่างน้ อย 30 คน แยกโรค DLBCL หรื อ FL การคานวณขนาด
ตัวอย่าง power=80%, alpha level = two sided 0.05 กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยอรรถประโยชน์ของกลุม่ ตัวอย่างแตกต่าง
จากค่าประชากรไม่เกิน 10% และ standard deviation เท่ากับ 15% ของค่าเฉลี่ย ทาการเก็บข้ อมูลที่โรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์ โดยผู้ช่วยนักวิจยั ที่เป็ นเภสัชกรที่ได้ รับการอบรม 2 คน
การวัดคุณภาพชี วิตในแง่อรรถประโยชน์ ใช้ เครื่ องมือวัด ที่แปลเป็ นภาษาไทย และผ่านการทดสอบทาง
psychometric properties แล้ ว ได้ แก่
1. EQ-5D (The European Quality of Life Measure-5 Domain) ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับสภาวะ
สุขภาพใน 5 มิติ ได้ แก่ การเคลือ่ นไหว การดูแลตนเอง กิจกรรมที่ทาเป็ นประจาวัน ความเจ็ บปวดหรื อความ
ไม่สขุ สบาย และความวิตกกังวลหรื อความซึมเศร้ า ในแต่ละมิติจะมีตวั เลือกอยู่ 3 ระดับ คือ ไม่มีปัญหา มี
ปั ญหาปานกลางและมีปัญหาอย่างมาก ทังนี
้ ้ทาการคานวณค่าอรรถประโยชน์ โดยใช้ สมการที่สร้ างจาก
ข้ อมูล time trade off ของตัวแทนประชากรไทย ในปั จจุบนั เครื่ องมือนี ้และสมการสาหรับประเทศไทยได้ รับ
การยอมรับแพร่หลาย (Tongsiri, 200930 และ Kittikraisak W., 201231)
2. EQ-5D.VAS (EQ-5D. Visual Analogue Scale) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วดั คุณภาพชีวิตในแง่อรรถประโยชน์
ทางตรงแบบให้ คะแนน (rating scale) โดย 0 หมายถึงสภาวะสุขภาพที่แย่ที่สดุ จะอยู่ด้านล่างสุดของสเกล
และ 100 หมายถึงสภาวะสุขภาพที่ดีที่สดุ จะอยูด่ ้ านบนสุดของสเกล และให้ ผ้ ปู ่ วยเลือกสเกลเพื่อระบุสภาวะ
สุขภาพที่ตรงกับตนเองในวันนัน้
เกณฑ์การรับเข้ า (inclusion criteria)
1. ผู้ป่วยอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป
2. ได้ รับการวินิจฉัยว่าโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองชนิด DLBCL หรื อ FL
3. มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น
4. ยินดีให้ สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
1. ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมในการศึกษาวิจยั ทางคลินิกอื่นๆ
2. ข้ อมูลจากเวชระเบียนขาดหายไปจนไม่สามารถกาหนด health state –ของผู้ป่วยได้
แพทย์จะเป็ นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยที่เข้ าร่วมการศึกษารายใดอยูใ่ นสถานะสุขภาพใด คานิยามสถานะสุขภาพ
จากการตรวจก้ อนที่ตอ่ มน ้าเหลือง ก้ อนที่ม้ามและตับ และการตรวจไข-กระดูกได้ แก่
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1. Complete response (CR) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัดแล้ วอาการของโรคหรื อโรคที่เกี่ยวข้ องที่
สามารถตรวจวัดได้ ทางคลินิกหายไปอย่างสมบูรณ์
- การตรวจก้ อนที่ต่อมน ้าเหลือง ตรวจโดย CT scan พบก้ อนที่ต่อมน ้าเหลืองทังหมดลดลงเหลื
้
อขนาด
ปกติ (น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.5 cm)
- ก้ อนที่ตบั และม้ ามหายไปและไม่พบตับม้ ามโตขึ ้นจากการตรวจ CT scan
- ตรวจ bone marrow biopsy ซ า้ แล้ ว ไม่ พ บความผิ ด ปกติ หรื อ ผล morphology หรื อ
immunohistochemistry เป็ นลบ
2. Partial response (PR) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัดแล้ วอาการของโรคที่สามารถวัดได้ ลดลงโดย
ก้ อนมะเร็ งลดลง 50% และไม่มีก้อนมะเร็ งเกิดขึ ้นที่ใหม่
- ก้ อนที่ตบั และม้ ามลดลง 50%
- ผลการตรวจ bone marrow morphology ยังเป็ นบวกหรื อผลการตรวจก่อนรักษาเป็ นบวกและมีอาการ
ทางคลินิกตามเกณฑ์ CR แต่ยงั ไม่ได้ ตรวจ bone marrow
3. Stable disease (SD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัดแล้ วอาการไม่เข้ าตามเกณฑ์ของ CR, PR หรื อ
PD
- หลังการรักษาก้ อนเดิมขนาดไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อตรวจ CT scan
4. Relapsed disease หรื อ Progressive disease (PD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัดมีก้อนเกิดขึ ้นที่
ใหม่หรื อก้ อนเดิมขนาดเพิ่มขึ ้นมากกว่า 25%
- ตับหรื อม้ ามมีขนาดโตขึ ้นจากเดิมมากกว่า 25% หรื อตรวจพบก้ อนที่ตบั หรื อม้ าม
- ผลการตรวจ bone marrow เป็ นบวกในกรณีที่เดิมเคยมีผลเป็ นลบ
ทังนี
้ ้ค่าพารามิเตอร์ อรรถประโยชน์ของ CR PR และ SD จะนามารวมกันเป็ นสถานะสุขภาพเดียวกัน
8. การจัดการกับความไม่แน่นอนของตัวแปร
วิเคราะห์ Deterministic, one-way sensitivity analysis ของทุกพารามิเตอร์ แต่นาเสนอเฉพาะพารามิเตอร์
ที่สาคัญ และพบว่ามีความอ่อนไหว และแสดงด้ วย tornado diagram สาหรับ FL เพิ่มการวิเคราะห์สาหรับกรอบ
ระยะเวลาการวิเคราะห์ 30 ปี
วิเคราะห์ Probabilistic sensitivity analysis ซึ่ง แสดงด้ วย cost-effectiveness plane และ acceptability
curve สาหรับจัดการกับความไม่แน่นอน 28 (1) ต้ นทุน (ในรู ปของมูลค่าเป็ นบาท) ที่มีสมมติฐานการแจกแจงข้ อมูล
แบบ gamma; (2) ความเสี่ยง (risk) ต่อการดาเนินโรคและการเสียชีวิตที่มีสมมติฐานการแจกแจงแบบ beta; (3)
ประสิทธิผลของยาในรูปของความเสีย่ งสัมพัทธ์ (relative risk) ที่มีสมมติฐานการแจกแจงแบบ log-normal; และ (4)
คุณภาพชีวิตในรูปของค่าอรรถประโยชน์ (utility) ที่มีสมมติฐานการแจกแจงแบบ beta
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ผลการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมในส่ วนประสิทธิผล
Diffuse Large B cell lymphoma
ในที่นี ้จะนาเสนอเฉพาะรายงานที่ศกึ ษา rituximab ในการรักษาที่เป็ น first line therapy เท่านัน้
(a) การรักษาด้ วย rituximab ที่เป็ น first line therapy
การศึกษาประสิทธิ ผลของ rituximab ที่จัดเป็ น landmark คื อ การศึก ษา Groupe d,Etude des
Lymphomes de l,Adulte (GELA LNH 98-5) (N=399) เปรี ยบเทียบ R-CHOP และ CHOP ในผู้ป่วยสูงอายุ 60-80
ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage II-IV ที่ยงั ไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดรักษา และมีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG
ในระดับปานกลางหรื อดี (0-2) และภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วยที่จะเข้ าการศึกษาสามารถรับยาเคมีบาบัดได้ ครบ 8 cycle
แต่ละ cycle ห่างกัน 21 วัน และมีรายงานประสิทธิผลของ rituximab ที่ 2, 5, 7 และ 10 ปี (Coiffier B et al., 2002,
Feugier P et al., 2005, Coiffier B et al., 2007 และ Coiffier B et al., 2010) 20-23
ในปี คศ. 2002 รายงานฉบับแรกของ GELA LNH 98.5 20 ประเมินผลเมื่อครบ 8 cycle หรื อเมื่อสิ ้นสุดการ
รักษา พบว่า อัตรา complete response ของ R-CHOP เท่ากับ 76% และ CHOP เท่ากับ 63% (p=0.005) ที่ค่ามัธย
ฐานการ follow-up ที่ 2 ปี ความเสี่ยงต่อ treatment failure และการเสียชีวิต RR เท่ากับ 0.58 (95% CI 0.44-0.77)
และ 0.64 (0.45-0.89) ตามลาดับ
รายงานฉบับที่ 2 ของ GELA LNH 98.5 21 เมื่อค่ามัธยฐานการ follow-up ที่ 5 ปี event free survival,
progression free survival, disease free survival และ overall survival ของ R-CHOP สูงกว่า CHOP อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้พบว่า R-CHOP มีอตั ราการเกิด disease progression และ อัตราการเกิด relapse หลังจาก
ที่ผ้ ปู ่ วยมี complete response แล้ วต่ากว่า การวิเคราะห์กลุม่ ย่อยเป็ นกลุม่ เสี่ยงสูง (aaIPI เท่ากับ 0 หรื อ 1) และต่า
(aaIPI เท่ากับ 2 หรื อ 3) พบว่าให้ ผลการศึกษา event free survival และ progression free survival เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์โดยรวม
รายงานฉบับที่ 3 ของ GELA LNH 98.5 22 เมื่อค่ามัธยฐานการ follow-up ที่ 7.1 ปี อัตราการเกิด event ใน
R-CHOP เท่ากับ 58% และ ในกลุม่ CHOP เท่ากับ 76% (p=0.0002) อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเท่ากับ 47%
และ 65% ตามลาดับ
รายงานฉบับที่ 4 ของ GELA LNH 98.5 23 (2010) เมื่อค่ามัธยฐานการ follow-up ที่ 10 ปี progression
free survival ใน R-CHOP เท่ากับ 36.5% และ ในกลุม่ CHOP เท่ากับ 20% (p<0.0001) อัตราการเสียชีวิตจากทุก
สาเหตุเท่ากับ 72.4% และ 56.5% (p<0.0001) ตามลาดับ ผลของ R-CHOP ที่ดีกว่านี ้ต่ออัตราการเสียชีวิตจะเห็น
ชัดเจนขึ ้นจาก 16% เป็ น 22% ในผู้ป่วยที่มี complete response เมื่อสิ ้นสุดการรักษา
ในปี คศ. 2008 การศึกษา RICOVER-6032 (N=1242) ซึ่งเปรี ยบเทียบ R-CHOP-14 และ CHOP-14 เมื่อให้
6-8 cycle แต่ละ cycle ห่างกัน 14 วัน ทาการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ 61-80 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL ไม่เคย
ได้ รับการรักษามาก่อน ผู้ป่วยอาจได้ รับรังสีรักษาหากมี bulk disease และผู้ป่วยทุกคนจะได้ รับ filgrastim หรื อ
lenograstim ใน day 6 แต่ตอ่ มาภายหลังเปลีย่ นเป็ น day 4 ทาการประเมินผลการตอบสนองเมื่อสิ ้นสุด 4 cycle หรื อ
สิ ้นสุดการรักษา เมื่อติดตามผลการรักษาที่ 3 ปี พบว่า event free survival ในกลุม่ R-CHOP เท่ากับ 66.5% ใน 8
cycle และ เท่ากับ 63.1% ใน 6 cycle และในกลุม่ เปรี ยบเทียบ CHOP 8 cycle และ 6 cycle เท่ากับ 53.0% และ
47.2% ตามลาดับ สาหรับ overall survival ในกลุม่ R-CHOP เท่ากับ 72.5% ใน 8 cycle และ เท่ากับ 78.1% ใน 6
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cycle และในกลุม่ เปรี ยบเทียบ CHOP 8 cycle และ 6 cycle เท่ากับ 66.0% และ 67.7% ตามลาดับ ทังนี
้ ้ R-CHOP
6 cycle ให้ ผลการรักษา event free survival, progression free survival และ overall survival ที่ดีกว่า CHOP 6
cycle เมื่อ cycle ห่างกัน 14 วัน
การศึกษา MInT (N=824) 24-25 เปรี ยบเทียบ R-CHOP-like และ CHOP-like ในผู้ป่วยสูงอายุ 18-60 ปี ที่
ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage II-IV ที่อาจมีหรื อไม่มีปัจจัยเสี่ยง หรื อ stage I ที่มี bulk disease (มี tumor
mass มากกว่า 5 ซม) ร่ วมด้ วย ไม่ได้ ระบุเกณฑ์ห้ามว่าต้ องไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดรักษามาแล้ ว มีภาวะสุขภาพที่วดั
ด้ วย ECOG ในระดับ 0-3 พิจารณาให้ filgrastim หรื อ lenograstim หลังได้ รับยาเคมีบาบัดได้ สาหรับสูตรยาเคมี
บาบัดอยูใ่ นรูปที่ 5

รูปที่ 5 สูตรยาเคมีบาบัดที่ใช้ ใน MInT study
ประเทศที่ทาการศึกษา 16 ประเทศใช้ CHOP-21 ประเทศเยอรมนี และสวีเดนใช้ CHOEP-21 ประเทศ
อิตาลีใช้ MACOP-B และสหราชอาณาจักรใช้ สตู ร PMitCEBO สาหรับสูตร CHOP ให้ 6 cycle แต่ห่างกัน 21 วัน
เช่นเดียวกับการศึกษา GELA LNH 98.5
ในปี คศ. 2008 รายงานฉบับแรกของ MInT24 เมื่อค่ามัธยฐานการ follow-up ที่ 34 เดือน กลุม่ R-CHOP
like มี 3-year event free survival 79% ซึง่ สูงกว่ากลุม่ CHOP-like เท่ากับ 59% (p<0.0001) สาหรับ 3-year overall
survival กลุม่ R-CHOP like เท่ากับ 93% ในขณะที่กลุม่ CHOP-like ต่ากว่าและเท่ากับ 84% (p=0.0001) โดยมี
ปั จจัยทานายผลลัพธ์การรักษาที่ดีกว่าในกลุม่ ย่อยที่มี good prognosis คือ IPI=0 และกลุม่ ที่ไม่มี bulk นอกจากนี ้ไม่
พบความแตกต่างหรื อประโยชน์ของ R-CHOEP 21 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ R-CHOP 21 ที่เป็ น regimen ที่ใช้ ใน
การศึกษา GELA LNH 98.5
รายงานฉบับที่สองของ MInT25 เมื่อค่ามัธยฐานการ follow-up ที่ 72 เดือน กลุม่ R-CHOP like มี 6-year
event free survival 74.3% ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม CHOP-like เท่ากับ 55.8% (p<0.0001) สาหรับ กลุม่ R-CHOP like ใน
กลุม่ ย่อยที่มี good prognosis คือ IPI=0 และกลุม่ ที่ไม่มี bulk มีผลลัพธ์ 6-year overall survival ที่สงู กว่าอย่างกลุม่
ที่มี IPI=1 และกลุม่ ที่มี bulk มีนยั สาคัญทางสถิติ (p=0.005)
รายงานฉบับ ที่สามของ MInT แสดงผลการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม ย่อยที่ เ ป็ น primary mediastinal B-cell
lymphoma (PMBCL) 33 (N=87) กลุ่ม R-CHOP like มี complete remission 80.0% และไม่มี progressive
disease 24% ซึ่งสูงกว่ากลุม่ CHOP-like เท่ากับ 54% (p=0.015) และ 2.5% (p<0.001) เมื่อค่ามัธยฐานการ
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follow-up ที่ 34 เดือน กลุม่ R-CHOP like มี 3-year event free survival 78% ซึ่งสูงกว่ากลุม่ CHOP-like เท่ากับ
52% (p=0.012) สาหรับ 3-year overall survival กลุม่ R-CHOP like เท่ากับ 89% ซึ่งสูงกว่าแต่ไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุม่ CHOP-like เท่ากับ 78% (p=0.158)
(b) การรักษาด้ วย rituximab ที่เป็ น induction และ maintenance therapy
การศึกษา CALGB ของ US Intergroup study โดย Habermann และ คณะ (JCO, 2006) 34 เปรี ยบเทียบ
R-CHOP และ CHOP ในผู้ป่วยสูงอายุ 60-90 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage I-IV ที่ยงั ไม่ได้ รับยาเคมี
บาบัดรักษา และมีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG ในระดับปานกลางหรื อดี (0-3) และต้ องมีอย่างน้ อย 1 ภาวะที่เป็ น
objective measurable disease parameter พิจารณาให้ filgrastim หรื อ lenograstim ได้ ในช่วง induction ให้ ยา
6-8 cycle ห่างกัน 3 สัปดาห์ (N=632) ขึ ้นกับการประเมินว่าได้ complete response หรื อ partial response เมื่อ
ได้ รับยา cycle ที่ 4 สาหรั บผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรั กษา (N=405) คน จะถูก สุ่มเพื่ อให้ ได้ รับ rituximab
maintenance ต่ออีก 4 ครัง้ ในช่วง 6 เดือน การศึกษานี ้รายงาน failure free survival (FFS) ซึ่ง failure พิจารณาจาก
relapse, non protocol treatment หรื อตาย 3-year FFS ในกลุม่ ที่ได้ รับ R-CHOP เท่ากับ 53% และ CHOP เท่ากับ
46% (p=0.04) สาหรับผลลัพธ์ ของ rituximab maintenance พบว่า 2-year FFS เท่ากับ 76% และ observation
เท่ากับ 61% (p=0.009) แต่ในกลุม่ ที่ได้ รับ R-CHOP มาแล้ ว จะไม่พบประโยชน์ที่ได้ รับจาก rituximab naintenance
therapy ในกลุม่ ที่ได้ รับ R-CHOP แต่ไม่ได้ rituximab maintenance มี 2-year FFS เท่ากับ 77% แต่กลุม่ ที่ได้ รับ RCHOP ตามด้ วย rituximab maintenance เท่ากับ 79% และ กลุม่ ที่ได้ รับ CHOP ตามด้ วย rituximab maintenance
เท่ากับ 74%
Follicular lymphoma
แม้ ว่าการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์จะศึกษา R maintenance ใน relapsed FL ในที่นี ้จะนาเสนอ
รายงานที่ศึกษา rituximab ที่เป็ น first line therapy ในสูตร CHOP หรื อ CVP เนื่องจากเป็ นสูตรที่นิยมใช้ ในประเทศ
ไทย และ second line therapy ที่ตามด้ วย R maintenance
(a) การรักษาด้ วย rituximab ที่เป็ น first line therapy
Hiddemann W และคณะ35 รายงานผลการศึกษาเปรี ยบเทียบ R-CHOP และ CHOP ในผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 18 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น FL stage III-IV โดยกาหนดว่าต้ องมี B symptom และ bulk disease (ที่
mediastinal มากกว่า 7.5 ซม หรื อที่ตาแหน่งอื่นๆ มากกว่า 5 ซม มีความผิดปกติของการสร้ างเม็ดเลือด และมีการ
ดาเนินโรครวดเร็ ว ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมการศึกษาต้ องไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดรักษา (N=428) จานวน cycle จะขึ ้นอยู่กบั การ
ตอบสนองที่ประเมินได้ หลังจากได้ รับยาครบ 4 cycle หากผู้ป่วยได้ complete response จะได้ ยารวม 6 cycle หาก
ไม่ได้ complete response จะได้ ยาต่อจนครบ 8 cycle
ในการศึกษาข้ างต้ นนี ้กลุม่ ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่ได้ complete response หรื อ partial response จะถูก
สุม่ ให้ ได้ รับ intensification ด้ วย DexaBEAM ผู้ป่วยทุกคนได้ รับ maintenance therapy ด้ วย interferon alpha ผล
การศึกษาในช่วง 3 ปี แรก พบว่า R-CHOP จะลดโอกาสของ treatment failure ได้ 60% (p<0.001) มี overall
response rate สูงกว่า (96% vs 90%, p=0.011) และ ยืดระยะเวลาที่มี remission ได้ นานกว่า (p=0.001) เมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับ CHOP แต่พบ severe granulocytopenia มากกว่าในกลุ่มที่ได้ รับ R-CHOP (63% vs 53%,
p=0.01) แต่ severe infection เกิด 5% และ 7% (RCHOP vs. CHOP)
Marcus R และคณะ36 รายงานผลการศึกษาเปรี ยบเทียบ R-CVP และ CVP ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี ที่
ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น FL stage III-IV จากการประเมิน lymph node biopsy มีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG ใน
ระดับปานกลางหรื อดี (0-2) และภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วยที่ควรจะมีอายุอยู่ได้ นานมากกว่ามากกว่า 3 เดือน (N=321)
ผู้ป่วยได้ รับ 8 cycle ที่ห่างกัน 21 วัน R-CVP มี overall และ complete response (81% และ 41%) ที่สงู กว่า CVP
(57% และ 10%) ผลการศึกษาในช่วงการติดตามที่คา่ มัธยฐาน 30 เดือน พบว่า R-CVP จะมี time to progression ที่
นานกว่า CVP (32 และ 15 เดือน p<0.0001) ระยะเวลาของค่ามัธยฐาน time to failure ของ R-CVP ที่นานกว่า CVP
(27 และ 7 เดือน p<0.0001) การศึกษานี ้ไม่พบว่า R-CVP มี toxicity ที่สงู กว่า ในการศึกษานี ้กาหนดว่า stable
disease หลังได้ รับยาครบ 4 cycle ถือเป็ น treatment failure รายงานฉบับที่สอง 37วิเคราะห์ที่ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลาติดตามเท่ากับ 53 เดือน R-CVP มี overall survival 83% เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 77% (p=0.029) และพบว่า
R-CVP ให้ ผลลัพธ์ การรักษาที่ดีกว่าในทุกตัวชี ้วัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (time to failure, overall and complete
response rate, time to progression, response duration, time to next antilymphoma treatment)
การศึกษา PRIMA โดย Salles G และคณะ (Lancet, 2010)38 ที่ ทาการเปรี ยบเทียบ rituximab
maintenance (ใน first line therapy) ทุก 8 สัปดาห์ กับ no treatment ในผู้ป่วยอายุ 18 ปี ขึ ้นไปที่ได้ รับวินิจฉัยเป็ น
FL grade I-IIIa ที่มีภาวะอย่างน้ อย 1 ข้ อที่ระบุเป็ น high tumour burden สุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG ในระดับปาน
กลางหรื อดี (0-2) ) และภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วยที่จะเข้ าการศึกษาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ นานกว่า 6 เดือน ในช่วง
induction treatment ผู้ป่วยจะได้ รับยาเคมีบาบัดชนิดใดชนิดหนึง่ ดังนี ้ CVP, CHOP หรื อ FCM ผู้ป่วยที่ได้ complete
remission หรื อ partial response จะถูกสุม่ ให้ ได้ รับ rituximab maintenance โดยให้ ทกุ 8 สัปดาห์ เป็ นเวลา 2 ปี
หรื อ ไม่ได้ รับยา เป็ น observation only ผลการศึกษาที่ 2 ปี หลังจาก randomization R maintenance ยังอยู่ในภาวะ
ตอบสนองต่อยา 71.5% ในกลุม่ observation เท่ากับ 52.2% แต่ทงสองกลุ
ั้
ม่ มี survival ไม่แตกต่างกัน แต่ rituximab
maintenance มีอตั ราการติดเชื ้อ grade 2-4 มากกว่ากลุม่ observation (39% vs 24%, p<0.0001)
(b) การรักษาด้ วย rituximab ที่เป็ น maintenance therapy ใน relapsed FL
การศึกษา EORTC 20981 โดย Van Oers และคณะ (Blood, 2006)26 ทาการศึกษา rituximab เมื่อให้
ร่ วมกับ CHOP รวม 6 cycle เป็ น second สาหรับ induction และ maintenance therapy ใน FL grade I-III ใน
ผู้ป่วยอายุ 18 ปี ขึ ้นไป (N=465) ที่มีปัญหา relapse หรื อ refractory (เคยได้ รับยา CVP มาก่อน) ทาการประเมินการ
ตอบสนองหลัง cycle ที่ 6 กลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ complete response หรื อ partial response จะถูกสุม่ ให้ ได้ รับ rituximab
ทุก 3 เดือน จนกระทัง่ relapse หรื อสูงสุดอีก 2 ปี หรื อไม่ได้ รับอะไรเลย RCHOP induction ให้ overall response
rate 85% ในขณะที่ CHOP induction เท่ากับ 72% รายงานฉบับที่สอง 27พบว่า R maintenance มีค่ามัธยฐาน
progression free survival เท่ากับ 3.7 ปี และกลุม่ ที่เป็ น observation เท่ากับ 1.3 ปี (Hazard ratio 0.55, p<0.001)
ซึง่ ความแตกต่างนี ้พบทังในกลุ
้
ม่ ที่ได้ รับ RCHOP induction (Hazard ratio 0.69, p=0.003) และ CHOP induction
(Hazard ratio 0.57, p<0.001) R maintenance มี overall survival ที่ 3 และ 5 ปี เท่ากับ 85% และ 74% และกลุม่
observation ต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (77% และ 64%) แต่ rituximab maintenance มีอตั ราการติดเชื ้อ
grade 3 และ 4 มากกว่ากลุม่ observation (9.7% vs 2.4% p=0.01)
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การศึกษา SAKK 35/98 ฉบับแรกโดย Ghielmini M และคณะ (Blood, 2004)39 ทาการศึกษา rituximab
เมื่อให้ ต่อเพิ่มจาก standard schedule คือ rituximab อย่างเดียวในช่วง induction (สัปดาห์ละครัง้ เป็ นเวลา 4
สัปดาห์) ให้ เพิ่มอีก 4 cycle ห่างกัน 2 เดือน ใน second line therapy สาหรับ FL grade I-III ในผู้ป่วยอายุ 18 ปี ขึ ้น
ไป (N=151) ที่มีปัญหา relapse หรื อ refractory ผลการศึกษาที่ค่ามัธยฐานของการติดตาม 35 เดือน พบว่า กลุม่ ที่
ได้ รับ rithuximab เพิ่มต่อนัน้ ค่ามัธยฐาน event free survival เท่ากับ 23 เดือน สูงกว่า กลุม่ no further treatment
CHOP (12 เดือน) (p=0.02) ผลการรักษาสาหรับ R maintenance นี ้จะพบในกลุม่ ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ ยา rituximab มา
ก่อน หรื อในกลุม่ ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ induction therapy รายงานฉบับที่สองโดย Martinelli G และคณะ40 (JCO,
2010) ที่ค่ามัธยฐานของการติดตาม 9.5 ปี พบว่า กลุ่มที่ได้ รับ rithuximab เพิ่มต่อนัน้ ค่ามัธยฐาน event free
survival เท่ากับ 24 เดือน สูงกว่า กลุม่ no further treatment CHOP (13 เดือน) (p<0.001)
การศึกษา German Low-Grade Lymphoma Study Group (GLSG) โดย Forstpointner R และคณะ
(Blood, 2004) 41 ทาการศึกษา rituximab เมื่อให้ ร่วมกับ FCM รวม 4 cycle ห่างกัน 4 สัปดาห์ เป็ น second line ใน
FL, mantle cell และ lymphoplasmocytoid lymphoma ในผู้ป่วยอายุ 18 ปี ขึ ้นไป (N=128) ที่มีปัญหา relapse หรื อ
refractory การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย FL R-FCM มี complete และ partial response สูงกว่า FCM (94%,
58% vs 70%, 46%; p=0.0009, p=0.004) การวิเคราะห์ที่ค่ามัธยฐานของระยะเวลาติดตาม 47 เดือน กลุม่ ที่ได้ รับ
R-MCP มี progression free survival และ overall survival สูงกว่า FCM อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.0139 และ
p=0.004) ในกลุม่ ที่ทาการประเมินการตอบสนองหลัง cycle ที่ 2 และ 4 และผู้ป่วยได้ complete response หรื อ
partial response (N=138) ด้ วย R-FCM จะถูกสุม่ ให้ ได้ รับ rituximab ทุก 3 หรื อ 9 เดือน อีก 2 course หลังจาก
ได้ รับ salvage therapy เรี ยบร้ อยแล้ ว rituximab maintenance แต่ละ course จะให้ 4 cycle ห่างกัน 1 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า R maintenance มี response duration ที่นานกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทงั ้ FL และ mantle
cell lymphoma
รายงานการศึกษาโดย Hainsworth JD และคณะ (JCO, 2005)42 ที่ทาการเปรี ยบเทียบ rituximab
maintenance กับ rituximab re-treatment ในผู้ป่วย FL grade I-II และ small lymphocytic lymphoma ที่มี
progressive lymphoma แม้ วา่ จะได้ รับยาเคมีบาบัดมาก่อนแล้ ว ที่ไม่มี rituximab ร่วมด้ วย มีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย
ECOG ในระดับปานกลางหรื อดี (0-2) และภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วยที่จะเข้ าการศึกษาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ นานกว่า 3
เดือน ในขันแรกผู
้
้ ป่วยจะได้ รับ rituximab สัปดาห์ละครัง้ ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ตอบสนอง (N=114) จะถูกสุม่
ให้ ได้ รับ rituximab maintenance สัปดาห์ละครัง้ 4 สัปดาห์ต่อเนื่องในทุก 6 เดือน โดยจะหยุดเมื่อเกิด disease
progression หรื อ ได้ รับยาครบ 4 course อีกกลุม่ จะได้ รับ rituximab retreatment เมื่อมี disease progression ซึ่ง
จะทาการประเมินทุก 3 เดือน ผู้ป่วยจะได้ รับ rituximab สัปดาห์ละครัง้ ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ R maintenance มี
ค่ามัธยฐาน progression free survival เท่ากับ 31.3 เดือน และกลุม่ observation เท่ากับ 7.4 เดือน ในขณะที่กลุม่ ที่
ได้ รับ retreatment เท่ากับ 27.4 เดือน
ข้อมูลทีน่ าไปใช้ใน Markov model
สาหรับ first line DLBCL การศึกษาข้ างต้ นทัง้ 4 การศึกษาได้ แก่ GELA LNH 98.520-23, MInT24-25,
RICOVER-6032 และ CALGB34 จะนาไปคานวณหา summary relative risk ของ response rate หลังจากได้ รับ
induction 6-8 cycle ของ RCHOP เปรี ยบเทียบกับ CHOP
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สาหรับ R maintenance ในผู้ป่วย relapsed FL ที่ตอบสนองต่อ second line CHOP หรื อ RCHOP จะนา
ข้ อมูลประสิทธิผล response rate จาก induction และ relapse rate จากการศึกษาที่สอดคล้ องไปใช้ คือ EORTC
2098126,39และในการศึกษานี ้ผู้ป่วยจะได้ รับ CVP มาก่อนเป็ น first line therapy รวมทัง้ dosage regimen เป็ น R
maintenance ทุก 3 เดือน เป็ นเวลา 3 ปี
2. การวิเคราะห์ กรณี rituximab ที่เป็ น first line therapy สาหรับ DLBCL
ข้ อมูลพารามิเตอร์ ของการเปลี่ยนสถานะสุขภาพอาศัยข้ อมูลจาก Thai Lymphoma Registry6 ซึ่งเป็ น
การศึกษาที่รวบรวมข้ อมูลจากผู้ป่วย DLBCL (โรงพยาบาลมหาราชสวนดอก ขอนแก่น ศรี นคริ นทร์ ราชวิถี รามาธิบดี
ภูมิพลอดุลยเดช ศิริราช พระมงกุฎเกล้ า) ที่ได้ รับการวินิจฉัยในช่วง กค 2003 – มิย 2006 จานวน 553 คน มี median
follow-up 24.6 เดือน ได้ รับ support tive care 48 คน ทังนี
้ ้สัดส่วนการได้ รับlสูตรยาที่มี rituximab เท่ากับ 45% ใน
สิทธิรักษาพยาบาลข้ าราชการ (N=201) และ 3% ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (N=352) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้ รับ
RCHOP หรื อ CHOP 8 cycle โดยมี response rate ของ CHOP เท่ากับ 49.6% (115 ใน 232) และ RCHOP 55%
(73 ใน 138) overall survivals ที่ 6 ปี ของสูตรยา first line ที่ไม่มี rituximab เท่ากับ 43% และ หากมี rituximab
เท่ากับ 54% และ progression free survival ที่ 6 ปี เท่ากับ 48% และ 18% ตามลาดับ ข้ อมูลของ CHOP ใน base
case ได้ มาจากกลุม่ ที่ไม่ได้ รับ rituximab ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น CHOP
ข้ อมูลประสิทธิผลของ RCHOP เมื่อเปรี ยบเทียบกับ CHOP สาหรับ first line มี randomized controlled
trial ที่เป็ น landmark ที่สาคัญมี 4 การศึกษาที่เสร็ จสิ ้นแล้ วดังนี ้
การศึกษา Groupe d,Etude des Lymphomes de l,Adulte (LNH 98.5) (N=399) เปรี ยบเทียบ R-CHOP
และ CHOP ในผู้ป่วยสูงอายุ 60-80 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage II-IV ที่ยงั ไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดรักษา
และมีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG ในระดับปานกลางหรื อดี (0-2) และภาวะทัว่ ไปของผู้ป่วยที่จะเข้ าการศึกษา
สามารถรับยาเคมีบาบัดได้ ครบ 8 cycle แต่ละ cycle ห่างกัน 21 วัน รายงานประสิทธิผลของ rituximab ที่ 2, 5, 7
และ 10 ปี 20-23 ข้ อมูลในส่วนนี ้ใช้ สาหรับ high risk elderly
การศึกษา MInT (N=824) เปรี ยบเทียบ R-CHOP-like และ CHOP-like ในผู้ป่วยอายุ 18-60 ปี ที่ได้ รับการ
วินิจฉัยเป็ น DLBCL stage II-IV ที่อาจมีหรื อไม่มีปัจจัยเสี่ยง หรื อ stage I ที่มี bulk disease (มี tumor mass
มากกว่า 5 ซม) ร่ วมด้ วย ไม่ได้ ระบุเกณฑ์ห้ามว่าต้ องไม่ได้ รับยาเคมีบาบัดรักษามาแล้ ว มีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย
ECOG ในระดับ 0-3 ให้ ยา 6 cycle แต่หา่ งกัน 21 วัน รายงานประสิทธิผลของ rituximab ที่ 3, 6 ปี 24-25 ข้ อมูลในส่วน
นี ้ใช้ สาหรับ low risk adults
การศึกษา RICOVER-6032 (N=1242) เปรี ยบเทียบ RCHOP และ CHOP เมื่อให้ 6-8 cycle แต่ละ cycle
ห่างกัน 14 วัน ทาการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ 61-80 ปี ที่ได้ รับการวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage I-IV ผู้ป่วยอาจได้ รับรังสี
รักษาหากมี bulk disease พบว่า RCHOP-14 ให้ 6 cycle ให้ ผลดีกว่าการให้ ยา 8 cycle
การศึกษา CALGB ของ US Intergroup study โดย Habermann และคณะ34 (N=632) เปรี ยบเทียบ RCHOP และ CHOP เมื่อให้ 4-8 cycle แต่ละ cycle ห่างกัน 21 วัน ทาการศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ที่ได้ รับ
การวินิจฉัยเป็ น DLBCL stage I-IV มีภาวะสุขภาพที่วดั ด้ วย ECOG ในระดับ 0-3 ทังนี
้ ้มีการปรับเวลาที่ให้ rituximab
ก่อนให้ CHOP 7 และ 3 วันใน cycle ที่ 1 และให้ ก่อน 2 วันใน cycle ที่ 3, 5 และ 7 (หากต้ องได้ รับมากกว่า 4 cycle)
ผู้ป่วยที่ตอบสนองจะถูกสุม่ ให้ ได้ รับ rituximab maintenance หรื อ only observation การศึกษานี ้ให้ rituximab โดย
เฉลีย่ น้ อยกว่าการศึกษาข้ างต้ น จึงไม่นามารวมใน meta-analysis
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ในขณะนี ้ US Intergroup study กาลังเปรี ยบเทียบ RCHOP-21 กับ RCHOP-14 เมื่อให้ 8 cycle
และ National Cancer Research Institute ของอังกฤษ กาลังเปรี ยบเทียบ RCHOP-21 8 cycle กับ RCHOP-14
เมื่อให้ 6 cycle ดังนันการวิ
้
เคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลครัง้ นี ้จึ งใช้ ข้อมูลจาก LNH 98.5, MInT และ RICOVER-60 ผล
การวิเคราะห์ meta-analysis ของการศึกษาทังสามนี
้
้ สาหรับแบบจาลอง base case แสดงในรูปที่ 6 โดย RCHOP มี
summary relative risk เท่ากับ 1.16 (95% CI: 1.02-1.31) การศึกษาที่รวบรวมมีความสอดคล้ องกัน I2 มีคา่ เป็ นศูนย์
(รูปที่ 6)

Events,

Events,

Name of study

RR (95% CI)

8 cycle GELA

1.20 (1.05, 1.37) 152/202

124/197

15.82

399

6 cycle MinT

1.25 (1.15, 1.36) 304/355

239/350

30.33

705

6 cycle CHOP RICOVER

1.14 (1.04, 1.26) 238/306

209/307

26.29

613

8 cycle CHOP RICOVER

1.05 (0.96, 1.16) 230/304

219/305

27.55

609

Overall (I-squared = 60.6%, p = 0.055)

1.16 (1.10, 1.22) 924/1167

791/1159 100.00

.732

1
CHOP better

Treatment Control

%

Weight sampletotal

1.37
RCHOP better

รูปที่ 6 Summary relative risk ของ RCHOP vs CHOP จาก meta-analysis
ในการศึกษานี ้ได้ ใช้ ข้อมูลที่แสดงจากรายงานการศึกษา Thai Lymphoma Registry Project6, LNH 98.52023
และ MInT24-25 เป็ นหลัก สาหรับ death ในช่วง 6 เดือนแรกได้ จาก overall survival curve ทังส
้ าหรับ RCHOP และ
CHOP (ตารางที่ 5)
การคานวณการเกิด relapse rate ในกลุม่ ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยา first line induction พบว่าข้ อมูลจาก
Thai Lymphoma Registry Project ไม่มีรายงานการเกิด relapse หลังจาก 1 ปี ที่ได้ รับการประเมินว่าได้ complete
response ในขณะที่การศึกษา LNH 98.5 ที่ 10 ปี และ MInT ที่ 6 ปี ภายหลังจาก 4 ปี (cycle ที่ 8) อัตราการเกิด
relapse พบน้ อยมากทัง้ RCHOP และ CHOP (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ DLBCL

Parameter
ความน่าจะเป็ น หรืออื่นๆที่ระบุ
CHOP: response rate
CHOP: death during first 6 months

Elderly
High risk
(Based on
GELA LNH 98.5)

Base case
(Based on Thai
Lymphoma
Registry Project)

Adult
Low risk
(Based on MInT)

0.63
0.09

0.496
0.303

0.68
0.01
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Elderly
High risk
Parameter
(Based on
GELA LNH 98.5)
CHOP: non response
0.28
RCHOP: response
0.76
Relative risk of response rate (RCHOP vs CHOP)
1.206
RCHOP: death during first 6 months
0.06
RCHOP: non response
0.18
Non response to death in 6 months
0.49
Non response with palliative care
0.17
Non response receiving salvage therapy
0.34
Progression or relapse to death within 6 months
0.127
Progression/relapse with palliative care within 6 months
0.29
ICE or ESHAP: response
0.6
Death during salvage therapy
0.3
Proportion of receiving ASCT
Response to death per cycle
0.02
Response experiencing relapse at first 6 months
0.17
Response experiencing relapse during cycle 2-7
0.05
Response experiencing relapse cycle 8 therefter
0.01
Relative risk to develop relapse (RCHOP vs CHOP)
0.44
Palliative care to death in 6 months
0.4
Utility มาจาก primary data ของผู้ป่วยที่รับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Utility of patients with CHOP induction
0.612, N=8
Utility of patients with RCHOP induction
0.634, N=3
nd
Utility of patients being received 2 therapy
0.766, N=1
Utility of patient being received ASCT
0.30
Utility of patients with response
0.707, N=19
Utility of patients with palliative care
0.393, N=6
Unit price of rituximab (Baht)
78,445

Base case
(Based on Thai
Lymphoma
Registry Project)
0.201
0.575
1.16
0.15
0.275
0.2
0.27
0.54
0.223
0.26
0.5
0.3
0.2
0.007
0.148
0.02
0.001
0.49
0.54

Adult
Low risk
(Based on MInT)

0.679, N=29
0.525, N=8
0.565, N=5
0.3
0.737, N=73
0.608, N=18
78,445

0.705, N=21
0.459, N=5
0.514, N=4
0.3
0.748, N=54
0.667, N=8
78,445

0.31
0.86
1.265
0.025
0.115
0.20
0.05
0.75
0.15
0.05
0.6
0.05
0.2
0.006
0.05
0.02
0.001
0.49
0.05

จากค่าพารามิเตอร์ ในตารางที่ 5 เมื่อนา survival estimates จากการได้ รับ RCHOP และ CHOP เป็ น first
line induction ของ base case มา plot graph พบว่ามีค่าใกล้ เคียงกับ overall survival ณ. เวลาต่างๆ ที่ได้ จาก
Thai Lymphoma Registry Project ในรูปที่ 7 เช่นเดียวกับแบบจาลองของ high risk elderly และ low risk adults ที่
สร้ างขึ ้นให้ คา่ ใกล้ เคียงกับ overall survival ณ. เวลาต่างๆ ที่ได้ จาก LNH 98.5 study (รู ปที่ 8) และ MInT study (รู ป
ที่ 9) ตามลาดับ ขันตอนนี
้
้จัดเป็ น validation ของแบบจาลองที่สร้ างขึ ้น
รู ปที่ 10 แสดง overall survival estimates ที่ได้ จากแบบจาลอง base case ซึ่งอาศัยข้ อมูลจาก Thai
Lymphoma Registry Project พบว่า RCHOP และ CHOP มี survival ที่ 3 ปี เท่ากับ 58.2% และ 45.3% ตามลาดับ
และมี disease free survival ที่ 3 ปี เท่ากับ 77% และ 58% ตามลาดับ (ในรูปที่ 10 และ 11)
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Overall survivals of first line therapy for DLBCL validated with Thai Lymphoma Registry (cycle=6 months)

รูปที่ 7 Overall survivals ใน base case analysis เปรี ยบเทียบกับ Thai Lymphoma Registry

Overall survivals of first line therapy for DLBCL in high risk elderly validated with GELA LNH 98.5 study (cycle=6 months)

รูปที่ 8 Overall survivals สาหรับ high risk elderly เปรี ยบเทียบกับ GELA LNH 98.5 study

Overall survivals of first line therapy for DLBCL in low risk adults validated with MInT study (cycle=6 months)

รูปที่ 9 Overall survivals สาหรับ low risk adults เปรี ยบเทียบกับ MInT study
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รูปที่ 10 Overall survivals เปรี ยบเทียบ RCHOP vs CHOP ใน base case analysis สาหรับ DLBCL

Disease free survivals of first line therapy for DLBCL based on Thai Lymphoma
Registry data validated with GELA LNH 98.5 study (cycle=6 months)

รูปที่ 11 Disease free survivals ใน base case analysis เปรี ยบเทียบกับ GELA LNH 98.5 study
ในตารางที่ 6 พบว่าแบบจาลองของ base case ซึง่ อาศัยข้ อมูลการดาเนินโรค และผลการรักษาด้ วย CHOP
จากบริ บทสาธารณสุขในประเทศไทย และผลของ RCHOP จาก meta-analysis พบว่าจานวนปี ชีพเพิ่มขึ ้นจากการ
ได้ รับ rituximab ร่ วมกับ CHOP เป็ น first line therapy เท่ากับ 1.56 ปี คิดเป็ น 1.09 QALYs และมีค่า ICER ใน
มุมมองทางสังคมเท่ากับ 606,061 บาท/QALY และในมุมมองของผู้ให้ บริ การสุขภาพเเท่ากับ 603,868 บาท/QALY
ซึง่ เกิน threshold ที่กาหนดเกณฑ์ความคุ้มค่าของประเทศไทย28
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ตารางที่ 6 Base case analysis สาหรับ rituximab ใน first line DLBCL
Model
มุมมองทางสังคม
Elderly with
CHOP
high risk
RCHOP
Base Case
CHOP
RCHOP
Adult with
CHOP
low risk
RCHOP
มุมมองของผู้ให้ บริการสุขภาพ
Elderly with
CHOP
high risk
RCHOP
Base Case
CHOP
RCHOP
Adult with
CHOP
low risk
RCHOP

LY*

QALY*

Cost*

5.21
6.76
5.34
6.90
9.67
10.44

3.55
4.70
3.88
4.97
6.74
7.49

286,109
929,127
258,074
917,062
362,885
966,070

5.21
6.76
5.34
6.90
9.67
10.44

3.55
4.70
3.88
4.97
6.74
7.49

274,479
915,213
246,402
903,006
345,092
946,874

dLY

dQALY

Baht per LY

Baht per QALY*

1.55

1.15

413,472

561,085

1.56

1.09

422,658

606,061

0.77

0.75

782,131

799,759

1.55

1.15

412,003

559,092

1.56

1.09

421,128

603,868

0.77

0.75

780,313

797,899

LY: life expectancy, QALY: quality adjusted life year*, d: difference, *discounted
ทังนี
้ ้แบบจาลองที่อาศัยข้ อมูลการดาเนินโรค และผลการรักษาจากการศึกษาในต่างประเทศ แต่ใช้ ข้อมูล
ต้ นทุนการรักษาและค่าอรรถประโยชน์ของประชากรไทย การวิเคราะห์ค่า ICER สาหรับ high risk elderly เท่ากับ
561,085 บาท/QALY แต่การวิเคราะห์สาหรับ low risk adults มีคา่ สูงกว่า เท่ากับ 799,759 บาท/QALY
ในการวิเคราะห์ base case ด้ วยมุมมองทางสังคม สาหรับสูตร RCHOP ในการรักษา DLBCL ค่ารักษา
ทังหมดส
้
าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ 917,062 บาท/QALY ค่ายา rituximab และการบริ หารยาคิดเป็ น 68%
จากการวิเคราะห์ความไวแบบ deterministic ตัวแปรหลักที่ส่งผลมากที่สดุ คือ ประสิทธิ ผลของ RCHOP
เมื่อเทียบกับ CHOP ต่อ complete response และ relapse rate แต่ตวั แปรเหล่านี ้ในการวิเคราะห์ได้ อาศัยค่าที่ได้
จาก meta-analysis หรื อ randomized controlled trial ที่เป็ น landmark และเป็ นค่าเดียวกันกับที่ใช้ ในการศึกษา
ต้ นทุนประสิทธิผลในเงื่อนไขการรักษาเดียวกันของรายงานการวิจยั อื่น รวมทังค่
้ าอรรถประโยชน์ และราคายา (รู ปที่
12) ในขณะที่ตวั แปรอื่นๆ และที่ได้ มาจากการกาหนดค่าจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญพบว่า ไม่มีตวั แปรใดที่มีอิทธิพล
สูงต่อค่า ICER ของแบบจาลองของ base case (การวิเคราะห์สาหรับ high risk elderly และ low risk adults พบ
ความอ่อนไหวเหมือน base case)
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รูปที่ 12 One way sensitivity analysis สาหรับ base case analysis ของ DLBCL
ในมุมมองของสังคม กรณีที่ยาลดราคาหากราคายาลดลงเป็ น 0.57 เท่าของปั จจุบนั จะมีค่า ICER เท่ากับ
357,882 บาท/QALY ซึง่ จะคุ้มค่าเมื่อความเต็มใจจ่ายของสังคมเท่ากับ เท่ากับ 3 เท่าของรายได้ ตอ่ หัวประชาชาติหรื อ
ประมาณ 360,000 บาทต่อปี สุขภาวะ
ในมุมมองของผู้ให้ บริ การ หากใช้ เกณฑ์ความคุ้มค่าเมื่อความเต็มใจจ่ายของสังคมเท่ากับ 1 เท่าของรายได้
ต่อหัวประชาชาติหรื อประมาณ 120,000 บาทต่อปี สุขภาวะ ยา rituximab ต้ องลดราคาลงเป็ น 0.16 เท่าของปั จจุบนั
จะมีคา่ ICER เท่ากับ 119,053 บาท/QALY และในมุมมองสังคมเท่ากับ 121,247 บาท/QALY
ผลจาก probabilistic sensitivity analysis สาหรับ base case (time horizon 15 ปี และ discount rate
3%) ของ DLBCL โดยอาศัยการแจกแจงความน่าจะเป็ น (probability distribution) ของตัวแปรต่างๆ แสดงในรู ปที่
13
Cost-effectiveness plane -RCHOP vs. CHOP
DLBCL, Thai
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รูปที่ 13 Cost effectiveness plane สาหรับ base case analysis ของ DLBCL
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พบว่า R-CHOP มีประสิทธิผลมากกว่า CHOP ตังแต่
้ ประมาณ 0.85 ถึง 1.4 QALY โดยมีผลส่วนหนึ่งที่มี
ต้ นทุนต่ากว่า แต่สว่ นใหญ่มีต้นทุนสูงกว่า โดยมีสว่ นน้ อยที่มีต้นทุนสูงกว่า 3 ล้ านบาท
จาก acceptability curve (รูปที่ 14) พบว่า ที่ willingness-to-pay threshold เท่ากับ 120,000 บาท/QALY,
R-CHOP จะคุ้มค่า (cost effective) ที่ความน่าจะเป็ นเท่ากับ 27% และ R-CHOP จะเริ่ มคุ้มค่าที่ความน่าจะเป็ น
90% เมื่อ willingness-to-pay threshold มากกว่าประมาณ 1.4 ล้ านบาท/QALY
Acceptability curve -RCHOP vs. CHOP
DLBCL, Thai
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รูปที่ 14 Acceptibility curve สาหรับ base case analysis ของ DLBCL
3. การวิเคราะห์ กรณี rituximab ที่เป็ น maintenance therapy สาหรับ FL
เนื่องจากไม่มีข้อมูลการดาเนินโรคของผู้ป่วย FL ในประเทศไทย แบบจาลองจึงอาศัยข้ อมูลของ EORTC
20891 เป็ นหลัก โดยศึกษาเปรี ยบเทียบทัง้ RCHOP และ CHOP ในการเป็ น second line และเปรี ยบเทียบ
rituximab และ only observation ในการเป็ น maintenance therapy
การศึกษา EORTC 20981 โดย Van Oers และคณะ26-27 ทาการศึกษา rituximab เมื่อให้ ร่วมกับ CHOP
รวม 6 cycle เป็ น second line สาหรับ induction และ maintenance therapy ใน FL grade I-III ในผู้ป่วยอายุ 18 ปี
ขึ ้นไป (N=465) ที่มีปัญหา relapse หรื อ refractory (เคยได้ รับยา CVP มาก่อน) ทาการประเมินการตอบสนองหลัง
cycle ที่ 6 กลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ complete response หรื อ partial response จะถูกสุม่ ให้ ได้ รับ rituximab ทุก 3 เดือน
จนกระทัง่ relapse หรื อสูงสุดอีก 2 ปี หรื อไม่ได้ รับอะไรเลย มีรายงานผลการศึกษาที่ 2.75 ปี และ 6 ปี
ตารางที่ 7 ค่าพารามิเตอร์ ในการวิเคราะห์ FL
Parameter

Values

Probabilitity
CHOP: response rate

0.720

CHOP: death during the first 6 month
CHOP: non response
RCHOP: response rate

0.050
0.230
0.850
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Parameter
RCHOP: death during the first 6 month
RCHOP: non response
Nonresponse to death
Nonresponse receiving palliative care
Relative risk to death among non response (RCHOP vs CHOP)
CHOP: complete response to relapse
Relative risk of developing relapse (RCHOP vs CHOP)
Relative risk of developing relapse (R maintenance vs observation) in RCHOP induction
Relative risk of developing relapse (R maintenance vs observation) in CHOP induction
Death rate among those with no progression/relapse
Death rate among those with progression/relapse, getting palliative care
Utility estimate หรือ มาจาก primary data ของผู้ป่วยที่รับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Utility of patients with CHOP second line
Utility of patients with RCHOP second line
Utility of patients with response
Utility of patients with non response (estimate)
Utility of patients with palliative care
Unit price of rituximab

Values
0.017
0.133
0.2
0.8
0.33
0.058
0.67
0.69
0.37
0.006
0.2
0.694, N=3
0.694, N=3
0.803, N=10
0.65
0.703, N=6
78,445

เมื่อนา overall survivals ของ RCHOP + R maintenance จากแบบจาลองที่สร้ างขึ ้น มา plot graph
พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกับผลการศึกษาของ Hayslip JW และคณะ16 แสดงในรู ปที่ 15 การให้ RCHOP-R maintenance
พบว่ามี overall survivals ที่ดีกว่า CHOP-R maintenance และ CHOP-R maintenance มีค่า overall survivals ที่
สูงกว่า CHOP ทีไ่ ม่ได้ รับ R-maintenance

รูปที่ 15 Overall survivals สาหรับ base case analysis ของ FL
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สาหรับค่า ICER ของ การได้ รับ R maintenance ต่อเนื่องเป็ นเวลา 2 ปี ในกลุม่ ผู้ป่วย relapse จาก CVP ที่
ได้ รับการรักษาด้ วย CHOP เป็ น second line มีค่าเท่ากับ 583,473 บาท/QALY ในขณะที่ RCHOP-R เปรี ยบเทียบ
กับ CHOP-R มีคา่ สูงมากเท่ากับ 2,117,726 บาท/QALY (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 Base case analysis สาหรับ rituximab ใน maintenance therapy ของ relapsed FL
สูตรยา
มุมมองทางสังคม
FL
CHOP-R
Base case CHOP
FL
RCHOP-R
CHOP-R
FL
RCHOP-R
RCHOP
มุมมองของผู้ให้ บริการสุขภาพ
FL
CHOP-R
Base case CHOP
FL
RCHOP-R
CHOP-R
FL
RCHOP-R
RCHOP

LY*

QALY*

Cost*

8.45
7.03
8.92
8.45
8.92
7.83

6.60
5.34
6.95
6.60
6.95
5.99

985,990
253,174
1,727,194
985,990
1,727,194
896,400

8.45
7.03
8.92
8.45
8.92
7.83

6.60
5.34
6.95
6.60
6.95
5.99

969,010
237,357
1,709,162
969,010
1,709,162
879,238

dLY

dQALY

Baht per LY

Baht per QALY

1.42

1.26

516,726

583,473

0.47

0.35

1,564,889

2,117,726

1.09

0.96

760,970

865,410

1.42

1.26

515,906

580,677

0.47

0.35

1,562,670

2,065,292

1.09

0.96

760,173

862,109

R: rituximab maintenance, LY: life expectancy, QALY: quality adjusted life year*, d: difference,*discounted
สาหรับสูตร CHOP-R ในการรักษา FL ค่ารักษาทังหมดส
้
าหรับกรอบระยะเวลา 15 ปี เท่ากับ 985,990 บาท
ค่ายา rituximab และการบริ หารยาคิดเป็ น 64%
จากการวิเคราะห์ความไวแบบ deterministic ตัวแปรหลักที่สง่ ผลมากที่สดุ คือ ค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยที่
ได้ รับ R-maintenance ที่อยู่ในภาวะ disease control และราคายา (รู ปที่ 16) ในการวิเคราะห์ได้ อาศัยค่าที่ได้ จาก
randomized controlled trial ที่เป็ น landmark และเป็ นค่าเดียวกันกับที่ใช้ ในการศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลในเงื่อนไข
การรั ก ษาเดีย วกันของรายงานการวิ จัย อื่น สาหรั บตัวแปรอื่ นๆ ไม่มีตัวแปรใดที่ มีอิ ทธิ พลสูงต่อค่า ICER ของ
แบบจาลองของ base case
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รูปที่ 16 One way sensitivity analysis สาหรับ base case analysis ของ FL
ในมุมมองของสังคม กรณีที่ยาลดราคาหากราคายาลดลงเป็ น 0.33 เท่าของปั จจุบนั จะมีค่า ICER เท่ากับ
359,369 บาท/QALY ซึง่ จะคุ้มค่าเมื่อความเต็มใจจ่ายของสังคมเท่ากับ เท่ากับ 3 เท่าของรายได้ ตอ่ หัวประชาชาติหรื อ
ประมาณ 360,000 บาทต่อปี สุขภาวะ
หากใช้ เกณฑ์ความคุ้มค่าเมื่อ ความเต็มใจจ่ายของสังคมเท่ากับ 1 เท่าของรายได้ ต่อหัวประชาชาติหรื อ
ประมาณ 120,000 บาทต่อปี สุขภาวะ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก GCSF ยังทาให้ ยา rituximab ไม่มีความคุ้มค่าแม้ ว่าค่ายา
rituximab จะเท่ากับ 0 บาท
การวิเคราะห์ความไว พบว่า หากวิเคราะห์กรอบ 30 ปี CHOP-R เปรี ยบเทียบกับ CHOP มีคา่ ICER เท่ากับ
261,467 บาท/QALY ทังนี
้ ้ไม่มีข้อมูลประสิทธิผลของ rituximab maintenance ในระยะยาว จึงไม่ควรให้ ความสาคัญ
ในประเด็นนี ้
สาหรับ FL พบว่า ความแปรปรวนสาหรับส่วนต่างของต้ นทุน -ประสิทธิผลระหว่าง R-CHOP กับ CHOP มี
ค่อนข้ างมาก โดย R-CHOP มีประสิทธิผลมากกว่า CHOP ตังแต่
้ ประมาณ 0.2 ถึง 2.2 QALY โดยไม่มีผลส่วนใดที่จะ
มีต้นทุนต่ากว่า CHOP (รูปที่ 17)

รูปที่ 17 Cost effectiveness plane สาหรับ base case analysis ของ FL
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จาก acceptability curve สาหรับ FL (รูปที่ 18) พบว่า ที่ willingness-to-pay threshold เท่ากับ 120,000
บาท/QALY, R-CHOP จะคุ้มค่า (cost effective) ที่ความน่าจะเป็ นเท่ากับ 16% และ R-CHOP จะเริ่ มคุ้มค่าที่
ความน่าจะเป็ น 90% เมื่อ willingness-to-pay threshold มากกว่าประมาณ 1.5 ล้ านบาท/QALY

รูปที่ 18 Acceptability curve สาหรับ base-case analysis ของ FL
4. ผลกระทบต่ องบประมาณ
หากพิจารณา rituximab เข้ าบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ผู้เชี่ ยวชาญที่เป็ นตัวแทนจากสมาคมโลหิตวิทยา
คาดการณ์วา่ มีผ้ ปู ่ วยมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองชนิด DLBCL ที่รุนแรงปี ละ 2000 ราย ชนิด FL 100-200 ราย
ข้ อมูลจาก Thai Lymphoma Registry ผู้ป่วย DLBCL ประมาณ 8.1% ได้ รับ supportive care หลังจาก
ได้ รับการวินิจฉัย ดังนันก
้ าหนดให้ ผ้ ปู ่ วยที่เป็ น candidate ของ rituximab เท่ากับ 92% จะมีผ้ ปู ่ วยจานวน 9200 ราย
ใน 5 ปี ที่มีโอกาสได้ รับยา rituximab (ปี ละ 1,840 คน) ทาให้ มีผลกระทบต่องบประมาณปี ละ 1,208,150,563 บาท
รวมงบประมาณในส่วนนี ้ 5 ปี เท่ากับ 6,040,752,817 บาท หากราคายาลดลง 84% จะทาให้ ยา rituximab คุ้มค่าที่
120,000 บาท/QALY ทาให้ มีผลกระทบต่องบประมาณปี ละ 238,188,325 บาท งบประมาณในส่วนนี ้ 5 ปี เท่ากับ
1,190,941,625 บาท
จากฐานข้ อมูลผู้ป่วยในพบว่าในระยะเวลา 5 ปี (2006 -2011) มีผ้ ปู ่ วยเข้ าพักรักษาในโรงพยาบาลด้ วย FL
ประมาณ 562 คน ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ second line CHOP มี complete response 72% จึงคาดว่าจะมีผ้ ปู ่ วยที่
ได้ รับ rituximab maintenance ประมาณ 400 คน ในช่วงเวลา 5 ปี ทาให้ มีผลกระทบต่องบประมาณ 292,661,162
บาท
ทังนี
้ ้คณะทางานเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ กาหนดให้ อิงเกณฑ์
ความคุ้มค่าที่ 120,000 บาท/QALY พบว่ายา rituximab จะคุ้มค่าเฉพาะการรักษา DLBCL เมื่อราคายาลดลงเป็ น
0.15 เท่าของปั จจุบนั (ลดลง 85%) ค่า ICER เท่ากับ 113,282 บาท/QALY ในมุมมองผู้ให้ บริ การ แต่การรักษา FL ไม่
มีความคุ้มค่าแม้ วา่ ราคายา rituximab จะลดลง
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาต้ นทุนประสิทธิ ผลให้ ค่า ICER ในมุมมองทางสังคม ใน base case analysis ในการรักษา
DLBCL ที่เป็ น first line เมื่อ RCHOP เปรี ยบเทียบกับ CHOP มีเท่ากับ 606,061 บาท/QALY และในการรักษา
relapsed FL การเพิ่ม R-maintenance เมื่อให้ CHOP เป็ น second line (CHOP-R vs CHOP) มีค่าเท่ากับ
583,473บาท/QALY และ เมื่อให้ ในกรณี RCHOP เป็ น second line (RCHOP-R vs RCHOP) เท่ากับ 865,410
บาท/QALY ในขณะที่ RCHOP-R vs CHOP-R มีค่าเท่ากับ 2,117,726 บาท/QALY ซึ่งมีค่าเกิน threshold ความ
คุ้มค่าในบริ บทของระบบสาธารณสุขไทย ในทางตรงกันข้ ามกับการศึกษาในต่างประเทศพบว่า rituximab ในการ
รักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลืองในกรณีทงสองชนิ
ั้
ดนี ้มีความคุ้มค่า
คณะทางานเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข คณะอนุกรรมการบั ญชียาหลักแห่งชาติ ได้ กาหนดเกณฑ์ความคุ้ม
ค่าที่ 120,000 บาท/QALY พบว่ายา rituximab จะคุ้มค่าเฉพาะการรักษา DLBCL เมื่อราคายาลดลงเป็ น 0.16 เท่า
ของปั จจุบนั (ลดลง 84%) ค่า ICER เท่ากับ 119,053 บาท/QALY ในมุมมองผู้ให้ บริ การ แต่การรักษา FL ไม่มีความ
คุ้มค่าแม้ วา่ ราคายา rituximab เนื่องจากค่ารักษาที่เพิ่มขึ ้นของ GCSF เมื่อมีกี่ใช้ ยา rituximab
หากพิจาณาเกณฑ์ความคุ้มค่าที่ 360,000 บาท/QALY ในการรักษา DLBCL ที่เป็ น first line ของ RCHOP
vs CHOP ต้ องลดราคายาลงเป็ น 0.57 เท่าของปั จจุบนั (78,445 ต่อรอบ) จะมีค่าเท่ากับ 357,882 บาท/QALY และ
การรักษา relapsed Fl การเพิ่ม R-maintenance เมื่อให้ CHOP เป็ น second line (CHOP-R vs CHOPobservation) ต้ องลดราคายาเป็ น 0.33 เท่าของปั จจุบนั จะมีคา่ เท่ากับ 359,369 บาท/QALY
การวิเคราะห์ ต้นทุนประสิทธิ ผลของ RCHOP ต่อ CHOP ใน first line DLBCL หรื อ rituximab
maintenance ใน relapsed FL ในมุมมองผู้ให้ บริ การและมุมมองทางสังคมของ มีค่า ICER ไม่แตกต่างกันมาก
เนื่องจาก direct non-healthcare cost และ indirect cost ใน DLBCL (14,000 บาท) หรื อ FL (16,980 บาท) มีค่า
น้ อยมาก เมื่อเทียบกับ R induction หรื อ R maintenance ตามลาดับ
ใน LNH 98.5 study20-23 ที่ทาการศึกษาใน high risk elderly พบว่าผลการรักษาของ RCHOP จะแตกต่าง
จาก CHOP ต่อ response rate แต่เมื่อติดตามในระยะยาวพบว่าผลการรักษาต่อการลดภาวะโรคลุกลาม
(progressive disease, PD) ที่แตกต่างกันชัดเจนพบเฉพาะในช่วง 6 เดือน หลังจากปี ที่ 4 มีการเกิด relapse ที่น้อย
ทังสองสู
้
ตร ผู้ป่วยที่ได้ รับ salvage therapy และตอบสนองต่อยา มี survival ที่ 5 ปี เท่ากับ 14.6% และ 25% มี
survival ที่ 10 ปี เท่ากับ 10.5% และ 8.6% สาหรับ CHOP และ RCHOP ตามลาดับ ผู้ป่วยที่มี PD จะมี median
survival เท่ากับ 0.6 เดือน สาหรับ CHOP และ 0.7 เดือน สาหรับ RCHOP ใน LNH 98.5 study สรุ ปไว้ ว่า rituximab
เพิ่ม overall survival 16% และจะเห็นผลนี ้ชัดเจนในกลุม่ ที่ได้ complete response และที่ 10 ปี พบว่า 40% ของ
ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยูแ่ ละไม่เกิดการกลับเป็ นซ ้า ดังนันเป
้ ้ าหมายการรักษา DLBCL คือการรักษาให้ หายขาดจาก first line
induction
การศึกษา EORTC 2089126-27 พบว่าผลของ rituximab ใน maintenance therapy ในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ
second line ผลต่อ progression free survival ใน RCHOP (HR 0.69 p=0.003) จะน้ อยกว่าผลใน CHOP (HR
0.37 p<0.001I) ซึ่งแบบจาลองที่สร้ างขึ ้นได้ นามาใช้ ในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ครัง้ นี ้พบว่า rituximab ใน
maintenance therapy สาหรับผู้ป่วย relapse จาก first line มีความสาคัญมากกว่าสูตรยาที่เป็ น second line
(RCHOP vs CHOP)
แม้ ว่าในการวิเคราะห์สาหรับ DLBCL ได้ อาศัยข้ อมูลของการรักษาด้ วย CHOP จาก Thai Lymphoma
Registry6 การวิเคราะห์ในทุก scenario ได้ ทา validation กับ overall survival เปรี ยบเทียบกับการศึกษาที่เป็ น
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landmark และได้ คา่ ที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้การสร้ างแบบจาลอง การกาหนดสถานะสุขภาพของการวิเคราะห์ครัง้ นี ้
ยังคล้ ายคลึงกับรายงานการศึกษาต้ นทุนประสิทธิ ผลของต่างประเทศที่ได้ ตีพิมพ์ ทังนี
้ ้ทุกการศึกษาใช้ แหล่งข้ อมูล
ใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ใ้ นการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุน ประสิท ธิ ผลครั ง้ นี ้ แบบจ าลองของ DLBCL และ FL ที่ สร้ างขึ น้
ค่าพารามิเตอร์ ที่มีความสาคัญต่อการแปรปรวนของค่า ICER คือ ประสิทธิผลของยา rituximab แต่ในการวิเคราะห์
ครัง้ นี ้ได้ ค่าจาก meta-analysis ของการศึกษาหลัก 3 การศึกษา สาหรับ DLBCL ประสิทธิผลของยา rituximab ใน
first line สาหรับ DLBCL ไม่มีการคานวณ relative risk ของ response rate ระหว่าง RCHOP vs CHOP การ
วิเคราะห์ครัง้ นี ้พบว่าการศึกษาเดี่ยวจะไม่พบความเสี่ยงสัมพัทธ์ ที่แตกต่างกัน แต่จากการทา meta-analysis พบว่า
pooled estimate ของ 3 การศึกษาหลัก ได้ คา่ summary relative risk มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สาหรับ FL ใช้ ค่าจาก EORTC 20891 ซึ่งเป็ นการศึกษาที่มีการเปรี ยบเทียบการรักษาตรงกับ scenario ในการ
วิเคราะห์ครัง้ นี ้ แม้ ว่าจะมีการศึกษา randomized controlled trials ในการรักษา FL จานวนมาก แต่ในรายละเอียด
ของการเปรี ย บเที ย บไม่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ กับ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุน ประสิ ท ธิ ผ ลครั ้ง นี ไ้ ด้ นอกจากนี ค้ ่ า
อรรถประโยชน์ก็มีผลต่อค่า ICER ค่อนข้ างสูง แต่การวิเคราะห์ครัง้ นี ้ใช้ ค่าที่วดั ได้ จากผู้ป่วยโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง
จากโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ซึง่ พบว่าต่ากว่าข้ อมูลของต่างประเทศ
อีกประการที่สาคัญ การวิเคราะห์ในครัง้ นี ้ทัง้ DLBCL และ FL พิจารณาให้ rituximab 375 mg/m2 ซึ่งให้ ใน
วันแรกของแต่ละรอบของการใช้ CHOP รวม 8 รอบ ห่างกันรอบละ 3 สัปดาห์ (RCHOP-21) สาหรับ rituximab
maintenance ใน FL ให้ ขนาดยาเท่าเดิม แต่หา่ งกันทุก 12 สัปดาห์ หรื อ 3 เดือน ในขณะนี ้สาหรับ DLBCL การศึกษา
US Intergroup กาลังเปรี ยบเทียบ RCHOP-21 กับ RCHOP-14 เมื่อให้ 8 cycle และ National Cancer Research
Institute ของอังกฤษ กาลังเปรี ยบเทียบ RCHOP-21 8 cycle กับ RCHOP-14 เมื่อให้ 6 cycle ดังนันในอนาคตอาจ
้
เป็ นไปได้ ที่จะพิจารณาให้ ยา 6 cycle ซึ่งหากมีการให้ ยา rituximab ค่า ICER ใน base case analysis ของ DLBCL
ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้จะลดลงเป็ น 461,311 บาท/QALY
ผลการศึกษาที่แตกต่างกันน่าจะมีสาเหตุมาจากการต้ นทุนการรักษา และค่าอรรถประโยชน์ของคนไทยที่
แตกต่างจากต่างประเทศ ไม่นา่ จะมีสาเหตุมาจากค่าพารามิเตอร์ การดาเนินโรค และประสิทธิผลของยา rituximab ทัง้
ในการวิเคราะห์สาหรับ DLBCL และ FL การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของยา rituximab ในการรักษามะเร็ งต่อม
น ้าเหลืองชนิด B cell จานวนทังสิ
้ ้น 11 การศึกษาจาก 7 ประเทศ ได้ ถกู รวบรวมไว้ ในรายงานการทบทวนอย่างเป็ น
ระบบ (systematic review)4,11-19 พบว่ามีความคุ้มค่าเป็ นส่วนใหญ่
การศึกษาต้ นทุนประสิทธิ ผลของ rituximab ในการรักษาโรคมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง แม้ ว่าการศึกษาเกือบ
ทังหมดจะก
้
าหนดสถานะสุขภาพใน markov model ใช้ แหล่งข้ อมูลการดาเนินโรค และประสิทธิผลของยาที่คล้ ายกัน
แต่มีประเด็นที่ให้ ความสาคัญของการวิ เคราะห์มีความแตกต่างกันมาก นอกจากนี ้พบว่าการศึกษาเหล่านี ้อธิ บาย
แบบจาลอง และวิธีการได้ มาซึง่ ค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ อย่างผิวเผิน
การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของ RCHOP เปรี ยบเทียบกับ CHOP ในการรักษา DLBCL ที่เป็ น first line
สาหรับ high risk elderly มีการวิเคราะห์โดยใช้ markov model กรอบเวลาต่างกัน (ตีพิมพ์ 2005-2008) ในบริ บท
ของสหรัฐอเมริ กา11 (5 ปี ) ฝรั่งเศส 12และเนเธอร์ แลนด์ 13 (15 ปี ) ซึ่งอาศัยข้ อมูลการดาเนินของโรคในกลุม่ ที่ได้ รับ
CHOP จาก Scottish and Newcastle Lymphoma Registry แต่ข้อมูลประสิทธิผลของยา RCHOP อาศัยการศึกษา
LNH 98.5 ที่มี follow-up 4 ปี 20-21 สาหรับการศึกษาในประเทศเนเธอร์ แลนด์เพิ่มการวิเคราะห์สาหรับ younger high
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risk แต่กาหนดประสิทธิผลของยา RCHOP จาก LNH 98.5 ให้ ไม่แตกต่างกันใน elderly และ younger population
การศึกษาใน low risk adults มีการวิเคราะห์ในบริ บทของประเทศอิตาลี14 โดยทา decision tree 3.5 ปี อาศัยข้ อมูล
ของ CHOP และ RCHOP จาก MInT ทังนี
้ ้ค่า ICER ในการศึกษาเหล่านี ้พบว่ามีความคุ้มค่าอยูใ่ นช่วง 4,414-19,833
USD$ และ 12,259-27,933 EURO$ การศึกษาในบริ บทของประเทศแคนาดา15 ใช้ markov model ในกรอบ 15 ปี ใช้
ข้ อมูลของผู้ป่วยจริ งใน Cananda Lymphoma Registry (ตีพิมพ์ 2010) คานวณหาค่าพารามิเตอร์ ทาการวิเคราะห์
ทัง้ adult และ high risk elderly มีคา่ ICER ระหว่าง 4,414-19,833 CAD$
การศึกษาต้ นทุนประสิทธิผลของ R maintenance เปรี ยบเทียบกับ no R maintence ในการรักษา FL ที่เป็ น
second line17-19 มีการวิเคราะห์โดยใช้ markov model กรอบเวลา 5-30 ปี ในบริ บทของสหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส
ฟิ นแลนด์และสวีเดน (ตีพิมพ์ 2008-2011) ทุกการศึกษาอาศัยข้ อมูลการดาเนินของโรคและข้ อมูลประสิทธิผลของยา
จากการศึกษา EORTC 20891 ใช้ ข้อมูล follow-up 5 ปี เฉพาะการศึกษาในประเทศอเมริ กาวิเคราะห์เฉพาะอายุ 6570 ปี มีคา่ ICER ระหว่าง 8,729-18,147 EURO$ และ 19,552 USD$ ทังนี
้ ้แบบจาลองที่สร้ างขึ ้นในการวิเคราะห์ครัง้
นี ้มีความคล้ ายคลึงกับการศึกษาที่ตีพิมพ์แล้ วเหล่านี ้
เกณฑ์ความคุ้มค่าที่ 120,000 บาท/QALY พบว่ายา rituximab จะคุ้มค่าเฉพาะการรักษา DLBCL เมื่อราคา
ยาลดลงเป็ น 0.16 เท่าของปั จจุบนั (ลดลง 84%) การคาดการณ์ ผลกระทบทางงบประมาณ 5 ปี ของการรักษา
DLBCL 1,840 รายต่อปี คิดเป็ นเงินรวม 1,191 ล้ านบาท โดยเฉลี่ย 238 ล้ านบาทต่อปี แต่การรักษา FL ไม่มีความ
คุ้มค่าแม้ วา่ ยาจะลดลง เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการใช้ GCSF
การวิเคราะห์ครัง้ นี ้ แม้ ว่าค่า ICER ที่คานวณได้ จะเกิน threshold ของความคุ้มค่าของบริ บทประเทศไทย
แต่ผลการศึกษาที่ได้ สามารถนามาใช้ ในการต่อรองราคายา rituximab ทังที
้ ่เป็ นยาต้ นแบบและยาชื่อสามัญ เนื่องจาก
ในขณะนี ้ยา rituximab กาลังจะพ้ นสิทธิบตั รยา
สรุ ปผลการศึกษา
First-line ใน diffuse large B-cell (CD20 positive) lymphoma
(DLBCL)
จะคุ้มค่าเมื่อมีการต่อรองให้ ลดราคา
ICER 606,061 ไม่มีการรักษาที่ เป็ น 0.16 เท่าสาหรับ DLBCL เท่านัน้
RCHOP VS CHOP
BIA (ล้ านบาท)
บาท/QALY
คุ้มค่า
ราคาปั จจุบนั
ราคาต่อรอง
Second-line ใน relapse/refractory follicular lymphoma (FL) ที่
78,445 บาท
11,767 บาท
ไม่เคยได้ rituximab มาก่อน
ต่อรอบ
ต่อรอบ
ICER 583,473
6,040/5 ปี
1,191/ปี
CHOP-R vs CHOP
บาท/QALY
ไม่มีการรักษาที่
1,208/ปี
238/ปี
คุ้มค่า
ICER 2,117,726
RCHOP-R vs CHOP-R
บาท/QALY
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