
รายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหไดขอเสนอแนะและขอคิดเหน็ 

ตอโครงรางงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มสิทธิประโยชนการรกัษาผูปวยโรค HAE (Hereditary Angioedema) 

เปนโรคทีเ่กิดจากความผิดปกติของเอนไซม C1 esterase inhibitor: C1-INH”  
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โดยประชุมทางไกลผานโปรแกรม Zoom Meeting: http://bit.do/UCBPMeet   
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รายนามผูไมเขารวมการประชุม (ติดภารกิจ) 
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เริ่มประชุม 14.00 น. 

 รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมพรอมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงคและกำหนดการ

ประชุมในครั้งน้ี จากน้ัน ภก.สุกฤษฏ์ิ กาญจนสุระกิจ นำเสนอโครงรางงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลและความคุมคา

ทางเศรษฐศาสตรสำหรับการรักษาโรคบวมใตช้ันผิวหนังชนิดถายทอดทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ 

ของเอมไซม C1 esterase inhibitor: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (รายละเอียดตามที่แจกให 

ในที่ประชุม) หลังสิ้นสุดการนำเสนอ ที่ประชุมไดอภิปรายและใหขอคิดเห็นตอโครงรางงานวิจัย ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 : Background and Objectives 

มติที่ประชุม 

 เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ 

 

ประเด็นที่ 2 : Scope and research question 

มติที่ประชุม 

 นพ .กั น ย  พ งษ ส าม ารถ  มี ค วาม เห็ น ว าก ารใช  Fresh Frozen Plasma (FFP) ม าป ระ เมิ น 

เพ่ือเปรียบเทียบทั้งดานประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและผลกระทบดานงบประมาณไมเหมาะสม เน่ืองจาก

ในทางปฏิบัติจะใชในกรณีที่มี fatal attack เทาน้ัน เพราะใน FFP จะมี Bradykinin ผสมอยูดวยจึงจะสงผล 

ทำใหผูปวยมีอาการย่ิงแยลงได ดังน้ันในสวนของ Comparator ควรตัดการเปรียบเทียบกับ FFP ออกจึงจะ

เหมาะสม โดยสรุป Scope คือ  

 Population คือ ผูปวยโรค HAE type I/II ที่เกิดภาวะ acute attack 

 Intervention คือ ยา pdC1-INH, rhC1-INH, Icatibant และ Ecallantide 

 Comparator คือ Placebo 

 Outcome คือ Time to onset of relief, Time to almost complex relief, Mean symptom 

complex severity score, Change in treatment outcome score, Incidence of adverse events, 

Incidence of serious adverse events. 

 Study design คือ Systematic review and network meta-analysis, budget impact analysis 

 

ประเด็นที่ 3 : Research plan 

มติที่ประชุม 

 เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ 

 

ประเด็นที่ 4 : Discussion points 

มติที่ประชุม 

 พญ.ชามาศ วงคษา ใหขอมูลเก่ียวกับสถิติของผูปวยโรค HAE ในประเทศไทย โดยภายใตการดูแล 

ของโรงพยาบาลศิริราชมีผูปวย HAE ที่มีการขาดของเอนไซม C1-INH จำนวน 14 ราย และแตละรายมีการเกิด 



acute attack ประมาณรอยละ 40-50 ของผูปวยทั้งหมด โดยในการเกิด acute attack ที่มีอาการรุนแรง 

จนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือรบกวนคุณภาพชีวิตรอยละ 20-25 นอกจากน้ียังพบวาความถี่ 

ของการเกิด acute attack เฉลี่ยตอรายมี 1-2 ครั้งตอป 

 นพ.กันย พงษสามารถ มีความเห็นวาการนำขอมูลสถิติของผูปวยโรค HAE ในประเทศไทย โดยภายใต

การดูแลของโรงพยาบาลศิริราชเพียงที่เดียวมาวิเคราะหหาผลกระทบดานงบประมาณ (Budget impact)  

อาจไมเหมาะสม เน่ืองจากความชุกที่พบโรค HAE คือ 1 ตอ 50,000 ประชากร ดังน้ันในประเทศไทย 

จึงจะมีผูปวยประมาณ 1,500 ราย โดยอางอิงจากขอมูลของ Hereditary Angioedema International (HAEI) 

และในกลุมที่มีการเกิด acute attack จะมีความถี่ในการเกิดหลากหลายต้ังแต 1 ครั้งตอเดือน 1 ครั้งตอ 2 เดือน 

และในบางรายอาจจะมีการเกิด acute attack มากกวา 1 ครั้งตอเดือน โดยที่การเกิด acute attack ที่รุนแรง

จะเก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะพบรอยละ 5 ในผูปวยที่เกิด acute attack จึงเสนอวาควรวิเคราะห

หาผลกระทบดานงบประมาณดวยขอมูล 2 กลุม ไดแก ขอมูลสถิติของผูปวยโรค HAE ในประเทศไทย โดยภายใต

การดูแลของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะเปนการเลือกพิจารณาใชยารักษาในผูปวยเฉพาะกลุมที่มีอาการรุนแรง 

และขอมูลจาก Hereditary Angioedema International เพ่ือเปรียบเทียบถึงผลกระทบดานงบประมาณ 

หากจะตองรักษาผูปวยทั้งหมดที่มี  

 ดร.ภญ.รสรินทร สรวมศิริ ใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาที่ใชรักษาวา ยาที่กำลังจะขึ้นทะเบียน 

ในประเทศไทยคือยา Icatibant ซึ่งในปจจุบันยังไมสามารถแจงราคาขายได แตจากการคาดการณราคายา 

ที่ขายในประเทศไทยน้ันจะมีราคาถูกกวาราคาที่ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมมา ดังน้ันหากราคายาเปดเผยจะแจง 

ใหทีมผูวิจัยทราบและนำราคายาที่แจงมาวิเคราะหหาผลกระทบดานงบประมาณตอไป 

 

ประเด็นที่ 5 : Comments 

มติที่ประชุม 

 น.ส.นริศา มัณฑางกูร ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มีความเห็นวาผูวิจัย

ควรจะทำการศึกษารูปแบบ rapid assessment โดยครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. สถานการณของโรค HAE เกี่ยวกับจำนวนผูปวยในประเทศไทย แบงเปนชนิดใด 

2. ระบบบริการในการดูแลผูปวยต้ังแตกระบวนการ คัดกรอง วินิจฉัย รกัษา ฟนฟู จนถึงระบบสงตอ 

และปญหาอุปสรรคในการใหบริการ 

3. ตนทุนในการคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ฟนฟู จนถึงระบบสงตอ ของการใหบริการผูปวยโรค HAE 

4. ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของยาที่ใชในการรักษาโรค HAE 

5. แนวทางการรักษาดูแลผูปวยโรค HAE 

6. แนวทางการสั่งจายยาในการรักษาของตางประเทศ 

7. ความเปนไปไดของระบบบริการทั้งในดานของการกระจายแพทยหรอืระบบการใหบริการใน

ประเทศไทย เพ่ือเช่ือมโยงระบบสงตอผูปวย 

 รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา มีความเห็นวาควรทำการศึกษารูปแบบ rapid assessment และ 

การวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณ โดยการวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณควรทำเปน phase 



กลาวคือในปจจุบันการตรวจวินิจยังไมแพรหลายใหทำการวิเคราะหดวยขอมูลประชากรเทาที่มี และในปตอ ๆ 

ไปที่มีการตรวจคัดกรองแพรหลายมากขึ้น ใหทำการวิเคราะหผลกระทบดานงบประมาณในประชากรที่เกิดโรค

เพ่ิมขึ้นตอไป 

 พญ.ชามาศ วงคษา มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 

 1. เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมียารักษา Acute attack เชน plasma derived C1-inhibitor, 

bradykinin 2 receptor antagonist ดังน้ันในทางปฏิบัติจริงของประเทศไทยจะยังมีการใช FFP ในการรักษา 

HAE attack ที่คอนขางรุนแรง เชน laryngeal edema, abdominal attack, significant cutaneous attack 

อยูถึงแมจะไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 2. ตัวเลขจำนวน HAE attack ที่นำเสนอในการประชุม ผูปวยจำนวนหน่ึงไดรับยาปองกันระยะยาว 

(danazol) ซึ่งนอกจากยังไมสามารถควบคุมอาการกำเริบไดทั้งหมด ยาน้ีมีผลขางเคียงเยอะ ไดแก ตับอักเสบ 

ประจำเดือนผิดปกติ น้ำหนักขึ้น ระดับไขมันผิดปกติ จึงมีความเห็นวาควรนำปจจัยน้ีมาวิเคราะหในการศึกษา 

ถึงความคุมคาดวย 

 

ประเด็นที่ 6 : ประเด็น อ่ืนๆ 

มติที่ประชุม 

 นพ.วสุ กำชัยเสถียร ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการดูแลผูปวยโรค HAE วาในปจจุบันทางสมาคม

ภูมิแพมีแผนการกระจายแบบสำรวจเก่ียวกับโรคในแพทยทุกดาน ไดแก แพทยโรคภูมิแพ แพทยโรคผิวหนัง 

แพทยโรคทางเดินอาหาร แพทยโรคทางเดินหายใจ และทันตแพทย เพ่ือเปนการคัดกรองผูปวยโรค HAE  

และในปจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคสามารถทำไดจากหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

รามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลเด็ก 

 พญ.ชามาศ วงคษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค HAE วาในการคัด

กรองจะเปนการตรวจระดับ C4 ซึ่งคาดวาจะตรวจไดในหลายโรงพยาบาลขนาดใหญในประเทศไทย ดังน้ัน

อาจจะทำใหการคัดกรองสามารถทำไดเพ่ิมมากขึ้น แตในการวินิจฉัยคือการตรวจ C1-INH function และ  

C1q level น้ันมีราคาที่คอนขางสูงและสามารถตรวจไดในโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย ดังน้ันหากตองการ

วินิจฉัยอาจจำเปนตองสงตอตัวอยางเลือดมาที่หองปฏิบัติการที่สามารถตรวจได โดยการขนสงจะตองอาศัย 

การควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ -20 องศาเซลเซียส จึงอยากใหสามารถเบิกจายครอบคลุมต้ังแตการคัดกรอง 

จนถึงการรักษา โดยขอมูลขางตนสอดคลองกับความเห็นของ นพ.กันย พงษสามารถ 

 รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรางแนวทางการรักษาดูแลผูปวย 

โรค HAE (Guideline for manage HAE) วากำลังอยูในระหวางการพัฒนาซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป  

พ.ศ. 2564 

 ดังน้ัน รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา สรุปรูปแบบการศึกษาในการเพ่ิมสิทธิประโยชนการรักษา

ผูปวยโรค HAE ไดวาเปนการศึกษารูปแบบ rapid assessment และการวิเคราะหหาผลกระทบดานงบประมาณ  

โดยจะอาศัยขอมูลราคายาจากบริษัทยา 

 



ปดการประชมุเวลา 15.00 น. 

 

…ภก.สุกฤษฏ์ิ กาญจนสุระกิจ… 

(ภก.สุกฤษฏ์ิ กาญจนสุระกิจ) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

…รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว… 

(รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


