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เพ่ือใหบัญชียาหลักแหงชาติมีการปรับปรุงแกไข   ตามสภาพของปญหาสุขภาพ  วิทยาการ   
และขอมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องทันสถานการณ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  (๔)  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหเพ่ิมความตอไปนี้  เปนลําดับที่  ๑๓  ของ  ๕.๑.๒  Cephalosporins,  cephamycins  
and  other  beta-lactams  ๕.๑  Antibacterial  drugs  กลุมยา  ๕  Infections  ในภาคผนวก  ๑  
บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข   รายการบัญชียาหลักแหงชาติแนบทาย 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่   
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
“13. Ceftazidime + Avibactam sterile  pwdr   จ(2) 

 (เฉพาะ  2  g + 500  mg) 

เงื่อนไข 
ใชรักษาการติดเชื้อ  Carbapenem-resistant  Enterobacteriaceae  ที่ไวตอยา  Ceftazidime + 

avibactam  ในผูปวยที่มีขอหามของการใชยา  colistin  โดยมีแนวทางกํากับการใชยาเปนไปตาม
รายละเอียดที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน   
และกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ประกาศกําหนด” 

ขอ ๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนเงื่อนไข   3.  ในลําดับที่  ๑๕  ของ  ๘.๑.๕  Other  
antineoplastic  drugs  ๘ . ๑   Cytotoxic  drugs  ก ลุ ม ย า   ๘   Malignant  disease  and  
immunosuppression  ในภาคผนวก  ๑  บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข  
รายการบัญชียาหลักแหงชาติแนบทายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลัก 
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
“15 Imatinib  mesilate tab  (เฉพาะ  100  และ  400  mg)   จ(2) 

เงื่อนไข 
3. ใช เปน   first- line  treatment  สําหรับ  Philadelphia  chromosome  positive  

acute  lymphoblastic  leukemia  (Ph + ALL)  โดยใชรวมกับยาเคมีบําบัด  โดยมีแนวทางกํากับ 
การใชยาเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก  3” 

้หนา   ๑๐๕
่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ขอ ๓ ใหยกเลิกความในลําดับที่  ๑๗  ของ  ๘.๑.๕  Other  antineoplastic  drugs  ๘.๑  
Cytotoxic  drugs  กลุมยา  ๘  Malignant  disease  and  immunosuppression  ในภาคผนวก  ๑  
บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข   รายการบัญชียาหลักแหงชาติแนบทาย 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่ 
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“17. Dasatinib tab  (เฉพาะ  50  mg  และ  70  mg)   จ(2) 

เงื่อนไข 
1. ใชสําหรับ  chronic  myeloid  leukemia  (CML)  ที่ไมสามารถใช  imatinib  หรือ   

nilotinib  ได  โดยมีแนวทางกํากับการใชยาเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก  3 
2. ใชเปน  second-line  treatment  สําหรับ  Philadelphia  chromosome  positive   

acute  lymphoblastic  leukemia  (Ph + ALL)  ที่ไมสามารถใชยา  imatinib  ได  โดยใชรวมกับยา
เคมีบําบัด  โดยมีแนวทางกํากับการใชยาเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก  3” 

ขอ ๔ ให เ พ่ิมความตอไปนี้   เปนลํ าดับที่   ๙   ของ   ๑๐.๑.๒   Disease-modifying  
antirheumatic  drugs  (DMARDs)  ๑๐.๑  Drugs  used  in  rheumatic  diseases  and  gout  
กลุมยา  ๑๐  Musculoskeletal  and  joint  diseases  ในภาคผนวก  ๑  บัญชียาสําหรับโรงพยาบาล
และสถานบริการสาธารณสุข  รายการบัญชียาหลักแหงชาติแนบทายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
แหงชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
“9. Tocilizumab sterile  sol  (เฉพาะ  80  mg/4  mL)   จ(2) 

เงื่อนไข 
ใชสําหรับผูปวยโรคขออักเสบไมทราบสาเหตุในเด็กอายุตั้งแต  2  ปขึ้นไป  ชนิดที่มีอาการชนิด  

ซิสเต็มมิก  (Systemic  Juvenile  Idiopathic  Arthritis : SJIA)  โดยมีแนวทางกํากับการใชยาเปนไปตาม
รายละเอียดในภาคผนวก  3 

หมายเหตุ 
ราคายาฉีด  Tocilizumab  ความแรง  20  mg/mL  ขนาด  4  mL  ที่ตอรองไดราคาไวแอล  

ละไมเกิน  5,055.75  บาท  (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม)   กําหนดยืนราคา  730  วัน  นับจาก 
วันที่ประกาศ  มีผลบังคับใช  เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่น ๆ  ใหดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต   
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/” 

ขอ ๕ ให เ พ่ิมแนวทางกํากับการใชยา   imatinib  และ  dasatinib  สําหรับ  acute  
lymphoblastic  leukemia  (ALL)  ที่มี  Ph + (ผูปวยอายุ  15  ปขึ้นไป),  แนวทางกํากับการใชยา  
Imatinib  เงื่อนไข  สําหรับ  acute  lymphoblastic  leukemia  (ALL)  ที่มี  Ph+  (ผูปวยอายุ  1-15  ป)  

้หนา   ๑๐๖
่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



และแนวทางการกํากับการใชยา  Tocilizumab  เงื่อนไข  สําหรับผูปวยโรคขออักเสบไมทราบสาเหตุ  
ชนิดซิสเต็มมิก  (Systemic  Juvenile  Idiopathic  Arthritis : SJIA)  แนบทายประกาศนี้  ในภาคผนวก  ๓  
บัญชียาสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข   รายการบัญชียาหลักแหงชาติแนบทาย 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่   
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

ขอ ๖ ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

้หนา   ๑๐๗
่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕
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ภาคผนวก 3  
แนวทางกํากับการใชยา บัญชี จ(2) 

แนบทายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  
เร่ือง บัญชียาหลักแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 

แนวทางกํากับการใชยา imatinib และ dasatinib 
สําหรับ acute lymphoblastic leukemia (ALL) ที่มี Ph+ (ผูปวยอายุ 15 ปขึ้นไป) 

1. ระบบอนุมัติการใชยา 
1.1  ขออนุมัติการใชยา  imatinib และ dasatinib จากหนวยงานสิทธิประโยชนกอนการรักษา                         

(pre-authorization) โดยมีการลงทะเบียนแพทย สถานพยาบาล และผูปวยกอนทําการรักษากับหนวยงาน 
สิทธิประโยชน 

1.2  กรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ(2) ในครั้งแรก (อนุมัติใหใชเปนเวลา 90 วัน) และครั้งตอไป              
ทุก ๆ 180 วัน 
2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล 

2.1 เปนสถานพยาบาลที่มีความพรอมในการวินิจฉัยและรักษาโรคดังนี้ 
2.1.1 สามารถตรวจหรือสงตรวจหา Philadelphia chromosome (t(9;22)(q34;q11))                    

(Ph chromosome) โดยวิธี quantitative chromosome study ได 
2.1.2 สามารถตรวจหรือสงตรวจหา BCR-ABL fusion gene ของ P190 ดวยวิธี Reverse 

transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) ได  
2.1.3 สามารถตรวจหรือสงตรวจหาจํานวนของ BCR-ABL mRNA ของ P190 โดยวิธี real-time 

quantitative PCR (RQ-PCR)  
2.2 มีแพทยเฉพาะทางตามที่ระบุไวในขอ 3 และมีแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืนซึ่งพรอมจะรวมดูแลรักษา

ปญหาแทรกซอนที่อาจจะเกิดจากโรคและ/หรือการรักษา 
2.3 มีธนาคารเลือด หรือ สามารถหาและจัดเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือดที่เหมาะสมสําหรับ

ผู ป ว ย  ไ ด แ ก  ร ะบ บ ก า ร เ ต รี ย ม  Leukocyte-depleted Pack red cell แล ะ  platelets 
concentration และ irradiated blood product ได 

2.4 มีสถานที่ และระบบบริหารจัดการและปองกันการติดเชื้อเพ่ือรองรับผูปวยภูมิตานทานต่ํา 
3. คุณสมบัติของแพทยผูทําการรักษา 

เปนแพทยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาโลหิตวิทยา หรือ 
อายุรศาสตรโรคเลือด หรือ กุมารเวชศาสตรโรคเลือด หรือ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ซึ่งปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลที่ไดรับการอนุมัติในขอ 2 
4. เกณฑอนุมัติการใชยา 

อนุมัติการใชยา  imatinib และ dasatinib สําหรับ  acute lymphoblastic leukemia (ALL) ที ่
มี Ph+ ตามเกณฑครบทุกขอ ดังนี้ 

4.1 ไมเปนผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill)†1 
                                                           
† ผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill) หมายถึง ผูปวยโรคทางกายซ่ึงไมสามารถรักษาได ( incurable) และไมสามารถชวยใหชีวิตยืนยาวขึ้น 
(irreversible) ซ่ึงในความเห็นของแพทยผูรักษาผูปวยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ผูปวยดังกลาวควรไดรับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative care) โดยมุงหวังใหลดความเจ็บปวดและความทุกขทรมานเปนสําคัญ 
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4.2 ผูปวยตองอยูในสภาพรางกายดีพอสมควรคือมี  Eastern Co-operation Oncology Group 
(ECOG)  performance status ตั้ ง แ ต  0 ถึ ง  2 ( ห รื อ มี  ECOG 0-2)  ใ นก รณี ที่  ECOG 
performance status 3-4 นั้น ตองเปนผลจากโรค ALL Ph+ เอง (ที่ ไม ได เกิดจาก co-
morbidity อ่ืน) 

4.3 ผูปวยไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปน ALL Ph+ โดยตองตรวจพบขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้ 
4.3.1 มี Philadelphia chromosome positive (Ph+) โดยการตรวจดวยวิธี quantitative 

chromosome study หรือ 
4.3.2 มี BCR-ABL gene ของ P190 positive โดยการตรวจดวยวิธี RT-PCR หรือ RQ-PCR 

4.4 อนุมัติใหใชยา imatinib เปนลําดับแรก และ dasatinib เปนลําดับที่ 2   
4.4.1 กรณีผูปวยอายุไมเกิน 60 ปใหการรักษาดวยยา imatinib เปนลําดับแรก และ dasatinib 

เปนลําดับที่ 2  โดยใหรวมกับเคมีบําบัดสูตรใดสูตรหนึ่งดังนี้ GMALL หรือ hyperCVAD 
หรือ ThaiPOG protocol 

4.4.2 กรณีผูปวยอายุมากกวา 60 ปใหการรักษาดวยยา imatinib เปนลําดับแรก และ  
dasatinib เปนลําดับที่ 2 โดยใหรวมกับ steroid 

4.5 อนุมัติใหใชยา dasatinib เปนลําดับถัดไป เมื่อผูปวยเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

4.5.1 ผูปวยไมตอบสนองตอยา imatinib ซึ่งเปนยาลําดับแรก ตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
1) ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อตอยา  
2) ใช ย า  imatinib ติ ดต อกัน  1 เดื อนแล ว  ยั ง ไมพบ  complete hematologic 

response (CHR) หรือ Ph+ >95% 
3) เกิดสูญเสียภาวะ complete hematologic response  
4) หลังจากได  complete cytogenetic response แลว  เกิดภาวะ  cytogenetic 

relapse หรือพบ RT-PCR positive หรือพบ BCR-ABL gene ของ P190  
5) เกิดโครโมโซมผิดปกติอ่ืนขึ้นในเซลลที่มี Philadelphia chromosome positive  

4.5.2    ผูปวยไมสามารถทนตอการรักษาดวยยา imatinib ที่กําลังใชอยู ตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
1) แมวาปรับขนาดยา imatinib ตามแนวทางการใชยาแลว ยังเกิดอาการไมพึงประสงค

ตอระบบเลือดท่ีมีความรุนแรงระดับ 4 ติดตอกัน นานอยางนอย 7 วัน หรือ 
2) แมวาปรับขนาดยา imatinib ตามแนวทางการใชยาแลว ยังเกิดอาการไมพึงประสงค

ที่ไมใชตอระบบเลือดโดยมีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป นาน 1 เดือน หรือ เกิดอาการ
ไมพึงประสงคเดียวกันที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไปซ้ํามากกวา 3 ครั้ง  

4.6 มีการกรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ(2) ตามท่ีกําหนด†† 

5. ขนาดยาและวิธีการให้ยา 
ขนาดยา imatinib และ dasatinib ในผูปวย ALL Ph+ มีรายละเอียดการใหยาดังนี้ 
 

                                                           
†† โปรดเก็บรักษาขอมูลไวเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการใชยา โดยหนวยงานการกํากับดูแลการสั่งใชยาบัญชี จ(2) 
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5.1 Imatinib  
5.1.1 ผูปวยอายุไมเกิน 60 ป ใหใชยาขนาด 600 มิลลิกรัมตอวัน สูงสุดไมเกิน 800 มิลลิกรัมตอ

วัน รวมกับเคมีบําบัดอยางนอย 3 รอบ ๆ ละ 14-28 วัน กอนทํา allogeneic stem 
cell transplantation และใหยา imatinib maintenance ตอไมเกิน 2 ป 

5.1.2 ผูปวยอายุมากกวา 60 ป ใหใชยาขนาด 600 มิลลิกรัมตอวัน สูงสุดไมเกิน 800 มิลลิกรัม
ตอวัน ร วมกับ  steroid อยางนอย 3 รอบจนได  complete remission และให  
maintenance ดวยยาเคมีบําบัด  

5.2 Dasatinib  
5.2.1 ผูปวยอายุไมเกิน 60 ป ใหใชยาขนาด 100 มิลลิกรัมตอวัน สูงสุดไมเกิน 140 มิลลิกรัมตอ

วัน รวมกับเคมีบําบัดอยางนอย 3 รอบ ๆ ละ 14-28 วันกอนทํา allogeneic stem cell 
transplantation และใหยา dasatinib maintenance ตอไมเกิน 2 ป 

5.2.2 ผูปวยอายุมากกวา 60 ป ใหใชยาขนาด 100 มิลลิกรัมตอวัน สูงสุดไมเกิน 140 มิลลิกรัมตอ
วั น  ร ว มกั บ  steroid อย า งน อ ย  3  ร อบจน ได  complete remission และ ให  
maintenance ดวยยาเคมีบําบัด  

6. การประเมินระหว่างการรักษา 
6.1 การประเมินดานประสิทธิผลของการรักษา 

6.1.1 ตรวจ CBC ไมนอยกวา 1 ครั้งใน 1 เดือน 
6.1.2 ตรวจ cytogenetic และ/หรือ BCR-ABL gene ของ P190 โดย RT-PCR หรือ RQ-PCR 

1) ตรวจ chromosomal cytogenetic เ พ่ือประเมิน cytogenetic response ใน 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 3  เดือนที่ 6 จนกวาจะได complete cytogenetic response 
หลังจากนั้นตรวจประเมินทุก 6 เดือน จนจบการรักษาตาม protocol และตรวจเมื่อ
สงสัยวาสูญเสียการตอบสนองตอการรักษา (hematologic หรือ cytogenetic 
relapse) 

2) ตรวจ BCR-ABL gene ของ P190 โดย RT-PCR หรือ RQ-PCR ทุก 6 เดือน 

6.2 การประเมินดานความปลอดภัย 
6.2.1 ใหมีการตรวจเพ่ือติดตามความปลอดภัยตามรายการดังตอไปนี้ทุกครั้งที่มีการเริ่มใชยา 

ชนิดใหม   
1) ตรวจ BUN/Cr, electrolyte, LFT, calcium, phosphate, magnesium ทุก 1 

เดือนเปนเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นใหตรวจทุก 3 เดือน 
2) ตรวจ FBS ทุก 1 เดือนเปนเวลา 3 เดือน หากปกติหลังจากนั้นใหตรวจปละครั้ง 
3) ตรวจ Lipid panel ทุก 6 เดือนเปนเวลา 1 ป หากปกติหลังจากนั้นใหตรวจ 

ปละครั้ง 
4) ตรวจ EKG และ serum TSH  ปละครั้ง 

6.2.2 กรณีมีภาวะ neutropenia หรือ thrombocytopenia หรือ ผลการตรวจตามขอ 6.2.1 
ผิดปกติ ใหทําการปรับขนาดยาที่ใช หรือหยุดยาชั่วคราวตามแนวทางการปรับขนาดยา
ตามเอกสารกํากับยา 
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7 เกณฑ์การหยุดยา 
ใหหยุดยา imatinib หรือ dasatinib เมื่อตรวจพบขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

         7.1 ผูปวยไดยาครบตาม protocol ไดแก GMALL หรือ hyperCVAD  หรือ ThaiPOG protocol 
 7.2 หลังผูปวยไดรับการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดแลวครบ 2 ป 
 7.3 ผูปวยอยูในภาวะ terminally ill 

     7.4 ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อตอยาที่ใชอยู 
7.5 ไมพบ complete hematologic response (CHR) 1 เดือน สําหรับ imatinib หรือ 3 เดือน 

สําหรับ dasatinib  
7.6 ตรวจพบ Ph+ >95% เมื่อใชยาครบ 3 เดือน 
7.7 RT-PCR positive หรือ RQ-PCR detected  หลังใชยา imatinib หรือ dasatinib ติดตอกัน 

3 เดือน 
          7.8 เกิดสูญเสียภาวะ complete hematologic response  
           7.9 หลังจากได complete cytogenetic response แลว เกิดภาวะ cytogenetic relapse หรือ  
                BCR-ABL ของ P190 โดย RT-PCR positive หรือ RQ-PCR detected สองครั้งตอเนื่องกัน  
                โดยหางประมาณ 2 เดือน 
 7.10 เกิดโครโมโซมผิดปกติอ่ืนขึ้นในเซลลที่มี Philadelphia chromosome positive 
 7.11 ผูปวยไมสามารถทนตออาการไมพึงประสงคจากการใชยาได  
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แนวทางกํากับการใชยา Imatinib 
เงื่อนไข สําหรับ acute lymphoblastic leukemia (ALL) ที่มี Ph+ (ผูปวยอายุ 1-15 ป) 

1. ระบบอนุมัติการใชยา 
1.1 ขออนุมัติการใชยา imatinib จากหนวยงานสิทธิประโยชนกอนการรักษา (pre-authorization)  

โดยมีการลงทะเบียนแพทย สถานพยาบาล และผูปวยกอนทําการรักษากับหนวยงานสิทธิประโยชน 
1.2 กรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ(2) ในครั้งแรก (อนุมัติใหใชเปนเวลา 90 วัน) และครั้งตอไป 

ทุก ๆ 180 วัน 

2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล 
2.1 เปนสถานพยาบาลที่มีความพรอมในการวินิจฉัยและรักษาโรคดังนี้ 

2.1.1 สามารถตรวจหรือสงตรวจหา Philadelphia chromosome (t(9;22)(q34;q11)) (Ph 
chromosome) โดยวิธี quantitative chromosome study ได 

2.1.2 สามารถตรวจหรือสงตรวจหา BCR-ABL fusion gene ของ P190 ดวยวิธี Reverse 
transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) ได  

2.1.3 สามารถตรวจหรือสงตรวจหาจํานวนของ BCR-ABL mRNA ของ P190 โดยวิธี real-
time quantitative PCR (RQ-PCR) 

2.2 มีแพทยเฉพาะทางตามที่ระบุไวในขอ 3 และมีแพทยเฉพาะทางสาขาอ่ืนซึ่งพรอมจะรวมดูแลรักษา
ปญหาแทรกซอนที่อาจจะเกิดจากโรคและ/หรือการรักษา  

2.3 มีธนาคารเลือด หรือ สามารถหาและจัดเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือดที่เหมาะสมสําหรับ
ผู ป ว ย  ไ ด แ ก  ร ะบบกา ร เ ต รี ย ม  Leukocyte-depleted Pack red cell และ  platelets 
concentration และ irradiated blood product ได 

2.4 มีสถานที ่และระบบบริหารจัดการและปองกันการติดเชื้อ เพ่ือรองรับผูปวยภูมิตานทานต่ํา  

3. คุณสมบัติของแพทยผูทําการรักษา 
เปนแพทยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขากุมารเวชศาสตรโรค

เลือด หรือ สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก หรือ อายุรศาสตรโรคเลือด ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่
ไดรับการอนุมัติในขอ 2 

4. เกณฑอนุมัติการใชยา 
อนุมัติการใชยา imatinib สําหรับ acute lymphoblastic leukemia (ALL) ที่มี Ph+ ตามเกณฑ 

ครบทุกขอ ดังนี้ 
4.1 ไมเปนผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill) †2  
4.2 ผูปวยตองอยูในสภาพรางกายดีพอสมควร คือ มี Lansky score 50-100 ในกรณีท่ี Lansky score  

10-40 นั้น ตองเปนผลจากโรค ALL Ph+ เอง (ที่ไมไดเกิดจาก co-morbidity อ่ืน)  

                                                           
2 † ผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill) หมายถึง ผูปวยโรคทางกายซ่ึงไมสามารถรักษาได ( incurable) และไมสามารถชวยใหชีวิตยืนยาวขึ้น 

(irreversible) ซ่ึงในความเห็นของแพทยผูรักษาผูปวยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ผูปวยดังกลาวควรไดรับการรักษาแบบประคับประคอง 
(palliative care) โดยมุงหวังใหลดความเจ็บปวดและความทุกขทรมานเปนสําคัญ 
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4.3 ผูปวยไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปน ALL Ph+ โดยตองตรวจพบขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้ 
4.3.1 มี Philadelphia chromosome positive (Ph+) โดยการตรวจดวยวิธี quantitative 

chromosome study หรือ 
4.3.2 มี BCR-ABL gene ของ P190 positive โดยการตรวจดวยวิธี RT-PCR หรือ RQ-PCR 

4.4 มีการกรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ(2) ตามที่กําหนด†† 

5. ขนาดยาและวิธีการให้ยา 
ใชยาขนาด 340 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน รับประทานวันละครั้งเดียว ขนาดสูงสุด 600 มิลลิกรัม/วัน 

ดังตาราง 
Doses of Imatinib (340 mg/m2/day) 

BSA (m2) Daily dosage 
< 0.37 100 mg/day 

0.37-0.51 150 mg/day 
0.52-0.66 200 mg/day 
0.67-0.80 250 mg/day 
0.81-1.02 300 mg/day 
1.03-1.32 400 mg/day 
1.33-1.61 500 mg/day 
1.62-1.91 600 mg/day 

6. การประเมินระหว่างการรักษา 
6.1 การประเมินดานประสิทธิผลของการรักษา 

6.1.1 ตรวจ CBC ไมนอยกวา 1 ครั้งใน 1 เดือน 
6.1.2 ตรวจ cytogenetic และ/หรือ BCR-ABL gene ของ P190 โดย RT-PCR หรือ RQ-

PCR 
1) ตรวจ chromosomal cytogenetic เพ่ือประเมิน cytogenetic response ใน 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 3  เดือนที่ 6 จนกวาจะได complete cytogenetic response 
หลังจากนั้นตรวจประเมินทุก 6 เดือนจนจบการรักษาตาม protocol และตรวจ 
เมื่อสงสัยวาสูญเสียการตอบสนองตอการรักษา (hematologic หรือ cytogenetic 
relapse) 

2) ตรวจ BCR-ABL gene ของ P190 โดย RT-PCR หรือ RQ-PCR ทุก 6  เดือน 
6.2 การประเมินดานความปลอดภัย 

6.2.1 ตรวจ BUN/Cr, electrolyte, LFT, calcium, phosphate, magnesium  ทุก 1 เดือน  
จนจบ Phase VII: Interim-Maintenance-II หลังจากนั้นเมื่อเริ่มขึ้น Phase VIII: PH-
Maintenance ใหตรวจทุก 3 เดือน 

6.2.2 ตรวจ FBS ทุก 1 เดือนเปนเวลา 3 เดือน หากปกติหลังจากนั้นใหตรวจทุก course ทีมี่ 
L-asparaginase และ/หรือ steroid 

                                                           
†† โปรดเก็บรักษาขอมูลไวเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการใชยา โดยหนวยงานการกํากับดูแลการสั่งใชยาบัญชี จ(2) 
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6.2.3 ตรวจ Lipid panel ทุก 6 เดือนเปนเวลา 1 ป หากปกติหลังจากนั้นใหตรวจปละครั้ง 
6.2.4 ตรวจ EKG และ serum TSH  ปละครั้ง 

7. เกณฑ์การหยุดยา 
ใหหยุดยา imatinib เมื่อเขาเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
7.1 ผูปวยไดยาครบตาม protocol ThaiPOG ALL-1304  
7.2 ผูปวยไดรับการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด 
7.3 ผูปวยอยูในภาวะ terminally ill 
7.4 ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อตอยาที่ใชอยู   
7.5 ใชยาติดตอกัน  3 เดือนจนจบ Phase III: PH-consolidation-II แลว ยังไมพบ  complete 

hematologic response (CHR) หรือ Ph+ >95% หรือ BCR-ABL ของ P190 โดย RT-PCR 
positive หรือ RQ-PCR detected   

7.6 เกิดสูญเสียภาวะ complete hematologic response  
7.7 หลังจากได complete cytogenetic response แลว เกิดภาวะ cytogenetic relapse หรือ 

BCR-ABL ของ P190 โดย RT-PCR หรือ RQ-PCR positive สองครั้งตอเนื่องกัน โดยหาง 
ประมาณ  2 เดือน 

7.8 เกิดโครโมโซมผิดปกติอ่ืนขึ้นในเซลลที่มี Philadelphia chromosome positive 
7.9 ผูปวยไมสามารถทนตออาการไมพึงประสงคจากการใชยาได  
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แนวทางการกํากับการใชยา Tocilizumab 
เงื่อนไข สําหรับผูปวยโรคขออักเสบไมทราบสาเหตุ ชนิดซิสเต็มมิก  

(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis: SJIA)  

1. ระบบอนุมัติการใชยา 
1.1 ขออนุมัติการใชยา tocilizumab จากหนวยงานสิทธิประโยชนกอนการรักษา (pre-

authorization) โดยมีการลงทะเบียนแพทย สถานพยาบาล และผูปวยกอนทําการรักษากับหนวยงานสิทธิ
ประโยชน 

1.2 กรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ(2) ในครั้งแรก (อนุมัติใหใชเปนเวลา 180 วัน) และครั้ง
ตอไปทุก ๆ 180 วัน 

2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล 
เปนสถานพยาบาลที่มีการใชยาตองเปนสถานพยาบาลที่มีความพรอมในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

โดยมีแพทยเฉพาะทางตามที่ระบุไวในขอ 3 และมีแพทยเฉพาะทางท่ีพรอมจะดูแลรักษาปญหาแทรกซอนที่
อาจจะเกิดจากโรคและ/หรือการรักษา 

3. คุณสมบัติของแพทยผูทําการรักษา 

3.1 แพทยผูทําการวินิจฉัย เปนกุมารแพทยโรคขอและรูมาติสซั่มที่ไดรับใบประกาศนียบัตรจาก  
ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย (อนุสาขา) หรือ ผานการฝกอบรมอนุสาขาโรคขอและรูมาติสซั่ม
จากตางประเทศ และ/หรือ 

3.2 แพทยผูทําการรักษารวม คือ แพทยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภา 
ในสาขากุมารเวชศาสตร หรือ อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่ม ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ไดรับการ
อนุมัติในขอ 2 

โดยแพทยตามขอ 3.2 อาจอยูในสถานพยาบาลเดียวกันหรือสถานพยาบาลอ่ืนได 

4. เกณฑอนุมัติการใชยา 
ผูปวยตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยตามขอ 3.1 และไดรับการสนับสนุนใหรักษาดวยยา  

tocilizumab โดยมีเกณฑอนุมัติการใชยา tocilizumab ในโรคขออักเสบไมทราบสาเหตุในเด็กชนิดซิสเต็มมิก 
(Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis: SJIA) ครบทุกขอดังนี้ 

4.1 ไมเปนผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill)† 

4.2 อายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

4.3 ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคขออักเสบไมทราบสาเหตุในเด็ก ชนิดซิสเต็มมิก (Systemic Juvenile 
Idiopathic Arthritis: SJIA) ตาม เ กณฑ  International League of Associations for Rheumatology 
classification 2004 (ดังภาคผนวก) 

4.4 โรคอยูในภาวะกําเริบ (active disease) ตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

                                                           
† ผูปวยระยะสุดทาย (terminally ill) หมายถึง ผูปวยโรคทางกายซ่ึงไมสามารถรักษาได ( incurable)และไมสามารถชวยใหชีวิตยืนยาวขึ้น 

(irreversible)  ซ่ึงในความเห็นของแพทยผูรักษา ผูปวยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น 
หมายเหตุ ผูปวยดังกลาวควรไดรับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) โดยมุงหวังใหลดความเจ็บปวดและความทุกขทรมานเปน
สําคัญ 
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4.4.1 SJIA without systemic features หมายถึง ผูปวยมีการอักเสบของขอ (arthritis)  
โดยอาจมี elevated erythrocyte sedimentation rate (ESR) > 20 mm/h  
หรือไมก็ได  

หรือ 
4.4.2 SJIA with systemic features หมายถึง ผูปวยที่ตรวจพบขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

ไขสูง หรือ evanescent rash (salmon rash) หรือ serositis หรือ hepatosplenomegaly 
หรือ lymphadenopathy ทั้งนี้ อาจมีหรือไมมีการอักเสบของขอ (arthritis) รวมดวย 
ก็ได โดยอาการทั้งหมดนี้ตองไมไดเกิดจากสาเหตุอ่ืน 

4.5 ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยามาตรฐาน หรือ ไมสามารถทนตออาการไมพึงประสงคของยา
มาตรฐาน ตามเกณฑ์ครบทุกข้อ ดังตอไปนี้ 

4.5.1 ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ขนาด
เต็มที่ โดยใหยาตอเนื่องกันเปนเวลา ≥1 เดือน หรือ ไมสามารถทนตออาการไมพึง
ประสงคท่ีรุนแรง จนไมสามารถใชยาในกลุม NSAIDs ตอได เชน  

 แพยา  
 เลือดออกในทางเดินอาหาร  
 มีอาการปวดทองอยางรุนแรง ทั้ งๆ ที่ ไดรับยาในกลุม proton pump 

inhibitor  
 เกิดภาวะ acute interstitial nephritis หรือ acute kidney injury ตาม

เกณฑของ Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) จาก
การไดรับยาในกลุม NSAIDs เปนตน 

และ 
4.5.2  ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาในกลุม disease-modifying antirheumatic drugs 

(DMARDs) ในขนาดมาตรฐานอยางนอย 1 ชนิด ในกรณีที่ผูปวยเปน SJIA with 
systemic features หรือ ไมตอบสนองตอการรักษาดวย DMARDs ในขนาด 
มาตรฐานอยางนอย 2 ชนิด ในกรณีที่ผูปวยเปน SJIA without systemic features 
(ซึ่งอาจให DMARDs ทีละชนิดหรือใหพรอมกัน) เปนระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน  
หรือ ไมสามารถทนอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง จนไมสามารถใชยาในกลุม DMARDs 
ในขนาดมาตรฐานได เชน  

 แพยา  
 คลื่นไสอาเจียนที่ไมสามารถบรรเทาดวยยาลดอาการคลื่นไสอาเจียน เชน 

ondansetron  
 คา ALT หรือ AST มีระดับผิดปกติมากกวา 1-3 เทาของคาปกติและยังคงมี

ระดับสูงอยางตอเนื่องหรือกลับเปนซ้ําภายหลังลดยา DMARDs  
 เกิดภาวะ acute kidney injury ตามเกณฑของ KDIGO จากการไดรับยาใน

กลุม DMARDs 
 เกิดภาวะ maculopathy  
 เกิดภาวะ leukopenia (white blood cell count < 3,000/mm3) 
 เกิดภาวะ neutropenia (absolute neutrophil count < 1,500/mm3)  
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 เกิดภาวะ thrombocytopenia (platelet < 100,000/mm3)  
 เกิดภาวะ pancytopenia  

ทั้งนี้ ตองไมไดเกิดจากภาวะแทรกซอน หรือสาเหตุอ่ืน เชน macrophage activation 
syndrome โดยมีขนาดยา DMARDs มาตรฐาน ดังนี้   

ยาที่อยู่ในกลุ่ม DMARDs ได้แก ่
sulfasalazine 30-50       มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
methotrexate 10 -25      

0.3-1      
มิลลิกรัมตอพ้ืนที่ผิวตอสัปดาห  หรือ 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/สัปดาห (ขนาดสูงสุด 25 มิลลิกรัม/
สัปดาห) 

hydroxychloroquine 4-6          มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
cyclosporin 3           มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
leflunomide 10-20      มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
azathioprine 3             มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 

และ 
4.5.3 ไมสามารถหยุดยาหรือลดขนาดยาในกลุมสเตียรอยด (steroids) ใหต่ํากวาหรือเทากับ 

ยา prednisolone 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ  
ไมสามารถทนอาการไมพึงประสงคจากยาในกลุม steroids เชน  

 การติดเชื้อที่รุนแรง  
 การเจริญเติบโตชากวาปกติ  
 ตอหิน  
 vertebral fracture  
 avascular necrosis  

4.6 ตองไมเคยแพยา tocilizumab รุนแรง 
4.7 ตองไมมีการติดเชื้อรวมทั้งการติดเชื้อซ้ําซาก (recurrent) ที่ไมไดรับการรักษา หรือควบคุมอยาง

เหมาะสม 
4.8 มีการกรอกแบบฟอรมกํากับการใชยาบัญชี จ (2) ทุกครั้งที่ใชยากับผูปวย †† 3 

5. ขนาดยาและวิธีการบริหารยา tocilizumab แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

น้ าหนักของผู้ป่วย ขนาดยา tocilizumab (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

กรณีท่ี 1 นอยกวา 30 กิโลกรัม 12  

กรณีท่ี 2 ตั้งแต 30 กิโลกรัม 8  

วิธีการบริหารยา เจือจางใน NSS 100 มิลลิลิตร. หยดเขาหลอดเลือดดําชา ๆ ใน 1 ชั่วโมง ทุก 2 สัปดาห 

                                                           
3 †† โปรดเก็บรักษาขอมูลไวเพือ่ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการใชยา โดยหนวยงานการกํากับดูแลการสั่งใชยาบัญช ีจ(2) 
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6. การประเมินระหว่างการรักษา 
6.1 การประเมินดานประสิทธิผลของการรักษา ประเมินทุกครั้งที่กรอกแบบฟอรมขออนุมัติใชยา

ตอเนื่อง  
     ผูที่ตอบสนองตอการรักษา (responder) หมายถึง ตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

6.1.1 ผูปวยที่มีอาการดีข้ึนตามเกณฑ ACR pediatric score 30* 
6.1.2 ผูปวยที่สามารถหยุดยา prednisolone หรือลดขนาดยา prednisolone ลงไดต่ํากวา 

หรือเทากับ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน 
6.2 การประเมินดานความปลอดภัย 

6.2.1 ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count: CBC) เพ่ือวัดคา  
absolute neutrophil และ platelet counts ทุก 2-4 สัปดาห เปนเวลา 3 เดือน 
หลังจากนั้นใหตรวจทุก 2-3 เดือน 

 กรณี ค า  neutrophils ที่ วั ด จ ากจํ า นวนหน ว ยสมบู รณ  ( absolute 
neutrophil count : ANC) มีคา < 1,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร ให
หยุดยาที่ใหชั่วคราวจนกวาระดับ neutrophils ≥ 1,000 เซลล/ลูกบาศก
มิลลิเมตร  

 หาก ANC < 500 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร ใหหยุด tocilizumab ทันที  
หรือ 

 กรณี platelets < 100,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร ใหหยุดยาที่ให 
ชั่วคราวจนกวาระดับ platelets ≥ 100,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร  

 หาก platelets < 50,000 เซลล/ลูกบาศกมิลลิเมตร ใหหยุด tocilizumab 
ทันที ทั้งนี้ การใหยา tocilizumab กลับไปหลังจากที่หยุดยา จะตองใหใน 
ขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดยาเดิมกอน และคอย ๆ ปรับขึ้นจนถึงขนาดยาปกติ
ตามความเหมาะสม 
(หมายเหตุ หาก neutrophils และ platelets ที่มีระดับต่ําเกิดจากภาวะ 
macrophage activation syndrome ไม ไ ด เ กิ ด จ ากย า  tocilizumab 
แพทยผูรักษาสามารถพิจารณาใหยาไดตามความเหมาะสม) 

6.2.2 ตรวจวัดระดับ ALT และ AST ทุก 2-4 สัปดาห เปนเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นให 
ตรวจทุก 2-3 เดือน หากมีระดับผิดปกติมากกวา 1-3 เทาของคาปกติ ใหพิจารณา 
ปรับลดยา DMARDs โดยเฉพาะ methotrexate ตามความเหมาะสม หากยังคงมี
ระดับสูงอยางตอเนื่องใหลดขนาดยา tocilizumab โดยใหยาหางขึ้น หรือ หยุดยา
ชั่วคราวจนกวาคา ALT และ AST กลับมาปกติ 

6.2.3 ตรวจวัดระดับ lipid profiles 3 เดือนหลังจากไดรับ tocilizumab ครั้งแรก หลังจาก
นั้นทุก 6 เดือน หรือ ตามความเหมาะสม 

7. เกณฑ์การหยุดยา 
 ใหหยุดยา tocilizumab เมื่อตรวจพบขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

7.1 ไดรับยาครบ 21 เดือน 

7.2 ผูที่ไมตอบสนองตอการรักษา (non-responder) หมายถึง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

7.2.1 อาการทางคลินิกดีขึ้น แตไมถึงเกณฑ ACR pediatric 30* หลังจากใชยานาน 24 สัปดาห 
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7.2.2 ไมสามารถลดขนาดยา prednisolone ไดต่ํากวาหรือเทากับ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วัน หลังจากไดรับยานาน 24 สัปดาห 

7.3 เกิดผลขางเคียงจากใชยาที่มีความรุนแรงระดับ 4†††  4 

7.4 ตั้งครรภ (ใหผูปวยหยุดยาหรือถอนตัวชั่วคราวจนกวาจะคลอด) 
7.5 กา ร ติด เ ชื ้ อ รุน แ ร ง  ( ใ ห ผู ป ว ย ห ยุด ย า ห รือ ถ อน ตัว ชั ่ ว ค ร า ว จ น กวา พน ร ะ ย ะ ไ ม

ปลอดภัยหรือหายจากการติด เชื้ อรุนแรง)  

7.6 การผาตัด (ใหผูปวยหยุดยาหรือถอนตัวชั่วคราวจนกวาการผาตัดเสร็จสิ้น) 
 

หมายเหตุ  
*An ACR Pedi 30 response is defined as at least a 30 % improvement from baseline in three 
of six variables, with no more than one remaining variable worsening by >30 %. 

 physician global assessment of disease activity (10-cm VAS) 
 parent/patient assessment of overall well-being (10-cm VAS) 
 functional ability by Childhood Health Assessment Questionnaire  
 number of joints with active arthritis (defined as joint effusion or limitation of motion 

accompanied by heat, pain, or tenderness) 
 number of joints with limited ROM 
 ESR 

หากเปนการหยุดยาหรือถอนตัวชั่วคราว เมื่อผูปวยกลับเขารับการรักษาดวยยา tocilizumab ใหนับระยะเวลา 
การรักษาตอเนื่อง 

 

 

 
  

                                                           
4 ††† อางอิงตาม Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 



13 

 

ภาคผนวก 
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