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บทคัดยอสําหรับผูบริหาร
การรักษาดวยการเปลี่ยนถายพลาสมา (Plasmapheresis) เปนการรักษาที่มีความสําคัญและ
สามารถลดความรุนแรงของโรคหลายชนิดไดเปนอยางดี เชน Myasthenia gravis, Guilain Barre
syndrome, SLE, Thrombotic thrombocytopenic purpura โดยใชวิธีการนําพลาสมาใหมเขามา
ทดแทนพลาสมาเดิมของผูปวย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณแพทยผูเชี่ยวชาญ
พบวา การรักษาดวยการทํา Plasmapheresis และการให Intravenous Immunoglobulin (IVIG) นั้นมี
ประสิทธิผลที่ใกลเคียงกันและสามารถทดแทนกันได แตการทํา Plasmapheresis มีราคาที่ถูกกวา
ประมาณ 1 ใน 3 ทําใหประหยัดงบประมาณ และคาใชจายของผูปวยหากนํามาทดแทนการให IVIG
ในการรักษาบางโรค โดยการทํา Plasmapheresis นั้น สามารถทําไดในโรงพยาบาลที่มีเครื่องไตเทียม
โดยนําเครื่องไตเทียมไปประยุกตใช และตองมีตัวกรองหรือ plasma flux โดยผูปวยตองทํา
Plasmapheresis ทั้งหมดประมาณ 3 - 5 ครั้ง ขึ้นอยูกับประเภทและความรุนแรงของโรค
ปจจุบันโรงพยาบาลหลายแหงที่มีเครื่องไตเทียมจะเปลี่ยนวิธีการรักษาผูปวยที่จําเปนตองให
IVIG มาเปนการทํา Plasmapheresis แทน เพื่อเปนการลดคาใชจายของผูปวยในกรณีที่ผูปวยตอง
จา ยค า รั ก ษาพยาบาลเองและเป น การประหยั ด งบประมาณของรั ฐ บาลที่จ ะต อ งจ า ยในการรั ก ษา
มากกวาการให IVIG อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนถายพลาสมายังไมถูกผนวกรวมอยูในชุดสิทธิประโยชน
ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา แมวาจะมีราคาถูกกวาการให IVIG ในขณะที่การให IVIG อยู
ในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาผนวกการเปลี่ ย นถ า ย
พลาสมา (Plasmapheresis) เขาสูชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและเพื่อ
ประเมินอุปสงคและอุปทาน ความคุมคา และความเปนไปไดเชิงภาระงบประมาณในการเขาถึงการ
รักษาดวยการทํา Plasmapheresis โดยวิธีการศึกษาประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
จากเอกสารทั้งในประเทศและตางประเทศ การสัมภาษณแพทยผูเชี่ยวชาญของแผนกไตเทียมที่มี
ประสบการณในการใหบริการเปลี่ยนถายพลาสมา และสรุปรายละเอียดการรักษาในแตละประเภทของ
กลุมโรคที่ตองอาศัย Plasmapheresis และมีอุบัติการณสูง ทั้งนี้เพื่อประมาณการความตองการของ
ผูปวยที่ตองรักษาดวยการทํา Plasmapheresis เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาดวยการให IVIG
ผลการศึกษาพบวา Plasmapheresis เปนวิธีการแยกสวนพลาสมาออกจากเซลลเม็ดเลือด
ของผูปวยเพื่อลดระดับความรุนแรงของโรคบางชนิดที่มีการสราง antibodies และ compliment ที่
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เกิดผลเสียตอรางกาย โดยการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น ใชเครื่องมือที่เรียกวา Cell Separator เพื่อ
แยกน้ําเหลืองออกจากเซลลเม็ดเลือด ระยะเวลาในการเปลี่ยนถายพลาสมาแตละครั้งใชเวลาประมาณ
2 ชั่วโมง ซึ่งอัตราการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น ขึ้นอยูกับความสูง น้ําหนักตัว และความเขมขนของ
เลือด สวนจํานวนครั้งในการเปลี่ยนถายพลาสมาขึ้นอยูกับปริมาณโปรตีนในเลือด อาการของโรค และ
ปฏิกิริยาตอการรักษา
ขอมูลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ระบุวา การทํา
Plasmapheresis นั้นสามารถใชเครื่องไตเทียมในการประยุกตใชได และตองมีตัวกรองหรือ plasma
flux
ที่มีราคาระหวาง 8,000-10,000
บาท โดยใชตอคนตอครั้งใน 1 วัน ซึ่งผูปวยตองทํา
Plasmapheresis ทั้งหมดประมาณ 3 - 5 ครั้ง ขึ้นอยูกับประเภทและความรุนแรงของโรค (ทําวันเวน
วัน) คิดเปนคาใชจาย ประมาณ 40,000-50,000 บาทตอราย และยังมีคาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํายาเพื่อ
ทดแทน plasma เกาที่นําออกไปจากรางกาย และคาอุปกรณเสริม เปนตน รวมทั้งสิ้นคาใชจายในการ
ทํา Plasmapheresis จะอยูระหวาง 100,000 – 150,000 บาทผูปวย MG crisis หนึ่งราย ในขณะที่การ
รักษาดวย IVIG จะมีคาใชจายประมาณ 350,000 บาทตอราย
นอกจากนี้พบวา วิธีการทํา plasmapheresis ที่ใช Hemax cell ® แทน Ringer lactate
solutions สามารถประหยัดคาใชจายในการทํา Plasmapheresis ไดประมาณ 34,500 บาทตอราย
หากเปลี่ยนวิธีการรักษา Myasthenia crisis (MG crisis) จากการให IVIG เปน
plasmapheresis จะสามารถประหยัดงบประมาณไดปละประมาณ 81.6-120 ลานบาท เมื่อประเมินวา
มีความชุกของ Myasthenia crisis ประมาณ 85-125 ตอประชากรลานคน
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการเนื่องจากการรักษาดวยการทํา plasmapheresis นั้น
เปนวิธีการรักษาอาการของโรคหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดนั้นมีลักษณะอาการที่แตกตางกันไป และไม
สามารถทราบอัตราอุบัติการณและความชุกของแตละโรคที่ตองการ plasmapheresis ไดทั้งหมด ทําให
ไมสามารถประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูปวยแตละราย และความตองการงบประมาณโดยรวม
สําหรับ plasmapheresis ได
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1. ความเปนมา
การเปลี่ยนถายพลาสมา (Plasmapheresis) เปนวิธีการแยกสวนพลาสมาออกจากเซลลเม็ด
เลือดของผูปวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระดับความรุนแรงของโรคบางชนิดที่มีการสราง antibodies
และ compliment ที่เกิดผลเสียตอรางกาย เชน Myasthenia Gravis (MG), Guillain-Barre
Syndrome (GBS), Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Thrombotic thrombocytopenic
purpura (TTP) เปนตน โดยใชหลักการทํา Therapeutic ผานเครื่องมือที่เรียกวา Cell Separator เพื่อ
แยกน้ําเหลืองออกจากเซลลเม็ดเลือด โดยการใชเข็มเจาะเขาไปในเสนเลือดที่แขนทั้ง 2 ขาง เลือดจะ
ไหลออกมาและเขาสูเครื่อง Cell Separator เพื่อเขาสูกระบวนการแยกพลาสมาจากเลือด หลังจากนั้น
เม็ดเลือดที่ถูกแยกพลาสมาแลวจะไหลยอนเขาสูเสนเลือดอีกแขนขางหนึ่งเพื่อเขาสูรางกาย รวมกับ
การใส พ ลาสมาใหม เ ข า ไปทดแทนเลื อ ดที่ ถู ก แยกพลาสมาเก า ออกไป ระยะเวลาในการทํ า
plasmapheresis แตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งอัตราการเปลี่ยนถายพลาสมาขึ้นอยูกับ
ความสูง น้ําหนักตัว ความเขมขนของเลือด สวนจํานวนครั้งในการเปลี่ยนถายพลาสมาขึ้นอยูกับ
ปริมาณโปรตีนในเลือด อาการของโรค และปฏิกิริยาตอการรักษาดวยวิธีการเปลี่ยนถายพลาสมา ใน
ตางประเทศสามารถทําการเปลี่ยนถายพลาสมาไดที่ แผนกผูปว ยนอก ทั้งนี้ในระหวางการรั กษา
ผูปว ยอาจรู สึกอึ ดอั ด แต จ ะไม มีอ าการเจ็บ ปวด ซึ่ง จํา นวนครั้ง ในการรัก ษาต อผู ปว ยหนึ่ ง รายจะ
แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชนิดของโรคนั้นๆและอาการของผูปวยเอง แตโดยเฉลี่ยแลว จะทํา
plasmapheresis ประมาณ 6-10 ครั้งในเวลา 2-10 สัปดาห ในโรงพยาบาลบางแหงอาจทําสัปดาหละ
1 ครั้งหรือมากกวานั้น
ในป จ จุ บั น โรงพยาบาลหลายแห ง ในประเทศไทยที่ จํ า เป น ต อ งรั ก ษาด ว ยการทํ า
plasmapheresis
นั้นสามารถทําไดที่แผนกไตเทียม โดยทําการประยุกตใชกับเครื่องไตเทียม
โดยทั่วไป การทํา plasmapheresis
จะเปนการทําดวยเครื่องมือของธนาคารเลือดโดยใชวิธี
cytopheresis แตเนื่องจากโรงพยาบาลจํานวนมากในตางจังหวัดมักไมมีเครื่องมือดังกลาว จึงใชอีก
วิธีหนึ่งของการทํา plasmapheresis คือ membrane plasma separation โดยการใชเครื่องไตเทียม
ที่มีอยูในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย ซึ่งทําไดงายและสะดวกกวา หลักการ คือ
การนําเลือดของผูปวยใหไหลผานตัวกรองเพื่อแยกเอา plasma ที่มี antibody ทิ้งไปและนําเม็ดเลือด
กลับคืนใหผูปวยรวมกับพลาสมาใหม
ในปจจุบน การเปลี่ยนถายพลาสมา (plasmapheresis) ยังไมถูกผนวกรวมเขาสูชุดสิทธิ
ประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เนื่องจากเปนวิธีการรักษาใหมและมีขอมูลดาน
ต น ทุ น และประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาที่ ค อ นข า งน อ ย ในขณะที่ ก ารรั ก ษาด ว ยการให Intravenous
Immunoglobulin (IVIG) ซึ่งมีประสิทธิผลใกลเคียงกับ plasmapheresis และสามารถทดแทนกันและ
กันได ถูกผนวกรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาแลว
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนถายพลาสมาเขา
สูชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและเพื่อประเมินอุปสงคและอุปทาน ความ
คุมคา และความเปนไปไดเชิงภาระงบประมาณในการเขาถึงการรักษาดวย Plasmapheresis แทน
การให Intravenous Immunoglobulin (IVIG) ในกลุมโรคบางชนิด

3. วิธีการศึกษา
ประกอบดวยวิธีการศึกษา 3 รูปแบบ คือ
ก) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากเอกสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
ข) การสั ม ภาษณ แ พทย ผู เ ชี่ ย วชาญของแผนกไตเที ย มที่ มี ป ระสบการณ ก ารให บ ริ ก าร
plasmapheresis ในโรงพยาบาลของรัฐ
ค) สรุปรายละเอียดการรักษาของโรคหรือการเจ็บปวยแตละประเภทที่สามารถใหการรักษา
ดวย plasmapheresis ทั้งนี้เพื่อประมาณการความตองการของผูปวยทีต่ องรักษาดวยการทํา
Plasmapheresis เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาดวยการให IVIG

4. ผลการศึกษา
4.1. การเปลีย่ นถายพลาสมา (Plasmapheresis)
Plasmapheresis คือ การแยกสวนพลาสมาออกจากเซลลเม็ดเลือดของผูปวยเพื่อลดระดับ
ความรุนแรงของโรคบางชนิดที่มีการสราง antibodies และ compliment ที่เกิดผลเสียตอรางกาย โดย
ใชหลักการทํา Therapeutic เชน Myasthenia Gravis (MG), Guillain-Barre Syndrome (GBS),
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) เปนตน โดยการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น ใชเครื่องมือ
ที่เรียกวา Cell Separator เพื่อแยกน้ําเหลืองออกจากเซลลเม็ดเลือด โดยการใชเข็มเจาะเขาไปในเสน
เลือดที่แขนทั้ง 2 ขาง เลือดจะไหลออกมาและเขาสูเครื่อง Cell Separator เพื่อเขาสูกระบวนการแยก
พลาสมาจากเลือด หลังจากนั้น เลือดที่ถูกแยกพลาสมาแลวจะไหลยอนเขาสูเสนเลือดอีกแขนขางหนึ่ง
เพื่อเขาสูรางกาย พรอมกับการใสพลาสมาใหมเขาไปทดแทนเลือดที่ถูกแยกพลาสมาเกาออกไป
ทั้งนี้ระยะเวลาในการทําแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งอัตราการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น
ขึ้นอยูกับความสูง น้ําหนักตัวผูปวย และความเขมขนของเลือด สวนจํานวนครั้งในการเปลี่ยนถาย
พลาสมาขึ้นอยูกับปริมาณโปรตีนในเลือด อาการของโรค และปฏิกิริยาตอการรักษา 1
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http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Supportivetherapies/Plasmaex
change.aspx

2

การทํา Plasmapheresis นอกจากจะใชเครื่องปนแยกเซลลอัตโนมัติแลว ยังทําไดโดยอาศัย
หลักการกรอง (filtration) โดยการใช membrane ที่มีขนาดของรู (pore size) ซึ่งยอมใหสารที่มีขนาด
โมเลกุลที่จําเพาะผานได เมื่อเลือก membrane ที่เหมาะสม จะทําใหสามารถขจัดสวนประกอบที่
ผิดปกติออกไปจากพลาสมา พลาสมาที่เหลืออยูจะถูกสงคืนใหผูปวย ซึ่งวิธีการนี้ชวยลดการสูญเสีย
สวนประกอบที่ผิดปกติของพลาสมา ปองกันการกระตุนเกร็ดเลือดและการทํางานของเม็ดเลือดแดง
ในปจจุบัน โรงพยาบาลหลายแหงที่จําเปนตองรักษาดวยการทํา plasmapheresis นั้น
สามารถทํ า ได ที่ แ ผนกไตเที ย ม โดยทํ า การประยุ ก ต ใ ช กั บ เครื่ อ งไตเที ย ม โดยทั่ ว ไป การทํ า
plasmapheresis จะเปนการทําดวยเครื่องมือของธนาคารเลือดโดยใชวิธี cytopheresis แตเนื่องจาก
โรงพยาบาลจํานวนมากในตางจังหวัดมักไมมีเครื่องมือดังกลาว จึงใชวิธี membrane plasma
separation โดยเครื่องไตเทียมที่มีอยูในโรงพยาบาลนั้นๆ ซึ่งทําไดงายและสะดวกกวา หลักการ คือ
การนําเลือดของผูปวยใหไหลผานตัวกรองเพื่อแยกเอา plasma ที่มี antibody ทิ้งไปและนําเม็ดเลือด
กลับคืนใหผูปวยรวมกับพลาสมาใหม
ขอแตกตางระหวางวิธี cytopheresis กับ membrane plasma separation
วิธี cytopheresis ขอดี คือ มีประสิทธิภาพมากกวา (ดีกวา) ในการแยกพลาสมาออกจากเม็ด
เลือด ในขณะที่ขอเสียคือ เครื่องมือหายาก และราคาแพง มีการสูญเสียสารตางๆในเซลล และตองใช
citrate ในการทํา cytopheresis
สวนวิธี membrane plasma separation ขอดี คือ เครื่องมือหางาย ราคาถูก ไมมีการสูญเสีย
สารตางๆในเซลล และไมตองใช citrate ในขณะที่ขอเสีย คือ ประสิทธิภาพในการแยก plasma ขึ้นอยู
กับตัวกรองที่ใช
การทํา plasmapheresis ดวยวิธี membrane plasmaseparation (MPS) โดยใชเครื่องไต
เทียมที่มีอยูในโรงพยาบาล มีวิธีดังนี้
1. การเตรียมหลอดเลือด วิธี MPS ตองการอัตราการไหลของเลือดผานตัวกรองประมาณ 50150 ml/นาที ดังนั้นจึงตองแทงสายนําเลือดขนาดใหญ แบบที่ใชกับการทํา hemodialysis เขาในเสน
เลือดดําขนาดใหญ เชน subclavian vein, internal jugular vein, หรือ femoral vein ทั้งนี้ การใช
femoral vein จะชวยปองกันการเกิดภาวะหัวใจเตนผิดปกติจาก hypocalcemia ระหวางกระบวนการ
ทําได
2. ยากันเลือดแข็ง heparin ขนาดเริ่มที่ 50 ยูนิต/กก.น้ําหนักตัว ตามดวย 1,000 ยูนิต/ชม.
ควบคุมใหคา activated clotting time ประมาณ 1.5-2 เทา ของคาปกติ
3. ชนิดและปริมาณสารน้ําทดแทน มี 2 ชนิด
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- Fresh Frozen Plasma (FFP) มีขอดีคือ มี coagulation factor ที่จะสูญเสียไป
ระหวางการทํา plasmapheresis และมีราคาถูก ในขณะที่ขอเสีย คือ อาจแพ plasma และเสี่ยงตอ
การติดเชื้อ เชน hepatitis B, hepatitis C, HIV หรือ มีภาวะ ABO incompatible ได
- 5% albumin ขอดีคือ ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน hepatitis B, hepatitis C,
HIV หรือภาวะ ABO incompatible ได สวนขอเสีย คือ ราคาแพง และไมมี coagulation factors
ปจจุบันแนะนําใหใช albumin ยกเวนบางโรคที่แนะนําใหใช FFP เชน thrombotic thrombocytopenic
purpura (TTP), hemolytic uremic syndrome (HUS) เปนตน
วิธีผสมเพื่อใหได 5% albumin ใหผสม 25 % albumin 200 cc. ดวย normal saline solution
หรือ Ringer’s lactate 800 cc. ปริมาณ 5% albumin ที่ใหเทากับปริมาณ plasma ที่ขจัดออก
ขอมูลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ระบุวา การทํา
Plasmapheresis โดยการประยุกตใชเครื่องไตเทียม ตองมีตัวกรองหรือ plasma flux ที่มีราคา
ระหวาง 8,000-10,000 บาท โดยใชตอคนตอครั้งใน 1 วัน ซึ่งผูปวยตองทํา Plasmapheresis ทั้งหมด
ประมาณ 3 - 5 ครั้ง ขึ้นอยูกับประเภทและความรุนแรงของโรค (ทําวันเวนวัน) มีคาใชจาย ประมาณ
40,000-50,000 บาท และมีคาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํายาเพื่อทดแทน plasma เกาที่นําออกไปจาก
รางกาย และคาอุปกรณเสริม เปนตน 2 รวมทั้งสิ้นคาใชจายในการทํา Plasmapheresis จะอยูระหวาง
100,000 - 150,000 บาทตอผูปวย MG crisis หนึ่งราย
ขั้ น ตอนการรั ก ษาด ว ยวิ ธี ก ารเปลี่ ย นถ า ยพลาสมา ใช เ วลาหลายชั่ ว โมง ในต า งประเทศ
สามารถทําที่แผนกผูปวยนอกได ทั้งนี้ในระหวางการรักษา ผูปวยอาจรูสึกอึดอัด แตจะไมมีอาการ
เจ็บปวด ซึ่งจํานวนครั้งในการรักษาจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชนิดของโรคนั้นๆและอาการของ
ผูปวยเอง ตัวอยางเชน โรค Muscular Dystrophy โดยเฉลี่ยจะทํา plasmapheresis ประมาณ 6-10
ครั้งในเวลา 2-10 สัปดาห ในโรงพยาบาลบางแหงอาจทําสัปดาหละ 1 ครั้งหรือมากกวานั้น 3
อาการขางเคียงหลังจากการรักษาโดย การเปลี่ยนถายพลาสมานั้น โดยทั่วไปพบไมมากนัก
แตอาจมีอาการความดันโลหิตลดต่ําลง ซึ่งแกไขโดยการใหผูปวยนอนใหศีรษะอยูต่ํากวาลําตัว และ
การใหน้ําเกลือ บางครั้งอาจมีเลือดออกงายหลังจากการใหยาเพื่อปองกันเลือดแข็งตัว หรือมีอาการ
แพยาหรือสารที่ใช ในขณะทําการเปลี่ยนถายพลาสมา การกดภูมิคุมกันที่มากเกินไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนถายพลาสมาไมไดระบุวาจะเลือกเอาภูมิคุมกันตัวไหนออกไป แตในที่สุดรางกายจะใชเวลาใน
การสรางภูมิคุมกันใหมขึ้นมาทดแทนไดเอง อยางไรก็ตาม ผูปวยตองระมัดระวังไมใหเกิดการติดเชื้อ
ในชวงระยะเวลาดังกลาว
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ขอมูลจากการสัมภาษณ พญ.ธาริณี ศรีพัฒนพิริยกุล รพ.สุราษฎรธานี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
และ นพ.วรพล บูรณโชคไพศาล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
3
http://www.mda.org/publications/fa-plasmaph.html (Muscular Dystrophy Association)

4

การรักษาโดยการเปลี่ยนถายพลาสมาเปนวิธีการหนึ่งในการรักษาภาวะการหายใจลมเหลว
และภาวะไตวาย ซึ่งเปนอาการแทรกซอนของโรคตางๆ ดังตอไปนี้
- Myasthenia gravis (MG) เปนโรคที่เกิดจากภูมิคุมกันตานตนเองและกอใหเกิดความ
ผิดปกติของรอยตอระหวางเสนประสาทและกลามเนื้อ กอใหเกิดอาการออนแรงของกลามเนื้อทั่วทั้ง
รางกายไดอยางเฉียบพลันชั่วคราว โดยเฉพาะที่กลามเนื้อลูกตาและอาจรุนแรงจนไมสามารถหายใจ
เองไดและทําใหเสียชีวิตในทายที่สุด ซึ่งโรคดังกลาวเปนโรคที่พบไมบอยและหายยาก 4 ชนิดที่พบ
บอยที่สุดเกิดในผูใหญ พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย แตถาอาการเริ่มเปนหลังอายุ 40 ป จะพบใน
เพศชายมากกวาเพศหญิง ความชุก (prevalence) ของโรคนี้อยูประมาณ 85-125 ตอประชากร
1,000,000 คน (ประมาณการวามีคนไทยปวยดวยโรคนี้ประมาณ 5,440-8,000 รายตอป และ
ประมาณ 408-600 ราย อาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นหายใจเองไมไดหรือที่เรียกวา MG crisis)
อุบัติการณของโรคนี้ พบประมาณ 2-4 คนตอประชากร 1,000,000 คน (หรือประมาณ 128-256 ราย
ตอป และจะมีอาการออนแรงของกลามเนื้อที่ใชสําหรับการหายใจประมาณ 38-76 ราย และประมาณ
9-19 ราย อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นหายใจเองไมไดหรือ MG crisis )
ในการรักษาผูปวย Myasthenia gravis ที่มีอาการรุนแรงหรือที่เรียกวา Myasthenia crisis
(MG crisis) ซึ่งพบไดประมาณ 1 ใน 4 ของผูปวย MG ที่มีอาการออนแรงของกลามเนื้อทางเดิน
หายใจ สามารถใหการรักษาดวยการใช Intravenous immunoglobulin (IVIG) หรือ การเปลี่ยนถาย
พลาสมา (plasmapheresis) ซึ่งการรักษาดวยวิธีการดังกลาว จะชวยใหอาการของผูปวยดีขึ้น ลดการ
ใชเครื่องชวยหายใจและถอดทอชวยหายใจไดเร็วขึ้น โดยใหยา IVIG ในขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด
ทั้งหมด 2 กรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอการรักษา โดยแบงให 2-5 วัน และมักเห็นผลการรักษา
ภายใน 1-2 สัปดาห แตราคายาคอนขางแพงมาก และมีผลขางเคียงที่สําคัญ คือ อาการไข ปวด
ศีรษะ ผื่น ผลขางเคียงที่รุนแรงแตพบนอยกวา คือ เยื่อหุมสมองอักเสบ ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง
สวนวิธีการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น ขอจํากัดของการรักษา คือ ตองใชเครื่องมือพิเศษ ใชสายสวน
ขนาดใหญในหลอดเลือดดําเพื่อเปลี่ยนถายพลาสมา อาจเกิดความดันเลือดต่ําชั่วคราว หรือเกิด
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ทั้งนี้พบวา การรักษาดวยวิธีการทั้ง 2 นั้นประสิทธิภาพไมแตกตางกันและ
ผูปวยบางรายอาจตอบสนองการรักษาอยางหนึ่งมากกวาอีกอยางหนึ่งได 5 และจากการประมาณ
การความชุกและอุบัติการณ คาดวาจะมีผูปวยที่เปน MG crisis และมีความตองการ plasmapheresis
หรือ IVIG ปละประมาณ ประมาณ 408-600 ราย การทํา plasmapheresis ในผูปวย MG นั้น
สามารถทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
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ปฏิพัทธ พันธุชัย .การศึกษาผลการรักษาโรค Myasthenia gravisในผูปวยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข. 2550.
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หมอชาวบาน วันที่ 23 กันยายน 2552 โดย นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
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- ที่ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยกลุมยา anticholinesterase
immunosuppressive drugs

หรือ

- มีอาการทรุดลงอยางรวดเร็ว (Myasthenic crisis)
- ชวงกอนหรือหลังทํา thymectomy จะชวยยนระยะเวลาในการใชเครื่องชวยหายใจ
หลังการผาตัด
เปรียบเทียบคาใชจายของ IVIG และ plasmapheresis ในการรักษาผูปวย MG crisis 6
- การฉีด IVIG เปนระยะเวลา 5 วัน ราคารวมประมาณ 350,000 บาท
- การทํา plasmapheresis เปนระยะเวลา 5 วัน ราคารวมประมาณ 150,000 บาท
ตารางที่ 1 ประมาณการคาใชจายของ plasmapheresis เมื่อเปรียบเทียบกับ IVIG ในผูปวย MG crisis
คาใชจายสําหรับวิธีการรักษา (บาท)
จํานวนผูปวย (ราย)

Intravenous

ความแตกตางของ

plasmapheresis

คาใชจายในการ

Immunoglobulin (IVIG)

6

รักษา (บาท)

ความชุก 85-125
ตอประชากรลานคน

408

142,800,000

61,200,000

81,600,000

600

210,000,000

90,000,000

120,000,000

อุบัติการณ 2-4 ตอ
ประชากรลานคน

9.6

3,360,000

1,440,000

1,920,000

19.2

6,720,000

2,880,000

3,840,000

ขอมูลจากการสัมภาษณ พญ. ธาริณี ศรีพัฒนพิริยกุล รพ.สุราษฎรธานี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
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โครงสรางคาใชจายในการทํา Plasmapheresis
ขอมูลจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไดประมาณการคาใชจายในการทํา
plasmapheresis โดยการใชเครื่องไตเทียม และมีขั้นตอนการผสมน้ํายาเพื่อทดแทน plasma เกาที่
นําออกจากรางกาย และคาอุปกรณพิเศษ โดยมีวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1
- ใช Ringer lactate solutions (1 ถุง มีปริมาณ 1,000 cc.) จํานวน 3,000 cc. ผสม
รวมกับ Albumin (ขวดละ 50 cc.) 4% ใชจํานวน 4 ขวด ตอ Ringer lactate solutions 1 ถุง ดังนั้น
ถาใช Ringer lactate solutions 3 ถุงปริมาณ 3,000 cc. จะตองใช Albumin จํานวน 12 ขวด
- Ringer lactate solutions (1,000 cc.) ราคาถุงละ 100 บาท ใช 3 ถุงราคา
300 บาท
- Albumin (50 cc.) ราคาขวดละ 1,400 บาท ใช 12 ขวด ราคา 16,800 บาท
- Plasma flux ราคา 8,000 บาท
- Double lumen ราคาชุดละ 3,000 บาท
(ผูปวยตองทํา plasmapheresis จํานวน 5 ครั้ง โดยทําวันเวนวัน)
รวมคาใชจายทั้งหมด ประมาณ 140,500 บาท
วิธีที่ 2
- ใช Hemax cell ® (1 ถุง มีปริมาณ 500 cc.) จํานวน 3,000 cc. (6 ถุง) ผสมรวม
กับ Albumin (ขวดละ 50 cc.) ใชจํานวน 1 ขวด ตอ Hemax cell ® 1 ถุง ดังนั้นตองใช Albumin 6
ขวด
- Hemax cell ® (500 cc.) ราคาถุงละ 300 บาท ใช 6 ถุงราคา 1,800 บาท
- Albumin (50 cc.) ราคาขวดละ 1,400 บาท ใช 6 ขวด ราคา 8,400 บาท
- Plasma flux ราคา 8,000 บาท
- Double lumen ราคาชุดละ 3,000 บาท
(ผูปวยตองทํา plasmapheresis จํานวน 5 ครั้ง โดยทําวันเวนวัน)
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รวมคาใชจายทั้งหมด ประมาณ 106,000 บาท 7
ทั้งนี้จะเห็นไดวา วิธีการที่สองที่ใช Hemax cell ® แทน Ringer lactate solutions สามารถ
ประหยัดคาใชจายในการทํา Plasmapheresis ไดประมาณ 34,500 บาทตอราย
Guillain-Barre Syndrome (GBS) เปนกลุมอาการที่เกิดจากความผิดปกติของ
เสนประสาทสวนปลายทั่วรางกาย (polyneuropathy) ที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน โดยเชื่อวาเกิดจากปฏิกิริยา
ทางภูมิคุมกันที่ผิดปกติ ทําใหเกิดการอักเสบของปลอกประสาท (demyelination)
หรือแกน
เสนประสาทผิดปกติ (axonopathy) GBS สวนใหญมักเกิดจากความผิดปกติของปลอกประสาท
ดังนั้น อวัยวะที่เสนประสาทสวนปลายเหลานั้นควบคุม จะสูญเสียหนาที่การทํางานไป เชน มีอาการ
ออนแรงกลามเนื้อ อาการชา อาการเดินเซ 8 ผูปวยมักมีอาการออนแรงของแขนและขาทั้ง 2 ขาง
เทาๆ กัน โดยเริ่มจากเทาหรือขากอน (ascending paralysis) ที่สวนปลาย (distal group) และลาม
มากขึ้นจึงออนแรงทั้งหมด มีการดําเนินโรคเพิ่มขึ้นภายในเวลาหลายวัน จนไมเกิน 4 สัปดาห ในบาง
รายอาจมีอาการชา ปวด หรือการรับความรูสึกผิดปกติรวมดวย หากรุนแรงขึ้น จะมีอาการออนแรง
ของกลามเนื้อใบหนา ศีรษะ การกลืน (bulbar weakness) และปวด การหายใจจนถึงภาวะหายใจ
ลมเหลวได รวมกับระบบประสาทเสรีผิดปกติ (autonomic dysfunction) ที่พบประมาณรอยละ 10-20
ทํ า ให ค วามดั น เลื อ ดไม ค งที่ หั ว ใจเต น ผิ ด จั ง หวะ ลํ า ไส ทํ า งานผิ ด ปกติ ฯลฯ ในผู ป ว ยช ว งวิ ก ฤต
โดยทั่วไปอาการตางๆ จะเริ่มดีขึ้นภายในเวลา 2-4 สัปดาห หลังจากที่อาการผูปวยถึงจุดคงที่แลว
(plateau phase) การตรวจรางกายที่สําคัญคือ การพบอาการออนแรงของกลามเนื้อดังกลาวที่
เกี่ยวของ รวมกับการลดลงหรือหายไปของ reflex โดยควรเฝาระวังถึงสัญญาณชีพที่ผิดปกติดวย
สถาบันประสาทวิทยาของสหรัฐอเมริกาไดระบุถึงอุบัติการณวา จะเกิดอยูระหวาง 1-4 ราย ตอ
100,000 ราย 9 ในประเทศไทย พบอุบัติการณของโรคนี้ประมาณ 2 รายในประชากร 100,000 คน
ตอป 10 วิธีการรักษาในกรณีที่ผูปวยหายใจไดไมเต็มที่ควรทําการตรวจวัด functional vital capacity
(FVC) และ negative inspiratory force (NIF) โดยการใสทอและเครื่องชวยหายใจกอนที่ผูปวยจะเกิด
ภาวะหายใจลมเหลว
สําหรับการรักษา GBS สามารถใหการรักษาโดย intravenous immunoglobulin ในขนาด
0.4 กรัม/กิโลกรัม เปนเวลา 5 วัน (2 กรัม/กิโลกรัม /การรักษา 1 ครั้ง) หรือรักษาโดยการทํา
plasmapheresis 40-50 มิลลิกรัม /กิโลกรัม/ครั้ง วันเวนวัน ติดตอกันประมาณ 3-5 ครั้งตามความ
รุนแรงของโรค ซึ่งผลของการรักษาทั้ง 2 วิธีนี้ มีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน และสามารถเลือกใช
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อยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม สวนการใชทั้ง 2 วิธีรวมกันไมพบวาไมมีประโยชนเพิ่มขึ้นหรือ
มีผลเสริมกันแตอยางใด เนื่องจากการรักษาทั้ง 2 วิธีนี้มีคาใชจายสูง จึงควรใหการรักษาในรายที่
เหมาะสมและพิจารณาถึงผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นดวย
- Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) เปนโรคที่พบไมบอย เปนความ
ผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ทําใหเสนเลือดฝอยทั่วรางกายเกิดการแข็งตัว ซึ่งสาเหตุเกิดจาก
enzyme ADAMTS13 11 ผูปวยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ป ผูปวย TTP ประมาณรอยละ 70 จะมี
อาการทางระบบประสาท เชน เปนอัมพาตครึ่งซีก พบภาวะ aphasia หรืออาการชักหมดสติ ภาพ
หลอน สวนอาการทางจิตประสาทพบไดประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยที่มีอาการทางสมอง ปวดศีรษะ มี
ไข หัวใจลมเหลว เกล็ดเลือดต่ํา ตัวเหลือง โลหิตจาง
รักษาโดยการทํา plasmapheresis โดยการใชทอนําเลือดออกจากหลอดเลือดผูปวย ไปผาน
ตัวกรองที่ผลิตขึ้นเพื่อทําหนาที่แยกน้ําเหลือง หรือพลาสมาออกจากเลือด ทําใหสามารถเพิ่มเกล็ด
เลือดใหเปนปกติ ในเวลา 1-4 สัปดาห แตผูปวยบางรายอาจเกิดอาการแพ plasma
จากการที่ผูปวย TTP ใช Fresh frozen plasma (FFP) ในการทดแทน plasma ของผูปวยที่
นําออกจากรางกาย ซึ่งสวนใหญ FFP จะไดรับจากการบริจาคโลหิตของประชาชนทั่วไป ทําให
คาใชจายในการทํา plasmapheresis ของผูปวยโรคเลือด เชน TTP จะนอยกวาคาใชจายในการทํา
plasmapheresis ของผูปวย MG crisis หรือ GBS
- Systemic Lupus Erythematosus (SLE) หรือ โรคลูปส หมายถึงโรคที่มีการอักเสบ
ของอวัยวะตางๆ เนื่องจากภูมิคุมกันของตัวเองมากเกินปกติ ทําใหเกิดอาการและอาการแสดงเกือบ
ทุ ก ระบบของร า งกาย เช น ไตวาย บวม เลื อ ดออกง า ย เบื่ อ อาหาร คลื่ น ไส อ าเจี ย น ซึ่ ง ในระยะ
เฉียบพลันที่พบไดบอยที่สุด คือ ผื่นรูปปกผีเสื้อ ลักษณะเปนผื่นบวมแดงนูนบริเวณโหนกแกมและสัน
จมูก 12 โรคจะกําเริบและทุเลาสลับกัน ผูปวยสวนใหญจะเปนเพศหญิงอายุระหวาง 20-45 ป ที่พบ
มากสุดอยูในชวงอายุประมาณ 30 ปแตก็พบไดในทุกชวงอายุ พบวาเพศหญิงเปนโรค SLE มากกวา
เพศชายถึง 9 เทา โรค SLE นี้พบไดในคนทุกเชื้อชาติทั่วโลก ในปจจุบันโรคนี้ยังไมสามารถรักษาให
หายขาดได แตสามารถควบคุมอาการของโรคใหสงบ และดําเนินชีวิตไดตามปกติหากรักษาได
ทันทวงที 13 จากการศึกษาขอมูลทางระบาดวิทยาในประเทศไทยพบวา ประมาณรอยละ 15-20 ของ
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โรค SLE เกิดขึ้นในเด็กอายุต่ํากวา 18 ป โดยจะเกิดมากในชวงอายุ 10-14 ป (รอยละ 40) รองลงมา
เปนชวงอายุ 15-19 ป และชวงอายุ 5-9 ป ตามลําดับ 14
ความชุกของโรคนี้ พบตั้งแต 12-254 รายตอประชากร 100,000 คน 15 ขอมูลสถิติของ
จํานวนผูปวยที่เปนโรค SLE ในระหวางป พ.ศ. 2545-2547 พบวา หนึ่งในผูปวย 200 ราย ที่มาทํา
การรักษาที่แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปวยเปนโรค SLE 16
ขอมูลจาก
โรงพยาบาลศิริราชระบุวา จากการสํารวจคราวๆจากหนวยงานตางๆ ของโรคนี้ของโรงพยาบาลศิริ
ราช พบวา มีผูปวยใหมประมาณ 700 รายในชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ. 2521-2525 แตขอมูลจาก
ตางประเทศ ซึ่งอาจแตกตางจากประเทศไทย โดยอางอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดรายงานใน
วารสาร Lancet เรื่อง SLE พบวา มีอุบัติการณประมาณ 5.56 ตอ 100,000 ตอป 17 วิธีการรักษา
ผูปวย SLE โดยทั่วไป คือ การใหยาดานาโซล (Danazol) ยาซัยโคลสะปอริน (Cyclosporine) ยาทาลิ
โดมาย (Thalidominde) การใหภูมิคุมกันผสมทางหลอดเลือด (Intravenous immunoglobulin - IVIG)
เพื่อชวยลดการกําจัดเม็ดเลือดที่มีภูมิคุมกันจับอยู และการรักษาดวยวิธีการเปลี่ยนถายพลาสมา
(plasmapheresis) เปนการรักษาเพื่อกรองเอาสารเชิงซอนทางภูมิคุมกัน เชน ออโตแอนติบอดี้ยและ
คอมพลีเมนทในกระแสเลือดออกไป ผลจากการรักษาดวยวิธีนี้ ทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นเพียงในระยะ
สั้นๆเทานั้น ผูปวยจะมีอาการแอนติบอดี้ยสูงขึ้นอีก จึงจําเปนตองใหยากดภูมิคุมกัน เชน เพร็ดนิโซ
โลนหรือซัยโคลฟอสฟาไมด ในขนาดสูงๆเปนชุดทางหลอดเลือดดํา หลังทําการเปลี่ยนถายพลาสมา
จะชวยใหมีการทําลายเม็ดเลือดขาวที่สรางภูมิคุมกันตอตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีนี้ใชในการ
รักษากรณีที่มีอาการรุนแรงมากและเฉียบพลัน เชน ปอดอักเสบรุนแรงจนมีเลือดออกมาจากถุงลม
หรือมีภาวะไตวายเฉียบพลันและรุนแรงจากไตอักเสบ แตการเปลี่ยนถายพลาสมานั้นมีความเสี่ยงสูง
ตอภาวะแทรกซอนและมีคาใชจายสูง จึงควรเลือกใชในผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเปนตายเทากัน
และไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีการอื่นๆ 18
- Multiple Sclerosis (MS) เปนโรคเรื้อรังของระบบประสาทสวนกลางทําใหรางกายออนแอ
ลง มักพบในวัยหนุมสาว เปนโรคที่เกิดขึ้นโดยไมอาจคาดการณได ผูปวยจะรูสึกวาไมสามารถควบคุม
สวนตางๆของรางกายได เนื่องจากการนําสัญญาณของเสนประสาทจากสมองสวนตางๆของรางกาย
เสีย ไป ซึ่ งมี ส าเหตุจ ากปลอกหุ ม ประสาท (myelin) ภายในระบบประสาทสว นกลางได รับ ความ
เสียหายหรือถูกทําลาย ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมองหรือไขสัน
14

http://www.4life-network.com
http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009-01-19-03-23-23/1145-2009-01-22-04-46-23 โดย นพ. วร
วุฒิ เจริญศิริ
16
Wannaporn Ittiprasert, Surasak Kantachuvesiri, Kanok Pavasuthipaisit,et al. Complete deficiencies of
complement C4A and C4B including 2-bp insertion on codon 1213 are genetic risk factors of systemic
lupus erythematosus in Thai populations.2005.
17
http://www.thairheumatology.org/show_answeer.php?id_question=902 โดย พญ.เยาวลักษณ จินดาบรรเจิด
18
http://www.thai-sle.com/ebook_thai_sle/5/5-7.htm
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หลัง แมวาเซลลของระบบประสาทสวนกลางจะซอมแซมและทดแทนความเสียหายของปลอกหุม
ประสาทไดบางหลังจากเกิดอาการของโรค MS แตละครั้ง แตมีขีดจํากัด และยังเหลือรองรอยแผลเปน
ไวตรงบริเวณที่ปลอกหุมประสาทนั้นทําใหประสิทธิภาพในการนําสัญญาณของเสนประสาทลดลง
สาเหตุของการเกิดโรค MS นี้ยังไมทราบแนชัด เปนโรคของภูมิตานทานตนเอง เกิดขึ้น
เนื่องจากรางกายไมอาจแยกแยะความแตกตางระหวางเซลลรางกายและสิ่งแปลกปลอม ทําใหเกิดการ
ทําลายเซลลเนื้อเยื่อของตนเองขึ้นและเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆจะไปทําลายปลอกหุมประสาทรวมทั้ง
เสนประสาทดวยโรคนี้พบในคนหนุมสาว ประชากรของโลกประมาณ 1.2 ลานคนที่ปวยเปนโรคนี้ ใน
ทวีปยุโรปพบประมาณ 450,000 คน ทวีปอเมริกาเหนือ พบประมาณ 400,000 คน พบในเพศหญิง
มากกวาเพศชายประมาณ 2 เทา ในประเทศไทยพบผูปวยโรคนี้ประมาณ 2,000 ราย 19
การรักษาโรค MS นั้นมีหลักอยู 3 ประการ คือ
- รักษาการกลับมาเปนโรคซ้ําชนิดที่เกิดแบบเฉียบพลัน
รักษาโดยใชคอรติโคส
เตียรอยด ยาเหลานี้จะชวยลดการอักเสบทําใหอาการทุเลาไดรวดเร็ว จากผลการศึกษาทางคลินิก
พบวา ในระยะยาวยาไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการกลับมาเปนโรคซ้ํา และไมมีผลลดระยะเวลา
ของการเปนโรค ยิ่งกวานั้นสเตียรอยดยังทําใหเกิดอาการขางเคียงหลายอยาง จึงไมใชสําหรับการ
รักษาโรคเอ็มเอสในระยะยาว
- รักษาตามอาการ มีการรักษาอาการของโรค MS ตามความจําเปนโดยใชยาตางๆ ไดแก
ยาตานไวรัส เชน อะแมนทาดีน (amantadine) และพีโมลีน (pemoline) ยากระตุนระบบประสาทชนิด
ออกฤทธิ์ออนเพื่อรักษาอาการออนเพลีย และยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางเพื่อทุเลา
อาการกลามเนื้อเกร็ง เชน บาโคลเฟน(baclofen) นอกจากนี้ยังมีการใชยาบรรเทาปวด ยาตานอาการ
ซึมเศรา และยาตานโคลิเนอรจิก (anticholinergic drugs) เพื่อรักษาอาการผิดปกติเกี่ยวกับการถาย
ปสสาวะ
- รักษาอาการรุดหนาของโรค เพื่อควบคุมการกลับมามีอาการของโรคซ้ําอีก และลดความ
รุนแรงอีกทั้งเพื่อชะลอการรุดหนาของโรค ยาที่มีวางจําหนายไดแก เบตา – อินเทอเฟรอน (betainterferon และกลาทิราเมอร อะซิเตท (glatiramer acetate) ซึ่งออกฤทธิ์ปรับปรุงภูมิคุมกัน เปนยาที่
ใหผลดีในการรักษาโรคเอ็มเอส ปจจุบันยังไมมียาใดที่รักษาโรคเอ็มเอสใหหายขาด อยางไรก็ตามจาก
ผลการศึกษาทางคลินิกแสดงใหเห็นวา ยาอินเทอเฟรอน เบตา -1 เอ เบตา – 1 บี ชวยลดจํานวนครั้ง
ในการกลับมาเปนโรคซ้ํา ลดการรุนแรงของอาการ และเพิ่มจํานวนผูปวยที่ยังคงปลอดจากอาการของ
โรค ตลอดชวงเวลาที่ทําการศึกษาขอมูลเหลานี้ แสดงใหเห็นวา ยาอินเทอเฟรอน เบตา -1 เอ
สามารถชะลอการรุดหนาของโรค และลดขนาดของความผิดปกติที่สมองลงไดอยางมากเมื่อตรวจดวย
วิธีเอ็มอารไอ 15
19

http://www.thaims.com/about_ms.htm
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- Malignant Rheumatoid Arthritis หรือโรคขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคออโตอิมมูน
ชนิดหนึ่งหรือที่เรียกวาโรคภูมิแพเนื้อเยื่อตัวเอง ผูปวยมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่ผิดปกติ โดย
เม็ดเลือดขาวสรางแอนติบอดีตอเนื้อเยื่อของตนเอง ผูปวยมีอาการปวดตามขอและมีการอักเสบรวม
ดวย ลักษณะอาการ คือ นอกจากจะปวดตามขอแลวยังมีอาการบวมของขอหรือแดงรอนได ที่ทํา
สําคัญ คือผูปวยจะมีอาการขอขัดในเวลาเชา กํามือหรือเหยียดมือไมคอยได โรคนี้จัดเปนโรคขอ
อักเสบเรื้อรังที่มีการเจริญของเยื่อบุขอ ซึ่งเยื่อบุนี้จะลุกลามและทําลายกระดูกและขอในที่สุด
โรคนี้พบไดบอย ซึ่งสวนใหญจะพบในผูปวยวัยกลางคน และพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
เปนไดทั้งหญิงและชาย เปนไดเกือบทุกชวงอายุ แตสวนใหญผูปวยจะเปนเพศหญิง อายุ 30-40 ป
สถิติของผูปวยที่เปนโรคนี้ในประเทศไทย พบประมาณ 1 ใน 100 คน
จํานวนผูปวยที่เขารับการรักษา โดยการทํา plasmapheresis ในโรงพยาบาลรัฐบางแหง
ตารางที่ 2 ขอมูลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
จํานวน
ผูปวย
(ราย)
9

จํานวนการทํา
Plasmapheresis
(ครั้ง)
38

Myasthenia gravis (MG)

1

1

ทํากอนการผาตัดตอมไธมัส

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

3

19

ทําสัปดาหละ 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับอาการและ
ชวงเวลาที่เขามารับการรักษา

Thrombotic Thrombocytopenic
Purpura (TTP)

3

15

ระยะเวลาการทํา plasmapheresis ไม
แนนอนและตองใช Fresh frozen plasma

Multiple Myeloma

1

2

Leptospirosis

1

1

พ.ศ. 2552 (ขอมูลถึงเดือน พ.ย.52)

4

19

Myasthenia gravis (MG)

1

3

ทํากอนและหลังการผาตัดตอมไธมัส

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

1

8

ทําสัปดาหละ 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับอาการและ
ชวงเวลาที่เขามารับการรักษา

Thrombotic Thrombocytopenic
Purpura (TTP)

1

5

ระยะเวลาการทํา plasmapheresis ไม
แนนอนและตองใช Fresh frozen plasma

Leptospirosis

1

3

กลุมโรค
พ.ศ. 2551

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ขอมูล โดยนายแพทย วรพล บูรณโชคไพศาล ระบุจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาในแตละป

12

ตารางที่ 3 ขอมูลจากโรงพยาบาลสุราษฎรธานี
กลุมโรค

พ.ศ. 2545

จํานวน จํานวนการทํา
ผูปวย Plasmapheresis
(ราย)
(ครั้ง)
3

20

Myasthenia gravis (MG)

1

5

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

1

5

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

1

10

2

20

2

20

2

17

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

1

5

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

1

12

3

15

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

2

10

Myasthenia gravis (MG)

1

5

3

18

Myasthenia gravis (MG)

1

5

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

1

5

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

1

8

4

20

Myasthenia gravis (MG)

1

5

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

2

10

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

1

5

พ.ศ. 2546
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550
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หมายเหตุ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

กลุมโรค

พ.ศ. 2551

จํานวน จํานวนการทํา
ผูปวย Plasmapheresis
(ราย)
(ครั้ง)
5

43

Myasthenia gravis (MG)

1

5

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

3

15

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

1

23

11

61

Myasthenia gravis (MG)

3

15

Guillain-Barre Syndrome (GBS)

6

30

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

2

16

พ.ศ. 2552 (ขอมูลถึงเดือน พ.ย.52)

หมายเหตุ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

รักษาจนกวาเกล็ดเลือดจะเปนปกติ

หมายเหตุ : ขอมูล โดยแพทยหญิงธาริณี ศรีพัฒนพิริยกุล ระบุจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาในแตละป

4.2 การรักษาแบบ Intravenous immunoglobulin (IVIG)
IVIG หมายถึง สารโปรตีนชนิดโกลบูลิน ที่มีภูมิตานทานอยูในตัวและนํามาใชในผูปวย โดย
การฉีดเขาหลอดเลือด 20 เปนการรักษาดวยการใหยายับยั้งการทําลายเกล็ดเลือด เสริมสราง
ภูมิคุมกันใหกับรางกาย ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ในการปองกันการติดเชื้อ และการรักษาโรค
ภูมิคุมกันตานตนเอง เชน
- โรคเกล็ดเลือดต่ําที่เกิดจากภูมิคุมกันตอตานเกล็ดเลือดของตนเอง โรคนี้แพทย
เรียกกันยอ ๆ วา I T P (Immune thrombocytopenia) การรักษาดวย IVIG นั้น ไดผลดีมากเพราะทํา
ใหเกล็ดเลือดสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
- โรคคาวาซากิ (Kawasaki"a disease) เปนโรคที่เปนผลมาจากการอักเสบของเสน
เลือดขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วรางกาย สาเหตุที่แทจริงของโรคยังไมทราบแนชัด แตอาจเกี่ยวของ
กับการติดเชื้อบางชนิดทั้งแบคทีเรียและไวรัส
- โรคภูมิตานทานตั้งแตกําเนิด ชนิดที่รางกายไมสรางอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งตองไดรับ
การรักษาดวยการให IVIG ทุกเดือนตลอดชีวิต เพื่อใหรางกายแข็งแรงสมบูรณเติบโตเหมือนเด็กปกติ
20

http://www.elib-online.com/doctors/med_plasma1.html โดยนายแพทย สุรพงศ อําพันวงษ
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โดย IVIG จัดเปนกลุมยาที่มีความสําคัญสูง มีราคาแพง ซึ่งยา IVIG เปนยาในบัญชีหลัก
แหงชาติ (บัญชี จ 2) และถูกครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
4.3 สถานพยาบาลที่ทําการรักษา Plasmapheresis
โรงพยาบาลภาครัฐ
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลศูนยสุราษฎรธานี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร โรงพยาบาลพระรามเกา โรงพยาบาลปยเวท
โรงพยาบาลเสรีรักษ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
ทั้งนี้สถานพยาบาลที่สามารถใหบริการเปลี่ยนถายพลาสมาจําเปนตองมีเครื่องไตเทียมและ
ตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษดานโรคไต โดยพยาบาลทีใ่ หบริการในหนวยไตเทียมสามารถ
ทําการ training เพื่อใหบริการทํา plasmapheresis ได
4.4 การรักษาและคาใชจา ยในการรักษา
ในการรักษาผูปวยโดยการเปลี่ยนถายพลาสมานั้น ผูปวยตองพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลประมาณ 5 วัน และจะตองทําการฟอกเลือดอยางนอย 3 ครั้ง ในวันที่ 1, 2 และ 4
ตามลําดับ คาใชจายทั้งหมดนาจะอยูประมาณ 150,000 - 250,000 บาท 21
ขอมูลจากโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ระบุวา การรักษาดวยการทํา
Plasmapheresis นั้น มีคาใชจายประมาณ 25,000 บาทตอครั้ง ประกอบดวย ตัวกรอง plasma flux
(ประมาณ 9,000-10,000 บาท) คาใชจายในการผสมน้ํายาที่มีลักษณะคลาย plasma (LRS + human
albumin + calcium gluconate + sodium bicarbonate + potassium chloride) เพื่อทดแทน plasma
ที่นําออกไปจากรางกาย และอุปกรณเสริม เชน สายยาง ขอตอตางๆ เปนตน
- ในผูปวยโรคเลือด เชน Thrombocytopenic purpura (TTP), Hemolytic Uremic
Syndrome จะมีคาใชจายในการทํา plasmapheresis นอยกวา MG หรือ GBS เนื่องจากผูปวยจะมี
ความตองการ Fresh Frozen Plasma (FFP) ซึ่งไดรับการบริจาคจากสภากาชาดไทย ทําใหสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการผสม human albumin ในน้ํายาที่ทดแทน plasma อยางไรก็ตาม ระยะเวลา
ในการทํา plasmapheresis ในผูปวยโรคเลือดจะนานกวา MG และ GBS
21

http://www.seriruk.co.th/TH/index.php/contents/webboardDetail/id:201
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- การเปลี่ยนถายพลาสมาสําหรับผูปวยโรค SLE นั้น พบวาคาใชจายอยูที่ประมาณ
12,000-15,000 บาท/ครั้ง 22

22

http://www.thai-sle.com/ebook-thai_sle/8/8-11.htm

16

5. ขอจํากัดทางการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการเนื่องจากการรักษาดวยการทํา Plasmapheresis นั้น
เปนการรักษาอาการของโรคหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดนั้นมีลักษณะอาการที่แตกตางกันไป และไม
สามารถทราบอัตราอุบัติการณและความชุกของแตละโรคที่ตองการทํา plasmapheresis ไดทั้งหมด
ทําใหไมสามารถประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูปวยแตละรายและคาใชจายโดยรวม รวมทั้งขาด
ขอมูลตัวอยางของผูปวยที่เขารับการรักษาดวยการทํา plasmapheresis จึงไมสามารถนํามาคํานวณ
คาใชจายที่ตองใชในอนาคตสําหรับผูปวยแตละรายและความตองการงบประมาณโดยรวมได
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6. สรุปผลการศึกษา
การรักษาดวยการทํา Plasmapheresis นั้นเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่มีความสําคัญ
และสามารถชวยชีวิตผูปวยและลดความรุนแรงของโรคบางชนิดไดเปนอยางดี ซึ่งมีราคาถูกกวาการ
รักษาดวยการให IVIG ประมาณ 1 ใน 3 แตประสิทธิภาพของการรักษานั้นใกลเคียงกัน ใน
โรงพยาบาลที่มีเครื่องไตเทียมสามารถใหบริการทํา Plasmapheresis
ไดโดยมีเทคนิคและการ
ประยุกตใช ที่สามารถประหยัดงบประมาณ และคาใชจายที่ผูปวยจะตองจายในการรักษาแตละครั้ง
เมื่อเทียบกับการรักษาดวยการให IVIG โดยจากการประมาณการคาใชจายที่สามารถประหยัดได
หากให plasmapheresis แทนการให IVIG ในผูปวย Myasthenia Crisis (MG crisis) ซึ่งมีความชุก
ประมาณ 85-125 ตอลานประชากร จะสามารถประหยัดงบประมาณไดประมาณ 81.6-120 ลานบาท
ตอป นอกจากนี้ พบวา หากใชวิธีการทํา plasmapheresis โดยใช Hemax cell ® แทน Ringer
lactate solutions สามารถประหยัดคาใชจายในการทํา Plasmapheresis ไดประมาณ 34,500 บาท
ตอราย
อย า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อ จํ า กั ด หลายประการเนื่ อ งจากการรั ก ษาด ว ยการทํ า
plasmapheresis นั้นเปนการรักษาอาการของโรคหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดนั้นมีลักษณะอาการที่
แตกต า งกั น ไป และไม ส ามารถทราบอั ต ราอุ บั ติ ก ารณ แ ละความชุ ก ของแต ล ะโรคที่ ต อ งการ
plasmapheresis ได ทําใหไมสามารถประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูปวยแตละราย และความ
ตองการงบประมาณโดยรวมไดทั้งหมด
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