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บทความวิจยั

การประเมินตนทุนประสิทธิผลของการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญที่มภี าวะเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยในบริบทของประเทศไทย
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินตนทุน-ประสิทธิผลของวิธีการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญทม่ี ภี าวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํา
รวมกับมีไขกลุมความเสีย่ งนอยในบริบทของประเทศไทย 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 ชัว่ โมง การศึกษานี้ใชมุมมองของผูใ หบริการในการวิเคราะห ดังนั้นจึง
พิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการรักษาเทานั้น ขอมูลดังกลาวไดจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยปรับตนทุนให
อยูในคาของป 2555 ตัวแปรผลลัพธการรักษาไดจากการทบทวนวรรณกรรมและความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยประสิทธิผลถูก
วัดในรูปของครั้งสุขภาวะการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไข (Quality Adjusted Febrile Neutropnia Episode:
QAFNE) ใน 1 รอบการรักษาหรือ 30 วัน การศึกษานี้วิเคราะหอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental CostEffectiveness 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 ผลการวิเคราะหความไวพบวา คาอรรถประโยชนการ
ใหยาฉีดปฏิชีวนะในโรงพยาบาล คาอรรถประโยชนการใหยารับประทานปฏิชีวนะในโรงพยาบาล และระยะเวลาการใหยา
รับประทานปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมีผลตอคาอัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม สรุป: การใหยารับประทาน ciprofloxacin
รวมกับ amoxicillin-clavulanate ในโรงพยาบาล หรือการใหยารับประทาน ciprofloxacin รวมกับ amoxicillin-clavulanate โดย
จําหนายผูป ว ยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติภายใน 48 ชั่วโมง อาจเปนทางเลือกใหมทีม่ ีตนทุนต่ําและมีประสิทธิผลทีด่ ีใน
การรักษาผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยในบริบทของประเทศไทย
คําสําคัญ: การวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผล ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไข ผูปวยมะเร็งผูใหญ เภสัชเศรษฐศาสตร
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บทนํา

ภาวะเม็ ด เลื อ ดขาวนิ ว โทรฟ ล ต่ ํา ร ว มกั บ มี ไ ข
(febrile neutropenia ) คือ ภาวะทีม่ ีจํานวนเม็ดเลือดขาว
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 ชัว่ โมง (1) ภาวะ
นี้เปนภาวะแทรกซอนจากการรักษาดวยยาเคมีบําบัดและ
รังสีรักษาในผู ปวยมะเร็ง ผูปวยภาวะนี้จ ะมีลักษณะทาง
คลินกิ แตกตางกันมากและมีการพยากรณโรคทีห่ ลากหลาย
จึงมีการจัดกลุมผูปวยเปนกลุมความเสี่ยงมากและความ
เสี่ยงนอยตอการเกิดอาการแทรกซอนจนถึงขั้นเสียชีวิ ต
จากการติ ด เชื ้อ แบบประเมิ น 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 ่ง ถื อ เป น จํ า นวนที ่ค อ นข า งสู ง พอสมควร The
Infectious Diseases Society of America (IDSA) ป
2010 ไดแนะนําใหรักษาผูป วยทีม่ ีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟลต่ํารวมกับมีไขโดยการใหยาปฏิชีวนะกอนทราบเชื้อ
(empirical antibiotic) ในผูป วยกลุม ความเสี่ยงนอ ย
สามารถรั กษาโดยให ยาปฏิชี ว นะแบบฉีด เขา ทางหลอด
เลือดดําในโรงพยาบาล หรือการใหยารับประทานโดยให
จําหนายผูป วยเร็วกวาปกติ (early hospital discharge)
หรือรักษาแบบผูปวยนอกก็ไดทัง้ นีข้ ึน้ กับอาการและความ
รุนแรงของการติดเชือ้ (1)
ยาปฏิชีวนะที่ใชไดในการรักษาผูป วยทีเ่ กิดภาวะ
นี้ คือ ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมแบคทีเรียแกรมลบรูปแทงที่
สําคัญคือ เชือ้ Pseudomonas aeruginosa การวิเคราะห
อภิมาน (meta-analysis) พบวา ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่
สามารถใชเ พียงชนิด เดีย วในการรักษาผูป วยกลุมนี้ คื อ
ceftazidime, piperacillin/tazobactam, imipenem และ
meropenem
(4) ส ว นยารั บ ประทานที ่พ บว า มี
ประสิทธิภาพดี คือ ยากลุม fluoroquinolones รวมกับยา
amoxicillin clavulanate โดยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานมี
อั ต ราการล ม เหลวของการรั ก ษาไม แ ตกต า งจากยา
ปฏิชีวนะชนิดฉี ด (5) ยาปฏิชีว นะชนิด รับประทานที่มี

การศึ ก ษาในการรั ก ษาผู ป ว ยกลุ ม ความเสี ย่ งน อ ย คื อ
amoxicillin clavulanate รวมกับ ciprofloxacin ซึ่งพบวา
เมื ่อ ให ก ารรั ก ษาด ว ยยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด รั บ ประทานแบบ
ผูปวยในและผูปวยนอก พบวามีอัตราการรักษาสําเร็จไม
แตกตางกัน (6) หรือเมือ่ เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะชนิด
ฉีดในโรงพยาบาลกับการใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
แบบใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ ก็มี
อัตราการรัก ษาสํา เร็ จไมแ ตกต างกัน เช นเดีย วกั น (7)
สํ า หรั บ ประเทศไทย การรั ก ษามาตรฐานยั ง คงเป น การ
รักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเปนหลัก สมาคมโรคติดเชื้อ
แหงประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2548 แนะนํายาปฏิชีวนะชนิดฉีด คือ ceftazidime
และยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน คือ ciprofloxacin รวมกับ
amoxicillin-clavulanate (8) ซึ่งคลายคลึงกับคําแนะนําของ
IDSA ในป 2010
กา ร ศึ ก ษ า ใ น ต า ง ป ระ เ ท ศ ด า น ต น ทุ น ค า
รักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทร
ฟล ต่ ํา ร ว มกั บ มี ไ ข พบว า ต น ทุ น คา รั ก ษาทั ้ง หมด (total
cost) สวนใหญ (รอยละ 36 – 80) มาจากคาใชจายในการ
นอนโรงพยาบาล (hospitalization cost) (9-11) และตนทุน
คารักษาพยาบาลแบบผูปวยในเปนสองเทาของผูปวยนอก
(6) ตามแนวทางการรักษานั้นผูปวยกลุมความเสี่ยงนอย
สามารถใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานหรือ
ให ก ารรั ก ษาโดยให จํ าหน า ยผู ป วยเร็ ว กว า ปกติ ไ ด จึ ง มี
การศึกษาดานตนทุนประสิทธิผลในตางประเทศเพื่อหาทาง
เลือกที่คุม คาที่สุดในการรักษาผูปวยมะเร็งผูใหญทีม่ ีภาวะ
เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยในประเทศ
แคนาดาโดยใช มุ ม มองผู ใ ห บ ริ ก าร (12) การศึ ก ษา
เปรียบเทียบ 4 ทางเลือกไดแก 1) การใหยาปฏิชีวนะชนิด
ฉีดในโรงพยาบาล 2) ใหผูปวยกลับบานเร็วหลังจากสังเกต
อาการในโรงพยาบาล 24-48 ชั่วโมงแลวใหยาปฏิชีวนะ
ชนิดรับประทานกลับบาน (early hospital discharge) 3)
การใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่บาน 4) การใหยาปฏิชีวนะ
ชนิดรับประทานที่บาน พบวาการใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่
บานมีความคุมคาทางคลินิกมากกวาทางเลือกอื่น โดยที่
การให ย าปฏิ ชี ว นะทั ้ง ชนิ ด ฉี ด และชนิด รั บ ประทานนอก
โรงพยาบาลนัน้ เปนวิธีที่มีตนทุนทีต่ ่าํ กวาแตมีประสิทธิผล
ในการรั ก ษาที ่สู ง กว า การรั ก ษาในโรงพยาบาล ส ว นใน
ประเทศไทยยังไมมีการศึกษาถึงความคุมคาทางการแพทย
ของการรักษาผูป วยมะเร็งผูใ หญทีม่ ีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุมผูความเสี่ยงนอย
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ดังนั้น ผูวิจัยจึง ตองการศึกษาเพื่อหาทางเลือ ก
การรั ก ษาที ่มี ค วามคุ ม ค า ทางการแพทย ที ่สุ ด โดยการ
พิจารณาทั้งในสวนตนทุนและประสิทธิผลในมุมมองของผู
ใหบริการในการรักษาผูปวยกลุมนี้ในบริบทของประเทศ
ไทย ทางเลือกทีศ่ ึกษาประกอบดวย ทางเลือกที่ 1 คือ การ
ไดรบั ยา ceftazidime ชนิดฉีด (HospIV) ทางเลือกที่ 2 คือ
การได รั บ ยา ciprofloxacin ชนิ ด รั บ ประทานร ว มกั บ
amoxicillin-clavulanate (HospPO) ซึง่ ทัง้ สองทางเลือกนี้
เป น การรั ก ษาแบบผู ป ว ยใน และเป น ไปตามบริ บ ทของ
ประเทศไทย ซึ่งสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยและ
สมาคมโลหิ ต วิ ท ยาแห ง ประเทศไทย ได กํ า หนดไว ใ ห
แนวทางในการรักษาผูปวยมีไขที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟลต่าํ กลุม ความเสีย่ งนอย สวนทางเลือกที่ 3 คือ การ
ไดรับยารับประทานเหมือนทางเลือกที่ 2 แตใหผูปวยออก
จากโรงพยาบาลภายใน 48 ชัว่ โมงหลังหายจากไข หรือมี
อาการทางคลินิกคงที่และมีอาการดีขึ้นแลวหรือการใหยา
แบบใหจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
(EarlyD/C) ซึ่งเปนทางเลือกตามคําแนะนําของ IDSA ในป
2010 ที่อาจนํามาใชไดในประเทศไทยได การวิเคราะห
ตนทุนและประสิทธิผลใชแบบจําลองแผนภาพตนไมการ
ตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่คุมคาที่สุดในบริบทของประเทศ
ไทย

วิธีการวิจัย

ทางเลือกการรักษาที่เปรียบเทียบ
การศึกษานี้เปนการประเมินตนทุน-ประสิทธิผล
เพื อ่ ประเมิ น ความคุ ม ค า ทางเศรษฐศาสตร โ ดยใช
แบบจําลองแผนภาพตนไมการตัดสินใจ (decision tree
modeling) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ ดัดแปลงมาจากการศึกษา
ของ Teuffel และคณะป 2011 (12) รวมกับการพิจารณา
ของผู เ ชี่ ย วชาญในมุ ม มองของผู ใ ห บ ริ ก าร แบบจํ า ลอง
แสดงการเปรียบเทียบ 3 ทางเลือกในการรักษาผูปวย
มะเร็งผูใหญที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมี
ไข ก ลุ ม ความเสี ่ย งน อ ย ซึ ่ง เป น การให ย าปฏิ ชี ว นะก อ น
ทราบชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุ ไดแก
1) ให ceftazidime ขนาด 2 กรัมทุก 8 ชัว่ โมง
ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดําในโรงพยาบาลเปนเวลา 3 วันใน
ผูปวยที่ไดรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (HospIV)
2) ให amoxicillin clavulanate ขนาด 625
มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง รวมกับ ciprofloxacin ขนาด 500
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มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมงชนิดรับประทานในโรงพยาบาล
เปนเวลา 3 วันในผูปวยที่ไดรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
(HospPO)
3) ให amoxicillin clavulanate ขนาด 625
มิลลิกรัม ทุก 8 ชัว่ โมง รวมกับ ciprofloxacin ขนาด 500
มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมงชนิดรับประทานและสังเกตอาการ
เปนเวลา 48 ชั่วโมงในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการคงที่และไม
มีไขจะใหผูปวยกลับบานและนํายาไปรับประทานตอที่บาน
อีก 3 วันรวมเปนเวลา 5 วัน หรือการรักษาโดยการใหยา
ปฏิ ชี ว นะชนิ ด รั บ ประทานแบบให จํ า หน า ยผู ป ว ยจาก
โรงพยาบาลเร็วกวาปกติ (early hospital discharge;
EarlyD/C)
แตละทางเลือกลวนมีโอกาสของการรักษาสําเร็จ
โดยไม ต อ งเปลี ย่ นสู ต รยา และการรั ก ษาล ม เหลว
จําเปนตองเปลี่ยนสูตรยา นอกจากนี้การรักษาสําเร็จและ
การรักษาลมเหลวของแตละทางเลือกยังมีโอกาสเกิดการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาลที่แตกตางกันดวย เมื่อมีการเปลี่ยน
สูตรยาจะใชยาฉีด imipenem ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 6
ชัว่ โมง (สูงสุด 2 กรัมตอวัน) สําหรับทางเลือกที่ 3 เมื่อ
รักษาลมเหลว ผูปวยจะมีโอกาสกลับหรือไมกลับเขารักษา
ตั ว ซ้ ํา ในโรงพยาบาล ยาปฏิ ชี ว นะที ่ใ ช ใ นทางเลื อ กที ่ 1
HospIV และทางเลือกที่ 2 HospPO มีที่มาจากคําแนะนํา
ของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยและสมาคมโลหิต
วิทยาแหงประเทศไทย (8) และในทางเลือกที่ 3 EarlyD/C
มีที่มาตามคําแนะนําของ IDSA ในป 2010 (1)
ขอมูลที่ใชในแบบจําลองประกอบดวยตัวแปรดาน
ตนทุน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับโอกาสของการเกิดผลลัพธ
ทางคลินิกที่แตกตางกันในแตละทางเลือก และประสิทธิผล
ของแต ล ะทางเลื อ ก ข อ มู ล เหล า นี้ ไ ด จ ากการทบทวน
วรรณกรรมในวารสารวิชาการ และความคิดเห็นของแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานเคมีบําบัดและรังสีวิทยาจํานวน 4 ทานจาก
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีในกรณีทีไ่ มสามารถหาขอมูลได
อยางครบถวน ตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง ประกอบดวย
ความน า จะเป น ของผลลั พ ธ ท างคลิ นิ ก แต ล ะ
ประเภท
1. ความนาจะเปนของการลมเหลวในการรักษา
ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ
(systematic review) ในอดีตไดรวบรวมการศึกษาเชิง
ทดลองแบบสุม ซึ่ งเปรี ย บเทีย บการใช ยาปฏิ ชี วนะชนิ ด
รับประทานกับชนิดฉีดในรักษาผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเม็ด
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เลื อ ดขาวนิ ว โทรฟ ล ต่ ํา ร ว มกั บ มี ไ ข ก ลุ ม ความเสี ่ย งน อ ย
(13) จากงานวิ จั ย ดั ง กล า วผู วิ จั ย คั ด เลื อ กงานวิ จั ย ที ่
เกี่ยวของจํานวน 4 การศึกษา (7, 14-16) ซึ่งมีการใชยา
ปฏิชีวนะที่ผูวิจัยสนใจและนําขอมูลความนาจะเปนในการ
เกิ ด ความล ม เหลวในการรั ก ษามาใชใ นแบบจํ า ลองของ
การศึกษานี้ 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
หรือไมไดอยูใ นระยะฟกตัวของโรคนั้น ๆ ขณะเริ่มเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล สวนอาการของการติดเชื้อนั้น

รูปที่ 1. แบบจําลองแผนภาพตนไมการตัดสินใจ ดัดแปลงจากการศึกษาของ Teuffel และคณะ (12)
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วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 5 เลมที่ 1 มค.-มิย. 2556

http://portal.in.th/tjpp
อาจปรากฏในขณะทีผ่ ูปวยยูในโรงพยาบาลหรือออกจาก
โรงพยาบาลแลวภายในระยะฟกตัวของโรคดังกลาว กรณี
ที่ไมทราบระยะฟกตัวจะใชระยะเวลาหลังรับไว 48 ชัว่ โมง
ดังนั้น ผูป วยในทุก ทางเลือ กมีโอกาสเกิดการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทาเทียมกัน เชนเดียวกับผูป วยในทางเลือก
ที่ใหยาปฏิชีวนะแบบใหจําหนายออกจากโรงพยาบาลเร็ว
กวาปกติ (early hospital discharge) ซึ่งไดรับการ
พิจารณาใหออกจากโรงพยาบาลหลังมีอาการคงที่ใน 48
ชัว่ โมง อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
อางอิงจากการศึกษาของ สมหวัง ดานชัยวิจิตรและคณะ
พ.ศ. 2550 ซึ่งพบอัตราชุกที่รอยละ 6.5 (17) ดังนั้น ความ
นาจะเปนของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลในประเทศไทย
เทากับ 0.065

3. ความน า จะเป น ในการกลั บ เข า รั ก ษาตั ว ซ้ ํา ใน
โรงพยาบาล จากแผนภาพตนไมรูปที่ 1 เมือ่ พิจารณา
ตามความเห็ น จากผู เ ชี ่ย วชาญ ผู ป ว ยในทางเลื อ กที ่ 3
EarlyD/C จะกลับเขารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาลทุกราย
เมือ่ ลมเหลวในการรักษา
ตัวแปรดานตนทุน
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหจากมุมมองของผู
ใหบริการ ดังนัน้ ตนทุนที่พิจารณา คือ ตนทุนทางตรงที่
เกีย่ วของกับการรักษา (direct medical cost) เทานัน้ โดย
ตนทุนที่เกี่ยวของ ไดแก คายาปฏิชีวนะ ซึ่งใชขอมูลราคา
อา งอิ งจากศูน ยข อ มูล ขา วสารดา นเวชภั ณฑ กระทรวง
สาธารณสุข (18) นอกจากนี้ ราคายาต่ําสุดที่ผูว ิจัยใชเปน
ขอมูลจากราคายาอางอิงที่มีราคาต่ําที่สุด สวนคาสูงสุดจะ

ตารางที่ 1. สรุปตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
ตัวแปร
ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ
อัตราการเกิดความลมเหลวในการรักษา
กลุมที่รักษาดวยยาปฏิชีวนะแบบฉีดในโรงพยาบาล (HospIV)
กลุมที่รกั ษาดวยยาปฏิชีวนะแบบรับประทานในโรงพยาบาล
(HospPO)
กลุมที่รกั ษาดวยยาปฏิชีวนะแบบรับประทานใหจําหนายผูปวย
จากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ (EarlyD/C)
อัตราการกลับเขารักษาตัวซ้าํ ในโรงพยาบาล
อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ความเสี ่ย งสั ม พั ท ธ ข องการติ ด เชื ้อ ในโรงพยาบาลในกรณี ใ ห ย า
รับประทานแบบผูปวยนอก
ตนทุนคารักษาพยาบาล (บาท)
คาใชจายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลตอวัน
คาตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารขณะนอนโรงพยาบาล
คาบริการผูปวยนอกตอวัน
คายาปฏิชีวนะแรกเริ่มชนิดฉีดตอวัน (ceftazidime)
คายาปฏิชีวนะชนิดฉีดอันดับรอง (second-line) ตอวัน (imipenem)
คายาปฏิชีวนะแรกเริ่มชนิดรับประทานตอวัน (amoxicillin clavulanate
รวมกับ ciprofloxacin)
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คาเฉลี่ย

ชวงของการ
วิเคราะหความไว

แหลง
อางอิง

0.311
0.229

0.271-0.351
0.205-0.253

(14, 16)
(14-16)

0.152

0.108-0.196

(7)

1
0.065
0.1

0.04-0.09
0.075-0.125

a
(17)
(12)

380
848
512
142
1499

304-456
678-1018
410-614
106-1072
960-2543

28

21 – 266

(20, 21,
30)
(18, 19,
21)
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ตารางที่ 1. สรุปตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง (ตอ)
ตัวแปร

คาเฉลี่ย

ชวงของการ
วิเคราะหความไว

แหลง
อางอิง

0.39
0.56

0.08 – 0.70
0.37 – 0.75

c
c

0.71

0.53–0.89

c

0.58
0.4
0.5

0.4-0.8
0.2-0.8
0.375-0.625

a
a
(12)

ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในโรงพยาบาล

6

3-12

(14, 16)

ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในโรงพยาบาล
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพื ่อ ให ย าปฏิ ชี ว นะชนิ ด รั บ ประทานให
จําหนายผูป ว ยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
ระยะเวลาการรักษาแบบผูปวยนอกดวยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานให
จําหนายผูป ว ยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
b
ระยะเวลาการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เกิดอาการแทรกซอนของการติดเชือ้
ระยะเวลาการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เกิดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ชวงเวลาทีจ่ ะเกิดอาการแทรกซอน
ชวงเวลาทีจ่ ะเกิดอาการแทรกซอนที่บานของการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
ชนิดรับประทานใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
a: ความเห็นของผูเชีย่ วชาญของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
b: อาการแทรกซอน ไดแก การรักษาลมเหลว
c: ขอมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

6

3-12

(14-16)

2

1-4

(7)

3

1.5-6

(7)

7

3.5-14

a

12
3

6-24
1.5-6

(31)
(14, 15)

1

0.5-2

(12)

คาอรรถประโยชนทางสุขภาพ
การรักษาดวยยาปฏิชวี นะแบบฉีดในโรงพยาบาล
การรักษาดวยยาปฏิชวี นะแบบรับประทานในโรงพยาบาล
การรักษาดวยยาปฏิชวี นะแบบรับประทานใหจําหนายผูป วยจาก
โรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อการรักษาลมเหลว
ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตัวแปรคูณอรรถประโยชนเมื่อกลับเขารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล
พารามิเตอรเกีย่ วกับเวลา (วัน)

ใชร าคาของยาตน แบบ อย างไรก็ต ามเนื่องจากราคายา
ตนแบบ ciprofloxacin ไมปรากฏในเว็บไซตของศูนยขอมูล
ขาวสารดานยากระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยจึงใชราคาจาก
เว็ บ ไซต ข อง Smartdrugprice (http://www.smartdrug
price.com) (19)
ในส ว นของค า ใช จ า ยในการนอนโรงพยาบาล
ค า บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย ผู ป ว ย ใ น ค า ต ร ว จ ท า ง
หองปฏิบัติการและคาบริการผูปวยนอก ผูวิจัยใชตัวเลข
จากระเบี ย บของกรมบั ญ ชี ก ลางเรื อ่ ง อั ต ราค า บริ ก าร
สาธารณสุขเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. 2549 (20) ผูว ิจัยได
ปรั บตั วเลขดัง กล าวเป นต น ทุน ดว ยอั ตราส วนตน ทุน -ค า
เรียกเก็บ (ratio of cost to charge) เทากับ 1.63 ซึ่งเปน
ค า สํ า หรั บ โรงพยาบาลทั ่ว ไปหรื อ โรงพยาบาลศู น ย
นอกจากนี้ ต น ทุ น ทั ้ง หมดจะปรั บ ให เ ป น มู ล ค า ในป พ .ศ.
2555 ดวยดัชนีราคาผูบ ริโภค (Consumer Price Index,
CPI) หมวดค า ตรวจรั ก ษาและค า ยา จากสํ า นั ก ดั ช นี
เศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (21) ตนทุนทางตรงที่
เกีย่ วของกับการรักษาทีใ่ ชในการวิเคราะห (ตารางที่ 1)
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ตัวแปรดานผลลัพธทางสุขภาพ
คาอรรถประโยชนทางสุขภาพที่ใชในการศึกษานี้
ได จ ากการสั ม ภาษณ ผู ป ว ยที ก่ ํ า ลั ง รั ก ษาโรคมะเร็ ง ใน
โรงพยาบาลมะเร็ ง ลพบุ รี จํ า นวน 90
ราย โดยใช
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EuroQOL (EQ-5D) ฉบับ
ภาษาไทย ตามแนวทางการประเมิ น เทคโนโลยี ด า น
สุขภาพสําหรับประเทศไทย (22) ผูปวยถูกแบงเปน 3 กลุม
กลุมละ 30 ราย เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ (health state)
ตามทางเลือกการรักษาดวยยาปฏิชีวนะที่แตกตางกันกอน
ทราบเชือ้ สาเหตุ ขอมูลอรรถประโยชนแสดงในตารางที่ 1
กรอบเวลา (time horizon)
การศึ ก ษาใช ก รอบเวลา 30 วั น หรื อ ภายใน 1
รอบของการเกิดภาวะนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไข เหตุการณ
ในแบบจํ าลองไม สิน้ สุด ทีก่ ารเสีย ชีวิ ต เนื ่องจากมี หลาย
งานวิจัยรายงานวา ผูป วยกลุมนีม้ ีโอกาสนอยที่จะเสียชีวิต
(14, 15, 23-28)
ขอตกลงเบือ้ งตนของการศึกษา
การศึกษานี้ไมคิดตนทุนของการรักษาโรคมะเร็ง
ในผู ป ว ยแตล ะราย รวมถึ งโรครว มของผู ปว ย เนื่องจาก
การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การมีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขเทานั้น
ประวัติการไดรับยาปฏิชีวนะกอนหนานี้ เชน ยาปฏิชีวนะ
หรือการใหยาเพื่อปองกันการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟลต่าํ รวมกับมีไขกอนไดรับยาทีส่ นใจ ซึ่งอาจมีผลตอ
ความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะที่สนใจ จะถือวาไมมีผลตอ
การศึ ก ษานี ้ เนื ่อ งจากผู ศึ ก ษาสนใจการใช แ บบจํ า ลอง
แผนภาพต น ไม ก ารตั ด สิ น ใจเพื ่อ พิ จ ารณาทางเลื อ กที ่มี
ความซับซอนไมมากนัก และพิจารณาที่ 1 รอบการรักษา
ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขหรือภายใน 30
วันเทานั้น นอกจากนีก้ ารคํานวณคายาจะใชขนาดยาสูงสุด
ของยาแตละตัว เพื่อใหไดตนทุนสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
การรักษาดวยยาตามทางเลือกนัน้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
1) การคํานวณประสิทธิผลในการศึกษา
ขอมูลที่เก็บ ดวย EuroQOL (EQ-5D) ฉบั บ
ภาษาไทยถูกแปลงเปนคาอรรถประโยชนตามงานวิจัยของ
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ศิ ริ น าถ ตงศิ ริ (29) แล ว นํ า ไปคํ า นวณค า ประสิ ท ธิ ผ ลที ่
ตองการ คือ ครั้งสุขภาวะของการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาว
ต่าํ รวมกับมีไข (Quality Adjusted Febrile Neutropenia
Episode; QAFNE) โดยเปนผลรวมของผลคูณระหวางคา
อรรถประโยชนกับความนาจะเปนของเสนทางตาง ๆ ใน
แบบจําลองแผนภาพตนไมการตัดสินใจ ภายใตขอตกลง
เบือ้ งตนของการศึกษา วาไมมีการเสียชีวิตภายใน 30 วัน
2. อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental
Cost-Effectiveness Ratio; ICER) คํานวณจากสูตร
ICER = [ตนทุนของทางเลือกที่ 2 HospPO (หรือทางเลือก
ที่ 3 EarlyD/C) – ตนทุนของทางเลือกที่ 1 HospIV] หาร
ดว ย [QAFNE ของทางเลื อกที่ 2 HospPO (หรือ 3
EarlyD/C) – QAFNE ของทางเลือกที่ 1 HospIV]
ทางเลือกที่ 1 (HospIV) เปนทางเลือกมาตรฐาน
เนื่องจากในประเทศไทยการรักษามาตรฐานในผูปวยกลุม
นี้ยั ง คงเป น การรั ก ษาด ว ยยาฉี ด ปฏิ ชี ว นะเป น หลั ก และ
เปนไปตามคําแนะนําของสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศ
ไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย คา ICER จะ
เปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตอ QAFNE ที่เพิ่มขึ้น 1 ครั้งในการ
รักษาภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมมีไขกลุมความ
เสีย่ งนอย
การวิเคราะหความไว (sensitivity analysis)
การศึ ก ษานี ้ใ ช ก ารวิ เ คราะห ค วามไวทางเดี ย ว
(one-way sensitivity analysis) ในการตรวจสอบความไม
แนนอนของผลการศึกษาวามีค วามออ นไหว (sensitive)
เพียงไรตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการวิจั ย ชว ง
พิสัยของตัวแปรในการวิเคราะหความไวมีดังนี้
1) ตนทุน พิสัยคํานวณจาก พิสัย = base case±สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) ต น ทุ น ค า รั ก ษาพยาบาล พิ สั ย คํ า นวณจากค า ยา
ปฏิชีวนะ โดยที่คายาต่ําสุดใชราคายาอางอิงต่ําสุดของยา
ในชื่อสามัญ และคาสูงสุดเปนราคายาอางอิงของยาตนแบบ
ตนทุนคารักษาพยาบาลคํานวณที่ผลตางรอยละ 20
3) คาอรรถประโยชนทางสุขภาพ พิสัย = base case±สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
4) คาพารามิเตอรเกี่ยวกับเวลา ไดแก ระยะเวลาในการให
ยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ทางเลือก ระยะเวลาการรักษาที่เพิ่มขึ้น
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เมื่อเกิดอาการแทรกซอนของการติดเชื้อ ระยะเวลาการ
รักษาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ชวงเวลา
ที่เกิดอาการแทรกซอน ชวงเวลาที่เกิดอาการแทรกซอนที่
บานในกรณีของการรักษาดวยยาปฏิชวี นะชนิดรับประทาน
และจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ พิสัย
คํานวณจาก คาต่ําสุด = base case x 0.5 และ คาสูงสุด =
base case x 2

การวัดผลลัพธเปนครัง้ สุขภาวะการเกิดภาวะเม็ด
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
ดั ง แสดงในตารางที ่ 2 ผลการศึ ก ษาพบว า ทางเลื อ ก
มาตรฐานซึ ่ง เป น การรั ก ษาด ว ยยาฉี ด ปฏิ ชี ว นะใน
โรงพยาบาลถือเปนทางเลือกทีค่ ุมคานอยทีส่ ุด โดยเฉพาะ
เมื ่อ เปรี ย บเที ย บกั บ การรั ก ษาด ว ยยาปฏิ ชี ว นะชนิ ด
รับประทานแบบจําหนายผูป วยกลับบานเร็วกวาปกติ ซึง่ มี
ตนทุนต่ํากวาเกือบ 2 เทา ผลการศึกษาดังกลาวซึง่ มีความ
คลายคลึงกับผลการศึกษาของ Teuffel และคณะ ป 2011
(12) ผลการวิเคราะหความไวของผลลัพธแสดงในตารางที่
3 คา ICER ที่เปนบวกหมายถึงการไดรับประโยชนจาก
ทางเลื อ กที ่นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ ทางเลื อ กมาตรฐาน
น อ ยลง ซึ ง่ อาจเนื อ่ งมาจากมี ต น ทุ น ต่ าํ กว า แต ก็ มี
ประสิทธิผลต่ํากวา หรือมีตนทุนทิ่สูงกวาแตมีประสิทธิผล

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล

ตนทุนของการรักษาผูปวยมะเร็งผูใ หญที่มีภาวะ
เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกับมีไขกลุมความเสี่ยงนอยเปนเวลา 1
รอบการรักษา ดวยทางเลือกที่ 1 (HospIV) คือ การให
ceftazidime ในโรงพยาบาลซึ่งเปนการรักษามาตรฐานใน
ประเทศไทย มีต น ทุน รวมสู งที่สุด เทา กับ 9,168 บาท
รองลงมาคื อ ทางเลื อ กที ่ 2 (HospPO) คือ การให ย า
ปฏิชีวนะชนิดรับประทาน amoxicillin clavulanate รวมกับ
ciprofloxacin ในโรงพยาบาล มีตนทุน 7,456 บาท และ
ทางเลือกที่ 3 EarlyD/C คือ การใหยาปฏิชีวนะชนิด
รั บ ประทาน amoxicillin
clavulanate ร ว มกั บ
ciprofloxacin แบบใหจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล
เร็ วกวา ปกติ มี ตน ทุน รวมต่ํา ที่สุดเท ากั บ 4,804 บาท
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2. สรุปผลการวิเคราะห (base-case analysis)
ทางเลือก
ตนทุน
ตนทุน
(บาท)
สวนเพิ่ม (บาท)
การ ให ยาป ฏิ ชี วน ะชนิ ดฉี ดใ น
โรงพยาบาล (HospIV)

9,168

-

ประสิทธิผล
(QAFNE)
0.3258

ประสิทธิผล
ICERa
สวนเพิ่ม (บาท/QAFNE)
-

การใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
7,456
-1,712
0.4863
0.1605
ในโรงพยาบาล (HospPO)
การใหยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
ใหจําหนายผูปวยจากโรงพยาบาล
4,804
-4,364
0.5955
0.2697
เร็วกวาปกติ (EarlyD/C)
a: อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental cost-effectiveness ratio; ICER)
b: คํานวณจาก (ตนทุน HospPO–ตนทุน HosPIV)/(ประสิทธิผล HospPO–ประสิทธิผล HospIV) =
(7,456–9,168)/(0.4863–0.3258) = -10,667 บาท/QAFNE
c: คํานวณจาก (ตนทุน EarlyD/C– ตนทุน HospIV) / (ประสิทธิผล EarlyD/C – ประสิทธิผล HospIV) =
(4,804 – 9,168) / (0.5955 – 0.3258) = - 16,181 บาท/QAFNE

(-10,667)b
(-16,181)c
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ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะหความไวทางเดียวเมื่อเปรียบเทียบระหวางทางเลือกที่ 2 (HospPO) หรือทางเลือกที่ 3 (EarlyD/C)
กับทางเลือกที่ 1 (HospIV)
ตัวแปรที่วิเคราะห
ชวงการ ตนทุนสวนเพิ่ม (บาท) ประสิทธิผลสวนเพิ่ม
ICER (บาท/QAFNE)
วิเคราะห
(QAFNE)
เทียบกับ เทียบกับ เทียบกับ เทียบกับ เทียบกับ
เทียบกับ
HospPO EarlyD/C HospPO EarlyD/C HospPO EarlyD/C
อรรถประโยชนของ HospPO
อรรถประโยชนของ EarlyD/C
อรรถประโยชนของ HospIV

0.37
0.75
0.53
0.89
0.08
0.70
106
1,072
3
12
3
12

-1,712
-1,712
-1,712
-1,712
-1,510
-6,924
-633
-3,870
-2,655
176

-4,364
-4,364
-4,364
-4,364
-4,162
-9,576
-3,285
-6,522
-

-0.0045
0.3256
0.4195
-0.0986
0.1605
0.1605
0.1605
0.1605
0.1605
0.1605

0.1186
0.4205
0.5287
0.0106
0.2697
0.2697
0.2697
0.2697
-

380,444

Cost saving
Cost saving

17,363

Cost saving
คายาปฏิชวี นะแรกเริม่ ชนิดฉีด
Cost saving
ตอวัน (ceftazidime) (บาท)
Cost saving
ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะแบบ
Cost saving
ฉีดในโรงพยาบาล (วัน)
Cost saving
ระยะเวลาใหยาปฏิชีวนะแบบ
1,097
รับประทานในโรงพยาบาล
(วัน)
ระยะเวลาการรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้
3.5
-1,173
-3,319
0.1605
0.2697 Cost saving
เมือ่ เกิดอาการแทรกซอนของ
14
-2,790
-6,456
0.1605
0.2697 Cost saving
การติดเชือ้ (วัน)
คายาปฏิชวี นะเริ่มแรกชนิด
21
-1,752
-4,480
0.1605
0.2697 Cost saving
รับประทานตอวัน (amoxicillin
266
-303
-2,933
0.1605
0.2697 Cost saving
clavulanate+ciprofloxacin)
(บาท)
คายาปฏิชวี นะชนิดฉีดอันดับ
960
-1,368
-3,733
0.1605
0.2697 Cost saving
รอง ตอวัน (imipenem) (บาท) 2,543
-2,378
-5,590
0.1605
0.2697 Cost saving
ระยะเวลาการรักษาที่เพิ่มขึ้น
6
-1,634
-4,181
0.1605
0.2697 Cost saving
เ มื ่อ เ กิ ด ก า ร ติ ด เ ชื ้อ ใ น
24
-1,866
-4,278
0.1605
0.2697 Cost saving
โรงพยาบาล (วัน)
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
1
-4,773
0.2697
4
-3,549
0.2697
เ พื ่อ ใ ห ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ช นิ ด
รับประทานและจําหนายผูปวย
จากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติ
(วัน)
cost saving: ผลการวิเคราะหไมตางจากการวิเคราะหหลัก คือ มีความคุมคามากกวาทางเลือกที่ 1 (HospIV)
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Cost saving
Cost saving
Cos saving
Cost saving
Cos saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving

Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
Cost saving
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สูงกวา การศึกษาพบวา ICER มีความออนไหวตอตัวแปร
3 ตั ว และพบเฉพาะเมื ่อ เปรี ย บเที ย บการรั ก ษาระหว า ง
ทางเลือกที่ 2 (HospPO) กับทางเลือกที่ 1 (HospIV)
เทานั้น (ตารางที่ 3) ดังนั้น ผูป วยมะเร็งผูใหญที่เกิดภาวะ
เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลต่ํารวมกับมีไขกลุม ความเสี่ยงนอย
จะไดประโยชนจากการรักษาดวยทางเลือกที่ 2 (HospPO)
ลดลง เมื ่อ ผู ป ว ยนั ้น มี อ รรถประโยชน ก ารรั ก ษาด ว ยยา
ปฏิชีวนะแบบฉีดในโรงพยาบาลมีคาเพิ่มขึ้นเปน 0.7 หรือมี
ค า อรรถประโยชน ก ารรั ก ษาด ว ยยาปฏิ ชี ว นะแบบ
รับประทานในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 0.37 เนือ่ งจากจะทํา
ใหตนทุนรวมถูกกวาทางเลือกที่ 1 (HospIV) แตก็ มี
ประสิ ท ธิผ ลต่ ํา กว า เช นกั น ซึ ่ง ถือ เป น สถานการณ ทีเ่ ป น
โอกาสเสี่ยงจากการเลือก (trade off) สว นการเพิ ่ม
ระยะเวลาการให ยาปฏิชีวนะรับประทานในโรงพยาบาล
จาก 6 วันจนถึง 12 วัน ก็มีผลทําใหตนทุนรวมสูงกวา
ทางเลือกที่ 1 (HospIV) แตประสิทธิผลดีกวา จึงได ICER
เทากับ 1,097 บาท/QAFNE สวนการวิเคราะหความไว
ของผลลั พธใ นทุ กตัว แปรเมื่อเปรียบเทีย บทางเลือกที่ 3
(EarlyD/C) กับทางเลือกที่ 1 (HospIV) พบวา การ
เปลี ่ย นแปลงค า ของตั ว แปรในช ว งที ่กํ า หนดไม มี ผ ลต อ
ผลลัพธของการศึกษา กลาวคือ ทางเลือกที่ 3 EarlyD/C
ยั ง คงมี ต น ทุ น รวมที ่ถู ก กว า และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ก ว า
ทางเลือกที่ 1 (HospIV)
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรที ่มี ค วามอ อ นไหวต อ ผล
การศึกษา คือ คาอรรถประโยชน ซึ่งเก็บขอมูลโดยตรงจาก
การสัมภาษณผูปวยมะเร็ง จํานวน 90 ราย ผูว ิจัยคาดวา
อาจเปน ผลจากตัว แปรกวน คือ ป จจั ยของวิ ธีก ารรัก ษา
มะเร็งที่ผูปวยกําลังไดรับ ผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด
ในโรงพยาบาลได รั บ การรั ก ษาด ว ยรั ง สี รั ก ษามากกว า
ทางเลือกอื่น ดังนั้น คาอรรถประโยชนที่เก็บไดอาจเปนผล
จากการที่ผูปวยไดรับผลกระทบจากวิธีการรักษามะเร็งที่
กําลังไดรับอยูดวย การศึกษาในอนาคตควรปรับปรุงการ
หาคาอรรถประโยชนของผูปวยทั้ง 3 กลุมใหถูกตองมาก
ขึ้น
การศึกษานี้เลือกใชยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
คือ amoxicillin clavulanate ขนาด 625 mg ทุก 8 ชัว่ โมง
ซึ่งเปนขนาดยาที่มีใชในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ขนาดยา
ดั ง กล า วอาจมี ใ ช น อ ยลงในป จ จุ บั น สํ า หรั บ ประเทศไทย
นอกจากนี้ขอมูลของตัวแปรในการศึ กษานี้มาจากหลาย
แหลงขอมูล แมวาไดทดสอบความไวทางเดียวในหลาย ๆ

ตัวแปร การนํา ผลการวิจั ยไปใชในสถานที่อื่น ควรตองมี
บริบทที่ใกลเคียงกับขอตกลงเบื้องตนของการศึกษานี้ดวย

สรุปผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ถามีการแบงกลุมผูปวย
เปนกลุมความเสี่ยงนอยและใหการรักษาตามแนวทางการ
รักษาในประเทศไทยและตามคําแนะนําของ IDSA ในป
2010 แลว พบวา การใหยาฉีดปฏิชีวนะ ceftazidime ใน
โรงพยาบาลซึ่งเปนวิธกี ารรักษามาตรฐานเปนทางเลือกที่มี
ควา มคุ มค า น อ ยที่ สุ ด ส ว น กา รให ยา รั บ ป ระ ทา น
ciprofloxacin ร ว มกั บ amoxicillin-clavulanate ใน
โรงพยาบาล หรื อการให ยารับ ประทาน ciprofloxacin
ร ว มกั บ amoxicillin-clavulanate โดยให จํ า หน า ยผู ป ว ย
ออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาปกติภายใน 48 ชัว่ โมง อาจ
เปนทางเลือกใหมที่มีตนทุนต่ําและมีประสิทธิผลทีด่ ีในการ
รักษาผูปวยมะเร็งผูใหญที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟล
ต่ํารวมกับมีไขกลุม ความเสี่ยงนอยในบริบทของประเทศ
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 amoxicillinclavulanate 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
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