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การวิ เคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ ของยาเคมีบาบัดสูตรแรกระหว่าง
cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยาเคมีบาบัด cisplatin ร่วมกับ pemetrexed (cis/pem)
และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel (cab/pac) เป็ นสูตรแรกในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด
non-squamous ในประเทศไทย วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลในผูป้ ว่ ยอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอด
ชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลาม (ระยะ IIIB และ IV) ชนิด non-squamous มีสภาวะสุขภาพเท่ากับ 0-1 และได้รบั การรักษาด้วยยา
cis/pem หรือ cab/pac ในแผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน
2556 การวิเคราะห์ใช้มมุ มองของผูใ้ ห้บริการและสังคม ต้นทุนทีน่ ามาวิเคราะห์เป็ นต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และต้นทุน
ทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการบริการทางการแพทย์ ผลลัพธ์หลัก คือ จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ การศึกษาคานวณ
อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ ในรูปของหน่วยต้นทุนต่อจานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ การศึกษาวิเคราะห์ความไว
ทัง้ แบบทางเดียวและแบบอาศัยความน่าจะเป็ น ผลการศึกษา: ในผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 54 ราย มีผปู้ ว่ ยได้รบั ยาสูตร cab/pac และ ยา
สูตร cis/pem จานวน 36 ราย และ 18 ราย ตามลาดับ ค่ามัธยฐานของจานวนวันทีป่ ลอดเหตุการณ์เท่ากับ 119.94 วัน และ
100.17 วัน จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์เท่ากับ 59.53 และ 39.68 วัน ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาสูตร cis/pem และสูตร
cab/pac ตามลาดับ ต้นทุนทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยยา cis/pem และ cab/pac เท่ากับ 423,798.52 บาท และ 119,324.46
บาท ตามลาดับ อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ เท่ากับ 15,338.74 บาทต่อวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ สรุป: การรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัดสูตร cis/pem เป็ นสูตรแรกนัน้ ยังไม่มคี วามคุม้ ค่าในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลาม
ชนิด non-squamous ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร cab/pac
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ตน้ ทุนอรรถประโยชน์ โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก pemetrexed-cisplatin, carboplatin-paclitaxel
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บทนา
โรคมะเร็งปอด เป็ นโรคมะเร็งทีพ่ บบ่อยทัง้ ในเพศ
ชายและเพศหญิง อีกทัง้ ยังเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ
ต้นของประชากรที่เสีย ชีวิตจากโรคมะเร็ง จากสถิติของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ผู้ป่วยโรค
มะเร็งทีพ่ บบ่อย 10 อันดับแรกเป็ นผูป้ ่วยโรคมะเร็งหลอด
คอ หลอดลมใหญ่ และปอด ร้อ ยละ 23.6 (1) สถิ ติ
สาธารณสุขจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์พบว่า ตัง้ แต่
พ.ศ. 2549-2553 อัตราตายจากโรคมะเร็งนัน้ สูงเป็ นอันดับ
1 ของอัตราตายจากทุกสาเหตุ (2) ในปี พ.ศ. 2553 อัตรา
ตายจากมะเร็ง ที่ห ลอดคอ หลอดลมใหญ่ และปอด คือ
14.6 รายต่อแสนประชากร โดยพบอัตราตายสูงเป็ นอันดับ
2 รองจากมะเร็งตับ (3) ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 ใน
ประเทศไทยจัด เป็ น มะเร็ง ปอดชนิ ด เซลล์ไ ม่ เ ล็ก (nonsmall cell lung cancer: NSCLC) โดยมากกว่าร้อยละ 50
จัดอยู่ในระยะลุกลาม (ระยะ IIIB และ IV) (1, 4)
ในปี พ.ศ. 2553 สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติก าหนดเกณฑ์เ บิก จ่ า ยค่ า บริก ารในการรัก ษา
ผูป้ ่วยโรค NSCLC โดยอ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบตั กิ าร
ดู แ ลการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ปอดของส านั ก งาน
หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติปี พ.ศ. 2549 แนวทาง
ดังกล่าวแนะนาให้ใช้ยาเคมีบาบัดสูตรทีม่ ี platinum ร่วมใน
การรักษาผูป้ ว่ ย NSCLC ทีม่ สี ภาวะสุขภาพ เท่ากับ 0 หรือ
1 กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีสถานะสุขภาพเท่ากับ 2 หรืออายุมากกว่า
70 ปี อาจพิจารณาใช้ยาเคมีบาบัดชนิดเดียว และจะต้อง
ไม่ให้ยาเคมีบาบัดมากกว่า 6 ชุด สูตรยาเคมีบาบัดสูตร
แรก (first-line drugs) สาหรับรักษาผูป้ ่วย NSCLC ระยะ
ลุกลาม คือ ยาเคมีบาบัดกลุ่ม platinum (cisplatinหรือ
carboplatin) ร่วมกับยาเคมีบาบัดอีก 1 ชนิด (etoposide,
gemcitabine หรือ paclitaxel) (5) สูตรยาดังกล่าวจัดเป็ น
การรักษามาตรฐานและให้ประโยชน์เท่าเทียมกัน (6)
ในปี พ.ศ. 2551 องค์ก ารอาหารและยาของ
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ร ั บ รองให้ ใ ช้ pemetrexed ร่ ว มกั บ
cisplatin เป็ น ยาเคมีบ าบัด สูต รแรกในการรัก ษาผู้ ป่ ว ย
NSCLC ระยะลุกลามชนิด non-squamous โดยอ้างอิงผล
การศึกษาของ Scagliotti และคณะ (7) ซึง่ พบว่าผูป้ ่วยโรค
นี้ท่ไี ด้รบั ยาเคมีบาบัดสูตร cisplatin ร่วมกับ pemetrexed
(cis/pem) จะมีอตั ราการอยู่รอด (overall survival rate)

มากกว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ไ ด้ร ับ การรัก ษาด้ว ยยาเคมีบ าบัด สูต ร
cisplatin ร่วมกับ gemcitabine อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยมีค่ามัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอดเท่ากับ 11.0 เดือน
และ 10.1 เดือนตามลาดับและมีสดั ส่วนการเสียชีวติ เป็ น
0.84 เท่า (95% ci; 0.74, 0.96) ในผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้ ว ย ย า cis/pem เ ที ย บ กั บ ย า cisplatin ร่ ว ม กั บ
gemcitabine
จากสถิตขิ องสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ผูป้ ่วย
มะเร็งปอดในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 70 จัดเป็ นชนิด
เซลล์ไม่เล็กชนิด non-squamous (8) ดังนัน้ ยาเคมีบาบัด
pemetrexed จึงมีบทบาทสาคัญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ปอด แต่ เ นื่ อ งจาก pemetrexed จัด เป็ น ยานอกบัญ ชีย า
หลัก แห่ ง ชาติ (9)
การวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ของการใช้ยานี้ในการรักษาผู้ป่วย NSCLC
ระยะลุกลามชนิด non-squamous จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงความคุม้ ค่าของการใช้
ยาเคมีบ าบัด สูต รแรกด้ว ย cis/pem เปรีย บเทีย บกับ
carboplatin ร่ ว มกับ paclitaxel (cab/pac) ซึ่ง เป็ น การ
รักษาทีใ่ ช้ในปจั จุบนั เพื่อรักษาผูป้ ว่ ย NSCLC ระยะลุกลาม
ชนิด non-squamous ยังมีจากัดในประเทศไทย ดังนัน้
ผู้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษา นี้ เ พื่ อ ให้ วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
อรรถประโยชน์ (cost-utility analysis) ระหว่างยาทัง้ สอง
สูตรดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลนาเสนอแก่ผู้มีอานาจ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกวิธรี กั ษาทีม่ คี วามคุม้ ค่าแก่ผปู้ ว่ ยต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
ตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดผูป้ ว่ ยเข้าร่วมการศึกษา คือ มีอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป เป็ นผูป้ ว่ ยรายใหม่ทไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยว่า
NSCLC ระยะลุ ก ลามชนิ ด non-squamous มี ส ภาวะ
สุขภาพเท่ากับ 0-1 รูส้ กึ ตัวดีสามารถตอบคาถามได้ ยินดี
เข้าร่วมการวิจยั และได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดเป็ น
สู ต รแรก คื อ cisplatin ร่ ว มกั บ pemetrexed (cis/pem)
หรือ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel (cab/pac) ณ แผนก
ผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เกณฑ์ ค ั ด ผู้ ป่ ว ยออกจากการศึ ก ษา คื อ ไม่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ มีประวัติเคยได้รบั การ
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รัก ษาด้ว ยยาเคมีบ าบัด มาก่ อ นหน้ า นี้ ได้ร ับ สูต รยาเคมี
บาบัด cis/pem หรือ cab/pac แต่ไม่ได้เป็ นยาเคมีบาบัด
สูตรแรกในการรักษา หรือได้รบั ยา cis/pem หรือ cab/pac
เพื่อรักษามะเร็งชนิดอื่น หรือโรคอื่น ๆ มาก่อน
ทางเลือก (Comparator)
การศึกษานี้เปรียบเทียบ 2 ทางเลือก ทางเลือกที่
1 คือ cis/pem หรือ cisplatin ขนาด 80 มิลลิกรัมต่อตาราง
เมตร ร่วมกับ pemetrexed ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อตาราง
เมตร โดยในวันที่ 1 ผูป้ ่วยได้รบั premedication ด้วยยา
dexamethasone 0.9% NaCl และ 10%MgSO4 ส่วนวันที่
2 ฉีด cisplatin เข้าทางหลอดเลือดดานาน 2 ชัวโมง
่
ร่วมกับ ฉีด pemetrexed เข้าทางหลอดเลือดดานาน 10
นาที ทางเลือกที่ 2 คือ cab/pac หรือ การให้ carboplatin
ในขนาดที่ ข้ึ น กั บ การท างานของไต โดยก าหนดค่ า
เป้าหมายปริมาณทัง้ หมดของยาต่อเวลาที่อยู่ในร่างกาย
(area under the curve; AUC) เท่ากับ 6 ร่วมกับ
paclitaxel ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร โดยให้
carboplatin ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดานาน 1 ชัวโมงใน
่
วันที่ 1 ร่วมกับPaclitaxel ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดานาน 3
ชัวโมงในวั
่
นที่ 1 วิธกี ารให้ยาเคมีบาบัดทัง้ 2 สูตร คือ ให้
ผูป้ ว่ ยทุก 21 วัน (1 ชุดการรักษา) ติดต่อกันเป็ นจานวน 6
ชุด
ต้นทุนทีพ่ ิ จารณา
การศึกษานี้วเิ คราะห์ต้นทุนในมุมมองของสังคม
และมุมมองของผู้ให้บริการ โดยพิจารณาต้นทุนทางตรง
ด้านการแพทย์ (direct medical cost) ได้แก่ ค่ายาเคมี
บาบัด ค่ายาทีใ่ ช้ร่วม ต้นทุนการเตรียมและบริหารยาเคมี
บ าบัด ค่ า ตรวจทางห้ อ งปฏิบ ัติ ก าร ต้ น ทุ น การรัก ษา
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการได้รบั ยาเคมีบาบัด ต้นทุน
ผู้ ป่ ว ยในของโรงพยาบาล และต้ น ทุ น ผู้ ป่ ว ยนอกของ
โรงพยาบาล สาหรับต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการบริการ
ทางการแพทย์ (direct non-medical cost) ได้แก่ ค่า
เดิน ทางและค่า อาหาร จะพิจ ารณาเฉพาะกรณี ศึกษาใน
มุมมองของสังคมเท่านัน้ ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost)
ไม่ได้นับรวมเข้าในการศึกษาตามข้อกาหนดของคู่มอื การ
ประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ สาหรับประเทศไทย (10)
17

ในการศึกษานี้ ต้นทุนการรักษาเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากการได้รบั ยาเคมีบาบัด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ เนื่องจากการรักษาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการ
ได้รบั ยาเคมีบาบัด ทัง้ นี้ไม่รวมต้นทุนค่านอนโรงพยาบาล
ต้ น ทุ นค่ ารั บ บริ ก า รผู้ ป่ ว ยนอ ก และค่ า ตร วจ ทา ง
ห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หมายถึง
ค่า บริก ารโลหิต และส่ว นประกอบของโลหิต ค่ า ตรวจ
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิ ยา และค่าตรวจ
วินิ จ ฉั ย และรัก ษาทางรัง สีวิท ยา ต้น ทุ น ผู้ป่ว ยนอกของ
โรงพยาบาล หมายถึง ค่าบริการทางการแพทย์เมื่อผูป้ ่วย
มารั บ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอก ส่ ว นต้ น ทุ น ผู้ ป่ ว ยในของ
โรงพยาบาลหมายถึง ค่าบริการทางการแพทย์เมื่อผู้ป่วย
มารับบริการผู้ป่วยใน (รวมค่าห้องและค่าอาหาร) ต้นทุน
ทัง้ หมดแสดงโดยใช้ค่าเงินของปี 2557
ประสิ ทธิ ผลของการรักษา
ระยะปลอดเหตุการณ์ (time to progression) คือ
ระยะเวลาตัง้ แต่ ได้ร ับการรักษาจนพบหลักฐานว่ ามีการ
กลับ เป็ นซ้ า ของโรคจากผลตรวจเอกซ์เรย์ค อมพิว เตอร์
(CT scan) ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (chest x-ray) ร่วมกับ
อาการทางคลินิก ซึง่ ทาการประเมินโดยแพทย์ผรู้ กั ษาและ
ประเมินหลังจากผูป้ ่วยได้รบั ยาเคมีบาบัดแล้วอย่างน้อย 2
ชุด ส่วนคุณภาพชีวิตหรืออรรถประโยชน์ (utility) ของ
ผูป้ ่วย NSCLC ระยะลุกลามชนิด non-squamous ทีไ่ ด้รบั
การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตร cis/pem หรือ cab/pac
เป็ นสูตรแรก ในการศึกษานี้ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล คุณภาพชีวติ
โดยตรงจากผูป้ ว่ ยด้วยแบบประเมิน EQ-5D ร่วมกับข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (กรณีทไ่ี ม่สามารถ
ติดตามข้อมูลจากผูป้ ว่ ยโดยตรงได้) (11) คุณภาพชีวติ มีค่า
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. อรรถประโยชน์ของผูป้ ่วยโรคมะเร็งปอดชนิด
เซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous
สถานะทางสุขภาพ
platinum/
platinum/
paclitaxel pemetrexed
ตอบสนอง (response)
0.693
0.666
คงที่ (stable)
0.529
0.602
ลุกลาม (progressive)
0.083
0.101
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูป้ ว่ ยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนาในรูปความถีแ่ ละร้อยละ การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ของข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ว่ ยและอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยาเคมีบาบัดระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ใช้ t-test ในกรณีทข่ี อ้ มูลเป็ นชนิดอันตรภาคหรืออัตราส่วน
และใช้สถิตไิ คสแควร์หรือ Fisher’s exact test ในกรณีท่ี
ข้อมูลเป็ นชนิดนามบัญญัติ
ระยะปลอดเหตุการณ์ (time to progression) นับ
จากวันแรกทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาถึงวันทีพ่ บหลักฐานว่ามี
การกลับเป็ นซ้าของโรค ในกรณีทไ่ี ม่พบการกลับเป็ นซ้า
ของโรคให้นบั จากวันแรกทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาถึงวันที่
สิน้ สุดการศึกษา (ระยะเวลาในการศึกษา 1 มกราคม พ.ศ.
2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556) การวิเคราะห์ median
time to progression โดยใช้ Cox regression analysis
การคานวณประสิทธิผลในรูปแบบ quality-adjusted time
to progression ใช้สตู ร quality-adjusted time to
progression = อรรถประโยชน์ x ระยะปลอดเหตุการณ์
การคานวณอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่
(incremental cost-effectiveness ratio: ICER) ซึง่ เป็ น
อัต ราส่ ว นระหว่ า งผลต่ า งของต้ น ทุ น และผล ต่ า งของ
ประสิทธิผลของทัง้ 2 ทางเลือก ใช้สตู ร ICER = (ต้นทุน
ของการรักษาด้วยยา cis/pem–ต้นทุนของการรักษาด้วย
ยา cab/pac) หารด้วย (ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา
cis/pem–ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา cab/pac)
การวิ เคราะห์ความไว (sensitivity analysis)
การวิเ คราะห์ค วามไวทางเดีย ว (one- way
sensitivity analysis) เป็ นการเปลีย่ นค่าของตัวแปรทีละตัว
แปรและให้ตวั แปรอื่น ๆ มีค่าคงทีเ่ พื่อศึกษาถึงผลของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ การวิเคราะห์แสดงผลด้วย tornado
diagram ตัว แปรที่แปรค่ าในการวิเ คราะห์ คือ ต้นทุ น
ทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการ
บริการทางการแพทย์ ประสิทธิผลของการศึกษา (median
time to progression และค่าอรรถประโยชน์) โดยช่วงใน
การเปลีย่ นค่าของแต่ละตัวแปร คือ ค่าเฉลีย่ ± ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความไวแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น
(probabilistic sensitivity analysis) เป็ นการแปรค่าของตัว

แปรที่มคี วามสาคัญหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน โดยใช้ Monte
Carlo simulation ทีอ่ าศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มค่าของ
ตัวแปรซ้าหลาย ๆ ครัง้ (จานวน 1,000 ครัง้ ) ทัง้ นี้วธิ กี าร
สุ่มค่าของตัวแปรเป็ นไปตามลักษณะการแจกแจงข้อมูลที่
ได้กาหนดสมมติฐานไว้ล่วงหน้า การวิเคราะห์แสดงผลโดย
ใช้ระนาบต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness plane)
และกราฟต้ น ทุ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ย อมรั บ ได้ (costeffectiveness acceptability curve)

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย
จากผู้ ป่ ว ย NSCLC ระยะลุ ก ลามชนิ ด nonsquamous และได้รบั ยาเคมีบาบัดทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดจานวน
54 ราย เป็ นผูป้ ่วยทีไ่ ด้ cis/pem 18 ราย (ร้อยละ 33.33)
และได้รบั cab/pac 36 ราย (ร้อยละ 66.67) สัดส่วนเพศ
อายุเฉลีย่ ระยะของโรคมะเร็ง สภาวะสุขภาพ การกระจาย
ของมะเร็ง ไปยัง สมอง ประวัติก ารสูบ บุ ห รี่ และ จุ ลกาย
วิภาคศาสตร์ในผูป้ ่วยทัง้ สองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
ประสิ ทธิ ผลทางคลิ นิก
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ทางคลินิก ผู้ป่วยที่
ได้รบั การรักษาด้วยยา cis/pem มีค่ามัธยฐานของระยะ
ปลอดเหตุการณ์ (median time to progression) นานกว่า
ผูป้ ่วยที่ได้รบั cab/pac คือ 119.94 วันและ 100.17 วัน
ตามลาดับ ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั cis/pem มีค่าสัดส่วนการลุกลาม
ของโรคเท่ากับ 0.63 เทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั cab/pac (95%
CI=0.27–1.48) มีผู้ป่วยเสียชีวติ 1 รายในกลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รบั cab/pac โดยเสียชีวติ หลังจากได้รบั ยาเคมีบาบัดไป
แล้ว 1 ชุด (ตารางที่ 2)
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการได้รบั ยาเคมีบาบัด
เหตุ ก ารณ์ ไ ม่พึงประสงค์ท่ีพ บมากที่สุด ในกลุ่ ม
ผู้ป่ ว ยที่ไ ด้ร ับ cis/pem คือ อาการคลื่น ไส้แ ละอาเจีย น
(ร้อยละ 22.58) ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั cab/pac พบอาการพิษต่อ
ระบบประสาทมากทีส่ ุด (ร้อยละ 35.94) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3
18
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ตารางที่ 2. ผลลัพธ์ทางคลินิก (medain time to progression)
ยาเคมีบาบัดสูตร
จานวน
จานวน
ค่ามัธยฐานของจานวนวันที่
ผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ
ปลอดเหตุการณ์ (95% CI)
cisplatin-pemetrexed
18
0
119.94 (103.91 – 135.98)
(cis/pem)
carboplatin-paclitaxel
36
1
100.17 (88.93 – 111.41)
(cab/pac)
1
Cox regression analysis
ผลการประเมิ นต้นทุน
ภายใต้มุ มมองของสัง คม ต้น ทุ นรวมต่ อ รายใน
กลุ่ ม ผู้ป่ว ยที่ไ ด้ร ับ cis/pem มีค่ า สูง กว่ า กลุ่ ม ที่ไ ด้ร ับ
cab/pac คือมีต้นทุน 423,798.52 และ 119,324.46 บาท
ตามลาดับ ตัว แปรหลัก ที่มีผลต่ อต้น ทุ นรวมต่ อ รายมาก
ทีส่ ดุ คือ ค่ายาเคมีบาบัด แสดงดังตารางที่ 4

HR1
(95%CI)
0.63
(0.27- 1.48)

จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
ยาเคมีบ าบัด สูต ร cis/pem มีจ านวนวัน สุข ภาวะที่ปลอด
เหตุการณ์สงู กว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั cab/pac แต่มตี ้นทุนในการ
รักษาสูงกว่า ภายใต้มุมมองสังคมจะมีค่าอัตราส่วนต้นทุน
ประสิทธิผลส่วนเพิม่ เท่ากับ 15,338.74 บาทต่อจานวนวัน
สุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 3. จานวน (ร้อยละ) ของผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการได้รบั ยาเคมีบาบัด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
cis/pem
cab/pac
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
ระบบทางเดิ นอาหาร
อาการคลื่นไส้และอาเจียน
7 (22.58)
5 (7.81)
เบื่ออาหาร การรับรสชาติผดิ ปกติไป
5 (16.13)
3 (4.69)
พิษต่อระบบทางเดินอาหาร (dyspepsia)
2 (6.45)
0 (0.00)
ท้องผูก
1 (3.23)
1 (1.56)
ท้องเสีย
1 (3.23)
0 (0.00)
0 (0.00)
4 (6.25)
ระบบโครงกระดูก: ปวดบริเวณข้อต่อหรือกล้ามเนื้อ
ระบบไหลเวียนเลือดและน้าเหลือง
ภาวะโลหิตจาง
3 (9.68)
5 (7.81)
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่า (มีไข้ ติดเชือ้ )
1 (3.23)
1 (1.56)
6 (19.35)
9 (14.06)
ระบบประสาทและกล้ามเนื้ อ: อาการอ่อนเพลีย
1 (3.23)
23 (35.94)
พิ ษต่อระบบประสาท (neuropathy)
ระบบห่อหุ้มร่างกาย
ผื่น
2 (6.45)
4 (6.25)
ภาวะภูมไิ วเกิน
1 (3.23)
6 (9.38)
ผมร่วง
1 (3.23)
3 (4.69)
1
Chi-square test
2
Fisher’s exact test
19

P-value

0.0941
0.1002
0.1072
1.0002
0.3332
0.28922
1.0002
1.0002
0.8261
<0.0102
1.0002
0.4032
1.0002
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ตารางที่ 4. ต้นทุนรวมต่อรายในแต่ละกลุ่มผูป้ ว่ ย
ชนิดต้นทุน

ต้นทุนรวมต่อราย (บาท)
cis/pem
cab/pac

ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์
ค่ายาเคมีบาบัด
ค่ายาทีใ่ ช้ร่วม (concomitant medication)
ต้นทุนการเตรียมและบริหารยาเคมีบาบัด
ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ต้นทุนการรักษาเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการได้รบั ยาเคมีบาบัด
ต้นทุนผูป้ ว่ ยใน/ต้นทุนผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล
ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
ต้นทุนรวมต่อราย (มุมมองผูใ้ ห้บริการ)
ต้นทุนรวมต่อราย (มุมมองสังคม)
การวิ เคราะห์ความไว
การวิเคราะห์ความไวทางเดียวด้วยการเปลีย่ นค่า
ของตัวแปรทีละตัวแปรแล้วดูผลการเปลี่ยนแปลงของค่า
อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ พบว่า ตัวแปรหลักที่
ส่งผลต่อค่าอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ มากทีส่ ุด
คือ จ านวนวัน สุ ข ภาวะที่ ป ลอดเหตุ ก ารณ์
เมื่ อ
เปลีย่ นแปลงตัวแปรนี้ในกลุ่มทีไ่ ด้รบั cis/pem จาก 42.36
ถึง 76.70 วัน พบว่าค่าอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วน
ตารางที่ 5. การวิเคราะห์ตน้ ทุนอรรถประโยชน์
ตัวแปร

350,201.69
8,499.68
3,863.40
20,609.10
3,483.72

85,965.90
4,675.47
2,856.70
13,847.09
393.10

7,007.93

1,124.21

30,133.00
393,665.52
423,798.52

10,461.99
108,862.47
119,324.46

เพิ่ม จะมีค่ า อยู่ร ะหว่ า ง 8,224.21-113,680.30 บาท จาก
การเปลีย่ นแปลงจานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ของ
กลุ่ม cab/pac จาก 27.69 ถึง 51.67 วัน พบว่าค่า
อัต ราส่ ว นต้ น ทุ น ประสิท ธิ ผ ลส่ ว นเพิ่ม จะมี ค่ า ระหว่ า ง
9,562.70 บาท-38,735.99 บาท แสดงดังรูปที่ 1
จากระนาบต้นทุนประสิทธิผลพบว่าร้อยละ 35.3
ของอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ (ICER) ทัง้ หมด
ตกอยู่ในจตุภาคซ้ายบน ซึง่ หมายความถึง การรักษาผูป้ ว่ ย

ยาเคมีบาบัดสูตร
cis/pem
cab/pac
423,798.52
119,324.46
59.53
39.68
304,474.06
19.85
15,338.74

ต้นทุนรวมต่อราย (บาท)
จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์1
ต้นทุนส่วนเพิม่ (incremental cost2)
ประสิทธิผลส่วนเพิม่ (incremental effectiveness3)
อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่
(Incremental cost-effectiveness ratio; ICER4)
1
จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ = อรรถประโยชน์ x ระยะปลอดเหตุการณ์ (วัน)
2
ต้นทุนส่วนเพิม่ = ต้นทุนรวมต่อราย (cis/pem) - ต้นทุนรวมต่อราย (cab/pac)
3
ประสิทธิผลส่วนเพิม่ =จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ (cis/pem)-จานวนวันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ (cab/pac)
4
อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ = ต้นทุนส่วนเพิม่ / ประสิทธิผลส่วนเพิม่
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NSCLC ระยะลุกลามชนิด non-squamous ด้วยยา
cis/pem มีตน้ ทุนส่วนเพิม่ สูงกว่า แต่มปี ระสิทธิผลส่วนเพิม่
ต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วย cab/pac อัตราส่วน
ต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ อีกร้อยละ 64.7 ตกอยู่ในจตุ
ภาคขวาบน ซึง่ หมายความถึงการรักษาด้วย cis/pem มี
ต้นทุนส่วนเพิม่ สูง และประสิทธิผลส่วนเพิม่ ก็สงู กว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการรักษาด้วย cab/pac แสดงดังรูปที่ 2
รูปที่ 3 แสดงกราฟต้นทุนต่อประสิทธิผลทีย่ อมรับ
ได้ (cost-effectiveness acceptability curve) เมื่อความ
เต็มที่จะจ่าย (willingness to pay) เพิม่ ขึน้ เป็ น 16,000
บาท/วัน สุ ข ภาวะที่ป ลอดเหตุ ก ารณ์ การรัก ษาผู้ ป่ ว ย
NSCLC ระยะลุ ก ลามชนิ ด non-squamous ด้ ว ยยา
cis/pem มีโอกาสร้อยละ 50.30 ที่จะคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับ
การรักษาด้วย cab/pac ดังแสดงในรูปที่ 3

การอภิ ปรายผล
ผู้ ป่ ว ย NSCLC ร ะ ย ะ ลุ ก ล า ม ช นิ ด nonsquamous ทีไ่ ด้รบั cis/pem มีแนวโน้มที่จะมีระยะปลอด

เหตุ การณ์ นานกว่าผู้ท่ไี ด้รบั cab/pac แม้ว่าจะไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (119.94 วัน และ 100.17 วัน; HR =
0.63; 95%CI = 0.27 – 1.48) ต้นทุนรวมต่อรายในการ
รั ก ษาด้ ว ย cis/pem สู ง กว่ า การรั ก ษาด้ ว ย cab/pac
ประมาณ 3.6 เท่า ต้นทุนที่มผี ลกระทบมากที่สุดในการ
รักษา คือ ค่ายาเคมีบาบัด ค่ายา cis/pem สูงกว่า cab/pac
ประมาณ 4.1 เท่า เมื่อคานวณอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผล
ส่ ว นเพิ่ ม พบว่ า การรั ก ษาด้ ว ย cis/pem แทนการใช้
cab/pac ต้องจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ 15,338.74 บาท ในการเพิม่
1 วันสุขภาวะทีป่ ลอดเหตุการณ์ (quality adjusted-time
day to progression)
ในปี พ.ศ. 2552 ERG Report (12) ได้รายงาน
ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผลและต้นทุนซึง่ ใช้มุมมอง
ของรัฐบาล พบว่าการใช้ยา cis/pem ใน NSCLC ระยะ
ลุกลามชนิด non-squamous นัน้ มีค่าอัตราส่วนต้นทุน
ประสิทธิผลส่วนเพิม่ (ICER) เท่ากับ £33,065/QALY เมื่อ
เทียบกับการใช้ยาเคมีบาบัดสูตร gemcitabine ร่วมกับ
cisplatin งานวิจยั ของ Klein และคณะ (13) ใช้มมุ มองของ

ICER = 15338.74 บาทต่อวันสุขภาวะที่ ปลอดเหตุการณ์

รูปที่ 1. tornado diagram แสดงผลการวิเคราะห์ความไวทางเดียว
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รูปที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความไวแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
รั ฐ บาลเช่ น เดี ย วกั น พบว่ า การใช้ ย า cis/pem มี ค่ า
อั ต ร า ส่ ว น ต้ น ทุ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ส่ ว น เ พิ่ ม เ ท่ า กั บ
$132,829/QALY และ $250,992/QALY เมื่อเทียบกับการ
ใช้ยาเคมีบาบัดสูตร cisplatin ร่วมกับ gemcitabine และ
cab/pac ตามลาดับ การศึกษาทัง้ สองได้ขอ้ สรุปในทิศทาง
เดียวกับการศึกษานี้ คือ การรักษาโดยใช้ยา cis/pem มีค่า
อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิม่ (ICER) ทีค่ ่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาที่ใช้กนั ในปจั จุบนั ซึง่ อาจจะ
ไม่มคี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์หากพิจารณาทีค่ วามเต็ม
ใจทีจ่ ะจ่าย 160,000 บาทต่อปี สขุ ภาวะ หรือ ประมาณ 440
บาทต่อวันสุขภาวะ
ส าหรับ ประเทศไทย Chanjaruporn และคณะ
(14) ประมาณการณ์ ต้นทุนด้านยาต่ อปี และส่วนต่ างของ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับงบประมาณด้านยาของโรงพยาบาล
ในโรงเรีย นแพทย์เมื่อเริ่มมีการใช้ยา pemetrexed แทน
docetaxel ผลการศึกษาพบว่า การเริม่ ใช้ยา pemetrexed
ทาให้ตน้ ทุนด้านยาเพิม่ ขึน้ ตลอด 4 ปี เป็ นเงิน 20,154,480
บาทหรือประมาณ 127,560 บาทต่อผูป้ ่วย 1 ราย ผลการ
วิเคราะห์ความไวพบว่า จานวนรอบการรักษาและจานวน
ผูป้ ่วยทีค่ าดการณ์ว่าจะต้องได้รบั ยา pemetrexed เป็ นตัว
แปรสาคัญที่ส่งผลต่องบประมาณ ผลการศึกษาดังกล่าว
เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการศึกษาอื่น ๆ คือ การใช้

ยา pemetrexed แทนยา docetaxel ที่เป็ นการรักษาที่ใช้
ในปจั จุบนั (current practice) เมื่อพิจารณาทีค่ วามเต็มใจที่
จะจ่ า ย 160,000 บาทต่ อ ปี สุข ภาวะนัน้ พบว่ า การใช้
pemetrexed อาจมีค วามคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ แต่
อย่ า งไรก็ ดี การศึ ก ษานี้ (14) เป็ น การศึ ก ษาโดยใช้
แบบจาลองซึ่งไม่ได้นาปจั จัยอื่น ๆ เช่น ผลการรักษาหรือ
อรรถประโยชน์มาใช้ในการศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นการศึกษาที่
ใช้ยา pemetrexed เป็ น second-line treatment ทาให้ไม่
สามารถน าผลการศึกษามาเปรียบเทีย บกันโดยตรงกับ
การศึกษาอื่น ๆ ได้

ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยตรงจากผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบาบัดทีศ่ กึ ษาทัง้ ในด้านต้นทุน ผลลัพธ์ของ
การศึกษา (ระยะปลอดเหตุการณ์ ) และคุณภาพชีวติ ใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ข้ อ มู ล ทั ง้ หมดเป็ น
ของผูป้ ่วย NSCLC ระยะลุกลามชนิด non-squamous ที่
เป็ นชาวไทย ผลการศึ ก ษาจึ ง สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการเลือกใช้ยาทีม่ คี วามคุม้ ทุน ในการรักษาผูป้ ่วย
ชนิดนี้ภายใต้บริบททีท่ รัพยากรมีอยู่อย่างจากัด อย่างไรก็
ตาม การนาผลการศึกษาไปใช้ในสถานพยาบาลอื่น ๆ อาจ
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Cisplatin ร่วมกับ Pemetrexed

Carboplatin ร่วมกับ Paclitaxel

รูปที่ 3. กราฟต้นทุนต่อประสิทธิผลทีย่ อมรับได้
ต้องจากัดเฉพาะสถานพยาบาลทีม่ บี ริบทของการรักษาที่
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การศึ ก ษานี้ มี ข้ อ จ ากั ด หลายประการที่ ค วร
คานึงถึง ดังนี้ รูปแบบงานวิจยั ของการศึกษานี้ไม่ได้เป็ น
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม (randomized controlled
trial) เนื่องจากยา pemetrexed เป็ นยาที่มรี าคาแพงและ
ไม่ได้ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงไม่ได้ครอบคลุม
อยู่ใ นชุด สิท ธิก ารรัก ษาสาหรับผู้ป่ว ย ดัง นัน้ ผู้วิจยั จึง ได้
ดาเนินการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลผูป้ ่วยทีใ่ ช้ยา cis/pem
และ cab/pac ทุกรายทีเ่ ข้าเกณฑ์ของการศึกษา ดังนัน้ ผล
การศึกษาอาจเกิดอคติ จากรูปแบบการศึกษาทีใ่ ช้ได้ ไม่ว่า
จะเป็ นด้ า นเศรษฐานะของผู้ ป่ ว ยที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ผล
การศึกษาได้
จานวนตัวอย่างมีจานวนน้อยในช่วงระยะเวลาที่
เก็บข้อมูล เนื่องจากยา pemetrexed จัดเป็ นยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ การเข้าถึงยาดังกล่าวจึงจากัดอยู่ในผูป้ ่วย
บางสิท ธิก ารรัก ษา เช่ น สิทธิข้า ราชการ เป็ น ต้น ท าให้
จานวนผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาด้วยยา pemetrexed มี
23

จานวนน้อย ทาให้จานวนผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั cis/pem มีไม่ครบ
30 ราย
ในเรื่องการวัดผลลัพธ์ของการรักษา (ระยะเวลา
ปลอดเหตุการณ์) จะมีความแตกต่างกันในผูป้ ่วยแต่ละราย
ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทาการรักษา ซึ่ง จะประเมิน
ผลการรักษาเมื่อผู้ป่วยได้รบั ยาเคมีบาบัดไปแล้ว 2-4 ชุด
รวมทัง้ วิธกี ารประเมินผลการรักษาในผูป้ ว่ ยแต่ละรายอาจมี
ความแตกต่ างกัน (เช่น การตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรืออาการทางคลินิก) ผู้วจิ ยั ได้ใช้
การวิเคราะห์ความไวทางเดียวเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ การศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ของการรักษา (time to
progression) มีผลต่อค่าอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วน
เพิม่ (ICER) อย่างมาก แม้ว่าข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั นามาใช้ในการ
คานวณจะเป็ นข้อมูลอรรถประโยชน์ทศ่ี กึ ษาในประเทศไทย
แต่เนื่องจากขนาดตัวอย่างมีจานวนน้อย ค่าอรรถประโยชน์
ทีไ่ ด้อาจไม่ใช่ตวั แทนทีด่ ที จ่ี ะนามาใช้

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

สรุปผล
การรักษาผูป้ ่วย NSCLC ระยะลุกลามชนิด nonsquamous ด้วยยา cis/pem ยังไม่คุม้ ค่า เมื่อพิจารณาที่
ระดับความเต็มใจจ่าย 160,000 บาทต่อปี สขุ ภาวะ อย่างไร
ก็ต ามเนื่ อ งจากข้อ จ ากัด หลายประการของการศึก ษานี้
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้น การศึกษาด้านความคุม้ ค่าของการ
ใช้ยาเคมีบาบัดสูตร cis/pem ในการรักษาผูป้ ่วย NSCLC
ระยะลุกลามชนิด non-squamous ในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่
ขึน้ ยังคงมีความจาเป็ น
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม เทคโนโลยีท่ีใ ช้ใ นการรัก ษา
ผูป้ ่วย NSCLC ระยะลุกลามชนิด non-squamous ด้วยยา
เคมี บ าบัด นั ้น ยัง จัด ว่ า เป็ นเทคโนโลยี ใ หม่ แ ละมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่ อเนื่อง การวิจยั ในอนาคตจึงมีความ
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ในด้า นงานวิจ ัย เพื่อ ศึก ษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร รั ก ษ า ง า น วิ จ ั ย เ พื่ อ ห า ค่ า
อรรถประโยชน์ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
โดยปจั จัยหลักทีส่ ่งผลต่อการศึกษาวิจยั คือ แผนการรักษา
จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ตลอดจนค่ า ต้ น ทุ น มาตรฐานที่
นามาใช้ในการศึกษา อาทิเช่น ต้นทุนด้านยา เป็ นต้น
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Abstract
Objective: To conduct cost-utility analysis of chemotherapy regimens, cisplatin plus pemetrexed (cis/pem)
and carboplatin plus paclitaxel (cab/pac) in advanced non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) in
Thailand. Method: The researchers collected the data from patients aged 18 or above, diagnosed with NSCLC
(stage IIIB and IV) and having performance status at 0 or 1, and being treated with either cis/pem or cab/pac at
putpatient department at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital during Jan 1, 2012-June 30, 2013. The analysis was
on based on the perspectives of providers and society. Cost in the study included direct medical cost and direct
non-medical costs. The main outcome was quality adjusted time to disease progression (days). The study
calculated incremental cost effective ratio in term of cost per quality-adjusted time to progression (days). The study
conducted both one way and probabilistic sensitivity analyses were also performed. Result: Of the total 54 patients,
36 received cab/pac and 18 received cis/pem. Median time to disease progression was 119.94 days and 100.17
days for patients who received cis/pem and cab/pac, respectively. Quality-adjusted time to progression was 59.53
and 39.68 days for those with cis/pem and cab/pac, respectively. Total cost per patient with cis/pem and and
cab/pac therapy was 423,798.52 THB and 119,324.46 THB, respectively. Quality adjusted-day to progression was
59.53 and 39.68 for patients who received cis/pem and cab/pac respectively. the incremental cost per quality
adjusted time to progression (days) for cis/pem to cab/pac was 15,338.74 THB Conclusion: The use of cis/pem as
first-line treatment for NSLC in Thailand is not cost effective when compared to the use of cab/pac.
Keywords: cost-utility analysis, non-squamous non-small cell lung cancer, pemetrexed-cisplatin, carboplatinpaclitaxel
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