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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อประเมินตนทุน-ประสิทธิผลของวิธีการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญทีม่ภีาวะเมด็เลือดขาวนิวโทรฟลต่ํา

รวมกับมีไขกลุมความเสีย่งนอยในบริบทของประเทศไทย วิธีการวิจัย: การวิจัยใชแบบจําลองตนไมการตัดสินใจ (decision 

tree) เพื่อเปรียบเทียบ 3 ทางเลือกในการรักษา คือ 1) ยาฉีด ceftazidime ในโรงพยาบาล 2) ยารับประทาน ciprofloxacin 

รวมกับ amoxicillin-clavulanate ในโรงพยาบาล 3) ยารับประทาน ciprofloxacin รวมกับ amoxicillin-clavulanate โดยจําหนาย

ผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติคือ ภายใน 48 ชัว่โมง การศึกษานี้ใชมุมมองของผูใหบริการในการวิเคราะห ดังน้ันจึง

พจิารณาเฉพาะตนทุนทางตรงที่เก่ียวของกับการรักษาเทาน้ัน ขอมูลดังกลาวไดจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยปรับตนทุนให

อยูในคาของป 2555 ตัวแปรผลลัพธการรักษาไดจากการทบทวนวรรณกรรมและความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยประสิทธิผลถูก

วดัในรูปของคร้ังสุขภาวะการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไข (Quality Adjusted Febrile Neutropnia Episode: 

QAFNE) ใน 1 รอบการรักษาหรือ 30 วัน การศึกษานี้วิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental Cost-

Effectiveness Ratio; ICER) และวิเคราะหความไวแบบทางเดียว (one-way sensitivity analysis) ผลการวิจัย: ทางเลือกที่ 3 

มีตนทุนต่ําที่สุดเทากับ 4,804 บาทและประสิทธิผลดีที่สุดเทากับ 0.5955 QAFNE เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และ 

3 ชวยประหยัดเงินได 10,667 และ 16,181 บาทตอ QAFNE ตามลําดับ ผลการวเิคราะหความไวพบวา คาอรรถประโยชนการ

ใหยาฉีดปฏิชีวนะในโรงพยาบาล คาอรรถประโยชนการใหยารับประทานปฏิชีวนะในโรงพยาบาล และระยะเวลาการใหยา

รับประทานปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมีผลตอคาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม สรุป: การใหยารับประทาน ciprofloxacin 

รวมกับ amoxicillin-clavulanate ในโรงพยาบาล หรือการใหยารับประทาน ciprofloxacin รวมกับ amoxicillin-clavulanate โดย

จาํหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติภายใน 48 ชั่วโมง อาจเปนทางเลือกใหมทีม่ีตนทุนต่ําและมีประสิทธิผลทีดี่ใน

การรักษาผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมความเส่ียงนอยในบริบทของประเทศไทย 
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บทนํา 
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ ํารวมกับมีไข 

(febrile neutropenia ) คือ ภาวะทีม่ีจํานวนเม็ดเลือดขาว

ชนิดนิวโทรฟล (neutrophils) รวมทั้งแบนดฟอรม (band 

forms) นอยกวา 500 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร (ลบ.ม

ม.) หรือมีแนวโนมจะลดจํานวนลงจนต่ํากวา 500 เซลลตอ

ลบ.มม.ใน 48 ชั่วโมงรวมกับมีไข คือ วัดอุณหภูมิของ

รางกายทางปากไดมากกวาหรือเทากับ 38.3 องศา

เซลเซียสครั้งเดียวหรือวัดไดอุณหภูมิมากกวาหรือเทากับ 

38.0 องศาเซลเซียสเปนเวลานานกวา 1 ชัว่โมง (1) ภาวะ

นี้เปนภาวะแทรกซอนจากการรักษาดวยยาเคมีบําบัดและ

รังสีรักษาในผูปวยมะเร็ง ผูปวยภาวะน้ีจะมีลักษณะทาง

คลินิกแตกตางกันมากและมกีารพยากรณโรคทีห่ลากหลาย 

จึงมีการจัดกลุมผูปวยเปนกลุมความเสี่ยงมากและความ

เสี่ยงนอยตอการเกิดอาการแทรกซอนจนถึงขั้นเสียชีวิต

จากการติดเชื ้อ แบบประเมิน The Multinational 

Association for Supportive Care in Cancer Risk index 

(MASCC risk index) ถูกใชอยางแพรหลาย (2) จาก

การศึกษาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2546 โดยใชแบบวัด

ดังกลาวพบผูปวยกลุมความเสี่ยงนอยประมาณรอยละ 40 

(3) ซึ ่งถือเปนจํานวนที ่คอนขางสูงพอสมควร The 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) ป 

2010 ไดแนะนําใหรักษาผูปวยทีม่ีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว

โทรฟลต่ํารวมกับมีไขโดยการใหยาปฏิชีวนะกอนทราบเชื้อ 

(empirical antibiotic) ในผูปวยกลุมความเสี่ยงนอย

สามารถรักษาโดยใหยาปฏิชีวนะแบบฉีดเขาทางหลอด

เลือดดําในโรงพยาบาล หรือการใหยารับประทานโดยให

จําหนายผูปวยเร็วกวาปกติ (early hospital discharge) 

หรือรักษาแบบผูปวยนอกก็ไดทัง้นีข้ึน้กับอาการและความ

รุนแรงของการตดิเชือ้ (1) 

ยาปฏิชีวนะที่ใชไดในการรักษาผูปวยทีเ่กิดภาวะ

น้ี คือ ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมแบคทีเรียแกรมลบรูปแทงที่

สําคัญคือ เชือ้ Pseudomonas aeruginosa การวิเคราะห

อภิมาน (meta-analysis) พบวา ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่

สามารถใชเพียงชนิดเดียวในการรักษาผูปวยกลุมนี้ คือ 

ceftazidime, piperacillin/tazobactam, imipenem และ 

meropenem (4) สวนยารับประทานที ่พบวามี

ประสิทธิภาพดี คือ ยากลุม fluoroquinolones รวมกับยา 

amoxicillin clavulanate โดยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานมี

อัตราการลมเหลวของการรักษาไมแตกตางจากยา

ปฏิชีวนะชนิดฉีด (5) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่มี

การศึกษาในการรักษาผู ปวยกลุ มความเสีย่งนอย คือ 

amoxicillin clavulanate รวมกับ ciprofloxacin ซึ่งพบวา

เมื ่อใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานแบบ

ผูปวยในและผูปวยนอก พบวามีอัตราการรักษาสําเร็จไม

แตกตางกัน (6) หรือเมือ่เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะชนิด

ฉีดในโรงพยาบาลกับการใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน

แบบใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ ก็มี

อัตราการรักษาสําเร็จไมแตกตางกันเชนเดียวกัน (7) 

สําหรับประเทศไทย การรักษามาตรฐานยังคงเปนการ

รักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเปนหลัก สมาคมโรคติดเชื้อ

แหงประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2548 แนะนํายาปฏิชีวนะชนิดฉีด คือ ceftazidime 

และยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน คือ ciprofloxacin รวมกับ 

amoxicillin-clavulanate (8) ซ่ึงคลายคลึงกับคําแนะนําของ 

IDSA ในป 2010 

 การศึ กษา ในต า งประ เทศด านต นทุ นค า

รักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร

ฟลต่ ํารวมกับมีไข พบวา ตนทุนคารักษาทั ้งหมด (total 

cost) สวนใหญ (รอยละ 36 – 80) มาจากคาใชจายในการ

นอนโรงพยาบาล (hospitalization cost) (9-11) และตนทุน

คารักษาพยาบาลแบบผูปวยในเปนสองเทาของผูปวยนอก 

(6) ตามแนวทางการรักษาน้ันผูปวยกลุมความเส่ียงนอย

สามารถใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานหรือ

ใหการรักษาโดยใหจําหนายผู ปวยเร็วกวาปกติได จึงมี

การศึกษาดานตนทุนประสิทธิผลในตางประเทศเพื่อหาทาง

เลือกที่คุมคาที่สุดในการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญทีม่ีภาวะ

เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไขกลุมความเส่ียงนอยในประเทศ

แคนาดาโดยใชมุมมองผู ใหบริการ (12) การศึกษา

เปรียบเทียบ 4 ทางเลือกไดแก 1) การใหยาปฏิชีวนะชนิด

ฉดีในโรงพยาบาล 2) ใหผูปวยกลับบานเร็วหลังจากสังเกต

อาการในโรงพยาบาล 24-48 ชั่วโมงแลวใหยาปฏิชีวนะ

ชนิดรับประทานกลับบาน (early hospital discharge) 3) 

การใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่บาน 4) การใหยาปฏิชีวนะ

ชนิดรับประทานที่บาน พบวาการใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่

บานมีความคุมคาทางคลินิกมากกวาทางเลือกอื่น โดยที่

การใหยาปฏิชีวนะทั ้งชนิดฉีดและชนิดรับประทานนอก

โรงพยาบาลนัน้เปนวิธีที่มีตนทุนทีต่่าํกวาแตมีประสิทธิผล

ในการรักษาที ่สูงกวาการรักษาในโรงพยาบาล สวนใน

ประเทศไทยยังไมมีการศึกษาถึงความคุมคาทางการแพทย

ของการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญทีม่ีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว

โทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมผูความเส่ียงนอย  
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ดังนั้น ผู วิจัยจึงตองการศึกษาเพื่อหาทางเลือก

การรักษาที ่มีความคุ มคาทางการแพทยที ่สุดโดยการ

พิจารณาทั้งในสวนตนทุนและประสิทธิผลในมุมมองของผู

ใหบริการในการรักษาผูปวยกลุมน้ีในบริบทของประเทศ

ไทย ทางเลือกทีศ่ึกษาประกอบดวย ทางเลือกที่ 1 คือ การ

ไดรับยา ceftazidime ชนิดฉดี (HospIV) ทางเลือกที่ 2 คือ 

การไดรับยา ciprofloxacin ชนิดรับประทานรวมกับ 

amoxicillin-clavulanate (HospPO) ซึง่ทัง้สองทางเลือกนี้

เปนการรักษาแบบผู ปวยใน และเปนไปตามบริบทของ

ประเทศไทย ซึ่งสมาคมโรคติดเชื ้อแหงประเทศไทยและ

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ไดกําหนดไวให

แนวทางในการรักษาผูปวยมีไขที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว

โทรฟลต่าํกลุมความเสีย่งนอย สวนทางเลือกที่ 3 คือ การ

ไดรับยารับประทานเหมือนทางเลือกที่ 2 แตใหผูปวยออก

จากโรงพยาบาลภายใน 48 ชัว่โมงหลังหายจากไข หรือมี

อาการทางคลินิกคงที่และมีอาการดีขึ้นแลวหรือการใหยา

แบบใหจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ 

(EarlyD/C) ซ่ึงเปนทางเลือกตามคําแนะนําของ IDSA ในป 

2010 ที่อาจนํามาใชไดในประเทศไทยได การวิเคราะห

ตนทุนและประสิทธิผลใชแบบจําลองแผนภาพตนไมการ

ตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่คุมคาที่สุดในบริบทของประเทศ

ไทย 

  

วิธีการวิจัย 

ทางเลือกการรักษาที่เปรียบเทียบ 

  การศึกษานี้เปนการประเมินตนทุน-ประสิทธิผล

เพื อ่ประเมินความคุ มค าทางเศรษฐศาสตร โดยใช

แบบจําลองแผนภาพตนไมการตัดสินใจ (decision tree 

modeling) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซ่ึงดัดแปลงมาจากการศกึษา

ของ Teuffel และคณะป 2011 (12) รวมกับการพิจารณา

ของผูเชี่ยวชาญในมุมมองของผูใหบริการ แบบจําลอง

แสดงการเปรียบเทียบ 3 ทางเลือกในการรักษาผูปวย

มะเร็งผูใหญที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมี

ไขกลุมความเสี่ยงนอย ซึ่งเปนการใหยาปฏิชีวนะกอน

ทราบชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุ ไดแก 

1) ให ceftazidime ขนาด 2 กรัมทุก 8 ชัว่โมง 

ชนิดฉดีเขาหลอดเลือดดําในโรงพยาบาลเปนเวลา 3 วันใน

ผูปวยที่ไดรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (HospIV) 

2) ให amoxicillin clavulanate ขนาด 625 

มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง รวมกับ ciprofloxacin ขนาด 500  

มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมงชนิดรับประทานในโรงพยาบาล

เปนเวลา 3 วันในผูปวยที่ไดรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

(HospPO)  

3) ให amoxicillin clavulanate ขนาด 625 

มิลลิกรัม ทุก 8 ชัว่โมง รวมกับ ciprofloxacin ขนาด 500 

มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมงชนิดรับประทานและสังเกตอาการ

เปนเวลา 48 ชั่วโมงในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการคงที่และไม

มีไขจะใหผูปวยกลับบานและนํายาไปรับประทานตอที่บาน

อีก 3 วันรวมเปนเวลา 5 วัน หรือการรักษาโดยการใหยา

ปฏิชีวนะชนิดรับประทานแบบใหจําหนายผู ปวยจาก

โรงพยาบาลเร็วกวาปกติ (early hospital discharge; 

EarlyD/C)  

แตละทางเลือกลวนมีโอกาสของการรักษาสําเร็จ

โดยไมต อง เป ลี ย่น สูตรยา  และการ รักษาลม เหลว

จําเปนตองเปลี่ยนสูตรยา นอกจากนี้การรักษาสําเร็จและ

การรักษาลมเหลวของแตละทางเลือกยังมีโอกาสเกิดการ

ติดเชือ้ในโรงพยาบาลที่แตกตางกันดวย เมื่อมีการเปลี่ยน

สูตรยาจะใชยาฉีด imipenem ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 6 

ชัว่โมง (สูงสุด 2 กรัมตอวัน) สําหรับทางเลือกที ่3 เมื่อ

รักษาลมเหลว ผูปวยจะมีโอกาสกลับหรือไมกลับเขารักษา

ตัวซ้ําในโรงพยาบาล ยาปฏิชีวนะที ่ใชในทางเลือกที ่ 1 

HospIV และทางเลือกที่ 2 HospPO มีที่มาจากคําแนะนํา

ของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยและสมาคมโลหิต

วิทยาแหงประเทศไทย (8) และในทางเลือกที่ 3 EarlyD/C 

มีที่มาตามคําแนะนําของ IDSA ในป 2010 (1)  

ขอมูลที่ใชในแบบจําลองประกอบดวยตัวแปรดาน

ตนทุน   ตัวแปรที่เกี่ยวของกับโอกาสของการเกิดผลลัพธ

ทางคลินิกที่แตกตางกันในแตละทางเลือก และประสิทธิผล

ของแตละทางเลือก ขอมูลเหลาน้ีไดจากการทบทวน

วรรณกรรมในวารสารวชิาการ และความคิดเห็นของแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานเคมีบําบัดและรังสีวิทยาจาํนวน 4 ทานจาก

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีในกรณีทีไ่มสามารถหาขอมูลได

อยางครบถวน ตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง ประกอบดวย 

ความนาจะเปนของผลลัพธทางคลินิกแตละ

ประเภท 

1. ความนาจะเปนของการลมเหลวในการรักษา 

  กา รทบ ท วนว รรณกรรม อย า ง เ ป น ร ะบ บ 

(systematic review) ในอดีตไดรวบรวมการศึกษาเชิง

ทดลองแบบสุม ซ่ึงเปรียบเทียบการใชยาปฏิชีวนะชนิด

รับประทานกับชนิดฉีดในรักษาผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ด
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เลือดขาวนิวโทรฟลต่ ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอย 

(13) จากงานวิจัยดังกลาวผู วิจัยคัดเลือกงานวิจัยที ่

เกี่ยวของจํานวน 4 การศึกษา (7, 14-16) ซึ่งมีการใชยา

ปฏิชีวนะที่ผูวิจัยสนใจและนําขอมูลความนาจะเปนในการ

เกิดความลมเหลวในการรักษามาใชในแบบจําลองของ

การศกึษาน้ี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

2. ความนาจะเปนของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

ก า ร ติ ด เ ชื ้อ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล  (nosocomial 

infection) เปนการติดเชื้อที่ผูปวยไดรับเชื้อขณะที่รักษาอยู 

ในโรงพยาบาล โดยที่ผูปวยไมมีอาการติดเชื้อนั้นมากอน 

หรือไมไดอยูในระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ ขณะเร่ิมเขารับ

การรักษาในโรงพยาบาล สวนอาการของการติดเชื้อน้ัน 

 

 
                    รูปที่ 1. แบบจาํลองแผนภาพตนไมการตดัสินใจ ดัดแปลงจากการศกึษาของ Teuffel และคณะ (12) 
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อาจปรากฏในขณะทีผู่ปวยยูในโรงพยาบาลหรือออกจาก

โรงพยาบาลแลวภายในระยะฟกตัวของโรคดังกลาว กรณี

ที่ไมทราบระยะฟกตัวจะใชระยะเวลาหลังรับไว 48 ชัว่โมง 

ดังน้ัน ผูปวยในทุกทางเลือกมีโอกาสเกิดการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลเทาเทียมกัน เชนเดียวกับผูปวยในทางเลือก

ที่ใหยาปฏิชีวนะแบบใหจําหนายออกจากโรงพยาบาลเร็ว

กวาปกติ (early hospital discharge) ซึ่งไดรับการ

พิจารณาใหออกจากโรงพยาบาลหลังมีอาการคงที่ใน 48 

ชัว่โมง อัตราการติดเชือ้ในโรงพยาบาลของประเทศไทย

อางอิงจากการศึกษาของ สมหวัง ดานชัยวิจิตรและคณะ 

พ.ศ. 2550 ซ่ึงพบอัตราชุกที่รอยละ 6.5 (17) ดังน้ัน ความ

นาจะเปนของการติดเชือ้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย

เทากับ 0.065 

3 .  ความน าจะ เปนในการกลับเข า รักษาตั ว ซ้ ํา ใน

โรงพยาบาล  จากแผนภาพตนไมรูปที่ 1 เมือ่พิจารณา

ตามความเห็นจากผู เชี ่ยวชาญ ผู ปวยในทางเลือกที ่ 3 

EarlyD/C จะกลับเขารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาลทุกราย

เมือ่ลมเหลวในการรักษา 

ตัวแปรดานตนทุน 

การศึกษานี้เปนการวิเคราะหจากมุมมองของผู

ใหบริการ ดังนัน้ตนทุนที่พิจารณา คือ ตนทุนทางตรงที่

เก่ียวของกับการรักษา (direct medical cost) เทาน้ัน โดย

ตนทุนที่เก่ียวของ ไดแก คายาปฏิชีวนะ ซึ่งใชขอมูลราคา

อางอิงจากศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวง

สาธารณสุข (18) นอกจากนี้ ราคายาต่ําสุดที่ผูวิจัยใชเปน

ขอมูลจากราคายาอางอิงที่มีราคาต่ําที่สุด สวนคาสูงสุดจะ 

  

 

   ตารางที่ 1. สรุปตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง  

 

ตัวแปร คาเฉล่ีย ชวงของการ

วิเคราะหความไว 

แหลง

อางอิง 

ความนาจะเปนของการเกิดเหตกุารณ  

อัตราการเกิดความลมเหลวในการรักษา    

       กลุมที่รักษาดวยยาปฏิชีวนะแบบฉีดในโรงพยาบาล (HospIV) 0.311 0.271-0.351 (14, 16) 

       กลุมที่รักษาดวยยาปฏิชีวนะแบบรับประทานในโรงพยาบาล  

             (HospPO) 

0.229 0.205-0.253 (14-16) 

       กลุมที่รักษาดวยยาปฏิชีวนะแบบรับประทานใหจําหนายผูปวย 

               จากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ (EarlyD/C) 

0.152 0.108-0.196 (7) 

อัตราการกลับเขารักษาตวัซํ้าในโรงพยาบาล  1  a 

อัตราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 0.065 0.04-0.09 (17) 

ความเสี ่ยงสัมพัทธของการติดเชื ้อในโรงพยาบาลในกรณีใหยา

รับประทานแบบผูปวยนอก 

0.1 0.075-0.125 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ตนทุนคารักษาพยาบาล (บาท) 

 

คาใชจายในการรักษาตวัในโรงพยาบาลตอวัน 380 304-456 (20, 21, 

30) คาตรวจทางหองปฏบิตักิารขณะนอนโรงพยาบาล 848 678-1018 

คาบริการผูปวยนอกตอวัน 512 410-614 

คายาปฏิชีวนะแรกเร่ิมชนิดฉีดตอวัน (ceftazidime) 142 106-1072 (18, 19, 

21) คายาปฏิชีวนะชนิดฉีดอันดับรอง (second-line) ตอวนั (imipenem) 1499 960-2543 

คายาปฏิชีวนะแรกเร่ิมชนิดรับประทานตอวัน (amoxicillin clavulanate 

รวมกับ ciprofloxacin) 
28 21 – 266 
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ตารางที่ 1. สรุปตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง (ตอ) 

พารามเิตอรเก่ียวกับเวลา (วัน)  

ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในโรงพยาบาล 6 3-12 (14, 16) 

ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในโรงพยาบาล 6 3-12 (14-16) 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพื ่อใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานให

จาํหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ 
2 1-4 (7) 

ระยะเวลาการรักษาแบบผูปวยนอกดวยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานให

จาํหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ 
3 1.5-6 (7) 

ระยะเวลาการรักษาทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เกิดอาการแทรกซอนของการตดิเชือ้
b
 7 3.5-14 a 

ระยะเวลาการรักษาทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เกิดการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 12 6-24 (31) 

ชวงเวลาทีจ่ะเกิดอาการแทรกซอน  3 1.5-6 (14, 15) 

ชวงเวลาทีจ่ะเกิดอาการแทรกซอนที่บานของการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ

ชนิดรับประทานใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ 
1 0.5-2 (12) 

a: ความเห็นของผูเชีย่วชาญของโรงพยาบาลมะเร็งลพบรุี   

b: อาการแทรกซอน ไดแก การรักษาลมเหลว  

c: ขอมลูจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

 

ใชราคาของยาตนแบบ อยางไรก็ตามเนื่องจากราคายา

ตนแบบ ciprofloxacin ไมปรากฏในเว็บไซตของศูนยขอมูล

ขาวสารดานยากระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยจึงใชราคาจาก

เว็บไซตของ Smartdrugprice (http://www.smartdrug 

price.com) (19)  

ในสวนของคาใชจายในการนอนโรงพยาบาล 

ค าบ ริกา รทา งกา รแพ ทย ผู ป ว ย ใน  ค าต รวจ ทา ง

หองปฏิบัติการและคาบริการผูปวยนอก ผูวิจัยใชตัวเลข

จากระเบียบของกรมบัญชีกลางเรือ่ง อัตราคาบริการ

สาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. 2549 (20) ผูวิจัยได

ปรับตัวเลขดังกลาวเปนตนทุนดวยอัตราสวนตนทุน-คา

เรียกเก็บ (ratio of cost to charge) เทากับ 1.63 ซ่ึงเปน

คาสําห รับโรงพยาบาลทั ่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย  

นอกจากน้ีตนทุนทั ้งหมดจะปรับใหเปนมูลคาในปพ.ศ. 

2555 ดวยดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index, 

CPI) หมวดคาตรวจรักษาและคายา จากสํานักดัชนี

เศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (21) ตนทุนทางตรงที่

เก่ียวของกับการรักษาทีใ่ชในการวเิคราะห (ตารางที ่1) 

 

ตัวแปร คาเฉล่ีย ชวงของการ

วิเคราะหความไว 

แหลง

อางอิง 

                    คาอรรถประโยชนทางสุขภาพ    

การรักษาดวยยาปฏิชวีนะแบบฉดีในโรงพยาบาล 0.39 0.08 – 0.70 c 

การรักษาดวยยาปฏิชวีนะแบบรับประทานในโรงพยาบาล 0.56 0.37 – 0.75 c 

การรักษาดวยยาปฏิชวีนะแบบรับประทานใหจําหนายผูปวยจาก

โรงพยาบาลเร็วกวาปกต ิ
0.71 0.53–0.89 c 

ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อการรักษาลมเหลว 0.58 0.4-0.8 a 

ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล 0.4 0.2-0.8 a 

ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อกลับเขารักษาตัวซํ้าในโรงพยาบาล 0.5 0.375-0.625 (12) 

http://www/�
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ตัวแปรดานผลลัพธทางสุขภาพ 

 คาอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ใชในการศึกษาน้ี 

ไดจากการสัมภาษณผู ปวยทีกํ่าลังรักษาโรคมะเร็งใน

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุ รีจํานวน 90 ราย โดยใช

แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EuroQOL (EQ-5D) ฉบับ

ภาษาไทย ตามแนวทางการประเมินเทคโนโลยีดาน

สุขภาพสําหรับประเทศไทย (22) ผูปวยถูกแบงเปน 3 กลุม 

กลุมละ 30 ราย เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ (health state) 

ตามทางเลือกการรักษาดวยยาปฏิชีวนะที่แตกตางกันกอน

ทราบเชือ้สาเหตุ ขอมูลอรรถประโยชนแสดงในตารางที่ 1 

  

 กรอบเวลา (time horizon) 

การศึกษาใชกรอบเวลา 30 วันหรือภายใน 1 

รอบของการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไข เหตุการณ

ในแบบจําลองไมสิน้สุดทีก่ารเสียชีวิต เนื่องจากมีหลาย

งานวิจัยรายงานวา ผูปวยกลุมนีม้ีโอกาสนอยที่จะเสียชีวิต 

(14, 15, 23-28) 

    

   ขอตกลงเบือ้งตนของการศกึษา  

   การศึกษานี้ไมคิดตนทุนของการรักษาโรคมะเร็ง

ในผู ปวยแตละราย รวมถึงโรครวมของผูปวย เนื่องจาก

การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก

การมีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขเทาน้ัน  

ประวัติการไดรับยาปฏิชีวนะกอนหนานี ้เชน ยาปฏิชีวนะ

หรือการใหยาเพื่อปองกันการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว

โทรฟลต่าํรวมกับมีไขกอนไดรับยาทีส่นใจ ซึ่งอาจมีผลตอ

ความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะที่สนใจ จะถือวาไมมีผลตอ

การศึกษานี้ เนื ่องจากผู ศึกษาสนใจการใชแบบจําลอง

แผนภาพตนไมการตัดสินใจเพื ่อพิจารณาทางเลือกที ่มี

ความซับซอนไมมากนัก และพิจารณาที่ 1 รอบการรักษา

ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขหรือภายใน 30 

วันเทาน้ัน นอกจากน้ีการคํานวณคายาจะใชขนาดยาสูงสุด

ของยาแตละตัว เพื่อใหไดตนทุนสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

การรักษาดวยยาตามทางเลือกน้ัน 

การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตร 

1) การคํานวณประสิทธิผลในการศึกษา 

ขอมูลที่เก็บดวย EuroQOL (EQ-5D) ฉบับ

ภาษาไทยถกูแปลงเปนคาอรรถประโยชนตามงานวิจัยของ 

ศิรินาถ ตงศิริ (29) แลวนําไปคํานวณคาประสิทธิผลที ่

ตองการ คือ ครั้งสุขภาวะของการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว

ต่าํรวมกับมีไข (Quality Adjusted Febrile Neutropenia 

Episode; QAFNE) โดยเปนผลรวมของผลคูณระหวางคา

อรรถประโยชนกับความนาจะเปนของเสนทางตาง ๆ ใน

แบบจําลองแผนภาพตนไมการตัดสินใจ ภายใตขอตกลง

เบือ้งตนของการศกึษา วาไมมีการเสียชีวิตภายใน 30 วนั   

2. อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental 

Cost-Effectiveness Ratio; ICER) คาํนวณจากสูตร  

ICER = [ตนทุนของทางเลือกที่ 2 HospPO (หรือทางเลือก

ที่ 3 EarlyD/C) – ตนทุนของทางเลือกที่ 1 HospIV] หาร

ดวย [QAFNE ของทางเลือกที่ 2 HospPO (หรือ 3 

EarlyD/C) – QAFNE ของทางเลือกที่ 1 HospIV] 

ทางเลือกที่ 1 (HospIV) เปนทางเลือกมาตรฐาน 

เนื่องจากในประเทศไทยการรักษามาตรฐานในผูปวยกลุม

น้ียังคงเปนการรักษาดวยยาฉีดปฏิชีวนะเปนหลัก และ

เปนไปตามคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศ

ไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย คา ICER จะ

เปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตอ QAFNE ที่เพิ่มขึ้น 1 ครั้งในการ

รักษาภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมมีไขกลุมความ

เส่ียงนอย  

 

การวเิคราะหความไว (sensitivity analysis) 

การศึกษานี้ใชการวิเคราะหความไวทางเดียว 

(one-way sensitivity analysis) ในการตรวจสอบความไม

แนนอนของผลการศึกษาวามีความออนไหว (sensitive) 

เพียงไรตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการวิจัย ชวง

พิสัยของตัวแปรในการวิเคราะหความไวมีดังน้ี  

1) ตนทุน พิสัยคํานวณจาก พิสัย = base case±สวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน   

2) ตนทุนคารักษาพยาบาล พิสัยคํานวณจากคายา

ปฏิชีวนะ โดยที่คายาต่ําสุดใชราคายาอางอิงต่ําสุดของยา

ในชื่อสามัญ และคาสูงสุดเปนราคายาอางอิงของยาตนแบบ 

ตนทุนคารักษาพยาบาลคํานวณที่ผลตางรอยละ 20 

3) คาอรรถประโยชนทางสุขภาพ พสิัย = base case±สวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน  

4) คาพารามเิตอรเก่ียวกับเวลา ไดแก ระยะเวลาในการให

ยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ทางเลือก ระยะเวลาการรักษาที่เพิ่มขึ้น
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เมื่อเกิดอาการแทรกซอนของการติดเชื้อ ระยะเวลาการ

รักษาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ชวงเวลา

ที่เกิดอาการแทรกซอน ชวงเวลาที่เกิดอาการแทรกซอนที่

บานในกรณีของการรักษาดวยยาปฏชิวีนะชนิดรับประทาน

และจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ พิสัย

คํานวณจาก คาต่ําสุด = base case x 0.5 และ คาสูงสุด = 

base case x 2  

 
ผลการวิจยัและการอภปิรายผล 

ตนทุนของการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญที่มีภาวะ

เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไขกลุมความเส่ียงนอยเปนเวลา 1 

รอบการรักษา ดวยทางเลือกที่ 1 (HospIV) คือ การให 

ceftazidime ในโรงพยาบาลซึ่งเปนการรักษามาตรฐานใน

ประเทศไทย มีตนทุนรวมสูงที่สุดเทากับ 9,168 บาท 

รองลงมาคือ ทางเลือกที ่ 2 (HospPO) คือ การใหยา

ปฏิชีวนะชนิดรับประทาน amoxicillin clavulanate รวมกับ 

ciprofloxacin ในโรงพยาบาล มีตนทุน 7,456 บาท และ

ทางเลือกที ่3 EarlyD/C คือ การใหยาปฏิชีวนะชนิด

รับประทาน amoxicillin clavulanate ร วม กับ 

ciprofloxacin แบบใหจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล

เร็วกวาปกติ มีตนทุนรวมต่ําที่สุดเทากับ 4,804 บาท 

(ตารางที ่2)  

การวัดผลลัพธเปนครัง้สุขภาวะการเกิดภาวะเม็ด

เลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไข พบวา ทางเลือกที่ 1 

(HospIV) ไดประสิทธิผลต่ําที่สุด คือ 0.3258 QAFNE 

ทางเลือกที่ 2 (HospPO) มีประสิทธิผลเทากับ 0.4863 

QAFNE และทางเลือกที่ 3 (EarlyD/C) มีประสิทธิผลสูงสุด

เทากับ 0.5955 QAFNE เมื่อพิจารณาคาอัตราสวนตนทุน

ประสิทธิผลสวนเพิ่ม (ICER) ของการรักษา HospPO และ 

EarlyD/C โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ 1 (HospIV) 

พบวาสามารถประหยัดตนทุนคารักษาไดเทากับ 10,667 

บาทตอ QAFNE และ 16,181 บาทตอ QAFNE ตามลําดับ 

ดังแสดงในตารางที ่ 2 ผลการศึกษาพบวา ทางเลือก

มาตรฐานซึ ่ง เปนการ รักษาด วยยาฉีดปฏิชีวนะใน

โรงพยาบาลถือเปนทางเลือกทีคุ่มคานอยทีสุ่ด โดยเฉพาะ

เมื ่อเปรียบเทียบกับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิด

รับประทานแบบจําหนายผูปวยกลับบานเร็วกวาปกติ ซึง่มี

ตนทุนต่ํากวาเกือบ 2 เทา ผลการศึกษาดังกลาวซึง่มีความ

คลายคลึงกับผลการศึกษาของ Teuffel และคณะ ป 2011 

(12)  ผลการวิเคราะหความไวของผลลัพธแสดงในตารางที่ 

3 คา ICER ที่เปนบวกหมายถึงการไดรับประโยชนจาก

ทางเลือกที ่นํามาเปรียบเทียบกับทางเลือกมาตรฐาน

นอยลง  ซึ ง่อาจ เนื อ่ งมาจากมีตนทุนต่ าํกว าแต ก็มี

ประสิทธิผลต่ํากวา หรือมีตนทุนทิ่สูงกวาแตมีประสิทธิผล 

 

ตารางที่ 2. สรุปผลการวิเคราะห (base-case analysis) 

ทางเลือก ตนทุน 

(บาท) 

ตนทุน 

สวนเพิ่ม (บาท) 

ประสิทธิผล 

(QAFNE) 

ประสิทธิผล 

สวนเพิ่ม 

ICERa 

(บาท/QAFNE) 

การ ให ย าปฏิ ชี วนะช นิดฉี ด ใน

โรงพยาบาล (HospIV) 
9,168 - 0.3258 - - 

การใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน

ในโรงพยาบาล (HospPO) 
7,456 -1,712 0.4863 0.1605 (-10,667)b 

การใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน

ใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาล

เร็วกวาปกติ (EarlyD/C) 

4,804 -4,364 0.5955 0.2697 

 

(-16,181)c 

 

a: อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental cost-effectiveness ratio; ICER)  

b: คาํนวณจาก (ตนทุน HospPO–ตนทุน HosPIV)/(ประสิทธิผล HospPO–ประสิทธิผล HospIV) =  

(7,456–9,168)/(0.4863–0.3258) = -10,667 บาท/QAFNE  

c: คาํนวณจาก (ตนทุน EarlyD/C– ตนทุน HospIV) / (ประสิทธิผล EarlyD/C – ประสิทธิผล HospIV) =  

(4,804 – 9,168) / (0.5955 – 0.3258) = - 16,181 บาท/QAFNE  
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ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะหความไวทางเดียวเมื่อเปรียบเทยีบระหวางทางเลือกที่ 2 (HospPO) หรือทางเลือกที่ 3 (EarlyD/C) 

กับทางเลือกที่ 1 (HospIV) 

ตัวแปรที่วิเคราะห ชวงการ

วิเคราะห 

ตนทุนสวนเพิ่ม (บาท) ประสิทธิผลสวนเพิ่ม 

(QAFNE) 

ICER (บาท/QAFNE) 

เทียบกับ 

HospPO 

เทียบกับ 

EarlyD/C 

เทียบกับ 

HospPO 

เทียบกับ  

EarlyD/C 

เทียบกับ 

HospPO 

เทียบกับ 

EarlyD/C 

อรรถประโยชนของ HospPO 0.37 

0.75 

-1,712 

-1,712 

- 

- 

-0.0045 

0.3256 

- 

- 

380,444 
Cost saving 

- 

- 

อรรถประโยชนของ EarlyD/C 0.53 

0.89 

- 

- 

-4,364 

-4,364 

- 

- 

0.1186 

0.4205 

- 

- 

Cost saving 

Cost saving 

อรรถประโยชนของ HospIV  0.08 

0.70 

-1,712 

-1,712 

-4,364 

-4,364 

0.4195 

-0.0986 

0.5287 

0.0106 

Cost saving 

17,363 

Cos saving 

Cost saving 

คายาปฏิชวีนะแรกเร่ิมชนิดฉีด

ตอวนั (ceftazidime) (บาท) 

106 

1,072 

-1,510 

-6,924 

-4,162 

-9,576 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cos saving 

Cost saving 

ระยะเวลาใหยาปฏชิีวนะแบบ

ฉดีในโรงพยาบาล (วัน) 

3  

12  

-633 

-3,870 

-3,285 

-6,522 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

ระยะเวลาใหยาปฏชิีวนะแบบ

รับประทานในโรงพยาบาล 

(วัน)  

3  

12  

-2,655 

176 

- 

- 

0.1605 

0.1605 

- 

- 

Cost saving 

1,097 

- 

- 

ระยะเวลาการรักษาทีเ่พิม่ขึน้

เมือ่เกิดอาการแทรกซอนของ

การตดิเชือ้ (วัน)  

3.5  

14  

-1,173 

-2,790 

-3,319 

-6,456 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

คายาปฏิชวีนะเร่ิมแรกชนิด

รับประทานตอวัน (amoxicillin 

clavulanate+ciprofloxacin) 

(บาท) 

21  

266 

-1,752 

-303 

-4,480 

-2,933 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

คายาปฏิชวีนะชนิดฉีดอันดับ

รอง ตอวนั (imipenem) (บาท)  

960 

2,543 

-1,368 

-2,378 

-3,733 

-5,590 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

ระยะเวลาการรักษาที่เพิ ่มขึ ้น

เ มื ่อ เ กิ ด ก า ร ติ ด เ ชื ้อ ใ น

โรงพยาบาล (วัน) 

6  

24  

-1,634 

-1,866 

-4,181 

-4,278 

0.1605 

0.1605 

0.2697 

0.2697 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

Cost saving 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาล

เ พื ่อ ใ ห ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ช นิ ด

รับประทานและจําหนายผูปวย

จากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ

(วัน) 

1  

4  

- 

- 

-4,773 

-3,549 

- 

- 

0.2697 

0.2697 

- 

- 

Cost saving 

Cost saving 

cost saving: ผลการวิเคราะหไมตางจากการวิเคราะหหลัก คือ มีความคุมคามากกวาทางเลือกที่ 1 (HospIV) 
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สูงกวา การศึกษาพบวา ICER มีความออนไหวตอตัวแปร 

3 ตัวและพบเฉพาะเมื ่อเปรียบเทียบการรักษาระหวาง

ทางเลือกที ่2 (HospPO) กับทางเลือกที่ 1 (HospIV) 

เทาน้ัน (ตารางที ่3)  ดังนั้น ผูปวยมะเร็งผูใหญที่เกิดภาวะ

เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอย 

จะไดประโยชนจากการรักษาดวยทางเลือกที่ 2 (HospPO) 

ลดลง เมื ่อผู ปวยนั้นมีอรรถประโยชนการรักษาดวยยา

ปฏิชีวนะแบบฉีดในโรงพยาบาลมีคาเพิ่มขึ้นเปน 0.7 หรือมี

ค าอรรถประโยชนการ รักษาด วยยาปฏิชีวนะแบบ

รับประทานในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 0.37 เน่ืองจากจะทํา

ใหตนทุนรวมถูกกวาทางเลือกที่ 1 (HospIV) แตก็มี

ประสิทธิผลต่ ํากวาเชนกัน ซึ่งถือเปนสถานการณทีเ่ปน

โอกาสเสี่ยงจากการเลือก (trade off) สวนการเพิ ่ม

ระยะเวลาการใหยาปฏิชีวนะรับประทานในโรงพยาบาล

จาก 6 วันจนถึง 12 วัน ก็มีผลทําใหตนทุนรวมสูงกวา

ทางเลือกที่ 1 (HospIV) แตประสิทธิผลดีกวา จึงได ICER 

เทากับ 1,097 บาท/QAFNE สวนการวิเคราะหความไว

ของผลลัพธในทุกตัวแปรเมื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่ 3 

(EarlyD/C) กับทางเลือกที ่1 (HospIV) พบวา การ

เปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรในชวงที ่กําหนดไมมีผลตอ

ผลลัพธของการศึกษา กลาวคือ ทางเลือกที่ 3 EarlyD/C 

ยังคงมีตนทุนรวมที ่ถูกกว าและมีประสิทธิผลดีกว า

ทางเลือกที่ 1 (HospIV) 

เมื่อพิจารณาตัวแปรที ่มีความออนไหวตอผล

การศึกษา คือ คาอรรถประโยชน ซ่ึงเก็บขอมูลโดยตรงจาก

การสัมภาษณผูปวยมะเร็ง จํานวน 90 ราย ผูวิจัยคาดวา

อาจเปนผลจากตัวแปรกวน คือ ปจจัยของวิธีการรักษา

มะเร็งที่ผูปวยกําลังไดรับ ผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะชนิดฉดี

ในโรงพยาบาลไดรับการรักษาดวยรังสีรักษามากกวา

ทางเลือกอ่ืน ดังน้ัน คาอรรถประโยชนที่เก็บไดอาจเปนผล

จากการที่ผูปวยไดรับผลกระทบจากวิธีการรักษามะเร็งที่

กําลังไดรับอยูดวย การศึกษาในอนาคตควรปรับปรุงการ

หาคาอรรถประโยชนของผูปวยทั้ง 3 กลุมใหถูกตองมาก

ขึ้น 

  การศึกษานี้เลือกใชยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน 

คือ amoxicillin clavulanate ขนาด 625 mg ทุก 8 ชัว่โมง 

ซ่ึงเปนขนาดยาที่มีใชในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ขนาดยา

ดังกลาวอาจมีใชนอยลงในปจจุบันสําหรับประเทศไทย 

นอกจากนี้ขอมูลของตัวแปรในการศึกษานี้มาจากหลาย

แหลงขอมูล แมวาไดทดสอบความไวทางเดียวในหลาย ๆ  

ตัวแปร การนําผลการวิจัยไปใชในสถานที่อ่ืนควรตองมี

บริบทที่ใกลเคียงกับขอตกลงเบื้องตนของการศึกษาน้ีดวย 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

การศกึษาแสดงใหเหน็วา ถามีการแบงกลุมผูปวย

เปนกลุมความเส่ียงนอยและใหการรักษาตามแนวทางการ

รักษาในประเทศไทยและตามคําแนะนําของ IDSA ในป 

2010 แลว พบวา การใหยาฉีดปฏิชีวนะ ceftazidime ใน

โรงพยาบาลซ่ึงเปนวธิกีารรักษามาตรฐานเปนทางเลือกที่มี

ความคุ มค าน อยที่ สุ ด  ส วนการ ให ย า รับประทาน 

ciprofloxacin รวมกับ amoxicillin-clavulanate ใน

โรงพยาบาล หรือการใหยารับประทาน ciprofloxacin 

รวมกับ amoxicillin-clavulanate โดยใหจําหนายผู ปวย

ออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติภายใน 48 ชัว่โมง อาจ

เปนทางเลือกใหมที่มีตนทุนต่ําและมีประสิทธิผลทีดี่ในการ

รักษาผูปวยมะเร็งผูใหญที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟล

ต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยในบริบทของประเทศ

ไทย  
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Abstract 

Objectives: This study aimed to assess the cost effectiveness of treatment strategies for adult cancer 

patients with low risk febrile neutropenia (FN) in Thailand. Methods: A decision tree model was constructed to 

compare 3 strategies:  1) treatment with ceftazidime injection in hospital (HospIV), (2) treatment with oral amoxicillin-

clavulanate plus ciprofloxacin in hospital (HospPO), (3) treatment with oral amoxicillin-clavulanate plus ciprofloxacin 

and then early discharge within 48 hours after observing in hospital (Early D/C). Health care provider perspective was 

used in the analysis, hence only direct medical costs were considered. Data on cost were obtained from Lopburi 

Cancer hospital and were inflated into the year 2012’s value. Outcome data were obtained from literature review and 

expert opinion. Outcome was measured as quality-adjusted FN episodes (QAFNE) in 1 cycle of treatment or 30 days. 

Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was calculated. A series of one-way sensitivity analyses were performed. 

Results: EarlyD/C alternative had the lowest cost and highest QAFNE (4,804 THB and 0.5955 QAFNE). When 

compared to HospIV, HospPO saved 10,667 THB/QAFNE, and EarlyD/C saved 16,181 THB/QAFNE. The result of 

one-way sensitivity analysis indicated that utility for IV drug administration in inpatients, utility for oral drug 

administration in inpatients and duration of oral drug administration within hospitals affected ICER. Conclusion: Both 

HosPO and Early D/C strategies might be the new alternatives which have lower cost and good clinical outcome in the 

treatment of adult cancer patient with low risk FN in Thai context.  

 

Keywords: cost effectiveness analysis, febrile neutropenia, adult cancer patients, pharmacoeconomics 

 

RESEARCH ARTICLE 
 TJPP 


