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บทคัดย่อ
บทนา
โรคหอบหืดเกิดขึน้ เนื่องจากหลอดลมของผูป้ ่วยตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ
ทาให้หลอดลมของผูป้ ่วยหดเกร็งและบวมเนื่องจากการอักเสบ โดยเกิดขึน้ ได้กบั ประชากรทุกกลุ่มอายุ
จากการสารวจความชุกของโรคหอบหืดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 พบความชุกร้อยละ
3.98 โดยคิดเป็ นร้อยละ 9.8 ในกลุ่มประชากรอายุน้อยกว่า 14 ปี ซึง่ จากการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า ร้อยละ 1-3 ของผูป้ ่วยเหล่านี้เป็ นหอบหืดชนิดรุนแรง และจากรายงานผลการศึกษาภาระโรคและ
การบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 พบว่าโรคหอบหืดทาให้เกิดความสูญเสียคุณภาพชีวติ คิดเป็ น
ร้อยละ 4.5 ในเพศชายและร้อยละ 5.2 ในเพศหญิง โดยจัดเป็ นภาระโรคทีม่ คี วามสาคัญลาดับที่ 6 ใน
เพศชายและลาดับที่ 7 ในเพศหญิง
ใน GINA Guideline 2011 กล่าวว่า Anti IgE (Omalizumab) มีบทบาทสาคัญในการรักษา
เฉพาะกลุ่มผูป้ ่วยหอบหืดทีค่ วบคุมไม่ได้ และแพ้ง่าย ทีม่ ี IgE สูง สามารถบรรเทาอาการและลดความ
รุนแรงลงได้ แต่ต ัว ยาดังกล่ าวยังเป็ นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะทางานทาง
เศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงเห็นควรทีจ่ ะประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
และราคายาทีเ่ หมาะสมหากมีการตัดสินใจผนวกรวมยาดังกล่าวเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1) คานวณความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์และราคาทีเ่ หมาะสมของยา Omalizumab หากได้รบั
การพิจารณาผนวกเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยปรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นปจั จุบนั
2) คานวณผลกระทบด้านภาระงบประมาณที่เกิดจากการใช้ยา Omalizumab ในระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐ
วิ ธีการศึกษา
เป็ นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) ของยา Omalizumab ตาม
แนวทางคู่มอื การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสาหรับประเทศไทย โดยเป็ นการศึกษาต่อยอดจาก
การศึกษาของ ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์และคณะในปี 2553 แต่ปรับตัวเลขและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็ น
ปี ปจั จุบนั (พ.ศ.2556) โดยเปรียบเทียบการรักษาโรคหอบหืดรุนแรงทีค่ วบคุมอาการไม่ได้ดว้ ยยาอื่นกับ
การรักษาแบบมาตรฐาน คือ เสตียรอยด์ชนิดสูดพ่น theophylline และ luekotriene modifier รวมถึง
oral corticosteroid โดยการศึกษานี้ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และมุมมองต้นทุนทางสังคม
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ผลการศึกษา
1) ในการจาลองการรักษาผูป้ ่วยโรคหอบหืดรุนแรงทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการได้จานวน 100 คน
พบว่ า การใช้ย า Omalizumab ท าให้ไ ด้ปี สุ ข ภาวะเพิ่ม ขึ้น และมีต้น ทุ น ที่เ พิ่ม ขึ้น แต่ เ มื่อ ใช้ย า
Omalizumab ร่วมกับการรักษาแบบมาตรฐานพบว่าได้ปีสุขภาวะเพิม่ ขึน้ (Quality adjusted life year
:QALY) 32 ปีสุขภาวะ และมีค่าต้นทุนอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ (incremental cost-effectiveness ratio:
ICER) เท่ากับ 689,045.26 บาทต่อปีสุขภาวะ
2) คานวณราคายา Omalizumab ทีแ่ นะนา คือ 4,677.25 บาทต่อไวอัล ที่ 1 QALY มีมลู ค่า
120,000 บาท จึงจะคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ตามข้อตกลงของคณะอนุ กรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
และระบบบริการสุขภาพ สปสช
3) ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ได้อ้างอิงตามคาแนะนาของผู้เชีย่ วชาญ สามารถประมาณการณ์
งบประมาณทีต่ อ้ งใช้ทงั ้ หมดสาหรับผูป้ ว่ ยประมาณ 1,000 ราย และคิดเป็นงบประมาณของสปสช. ทีต่ ้อง
จ่ายเพิม่ เติมคือ ประมาณ 224.51-253.70 ล้านบาทต่อปี แต่หากผูป้ ่วยทุกรายทีม่ คี วามจาเป็ นสามารถ
เข้าถึงยาได้เต็มที่ มูลค่าภาระงบประมาณเพิม่ เป็ นระหว่าง 7,391.67 ถึง 8,841.57ล้านบาทต่อปี
สรุปผลการศึกษา
1) การส่งเสริมการเข้าถึง inhaled corticosteroid ต้องทาให้เป็ นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั รวมทัง้ วัดผลความสาเร็จในการแก้ไขปญั หาโรคหอบหืดชนิดรุนแรง เพื่อ
ประเมินความจาเป็นของ Anti IgE ต่อไป
2) หากจะพิจารณานา Omalizumab บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกรณีผู้ป่วย severe
uncontrolled asthma ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาตามแบบมาตรฐาน ควรกาหนดให้มเี กณฑ์การใช้ยา
และลัก ษณะของผู้ป่ ว ยที่ส ามารถใช้ย าดัง กล่ า วอย่า งชัด เจน รวมถึง สิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
ข้าราชการ และการจัดระบบบริการ ซึง่ ครอบคลุมระบบลงทะเบียนผูป้ ่วยทีใ่ ช้ยาเพื่อติดตามและรวบรวม
ข้อมูลผลการรักษาอย่างเป็ นระบบ และควรพิจารณาเรื่องการต่อรองราคายาให้ราคาถูกลง เนื่องจาก
พบว่าราคายาเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ุดในการกาหนดความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยาตัวนี้
3) ราคายา Omalizumab ทีม่ คี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์คอื 4,677.25 บาท ต่อ ไวอัล แต่ต้อง
มีงบประมาณทีเ่ พียงพอ ประมาณ 224.51 ล้านบาทในปี แรก และหากผูป้ ่วยทุกรายสามารถเข้าถึงยาได้
แล้วมูลค่าภาระงบประมาณอาจเพิม่ เป็ น 7,391.67 ล้านบาทในปีแรก โดยแนะนาให้เลือกใช้ค่า 224.51
ล้านบาท พร้อมกาชับมาตรการ การใช้ยาตามทีส่ มาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สภาองค์กรโรคหืดแห่ง
ประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนาต่อไปอย่างเคร่งครัด
คาสาคัญ
ต้นทุนอรรถประโยชน์, หอบหืดรุนแรง, ผลกระทบภาระงบประมาณ, anti IgE, Omalizumab
กิตกิ รรมประกาศ
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Abstract
Budget impact and cost utility analyses of Omalizumab in patients with severe persistent
allergic asthma in Thailand
Introduction
The health, economic and societal burden of asthma is considerable, and is greatest in
patients with severe asthma, particularly when inadequately controlled. From Thailand national
surveys in 2003-2008, the incidence of asthma was approximately 3.98 per 100 patients and
9.8 per 100 patients under 14 years. The incidence of severe asthma was 1-3 percent of
overall asthma patients as indicated by international literature.
Based on 2004 Thailand’s burden of disease study, Asthma reduced about 4.5 percent
of overall quality of life in male and 5.2 percent in female. Thus, asthma ranked in number 6th
of top-ten BOD in male and 7th in female in Thailand.
The 2011 GINA Guideline recommended that anti IgE (Omalizumab) should be strictly
used in severe, uncontrollable allergic asthma patients having high level of serum IgE. This
drug has been approved by US-FDA to be used in moderate to severe asthma patients from its
ability to decrease disease severity. Unfortunately, this drug still has a high cost and by this
reason the National List of Essential Drugs (NLED) sub-committee agreed to conduct a costutility analysis and needed an optimized price of this drug.
Objectives
1. To conduct cost-utility analysis and calculation for an optimal price for
Omalizumab with the most up-to-date information.
2. To analyze budget impact from including this drug into the National Essential
Drug List of Thailand.
Research methodology
This study employed cost-utility analysis of Omalizumab using National guideline of
health technology assessment in Thailand. A new mathematical model based on the former
model of Chanin Isariyakul et al. in 2010 was developed. The parameters and figures of each
variable have been updated and reviewed from a comprehensive literature review.
The comparator of Omalizumab was the standard treatment of severe asthma including
inhaled corticosteroid, oral corticosteroid, theophylline and leukotriene modifier. We simulated
the cohort of samples by using Markov’s simulation technique based on 4 stages of patients
with societal perspective outcomes.
5

Results
Three major findings comprise:
1) Omalizumab can increase 32 QALYs when compare with standard treatment in case
of 100 severe uncontrollable asthma patients. The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) is
689,045.26 Baht per QALY.
2) Suggested price of Omalizamab is 4,677.25 Baht per vial, and this drug price will
optimize the calculation of ICER for 1 QALY equal to 120,000 Baht.
3) From the expert opinions, if the number to be treated by Omaliziumab is only 1,000
cases, The National Health Security Office (NHSO) has to allocate budget around 224.51253.70 million baht per year based on that number. Otherwise if all severe uncontrollable
patients can access and use this drug, the required budget will increase to 7,391.67 to 8,841.57
million baht per year.
Conclusions and discussion
The supportive mechanisms to promote the use of inhaled corticosteroid should be
effectively implemented. Then the actual requirement of anti-IgE treatment can be correctly
estimated.
Prior to the decisions of policy makers to adopt this drug into NLED, two vital steps of
this adoption are needed: 1) establish criteria of using anti-IgE, and 2) drug-price negotiation.
To achieve cost-effectiveness criteria, the suggested price of this drug would be
4,677.25 Baht per vial. The government should prepare enough budget about 224.51 million
baht for the first year of implementation and increasing continuously. In case of all of patients
who may need to use this drug can use it, the budget will increase to 7,391.67 million baht per
year. Finally, the suggested policy is to establish the criteria for selecting patients based on the
level of serum Ig-E and drug compliance. This guideline should make in the way that clinicians
can easily follow and then the number of budget will be adjusted to approximately 224.51
million baht per year. The criteria or guideline of this drug treatment should be developed and
approved by Thoracic Society of Thailand, the Allergy, Asthma, and Immunology Society of
Thailand, and the Royal College of Pediatricians of Thailand (RCPT). Finally, monitoring and
evaluation mechanism is needed if this drug is included into the NLED.
Keywords: Cost-utility analysis, severe asthma, budget impact analysis, anti IgE, Omalizumab

6

สารบัญ
หลักการและเหตุผล .................................................................................................................. 11
โรคหอบหืดเกิดขึน้ เนื่องจากหลอดลมของผูป้ ่วยตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ
ทาให้หลอดลมของผู้ป่วยหดเกร็งและบวมเนื่องจากการอักเสบ ผูป้ ่วยจึงมีอาการหอบ ไอ แน่ นหน้าอก
หายใจลาบาก หายใจมีเสียงดัง ทัง้ นี้การหอบอาจเกิดขึน้ เป็ นๆ หายๆ และเรื้อรัง โดยเกิดขึ้นได้กบั
ประชากรทุกกลุ่มอายุ จากการสารวจความชุกของโรคหอบหืดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548
พบความชุกร้อยละ3.98 โดยคิดเป็ นร้อยละ 9.8 ในกลุ่มประชากรอายุน้อยกว่า 14 ปี ซึง่ จากการศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่า ร้อยละ 1-3 ของผูป้ ว่ ยเหล่านี้เป็ นหอบหืดชนิดรุนแรง โดยกลุ่มทีม่ อี าการรุนแรงและไม่
สามารถควบคุมอาการของโรคได้จะมีคุณภาพชีวติ แย่ลงและเสียชี วติ ในทีส่ ุด จากรายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 พบว่าโรคหอบหืดทาให้เกิดความสูญเสียคุณภาพ
ชีวติ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ในเพศชายและร้อยละ 5.2 ในเพศหญิง โดยจัดเป็ นภาระโรคทีม่ คี วามสาคัญลาดับที่
6 ในเพศชายและลาดับที่ 7 ในเพศหญิง ................................................................................................. 11
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารนาเสนอเรือ่ งการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ต่อการใช้ยา Omalizumab เพื่อรักษาผูป้ ว่ ยหอบหืดทีม่ อี าการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่นๆ
ในประเทศไทย และทีป่ ระชุมคณะทางานทางเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มีความ
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การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา
Omalizumab ที่ เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย
ธนะวัฒน์ วงศ์ผนั 1,2 กุมารี พัชนี1 จงกล เลิศเธียรดารง1 ภูษติ ประคองสาย1
1
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
2
โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี กระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
โรคหอบหืดเกิดขึน้ เนื่องจากหลอดลมของผูป้ ่วยตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ
ทาให้หลอดลมของผู้ป่วยหดเกร็งและบวมเนื่องจากการอักเสบ ผูป้ ่วยจึงมีอาการหอบ ไอ แน่ นหน้าอก
หายใจลาบาก หายใจมีเสียงดัง ทัง้ นี้การหอบอาจเกิดขึน้ เป็ นๆ หายๆ และเรือ้ รัง โดยเกิดขึ้นได้กบั
ประชากรทุกกลุ่มอายุ จากการสารวจความชุกของโรคหอบหืดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 25462548 พบความชุกร้อยละ3.981 โดยคิดเป็ นร้อยละ 9.8 ในกลุ่มประชากรอายุน้อยกว่า 14 ปี 2 ซึง่ จาก
การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ร้อยละ 1-3 ของผู้ป่วยเหล่านี้เป็ นหอบหืดชนิด รุนแรง3 โดยกลุ่มที่ม ี
อาการรุนแรงและไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้จะมีคุณภาพชีวติ แย่ลงและเสียชีวติ ในที่สุด จาก
รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547 พบว่าโรคหอบหืดทาให้
เกิดความสูญเสียคุณภาพชีวติ คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ในเพศชายและร้อยละ 5.2 ในเพศหญิง โดยจัดเป็ น
ภาระโรคทีม่ คี วามสาคัญลาดับที่ 6 ในเพศชายและลาดับที่ 7 ในเพศหญิง 4
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ได้มกี ารนาเสนอเรือ่ งการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ต่อการใช้ยา Omalizumab เพื่อรักษาผูป้ ่วยหอบหืดทีม่ อี าการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบ
อื่นๆในประเทศไทย และทีป่ ระชุมคณะทางานทางเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ มี
ความต้องการทีจ่ ะทราบราคายาทีเ่ หมาะสม และปรับเปลีย่ นปจั จัยต่างๆ ทีเ่ คยทาการศึกษาความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของยา Omalizumab โดย ชนินทร์ และคณะ 5 เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ในปจั จุบนั
มากทีส่ ุด
แนวทางการรักษาผู้ป่วยหอบหืด
จากแนวทางการรัก ษาผู้ป่ว ยโรคหอบหืดของ The Global Initiative for Asthma
(GINA) guideline 2009 6 จัดกลุ่มผูป้ ่วยตามระดับการควบคุมอาการของผูป้ ่วยดังError! Reference
source not found. โดยหากไม่สามารถควบคุมอาการได้ตามแนวทางการรักษา แนะนาให้ปรับการ
รักษาดังแนวทางการรักษาในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1: แสดงการแบ่งกลุ่มผูป้ ว่ ยตามระดับการ

ที่มา: Global Initiative for Asthma Guideline 2009
http://www.ginasthma.com/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=1920

ตารางที่ 2: แสดงลาดับของการรักษาในกรณีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการหอบหืดได้ด ี

ที่มา: Global Initiative for Asthma Guideline 2009
http://www.ginasthma.com/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId=1920

การรักษามุ่งเน้ นให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้โดยมีอาการก าเริบน้ อยกว่า 2 ครัง้ ต่ อ
สัปดาห์แ ละผู้ป่ว ยสามารถทากิจกรรมต่ างๆได้ต ามปกติแ ละไม่พ บความผิด ปกติในการตรวจ Force
Expiratory Volume (FEV) โดยลาดับการเลือกใช้ยา คือ ขัน้ แรกใช้เสตียรอยด์ชนิดสูด หากควบคุมไม่ได้
12

ให้ใช้ยา leukotriene modifier และหากยังควบคุมไม่ได้จงึ เลือก theophylline โดยหากไม่สามารถ
ควบคุมอาการด้วยยา เสตียรอยด์ชนิดสูด theophylline, leukotriene modifier และการใช้เสตียรอยด์
ชนิดกินแล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ จึงเลือกใช้ anti immunoglobulin E treatment หรือ
Omalizumab เป็นลาดับสุดท้าย
ใน GINA Guideline 20117 มีการกล่าวเรื่องของ Anti IgE ไว้ ดังต่อไปนี้ คือ บทบาทของ AntiIgE (Omalizumab) เป็ นการรักษาเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่วยหอบหืดทีค่ วบคุมไม่ได้ และแพ้ง่าย ทีม่ ี IgE สูง
สามารถบรรเทาอาการ และลดความรุนแรงลงได้
ยากลุ่ม Anti Immunoglobulin E (anti IgE)
ในปจั จุบนั ยาทีเ่ ป็ น anti IgE สาหรับการรักษาหอบหืดมีเพียงตัวเดียวคือ Omalizumab โดย
ตัวยาดังกล่าวเป็ นยาชนิดฉีดใต้ผวิ หนัง มีขอ้ บ่งชี้ให้ใช้ในผูป้ ่วยโรคหอบหืดชนิดรุนแรงและไม่สามารถ
ควบคุมได้ดว้ ยยาอื่น เนื่องจาก Omalizumab เป็ นยาทีอ่ อกฤทธิ ์ต้าน immunoglobulin E จึงสามารถใช้
รักษาได้เฉพาะในผูป้ ่วยโรคหอบหืดทีเ่ กิดจาการแพ้สารก่อภูมแิ พ้ทไ่ี ม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านัน้ ไม่
สามารถใช้รกั ษาโรคหอบหืดทีเ่ กิดจากสาเหตุอ่นื ได้ ดังนัน้ จึงต้องทาการทดสอบการแพ้สารก่อภูมแิ พ้ท่ี
ผิวหนังและวัดระดับ IgE ก่อนการให้ยา6 โดยการบริหารยา Omalizumab ทาได้โดยการฉีดเข้าใต้
ผิวหนังเดือนละ 2 ครัง้ แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาว่าควรจะต้องหยุดยา Omalizumab เมือ่ ใด
ผลข้างเคียงที่ สาคัญ ยา Omalizumab คือ anaphylaxis shock ซึ่งสามารถทาให้เกิดการ
เสียชีวติ ได้ ดังนัน้ การใช้ยา Omalizumab จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านัน้ 8 และในการศึกษา
ทางคลินิกพบว่าผูท้ ใ่ี ช้ยา Omalizumab มีโอกาสเกิดมะเร็งร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับกลุ่มทีใ่ ช้ยาหลอกทีม่ ี
โอกาสเกิด มะเร็ง ร้อ ยละ 0.29 ซึ่ง สามารถใช้เ ป็ น การรักษาเพิ่ม เติมได้ แม้ก ระทังในรายที
่
่มโี อกาส
เป็ นมาก การใช้ anti-IgE แล้วถอนการใช้ glucocorticosteroids ต้องระวังเรื่องการเกิด ของ Churg
Strauss syndrome10
วัตถุประสงค์
1) คานวณความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์และราคายาทีเ่ หมาะสมของยา Omalizumab พร้อมปรับ
จานวนประชากร ค่าใช้จ่าย ความถี่ในการใช้ยา ค่าอรรถประโยชน์ ประสิทธิภาพของการรักษา
และมูลค่ายาให้เป็ นปจั จุบนั
2) ค านวณผลกระทบทางภาระงบประมาณที่เ กิดจากการใช้ย า Omalizumab ในระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐของประเทศไทย
วิ ธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) ของยา Omalizumab
ตามแนวทางของคู่มอื การประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพของประเทศไทย 11 โดยลักษณะของโมเดลเป็ น
รูปแบบตามการศึกษาของ ชนินทร์และคณะ 5 แต่ปรับตัวเลขต่างๆ โดยเปรียบเทียบการรักษาโรคหอบ
13

หืด รุ น แรงที่ค วบคุ ม อาการไม่ ไ ด้ ด้ ว ยยาอื่น กับ การรัก ษาแบบมาตรฐาน คือ เสตีย รอยด์ ช นิ ด สู ด
theophylline และ luekotriene modifier รวมถึง oral corticosteroid โดยการศึกษานี้ใช้แบบจาลองแบบ
Markov model
ตัวเปรียบเทียบ
โดยเลือกการรักษามาตรฐานอย่างเดียว เนื่องจากเป็ นการรักษาปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่และยาทีใ่ ช้ในการ
รักษาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2551 เปรียบเทียบกับยา Omalizumab ซึง่ ใช้ร่วมกับการรักษาแบบ
มาตรฐาน
มุมมอง
ในการศึกษานี้เลือกใช้ตน้ ทุนทางสังคมในการวิเคราะห์
กรอบเวลาที่ใช้ในแบบจาลอง
ประชากรในกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 6 ถึง 70 ปี
อัตราการปรับลด
ในแบบจาลองนี้ใช้อตั ราปรับลดค่าในอนาคตเป็ นค่าปจั จุบนั (discount rate) เท่ากับร้อยละ 3
การพัฒนาแบบจาลอง
การออกแบบจาลองโดยท าการทบทวนวรรณกรรมอย่า งรอบด้านจากต่ า งประเทศ โดยใช้
การศึกษา Asthma Policy Model 12 หรือการศึกษาผลกระทบของโรคหอบหืดต่อสังคมมาสร้างเป็ น
แบบจาลอง และตรวจสอบแบบจาลองโดยการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยจาลองสภาวะสุขภาพในรูปแบบ
ของ Markov model ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1: แบบจาลองทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
Day to day
asthma
without
exacerbation
(D2D)
Non asthma death

Clinical
significant
Severe
exacerbation
(CSS)

Clinical significant
exacerbation(CS)

Non asthma death

Exacerbation death
Death

สภาวะสุขภาพในแบบจาลอง มีค่าตามการศึกษาก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย
1. ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้ (day to day asthma:D2D) โดยมีอาการกาเริบน้ อย
กว่าหรือเท่ากับสองครัง้ ต่อสัปดาห์และการกาเริบนัน้ สามารถบรรเทาได้ด้วยยาบรรเทาอาการชนิดสูด
หรือชนิดกิน โดยค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ่วยระยะนี้คดิ เป็ นค่ารักษาโรคหอบหืดแบบผูป้ ่วยนอกโดยเข้า
รับการรักษา 1 ครัง้ ต่อเดือน โดยผูป้ ่วยจากสถานะเมื่อมีอาการกาเริบจะสามารถกาเริบแบบรุนแรง
(clinical significant severe exacerbation: CSS ) จนกระทังได้
่ รบั ไว้เป็ นผูป้ ่วยในหรืออาการกาเริบไม่
รุนแรง(clinical significant exacerbation :CS ) เพียงแค่มาทีแ่ ผนกผูป้ ่วยนอกหรือห้องฉุ กเฉินก็ได้ โดย
ผูป้ ว่ ยในสถานะนี้ไม่มกี ารเสียชีวติ จากโรคหอบหืดแต่จะมีการเสียชีวติ จากสาเหตุอ่นื
2. ผู้ป่วยที่ อาการกาเริ บแบบรุนแรง (clinical significant severe exacerbation: CSS)
โดยอาการกาเริบรุนแรง หมายถึง สถานการณ์ทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอาการกาเริบและต้องได้รบั การรักษาแบบผูป้ ่วย
ใน ผูป้ ว่ ยในสถานะนี้มโี อกาสเสียชีวติ จากโรคหอบหืดและสาเหตุอ่นื โดยเมือ่ ได้รบั การรักษาแล้วสามารถ
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หายและเปลีย่ นสถานะเป็ นสามารถควบคุมอาการได้ (day to day asthma:D2D) หรืออาการกาเริบไม่
รุนแรง (clinical significant exacerbation :CS )
3.ผู้ป่วยที่ อาการกาเริ บไม่รนุ แรง (clinical significant exacerbation: CS) หมายถึง เมื่อมี
อาการกาเริบแล้วมีความจาเป็ นต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ต้องรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
โดยผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มโี อกาสเสียชีวติ จากโรคหอบหืดและสาเหตุอ่นื โดยเมือ่ ได้รบั การรักษาแล้วสามารถหาย
และเปลีย่ นสถานะเป็ นผูป้ ่วยทีส่ ามารถควบคุมอาการได้ (day to day asthma:D2D) หรืออาการแย่ลง
จนกระทังกลายเป็
่
นผูป้ ่วยทีม่ อี าการกาเริบซึง่ จะสามารถกาเริบแบบรุนแรง (clinical significant severe
exacerbation: CSS )ได้
ตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลอง
ต้นทุนค่ายาในการรักษาแบบมาตรฐาน

ต้นทุนการรักษาแบบมาตรฐาน คานวนจากการใช้ยาจากการศึกษาของ สุพลและคณะ 13 โดย
ปรับมูลค่าการรักษาดังกล่าวเป็ นไปตามปี 2555 ตามดัชนีผบู้ ริโภค14 และต้นทุนค่าเวชภัณฑ์จากราคา
อ้างอิงการจัดซือ้ ยา 15 และต้นทุนมาตรฐาน 16 ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ราคายาและค่าบริ การทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
เวชภัณฑ์
GPO prednisolone
Salbutamol Evohaler (ต้นแบบ)
budesonide turbuhaler (ต้นแบบ)
Montelukast sodium film coated tab 10 mg
(ต้นแบบ)
Theophylline sustained release 250 mg
ค่าบริการทางการแพทย์15
การตรวจผูป้ ว่ ยนอก

ราคา (บาท)
ต่อหน่วย
0.5
เม็ด
140
ต่อขนาดบรรจุ 200 ครัง้
540
ต่อขนาดบรรจุ 100 ครัง้
38

เม็ด

2
ราคา(บาท)
283

เม็ด

ผูป้ ว่ ยใน

1,215

ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าฉีดยา

80
49

ต่อหน่วย
ครัง้
การนอนโรงพยาบาล 7
วัน
ครัง้
ครัง้

ต้นทุนค่ายา Omalizumab เท่ากับ 18,190 บาทต่อ 1 ไวอัลขนาด 150 mg per 5 ml (โดยก่อน
หน้านี้ขอ้ มูลจากบริษทั Norvatis เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ได้เสนอราคามา 17,500 บาท) หากมี
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การใช้ยาเกินกว่า 1 แอมพูลต้องเปิดอีกแอมพูล ส่วนทีเ่ หลือของยาถือว่าไม่สามารถแบ่งใช้กบั ผูป้ ่วยราย
อื่นได้ การคานวณขนาดยาทีใ่ ช้ดงั ตารางการกาหนดขนาดยา ตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ขนาดยา Omalizamab สาหรับผูป้ ว่ ยอายุ 12 ปีหรือมากกว่า

ขนาดยาสาหรับผูป้ ่วยอายุ 12 ปีหรือมากกว่าเมื่อเทียบกับน้ าหนักเฉลีย่ ของเด็กไทยอายุ 12 ปี
ขึน้ ไป ประมาณการในผูป้ ่วยเด็กทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ยาอย่างน้อย 1 vial เนื่องจากยังไม่มกี ารศึกษา
ระดับ IgE เฉลีย่ ในผูป้ ว่ ยไทย ซึง่ ข้อมูลจากการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ระดับ IgE เฉลีย่ ของผูป้ ่วยไทย
ทีเ่ ป็นโรคหอบหืดรุนแรงและควบคุมไม่ได้อยู่ท่ี 400-500 IU/mL ประมาณว่าในผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต้องใช้
ยา 2 vial เนื่องจากการรักษาด้วยยา Omalizumab ต้องใช้ร่วมกับการรักษาแบบมาตรฐานจึงต้องรวม
กับต้นทุนทีใ่ ช้ในการรักษาแบบมาตรฐานด้วย
ต้นทุนค่าเสียโอกาสของผูป้ กครองและญาติในการดูแลผูป้ ่วยคิดจากค่าแรงขัน้ ต่ าเฉลีย่ 17 โดย
จากการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ญาติต้องผลัดกันมาดูแลผูป้ ่วยทีม่ อี าการหอบหืดในช่วงเวลากลางคืน
1 คนหรือคิดเป็นเวลางาน 12 ชัวโมง
่ โดยคิดเป็นต้นทุนทางอ้อมจากการหยุดงานเต็มวัน จานวน 2 คน
จากโมเดลขัน้ ต้น มีการปรับมูลค่าให้เป็ นปจั จุบนั ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5: การปรับเปลีย่ นค่าต่างๆทีใ่ ช้ในโมเดลเมือ่ เทียบกับการศึกษาของ ขนินทร์ และคณะ5
ค่าปจั จุบนั
ประชากรกลางปี 2553 (ล่าสุดทีจ่ าแนกรายอายุ)18 และคานวณหา
ประชากรปี 2547
ความน่าจะเป็นในการเสียชีวติ จากอัตราตายรายอายุ
ค่าเฉลี่ยโรงพยาบาลชุมชน และทัวไป
่ ปรับด้ว ยการเทียบดัชนี
ค่าบริการผูป้ ว่ ยนอกต่อครัง้
19
20
CPI ปี 2555 และ 2552
16
ค่
า
เฉลี
่
ย
โรงพยาบาลชุ
ม
ชน
และทั
วไป
่
ปรับด้วยการเทียบดัชนี
ค่าบริการผูป้ ว่ ยในต่อวัน
CPI ปี 2555 และ 2552
ปรับจากการเทียบดัชนี CPI ปี 2555 และ 2552 จากการศึกษา
มูลค่าการรักษาแบบพืน้ ฐาน
เดิม
เพิ่ม มู ล ค่ า จากการรัก ษาแบบพื้น ฐาน และการพ่ น ยาขยาย
มูลค่าการรักษาแบบ CS
หลอดลม 3 ครัง้ คานวณพร้อมตัวยาแบบ Nebule มูลค่ายาจาก DMSIC15
(ปี 2555)
มู ล ค่ า อาหารระหว่ า งมา
ปรับจากการเทียบดัชนี CPI ปี 2555 และ 2552
โรงพยาบาล
มูลค่าการเดินทาง
ปรับจากการเทียบดัชนี CPI ปี 2555 และ 2552
ค่าขาดรายได้ และขาดงาน
ปรับรายละเอียด โดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของค่ าแรงขัน้ ต่ า
ของญาติ
เฉลีย่ ปี 2553 และเดือน เมษายน 255517
มีการเพิม่ การคานวณจาก 2 vial ต่อเดือน มาเป็ น 1.5 vial ต่อ
21
เดือน แต่อย่างไรก็ตามยังพิจารณาให้ใช้ตวั เลข 2 เป็ นพืน้ ฐานเนื่องจาก
ความถีใ่ นการให้ยา
ถือว่า เศษของยา ไม่สามารถนาไปใช้ได้ต่อ ในกรณี ทค่ี นมาไม่ตรงจานวน
ของยาทีม่ อี ยู่ หรือเวลาทีจ่ ะฉีดไม่ตรงกัน
ปรับจากราคา 17,500 เป็ นตามราคาประมาณการตามศูนย์ขอ้ มูล
มูลค่ายา ต่อ ไวอัล
ข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ทีร่ าคา 18,190 บาท15
อัตราการ Exarcerbation
Standard treatment มีอตั ราเท่ากับ 69.9 per 100 patients-year
ระหว่างการรักษา แบบไม่ม ี และ 37.6 per 100 patients-year จาก systematic review ของ Rodrigo
การปรับลด steroid จาก et al. (2011)22
Standard
อัต ราการตอบสนองต่ อ ยา
เลือกใช้ค่าทีไ่ ด้มาจากการศึกษาของ Bousquet J. et al. (2004)23
(Response rate)
อัตราตาย จากโรค
ใช้อตั รา 6.2 ต่อ แสนประชากรของผูป้ ว่ ยโรคหืด24
ในภาวะ CSS
ค่าอรรถประโยชน์
ค่าอรรถประโยชน์ ใน D2D state ปรับโดยทา pool-weight mean
ค่าเดิม
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ค่าเดิม

ค่าปจั จุบนั
ของ Utility score จาก การศึกษาของ INNOVATE25 , ETOPA26 , และ
PERSIST27
ค่าอรรถประโยชน์ภายหลังจากได้รบั ยา Omalizumab ปรับจาก
การศึกษาของ Niebauer et al. 28 เช่นเดียวกับงาน Ann C Wu et al. 29

ความน่ าจะเป็ นของการเปลี่ยนสถานะสุขภาพ

การเปลี่ยนสถานะสุขภาพ จาลองการเปลี่ยนสถานะทุก 2 สัปดาห์เนื่องจากการติดตามการ
รักษาจะกระทาทุก 2 สัปดาห์ไปจนตลอดอายุขยั ของผู้ป่วย ซึ่งโอกาสทีผ่ ู้ป่วยจะมีอาการกาเริบ นามา
จากการศึกษา 9ของบริษทั ผูผ้ ลิตยา ส่วนข้อมูลอัตราตาย และข้อมูลการรักษาผูป้ ว่ ยได้มาจากการประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ความน่าจะเป็นในการเปลีย่ นสถานะสุขภาพ
การรักษาแบบ การรักษาด้วยยา
มาตรฐาน
Omalizumab

ความน่ าจะเป็ น
ความน่ าจะเป็ นในการกาเริบจาก D2D ไปเป็ น CSS (รอบ 2
สัปดาห์)7
ความน่ าจะเป็ นในการกาเริบจาก D2D ไปเป็ น CS (รอบ 2
สัปดาห์)7
ความน่ าจะเป็ นในการหายจากอาการ CSS และ CS ไปเป็ น D2D
(รอบ 2 สัปดาห์)7
ความน่าจะเป็นในการหายจาก CSS ไปเป็น CS (รอบ 2 สัปดาห์)7
ความน่ าจะเสียชีวติ จากโรคหอบหืดของผูป้ ว่ ยใน (รอบ 2 สัปดาห์)

0.0329

0.0115

0.0301

0.0105

0.0674

0.1100

0.0400

0.0400

0.000002

ทีม่ า: วิเคราะห์ตน้ ทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาโรคหอบหืดด้วยยา Omalizumab8
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ค่าอรรถประโยชน์

คุณภาพชีวติ ของแต่ละสถานะสุขภาพวัดโดยแบบวัดคุณภาพชีวติ สาหรับผูป้ ่วยหอบหืด (The
Asthma Quality of Life Questionnaire : AQLQ)30 และทาการปรับเปลีย่ นค่า D2D โดยการทา poolweighted mean และปรับประสิทธิภาพเพิม่ ไปร้อยละ 0.928,29 ของค่าคุณภาพชีวติ เบื้องต้น โดยค่า
คุณภาพชีวติ ในแต่ละสถานะสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7: ค่าอรรถประโยชน์ จากการศึกษา
การรักษาแบบ
มาตรฐาน
ผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถควบคุมอาการได้ :D2D
ผูป้ ว่ ยทีอ่ าการกาเริบไม่รนุ แรง :CS 7
ผูป้ ว่ ยทีอ่ าการกาเริบแบบรุนแรง: CSS 7

0.640
0.572
0.326

การรักษาด้วยยา
Omalizumab
0.646
0.572
0.326

หมายเหตุ ค่า AQLQ เป็ น disease specific และมีลกั ษณะ preference base วัดเป็ นหน่วย QALY

วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ต้นทุนประสิ ทธิ ผล

การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการรักษาโดยใช้ ยา Omalizumab
กับการรักษาแบบมาตรฐาน ใช้สตู รคานวณดังนี้ อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ (Incremental
Cost-Effectiveness Ratio หรือ ICER) ดังนี้

การวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของผลการศึกษา

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ความไม่แน่ นอน แบบการใช้แผนผังทอร์นาโด(Tornado diagram)
เพื่อ ศึก ษาผมของการเปลี่ยนแปลงปจั จัยต่ างๆ ในการค านวณ และทาการทดสอบราคายา
(Simulation model) จนกว่าจะทาให้เกิดการคุม้ ค่าณค่า ICER ต่างๆ กัน
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ผลการศึกษา
ในการจาลองการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหอบหืดรุนแรงจานวน 100 คนทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการด้วย
การรักษาแบบมาตรฐานได้ พบว่ า การใช้ยา Omalizumab ทาให้ได้ปีสุขภาวะเพิม่ ขึน้ และมีต้นทุนที่
เพิม่ ขึน้ ซึง่ เมือ่ ใช้ยา Omalizumab ร่วมกับการรักษาแบบมาตรฐานพบว่า ได้ปีสุขภาวะเพิม่ ขึน้ (Quality
adjusted life year :QALY) 32 ปีสุขภาวะ โดยจะต้องมีต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประมาณ 21.91 ล้านบาท และมี
ค่าต้นทุนอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่ (incremental cost-effectiveness ratio: ICER) เท่ากับ 689,045.26
บาทต่อปีสุขภาวะ แสดงดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8: ปี สุ ขภาวะที่เ พิ่มขึ้นและต้นทุนจากการรักษาระหว่ างวิธ ีการรักษาแบบมาตรฐานและ
Omalizumab
การรักษาแบบมาตรฐาน
QALY(ปี )

413

ต้ นทุน(บาท)
5,951,872
ต้ นทุนอรรถประโยชน์สว่ นเพิ่ม(ICER)(บาท/QALY)

การวิคราะห์ ความแปรปรวน
รูปที่ 2: การเปลีย่ นแปลงภายหลังเลือกใช้ค่าทีต่ ่างกัน
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Omalizumab
445
27,869,359
689,045.26

ส่วนเพิ่ม
32
21,917,487

ตารางที่ 9: แสดงค่าทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Sensitivity
Cost of
Omalizumab
(per month in adult)
Cost of standard Rx
Prob of CSS death
per 2 weeks
Discount
QoL of Day to day
asthma
response rate of
Omalizumab
(Prob from CSS to
D2D)

Cost

Variation

MIN

MAX

ICER change
MIN

MAX

72,760

30%

50,932.00

94,588.00

30.91%
30.91%

4,982.79

30%

3487.954919

6477.630564

0.00%

0.00%

0.000002 30%

0.000002

0.000003

0.05%

-0.05%

3%

3%

0.00%

3.48%

-4.09%

0.6462

0.002699 0.643548

0.648945

5.52%

-4.97%

0.1169

30%

0.151929

26.41%

11.70%

0.081808

6.0%

จากข้อมูลในตารางที่ 9 พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคายา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางทีใ่ กล้เคียงกัน ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบมากรองลงมาคือ อัตราปรับลด (Discount
rate) การเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลกระทบมากทีส่ ุด ยังเป็นจากราคายา
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การคานวณราคาแนะนาของยา Omalizumab
รูปที่ 3: แสดงช่วงราคายาทีเ่ หมาะสม ตาม ICER(Baht per QALY)

จากรูปที่ 3 พบว่า ราคายาต่อการรักษา 1 เดือน ของยา Omalizumab เท่ากับประมาณ
22,000-16,000 บาทต่อเดือน เมื่อกาหนดให้ความคุ้มค่า อยู่ในระดับ 1 GDP per capita จนถึง
100,000 บาท ต่อ 1 QALY ตามลาดับ
งานวิจยั นี้ เ ลือ กอ้า งอิงตามคู่มอื การประเมินเทคโนโลยีด้านสุ ขภาพสาหรับประเทศไทย จะ
เลือกใช้ 1 QALY เท่ากับ 120,000 บาท เพราะฉะนัน้ มูลค่ายาต่อเดือน ที่คานวณได้ คือ คือ 18,709
บาท (119,999.84 บาท ต่อ 1 QALY) ต่อ เดือน หรือ 4,677.25บาทต่อ vial หรือลดลงจาก 18,190
ประมาณ ร้อยละ 74.29 เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงว่า ปริมาณยาที่ใช้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกาหนดมานัน้ มากกว่าความ
เป็ นจริง โดยมีการเสนอปรับว่า ใน 1 เดือนจะมีการฉีดประมาณ 1.5 vial ต่อ เดือน มิใช่ 2 vial ต่อ
สัปดาห์ ตามทีไ่ ด้นาเสนอ โดยมีการคานวณจากตัวเลขทีใ่ ช้ในประเทศไทยแนบมา18 ซึง่ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควร
ให้มกี ารทดสอบปจั จัยเหล่านี้ ซึง่ จะพบว่า มูลค่ายาทีไ่ ด้ทาการคานวณใหม่ จะเป็ น 12,472.67 บาท ต่อ
vial ผู้วจิ ยั มีความเห็นสอดคล้องยืนยันว่าควรจะใช้ค่า 2 vial ต่อ 2 สัปดาห์ ตามทีผ่ ู้เชี่ยวชาญ และ
เอกสารกากับยาได้นาเสนอ จึงคงคาแนะนาราคาไว้ ที่ 4,677.25 บาท ต่อ ไวอัล
ผลกระทบด้านงบประมาณ
จากข้อมูลในปี 2553 พบว่าขณะนี้ยา Omalizumab ถูกแนะนาให้ใช้เฉพาะในกลุ่ม severe
uncontrolled คิดเป็ นร้อยละ 0.5 1,2 ของประชากรทัง้ หมดหรือประมาณ 315,000 คน/ปี โดยมี
อุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ่วยใหม่ทเ่ี ป็ น severe uncontrolled ร้อยละ 0.01ของประชากรทัง้ หมดต่อปี 2,3 หรือ
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ประมาณ 63,000 คนต่อปี แต่ใน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนโรคหืดปี
2550 เขตสระบุร ี ( 28 พ.ย. 2550 ) ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่ามีการใช้ inhaled
corticosteroid เพียง ร้อยละ 15.5 ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัวไป
่ เนื่องจากยา Omalizumab
จะถูกแนะนาให้ใช้ก็ต่อเมื่อมีการใช้รกั ษามาตรฐานแบบอื่นๆแล้วไม่ได้ผลเท่านัน้ แต่ ขณะนี้ผู้ป่วยไม่
สามารถเข้าถึง inhale corticosteroid ได้ จึงประมาณการว่ามีผปู้ ว่ ย จานวน 49,600 คน
แต่ใน ปี 2555 นัน้ จานวนประชากรไทย ณ เดือน ธันวาคม 2554 คือ 64,076,033 คน 31 ทา
ให้ตวั เลขคาดการณ์ จานวนผู้ป่วยประมาณ 49,659 ราย แต่ จากจานวนผู้ป่วยทัง้ หมด มีสดั ส่วนอีก
ประมาณร้อยละ 60-701 ทีม่ รี ะดับ IgE สูง จนเข้าเกณฑ์เริม่ ยาได้ จึงเลือกใช้ค่ากลางคือ 0.65 ซึ่ง
ประมาณการได้ว่า มีผู้ป่ว ยที่ต้องใช้ยานี้ประมาณ 29,796-34,762 ราย และหากคิดเฉพาะจานวน
ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ ารวมกับจานวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อปี จะมีประมาณทัง้ สิ้น
24,150 ราย
แต่ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ กล่าวว่าในตัวเลขดังกล่าวหากไม่มคี วามจาเป็ นอื่นใด ในการดูแล
ก็ไม่จาเป็นต้องให้ยา Omalizumab โดยตัวเลขประมาณการณ์ คือ ในประเทศไทยน่ าจะมีไม่เกิน 1,000
คนทีจ่ าเป็นต้องใช้ Omalizumab และในตัวเลขนี้ 232 คน อยู่ในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ทาให้มปี ระชากรในสิทธิประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าประมาณ 768 คน คิดเป็ นงบประมาณทัง้ สิน้ ประมาณ
71.5 ล้านบาท จากทัง้ หมด 93.05 ล้านบาท ดังข้อมูลใน
ตารางที่ 10
ตารางที่ 10: รายละเอียดการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของยา Omalizumab ในประเทศไทย
พิจารณาในผูม้ สี ทิ ธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จานวนผูป้ ว่ ยต่อปี(เฉพาะ
นอกสิทธิ ์ข้าราชการ)
768

มูลค่ายา(บาทต่อvial)ที่ จานวนการใช้(vial) ต่อ มูลค่าทัง้ หมด(ล้าน
แนะนา
ผูป้ ว่ ย หนึ่งคน ต่อปี
บาท)
4,677.25
48
172,422,144.00

ตารางที่ 11: ประมาณการรายจ่ายทัง้ ประเทศรวมทุกสิทธิรายละเอียดการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ของยา Omalizumab ในประเทศไทย พิจารณาในผูม้ สี ทิ ธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี ที่

1
2
3
4
1

กลุ่มที่ ต้องใช้ยาจากการ
ประมาณของผู้เชี่ยวชาญ

1,000
1,031
1,063
1,096

มูลค่ายาทัง้ หมด
(ล้านบาท)

224.51
231.47
238.65
246.06

ประมาณการจาก
ประชากรทัง้ หมด

32,924
33,570
33,570
35,507

มูลค่ายาทัง้ หมด
(ล้านบาท)

7,391.67
7,536.73
7,826.80
8,261.67

ค่าประมาณจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากยังไม่มกี ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
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5

1,130

253.70

35,507

8,841.57

จากข้อมูลในตารางที่ 11 ใช้ตวั เลขการฉีดที่ 4 vial ต่อเดือน พบว่างบประมาณทีต่ ้องใช้ทงั ้ 2
กรณี ในระยะ 5 ปีขา้ งหน้ามีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 7 ถึง 145 ล้านบาท
ขึน้ กับเป้าหมายการดูแล ผูว้ จิ ยั เห็นควรให้ใช้ตวั เลข 1,000 คน ตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ แนะนา และกาชับให้ม ี
ระบบการควบคุมตามสมาคม หรือ ราชวิทยาลัยแนะนาต่อไป อย่างเคร่งครัด2
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ราคายา Omalizumab ทีม่ คี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์คอื 4,677.25บาท ต่อ ไวอัล แต่ต้อง
อาศัยงบประมาณทีเ่ พียงพอ ประมาณ 7,391.67ล้านบาท ทัง้ นี้เกิดจากการคานวณจากผูป้ ่วยทุกคนทีม่ ี
ความจาเป็ นและสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ แต่ผู้วจิ ยั แนะนาให้เลือกใช้ค่า 224.51ล้านบาท พร้อ ม
กาชับมาตรการ การใช้ยาตามที่สมาคมโรคหืด หรือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์กาหนด อย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม วิธกี ารดังกล่าว ได้คานวณปริมาณผลกระทบในกรณีของผูใ้ หญ่เป็ นหลัก
2. ข้อเสนอตามการศึกษาครัง้ ก่อน คือ ส่งเสริมการเข้าถึง inhaled corticosteroid เนื่องจาก
เป็ นการรักษาที่มรี าคาไม่แพง ปลอดภัยและมีความคุ้มค่า 10 ซึ่งต้องทาให้เป็ นรูปธรรม และวัดผลเพื่อ
ประเมินความจาเป็นในการใช้ Anti IgE ต่อไป
3. หากจะพิจารณานายา Omalizumab มาบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ ของระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้ว นหน้ า ในกรณีผู้ป่วย severe uncontrolled asthma ที่ไม่ตอบสนองต่ อการรักษาตาม
มาตรฐาน ควรกาหนดให้มเี กณฑ์การใช้ยาและลักษณะผู้ป่วยที่สามารถใช้ยาได้ให้ชดั เจน รวมถึงสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 3 และการจัดระบบบริการ ซึง่ ครอบคลุมระบบลงทะเบียนผู้ป่วยทีใ่ ช้
ยาเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการรักษาอย่างเป็ นระบบ และควรพิจารณาเรื่องการต่อรองราคายา
ให้ราคาถูกลง เนื่องจากพบว่าราคายาเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ุดในการกาหนดความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของยาตัวนี้ นอกจากนัน้ ควรมีระบบการติดตามประเมินผล และมาตรการลงโทษผู้ให้บริการหรือ
สถานพยาบาลทีม่ กี ารให้ Omalizumab โดยไม่มขี อ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ทเ่ี หมาะสม
ข้อจากัดของการศึกษา
1. การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูล จากการศึกษาก่อนหน้านี้ และยังไม่มขี อ้ มูลทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจ
ระดับ IgE และความสามารถในการเข้าถึง Inhaled corticosteroid ที่ชดั เจนมากขึน้ ตัวเลขที่มกี าร
นาเสนอจากทางบริษทั 21 นัน้ เป็ นค่าตัวเลขทีย่ งั ไม่มกี ารเข้าถึงยาอย่างเต็มที่ ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้ตวั เลขที่
2

ค่าประมาณจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยให้แนวคิดว่า ต้องมีการจัดทา
เกณฑ์การใช้ยาควบคู่ไปด้วย ก่อนการประกาศใช้ยาอย่างเป็ นทางการ
3
จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ได้ชแ้ี จงว่า กาลังจะทารูปแบบ การขอใช้ยา
อย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป
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บ่งบอกถึงความสูญเสีย ทีม่ คี วามเป็ นไปได้มากที่สุด เมื่อสามารถเข้าใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
เต็มที่ โดยการเข้าถึงยานัน้ จะเป็ นประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ว่ ย
2. มีการศึกษา systematic review และ meta-analysis ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั Omalizumab
แต่ค่าที่ได้ไม่สามารถใช้กบั ตัวโมเดลได้ หากมีการศึกษาต่อไป ควรพิจารณาทาโมเดลให้สอดคล้องกับ
ปจั จัยทีม่ กี ารทบทวนไว้ให้มากทีส่ ุด
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รายละเอียดการมีส่วนร่วมของนักวิ จยั
นพ.ธนะวัฒน์ วงศ์ผนั เป็ นผูท้ บทวนวรรณกรรมในเบือ้ งต้น ทบทวนวรรณกรรมประสิทธิผลของ
ยาอย่างเป็นระบบ พัฒนาโมเดล ทดสอบผล ประมวลผล และเขียนรายงาน
พญ.จงกล เลิศ เธียรดารง และ นส.กุมารี พัชนี ให้ข้อมูลของการศึกษาก่ อนหน้ านี้ และอ่ าน
ทบทวน พร้อมเขียนรายงาน
นพ. ภูษิต ประคองสาย ได้อ่านทบทวน และตรวจสอบการคานวณ พร้อมแก้ไขรายงานครัง้
สุดท้าย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับผูก้ าหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
ออกแบบการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานวิจยั หรือการตัดสินใจ
ตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจยั
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