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สรุปผลการศึกษาวิจัยทางคลินิก 

การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบยาอะทีโซลิซูแมบกบัเคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัมในผู้ท่ีเป็นโรคมะเร็ง
ปอดที่เรียกว่า “โรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก” (non-small cell lung cancer, NSCLC) 

ดูที่ตอนท้ำยของสรุปส ำหรับช่ือเต็มของกำรศึกษำวิจัย  

เกี่ยวกับการสรุปผลนี้ 
  

นี่คือสรุปผลกำรศึกษำวิจัยทำงคลนิิก (ซ่ึงจะเรียกว่ำ “กำรศึกษำวิจัย” ใน
เอกสำรฉบับนี)้ – ซ่ึงจัดท ำขึ้นส ำหรับ: 
 ผู้คนทั่วไปและ 
 ผู้ที่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัย 
 
สรุปนี้อิงข้อมูลที่ทรำบ ณ เวลำที่จัดท ำ 

สารบัญของสรปุ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั
นี้ 

2. บุคคลใดบ้ำงทีเ่ข้ำร่วมในกำรศึกษำ
วิจัยนี ้

3. จะเกิดอะไรขึ้นบ้ำงในระหว่ำง
กำรศึกษำวิจัย 

4. ผลของกำรศึกษำวิจัยนี้มีอะไรบ้ำง 
5. มีผลข้ำงเคียงอะไรบ้ำง 
6. กำรศึกษำวิจัยนี่จะช่วยกำรวิจัย

ได้อย่ำงไรบ้ำง 
7. มีแผนส ำหรับกำรศึกษำวิจัยอื่น 

ๆ หรือไม ่
8. ข้ำพเจ้ำสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติม

ได้จำกที่ใดบ้ำง 

อภิธานศัพท ์
 NSCLC = “โรคมะเร็งปอดชนดิ

ที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก” (Non-
Small Cell Lung Cancer) 

 PD-L1 = “ลิแกนด์กำรตำยของเซลล์
ที่โปรแกรมไว้ชนิดที่ 1” 
(programmed death- ligand 1) 

กำรศึกษำวิจัยได้เริ่มขึ้นในวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 และส้ินสุดในเดือน
พฤษภำคม 2564 สรุปนีจ้ะรวมผลตำมข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จนถึง
วันที่ 10 กันยำยน 2561 ณ เวลำที่เขียนสรุปนี้ กำรศึกษำวิจัยยังคง
ด ำเนินกำรวิจัยอยู่ ซ่ึงแพทย์ผู้วจิัยก ำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู ่

ผลที่ไดจ้ำกกำรศึกษำวิจัยนี้อำจแตกต่ำงจำกกำรศึกษำวิจัยอื่น ๆ ที่
ศึกษำยำตัวเดียวกัน ไม่มีกำรศึกษำใดสำมำรถบอกเรำได้ทุกอย่ำง
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและประโยชนข์องยำ ในกำรคน้หำทุกส่ิงที่เรำ
จ ำเปน็ต้องทรำบนัน้ต้องใช้คนจ ำนวนมำกในกำรศึกษำวิจัยหลำย
โครงกำร 
 ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ควรตัดสนิใจโดยอาศัยข้อมูลสรุปของ

โครงการนี้ – โปรดพูดคุยกับแพทย์ของท่านกอ่นที่จะท าการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาของท่านก่อนเสมอ 

ขอขอบคณุผู้ที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้ทุกท่าน 

ผู้ที่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยนี้ได้ช่วยให้ผู้วิจัยตอบค ำถำมที่ส ำคัญเกีย่วกับโรคมะเรง็ปอดชนิดหนึ่งทีม่ีช่ือว่ำ 
“โรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไมใ่ช่เซลล์ขนำดเล็ก” (NSCLC) รวมทั้งยำใหม่ที่ก ำลังศึกษำ ได้แก่ “ยำอะทีโซลิซูแมบ” 
ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกนับ ำบดัชนิดหนึ่ง  
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ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ 
 กำรศึกษำวิจัยนี้ได้ด ำเนินกำรเพื่อเปรียบเทียบยำที่ก ำลังศึกษำวิจัย (ที่มีชื่อว่ำ “ยำอะทีโซลิซูแมบ”) กับยำที่มี

อยู่เดิม (ที่มีชื่อว่ำ “เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทนิัม”) ในผู้ที่เปน็โรคมะเร็งปอด ที่มีชื่อว่ำ “โรคมะเร็ง
ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก” 

 ในกำรศึกษำวิจัยนี้ จะมีกำรตัดสนิใจว่ำจะให้กำรรักษำใดส ำหรับแต่ละบุคคลตำมโอกำส (ยำอะที
โซลิซูแมบหรือเคมบี ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทนิัม) 

 กำรศึกษำวิจัยนี้จะรวมอำสำสมัคร 572 รำยใน 19 ประเทศ 
 ผู้ที่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยทุกคนมีโปรตนีที่ช่ือว่ำ “ลิแกนด์กำรตำยของเซลล์ที่โปรแกรมไว้ชนิดที่ 1” ในเนื้อ

งอก (ซ่ึงจะเรียกว่ำ “กลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ” ในสรุปนี)้ และได้รับกำรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตำมปริมำณโปรตีนพีด-ี
แอล1 ที่มี (ได้แก่ ผู้ที่มโีปรตนีพีด-ีแอล1 ในปริมำณสูงจะอยู่ในกลุ่มพีดี-แอล1 สูง และผู้ที่มปีริมำณโปรตีนใน
ปริมำณปำนกลำงหรือสูงจะอยู่ในกลุ่มพีดี-แอล1 ปานกลางค่อนทางสูง) 

 ดังนั้น กำรศึกษำวิจัยนี้ได้แสดงให้เหน็ว่ำในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง ยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธิ์ได้ดีกว่ำเคมี
บ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม ในกลุ่มนี้ (ณ เวลำที่เก็บรวบรวมผล วันที่ 10 กันยำยน 2561): 
o ผู้ที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 20 เดือนโดยเฉลี่ย และผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ

แพลทินัมมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 13 เดือน 
o โรคมะเรง็ของอำสำสมัครแย่ลงประมำณ 8 เดือนหลงัจำกทีเ่ริ่มใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ และประมำณ 5 

เดือนหลังจำกทีเ่ริ่มใช้เคมีบ ำบัดทีม่ีสำรประกอบแพลทินัม 
o ผู้ที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบ 41 รำยจำก 107 รำย (38%) และผู้ทีใ่ช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 28 

รำยจำก 98 รำย (29%) เนื้องอกมขีนำดเล็กลง 
o ส ำหรับผู้ที่มเีนื้องอกขนำดเล็กลงในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 28 รำยจำก 41 

รำย (68%) และผูท้ี่ใช้เคมีบ ำบัดทีม่ีสำรประกอบแพลทินัม 10 รำยจำก 28 รำย (36%) ยังคงมีเนื้องอก
ขนำดเล็กลง 

 ประมำณ 28% ของผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ (อำสำสมัคร 81 รำยจำก 286 รำย) มีผลข้ำงเคียงร้ำยแรง 
เปรียบเทียบกับประมำณ 29% ของผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม (อำสำสมัคร 75 รำยจำก 263 
รำย) ในผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 8% (24 รำยจำก 286 รำย) มีผลข้ำงเคียงร้ำยแรงที่ถือว่ำเกี่ยวข้องกบักำรรักษำ 
ในผูท้ี่ใช้เคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทินัม 16% (41 รำยจำก 263 รำย) มีผลข้ำงเคียงร้ำยแรงที่ถือว่ำ
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำ 

 ณ เวลำที่เขียนสรุปนี้ กำรศึกษำวิจัยก ำลังด ำเนินกำรวิจัยอยู่ ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนพฤษภำคม 2564 
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1. ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี ้

เพราะเหตุใดจึงมีการด าเนินการศกึษาวิจัยนี้ 

ในบำงครั้ง ผูท้ี่เป็นโรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนำดเล็กที่แพร่กระจำยไปยังส่วนอื่น ๆ ของรำ่งกำยจะได้รับ
กำรรักษำที่ช่ือว่ำภูมิคุ้มกันบ ำบัด ซ่ึงเป็นยำที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกนัโจมตเีนื้องอก (มะเร็ง) 

ภูมิคุ้มกันบ ำบดัออกฤทธิ์ได้ดีในบำงคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก เช่น คนทีม่ีเนื้องอกที่มี
โปรตีน “ลิแกนด์กำรตำยของเซลล์ที่โปรแกรมไว้ชนิดที่ 1” หรือพดี-ีแอล1 
ทุกคนมีพีด-ีแอล1 ในร่ำงกำย โดยปกติแล้ว พีด-ีแอล1 จะช่วยหยดุระบบภูมคิุ้มกันของบคุคลไม่ให้โจมตีเซลล์ทีด่ี 
เมื่อพีด-ีแอล1 อยู่ในเนื้องอก มันจะหยุดยั้งระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ฆ่ำมะเร็ง ยำภูมิคุ้มกันบ ำบัดสำมำรถยับยั้ง (หยดุ) พี
ดี-แอล1 เพื่อให้ระบบภูมคิุ้มกันสำมำรถโจมตีเนื้องอกได้ 

ในกำรศึกษำวิจัยนี้ นักวิจัยต้องกำรปรียบเทียบยำที่มีชื่อว่ำ “ยำอะทีโซลิซูแมบ”) ซ่ึงเป็นยำภูมิคุ้มกันบ ำบัดที่ยับยั้ง
พีด-ีแอล1 กับ “เคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทนิัม” ซ่ึงเป็นยำที่มอียู่เดิมที่มักให้ในผู้ทีเ่ปน็โรคมะเร็งปอดชนดิ
ที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก จะมีกำรให้ยำเหล่ำนี้กับผู้ทีเ่ปน็โรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนำดเล็กที่มรีะดับ
โปรตีนพีด-ีแอล1 ในเนื้องอกในระดับที่แตกต่ำงกัน นักวิจัยต้องกำรดูว่ำ: 

 ยำอะทีโซลิซูแมบช่วยให้ผู้ป่วยเหล่ำนี้มีชีวิตอยู่ได้นำนขึ้นหรือไม ่
 ยำภูมิคุ้มกันบ ำบัดปลอดภัยส ำหรบัผู้ทีใ่ช้ยำหรือไม ่

อำสำสมัครในกำรศึกษำวิจัยนี้เปน็โรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมี
บ ำบัดส ำหรบัโรคในระยะแพร่กระจำยมำก่อน 

ยาวิจัยมีอะไรบ้าง 

กำรศึกษำวิจัยนี้จะศึกษำยำ 2 ชนิด: 

 ยาอะทีโซลิซูแมบ– ยำที่วิจัย 

 เคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัม – ยำที่มีอยู ่

ยำอะทีโซลิซูแมบ (ที่มีชื่อแบรนด์ว่ำ Tecentriq®) เป็นยำใหม่ที่ไดม้ีกำรศึกษำวิจัย ซ่ึงท ำงำนไม่เหมอืนกับเคมีบ ำบดั
ที่มีสำรประกอบแพลทนิัม 
 ท่ำนจะออกเสียงยำนี้ว่ำ “อะ – ที – โซ – ลิ – ซู – แมบ” 
 ยำอะทีโซลิซูแมบท ำงำนโดยกำรยับยั้งพีด-ีแอล1 ไม่ใหท้ ำงำน ซ่ึงนี่สำมำรถช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับ

เซลล์มะเร็ง 
 เมื่อคนใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ เนื้องอก (มะเร็ง) อำจมขีนำดเล็กลง ยำนี้เปน็ยำในกลุ่มภูมิคุ้มกันบ ำบัด 

“เคมีบ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม”) เป็นยำที่มีอยูเ่ดิมซ่ึงให้กับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำด
เล็ก 
 เคมีบ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทนิัมจะมียำที่มโีลหะที่เรียกว่ำ แพลทินัมเป็นส่วนประกอบ ยำนี้จะฆ่ำ

เซลล์มะเร็งโดยกำรยับยัง้ (หยดุ) เซลล์มะเร็งไม่ให้แบ่งตัวและสร้ำงเซลล์มะเร็งมำกขึน้ 
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นักวิจัยต้องการศึกษาเรือ่งอะไรบา้ง 

 นักวิจัยได้ท ำกำรศึกษำวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบยำอะทีโซลิซูแมบกับยำที่มีอยู่ (เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ
แพลทินัม) เพื่อดูว่ำยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธิ์ได้ดีเพียงใด (ดูหัวข้อที่ 4 “ผลของกำรศึกษำวิจัยนี้มอีะไรบ้ำง”) 

 นอกจำกนี้ นักวิจัยยังต้องกำรดุว่ำยำมีควำมปลอดภัยเพียงใด โดยกำรดูว่ำมีผู้ที่มีผลข้ำงเคียงมำกเพียงใด และดู
ว่ำผลข้ำงเคียงมีอำกำรร้ำยแรงมำกเพียงใด เมื่อใช้ยำแต่ละชนดิในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย (ดูหัวข้อที่ 5 “มี
ผลข้ำงเคียงอะไรบ้ำง”) 

ค าถามหลักที่นกัวิจัยต้องการค าตอบคือ: 
1. อำสำสมัครจะมีชีวิตอยู่ได้นำนเท่ำใด (ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย) 

ค าถามอื่น ๆ ที่นกัวิจัยต้องการค าตอบ ได้แก่: 
2. ระยะเวลำตั้งแต่เริ่มกำรศึกษำวิจัยถึงเวลำที่อำสำสมัครมีอำกำรแย่ลงจะใชเ้วลำนำนเท่ำใด 
3. ผู้ที่มีเนื้องอกขนำดเล็กลงหลงัจำกที่ได้รับยำนี้มีก่ีคน 
4. ส ำหรับผู้ที่มเีนื้องอกขนำดเล็กลงในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ผู้ที่ยงัคงมีขนำดเล็กลงมีกี่คน 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศกึษาวิจัยประเภทใด 

กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวิจัย “ระยะที่ 3” ซ่ึงหมำยควำมว่ำได้มีกำรทดสอบยำอะทีโซลิซูแมบในผู้ทีเ่ป็น
โรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กจ ำนวนเล็กน้อยก่อนกำรศึกษำวิจัยนี้ ในกำรศึกษำวิจัยนี้ ผู้ที่เป็น
โรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กจ ำนวนมำกใช้ยำอะทีโซลิซูแมบหรือเคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ
แพลทินัม เพื่อดูว่ำยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธิ์ในกำรช่วยให้ผูท้ี่เปน็โรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กมี
ชีวิตอยู่ได้นำนขึ้นหรือไม ่

กำรศึกษำวิจัยนี้เป็น “แบบสุ่ม” ซ่ึงหมำยควำมว่ำจะมีกำรตัดสินใจตำมโอกำสว่ำอำสำสมัครในกำรศึกษำวิจัยจะ
ได้รับยำชนิดใด กำรสุ่มเลือกยำที่อำสำสมัครจะใช้จะท ำให้มีโอกำสมำกขึ้นที่จะท ำให้คนทั้งสองกลุ่มคล้ำยคลึง
กัน เช่น มีช่วงอำยุต่ำง ๆ หรือมีเชื้อชำติต่ำง ๆ นอกเหนือจำกยำซ่ึงทดสอบในแต่ละกลุ่มที่แน่ชัดแลว้ กำรดูแล
ด้ำนอื่น ๆ ก็เหมือนกันในระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ 

กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวิจัย “แบบเปดิเผยข้อมูลกำรรักษำ” ซ่ึงหมำยควำมว่ำผู้ที่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัย
และแพทย์ผู้วิจัยจะทรำบว่ำอำสำสมัครก ำลังได้รับยำวิจัยชนิดใด 

จะมีการด าเนินการศึกษาวิจัยเมื่อใดและที่ใดบ้าง 

กำรศึกษำวิจัยได้เริ่มในเดือนกรกฎำคม 2558 และส้ินสุดในเดือนพฤษภำคม 2564 สรุปนี้จะรวมผลทีเ่ก็บ
รวบรวมได้จนถึงเดือนกนัยำยน 2561 ณ เวลำที่เขียนสรุปนี้ กำรศึกษำวิจัยก ำลังด ำเนินกำรวิจัยอยู่ ซ่ึงแพทย์ผู้วิจัย
ก ำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู ่

กำรศึกษำวิจัยนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรในศนูย์วิจัย 144 แหง่ ใน 19 ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกำเหนือ
และใต้ แผนที่นีจ้ะแสดงถึงประเทศต่ำง ๆ ที่มีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัยนี้ 



 หน้ำ 5จำก 13 หน้ำ 

 

2. บุคคลใดบ้างที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้ 
ในกำรศึกษำวิจัยนี้ มผีู้ทีเ่ป็นโรคมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก 572 เข้ำร่วม 

อำสำสมัคร 18 รำยจำก 572 รำยมเีนื้องอกและมีกำรเปลี่ยนแปลงของยีน EGFR และ ALK  อำสำสมัคร 18 รำยนีจ้ะ
ไม่รวมอยู่ในผลของกำรศึกษำวิจยัที่ดูว่ำยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธ์ิได้ดีเพียงใด เนื่องจำกกำรรักษำด้วยภูมิคุ้มกัน
บ ำบัดไม่ได้แสดงใหเ้หน็ว่ำออกฤทธิ์ได้ดีในผู้ที่มเีนื้องอกและมีกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ 

ต่อไปนีค้ือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำสำสมัคร 554 รำยในกำรศึกษำวิจัยที่มีเนือ้งอกและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของยีน 
EGFR หรือ ALK  

 

ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยได้หำกมีคุณสมบัติดงันี้: 
 มีอำยุตั้งแต่ 18 ปขีึ้นไป 
 มีโรคมะเรง็ปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลำมที่แพร่กระจำยไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่ำงกำย 
 มีโปรตีนพีด-ีแอล1 ในเนื้องอก 
 สำมำรถท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ดีเทำ่กับหรือเกือบดีเท่ำกับทีเ่คยท ำก่อนเปน็มะเรง็ 

• บรำซิล 

• ประเทศจีน 

• ฝร่ังเศส 

• เยอรมนี 
• กรีก 

• ฮังกำรี 
• อิตำล ี

• ญี่ปุ่น 

• สำธำรณรัฐเกำหลี 
• โปแลนด์ 

• โรมำเนีย 
• สหพันธรัฐรัสเซีย 
• เซอร์เบีย 
• สเปน 

• ไทย 
• ตุรกี 
• ยูเครน 

• สหรำชอำณำจักร 
• สหรัฐอเมริกำ 

70% 30% 

ผู้ที่เข้าร่วม 389 รายจาก  
554 เป็นผู้ชาย 

ผู้ที่เข้าร่วม 165 รายจาก  
554 เป็นผู้หญิง 

ช่วงอายุ: 30 ถึง 87 ป ี
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ผู้ป่วยจะไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยไดห้ำกมีคุณสมบัติดงันี้: 
 เคยได้รบัเคมีบ ำบดัมำก่อน 
 เป็นโรคมะเร็งที่ไมเ่คยได้รับกำรรักษำ ซ่ึงแพร่กระจำยไปยังสมองหรือไขสันหลัง 

3. จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการศึกษาวิจัย 
ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ผู้ทีเ่ปน็โรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กและมีโปรตนีพีดี-แอล1 ในเนื้องอกจะ
ได้รับเลือกตำมโอกำสให้ได้รบักำรรักษำหนึ่งในสองกำรรักษำนี้ กำรรักษำจะได้รบัเลือกโดยกำรสุ่ม – ด้วย
คอมพิวเตอร ์

กลุ่มกำรรักษำมีดังนี้: 
 ยาอะทีโซลิซูแมบ – โดยกำรฉีดเข้ำเส้นเลือดหนึง่ครั้งทุก 3 สัปดำห ์
 เคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัม – โดยกำรฉีดเข้ำเส้นเลือดหนึง่ครั้งทุก 3 สัปดำห ์

เมื่อเริ่มกำรศึกษำวิจัย อำสำสมัคร 285 รำยได้รบัเลือกให้ได้รับยำอะทีโซลิซูแมบและอำสำสมัคร 287 รำยได้รับ
เลือกให้ได้รบัเคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทินัม 
 
ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย: 
 เฉพำะผู้ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของยีน EGFR หรือ ALK ในเนื้องอกเท่ำนั้นที่จะรวมอยู่ในผลของกำร

ศึกษำวิจัย ซ่ึงจะดูว่ำยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธิ์ได้ดีเพียงใด (ผู้ที่ใชย้ำอะทีโซลิซูแมบ 277 รำยจำก 285 รำย 
และผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 277 รำยจำก 287 รำย) 
o อำสำสมัครเหล่ำนี้มีโปรตนีพีด-ีแอล1 ในเนื้องอก (ซ่ึงจะเรียกว่ำกลุ่ม “พีดี-แอล1 ใด ๆ” ในสรุปนี้) โดย

ได้มีกำรแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตำมปรมิำณโปรตีนพีด-ีแอล1 ที่มีในเนื้องอก  โดยผู้ที่มีโปรตีนพีด-ีแอล1 ใน
ปริมำณสูงจะอยู่ในกลุ่ม “พีด-ีแอล1 สูง” และผู้ที่มปีริมำณโปรตนีในปริมำณปำนกลำงหรือสูงจะอยู่ใน
กลุ่ม “พีดี-แอล1 ปานกลางค่อนทางสูง” 

 อำสำสมัครทั้งหมด 572 รำยในกำรศึกษำวิจัยนี้ได้รวมอยู่ในผลของกำรศึกษำวิจัย ซ่ึงจะดูว่ำยำวิจัยมีควำม
ปลอดภัยเพียงใด โดยไม่ค ำนงึถึงว่ำเนื้องอกมีกำรเปลี่ยนแปลงของยีน EGFR หรือ ALK หรือไม ่

กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ ดังนั้นบำงคนจึงยังได้รับกำรรักษำด้วยยำวิจัยอยู่ เมื่อเสร็จ
ส้ินกำรศึกษำวิจัย ผู้ทีเ่ข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยจะได้รับกำรร้องขอให้กลับไปที่ศูนย์วิจัยเพื่อเข้ำรับกำรนัดตรวจ
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสุขภำพโดยรวมของผูท้ี่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัย โปรดดขู้อมูลด้ำนล่ำงเพื่อดูข้อมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึ้นในกำรศึกษำวิจัย และขั้นตอนต่อไปของกำรศึกษำวิจัย 
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* ส ำหรับ 48 สัปดำห์แรกของกำรศึกษำวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยนี้ยังก ำลังด ำเนินกำรวิจัยอยู่ ดังนั้น เครื่องหมำยที่ระบุไว้ในกรอบเวลำ ( ) จะแสดงเวลำที่มีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่แสดงในสรุปนีห้ลังจำกทีผ่่ำนไป 3 ปี (เดือนกันยำยน 2561) 

4. ผลของการศึกษาวิจัยนี้มีอะไรบ้าง 
ค าถามข้อที ่1: อำสำสมัครจะมีชีวิตอยู่ได้นำนเท่ำใด (ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย) 

นักวิจัยจะดูว่ำอำสำสมัครมีชีวิตอยู่ได้นำนเท่ำใด ๆ โดยเฉลี่ยในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยนี้ โดยจะเปรียบเทียบ
ระหว่ำงผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบกบัผู้ทีใ่ช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม นักวิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลเปน็
ระยะเวลำประมำณ 16 เดือนหลังจำกที่ผูท้ี่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยเริ่มใช้ยำ 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง ผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 20 เดือนและผูท้ี่ใช้เคมีบ ำบดัที่มี

สำรประกอบแพลทินัมมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 13 เดือน 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ และพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสงู ผู้ที่ใชย้ำอะทีโซลิซูแมบมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 18 

เดือนและผู้ที่ใชเ้คมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทนิัมมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 14 ถึง 15 เดือน 

จ ำนวนเหล่ำนี้เป็นค่ำเฉลี่ย ซ่ึงหมำยควำมว่ำบำงคนเสียชีวิตเร็วขึ้นและบำงคนมีชีวิตอยู่ได้นำนขึน้ 

การตรวจคัดกรอง การรักษา การติดตามผล 

285 คนได้รับยาอะทีโซลซิูแมบ 
การคัดเลือก
อาสาสมัคร
เพื่อเข้าร่วม
ในการศึกษา

วิจัย 287 คนได้รับเคมีบ าบัดที่มี
สารประกอบแพลทินัม 

แพทย์จะตรวจสุขภาพและ
ขนาดของเนื้องอกตอ่ทุก 6* 
หรือ 9 สัปดาห์ส าหรบัผู้ท่ีเข้า
รับการรกัษาในการศึกษาวิจัยนี้
จนกว่าโรคมะเร็งจะแย่ลง 

เสียชีวิตหรือจนกว่าอาสาสมัคร
จะตัดสินใจถอนตัวออกจาก

การศึกษาวิจัย 

กรกฎาคม 2558 
เริ่มกำรศึกษำวิจัย 

พฤษภาคม 2564 
ส้ินสุดกำรศึกษำวิจัย 
(หลังจำกครบ 6 ปี) 
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ค าถามข้อที ่2: ระยะเวลำตั้งแต่เริม่กำรศึกษำวิจัยถึงเวลำที่อำสำสมัครมีอำกำรแย่ลงจะใชเ้วลำนำนเทำ่ใด 

และนักวิจัยได้ดูว่ำมีระยะเวลำนำนเท่ำใด ๆ ก่อนที่โรคมะเร็งจะมีอำกำรแย่ลง – ข้อมูลนี้ได้รับกำรเกบ็รวบรวม
ตั้งแต่เริ่มกำรศึกษำวิจัยจนถึงเดือนกันยำยน 2561 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง โรคมะเร็งของอำสำสมัครแย่ลงหลังจำกทีเ่ริ่มใช้ยำอะทีโซลิซูแมบประมำณ 8 เดือน

และประมำณ 5 เดือนหลังจำกที่เริ่มใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ โรคมะเร็งของอำสำสมัครแย่ลงหลังจำกที่เริม่ใช้ยำอะทีโซลิซูแมบหรือหลังจำกที่

เริ่มใช้เคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทินัมประมำณ 6 เดือน 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสูง โรคมะเรง็ของอำสำสมัครแย่ลงหลังจำกทีเ่ริ่มใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ

ประมำณ 7 เดือนและประมำณ 6 เดือนหลังจำกทีเ่ริ่มใช้เคมีบ ำบัดทีม่ีสำรประกอบแพลทินัม 

ค าถามข้อที ่3: ผู้ที่มเีนื้องอกขนำดเล็กลงหลังจำกที่ได้รบัยำนี้มีก่ีคน 

นักวิจัยได้ดูว่ำมีอำสำสมัครจ ำนวนมำกน้อยเพียงใดที่มีเนื้องอกขนำดเล็กลงหลังจำกที่อำสำสมัครเริม่ใช้ยำอะที
โซลิซูแมบหรือเคมบี ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทนิัม ซ่ึงข้อมูลนี้ไดร้ับกำรเก็บรวบรวมตัง้แต่เริ่มกำรศึกษำวิจัย
จนถึงเดือนกันยำยน 2561 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง เนื้องอกมขีนำดเล็กลงในผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 41 รำยจำก 107 รำย (38%) และผู้

ที่ใช้เคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทินัม 28 รำยจำก 98 รำย (29%) 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ และพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสงู ผู้ที่ใชย้ำอะทีโซลิซูแมบและผู้ทีใ่ช้เคมบี ำบัดที่มี

สำรประกอบแพลทินัมจ ำนวนประมำณเดียวกันมีเนื้องอกเล็กลง: 

โดยเฉลี่ยแล้ว อาสาสมัครในแต่ละกลุ่มอาศัยอยู่ได้นานเท่าใด 

พีดี-แอล1 สูง 

ยาอะทีโซลิซูแมบ 20 เดือน 

เคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัม 13 เดือน 

พีดี-แอล1 ปานกลางค่อนทางสูง 

ยาอะทีโซลิซูแมบ 18 เดือน 

เคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัม 15 เดือน 

ผู้เข้าร่วมท้ังหมด (พีด-ีแอล1 ใด ๆ) 

ยาอะทีโซลิซูแมบ 18 เดือน 

เคมีบ าบัดที่มีสารประกอบแพลทินัม 14 เดือน 
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o ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ เนื้องอกมีขนำดเล็กลงในผูท้ี่ใช้ยำอะทีโซลซูิแมบ 81 รำยจำก 277 รำย (29%) 
และผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 88 รำยจำก 277 รำย (32%) 

o ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสูง เนื้องอกมีขนำดเล็กลงในผู้ที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบ 51 รำยจำก 166 
รำย (31%) และผูท้ี่ใช้เคมีบ ำบัดทีม่ีสำรประกอบแพลทินัม 52 รำยจำก 162 รำย (32%) 

ค าถามข้อที ่4: ส ำหรับผูท้ี่มีเนื้องอกขนำดเล็กลงในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ผู้ทีเ่นื้องอกยังคงมขีนำดเล็กมีก่ีคน 

นักวิจัยได้ดูผูท้ี่มีเนื้องอกขนำดเลก็ลงในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยและบันทึกจ ำนวนผูท้ี่ยังคงมีขนำดเลก็ลง ข้อมูลนี้
ได้รับกำรเก็บรวบรวมตั้งแต่เริ่มกำรศึกษำวิจัยจนถึงเดือนกันยำยน 2561 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง ผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 28 รำยจำก 41 รำย (68%) และผูท้ี่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ

แพลทินัม 10 รำยจำก 28 รำย (36%) ยังคงมีเนื้องอกขนำดเล็กลง 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ ผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 57 รำยจำก 81 รำย (70%) และผู้ที่ใชเ้คมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ

แพลทินัม 29 รำยจำก 88 รำย (33%) ยังคงมีเนื้องอกขนำดเล็กลง 
 ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสูง ผู้ที่ใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 36 รำยจำก 51 รำย (70%) และผูท้ี่ใช้เคมี

บ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 18 รำยจำก 52 รำย (35%) ยังคงมีเนื้องอกขนำดเล็กลง 

หัวข้อนีจ้ะแสดงเฉพำะผลที่ส ำคญัจำกกำรศึกษำวิจัยนี้ ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลอืน่ ๆ ทั้งหมดได้ในเว็บไซต์
ที่ตอนท้ำยของสรุปนี้ (ดหูัวข้อที่ 8) 

5. มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง 
ผลข้ำงเคียงเป็นปัญหำทำงกำรแพทย์ (เช่น รู้สึกเวียนศีรษะ) ที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย 
 ไม่ใช่อำสำสมัครทุกคนในกำรศึกษำวิจัยนี้ทีจ่ะมผีลข้ำงเคียงทั้งหมด 
 ผลข้ำงเคียงอำจมีอำกำรรุนแรงเลก็น้อยจนถึงร้ำยแรงมำก และอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละคน 
 เป็นสิ่งส ำคัญที่จะต้องทรำบว่ำผลข้ำงเคียงที่รำยงำนในที่นี้มำจำกกำรศึกษำวิจัยนี้เพียงกำรศึกษำวิจัยเดียว 

ดังนั้น ผลข้ำงเคียงที่แสดงในที่นีอ้ำจแตกต่ำงจำกผลข้ำงเคียงที่พบในกำรศึกษำวิจัยอืน่ ๆ หรือผลข้ำงเคียงที่
ระบุในเอกสำรก ำกับยำ 

 ผลข้ำงเคียงร้ำยแรงและพบได้บอ่ยจะระบุไว้ในหัวต่อไปนี้ 

ผลข้างเคียงร้ายแรง 

ผลข้ำงเคียงจะถือว่ำมีอำกำร “ร้ำยแรง” หำกเป็นอนัตรำยถึงชีวิต ต้องได้รับกำรเข้ำพักรักษำในโรงพยำบำล ท ำให้
เกิดปัญหำที่เป็นอยู่นำน หรือท ำให้เกิดกำรเสียชีวิต 

ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยนี้ ผูท้ี่ใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 81 รำยจำก 286 รำย (28%) มีผลข้ำงเคียงร้ำยแรง เปรียบเทียบ
กับผู้ที่ใชเ้คมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 75 รำยจำก 263 รำย (29%) 

นักวิจัยได้ดูว่ำมีผู้เสียชีวิตเนื่องจำกผลข้ำงเคียงที่อำจเกี่ยวข้องกบัยำวิจัยตัวใดตัวหนึ่งกี่คน นักวิจัยพบว่ำ: 
 มีอำสำสมัคร 0 รำยจำก 286 รำย (0%) ในกลุ่มทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 
 มีอำสำสมัคร 1 รำยจำก 263 รำย (0.4%) ในกลุ่มที่ใช้เคมีบ ำบดัที่มสีำรประกอบแพลทินัม 
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ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยนี้ อำสำสมัครบำงรำยได้ตัดสินใจที่จะหยดุใช้ยำเนื่องจำกผลข้ำงเคียง: 
 ในกลุ่มที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบ อำสำสมัคร 18 รำยจำก 286 รำย (6%) ได้หยุดใช้ยำ 
 ในกลุ่มที่ใช้เคมีบ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม อำสำสมัคร 43 รำยจำก 263 รำย (16%) ได้หยดุใช้ยำ 

ผลข้างเคียงที่พบบอ่ยท่ีสุด 

ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยนี้ ผูท้ี่ใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 258 รำยจำก 286 รำย (90%) มีผลข้ำงเคียงที่ไม่ถือว่ำร้ำยแรง 
เปรียบเทียบกับผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดทีม่ีสำรประกอบแพลทินัม 249 รำยจำก 263 รำย (95%) 
 

ผลข้ำงเคียงที่พบบ่อยที่สุดจะแสดงไว้ในตำรำงต่อไปนี้ ซ่ึงเปน็ผลข้ำงเคียงที่พบบ่อยที่สุดแปดอำกำรในทั้งสอง
กลุ่ม บำงคนมีผลข้ำงเคียงมำกกว่ำหนึ่งอำกำร ซ่ึงหมำยควำมว่ำอำสำสมัครได้รวมอยู่ในแถวของตำรำงมำกกว่ำ
หนึ่งแถว 

 
ผลข้างเคียงที่พบบอ่ยท่ีสุดท่ีมีการ
รายงานในการศกึษาวิจัยนี้ 
(อาสาสมัครในกลุ่มการรักษาใด ๆ 
มากกว่า 10%) 

ผู้ที่ใช้ยาอะทีโซลิซูแมบ 
(ทั้งหมด 286 รำย*) 

ผู้ที่ใช้เคมีบ าบัดที่มี
สารประกอบ
แพลทินมั 

(ทั้งหมด 263 รำย) 
จ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงต่ ำ 15% 

(ผู้ที่อยูใ่นกลุ่มกำรรักษำนี้ 44 
รำยจำก 286 รำย) 

48% 
(ผู้ที่อยูใ่นกลุ่มกำรรักษำนี้ 125 

รำยจำก 263 รำย) 
อำกำรไม่อยำกอำหำร 15% 

(44 รำยจำก 286 รำย) 
19% 

(50 รำยจำก 263 รำย) 
รู้สึกไม่สบำย (อำกำรคลื่นไส้) 14% 

(39 รำยจำก 286 รำย) 
34% 

(89 รำยจำก 263 รำย) 
ระดับพลังงำนต่ ำ 13% 

(37 รำยจำก 286 รำย) 
18% 

(46 รำยจำก 263 รำย) 
รู้สึกเหนื่อยมำก 13% 

(37 รำยจำก 286 รำย) 
18% 

(46 รำยจำก 263 รำย) 
ท้องผูก 12% 

(35 รำยจำก 286 รำย) 
22% 

(57 รำยจำก 263 รำย) 
จ ำนวนเซลล์เม็ดเลือดขำวต่ ำ 1% 

(4 รำยจำก 286 รำย) 
28% 

(74 รำยจำก 263 รำย) 
จ ำนวนชิ้นส่วนของเซลล์เม็ดเลือดที่
ช่วยให้เลือดจบัตัวเป็นลิ่มเลือดต่ ำ 
ซ่ึงเรียกว่ำ “เกล็ดเลือด” 

2% 
(7 รำยจำก 286 รำย) 

17% 
(44 รำยจำก 263 รำย) 

 
* มีบุคคลหนึ่งที่ได้รับเลือกให้ไดร้ับเคมีบ ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทินัมตำมโอกำสได้รับยำอะทีโซลิซูแมบ
และได้รวมอยู่ในกลุ่มที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบ 
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ผลข้างเคียงอื่น ๆ 

ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลขำ้งเคียงอืน่ ๆ (ที่ไม่แสดงหัวข้อข้ำงต้น) ในเว็บไซต์ทีร่ะบุไว้ในตอนท้ำยของ
สรุปนี้ – ดูหัวข้อที่ 8  

 

6. การศึกษาวิจัยนี่จะช่วยการวิจัยได้อย่างไรบา้ง 

ข้อมูลที่น ำเสนอในที่นี้มำจำกกำรศึกษำวิจัยหนึ่งกำรศึกษำวิจัยที่มีผูท้ี่เปน็โรคมะเร็งปอดชนดิที่ไม่ใชเ่ซลล์
ขนำดเล็กจ ำนวน 572 รำย กำรศึกษำวิจัยนี้ยังคงอยู่ในระหว่ำงด ำเนนิกำรศึกษำวิจัย ผลเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้วิจัย
ได้เรียนรูข้้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็กและกำรรักษำด้วยยำอะทโีซลิซู
แมบ 
ดังนั้น กำรศึกษำวิจัยนี้ได้แสดงให้เหน็ว่ำในกลุ่มพีด-ีแอล1 สูง ยำอะทีโซลิซูแมบออกฤทธิ์ได้ดีกว่ำเคมีบ ำบัดที่มี
สำรประกอบแพลทินัม ในกลุ่มพดี-ีแอล1 สูง: 
 ผู้ที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 20 เดือนโดยเฉลี่ย และผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบ

แพลทินัมมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 13 เดือน 
 โรคมะเรง็ของอำสำสมัครแย่ลงประมำณ 8 เดือนหลงัจำกทีเ่ริ่มใช้ยำอะทีโซลิซูแมบ และประมำณ 5 เดือน

หลังจำกทีเ่ริ่มใช้เคมีบ ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 
 ผู้ที่ใช้ยำอะทโีซลิซูแมบ 41 รำยจำก 107 รำย (38%) และผู้ทีใ่ช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 28 รำยจำก 

98 รำย (29%) เนื้องอกมีขนำดเลก็ลง 
 ส ำหรับผู้ที่มเีนื้องอกขนำดเล็กลงในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ผู้ทีใ่ช้ยำอะทีโซลิซูแมบ 28 รำยจำก 41 รำย (68%) 

และผู้ที่ใช้เคมบี ำบัดที่มีสำรประกอบแพลทินัม 10 รำยจำก 28 รำย (36%) ยังคงมีเนื้องอกขนำดเล็กลง 

ในกลุ่มพีด-ีแอล1 ใด ๆ และพีด-ีแอล1 ปานกลางค่อนทางสงู ผลกำรใช้ยำอะทีโซลิซูแมบไม่แตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญจำกผลกำรใช้เคมบี ำบดัที่มีสำรประกอบแพลทนิัม (หมำยถึงควำมแตกต่ำงที่ผู้วิจัยเหน็อำจเกิดจำก
โอกำส) ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำยำอะทีโซลิซูแมบได้ผลดีกว่ำส ำหรับผู้ที่อยูใ่นกลุ่มเหล่ำนี้ 

ผลข้ำงเคียงที่อำสำสมัครในกำรศกึษำวิจัยมีนั้นคล้ำยคลึงกับผลข้ำงเคียงที่พบในกำรศึกษำวิจัยอืน่ ๆ ที่มี
กำรให้ยำอะทีโซลิซูแมบหรือเคมบี ำบัด 

7. มีแผนส าหรับการศกึษาวิจัยอื่น ๆ หรือไม ่
กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับยำอะทีโซลซูิแมบเป็นกำรศึกษำวิจัยก ำลังด ำเนินกำรวิจัยอยู่และมีกำรวำงแผนที่จะ
ท ำกำรศึกษำเพิ่มเติม 

8. ข้าพเจ้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากที่ใดบ้าง 
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ท่ำนสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยนี้ไดจ้ำกเว็บไซต์ที่ระบุด้ำนล่ำง: 
 Error! Hyperlink reference not valid. 
 https://Error! Hyperlink reference not valid. 
 Error! Hyperlink reference not valid. 
 Error! Hyperlink reference not valid. 
 https://Error! Hyperlink reference not valid. 

หำกท่ำนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกำรศึกษำวิจัยนี้ ช่ือเต็มของบทควำมทำงวิทยำศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องคือ: “Atezolizumab for first-line treatment of PD-L1–selected patients with NSCLC”. ผู้เขียน
บทควำมทำงวิทยำศำสตร์คือ R.S. Herbst, G. Giaccone, F. de Marinis, N. Reinmuth, A. Vergnenegre และ
คณะ บทควำมนี้ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร ‘New England Journal of Medicine’, เล่มที่ 383 หน้ำ 1328-
1339 

ข้าพเจ้าควรจะติดต่อใครหากข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ 

หำกท่ำนมีค ำถำมเพิ่มเติมหลังจำกที่อ่ำนสรุปนี้: 
 เข้ำไปที่แพลตฟอร์ม ForPatients และกรอกแบบฟอร์มติดต่อ – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab--mpdl3280a--
compared-with-a-platinum-age.html 

 โปรดตดิต่อตัวแทนของส ำนักงำนของบริษทั Roche ในท้องถิ่น 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab--mpdl3280a--compared-with-a-platinum-age.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab--mpdl3280a--compared-with-a-platinum-age.html
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หำกท่ำนเข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยนี้และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผล: 
 โปรดพูดคุยกับแพทยผ์ู้วิจัยหรือเจ้ำหน้ำที่วจิัยที่โรงพยำบำลวิจัยหรือคลินิก 

หำกท่ำนมีค ำถำมใด ๆ เกี่ยวกับกำรรักษำของท่ำน: 
 โปรดพูดคุยกับแพทยท์ี่ดูแลกำรรกัษำของท่ำน 

ใครจะเป็นผู้จัดการและออกค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ 

กำรศึกษำวิจัยนี้ได้รบักำรจัดกำรและออกค่ำใช้จ่ำยโดยบริษทั F. Hoffmann-La Roche Ltd ซ่ึงมี
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่เมืองบำเซลิ สวิตเซอร์แลนด์ 

ชื่อเต็มของการศกึษาวิจัยและข้อมูลอื่น ๆ 

ช่ือเต็มของกำรศึกษำวิจัยนีค้ือ: “กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับยำอะทีโซลิซูแมบ (MPDL3280A) เปรียบเทียบกับสำร
แพลทินัม (ยำซิสพลำตินหรือยำคำร์โบพลำติน) ร่วมกับ (ยำพีเมทรเีซดหรือยำเจมไซตำบีน) ในผูเ้ข้ำร่วมกำร
วิจัยที่เป็นโรคมะเรง็ปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนำดเล็ก (NSCLC) ชนิดสแควมัสเซลล์และไม่ใช่สแควมัสเซลล์
ระยะที่ 4” 

กำรศึกษำวิจัยนี้มีช่ือว่ำ “IMpower110” 

 หมำยเลขโครงร่ำงกำรวิจัยส ำหรบักำรศึกษำวิจัยนีค้ือ: GO29431. 
 หมำยเลขอ้ำงอิง ClinicalTrials.gov ส ำหรับกำรศึกษำวิจัยนีค้ือ: NCT02409342. 
 หมำยเลข EudraCT ส ำหรับกำรศกึษำวิจัยนี้คือ: 2014-003083-21. 

 


