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ยาที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยที่มภี าวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงมีกลไกการออกฤทธิเ์ พื่อชะลอการรุดหน้าของตัวโรคผ่าน
กระบวนหลัก ๆ 3 กระบวนการ ได้แก่ ออกฤทธิ ์กระตุน้ ผ่าน nitric oxide pathway ออกฤทธิกระตุ
์ น้ ผ่าน prostacyclin pathway และยับยัง้
การสร้างหรือการทางานของ endothelin pathway ผลของยาดังกล่าวจะช่วยขยายหลอดเลือดปอด ยับยัง้ การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
ลดการแบ่งตัวของเซลล์ท่เี ยื่อบุหลอดเลือดปอด ลดการอักเสบ และลดการสร้างลิม่ เลือดในปอด ซึ่งผลจากการลดความดันในหลอดเลือด
ปอดจะช่วยให้ผปู้ ่ วยมีการทางานของหัวใจห้องขวาดีขน้ึ ส่งผลทาให้มคี ุณภาพชีวติ ดีขน้ึ สาหรับ selexipag เป็ นยารับประทานชนิดใหม่ท่ี
ออกฤทธิเป็์ น selective prostacyclin receptor agonist โดยมีทงั ้ ตัวยาและสารออกฤทธิ ์ (active metabolite) จึงทาให้ยาออกฤทธิยาว
์ และ
ง่ายต่อการบริหารยา โดย selexipag สามารถเลือกใช้เป็ นยาเดี่ยวในการรักษาหรือสามารถให้ selexipag เพิม่ ในผู้ป่วยที่ได้รบั ยากลุ่ม
endothelin receptor antagonists และ/หรือ phosphodiesterase type 5 inhibitors แล้ว จากข้อมูลการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า
selexipag ช่วยลดผลรวมของอัตราตายและภาวะแทรกซ้อน โดยเป็ นผลมาจากการลดอัตราเข้านอนโรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวโรค และ
ชะลอการรุดหน้าของโรค แต่ไม่ลดอัตราตาย สาหรับอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยในระหว่างการใช้ยา ได้แก่ ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้
และปวดขากรรไกร เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดตามความปลอดภัยในระยะยาวระหว่างการใช้ยาดังกล่าวร่วมด้วย
คาสาคัญ: ภาวะหลอดเลือดแดงปอดสูง, prostacyclin receptor agonist, selexipag
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The cornerstone of drugs used to slow the progressive disease of pulmonary hypertension exhibit through these three
signaling pathways including activation through nitric oxide and prostacyclin pathway and inhibition through endothelin pathway.
The effect of medications has shown by promoting the vasodilatory, inhibiting platelet aggregation, reducing endothelial cell
proliferation, reducing inflammation and in situ thrombosis. The decreased in the pulmonary pressure results in improved right
ventricular heart pumping. These outcomes lead to improvement in patient quality of life. Selexipag is a novel oral long-acting,
selective prostacyclin receptor agonist. The drug and its active metabolite showed prominent in long acting and convenient for
administration. Selexipag is used for monotherapy or combination in patients receiving endothelin receptor antagonists and/or
phosphodiesterase type 5 inhibitors. The results from the clinical studies have showed that selexipag is associated with the
decreased composite risk of death and complications, that driven by decreased risk of hospitalization due to progressive disease.
Though, the common side effects include headache, diarrhea, nausea, and jaw-pain. The monitoring of long-term adverse drug
events should be aware.
Keywords: prostacyclin receptor agonist, pulmonary hypertension, selexipag

บทนา
ภาวะความดัน หลอดเลือ ดแดงปอดสู ง (pulmonary
arterial hypertension; PAH) เป็ นภาวะที่มคี วามดันหลอดเลือด
แ ด ง ป อ ด (mean pulmonary artery pressure; mPAP) ≥ 25
มิ ล ลิ เ มตรปรอท โดยมี pulmonary artery wedge pressure
(PAWP) ≤ 15 มิ ล ลิ เ มต ร ปร อท แ ละ pulmonary vascular
resistance (PVR) > 3 Wood units (ห รื อ > 240 dyn·s·cm-5)
(Hoeper et al., 2013) สามารถจาแนกสาเหตุเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic
PAH) จากกรรมพันธุ์ (heritable PAH) จากยาและสารพิษ (drug
and toxin induced) และจากสาเหตุ อ่ืน ๆ เช่ น ความผิด ปกติ

ของเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน การติดเชือ้ เอชไอวี ความดันในระบบหลอด
เลือดของตับ สูง (portal hypertension) และโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิด (congenital heart disease) เป็ นต้น (Galiè et al., 2016)
พยาธิสรีรวิทยาของโรคเกิดจากความผิดปกติของเซลล์บุหลอด
เลือ ด (endothelial dysfunction) โดยมีก ารแบ่ ง เซลล์ เ พิ่ ม ขึ้น
(cell proliferation) ร่วมกับกระตุน้ การบีบตัวของหลอดเลือดแดง
ปอด ทาให้เกิดลิ่มเลือดเล็ก ๆ ในหลอดเลือดแดงปอด (in situ
thrombus) กระบวนการดังกล่าวจะทาให้เซลล์บุหลอดเลือดและ
กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดเกิด การเปลี่ยนแปลง (remodeling)
สุดท้ายส่งผลทาให้เกิดการอุดกัน้ ภายในหลอดเลือดแดงปอด
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ทาให้เพิม่ PVR และส่งผลท้นไปยังหัวใจห้องขวาทางานแย่ลง
หากไม่ได้รบั การรักษาจะทาให้เกิดการรุดหน้าของตัวโรคเพิม่
ขึ้นเรื่อย ๆ นาไปสู่คุณภาพชีวติ แย่ลง และสุดท้ายนาไปสู่การ
เสียชีวติ ได้ (Lan et al., 2018)
PAH เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความผิ ด ปกติ ข องหลอดเลื อ ด
แดงปอด โดยมี ก ารสร้ า งสารที่ ท าให้ ห ลอดเลื อ ดคลายตัว
(vasodilators) ลดลง ได้ แ ก่ prostacyclin (PGI2) แ ละ nitric

oxide (NO) ร่ ว มกับ สร้า ง endothelin-1 (ET-1) ที่ท าให้ ห ลอด
เลือดหดตัวและมีการแบ่งตัวของเซลล์เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การพัฒนา
ยาเพื่อ ใช้ร ัก ษา PAH จึง เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการหลัก ๆ 3
กระบวนการ ได้แก่ nitric oxide pathway, endothelin pathway
และ prostacyclin pathway (Lan et al., 2018, Prior et al., 2016)
ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด pulmonary arterial hypertension; PAH และกลไกการออกฤทธิ ์ของยา
(ดัดแปลงจาก Prior et al., 2016) AC = adenylate cyclase, ATP = adenosine triphosphate,
cAMP = cyclic adenosine monophosphate, cGMP = cyclic guanosine monophosphate,
eNOS = nitric oxide synthase, ET = endothelin, GTP = guanosine triphosphate,
IP = IP receptor, NO = nitric oxide, PDE 5 = phosphodiesterase type 5,
sGC = soluble guanylate cyclase
1. Nitric oxide pathway
เซลล์เยื่อ บุห ลอดเลือ ด (endothelial cells) สร้าง NO
ผ่านเอนไซม์ nitric oxide synthase (eNOS) และ oxidation ของ
L-arginine เป็ น L-citrulline จากนั ้ น NO จะแพร่ ผ่ า นเข้ า สู่
pulmonary vascular smooth muscle cells (PVSMC) แ ละ จั บ
กับ soluble guanylate cyclase (sGC) เพื่อเปลี่ยน guanosine
triphosphate (GTP) เ ป็ น cyclic guanosine monophosphate
(cGMP) จากนัน้ กระตุน้ ผ่าน cGMP-dependent protein kinases
(PKG) ส่งผลช่วยขยายหลอดเลือดแดงปอด นอกจากนี้ NO ยัง

ไปยั บ ยั ง้ การแบ่ ง เซลล์ ข อง PVSMC ยั บ ยั ง้ การเกาะกลุ่ ม
ของเกล็ด เลือ ด และลดการสร้า งลิ่ม เลือ ดในปอดเพื่อ รัก ษา
pulmonary vasculature (Lan et al., 2018) ยา รั ก ษา PAH ที่
ออกฤทธิ ผ์ ่ า นกระบวนการนี้ ได้ แ ก่ riociguat ซึ่ ง ออกฤทธิ ์
ช่วยให้ NO จับ sGC ได้ดขี น้ึ รวมถึงตัวยายังสามารถออกฤทธิ ์
กร ะ ตุ้ น โดยตร งได้ เ องที่ sGC ส่ ง ผ ลขยา ยหลอดเลื อ ด
(Khaybullina et al., 2014) ส า ห รั บ sildenafil (Barnett and
Machado, 2006) และ tadalafil (Henrie et al., 2015) เป็ นยา
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กลุ่ม phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5-i) ออกฤทธิ ์
ยับ ยัง้ เอนไซม์ phosphodiesterase type 5 ที่ เ ป็ นตัว ท าลาย
cGMP ดังนัน้ ทาให้ cGMP เพิม่ ขึน้ ส่งผลขยายหลอดเลือดและ
รักษา pulmonary vasculature สาหรับอาการไม่พงึ ประสงค์ของ
riociguat และยากลุ่ ม PDE5-i คล้า ยคลึง กัน ได้แ ก่ ความดัน
โลหิต ต่ า และเป็ น ลม เป็ น ต้น (Lan et al., 2018) โดยห้า มให้
riociguat ร่ ว มกับ ยากลุ่ ม PDE5-i เพราะนอกจากไม่ช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาแล้ว ยังก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
เพิม่ ขึน้ แทน โดยเฉพาะความดันโลหิตต่า (Galiè et al., 2015)
2. Endothelin pathway
Endothelin-1 (ET-1) เป็ นเปบไทด์ท่ถี ูกสร้างที่บริเวณ
endothelial cell โดยเปลี่ ย นรู ป จาก precursor peptide bigendothelin-1 เป็ น ET-1 ผ่ า นเอนไซม์ endothelin-converting
จากนั ้น ET-1 จะจับ endothelin receptor ซึ่ ง มี อ ย่ า งน้ อ ย 2
subtype คื อ endothelin receptor type A (ETA receptor) และ
endothelin receptor type B (ETB receptor) ผ ล ก า ร จั บ ETA
receptor ซึ่ง ส่ว นใหญ่ พ บที่ก ล้า มเนื้ อ เรีย บ (vascular smooth
muscle cell) จะทาให้หลอดเลือดหดตัว กระตุน้ cell proliferation
ท าให้ cell migration และกระตุ้ น การสร้ า งลิ่ ม เลื อ ดในปอด
ในขณะที่ ETB receptor ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ พ บที่ เ ยื่อ บุ ห ลอดเลื อ ด
(vascular endothelial cell) จะมีผลขยายหลอดเลือ ด จากการ
กระตุ้นการหลัง่ NO และสร้าง prostacyclin รวมถึงฤทธิ ์ antiproliferation แ ละ ป้ องกั น apoptosis มี ข้ อ มู ล ส า หรั บ ETB
receptor ที่ vascular smooth muscle cell มี ผ ลท า ใ ห้ ห ลอด
เลื อ ดหดตั ว เช่ น เดี ย วกั บ ETA receptor (Lan et al., 2018,
Tabima et al., 2012)
ในผูป้ ่ วยภาวะ PAH พบว่าจะมีระดับ ET-1 เพิม่ ขึน้ ทัง้
ในกระแสเลือดและปอด (Tabima et al., 2012) รวมถึงพบการ
เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ETA receptor แ ล ะ ETB receptor ที่ vascular
smooth muscle cell แ ต่ มี ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ETB receptor ที่
vascular endothelial cell จากภาวะดั ง กล่ า วท าให้ เ กิ ด การ
รุ ด หน้ า ของตัว โรคเพิ่ม ขึ้น ดัง นั น้ ท าให้ มีก ารพัฒ นายากลุ่ ม
endothelin receptor antagonists (ERA) ซึ่ ง มี ท ั ้ง ที่ อ อกฤทธิ ์
เป็ น non-selective ET antagonists (หรือ dual-action ETA and
ETB antagonists) และ selective ETA antagonists ตัวอย่างยา
ERA ที่ เ ป็ น non-selective ET antagonists ได้ แ ก่ bosentan
(Dingemanse and van Giersbergen, 2004) และ macitentan
(Khadka et al., 2015) ส่ ว นยาที่ อ อกฤทธิ เ์ ป็ น selective ETA
antagonists ไ ด้ แ ก่ sitaxsentan (Waxman, 2007) แ ล ะ

ambrisentan (Casserly and Klinger, 2009) โดยยัง ไม่มีข้อมูล
แสดงชัดเจนเกี่ยวกับ ET selectivity ต่อประสิทธิภาพยาในการ
รักษาภาวะ PAH (Dupuis and Hoeper, 2008) ดังนัน้ การเลือก
ชนิดยาอาจพิจารณาจากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ และการ
เกิดอันตรกิรยิ ากับยาร่วม ตามความเหมาะสมต่อผูป้ ่ วย
3. Prostacyclin-Thromboxane A2 pathway
Prostacyclin (PGI2) ถูกสร้างทีบ่ ริเวณ endothelial cell
โดยเปลี่ย นรูป จาก arachidonic acid เป็ น PGI2 ผ่า นเอนไซม์
cyclooxygenase และ prostacyclin synthase จากนัน้ PGI2 จับ
specific I-prostanoid (IP) receptor ที่ เ ซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ เ รี ย บ
(smooth muscle cell) และจะกระตุ้ น adenylate cyclase เพื่อ
เปลี่ยน adenosine triphosphate (ATP) เป็ น cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้ ก ล้ า มเนื้ อ เรี ย บ
คลายตัว ช่วยขยายหลอดเลือดที่ปอด นอกจากนี้ PGI2 มีฤทธิ ์
ยับยัง้ การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ลดการเกิด smooth muscle
proliferation ลดการอัก เสบ และลดการสร้ า งลิ่ ม เลื อ ด (Lan
et al., 2018)
ในผู้ ป่ วยที่ มีภ าวะ PAH จะมีก ารสร้ า ง PGI2 ลดลง
แต่ จ ะสร้ า ง thromboxane A2 เพิ่ม ขึ้น ซึ่ ง มีฤ ทธิ ก์ ระตุ้ น การ
เกาะกลุ่ ม ของเกล็ ด เลื อ ด หลอดเลื อ ดหดตัว และเกิ ด cell
proliferation (Christman et al., 1992) ดังนัน้ จึงมีการพัฒนายา
prostacyclin analogues ได้แก่ epoprostenol (Sitbon and Vonk
Noordegraaf, 2017), beraprost (Melian and Goa, 2002),
treprostinil (Lindegaard Pedersen et al., 2019) แ ล ะ iloprost
(Olschewski, 2009) และยากลุ่มใหม่ทอ่ี อกฤทธิเป็์ น IP receptor
agonist คือ selexipag (Simonneau et al., 2012) เพื่อ ทดแทน
PGI2 ในร่างกาย
Epoprostenol เป็ น prostacyclin analogue ชนิดแรกที่
ได้ร ับ การรับ รองในการรัก ษาภาวะ PAH แต่ ข้อ จ ากัด ของยา
ดังกล่าว คือ ต้องบริหารโดยวิธฉี ีดเข้าหลอดเลือดดาต่อเนื่อง จึง
ไม่ส ะดวกในการบริหารยา ต่ อ มามีก ารคิด ค้น treprostinil ใน
รูปแบบฉีดใต้ผิวหนัง ซึ่งช่วยให้บริหารยาสะดวกขึ้น แต่ยงั มี
ข้อเสียในเรื่องปวดบริเวณทีฉ่ ีดยา จึงไม่สะดวกต่อการให้ยาระยะ
ยาว ต่ อ มามี treprostinil และ iloprost ในรู ป แบบสู ด พ่ น พบ
ปั ญ หาว่ า จ าเป็ นต้ อ งสู ด พ่ น ยาบ่ อ ย จนน ามาสู่ ก ารพัฒ นา
treprostinil และ beraprost ในรู ป แบบยารับ ประทาน ที่ท าให้
บริห ารยาได้ ส ะดวกขึ้น รวมถึง selexipag ซึ่ง เป็ น ยารู ป แบบ
รับประทานเช่นกัน
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Selexipag เป็ นยารูปแบบรับประทานกลุ่มใหม่ท่ใี ช้ใน
การรักษาผูป้ ่ วยที่มภี าวะ PAH โดยเป็ นยาชนิดแรกที่ออกฤทธิ ์
selective IP receptor agonists ที่ มี โ ครงสร้ า งแตกต่ า งจาก
prostacyclin (Asaki et al., 2015) จ า ก ข้ อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ง
phase II (Simonneau et al., 2012) แ ล ะ phase III (Sitbon
et al., 2015) ทีแ่ สดงให้เห็นประสิทธิภาพตัวยา ทาให้ selexipag
ได้รบั การรองรับในการรักษาภาวะ PAH

ACT-333679 ถู ก เ ป ลี่ ย น ส ภ า พ ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร
glucuronidation โดยมี เ อนไซม์ UGT1A3 and UGT2B7 ใน
การเร่ ง ปฏิ กิ ร ิ ย า และจะเปลี่ ย นสภาพต่ อ โดย aromatic
hydroxylation สุดท้ายกลายเป็ นเมทาบอไลท์ P10 และขับออก
ทางอุ จ จาระ (ตรวจพบสารเมทาบอไลท์ P10 เป็ น หลัก ทาง
อุจจาระ เจอประมาณร้อยละ 93)
Selexipag มี ค่ า ครึ่ ง ชี วิ ต (half-life) เท่ า กั บ 0.8-2.5
ชัวโมง
่
และค่าครึง่ ชีวติ ของ active metabolite เท่ากับ 6.2-13.5
ชัว่ โมง โดยพบว่ า การให้ย ารับ ประทานต่อ เนื่ อ งวัน ละ 2 ครัง้
ต่ อ วัน ไม่ท าให้เ กิด การสะสมของ active metabolite (Gnerre
et al., 2018, U.S. Food and Drug Administration, 2017)

เภสัชวิ ทยาของ selexipag
โครงสร้าง selexipag
Selexipag มีช่อื ทางเคมี คือ 2-{4-[(5,6-diphenylpyrazin
-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy}-N-(methylsulfonyl) acetamide
อ อ ก ฤ ท ธิ ์เ ป็ น selective prostacyclin PGI2 (IP receptor)
agonist โดย selexipag จะถู ก เอนไซม์ carboxylesterases
(CES) ใ นตั บ แ ละล า ไส้ เ ปลี่ ย นสภา พผ่ า นก ระบวนการ
hydrolysis ไ ด้ ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ ์ คื อ ACT-333679 (active
metabolite) ซึ่ ง ออกฤทธิ เ์ ป็ น selective IP receptor agonist
เช่นกัน โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า selexipag ประมาณ 37 เท่า
(Asaki et al., 2015, U.S. Food and Drug Administration,
2017)
เภสัชจลนศาสตร์ของ selexipag
การให้ selexipag หลายครัง้ ต่อเนื่อง (multiple doses)
พบความเข้ม ข้น ยา ณ สภาวะคงที่ (steady state) ในผู้ป่ วย
ภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงคล้ายคลึงกับผูท้ ส่ี ุขภาพดี
โดย selexipag มีค่ า ชีว ประสิท ธิผ ล (bioavailability) ประมาณ
ร้ อ ยละ 49 และพบความเข้ ม ข้ น ของ ACT-333679 (active
metabolite) สู ง กว่ า selexipag ที่ steady state ประมาณ 3-4
เท่า โดยจะพบความเข้มข้นยาในเลือ ดสูงสุดหลังรับ ประทาน
ภายใน 1-3 ชัวโมงส
่
าหรับ selexipag และ 4-6 ชัวโมงส
่
าหรับ
ACT-333679 และอาหารไม่มผี ลต่อค่าชีวประสิทธิผลของยา
ยามีปริมาตรการกระจาย (volume of distribution; Vd)
เท่ า กับ 11.7 ลิต ร มีก ารจับ กับ โปรตีน ในพลาสมาประมาณ
ร้อยละ 99 (ทัง้ selexipag และ ACT-333679)
Selexipag ส่วนใหญ่จะถูกเปลีย่ นเป็ นสารออกฤทธิ ์ ACT333679 (active metabolite) โดยเอนไซม์ carboxylesterases
ในตับ และล าไส้ นอกจากนี้ ย ัง มีก ระบวนเมทาบอลิ ซึม อื่น ๆ
ได้แก่ oxidation และ dealkylation ในการเปลี่ยนเป็ นสารเมทา
บอไลท์อ่นื ๆ โดยอาศัยเอนไซม์ CYP2C8 (เป็ นเอนไซม์หลัก )
และ CYP3A4 (เป็ นส่วนน้อย) ร่วมด้วย ภายหลังกระบวนการ
เมทาบอลิซึมในหลายขัน้ ตอนพบว่าเอนไซม์ CYP2C8 จะช่วย
เร่งปฏิกริ ยิ า aromatic hydroxylation เพื่อเปลี่ยนเป็ นสารเมทา
บอไลท์ P10 และขับ ออกทางอุ จ จาระ ส าหรับ สารออกฤทธิ ์

การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิ เศษ
ผู้ที่มีการทางานของตับบกพร่อง
การใช้ selexipag ในผูท้ ่มี กี ารทางานของตับบกพร่อง
เ ล็ ก น้ อ ย (Child-Pugh A) ห รื อ ป า น ก ล า ง (Child-Pugh B)
เปรียบเทียบกับผู้ท่ีมกี ารทางานของตับปกติพบว่า จะมีระดับ
selexipag ในเลื อ ดสู ง ขึ้น 2-4 เท่ า ส่ ว นสารออกฤทธิ ์ ACT333679 (active metabolite) พบว่า มีระดับ active metabolite
ในเลือ ดไม่ แ ตกต่ า งกัน ในผู้ท่ีมีก ารท างานของตับ บกพร่ อ ง
เล็กน้อย แต่พบระดับ active metabolite ในเลือดสูงเป็ น 2 เท่า
ในกรณีผู้ท่มี กี ารทางานของตับบกพร่ องปานกลาง จากข้อมูล
เภสัชจลนศาสตร์ดงั กล่าวจึงแนะนาไม่ต้องปรับขนาดยาในผูป้ ่ วย
ที่มีก ารท างานของตับ บกพร่ อ งเล็ก น้ อ ย (Child-Pugh A) แต่
แนะนาให้ลดขนาด selexipag จากวันละ 2 ครัง้ เหลือวันละ 1
ครัง้ ในผูป้ ่ วยที่มกี ารทางานของตับบกพร่องปานกลาง (ChildPugh B) และห้ามใช้ยาในผูป้ ่ วยที่มกี ารทางานของตับบกพร่อง
รุนแรง (Child-Pugh C) (U.S. Food and Drug Administration,
2017)
ผู้ป่วยที่มกี ารทางานของไตบกพร่อง
การใช้ selexipag ในผู้ ป่ วยที่ ก ารท างานของไต
บกพร่ อ งรุ น แรง (estimated glomerular filtration rate [eGFR]
≥ 15 mL/min/1.73 m2 และ < 30 mL/min/1.73 m2) เปรียบเทียบ
กับผูท้ ่มี กี ารทางานของไตปกติพบว่า จะมีระดับยาและสารออก
ฤทธิสู์ งขึน้ ร้อยละ 40-70 อย่างไรก็ตามจากคาแนะนายาระบุว่า
ไม่จาเป็ นต้องปรับขนาดยาในผู้ท่มี กี ารทางานของไตบกพร่อง
ดังกล่าว (U.S. Food and Drug Administration, 2017)
สตรีให้นมบุตร
เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล selexipag แ ล ะ active
metabolite ว่าขับออกผ่านน้ านมของมนุ ษ ย์หรือไม่ อย่างไรก็
ตามมีขอ้ มูลพบยาและ active metabolite ว่าขับออกในน้านมหนู
ดังนัน้ เพื่อป้ องกันอาการไม่พงึ ประสงค์รุนแรงที่อาจเจอในยาที่
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ขับผ่านน้ านมในมนุ ษย์ จึงไม่แนะนาใช้ selexipag ในระหว่างให้
นมบุตร (U.S. Food and Drug Administration, 2017)
ข้อมูลความปลอดภัยของยา
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ข อง selexipag อ้ า งอิ ง จาก
ก า ร ศึ ก ษ า GRIPHON [Selexipag for the Treatment of
Pulmonary Arterial Hypertension] (Sitbon et al., 2015) ซึ่ ง
เป็ นการศึกษา phase 3 เกี่ยวกับการรักษาด้วย selexipag ใน

ผูป้ ่ วยภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง เปรียบเทียบกับยา
หลอก (placebo) เป็ นการศึ ก ษาติ ด ตามอาการนาน 4.2 ปี
(ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 1.4 ปี ) พบอาการไม่ พึง ประสงค์ท่ีพ บบ่ อ ย
ดัง แสดงในตารางที่ 1 ส่ ว นใหญ่ พ บอาการไม่ พึ ง ประสงค์
ดัง กล่ า วในระหว่ า งปรับ เพิ่ม ขนาดยา (U.S. Food and Drug
Administration, 2017)

ตารางที่ 1 อุบตั กิ ารณ์เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยของ selexipag เปรียบเทียบกับยาหลอก จากการศึกษา GRIPHON
(Sitbon et al., 2015)
อาการไม่พึงประสงค์
ร้อยละของการเกิ ดอาการไม่พึงประสงค์
P-value
Uptravi® (selexipag) ยาหลอก (placebo)
N= 575
N=577
ปวดศีรษะ
65.2
32.8
<0.001
ท้องเสีย
42.4
19.1
<0.001
คลื่นไส้
33.6
18.5
<0.001
ปวดขากรรไกร
25.7
6.2
<0.001
อาเจียน
18.1
8.5
<0.001
ปวดรยางค์
16.9
8.0
<0.001
ปวดกล้ามเนื้อ
16.0
5.9
<0.001
หายใจเหนื่อย
16.0
21.0
0.03
นอกจากนี้ พ บอาการไม่ พึ ง ประสงค์ ท่ี ต้ อ งหยุ ด
กา ร ศึ ก ษ า ใ นผู้ ป่ วยบา งร า ย ได้ แ ก่ เกิ ด โ ร ค ไทร อย ด์
(hyperthyroidism) (ร้ อ ย ล ะ 1.4 แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 0) โ ล หิ ต จา ง
(ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 5.4) ความดันโลหิตต่า (ร้อยละ 5.0 และ
ร้ อ ยละ 3.1) ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ selexipag และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ย าหลอก
ตามลาดับ
การเกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างยา
Selexipag และสารออกฤทธิ ์ ACT-333679 (active
metabolite) มีกระบวนการเมทาบอลิซมึ หลายขัน้ ตอน ส่วนใหญ่
จะเน้ น ศึ ก ษาที่ เ อนไซม์ cytochrome P450 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเปลีย่ นเมทาบอไลท์ให้ได้ P10 ซึ่งเป็ นเมทาบอไลท์
ทีไ่ ม่มฤี ทธิ ์ (inactive metabolite) แล้วขับออกทางอุจจาระต่อไป
(P10 เป็ นเมทาบอไลท์ท่พี บมากที่สุด โดยพบในอุจจาระร้อยละ
93) ซึ่ง พบว่ า CYP2C8 เป็ น เอนไซม์ห ลัก ในการเร่ ง ปฏิกิร ิย า
aromatic hydroxylation ใ ห้ ไ ด้ P10 ร ว ม ถึ ง UGT1A3 แ ล ะ
UGT2B7 เป็ นเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริ ยิ า glucuronidation ของ
สารออกฤทธิ ์ ACT-333678 ซึง่ จะเปลีย่ นสภาพผ่านกระบวนการ
เมทาบอลิซมึ อื่น ๆ ต่อไป จนสุดท้ายผ่านกระบวนการ aromatic

hydroxylation โดย CYP2C8 เช่นกัน สุดท้ายได้ P10 (inactive
metabolite) เพือ่ ขับออกทางอุจจาระต่อไป
กล่าวโดยสรุป คือ การให้ selexipag ร่วมกับยาที่มผี ล
ต่อเอนไซม์ CYP2C8 จะมีผลต่อการขจัด selexipag และ active
metabolite โดยการให้ยาคู่กบั CYP2C8 inhibitor จะทาให้การ
ขจัดยาลดลง ส่งผลเพิม่ ระดับ selexipag และ active metabolite
แต่หากให้ยาคู่กบั CYP2C8 inducer จะทาให้การขจัดยาเพิม่ ขึน้
ส่งผลลดระดับ active metabolite ดังข้อมูลแสดงต่อไปนี้
CYP2C8 inhibitors
การให้ selexipag ร่วมกับ gemfibrozil ซึ่งเป็ น strong
CYP2C8 inhibitor พบว่า จะเพิม่ ทัง้ ระดับ selexipag และ active
metabolite โดยเพิม่ ระดับยาในเลือดเป็ น 2 เท่า และเพิม่ ระดับ
active metabolite ประมาณ 11 เท่ า ดัง นั น้ ห้า มให้ selexipag
คู่กบั strong CYP2C8 inhibitor (ได้แก่ gemfibozil) สาหรับการ
ให้ย าคู่กับ moderate CYP2C8 inhibitor (ได้แ ก่ teriflunomide
และ deferasirox) อาจให้ ไ ด้ โ ดยแนะน าให้ ป รั บ ลดขนาด
selexipag เช่ น เริ่ม ต้น ขนาดยาต่ า และปรับ ลดขนาดยาจาก
วันละ 2 ครัง้ เหลือวันละ 1 ครัง้
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CYP2C8 inducers
การให้ selexipag ร่วมกับ rifampicin ซึง่ เป็ น CYP2C8,
UGT1A3 แ ล ะ UGT2B7 inducer มี ผ ล ท า ใ ห้ ร ะ ดั บ active
metabolite ลดลงเหลือครึ่งนึง ดังนัน้ แนะนาให้ปรับเพิ่มขนาด
selexipag เป็ น 2 เท่ า ในช่ ว งที่ไ ด้ย าคู่กับ rifampicin (Gnerre
et al., 2018, U.S. Food and Drug Administration, 2017)
ข้อมูลการศึกษาของ selexipag
Phase II
ข้ อ มู ล phase II (Simonneau et al., 2012) เ ป็ น
การศึกษาแบบ multicenter, randomized, double-blind เพื่อ ดู
ประสิทธิภาพของการให้ selexipag ในผูป้ ่ วยที่มภี าวะความดัน
หลอดเลือดแดงปอดสูงที่ยงั มีอาการ (symptomatic pulmonary
arterial hypertension) โดยการศึกษานี้คดั เลือกผูป้ ่ วยที่มี PVR

> 400 dyn·s·cm-5 และได้ร ับ ERA และ/หรือ PDE5-i มาก่ อ น
แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีไ่ ด้ selexipag และกลุ่มทีไ่ ด้ยา
หลอก โดยวัดผลการศึกษาหลัก (primary outcome) จากความ
เปลี่ยนแปลงของ PVR ที่ก่อนเริม่ ยา (baseline) และที่สปั ดาห์
ที่ 17 วิ เ คราะห์ ผ ลทั ้ง รู ป แบบ per-protocol (on treatment
analysis) และ all-treated test ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ป่ วยที่
ได้รบั selexipag มีค่า PVR ลดลงจาก baseline มากกว่ากลุ่มที่
ได้ย าหลอกอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ และเป็ น ไปในทิศ ทาง
เดี ย วกั น ทั ้ง per-protocol และ all-treated test ดั ง แสดงใน
รูปที่ 2 อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยในกลุ่มทีไ่ ด้รบั selexipag
ได้ แ ก่ ปวดศีร ษะ ปวดขากรรไกร ปวดรยางค์ และคลื่น ไส้
เป็ นต้น

รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของ PVR ก่อนเริม่ ยา และสัปดาห์ท่ี 17 A) per-protocol
B) all-treated test (Simonneau et al., 2012) CL = confidence limits,
PVR = pulmonary vascular resistance, TE = treatment effect
Phase III
ก า ร ศึ ก ษ า GRIPHON (Sitbon et al., 2015) เ ป็ น
การศึก ษาแบบ multicenter, randomized, double-blind เพื่อ ดู
ประสิทธิภาพของการให้ selexipag ในผูป้ ่ วยที่มภี าวะความดัน
หลอดเลือดแดงปอดสูงทีม่ ี PVR ≥ 400 dyn·s·cm-5 (≥ 5 Wood
units) และมี 6-minute walk distance ในช่วง 50-450 เมตร โดย
เป็ นผูป้ ่ วยได้รบั ERAs และ/หรือ PDE5-i ทีไ่ ม่ได้ปรับเปลีย่ นยา
(stable) อย่างน้อย 3 เดือน หรือเป็ นผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่ได้ร ับยาตาม
มาตรฐานการรักษามาก่อน โดยแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีไ่ ด้ selexipag และกลุ่มทีไ่ ด้ยาหลอก การปรับเพิม่ ขนาดยาจะ
ปรับใน 12 สัปดาห์ เริม่ จาก 200 ไมโครกรัม วันละ 2 ครัง้ และ
ปรับขนาดทุก 1 สัปดาห์ เพิม่ ครัง้ ละ 200 ไมโครกรัม วันละ 2

ครัง้ ปรับขนาดเพิม่ เรื่อย ๆ จนกระทังผู
่ ้ป่วยไม่สามารถทนต่อ
อาการไม่พงึ ประสงค์ได้ (ได้แก่ ปวดศีรษะ และปวดขากรรไกร
เป็ นต้น ) หากมีอาการดังกล่าวจะปรับลดขนาดยาลงทีละ 200
ไมโครกรัม ขนาดยาสูงสุดที่ให้ คือ 1600 ไมโครกรัม วันละ 2
ครัง้ ภายหลังปรับขนาดยาใน 12 สัปดาห์แล้ว ผูป้ ่ วยจะได้ขนาด
ยาดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ท่ี 26 หลังจากนัน้ สามารถปรับ
เพิม่ หรือลดขนาดยาต่อไป (individualized maintenance dose)
ติ ด ตามวัด primary outcomes จากเวลาในการเกิ ด ผลรวม
(time-to-event of composite event) ของอัต ราตายและภาวะ
แทรกซ้อนทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง
จากผูป้ ่ วย 1156 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รบั selexipag
574 ราย และกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาหลอก 582 ราย ค่าเฉลีย่ เวลาในการ
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ติด ตามผู้ป่ วยเท่ ากับ 70.7 และ 63.7 สัป ดาห์ ในกลุ่ ม ที่ได้รบั
selexipag และกลุ่ ม ที่ไ ด้ ย าหลอก ตามล าดับ ส าหรั บ ข้อ มู ล
พืน้ ฐานของผูป้ ่ วยทัง้ 2 กลุ่มพบว่าไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 48.1±15.37 ปี ค่าเฉลี่ย
ของระยะเวลาทีไ่ ด้รบั วินิจฉัยเป็ นภาวะความดันหลอดเลือดแดง
ปอดสูงเท่ากับ 2.4±3.62 ปี ผปู้ ่ วยส่วนใหญ่ไม่สามารถหาสาเหตุ
ของภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงได้ (idiopathic PAH)
ผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ จ ัด อยู่ ใ นระดับ ความรุ น แรงโรคตาม WHO
functional class III มีค่าเฉลี่ย 6-minute walk distance เท่ากับ
353.2±80.01 เมตร และส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม PDE5-i หรือ
PDE5-i ร่วมกับ ERAs

ผลการศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า selexipag ช่ ว ยลด
composite outcomes ได้ แ ก่ การตายและภาวะแทรกซ้ อ นที่
เกีย่ วข้องกับภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง ลงร้อยละ 40
(selexipag 27% vs placebo 41.6%; hazard ratio 0.60; 99%
CI 0.46 to 0.78; p<0.001) ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยผลดังกล่าว
มาจากการลดอัตราเข้านอนโรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับโรค และ
ชะลอการรุดหน้าของโรค แต่ไม่ลดอัตราตาย
อาการไม่พึง ประสงค์ท่ีพบในกลุ่ ม ที่ได้รบั selexipag
แสดงดังตารางที่ 1 ซึง่ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากทีส่ มั พันธ์กบั
การได้รบั prostacyclin ได้แก่ ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้ และ
ปวดขากรรไกร เป็ นต้น

รูปที่ 3 จากการศึกษา GRIPHON (Sitbon et al., 2015) แสดง Kaplan–Meier curves ของอัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคหลอดเลือดแดงปอดสูง (การรุดหน้าของโรค หรือการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะโรคแย่ลง)
จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า วท าให้ selexipag ได้ ร ับ การขึ้น
ทะเบียนยาจาก US Food and Drug Administration (FDA) ใน
การรักษาภาวะภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงเมื่อเดือน
ธั น วาคม พ.ศ. 2558 (U.S. Food and Drug Administration,
2015) และขึน้ ทะเบียนในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 (Food and Drug Administration Thailand, 2018)

ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย WHO functional class II-IV รู ป แ บ บ ย า
รับ ประทานเป็ น เม็ด film-coated ห้า มบดและหัก เม็ด ยา โดย
ขนาดยาเริ่ม ต้ น คือ 200 ไมโครกรัม วัน ละ 2 ครัง้ สามารถ
รับประทานพร้อมอาหารได้เพือ่ ลดอาการไม่พงึ ประสงค์ และเพิม่
ขนาดยาทีละ 200 ไมโครกรัม วันละ 2 ครัง้ ทุก ๆ 1 สัปดาห์ จน
ได้ขนาดยาสูงสุด คือ 1600 ไมโครกรัม วันละ 2 ครัง้ หรือขนาด
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถทนต่อยาได้
ผูป้ ่ วยที่มกี ารทางานของตับบกพร่องเล็กน้อย (ChildPugh A) ไม่ต้องปรับขนาดยา แต่หากใช้ในผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทางาน
ของตับบกพร่องปานกลาง (Child-Pugh B) แนะนาให้ลดขนาด
selexipag จากวันละ 2 ครัง้ เหลือวันละ 1 ครัง้ และห้ามใช้ยาใน

ข้อบ่งใช้และขนาดยาที่แนะนา
Selexipag ได้รบั การรับรองข้อบ่ง ใช้สาหรับรักษาโรค
ความดันหลอดเลือดแดงสูง เพือ่ ชะลอการรุดหน้าของโรคและลด
ความเสีย่ งในการเข้านอนโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะโรคแย่ลง
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ผู้ป่ วยที่มีก ารท างานของตับ บกพร่ อ งรุ น แรง (Child-Pugh C)
(Food and Drug Administration Thailand, 2018, U.S. Food
and Drug Administration, 2015)
บทบาทของ selexipag ในเวชปฏิ บตั ิ
จากแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ PAH ตาม 2015
European Society of Cardiology/European Respiratory
Society (ESC/ERS) (Galiè et al., 2016) ระบุแนวทางการใช้ยา
รักษา PAH แบบเจาะจง (specific drug therapy) ดังนี้
ผู้ป่ วยที่มีภ าวะ PAH ที่ต อบสนองต่ อ vasoreactivity
test ให้เริม่ calcium channel blocker (CCB)
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทา vasoreactivity test ได้ หรือไม่
ตอบสนอง พิจารณาเริม่ ยาตามความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ (การ
พยากรณ์โรค) ดังนี้
1. ผู้ ป่ วยที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ า ถึ ง ปานกลาง (มี WHO
functional class II-III) ให้เริ่ม monotherapy หรือ combination

therapy ตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 (WHO functional class
III อาจพิจารณาเป็ นความเสีย่ งสูงในผูป้ ่ วยบางราย)
2. ผู้ป่วยที่มีค วามเสี่ยงสูง (มี WHO functional class
IV) พิ จ า ร ณ า เ ริ่ ม combination therapy ร ว ม ถึ ง ใ ห้ IV
prostacyclin analogue ตามตารางที่ 3
หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าว พิจารณาให้ยา
2 ชนิด หรือ 3 ชนิดคู่กนั (double or triple sequential therapy)
ดังตารางที่ 4 และหากมีอาการแย่ลง ไม่ต อบสนองการรักษา
อาจพิจารณาการปลูกถ่ายปอด (lung transplantation)
จากแนวทางการรักษาตาม ESC/ERS 2015 จะเห็น
ว่าการใช้ selexipag สามารถให้เป็ นยาเดี่ยวในการรักษาภาวะ
PAH ในผู้ป่ วยความเสี่ย งต่ า ถึง ปานกลาง (WHO functional
class II-III) หรือให้เพิม่ ในผู้ป่วยที่ได้รบั ยากลุ่ม ERA และ/หรือ
PDE5-i อยู่แ ล้ว เพื่อ ช่ ว ยลดอัต ราตายและภาวะแทรกซ้อ นที่
เกีย่ วข้องกับภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง

ตารางที่ 2 ยาทีใ่ ช้รกั ษา PAH แบบเจาะจงในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถทา vasoreactivity ได้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่าถึงปานกลาง
ตามแนวทางรักษา ESC/ERS 2015 (Galiè et al., 2016)
ยาที่แนะนา
Phosphodiesterase type 5 inhibitors
Guanylate cyclase stimulators
Endothelin receptor antagonists
Prostacyclin analogues

IP receptor agonists

กลุ่มผู้ป่วยตามความความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (classa-levelb)
WHO-FC II
WHO-FC III
WHO-FC IV
Sildenafil (I, A)
Sildenafil (I, A)
Sildenafil (IIb, C)
Tadalafil (I, B)
Tadalafil (I, B)
Tadalafil (IIb, C)
Vardenafil (IIb, B)
Vardenafil (IIb, B)
Vardenafil (IIb, C)
Riociguat (I, B)
Riociguat (I, B)
Riociguat (IIb, C)
Ambrisentan (I, A)
Ambrisentan (I, A)
Ambrisentan (IIb, C)
Bosentan (I, A)
Bosentan (I, A)
Bosentan (IIb, C)
Macitentan (I, B)
Macitentan (I, B)
Macitentan (IIb, C)
IV epoprostenol (I, A)
IV epoprostenol (I, A)
IH iloprost (I, B)
IH iloprost (IIb, C)
IV iloprost (IIa, C)
IV iloprost (IIb, C)
SC treprostinil (I, B)
SC treprostinil (IIb, C)
IH treprostinil (I, B)
IH treprostinil (IIb, C)
IV treprostinil (IIa, C)
IV treprostinil (IIb, C)
PO treprostinil (IIb, B)
Beraprost (IIb, B)
Selexipag (I, B)
Selexipag (I, B)
-

IH = inhaled, IP = I-prostanoid, IV = intravenous, PO = per oral, SC = subcutaneous, WHO-FC = World Health Organization functional class
aClass of recommendation (I = แนะนาให้ใช้, IIa = ควรพิจารณาใช้, IIb = อาจพิจารณาให้ใช้, III = ไม่แนะนาให้ใช้)
bLevel of evidence (A = ข้อมูลจาก multiple randomized clinical trials หรือ meta-analyses, B = ข้อมูลจาก single randomized clinical trial หรือ large nonrandomized studies, C = Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective studies, registries)
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ตารางที่ 3 ยาทีใ่ ช้รกั ษา PAH แบบเจาะจงในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถทา vasoreactivity ได้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ตามแนวทางรักษา
ESC/ERS 2015 (Galiè et al., 2016)
กลุ่มผู้ป่วยตามความความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (classa-levelb)
WHO-FC II
WHO-FC III
WHO-FC IV
Ambrisentan + tadalafil (I, B)
Ambrisentan + tadalafil (I, B)
Ambrisentan + tadalafil (IIb, C)
Other ERA + PDE5-i (IIa, C)
Other ERA + PDE5-i (IIa, C)
Other ERA + PDE5-i (IIb, C)
Bosentan + sildenafil +
Bosentan + sildenafil +
IV epoprostenol (IIa, C)
IV epoprostenol (IIa, C)
Bosentan +
Bosentan +
IV epoprostenol (IIa, C)
IV epoprostenol (IIa, C)
Other ERA หรือ PDE5-i +
Other ERA หรือ PDE5-i +
SC treprostinil (IIb, C)
SC treprostinil (IIb, C)
Other ERA หรือ PDE5-i +
Other ERA หรือ PDE5-i +
other IV prostacyclin analogues (IIb, C) other IV prostacyclin analogues (IIb, C)
ERA = endothelin receptor antagonists, IV = intravenous, PDE5-i = phosphodiesterase type 5 inhibitors, SC = subcutaneous, WHO-FC =
World Health Organization functional class
aClass of recommendation (I = แนะนาให้ใช้, IIa = ควรพิจารณาใช้, IIb = อาจพิจารณาให้ใช้, III = ไม่แนะนาให้ใช้)
bLevel of evidence (A = ข้อ มู ล จาก multiple randomized clinical trials หรือ meta-analyses, B = ข้อ มู ล จาก single randomized clinical trial หรือ
large non-randomized studies, C = Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective studies, registries)

ตารางที่ 4 ยาสูตรผสม (sequential drug combination) ทีแ่ นะนาในการรักษา PAH ตามแนวทางรักษา ESC/ERS 2015
(Galiè et al., 2016)
กลุ่มผู้ป่วยตามความความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (classa-levelb)
WHO-FC II
WHO-FC III
WHO-FC IV
เพิม่ macitentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ macitentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ macitentan หลังการให้ sildenafil
(I, B)
(I, B)
(IIa, C)
เพิม่ riociguat หลังการให้ bosentan
เพิม่ riociguat หลังการให้ bosentan
เพิม่ riociguat หลังการให้ bosentan
(I, B)
(I, B)
(IIa, C)
เพิม่ selexipag หลังการให้ ERA และ/
เพิม่ selexipag หลังการให้ ERA และ/
เพิม่ selexipag หลังการให้ ERA และ/
หรือ PDE5-i (I, B)
หรือ PDE5-i (I, B)
หรือ PDE5-i (IIa, C)
เพิม่ sildenafil หลังการได้รบั epoprostenol เพิม่ sildenafil หลังการให้
(I, B)
epoprostenol (IIa, B)
เพิม่ IH treprostinil หลังการให้ sildenafil
เพิม่ IH treprostinil หลังการให้ sildenafil
เพิม่ IH treprostinil หลังการให้
หรือ bosentan (IIa, B)
หรือ bosentan (IIa, B)
sildenafil หรือ bosentan (IIa, C)
เพิม่ IH iloprost หลังการให้ bosentan
เพิม่ IH iloprost หลังการให้ bosentan
เพิม่ IH iloprost หลังการให้ bosentan
(IIb, B)
(IIb, B)
(IIb, C)
เพิม่ tadalafil หลังการให้ bosentan
เพิม่ tadalafil หลังการให้ bosentan
เพิม่ tadalafil หลังการให้ bosentan
(IIa, C)
(IIa, C)
(IIa, C)
เพิม่ ambrisentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ ambrisentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ ambrisentan หลังการให้
(IIb, C)
(IIb, C)
sildenafil (IIb, C)
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ตารางที่ 4 ยาสูตรผสม (sequential drug combination) ทีแ่ นะนาในการรักษา PAH ตามแนวทางรักษา ESC/ERS 2015
(Galiè et al., 2016) (ต่อ)
กลุ่มผู้ป่วยตามความความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต (classa-levelb)
WHO-FC II
WHO-FC III
WHO-FC IV
เพิม่ bosentan หลังการให้ epoprostenol
เพิม่ bosentan หลังการให้
(IIb, C)
epoprostenol (IIb, C)
เพิม่ bosentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ bosentan หลังการให้ sildenafil
เพิม่ bosentan หลังการให้ sildenafil
(IIb, C)
(IIb, C)
(IIb, C)
เพิม่ sildenafil หลังการให้ bosentan
เพิม่ sildenafil หลังการให้ bosentan
เพิม่ sildenafil หลังการให้ bosentan
(IIb, C)
(IIb, C)
(IIb, C)
ให้ยา 2 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
ให้ยา 2 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
ให้ยา 2 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
ให้ยา 3 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
ให้ยา 3 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
ให้ยา 3 ตัวสูตรอื่น (IIb, C)
เพิม่ riociguat หลังการให้ sildenafil
เพิม่ riociguat หลังการให้ sildenafil
เพิม่ riociguat หลังการให้ sildenafil
หรือ other PDE5-i (III, B)
หรือ other PDE5-i (III, B)
หรือ other PDE5-i (III, B)
ERA = endothelin receptor antagonists, IH = inhaled, IV = intravenous, PDE5-i = phosphodiesterase type 5 inhibitors, SC = subcutaneous, WHO-FC
= World Health Organization functional class
aClass of recommendation (I = แนะนาให้ใช้, IIa = ควรพิจารณาใช้, IIb = อาจพิจารณาให้ใช้, III = ไม่แนะนาให้ใช้)
bLevel of evidence (A = ข้อมูลจาก multiple randomized clinical trials หรือ meta-analyses, B = ข้อมูลจาก single randomized clinical trial หรือ large nonrandomized studies, C = Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective studies, registries)

บทสรุป
Selexipag เป็ นยารับประทานกลุ่มใหม่ท่อี อกฤทธิ ์เป็ น
selective IP receptor agonist เพื่อ ใช้ ใ นการรัก ษาผู้ ป่ วยที่ มี
ภ า ว ะ PAH โ ด ย มี WHO functional class II-IV ก า ร ใ ห้ ย า
สามารถใช้เป็ นยาเดี่ยว หรือให้เพิม่ เติมในผู้ป่วยที่ได้รบั ERA
และ/หรือ PDE-5i อยู่แล้ว ขนาดยาเริม่ ต้นในการรักษา คือ 200
ไมโครกรัม วันละ 2 ครัง้ และสามารถปรับขนาดยาเพิม่ ขึน้ จนได้
ขนาดยาสูงสุด คือ 1600 ไมโครกรัม วันละ 2 ครัง้ หรือจนถึง
ขนาดยาทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถทนต่อยาได้ อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บ
บ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้ และปวดขากรรไกร จาก
ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกของ selexipag แสดงให้เห็นว่ายามี
บทบาทส าคัญ ในการรัก ษาภาวะ PAH อย่ า งไรก็ ต าม ควร
ติดตามความปลอดภัยของยาในระยะยาวต่อไป
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