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ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิก – สรุปขอมูลสําหรับคนทั่วไป 

การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการรักษาดวยยาชนิดตางๆ จํานวนสามชนิด ไดแก การรักษาดวยยาอะทีโซลิซู
แมบรวมกับยาเคมีบําบัด การรักษาดวยยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยางเดียว และการรักษาดวยยาหลอก
รวมกับยาเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งกระเพาะปสสาวะในระยะลุกลามหรือในระยะแพรกระจายซ่ึงไมเคย

ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดมากอน 
ดูช่ือเต็มของการวิจัยไดที่ตอนทายสรุปขอมูลน้ี 
 

เกี่ยวกับสรุปขอมูลการวิจัยนี้ 

สรุปขอมูลตอไปน้ีเปนผลการศึกษาวิจัยทางคลินิก (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ‘การ
วิจัย’) ซ่ึงจัดทําข้ึนสําหรบั: 

 ประชาชนทั่วไป และ  

 ผูที่เขารวมการวิจัยนี้ 
 
สรุปขอมูลนี้เปนขอมูลที่ไดมาในขณะที่จัดทําสรุปขอมูลนี้ (ณ เดือนพฤศจิกายน 
2562)  

 

เน้ือหาของสรุปขอมูลน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ
การวิจัยนี้ 

2. ผูที่เขารวมการวิจัยนี้
มีใครบาง? 

3. เกิดอะไรข้ึนบางใน
ระหวางการวิจัย? 

4. ผลการวิจัยในครั้งน้ี
เปนอยางไร? 

5. พบอาการขางเคียง
อะไรบาง? 

6. การวิจัยนี้ไดชวยใน
การศึกษาวิจัยอยางไร
บาง? 

7. มีการวางแผนทําการ
วิจัยอ่ืนๆ หรือไม? 

8. ขาพเจาจะหาขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากท่ี
ใดบาง? 

 
การวิจัยเร่ิมตนข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 
2563 สรุปขอมูลนี้จะมีผลการวิจัยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การวิจัยน้ี
ยังคงดําเนินการอยูในขณะนี้ – ผูปวยบางรายยังคงไดรับการรักษาอยู และ
แพทยผูวิจัยก็ยังคงเดินหนาเก็บขอมูลอยู จะมีการอัพเดตสรุปขอมูลน้ีอีกครั้ง
หน่ึงเมื่อการวิจัยส้ินสุดลง 

 
งานวิจัยหนึ่งชิ้นคงไมสามารถบอกอะไรไดทุกอยางเก่ียวกับอาการขางเคียงของ
ยาวิจัยท่ีอาจเกิดข้ึนได และไมอาจบอกไดวายาวิจัยจะมีประสิทธิภาพดีมากนอย
เพียงใด ทั้งนี้ ตองใชคนเปนจํานวนมากในงานวิจัยหลายๆ ช้ินเพื่อศึกษาขอมูล
เก่ียวกับยาชนิดนี้ใหมากท่ีสุดเทาที่เราสามารถจะทําได ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัย
นี้อาจแตกตางจากผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยชิ้นอ่ืนๆ ซ่ึงทําการวิจัยในยาชนิด
เดียวกันนี้ ซ่ึงหมายความวาทานไมควรตัดสินใจในเชิงการแพทยโดยอาศัย
สรุปขอมูลดังกลาวน้ีเพียงอยางเดียว ขอใหทานปรึกษาแพทยของทานทุก
ครั้งกอนที่จะตัดสินใจใดๆ ก็ตามเก่ียวกับการรักษาของทาน 
ขอขอบคุณผูที่ไดเขารวมการวิจยัในคร้ังน้ี 

ผูที่เขารวมการวิจัยนี้ไดมีสวนชวยนักวิจัยในการตอบคําถามสําคัญๆ เก่ียวกับมะเร็งกระเพาะปสสาวะใน
ระยะลุกลามหรือในระยะแพรกระจาย (ระยะแพรกระจายหมายความวามะเร็งไดแพรกระจายไปยงัอวัยวะ
สวนอื่นๆ ของรางกายแลว) และเก่ียวกับการรักษาโดยใชยาท่ีช่ือวายาอะทีโซลิซูแมบ (ยาวิจยั) 
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ขอมูลสําคัญเก่ียวกับการวิจัยนี้ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการรักษา
จํานวนสามแบบ ไดแก: 

o ยาชนิดใหม (หรือ ‘ยาวิจัย’) ซ่ึงนํามาใชเพียง
ขนานเดียว มีชื่อเรียกวายาอะทีโซลิซูแมบ  

o ยาวิจัยท่ีนํามาใหรวมกับยาซ่ึงโดยท่ัวไปนํามาใชใน
การรักษาโรคน้ี ซ่ึงออกฤทธ์ิฆาเซลลมะเร็งโดยการ
ใชพลาทินัม – มีชื่อเรียกวา ‘ยาเคมีบําบัดกลุมพ
ลาทินัม’  

o ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึง
เปนวิธีการรักษาท่ีใชกันอยูในปจจุบันน้ี ท่ีเราจะนํา
วิธกีารรักษาชนิดใหมมาเปรียบเทียบดวย 

 ในการวิจัยน้ี ผูท่ีเขารวมการวิจัยจะไดรับการรักษาแบบ
ใดแบบหน่ึง ไดแก (1) ไดรับยาวิจัย (ยาอะทีโซลิซูแมบ) 
รวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมท่ีมอียูในปจจุบัน 
(ยาเจมไซตาบีนและยาคารโบพลาติน หรือยาเจมไซ
ตาบีนและยาซิสพลาติน) (กลุมเอ – ยาชนิดใหม + ยาท่ี
มีอยูในปจจุบัน) หรือ (2) ไดรับยาอะทีโซลิซูแมบเพียง
อยางเดียว (กลุมบี – ยาชนิดใหม) หรือ (3) ยาหลอก 
(เปนยาท่ีทําเลียนแบบยาจริงซ่ึงมีลักษณะเหมือนยาวิจัย 
แตไมมีตัวยาจริงอยูแตอยางใดและไมมีการออกฤทธ์ิ
เก่ียวกับยาใด ๆ ตอรางกาย) รวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพ
ลาทินัมท่ีมีอยูในปจจุบัน (ยาเจมไซตาบีนและยาคารโบพ
ลาติน หรือยาเจมไซตาบีน และยาซิสพลาติน) (กลุมซี – 
ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) ผูปวยในกลุมซีจะไมสามารถทราบ
ไดเลยวาพวกเขาไดรับยาชนิดใหมหรือไม 
 

 
 
 

 เนื่องจากผูวิจัยไดใชวิธีการสุมเลือกวาผูเขารวมการวิจัย
แตละคนจะไดรับการรักษาในแบบใด 

 การวิจัยน้ีมีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,213 คนใน
ประเทศตาง ๆ จํานวน 35 ประเทศ 

 การวิเคราะหขอมูลคร้ังแรกของการวิจัยนี้ ซ่ึงใช
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจนถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 ไดแสดงใหเห็นวาผูท่ีไดรับ
ยาอะทีโซลิซูแมบรวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพ
ลาทินัม อาการของโรคมะเร็งของผูปวยยงัไม
ทรุดลงจนกวาเวลาไดผานไปประมาณ 8.2 
เดือนหลังจากเร่ิมการวิจัย เปรียบเทียบกับ
ประมาณ 6.3 เดือนในผูท่ีไดรับยาหลอกรวมกับ
ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมเพียงอยางเดียว  

 ผลการวิจัยเบ้ืองตนเก่ียวกับอัตราการมีชีวิตรอด
ของผูปวยไดแสดงใหเห็นวาผูท่ีไดรับยาอะทีโซ
ลิซูแมบรวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมมีชีวิต
รอดตอไปไดอีกประมาณ 16.0 เดือนนับจากเร่ิม
การวิจัย (บางรายเสียชีวิตไปกอน บางรายก็มี
ชีวิตรอดไดนานกวา) เปรียบเทียบกับประมาณ 
15.7 เดือนสําหรับผูท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบ
เพียงอยางเดียว และประมาณ 13.4 เดือน
สําหรับผูท่ีไดรับยาหลอกรวมกับยาเคมีบําบัด
กลุมพลาทินัมเพียงอยางเดียว ผลการวิจัย
ขางตนน้ีเปนเพียงผลการวิจัยในเบ้ืองตน สวน
ผลการวิจัยอยางเปนทางการเก่ียวกับอัตราการมี
ชีวิตรอดของผูปวยจะมีการเปดเผยในตอนท่ีปด
โครงการวิจัย 

 การวิจัยน้ีไดแสดงใหเห็นวาการเพิ่มยาอะทีโซลิซู
แมบเขาไปในยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมสามารถ
ยืดระยะเวลาท่ีผูปวยมีกอนท่ีอาการของ
โรคมะเร็งของผูปวยจะทรุดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชยาเคมีบําบัดเพียงอยางเดียว  

 ท้ังน้ี พบวาเกิดอาการขางเคียงท่ีเปนอันตราย
รายแรงขึ้นในผูปวยประมาณคร่ึงหน่ึงในกลุมเอ
และกลุมซี และตํ่ากวาคร่ึงเล็กนอยในกลุมบี  
โดยมีจํานวนดังน้ี:  52% (234 รายจากท้ังหมด 
453 ราย) ท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบรวมกับยา
เคมีบําบัดกลุมพลาทินัม, 49% (191 รายจาก
ท้ังหมด 390 ราย) ท่ีไดรับยาหลอกรวมกับยา
เคมีบําบัดกลุมพลาทินัม และ 43% (152 ราย
จากท้ังหมด 354 ราย) ท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบ
เพียงอยางเดียว 

 ในขณะท่ีจัดทําสรุปขอมูลน้ี (พฤศจิกายน 2562) 
ยังอยูระหวางทําการวิจัย ซ่ึงคาดวาการวิจัยจะ
แลวเสร็จเมื่อส้ินป 2563 

กลุมเอ 
(ยาชนิดใหม + ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

ยาอะทีโซลิซูแมบ 
+ 

ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม 
 

 

กลุมบี 
(ยาชนิดใหม) 

ยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยางเดียว 

กลุมซี 
(ยาที่มีอยูในปจจุบัน) 

ยาหลอก 
+ 

ยาเคมีบําบดักลุมพลาทินัม 
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1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยนี้ 

 
เพราะเหตุใดจึงตองทําการวิจัยนี้? 

ผูที่เปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะซึ่งมะเร็งไดแพรกระจายไปยังอวัยวะสวนอ่ืนๆ ของรางกายจะมีอาการเจ็บปวยหนัก
มาก ซึ่งโอกาสท่ีจะรอดชีวิตนั้นมีนอยมาก และไมมีวิธีการรักษาใดท่ีมีอยูในปจจุบันจะสามารถรักษาผูปวยทั้งหมดให
หายขาดได โดยปกติผูปวยจะไดรับยาซ่ึงออกฤทธ์ิฆาเซลลมะเร็งที่เรียกกันวา ‘ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม’ แพทย
มักนิยมใหผูปวยรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมที่มีช่ือวายาซิสพลาติน เวนแตในกรณีท่ีสุขภาพของ
ผูปวยในขณะนั้นไมอํานวยใหรับการรักษาดวยยาชนิดนี้ได หากสุขภาพของผูปวยไมแข็งแรงพอ หรือหากผูปวยเกิด
อาการขางเคียงมากเกินไปในขณะที่ไดรับยาซิสพลาติน ผูปวยก็จะไดรับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมอีกชนิดท่ีมีช่ือวา
ยาคารโบพลาติน นอกจากนี้ แพทยยังสามารถเลือกใหการรักษาผูปวยโดยใชสิ่งที่เรียกวายาภูมิคุมกันบําบัด ซ่ึงเปน
ยาที่ชวยกระตุนใหระบบภูมิคุมกันของรางกายทําลายเซลลมะเร็งได  
 
ในการวิจัยนี้ นักวิจัยตองการท่ีจะดูวาการใหผูปวยไดรับทั้งยาเคมีบําบัดและยาภูมิคุมกันบําบัดไปพรอมๆ กันจะชวย
เพ่ิมประสิทธิผลในการลดขนาดเซลลมะเร็งไดหรือไม 
 
ยาวิจัยคืออะไร? 

การวิจัยนี้ไดทําการศึกษายาภูมิคุมกันบําบัดชนิดใหมที่มี ช่ือวา ‘ยาอะทีโซลิซูแมบ’ (ซึ่งมีช่ือทางการคาวา 
Tecentriq®) 

 ใหทานออกเสียงวา ‘อะ – ที – โซ – ลิ – ซ ู– แมบ’ 
 ระบบภูมิคุมกันของรางกายจะตอสูกับโรคชนิดตางๆ อยางเชน มะเร็ง แตเซลลมะเร็งสามารถยับย้ัง (หยุดย้ัง) 

ไมใหระบบภูมิคุมกันเขาไปทําลายเซลลมะเร็งได ยาอะทีโซลิซูแมบสามารถปลดล็อคการกีดขวางนี้ได – ซ่ึง
หมายความวาระบบภูมิคุมกันจะสามารถกลับมาตอสูกับเซลลมะเร็งไดอีกครั้ง 

 เม่ือผูปวยไดรับยาอะทีโซลิซูแมบจะทําใหเนื้องอก (กอนมะเรง็) ของผูปวยก็อาจมีขนาดเล็กลง 
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ในการวิจัยนี้ ยาอะทีโซลิซูแมบไดถูกนํามาใชเพียงอยางเดียว (กลุมบี – ยาชนิดใหม) หรือถูกนํามาใชรวมกับยาเคมี
บําบัดกลุมพลาทินัม (กลุมเอ – ยาชนิดใหม + ยาที่มีอยูในปจจุบัน)  

 ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมท่ีไดนํามาใชในการวิจัยนี้เปนยาท่ีชื่อวายาเจมไซตาบีนรวมกับยาอีกชนิดหนึ่ง – โดย
แพทยอาจเลือกใชยาคารโบพลาติน หรือยาซสิพลาติน 

 ยาเจมไซตาบีน: ใหทานออกเสียงวา ‘เจม-ไซ-ตา-บีน’ 

 ยาคารโบพลาติน: ใหทานออกเสียงวา ‘คาร-โบ-พลา-ติน’ 

 ยาซิสพลาติน: ใหทานออกเสียงวา ‘ซิส-พลา-ติน’ 
 
ยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยางเดียว (กลุมบี) หรือใหรวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม (กลุมเอ) ไดถูกนําไป
เปรียบเทียบกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมท่ีใหรวมกับ ‘ยาหลอก (placebo)’ (กลุมซี – ยาที่มีอยูในปจจุบัน)  

 ใหทานออกเสียงคําวา placebo (ยาหลอก) วา ‘พลา – ซี้ – โบ’ 

 ยาหลอกจะมีลักษณะหนาตาเหมือนกับยาอะทีโซลิซูแมบแตจะไมมียาจริงอยูเลย นั่นหมายความวายาหลอก
ไมไดมีการออกฤทธ์ิท่ีเก่ียวกับยาใดๆ ตอรางกาย เรานํายาหลอกมาใชเพ่ือที่วาผูปวยและแพทยจะไมสามารถ
ทราบไดวาผูปวยไดรับยาจริงหรือไม เนื่องจากในบางคร้ังหากผูปวยและแพทยทราบขอมูลดังกลาวก็อาจทําให
สงผลกระทบตอการผลการวิจัยได 

 นักวิจัยจะใหผูปวยบางรายไดรับยาจริง และใหผูปวยบางรายไดรับยาหลอกรวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม 
ดังนั้น นักวิจัยก็จะสามารถสังเกตไดอยางแทจริงวามีประโยชนหรืออาการขางเคียงใดบางที่เกิดมาจากยาจริง 
การใชยาหลอกในการวิจัยจะเรียกวา การวิจัย “แบบปกปดขอมูลการรักษา”   

 
นักวิจัยตองการคนหาคําตอบเร่ืองใด? 

นักวิจัยไดทําการวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือเปรียบเทียบยาวิจัย (ยาอะทีโซลิซูแมบ) ท่ีใหรวมกับ หรือไมไดใหรวมกับยาเคมี
บําบัดกลุมพลาทินัม  เพ่ือดูวายาวิจัยใหผลการรักษาไดดีเพียงใด (ดูหัวขอท่ี 4 “ผลการวิจัยในครั้งนีเ้ปนอยางไร?”)  
 
คําถามหลักๆ ท่ีนักวิจัยตองการหาคําตอบไดแก:  
1. ตองใชเวลานานเทาใดจากเมื่อเร่ิมการรักษาดวยยาวิจัยไปจนถึงตอนที่โรคมะเร็งของผูปวยเริ่มทรุดลง และ

ชวงเวลาที่วานี้ยาวนานกวาสําหรับผูปวยที่ไดรับยาวิจัย (ยาอะทีโซลิซูแมบ) รวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมใช
หรือไม? 

2. ผูปวยที่เขารวมการวิจัยน้ีจะมีชีวิตรอดไปไดนานเทาใด และผูที่ไดรับการรักษาดวยยาวิจัย (ยาอะทีโซลิซูแมบ) 
รวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมจะมีชีวิตรอดไดนานกวาผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดกลุมพ
ลาทินัมเพียงอยางเดียวใชหรือไม? 

 
สวนคําถามอ่ืนๆ ที่นักวิจัยตองการคําตอบ ไดแก:  

 มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดกอนมะเร็งของผูปวยหรือไม? นักวิจัยไดทําการตรวจสอบเรื่องน้ีหลายครั้งใน
ระหวางการวิจัย 

 สําหรับผูปวยที่กอนมะเร็งมีขนาดเล็กลงในระหวางการวิจัย ตองใชเวลาเทาใดที่อาการของโรคมะเร็งของผูปวย
เหลานีจ้ะทรุดลงอีกครั้ง? อาการของโรคมะเร็งท่ีทรุดลงหมายความวากอนมะเร็งกลับมามีขนาดเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง
หนึ่ง ไมวาจะเปนในบริเวณเดิมของรางกายเหมือนกับชวงท่ีผานมา และ/หรือมีกอนมะเร็งเกิดข้ึนใหมในบริเวณ
อ่ืนๆ ของรางกาย นั่นหมายความวาการรักษาไมไดผลอีกตอไปและจําเปนตองเปลี่ยนวิธีการรักษา 

 ยาเหลานี้มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด? มีผูปวยท่ีเขารวมการวิจัยจํานวนเทาใดที่เกิดอาการขางเคียงเมื่อ
ไดรับยาแตละชนิดในระหวางดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี? 
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การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประเภทใด? 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยใน ‘ระยะท่ี 3’  ซ่ึงหมายความวายาอะทีโซลิซูแมบไดผานการทดสอบในผูปวยมะเร็ง
กระเพาะปสสาวะจํานวนนอยกวาซ่ึงทําการวิจัยมากอนหนาการวิจัยในคร้ังนี้  ในการวิจัยนี้ เราจะใชผูปวยมะเร็ง
กระเพาะปสสาวะจํานวนมากขึ้น โดยแบงออกเปนกลุมๆ ไดแก กลุมเอ (ยาชนิดใหม + ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน), กลุมบี 
(ยาชนิดใหม) และกลุมซี (ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) นักวิจัยตองการจะทราบวาหากใหยาอะทีโซลิซูแมบรวมกับยาเคมี
บําบัดกลุมพลาทินัมจะชวยปองกันไมใหอาการของโรคมะเร็งทรุดลงไดหรือไม และชวยใหผูปวยมีชีวิตรอดยาวนาน
ข้ึนไดหรือไม 
 
การวิจัยนี้ไดดําเนินการวิจัย ‘แบบสุม’ นั่นหมายความวาผูวิจัยไดใชวิธีการสุมเลือกวาผูเขารวมการวิจัยแตละคนจะ
ไดรับการรักษาดวยยาชนิดใด – เหมือนกับการโยนเหรียญหัวกอย 
 
การวิจัยนี้เปนการวิจัย ‘แบบปกปดขอมูลการรักษาเพียงบางสวน’  ซ่ึงหมายความวาผูปวยท่ีเขารวมการวิจัยและ
แพทยผูวิจัยจะไมสามารถทราบไดวาผูปวยไดรับยาชนิดใด มีเพียงผูปวยกลุมที่ไดรับยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยาง
เดียวเทาน้ันที่ทราบวาตนเองไดรบัยาอะทีโซลิซูแมบ   
 
การวิจัยน้ีเกิดข้ึนเมื่อไหรและท่ีไหน? 

การวิจัยเร่ิมตนข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2563 สรุปขอมูลนี้จะมีผลการวิจัย
จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ในขณะที่จัดทําสรุปขอมูลนี้ (พฤศจกิายน 2562) การวิจัยนี้ยังคงดําเนินการอยูใน
ขณะนี้ – ผูปวยบางรายยังคงไดรับการรักษาอยู และแพทยผูวิจัยก็ยังคงเดินหนาเก็บขอมูลอยู 

 

 
เน่ืองจากการวิจัยน้ียังคงดําเนินอยูในขณะนี้ ดังนั้น สัญลักษณท่ีอยูบนเสนแสดงชวงเวลาของการวิจัย ( ) จะแสดง
ใหเห็นวาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีอยูในสรุปขอมูลนี้จนถึงเมื่อใด – หลังจาก 3 ป (31 พฤษภาคม 2562) 
 
การวิจัยนี้ไดเกิดข้ึนในศูนยวิจัย 221 แหง ซ่ึงต้ังอยูในประเทศตางๆ จํานวน 35 ประเทศ ทั้งในยุโรป, อเมริกากลาง, 
อเมริกาใต, อเมริกาเหนือ, เอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย แผนท่ีดานลางน้ีแสดงใหเห็นประเทศตางๆ ที่ไดเขา
รวมการวิจัยน้ี  
 
 

เสนแสดงชวงเวลาเของการวิจัย 

คาดวาจะแลวเสร็จ

ภายใน 2563 

คาดวาจะเสร็จสมบูรณ  

– เก็บขอมลูผลการวิจัย

คร้ังสุดทาย 

พฤษภาคม 2562 

เก็บขอมลูผลการวิจัย 

มถุินายน 2559 

เร่ิมการวิจัย – ผูปวย

รายแรกไดรับยาวิจัย 
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2. ผูที่เขารวมการวิจัยน้ีมีใครบาง? 

ในการวิจัยคร้ังนี้ มีผูปวยท่ีเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะซ่ึงมะเร็งไดแพรกระจายไปยังสวนอ่ืนๆ ของรางกาย และไม
เคยไดรับการรักษามากอนเขารวมโครงการฯ จํานวนท้ังส้ิน 1,213 ราย อายุและเพศของผูปวยทีเ่ขารวมการวิจัยนี้
ไดสะทอนใหเหน็วาผูปวยท้ังหมดที่เปนมะเร็งชนิดน้ี 

ตอไปนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผูปวยที่เขารวมการวิจัยในคร้ังนี้ 
 

 
ชวงอายุ : 31 ถึง 89 ป 

916 จาก 1213 รายท่ีเขา

รวมการวิจัยเปนผูชาย 

297 จาก 1213 รายท่ีเขา

รวมการวิจัยเปนผูหญิง 
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3. เกิดอะไรข้ึนบางในระหวางการวิจัย? 

ในระหวางการวิจัย ผูปวยที่เขารวมการวิจัยไดถูกสุมเลือกใหเขารับการรักษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจากจํานวน 3 
แบบ ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรทําการสุมเลือกใหผูปวยแตละรายรับการรักษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตารางดานลางน้ี
แสดงกลุมผูปวยกลุมตางๆ ท่ีเขารวมการวิจัย, ชนดิของยาที่ผูปวยไดรับ และชวงเวลาที่ผูปวยรับประทานยา ทั้งนี้ยา
ทุกชนิดจะใหยาแบบหยดเขาหลอดเลือดดํา (หรือท่ีเรียกวาวิธีการใหยาแบบ infusion) 
 
  

ยาอะทีโซลิซูแมบ  
(ยาวิจัยซ่ึงเปนยา

ชนิดใหม) 

ยาเคมีบําบัดท่ีมีอยูในปจจุบัน 
 

ยาหลอก 
 

ยาเจมไซตาบีน 
ยาซิสพลาติน

หรือยาคารโบพ
ลาติน 

วันที่ของรอบการ
รักษาแตละรอบท่ีใช
เวลา 21 วัน 

วันท่ี 1 วันที่ 1 และ 8 วันที่ 1 วันที่ 1 

กลุมเอ ผูปวย 453 ราย ผูปวย 453 ราย ผูปวย 453 ราย - 
กลุมบี ผูปวย 354 ราย - - - 
กลุมซี - ผูปวย 390 ราย ผูปวย 390 ราย ผูปวย 390 ราย 

 
เน่ืองจากการวิจัยนี้ยังอยูระหวางดําเนินการวิจัย ดังน้ัน ผูปวยที่เขารวมการวิจัยบางรายจึงยังคงไดรับการรักษาดวย
ยาวิจัยอยูในขณะนี้ เมื่อการวิจยัแลวเสร็จ ผูวิจัยจะขอใหผูปวยท่ีเขารวมการวิจัยกลับไปยังศูนยวิจัยของตนเพ่ือเขา
รับการตรวจเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ัง เพ่ือตรวจติดตามสถานะสุขภาพโดยรวมของผูปวย ตอไปนี้เปนขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับส่ิงตางๆ ท่ีไดเกิดข้ึนในการวิจัยน้ีจนถึงขณะน้ี – และการดําเนินการตาง ๆ ในข้ันตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจคัดกรอง การรักษา การติดตามผล 

 

 

การคัดเลือกผู

ท่ีจะเขารวม

การวจิัย 

 

แพทยจะยังคงทํา

การตรวจสอบ

สุขภาพของผูท่ีเขา

รวมการวิจัยตอไป 

ทุกๆ 3 เดือน

โดยประมาณ 

 

มิถุนายน 2559 

เร่ิมการวิจัย 
พฤษภาคม  2562 

3 ปหลังเร่ิมการ

วิจยั 

กลุม เอ (ยาชนิดใหม + ยาที่มีอยูในปจจุบัน) 

ผูปวย 453 รายไดรับยาอะทีโซลิลูแมบ + ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินมั 

กลุม ซี (ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

ผูปวย 390 รายไดรับยาหลอก + ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม 
 

กลุม บี (ยาชนิดใหม) 

ผูปวย 354 รายไดรับยาอะทีโซลิลูแมบ 
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4. ผลการวิจัยจนถึงขณะน้ีมีอะไรบาง?  

 
คําถามขอที่ 1: ตองใชเวลานานเทาใดจากเม่ือเร่ิมการรักษาดวยยาวิจัยไปจนถึงตอนท่ีโรคมะเร็งของผูปวยเร่ิม
ทรุดลง? 

นักวิจัยไดเฝาสังเกตติดตามวาตองใชเวลาเทาใดที่อาการของมะเร็งในผูปวยจะทรุดลงสําหรับผูปวยในกลุมเอและ

กลุมซี ผลการวิจัยจากกลุมบียังไมสามารถสรุปไดแนชัด ดังน้ันจึงยังไมสามารถนํามารายงานไดในขณะท่ีจัดทําสรุป

ขอมูลนี้: 

จนถึงขณะนี้ ในกลุมเอ พบวาอาการของโรคมะเร็งในผูปวยทรุดลงหลังจากเวลาผานไปประมาณ 8.2 
เดือน (ผูปวยบางรายอาการไมทรุดลงแตอยางใด และบางรายอาการทรุดลงอยางรวดเร็วกวามาก) ในกลุม
ซี พบวาอาการของโรคมะเร็งในผูปวยทรุดลงหลังจากเวลาผานไปประมาณ 6.3 เดือน 
 

 
 
คําถามขอท่ี 2: มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดกอนมะเร็งของผูปวยหรือไม หรือโรคมะเร็งท่ีผูปวยเปนอยูอาการ
ทรุดลงมากนอยเพียงใด? นักวิจัยไดทําการตรวจสอบเรื่องน้ีหลายคร้ังในระหวางการวิจัย 

 ในกลุมเอ 47% ของกอนมะเร็งในผูปวยมีขนาดเล็กลง และ 13% ของกอนมะเร็งในผูปวยไดหดตัวลงเปนอยาง
มากจนไมสามารถวัดขนาดไดอีก 

 ในกลุมซี 44% ของกอนมะเร็งในผูปวยมีขนาดเล็กลง และ 7% ของกอนมะเร็งในผูปวยไดหดตัวลงเปนอยาง
มากจนไมสามารถวัดขนาดไดอีก 

 
คําถามขอที่ 3: ผูปวยที่รวมการวิจัยนี้มีชีวิตรอดไปไดนานเทาใด? 

ขอมูลอกีอยางหนึ่งท่ีนักวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมก็คือ ผูปวยท่ีเขารวมการวิจัยนี้มีชีวิตรอดไปไดนานเทาใด โดยได
นําขอมูลดังกลาวนี้มาเปรียบเทียบกันระหวางผูปวยทั้ง 3 กลุม ท้ังนี้พบวาผูปวยในกลุมเอมีชีวิตรอดโดยเฉล่ีย 16.0 
เดือนหลังจากที่เร่ิมไดรับยา แตทวาบางรายก็มีชีวิตรอดนานกวาน้ี และบางรายก็มีชีวิตรอดไมนานขนาดนี้ ผูปวยใน
กลุมซีมชีีวิตรอดโดยเฉล่ีย 13.4 เดือน  

โดยเฉลี่ยแลว ใชเวลานานเทาใดจนถึงตอนท่ีโรคมะเร็งของผูปวยเร่ิมทรุดลง 

เร่ิมการวิจัย 

กลุม เอ 

(ยาชนิดใหม + ยาที่มีอยูในปจจุบัน) 

 

กลุม ซี 

(ยาที่มีอยูในปจจุบัน) 

 

                             8.2 เดือน 
 

                             6.3 เดือน 
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จากผูปวยทั้งหมด 1,197 รายท่ีในตอนแรกเร่ิมไดรับยาที่จะตองไดรับในการวิจัยน้ี พบวา 649 รายไดเสียชีวิตลงใน
ระหวางการวิจัย 

 ในกลุมเอ พบวาผูปวย 236 รายจากทั้งหมด 453 ราย (52%) ไดเสียชีวิตลง 

 ในกลุมซี พบวาผูปวย 223 รายจากทั้งหมด 390 ราย (57%) ไดเสียชีวิตลง 

 

 
 

5. อาการขางเคียงที่เกิดจากยาวิจัยมีอะไรบาง? 

อาการขางเคียง (หรือเรียกอีกอยางวา ‘อาการไมพึงประสงค’) เปนอาการเจ็บปวย (อาทิ ปวดหัว) ซึ่งเช่ือวาเกิดจาก
ยาท่ีใชในการวิจัย อาการขางเคียงท่ีเกิดข้ึนอาจแตกตางกันออกไป ต้ังแตอาการไมรุนแรงไปจนถึงอันตรายรายแรง
มาก และอาจแตกตางกันไปในแตละคน ท้ังนี้ใชวาผูปวยทุกรายที่เขารวมการวิจัยนี้จะเกิดอาการขางเคียงตางๆ 
ทั้งหมด  
 
อาการขางเคียงท่ีพบไดท่ัวไป และอาการขางเคียงที่บงช้ีวาระบบภูมิคุมกันของผูปวยอาจกําลังทําลายรางกายของ
ผูปวยเองไดมีการระบุไวในหัวขอตอจากน้ี 
 
อาการขางเคียงที่พบไดบอย 

ในระหวางการวิจัยนี้ พบวาผูปวยประมาณ 61 รายจากทุกๆ 100 ราย (61%) เกิดอาการขางเคียงซ่ึงแพทยเช่ือวามี
สาเหตุจากยาวิจัยที่ผูปวยกําลังไดรับอยู ตอไปนี้เปนจํานวนผูปวยในแตละกลุมท่ีเกิดอาการขางเคียงประเภทตางๆ 
เหลานี้: 

 ประมาณ 81% ของผูปวยท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบ + ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม (กลุมเอ – ยาชนิดใหม 
+ ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

 ประมาณ 15% ของผูท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยางเดียว (กลุมบี – ยาชนิดใหม) 

 ประมาณ 81% ของผูปวยที่ไดรับยาหลอก + ยาเคมีบําบดักลุมพลาทินัม (กลุมซี – ยาท่ีมีอยูในปจจุบนั)  

 

โดยเฉลี่ยแลว ผูปวยในแตละกลุมมีชวิีตรอดไปไดนานเทาใด 

                        16 เดือน 

 

                      13.4 เดือน 

 

กลุม เอ 

(ยาชนิดใหม + ยาที่มีอยูใน
ปจจบัุน) 

 

กลุม ซี 

(ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

 

เร่ิมการวิจัย 
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กราฟตอไปนี้แสดงอาการขางเคียงระดับ 3 (อาการรายแรงแตไมเปนภัยคุกคามตอชีวิต) หรือระดับ 4 (เปนภัย
คุกคามตอชีวิต) ท่ีพบไดมากท่ีสุด 5 อาการ ซึ่งเกิดข้ึนในผูปวยทุกกลุมที่ไดรับการรักษาในระหวางการวิจัย  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ในระหวางการวิจัย ผูปวยบางรายไดตัดสินใจหยุดรับยาท่ีตนเองไดรับอยูอยางนอยหนึ่งชนิดเนื่องจากเกิด
อาการขางเคียง: 

 ในกลุมเอ (ยาชนิดใหม + ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) พบวาผูปวย 156 รายจากทั้งหมด 453 ราย (34%) หยุด
รับยาที่ตนเองไดรบัอยู 

 ในกลุมบี (ยาชนิดใหม) พบวาผูปวย 22 รายจากท้ังหมด 354 ราย (6%) หยุดรับยาที่ตนเองไดรับอยู 

 ในกลุมซี (ยาที่มีอยูในปจจุบัน) พบวาผูปวย 132 รายจากทั้งหมด 390 ราย (34%) หยุดรับยาที่ตนเอง
ไดรับอยู 
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ทั้งน้ีพบวาผูปวยบางรายที่เขารวมการวิจัยเสียชีวิตจากอาการขางเคียงซ่ึงอาจเก่ียวของกับยาวิจัยชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ไดแก:  

 ผูปวย 9 รายจากทั้งหมด 453 ราย (2%) ในกลุมเอ (ยาชนิดใหม + ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 

 ผูปวย 3 รายจากทั้งหมด 354 ราย (< 1%) ในกลุมบี (ยาชนิดใหม) 

 ผูปวย 4 รายจากทั้งหมด 390 ราย (1%) ในกลุมซี (ยาท่ีมีอยูในปจจุบัน) 
 
อาการขางเคียงท่ีพบไดมากที่สุดซ่ึงไดชี้วาเกิดจากการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  

ในระหวางการวิจัยนี้ พบวาผูปวยประมาณ 41 รายจากทุกๆ 100 ราย (41%) เกิดอาการขางเคียงซ่ึงแพทยเช่ือวา
อาจเกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุมกันที่เกิดกับรางกายของผูปวยเอง ตอไปน้ีเปนจํานวนผูปวยในแตละกลุมท่ีเกิด
อาการขางเคียงประเภทตางๆ เหลานี้: 

 ประมาณ 50% ของผูปวยท่ีไดรับยาอะทีโซลิซูแมบ + ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม (กลุมเอ) 

 ประมาณ 37% ของผูที่ไดรับยาอะทีโซลิซูแมบเพียงอยางเดียว (กลุมบี) 

 ประมาณ 35% ของผูปวยท่ีไดรับยาหลอก + ยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัม (กลุมซี)  

 
 
 

จาํนวน % ของ

ผูปวย 

จํานวน % ของ

ผูปวยท่ีหยุดรับยาท่ี

ตนเองไดรับอยู 

            กลุม            เอ         บี         ซี 

กลุม              เอ       บี        ซี 
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ตารางตอไปนี้แสดงอาการขางเคียงที่เก่ียวกับปฏิกิริยาของระบบภูมิคุมกันที่พบไดมากที่สุด 5 อาการ ซึ่ง
เกิดข้ึนในผูปวยทุกกลุมท่ีไดรับการรักษาในระหวางการวิจัย 

 

อาการขางเคียงท่ีเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาของระบบภูมิคุมกันท่ี
พบไดมากท่ีสุดซ่ึงมีการรายงาน
ในการวิจัยนี้ 

กลุมเอ  
(ยาชนิดใหม + 

ยาที่มีอยูใน
ปจจุบัน): 

 
ผูปวยท่ีไดรับ

ยาอะทีโซลิซูแมบ 
+ ยาเคมีบําบัด
กลุมพลาทินัม   
(จํานวนทั้งส้ิน 

453 ราย) 

กลุมบี  
(ยาชนิดใหม): 

 
ผูปวยท่ีไดรับ

ยาอะทีโซลิซูแมบ 
 
 

(จํานวนท้ังส้ิน 
354 ราย) 

กลุมซี (ยาท่ีมีอยู
ในปจจุบัน): 

 
ผูปวยท่ีไดรับ  
ยาหลอก + ยา
เคมีบําบัดกลุม 

พลาทินัม  
(จํานวนทั้งส้ิน 

390 ราย) 

ผื่น 

30% 
(137 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

13% 
(45 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

19% 
(74 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 
ตับอักเสบ (ผลการตรวจวินิจฉัย
และความผิดปกติของผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ)ก 

18% 
(82 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

14% 
(50 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

13% 
(49 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 
ตับอักเสบ (ความผิดปกติ
ของผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ) 

17% 
(79 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

13% 
( 46 รายจาก
ทั้งหมด 354) 

11% 
(44 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 
      
      ตับอักเสบ (ผลการตรวจ
วินิจฉัย) 

1% 
(6 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

2% 
(6 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

2% 
(8 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 

ตอมไทรอยดทํางานนอยเกินไป 

11% 
(48 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

10% 
(36 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

4% 
(15 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 

ตอมไทรอยดทํางานมากเกินไป 

7%  
(31 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

5%  
(17 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

2%  
(7 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 

เน้ือปอดอักเสบ 

3%  
(12 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

3%  
(12 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

2%  
(6 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 

ตับออนอักเสบ 

1%  
(3 รายจาก

ทั้งหมด 453 ราย) 

2%  
(6 รายจาก

ทั้งหมด 354 ราย) 

1%  
(2 รายจาก

ท้ังหมด 390 ราย) 

ก ผูปวยบางรายพบวาจัดอยูในทั้งสองประเภท  
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อาการขางเคียงอื่นๆ 

ทานสามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับอาการขางเคียงอ่ืนๆ (ซึ่งไมไดระบุในหัวขอขางตน) ไดจากเว็บไซตท่ีไดระบุไวที่
ตอนทายสรุปขอมูลนี้ – ดูหัวขอที่ 8 
 
 

6. ผลการวิจัยที่กลาวมานี้มีผลอยางไรตอแพทยและผูปวย? 

ขอมูลท่ีนําเสนอในท่ีนี้เปนขอมูลจากการวิจัยจํานวนหนึ่งโครงการ ซ่ึงมีผูปวยที่เปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะซ่ึงมะเร็ง
ไดแพรกระจายไปยังสวนอ่ืนๆ ของรางกาย และไมเคยไดรับการรักษามากอนเขารวมโครงการฯ จํานวนท้ังสิ้น 
1,213 ราย ผลการวิจัยที่ไดนี้ชวยใหนักวิจัยทําความเขาใจเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาดวยยาอะทีโซลิซูแมบในผูที่เปน
มะเรง็กระเพาะปสสาวะ 
โดยทั่วไปแลว การวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นวาสําหรับผูปวยที่ไดรับยาอะทีโซลิซูแมบเพ่ิมเติมจากยาเคมีบําบัดกลุมพ
ลาทินัม อาการโรคมะเร็งของผูปวยจะใชเวลานานข้ึนกอนท่ีอาการจะทรุดลง และพบวาผูปวยไมมีอาการขางเคียงที่
เกิดข้ึนใหมแตอยางใด นอกจากนี้ ยังดูเหมือนวาผูปวยที่ไดรับยาอะทีโซลิซูแมบรวมกับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมจะ
มีชีวิตรอดนานกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดกลุมพลาทินัมรวมกับยาหลอก  
 
งานวิจัยเพียงช้ินเดียวไมสามารถบอกเราไดทุกสิ่งเก่ียวกับความปลอดภัยของยาชนิดใดชนิดหนึ่ง และประสิทธิผล
ของยาดังกลาว ทั้งน้ีจําเปนตองใชอาสาสมัครเปนจํานวนมากในการเขารวมการวิจัยหลายๆ ครั้งเพื่อหาคําตอบตางๆ 
ทั้งหมดท่ีเราตองการจะทราบ ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้อาจแตกตางจากผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยช้ินอ่ืนๆ ซึ่งทําการ
วิจัยยาชนิดเดียวกันนี้  

 หมายความวาทานไมควรตัดสินใจโดยยึดตามสรุปขอมูลนี้เพียงช้ินเดียว – ทานตองปรึกษาแพทยผูทําการรักษา
ทุกครั้งกอนท่ีจะตัดสินใจใดๆ เก่ียวกับการรักษาของทาน 

 
 

7. มีการวางแผนทําการวิจัยอ่ืนๆ หรือไม? 

ผูวิจัยไดมีการวางแผนทําการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอะทีโซลิซูแมบในกลุม
ผูปวยท่ีเขารวมการวิจัยนี้  

การวิจัยเริ่มตนข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2563 สรุปขอมูลนี้จะมีผลการวิจัย
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การวิจัยนี้ยังคงเกิดข้ึนอยูในขณะนี้ – แพทยที่ทําการวิจัยยังคงมีการเก็บขอมูลอยู 
 
การวิจัยอีกโครงการหนึ่ง (IMvigor010; NCT02450331) อยูระหวางดําเนินการอยูในขณะนี้ ซึ่งหลังจากที่ไดทําการ
ผาตัดนํากระเพาะปสสาวะออก ผูปวยบางรายจะไดรับยาอะทีโซลิซูแมบ และบางรายจะไมไดรับยาชนิดนี้ 
 

8. ขาพเจาจะหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากท่ีใดบาง? 

ทานสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิจัยนี้ไดท่ีเว็บไซตตอไปนี้: 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02807636 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-000250-35 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bladder-cancer/study-of-atezolizumab-as-

monotherapy-and-in-combination-with-pla.html 
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หากทานตองการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการวิจัยนี้ ช่ือเต็มของบทความทางวิชาการเก่ียวกับการวิจัยนี้คือ: 
“Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer (IMvigor130): a 
multicentre, randomized, placebo-controlled phase 3 trial” รายช่ือผูเขียนบทความทางวิชาการนี้ ไดแก: 
Matthew D. Galsky, José Ángel Arranz Arija, Aristotelis Bamias, Ian D. Davis, Maria De Santis และ
คณะ บทความทางวิชาการนี้ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ The Lancet, ฉบับที่ 395, หนา 1547-57, วันท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
ขาพเจาสามารถติดตอใครหากขาพเจามีคําถามเก่ียวกับการวิจัยนี้? 

หากทานมีคําถามเพิ่มเติม: 

 ใหเขาไปที่เว็บไซตสําหรบัผูปวยและกรอกแบบฟอรมติดตอสอบถามไดท่ี – 
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bladder-cancer/study-of-atezolizumab-as-
monotherapy-and-in-combination-with-pla.html   

 ติดตอตัวแทนไดที่สํานักงานของโรชในประเทศของทาน 
 
หากทานไดเขารวมการวิจัยนี้และมีคําถามใดๆ ก็ตามเก่ียวกับผลการวิจัย: 
 ใหปรึกษาแพทยผูวิจัย หรือเจาหนาท่ีที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่รวมการวิจัย 
 
หากทานมีคําถามเก่ียวกับการรักษาของทานเอง: 
 ใหปรึกษาแพทยเจาของไขของทาน 
 
ใครเปนผูดําเนินการใหมีการวิจัยนี้และออกคาใชจายสําหรับการวิจัยนี้? 

การวิจัยนี้จัดข้ึนและออกคาใชจายโดยบริษัท เอฟ ฮอฟฟมันน-ลาโรช จํากัด ซ่ึงมีสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีเมือง บาเซิล 
ประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
ชื่อเต็มของการวิจัยและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีใชระบุโครงการวิจัย 

ช่ือเตม็ของการวิจัยน้ีคือ: “การวิจัยยาอะทีโซลิซูแมบเมื่อใชเปนยารักษาเพียงขนานเดียว และโดยใหรวมกับยาเคมี
บําบัดกลุมพลาทินัม ในอาสาสมัครที่เปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะในระยะลุกลามเฉพาะท่ีหรือในระยะแพรกระจาย
ซึ่งยังไมไดรับการรักษา (IMvigor130)” 
 
การวิจัยน้ีเรียกอีกชื่อวา โครงการวิจัย ‘IMvigor130’ 
 

 หมายเลขโครงรางการวิจัยสําหรับการวิจัยนี้คือ: WO30070 

 เลขประจําตัวโครงการวิจัยน้ีในเว็บไซต ClinicalTrials.gov คือ: NCT02807636 

 หมายเลข EudraCT ของการวิจัยนี้คือ: 2016-000250-35 
 

 


