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การจััดการภาวะเลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตา
ทััศนะ

ภูู มิ ิ ห ลัั ง
เลืือดออกใต้้จอประสาทตา (subretinal hemorrhage)เป็็ น อาการแสดงของโรคจอประสาทตา
เสื่่อมชนิิดเปีียก (neovascular age-related
macular degeneration - nAMD) ที่่�เลืือดจาก
หลอดเลืือดบริิเวณ retina หรืือ choroid มาสะสม
อยู่่�ระหว่่าง retinal pigment epithelium (RPE)
กัับจอประสาทตาส่่วน neurosensory retina ทำำ�ให้้
การมองเห็็นบกพร่่องขั้้�นรุุนแรง หากบริิเวณ fovea
ได้้รัับผลกระทบด้้วย1
ปััจจุุบัันยัังขาดการวิิจััยแบบ evidence - based
และแนวทางปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดสำำ�หรัับจััดการ
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ subfoveal hemorrhage เนื่่องจาก
nAMD ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา มีีรายงานหลายชิ้้�น
ที่่�แสดงผลเชิิงบวกจากการรัักษาด้้วยวิิธีีต่่าง ๆ เช่่น
ฉีีดยาต้้าน VEGF เข้้าวุ้้�นตา, pneumatic displacemment (PD), ผ่่าตััดวุ้้�นตา, ฉีีด intravitreal หรืือ
subretinal tissue plasminogen activator (tPA)
และใช้้หลายวิิธีีประกอบกััน ถึึงกระนั้้�นจัักษุุแพทย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน retina ก็็ยัังไม่่มีีฉัันทามติิว่่าวิิธีี
จััดการผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ subfoveal hemorrhage
อย่่างเหมาะสมที่่�สุุด ควรทำำ�อย่่างไร
ทััศนะชุุดนี้้�นำำ�เสนอข้้อควรพิิจารณาในการรัักษา
ที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิงและข้้อเสนอแนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญว่่า
ด้้วยการให้้คำำ�จำำ�กััดความลัักษณะการสร้้างภาพ
และรัักษาภาวะ sub-foveal hemorrhage ในผู้้�ที่่�
เป็็น nAMD

1. คำำ�จำำ�กััดความ
ปััจจุุบัันยัังขาดแนวทางกำำ�หนดวิิธีีการรัักษาภาวะเลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาตาม
ขนาดและความหนาของรอยโรค รอยโรคที่่�เกิิดใต้้จอประสาทตามัักแบ่่งตาม
ขนาดดัังนี้้�
• เล็็ก - มีีขนาดอย่่างน้้อย 1 DD เส้้นผ่่าศููนย์์กลางจอขั้้�วประสาทตา (DD) แต่่เล็็กกว่่า 4 DD1
• ปานกลาง - มีีขนาดอย่่างน้้อย 4 DD แต่่ไม่่เกิินบริิเวณแนวอาเขตเส้้นเลืือดฝั่่�งด้้านนอก1
• ใหญ่่ - ขนาดเกิินกว่่าแนวอาเขตเส้้นเลืือดฝั่่�งด้้านนอก แต่่ยัังไม่่เกิินส่่วนที่่�ป่่องสุุดของลููกตา2
• ใหญ่่มาก - ขนาดใหญ่่เกิินกว่่าส่่วนที่่�ป่่องสุุดของลููกตา กิินบริิเวณไปอย่่างน้้อยสองเสี้้�ยว2,3
เลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาที่่�จััดว่่า “หนา” มัักมีีความหนาเกิินกว่่า 500 ไมครอน เป็็นภาวะที่่�มีี
เลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาทำำ�ให้้จอประสาทตายกตััวขึ้้�นอย่่างชััดเจน และเห็็นชั้้�นเม็็ดสีีจอตาไม่่ชััด
เมื่่อตรวจดูู fundus1,4 แม้้แพทย์์หลายท่่านจะสนัับสนุุนการรัักษาเลืือดออกนอกรอยบุ๋๋�มจตาหรืือ
เลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาที่่�จััดว่่า “บาง” ด้้วยการใช้้ยาต้้าน VEGF เพีียงวิิธีีการเดีียว5 แต่่มีี
การศึึกษาหลายชิ้้�นแสดงว่่าหลัังรัักษาด้้วยแนวทางนี้้� ผลการมองเห็็นไม่่ดีีหากเลืือดที่่�ออกใต้้รอย
บุ๋๋�มจอตามีีขนาดใหญ่่หรืือหนา3,6 อย่่างไรก็็ตามสถานพยาบาลนิิยมใช้้วิิธีีนี้้�น้้อยลงเรื่่อย ๆ เพราะ
ปััจจุุบัันสามารถเข้้าถึึงการรัักษาเมื่่อมีีสััญญาณว่่าเลืือดออกในระยะแรกได้้ดีีขึ้้�น
2. การสร้้างภาพ
การถ่่ายภาพ fundus แบบสีี, fundus autofluorescence และการทำำ�การสแกนความหนาของ
ชั้้�นจอประสาทตาด้้วยแสงเลเซอร์์ความเร็็วสููง รวมทั้้�งใช้้คุุณสมบััติิการสร้้างภาพ
โดยขยายความลึึก เป็็นเครื่่องมืือสำำ�คััญสำำ�หรัับระบุุตำำ�แหน่่งที่่�มีีเลืือดออกภายใน
ชั้้�นต่่าง ๆ ของจอประสาทตาเพื่่อแยกระหว่่างเลืือดที่่�ออกใต้้จอประสาทตากัับที่่�ใต้้
ชั้้�นเม็็ดสีีจอตา และเพื่่อสามารถระบุุขนาดของเลืือดเป็็นตััวเลขให้้เข้้าใจได้้
ชััดเจนขึ้้�น1 การทำำ�การวิินิิจฉััยความผิิดปกติิของหลอดเลืือดบนจอประสาทตาโดยการฉีีดสีีเข้้า
หลอดเลืือดดำำ� และถ่่ายรููปจอประสาทตาอาจมีีข้้อจำำ�กััดเพราะถููกเลืือดที่่�ออกใต้้จอประสาทตา
บดบััง ขณะที่่� indocanine green angiography (ICGA) อาจเป็็นเทคนิิคที่่�ให้้ประโยชน์์มาก
กว่่าในการมองเห็็นเลืือดที่่�ออก1 เทคนิิคนี้้�อาจเหมาะสมเป็็นพิิเศษหากใช้้กัับผู้้�ที่่�มีี polypoidal
choroidal vasculopathy (PCV) สููงมาก เพราะแสงอิินฟราเรดที่่�ใช้้ในกระบวนการ ICGA
มีีอำำ�นาจทะลุุทะลวงผ่่านชั้้�นเม็็ดสีีจอตาและเลืือดสููง1
Vision Academy แนะนำำ�ให้้ใช้้การสร้้างภาพหลากหลายวิิธีีร่่วมกัับ OCT เพื่่อหาปััจจััย
เกี่่�ยวกัับพยากรณ์์โรค (prognostic factor) สำำ�หรัับ subfoveal hemorrhage หลาย ๆ
ปััจจััย เช่่นขนาดของเลืือดที่่�ออก ความหนา และสาเหตุุการเกิิดเพื่่อจะได้้พิิจารณาเลืือกวิิ
ธีีรัักษาที่่�เหมาะสม2,6–8
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3. การรัักษา
หลัังจากได้้ศึึกษางานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวนมาก Vision Academy จึึงสรุุปความคิิดเห็็นเป็็น
ข้้อเสนอแนะในการรัักษาอาการเลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาในผู้้�ป่่วยโรคจอประสาทตาเสื่่อมแบบ
เปีียกดัังนี้้�
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เพื่่อลดความเสี่่�ยงต่่อการที่่�จอประสาทตาจะเสีียหายจนแก้้ไขไม่่ได้้ให้้น้้อยที่่�
สุุด Vision Academy เสนอว่่าควรเริ่่�มให้้ยาต้้าน VEGF ทัันทีีเป็็นวิิธีีแรกใน
กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยจอประสาทตาเสื่่อมแบบเปีียกมีีภาวะเลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตา
รวมทั้้�งในกรณีีที่่�เกิิด PCV หากผู้้�ป่่วยสามารถมาพบแพทย์์ตามนััดได้้อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ การเฝ้้าสัังเกตอย่่างใกล้้ชิิดร่่วมกัับการให้้ยาต้้าน VEGF ต่่อเนื่่องเป็็นกระบวน
การสำำ�คััญที่่�จะลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกในวุ้้�นตาและอาการแทรกซ้้อนอื่่น ๆ ลงได้้
ควรต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมและทำำ�การทดลองแบบ randomized controlled ขนาดใหญ่่
เพื่่อหาผลกระทบทั้้�งหมดที่่�ช่่วงเวลาที่่�เลืือดออกมีีต่่อผลการรัักษาด้้วยยาต้้าน VEGF
รายงานเกี่่�ยวกัับการรัักษาภาวะเลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาในผู้้�ป่่วยโรคจอประสาทตาเสื่่อมแบบ
เปีียกที่่�กระทำำ�มาจนถึึงปััจจุุบัันส่่วนมากมาจากการศึึกษาแบบ non-randomized comparative
หรืือการวิิจััยย่่อม ๆ ที่่�ใช้้รููปแบบ retrospective, uncontrolled case series รายงานเหล่่านี้้�
แสดงผลการมองเห็็นด้้านบวกเมื่่อรัักษาด้้วยยาต้้าน VEGF เพีียงวิิธีีเดีียว9–11 และเมื่่อใช้้ร่่วมกัับ
tPA, PD และ/หรืือ การผ่่าตััด12–15 การมองเห็็นที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในตาที่่�มีีการมอง
เห็็นเดิิมดีีและช่่วงเวลาที่่�มีีเลืือดออกสั้้�นแสดงให้้เห็็นความสำำ�คััญของการรัักษาโดยเริ่่�มให้้ยา
ต้้าน VEGF ตั้้�งแต่่แรก9 อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีจำำ�นวนน้้อย และความแตกต่่างของ
คุุณลัักษณะที่่�กำำ�หนดเป็็นมาตรฐานรวมทั้้�งเกณฑ์์การนัับรวม และวิิธีีการรัักษาทำำ�ให้้เปรีียบเทีียบ
กัับการศึึกษาเรื่่องวิิธีีรัักษาด้้วยยาต้้าน VEGF ที่่�มีีอยู่่�แล้้วได้้ยาก
Vision Academy แนะนำำ�ให้้ใช้้วิิธีี intravitreal tPA กัับ PD เพื่่อรัักษาภาวะ
เลืือดออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตาที่่�มีีขนาดปานกลาง ใหญ่่หรืือหนาเมื่่อผู้้�ป่่วยมีีระดัับ
การมองเห็็นไม่่ดีี (<20/200) ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิจารณญาณของแพทย์์
หลัักฐานแสดงว่่าการรัักษาเลืือดออกใต้้จอประสาทตาด้้วยวิิธีี intravitreal tPA ร่่วมกัับ PD ไม่่ว่่า
จะผ่่าตััดวุ้้�นตาหรืือไม่่ก็็ตาม ให้้ผลการมองเห็็นออกมาดีีกว่่าเมื่่อเปรีียบเทีียบกัับการรัักษาด้้วยวิิธีี
PD เพีียงอย่่างเดีียว16 แม้้การรัักษา sub-RPE haemorrhage ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะ subretinal
haemorrhage บริิเวณรอยบุ๋๋�มจอตายัังต้้องทำำ� PD หรืือผ่่าตััดวุ้้�นตา แต่่ตำำ�แหน่่ง และขนาดของ
องค์์ประกอบใต้้ชั้้�นเม็็ดสีีจอตา อาจมีีผลต่่อการตััดสิินใจรัักษาด้้วยวิิธีีดัังกล่่าว
Vision Academy ขอแนะนำำ�ให้้ทำำ�การผ่่าตััดต่่อเมื่่อมีีรอยโรคขั้้�นรุุนแรงที่่�ใต้้
จอประสาทตาเท่่านั้้�น โดยพิิจารณาจากความหนาและตำำ�แหน่่งของรอยโรค
ส่่วนในกรณีีอื่่นใด ขอแนะนำำ�ให้้รัักษาด้้วยยาต้้าน VEGF และเฝ้้าสัังเกต
อาการอย่่างใกล้้ชิิด
หลัักฐานแสดงว่่าการทำำ�การผ่่าตััดน้ำำ��วุ้้�นตาร่่วมกัับ subretinal tPA และ PD อาจเป็็นทางเลืือก
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงกว่่าการรัักษาด้้วยยาต้้าน VEGF เพีียงอย่่างเดีียว ในกรณีีที่่�เลืือดที่่�ออกใน
ตาผู้้�ป่่วยมีีขนาดหนา หรืือใหญ่่ และผู้้�ป่่วยมีีระดัับการมองเห็็นเดิิมแย่่อยู่่�แล้้ว4,11 อย่่างไรก็็ตาม
ตราบใดที่่�ยัังไม่่มีีการศึึกษาเรื่่องผลที่่�จะเกิิดมากเพีียงพอ ก็็ยัังไม่่สามารถเปรีียบเทีียบระหว่่างการ
ผ่่าตััดและการรัักษาด้้วยวิิธีีการอื่่น ๆ ได้้เนื่่องจากเทคนิิคการผ่่าตััดที่่�อาจแตกต่่างกัันในรายงาน
แต่่ละชิ้้�น

ประเด็็นอื่่นที่่�ควรพิิจารณา
การศึึกษาในห้้องทดลองชิ้้�นหนึ่่�งประเมิินการทำำ�งานต้้านการเกิิดหลอดเลืือด
ของสารต้้าน VEGF เมื่่อใช้้ร่่วมกัับ tPA หรืือพลาสมิิน ซึ่่�งเป็็นเอนไซม์์ที่่�ถููก
แยกออกจากเลืือดโดย tPA พบว่่าเมื่่อใช้้ aflibercept ร่่วมกัับพลาสมิินโดยให้้
ความเข้้มข้้นต่ำำ��กว่่าโดสที่่�ใช้้ในการรัักษา aflibercept ถููกแยกออกและความ
สามารถในการจัับกัับ VEGF ลดลง17 เมื่่อใช้้ aflibercept, ranibizumab หรืือ bevacizumab
ตามความเข้้มข้้นที่่�ใช้้ในการรัักษาจริิงร่่วมกัับพลาสมิิน การศึึกษาในห้้องทดลองไม่่พบว่่ามีีการ
ยัับยั้้�งการออกฤทธิ์์�ต้้านการเกิิดหลอดเลืือด17,18 เช่่นเดีียวกัับเมื่่อใช้้กัับโมเลกุุลต้้าน VEGF
ทั้้�งสามชนิิดในการทดลองที่่�ทำำ�แบบ retrospective case series ขนาดเล็็กซึ่่�งผู้้�ป่่วยมีีภาวะ
เลืือดออกใต้้จุุดรัับภาพ เนื่่องจากเป็็นจอประสาทตาเสื่่อมแบบเปีียก19 ควรต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�ม
เติิมเพื่่อตรวจสอบประสิิทธิิภาพของ aflibercept เมื่่อใช้้ร่่วมกัับ tPA ในการรัักษาภาวะเลืือด
ออกใต้้รอยบุ๋๋�มจอตา
นโยบายการเบิิกจ่่ายค่่ารัักษาที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละภููมิิภาคอาจมีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
วิิธีีรัักษา แม้้ปััจจััยทางเศรษฐกิิจมัักมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการกำำ�หนดวิิธีีการรัักษา แต่่การตััดสิินใจ
ผ่่าตััดควรพิิจารณาจากประสบการณ์์การรัักษาจริิงเป็็นหลัักประกอบกัับหลัักฐานที่่�มีีอยู่่�

มีีความเห็็นแตกต่่าง
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