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โรคจอตาเสื่่�อมเหตุุสููงอายุุ (AMD; age-related macular
degeneration) เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะบกพร่่องของ
การมองเห็็นในประชากรโลก รวมไปถึึงประชากรไทย ซึ่ง่� พบได้้ร้้อยละ 3
ในประชากรไทยที่่�มีีอายุุมากกว่่า 50 ปีี AMD แบ่่งได้้เป็็น 2 แบบหลััก
คืือ โรคจอตาเสื่่�อมเหตุุสููงอายุุแบบแห้้ง (dry AMD) และแบบเปีียกซึ่่�งมีี
หลอดเลืือดผิิดปกติิเกิิดขึ้้�น [wet AMD; neovascularized AMD (nAMD)]
ในปััจจุบัุ ันยัังไม่่มีีหลัักฐานแน่่ชััดในการรัักษา dry AMD เพื่่�อให้้โรคดีีขึ้้�น
แต่่ ก ารใช้้ยาบางชนิิ ด อาจช่่ ว ยชะลอการดำำ� เนิิ น โรค ป้้ อ งกัั น การ
เปลี่่�ยนแปลงโรคจากแบบแห้้งเป็็นแบบเปีียก หรืือแบบที่่�รุุนแรงขึ้้�นได้้ 
ในอดีีตมีีการรัักษา nAMD ด้้วยการยิิงเลเซอร์์ การผ่่าตััดจุุดภาพชััด
จนปััจจุุบัันได้้มีีการเปลี่่�ยนการรัักษาเป็็นการฉีีดยากลุ่่�ม anti-vascular
endothelial growth factor (anti-VEGF) เข้้าวุ้้�นตาเป็็นการรัักษาหลััก
ซึ่่�งมีีการศึึกษาสนัับสนุุนมากมาย ที่่�มีีใช้้กัันแพร่่หลายในประเทศไทยคืือ
bevacizumab, ranibizumab และ aflibercept
การรัักษา nAMD ด้้วยการฉีีดยา anti-VEGF ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
ต้้องได้้รัับการรัักษาต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในช่่วง 3 เดืือนแรก พบว่่า
การได้้รัับยาอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกเดืือนใน 3 เข็็มแรก (loading phase) เป็็น
ช่่วงที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีการมองเห็็นที่่�ดีีขึ้้�นรวดเร็็ว และเข้้าสู่่�ช่่วงการรัักษา
ประคองการมองเห็็นต่่อไป แต่่จากการศึึกษา DIAL ยัังพบว่่ามีีผู้้�ป่่วยถึึง
ร้้อยละ 66 ที่่�โรคไม่่สามารถสงบได้้ภายใน loading phase (persistent
disease activity) การศึึกษาเพิ่่�มเติิมพบว่่าผู้้ที่่� รั� กั ษาสม่ำำ��เสมอด้้วยจำำ�นวน
การฉีีดยาที่่�มากกว่่าสััมพัันธ์์กับั การเพิ่่�มขึ้้น� ของการมองเห็็นที่่�ดีกี ว่่า และ
ลดความหนาของจอตา central subfield thickness (CST) ได้้มากกว่่า
เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีในประสิิทธิิภาพของยาที่่�มีีในปััจจุุบัันทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วย
ส่่วนใหญ่่ยัังต้้องได้้รัับการฉีีดยาเข้้าวุ้้�นตาบ่่อยครั้้�ง ในบางรายต้้องการ
การรัักษาติิดตามทุุกเดืือน เป็็นการเพิ่่�มภาระทั้้�งด้้านเวลา และค่่าใช้้จ่่าย
ทั้้�งด้้านการเดิินทาง ค่่ายา รวมถึึงค่่าบริิการทางการแพทย์์ต่่อผู้้�ป่่วยและ
ญาติิ กระทบต่่อเศรษฐกิิจทั้้ง� ระดัับครััวเรืือน และระดัับประเทศ รวมไปถึึง

ความคัับคั่่�งของหน่่วยบริิการการแพทย์์ จึึงมีีความพยายามในการหา
รููปแบบการจัั ด การบริิ ห ารยาโดยมีี ค วามพยายามเพื่่� อ ลดจำำ� นวน
การฉีีด (number of injections) และจำำ�นวนการพบแพทย์์ (number of
visits) แต่่ ยัั ง คงผลสำำ� เร็็ จ ของการเพิ่่� ม การมองเห็็ น โดยเปลี่่� ย นจาก
การบริิหารยาแบบต่่อเนื่่อ� งทุุกเดืือน (monthly injection) เป็็นการบริิหารยา
ต่่อเนื่่�องแบบคงที่่�ทุุก 3 เดืือน (quarterly regimen) แต่่พบว่่าได้้ผล
การมองเห็็นระยะยาวไม่่ดีเี ท่่าการรัักษาต่่อเนื่่อ� งทุุกเดืือน ได้้มีีการศึึกษา
การบริิหารยาแบบตามโรค (prn; pro re nata, as needed) พบว่่า
รููปแบบนี้้�แม้้ลดจำำ�นวนการฉีีดยาได้้  แต่่จำำ�นวนการพบแพทย์์มากต้้อง
ได้้รัับการติิดตามต่่อเนื่่�องทุุกเดืือนเพื่่�อคงผลการรัักษาที่่�ดีี เป็็นภาระ
การเดิินทางของผู้้�ป่่วย จนในปััจจุุบัันมีีผู้้�เสนอใช้้รููปแบบการรัักษาแบบ
ยืืดหดเวลา treat-and-extend ตามการเปลี่่�ยนแปลงของโรค เพื่่อ� ให้้สมดุุล
ทั้้�งด้้านจำำ�นวนการฉีีดต่่อปีี และจำำ�นวนการพบแพทย์์ ใช้้หลัักการค่่อย ๆ
เพิ่่�มการยืืดเวลาห่่างของการฉีีดยา และการติิดตามการรัักษาขั้้�นละ
2 สััปดาห์์หากโรคสงบ และลดความห่่างลงหากโรคกำำ�เริิบ ซึ่่�งการเพิ่่�ม
ขั้้�นละ 2 สััปดาห์์ กว่่าจะได้้ระยะห่่างทุุก 12 สััปดาห์์ก็็ใช้้เวลานานถึึง
36 สััปดาห์์ อย่่างไรก็็ตาม จากการศึึกษาในชีีวิิตจริิง (real-world study)
พบว่่ า การรัั ก ษาให้้ผลการมองเห็็ น ที่่� ต่ำำ�� กว่่ า ผลที่่� ไ ด้้จากงานวิิ จัั ย ที่่� มีี
การควบคุุม ซึ่่�งอาจเนื่่�องจากภาระดัังกล่่าวข้้างต้้นทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การรัักษาในจำำ�นวนที่่�น้้อยกว่่างานวิิจััยที่่�มีีการควบคุุม ในปััจจุุบัันจึึงมีี
ความพยายามในการพััฒนายาชนิิดใหม่่เพื่่�อการรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น� อยู่่�หลายชนิิด ล่่าสุุด ได้้รัับการรัับรองจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุข เพื่่อ� เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการรัักษา
nAMD ในประเทศไทยตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564
Brolucizumab เป็็นยาในกลุ่่�ม anti-VEGF ประกอบด้้วย
ส่่วนของแอนติิบอดีีสายเดี่่�ยว (scFv; single-chain antibody fragment)
ซึ่่� ง ได้้รัั บ การพัั ฒ นารููปแบบของโมเลกุุ ล ให้้มีี ข นาดเล็็ ก แตกต่่ า งจาก
anti-VEGF เดิิม โดยหวัังประสิิทธิิภาพในการเข้้าสู่่�เนื้้�อเยื่่�อได้้ดีีขึ้้�น และ

ผลการศึึกษาเป็็นรููปแบบการทดสอบความไม่่แย่่กว่่า (noninferiority trial) โดยกำำ�หนดขอบเขตที่่� 4 ตััวอัักษร  โดยดููค่่าเฉลี่่�ยของ
การเปลี่่�ยนแปลงของ BCVA จาก baseline ถึึงสััปดาห์์ที่่� 48 เป็็น primary
endpoint ร้้อยละของผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ที่่�สามารถคงระยะห่่างของการฉีีดยา
brolucizumab ที่่�ทุุก 12 สััปดาห์์ได้้จนครบ 48 สััปดาห์์ และ 96 สััปดาห์์
รวมไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลง CST ตลอดจนวิิเคราะห์์ผลทางกายวิิภาค
คืือ การมีี IRF/SRF และ sub-RPE fluid จากเริ่่� ม การศึึ ก ษาถึึ ง
จบการศึึกษาที่่�สััปดาห์์ที่่� 96 เป็็น secondary endpoints
พบว่่าผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยประมาณร้้อยละ 25 มีี BCVA มากกว่่า
20/40 ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยมากกว่่าร้้อยละ 80 ในทุุกขาของการศึึกษาอยู่่�จน
ครบการศึึกษา ผู้้�ที่่�ออกจากการศึึกษาส่่วนใหญ่่เกิิดจากเหตุุผลส่่วนตััว
ของผู้้�ร่่วมวิิจััย และผลข้้างเคีียง มีีผู้้�ที่่�ออกจากการศึึกษาในปีีแรก
เนื่่�องจากการรัักษาไม่่ได้้ผล (lack of efficacy) โดยเฉลี่่�ยที่่�ร้้อยละ 0.3
แบ่่งเป็็น กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ aflibercept ร้้อยละ 0.8 ใน HAWK และร้้อยละ 0.5
ใน HARRIER ส่่วนกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ brolucizumab พบเพีียงร้้อยละ 0.3
ใน HARRIER และไม่่พบผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ที่่�ออกจากการศึึกษาจากการรัักษา
ที่่�ไม่่ได้้ผลจากยา brolucizumab ในการศึึกษา HAWK
ผลการศึึกษาเมื่่อ� จบการศึึกษาที่่� 48 สััปดาห์์ ทั้้ง� สองการศึึกษา
ย่่อยแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพของ brolucizumab ในรููปแบบ
non-inferiority เทีียบกัับ aflibercept ในการเปลี่่�ยนแปลง BCVA
ไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังแสดงในรููปที่่� 1
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สามารถทำำ�ให้้ได้้ขนาดยา (molar dose) ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในปริิมาตรยาเท่่าเดิิม
โดยมีีปริิมาณยาต่่อการฉีีดหนึ่่�งครั้้�งมากกว่่า aflibercept ถึึง 12 เท่่า
เพิ่่�มระยะเวลาในการออกฤทธิ์์ข� องยาในตาได้้ยาวนานขึ้้น�  จากการศึึกษา
ในระยะก่่ อ นคลิิ นิิ ก พบว่่ า ยาเข้้าสู่่�ชั้้� น จอตาได้้สููงเป็็ น 2 เท่่ า ของ
ranibizumab ซึ่่�งน่่าจะทำำ�ให้้มีีศัักยภาพในการควบคุุมการบวมน้ำำ��
ในชั้้�นต่่าง ๆ ของจอตาได้้ดีี นำ�ำ มาซึ่่�งการมองเห็็นที่่�ดีีขึ้้�น
หลัักฐานของประสิิทธิิภาพของการใช้้ยา brolucizumab
ในผู้้�ป่่วย nAMD ได้้แสดงไว้้ในการศึึกษาพหุุสถาบัันแบบสุ่่�มอำำ�พราง
สองฝ่่าย (multi-center, randomized, double-masked trials) HAWK
และ HARRIER ศึึกษาเปรีียบเทีียบยา brolucizumab กัับ aflibercept
ในการรัักษา nAMD ในผู้้�ป่่วย 1,817 รายทั่่�วโลกเป็็นเวลา 2 ปีี โดย
มีีการศึึกษาย่่อยแบ่่งเป็็น
HAWK ศึึกษาในกลุ่่�มประชากรทวีีปอเมริิกา อิิสราเอล ญี่่�ปุ่่�น
และออสเตรเลีีย จำำ�นวน 1,082 ราย สุ่่�มรัับยา brolucizumab ขนาด
3 มก. หรืือ 6 มก. หรืือยา aflibercept ขนาด 2 มก. ในอััตราส่่วน 1:1:1
และกลุ่่�ม HARRIER ศึึกษาประชากรยุุโรป รััสเซีีย และเอเชีีย
จำำ�นวน 743 ราย สุ่่�มรัับยา brolucizumab 6 มก. หรืือยา aflibercept
ขนาด 2 มก. ในอััตราส่่วน 1:1
โดยบริิหารยาฉีีดเข้้าวุ้้�นตาติิดต่่อกัันเดืือนละ 1 เข็็ม ต่่อกััน
3 เดืือน (loading phase) ที่่�สััปดาห์์ที่่� 0, 4 และ 8 หลัังจากนั้้�นประเมิิน
ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ที่่�สัปั ดาห์์ที่่� 16 คืือ 8 สััปดาห์์หลัังฉีีดยาเข็็มที่่� 3 โดยประเมิิน
activity of disease ทั้้�งระดัับการมองเห็็นที่่�ดีีที่่�สุุด (BCVA; bestcorrected visual acuity) และการบวมน้ำำ��ในชั้้น� ต่่าง ๆ กล่่าวคืือ ประเมิิน
ภาพตััดขวางจอตา (OCT; optical coherence tomography) โดยดููทั้้�ง
น้ำำ��คั่่�งในจอตา (IRF; intraretinal fluid), น้ำำ��คั่่�งใต้้จอตา (SRF; subretinal
fluid) และน้ำำ��คั่่ง� ใต้้เซลล์์เม็็ดสีีจอตา (sub-RPE fluid; subretinal pigment
epithelial fluid) รวมถึึงความหนาจอตา CST
โดยในกลุ่่�มยา brolucizumab จะวางแผนรัับการฉีีดยาต่่อทุุก
12 สััปดาห์์ (q12w) หากโรคสงบ แต่่จะได้้รัับการปรัับลดเป็็นทุุก
8 สััปดาห์์ (q8w) หากโรคยัังไม่่สงบจากการประเมิินในสััปดาห์์ที่่� 16
ดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยใช้้เกณฑ์์การลดลงของการมองเห็็นตั้้ง� แต่่ 5 ตััวอัักษร
ขึ้้� น ไปเทีี ย บกัั บ baseline BCVA หรืือลดลงตั้้� ง แต่่ 3 ตัั ว อัั ก ษร
ร่่วมกัับ CST เพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ 75 ไมครอนเทีียบกัับสััปดาห์์ที่่� 12 หรืือ
ลดลงตั้้�งแต่่ 5 ตััวอัักษรเทีียบกัับสััปดาห์์ที่่� 12 หรืือมีี IRF เกิิดใหม่่
หรืือแย่่ลงเทีียบกัับสััปดาห์์ที่่� 12  
รวมไปถึึงกลุ่่�มที่่�มีโี รคกำำ�เริิบระหว่่างการรัักษาคืือ มีีการลดลง
ของการมองเห็็นตั้้�งแต่่ 5 ตััวอัักษรเทีียบกัับสััปดาห์์ที่่� 12 ในห้้วง
การศึึกษาปีีแรก หรืือเทีียบกัับสััปดาห์์ที่่� 48 ในห้้วงการศึึกษาปีีที่่� 2
จะได้้รัับการปรัับลดเป็็น q8w และคงการรัักษา q8w ไปจนจบการศึึกษา
โดยไม่่มีีการปรัับกลัับมา q12w อีีก
ในกลุ่่�ม HARRIER จะได้้รัับการประเมิินเพิ่่�มเติิมเพื่่อ� พิิจารณา
ปรัับลดความถี่่�การให้้ยาในทุุกครั้้�งหลัังการให้้ยา brolucizumab แล้้ว
8 สััปดาห์์ [predefined disease activity assessment (DAA) visit]
สำำ�หรัับในกลุ่่�มยา aflibercept จะได้้รัับการฉีีดยาแบบ q8w
หลััง loading phase จนจบการศึึกษา
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โดยสามารถเพิ่่�ม BCVA ได้้ประมาณ 7 ตััวอัักษรโดยเฉลี่่�ย
ในแต่่ละขาของการศึึกษา โดยไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการมองเห็็นเริ่่�มต้้น
(baseline BCVA) และอายุุของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย และยัังคงประสิิทธิิภาพ
การเพิ่่�ม BCVA จาก baseline ในระดัับประมาณ 6 ตััวอัักษรได้้ในสััปดาห์์
ที่่� 96 ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ใน HAWK ร้้อยละ 25.2 ที่่�ได้้รัับ brolucizumab 3 มก.
ร้้อยละ 33.6 ที่่�ได้้รัับ brolucizumab 6 มก. และร้้อยละ 25.4 ที่่�ได้้รัับ
aflibercept 2 มก. มีี BCVA เพิ่่�มขึ้้�นจาก baseline ตั้้�งแต่่ 15 ตััวอัักษร
ขึ้้�นไป และพบสััดส่่วนดัังกล่่าวเป็็นร้้อยละ 29.3 ในผู้้�รัับ brolucizumab
6 มก. และร้้อยละ 29.9 ในผู้้�รัับ aflibercept 2 มก. ในการวิิจััยกลุ่่�ม
HARRIER จะเห็็นได้้ว่่าโดยเฉลี่่�ยแล้้วผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยเกืือบร้้อยละ 30
สามารถมีีการมองเห็็นที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ได้้ตั้้�งแต่่ 15 ตััวอัักษรขึ้้�นไปที่่� 48 สััปดาห์์
และพบประสิิทธิิภาพในกลุ่่�มการให้้ยา brolucizumab ขนาด 6 มก.
มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ให้้ยา 3 มก. อย่่างไรก็็ตาม พบมีีสััดส่่วนผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย

In both HAWK and HARRIER, fewer patients on brolucizumab
had IRF and/or SRF at Weeks 16, 48 and 96
P=0.002

P=0.0688

100

P=0.0002

P=0.0001

P<0.0001

Patients with SRF and/or IRF, %

P=0.003

100
Patients with SRF and/or IRF, %

ที่่�สููญเสีียการมองเห็็นตั้้�งแต่่ 15 ตััวอัักษรขึ้้�นไปประมาณร้้อยละ 5
ในสััปดาห์์ที่่� 48 และประมาณร้้อยละ 8 ของแต่่ละขาของการศึึกษา
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการศึึกษาโดยไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญระหว่่าง
brolucizumab กัับ aflibercept
ในด้้านกายวิิ ภ าคได้้ศึึ ก ษาทางสถิิ ติิ ใ นรููปแบบทดสอบ
ความเหนืือกว่่า (superiority testing) ใน HAWK หลัังจากการศึึกษา
ใน primary outcome ผ่่านการทดสอบความไม่่ด้้อยกว่่า ที่่�สัปั ดาห์์ที่่� 16
ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�ผู้เ�้ ข้้าร่่วมวิิจัยั ทุุกขาการศึึกษาได้้รัับการฉีีดยาในจำำ�นวน 3 เข็็ม
เท่่ากัันใน loading phase ผ่่านไปแล้้ว 8 สััปดาห์์ พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา
brolucizumab 6 มก. มีีการลดลงของ CST ได้้มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา
aflibercept อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และผลนี้้�ยัังคงอยู่่�ไปถึึงสััปดาห์์ที่่� 48
และ 96 ดัังแสดงในรููปที่�่ 2

35%
31%
35%

P<0.0001

36%

Brolucizumab 3 mg (n = 358)
Brolucizumab 6 mg (n = 360)
Aflibercept 2 mg (n = 360)

P<0.0001

41%

P<0.0001

38%

3

Brolucizumab 6 mg (n = 370)
Aflibercept 2 mg (n = 369)
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Retrospective analysis of HAWK and HARRIER, a lower level
of any fluid is associated with better VA outcomes
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2
เมื่่� อ ศึึ ก ษาถึึ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการทำำ� ให้้จอตาแห้้งพบว่่ า
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา brolucizumab มีี IRF/SRF คงอยู่่�ในอััตราที่่�น้้อยกว่่า
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา aflibercept ตลอดการศึึกษาในทั้้ง� สองการศึึกษาย่่อยอย่่าง
มีีนัยั สำำ�คัญ
ั หรืือแปลอีีกนััยหนึ่่�งคืือ brolucizumab มีีความสามารถทำำ�ให้้
จอตาแห้้งในสััดส่่วนที่่�มากกว่่า aflibercept ดัังแสดงในสััปดาห์์ที่่� 16
สััปดาห์์ที่่� 48 และยัังคงประสิิทธิิภาพในรููปแบบเดีียวกัันในสััปดาห์์ที่่� 96
โดยเห็็ น ความแตกต่่ า งได้้ชัั ด เจนเมื่่� อ เทีี ย บระหว่่ า งกลุ่่�มที่่� ไ ด้้รัั บ
brolucizumab 6 มก. กัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ aflibercept ดัังแสดงในรููปที่่� 3
สนัับสนุุนสมมุุติิฐานที่่�ว่่า ขนาดที่่�เล็็กของ brolucizumab ทำำ�ให้้ได้้
ความเข้้มข้้นของยามากขึ้้�น เพิ่่�มการซึึมผ่่านสู่่�เนื้้�อเยื่่�อได้้ดีีขึ้้�น และ
การควบคุุ ม โรคได้้ดีี ขึ้้� น นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารศึึ ก ษาว่่ า ความเร็็ ว ของ
การแห้้งของจอตา (early fluid-free status) สััมพัันธ์์กัับการมองเห็็นที่่�
เพิ่่�มขึ้้น�  จึึงมีีความเป็็นไปได้้ว่่า brolucizumab อาจทำำ�ให้้การเพิ่่�มขึ้้น� ของ
การมองเห็็นได้้มากกว่่า ดัังแสดงในรููปที่�่ 4

ในส่่วนของ sub-RPE fluid พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ brolucizumab
ขนาด 6 มก. มีี sub-RPE fluid คงอยู่่�ในอััตราที่่�น้้อยกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
aflibercept อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในสััปดาห์์ที่่� 16 และ 48 แต่่ความแตกต่่างนั้้น�
ลดลงในสััปดาห์์ที่่� 96 และไม่่เห็็นความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ brolucizumab 3 มก. กัับ aflibercept
หากพิิจารณาถึึงความสามารถในการเพิ่่�มระยะเวลาระหว่่าง
การฉีีดยา brolucizumab พบว่่ามีีความน่่าจะเป็็นที่่�จะคงการฉีีดยา
q12w ตั้้�งแต่่หลััง loading phase จนจบการศึึกษาปีีแรกได้้ประมาณ
ร้้อยละ 50 ในทุุกขาการศึึกษา โดยพบประสิิทธิิภาพในกลุ่่�มการให้้ยา
ในขนาด 6 มก. มากกว่่ากลุ่่�มที่่ใ� ห้้ยาขนาด 3 มก. และสำำ�หรัับผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั
ที่่� โรคสงบตั้้� ง แต่่ สัั ป ดาห์์ ที่่� 20 หรืือสัั ป ดาห์์ ที่่� จ ะเริ่่� ม การฉีี ด วงรอบ
q12w เข็็มแรกจะมีีความน่่าจะเป็็นที่่�ผู้เ้� ข้้าร่่วมวิิจัยั นั้้�นจะคงการฉีีด q12w
ไปจนจบปีีแรกได้้มากกว่่าร้้อยละ 80 ดัังแสดงในรููปที่่� 5   
Over 80% of brolucizumab 6 mg patients who successfully completed
the first q12w interval remained on q12w interval until Week 48
Matched Phase
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Patients randomized to a brolucizumab or aflibercept
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>80% of brolucizumab 6mg patients remained on q12w in

• 51% (HAWK) and 56% (HARRIER) of brolucizumab 6 mgboth
patients
maintained
on a q12w
interval
HAWK
and HARRIER
until Week
48
• If patients were adjusted to a q8w treatment interval at any DAA visit, they could not revert to q12w
Patients who successfully
completed the first q12w
interval

85% (HAWK) and 82% (HARRIER) of brolucizumab
6 mg patients remained on a q12w interval

Brolucizumab 3 mg/6 mg
Disease activity assessment
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W16 1st disease activity assessment

W48
48 Week 48 primary endpoint

5

หากมองคาดการณ์์ในระยะยาว ระดัับความน่่าจะเป็็นที่่�จะ
คง q12w ไปจนถึึงจบ 2 ปีีสููงถึึงราวร้้อยละ 40 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา
brolucizumab 6 มก. (ร้้อยละ 45.4 ใน HAWK และร้้อยละ 38.6
ใน HARRIER) แต่่หากดููเฉพาะกลุ่่�มที่่�สามารถคง q12w ได้้จนจบปีีแรก
จะมีีโอกาสคงความห่่างระดัับนี้้�ไปจนครบปีีที่่� 2 ได้้มากกว่่าร้้อยละ 75
(ร้้อยละ 81.5 ใน HAWK และร้้อยละ 75.4 ใน HARRIER) โดยได้้ผลของ
การมองเห็็นที่่�ไม่่ด้้อยกว่่า และการแห้้งของจอตาที่่เ� หนืือกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
aflibercept ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าเราสามารถคาดการณ์์การบริิหารยาว่่า
ผู้้�ป่่วยน่่าจะสามารถรัับยาในระยะห่่างที่่�สั้้�น (q8w) หรืือยาว (q12w)
เพื่่�อให้้ได้้การมองเห็็นที่่�ดีีได้้ตั้้�งแต่่จบ loading phase และคาดการณ์์
ระยะยาวเมื่่อ� ได้้รัับการรัักษาสิ้้�นสุุดปีีแรก เพื่่อ� กำำ�หนดแนวทางการรัักษา
เฉพาะรายในระยะยาวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ซึ่่ง� รููปแบบ q12w
นั้้�นจะลดภาระในการเข้้าพบแพทย์์ และลดจำำ�นวนการฉีีดยาได้้ปีีละ 2 ครั้้ง�
เมื่่�อเทีียบกัับ q8w
จากการศึึกษาด้้านความปลอดภััยของยาพบว่่าผลข้้างเคีียง
ส่่วนใหญ่่ไม่่แตกต่่างกัันระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ brolucizumab กัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
aflibercept อย่่างไรก็็ตาม พบว่่ามีีการเกิิดการอัักเสบในลููกตา (IOI;
intraocular inflammation) คืือการอัักเสบของยููเวีีย (uveitis) การอัักเสบ
ของม่่านตา (iritis) เป็็นส่่วนใหญ่่ และหมายรวมถึึงการพบการอัักเสบ
ในลููกตาชนิิดอื่่�นตั้้�งแต่่ส่่วนหน้้าที่่�พบ keratic precipitate, เซลล์์ในช่่อง
หน้้าลููกตา ในวุ้้�นตาจนถึึงส่่วนหลัังที่่�เกิิด chorioretinitis ซึ่่�งพบในกลุ่่�ม
ที่่�ได้้รัับ brolucizumab โดยพบมากในกลุ่่�มขนาด 6 มก. รายงานใน HAWK
ร้้อยละ 4.7 ในขณะที่่�กลุ่่�ม aflibercept ใน HAWK พบได้้เพีียงร้้อยละ 0.6
แต่่ใน HARRIER พบว่่ามีีอััตราการเกิิดกลุ่่�มการอัักเสบจากทั้้�งสองขา
น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 กล่่าวคืือ พบ uveitis ในกลุ่่�ม brolucizumab 6 มก.
ที่่�ร้้อยละ 0.8 แต่่ไม่่พบในกลุ่่�ม aflibercept และในทางกลัับกัันพบ iritis
ในกลุ่่�ม aflibercept ร้้อยละ 0.3 แต่่ไม่่พบในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ brolucizumab
โดยครึ่่� ง หนึ่่� ง ของ IOI ที่่� พ บในการศึึ ก ษารวมเกิิ ด อาการภายใน
12 สััปดาห์์แรกหลัังการเริ่่ม� ฉีีดยา และร้้อยละ 74 พบภายใน 6 เดืือนแรก
โดยในผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ที่่�มีี IOI ส่่วนมากได้้รัับการรัักษาต่่อเนื่่อ� งด้้วยยาเดิิม
จนจบการศึึกษา การอัักเสบอยู่่�ในระดัับไม่่รุนุ แรงและรัักษาให้้หายได้้ด้้วย
ยาหยอด steroid และยาฆ่่ า เชื้้� อ โดยไม่่ มีี ผ ลสืืบเนื่่� อ งระยะยาว
พบอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารลดลงของการมองเห็็ น มากกว่่ า 5 ตัั ว อัั ก ษร
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ IOI เพีียงร้้อยละ 0.95 คืือ 7 รายในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
brolucizumab โดย 4 รายในจำำ�นวนนี้้�เกิิดหลอดเลืือดแดงจอตาอุุดตััน
(RAO; retinal artery occlusion) มีีการศึึกษา real-world ในผู้้ไ� ด้้รัับการฉีีด
brolucizumab 10,458 ราย พบการเกิิด IOI ร้้อยละ 0.46 โดยพบว่่าผู้้ที่่� �
เคยมีีประวััติิ IOI หรืือหลอดเลืือดจอตาอุุดตััน (RVO; retinal vascular
occlusion) รวมถึึง retinal vasculitis มาก่่อนมีีโอกาสเกิิด IOI หลััง
การฉีีดยา brolucizumab ร้้อยละ 3.97 ซึ่่�งมากกว่่าผู้้ที่่� �ไม่่เคยมีีประวััติิถึึง
10 เท่่า (ร้้อยละ 0.32) ด้้วยเหตุุผลทางด้้านความปลอดภััยอาจพิิจารณา
ไม่่ใช้้ยาในผู้้�ที่่�มีีหรืือเคยมีีการอัักเสบในลููกตา หรืือเคยมีีการอัักเสบที่่�
สงสััยว่่าจะเกิิดจากยา brolucizumab และแจ้้งผู้้รั� บั การฉีีดยาถึึงการสัังเกต
อาการอัักเสบ เช่่น การมองเห็็นลดลง ปวดตา ตาแดง แพ้้แสง เพื่่�อให้้
ได้้รัับการตรวจรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี

โดยสรุุปในปััจจุบัุ นั การรัักษา nAMD ใช้้การรัักษาด้้วย anti-VEGF
เป็็นหลััก brolucizumab เป็็นยาที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนใหม่่ และเป็็น
ทางเลืือกหนึ่่�งของการรัักษา nAMD ซึ่่ง� มีีการศึึกษายืืนยัันถึึงประสิิทธิิภาพ
และอาจใช้้หลัักการบริิหารยาแบบ q12w และปรัับลดเป็็น q8w ตาม
ลัักษณะการตอบสนองของผู้้�ป่่วย เพื่่�อให้้การรัักษามีีสมดุุลในเรื่่�องของ
จำำ�นวนการฉีีดยาที่่�ไม่่มากเกิินไป มีีแผนการติิดตามผู้้�ป่่วยที่่�ชััดเจนและ
ไม่่บ่่อยเกิินไปจนเป็็นภาระให้้แก่่ผู้้�ป่่วยและญาติิ รวมถึึงหน่่วยบริิการ
ทางการแพทย์์ โดยคงประสิิทธิิภาพในการรัักษาด้้านการเพิ่่�มการมองเห็็น
และคุุมโรคทางกายวิิภาค อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััย
จากผลข้้างเคีียงที่่�รายงาน แต่่จากการศึึกษา real-world พบอุุบััติิการณ์์
ไม่่มากนััก การทำำ�เวชปฏิิบััติิยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงความสมดุุลระหว่่างผลเสีีย
จากตััวโรคที่่�แย่่ลง ควบคู่่�ไปกัับผลดีีและผลเสีียจากการรัักษาในรููปแบบ
ต่่าง ๆ
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