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บทคัดย่ อ
Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) เป็ นยากลุ่มใหม่ที่ได้รับการรับรองในการรักษามะเร็ งของ
ระบบเลือดและมะเร็ งชนิดก้อน และได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั เนื่องจากรู ปแบบของยา
เป็ นชนิ ดเม็ดรับประทาน ซึ่ งเพิ่มความสะดวกให้กบั ผูป้ ่ วยในการรับการรักษา อย่างไรก็ตามยังมีขอ้
ควรเฝ้ าระวัง คื อ ปั ญหาอัน ตรกิ ริ ย าของยาที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งการดู ด ซึ ม ยาซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของการรักษา ผูป้ ่ วยมะเร็ งส่ วนใหญ่จะได้รับยาลดกรดในกระเพาะอาหารร่ วมด้วย แต่
ยากลุ่มนี้จะทาให้ยา TKIs ที่มีคุณสมบัติเป็ นเบสอ่อนถูกดูดซึมได้นอ้ ยลง ส่ งผลกระทบต่อระดับยาใน
เลื อด ปั จจุบนั ข้อมูล คาแนะนาในการใช้ยาทั้งสองกลุ่ มร่ วมกันมี ค่อนข้างจากัดและไม่มีคาแนะนา
มาตรฐานในการใช้ยา ดังนั้นในฐานะของเภสัชกรที่ร่วมดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ใช้ยา TKIs จึงควรให้
ความสาคัญและนาข้อมู ลที่ มี อยู่ม าพิจารณาหาการจัดการที่ เหมาะสมเพื่อ ประสิ ทธิ ผลการรั กษาที่
สู งสุ ดให้แก่ผปู ้ ่ วย (วารสารโรคมะเร็ ง 2563;41:37-48)
คาสาคัญ: โรคมะเร็ ง การรักษาแบบมุ่งเป้ า ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร อันตรกิริยาของยา
หน่วยผสมยาเคมีบาบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุ งเทพมหานคร
วันที่รับบทความ 23/6/2563, วันที่แก้ไข 1/3/2564, วันที่ตอบรับบทความ 22/3/2564
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Abstract
In the past decade, Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have been approved as
a treatment for hematologic malignancy and several types of cancers. Since then,
they have been extensively prescribed due to their convenient route of
administration as oral tablets. However, there are some concerns regarding drugdrug interactions, which may affect the efficiency of the treatment. Antacids, which
are also prescribed for many cancer patients during treatment, can increase gastric
pH and decrease TKIs solubility, bioavailability, and treatment efficacy. The
information concerning the uses of TKIs with antacids is still limited, and there is
no standard recommendation regarding the combination use of both drugs for
cancer treatments. Therefore, this review integrates pharmacological data and
results from the combination-use trial to provide a guideline for using both drugs
that minimize drug-drug interactions and retain the TKIs treatment's efficiency.
(Thai Cancer J 2021;41:37-48)
Keyword: cancer, targeted therapy, antacids , drug interactions

บทนา
โรคมะเร็ ง เป็ นปั ญหาสุ ข ภาพที่ สาคัญทั้ง
ในระดับ ประเทศและระดับ โลก ส่ ง ผลให้มี ก าร
ศึกษาวิจยั อย่างแพร่ หลายเพื่อนาไปสู่ แนวทางการ
รักษาอันเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด จากความก้าวหน้า
ทางวิทยาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านอณู ชีววิทยาที่
ค้น พบกลไกการเกิ ด เซลล์ ม ะเร็ ง ท าให้ เ กิ ด การ
พัฒนายาใหม่ ๆ ที่จาเพาะต่อกลไกดังกล่าว ซึ่ งถูก
เรี ย กว่า การรั ก ษาแบบมุ่ ง เป้ า (targeted therapy)
อันได้แก่ การใช้ยาในกลุ่ม monoclonal antibodies
และ กลุ่ม tyrosine kinase inhibitors (TKIs) ซึ่ งช่วย
เพิ่มประสิ ทธิผลในการรักษาโรคมะเร็ ง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ยา TKIs ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นยาในรู ป แบบ
รับประทาน ที่นอกจากจะเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการ
รักษาแล้ว ยังทาให้ผปู้ ่ วยมีความสะดวกในการใช้
มากกว่ายาฉี ด1 อย่างไรก็ตาม การรับประทานยา
กลุ่ ม TKIs นอกจากที่ จ ะต้อ งตระหนัก ถึ ง ความ
สม่ า เสมอในการรั บ ประทานยา และอาการ
ข้างเคียงที่แตกต่างจากการใช้ยาเคมีบาบัดแล้ว ยังมี

ข้ อ ควรระวั ง ที่ เ กี่ ยวกั บ คุ ณสมบั ติ ท างเภสั ช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ของยา TKIs นี้ ด้วย
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ดอั น ตรกิ ริ ยาที่ อ าจลด
ประสิ ทธิ ผลหรื อเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิ ดพิษจาก
ยา TKIs ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง2
ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (antacids)
เป็ นยากลุ่มที่ มีการใช้อย่างแพร่ หลายทั้งในผูป้ ่ วย
ทัว่ ไปและในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ผูป้ ่ วยมะเร็ ง อาจ
จ าเป็ นต้อ งใช้ย าลดกรดเป็ นครั้ งคราวเนื่ อ งจาก
ภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารหรื อใช้ร่วมกับยา
กลุ่มที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเพื่อป้ องกันการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรื อยาลดกรดอาจเป็ น
ยาที่ผปู้ ่ วยมะเร็ งที่มีโรคประจาตัวอื่นร่ วมด้วยต้อง
ใช้อย่างต่อเนื่ อง อาทิ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดที่ จ าเป็ นต้อ งใช้ย า aspirin หรื อ antiplatelet
อื่ น ๆ ซึ่ งมักจะมี การสั่ งใช้ย าลดกรดเพื่ อป้ องกัน
ภาวะเลื อดออกในทางเดิ นอาหารส่ วนต้น ดังนั้น
โอกาสที่ยา TKIs จะถู กสั่งใช้ร่วมกับยาลดกรดจึ ง
เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ พ บได้ บ่ อ ย เภสั ช กรจึ ง ควรมี
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ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยง กลไก รวมถึง
ผลกระทบจากการเกิ ดอันตรกิ ริย าของการใช้ย า
TKIs ร่ วมกับยาลดกรด เพื่อเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
แก้ไ ขเมื่ อ เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วได้อย่า งถู ก ต้อ ง
และมีประสิ ทธิผล
Tyrosine kinase inhibitors
Tyrosine kinase เป็ นเอนไซม์ ก ลุ่ ม ย่ อ ย
หนึ่ งของ protein kinase ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ ที่ ท าให้
เกิ ดก ารเค ลื่ อนย้ า ย ห มู่ phosphate จาก ATP
(adenosine triphosphate) ไปยัง โปรตี น ในเซลล์
หรื อ การเกิ ด phosphorylation3 ซึ่ งเป็ นเหมื อ น
สวิทช์เปิ ดปิ ดการทางานของโปรตีนภายในเซลล์
เซลล์มะเร็ งบางชนิ ดมีการกลายพันธุ์ของเอนไซม์
tyrosine kinase ท าให้ เ กิ ด การท างานตลอดเวลา
และมีการเพิ่มจานวนเซลล์มะเร็ งอย่างไม่หยุดยั้ง
จึงมี การพัฒนายาซึ่ งเป็ นโมเลกุลขนาดเล็ก (small
molecule) ที่ส ามารถเข้า สู่ ภายในเซลล์ เพื่อยับ ยั้ง
ก า ร ท า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ tyrosine kinase ที่
เฉพาะเจาะจงกับการเพิ่ มจานวนของเซลล์มะเร็ ง
แต่ ล ะชนิ ด จึ ง ช่ ว ยหยุ ด การเจริ ญเติ บ โตของ
เซลล์มะเร็ งได้
TKIs ชนิ ด แรกที่ ไ ด้ รั บ การอนุ ม ัติ โ ดย
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา ใน
ปี 2001 ได้แก่ imatinib (Gleevec®) ที่มีกลไกยับยั้ง
bcr-abl tyrosine kinase เพื่ อ ใช้รั ก ษาผู้ป่ วยมะเร็ ง
เม็ ด เลื อ ดขาวมั ย อี ล อยด์ ช นิ ด เรื้ อรั ง (chronic
myeloid leukemia; CML) และ ผูป้ ่ วยโรคเนื้ องอก
ชนิ ด stromal ในทางเดิ นอาหาร (gastro-intestinal
stromal tumors; GIST) นั บ จ าก นั้ นเ ป็ น ต้ น ม า
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี มียา TKIs ชนิดใหม่ ๆ
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ที่ได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการอาหารและยา
จากประเทศต่ า ง ๆ มากมายเพื่ อ น าไปใช้รั ก ษา
ผูป้ ่ วยมะเร็ งอีกหลากหลายชนิด จากประสิ ทธิ ผลที่
มีการรายงานในงานวิจยั ทางคลินิก ทาให้ ยา TKIs
หลายชนิดได้รับการยอมรับให้เป็ นทางเลือกแรก ๆ
ในการรักษาโรคมะเร็ งจากแนวทางเวชปฏิบตั ิของ
ทั้ งสหรั ฐ อเมริ กาและยุ โ รป เช่ น การรั ก ษา
โรคมะเร็ งปอดชนิ ดเซลล์ไม่เล็กระยะแพร่ กระจาย
(Non-small cell lung cancer) นอกจากผลตรวจทาง
พยาธิวทิ ยาแล้ว แนวทางเวชปฏิบตั ิแนะนาให้มีการ
ตรวจลักษณะทางพันธุ กรรมของยีนบนตัวรับบน
เซลล์มะเร็ งชนิ ดต่า ง ๆ เช่ น EGFR, ALK, ROS1,
BRAF เพื่ อ พิ จ ารณาการใช้ ย า TKIs ที่ จ าเพาะ
เจาะจงกับลักษณะทางพันธุ กรรมแต่ละชนิ ด เช่ น
erlotinib, alectinib, crizotinib, ห รื อ dabrafenib
ร่ วมกับ trametinib เป็ นต้น4
ย า TKIs เ ป็ น ย า ช นิ ด เ ม็ ด ส า ห รั บ
รับประทาน ส่ วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็ นเบสอ่อน ซึ่ ง
การละลายจะขึ้ น กับ 2 ปั จ จัย ที่ ส าคัญ คื อ pH ใน
กระเพาะอาหาร และ pKa ของยา (ค่า pKa คื อค่ า
pH ที่ ย าจะอยู่ ใ นสภาวะสมดุ ล ระหว่ า ง ionized
form และ non-ionized form) ในสภาวะที่เป็ นกรด
ยาเบสอ่ อนส่ วนใหญ่จะอยู่ใ นรู ป ionized form ที่
ละลายได้ดีกว่า ดังนั้นความเป็ นกรดในกระเพาะ
อาหารจึ ง มี ผ ลต่ อ การละลายและการดู ด ซึ ม ยา 5
รายชื่ อยา กลไกการออกฤทธิ์ คุ ณสมบัติทางด้าน
เคมีกายภาพที่มีผลต่อการละลายของยา อ้างอิงจาก
เอกสารก ากับ ยาที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นกับ US Food and
Drug Administration (US FDA) แ ล ะ European
Medicines Agency (EMA) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ทีตารางที
่สถาบั่ 1นมะเร็
งแห่ติทงางด้
ชาติานเคมีกายภาพของยา Tyrosine kinase inhibitors6
คุณสมบั
ชื่อสามัญทางยาa
Afatinib
Alectinib
Axitinib
Ceritinib
Crizotinib
Dabrafinib
Dasatinib
Erlotinib
Everlotimus
Gefitinib
Ibrutinib
Imatinib
Lapatinib
Lenvatinib
Nilotinib

Nintedanib
Olaparib
Osimertinib
Pazopanib
Regorafenib
Ruxolitinib

ครองกมล สี หบัณฑ์ 120
เป้ าหมายการออกฤทธิ์
การละลาย
ธีรยุทธ ปิ่ นแก้ว และคณะ 108
ของยา
EGFR
ไม่มีขอ้ มูล
ALK
ไม่มีขอ้ มูล
VEGFR
ที่ pH 1.1 ละลายได้ 1.8 mg/ml,
ที่ pH 7.8 ละลายได้ 0.0002 mg/ml
ALK
ไม่มีขอ้ มูล
ALK, ROS1
ที่ pH 1.6-8.2 ละลายได้ลดลงจาก >10 mg/ml
ถึง <0.1 mg/ml ตาม pH ที่เพิ่ม
BRAF V600 kinase
ไม่มีขอ้ มูล
BCR-ABL receptor
ที่ pH 2.6 ละลายได้ 18 mg/ml,
ที่ pH 7.0 ละลายได้ <0.001 mg/ml
EGFR
ที่ pH 2 ละลายได้มากที่สุดประมาณ 0.4
mg/ml และจะละลายได้ลดลงเมื่อ pH>5
mTOR
ที่ pH 2-10 ละลายได้ 0.1 mg/ml
EGFR
ที่ pH 1 ละลายได้ 21 mg/ml,
ที่ pH 7 ละลายได้ <0.001 mg/ml
BTK
ไม่มีขอ้ มูล
BCR-ABL receptor
ที่ pH < 5.5 ละลายได้ 100-10000 mg/ml และ
จะละลายได้ลดลงที่ pH ที่สูงกว่านี้
HER2, EGFR
ที่ pH 1 ละลายได้ 0.001 mg/ml
VEGFR, FGFR, PDGFR ไม่มีขอ้ มูล
BCR-ABL receptor, c-kit ที่ pH 1 ละลายได้ 1-10 mg/ml,
and PDGFR
ที่ pH 2-3 ละลายได้ 0.1-1 mg/ml,
ที่ pH 4.5 ละลายได้ <0.1 mg/ml
VEGFR, FGFR, PDGFR ที่ pH 1-4.5 ละลายได้ 5 mg/ml
ที่ pH >6 ละลายได้นอ้ ยมาก
PARP
ไม่มีขอ้ มูล
EGFR
ไม่มีขอ้ มูล
VEGFR, PDGFR,
ที่ pH 1.1 ละลายได้ 0.65 mg/ml
c-KIT and FGFR
VEGF
ไม่มีขอ้ มูล
JAK
ไม่มีขอ้ มูล

pH-dependent
solubility
ไม่มีผล
ไม่มีผล
ไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
ไม่มีขอ้ มูล
เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
ไม่มีผล
เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
ไม่มีผล
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางด้านเคมีกายภาพของยา Tyrosine kinase inhibitors6 (ต่อ)
ชื่อสามัญทางยาa

Sunitinib

เป้ าหมายการออกฤทธิ์
ของยา
VEGFR, PDGFR, RAF
kinases
PDGFR, VEGFR

Trametinib
Vemurafenib

MEK
BRAF 600E kinase

Sorafenib

การละลาย
ที่ pH 1 ละลายได้ 0.00034 mg/ml,
ที่ pH 4.5 ละลายได้ 0.00013 mg/ml
ที่ pH 1.2-6.8 ละลายได้ 25 mg/ml และ
จะละลายได้ลดลงที่ pH ที่สูงกว่านี้
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

pH-dependent
solubility
ไม่มีผล
เกี่ยวข้อง
ไม่มีผล
ไม่มีผล

รายการยา TKIs ที่ข้ ึนทะเบียนยาในประเทศไทยข้อมูลปี พ.ศ. 2562, ALK = anaplastic lymphoma kinase, BRAF = protooncogene B-Raf, BTK = Bruton tyrosine kinase, c-KIT = Proto-oncogene c-KIT, EGFR = Epidermal growth factor
receptor, FGFR = fibroblast growth factor receptor, HER2 = Human epidermal growth factor receptor, JAK = Janusassociated kinases, MEK = mitogen-activated protein kinase, mTOR = mammalian target of rapamycin, PARP = Poly
(ADP-ribose) polymerase, PDGFR = Platelet-derived growth factor receptors, ROS1 = gene ROS1, VEGFR = Vascular
endothelial growth factor receptor
a

เมื่ อ กล่ า วถึ ง ปั ญ หาอัน ตรกิ ริ ย าของยา
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้
ความสาคัญในขั้นตอนการเมแทบอลิ ซึม ของยา
โดยเอนไซม์ เช่น จากเอนไซม์ Cytochrome P450
เป็ นหลัก เนื่ องจากมีขอ้ มูลทางวิชาการชัดเจน แต่
พบว่ากระบวนการดูดซึมยาคือสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิ ดความหลากหลายของเภสัชจลนศาตร์ ได้มาก
ถึงร้อยละ 40-607,8
ยาที่ มี ผ ลลดกรดในกระเพาะอาหารมี
หลายกลุ่ม เช่น Proton pump inhibitors (PPIs), H2
receptor antagonists (H2RAs) แล ะ Antacids มี
ความนิ ย มใช้ย าลดกรดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง จาก
หลายข้อบ่งใช้ ส่ วนใหญ่เพื่อบรรเทาอาการปวด
แ ส บ ท้ อ ง (Dyspepsia) ภ า ว ะ ก ร ด ไ ห ล ย้ อ น
(Gastroesophageal reflux disease) หรื อ กระเพาะ
อาหารอัก เสบ (Gastritis) ซึ่ งอาจมาจากตัว โรค
หรื อยาที่ ใช้อยู่ นอกจากนี้ ยัง มี ก ารใช้ย าลดกรด
เป็ นหนึ่ งในสู ตรตารั บของน้ ายาบ้วนปาก Magic
mouthwash เพื่อรักษาอาการเยี่อบุ ช่องปากอักเสบ

(Mucositis) ได้อีกด้วย ปั ญหาอันตรกิริยาของยาที่
สาคัญจึงมีโอกาสเกิดจากการใช้ยาลดกรดร่ วมกับ
ยาอื่น ซึ่ งนับเป็ นปั ญหาที่อาจถูกละเลยได้และทา
ให้มีผลกระทบที่สาคัญต่อผลการรักษา เนื่ องจาก
ยาลดกรดเป็ นยาที่ผปู ้ ่ วยสามารถหาซื้ อได้จากร้าน
ขายยา หรื อ รั บ จากคลิ นิ ก โรคอื่ น ท าให้ แ พทย์
ผูร้ ักษาโรคมะเร็ งไม่ทราบถึงการใช้ร่วมกันของยา
ดังกล่ าว อุ บตั ิการณ์ การใช้ยาลดกรดในประเทศ
ไทยยังไม่มีรายงานชัดเจน แต่จากการเทียบอ้างอิง
จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ไ ด้มี ก ารรวบรวม
ข้อมูลไว้ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการใช้ยาลดกรด
ร่ วมในผูป้ ่ วยมะเร็ งสู งถึงร้อยละ 20-559
ประสิ ทธิ ผลของยาลดกรดแตกต่างกันไป
ต า ม แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ข อ ง ย า ย า Antacids เ ช่ น
Aluminium hydroxide, Magnesium hydroxide
เป็ นต้น ออกฤทธิ์ โดยการสะเทินกรดในกระเพาะ
อาหาร สามารถออกฤทธิ์ ได้ส้ นั ประมาณ 2 ชัว่ โมง
หลังจากรั บ ประทาน ยากลุ่ ม H2RAs ออกฤทธิ์
แบบ reversible โดยแย่ ง จั บ H2 receptor กั บ
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……… จรัญญา งามขา และคณะ 24

ทีHistamine
่สถาบันบน
มะเร็parietal
งแห่ งcells
ชาติในกระเพาะอาหาร

binding กับ Proton pumps ท าให้ เ กิ ด ผลในการ
ครองกมล
สี หทบัธิณผฑ์ลในการ
120
ทาให้การหลัง่ กรดลดลง
ซึ่ งประสิ
ยับ ยั้ง การหลั่ ง กรดได้ ค งที่ ต่ อ เนื่ อ ง 2-3 วัน 13
ยุทนธ ปิRanitidine
่ นแก้ว และคณะ
ออกฤทธิ์ จะขึ้ นกับ ขนาดยาธีรเช่
150 108 นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความเป็ นกรด
mg จะออกฤทธิ์ ได้ป ระมาณ 10-12 ชั่ว โมง เป็ น
ในกระเพาะอาหารได้อีก เช่น ในช่วงเวลาที่นอน
ต้ น แ ล ะ ย า PPIs ซึ่ ง จั ด เ ป็ น ย า ล ด ก ร ด ที่ มี
หลั บ ท่ า ทางของร่ างกายที่ น อนราบจะเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และเป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั
duodenogastric reflux ท าให้ ค วามเป็ นกรดใน
เนื่ องจากสามารถรับประทานวันละครั้ง ออกฤทธิ์
กระเพาะอาหารลดลง แต่จะสามารถกลับมาปกติ
โดยยับยั้งเฉพาะเจาะจงกับ Hydrogen/potassium
ได้ทนั ที ใ นช่ วงที่ ตื่นนอน 10 ในผูส้ ู งอายุจะมี ก าร
adenosine triphosphate enzyme (H+/K+ ATPase)
สร้ างกรดในกระเพาะอาหารลดลง เรี ยกว่าภาวะ
ของ parietal cells ในกระเพาะอาหารท าให้ก าร
achlorhydria14 หรื อช่ ว งหลั ง การรั บ ประทาน
หลั่ง กรดลดลง 10 สามารถออกฤทธิ์ ได้น าน แต่
อาหารที่จะมีการหลัง่ กรดมากขึ้น ซึ่ งสภาวะต่าง ๆ
พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลในการลดความเป็ นกรดใน
เหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การดู ด ซึ ม ยา TKIs บางตัว ที่
กระเพาะอาหารจะไม่คงที่ตลอดในช่วง 24 ชัว่ โมง
เปลี่ ย นแปลงไป และท าให้มีค วามแตกต่า งด้าน
โดยมี ส าเหตุ จ ากในช่ ว ง 3-4 ชั่ ว โมงแรกหลั ง
การดูดซึมยาระหว่างบุคคลได้
รับประทาน ยา PPIs จะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ ได้
ดังนั้น เพียงแค่ขอ้ มูลคุ ณสมบัติทางด้าน
ทันที เนื่องจากรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแบบเม็ดที่
เคมีกายภาพที่มีผลต่อการละลายของยาอย่างเดียว
มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ร ว ม ถึ ง
จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการละลายที่ลดลงมีผล
คุ ณสมบัติเฉพาะของยาแต่ละตัว11,12 หลังจากนั้น
ต่ อ ระดั บ ยาในเลื อ ดจริ งหรื อไม่ น าไปสู่ ก าร
เมื่อระดับยาในเลือดคงที่ จะสามารถออกฤทธิ์ ได้
ทดลองเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยื น ยัน ถึ ง ระดับ ยาในเลื อ ด
เต็มที่ โดยประสิ ทธิ ผลในการลดความเป็ นกรดใน
ภายหลังการรั บ ประทานยา TKIs ร่ ว มกับ ยาลด
กระเพาะอาหารวัด จากค่ า pH ที่ พ บมากกว่า 4
กรด ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แม้ว่ายา PPIs ส่ วนใหญ่มีค่าครึ่ งชี วิตค่อนข้างสั้น
เอกสารก ากับ ยาที่ ข้ ึ นทะเบี ย นกับ US Food and
ประมาณ 1-2 ชั่ ว โมง แต่ ย าสามารถออกฤทธิ์
Drug Administration (US FDA) และ European
ต่อเนื่องได้ยาวนาน เนื่องจากเภสัชพลศาสตร์ ของ
Medicines Agency (EMA)
ตั ว ย า ที่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง irreversible covalent

ตารางที่ 2 ผลต่อระดับยาในเลือดจากการใช้ร่วมกันของยา TKIs คู่กบั ยาลดกรด และคาแนะนาการบริ หารยาร่ วมกัน6
TKIs
ยาลดกรด
ผลการศึกษาด้ านระดับยาในเลือด
คาแนะนา
(อ้ างอิงจากเอกสารกากับยา)
(อ้ างอิงจาก Medscape; Drug
interaction checker)
Alectinib
Esomeprazole 40 mg
ไม่มีผลทางการรักษา
ไม่มีขอ้ มูลยา alectinib ในฐานข้อมูล
15
Axitinib 5 mg (day5) Rabeprazole 20 mg OD
AUC ลดลงร้อยละ 15
ควรมีการเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชิด
3 hours after
(day1-5)
Cmax ลดลงร้อยละ 40
เนื่องจากยา rabeprazole เพิ่มระดับยา
rabeprazole
แต่ไม่จาเป็ นต้องปรับขนาดยา
axitinib ผ่านการเมตาบอลิซึมของ
เอนไซม์ CYP3A4

43 วารสารโรคมะเร็ ง

ปี ที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

ตารางที่ 2 ผลต่อระดับยาในเลือดจากการใช้ร่วมกันของยา TKIs คู่กบั ยาลดกรด และคาแนะนาการบริ หารยาร่ วมกัน6 (ต่อ)
TKIs
ยาลดกรด
ผลการศึกษาด้ านระดับยาในเลือด
คาแนะนา
(อ้ างอิงจากเอกสารกากับยา)
(อ้ างอิงจาก Medscape; Drug
interaction checker)
Ceritinib 750 mg (day 6)
Esomeprazole 40
AUC ลดลง ร้อยละ 76
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันหรื อเลือก
16
mg OD (day1-6)
Cmax ลดลง ร้อยละ 79
ยาลดกรดกลุ่มอื่นแทน
Ceritinib 750 mg (day 6)
PPIs (day1-6)
AUC ลดลง ร้อยละ 30
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันหรื อเลือก
Cmax ลดลง ร้อยละ 25
ยาลดกรดกลุ่มอื่นแทน
แต่ไม่มีผลทางการรักษา
นอกจากนี้ผลจากการศึกษาการใช้ยาร่ วมกัน
ในระยะยาวไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ และ
ประสิ ทธิผลของยา Ceritinib16
Crizotinib 250 mg
Esomeprazole 40
AUC ลดลงร้อยละ 10
ควรมีการเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชิด
mg OD (day1-5)
แต่ไม่มีผลต่อการรักษา
Dabrafenib
PPIs, H2RAs,
ไม่มีผลการศึกษาสนับสนุนผลทางคลินิก
ควรมีการเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชิด
Antacids
Dasatinib 100 mg (day 5) Omeprazole 40 mg AUC ลดลง ร้อยละ 43
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันหรื อเลือก
OD (day 1-4)
Cmax ลดลง ร้อยละ 42
ยาลดกรดกลุ่มอื่นแทน
Dasatinib 50 mg
aluminium
AUC ลดลง ร้อยละ 55
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
hydroxide/
Cmax ลดลง ร้อยละ 58
magnesium
แนะนารับประทานยา antacids ห่างกับยา
hydroxide 30 ml
Dasatinib 2 ชัว่ โมง
Erlotinib 150 mg
Omeprazole 40 mg AUC ลดลง ร้อยละ 46
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
OD for 7 days
Cmax ลดลง ร้อยละ 61
Tmax และค่าครึ่ งชีวติ ของยาไม่เปลี่ยนแปลง
Erlotinib 150 mg
Ranitidine 300 mg AUC ลดลง ร้อยละ 33
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน หากมีความ
(day3 2 hours after
OD (day 1-5)
Cmax ลดลง ร้อยละ 54
จาเป็ น แนะนาให้กินยา H2RAs ก่อน
ranitidine)
Erlotinib 10 ชม. หรื อ หลัง Erlotinib
Erlotinib 150 mg
Ranidine 150 mg
AUC ลดลง ร้อยละ 15
2 ชม.
(day3 2 hours before and
bid (day1-5)
Cmax ลดลง ร้อยละ 17
10 hours after ranitidine)
Erlotinib
Antacids
ไม่มีขอ้ มูล
รับประทานยากลุ่ม Antacids ก่อน
Erlotinib 4 ชม. หรื อ หลัง Erlotinib 2 ชม.
Gefitinib 250 mg
Ranitidine 450 mg ที่ pH>5 AUC ลดลง ร้อยละ 47
รับประทานยา gefitinib ห่างจากยา PPIs
Cmax ลดลง ร้อยละ 17
12 ชม. รับประทานยา gefitinib ห่างจาก
Median Tmax เพิ่มจาก 5 ชม. เป็ น 6 ชม.
ยา H2RAs/Antacids อย่างน้อย 6 ชม.
ค่าครึ่ งชีวติ ของยาไม่เปลี่ยนแปลง17
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………
ญญาอระดั
งามขบายาในเลื
และคณะ
24 ร่วมกันของยา TKIs คู่กบั ยาลดกรด และคาแนะนาการบริ หารยาร่ วมกัน6 (ต่อ)
ตารางที่ 2จรัผลต่
อดจากการใช้
TKI ที่สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ
ยาลดกรด
ผลการศึกษาด้ านระดับยาในเลือด
คาแนะนา
(อ้ างอิงจากเอกสารกากับยา)
(อ้ างอิงจาก Medscape; Drug
ครองกมล สี หบัณฑ์ 120
interaction checker)
ธีรยุทธ ปิ่ นแก้ว และคณะ 108
Gefitinib 250 mg
Ranitidine 450 mg ที่ pH>5 AUC ลดลง ร้อยละ 47
รับประทานยา gefitinib ห่างจากยา
Cmax ลดลง ร้อยละ 17
PPIs 12 ชม.
Median Tmax เพิ่มจาก 5 ชม. เป็ น 6 ชม. - รับประทานยา gefitinib ห่างจากยา
ค่าครึ่ งชีวติ ของยาไม่เปลี่ยนแปลง17
H2RAs/Antacids อย่างน้อย 6 ชม.
Imatinib 400 mg (day5)
Omeprazole 40 mg AUC, Cmax และค่าครึ่ งชีวติ ของยาไม่
ไม่มีอนั ตรกิริยาของยา
18
(day1-5)
เปลี่ยนแปลง
Lapatinib 1250 mg (day1-14) Esomeprazole 40 AUC ลดลง ร้อยละ 26
ไม่มีอนั ตรกิ ริยาของยา สามารถใช้
OD in the morning
mg OD (day 8-14) โดย pH ในกระเพาะอาหารจะเพิม่ ขึ้นจาก 2 ร่ ว มกัน ได้ต ามค าแนะน าของ US
OD 3 hours before เป็ นมากกว่า 4 หลังกินยา esomeprazole ไป FDA แต่ ไ ม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ร่ ว มกั น
bedtime
แล้วอย่างน้อย 3 ชม.19
ตามคาแนะนาของ EMA
Nilotinib 400 mg (day6)
Esomeprazole 40 AUC ลดลง ร้อยละ 34
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน หรื อเลือก
20
mg (day1-6)
Cmax ลดลง ร้อยละ 27
ยาลดกรดกลุ่มอื่นแทน
Nilotinib
H2RAs
ไม่มีขอ้ มูล
รั บ ประทานยากลุ่ ม H2RAs ก่ อ น
Nilotinib
PPIs and H2RAs ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และประสิ ทธิผล Nilotinib 2 ชม. หรื อ หลัง Nilotinib
ของยา Nilotinib ในผูป้ ่ วย Philadelphia
10 ชม. รับประทานยา nilotinib ห่าง
21
chromosome positive AML
จากยา antacids อย่างน้อย 2 ชม.
Nintedanib
PPIs and H2RAs Ctrough ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีอนั ตรกิริยาของยา
หลี กเลี่ ยงการใช้ร่ วมกัน หรื อ เลื อ กยา
Pazopanib 800 mg OD in the
Esomeprazole 40 AUC ลดลง ร้อยละ 40
ลดกรดกลุ่ มอื่ น แทน โดยสามารถใช้
morning
mg OD in the
Cmax ลดลง ร้อยละ 40
ร่ ว มกัน ได้ต ามค าแนะน าของ EMA
evening
Ctrough ลดลงร้อยละ 36
pazopanib

PPIs and H2RAs

ไม่มีผลต่อ PFS และ OS ในผูป้ ่ วย mRCC
สามารถใช้ร่วมกันได้ 22

แ ต่ ไ ม่ แ น ะ น า ใ ห้ ใ ช้ ร่ วมกั น ตา ม
คาแนะนาของ US FDA
หากมีความจาเป็ นต้องใช้ยา PPIs ให้
รั บ ประทานยา PPIs ตอนเช้ า และ
รั บ ประทานยา Pazopanib ตอนท้อ ง
ว่าง วันละครั้งตอนเย็น
หากมี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้ย า H2RAs
ให้รับประทานยา Pazopanib ตอนท้อง
ว่าง ก่ อ นยา H2RAs อย่างน้อ ย 2 ชม.
หรื อ อย่างน้อย 10 ชม.หลังยา H2RAs
หากมีความจาเป็ นต้องใช้ยา antacids
ให้รั บ ประทานยา Pazopanib ก่ อ นยา
antacids อย่า งน้อ ย 1 ชม. หรื อ อย่า ง
น้อย 2 ชม. หลังยา antacids

AUC = Area under the curve, Cmax คือระดับยาที่มีความเข้มข้นสูงสุดในกระแสเลือด, Tmax คือ เวลาที่มีความเข้มข้น
ของยาในกระแสเลือดสูงที่สุด, Ctrough คือ ระดับยาที่มีความเข้มข้นน้อยสุดในกระแสเลือด, PFS = Progression
free survival, OS = Overall survival
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ได้มี ก ารศึ ก ษาที่ ตีพิ ม พ์ใ นปี พ.ศ. 2559
เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลด้านคลินิกของการรักษาด้วย
ยา TKIs ในกลุ่มที่ได้รับยาลดกรดร่ วม โดย Chen
และคณะ 23 โดยทางที ม ผู้วิจ ัย ท าการเก็ บ ข้อ มู ล
แบบย้อนหลัง ในกลุ่ มผูป้ ่ วย Non-small cell lung
cancer ชนิ ดที่มี EGFR mutation จานวน 269 ราย
ที่ ไ ด้ รั บ ย า first generations TKIs ไ ด้ แ ก่ ย า
Gefitinib และยา Erlotinib ร่ วมกับยา PPIs และยา
H2RAs พบว่ากลุ่ ม ประชากรที่ มีระยะเวลาใช้ย า
ร่ วมกันมากกว่าร้อยละ 30 ของเวลาที่ใช้ยา TKIs
ซึ่ งมีประมาณร้อยละ 21.2 ติดตามค่า progression
free survival (PFS) ไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม (PFS; กลุ่มที่ไม่
ใช้ยาลดกรดชนิ ดใดร่ วม 11.2 เดือน, กลุ่มที่ใช้ยา
H2RAs ร่ วม 9.4 เดือน, กลุ่มที่ใช้ยา PPIs ร่ วม 6.7
เดื อ น; P=0.234) แต่ มี ค่ า Overall survival (OS)
ลดลงในกลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้ ย าร่ ว มกัน อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (OS; กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช้ย าลดกรด
ชนิ ดใดร่ วม 25.0 เดื อน, กลุ่มที่ใช้ยา H2RAs ร่ วม
15.5 เดื อ น, กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ย า PPIs ร่ วม 11.3 เดื อ น;
P=0.002) โดยเฉพาะในกลุ่ มที่มีการแพร่ กระจาย
เข้าสู่ สมอง กลุ่ มที่ ใช้ย าลดกรดร่ วมด้วย พบ OS
ต่ากว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยา
ลดกรด (11.8 เที ย บกับ 16.3 เดื อ น ตามล าดับ ,
P=0.041) ส่ ว นในกลุ่ ม ที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายไป
อวัยวะอื่น (กระดูก ตับ และปอด) นั้น พบค่า OS
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ต่ อ มามี ก ารตี พิ ม พ์ก ารศึ ก ษาในปี พ.ศ.
2560 โ ด ย AKA Lalani แ ล ะ ช า ว ค ณ ะ 24 ไ ด้
รวบรวมประสิ ท ธิ ผ ลของยา TKIs ที่ ใ ช้ใ นการ
รั ก ษา Metastatic renal cell carcinoma (mRCC)
ซึ่ งประกอบด้วยยา Sunitinib, Axitinib, Sorafenib
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เที ยบระหว่างกลุ่ มที่ ไ ด้รับ PPIs ร่ วม และกลุ่ ม ที่
ไม่ได้รับ PPIs ร่ วม พบว่า OS, PFS และ Objective
response rate (ORR) ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า ง 2 กลุ่ ม ซึ่ งให้ ผ ล
สอดคล้อ งไปในแนวทางเดี ย วกันกับ การศึ ก ษา
โดย McAlister22 ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2561 ที่แสดง
ให้ เ ห็ นว่ า ใ นกลุ่ ม ผู ้ ป่ วย mRCC ที่ ไ ด้ รั บ ย า
Pazopanib คู่ ก ับ ยา PPIs หรื อ H2RAs พบว่า OS
และ PFS ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้มีการใช้ยาลดกรดร่ วม
ดังนั้นผลการศึกษาทั้งสองนี้ จึงสรุ ปคาแนะนาว่า
สามารถใช้ยาทั้งสองร่ วมกันได้โดยไม่ มีผลทาง
คลินิก
ข้อ มู ล ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ. 2562 Shama M
และคณะ25 ได้มีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังในกลุ่ม
ประชากรผูป้ ่ วยสู งอายุ (อายุมากกว่าหรื อเท่ากับ
65 ปี ) จานวน 12,538 คน ที่เป็ นโรค lung cancer,
renal cell cancer, chronic myelogenous leukemia,
liver cancer และ pancreatic cancer ที่รักษาด้วยยา
TKIs ร่ วมกับยา PPIs อย่างน้อย 30 วัน ในช่ วง 3
เดื อ นแรกของการใช้ย า TKIs พบว่ า มี จ านวน
ประชากรคนไข้ที่ใช้ยาทั้งสองกลุ่มร่ วมกัน 22.7%
ซึ่ งพบว่าลดค่า OS ที่ 90 วัน เมื่อเทียบกับคนกลุ่ม
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ยา PPIs (ค่ า hazard ratio 1.16, 95%
confidence interval 1.05-1.28) และลดค่า OS ที่ 1
ปี (ค่า hazard ratio 1.10, 95% confidence interval
1.04-1.18) แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาหยุดการใช้ยา
รักษาด้วยยา TKIs ทางทีมผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่าการ
ใช้ย าร่ ว มกัน เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเสี ย ชี วิต ใน
ผูป้ ่ วยสู งอายุ จึงควรที่จะมีการตรวจสอบรายการ
ยาใช้ร่วมของผูป้ ่ วยและประเมิ นถึ งความจาเป็ น
ในการใช้ยาร่ วมกัน
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ที่สถาบันมะเร็งแห่สรุงชาติ
ป
ครองกมล
120งมี
จากข้อมูลที่แสดงเบื
้ องต้นสีหเนืบัณ่ อฑ์งจากยั
รยุทธ ปิ่ นแก้ว และคณะ 108
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ค่อธีนข้
างน้อย การศึกษา
ส่ วนใหญ่เป็ นการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง จึงทา
ให้มีขอ้ จากัดในการนาไปใช้จริ ง และมีขอ้ สังเกต
ว่า บางครั้ งคาแนะนาในการใช้ย า TKIs ร่ วมกับ
กลุ่มยาลดกรดมีความไม่ตรงกันระหว่าง US FDA
และ EMA เนื่ องจากมีปัจจัยร่ วมอื่นที่มีผลต่อการ
ละลายและดูดซึ มยาหลายประการ จึงไม่จาเป็ นที่
ยาที่ มี คุ ณสมบัติ เ ป็ น pH-dependent TKIs ทุ ก ตัว
จ ะ ห้ า ม ใ ช้ คู่ กั บ ย า ล ด ก ร ด อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแนะนาว่าไม่ควรแก้ปัญหาระดับยาใน
เลื อดลดลงโดยการเพิ่มขนาดยา TKIs26 แต่ ควร
เลื อกใช้ก ลุ่ มยาลดกรดเท่ า ที่ จาเป็ นเท่ า นั้น หรื อ
ควรเลื อกใช้ตามคาแนะนาที่ เฉพาะเจาะจงกับยา
แต่ ล ะชนิ ดตามที่ เสนอไว้ใ นตารางแสดงข้อมู ล
ปั ญ หาอัน ตรกิ ริ ยาของยา TKIs กั บ ยาลดกรด
สามารถลดให้เกิดน้อยลงได้ โดยเภสัชกรสามารถ
มีบทบาทในการคัดกรองและตรวจสอบรายการ
ยาที่ผูป้ ่ วยได้รับ เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับ ประสิ ทธิ ผล
จากการรักษาด้วยยา TKIs อย่างสู งสุ ด
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