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หลักการพื้นฐานที่ควรยึดปฏิบัติเม�อรักษาดวยวิธีใหยาตาน VEGF
ทัศนะ

ภูมิหลัง
ปจจุบันการรักษาดวยวิธีฉีดยาตาน VEGF เขา
วุนตา (intravitreal anti-VEGF therapy) จัด
เปนมาตรฐานของการรักษาความผิดปกติที่จอ
ประสาทตาหลายชนิด วิธีการรักษากาวหนาไป
เร�อย ๆ เชนเดียวกันกับวิธีการที่แพทยกระทํา
หัตถการ ทวาผลการรักษาที่สังเกตไดจริงมัก
ไมเหมือนดังรายงานผลการทดสอบทางคลินกิ
สาเหตุ ท ี ่ ท ํ า ให ผ ลแตกต า งเป น ไปได ห ลาย
ประการ เชน การขาดฉันทามติวา วิธกี ารเหมาะ
สมที่สุดในการใหยาตาน VEGF ควรเปน
เชนไรและเปาหมายการรักษาควรเปนสิ่งใด
คณะกรรมการกํากับดูแล Vision Academy
ไดมีมติวาดวยชุดหลักพื้นฐานที่ควรยึดถือ
ปฏิบัติเม�อทําการรักษาดวยวิธีใหยาตา VEGF
โดยอาศัยหลักฐานจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของเพ�อ
สนับสนุนความคิดเห็นแตละประเด็น การ
ค น คว า งานวิ จ ั ย กระทํ า โดยใช ฐ านข อ มู ล
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มีนาคม 2559

การรักษาโดยใหยาตาน VEGF เพ�อรักษาโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาไมวาจะใชสาร
ชนิดใดควรยึดหลักสี่ประการตอไปนี้เปนพื้นฐาน
1. รักษาระดับการมองเห็น (VA) ไวและทําใหอยูในสภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนได
สําหรับผูปวยทุกคน1–7
• หลักขอนี้ควรเปนเปาหมายในการรักษาโดยใหยาตาน VEGF แกผูปวยทุกราย
มิใชเฉพาะแกผูที่ตอบสนองตอการรักษาดีเทานั้น
• ทั้งการเริ่มตนบําบัดเร็วและการฉีดยาใหผูปวยบอยครั้งเพียงพอ ตางเปนปจจัย
สําคัญในการดํารงสภาพ และทําใหระดับการมองเห็นคมชัดที่สุด
2. วางแผนการรักษาวาควรรักษาครั้งตอไปเม�อใดแทนการตัดสินใจวาควรรักษา
หรือไม5,8–10
• ความสําเร็จในการรักษาดวยยาตาน VEGF ไมไดขึ้นอยูกับการรักษาโรคที่ผูปวย
เผชิญอยูในเวลานั้นเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับการปองกันไมใหกลับมาเปน
ซํ้า และ/หรือ อาการแยลงดวย
• การวางแผนวันใหยาตาน VEGF ครั้งถัดไปชวยลดโอกาสที่จะรักษาผูปวยลาชา
รวมทั้งยังเอื้อใหมีเวลาขออนุมัติการรักษาหากจําเปนตองทํา และอํานวยความ
สะดวกดานบริหารจัดการของสถานพยาบาล ผูปวยเองก็อาจไดประโยชนจาก
การที่สามารถวางแผนนัดรับการฉีดยาครั้งตอไปไดตามเวลาที่สะดวก
• การรักษาเชิงรุกชวยใหแพทยกา วลํา้ นําโรค รวมทัง้ ชวยลดภาระของสถานพยาบาล
และผูปวยได เน�องจากลดความจําเปนที่ตองมาพบแพทยกะทันหันลง
3. คะเนระยะหางในการใหยาเพ�อใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวย10–15
• ระยะเวลาทีย่ าออกฤทธิย์ บั ยัง้ VEGF แตกตางกันไป ขึน้ อยูก บั ผูป ว ยแตละรายและ
สารตาน VEGF แตละชนิด
• สารตาน VEGF ที่ออกฤทธิ์นานสงผลใหทิ้งระยะหางระหวางการใหยาแตละครั้ง
ไดนานกวาสารที่ออกฤทธิ์เปนชวงเวลาสั้นกวา
• การกําหนดระยะหางในการใหยาแตละครัง้ ใหเหมาะสมกับผูป ว ยแตละรายจะชวย
ลดความจําเปนที่ตองนัดสังเกตอาการระหวางการใหยาแตละครั้ง แตผูปวยยัง
ไดรับผลดีที่สุด
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ฉันทามติ

4. ใหยาทุกครั้งที่นัดมาติดตามอาการ
• สังเกตอาการและรักษาผูปวยไปพรอมกันในการนัดผูปวยหนึ่งครั้ง เพ�อชวยลด
โอกาสที่โรคจะกลับมาเปนซํ้า ซึ่งเกิดขึ้นไดหากแพทยนัดผูปวยมาดูอาการและ
นัดรักษาแยกกัน
• จํานวนครัง้ ทีน่ ดั หมายผูป ว ยแตละรายลดลง ทําใหการปฏิบตั งิ านของสถานพยาบาล
คลองตัวขึ้นและลดภาระของผูปวยลงดวย

ประเด็นอ�นที่ควรพิจารณา
หลักพื้นฐานที่ควรยึดปฏิบัติสี่ประการสงเสริมแนวทางการรักษาที่มี
ลักษณะคาดการณ ได เปนเชิงรุกและบริหารจัดการได ในสถาน
พยาบาล โดยคํานึงถึงความตองการของผูปวยแตละราย และกําจัด
ความลาชาในการรักษา16,17
คาดวาหากนําหลักพื้นฐานสี่ประการนี้ ไปปฏิบัติในการรักษาผูปวยจะกอใหเกิดประโยชน
ทั้งแกผูปวยและแพทย รวมถึงการจัดระเบียบสถานพยาบาลและการใชทรัพยากร
อยางดีขึ้น รวมทั้งสามารถรับผูปวยไดจํานวนมากขึ้น วิธีการรักษาที่ออกแบบเฉพาะ
ผูปวยแตละรายโดยลดภาระการรักษาลง ทําใหผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําในการดูแล
ตนเองไดดียิ่งขึ้นดวย
พื้นฐานการเตรียมการในการรักษาโดยใหยาตาน VEGF กําหนด
ขึ้นโดยมิไดคํานึงถึงขอ จํากัด ทางทรัพยากรหรืออุปสรรคในการนําไป
ปฏิ บ ั ต ิ ก ล า วคื อ กํ า หนดโดยอิ ง ตามสภาพแวดล อ มในอุ ด มคติ ด ั ง นั ้ น
หากจะใหหลักดังกลาวนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง จําเปนตองระบุเสียกอนวาสิง่ ทีอ่ าจเปนอุปสรรค
ในการนําไปปฏิบัติจริงคืออะไร
วิธีรักษาแบบ treat-and-extend ครอบคลุมหลักพื้นฐานสําหรับขอกําหนดในการรักษา
ทั้งสี่ประการ Vision Academy สนับสนุนใหเลือกใชวิธีการนี้รักษาโรคที่เกี่ยวของกับ
จอประสาทตา การที่แนวทางนี้จะเปนที่นิยมปฏิบัติทั่วไปได องคกรที่เปนผูจายคารักษา
และผูที่มีสวนไดสวนเสียรายอ�น ๆ ยอมตองการเห็นหลักฐานวาขอกําหนดในการรักษา
แบบนี้ ใหประโยชน ในการรักษาจริง การเบิกคารักษาเปนอุปสรรคสําคัญในหลาย ๆ
ประเทศ ที่อยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและลาตินอเมริกา รวมทั้งในยุโรป อุปสรรคอ�น ๆ
ในการรักษาตามวิธี treat-and-extend ไดแกการขาดฉันทามติเร�องเกณฑการ
พิจารณาวาอาการอยางไรทีถ่ อื วาคงทีแ่ ละหยุดการรักษา และความไมแน�นอนในกระบวน
การสังเกตอาการอยางเหมาะสม
หลักฐานในการสนับสนุนวิธีการ treat-and-extend ที่ดีที่สุดดูไดจากการรักษาโรค
จอประสาทตาเส�อมแบบเปยก ซึ่งควรตองมีหลักฐานเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลเพ�อ
ประกอบการพิจารณาวาการรักษาดวยวิธีการนี้หรือวิธีการอ�น ๆ ที่ครอบคลุมเกณฑสวน
ใหญในหลักสีป่ ระการนีจ้ ะใหผลดีทส่ี ดุ แกผปู ว ยโรคเสนเลือดจอตาอุตตัน หรือจุดรับภาพ
บวมจากเบาหวานตาหรือไม และแพทยสามารถปฏิบัติตามไดจริงหรือไม
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