
รายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อใหไดขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอ 

โครงรางงานวิจัยเรื่อง “การใชแรเฉพาะที่เพื่อใชในการรกัษาผูปวยที่มีเนื้องอกในตา” 

วันพฤหสับดีที ่11 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. 

โดยประชุมทางไกลผานโปรแกรม Zoom Meeting: http://bit.do/UCBPMeet   

Meeting ID: 966 5645 1160 Passcode: 039634 

 

 

รายนามผูเขารวมการประชมุ 

1. รศ.นพ.เจษฎา บัวบุญนำ คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

3. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

4. พญ.วันทนีย แดงบุญ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5. รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒนชัย โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 

6. น.ส.กุมารี พัชนี โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 

7. น.ส.ชลทิชา จันทรแจม โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 

8. น.ส.นริศา มัณฑางกูร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

9. น.ส.บุศราภรณ เพชรรุง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

10. น.ส.อภิรดา พันธ์ิสิทธ์ิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

11. รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

12. รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. ผศ.ภก.กิรติ เกงกลา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

14. ภก.สุกฤษฏ์ิ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

15. ภญ.ชญานิศ โฆสิตะมงคล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. น.ส.ศรัญญา คำม ี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามผูไมเขารวมการประชุม (ติดภารกิจ) 

1. รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ทพ.จเร วิชาไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส). 

3. นายดนัย ชินคำ โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 

 

เริ่มประชุม 13.00 น. 

 รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและกำหนดการ

ประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ผศ.ภก.กิรติ เกงกลา นำเสนอโครงรางงานวิจัย เรื่อง โครงการประเมินความคุมคา 

http://bit.do/UCBPMeet


ทางเศรษฐศาสตรของการวางแรที่ตาสำหรับรักษามะเร็งเม็ดสีที่ลูกตาในประเทศไทย (รายละเอียดตามที่แจกให

ในที่ประชุม) หลังสิ้นสุดการนำเสนอ ที่ประชุมไดอภิปรายและใหขอคิดเห็นตอโครงรางงานวิจัย ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 : ที่มาและความสำคญั 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ เสนอแนะใหผูวิจัยใชขอมูลสถิติการเกิดมะเร็งในลูกตาของประเทศ

ไทย เปนปจจุบัน สามารถหาขอมูลไดจาก Cancer in Thailand หรือขอมูลจากสมาคมวิชาชีพ เชน สมาคม

โรคมะเร็งในเด็ก จากขอมูลที่ พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ นำเสนอ 

2. ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา Uveal melanoma ในสวนการฉายรังสี

ในปจจุบันวาการเลือกวิธีการรักษา Uveal melanoma ขึ้นกับขนาดมะเร็งและระยะของโรค ซึ่งหากเลือก 

การฉายรังส ี stereotactic radiosurgery และ particle beam radiation เป นการฉายรังส ีจากภายนอก 

(External Radiation) ที่เหมือนกันแตชนิดของรังสีที ่ใชตางกัน โดย stereotactic radiosurgery นั้นใชรังสี 

ชนิด Photon ซึ ่งเครื ่องฉายรังสีชนิด Photon มีในประเทศไทย ปจจุบันสามารถใหการฉายรังสีวิธีนี ้ได  

สวน particle-beam radiation จะใชรังสี Proton เครื่อง proton beam radiation มีราคาแพงมาก ปจจุบัน

กำลังจะมีที่ รพ.จุฬาลงกรณเปนแหงแรกในประเทศไทย จะเริ ่มเปดดำเนินการในปนี ้ ซึ ่ง การฉายรังสี 

ดวย proton-beam จะมีผลขางเคียงจากการฉายรังสีนอยกวาการฉายรังสดีวย photon beam วิธีการฉายรังสี

จากภายนอกทั้ง 2 ชนิด จะมีปญหาของ ลูกตาที่หมุนตลอดเวลา ทำใหบริเวณสวนอื่นของลูกตาไดรับรังสีไปดวย 

ซึ่งอาจทำใหเกิดผลขางเคียงมากกวาเมือเทียบการรักษาดวยรังสีแบบ Brachytherapy ซึ่งงานวิจัยของ Moriarty 

JP และคณะ ที ่ศึกษาการประเมินตนทุน อรรถประโยชนไดประเมินโดยเปรียบเทียบกับ proton-beam 

radiation 

3. ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา Uveal melanoma ในสวนการฉายรังสี

ในปจจุบันวาการรักษา Uveal melanoma  ขึ้นกับขนาดมะเร็ง ซึ่ง stereotactic radiosurgery และ particle 

beam radiation เปนการฉายรังสีที่ตางกัน โดย stereotactic radiosurgery เปนการฉายรังสีจากภายนอก ซึ่ง

ปจจุบันทำไดในประเทศไทย แตวิธีนี้การทำการรักษา ลูกตาจะหมุน ซึ่งอาจทำใหเกิดผลขางเคียงมากกวา สวน 

particle-beam radiation จะใชเครื ่อง proton-beam radiation ซึ ่งจะใหร ังสีชนิดพิเศษ จะเปนวิธีที ่มี

ผลขางเคียงจากการฉายรังสีนอยกวา แตจะมีราคาแพง ปจจุบันยังไมมีในประเทศไทย ซึ่งกำลังจะมีที่แรกใน

ประเทศไทย ราคาเครื่องประมาณ 1.2 พันลาน  ซึ่งงานวิจัยของ Moriarty JP และคณะ ที่ศึกษาการประเมิน

ตนทุน อรรถประโยชนไดประเมินโดยเปรียบเทียบกับ proton-beam radiation 

4. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ ไดใหขอมูลเกี ่ยวกับมะเร็งในลูกตา และการรักษาดวยการวางแร 

(plaque brachytherapy)  ขอมูลสถิติมะเร็งลูกตาในประเทศไทยยอยหลังในป 2012 – 2020 จำนวน 511 คน 

(รูป 1) 



 
 

รูปที่ 1 Intraocular tumour 511 patients in Thailand 

 

นอกจากนี ้ พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ ยังใหขอมูลเกี ่ยวกับหลักการรักษา ประเภทชนิดของแร 

ประสิทธิผล ผลขางเคียงจากการรักษาดวยการวางแรที่ตา  

 

ประเด็นที่ 2 : ขอบเขตการวิจัย 

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ ไดเสนอใหผูวิจัยพิจารณาขยายขอบเขตการศึกษา โดยทำการศึกษา 

ในมะเร็งลูกตาทุกชนิด (รูปที่ 1) โดยอาจจะเนนในชนิดมะเร็งที่พบมาก 3 อันดับ ไดแก Choroidal melanoma 

Retinoblastoma และ Choroidal metastasis 

2. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ ไดเสนอวา ชนิดของแรที่ดีกวาคือ Ru-106 Eye applicators เนื่องจาก

มีคาครึ่งชีวิตของแรที่ยาวกวา และสามารถคำนวณขนาดแรใหไดปริมาณรังสีที่แมนยำกวา แตราคาอาจสูงกวา 

นอกจากนี้ ยังใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษาวาจะมีการผาตัด การนอนโรงพยาบาล และการนัดกลับมา 

นำแรออก ซึ ่งอาจตองคำนวณตนทุนใหสอดคลองกับความเปนจริง ดังนั ้น จึงเสนอใหปรึกษาผูเชี ่ยวชาญ 

เพ่ือวางแผนเก็บขอมูลตนทุนใหถูกตอง  

 

ประเด็นที่ 3 : ระเบยีบวิธีวิจัย 

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบระเบียบวิธีวิจัยที่ผูวิจัยนำเสนอ ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดังน้ี  
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1. รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา ไดสรุปวาประเด็นขอเสนอแนะของ ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ 

ที่ไดใหขอเสนอแนะวาปจจุบันยังไมมีการรักษาดวย proton-beam radiation ในประเทศไทย และอาจจะมี

ราคาแพง ซึ่งอาจพิจารณาตัดกลุมเปรียบเทียบดวยการทำ proton-beam radiation  

2. แนะนำใหปรึกษาผูเชียวชาญเพ่ือใหความเห็นในรายละเอียเชิงลึกอีกครั้ง  

 

ประเด็นที่ 4 : แผนการดำเนนิงาน ผลผลิต ผลลัพธ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบขอมูลที่ผูวิจัยนำเสนอ 

 

ประเด็นที่ 5 : ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตอโครงการวิจัย 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหัวขอการวิจัย ทั้งนี้ ประเด็นขอเสนอแนะหลักในการปรับปรุง

คือ แนะนำใหขยายขอบเขตการศึกษาโดยทำในมะเร็งลูกตาทุกชนิด และพิจารณาปรับโมเดลใหสอดคลองกับโรค 

โดยปรึกษาผูเช่ียวชาญดานมะเร็งลูกตาอีกครั้ง  

 

ประเด็นที่ 6 : ประเด็น อ่ืนๆ 

มติที่ประชุม - 
 

ปดการประชมุเวลา 14.00 น. 

 

 

...ผูชวยศาสตราจารย ภก.กิรติ เกงกลา... 

ผูชวยศาสตราจารย ภก.กิรติ เกงกลา  

(ผูจดรายงานการประชุม) 

 

 

...รองศาสตราจารย ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว... 

รองศาสตราจารย ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแกว 

(ผูตรวจรายงานการประชุม) 
 


