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บทนํา
โรคขออักเสบรูมาตอยด (rheumatoid arthritis) เปนโรคขออักเสบเรื้อรังที่กอ ใหเกิดความเจ็บปวดและทุกขทรมาน
ตอผูปวย หากไดรับการรักษาที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดการสูญเสียหนาที่การทํางานของขอ จนนํามาสูความพิการ โรคแทรก
ซอน รวมถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร [1] ความชุกของโรคเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง 0.5 ถึง 1.0% ของประชากรที่เปนผูใหญ
[2, 3] สําหรับประเทศไทย ไดมีการประมาณความชุกของโรคอยูทรี่ อยละ 0.12 ถึง 0.3 หรือประมาณเกือบสองแสนรายทัว่
ประเทศ [1] โดยทัว่ ไปโรคขออักเสบรูมาตอยดพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย 2-3 เทา [2, 4] โดยพบบอยที่สุดในชวงอายุ 35
ถึง 50 ป [5]
โรคขออักเสบรูมาตอยดเปนโรคทีม่ ีการดําเนินไปอยางตอเนื่อง ถึงแมอาการของขออักเสบจะลดลงแตในระยะยาว
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของขอและเกิดการพิการของขอได [4, 6] พบวามี 13-67% ของผูปวยทีเ่ ปนโรคขออักเสบรูมาตอยด
มาเปนระยะเวลาตัง้ แต 6 เดือนถึง 15 ป เกิดทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานได [7] ภาวะแทรกซอนที่สําคัญที่พบบอยใน
ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดไดแก ภาวะแทรกซอนของระบบหัวใจและหลอดเลือด[8] และผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดจะมี
อัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงกวาคนปกติอันเนื่องมาจากโรคแทรกซอนตางๆ เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคใน
ระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบสืบพันธุ และโรคมะเร็ง [9] นอกเหนือจากนี้ โรคขออักเสบรูมาตอยดมีผลกระทบอยางมาก
ตอการดําเนินชีวติ ประจําวัน อีกทั้งยังสงผลกระทบถึงหนาทีก่ ารงานของผูปวยดวย พบวาผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดสูญเสีย
เวลาทํางานเฉลี่ย 39 วันตอป [10] และประมาณ 50-90% ตองลาออกจากงานหรือเกษียณกอนเวลาอันควร [11] โรคขอ
อักเสบรูมาตอยดจึงเปนโรคที่กอใหเกิดภาระทางเศรษฐศาสตรอยางมากไมวาจากมุมมองของผูปวยเอง ผูจา ยคา
รักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งจากมุมมองทางสังคม [1] ดังนั้นการวินิจฉัยและทําการรักษาอยางเหมาะสมตัง้ แตเริ่มแรกเพื่อ
ชะลอการดําเนินของโรคจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
การประเมินและวินิจฉัยสภาวะของโรคสามารถวัดไดหลายวิธีทั้งการวัดจํานวนขอกดเจ็บและขอที่บวม การตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อประเมินสารกออักเสบ การตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อดูการบวมอักเสบบริเวณขอ และการใชแบบประเมินหรือ
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ตัววัดที่มีหลายองคประกอบ เกณฑการประเมินที่ยอมรับและใชทั่วไปทั้งในทางเวชปฏิบัติและการวิจัยไดแก เกณฑการ
ตอบสนองตอการรักษาของ American College of Rheumatology (ACR) และ เกณฑการตอบสนองของ EULAR โดยใช
ตัววัด disease activity score (DAS) ชึ่งในปจจุบันใชการนับขอแบบ 28 ขอ หรือ DAS 28 นอกจากนี้สามารถใชตวั วัดที่
ผูปวยประเมินดวยตัวเองโดยใชแบบสอบถาม health assessment questionnaire-disability index (HAQ-DI) ใน
ปจจุบันแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดของสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย ใช DAS 28 เปนตัวชีว้ ัด
หลักในการประเมินการตอบสนองการรักษา โดยเปาหมายหลักในการรักษาอยูทกี่ ารควบคุมการดําเนินของโรคใหอยูในระยะ
กําเริบนอย (low disease activity) โดยมีคะแนน DAS 28 < 3.2 และระยะโรคสงบ (remission) โดยมีคะแนน DAS 28 <
2.6 [12]

ในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดนั้น ยาสําคัญที่ใชในการรักษาไดแก ยาในกลุมการปรับการดําเนินโรคขอ
(disease modifying antirheumatic drugs หรือ DMARDs) ชึ่งมีผลลดการอักเสบ รวมทั้งชวยปรับการดําเนินของขอ

ยับยั้งการทําลายขอ และความพิการของขอได ยาในกลุม DMARDs ที่ใชกันทัว่ ไปในเวชปฏิบัติ เชน methotrexate
sulfasalazine ยาตานมาลาเรีย และ leflunomide โดย methotrexate จัดเปนยาหลักทีใ่ ชในการรักษาและเปนยา

มาตรฐานทีใ่ ชในการปรับการดําเนินของโรคขออักเสบรูมาตอยดทงั้ ในผูปวยที่ไมเคยไดรับยาปรับการดําเนินโรคมากอน และใช
เปนยาหลักรวมกับยาปรับการดําเนินโรคขอชนิดอื่นๆ (combination therapy) ในผูปวยทีต่ อบสนองตอยาชนิดเดียวไดไมดี
หรือผูปวยที่มีปจจัยบงชี้วา โรครุนแรง [1] นอกจากนี้ ในปจจุบันมีการนําสารชีวภาพ (biologic agent) ที่มีฤทธิ์ในการลดการ
อักเสบของขอ และชะลอการกรอนทําลายของขอมาใชในการรักษาผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด โดยสารชีวภาพหลักที่
นํามาใชไดแก สารยับยั้ง tumor necrosis factor-alpha (TNF-α inhibitors) ชึ่งขอมูลการศึกษาในตางประเทศยอมรับวา
ยาในกลุมนี้มีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใหรวมกับยา methorexate จะทําให
ผลการรักษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ [13-18]
ยา etanercept หรือชื่อการคาวา Enbrel® เปนยาตัวหนึ่งในกลุม TNF-α inhibitors ชึ่งมีขอบงใชในการรักษาโรค
ขออักเสบรูมาตอยด จากผลการศึกษาทางคลินิคพบวามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อใหยา etanercept รวมกับยา methotrexate พบวาเมื่อใหยาทัง้ สองชนิดรวมกันจะมีอัตราสวนผูปวยทีเ่ ขาสูภาวะสงบ
ที่สูงกวาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลทางรังสีวิทยาแสดงถึงฤทธิใ์ นการลดอัตราการเสื่อมสลายของขอที่สงู กวาการ
ใหการรักษาดวยยา methotrexate ชนิดเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [13, 17, 19, 20] นอกจากนี้จากการวิเคราะหแบบ
อภิมาน (meta-analysis) พบวายา etanercept มีจํานวนรายงานเหตุการณไมพงึ ประสงคทั้งชนิดรุนแรงและไมรุนแรงที่ไม
แตกตางจากตัวเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [21] อยางไรก็ดี เนื่องจากยาในกลุมสารชีวภาพมีคาใชจายในการรักษา
สูง การประเมินความคุมคาและผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการใชยาในกลุม นี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
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วัตถุประสงค
•

เพื่อวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนจากการรักษาดวยยา etanercept รวมกับยา methotrexate ในผูปวยโรคขอ
อักเสบรูมาตอยด เปรียบเทียบกับแนวทางการรักษาดวยยา methotrexate อยางเดียว

•

เพื่อวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการใชยา etanercept รวมกับการรักษาดวยยา
methotrexate ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษานี้เปนการประเมินความคุมคาจากการสรางแบบจําลองการตัดสินใจ (decision tree model) และ
แบบจําลอง Markov (Markov model) เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลลัพธทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการรักษาดวยยา
etanercept 50 mg ตอสัปดาห โดยวิธีการฉีดเขาใตผิวหนัง รวมกับการรับประทานยา methotrexate 7.5 mg ถึง 20 mg

ตอสัปดาห ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดที่มีความรุนแรงของโรคระดับปานกลางจนถึงรุนแรงมาก โดยมี disease activity
score 28 (DAS28) ≥ 5.1 ผลการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน จะรายงานเปน อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม
(incremental cost-effectiveness ratio หรือ ICER) ซึ่งแสดงในหนวยของบาทตอปสุขภาวะทีเ่ พิ่มขึ้น โดยเพดานความ

คุมคาตามที่คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติกําหนดใหใชอางอิงอยูที่ 120,000 บาทตอปสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น
ตัวแปรที่นํามาใชในแบบจําลองการศึกษานี้ ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยตัวแปรที่เกีย่ วของกับการ
ประเมินผลลัพธทางสุขภาพ นํามาจากผลการศึกษาวิจัยที่ตีพมิ พในวารสารทางการแพทย และสวนขอมูลตนทุนการรักษา
ไดมาจากรายการตนทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ [22] และศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑกระทรวง
สาธารณสุข [23] เปนหลัก
แบบจําลองการศึกษานี้มีทั้งหมด 2 สวน ในสวนแรกเปนการรักษาในชวง 2 ปแรก โดยใชแบบจําลองการตัดสินใจ
(รูปที่ 1) ซึ่งถูกออกแบบใหใกลเคียงกับแนวทางเวชปฏิบัติการใชสารชีวภาพในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด [12] โดยใช
DAS 28 เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการรักษา โดยผลลัพธที่สนใจในชวง 2 ปแรกของการรักษาอยูที่

การเขาสูระยะกําเริบนอย (low disease activity) (DAS 28 < 3.2) และ การเขาสูระยะสงบ (DAS 28 < 2.6) โดยวัด
ผลการรักษาในเดือนที่ 6, 12 และ 24 อยางไรก็ดี เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีขอมูลที่ระบุถงึ ระยะเวลาในการใหสารชีวภาพที่
เหมาะสม ดังนั้นในการศึกษานี้จงึ กําหนดกรอบเวลาในการใหยา etanercept ที่ 24 เดือน หรือ 2 ป และกําหนดใหมีการปรับ
ลดปริมาณยา etanercept ในชวงปแรกตามแนวทางเวชปฏิบัตใิ นไทย โดยผูปวยที่มีการตอบสนองตอการรักษาดวยยา
etanercept รวมกับ methotrexate ไดดีจนเขาสูระยะสงบในปแรก จะกําหนดใหผูปวยสามารถหยุดยาได หากผูปว ย

ตอบสนองไดอยูในระยะกําเริบนอยในชวงปที่หนึง่ จะกําหนดใหปรับลดขนาดยาลงครึง่ นึงและใหตอ เนื่องจนถึงปที่ 2 และใน
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สวนผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษาไดไมดี จะกําหนดใหหยุดการใหยา etanercept และไดรับยาในกลุม DMARDs เพิ่มอีก
หนึ่งชนิดแทน โดยในการศึกษานีก้ ําหนดใหยา sulfasalazine, leflunomide และ ciclosporin จัดเปนยากลุม DMARDs ที่
ใช นอกเหนือจากยา methotrexate เพราะยาทั้งสามเปนยา DMARDs มาตรฐานที่ใชในปจจุบนั [1]
ในแบบจําลองดังแสดงในรูปที่ 1 ผูปวยจะไดรับการรักษาเริม่ ตนดวยยา etanercept 50 mg ตอสัปดาห รวมกับยา
methotrexate 7.5-20 mg ตอสัปดาห หรือ ยา methotrexate 7.5-20 mg ตอสัปดาห โดยกําหนดใหมีผลลัพธที่เปนไปได

ในปแรกคือ
-

คนไขเขาสูระยะกําเริบนอย (DAS 28 < 3.2) ในเดือนที่ 6 และ เขาสูระยะสงบ (DAS 28 < 2.6) ในเดือนที่ 12

-

คนไขเขาสูระยะกําเริบนอยในเดือนที่ 6 แตไมเขาสูระยะสงบในเดือนที่ 12

-

คนไขตอบสนองตอยาไมดีโดยมี DAS 28 ≥ 3.2 ในเดือนที่ 6 แตตอบสนองไดดีและเขาสูระยะ กําเริบนอยใน
เดือนที่ 12

-

คนไขตอบสนองตอยาไดไมดีโดยมี DAS 28 ≥ 3.2 ทั้งในเดือนที่ 6 และ 12

-

หยุดการรักษาเนื่องจากอาการไมพึงประสงคและตอบสนองตอยาไมดี

ในปที่ 2 ของการรักษา กําหนดใหมีผลลัพธที่เปนไปไดคือ
-

คนไขที่เขาสูระยะสงบตั้งแตในชวงปที่ 1 จะยังคงอยูใ นระยะสงบจนจบการรักษาในเดือนที่ 24

-

คนไขที่เขาสูระยะสงบตั้งแตในชวงปที่ 1 แตหยุดการรักษาในชวงปที่ 2 เนื่องจากอาการไมพึงประสงค

-

คนไขที่เขาสูระยะกําเริบนอยและยังไมเขาสูระยะสงบในเดือนที่ 12 แตจะเขาสูระยะสงบในเดือนที่ 24

-

คนไขที่เขาสูระยะกําเริบนอยจนถึงเดือนที่ 24 โดยที่ไมเขาสูระยะสงบจนจบการรักษา

-

คนไขที่อยูในระยะกําเริบนอยในเดือนที่ 12 แตหยุดการรักษา ในชวงปที่ 2 เนื่องจากอาการไมพึงประสงคและ
ตอบสนองตอยาไมดี

-

คนไขที่ตอบสนองตอยาไดไมดใี นปที่ 1 แตตอบสนองไดดีขึ้นจนเขาสูระยะ กําเริบนอยในเดือนที่ 24
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รูปที่ 1: ภาพแสดงแบบจําลองการตัดสินใจชึ่งเปนผลจากการรักษาในชวง 2 ปแรก

หมายเหตุ: LDA = Low disease activity (DAS 28 <3.2)

ในสวนที่ 2 ชวงเวลาหลังจากเดือนที่ 24 ผูปวยทั้งหมดในแบบจําลองจะเขาสูแบบจําลอง Markov (รูปที่ 2) โดย
ผูปวยทั้ง 2 กลุมจะไดรับยาmethotrexate ตอเนื่องในระยะยาวเพื่อปองกันโรคกําเริบ โดยกําหนดใหในกลุมเปรียบเทียบที่ได
ยา methotrexate อยางเดียวจะไดรับยาในกลุม DMARDs เพิ่มเปนเวลาอีก 6 เดือนหากมีอาการกําเริบขึ้น และในกลุมที่
ไดรับยา etanercept รวมกับ methotrexate และตอบสนองตอยาไดดีในชวง 2 ปแรกจะไดรบั etanercept เพิ่มอีกเปน
เวลา 6 เดือนหากโรคกําเริบในชวงติดตามผล สวนกลุมทีต่ อบสนองไดไมดีในชวง 2 ปแรกจะไดรับการรักษาเชนเดียวกับใน
กลุมเปรียบเทียบ และกําหนดระยะเวลาตอรอบ (cycle) ที่ 1 ป โดยในแบบจําลอง Markov นี้กําหนดใหมีสถานะทางสุขภาพ
อยู 4 สถานะไดแก
-

สถานะที่ควบคุมโรคไดดี (control)

-

สถานะที่มีการกําเริบขึ้น (relapse)

-

สถานะที่เกิดทุพพลภาพ (disability)

-

เสียชีวติ (death)
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รูปที่ 2: ภาพแสดงแบบจําลองการตัดสินใจชึ่งเปนผลจากการรักษาในชวง 2 ปแรก

ในการศึกษานี้ วิเคราะหตนทุนประสิทธิผลที่ไดจากกลุมประชากรที่เปนผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดทั่วไป
(established rheumatoid arthritis) ที่เคยไดรับการรักษาดวยยาในกลุม DMARDs มากอนแตตอบสนองไดไมดี ซึง่

กําหนดเปนกรณีฐาน (base case) ในการวิเคราะหนี้ โดยกลุมประชากรดังกลาวนั้นกําหนดตามเกณฑของผูปวยทีม่ ีขอบงชี้ใน
การรับการรักษาดวยสารชีวภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติของสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย [12] ในสวนของตัวแปรความ
นาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพ (transitional probability) ที่นํามาใชในแบบจําลองไดมาจากรายงานผล
การศึกษาของ Klareskog และคณะ [19], van der Heijde และคณะ [24] ชึ่งทั้งสองเปนการรายงานผลการทดลองทาง
คลินิคที่มีชื่อเรียกวา TEMPO อนึ่ง ในการวิเคราะหนี้ เลือกใชตัวแปรที่ไดจากผลการศึกษาดังกลาวเนื่องมาจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) พบวาไมมีผลการวิเคราะหเชิงอภิมานที่รายงานขอมูลประสิทธิผลโดยใช
DAS 28 [13, 16, 17, 25] นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแตละรายงานการทดลองพบวามีอยู 7 งานวิจัยที่ศึกษายา etanercept ทั้ง

ที่ใหเพียงชนิดเดียวและใหรวมกับยา methotrexate แตมีเพียงรายงานผลการทดลองทางคลินิค TEMPO และ COMET
[20, 26] ที่มีการรายงานประสิทธิผลของการรักษาโดยใช DAS 28 เปนตัววัด โดยพบวากลุมประชากรที่เขารวมการทดลองใน
TEMPO เปนกลุมคนไขที่มีลักษณะใกลเคียงกับแนวทางการรักษาในประเทศไทยในปจจุบัน กลาวคือ กลุมคนไขดังกลาวมี

คาเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดโรคขออักเสบรูมาตอยดอยูที่ประมาณ 6 ปและมีประวัติการไมตอบสนองตอยาในกลุม DMARDs
มาแลวอยางนอยหนึ่งชนิด (แตไมมีประวัติไมตอบสนองตอ methotrexate) ดังนั้นจึงใชผลการศึกษา TEMPO เปนตัวแปร
ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพในกรณีฐาน ในสวนของการศึกษา COMET เปนการวิจัยในกลุมคนไขระยะ
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เริ่มแรกโดยมีคา เฉลี่ยระยะเวลาการเกิดโรคอยูที่ 2 ป (early rheumatoid arthritis) ซึ่งการตอบสนองตอการรักษาจะไม
เทากับผูปวยโรคขออักเสบที่เปนมาเปนเวลานาน ดังนั้นจึงไมไดนาํ ผลการศึกษา COMET มาใชในการวิเคราะหกรณีฐานนี้
ในสวนของตัวแปรดานผลลัพธทางสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบรายงานคาอรรถประโยชนจาํ แนกตาม
disease activity ของโรค อยางไรก็ดี Kobelt และคณะ [27, 28] ไดรายงานคาอรรถประโยชนของผูปวยโรคขออักเสบรูมา

ตอยดในประเทศสวีเดนทีว่ ัดจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต Euro Qol (EQ-5D) แลววิเคราะหหาความสัมพันธกับคะแนนที่
วัดไดจากแบบสอบถาม HAQ-DI แลวจําแนกตามความรุนแรงของ disease activity ดังนั้นในการศึกษานี้จงึ อางอิงตัวแปรคา
อรรถประโยชนจากผลการศึกษาของ Kobelt และคณะ โดยมีสมมติฐานวาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวติ ของคนไขเปนผลมา
จากประสิทธิผลของการรักษาเปนหลัก โดยไมพิจารณาถึงผลของเหตุการณไมพึงประสงค (adverse event) ที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาทัง้ 2 แบบ ทั้งนี้เนื่องจากรายงานผลการวิเคราะหแบบอภิมาน พบวาอัตราการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการรักษา
ทั้ง 2 แบบนี้ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

[13, 25] ดังนั้นคาอรรถประโยชนที่ไดจากการรักษาทั้ง 2 ชนิดจึงมีคา

เทากันตาม disease activity
ในการวิเคราะหนใี้ ชมมุ มองทางสังคม (societal perspective) เปนตัวกําหนดประเภทของตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
รักษา ซึง่ ครอบคลุมตนทุนทางตรงทางการแพทย (direct medical cost) ตนทุนทางตรงที่ไมเกี่ยวกับการแพทย และตนทุน
ทางออม และทําการปรับลดทัง้ ตนทุนและประสิทธิผลใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยกําหนดคาปรับลดที่รอยละ 3 รายละเอียด
คาตัวแปรทั้งหมดไดแสดงไวในตารางที่ 1
สมมติฐานหลักในการศึกษานี้ไดแก


ในชวง 2 ปแรก หากคนไขตอบสนองตอการรักษาไดดีแลว disease activity จะไมแยลง



กําหนดใหอัตราการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากยาทัง้ สองชนิดไมแตกตางกัน การจัดการเหตุการณไมพึง
ประสงคชนิดไมรุนแรงสามารถทําไดดวยการลดระดับยา จึงไมมีคา ใชจายในการรักษาเพิ่มเติมจากสวนนี้



กําหนดคาเฉลี่ยคารักษาพยาบาลเนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงโดยการประมาณจากคารักษาโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจเปนหลัก



ในชวงปแรก กําหนดใหคนไขที่หยุดการรักษาหลังจากไดรับยาไปแลว 2 เดือน โดยหลังจากหยุดการรักษา
กําหนดใหคนไขไดรับยาในกลุม DMARDs แทน
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กําหนดใหคาอรรถประโยชนที่ไดจากการรักษา มีความสัมพันธทางตรงกับการเปลี่ยนแปลงของ disease
activity ดังนั้นหากคนไขตอบสนองตอการรักษาไดดีโดยมีคะแนน DAS 28 ที่นอยลง จึงมีคาอรรถประโยชน

เพิ่มขึ้นดวย


กําหนดใหรูปแบบการรักษาที่แตกตางกันไมมีผลชวยลดอัตราการตาย ดังนั้นอัตราการตายจึงกําหนดใหเทากัน
ทั้ง 2 กลุม



กําหนดใหอัตราการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่มกี ารกําเริบมาเปนควบคุมไดดีเทากันทั้งสองกลุม

ในการศึกษานี้ มีการวิเคราะหความไมแนนอนของผลลัพธ (uncertainty analysis) ดวยวิธวี ิเคราะหความไวแบบที
ละตัวแปร (one-way sensitivity analysis) เพื่อพิจารณาความไวของแตละตัวแปรที่สนใจในแบบจําลองการตัดสินใจและ
การวิเคราะหความไมแนนอนแบบความนาจะเปน (probabilistic sensitivity analysis) โดยใช monte carlo simulation
ดวยโปรแกรม Microsoft excel 2007 ทําการสุมตัวแปรช้าํ 10,000 ครั้ง
ตารางที่ 1 แสดงคาตัวแปรทีใ่ ชในแบบจําลองการตัดสินใจ
Parameters input

Values

References

฿9,110.00

Pfizer (internal data)

Methotrexate (2.5 mg) per tablet

฿5.50

[23]

Folic acid (5mg) per tablet

฿0.99

[23]

Sulfazalazine (500mg) per tablet

฿4.40

[23]

Leflunomide (20mg) per tablet

฿74.90

[23]

Ciclosporin (100mg) per tablet

฿154.38

[23]

฿48,819.00

[23]

Creatinine test (per time)

฿71.87

[22]

Liver function test (per time)

฿504.18

[22]

Liver biopsy (per time)

฿361.51

[22]

Cost (fiscal year 2554)
Etanercept (50 mg) per week

1

DMARDs (average cost per year)

฿303.58

[22]

IPD service fee (per day)

฿1,303.36

[22]

Medical service (per visit)

฿71.87

[22]

Nurse consult service (<30 min) (per time)

฿87.96

[22]

Mycobacterium culture (per time)

฿289.64

[22]

MRI Bone/Joint/Extremity 1 part

฿11,581.16

[22]

Rheumatoid factor test - Latex (per time)

฿115.85

[22]

Rheumatoid factor test - Nephelometry (per time)
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) (per time)

฿289.64
฿57.93

[22]
[22]

Physician fee (OPD) (per visit)
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Parameters input

Values

References

฿129.80

[22]

฿14,106.36

[29]

฿434.45

[22]

฿7,206.94

[30]

Cost of transportation (per visit)

฿152.92

[22]

Wage rate (per day)

฿215.00

Ministry of Labour

Utility_Achieve LDA

0.72

[27, 28]

Utility_Remission MTX

0.78

[27, 28]

Utility_Remission ETN+MTX

0.78

[27, 28]

Utility_Not achieve LDA

0.45

[27, 28]

Utility_Stop treatment in yr 1

0.45

[27, 28]

Low disease activity 6 months_MTX
Low disease activity 6 months_ETN+MTX
Remission 6 months_MTX
Remission 6 months_ETN+MTX
Low disesase activity 1 yr_MTX
Low disease activity 1 yr_ETN+MTX
Remission 1 yr_MTX
Remission 1 yr_ETN+MTX
Low disease activity 2 yr_MTX
Low disease activity 2 yr_ETN+MTX
Remission 1 yr_MTX
Remission 1 yr_ETN+MTX
Mortality risk of RA
Disability rate_MTX
Disability rate_ETN+MTX
Disease flare up rate_ MTX
Disease flare up rate_ ETN+MTX
Response rate from relapse to control

0.25
0.47
0.15
0.32
0.37
0.59
0.22
0.43
0.39
0.69
0.26
0.54
1.6
0.33
0.28
0.22
0.13
0.5

[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[19, 24]
[31]
[7]
[32]
[33]
[34]
[35]

Discount rate

3%

[36]

CBC (+ diff. + RBC morphology + plt count) by automation (per time)
Cost of treating respiratory infection (by DRG) (per time)
X-ray (mobile x-ray) (per time)
Cost of hospitalization due to RA (per visit)

Utility

Efficacy (% achieve) for base case

* หมายเหตุ: 1คายา DMARDs ไดมาจากการคาเฉลี่ยราคายา sulfasalazine, leflunomide และ ciclosporin หากรักษาในขนาดมาตรฐาน

การวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณ (budget impact analysis)
ผลกระทบดานงบประมาณถูกคํานวณเฉพาะคนไขที่ถูกวินิจฉัยวาเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดทตี่ อบสนองตอยา
methotrexate ชนิดเดียวไดไมดีและมีความรุนแรงของโรคอยูในระดับปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไป (DAS 28 ≥ 5.1) [37] โดย

พิจารณาแยกภายใตสถานการณการรักษาหากไมมกี ารใชยา etanercept เปรียบเทียบกับสถานการณที่มีการใชยา
etanercept โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาถึงผลกระทบในชวงเวลา 5 ป โดยกําหนดผูปว ยที่ตรงตามเกณฑในการรับยา
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etanercept ทั้งหมดไดรับยาในปแรก และในปที่ 2 กําหนดใหเฉพาะกลุมคนไขที่อยูใ นระยะกําเริบนอยแตยงั ไมเขาสูระยะสงบ
(DAS 28 <3.2 แต ≥2.6) และคนไขที่เขาสูระยะสงบและหยุดยาแลวแตมีอาการกําเริบใหม

รวมถึงผูปวยกลุมใหมที่เพิง่ ไดรับ

การรักษาไดรับยา etanerceptในปที่ 2 โดยคนไขที่เขาสูระยะสงบในปที่ 1 สามารถหยุดยา etanercept ได และคนไขที่ให
ยา etanercept ไป 1 ปแลวพบวาตอบสนองไมดี จะใหหยุดยาในปที่ 2 เชนเดียวกัน ในปที่ 3-5 จะคิดเฉพาะคนไขที่อยูใ น
ระยะสงบและเกิดอาการกําเริบใหมหลังหยุดยาและผูปวยกลุมใหมเทานั้น โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุม
สถานการณปจ จุบันที่คนไขจะใชไดเฉพาะยาในกลุม DMARDs เทานั้น
ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหที่แสดงไวในตารางที่ 2 พบวาคาใชจายในการรักษาทัง้ หมดตลอดชีพทีเ่ กิดจากยา
methotrexate อยูที่ 926,126 บาท และคาใชจา ยจากการใชยา etanercept รวมกับยา methotrexate อยูที่ 1,363,047

บาท โดยมีคา ใชจา ยสวนเพิ่มอยูท ี่ 436,851 บาท ในสวนของปสุขภาวะที่ไดจากยา methotrexate อยูที่ 5.20 ปสุขภาวะ
และ จากยา etanercept รวมกับยา methotrexate อยูที่ 5.86 ปสุขภาวะ โดยมีปสุขภาวะสวนเพิ่มอยูที่ 0.66 อัตราสวน
ตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มตอปสขุ ภาวะ (ICER) อยูที่ 662,168 บาท
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มตอปสุขภาวะ
Base case rheumatoid arthritis

คาใชจายทั้งหมด (Cost)(บาท)
Methotrexate (MTX)

926,126

Etanercept+methotrexate (ETN+ MTX)

1,363,047

คาใชจายสวนเพิ่ม (Incremental cost)

436,851

ผลลัพธทีได จากการรักษาทั้งหมดแสดงในหนวยปสุขภาวะ (QALY)
Methotrexate (MTX)

5.20

Etanercept+methotrexate (ETN+ MTX)

5.86

ปสุขภาวะสวนเพิ่ม (Incremental QALY)

0.66

อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มตอปสุขภาวะ (ICER)

662,168
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ผลการวิเคราะหความไมแนนอนดวยวิธี one-way sensitivity analysis
จากการวิเคราะหความไวของตัวแปรพบวาคายา etanercept เปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวน
ตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่มมากทีส่ ุด โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่รอยละ 10 สงผลใหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลมีคาอยู
ในชวง 555,308 ถึง 758,989 บาท ตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ คาอัตราปรับลด อัตรากําเริบหลังชวงเวลา 2 ปของกลุม
เปรียบเทียบ และ คาอรรถประโยชน ตามลําดับ ดังแสดงไวในรูปที่ 3
รูปที่ 3 แผนภูมิแทงแสดงผลการวิเคราะหความไมแนนอนของตัวแปรดวยวิธี one-way sensitivity analysis เพื่อแสดงอิทธิพลของตัวแปรแต
ละตัวตออัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม

การวิเคราะหความไมแนนอนดวยวิธี probabilistic sensitivity analysis
จากการวิเคราะหความไมแนนอนดวยวิธี probabilistic sensitivity analysis โดยการสุมตัวแปรซ้ํา 10,000 ครั้ง
เพื่อพิจารณาถึงความไมแนนอนของตัวแปรที่สงผลตอคาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม และโอกาสในการเกิดความ
คุมคา ที่เพดานความคุมคาหรือระดับความเต็มใจจาย (willingness to pay) ตางๆ (รูปที่ 3) จากผลการวิเคราะหพบวาการ
รักษาดวยยา etanercept รวมกับยา methotrexate จะมีโอกาสคุมคาที่เพดานความคุมคาหรือระดับความเต็มใจจาย
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ตั้งแตประมาณ 500,000 บาทขึน้ ไป อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในบริบทของประเทศไทย ณ ขณะนี้ ยังไมพบความคุมคาจาก
การรักษาดวยรูปแบบดังกลาว
รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการวิเคราะหความไมแนนอนดวยวิธี probabilistic sensitivity analysis
(บน) ภาพแสดงระดับความคุมคาที่ยอมรับได (cost-effectiveness acceptability curve) โดยแกนตั้งแสดงความนาจะเปนที่การ
ใชยา etanercept รวมกับยา methotrexate จะคุมคา และแกนลางแสดงระดับเพดานความคุมคา ณ จุดตางๆ
(ลาง) ภาพแสดงระนาบตนทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness plane) โดยแกนตั้งแสดงตนทุนสวนเพิ่ม และแกนนอนแสดงปสุข
ภาวะสวนเพิ่ม
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การวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณ (budget impact analysis)
ในการวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณ จํานวนคนไขที่ตรงตามเงื่อนไขในการรับยา etanercept มีอยูประมาณ
857 ราย วิธีการประมาณจํานวนคนไขตามเงื่อนไขการรับยาแสดงไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงการประมาณจํานวนคนไขที่ตรงตามเงื่อนไขในการรับยา etanercept
ประชากรไทยทั้งหมด
ความชุกของผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดในไทย
อัตราผูปวยเขาถึงการรักษา
อัตราผูปวยที่ตอบสนองตอ methotrexate ไมดี
DAS28 >5.1 (moderate to severe)
จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขการรับยา etanercept

ขอมูล
63,000,000
0.30%
50.00%
16.20%
5.60%

การคํานวณ

Reference
[38]
[1]
Expert opinion
[37]
[37]

189,000
94,500
15,309
857
857

ผลกระทบดานงบประมาณจากยา etanercept ในปแรกอยูที่ประมาณ 364 ลานบาท ในปที่ 2 อยูที่ 90 ลานบาท
ในปที่ 3, 4 และ 5 อยูที่ 27, 25 และ 24 ลานบาท รวมผลกระทบดานงบประมาณใน 5 ปอยูที่ประมาณ 532 ลานบาท หรือ
เฉลี่ยอยูที่ 177 ลานบาท (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4: แสดงผลกระทบดานงบประมาณทั้งหมดในชวงเวลา 3 ป และจํานวนคนไขที่ใชยา etanercept ไดในแตละป
Total patients eligible for
etanercept

Budget impact in year 1

Total budget impact
(million THB)
364

Budget impact in year 2

90

191

Budget impact in year 3

27

57

Budget impact in year 4

25

54

Budget impact in year 5

24

52

Total budget impact (5 years)

532

Mean budget impact in 5 yrs

177

857
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อภิปรายผล
ในการศึกษานี้พบวาการรักษาดวยยา etanercept รวมกับยา methotrexate ยังไมมีความคุม คาทาง
เศรษฐศาสตรเมื่อพิจารณากับบริบทในประเทศไทย ถึงแมจะมีขอมูลที่แสดงประสิทธิผลจากการรักษาดวยยา etanercept
รวมกับยา methotrexate ที่เหนือกวาการรักษาดวยยา methotrexate อยางเดียว ทั้งในแงการดําเนินของโรคที่วดั ดวย
DAS 28 รวมถึงผลทางรังสีวิทยาที่แสดงฤทธิใ์ นการชะลอการทําลายขอ [19, 20] ทั้งนี้ เนื่องจากยังไมมีหลักฐานทีเ่ พียงพอที่

แสดงถึงประโยชนและประสิทธิผลในระยะยาวจากการใหยา etanercept โดยเฉพาะอยางยิง่ ในแงการลดความพิการของ
ผูปวยจากโรคขออักเสบรูมาตอยด เพราะการทําลายของขอเกิดขึน้ ในระยะยาวและมีผลโดยตรงตอการทํางานของขอจน
นําไปสูการเกิดทุพพลภาพของผูป วย [6, 39, 40] อยางไรก็ดีผลการศึกษาระดับประชากรในประเทศสวีเดนพบวาอุบตั ิการณ
การเกิดทุพพลภาพที่เกีย่ วของกับโรคขออักเสบรูมาตอยดมีจาํ นวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบในชวงเวลากอนและหลังการใช
สารชีวภาพในเวชปฏิบัตจิ ึงสามารถประมาณไดวาสารชีวภาพอาจมีสวนชวยลดอุบัตกิ ารณการเกิดทุพพลภาพในผูปวยโรคขอ
อักเสบรูมาตอยดไดถึง 14% [41]
ในการวิเคราะหนี้ ตัวแปรที่นํามาใชในการประเมินประสิทธิผลการรักษา ไดมาจากผลการวิจยั ทางคลินิคที่ศึกษาใน
กลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม คนไขตามแนวทางเวชปฏิบัติของไทย [12, 19] กลาวคือคนไขมีประวัติทตี่ อบสนอง
ตอยาในกลุม DMARDs มาตรฐานไดไมดี และมีความรุนแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก ดังนั้นสัดสวนคนไขที่
ตอบสนองตอยาที่รายงานในผลการศึกษาดังกลาวจึงนาจะมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับในประเทศไทย และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหความคุมคาที่ไดจากการศึกษานี้ พบวามีความแตกตางจากผลการศึกษาในสวีเดนซึง่ มีการวิเคราะหภายใตรูปแบบ
การใหการรักษาทีค่ ลายคลึงกันแตกลับพบวาการรักษาดวยยา etanercept รวมกับยา methotrexate มีความคุม คาทาง
เศรษฐศาสตร [28] ในสวนของการวิเคราะหความไมแนนอนดวยวิธี one-way sensitivity analysis พบวาตัวแปรคายา
etanercept เปนตัวแปรหลักที่มอี ิทธิพลสูงตอคาตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับผลการวิเคราะหใน

ประเทศญี่ปุน [42]
ในการศึกษานี้มีขอจํากัด ไดแก การไมรวมความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดจากการใชยาในระยะยาวเชน
มะเร็งตอมน้ําเหลือง มะเร็งปอด [1, 21] ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาพบวาอัตราการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรุนแรง
และไมรุนแรงจากยา etanercept ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [43] นอกจากนี้การศึกษาในระดับประชากรเพื่อ
ติดตามอุบัตกิ ารณการเกิดโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองในกลุม คนไขโรคขออักเสบรูมาตอยดที่ใชยาใหกลุม TNF-α inhibitor ใน
ประเทศฝรั่งเศส พบวาการใชยาในกลุมดังกลาวมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองสูงขึน้ ถึง 3 เทา ยกเวนยา
etanercept ที่ไมเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกลาว [44] ขอจํากัดอีกประการหนึง่ คือ ในการศึกษานี้ไมไดครอบคลุมถึง

ประโยชนที่ไดรับจากยา etanercept ในการลดอัตราการตายทัง้ จากตัวโรคเอง และจากภาวะแทรกซอนตางๆในระยะยาว
14

ถึงแมวาจะมีหลักฐานงานวิจัยในปจจุบันซึง่ บงชีถ้ ึงประโยชนในแงดังกลาวจากยาในกลุมสารชีวภาพ [8] แตยังไมมีการศึกษา
เฉพาะสําหรับยา etanercept ในขณะนี้ และขอจํากัดประการสุดทายคือ คาอรรถประโยชนที่ใชในการศึกษานี้ไดมาจาก
สมมติฐานและการประมาณผลจากงานวิจัยที่ทาํ ในกลุมประชากรอื่น ดังนั้นคาที่ไดจึงอาจมีความแตกตางหากมีการมีการวัด
ในกลุมประชากรไทย
สรุปผลและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ถึงแมวาผลการศึกษานี้พบวาการรักษาดวยยา etanercept รวมกับยา methotrexate จะยังไมมีความคุม คาใน
บริบทประเทศไทยในปจจุบัน แตเนื่องจากโรคขออักเสบรูมาตอยดเปนโรคเรื้อรังและกอใหเกิดภาระทางสังคม และ
เศรษฐศาสตร ใหระยะยาว ผูกําหนดนโยบายจึงควรพิจารณาถึงปจจัยดังกลาวรวมดวย ทั้งนีก้ ารรักษาผูปว ยโรคขออักเสบรูมา
ตอยดอยางเหมาะสม จะชวยลดการเกิดทุพพลภาพถาวรในภายหลังได และชวยใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ
ดังนั้นควรมีการทบทวนการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลอีกครั้งในอนาคต หากมีหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงประสิทธิผลใน
ระยะยาวที่ไดจากการรักษา เพื่อใหไดขอมูลที่ชว ยในการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทย
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