โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ปที่ 5 ฉบับที่ 49 เดือนมกราคม 2561

ผูต ดิ เชือ้ เอชไอว�ทด่ี อ้ื ยาตานไวรัสหลายตัว
จะมีทางเลือกอื่นหร�อไม
หากยาสูตรลาสุดก็ยังไมคุมคา?
การดือ้ ยาตานไวรัสเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญ ในประเทศไทยผูติดเชือ้ เอชไอวีทรี่ ักษาดวยยาตานไวรัส
สูตรมาตรฐานและสูตรทางเลือกแลวลมเหลว แพทยจะพิจารณาใชยาตานไวรัสตัวใหมในการรักษา
อยางไรก็ดี ยาตัวใหมมีราคาคอนขางสูง เชน ยาราลเท็กราเวียร (raltegravir) ยาเอทราเวอรีน (etravirine)
และยามาแรวิร็อก (maraviroc) และยังไมบรรจุอยูใ นบัญชียาหลักแหงชาติ ทำใหผตู ิดเชื้อที่ด้ือยาสูตร
มาตรฐานและสูตรทางเลือกไมสามารถเขาถึงการรักษาดวยยาสูตรใหมไดจึงเสนอใหยาทั้งสามบรรจุ
ในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยใหตอ รองราคายาราลเท็กราเวียรเนื่องจากเปนยาที่เพิ่มเขาไปในสูตรยา
มาตรฐานแลวการรักษายังไดผลเพือ่ ใหผูตดิ เชือ้ ทีด่ อื้ ยาสูตรแรกและสูตรทางเลือกแลว มีโอกาส
เขาถึงการรักษาไดอยางเหมาะสม

เพ�ยงเพ��มยาราลเท็กราเว�ยรเขาไปในยาตานไวรัสเอชไอว�สูตรมาตรฐานก็จะชวยใหผูปวยที่ดิ�อยา
สูตรมาตรฐานและยาทางเลือกตาง ๆ มีทางรอดเพ��มข�้น
ควรตอราคาโดยใหลดราคาลง รอยละ 59.6
เพื่อใหยาสูตรใหมนี้มีความคุมคา
และบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติได

ยาตานไวรัสใหม

ยาสูตรใหมนี้จะใชงบประมาณรัฐเพิ่มขึ้น
ราว 451 ลานบาทใน 5 ป
และยืดชีวิตผูปวยได 4 ป/ราย
ยาเอทราเวอร�น (etravirine)
สูตรทางเลือกใหมที่มียานียั้งมีราคาแพงเกินไป

ยาราลเท็กราเว�ยร (raltegravir)
ควรตอราคายาเพื่อใหยาสูตรใหม
ที่มียานี้มีความคุมคา
และบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติได

ยามาแรว�ร็อก (maraviroc)
สูตรทางเลือกใหมยานี้
ยังมีราคาแพงเกินไป

เชื้อไวรัส HIV
ยาตานไวรัสสูตรมาตรฐาน
ยาลามิวูดีน (lamivudine)

ยาเทโนโฟเว�ยร (tenofovir)
ยาดารูนาเว�ยร / ร�โทนาเว�ยร
(darunavir / ritonavir)

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาตานไวรัสหลายตัวจะมีทางเลือกอื่นหรือไม หากยาสูตรลาสุดก็ยังไมคุมคา?

ราลเท็กราเว�ยร เอทราเวอร�น และ มาแรว�ร็อก ยาตานไวรัสเอชไอว�/เอดสตัวใหม
เพ��มอัตราการรอดชีว�ต แตยังไมคุมคา
เชือ้ เอชไอว�ดอ้ื ยา เพ�ม� ปญหาการเสียชีวต� จากโรคเอดส

ผลการประเมินความคุมคายาตานไวรัสในสูตรทางเลือกตาง ๆ

โรคเอดสที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญใน
ประเทศไทยการใหบริการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสดวยยา
ตานไวรัส มีการพัฒนามาเปนลำดับ ทำใหผูติดเชื้อมีโอกาสเขาถึงยาตานไวรัส
อยางครอบคลุม อยางไรก็ตาม หากการรักษาลมเหลว อันเนื่องมาจากการติด
เชื้อดื้อยา ก็จำเปนตองปรับสูตรยาตามคำแนะนำของแพทยเพื่อเพิ่มอัตราการ
รอดชีวิต

ยาตานไวรัสสูตรมาตรฐาน

ไมสามารถใชไดกับผูติดเชื้อเอชไอวี
ที่ดื้อยาสูตรมาตรฐาน
และสูตรทางเลือก

ดารูนาเวียร/ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir)
+ เทโนโฟเวียร (tenofovir)
+ ลามิวูดีน (lamivudine)

สูตรยาทางเลือกที่ 1

จากมาตรฐานการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2557 การรั ก ษาจะพิ จ ารณาปรั บ สู ต รยาตามผลการตรวจการดื ้ อ
ตอยาตานเอชไอวี

ไมคุมคา

สูตรยาทางเลือกที่ 2

ประสิทธิผลสูงกวาและราคาต่ำกวาสูตรอื่น
ไมคุมคา *ICER
= 332,227 บาทตอปสุขภาวะ
แตอาจเปนไปได

ดารูนาเวียร/ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir)
+ ราลเท็กราเวียร (raltegravir)
+ เทโนโฟเวียร (tenofovir)
+ ลามิวูดีน (lamivudine)

สูตรยาทางเลือกที่ 3

ยาตานไวรัสใหมทแ่ี นะนำใหใช ไดแก ราลเท็กราเวียร (raltegravir)
เอทราเวอรีน (etravirine) และมาแรวิรอ็ ก (maraviroc) ซึง่ ยังไมได
ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ การเขาถึงยามีขอจำกัด
การศึกษานี้จึงทำการประเมินความคุมคาของของยาตานไวรัสในการรักษา
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาสูตรมาตรฐานและสูตรทางเลือกและคาดการณผล
กระทบดานงบประมาณที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงยาที่จำเปน โดย
ไมกอใหเกิดปญหาตอความมั่นคงทางการเงินของกองทุนประกันสุขภาพตาง ๆ

ดารูนาเวียร/ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir)
+ ราลเท็กราเวียร (raltegravir)
+ เอทราเวอรีน (etravirine)

สูตรยาทางเลือกที่ 4

ผูปวยอายุ 17 ปข�้นไป

ราคาแพงกวาสูตรทางเลือกอื่น
แตประสิทธิผลนอยกวา
**ตนทุนตลอดชีพ 5.3 ลานบาท

ดารูนาเวียร/ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir)
+ เอทราเวอรีน (etravirine)
+ เทโนโฟเวียร (tenofovir)
+ ลามิวูดีน (lamivudine)

ดารูนาเวียร/ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir)
+ ราลเท็กราเวียร (raltegravir)
+ มาแรวิร็อก (maraviroc)

ถาตอราคายา

**ตนทุนตลอดชีพ 5.7 ลานบาท
ผลกระทบตองบประมาณ 5 ป
450,973,677 บาท

ไมคุมคา

ประสิทธิผลสูงกวาแตราคายังแพงกวาสูตรที่ 2
*ICER = 620,599 บาทตอปสุขภาวะ
**ตนทุนตลอดชีพ 8.6 ลานบาท

ไมคุมคา

ราคาแพงกวาสูตรทางเลือกอื่น
แตประสิทธิผลนอยกวา
**ตนทุนตลอดชีพ 8.8 ลานบาท

ตอราคายาราลเท็กราเวียร แมสตู รยาใหมสำหรับรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทด่ี อ้ื ยามาตรฐานและสูตรทางเลือกทีน่ ำมาประเมินฯ

*ICER หมายถึง อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (incremental cost-effectiveness ratio) มีคาเทากับ 160,000 บาท / ปสุขภาวะซึ่งเปนเกณฑความคุมคาทาง
การแพทยและสาธารณสุขในปจจุบัน ICER เปนหนึ่งในขอมูลพิจารณาบรรจุยาเขาบัญชียาหลักแหงชาติ หากยาคุมคา ไมควรมีคา ICER เกินเกณฑดังกลาว
**ตนทุนตลอดชีพ หมายถึง คาใชจายของยาแตละสูตรที่ผูปวยหนึ่งคนตองจายตลอดชีวิต

หนา 2

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาตานไวรัสหลายตัวจะมีทางเลือกอื่นหรือไม หากยาสูตรลาสุดก็ยังไมคุมคา?

ไมมีความคุมคาเลย แตสูตรทางเลือก 2 มีตนทุนตลอดชีพต่ำสุดที่ 5.7 ลานบาท และเพิ่มปสุขภาวะขึ้นประมาณ 10 ป
จึงควรตอราคายาราลเท็กราเวียร ใหเกิดความคุมคา เพิ่มทางเลือกใหผูปวยที่ดื้อยา
หนา 3

ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาตานไวรัสหลายตัวจะมีทางเลือกอื่นหรือไม หากยาสูตรลาสุดก็ยังไมคุมคา?

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เนือ่ งจากราคายา ราลเท็กราเวียร คอนขางสูง หากสามารถตอรองราคายาลง โดยลดราคาลง รอยละ 59.6 ทางเลือกที่ 2 ดารูนา
เวียร / ริโทนาเวียร (darunavir/ritonavir) + ราลเท็กราเวียร (raltegravir) + เทโนโฟเวียร (tenofovir) + ลามิวดู นี (lamivudine)
จะเปนทางเลือกทีค่ มุ คา ณ ความเต็มใจจายที่ 160,000 บาทตอปสขุ ภาวะ และสามารถยืดชีวติ ผูป ว ยไดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 4 ป
ตอรายดวยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 451 ลานบาทใน 5 ป
2. หากสามารถตอรองราคายาราลเท็กราเวียร ได ณ ความเต็มใจจายที่ 160,000 บาทตอปสขุ ภาวะควรพิจารณายาราลเท็กราเวียร
เขาบัญชียาหลัก เนื่องจากยาตานไวรัสในบัญชียาหลักปจจุบันยังไมเพียงพอสำหรับผูปวยบางรายที่มีประวัติดื้อยาตานไวรัส
หลายตัว (multidrug resistance)

ผูเข�ยน

ภญ.พนิดา อยูเพ็ชร
นักว�จัย
โรงพยาบาลราชว�ถี

ติดตามรายงานว�จัยฉบับสมบูรณ ไดที่

http://www.hitap.net/documents/169263

เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
ความคุมคาและผลกระทบดานงบประมาณของยาตานไวรัส
ในการรักษาผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทด่ี อ้ื ยาสูตรแรกและสูตรทางเลือก
โดย ภญ.พนิดา อยูเพ็ชร ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค
นางสาวชลิดา เขมวรานันท และ ดร.นภชา สิงห วีรธรรม
HITAP เปนองคกรวิจยั กึง่ อิสระภายใตสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขและเปนสวนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีพันธกิจหลักคือ ศึกษา
ผลกระทบทั้งบวกและลบจากการใชเทคโนโลยีหรือนโยบายดาน
สุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานนโยบายของภาครัฐ เชน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และหนวยงานตาง ๆ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข
สวนในระดับชาติโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา HITAP เนนการ
พัฒนาศักยภาพใหประเทศเหลานั้นสามารถทำประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพดวยตนเอง
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