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หลักการพื้นฐานที่ควรยึดปฏิบัติเมื่อรักษาด้วยวิธีให้ยาต้าน VEGF
ภู มิ ห ลั ง

ทัศนะ

ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีฉีดยาต้าน VEGF

การรักษาโดยให้ยาต้าน VEGF เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาไม่ว่าจะใช้

เข้าวุน
้ ตา (intravitreal anti-VEGF therapy)

สารชนิดใดควรยึดหลักสี่ประการต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน

จัดเป็นมาตรฐานของการรักษาความผิดปกติ
ที่ จ อประสาทตาหลายชนิ ด วิ ธี ก ารรั ก ษา
ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ เช่นเดียวกันกับวิธีการ
ที่แพทย์กระท�ำหัตถการ ทว่าผลการรักษาที่
สังเกตได้จริงมักไม่เหมือนดังรายงานผลการ
ทดสอบทางคลินก
ิ สาเหตุทท
ี่ ำ� ให้ผลแตกต่าง

1. รักษาระดับการมองเห็น (VA) ไว้และท�ำให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นได้ส�ำหรับผู้ป่วยทุกคน1–7
•

ทุกราย มิใช่เฉพาะแก่ผู้ที่ตอบสนองต่อการรักษาดีเท่านั้น
•

ทั้งการเริ่มต้นบ�ำบัดเร็วและการฉีดยาให้ผู้ป่วยบ่อยครั้งเพียงพอต่างเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงสภาพและท�ำให้ระดับการมองเห็นคมชัดที่สุด

เป็นไปได้หลายประการ เช่น การขาดฉันทา
มติวา่ วิธก
ี ารเหมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการให้ยาต้าน

หลักข้อนี้ควรเป็นเป้าหมายในการรักษาโดยให้ยาต้าน VEGF แก่ผู้ป่วย

2. วางแผนการรักษาว่าควรรักษาครั้งต่อไปเมื่อใดแทนการตัดสินใจว่า

VEGF ควรเป็นเช่นไร และเป้าหมายการ

ควรรักษาหรือไม่5,8–10

รักษาควรเป็นสิ่งใด

•

ทีผ
่ ป
ู้ ว
่ ยเผชิญอยูใ
่ นเวลานัน
้ เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การป้องกันไม่

คณะกรรมการก�ำกับดูแล Vision Academy
ได้มีมติว่าด้วยชุดหลักพื้นฐานที่ควรยึดถือ
ปฏิ บั ติ เ มื่ อ ท� ำ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ใ ห้ ย าต้ า น
VEGF

ให้กลับมาเป็นซ�ำ้ และ/หรืออาการแย่ลงด้วย
•

และอ�ำนวยความสะดวกด้านบริหารจัดการของสถานพยาบาล ผู้ป่วยเอง

เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นแต่ละ

ก็อาจได้ประโยชน์จากการที่สามารถวางแผนนัดรับการฉีดยาครั้งต่อไป

ประเด็น การค้นคว้างานวิจัยกระท�ำโดยใช้
ข้อมูลถึงเดือน มีนาคม 2559

การวางแผนวันให้ยาต้าน VEGF ครั้งถัดไปช่วยลดโอกาสที่จะรักษาผู้
ป่วยล่าช้า รวมทั้งยังเอื้อให้มีเวลาขออนุมัติการรักษาหากจ�ำเป็นต้องท�ำ

โดยอาศัยหลักฐานจากงานวิจัยที่

ฐานข้อมูล MEDLINE/PubMed โดยใช้

ความส�ำเร็จในการรักษาด้วยยาต้าน VEGF ไม่ได้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั การรักษาโรค

ได้ตามเวลาที่สะดวก
•

การรักษาเชิงรุกช่วยให้แพทย์ก้าวล�้ำน�ำโรค รวมทั้งช่วยลดภาระของ
สถานพยาบาลและผู้ป่วยได้ เนื่องจากลดความจ�ำเป็นที่ต้องมาพบแพทย์
กะทันหันลง

3. คะเนระยะห่ า งในการให้ ย าเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ป่วย10–15
•

ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ยับยั้ง VEGF แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ป่วย
แต่ละรายและสารต้าน VEGF แต่ละชนิด

•

สารต้าน VEGF ที่ออกฤทธิ์นานส่งผลให้ทิ้งระยะห่างระหว่างการให้ยา
แต่ละครั้งได้นานกว่าสารที่ออกฤทธิ์เป็นช่วงเวลาสั้นกว่า

•
รั บ รองโดย Vision Academy
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2559

การก�ำหนดระยะห่างในการให้ยาแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายจะช่วยลดความจ�ำเป็นที่ต้องนัดสังเกตอาการระหว่างการให้ยาแต่ละ
ครั้ง แต่ผู้ป่วยยังได้รับผลดีที่สุด

วั น ที่ พิ จ ารณาทบทวน: กั น ยายน 2560
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4. ให้ยาทุกครั้งที่นัดมาติดตามอาการ

ข้อมูลอ้างอิง
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injection for macular edema secondary to central
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3 COPERNICUS study. Am J Ophthalmol 2013;
155 (3): 429–437 e7.
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Korobelnik J-F, Holz FG, Roider J, et al. Intravitreal
aflibercept injection for macular edema resulting
from central retinal vein occlusion: One-year results
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2014; 121 (1): 202–208.

•

สังเกตอาการและรักษาผู้ป่วยไปพร้อมกันในการนัดผู้ป่วยหนึ่งครั้ง เพื่อ
ช่วยลดโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ�้ำซึ่งเกิดขึ้นได้หากแพทย์นัดผู้ป่วย
มาดูอาการและนัดรักษาแยกกัน
จ�ำนวนครั้งที่นัดหมายผู้ป่วยแต่ละรายลดลง

ท�ำให้การปฏิบัติงานของ

สถานพยาบาลคล่องตัวขึ้นและลดภาระของผู้ป่วยลงด้วย

3.

Bayer plc. EYLEA 40 mg/mL solution for injection
in a vial – summary of product characteristics.
Bayer plc; Newbury, Berkshire, UK, August 2016.

ประเด็ น อื่ น ที่ ค วรพิ จ ารณา
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หลักพื้นฐานที่ควรยึดปฏิบัติสี่ประการส่งเสริมแนวทางการรักษาที่
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2011; 31 (1): 26–30.

มีลักษณะคาดการณ์ได้ เป็นเชิงรุกและบริหารจัดการได้ในสถาน
พยาบาล โดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายและก�ำจัด
ความล่าช้าในการรักษา16,17
คาดว่าหากน�ำหลักพื้นฐานสี่ประการนี้ไปปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยจะก่อให้เกิด

6.

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network,
Wells JA, Glassman AR et al. Aflibercept,
bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular
edema. N Engl J Med 2015; 372 (13): 1193–1203.
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Lim JH, Wickremasinghe SS, Xie J, et al. Delay
to treatment and visual outcomes in patients
treated with anti–vascular endothelial growth
factor for age-related macular degeneration.
Am J Ophthalmol 2012; 153 (4): 678–686.
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Hatz K and Prünte C. Changing from a pro re nata
treatment regimen to a treat and extend regimen
with ranibizumab in neovascular age-related
macular degeneration. Br J Ophthalmol 2016;
100 (10): 1341–1345.

หลักพื้นฐานส�ำหรับข้อก�ำหนดในการรักษาโดยให้ยาต้าน

8.

9.

Epstein D and Amrén U. Near vision outcome in
patients with age-related macular degeneration
treated with aflibercept. Retina 2016; 36 (9):
1773–1777.

10. Regillo CD. Prospective, multicenter investigation of
aflibercept treat and extend therapy for neovascular
agerelated macular degeneration (ATLAS Study):
Two year results. Paper presented at the American
Academy of Ophthalmology (AAO) 2015 Annual
Meeting; Las Vegas, NV, USA, November 14–17,
2015.
11. Muether PS, Hermann MM, Dröge K et al.
Long-term stability of vascular endothelial growth
factor suppression time under ranibizumab
treatment in age-related macular degeneration.
Am J Ophthalmol 2013; 156 (5): 989–993 e2.
12. Fauser S, Schwabecker V and Muether
PS.
Suppression
of
intraocular
vascular
endothelial growth factor during aflibercept
treatment of age-related macular degeneration.
Am J Ophthalmol 2014; 158 (3): 532–536.
13. Muether PS, Droege KM and Fauser S. Vascular
endothelial growth factor suppression times in
patients with diabetic macular oedema treated with
ranibizumab. Br J Ophthalmol 2014; 98 (2): 179–181.
14. Berg K, Hadzalic E, Gjertsen I, et al. Ranibizumab
or bevacizumab for neovascular age-related macular
degeneration according to the Lucentis compared to
Avastin study treat-and-extend protocol: Two-year
results.Ophthalmology 2016; 123 (1): 51–59.

ประโยชน์ทงั้ แก่ผป
ู้ ่วยและแพทย์ รวมถึงการจัดระเบียบสถานพยาบาลและการใช้
ทรัพยากรอย่างดีขึ้น รวมทั้งสามารถรับผู้ป่วยได้จ�ำนวนมากขึ้น วิธีการรักษาที่
แนะน�ำในการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้นด้วย
VEGF

ก�ำหนดขึ้นโดยมิได้ค�ำนึง ถึง ข้อจ�ำกัดทางทรัพยากรหรืออุปสรรค
ในการน�ำไปปฏิบัติ

กล่าวคือก�ำหนดโดยอิงตามสภาพแวดล้อมใน

!

อุดมคติ ดังนั้น หากจะให้หลักดังกล่าวน�ำไปปฏิบัติได้จริง จ�ำเป็นต้องระบุเสียก่อน
ว่าสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคในการน�ำไปปฏิบัติจริงคืออะไร
วิธรี ก
ั ษาแบบ treat-and-extend ครอบคลุมหลักพืน
้ ฐานส�ำหรับข้อก�ำหนดในการ
รักษาทั้งสี่ประการ Vision Academy สนับสนุนให้เลือกใช้วิธีการนี้รักษาโรคที่
เกี่ยวข้องกับจอประสาทตา การที่แนวทางนี้จะเป็นที่นิยมปฏิบัติทั่วไปได้ องค์กรที่
เป็นผูจ
้ า่ ยค่ารักษาและผูท
้ ม
ี่ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียรายอืน
่ ๆ ย่อมต้องการเห็นหลักฐานว่า
ข้อก�ำหนดในการรักษาแบบนีใ
้ ห้ประโยชน์ในการรักษาจริง การเบิกค่ารักษาเป็น
อุปสรรคส�ำคัญในหลาย ๆ ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเม
ริกา รวมทั้งในยุโรป อุปสรรคอื่น ๆ ในการรักษาตามวิธี treat-and-extend ได้แก่
การขาดฉันทามติเรื่องเกณฑ์การพิจารณาว่าอาการอย่างไรที่ถือว่าคงที่และหยุด
การรักษา และความไม่แน่นอนในกระบวนการสังเกตอาการอย่างเหมาะสม
หลักฐานในการสนับสนุนวิธีการ treat-and-extend ที่ดีที่สุดดูได้จากการรักษา
โรค nAMD ซึ่งควรต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลเพื่อประกอบการ
พิจารณาว่าการรักษาด้วยวิธีการนี้หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ครอบคลุมเกณฑ์ส่วนใหญ่
ในหลักสี่ประการนี้จะให้ผลดีท่ีสุดแก่ผู้ป่วยโรค RVO หรือ DME หรือไม่ และ
แพทย์สามารถปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่

15. Richard G, Monés J, Wolf S, et al. Scheduled versus
pro re nata dosing in the VIEW trials. Ophthalmology
2015; 122 (12): 2497–2503.
16. Freund KB, Mrejen S and Gallego-Pinazo R.
An update on the pharmacotherapy of neovascular
age-related macular degeneration. Expert Opin
Pharmacother 2013; 14 (8): 1017–1028.
17. Engelbert M, Zweifel SA and Freund KB. “Treat and
extend” dosing of intravitreal antivascular endothelial
growth factor therapy for type 3 neovascularization/
retinal angiomatous proliferation. Retina 2009;
29 (10): 1424–1431.
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Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro, Márcio Nehemy, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco J. Rodríguez, Sebastian Wolf และ David Wong
โปรดอางอิ
ำหนดไวและค�
ำแนะน�ำในการใชยาที
่เกี่ยวข้องเสมอ
้ งแนวทางการรักษาที่ประเทศของทานก�
่
้
้
ทัศนะที่แสดงอยูในเอกสารชุ
ดนี้อาจมิใชท
่ ัศนคติของบริษัท Bayer
่
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