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การศึกษาเปรียบเทียบอาการไม่ พงึ ประสงค์ ทสี่ ั มพันธ์ กบั
การให้ สารละลายทางหลอดเลือดด�ำของยาเคมีบ�ำบัดแพคลิแท็กเซิล
ระหว่ างยาต้ นแบบและยาสามัญ ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
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บทคัดย่ อ

บทน�ำ: แพคลิแท็กเซิ ล (Paclitaxel) เป็ นยาเคมีบำ� บัดที่มีการใช้อย่างแพร่ หลายส�ำหรับการรักษามะเร็ งนรี เวช และอาจส่ งผล
ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ โดยมีรายงานพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
สารคลีโมฟอร์อีแอล (Cremophor EL, CrEL) ซึ่งเป็ นตัวท�ำละลายยาแพคลิแท็กเซิล
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอาการไม่พึงประสงค์จากการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำขณะรับยาแพคลิแท็กเซิล
ระหว่างกลุ่มที่รับยาต้นแบบและกลุ่มที่ได้รับยาสามัญ ในผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังในกลุม่ ผูป้ ่ วยมะเร็งนรี เวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคัดเลือกจากผูป้ ่ วย
ที่รับยาแพคลิแท็กเซิ ลครั้งที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 446 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มที่รับยาต้นแบบและกลุ่มที่รับยาสามัญจากนั้นเก็บข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาและน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการศึกษา: กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวชที่ได้รับยาต้นแบบ จ�ำนวน 227 คน (51%) และกลุ่มที่รับยาสามัญ จ�ำนวน 219 คน
(49%) พบว่า มีอาการไม่พงึ ประสงค์ขณะให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำในผูป้ ่ วยมะเร็งนรี เวช จ�ำนวน 84 คน (18.83%) เป็ น
ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้นแบบ จ�ำนวน 43 คน และผูป้ ่ วยที่ได้รับยาสามัญ จ�ำนวน 41 คน โดยผูป้ ่ วยดังกล่าวมีอาการไม่พึงประสงค์
ที่ไม่รุนแรง จ�ำนวน 80 คน และอาการรุ นแรง จ�ำนวน 4 คน ซึ่ งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติระหว่าง
การที่ใช้ยาทั้ง 2 กลุ่ม
สรุป: อาการไม่พึงประสงค์ขณะให้ยาแพคลิแท็กเซิลโดยการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
ยาต้นแบบและยาสามัญ เมื่อใช้เป็ นยาอันดับแรกในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช
ค�ำส� ำคัญ: ยาแพคลิแท็กเซิ ล อาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ ยาต้นแบบ ยาสามัญ
มะเร็ งนรี เวช
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บทน�ำ

เคมีบำ� บัดเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วย
มะเร็ งนรี เวช โดยสู ตรยาที่ นิยมใช้และมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ในการรั กษาอันดับแรก (First-line drug) และการรั กษา
กรณี ที่ ก ลับ เป็ นใหม่ เ ฉพาะที่ (Local recurrence) ได้แ ก่
ยาแพคลิ แ ท็ก เซิ ล (Paclitaxel) ร่ วมกับยาคาร์ โบพลาทิ น
(Carboplatin)
ยาแพคลิ แท็กเซิ ล เป็ นยาเคมี บำ� บัดที่ สกัดมาจาก
เปลื อ กของต้น Taxus brevifolia เป็ นยาในกลุ่ ม ยับ ยั้ง
การเรี ยงตัวของเส้นใยโปรตีนในการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ ง
(Antimicrotubule agent) ซึ่ งไมโครทู บูล (Microtubule)
เป็ นเส้ น ใยโปรตี น ที่ ป ระกอบเป็ นโครงร่ า งเซลล์ โดยยา
แพคลิแท็กเซิ ลเป็ นยาตัวใหม่ที่ช่วยกระตุน้ การรวมตัวของ
ไมโครทูบลู ที่มีการจับกันเป็ นคูๆ่ (Tubulin dimer) และท�ำให้
ไมโครทูบูลมีความคงตัวเพิ่มขึ้นโดยขัดขวางกระบวนการ
สลายตัวของโครงสร้างโพลีเมอร์ (Depolymerization) โดย
ความคงตัวนี้ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการสร้างโครงสร้างใหม่
ของโครงร่ างไมโครทูบูล (Microtubule network) ที่เกิดขึ้น
ตามปกติอยูต่ ลอดเวลา รวมทั้งมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ส�ำหรับ
การแบ่งเซลล์เพิม่ จ�ำนวนแบบไมโทซิส (Mitosis) ทั้งในระยะ
อินเตอร์เฟส (Interphase) และระยะไมโทซิส (Mitotic phase
หรื อ M phase) นอกจากนี้ ยาแพคลิแท็กเซิ ลยังเหนี่ยวน�ำให้
เกิดการเรี ยงตัวที่ผิดปกติของกลุ่มไมโครทูบูลตลอดวัฏจักร
ของเซลล์ (Cell cycle)1
ยาแพคลิแท็กเซิ ล เป็ นยาที่ไม่ละลายน�้ำแต่สามารถ
ละลายในสารน�้ำมันคาสเตอร์ ประเภทโพลี ออกซิ เอทิ เลต
(Polyoxyethylated castor oil) เช่ น คลี โ มฟอร์ อี แ อล
(Cremophor EL, CrEL) เอทานอล (Ethanol) เมทานอล
(Methanol) อะซี โ ตน (Acetone) และอี เ ทอร์ (Ether)
ในปั จจุบนั ยาที่ใช้ในทางคลินิกจะละลายในสารละลาย 50%
คลี โ มฟอร์ อี แ อล และ 50% เอทานอล 2 ซึ่ งการให้ ย า
แพคลิแท็กเซิ ล โดยเฉพาะการให้ยาทางหลอดเลือดด�ำ อาจ
ท�ำให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ที่สมั พันธ์กบั การให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดด�ำ (Infusion reactions) โดยเชื่ อว่าอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ดัง กล่ า วเป็ นผลมาจากการใช้ส ารละลาย
คลีโมฟอร์อีแอล อย่างไรก็ตาม ยาอื่นๆ ที่มีการใช้สารละลาย
คลี โมฟอร์ อีแอลเป็ นตัวท�ำละลาย เช่ น ไซโคลสปอริ นเอ
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(Cyclosporin A) เทนิ โปไซด์ (Teniposide) ไดอะซี แพม
(Diazepam) และพรอโพฟอล (Propofol) ซึ่ งมี ร ายงาน
การเกิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์ที่ สัม พัน ธ์ ก ับ การให้ย าทาง
หลอดเลือดด�ำ เช่นเดียวกัน แต่ตวั ยาแพคลิแท็กเซิลละลายยาก
จึ ง ต้อ งใช้ต ัว ท�ำ ละลายในปริ ม าณสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ยาอื่นๆ ท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้
ยาทางหลอดเลือดด�ำ4 ผูป้ ่ วยจะมีอาการแสดงเกิ ดขึ้นอย่าง
รวดเร็วภายใน 2 - 3 ชัว่ โมง บางกรณีอาจมีอาการแสดงเกิดขึ้น
1 - 2 วันหลังได้รับยา โดยส่วนใหญ่จะเกิดในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา
ในครั้งแรกและครั้งที่ 2
อาการไม่พงึ ประสงค์ทสี่ มั พันธ์กบั การให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดด�ำ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ 5 คือ 1) ภาวะภูมิไวเกิน
(Hypersensitivity reaction) หรื อภาวะภู มิแพ้ (Allergic
reaction) คื อภาวะที่ ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุม้ กันมาก
เกินพอดี โดยการท�ำให้เกิดจากการหลัง่ สารชักน�ำการอักเสบ
(Vasoactive mediator) ออกจากเซล์เม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิ ล
(Basophil) ในหลอดเลือด หรื อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์
แมสต์ (Mast cell) ในเนื้อเยือ่ และ 2) อาการไม่พึงประสงค์
เฉี ยบพลัน (Acute infusion reaction) หรื อกลุ่มอาการจาก
การหลัง่ สารไซโตไคน์ (Cytokine release syndrome) คือ
อาการอันไม่พึงประสงค์ที่สมั พันธ์กบั การให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด�ำ โดยยาจะเหนี่ยวน�ำให้เกิดการหลัง่ ไซโตไคน์
เป็ นการตอบสนองของร่ างกายต่อยา ท�ำให้มีการหลัง่ สารใน
กลุ่มไซโตไคน์ออกมาในกระแสเลือด
การประเมิ นระดับความรุ นแรงของอาการไม่พึง
ประสงค์ เมื่ อจ�ำแนกตามแนวทางของ National Cancer
Institute Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE)
version 4.06 สามารถแบ่งระดับความรุ นแรงเป็ น 5 ระดับ
(Grade 1 - 5) ดังแสดงในตารางที่ 1
การป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สมั พันธ์
กับการให้ย าทางหลอดเลื อดด�ำ โดยการให้ย าหลายชนิ ด
ร่ วมกัน (Premedication combination drugs) คือ การน�ำยา
กลุ่มคอร์ ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) และยาต้านสาร
ฮิสตามีน (Histamine receptor antagonist) กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
(H1, H2 antagonist) มาใช้ก่อนการให้ยาแพคลิแท็กเซิ ลด้วย
วิธีตามแนวทางมาตรฐาน (Standard prophylaxis regimen)7
ดังนี้
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ยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ขนาด
16 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ที่เวลา 12 ชัว่ โมง และ
6 ชัว่ โมง ก่อนให้ยาแพคลิแท็กเซิล
• ยาเดกซาเมทาโซน ขนาด 20 มิลลิกรัม ผสมกับ
5% เดกซ์โทรส (5% Dextrose in water หรื อ 5% D/W)
ปริ ม าณ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ให้ส ารละลายทางหลอดเลื อ ดด�ำ
ก่อนให้ยาแพคลิแท็กเซิล 15 นาที
• ยาไดเฟนไฮดรามี น (Diphenhydramine)
•

(H1 antagonist) ขนาด 25 มิ ลลิ กรั ม รั บประทาน 2 เม็ด
ก่อนให้ยาแพคลิแท็กเซิล 20 นาที
• ยาลอราซี แพม (Lorazepam) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม
รับประทาน 1 เม็ด ก่อนให้ยาแพคลิแท็กเซิล 20 นาที
• ยารานิ ทิ ดี น (Ranitidine) (H2 antagonist)
ขนาด 50 มิลลิกรัม ผสมกับ 5% เดกซ์โทรส ปริ มาณ 100
มิ ล ลิ ลิ ต ร ให้ ส ารละลายทางหลอดเลื อ ดด�ำ ก่ อ นให้ ย า
แพคลิแท็กเซิล 15 นาที

ตารางที่ 1 การประเมินระดับความรุ นแรงของอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้ยาทางหลอดเลือดด�ำ ตามแนวทางของ
National Cancer Institute Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE) version 4.06
ระดับความรุนแรง
กลุ่มอาการแสดง
ภาวะภูมิไวเกิน
Grade 1
Grade 2
Grade 3

Grade 4
Grade 5
อาการไม่พึงประสงค์เฉี ยบพลัน
Grade 1
Grade 2

Grade 3
Grade 4
Grade 5

หน้าแดงชัว่ คราว (Transient flushing) ไข้จากยา (Drug fever) อุณหภูมิร่างกาย < 38 ºC
ผืน่ (Rash) หน้าแดง (Flushing) ลมพิษ (Urticarial) หายใจล�ำบาก (Dyspnea) ไข้จากยา อุณหภูมิร่างกาย > 38 ºC
หลอดลมหดเกร็ ง (Bronchospasm) (จ�ำเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วยยาฉี ด) บวมจากการแพ้ (Allergy-related edema/
Angioedema) ความดันเลือดต�่ำ (Hypotension)
ภาวะแพ้ชนิดรุ นแรง (Anaphylaxis) ที่คุกคามชีวติ (Life-threatening) (จ�ำเป็ นต้องให้การรักษาเร่ งด่วน)
เสี ยชีวติ
อาการรุ นแรงน้อย ได้แก่ หน้าแดงชัว่ คราว หรื อ มีไข้จากยา ( อุณหภูมิร่างกาย < 38 ºC) ไม่จำ� เป็ นต้องหยุดการให้ยา
และไม่จำ� เป็ นต้องให้การรักษาเพิ่มเติม
มีผื่น หน้าแดง ลมพิษ หายใจล�ำบาก หรื อมีไข้จากยา (อุณหภูมิร่างกาย > 38 ºC) จ�ำเป็ นต้องหยุดการให้ยา และ
ให้ย ารั ก ษาตามอาการ (เช่ น ยาต้า นฮิ ส ตามี น [Antihistamine], ยาต้า นการอัก เสบชนิ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์
[Non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID], โอปิ ออยด์ [Opioids] และการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
(Intravenous fluid) และเริ่ มให้ยาอีกครั้งจนครบตามที่กำ� หนด ทั้งนี้ ควรให้ยาเพื่อป้ องกันการเกิดอาการในครั้ง
ต่อไปภายในช่วง 24 ชัว่ โมงก่อนการรักษา
อาการที่เกิดใน Grade 2 ตอบสนองช้าต่อการรักษาตามอาการหรื อการหยุดให้ยา อาการกลับมาเป็ นซ�้ำหลังจาก
ที่มีอาการดีข้ ึน หรื อมีอาการหลอดลมหดเกร็ ง บวมจากการแพ้ หรื อความดันเลือดต�่ำ จ�ำเป็ นต้องได้รับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อน
อาการรุ นแรงที่คุกคามชีวติ จ�ำเป็ นต้องได้รับยากระตุน้ ความดันโลหิ ตและใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
เสี ยชีวติ

ทั้ง นี้ ก่ อ นให้ ย า ควรมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ ม
ส�ำหรับการรักษาและติดตามภาวะภูมิไวเกิน ประกอบด้วย
1) การติดตามสัญญาณชีพ โดยเฉพาะความดันโลหิตของผูป้ ่ วย
ควรติดตามอย่างต่อเนื่องระหว่างการให้ยาทุกๆ 15 - 30 นาที
2) การใส่ สายสวนเส้นเลือด (Intravenous catheter) เพื่อให้
สามารถให้ ก ารรั ก ษาภาวะภู มิ ไ วเกิ น ได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที
3) การจัด ให้มี ย าที่ ใ ช้ในการรั ก ษาภาวะภู มิไ วเกิ น ได้แ ก่

ยาอิพิเนฟริ น (Epinephrine) ยาต้านฮิ สตามีนกลุ่ม 1 (เช่ น
ยาไดเฟนไฮดรามี น ) ยากลุ่ ม คอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์ (เช่ น
ยาไฮโดรคอร์ ติโซน [Hydrocortisone]) ยาขยายหลอดลม
และยากระตุ ้ น การหดตั ว ของกล้ า มเนื้ อหลอดเลื อ ด
(Vasopressor) 5) การเตรี ยมอุปกรณ์สำ� หรับช่วยการหายใจ
และ 6) ภายหลัง เสร็ จ สิ้ น การให้ ย า ผู ้ป่ วยควรได้ รั บ
การติดตามภาวะภูมิไวเกิน อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
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สู ต รเคมี บ �ำ บัด ที่ ผู ้ป่ วยทุ ก คนจะได้รั บ คื อ ยา
แพคลิแท็กเซิ ล ขนาด 175 มิลลิกรั ม/ตารางเมตร ผสมกับ
สารละลายน�้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% (0.9% Normal saline
solution หรื อ 0.9% NSS) ปริ มาณ 500 มิลลิลิตร โดยให้
สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง8
ยาแพคลิแท็กเซิ ลที่มีใช้ในโรงพยาบาลรามาธิ บดี
มี 2 ชนิ ด คื อ Taxol® ซึ่ งเป็ นยาต้นแบบ (Original drug)
ผลิตโดยบริ ษทั Bristol-Myers Squibb (BMS) ประเทศอิตาลี
และ Intaxel® ซึ่ งเป็ นยาสามัญ (Generic drug) ผลิ ตโดย
บริ ษทั Fresenius Kabi Oncology Limited ประเทศอินเดีย
โดยทั่ว ไปยาที่ มี จ �ำ หน่ า ยเชิ ง พาณิ ช ย์ สามารถ
แบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ 1) ยาต้น แบบ เป็ นยาที่ ผ่า น
การวิจยั พัฒนาและได้รบั การรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการรักษา
รวมทั้งมีสิทธิบตั รคุม้ ครอง และ 2) ยาสามัญ เป็ นยาที่ผลิตขึ้น
หลังยาต้นแบบได้รับการรั บรองให้ใช้และสิ ทธิ บตั รหมด
ความคุ ้ม ครอง ซึ่ งมี สู ต รหรื อ ตัว ยาเหมื อ นกับ ยาต้น แบบ
ส่ วนใหญ่ยาต้นแบบต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ การใช้ยา
ต้นแบบนอกจากท�ำให้รายจ่ายด้านสุ ขภาพของรัฐสู งขึ้นแล้ว
ยังท�ำให้ผปู ้ ่ วยมีรายจ่ายด้านสุ ขภาพสู งขึ้นเช่นกัน กระทรวง
สาธารณสุ ขได้มีนโยบายในการควบคุมการใช้ยาตามบัญชี
ยาหลักแห่ งชาติและส่ งเสริ มให้โรงพยาบาลต่างๆ พิจารณา
การสัง่ จ่ายยาสามัญทดแทนการใช้ยาต้นแบบในการรักษาโรค
ของผูป้ ่ วย9 ซึ่ งยาสามัญมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญไม่มีสิทธิบตั รในการผูกขาดทางการตลาด
ท�ำ ให้ มี ก ารแข่ ง ขัน อย่ า งเสรี ยาสามัญ จึ ง มี ร าคาถู ก กว่ า
ยาต้นแบบมาก ซึ่ งข้อก�ำหนดมาตรฐานเป็ นเรื่ องของแต่ละ
บริ ษทั ที่ใช้เป็ นกลไกในการควบคุมคุณภาพภายใน ท�ำให้ยา
แต่ละต�ำรับไม่สามารถก�ำหนดให้มีสูตรของตัวท�ำละลายที่
เหมือนกันทุกประการได้ ดังนั้น หากยาต้นแบบกับยาสามัญ
มี ชี ว สมมู ล กัน (Bioequivalence) ถื อ ได้ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ย า
ทั้งสองต�ำรับมีความเท่าเทียมกันในการรักษา สามารถน�ำมาใช้
แทนกันได้ในเชิงเวชปฏิบตั ิโดยไม่ตอ้ งปรับขนาดยา10
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบ
อาการไม่ พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด�ำในผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวชที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซิล
ระหว่างยาสามัญและยาต้นแบบในโรงพยาบาลรามาธิ บดี
โดยประยุกต์ใช้การจ�ำแนกความรุ นแรงของอาการไม่ พึง
ประสงค์ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การให้ย าทางหลอดเลื อ ดด�ำ ตาม
แนวทางของ CTCAE version 4.06ร่ วมกับแนวคิดพฤติกรรม

การใช้ยาต้นแบบ (Taxol®) และยาสามัญ (Intaxel)

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง บรรยายแบบ
การศึ ก ษาข้อ มู ล ย้อ นหลัง (Retrospective study) จาก
เวชระเบี ยนในกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช อายุต้ งั แต่
20 ปี ขึ้ นไป จ�ำนวนทั้งสิ้ น 446 คน ที่ เข้ารั บการรั กษา ณ
สาขาวิชามะเร็ งวิทยานรี เวช ภาควิชาสู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
โดยผูป้ ่ วยรายใหม่ ทุ ก รายและผูป้ ่ วยที่ ก ลับ เป็ นซ�้ำ ได้รั บ
เคมีบำ� บัดครั้งแรกด้วยสู ตรยาแพคลิแท็กเซิล
กลุ่ มตัวอย่างผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวชที่ ได้รับคัดเลื อก
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้นแบบ จ�ำนวน
227 คน และกลุ่มผูป้ ่ วยที่ ได้รับยาสามัญ จ�ำนวน 219 คน
จากนั้น ท�ำ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอาการไม่ พึ ง ประสงค์ที่
เกิ ดขึ้ นระหว่างการรั กษาด้วยการให้ยาทางหลอดเลื อดด�ำ
ในผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อหาความแตกต่าง
ระหว่างยาต้นแบบและและยาสามัญในกลุ่มแพคลิแท็กเซิ ล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป SPSS version 15 (SPSS Statistics
for Windows, Version 15.0. Chicago: SPSS Inc; 2006)
โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 (P < 0.05)
การศึกษานี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจ ัย ในคน คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เลขที่ 2559/212 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2559

ผลการศึกษา
จากการศึกษาในผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช จ�ำนวนทั้งสิ้ น
446 คน แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้นแบบจ�ำนวน 227 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 และยาสามัญจ�ำนวน 219 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 49 ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 55 - 64 ปี จ�ำนวน
174 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.01 รองลงมาคื อ อายุร ะหว่า ง
45 - 54 ปี จ�ำนวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.47 โดยเป็ น
ผูป้ ่ วยมะเร็ งรังไข่มากที่สุด จ�ำนวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.98 รองลงมาคือมะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก จ�ำนวน 132 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.59 ในกลุ่มตัวอย่างนี้ พบผูป้ ่ วยเกิดอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ที่ สัม พัน ธ์ กับ การให้ย าทางหลอดเลื อ ดด�ำ
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จ�ำ นวน 84 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.83 เป็ นผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ
ยาต้น แบบ จ�ำ นวน 43 คน และผู ป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ ยาสามัญ
จ�ำนวน 41 คน ซึ่ งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (P = 0.29) ระหว่างการที่ใช้ยาทั้ง 2 กลุ่ม โดยพบผูป้ ่ วย
มีอาการไม่รุนแรง จ�ำนวน 80 คน และผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรง
จ�ำนวน 4 คน ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาตามรอบของการรับยา (ครั้งที่ 1 - 6)
ร่ วมกับการใช้แนวทางของ CTCAE สามารถประเมินจ�ำนวน
ผูป้ ่ วยจ�ำแนกตามความรุ นแรงของอาการไม่พึงประสงค์ที่
สัมพันธ์กบั การให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ
อย่างไรก็ตาม พบผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้นแบบ จ�ำนวน
2 คน เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์รุนแรง (Grade 4) จากการรับยา
แพคลิ แท็กเซิ ลในครั้ งแรก จึ งต้องเข้ารั บการรั กษาในโรง
พยาบาล เพื่ อ ลดปฏิ กิ ริยาการแพ้ย า (Desensitization)
ในการรับยาครั้งที่ 2 - 6 โดยกระบวนการลดปฏิกิริยาการแพ้
ยาแพคลิแท็กเซิ ล ประกอบด้วย 1) การให้ยาป้องกันการแพ้
ก่ อ นได้รั บ ยาแพคลิ แ ท็ ก เซิ ล ได้แ ก่ ยาเดกซาเมทาโซน
(Dexamethasone) ขนาด 16 มิ ล ลิ ก รั ม และ 4 มิ ล ลิ ก รั ม
ยาไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) ขนาด 25 มิลลิกรัม
และยารานิทิดีน (Ranithidine) ขนาด 50 มิลลิกรัม 2) การวัด
สัญญาณชี พและตรวจหาอาการผื่น อาการแพ้ ก่ อนให้ยา
ทุกครั้ง และ 3) การจัดให้มียารักษาอาการแพ้ ได้แก่ ยาเซทิริ
ซี น (Cetirizine) ขนาด 10 มิ ล ลิ ก รั ม ยาลี โ วเซทิ ไ รซี น
(Levocetirizine) ขนาด 5 มิ ล ลิ ก รั ม ยาเพรดนิ โ ซโลน
(Prednisolone) ขนาด 5 มิ ล ลิ ก รั ม และยาอะดรี นา
ลี น (Adrenaline) ความเข้ม ข้น 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
(1:1000) ปริ มาณ 0.3 มิลลิลิตร
จากการศึกษาในขณะรับยาครั้งที่ 1 พบว่า ผูป้ ่ วย
รายที่ 1 หลังจากผูป้ ่ วยได้รับยาแล้ว ปริ มาณ 1 มิ ลลิ ลิตร
ผูป้ ่ วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ปริ มาณออกซิเจน
ในเลือดเท่ากับ 92 เปอร์ เซ็นต์ ความดันโลหิ ตเท่ากับ 69/42
มิ ล ลิ เ มตรปรอท อัต ราการเต้น ของหัว ใจเท่ า กับ 92 ครั้ ง
ต่ อ วิ น าที และอัต ราการหายใจเท่ า กับ 24 ครั้ งต่ อ นาที
แพทย์จึ ง ให้ห ยุด ยาและเริ่ ม ให้ย าป้ อ งกัน การแพ้เ พื่ อ ช่ ว ย
ลดปฏิ กิ ริ ย าการแพ้ย าแพคลิ แ ท็ก เซิ ล หลัง จากนั้น ผูป้ ่ วย
มี อ าการเหนื่ อ ยลดลง ไม่ มี ผื่ น แต่ ย งั มี อ าการหน้ า แดง
ความดันโลหิ ตอยู่ระหว่าง 90-110/50-60 มิลลิเมตรปรอท
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แพทย์ได้ให้การวินิจฉัยว่าเป็ น ปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน
(Immediate Hypersensitivity หรื อ Anaphylaxis shock)
ส่ ว นผูป้ ่ วยรายที่ 2 หลัง จากผูป้ ่ วยได้รั บ ยาแล้ว ปริ ม าณ
5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผูป้ ่ วยมี อ าการใจสั่น หัว ใจเต้น ไม่ ส ม�่ำ เสมอ
ความดันโลหิ ตเท่ากับ 100/60 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้น
ของหัว ใจเท่ า กับ 80 ครั้ งต่ อ วิน าที และอัต ราการหายใจ
เท่ากับ 40 ครั้งต่อนาที เมื่อท�ำการตรวจคลื่นหัวใจพบเป็ น
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดจากหัวใจห้องล่าง (Premature
Ventricular Contraction, PVC) แพทย์จึงให้หยุดยาและ
เริ่ มให้ ย าป้ อ งกัน การแพ้เ พื่ อ ช่ ว ยลดปฏิ กิ ริ ยาการแพ้ย า
แพคลิ แ ท็ ก เซิ ล หลัง จากนั้น ผู ้ป่ วยมี อ าการใจสั่ น ลดลง
แพทย์ได้ให้การวินิจฉัยว่าเป็ น ปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน
ต่อยาแพคลิแท็กเซิล และการให้ยาแพคลิแท็กเซิลในครั้งต่อไป
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์

อภิปรายผล
การศึ ก ษานี้ ให้ผ ลอุ บ ัติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด อาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทสี่ มั พันธ์กบั การให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ
ในยากลุ่ ม แพคลิ แ ท็ ก เซิ ล ทางหลอดเลื อ ดด�ำ ระหว่ า งยา
ต้นแบบ และยาสามัญ สอดคล้องกับการศึ กษาของ Lang
และคณะ 11 ซึ่ งท�ำ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความปลอดภัย
และประสิ ทธิ ภาพของยาต้นแบบและยาสามัญ โดยใช้เป็ น
ยาสู ตรที่ 2 ในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมระยะที่ 4 พบว่า
ผลที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อใช้ร่วมกับเคมีบำ� บัดตัวอื่นๆ
รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ratanajarusiri และคณะ12
ซึ่งท�ำการศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะภูมไิ วเกินต่อยาแพคลิแท็กเซิล
ระหว่างยาต้นแบบและยาสามัญทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยท�ำการศึกษาในตัวอย่างผูป้ ่ วย จ�ำนวน
258 คน ที่ เข้ารับการรักษาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ผูป้ ่ วยเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อ
ยาแพคลิแท็กเซิ ลระหว่างยาต้นแบบและยาสามัญในอัตรา
ที่ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษานี้ พบผูป้ ่ วยมีอาการไม่พึงประสงค์
ที่สัมพันธ์กบั การให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำในยากลุ่ม
แพคลิแท็กเซิ ลครั้ งแรกถึงร้ อยละ 18.83 ทั้งที่โรงพยาบาล
ได้มีการให้ยาป้ องกันตามแนวทางมาตรฐาน7 โดยแบ่งเป็ น
ผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับยาต้นแบบจ�ำนวน
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43 คน และยาสามัญ จ�ำ นวน 41 คน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ที่สมั พันธ์กบั การให้ยาทั้ง 2 ชนิด
มีจำ� นวนผูป้ ่ วยทีใ่ กล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังพบว่า ระดับความรุ นแรงที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน
โดยพบผูป้ ่ วย จ�ำนวน 2 คน มีอาการไม่พงึ ประสงค์อย่างรุนแรง
(Grade 4) จากการได้รับยาต้นแบบ ตั้งแต่การรับยาครั้งแรก
และต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพือ่ ท�ำการลดปฏิกิริยา
การแพ้ยาแพคลิแท็กเซิลในการรับยาครั้งที่ 2 - 6 จากรายงาน
การศึ ก ษาก่ อ นหน้า นี้ พบว่ า ยาแพคลิ แ ท็ ก เซิ ล ท�ำ ให้ เ กิ ด
เหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ (Adverse event) จากการใช้ยา โดย
ส่งผลให้คา่ คลื่นไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ (Electrocardiogram,
EKG) ร้อยละ 0.513 และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
ชนิ ดหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation, AF)
ร้อยละ 0.18 และชนิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (Ventricular
Tachycardia, VT) ร้อยละ 0.26 ซึ่งสาเหตุที่แท้จริ งของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่คาดว่าอาจเป็ นผล

จากสารคลีโมฟอร์อแี อลทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของยาหรื ออาจเกิด
จากตัวยาแพคลิแท็กเซิ ล14 ซึ่ งยาต้นแบบใช้สารคลีโมฟอร์
อีแอลเป็ นตัวท�ำละลายเพือ่ ท�ำให้ยาแพคลิแท็กเซิลมีความคงตัว
ขณะที่ยาสามัญใช้ตวั ท�ำละลายที่ผลิตขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 199715
โดยใช้ชื่อว่า สารคลีโมฟอร์อีแอลพี (Cremophor ELP) ซึ่ งมี
ส่ ว นผสมของสารคลี โ มฟอร์ อี แ อลและเอทิ ลี น ออกไซด์
(Ethylene oxide) ในสัดส่ วนเท่ากับ 1 ต่อ 35 อย่างไรก็ตาม
สารที่เป็ นตัวท�ำละลายทั้ง 2 ชนิ ดดังกล่าว มีส่วนผสมและ
สารประกอบที่ใกล้เคียงกัน จึงยังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าสาร
คลีโมฟอร์ อีแอลเป็ นสาเหตุทำ� ให้การเกิดระดับความรุ นแรง
ทีแ่ ตกต่างกันของอาการไม่พงึ ประสงค์จากการให้ยาทั้ง 2 ชนิด
ทั้งนี้ จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้ยาต้นแบบและ
ยาสามัญในการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวชมีโอกาสเกิดอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ที่ สัม พัน ธ์ กับ การให้ย าทางหลอดเลื อ ดด�ำ
ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวชที่ เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดในกลุ่มยาแพคลิแท็กเซิ ลระหว่างยาต้นแบบ
และยาสามัญ
จ�ำนวน (%)
ข้ อมูลผู้ป่วย
P Value
รวม
ยาต้ นแบบ
ยาสามัญ
(N = 446)
(n = 227)
(n = 219)
ช่วงอายุ, ปี
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 - 74
75 - 84
การวินิจฉัยโรค
มะเร็ งปากมดลูก
มะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก
มะเร็ งรังไข่
มะเร็ งนรี เวชอื่นๆ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
อาการไม่รุนแรง
อาการรุ นแรง

10 (2.24)
40 (8.97)
127 (28.48)
174 (39.01)
75 (16.82)
20 (4.48)

2 (0.88)
17 (7.49)
65 (28.63)
96 (42.29)
36 (15.86)
11 (4.85)

8 (3.65)
23 (10.5)
62 (28.31)
78 (35.62)
39 (17.81)
9 (4.11)

0.42
0.5
0.5
0.49
0.5
0.51

97 (21.75)
132 (29.6)
214 (47.98)
3 (0.67)

35 (15.41)
64 (28.19)
125 (55.06)
3 (1.32)

62 (28.31)
68 (31.05)
89 (40.64)
0

0.48
0.49
0.5
< 0.01

80 (17.93)
4 (0.89)

39 (17.18)
4 (1.76)

41 (18.72)
0

0.29
< 0.01
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อาการไม่ พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กบั การให้ยาเคมี
บ�ำบัดในกลุ่มยาแพคลิแท็กเซิ ลในผูป้ ่ วยมะเร็ งนรี เวช ไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างยาต้นแบบและยาสามัญ อย่างไรก็ตาม
ควรมี การติ ดตามการประเมิ นการตอบสนองต่อการรั กษา
ประสิ ทธิภาพของยาเคมีบำ� บัดในการท�ำให้กอ้ นมะเร็ งเล็กลง
ระยะเวลาในการตอบสนองต่อยาแพคลิแท็กเซิลในยาทั้ง 2 ชนิด
และควรมี การติ ดตามประเมิ นระบบการดู แลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ระดับปานกลางจากการได้รับยาแพคลิแท็กเซิล
ในรอบของการรับยาครั้งต่อไป

งานวิจยั นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจาก คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
เพือ่ น�ำเสนอผลงานในการประชุม 20th International Meeting
of the European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
เมื่อวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ประเทศออสเตรี ย
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั และผูม้ ี
ส่วนร่วมในงานวิจยั ทุกท่านทีช่ ว่ ยสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
จนงานวิจยั นี้สำ� เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

References
1. B. A. Weaver. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. Molecular Biology of the Cell. 2014; 25: 2677-2681.
2. Adams JD, Flora KP, Goldspiel BR, Wilson JW, Arbuck SG, Finley R. Taxol: a history of pharmaceutical development
and current pharmaceutical concerns. J Natl Cancer Inst Monogr. 1993;15:141-147.
3. Lassus M, Scott D, Leyland-Jones B. Allergic reactions associated with cremophor containing antineoplastics.
Proc Am Soc Clin Oncol. 1985;4:268.
4. Gelderblom H, Verweij J, Nooter K, Sparreboom A. Cremophor EL: the drawbacks and advantage of vehicle detection
for drug formulation. Eur J Cancer. 2001;37(13):1590-1598.
5. Vogel WH. Infusion reactions: diagnosis, assessment, and management. Clin J Oncol Nurs. 2010;14(2):E10-E21.
doi:10.1188/10.CJON.E10-E21.
6. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4.0; 2009. https://www.eortc.be/
services/doc/ctc/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf. Accessed March 13, 2018.
7. Kintzel PE. Prophylaxis for paclitaxel hypersensitivity reactions. Ann Pharmacother. 2001;35(9):1114-1117.
8. Nathpong I, Chomporn S. Chemotherapy Protocol. Bangkok, Thailand: Treatment Guideline Gynecologic Oncology; 2007.
9. Rungnirattisai S. The comparative study on product attributes, satisfaction and prescription of physicians toward generic
and original drug. Master’s Project, M.B.A. (Marketing). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University; 2011.
10. Industrial Medicine. Quality of generic drugs. http://newsser.fda.moph.go.th/drug_gpiip/publish/downloads/Generic%
20Drug1.pdf. Accessed March 13, 2018.
11. Lang I, Rubovszky G, Horvath Z, et al. A comparative analysis on the efficacy and safety of Intaxel and Taxol
in advanced metastatic breast cancer. J Clin Diagn Res. 2013;7(6):1120-1124. doi:10.7860/JCDR/2013/4742.3027.
12. Ratanajarusiri T, Sriuranpong V, Sitthideatphaiboon P, et al. A difference in the incidences of hypersensitivity reactions
to original and generic taxanes. Chemotherapy. 2017;62(2):134-139. doi:10.1159/000450748.
13. Gautam R, Sankalp Y, Raj K. Paclitaxel induced acute ST elevation myocardial infarction: a rare case report.
J Clin Diagn Res. 2016:10(10):XD01-XD02. doi:10.7860/JCDR/2016/21396.8614.
14. McEvoy GK. AHFS Drug Information. United States of America: American Society of Health-System Pharmacists;
2009:1199.
15. Dash HK. Cremophor® ELP - Solubilizer for the Pharmaceutical Industry. Solan, India: Fresenius Kabi Oncology; 2003.

43

Vol.41 No.2 April-June 2018

Original Articles/นิพนธ์ตน้ ฉบับ

A Comparative Analysis on the Infusion Reactions of Paclitaxel Between
Original and Generic Drugs in Patients With Gynecologic Cancer
1
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Abstract

Background: Paclitaxel is a chemotherapy drug which widely used in the standard oncologic treatment of
gynecologic cancer. Drug related problems are usually reported among the group of patients who received Paclitaxel,
especially side effects during drug administration called an infusion reactions. Previous studies shown that
Cremophor EL (CrEL), a lipid-based solvent formulation of injectable paclitaxel, can trigger hypersensitivity reactions.
Objective: To compare the presenting with infusion reactions between original and generic drugs used in
gynecologic cancer patients at Ramathibodi Hospital.
Methods: Retrospective medical record study with enrollment from January 1, 2013 to December 31, 2015,
of 446 gynecologic cancer patients received the first cycle of paclitaxel from the Division of Gynecologic Oncology
at Ramathibodi Hospital. The infusion reactions during the course of treatment with original drug and generic drug were
collected and analyzed.
Results: Original and generic drugs treatment were 227 (51%) and 219 (49%) patients, respectively. Eighty-four
(18.83%) patients had infusion reactions after receiving paclitaxel injection, 43 patients of original drug; and 41 patents
of generic drug. Among these, mild and severe reactions were 80 and 4 patients, respectively. There was no
significant difference in the incidence of severe reactions between the two groups of paclitaxel used.
Conclusion: The study shown that the infusion reactions of paclitaxel between original and generic drugs were
equivalent when used in first-line gynecologic cancer therapy.
Keywords: Infusion reaction, Generic drug, Original drug, Paclitaxel, Gynecologic cancer
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