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คูมือการใชโปรแกรมคูมือการใชโปรแกรม  
การขออนุมตัิการใชยาควบคุมเฉพาะการขออนุมตัิการใชยาควบคุมเฉพาะ((OOCCPPAA))  
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โครงการเบิกจายตรงสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง 
 เนื่องดวยโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการใหบริการรักษาพยาบาล  และสาํนักงานกลางสารสนเทศบริการ
สุขภาพ (สกส.)  ซ่ึงเปนหนวยงานพัฒนาระบบเบิกจายคารักษาพยาบาลขาราชการของกรมบัญชีกลาง ได
ดําเนินการโครงการเบิกจายตรงสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง ซ่ึงเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องจากโครงการผูปวยนอกรักษา
ตอเนื่อง (CSCD) ดังนั้น ผูปวยที่จะมีสิทธิตามโครงการนี้  จึงตองลงทะเบียนผูปวยนอกรักษาตอเนื่องกอน แลวหาก
แพทยผูทําการรักษาเหน็วาจําเปนที่จะตองรักษาดวยยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่มีคาใชจายสูง 6 ชนิดตามขอ
บงชี้ที่แนบทาย  ก็จะตองทะเบียนผูปวยในกลุมโรคเฉพาะ (OCPA) โดยที่แพทยผูทําการรักษาจะตองสงขอมูล
ผูปวยใหโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบฯ ทําการตรวจสอบวาตรงตามขอบงชี้ทางการแพทย รวมทั้งตามเงื่อนที่
ไดประกาศไว และเมื่อมีการอนุมัติการใชยาแลว จึงจะสามารถเบิกจายคายาดังกลาวจากกรมบัญชีกลางโดยตรงได 
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว137 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549) โดยขอชี้แจงรายละเอียดของโครงการเบิกจาย
ตรงสําหรับผูปวยโรคมะเร็งดังนี ้

วัตถุประสงคของโครงการฯ 
1.เพื่อลดภาระของสถานพยาบาลในการรับผูปวยใน และลดคาใชจายทีไ่มจําเปนจากการเขานอนโรงพยาบาล  
2.ลดภาระคาใชจายของผูปวย โรคมะเร็ง ซ่ึงมีปญหาหนกัอันเกิดจากโรครายแรงนี้อยูแลว 
3.เพื่อควบคุมการใชยาใหเปนไปตามแนวทางเวชปฏิบัตทิี่เหมาะสมตามขอมูลทางการแพทย ที่ผูปวยจะได
ประโยชนจากการรักษาสูงสุด ประหยัด และคุมคา 

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาตท่ีิมีคาใชจายสงู 6 ชนดิ  ประกอบดวย  
 ยาท่ีตองการขออนุมัต ิ วินิจฉัยโรค 
□  Imatinib (Glivec) CML   
□  Imatinib (Glivec) GIST  
□ Rituximab (Mabthera) Non Hodgkin’s Lymphoma 
□  Gefitinib (Iressa) Nonsmall Cell Lung Cancer 
□  Erlotinib (Tarceva) Nonsmall Cell Lung Cancer 
□ Trastuzumab (Herceptin) Metastatic Breast Cancer 
□ Bevacizumab (Avastin) Metastatic Colorectal Carcinoma 
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ขอบงใชของยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 6 ชนิด ในการเบิกจายตรงสาํหรับผูปวยโรคมะเร็ง 
1. Chronic myeloid leukemia 

1.1  Indication of Imatinib  
 1) Imatinib is recommended as first-line treatment in the management of patient with Philadelphia-
chromosome-positive chronic myeloid leukaemia (CML) in the chronic phase. 
 2) Imatinib is recommended as an option for the treatment of people with Philadelphia-
chromosome-positive CML in the accelerated phase or in blast crisis provided they have not received imatinib 
treatment at an earlier stage. 
 3) Haematological response (HR) and cytogenetic response (CR) have been used as surrogate 
measures of efficacy in imatinib studies. HR refers to the normalisation of blood cell counts, whereas CR refers 
to the reduction (partial CR) or elimination (complete CR) from the bone marrow of white blood cell 
precursors with the Philadelphia chromosome. 

1.2 ขอบงชีใ้นการหยุดยา Imatinib 
 1) ไมม ีcomplete hematologic response ภายใน 3 เดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูปวยไดรับยา hydroxyurea 
รวมดวย การตรวจนับเมด็เลอืด ควรตรวจหลังจากหยุดยา hydroxyurea แลว 1 เดือน 
 2) ไมม ีminor cytogenetic response (Ph chromosome <95%) ภายใน 6 เดือน 
 3) ไมม ีmajor cytogenetic response (Ph chromosome <35%)ภายใน 12 เดือน 
 4) ไมมี  complete cytogenetic response ภายใน 18 เดือน  

1.3 การตรวจทางหองปฏิบตัิการ และระหวางการรักษา ดวยยา Imatinib 
 1) การตรวจหา Philadelphia chromosome ตองใชเปนการตรวจดวยวิธีQuantitative chromosome 
study โดยกําหนดหองปฏิบัตกิารที่สามารถสงตรวจได คอื โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลจุฬา ศูนยวจิัยจฬุาภรณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ศูนยโครโมโซม 
(เอกชน)  และ โรงพยาบาลราชานุกูล 
 2) กรณีที่ผลการตรวจ ไมมี metaphase สามารถใหยาตอไดไมเกิน 3 เดอืน และตองตรวจซ้ํา 
 3) ผูปวยทีไ่ด Complete cytogenetic response ควรทําการตรวจ chromosome ทุก 6 เดือน  ถามีการ
กลับคืนของ Philadelphia chromosome โดยที่ผลเลือด (CBC) อยูในเกณฑปกติ สามารถใหยาตอได อีก 3 เดือน 
และตรวจหา Philadelphia chromosome ซํ้า ซ่ึงถายังไมเปน Complete cytogenetic response ควรหยุดยา Imatinib 

2. Gastrointestinal stromal tumor 
2.1 Indication of Imatinib 

 1) Imatinib treatment at 400 mg/day is recommended as first-line management of people with KIT 
(CD117)-positive unresectable and/or KIT (CD117)-positive metastatic gastro-intestinal stromal tumours 
(GISTs). 
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 2) Continuation with imatinib therapy is recommended only if a response to treatment is achieved 
within 12 weeks. Patients should be assessed for continuation of response at approximately 12 weekly intervals 
thereafter. 
 3) For the purpose of this guidance, a response is assessed by a computerized tomography (CT) 
scan or magnetic resonance imaging (MRI) and is classified as complete response, partial response or stable 
disease, as defined by the Southwest Oncology Group (SWOG) or RECIST criteria. 
 4) An increase in the dose of imatinib is not recommended for patients unresponsive to treatment 
or for patients receiving imatinib who develop progressive disease. 

2.2 Indication for termination of Imatinib 
 1) แนะนําใหหยุดยาเมื่อมี Progressive disease อยางชัดเจน 
 2) ในกรณีที่ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบวามีรอยโรคขนาดใหญขึ้นเพียงตําแหนงเดียว (ไมเกิน 
25%) ในขณะที่ตําแหนงอืน่เล็กลง หรือคงที่ แพทยผูรักษาสามารถพิจารณาหยดุยา หรือใหยาตอ อีก 2 เดือน และ
ทําการตรวจซ้าํเพื่อความชัดเจนวาเปน Stable disease หรือ Progressive disease   

3. Non Hodgkin’s Lymphoma 
3.1 ขอบงใช Retuximab 

  Rituximab ใชไดผลเฉพาะผูปวย lymphoma B cell type ที่มี CD-20 positive ตองตรวจ CD-20 ในผูปวยท่ี
ตองการใชยานี้กอนทุกราย หากไมมกีารตรวจยอม CD-20 หรือตรวจพบวา CD-20 negative ไมสามารถใชยานีไ้ด   
  การตรวจหา CD-20 ทําได 2 วิธี คือ 
  ก) Immunohistochemistry ทําการตรวจยอมจาก paraffin block หรือ frozen section 
  ข) Flow cytometry ทําการตรวจยอม cell surface marker จาก lymph node aspiration specimen หรือ bone 
marrow aspiration specimen  
  การตรวจตองทําในหองปฏบิัติการที่ไดมาตรฐาน การตรวจพบ CD-20 positive โดยวธีิ  
  Immunohistochemistry สามารถใหยานีไ้ดเลย หากตรวจพบโดยวิธี Flow cytometry ควรทําการตัดชิ้นเนื้อ
เพื่อตรวจโดยวิธี Immunohistochemistry ตอเสมอ ยกเวนในรายทีไ่มมตีอมน้ําเหลืองโตและโรคสวนใหญอยูในไข
กระดูกอนุโลมใหใชผลจากการตรวจ Flow cytometry ไดโดยตองพบ CD-20 positive cell ไมนอยกวารอยละ 20 

3.2 Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) 
   1) การใช Rituximab ในผูปวยที่ไมเคยไดรับการรักษามากอน (First line therapy) 
        ก) สามารถพิจารณาใหรวมกับเคมีบําบดัสูตร “CHOP” ในผูปวย DLBCL ที่อยูในระยะ II, III, IV 
        ข) ไมแนะนําใหใชเปนยาเดี่ยว (monotherapy) หรือในผูปวยที่ไมสามารถทนตอ 
   เคมีบําบัดสูตร “CHOP”  
   2) การใช Rituximab ในผูปวยที่ไมตอบสนองตอ “CHOP” หรือมีโรคกลับเปนซ้ํา  
(Refractory/Relapse) 
        ก) สามารถพิจารณาใชรวมกับเคมีบําบดัขนาดสูงที่ไมมี Cross resistant กับ  
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   CHOP เชนสูตร "ICE" หรือ "ESHAP" หรือ "MINE"  เฉพาะในรายที่มสีภาพ 
   รางกายทั่วไปดีพอที่จะทนการใหยาเคมีบําบัดขนาดสูงได  และผูปวยไมเคยไดรับ  
   Rituximab มากอน 
        ข) ในกรณทีี่โรคกลับเปนซ้ําและผูปวยเคยไดรับ Rituximab มากอน ใหใชยานี้ได 
   เมื่อโรคกลับเปนซ้ําหลังหยดุยานานเกนิ 6 เดือน 

3.3 Indolent lymphoma 
    สามารถพิจารณาใชเปนยาเดี่ยวหรือใชรวมกับเคมีบําบัดสูตร "COP", "FND", "CHOP" หรือให
รวมกับ Fludarabine ตัวเดียวก็ไดในผูปวยระยะที่ III หรือ IV ที่ไมตอบสนองตอการรักษาอื่นแลว (Last line 
therapy) 
ไมแนะนําใหใช Rituximab ในกรณีตอไปนี้ 
    ก) ผูปวย HIV- related lymphoma เนื่องจากยังไมมีหลักฐานสนับสนนุที่ดีพอและ 
    ผูปวยกลุมนี้อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเชื้อที่รุนแรงหลังใชยานี้ 
    ข) Maintenance therapy ในผูปวยที่ได CR จากการใหเคมีบําบัดรวมกับ Rituximab  
   เนื่องจากขณะนี้ยังไมมหีลักฐานเพยีงพอทีจ่ะแนะนําใหใช  
   ค) ผูปวยที่โรคมี progression ขณะที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดรวมกบั Rituximab 
    ง) ผูปวยที่โรคกลับเปนซ้ําหลังหยดุ Rituximab ไมเกิน 6 เดือน 
4. Non-small Cell Lung cancer 

4.1 Indication of Gefitinib / Erlotinib 
 1) Gefitinib / Erlotinib is recommended as a third line therapy in patients with advanced non small 
cell lung cancer who had ECOG performance status 0-2.  
 2) Gefitinib / Erlotinib is recommended in patients who have failed from previous chemotherapy 
consisted of platinum - based and  Docetaxel.  
 3) Elderly patient (>70 year), must have failed at least one regimen of standard (single or 
combination) chemotherapy.  

4.2 Recommendations 
   1) Patients who had used either Gefitinib or Erlotinib are not allowed to  
            cross to another agent. 
   2) The recommended dose ;  
  2.1)  Gefitinib 250 mg PO / day, increase dosage is not recommended 
  2.2)  Erlotinib 150 mg PO / day, increase dosage is not recommended 

4.3 Termination of Gefitinib / Erlotinib 
   1)  progressive disease  within 2 mo. 
   2)  adverse event eg. interstitial lung disease, severe diarrhea, 
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5. Metastatic Breast Cancer 
5.1 Indication for Trastuzumab 

   1) สามารถพจิารณาใช Trastuzumabในผูปวยลักษณะตอไปนี ้ 
      1.1) มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย 
      1.2) ตองมีผลการตรวจ HER-2 เปน 3+ โดย immunohistochemistry หรือเปน  
        บวก โดย FISH 
      1.3) สภาพผูปวย ECOG 0-2 
      1.4) ไมมีโรคหัวใจ 
  2) สามารถพิจารณาให Trastuzumab เปนยาลําดับแรกโดยใชรวมกับยากลุม Taxane (Paclitaxel,Docetaxel) 
ในผูปวยมะเรง็เตานมระยะแพรกระจายในผูที่เคยไดรับยา Anthracycline เปนการรักษาเสริมมากอน ผูปวยมะเร็ง
เตานมระยะแพรกระจายที่ไมเคยไดรับการรักษามากอน  ควรไดรับยาเคมีบําบัดกลุม Anthracycline-containing 
regimen  และ/ หรือ CMF  ผูปวยควรไดรับการรักษาดวยยาตานฮอรโมนมากอน ในกรณีที่มีผลการตรวจ 
Hormone receptor เปนบวก 
  3) Trastuzumab monotherapy : สามารถแนะนําใหใชไดในผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาเคมีบําบัด
มาแลวอยานอย 2 Regimens ซ่ึงประกอบดวย Doxorubicin และ Taxane มาแลว      ในกรณีที่ผูปวยมีผลการตรวจ
ฮอรโมนเปนบวก ควรไดรับยากลุม Hormonal therapy มาแลวดวย 
  4) ผูปวยท่ีไมตอบสนองตอยา Trastuzumab monotherapy หรือ combination ก็ตาม ไมแนะนําใหใช 
Trastuzumab ตอเนื่องรวมกบัยาอื่น (เนื่องจากไมมี Clinical control study) 
  5) ผูปวยท่ีตอบสนองตอการรักษา แนะนาํใหใช Trastuzumab เปนระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 1 ป 
(เนื่องจากไมมขีอมูลการใชยาระยะยาวจะไดประโยชน แตมีผลขางเคียงตอกลามเนื้อหวัใจมากขึ้น) 
  6) ไมแนะนําใหใช Trastuzumab เปนยารักษาเสริม ในมะเร็งเตานมระยะเริ่มตน  
  7) ในผูปวยท่ีไมตอบสนองตอ Trastuzumab combination therapy หรือ Monotherapy มาแลว  ไมแนะนําใหใช 
Trastuzumab ตอเนื่องรวมกบัยาเคมีชนิดอืน่ๆ ตอไป 

6. Metastatic Colorectal Cancer 
1)  สามารถใชเปน First line therapy โดยใชรวมกับยาเคมีบําบัด  ดังตอไปนี้  
BEV 5 mg/kg IV over 90 min for initial dose, if tolerated next infusion can  

be given over 60 min; can thereafter be given over 30 min as maintenance dose,  q 2 weeks 
1.1)    IFL: cycle repeat every  6 weeks.  

- Irinotecan 100-125 mg/m2 IV over 90 minutes, days 1, 8, 15, 22 
- FA 20 mg/m2, days 1, 8, 15, 22 
- FU 400-500 mg/m2 IV, days 1, 8, 15, 22   หรือ 
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1.2)   FOLFOX4: cycle repeat every 4 weeks. 
- Oxaliplatin 85 mg/m2 in D5W 500 ml over 120 min on day1, 15 
- FA 100-200 mg/m2 (in D5W over 120 min concurrently with oxaliplatin on day1)  

d1, 2, 15, 16  
- FU 400 mg/mm2 IV bolus after folinic acid, then 600 mg/m2 CIV over 22 hrs.  

d1, 2, 15, 16 
สามารถใชยา BEV รวมกับเคมีบําบัดเปนเวลาไมเกนิ 6 เดือน เนื่องจากการรักษา 

โรคมะเร็งดวยยาเคมีบําบัด ตามมาตรฐานทัว่ไปใชเวลา 6 เดือน และไมมีขอมูลที่ระบุวาการใชยานาน
กวา 6 เดือนจะไดประโยชนมากขึ้น  

2) ไมแนะนําใหใช BEV รวมกับยาเคมีบําบดัชนิดอ่ืนนอกจากที่กลาวในขอ 1  
และไมสามารถสลับเปลี่ยนยาเคมีบําบัดไปมา ในกรณีทีผู่ปวยไมตอบสนองตอยาขนานใดขนานหนึ่ง (เนื่องจาก
ยังไมมี Clinical control study ในขณะนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต) 

3) ผูปวยท่ีไมตอบสนองตอยา BEV รวมกับ IFL sหรือ FOLFOX4 ไมแนะนํา 
ใหใช BEV ตอเนื่องรวมกับยาอ่ืน (เนื่องจากไมมี evidence) 

4) ไมสามารถใชเปน Monotherapy หรือใชเปนยารักษาเสริม (adjuvant therapy) 
5) ไมสามารถใชเปนยารักษาเสริมหลังการผาตัด Metastasectomy ที่ไมมีรอย 

โรคหลงเหลืออยู 
6) ไมแนะนําใหใชในผูปวยท่ีมีปญหาเลือดออกงาย หรือเสนเลือดอุดตัน   

โดยเฉพาะในผูปวยที่ไดรับยา Coumadin อยู 


