รางรายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหไดขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
ตอโครงรางงานวิจยั “การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ Percutaneous epidural
adhesiolysis catheter”
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
โดยประชุมทางไกลผานโปรแกรม Zoom meeting: https://zoom.us/j/93157578071
Meeting ID: 931 5757 8071
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ผูเขารวมประชุม
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รศ.นพ.ปราโมทย เอื้อโสภณ
รศ.พญ.นุช ตันติศิรินทร
ดร.นพ.ภูพิงค เอกะวิภาต
นพ.ธรรมนูญ ศรีสอาน
ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
นางจารุวรรณ หันตา
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร
คุณนริศา มัณฑางกูร
ภญ.ศุทธินี ไชยแกว

10. ผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐิญา คาผล
11.
12.
13.
14.
15.
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ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท
นางสาวกุมารี พัชนี
นางสาวภาสินี ศรีสุข
นายมานิต สิทธิมาตร
นางสาวพรพิมล นวนกุล

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. ทพ.จเร วิชาไทย
2. นายธเนศ วิริยะเมธานนท

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย
สถาบันวิจัยจัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กองควบคุมเครื่องมือแพทย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม จากนั้น
รศ.ดร.ปราโมทย เอื้อโสภณ นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค การเสนอหัวขอปญหาและ/หรือเทคโนโลยีดาน
สุ ข ภาพ เรื ่ อ ง Percutaneous epidural adhesiolysis catheter เพื ่ อ เข า สู  ก ระบวนการพั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ
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ประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจำป 2562 ตามดวย ภญ.ศุทธินี ไชยแกว นำเสนอโครงราง
งานวิจัย ซึ่งที่ประชุมมีขออภิปรายรวมกัน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : Background and Objectives
Percutaneous epidural adhesiolysis catheter (PEA) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชหัตถการการรักษา
อาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังโดยใหรวมกับยาหรือสารน้ำอื่นๆซึ่งจะสลายผังผืดที่อาจเปนหนึ่งในสาเหตุที่
สงผลใหเกิดอาการปวดเกิดขึ้น ซึ่งเปนการใหรักษาอาการปวดอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากการฉีด ยาส
เตียรอยดเขาโพรงกระดูกสันหลัง (Epidural Steroid Injection: ESI) ปจจุบันหัตถการ PEA นี้ยังไมรวมอยูใน
ชุดสิทธิประโยชน มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการรักษาดวยวิธี Percutaneous epidural adhesiolysis
เมื ่ อเปรี ย บเที ย บกั บ การฉี ดสเตี ยรอยด เ ข าชองเหนือไขสัน หลัง (Epidural Steroid Injection : ESI) หรื อ
เปรียบเทียบกับการรักษาแบบอนุรักษนิยมใหประสิทธิผล (effectiveness) ในลดอาการปวดไดมากกวารอยละ
50 และลด Oswestry Disability Index (ODI) ไดมากกวารอยละ 40 ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
สายสวน (catheter) ที่ใชในการทำหัตถการนี้เพื่อรักษาอาการปวด แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
สายสวนแบบปรับได (steerable catheter) และสายสวนแบบปรับไมได (non-steerable catheter) ซึ่งเปน
สายสวนที่ใชในปจจุบัน (traditional) ซึ่งคาใชจายในการใช steerable catheter ในการทำหัตถการจะสูงกวา
อั น เนื ่ องมาจากอุป กรณ มีร าคาที่ สูง แต ส ายสวนแบบ non-steerable catheter มี ขอจำกัดในการใช คือ
แพทยผูทำหัตถการตองมีทักษะและความชำนาญสูงและสามารถใชในผูปวยที่มีสาเหตุการปวดแบบ single
level ทำให steerable catheter มีโอกาสที่จะทำหัตถการแลวสำเร็จมีมากกวาและสามารถใชในผูปวยที่มี
อาการปวดหลายจุด
มติที่ประชุม
เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ
ประเด็นที่ 2 : Scope and Research plan
มติที่ประชุม
(1) Indications
ที่ประชุมมีมติให แบงออกเปน 2 กลุมผูปวยที่มีอาการปวดราวตามเสนประสาท (radicular pain)
และตอบสนองตอการฉีดสเตรียรอยดเขาโพรงประสาทมากอน อาการปวดตอเนื่องจาก
1. ผังผืดจากการผาตัดกระดูกสันหลัง (Post Lumbar Surgery Syndrome or Failed Back
Surgery syndrome) โดยที่ไมมีพยาธิสภาพอื่นที่จำเปนตองผาตัดอีก (no indication for
surgery) โดยผู  ป  ว ยกลุ  มนี้อาจมีอาการปวดหลังอยางเดีย วหรือปวดหลังรว มกับ อาการ
ปวดราวตามเสนประสาท
2. ชองประสาทไขสันหลังตีบแคบ (Spinal Stenosis) ที่ยังไมมีการทำงานผิดปกติของระบบ
ประสาท (no neurological deficit) หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเขารับการผาตัด เชน ผูปวย
สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายโรค
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(2) Comparator
ที่ประชุมมีมติใหเปรียบเทียบ 3 ทางเลือก ดังตอไปนี้ ในกลุม Post lumbar surgery syndrome
หรือ Failed back surgery syndrome
a. Percutaneous epidural adhesiolysis catheter/ Racz catheter (non-steerable,
flexible catheter)
b. Epidural Steroid Injection (ESI)
c. Traditional epidural catheter (non-steerable)
เปรียบเทียบ 4 ทางเลือก ดังตอไปนี้ ในกลุม Spinal stenosis
a. Percutaneous epidural adhesiolysis catheter/ Racz catheter (non-steerable,
flexible catheter)
b. Epidural Steroid Injection (ESI)
c. Traditional epidural catheter (non-steerable)
d. Surgery
(3) Markov Model
ตัวแทนจากสถาบันวิจัยจัดการความรูและมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เสนอให
ตรวจสอบทิ ศทางของลู กศรในแผนภาพ เนื่องจากผูป ว ยในกลุม cLBP non-improved post tx
สามารถเปลี่ยน Health state ไปอยูในกลุม cLBP improved post tx ได ดังนั้นหากทิศทางลูกศร
ยอนไปกลับระหวาง Health state ทั้งสองจะชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการปรับชื่อ health state ใหตรง
ตามกลุมผูปวย Post lumbar surgery syndrome, Spinal stenosis
(4) Economic evaluation
a. Population
ที่ประชุมมีมติใหปรับเกณฑอายุของประชากรใหตรงกับขอบงใช (Indication) นอกเหนือจากนี้
ตัวแทนจากราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย เสนอวาควรกำหนดอายุตั้งแต 50 ป
ขึ้นไป เนื่องจากหากกำหนดอายุที่ 18 ปจะมีกลุมผูปวยโรคชองไขสันหลังตีบแคบแตกำเนิด
(congenital Spinal stenosis) รวมอยูดวย ซึ่งการรักษาดวยการผาตัดจะใหผลดีกวา ดังนั้น จึง
ควรกำหนดอายุ ใหส ู งขึ ้ นจากที่กำหนดเดิม ส ว นในกลุ มของข อบงใช Persistent axial and
radicular pain and radiculopathy โดยโรคทำใหเกิดอาการปวด มักเกิดจาก disc herniation
ซึ่งมีการทำ ESI นอย ยกเวนในผูปวยที่ไมยินยอมผาตัด หรือมีเงื่อนไขบางประการที่ทำใหไม
สามารถผาตัดได จึงเห็นควรใหทำการศึกษาใน 2 ขอบงใช นั่นคือ 1. Post lumbar surgery
syndrome, 2. Spinal stenosis ที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป
b. Cycle length
ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใหขอมูลวา Health state
ในแตละบุคคลไมมีระยะเวลาที่แนนอน อาจตองพิจารณาระยะเวลาอีกครั้ง
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(5) Model parameter
มติที่ประชุม เสนอแนะวาการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทำการศึกษานั้น อาจจะใชทั้งการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) และในขอมูลบางสวนอาจมีการเก็บขอมูลจากผูปวยจริง โดยจะ
พิจารณาวิธีการศึกษาอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม นอกเหนือจากนั้นตัวแทน
จากสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย ไดใหขอมูลวา การวัดประสิทธิผลการรักษา
อาการปวดซึ่งจัดอยูในกลุมโรคที่เปน (Non-cancer) จะพิจารณาเรื่องผลลัพธการรักษาจาก pain
score, functional outcome เชน Oswestry Disability Index (ODI) และ Quality of life
ประเด็นที่ 3 : ประเด็นอื่นๆ
(1) ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใหขอมูลเพิ่มเติม ไดแก
a. การเกิดภาวะแทรกซอน (complication) จากการทำหัตถการโดยใชสายสวน (catheter) มีโอกาส
แทงทะลุเยื่อหุมไขสันหลัง (dural puncture), การติดเชื้อ (infection), ภาวะเลือดออก (bleeding)
ในชองเหนือเยื่อหุมไขสันหลัง ไดมากกวาการฉีดยาสเตียรอยดเขาโพรงกระดูกสันหลัง (ESI) ทั้งนี้
สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก clinical study
b. ในกรณีผูปวยตองกลับมาทำหัตถการฉีดยาสเตียรอยดเขาโพรงกระดูกสันหลัง (ESI) ซ้ำ พบวายังไมมี
การกำหนดจำนวนครั ้ ง การฉี ด ต อ ป โดยทั ่ ว ไปกำหนดปริ ม าณ methylprednisolone หรื อ
triamcinolone ไมเกิน 160 มก.ตอป และพิจารณารวมกับผลการระงับปวดและจากอาการขางเคียง
(side effects) เปนหลัก
c. ปจจุบันแพทยที่สามารถดำเนินการทำหัตถการ PEA ไดมีดังนี้ 1. แพทยผูเชี่ยวชาญดานวิสัญญีวิทยา
2. แพทย ผ ู  เ ชี ่ ย วชาญด า นศั ล ยศาสตร อ อรโ ธปดิ กส (ศัล ยกรรมกระดูกและขอ ) และ 3. แพทย
ผูเชี่ยวชาญดานศัลยศาสตรระบบประสาท (Neurosurgeon) 4. แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตร
ฟนฟู (PM&R) ทั้งนี้ตองไดรับการฝกอบรมในการทำหัตถการนี้
d. การจัดซื้อสายสวนนั้น ยอดขายสวนใหญมาจากโรงพยาบาลเอกชนมากกวาโรงพยาบาลของรัฐ โดย
คาดคะเนความตองการใชสายสวน PEA อยูในชวง 200-400 ชิ้นตอป
(2) ตัวแทนจากสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย เสนอวา หากผลการศึกษาสามารถยืนยันวา
การทำหัตถการดวยการฉีดยาสเตียรอยดเขาโพรงกระดูกสันหลัง (ESI) มีประสิทธิผลไมแตกตางจากการ
รักษาดวยสายสวนสลายผังผืด (catheter) สามารถพิจารณาบรรจุหัตถการ ESI เขาสูชุดสิทธิประโยชนได
หรือไม เนื่องจากการทำ ESI นั้นเปนที่แพรหลายในประเทศไทยและเปนวิธีการรักษาแบบเดิมที่มีมานาน
มีตนทุนในการรักษาถูกกวา PEA แตปจจุบันยังไมมีการพิจารณาหัตถการดังกลาวเขาสูชุดสิทธิประโยชน
มติที่ประชุม
ใหทีมวิจัยดำเนินการหาขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ผูจัดจำหนายเครื่องมือชนิดนี้ในประเทศไทย จำนวนที่ตองการใชในปจจุบัน ราคาที่เสนอขาย และทำ
การเปรียบเทียบคุณภาพ
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(2) จำนวนและความเชี่ยวชาญของแพทยที่สามารถทำหัตถการโดยใชสายสวน ในประเทศไทย
(3) จำนวนผูปวยในกลุ ม Post lumbar surgery syndrome และโรคชองไขสัน หลั งตีบ แคบ (Spinal
stenosis) ในประเทศไทย
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
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นางสาวภาสินี ศรีสุข
นายมานิต สิทธิมาตร

ผศ.ดร.ณัฏฐิญา คาผล

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม
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