รายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหความเห็นตอขอเสนอโครงการวิจัย
“สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดสวนปลายดวยขดลวดแบบเคลือบยาตานการตีบซ้ำ”
วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ 2564
โดยการประชุมทางไกลผานระบบ Zoom
Meeting ID: 878 2807 1256 Passcode: 089605
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ: โครงการนี้จะเสนอขอทุนจาก สวรส. โดยใชชื่อวา “โครงการการประเมินความคุมคาดาน
เศรษฐศาสตรของการใชสายสวนชนิดขดลวดแบบเคลือบยาตานการตีบซ้ำในการรักษาโรคหลอดเลือดแดง
สวนปลายในประเทศไทย”
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
1.

ทันตแพทย จเร วิชาไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
นายแพทยวศิน เบญจมปริญญากูล (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
คุณบุศราภรณ เพชรรุง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
คุณวราภรณ สุวรรณเวลา (ผอ.สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สปสช)
รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒนชัย (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโนบายดานสุขภาพ)
คุณนริศา มัณฑางกูร (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)
คุณเยาวลักษณ จันที (ภาคอุตสาหกรรม)
คุณกุมารี พัชนี (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโนบายดานสุขภาพ)
คุณชลทิชา จันทรแจม (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโนบายดานสุขภาพ)

รายชื่อนักวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร. ภาณุมาศ ภูมาศ
ดร. อารีรัตน ลีละธนาฤกษ
รองศาสตราจารย วิระพล ภิมาลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษณี สระมุณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรชั ดา ชนโสภณ
ดร. พรชนก ศรีมงคล

เริ่มประชุม 10.00 น.
ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและกำหนดการประชุมใน
จากนั้นนำเสนอโครงรางงานวิจัย เรื่อง สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดสวนปลายดวยขดลวดแบบเคลือบยา
ตานการตีบซ้ำ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมซึ่งไดสงใหผูเขารวมประชุมทางอีเมลกอนเริ่ม
การประชุม ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอ ที่ประชุมไดอภิปรายและใหขอคิดเห็นตอโครงรางงานวิจัย ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย และทางเลือกในการรักษา
ผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนขอมูลวาผูปวย PAD ที่เปน critical limb ischemia อาจจะมีภาวะการอุดตันของ
หลอดเลือดที่ตำแหนงแตกตางกันไป ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ตำแหนงสำคัญ คือ aortoiliac, femoropopliteal
และ infrapopliteal arterial segments (below the knee lesion) ซึ่งการรักษามีทางเลือกไดหลากหลายซึ่งจะ
พิจารณาจากหลายปจจัย เชน ตำแหนง ความยาวของบริเวณที่มีการอุดตัน ระดับความรุนแรงของการเกิด tissue
loss เปนตน ทางเลือกที่มีได คือ การทำ balloon, bare metal stent, drug eluting stent, surgical bypass
เนื่องจากในประเทศไทย ยังมีการใช drug-coated balloon นอย และการทำ atherectomy ยังมีราคาที่สูงมาก
ขอสรุป: ปรับทางเลือกการรักษาในการทำ revascularization ใหเหลือเพียงการทำ balloon, bare
metal stent, drug eluting stent และ surgical bypass
ประเด็นที่ 2 กลุมประชากรที่ควรเลือกเขามาพิจารณา
ผูเชี่ยวชาญเสนอวา หากพิจารณาที่การใช DES เปนหลัก เมื่อพิจารณาดานขอมูลการศึกษาในอดีต และ
ขนาดของ stent พบวาบทบาทคอนขางชัดเจนในผูปวยกลุมที่มีรอยบริเวณ femoropopliteal เมื่อเทียบกับรอย
โรคบริเวณ BTK หลอดเลือดจะมีขนาดเล็ก และถาเปน aortoiliac ซึ่งมีขนาดใหญ จากขอมูลการศึกษาใน

ตางประเทศพบวายังมีการใชบริเวณ BTK อยูบาง ดังนั้นเสนอใหพิจารณาเลือกประชากรที่มีรอยโรคบริเวณ
femoropopliteal และ BTK
นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญยังเสนอใหมีการพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความคุมคาระหวางผูปวย
แตละกลุม เพื่อดูวาการให intervention แบบใดคุมคาหรือมีผลลัพธดีที่สุด อยางไรก็ตามมีขอกังวลวา หากผล
การศึกษาที่ไดมีความจำเพาะกับรอยโรคที่ตำแหนงใดมากเกินไป อาจจะมีผลตอการตัดสินใจการใหสิทธิประโยชน
ของ สปสช ซึ่งอาจจะทำใหการเบิกจายไมครอบคลุมผูปวยในวงกวางได ซึ่งในประเด็นนี้ผูเชี่ยวชาญไดชี้แจงตอที่
ประชุมวา สายสวนหลอดเลือดแดงชนิดเคลือบยาตานการตีบซ้ำในประเทศไทย ไมไดมีการนำมาใชในขอบงชี้อื่นๆ
เนื่องจากมีขนาดที่ไมเหมาะสมกับหลอดเลือดอื่น
ขอสรุป: ทำการศึกษาในประชากรทีม่ รี อยโรคบริเวณ femoropopliteal และ BTK
ประเด็นที่ 3 ทางเลือกในการรักษาสำหรับการศึกษาครั้งนี้
จากการหารือ ผูเชี่ยวชาญเสนอวา ผูปวยสวนใหญถาเปนเกิดโรคในบริเวณ femoropopliteal มักจะ
พิจารณาทำ endovascular therapy กอน อยางไรก็ตามจะตองพิจารณาความรุนแรงของโรค ความพรอมของ
ผูปวย hemodynamic status โรครวม ซึ่งทางเลือกอื่นๆ สามารถเปนไดคือ การทำ surgery bypass การทำ
amputation นอกจากนั้นผูปวยบางรายอาจจะตองทำ minor amputation รวมกับ endovascular therapy
รวมดวยในการรักษา
ขอสรุป: ทางเลือกการรักษาอื่นๆ ในการศึกษา ไดแก amputation และ surgical bypass โดยตัด
ทางเลือกที่เปน supportive therapy ออกไป
ประเด็นที่ 4: ขอมูลการทำ endovascular therapy โดยใช stent ในประเทศไทย
ผูเชี่ยวชาญเสนอวา ควรมีการสอบถามกับทางภาคอุตสาหกรรมวามีบริษัทที่ทำการตลาดและจำหนาย
stent ในประเทศไทยบาง มีแนวโนมการผลิตในไทยหรือไม มีตนทุนเทาไหร ซึ่งทางทีมวิจัยสามารถสงหนังสือที่มี
รายละเอียดวาตองการขอมูลใดบางไปที่ สมาคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย (THAIMED)
เพื่อใหทางหนวยงานนี้สงตอไปยังบริษัทตางๆ ให ซึ่งเมื่อไดขอมูลสามารถขอใหจัดสงขอมูลดังกลาวมาใหทีมผูวิจัย
โดยตรง และตองสอบถามทางบริษัทใหชัดเจนวาขอมูลสวนใดสามารถเผยแพรได เนื่องจากสุดทายผลการศึกษา
จะตองเผยแพรสูสาธารณะ
จากการสอบถามผูเขารวมประชุมเบื้องตนพบวา ถาเปนราคาของ bare metal stent ในประเทศไทยจะมี
ราคาประมาณ 38000 บาท ในขณะที่ DES จะมีราคาประมาณเสนละ 50000 บาท
ขอสรุป: ใหสอบถามขอมูลในสวนของชนิดและราคาสายสวนหลอดเลือดที่มจี ำหนายในประเทศไทยจาก
สมาคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย

ประเด็นที่ 5 ความถูกตองและเหมาะสมของแบบจำลอง Markov
จากการหารือพบวาผูปวยสามารถมี health status ไดหลากหลายตาม Markov model ที่ผูวิจัยได
ประเมิน ทั้งนี้ในแบบจำลองดังกลาวมีความสอดคลองกับสถานะสุขภาพในประเทศไทย โดยทำการวัดผลลัพธจาก
การเกิดแผลของผูปวยเปนหลัก สิ่งหนึ่งที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก การทำ Amputation เปนทางเลือกของการ
รักษา อยางไรก็ตามภายหลังการทำ amputation หากผูปวยเปนแผลเรื้อรัง กลุมผูปวยดังกลาวจะอยูในสถานะที่
เปน minor และ major amputation สามารถอยูที่เดิมไดมากกวา 1 cycle ดังนั้นตองระวังในการประเมินตนทุน
การรักษาเนื่องจากอาจจะสงผลใหตนทุนที่เกิดขึ้นสูงเกินตนทุนจริง เพราะไมเกิดคาใชจายในการผาตัด แตเปน
ตนทุนของการรักษาแผลเรื้อรังแทน
ขอสรุป: ในการวิเคราะหผูปวยสถานะ amputation หากเปนผูที่อยูในสถานะสุขภาพเดิมมากกวา 1 รอบ
ขอใหระวังในการประเมินตนทุนการรักษา
ประเด็นที่ 6 แหลงเก็บขอมูล และการเขาถึงขอมูล
ผูเชี่ยวชาญเสนอวา การเก็บขอมูลควรครอบคลุมโรงพยาบาลจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อเปน
ตัวแทนที่ดี อยางไรก็ตามพบวาบางโรงพยาบาลอาจจะมีสิทธิ์บางสิทธิ์มากกวาบางโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลศรี
นครินทรอาจจะมีสิทธิ์ขาราชการจำนวนมาก เปนตน นอกจากนั้นยังตองพิจารณาเรื่องความพรอมของการ
ใหบริการอีกดวย ซึ่งมีขอเสนอวาอาจจะสอบถามบริษัทที่จำหนาย stent วามียอดจำหนายสูงสุดที่โรงพยาบาล
ใดบางเพื่อชวยในการเลือก setting นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญใหขอมูลวา มีโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดแดงสวนปลายโดยคณะแพทยศาสตรศิริราช
เพื่อพัฒนาใหโรงพยาบาลในเครือขายของศิริราช
สามารถใหบริการผาตัดสายสวนหลอดเลือดแดงได ซึ่งคณะผูวิจัยควรติดตอสอบถามทางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให
ไดขอมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเปนประโยชนกับการวิจัย
ดานการเขาถึงขอมูลดานอุบัติการณการเกิดโรค จำนวนผูปวย จำนวนการใช stent หรือการมีบริการ
สามารถติดตอขอขอมูลจาก สปสช ได แตขอมูลที่ไดจะไดเฉพาะสิทธิ UC และไมครอบคลุมสิทธิการรักษาอื่น ซึ่ง
ทาง HITAP สามารถทำหนังสือขอขอมูลออกใหได อยางไรก็ตามขอใหทีมผูวิจัยทำการระบุ diagnosis code (ICD10) และ procedure code (ICD-9) เพื่อคัดเลือกผูปวยไดอยางถูกตอง หลังจากนั้นทำการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหได ขอมูลที่ถูกตองตามที่ตองการมากที่สุด
ขอสรุป: ควรเก็บขอมูลในโรงพยาบาลที่เปนตัวแทนใหครอบคลุม ทั้งนี้อาจขอขอมูลจากบริษัทเพื่อเปน
แนวทางการตัดสินใจ สำหรับการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลของ สปสช ตองระบุรหัสวินิจฉัยและหัตถการ
สำหรับดึงขอมูล โดยตองตระหนักวาขอมูลจาก สปสช เปนขอมูลการรักษาเฉพาะสิทธิ UC เทานั้น
ประเด็นที่ 7 การประเมินความพรอมของบริการ และการปองกันการเกิด CLI

ผูเชี่ยวชาญเสนอวานอกจากที่ผูวิจัยจะเก็บขอมูล จำนวนผูใหบริการ และ รพ.ที่ใหบริการไดแลว ควร
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้ รวมดวย
1)
การกระจายของบริการ > สงผลตอการพิจารณาเรื่องการเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง/เทาเทียม
ของ ผป ในพื้นที่ตางๆ ทั้งนี้ หากจำเปนตองสงตอ ก็เปนประเด็นการออกแบบระบบตอไป
2)
ศักยภาพ หมายถึง จำนวนบริการหรือผูปวย ที่แพทยสามารถใหบริการได (โดยเฉลี่ย) มีผลตอการ
กำหนดเปาหมายบริการในแตละปของ สปสช และนำไปสูการประมาณการณงบประมาณ
3)
Gap ของระบบบริการ > ถาพบปญหาหรือชองวาง และมีการแกไข/ปรับปรุง/พัฒนา จะทำให
ผูปวยสามารถเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม เชน ตย.ที่ อ วศิน ยกขึ้นมาวานองๆหมอจบใหม อาจไมคอยทราบ/
ตระหนักวาควรสงตอผูปวยที่มี early stage ของ ischemia ไปรับการรักษา แทนการใหควบคุมเบาหวานตอไป
จนกระทั่งอาการของโรครุนแรงขึ้น กรณีนี้ คิดเร็วๆ ก็อาจตองมีขอเสนอวา ตองมีการอบรมความรูเพิ่มเติมกับแพทย
จบใหม ในเรื่อง Early diagnosis เพือสงตอ ผป เขารับการรักษาที่เหมาะสม เปนตน
4)
ผูเชี่ยวชาญเสนอวา เมื่อพิจารณาจำนวนผูปวย PAD ที่เปน CLI ในประเทศไทยพบวาอาจจะมี
จำนวนมากจากการที่ขาดการดูแลตั้งแตเริ่มตนหรือไม ที่นำไปสูการผาตัด ใส stent หรือตัดขา ดังนั้นเสนอวาควร
พิจารณาวาปจจุบันแนวทางการดูแลผูปวยกลุมนี้ในระยะแรกเปนอยางไร มีกระบวน/วิธีการในการปองกันและลด
การเกิด CLI หรือไม ดังนั้นอาจจะดู impact ในสวนนี้เพิ่มเติม ซึ่งจะเปนประโยชนตอ สปสช ในการหาแนวทางการ
ใหบริการที่เหมาะสมและลดการเกิด CLI ไดมากขึ้นอยางเปนระบบ
ขอสรุป: ดำเนินการศึกษาการกระจายและศักยภาพในการใหบริการเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำแนวทางเพื่อลด
และปองกันการเกิด CLI
ประเด็นที่ 8 แนวทางการรักษาของภาวะ CLI
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญพบวา ในปจจุบันยังไมไดมีแนวทางในการรักษาภาวะ CLI สำหรับประเทศไทย
ดังนั้นจึงมีการเสนอวา หากเปนไปไดทางทีมวิจัยควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อทำการทบทวนและพัฒนา
แนวทางในการรักษาภาวะดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการรักษาและใหบริการแกผูปวยทั้งประเทศ
ขอสรุป: เสนอใหทีมวิจัยปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อทำการทบทวนและพัฒนาแนวทางในการรักษา
ภาวะ CLI และขอบงใชของการใส stent เพื่อเปนแนวทางในการรักษาและใหบริการแกผูปวยทั้งประเทศ
ประเด็นที่ 9 ระยะเวลาการศึกษา
คณะผูวิจัยกำหนดกรอบเวลาการศึกษาไวนาน 18 เดือน อยางไรก็ตามผูมีสวนไดเสีย ระบุวา ควรรีบ
ดำเนินการศึกษาใหแลวเสร็จในกรอบระยะเวลาที่สั้นกวา 18 เดือน เนื่องจากหากพบวาผลการศึกษามีความคุมคา
จะทำใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น ซึ่งผูเชี่ยวชาญแนะนำวา ควรพิจารณากรอบเวลาใหถี่ถวน เนื่องจาก
ในการศึกษานี้ตองมีการลงพื้นที่เก็บขอมูลซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีงานที่ตองทำหลาย

สวน ทั้งการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหความคุมคา การศึกษาการกระจายของบริการ ดังนั้นหากใช
ระยะเวลาในการศึกษาที่สั้นเกินไป อาจทำวิจัยไดไมแลวเสร็จ รวมทั้งอาจสงผลตอคุณภาพของการศึกษา
ขอสรุป: คณะผูวิจัยทบทวนกรอบเวลาของการศึกษาใหเหมาะสม
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
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