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เรื่อง

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้บิวยกลุ่มโรคลำไส้อักเสนเรือรังซึงจำเบ่น ต้องใช้อ,"1
ที่มีค่า'ไซ้'จ่ายสูง

เรียน

บิลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แนวทางกำกับ การเบิก จ่า ยค่า ยา Adalimumab, Infliximab หรือ Vedolizumab
ข้อบ่งใช้โรคสำไส้อักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ (Crohn’s disease and Ulcerative colitis)
๒. แนวทางกำกับ การเบิก จ่า ยค่า ยา Adalimumab หรือ Infliximab ข้อบ่งใซโรคสำไส้
อักเสบเรื้อรังในเด็ก (Pediatric Crohn’s disease and Ulcerative colitis)
ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดทำระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้บิวยกลุ่มโรค

สำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease: IBD) ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่เพียงพอต่อการรักษา
ด้วยยามาตรฐาน และมีความจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อเพิ่มบ่ระสิทธิภาพในการรักษา และช่วยให้ผู้บิวย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีฃึ้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้บิวยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
จำเป็น และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีบ่ระสิทธิภาพ ดังนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แ ก้ไ ชเพิ่ม เติม อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลางโดยได้ร ับ มอบอำนาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้บิวยกลุ่มโรคสำไส้อักเสบเรื้อรัง

ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนี้
๑.๑ ผู้บิวยโรค Crohn’s disease และ Ulcerative colitis ในผู้ใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยา
Adalimumab, Infliximab หรือ Vedolizumab

๑.๒ ผู้บิวยโรค Crohn’s disease และ Ulcerative colitis ในเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยา
Adalimumab หรือ Infliximab
โดยให้ส ถานพยาบาลดำเนิน การลงทะเบีย นแพทย์ผ ู้ร ัก ษา ผู้บ ิวย แล้ว ส่ง ข้อ มูล
ตามโปรโตคอลที่กำหนดในระบบ IBD ทางเว็บไซต์ https://biologic.mra.or.th/index.php เพื่อขออนุมัติ
การใช้ยา หรือ ขอต่อ อายุก ารใช้ย า หรือขอหยุด การใช้ย า ตามแนวทางปฏิบ ัต ิท ี่ส ำนัก วิจ ัย เพื่อ พัฒ นา
การตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) กำหนด สำหรับการเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายค่ายาในระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น โดยค่ายา Adalimumab และ Infliximab ให้เบิกจ่ายได็ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลาง

กำหนด ...

- ๒

-

กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง สำหรับค่ายา Vedolizumab ให้เบิกจ่ายไดในอัตราไม่เกิน ๓๖,๓๖๑ บาทต่อไวแอล
อีกทั้งการใช้ยาดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบ่งใช้ที่กำหนดตามสิ่งที่ล่งมาด้วย ๑ และ ๒ จึงสามารถ
เบิกจ่ายจากทางราชการไต้
๒. สำหรับยาซีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าซึ่งใช้ในการรักษากลุ่มโรคสำไส้อักเสบเรื้อรังช้างต้น
ที่อ ยู่น อกระบบ IBD เข่น Ustekinumab และ Golimumab เป็นต้น จะไม,สามารถเบิกจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม
กรมบัญชีกลางได้เร่งทยอยพิจารณาการปรับรายการยาที่จำเป็นเช้าระบบ IBD ต่อไป

๓. กรณีที่สถานพยาบาลจำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงิน ค่ายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์มุ่งเป้าซึ่งใช้
ในการรักษากลุ่มโรคสำไส้อักเสบเรื้อรังช้างต้น ทั้งที่เป็นยาในระบบ IBD และนอกระบบ IBD ให้แจงรายละเอียด
ซื่อรายการยา โดยระบุเป็น “ ค่ายาที่เบิกไม่ไต้” และมิให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
เนื่องจากผู้มีสิทธิไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวทุกรูปแบบ ขนาด และความแรง มายื่นเบิกเงินกับ
ส่วนราชการต้นสังกัดได้
ทั้ง นี้ ให้ม ืผ ลใช้บ ังคับ สำหรับ ค่า รัก ษาพยาบาลที่เกิด ขึ้น ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑๒ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ เป็น ต้น ไป
สำหรับ อัต ราเบิก จ่ายค่ายา V edolizum ab ให้ม ีผ ลใช้บ ังคับ สำหรับ ค่ารัก ษาพยาบาลที่เกิด ขึ้น ตั้งแต่วัน ที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบิติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab, Infliximab หรือ Vedolizumab
ข้อบ่งใช้โรคลำไส้อักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ (Crohn’s disease and Ulcerative colitis)
แพทย์และสถานพยาบาลที่ต้องการใช้ยา Adalimumab, Infliximab หรือ Vedolizumab จะต้องมีระบบ
อนุมีตการเบิกจ่ายค่ายา คุณสมบัติของสถานพยาบาล และคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา เป็นไปตามที่กำหนด
1. การขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา
ให้ขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab, Infliximab หรือ Vedolizumab จากระบบ IBD (pre-authorization)
โดยมีการลงทะเบียนแพทย์ สถานพยาบาล ผู้บีวย และรายละเอียดการรักษา ก่อนการขออนุมัติทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1.1 อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา 6 เดือน ต่อ ครั้ง
1.2 เนื่องจากผู้บีวยอาจตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือมีผลช้างเคียงจากการใช้ยา ดังนั้น
หลังการอนุมัติครั้งแรกให้แพทย์ผู้รักษาบันทึกผลของการรักษา ยืนยันบ่ระโยชน์ของการรักษาด้วยยาในผู้บีวยนั้น
เพื่อขออนุมัติการรักษาในครั้งถัดไป
2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล
สถานพยาบาลที่มีการใช้ยาต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยมีแพทย์เฉพาะทาง
ตามที่ระบุไวิในช้อ 3 และมีแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นที่เกี่ยวช้องที่พร้อมจะดูแลรักษาบีญหาแทรกช้อนที่อาจจะเกิด
จากโรคและ/หรือการรักษา
3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา
3.1 เป็นแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติโรคทางเดินอาหารและดับหรือสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร หรือ
3.2 กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีแพทย์ตามข้อ 3.1 แพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องเป็นแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไบ่ที่ไต้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการให้บริการการรักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง และรับผิดชอบต่อการส่ง
ข้อ มูล ทางการแพทย์ท ี่ถ ูก ต้อ งเป็น จริง ในระบบเบิก จ่า ยตรงค่า รัก ษาพยาบาลผู้บ ่ว ยโรคลำไส้อ ัก เสบเรื้อ รัง
โดยสถานพยาบาลต้องส่งหนังสือแจ้งรายซื่อแพทย์ที่ไดัรับมอบหมายและต้องการทำการรักษามาที่สำนักวิจัย
เพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เพื่อเช้าระบบต่อไป
4. เกณฑ์การวินิจฉัยโรค Crohn’s disease/ulcerative colitis
4.1 อาการทางลำไส้นานกว่า 3 เดือน ได้แก่ อาการปวดท้อง ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นเสือด ร่วมกับ
4.2 มีแผลในลำไส้จากการส่องกล้อง และมีผลทางพยาธิเป็นการอักเสบเรื้อรัง ร่วมกับ
4.3 มีการตรวจค้นหาสาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วย เซ่น วัณโรค โรคลำไส้อื่น ๆ5
5. เกณฑ์อนุมิติการเบิกจ่ายค่ายา
5.1 สำหรับผู้บัวย Crohn’s disease
5.1.1
220 คะแนน และ

มีภ าวการณ์อักเสบระดับปานกลางถึงรุน แรงมาก activity score (CDAI) มากกว่าหรือเท่ากับ

5.1.2

ได้รับการรักษาด้วย steroid ร่วมกับ immunomodulators แล้ว และไม่ตอบสนองต่อการรักษา

ตามเกณฑ์'ข้อ'ได'ข้อหนึ่งดังต่อ’น 1นื้
• Steroid-refractory disease ได้แก่ อาการอัก เสบหลัง จากได้ prednisolone อย่างน้อย
0.75 มก./กก./รัน หรือเทียบเท่า มานานกว่า 4 สัปดาห์ โดยค่า CDAI ลดลงน้อยกว่า 100 คะแนน
• Steroid-dependent disease ได้แก่ อาการอักเสบที่ไม,สามารถลด prednisolone ให้ตํ่ากว่า
10 มก./รัน หรือ 0.25 มก./กก./'รัน หรือเทีย บเท่า แม้ได้รับยา immunomodulators ในขนาดที่เหมาะสม
ร่วมอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน1
• Immunomodulator non-response disease ได้แก่ มีอาการอักเสบกลับเป็น ซํ้า คือ CDAI
มากกว่า 150 คะแนนและเพิ่มขึ้นกว่าเดิม มากกว่า 100 คะแนน ทั้ง ๆ ที่ได้รับยา immunomodulators อย่างน้อย 3 เดือน
หรือมีระดับเม็ดเลือดขาวตํ่า
• Intolerant ต่อยา มีผลข้างเคียงของยา corticosteroid หรือ immunomodulators ระดับ
ความรุนแรง 3 ถึง 4 คือมีผลกระทบต่อการสุขภาพหรือการทำงานของอวัยวะอย่างมีนัยสำคัญ
• มีภาวะแทรกข้อนของโรค ชนิดสำไล้ตีบหรือสำไล้รั่วซึม หรือ perianal fistula
5.2 สำหรับผู้ป่วย Ulcerative colitis
5.2.1 มีภาวะการอักเสบ Mayo score มากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน และ
5.2.2 ได้รับการรักษาด้วย steroid ร่วมกับ immunomodulators แล้ว และไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
• Steroid-refractory disease ได้แก่ อาการอัก เสบหลัง จากได้ prednisolone อย่างน้อย
0.75 มก./กก./รันมานานกว่า 4 สัปดาห์ ร่วมกับได้รับยา aminosalicylates2 โดยค่า Mayo score ลดลงน้อยกว่า
3 คะแนน หรือคะแนนลดน้อยลงกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเริ่มด้น
• Steroid-dependent diseaseได้แก่ อาการอักเสบที่ไม่สามารถลด prednisoloneให้ตรกว่า 10 มก/รัน
หรือ 0.25 มก./กก./รัน หรือเทียบเท่า แม้ได้รับยา immunomodulators ในขนาดที่เหมาะสมร่วมอย่างน้อยเป็นเวลา
3 เดือน1
• Immunomodulator non-response disease มีอาการอักเสบกลับเป็น1ซํ้า Mayo score มากกว่า
หรือเท่ากับ 6 คะแนน หลังได้รับยา immunomodulators อย่างน้อย 3 เดือน หรือมีระดับเม็ดเลือดขาวตํ่า
• ผลข้างเคียงของยา corticosteroid, หรือ immunomodulators ระดับความรุนแรง 3 ถึง 4
คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือการทำงานของอวัยวะอย่างมีนัยสำคัญ
6. ข้อห้ามของการใช้ยา
6.1

ต้องไม,เคยแพ้ยานี้อย่างรุนแรง หรือแพ้ส่วนประกอบที่เป็น murine protein

, 6.2 ต้องไม'มีการติดเชื้อรุนแรงรวมทั้งการติดเชื้อซํ้าซากที่ไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมอย่างเหมาะสม
6.3 มีการติดเชื้อไวรัส HIV
6.4 อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือระยะให้นมบุตร
6.5 ต้องไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ควบคุมไม่ได้
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6.6 มีโรคประจำตัว (significant comorbidities)^เสี่ยงต่อการใช้ยา เซ่น ไตวายเรื้อรัง (GFR< 30 ทา(/ทาin),
ตับแข็งรุนแรง (decompensated cirrhosis) เป็นต้น
6.7 มีประรัติ demyelinating disease (สำหรับยากลุ่ม anti-TNF)
6.8 โรคมะเร็งที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาหรือรักษาไม,หายขาด (ยกเว้น basal cell carcinoma) (สำหรับยา
กลุ่ม anti-TNF)
6.9 ไม,เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill)3
7. ขนาดยาที่แนะนำ
7.1 Adalimumab 160 มก. ฉีดใต้ผิวหนังที่สัปดาห์ที่ 0, และ 80 มก.ที่สัปดาห์ที่ 2, และต่อด้วย 40 มก.
ทุก 2 สัปดาห์
7.2 Infliximab 5-10 มก./กก. หยดเช้าหลอดเลือดดำ เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 0, 2, 6 และต่อด้วยทุก 8 สัปดาห์
7.3 Vedolizumab 300 มก. หยดเช้าหลอดเลือดดำ เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 0, 2, 6 และต่อด้วยทุก 8 สัปดาห์
7.4 การใช้ย าซีว วัต ถุก ลุ่ม anti-TNF ควรใช้ค วบคู่ก ับ immunomodulators ยกเว้น มีช ้อ ห้า มหรือ มี
ผลช้างเคียงจากการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญ
8. การประเมินผลการรักษาเพื่อขอต่อทะเบียนการเบิกจ่ายค่ายา
8.1 ประเมินผลการรักษาด้วยอาการ การตรวจร่างกาย ทุก 2 - 3 เดือน และส่องกล้อง และบันทึกในเวชระเบียน
อย่างน้อยทุก 6 เดือน
8.1.1 สำ'พรับผู้ปวย Crohn’s disease ค่า CDAI น้อยกว่าเท่ากับ 150 คะแนน หรือ ลดลงมากกว่า 100 คะแนน
จากก่อนรักษา
8.1.2 สำหรับผู้ป่วย Ulcerative colitis ค่า Mayo score น้อยกว่าเท่ากับ 3 คะแนน หรือ ลดลงมากกว่า
3 คะแนน หรือลดมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนจากก่อนรักษา
8.2 ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา ตามเกณฑ์ ข้อ 8.1 ควรพิจารณาหยุดยาและเลือกใช้ยากลุ่ม Anti-integrin แทน
หรือเปลี่ยนยา anti-TNF alpha ตัวอื่น
9. เกณฑ์การหยุดยา ให้หยุดยาเมื่อมีช้อปงซี้ช้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.1 ไม,ตอบสนองต่อการรักษา หลังจากใช้ยานาน 6 เดือน
9.2 เกิดผลช้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา biologic agents (adalimumab, infliximab หรือ vedolizumab)
9.3 ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ยา
9.4 complete remission ซึ่งรวมกับไม่มีแผลในสำไล้ C-reactive protan <5.0 mg/Lในผู้ใหญ่มี leukocyte <6.0 X 109/1_
และ hemoglobin >14.5 g/dL, และสามารถใช้ยา immunomodulators (และหากตรวจได้ fecal calprotectin <300 |Jg/g)
เป็นเวลา 1 ปี (แต่หากมีอาการกลับซํ้า ก็ให้ biologic อีกได้)
9.5 ย้ายสถานพยาบาล1
*

1 Im m unom o d u la to rs ขนาดเป้า หมายมาตรฐาน (standard target doses) สำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคลำไล้อ ัก เสบเรื้อ รัง ได้แ ก่

azathioprine 1.5-2.5 มก./กก./ วัน

m ercaptopurine 0.75-1.5 มก./กก./วัน
m e th o tre xa te 25 มก./สัป ดาห ์ (ในเด็ก 25 มก./ตร. ม./สัป ดาห์)
2 Am inosalicylates ขนาดเป้า หมายมาตรฐาน (standard target doses) สำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคล0าไสัอ ัก เสบเรื้อ รัง ได้แก่
ทาesalam ine

60-80 มก./กก./วัน

sulfasalazine 60-80 มก./กก./วัน
3 ผู้ป ่ว ยระยะสุด ท้า ย (terminally ill) หมายถึง ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม,สามารถรักษาได้ (incurable) และไม1สามารถซ่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น
(irreversible) ซึ่งในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ผู้ป ่ว ยดังกล่าวควรได้ร ับ การรัก ษาแบบประคับ ประคอง
(palliative care) โดยมุ่ง หวัง ให้ล ดความเจ็บ ปวดและความทุก ข์ท รมานเป็น สำคัญ

แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab หรือ Infliximab
ข้อบ่งใช้โรคลำไสัอักเสบเรื้อรังในเด็ก (Pediatric Crohn’s disease and Ulcerative colitis)
แพทย์และสถานพยาบาลที่ต้องการใช้ Biologies (Adalim um ab หรือ Inflixim ab) จะต้องใช้ระบบ
อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา โดยที่คุณสมบัติของสถานพยาบาล และคุณ สมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นไป
ตามที่กำหนด
1. การขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา
ให้ขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา Biologies จากระบบ IBD (pre-authorization) โดยมีการลงทะเบียนแพทย์
สถานพยาบาล ผู้บีวย และรายละเอียดการรักษาก่อนการขออนุมัติทุกครั้ง
1.1 อนุม้ติการเบิกจ่ายค่ายา 6 เดือน ต่อ ครั้ง
1.2 เนื่องจากผู้บิวยอาจตอบสนองหรือไม,ตอบสนองต่อการรักษา หรือมีผลช้างเคียงจากการใช้ยา ดังนั้น
หลังการอนุมัติครั้งแรก แพทย์ผู้รักษาต้องบันทึกผลของการรักษา และยืนยันประโยขน์ฃองการรักษาด้วยยา biologies
ในผู้บีวยนั้น เพื่อขออนุมัติการรักษาในครั้งถัดไป
2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล
สถานพยาบาลที่มีการใช้ยา Biologies ต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการวินิจฉัยและรักษาโรค
โดยมีแพทย์เฉพาะทางตามที่ระบุไวิในข้อ 3 และมีแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นที่เกี่ยวช้องที่พร้อมจะดูแลรักษาบีญหา
แทรกช้อนที่อาจจะเกิดจากโรคและ/หรือการรักษา
3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา
- เป็นแพทย์ที่ไต้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
ซี่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามข้อ 2
4. เกณฑ์การวินิจฉัยโรค Crohn’s disease/Ulcerative colitis
4.1 มีอาการทางลำไส้นานกว่า 1 เดือนได้แก่ อาการปวดท้อง ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นเลือด ร่วมกับ
4.2 มีแผลในลำไส้จากการส่องกล้องทางเดินอาหาร และมีผ ลตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นการอักเสบเรื้อรัง
ร่วมกับ
4.3 มีการตรวจค้นหาเพื่อแยกโรคอื่น ๆ ออกไป เซ่น วัณโรค โรคติดเชื้อในลำไส้ โรคลำไส้อื่น ๆ เป็นต้น
5. เกณฑ์อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา
5.1 ผู้บัวย Crohn’s disease
5.1.1 มีโรครุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก คือ มี Pediatric Crohn’s Disease Activity Index (PCDAI)
score มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน และร่วมกับข้อ 5.1.2 หรือ 5.1.3
5.1.2 ไม,ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน ได้แก่ ยา corticosteroid และ immunomodulators

ตาม๓ ณฑ์ข้ลใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
•

steroid-refractory disease ได้แก่ อาการไม่ดีฃึ้นหลังจากได้รับ prednisolone อย่างน้อย 1 มก/กก/วัน

หรือเทียบเท่าเป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์ โดยค่า PCDAI ลดลงน้อยกว่า 12.5 คะแนน
•

Steroid-dependent disease ได้แก่ อาการที่ทำให้ไม่สามารถลด prednisolone ให้ตํ่ากว่า

10 มก/วัน หรือ 0.25 มก/กก./วัน หรือเทียบเท่า แม้ได้รับยา immunomodulators ร่วมกันอย่างน้อยเป็นเวลา
3 เดือน
•

เทากานnomodulator non-response disease ได้แก่ มีอาการโรคกลับเป็นชำ คือ ค่า PCDAI

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน ทั้ง ๆ ที่ได้รับยา immunomodulators อย่างน้อย 3 เดือน หรือมีระดับเม็ดเลือดขาวตํ่า
•

มีผลข้างเคียงของยา corticosteroid หรือ immunomodulators ที,มีผลกระทบต่อการสุขภาพ

หรือการทำงานของอวัยวะอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งผลข้างเคียงของยาต่อการเจริญเติบโต
5.1.3 มีภาวะแทรกซ้อนของโรค ชนิดสำไส้ตีบหรือทางทะลุระหว่างลำไส้ (fistula) หรือ perianal fistula
5.2 ผู้นัวย Ulcerative colitis
5.2.1 มีโ รคระดับ ปานกลางถึง รุน แรง คือ มี Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI)
score มากกว่า 35 คะแนน และร่วมกับข้อ 5.2.2 หรือ 5.2.3
5.2.2 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน ได้แก่ ยา corticosteroid ร่วมกับยา 5-aminosalicylates
และยา immunomodulators ตามเกณฑ์'ข้อ'ใด'ข้อหนึ่งดังต่อไ1
ปนี้
•

Steroid-refractory disease ได้แก่ อาการไม่ดืฃึ้นหลังจากได้รับ prednisolone อย่างน้อย 1 มก/กก/วัน

หรือเทียบเท่า ร่วมกับยา 5-aminosalicylates ในขนาดที่เหมาะสม2 เป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์ โดยค่า PUCAI
score ลดลงน้อยกว่า 20 คะแนน
•

Steroid-dependent disease ได้แก่ อาการที่ท ำให้ไ ม่ส ามารถลด prednisolone ให้ต ํ่า กว่า

10 มก./วัน หรือ 0.25 มก./กก./วับ หรือ เทีย บเท่า แม้ได้รับยา immunomodulators ในขนาดที่เหมาะสม
เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน1
•

Immunomodulator non-response disease มีอาการโรคกลับเป็นซํ้า คือค่า PUCAI score

มากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน หลังได้รับยา immunomodulators เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมีร ะดับ
เม็ดเลือดขาวตํ่า
•

มีผลข้างเคียงของยา corticosteroid หรือ immunomodulators ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ

การทำงานของอวัยวะอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งผลข้างเคียงของยาต่อการเจริญเติบโต
5.2.3 ในกรณีโรครุนแรงมาก (PUCAI มากกว่า 65 คะแนน) และผู้ปวยไม,ตอบสนองต่อการรักษา (ค่า PUCAI
ไม่ลดลง) แม้ได้รับยา methylprednisolone ขนิดฉีดขนาดอย่างน้อย 1.5 มก./กก./วัน เป็นเวลา 7 วัน
6. ข้อห้ามของการใช้ยา
6.1 แพ้ยานี้อย่างรุนแรง หรือแพ้ส่วนประกอบที่เป็น murine protein ในกรณีใช้ infliximab
6.2 มีการติดเชื้อรุนแรงรวมทั้งการติดเชื้อซํ้าซากที่ไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมอย่างเหมาะสม
6.3 มีการติดเชื้อไวรัส HIV
6.4 อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือระยะให้นมบุตร
6.5 มีภาวะหัวใจส้มเหลวที่ควบคุมไมได้
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6.6 มีโ รคประจำตัว ที่เสี่ย งต่อ การใช้ย า เซ่น ไตวายเรื้อรัง (GFR ตรกว่า 30 ml/min) ตับแข็งรุนแรง
(decompensated cirrhosis) เป็นต้น
6.7 มีประว่ติ demyelinating disease
6.8 โรคมะเร็งที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาหรือรักษาไม่หายขาด (ยกเว้น basal cell carcinoma)
6.9 เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill)3
7. ขนาดยาที่แนะนำ
7.1 Infliximab 5-10 มก./กก. หยดเช้าหลอดเลือดดำ เริ่มต้นที่สัปดาห์ที่ 0, 2, 6 และต่อด้วยทุก 8 สัปดาห์
ในกรณีที่สามารถวัดระดับยาไต้ และตรวจพบว่า ระดับยายังตํ่ากว่าระดับที่เหมาะสมในการรักษาโรค (trough
level ตํ่าก-ว่า 5 mcg/ml) โดยไม'มีภูมิคุ้มกันต่อยา อาจพิจารณาเพิ่มความถี่ของการให้ยาเป็นทุก 4-6 สัปดาห์จน
ไต้ระดับยาที่เหมาะสมในการรักษาโรค
7.2 Adalimumab 160 มก. ฉีดใต้ผิวหนังที่สัปดาห์ที่ 0 และ 80 มก.ที่สัปดาห์ที่ 2 และต่อด้วย 40 มก.ทุก 2 สัปดาห์
สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 40 กก ให้ 80 มก. ฉีดใต้ผิวหนังที่สัปดาห์ที่ 0 และ 40 มก.ที่สัปดาห์ที่ 2
และต่อด้วย 20 มก.ทุก 2 สัปดาห์
7.3 การใช้ infliximab และ adalimumab ควรใช้ควบคู่กับ immunomodulators ยกเว้นมีช้อห้ามหรือมี
ผลช้างเคียงจากการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญ
8. การประเมินผลการรักษาเพื่อขอต่อทะเบียนการเบิกจ่ายค่ายา
8.1 ประเมินผลการรักษาโดยติดตามอาการ การตรวจร่างกาย ทุก 2-3 เดือน และส่องกล้องทางเดินอาหาร
อย่างน้อยทุก 6 เดือน พร้อมทั้งบันทึกในเวชระเบียน โดยมีเกณฑ์การตอบสนอง ได้แก่
8.1.1 ผู้ป่วย Crohn’s disease ค่า PCDAI score น้อยกว่า 10 คะแนน หรือลดลงมากกว่า 12.5 คะแนน
จากก่อนรักษา
8.1.2 ผู้ป่วย Ulcerative colitis ค่า PUCAI score น้อยกว่า 10 คะแนน หรือลดลงมากกว่า 20 คะแนน
จากก่อนรักษา
หมายเหตุ: ในกรณีที่โรคสงบ (คือค่า PCDAI หรือ PUCAI score น้อยกว่า 10 คะแนน) และมีผลการส่องกล้อง
ครั้งสุดท้ายที่ไม'เกิน 6 เดือนซี่งไม'พบรอยโรค (SES-CD score ตํ่าก-ว่า 3 คะแนนใน Crohn’s disease หรือ
Mayo endoscopic score เท่ากับ 0 คะแนนใน ulcerative colitis) อาจจะยกเว้นการส่องกล้องไต้ในการต่ออายุ
ครั้งนั้น ๆ
8.2 ผู้ป่วยที่ไม'ตอบสนองต่อการใช้ยา ตามเกณฑ์ ข้อ 8.1 ควรพิจารณาหยุดยาและเปลี่ยนเป็นยา anti-TNF
alpha อีกชนิดหนึ่ง
9. เกณฑ์การหยุดยา ให้หยุดยาเมื่อมีช้อบ่งซี้ช้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.1 ไม'ตอบสนองต่อการรักษา หลังจากใช้ยานาน 6 เดือน (ยกเว้นกรณีที่แสดงให้เห็นว่า ระดับยายังตํ่ากว่า
ระดับรักษาโรค ในกรณีนี้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการรักษาไต้อีก 6 เดือน โดยต้องเพิ่มขนาดยา และ/หรือ
ความถี่เพื่อให้!ต้ระดับยาที่เหมาะสมในการรักษาโรค)
9.2 เกิดผลช้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา biologic agents (infliximab, adalimumab)
9.3 ผู้ป่วย และ/หรือผู้ปกครองปฏิเสธการใช้ยา
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9.4 Complete remission (โรคสงบ) เป็นเวลา 2 ปี โดยใช้เกณฑ์ทุกข้อดังนี้ 1) ค่า PCDAI หรือ PUCAI score
น้อยกว่า 10 คะแนน 2) ไม'มีภาวการณ์เจริญเติบโตหยุดชะงักหรือนํ้าหนักลดแบบไม,จงใจ 3) การส่องกล้อง
ทางเดินอาหารไม่พบรอยโรค (SES-CD score ตํ่ากว่า 3 คะแนนใน Crohn’s disease หรือ Mayo endoscopic
score เท ่า ก ับ 0 คะแนนใน ulcerative colitis) 4) C-reactive protein <5.0 ทาg/L แล ะ/ หร ื อ fecal
calprotectin <300 mcg/g (หากสามารถตรวจได้) รวมทั้งผู้ป่วยต้องสามารถใช้ยา immunomodulators ได้
หมายเหตุ: หากหยุด biologies แล้วมีอาการโรคกลับเป็นซํ้า แพทย์สามารถยื่นขออนุน้ติใช้ biologies ได้อีก
9.5 ย้ายสถานพยาบาล

1 Im m unom o d u la to rs ขนาดเป้า หมายมาตรฐานสำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคลำไล้อ ัก เสบเรื้อ รัง ได้แก่
azathioprine 2-2.5 ม ก ./ก ก ./ รัน
m ercaptopurine 1.0-1.5 ม ก./กก ./รับ
m e th o tre xa te 15 มก./ตร. ม./สัป ดาห (สูง สุด 25 มก./สัป ดาห์)
2 5-am inosalicylates ขนาดเป้า หมายมาตรฐานสำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคสำไล้อ ัก เสบเรื้อ รัง ได้แ ก่
m esalam ine

60-80 มก./กก./วัน

sulfasalazine 60-80 มก./กก./รัน
3 ผู้ป ่ว ยระยะสุด ท้า ย (te rm in a lly ill) หมายถึง ผู้ป่วยโรคทางกายซึ่งไม,สามารถรัก ษาได้ (incurable)

และไม่สามารถช่วยให้ช ีวิต

ยืน ยาวขึ้น (irreversible) ซึ่ง ในความเห็น ของแพทย์ผ ู้ร ัก ษา ผู้ป ่ว ยจะเสิย ชีว ิต ในระยะเวลาอัน สั้น ผู้ป ่ว ยดัง กล่า วควรได้ร ับ การรัก ษา
แบบประดับ ประคอง (palliative care) โดยมุ่ง หวัง ให้ล ดความเจ็บ ปวดและความทุก ข์ท รมานเป็น สำคัญ

