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การรักษาโดยใหยา anti-VEGF เปนคู
ภูมิหลัง

ทัศนะ

การฉีดยาเขาวุนตา (intravitreal injection)
เปนหัตถการทางจักษุที่ทํากันอยางกวางขวาง1
และการฉีดสาร anti-vascular endothelial
growth factor (anti-VEGF) ก็เปนมาตรฐาน
การรักษาความผิดปกติทเี่ กิดกับหลอดเลือดใน
จอประสาทตาหลายชนิด ทั้งการทดสอบทาง
คลินิกและประสบการณจริงแสดงใหเห็นวา
ความเสี่ยงตอการเกิดอาการแทรกซอนอยาง
รุนแรงจากการฉีดยาเขาวุนตาขางหนึ่งตํ่ามาก
เม�อดําเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสม
และใชความระมัดระวัง2-4 อยางไรก็ตาม ผูปวย
สวนมากมีอาการผิดปกติทนี่ ยั นตาทัง้ สองขางจึง
ตองไดรับการรักษาดวงตาทั้งคู

1. การฉี ด ยาเข า วุ  น ตาเป น คู  ส ามารถทํ า ได แ ละสมเหตุ ส มผลเม� อ ปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการและขอควรระวังที่เหมาะสม
การรักษาเปนคูคือการฉีดยา anti-VEGF เขาวุนตาสองขางในเวลาเดียวกันหรือ
ตอเน�องกันตามลําดับเม�อผูปวยมาพบแพทยหนึ่งครั้ง แพทยบางทานอาจรูสึกวา
การปฏิบัติเชนนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอาการแทรกซอนเฉพาะจุดจากการ
ฉีดยา ทวาปจจุบันยังไมมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงวาอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงค
ตอดวงตาเพิ่มสูงขึ้นจากการรักษาเปนคูเม�อเปรียบเทียบกับการรักษาทีละขาง5,7-11
นอกจากนี้ แมวา โดยทฤษฎีจะมีความเสีย่ งตอการเกิดผลขางเคียงทีเ่ ปนอันตรายตอ
รางกายเน�องจากการฉีดยา anti-VEGF เขาวุนตา แตก็ ไมมีหลักฐานเชนกันวา
การรักษานัยนตาสองขางพรอมกันมีผลตอความเสี่ยงนั้น10,12,13 คําแนะนําสําหรับ
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหัตถการนี้คือ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวขอ
2–4 ที่จะกลาวถึงตอไปในกรณีที่การรักษาเปนคูเหมาะสม

การรักษาดวงตาทีละขางสลับกันเม�อผูปวยมา
พบแพทยแตละครั้งจะเปนการเพิ่มภาระการ
รักษาดวยยา anti-VEGF อยางมีนัยสําคัญ วิธี
นี้ทําใหทั้งเวลารักษาและคาใชจายเพิ่มขึ้นถึง
สองเทา5 มีความเปนไปไดทจี่ ะลดภาระดังกลาว
ลงไดมากโดยทําการรักษาดวงตาทัง้ สองขางใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนีผ้ ลการศึกษาหลายชิน้
ยังแสดงวาผูปวยนิยมการรักษาไปพรอมกัน
มากกวา5-7 แมประโยชนที่จะไดรับจะเห็นได
ชัดเจน แตก็ยังขาดการอภิปราย และการ
ประเมินความเสีย่ งของการรักษาโดยการฉีดยา
anti-VEGF เปนคูอยางถี่ถวน ทัศนะชุดนี้
นําเสนอขอควรพิจารณาในการรักษาที่ปฏิบัติ
ไดจริง ซึ่งน�าจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิด
เพิ่มขึ้นได

2. ปฏิบัติเสมือนการฉีดยาครั้งที่สองเปนหัตถการที่แยกขาดจากครั้งแรก
เพ�อใหความเสี่ยงตอการเกิดอาการแทรกซอนจากหัตถการหรือจากการปนเปอน
ระหวางการรักษามีนอยที่สุด ควรปฏิบัติเสมือนหัตถการแตละครั้งเปนกระบวนการ
ใหมไมเกี่ยวของกับครั้งกอนหนา หลังจากฉีดยาครั้งแรกแลวเสร็จควรเตรียมผูปวย
ใหมตามกระบวนการฉีดยาเขาวุนตา โดยสรุป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
• ฆาเชื้อที่มือแพทย และ/หรือ เปลี่ยนสวมถุงมือปลอดเชื้อคูใหม
• ใสโพวิโดน-ไอโอดีน* ที่ถุงเย�อบุตา
• ใชโพวิโดน-ไอโอดีน* ทําความสะอาดผิวหนังรอบดวงตา ขอบเปลือกตา
และขนตา
• ใชอุปกรณปลอดเชื้อ รวมทั้งหนากาก, ที่ถางเปลือกตา, ฟอรเซป และ
ผาคลุมหนาเจาะชอง (หากใช)14-16
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3. หากเปนไปได ไมควรใชยาที่ผลิตครั้งเดียวกัน
สําคัญอยางยิ่งที่แพทยจะตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใชผลิตภัณฑที่ปนเปอน
ฉีดเขาในดวงตาของผูปวยทั้งสองขาง ขอควรปฏิบัตินี้สําคัญเปนพิเศษเม�อตอง
ใชสารประกอบ เพราะกระบวนการปลอดเชื้ออาจดอยประสิทธิภาพลงเน�องจาก
ขั้นตอนในการแบงสารสําหรับใชแตละโดส เพ�อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลิตภัณฑ
ที่นํามาใชกับดวงตาแตละขางจึงควรมาจากการผลิตตางครั้งกัน16
ผลิตภัณฑที่ผลิตเชิงพาณิชยจะอยูในบรรจุภัณฑสําหรับการใชเพียงครั้งเดียว
เน�องจากการผลิตทําเปนชุดใหญ ดังนั้นการเลือกใชผลิตภัณฑจากการผลิตตาง
ครั้งจึงอาจเปนไปไมได ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑที่ใชอาจมาจากสายการผลิตครั้งเดียว
กัน แตควรเลือกมาจากตางหีบหอกัน
4. ใชความระมัดระวังเปนพิเศษหากผูป ว ยทีร่ บั การฉีดยาเปนคูเ พิง่ มาพบแพทยเปน
ครั้งแรก
เน�องจากการฉีดยาเขาตาทัง้ สองขางเม�อพบแพทยเปนครัง้ แรกอาจเปนเร�องน�ากลัว
สําหรับผูปวย แพทยจึงควรคํานึงถึงความสมัครใจของผูปวยเสมอเม�อพิจารณาวา
ควรรักษานัยนตาทั้งสองขางพรอมกันในการพบแพทยครั้งนั้นหรือไม นอกจากนี้
ยังมีความเสีย่ งเล็กนอยวาอาจเกิดภาวะการตอบสนองทีผ่ ดิ ปกติของรางกายตอยาที่
ไมสามารถอธิบายสาเหตุไดหลังผูปวยรับการรักษาครั้งแรก ขอควรระวังหากผูปวย
มารับการรักษาเปนครั้งแรก ไดแก
• หากเปนไปได ใหเลี่ยงการฉีดยาเปนคูจนกวาจะเห็นแน�ชัดวาผูปวยสามารถ
รับยาที่ใหได5
• หากจําเปนตองรักษาเปนคูเม�อผูปวยพบแพทยครั้งแรก ควรทิ้งระยะหาง
ระหวางฉีดเพ�อสังเกตวาผูป ว ยมีอาการไมพงึ ประสงคจากปฏิกริ ยิ าจําเพาะของยา
หรือไม โดยฉีดยาเข็มแรกชวงตนการรักษา แลวคอยฉีดเข็มที่สองเม�อใกล
สิ้นสุดเวลาพบแพทย

ประเด็นอ�นที่ควรพิจารณา
มีความเห็นหลากหลายวาควรดําเนินการอยางไรกับความประสงคของผูท ี่
มีโรคที่นัยนตาทั้งสองขางที่รับการรักษาแบบการรักษาและขยายหรือ
แบบการตามความจําเปน หากใชวิธียืดระยะหางระหวางการนัดรักษา
แพทยควรพิจารณาอาการของตาแตละขางแยกจากกัน เน�องจากระยะหาง
ในการรักษาที่เหมาะสมสําหรับดวงตาทั้งสองขางอาจแตกตางกัน เพ�อลดภาระของ
โรงพยาบาล แพทยอาจเลือกนัดเวลารักษาตาทั้งสองขางโดยอางอิงจากตาขางที่จําเปน
ตองพบแพทยเร็วกวา การนัดเชนนี้จะมีความเสี่ยงที่แพทยจะรักษานัยนตาขางหนึ่ง
มากไป แตก็เลี่ยงการรักษาตาอีกขางหนึ่งนอยเกินไปไดเชนกัน จึงสามารถลดโอกาส
เสี่ยงที่ผูปวยจะสูญเสียการมองเห็นที่สามารถปองกันได
ปจจุบนั หลายประเทศใหเบิกคารักษาฉีดยาเขาวุน ตาเปนคูไ ดเพียงบางสวนหรือไมไดเลย
ดวยเหตุนี้แพทยจึงไมมีทางเลือกนอกจากฉีดยาเขาตาใหกับผูปวยทีละขางในแตละครั้ง
ซึ่งเปนการเพิ่มภาระใหแกโรงพยาบาล ระบบประกันสุขภาพและตัวผูปวย แทนที่จะ
ฉีดยาเขาตาทั้งสองขางในวันเดียวซึ่งมีประสิทธิภาพกวาเพ�อใหรัฐหรือองคกรที่จายคา
รักษาไดตัดสินใจ โดยมีขอมูลประกอบวาควรจายคาฉีดยาเขาวุนตาเปนคูหรือไม จําเปน
ตองมีการศึกษาทางคลินิกที่สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใหยา
anti-VEGF เปนคู

มีความเห็นแตกตาง

ทัศนะของ Vision Academy มีวัตถุประสงคจะสรางความตระหนักรูถึงความตองการดานจักษุวิทยาที่ยังไมไดรับการตอบสนอง และแสดงความเห็นของผูเชี่ยวชาญเพ�อกระตุนใหเกิดการอภิปรายกันตอไป
ทานสามารถดาวน โหลดทัศนะเหลานี้ ไดที่ https://www.visionacademy.org/recommendations-and-resources
Vision Academy ไดรับการอุปถัมภจากบริษัท Bayer เอกสารฉบับนี้สะทอนความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญของ Vision Academy สมาชิกบางคนอาจมีความเห็นแตกตางจากที่ระบุ ณ ที่นี้
คณะกรรมการกํากับดูแล Vision Academy ประกอบดวย Bora Eldem, Alex Hunyor, Antonia M. Joussen, Adrian Koh, Jean-François Korobelnik, Paolo Lanzetta, Anat Loewenstein,
Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro, Márcio Nehemy, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco J. Rodríguez, Sebastian Wolf และ David Wong Edoardo Midena มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารชุดนี้
โปรดอางอิงแนวทางการรักษาที่ประเทศของทานกําหนดไวและคําแนะนําในการใชยาที่เกี่ยวของเสมอ
ทัศนะที่แสดงอยูในเอกสารชุดนี้อาจมิใชทัศนคติของบริษัท Bayer
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