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บทคัดยอ
โรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รังเปนปญหาสําคัญโรคหนึง่ ทางสาธารณสุข ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากยังไมมวี คั ซีนสําหรับ
ใชในการปองกันโรค และในผูปวยที่ติดเชื้อแลวหากไมไดรับการรักษาผูปวยอาจเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ
ได ยาที่ใชเปนมาตรฐานในการรักษา (peginterferon-α รวมกับ ribavirin) มีการตอบสนองตอการรักษาที่
แตกตางกันในแตละบุคคลและผูปวยจํานวนมากจําเปนตองยุติการใชยาเนื่องจากอาการพิษจากยา ปจจุบันยา
กลุมใหมที่ใชในการตานไวรัสตับอักเสบซี (direct-acting antivirals; DAAs) ไดรับการพัฒนาเปนจํานวนมากและ
ไดรับการรับรองขึ้นทะเบียนยาจากองคการอาหารและยาในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหลายชนิด ยากลุมใหมนี้มี
ประสิทธิภาพทีด่ ใี นการรักษา แนวทางการดูแลรักษาผูป ว ยไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รังจึงมีการเปลีย่ นแปลง บทความ
วิชาการนีน้ าํ เสนอเกีย่ วกับระบาดวิทยาของการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี การวินจิ ฉัยและเปาหมายในการรักษา
แนวทางการรักษาทีเ่ ปนมาตรฐานในอดีต ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการตอบสนองตอการรักษา รวมถึงเภสัชพันธุศาสตร
ในโรคไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รัง โครงสรางของไวรัสตับอักเสบซี ยากลุม direct-acting antivirals และแนวทางการ
รักษาในปจจุบัน
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Abstract
Chronic hepatitis C virus infection presents a major problem for the public health because
there is no available vaccine, and patients who do not receive therapy may develop cirrhosis and
hepatocellular carcinoma. Drugs used in standard therapy (peginterferon-α and ribavirin) have different
effects on individuals, and many patients discontinue the drugs due to their toxicities. Currently, a
number of drugs in the new class of anti-hepatitis C virus (direct-acting antivirals; DAAs) have been
developed and some have already been approved by the U.S. Food and Drug Administration and
European Medicines Agency. This new class of drug has high efficacy, as a result, therapeutic
guidelines for chronic hepatitis C virus infection have changed. This article reviews the epidemiology
of hepatitis C virus infection, diagnosis and the goals of therapy, standard treatment guidelines in the
past, factors that affect the therapeutic response, including pharmacogenetics in chronic hepatitis C
virus infection, the structure of hepatitis C virus, direct-acting antivirals and the update of therapeutic
guidelines.
Keywords: Chronic Hepatitis C Virus Infection, Pharmacogenetics, Peginterferon, Ribavirin,
Direct-Acting Antivirals (DAAs)
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บทนํา

จะเปนโรคตับแข็ง (cirrhosis) ภายในระยะเวลา 20 ป
และเกิดมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) ซึง่ พบ
ไดประมาณรอยละ 2-4 ตอป (WHO, 2014) อยางไร
ก็ตามสําหรับประเทศไทยพบวาผูป ว ยทีเ่ ปนมะเร็งตับ
และเข า รั บ การรั ก ษาที่ ส ถาบั น มะเร็ ง แห ง ชาติ ใ น
ระหวางป พ.ศ. 2550-2552 ในผูปวยจํานวน 48 ราย
ทีไ่ ดรบั การตรวจหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี มีการติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบซีจาํ นวน 13 ราย (คิดเปนรอยละ 27.1)
(Proungvitaya et al., 2012)

ไวรัสตับอักเสบซีกอใหเกิดภาวะตับอักเสบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการติดเชื้อในระยะแรก
ผูป ว ยสวนใหญมกั ไมแสดงอาการและผูป ว ยประมาณ
รอยละ 15-45 สามารถกําจัดเชื้อออกจากรางกายได
เองภายในระยะเวลา 6 เดือนแมไมไดรับการรักษา
ขณะที่ผูปวยที่เหลือประมาณรอยละ 55-85 จะมีการ
ดําเนินของโรคเปนการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รัง
ซึง่ หากไมไดรบั การรักษาผูป ว ยประมาณรอยละ 15-30
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สายพันธุน ี้ 83.4 ลานคน (รอยละ 46.2 ของผูท ตี่ ดิ เชือ้
ไวรัสตับอักเสบซี) ทั้งนี้ประมาณหนึ่งในสามของผูที่
ติ ด เชื้ อ สายพั น ธุ นี้ พ บในแถบเอเชี ย ตะวั น ออก
สายพันธุที่ 3 เปนสายพันธุที่พบไดมากรองลงมา
(พบ 54.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 30.1) สําหรับ
สายพันธุท ี่ 2, 4 และ 6 พบรวมกันคิดเปนรอยละ 22.8
ของผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และสายพันธุที่ 5
พบไดนอ ยกวารอยละ 1 ในผูท ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
ซี สําหรับสายพันธุที่ 7 เปนสายพันธุที่เพิ่งถูกคนพบ
และรายงานเมือ่ ไมนาน โดยพบในชาวคองโกทีอ่ พยพ
มายังประเทศแคนาดา (Messina et al., 2015)
ไวรัสตับอักเสบซีในแตละสายพันธุพบวามี
การกระจายตามภูมิศาสตรโลก (world geography)
ดังนี้ สายพันธุที่ 1, 2 และ 3 พบการกระจายไดทั่วไป
สายพั น ธุ ที่ 4 พบได ม ากในแถบแอฟริ ก าและ
ตะวันออกกลาง สายพันธุที่ 5 พบไดมากในแถบ
แอฟริกาใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสายพันธุท ี่ 6
พบไดมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO,
2014) ทั้งนี้พบวาสายพันธุที่ 1 และ 3 ที่พบในหลาย
ประเทศไมขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ แตสายพันธุที่ 4
และ 5 พบเป น ส ว นใหญ ใ นประเทศที่ มี ร ายได ตํ่ า
(Messina et al., 2015)
สําหรับประเทศไทยสายพันธุที่พบไดมาก
ทีส่ ดุ คือสายพันธุ 3a (รอยละ 36.4) ตามดวยสายพันธุ
1a (รอยละ 19.9), 1b (รอยละ 12.6), 3b (รอยละ 9.7)
และ 2a (รอยละ 0.5) ตามลําดับ และสายพันธุที่ 6
(รวมทุกสายพันธุย อ ยทีพ่ บในไทย) พบไดรอ ยละ 20.9
โดยสายพันธุที่ 1 พบไดใกลเคียงทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย (รอยละ 27-36) ในขณะที่สายพันธุที่ 3
พบชุกชุมมากในภาคใต (รอยละ 53) ซึ่งใกลเคียงกับ
ประเทศมาเลเซียที่พบสายพันธุที่ 3 มากที่สุดเชนกัน
(รอยละ 61) แตเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบาน
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น ๆ พบวารูปแบบ
สายพันธุที่พบในประเทศไทยมีความแตกตางจาก
ประเทศเพื่อนบานคือ ลาว พมาและเวียดนามจะพบ

ระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบซี
สาเหตุหลักของการถายทอดเชื้อ (route of
transmission) ไวรัสตับอักเสบซีคือ การติดตอผาน
ทางกระแสเลือด โดยพบไดบอยในผูที่มีประวัติใช
ยาเสพติดชนิดฉีดและใชเข็มฉีดยารวมกัน (รอยละ 67)
ผู ที่ ไ ด รั บ เลื อ ดและผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเลื อ ดที่ มี ก ารปน
เปอนเชื้อ บุคคลที่สักหรือเจาะ (โดยมีความเสี่ยง
มากกวาบุคคลปกติทั่วไปที่ไมสักหรือเจาะ 2.24 เทา)
สําหรับการติดตอจากมารดาสูทารกในแมที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซีพบรอยละ 4-8 และพบสูงขึ้นเปน
รอยละ 17-25 หากแมมีภาวะติดเชื้อ HIV รวมดวย
สําหรับการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธกับผูที่มีเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซีพบไดนอ ยหรือแทบไมเปนปจจัยเสีย่ ง
ยกเวนกรณีไดรับเชื้อ HIV รวมดวย นอกจากนี้พบวา
การใชอปุ กรณสดู พนจมูกรวมกันเชนในผูท เี่ สพโคเคน
สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับเชื้อได (WHO,
2014)
ในป จ จุ บั น พบประชากรติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซีทั่วโลกประมาณ 185 ลานคน และเสียชีวิตป
ละ 350,000 คน โดยพื้นที่ที่พบประชากรติดเชื้อมาก
คือ เอเชียกลาง (Central Asia) เอเชียตะวันออก
(East Asia) และทวีปแอฟริกา (Africa) สําหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตพบอุบัติการณไดรอยละ 2 หรือ
คาดการณวา มีผตู ดิ เชือ้ ประมาณมากกวา 11 ลานคน
(WHO, 2014) สําหรับประเทศไทยพบอุบัติการณ
ประมาณรอยละ 2.2 โดยพบผูปวยมากในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือรอยละ 3.54 และ
3.24 ตามลําดับ สําหรับภาคกลางและภาคใตพบ
เทากันคือรอยละ 2.06 และภาคตะวันออกพบรอยละ
0.72 (Jatapai et al., 2010)
ไวรัสตับอักเสบซีสามารถแบงไดเปน 7 สาย
พันธุ (genotype) หลัก และในแตละสายพันธุส ามารถ
แบงเปนสายพันธุย อ ยไดอกี (subtype) โดยอุบตั กิ ารณ
ในการติดเชือ้ ของแตละสายพันธุค อื สายพันธุท ี่ 1 เปน
สายพันธุท พี่ บไดมากทีส่ ดุ ในโลก โดยพบวามีผตู ดิ เชือ้
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สายพันธุท ี่ 6 แพรระบาดมากทีส่ ดุ (รอยละ 45-95) ใน
ขณะที่ สิ ง คโปร แ ละอิ น โดนี เ ซี ย พบสายพั น ธุ ที่ 1b
แพรระบาดมากที่สุด (รอยละ 47-91) และฟลิปปนส
พบเป น สายพั น ธุ 1a มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 71)
(Wasitthankasem et al., 2015)
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีมคี วามไวตอยาทีใ่ ชใน
การรักษาแตกตางกันไปตามลักษณะของสายพันธุ ใน
การรักษาจึงมีความจําเปนที่ตองทราบสายพันธุที่กอ
ใหเกิดโรคในผูปวยกอนการรักษา
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สมาคมโรคตับแหงประเทศไทย ไดแนะนําใหผูที่พบ
ผลบวกตอการตรวจแอนติบอดีตอ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
ซีทําการตรวจหาปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซีในเลือดเพิ่มเติมเพื่อเปนการยืนยันการติด
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี จากนัน้ หากพบมีการติดเชือ้ จริง
ใหทาํ การตรวจหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอและบี และเชือ้
ไวรัส HIV รวมดวย รวมถึงประเมินสภาวะการทํางาน
ของตับ และโรคอืน่ ๆ ทีผ่ ปู ว ยอาจมี จากนัน้ ใหทาํ การ
ตรวจสายพันธุไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotype)
เพื่อเปนแนวทางในการรักษาผูปวยตอไป ทั้งนี้ใน
ผูปวยที่ไมพบสาเหตุของภาวะตับอักเสบเรื้อรังแมวา
การทดสอบภูมิคุมกันเบื้องตนจะใหผลลบ ใหทําการ
ตรวจหาปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีใน
เลือด (แผนภูมิแสดงดังรูปที่ 1)

การวินจิ ฉัยและเปาหมายของการรักษาโรค
ไวรัสตับอักเสบซี
แนวทางการดูแลรักษาผูป ว ยไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรังในประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดทําโดย

การตรวจวัดระดับภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV antibody testing)
ใหผลลบ (nonreactive; anti-HCV-negative)

reactive; anti-HCV-positive)

ตรวจวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด
(HCV RNA testing)
ตรวจพบ (detected)

ตรวจไมพบ (not detected)
ตรวจวัดปริมาณ RNA ซํ้าอีกครั้งที่ 6
เดือน หมายเหตุ European Association
for the Study of the Liver (2015) แนะนํา
ใหตรวจซํ้าที่ 3 เดือน ถาไมพบใหหยุด
ติดตามได เนือ่ งจากอาจเกิดจากภาวะผล
บวกปลอม (false positive) หรือหายจาก
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแลว

ประเมินสภาวะการทํางานของตับและ
พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น

ตรวจสายพันธุเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotype) เพื่อวางแนวทางการรักษา
ยุติการตรวจวิเคราะห แตสําหรับผูปวยที่ไมพบสาเหตุของภาวะตับอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะในผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูติดเชื้อ
HIV หรือผูที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน ควรไดรับการตรวจวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด แมวาการตรวจวัด
ระดับภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะใหผลลบ

รูปที่ 1 แนวทางการวินิจฉัยผูปวยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
4
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โดยทั่วไปเปาหมายของการรักษาโรคไวรัส
ตับอักเสบซีคือ การลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะ
แทรกซอนที่เกิดขึ้นกับตับ อาทิเชน ภาวะตับอักเสบ
ผังพืดที่ตับ ตับแข็งและมะเร็งตับ เปนตน โดยการ
ใหการรักษาแกผปู ว ยจนกระทัง่ ตรวจไมพบ RNA ของ
เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี (ด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามไว
ไมนอ ยกวาหรือเทากับ 15 IU/mL สําหรับกลุม ประเทศ
สหภาพยุโรป และไมนอยกวาหรือเทากับ 25 IU/mL
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริการวมทัง้ ประเทศไทย) ใน
เลือดที่ 12 สัปดาห (SVR 12) หรือที่ 24 สัปดาห
(SVR 24) ภายหลังการหยุดการรักษาหรือที่เรียกวา
sustained virological response (SVR) (สมาคมโรค
ตับแหงประเทศไทย, 2558; European Association
for the Study of the Liver, 2015; AASLD/IDSA/
IAS-USA, 2015) โดยพบวาในผูป ว ยทีส่ ามารถเขาถึง
SVR ไดนั้น มากกวารอยละ 99 จะยังคงไมพบเชื้อ
แมวา เวลาผานไปเกือบ 4 ป ซึง่ ในทีน่ อี้ าจพิจารณาได
วาผูป ว ยเหลานีห้ ายจากการติดเชือ้ แลว (Swain et al.,
2010) นอกจากนี้จากขอมูลการศึกษาตาง ๆ พบวา
หากผูป ว ยสามารถเขาถึง SVR ไดจะชวยลดอัตราการ
เกิดมะเร็งตับไดรอยละ 70 และลดอัตราการเสียชีวิต
ทีม่ เี หตุผดิ ปกติจากตับหรือตองไดรบั การปลูกถายตับ
ไดรอยละ 90 (AASLD/IDSA/IAS-USA, 2015)

et al., 2006) ซึ่งการใช peginterferon-α รวมกับ
ribavirin นี้เปนแนวทางการรักษาที่เปนมาตรฐาน
ที่ใชในการรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบซีตั้งแตป ค.ศ.
2002 (National Institutes of Health, 2002)
จนกระทั่งองคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกาได
มีการอนุมัติยาในกลุม direct-acting antivirals ในป
ค.ศ. 2011 (boceprevir และ telaprevir) และการ
พัฒนายาในกลุม นีอ้ ยางตอเนือ่ งสงผลใหผปู ว ยสามารถ
เขาถึง SVR ไดสงู ขึน้ โดยเมือ่ ใชยารวมกันภายในกลุม
direct-acting antivirals พบวาผูปวยสามารถเขาถึง
SVR รอยละ 94-95 (Kowdley et al., 2014; Lawitz
et al., 2014) แนวทางการรักษาใหมในปจจุบันจึงมี
การเปลีย่ นแปลงจากเดิมซึง่ หลายสูตรการรักษาไมได
ใช peginterferon-α รวมในการรักษา (Interferon-free
based regimen) (AASLD/IDSA/IAS–USA, 2015;
European Association for the Study of the Liver,
2015)
โดยทั่วไปการให peginterferon-α รวมกับ
ribavirin ในผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ
1 จะได SVR ประมาณรอยละ 42-52 และในผูปวยที่
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ 2 หรือ 3 จะได SVR
ที่สูงกวาคือประมาณรอยละ 76-84 (Pawlotsky,
2006) อยางไรก็ตามพบวาผูปวยรอยละ 10-20 ที่ได
รับยาทั้ง 2 ชนิดดังกลาวมีความจําเปนตองยุติการ
รักษาเนือ่ งจากเกิดอาการพิษจากการใชยา และผูป ว ย
รอยละ 20-30 จําเปนตองไดรับการปรับขนาดยาให
เหมาะสม (Manns et al., 2006) โดยผลขางเคียงที่
มักพบจาก peginterferon-α คือ
- การกดการทํางานของไขกระดูก โดย
เฉพาะการกอใหเกิดภาวะ neutropenia ซึ่งแนวทาง
การแกไขคือการให granulocyte macrophage-colony
stimulating factor (GM-CSF) แกผูปวยระหวางการ
รักษาดวย peginterferon-α
- กลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (flu-like
symptoms) เช น อาการไข หนาวสั่ น ปวดศี ร ษะ

แนวทางการรักษาที่เปนมาตรฐานในอดีต
: ปญหาและอุปสรรคที่พบ
แนวทางการรักษาผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซีในอดีตคือการใช interferon-α เปนตัวยารักษาเพียง
อยางเดียว (monotherapy) ซึง่ ได SVR ประมาณรอยละ
5-20 ตอมาจึงมีการใช interferon-α รวมกับ ribavirin
ทําใหได SVR เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40-50 จนกระทั่งมี
การปรับปรุง interferon โดยมีการเติม polyethylene
glycol (PEG) ซึง่ เปนโพลีเมอรชนิดหนึง่ ทีล่ ะลายนํา้ ได
ทําใหคณ
ุ สมบัตทิ างดานเภสัชจลนศาสตรของยาดีขนึ้
และทําใหได SVR เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54-63 (Manns
5
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ปวดขอ ปวดเมื่อยตามตัว ซี่งมักพบในสัปดาหแรก
ของการรักษาและอาการจะคอยทุเลาลงในสัปดาห
ตอมา อยางไรก็ตามอาการดังกลาวสามารถปองกัน
หรื อ ลดผลข า งเคี ย งได โ ดยการให ย าลดไข เ ช น
พาราเซตามอล
- ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และประสาท
(neuropsychiatric disorders) โดยเฉพาะการเกิด
ภาวะซึมเศรา (depression) ซึ่งพบไดรอยละ 20-30
ทั้ ง นี้ พ บว า การให ย าต า นซึ ม เศร า กลุ ม selective
serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) อาจสามารถ
ชวยลดอาการดังกลาวได
- ภาวะภู มิ ต า นทานเนื้ อ เยื่ อ ตนเอง
(autoimmune syndromes) โดยเฉพาะการเกิ ด
autoimmune thyroiditis ซึ่งพบไดรอยละ 20
สํ า หรั บ ผลข า งเคี ย งที่ พ บจาก ribavirin
ที่เปนปญหาหลักคือการกอใหเกิดภาวะซีดเนื่องจาก
เซลลเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic anemia) ซึ่ง
แนวทางการแกไขคือการให erythropoietin แกผปู ว ย
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ทางพันธุกรรมของไวรัสนี้อาจทําใหเชื้อไวตอยาที่ใช
ในการรักษาไดแตกตางกัน
3. ปริมาณของไวรัสเริม่ ตนกอนการรักษา
(baseline viral load) โดยปริมาณไวรัสทีพ่ บในผูป ว ย
กอนเริม่ ตนการรักษาหากพบมากกวา 800,000 IU/mL
จะตอบสนองตอการรักษานอยกวาผูปวยที่พบไวรัส
เริ่มตนนอยกวา 800,000 IU/mL
4. จลนศาสตรของไวรัส พบวาหากไวรัส
สามารถถูกกําจัดใหมีปริมาณที่ลดลงจนไมสามารถ
ตรวจพบไดภายใน 4 สัปดาหแรกของการรักษา (เรียก
วา rapid virologic response; RVR) จะมีโอกาสสูงที่
ผูปวยจะเขาถึง SVR (มากกวารอยละ 85)
สําหรับปจจัยดานผูปวย (host factors) นั้น
พบวาหากผูปวยเปนเพศหญิง อายุนอย นํ้าหนักตัว
และค า ดั ช นี ม วลกายที่ ตํ่ า มี ร ะดั บ low-density
lipoprotein cholesterol (LDL-C) ทีส่ งู ไมไดมเี ชือ้ ชาติ
แอฟริกัน-อเมริกัน ไมพบการดื้ออินซูลิน ไมพบการ
เกิดผังผืดทีต่ บั (liver fibrosis) ไมมโี รคทีเ่ ปนรวมดวย
เชน การติดเชื้อ HIV และ/หรือ HBV และไมดื่ม
แอลกอฮอล จะมีการตอบสนองตอการรักษาที่ดีกวา
ผูที่มีปจจัยตางๆ ตรงขามกับที่กลาวมาขางตน
ทั้งนี้นอกจากปจจัยดานผูปวยที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตนแลว พบวาความแตกตางทางดาน
พันธุกรรมของผูปวยมีความสัมพันธกับความไวตอ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและประสิทธิภาพในการ
รักษาโดยการใช peginterferon-α รวมกับ ribavirin
เชนกัน

ปจจัยทีเ่ กีย่ วของตอการตอบสนองตอการ
รักษาดวย peginterferon-α รวมกับ ribavirin
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการรักษา
โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังอาจสามารถแบงกวาง ๆ
ไดเปน 2 ปจจัย (Gao et al., 2004; Asselah et al.,
2010; Gatselis et al., 2014) คือปจจัยดานเชื้อไวรัส
(viral factors) และปจจัยดานผูปวย (host factors)
โดยปจจัยดานเชื้อไวรัสเชน
1. สายพั น ธุ ข องไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ซึ่ ง
พบวาสายพันธุที่ 1 และ 4 เปนสายพันธุที่รักษายาก
(SVR รอยละ 50 และ 65 ตามลําดับ) ในขณะที่สาย
พันธุที่ 2 และ 3 รักษาไดงายกวา (SVR รอยละ 80)
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ไวรัส ซึ่งไวรัสสามารถแบงตัวและเกิดการกลายพันธุ
ไดเร็วทําใหเกิดกลุมของไวรัสที่มีลักษณะพันธุกรรม
ไดหลายแบบทีเ่ รียกวา quasispecies ซึง่ ความแตกตาง

เภสัชพันธุศาสตรและโรคไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรัง
การศึ ก ษาทางพั น ธุ ก รรมแบบ genome
wide association studies (GWAS) จากสี่คณะวิจัย
พบการศึกษาที่สอดคลองกันวาความแตกตางทาง
พันธุกรรมบริเวณยีน IL28B มีความสัมพันธกับการ
ตอบสนองตอการรักษาดวยยา peginterferon-α รวม
6
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กับ ribavirin (Ge et al., 2009; Suppiah et al., 2009;
Tanaka et al., 2009; Rauch et al., 2010) และตอ
มาในภายหลังไดมีงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติมอีกเปน
จํานวนมาก Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) จึงไดรวบรวมขอมูลและ
เสนอแนะวาการตรวจความแตกตางทางพันธุกรรม
บริเวณยีน IL28B สามารถนํามาใชทํานาย (strong
predictor) ถึงการตอบสนองตอการรักษาในผูปวยที่
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่ไดรับการรักษาดวย
peginterferon-α เปนหลัก โดยในผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบซีสายพันธุ 1 ทีม่ ผี ลการตรวจทางพันธุกรรม
เปนไปในทางที่ตอบสนองตอการรักษา (favorable
response genotype) พบวามีโอกาสทีจ่ ะเขาถึง SVR
รอยละ 70 เมื่อรักษาดวย peginterferon-α รวมกับ
ribavirin และเพิ่มเปนรอยละ 90 เมื่อมีการเพิ่มยาใน
กลุม protease inhibitor รวมดวย สําหรับผูปวยที่ติด
เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ 1 ทีม่ ผี ลการตรวจทาง
พันธุกรรมเปนไปในทางไมตอบสนองตอการรักษา
(unfavorable response genotype) พบวาโอกาสทีจ่ ะ
เข า ถึ ง SVR มี เ พี ย งร อ ยละ 30 เมื่ อ รั ก ษาด ว ย
peginterferon-α รวมกับ ribavirin และเพิ่มเปน
รอยละ 60 เมือ่ มีการเพิม่ ยาในกลุม protease inhibitor
รวมดวย อยางไรก็ตาม CPIC ไดใหขอ แนะนําเพิม่ เติม
วา การตรวจทางพันธุกรรมแตเพียงอยางเดียวไมได
เปนขอมูลสําหรับการใชในการตัดสินใจวาจะรักษา
ผูปวยหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมของยีน IL28B ทุกรูปแบบสามารถตอบ
สนองตอการรักษาได และความแตกตางของผลลัพธ
ในการตอบสนองต อ การรั ก ษาในแต ล ะรู ป แบบ
พันธุกรรมนั้นพบวาจะลดลงเมื่อมีการใชยาในกลุม
protease inhibitor รวมดวย ดังนั้นการพิจารณาถึง
การตอบสนองตอการรักษาอาจตองคํานึงถึงปจจัยอืน่
รวมดวย (Muir et al., 2014)
การตรวจความแตกต า งทางพั น ธุ ก รรม
บริเวณยีน IL28B คือการตรวจเพื่อหาลําดับเบสที่มี

ความแตกตางกัน (single nucleotide polymorphism;
SNP) บริเวณยีน IL28B ซึง่ ทีม่ หี ลักฐานทางวิทยาศาสตร
สนับสนุนชัดเจนและไดรบั ความนิยมมี 2 ตําแหนงคือ
rs12979860 และ rs8099917 (โดยหากพบลําดับเบส
เปน CC และ TT ตามลําดับจะแสดงลักษณะทาง
พันธุกรรมในเชิงตอบสนองตอการรักษาทีด่ )ี (Muir et al.,
2014) โดยยีน IL28B (หรือชื่ออยางเปนทางการคือ
Interferon, Lamda-3; IFNL3) อยูบนโครโมโซมคูที่
19 ทําหนาที่สรางโปรตีน interferon-λ 3 (IFN -λ 3)
ซึ่งถูกกระตุนใหสรางโดยไวรัสและมีคุณสมบัติในการ
ตอตานไวรัสเชนเดียวกับ interferon-α แตแตกตางที่
การแสดงออกของยีนนีไ้ มไดพบในเซลลตา ง ๆ ทัว่ ไป
แตจะพบสูงทีเ่ ซลลตบั และเซลลเนือ้ เยือ่ บุผวิ (epithelial
cell) (Witte et al., 2010)
แม ว า กลไกระหว า งความแตกต า งทาง
พันธุกรรมที่พบบริเวณยีน IL28B กับการตอบสนอง
ตอการรักษาในผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีเรือ้ รัง
ที่ไดรับการรักษาดวย peginterferon-α ยังไมทราบ
แนชัดและตองมีการศึกษาตอไป แตนักวิจัยพบวา
ความแตกตางระหวางพันธุกรรมมีความสัมพันธกับ
การแสดงออกของ interferon stimulated genes
(ISG) โดยพบวาลําดับเบสที่ตําแหนง rs12979860
หากพบเปน CC และที่ตําแหนง rs8099917 หากพบ
เปน TT จะมีการแสดงออกของ interferon stimulated
genes (ISG) ที่ตํ่าและตอบสนองตอการรักษาดวย
interferon-α ดี (SVR สูง) ในทางตรงกันขามหาก
พบวาทีต่ าํ แหนง rs12979860 มีลาํ ดับเบสเปน TT หรือ
TC และที่ตําแหนง rs8099917 เปน GG หรือ GT จะ
มีการแสดงออกของ interferon stimulated genes
(ISG) ทีส่ งู และตอบสนองตอการรักษาดวย interferon-α
ไมดี (SVR ตํ่า) (Urban et al., 2010; Honda et al.,
2010)
อยางไรก็ตามจากการวิจยั แบบการทบทวน
เอกสารอยางเปนระบบ (systematic review) และการ
วิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) พบวาความแตกตาง
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พันธุกรรมบริเวณยีน ITPA ที่ตําแหนง rs1127354
และตําแหนง rs7270101 มีความสัมพันธกับการเกิด
ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกจากการใช ribavirin
โดยเฉพาะในผูที่มีลําดับพันธุกรรมบริเวณดังกลาว
เปน CC และ AA ตามลําดับ ดังนั้นการตรวจลักษณะ
ทางพันธุกรรมของผูปว ยที่จําเปนตองไดรับ ribavirin
ที่บริเวณยีน ITPA จะเปนประโยชนในการหลีกเลี่ยง
ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกและเพิ่มความรวมมือ
ในการใช ribavirin มากขึ้น (Pineda-Tenor et al.,
2015)
จากข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ
peginterferon-α และผลขางเคียงจากการใชยาซึ่ง
พบไดบอยดังที่ไดกลาวในขางตน รวมถึงการบริหาร
ยาที่จําเปนตองฉีดเทานั้น ปจจุบันจึงไดมีการพัฒนา
ยาใหมในกลุม direct-acting antivirals และกอใหเกิด
แนวทางการรั ก ษาใหม ใ นป จ จุ บั น ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะ
แนะนําใหใชยาในกลุม direct-acting antivirals เปน
ยารั ก ษาหลั ก ดั ง นั้ น การตรวจความแตกต า งทาง
พันธุกรรมทีพ่ บบริเวณยีน IL28B จะไมเกิดประโยชน
หากผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไมไดถูกรักษา
ดวย peginterferon-α (Interferon-free regimen) ทัง้ นี้
เนื่องจากไมสามารถใชในการทํานายถึงประสิทธิภาพ
ในการรักษาได (Jensen and Pol, 2012; European
Association for the Study of the Liver, 2015)

ทางพั น ธุ ก รรมที่ พ บบริ เ วณยี น IL28B นี้ มี ค วาม
สัมพันธกับความสามารถในการกําจัดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซีออกจากรางกายโดยธรรมชาติ (the natural
clearance of HCV) และประสิทธิภาพในการรักษา
ดวย interferon-α แตความสามารถในการทํานายขึน้
กับสายพันธุของไวรัสตับอักเสบซี (Jiménez-Sousa
et al., 2013; Cariani et al., 2015) และเชื้อชาติของ
ผูปวย (Jiménez-Sousa et al., 2013) โดยพบวา
ความแตกตางของลําดับเบสที่ตําแหนง rs12979860
และตําแหนง rs8099917 สามารถทํานายไดดีหาก
ผูปวยติดเชื้อสายพันธุที่ 1 และ 4 แตความสามารถ
ดังกลาวจะลดลงเกือบ 3 เทาหากผูปวยติดเชื้อสาย
พันธุที่ 2 และ 3 และความแตกตางของลําดับเบสที่
ตําแหนง rs12979860 จะใชทํานายในชาวคอเคเชียน
ไดดี ในขณะทีค่ วามแตกตางของลําดับเบสทีต่ าํ แหนง
rs8099917 จะใชทํานายในชาวเอเชียตะวันออกไดดี
กวา ดังนั้นการตรวจความแตกตางทางพันธุกรรมที่
พบบริเวณยีน IL28B เพือ่ ทํานายประสิทธิภาพในการ
รักษาดวย peginterferon-α ในผูป ว ยชาวไทยอาจตอง
อาศัยขอมูลจากการวิจยั ในประชากรชาวไทย ดังตัวอยาง
การเกิ ด อาการแพ ย าแบบ Stevens-Johnson
syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis
(TEN) จาก carbamazepine ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ยีน HLA-B*1502 และพบมากในชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต แตไมสามารถทํานายไดในชาวญี่ปุนหรือ
ชาวตะวันตก เปนตน (Tangamornsuksan et al., 2013)
และนอกจากนีส้ ายพันธุไ วรัสตับอักเสบซีทพี่ บไดมาก
ในประเทศไทยคือสายพันธุ 3a (พบรอยละ 36.4)
นอกจากความแตกตางทางพันธุกรรมทีพ่ บ
บริเวณยีน IL28B มีความสัมพันธกบั ความสามารถใน
การกําจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีออกจากรางกายโดย
ธรรมชาติและประสิทธิภาพในการรักษาดวย interferon-α
แลว ผลการวิจยั แบบการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis)
โดย Pineda-Tenor และคณะ (2015) ซึ่งรวบรวม
ข อ มู ล จาก 29 งานวิ จั ย พบว า ความแตกต า งทาง

โครงสรางของไวรัสตับอักเสบซีและยากลุม
Direct-Acting Antivirals (DAAs)
ไวรัสตับอักเสบซีจัดเปน single positivestranded enveloped RNA virus โดยอยูใน Family
Flaviviridae และ genus Hepacivirus ไวรัสจะมีขนาด
อนุภาคประมาณ 50 นาโนเมตร ซึ่งภายในอนุภาคจะ
ประกอบดวย RNA genome ความยาวประมาณ 9.6
กิโลเบสอยูภายใน nucleocapsid และหอหุมดวยชั้น
ไขมัน (lipid bilayer membrane หรือ envelope) และ
ภายในชัน้ ไขมันนีจ้ ะมี transmembrane glycoprotein
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ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

ทีเ่ รียกวา E1 และ E2 แทรกอยูซ งึ่ ทําหนาทีเ่ กีย่ วของ
กับกระบวนการเขาสูเ ซลล (viral entry) และกระบวนการ
หลอมรวมไวรัสกับเซลลโฮสต (viral fusion) ซึ่งเซลล
สวนใหญที่ไวรัสเขาไปบุกรุกและเพิ่มจํานวนคือเซลล
ตับของมนุษย อยางไรก็ตามมีการพบวาไวรัสสามารถ
บุกรุก peripheral blood mononuclear cell และเซลล
ในระบบประสาทสวนกลางได โดยวงจรชีวติ ของไวรัส
ตับอักเสบซี ตั้งแตขั้นตอนการบุกรุกเขาสูเซลลโฮสต
และการถูกปลดปลอยออกจากเซลลโฮสตอาจแบง
เปนขั้นตอนไดดังนี้ (Chevaliez and Pawlotsky,
2006; Kalinina and Dmitriev, 2015)
1. เกิดการจับกันระหวางไวรัสและ receptors
ที่บริเวณผิวของเซลลโฮสตโดยเชื่อวา low-density
lipoprotein receptors (LDLRs) และ glucosaminoglycans (GAGs) เปนปจจัยสําคัญเริ่มตนที่ไวรัสเขามา
จับที่บริเวณผิวของเซลลตับ จากนั้นไวรัสจะจับกับ
scavenger receptor B1 (SCARB1), CD81, claudin
1 (CLDN1) และ occludin (OCLN) เพื่อเริ่มขั้นตอน
การแทรกเขาสูเซลล (penetration)
2. ไวรั ส เข า สู เ ซลล ข องโฮสต โ ดยผ า น
กระบวนการ endocytosis โดยอาศัยโปรตีน clathrin
3. เกิดกระบวนการหลอมรวม viral envelope กั บ เซลล โ ฮสต แ ละสาย RNA ของไวรั ส ถู ก
ปลดปลอยสู cytoplasm
4. มี ก ารสร า งโปรตี น สายยาวจากรหั ส
RNA ของไวรัส (translation) จากนัน้ จะมีกระบวนการ
ตัดแตงโปรตีน (post-translational processing) ไดเปน
โปรตีนของไวรัส 10 ชนิด ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการ
แบงตัวของไวรัส (replication) และสวนประกอบตาง ๆ
ของไวรัสรวมถึงการสรางโครงสรางผนังเมมเบรน
คลายกับ endoplasmic reticulum (ER) ซึ่งเรียกวา
membranous web
5. มีการสรางสาย negative-stranded
RNA ของไวรัส จากนัน้ จึงสรางสาย positive-stranded
RNA สําหรับไวรัสอนุภาคใหม (progeny)

6. สาย RNA ทีถ่ กู สรางขึน้ ใหมจะถูกหอหุม
ใน nucleocapsids และ envelope glycoproteins
7. อนุภาคของไวรัสที่เกิดขึ้นใหมนี้จะถูก
ขนสงออกนอกเซลลโฮสตโดย cellular secretory
pathway ซึ่งระหวางการขนสงนี้ไวรัสจะมีการพัฒนา
โครงสรางตาง ๆ จนสมบูรณ (เรียกกระบวนการนี้วา
virion maturation)
8. ไวรัสถูกปลดปลอยออกจากเซลลโฮสต
และพรอมที่จะบุกรุกเซลลอื่น ๆ ตอไป
จากรหั ส พั น ธุ ก รรมของเชื้ อ ไวรั ส (RNA
genome) เมื่อไวรัสอยูในเซลลโฮสตจะมีการสราง
โปรตีนเปนสายยาว (polyprotein) โดยอาศัยกลไกการ
สรางโปรตีนของเซลลโฮสตรว มดวย ซึง่ เมือ่ ถูกตัดโดย
เอนไซมของไวรัสและของโฮสตแลวจะไดโปรตีนของ
ไวรัส 10 ชนิดซึ่งแบงไดเปน structural protein คือ
core protein, envelope glycoproteins (E1 และ E2)
และ nonstructural protein คือ p7, NS2, NS3,
NS4A, NS4B, NS5A และ NS5B โดยโปรตีนแตละ
ชนิดมีหนาที่และบทบาทโดยยอดังนี้ (Kalinina and
Dmitriev, 2015)
- core protein เกี่ยวของกับการสราง
nucleocapsid, ขัน้ ตอนการเริม่ ตนบรรจุสารพันธุกรรม
(RNA genome) และการประกอบอนุภาคใหมของ
ไวรัส (virion assembly)
- envelope glycoproteins (E1 และ
E2) เกีย่ วของกับกระบวนการเขาสูเ ซลล (viral entry)
และกระบวนการหลอมรวมไวรัสกับเซลลโฮสต (viral
fusion) โดยสามารถจับกับ receptors ที่บริเวณผิว
เซลล ข องโฮสต เ ช น scavenger receptor B1
(SCARB1), CD81, claudin 1 (CLDN1), occludin
(OCLN) เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาโปรตีน E2 ของ
ไวรัสตับอักเสบสายพันธุ 1b เกีย่ วของกับกระบวนการ
สรางโปรตีน (translation process) ดวย

9

Chronic Hepatitis C Infection: Basic Knowledges, Drugs and Therapeutic Guidelines
Somwang Janyakhantikul

- p7 protein ทําหนาทีส่ ราง ion channel
ตาง ๆ ในผนังชัน้ ไขมัน ซึง่ เปนขัน้ ตอนจําเปนสําหรับ
การประกอบอนุภาคใหมของไวรัส (virion assembly)
- NS2 protein ทํ า หน า ที่ เ ป น zincdependent cysteic autoprotease และเกี่ยวของกับ
การควบคุมการประกอบอนุภาคใหมของไวรัส (virion
assembly)
- NS3 protein เปนโปรตีนที่ทําหนาที่
หลายชนิดเชน เปน serine protease ซึง่ เปนเอนไซม
ที่จําเปนสําหรับกระบวนการสรางสายโปรตีน (polyprotein) ของไวรัสตับอักเสบซีรวมถึงกระบวนการตัด
แตงโปรตีน (post-translational processing) และ
โปรตีนนี้ยังทําหนาที่เปนเอนไซม RNA helicase ซึ่ง
ทําหนาที่แยกสายไดทั้ง RNA และ DNA และจําเปน
สําหรับกระบวนการแบงตัวของไวรัส (replication)
- NS4A protein ทําหนาทีเ่ ปน cofactor
ของ NS3 protein
- NS4B protein เปนโปรตีนที่ทําหนาที่
ชักนําใหเกิดการสราง membranous web ซึ่งเปน
โครงสรางจําเปนสําหรับกระบวนการแบงตัวของไวรัส
(replication)
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- NS5A protein เปนโปรตีนทีใ่ ชสาํ หรับ
กระบวนการ viral RNA replication และการเจริญ
เติบโตของไวรัสรวมถึงเชื่อวาเกี่ยวของกับการดื้อตอ
interferon
- NS5B protein เปน RNA-dependent
RNA polymerase ซึ่งเปนเอนไซมที่ทําหนาที่ในการ
สรางสาย RNA ทั้งนี้พบวาโปรตีน NS3 และ NS5A
ของไวรัส รวมถึงโปรตีนของเซลลโฮสตเชน cyclophilin A
และ cyclophilin B มีผลตอการทํางานของเอนไซมนี้
ยากลุม direct-acting antivirals คือสาร
โมเลกุลที่ออกฤทธิ์โดยตรงตอไวรัสและกอใหเกิดการ
ขัดขวางกระบวนการแบงตัวเพือ่ เพิม่ จํานวนของไวรัส
ซึง่ ยาทีใ่ ชในปจจุบนั ออกฤทธิท์ ี่ nonstructural protein
โดยอาจสามารถแบงเปน 4 กลุมยอยตามกลไกและ
เปาหมายในการออกฤทธิ์ของยาคือ NS3/4A protease inhibitors (PIs), NS5B nucleos(t)ide
polymerase inhibitors (NIs), NS5B non-nucleoside
polymerase inhibitors (NNIs) และ NS5A inhibitors
ทั้งนี้คุณสมบัติของยากลุมตาง ๆ ตอเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซีแสดงดังตารางที่ 1 และรายละเอียดตัวอยาง
ยาภายในแตละกลุม รวมถึงยาสูตรผสมทีใ่ ชในแนวทาง
การรักษาปจจุบันแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของยาในกลุม direct acting antiviral agents ตอเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Liang and
Ghany, 2013; Kiser and Flexner, 2013; Pockros, 2015)
ยากลุม
Protease inhibitors

ประสิทธิภาพ
(efficacy)
ความครอบคลุมสายพันธุ
(genetic coverage)
การดื้อยาของเชื้อ
(drug resistance of virus)

สูง
(ขึ้นกับสายพันธุ)
แคบ
สูง

ยากลุม
ยากลุม
ยากลุม
Nucleos(t)ide
Non-nucleoside
NS5A inhibitors
polymerase
polymerase
inhibitors
inhibitors
ตํ่าถึงปานกลาง
สูง
ปานกลางถึงมาก
(ใกลเคียงกันทุกสายพันธุ) (ขึ้นกับสายพันธุ) (ตอตานไดหลายสายพันธุ)
กวาง
แคบ
กวาง
ตํ่า
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สูง

ตํ่า (ขึ้นกับสายพันธุ)

โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง: ความรูพื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา
สมหวัง จรรยาขันติกุล

ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

ยาในกลุ ม นี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ยาในรุ น แรกคื อ
พบการเกิดอันตรกิริยาระหวางยานอยกวา ขนาดยา
และจํานวนครัง้ ในการรับประทานยานอยกวา (simeprevir
รับประทาน 1 เม็ด 150 mg ตอวันพรอมอาหาร,
boceprevir รับประทาน 4 เม็ด (เม็ดละ 200 mg)
วันละ 3 เวลา และ telaprevir รับประทาน 3 เม็ด (เม็ดละ
375 mg) วันละ 2 เวลา) พบผลขางเคียงและอาการ
รุนแรงจากการใชยานอยกวา และมีความสามารถใน
การตานไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ 1 ไดดกี วา (Pockros,
2015)
นอกจากยาในกลุม direct-acting antivirals
แลว ยาตานไวรัสตับอักเสบซีอีกจํานวนมากกําลังอยู
ในชวงของการทดลองทางคลินิกระยะตาง ๆ รวมถึง
ยาในกลุมใหมที่เรียกวา host-targeting antivirals
อาทิเชน Cyclophilin A inhibitors, MiR122 inhibitors
และ HCV entry inhibitors เปนตน

โดยยาในกลุม direct-acting antivirals ทีไ่ ด
รับการรับรองและขึ้นทะเบียนยาจากองคการอาหาร
และยาแหงสหรัฐอเมริกาเปนลําดับแรก ๆ คือ boceprevir
และ telaprevir (เมื่อ 13/05/2011 และ 23/05/2011
ตามลําดับ) ยาทั้ง 2 ชนิดนี้จัดเปนยารุนแรกในกลุม
NS3/4A protease inhibitors (first-generation
protease inhibitors) อยางไรก็ตามปจจุบันยาทั้ง 2
ชนิด AASLD/IDSA/IAS–USA (2015) ไมแนะนําให
ใชแลวในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสาย
พันธุ (สายพันธุที่ 1-6) โดย telaprevir ไดยกเลิกการ
จําหนายแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Vertex Pharmaceuticals, 2014) และ boceprevir กําลังจะยุตกิ าร
จําหนายในสหรัฐอเมริกาในปลายเดือนธันวาคม 2558 นี้
(Merck, 2015) ยาที่ไดรับการพัฒนาและจัดเปนรุนที่
2 ของ NS3/4A protease inhibitors (second-generation protease inhibitors) คือ simeprevir ขอดีของ

11

Olysio®

NS3/4A protease
inhibitors

ชื่อการคา

กลุมยา

NS5A inhibitors

Daklinza®

Daclatasvir*

12

คาครึ่งชีวิตยา 10-13 ชัว่ โมงในอาสาสมัคร 12-15 ชั่วโมง
ที่ ไ ม ไ ด ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซี และ 41 ชั่วโมงใน
ผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซีซึ่งรับประทานยา
ขนาด 200 มิลลิกรัม

Exviera®

Dasabuvir
Harvoni®

Ledipasvir/Sofosbuvir

ใช ใ นผู ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซีสายพันธุ 1, 2, 3
หรื อ 4 โดยให ร ว มกั บ ยา
ตานไวรัสตับอักเสบชนิดอืน่

NS5A inhibitor (ombitasvir) และ
NS3/4A protease inhibitors (paritaprevir) สําหรับ ritonavir ไมไดมฤี ทธิ์
ยับยัง้ ไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง แตทาํ
หนาที่ชวยเพิ่มระดับยา paritaprevir
โดยผ า นกลไกการยั ง ยั้ ง เอนไซม
CYP3A

Viekirax®

Ombitasvir/Paritaprevir/
Ritonavir

0.4 ชัว่ โมงสําหรับ sofosbu- 6 ชั่วโมง
vir และ 27 ชั่วโมงสําหรับ
GS-331007 ซึ่งเปน active
metabolite

รับประทาน 1 เม็ด 250 mg
วันละ 2 ครั้งเชาและเย็นและ
ไม ใ ช เ ป น ยาเดี่ ย ว จํ า เป น
ตองใหรวมกับ ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir

47 ชั่ ว โมง (แสดงข อ มู ล ombitasvir 21-25 ชั่วโมง
เฉพาะยา ledipasvir)
paritaprevir 5.5 ชั่วโมง
ritonavir 4 ชั่วโมง

รับประทาน 1 เม็ด (90 mg รับประทาน 2 เม็ด (12.5 mg ombitasledipasvir และ 400 mg vir/75 mg paritaprevir/ 50 mg
sofosbuvir) วั น ละครั้ ง ritonavir) วันละครั้งพรอมอาหาร
พรอมอาหารหรือไมก็ได

ใช ใ นผู ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ ใช ใ นผู ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ ใชในผูที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสาย
อักเสบซีสายพันธุ 1 โดยให อักเสบซีสายพันธุ 1
พันธุ 1 และ 4 โดยใหรว มกับยา dasaร ว มกั บ ยาต า นไวรั ส ตั บ
buvir และ/หรือ ribavirin
อักเสบชนิดอื่น

Nucleotide analog NS5B Non-nucleoside NS5B NS5A inhibitor (ledipasvir)
polymerase inhibitors polymerase inhibitors
และ nucleotide NS5B
polymerase inhibitor (sofosbuvir)

Sovaldi®

Sofosbuvir*

ขนาดและวิธี รับประทาน 1 เม็ด 150 mg รับประทาน 1 เม็ด 60 mg รับประทาน 1 เม็ด 400 mg
การบริหารยา วันละครั้งพรอมอาหาร
วันละครั้งพรอมอาหารหรือ วันละครั้งพรอมอาหารหรือ
ไมก็ไดโดยรับประทานรวม ไมกไ็ ด
กับ sofosbuvir

ขอบงใชของยา ใช ใ นผู ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ ใช ใ นผู ที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซีสายพันธุ 1 และ 4 อักเสบซีสายพันธุ 3 โดยให
โดยใหรวมกับยาตานไวรัส รวมกับ sofosbuvir
ตับอักเสบชนิดอื่น

Simeprevir

ชื่อสามัญ
ทางยา

ตารางที่ 2 รายละเอียดตัวอยางยากลุม direct acting antivirals รวมถึงยาสูตรผสมที่ใชในแนวทางการรักษาปจจุบัน (ขอมูลจากเอกสารกํากับยา)
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Harvoni®

Viekirax®

Ombitasvir/Paritaprevir/
Ritonavir

อันตรกิริยา
กับยาอื่น

simeprevir เมแทบอลิซมึ
ผาน CYP3A ดังนัน้ ยาที่
มีฤทธิ์กระตุนหรือยับยั้ง
CYP3A4 อาจทํ า ให
ระดับยา simeprevir สูง
หรือตํ่าลงได
simeprevir มีฤทธิ์ยับยั้ง
OATP1B1/3 และ P-gp
ดั ง นั้ น ยาที่ เ ป น substrate ของเอนไซมดัง
กลาวเชน rosuvastatin
และ atorvastatin อาจมี
ระดับยาเพิ่มสูงขึ้น

หามใหรว มกับยาทีม่ ฤี ทธิ์
กระตุ น การทํ า งานของ
เอนไซม CYP3A อยาง
รุนแรง ซึ่งประกอบดวย
phenytoin, carbamazepine, rifampin,
และ St. John’s wort
daclatasvir เปน substrate ของ CYP3A ดังนัน้
ยาที่ มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ น หรื อ
ยับยัง้ CYP3A อาจทําให
ระดับยา daclatasvir สูง
หรือตํ่าลงได
daclatasvir มีฤทธิ์ยับยั้ง
OATP1B1/3 และ P-gp
ดั ง นั้ น ยาที่ เ ป น substrate ของเอนไซม ดั ง
กลาวอาจมีระดับยาเพิ่ม
สูงขึ้น

ยาที่กระตุนการทํางาน
ของเอนไซม P-gp ใน
ลําไสเชน rifampin และ
St. John’s wort อาจ
ทํ า ให ร ะดั บ ยาในเลื อ ด
ของ sofosbuvir ตํ่าลง
อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น
จึงไมแนะนําใหทานรวม
กับยาดังกลาว

ห า มให ร ว มกั บ ยา carbamazepine, phenytoin,
phenobarbital, efavirenz, nevirapine, etravirine, enzalutamide,
mitotane, rifampicin และ
St. John’s Wort ทั้งนี้
เพราะยาเหล า นี้ มี ฤ ทธิ์
กระตุ น การทํ า งานของ
เอนไซม ป านกลางถึ ง
รุ น แรงทํ า ให ร ะดั บ ยาใน
กระแสเลือดของ dasabuvir ลดลง
ยาทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การ ทํางาน
ของเอนไซม CYP2C8
อย า งรุ น แรง อาจทํ า ให
ระดับยา dasabuvir ใน
เลือดสูงขึ้น ดังนั้นหามให
รวมกับยาดังกลาว เชน
gemfibrozil

ledipasvir และ sofosbuvir
เปน substrates ของเอนไซม
P-gp และ BCRP ดังนั้น
ยาที่กระตุนการทํางาน
ของเอนไซม P-gp เชน
rifampin และ St. John’s
wort อาจทําใหระดับยา
ในเลือดของ ledipasvir
และ sofosbuvir ตํ่าลง
ดั ง นั้ น จึ ง ไม แ นะนํ า ให
ทานรวมกับยาดังกลาว

เหนื่อยลา (fatigue), ปวด เหนื่อยลา (fatigue), คลื่นไส เหนื่อยลา (fatigue),
ศีรษะ, คลืน่ ไส, นอนไมหลับ
ปวดศีรษะ
และภาวะซีด

หามใหรวมกับยาที่มีวิถีถูกทําลาย
ผาน CYP3A เปนหลักเทานั้น
หามใหรวมกับยา ที่มีฤทธิ์กระตุน
การทํางานของเอนไซมปานกลาง
หรือรุนแรงเชน carbamazepine,
phenytoin, phenobarbital, efavirenz,
nevirapine, etravirine, enzalutamide,
mitotane, rifampicin และ St.
John’s Wort เพราะจะทําใหระดับ
ยาของ ombitasvir, paritaprevir
และ ritonavir ตํา่ ลง หามใหรว มกับ
ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 อยาง
รุนแรงเนื่องจากจะทําใหระดับยา
paritaprevir สูงขึ้นได

เหนื่อยลา (fatigue), คลื่นไส

Exviera®

Ledipasvir/Sofosbuvir

อาการขางเคียง ภาวะไวตอแสงแดด (photo- ปวดศีรษะ, เหนื่อยลา
ที่พบบอย sensitivity) และผื่นคัน
(fatigue)

Sovaldi®

Daklinza®

Dasabuvir

ombitasvir รอยละ 90 ทางอุจจาระ
และรอยละ 2 ทางปสสาวะ
paritaprevir รอยละ 88 ทางอุจจาระ
และรอยละ 8.8 ทางปสสาวะ
ritonavir รอยละ 86.4 ทางอุจจาระ
และรอยละ 11.3 ทางปสสาวะ

Olysio®

ชื่อการคา

Sofosbuvir*

Daclatasvir*

การกําจัดยา รอยละ 91 ทางอุจจาระ และ รอยละ 88 ทางอุจจาระ และ ร อ ยละ 80 ทางป ส สาวะ รอยละ 94 ทางอุจจาระ
รอยละ 86 ทางอุจจาระ และ
นอยกวารอยละ 1 ทางปสสาวะ รอยละ 6.6 ทางปสสาวะ และรอยละ 14 ทางอุจจาระ และรอยละ 2 ทางปสสาวะ ร อ ยละ 1 ทางป ส สาวะ
(แสดงขอมูลเฉพาะยา ledipasvir)

Simeprevir

ชื่อสามัญ
ทางยา

ตารางที่ 2 รายละเอียดตัวอยางยากลุม direct acting antivirals รวมถึงยาสูตรผสมที่ใชในแนวทางการรักษาปจจุบัน (ขอมูลจากเอกสารกํากับยา) (ตอ)

ว. เภสัชศาสตรอีสาน
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โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง: ความรูพื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา
สมหวัง จรรยาขันติกุล
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Olysio®

Janssen and Medivir AB

อาจเกิดภาวะหัวใจเตน
ชาผิดปกติ (bradycardia)
ในผูท ไี่ ดรบั ยา sofosbuvir
รวมกับยา amiodarone
ควรระมั ด ระวั ง ในผู ที่
แพ ย าในกลุ ม ซั ล ฟา
เนือ่ งจากยามีโครงสราง
ซัลโฟนาไมดรวมดวย
ยังไมมขี อ มูลขนาดยาที่
เหมาะสมสําหรับผูป ว ย
ชาวเอเชียตะวันออก โดย
จากขอมูลการทดสอบ
ทางคลินิก ในขั้นตอน
การพัฒนายาในระยะที่
3 (phase III) พบวาผูป ว ย
ชาวเอเชียมีระดับยาใน
เลือดสูงกวาประชากร
อื่นทั้งหมด 3.4 เทา

ชื่อการคา

บริษัทผูผลิต

ขอมูลอื่น ๆ
เพิ่มเติม

อาจเกิดภาวะหัวใจเตน
ชาผิดปกติ (bradycardia)
ในผูท ไี่ ดรบั ยา sofosbuvir
รวมกับยา amiodarone

Bristol-Myers Squibb

Daklinza®

Daclatasvir*

อาจเกิดภาวะหัวใจเตน ชาผิดปกติ (bradycardia)
ในผูท ไี่ ดรบั ยา sofosbuvir
รวมกับยา amiodarone

Gilead Sciences

Sovaldi®

Sofosbuvir*

AbbVie

Exviera®

Dasabuvir

อาจเกิดภาวะหัวใจเตน
ชาผิดปกติ (bradycardia)
ในผูท ไี่ ดรบั ยา sofosbuvir
รวมกับยา amiodarone

Gilead Sciences

Harvoni®

Ledipasvir/Sofosbuvir

วันที่ผาน
22/11/2013 (FDA)
24/07/2015 (FDA)
6/12/2013 (FDA)
15/01/2015 (EMA)
10/10/2014 (FDA)
การรับรอง
* ขึ้นทะเบียนตํารับยาในประเทศไทยแลวโดยจัดอยูในประเภทยาใหม; FDA คือ Food and Drug Administration; EMA คือ European Medicines Agency

Simeprevir

ชื่อสามัญ
ทางยา

19/12/2014 (FDA)
15/01/2015 (EMA)

ผลิตภัณฑจดทะเบียนและจําหนาย
ในสหรัฐอเมริกาภายใตชื่อการคา
Viekira PAKTM โดยจะบรรจุตวั ยา
ผสมแบบ 1 เม็ดประกอบดวยตัว
ยา ombitasvir, paritaprevir, และ
ritonavir และแบบ 1 เม็ ด ที่
ประกอบดวยตัวยา dasabuvir

AbbVie

Viekirax®

Ombitasvir/Paritaprevir/
Ritonavir

ตารางที่ 2 รายละเอียดตัวอยางยากลุม direct acting antivirals รวมถึงยาสูตรผสมที่ใชในแนวทางการรักษาปจจุบัน (ขอมูลจากเอกสารกํากับยา) (ตอ)
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ยอมรับใหใชไดหากในพื้นที่นั้นไมมียาสําหรับการ
รักษาตามขอเสนอแนะ
ในกรณีที่มี sofosbuvir สมาคมโรคตับแหง
ประเทศไทย (2558) แนะนําใหรักษาผูปวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง สายพันธุ 1, 2, 3, 4 หรือ 6
ดวย sofosbuvir 400 mg วันละครั้ง รวมกับ ribavirin
รับประทานขนาด 800-1,000 mg ตามนํา้ หนักตัวของ
ผูปวย และฉีด peginterferon สัปดาหละ 1 ครั้ง
ทั้งหมดเปนเวลา 12 สัปดาห ซึ่งแนวทางการรักษานี้
European Association for the Study of the Liver
(2015) มีขอเสนอแนะสอดคลองเชนกัน แตแตกตาง
ในเรื่องปริมาณยาของ ribavirin คือ ใหผูปวยรับ
ประทานขนาด 1,000 mg สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนัก
นอยกวา 75 kg และ 1,200 mg สําหรับผูป ว ยทีม่ นี าํ้ หนัก
ตั้งแต 75 kg ขึ้นไป แต AASLD/IDSA/IAS–USA
(2015) แนะนําใหใชรกั ษาสําหรับผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบซีเรื้อรังสายพันธุ 3 เทานั้น และเสนอเปน
แนวทางการรักษาเลือกสําหรับผูปวยที่ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีเรื้อรังสายพันธุ 4, 5 และ 6 ในกรณีไมมี
ยาอื่นหรือผูปวยไมสามารถใชยาไดตามขอเสนอแนะ
แต ทั้ ง นี้ ไ ม แ นะนํ า ให ใ ช ใ นผู ป ว ยที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ
อักเสบซีเรื้อรัง สายพันธุ 1
สําหรับแนวทางการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่ไมมีภาวะตับแข็งซึ่งแนะนํา
โดย AASLD/IDSA/IAS–USA (2015) และ European
Association for the Study of the Liver (2015) แสดง
ดังตารางที่ 3

แนวทางการดูแลรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบซี
เรื้อรังในปจจุบัน
สมาคมโรคตับแหงประเทศไทย (2558) ได
แนะนําแนวทางการดูแลรักษาผูป ว ยไวรัสตับอักเสบซี
เรือ้ รังดังนีค้ อื ในผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีสาย
พันธุ 1, 4 หรือ 6 ใหรักษาดวย peginterferon รวม
กับ ribavirin นาน 48 สัปดาหโดยให peginterferon
alfa-2a ฉีดเขาชัน้ ใตผวิ หนังขนาด 180 μg สัปดาหละ
1 ครั้งรวมกับ ribavirin รับประทานขนาด 1,000 mg
สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักนอยกวา 75 kg และ 1,200
mg สําหรับผูป ว ยทีม่ นี าํ้ หนักตัง้ แต 75 kg ขึน้ ไป หรือ
ให peginterferon alfa-2b ฉีดเขาชั้นใตผิวหนังขนาด
1.0-1.5 μg ตอนํ้าหนักตัว 1 kg สัปดาหละ 1 ครั้งรวม
กับ ribavirinรับประทานขนาด
800 mg สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักนอยกวา
65 kg
1,000 mg สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักตั้งแต
65 kg ถึง 85 kg
1,200 mg สําหรับผูป ว ยทีม่ นี าํ้ หนักมากกวา
85 kg ถึง 105 kg
1,400 mg สําหรับผูป ว ยทีม่ นี าํ้ หนักมากกวา
105 kg
สําหรับผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีสาย
พันธุ 1 หรือ 6 ที่ตอบสนองไมดีตอการรักษาดวย
peginterferon-α รวมกับ ribavirin หรือผูป ว ยมีภาวะ
ตับแข็งรวมดวย ใหเพิม่ boceprevir (200 mg) 4 เม็ด
รับประทานพรอมอาหารทุก 8 ชั่วโมง
สําหรับสายพันธุที่ 2 หรือ 3 ใหรักษาเชน
เดียวกับสายพันธุท ี่ 1, 4 หรือ 6 แตลดระยะเวลาเหลือ
24 สัปดาหและให ribavirin รับประทานขนาด 8001,400 mg ตามนํ้าหนักตัวของผูปวย
อยางไรก็ตามแนวทางทีก่ ลาวมาขางตนนัน้
ปจจุบัน AASLD/IDSA/IAS–USA (2015) ไมแนะนํา
ใหเปนแนวทางการรักษาแลวแต European Association for the Study of the Liver (2015) ยังคง

บทสรุป
โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี เ ป น โรคหนึ่ ง ที่ เ ป น
ปญหาสําคัญทางสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมี
วัคซีนสําหรับใชในการปองกันโรค ผูปวยที่ติดเชื้อ
สวนใหญไมสามารถกําจัดเชื้อออกจากรางกายเองได
และหากไมไดรบั การรักษาผูป ว ยมีโอกาสเกิดภาวะตับแข็ง
มะเร็งตับและเสียชีวิตในที่สุด ปจจุบันไดมีการพัฒนา
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อยูในชวงการทดลองทางคลินิกในระยะตาง ๆ ดังนั้น
ในอนาคตจะมียาตานไวรัสตับอักเสบซีอกี จํานวนมาก
ทีอ่ าจไดรบั การขึน้ ทะเบียนยา ในการนีเ้ พือ่ ประสิทธิภาพ
ในการรักษาและความปลอดภัยของผูปวย บุคลากร
ทางสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของในการดูแลผูป ว ยไวรัสตับ
อักเสบซีเรือ้ รังจําเปนตองติดตามขอมูลยาและแนวทาง
การรักษาอยูเสมอ อยางไรก็ตามการลดอุบัติการณ
การติดเชื้อโดยการปองกันโรคยังเปนสิ่งจําเปน โดย
เฉพาะอยางยิ่งวัคซีนที่ใชในการปองกัน

ยากลุ ม ใหม คื อ direct-acting antivirals ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับยาทีเ่ ปนมาตรฐานในการรักษาเดิมคือ
peginterferon-α ร ว มกั บ ribavirin พบว า มี
ประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึน้ (SVR รอยละ 94-95)
ทําใหผูปวยมีโอกาสหายจากการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยาในกลุม direct-acting antivirals ยังลด
ป ญ หาการตอบสนองต อ การรั ก ษาที่ แ ตกต า งกั น
เนือ่ งจากลักษณะทางพันธุกรรมของผูป ว ยอีกดวย ยา
ในกลุม direct-acting antivirals นี้อีกจํานวนมากรวม
ถึงยากลุมอื่น ๆ เชน host-targeting antivirals กําลัง

ตารางที่ 3 แนวทางการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่ไมมีภาวะตับแข็ง
สายพันธุของไวรัส

สายพันธุ 1

สายพันธุ 2

สายพันธุ 3

แนวทางการรักษา*

The AASLD/IDSA/
IAS–USA hepatitis C
Guidance USA**

European
Association for the
Study of the Liver***

รับประทานยาเม็ดสูตรผสม ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir
(400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class I, Level A

A1

รับประทานยาเม็ดสูตรผสม paritaprevir (75 mg)/ritonavir (50 mg)/
ombitasvir (12.5 mg) 2 เม็ด วันละครั้ง รวมกับ dasabuvir (250 mg)
1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง (และ ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยนาน 12
สัปดาห สําหรับผูปวยติดเชื้อสายพันธุ 1a และไมจําเปนตองทานยา
ribavirin หากผูปวยติดเชื้อสายพันธุ 1b)

Class I, Level A

A1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ simeprevir (150 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class I, Level A

A1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ daclatasvir (60 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class I, Level B

A1

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยและยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง
นาน 12 สัปดาห

ไมแนะนํา

A1

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยและยา simeprevir (150 mg) 1 เม็ด วันละครัง้
นาน 12 สัปดาหและฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับ
ประทานยา ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยตออีก 12 สัปดาห

ไมแนะนํา

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง รวมกับรับ
ประทานยา ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยนาน 12 สัปดาห

Class I, Level A

A1

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยและยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง
นาน 12 สัปดาห

ไมปรากฎขอมูล

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ daclatasvir (60 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class IIa, Level B

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ daclatasvir (60 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class I, Level A

A1
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ตารางที่ 3 แนวทางการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่ไมมีภาวะตับแข็ง (ตอ)
สายพันธุของไวรัส

สายพันธุ 4

สายพันธุ 5 หรือ 6

แนวทางการรักษา*

The AASLD/IDSA/
IAS–USA hepatitis C
Guidance USA**

European
Association for the
Study of the Liver***

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยและยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครัง้
นาน 12 สัปดาห

Class I, Level A

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง รวมกับรับ
ประทานยา ribavirin ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยนาน 24 สัปดาห (The
AASLD/IDSA/IAS–USA hepatitis C Guidance USA แนะนําเปน
แนวทางการรักษาเลือกสําหรับผูปวยที่ใช PegIFN-α ไมได)

Class I, Level A

A1

รับประทานยาเม็ดสูตรผสม ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg)
1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class IIb, Level B

A1

รับประทานยาเม็ดสูตรผสม paritaprevir (75 mg)/ritonavir (50 mg)/
ombitasvir (12.5 mg) 2 เม็ด วันละครัง้ รวมกับ ribavirin ตามนํา้ หนัก
ตัวของผูปวยนาน 12 สัปดาห

Class I, Level B

A1

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยและยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครัง้
นาน 12 สั ป ดาห (The AASLD/IDSA/IAS–USA hepatitis C
Guidance USA แนะนําเปนแนวทางการรักษาเลือก)

Class II, Level B

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครั้ง รวมกับรับ
ประทานยา ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยนาน 24 สัปดาห

Class IIa, Level B

ไมปรากฎขอมูล

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ daclatasvir (60 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

ไมปรากฎขอมูล

B2

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ simeprevir (150 mg)
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

ไมปรากฎขอมูล

B2

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยและยา simeprevir (150 mg) 1 เม็ด วันละครัง้
นาน 12 สัปดาหและฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับ
ประทานยา ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยตออีก 12 สัปดาห

ไมแนะนํา

B1

รับประทานยาเม็ดสูตรผสม ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg)
1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห

Class IIa, Level B

B1

ฉีด PegIFN-α สัปดาหละ 1 ครั้ง รวมกับรับประทานยา ribavirin
ตามนํา้ หนักตัวของผูป ว ยและยา sofosbuvir (400 mg) 1 เม็ด วันละครัง้
นาน 12 สั ป ดาห (The AASLD/IDSA/IAS–USA hepatitis C
Guidance USA แนะนําเปนแนวทางการรักษาเลือก)

Class IIa, Level B

B1

รับประทานยา sofosbuvir (400 mg) และ daclatasvir (60 mg)
ไมปรากฎขอมูล
B1
อยางละ 1 เม็ด วันละครั้ง นาน 12 สัปดาห
*ปริมาณยา ribavirin ตามนํ้าหนักตัวของผูปวยคือใหผูปวยรับประทานขนาด 1,000 mg สําหรับผูปวยที่มีนํ้าหนักนอยกวา 75 kg และ 1,200 mg สําหรับ
ผูปวยที่มีนํ้าหนักตั้งแต 75 kg ขึ้นไป
**Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (Revised Date: August 7, 2015) โดยขอเสนอแนะจะอยูบนพื้นฐานของ
หลักฐานทางวิทยาศาสตรและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแตละขอเสนอแนะจะประกอบดวยตัวเลขโรมัน (I, II, หรือ III) ซึ่งจะเปนระดับของหลักฐาน
ที่ใชสนับสนุนขอเสนอแนะ โดยแบงเปน 3 ระดับใหญและอีก 2 ระดับยอยดังนี้
Class I มีหลักฐาน และ/หรือ ขอคิดเห็นรวมกันที่แสดงวา การประเมินการวิเคราะหโรค ขั้นตอนหรือการรักษาเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
Class II มีหลักฐานที่ขัดแยงกัน และ/หรือ ขอคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประโยชนและประสิทธิภาพของการประเมินการวิเคราะหโรค ขั้นตอนหรือการ
รักษา
Class IIa นํ้าหนักของหลักฐาน และ/หรือ ความคิดเห็นเปนไปในทางเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ
Class IIb ประโยชนและประสิทธิภาพยังมีหลักฐาน และ/หรือ มีความคิดเห็นไมชัดเจน
Class III มีหลักฐาน และ/หรือ ขอคิดเห็นรวมกันที่แสดงวา การประเมินการวิเคราะหโรค ขั้นตอนหรือการรักษาไมเกิดประโยชนและไมมีประสิทธิภาพ หรือ
บางกรณีอาจกอใหเกิดอันตราย
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และอักษรภาษาอังกฤษ (A, B, หรือ C) แสดงถึงระดับของขอเสนอแนะ ดังนี้
Level A คือ ขอมูลมาจากการวิจัยทางคลินิกแบบสุมและมาจากหลายการทดลอง, การวิเคราะหอภิมาน (meta-analyses), หรือเทียบเทา
Level B คือ ขอมูลมาจากการวิจยั ทางคลินกิ แบบสุม แตมาจากการทดลองเดียว, มาจากหลายการทดลองแตการทดลองเหลานัน้ ไมมกี ารศึกษาแบบสุม , หรือ
เทียบเทา
Level C คือ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่เห็นพองตองกัน, กรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีศึกษา หรือ มาตรฐานการดูแลรักษา
***EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015 มีการแบงระดับคุณภาพของหลักฐานที่ใชในการสนับสนุนขอมูลเปน 3 ระดับคือ
A คือ คุณภาพของหลักฐานสูง (งานวิจัยอื่นเพิ่มเติมไมนาจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้น)
B คือ ปานกลาง (งานวิจัยอื่นเพิ่มเติมอาจจะมีผลกระทบสําคัญตอความเชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง) และ
C คือ นอย (งานวิจัยอื่นเพิ่มเติมอาจจะมีผลกระทบสําคัญอยางมากตอความเชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
และทั้งนี้ EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015 ไดแบงระดับขอเสนอแนะเปน 2 ระดับคือ
ระดับ 1 หมายถึง แนะนําเปนอยางยิ่ง (ปจจัยตาง ๆ สนับสนุนขอแนะนํา ซึ่งประกอบดวย คุณภาพของหลักฐาน ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผูปวย และราคา)
ระดับ 2 หมายถึง ขอแนะนํายังออน (มีความหลากหลายในการประเมินคุณคาหรือความไมแนนอนของขอมูล ขอเสนอแนะถูกจัดทําขึ้นดวยขอมูลที่ยังไม
แนนอน ราคาสูงหรือตองใชทรัพยากร)
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