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บทคัดย่อ
โรคมะเร็งไต หรือ renal cell carcinoma อุบัติการณ์พบได้ ร้ อยละ 3.8 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ท่วั โลก ร้ อยละ 90 ของเนื้องอกที่ไต
เป็ นมะเร็งไต และร้ อยละ 80 ของมะเร็งไตมักเป็ นชนิด clear cell มะเร็งไตสามารถจาแนกได้ เป็ น 4 ชนิดที่พบได้ บ่อย ตามการวินิจฉัย
จากลักษณะทางพยาธิสภาพ (histological diagnosis) คือ 1) Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) ร้ อยละ 70-80 2) Papillary
renal cell carcinoma (pRCC) ร้ อยละ 7-15 และ 3) Chromophobe renal cell carcinoma (chRCC) ร้ อยละ 5-10 4) Oncocytoma
น้ อยกว่ าร้ อยละ 5 ในอดีตมะเร็งไตจั ดเป็ นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ ดี จากการพัฒนาในด้ านพยาธิกาเนิด (oncogenesis) และ
ชีวะโมเลกุลในด้ านมะเร็ง ทาให้ ในปัจจุบัน นักวิจัยพัฒนายาเพื่อรักษามะเร็งไตระยะลุกลามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ นยาที่ออก
ฤทธิ์แบบจาเพาะเจาะจง (targeted therapy) ที่ทาหน้ าที่ยับยั้งการทางานของ VEGF (vascular endothelial growth factor) ได้ แก่
Sorafenib, Sunitinib, Axitinib, Pazopanib และยาในกลุ่มแอนตี้บอดี (Bevacizumab) หรือ ยับยั้งการทางานของ mTOR (mammalian
target of rapamycin) ได้ แก่ Everlorimus, Temsolorimus ซึ่งมีการผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ที่ได้ รับการยอมรับให้ ใช้ ใน
ทั้งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยมี อีกทั้งกาลังรอการอนุมัติอีก จานวนมาก ทาให้ อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย
ที่เป็ นมะเร็งระยะท้ ายหรือลุกลามดีข้ ึนกว่ าเดิมมากเมื่อเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิมคือ อินเตอร์เฟี ยรอน (IFN) หรือ อินเตอร์ลิวคิน
(IL) ผลข้ างเคียงของการรักษา ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ความดันโลหิตสูง ผื่น มือและเท้ าเปื่ อย ตรวจพบโปรตีนในปั สสาวะ แต่ อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่า พบว่ายายังมีราคาสูงเกินไป
คาสาคัญ: มะเร็งไตชนิดใส การรักษาระยะแพร่กระจาย ยาที่ออกฤทธิ์แบบจาเพาะเจาะจง
Abstract
Renal cell carcinoma (RCC) accounts for 3.8 % of all malignancies in the world and approximately 90% of renal tumors are
RCC, most common (80%) of these are clear cell renal cell carcinoma (ccRcc). Other less common cell types include papillary
(pRCC), 7-15% Chromophobe (chRCC) 5-10%, and oncocytoma less than 5%. For the past, treatment in this group were
really poor prognosis. Due to a better understanding oncogenesis and molecular pathway abnormalities, researchers now recognise
new treatment in RCC. The distinct molecular pathway abnormalities demonstrated by these novel variants may provide new
therapeutic targets. During the last ten years, there have been many other active drugs approved for the treatment of metastatic
kidney cancer. Vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy is the currently standard treatment for advanced and
metastatic renal cell carcinoma (RCC). This led to the development of VEGF signaling pathway inhibitors which have been
shown to benefit patients in randomized phase III clinical trials. Currently, there are atleast 6 angiogenesis inhibitors approved by
the United States Food and Drug Administration (FDA) and Thai FDA for treatment of advanced and metastatic RCC; four
VEGFR targeted tyrosine kinase inhibitors (TKIs), including sorafenib, sunitinib, axitinib and pazopanib, and one anti-VEGF
monoclonal antibody, bevacizumab and 2 mTOR inhibitor, everlorimus, temsolorimus. These new treatment approaches that
provide greater efficacy and better tolerability than the previous standard of care, cytokine therapy with interleukin-2 or
interferon-α.The most side effect were fatigue, rash, hypertension and hand foot syndrome. However, the cost of treatment with
Targetd therapies and mTORs inbibitor were too expensive for our country in economic study model.
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บทสรุป
ในอดีต มะเร็ง ไต จัดเป็ นมะเร็งที่ไม่ ต อบสนองต่ อ
การให้ ยาเคมีบาบัดหรือการฉายแสงทาให้ การพยากรณ์
โรคไม่ดี การรักษาแบบดั้งเดิม คือ การให้ ยาในกลุ่ม
ไซโตไคน์ (cytokine therapy) คือ อินเตอร์เฟี ยรอน
(IFN) หรือ อินเตอร์ลิวคิน (IL) พบว่า อัตราการรอด
ชีวิตที่ 5 ปี (5-yr overall survival) น้ อยกว่าร้ อยละ 6
(Berg, Divgi, Nanus, & Motzer, 2000, pp. 234239; Dorff, Goldkorn, & Quinn, 2009, pp. 183205) ภายหลังได้ มีการพั ฒนาวิจัยยามะเร็งมากมาย
ท าให้ ผู้ ป่ วยมี ชี วิ ต ยื น ยาวมากขึ้ นจากการได้ รั บ ยา
โดยเฉพาะในกลุ่มยารักษาแบบจาเพาะเจาะจง (Targeted
therapy) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2005 มียาขนานใหม่ สาหรับ
ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ง ไต ประสบความส าเร็จ ในการศึ ก ษา
ระยะที่ 3 ท าให้ การรั ก ษาและการพยากรณ์ ข องโรค
ดีข้ นึ มาก ปั จจุบันมีมียามากกว่า 6 ชนิดที่ได้ รับการอนุมัติ
ในต่างประเทศ ปั จจุ บันพบว่ า อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี
ในมะเร็ ง ไตระยะลุ ก ลามหรื อ แ พร่ กระจายอยู่ ที่
ร้ อยละ 10-50 และมีผ้ ูป่วยมากกว่ า 60,000 รายต่อปี
และมี อั ต ราการตายราว 13,000 คนต่ อ ปี คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2 จากมะเร็งทั้งหมด (SEER Stat Fact Sheets:
Kidney and Renal Pelvis Cancer) ในประเทศไทย
มียาหลายขนานที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหาร
และยาในการใช้ เ พื่ อ รั กษามะเร็ง ไตระยะลุ ก ลามหรื อ
mRCC ดังจะกล่าวต่อไป
ปั จจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไต
1. การสูบบุหรี่ 2. โรคอ้ วน 3. มีประวัติโรคทาง
พันธุกรรมในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ที่ไ ต ได้ แ ก่ von Hippel-Lindau disease หรื อ
Hereditary papillary renal cell carcinoma (Choyke,
Glenn, Walther, Zbar, & Linehan, 2003,
pp. 33-46)
พยาธิกาเนิดของมะเร็งไต ชนิด clear cell (Pathogenesis
of RCC clear cell subtype)
พยาธิกาเนิดขึ้นอยู่กบั ชนิดของมะเร็งไต (Oudard, &
Elaidi, 2012, pp. 981-987) ชนิดที่พบบ่อย คือ clear
cell ซึ่งพบได้ ร้อยละ 80 ของมะเร็งไตทั้งหมด พยาธิ
ก าเนิ ด ของชนิ ด นี้ พบว่ า เกิด จากความผิ ด ปกติ ข อง

ยีน VHL (Von Hipple-Lindau gene) ซึ่งจัดเป็ นยีน
ต้ านมะเร็งหรือ tumor suppressor gene ที่ทาให้ มี
การสูญ เสีย การทางานของยี น VHL ในภาวะที่เ กิด
hypoxia ส่งผลทาให้ ระดับของ Hypoxic inducible factor
1-alpha (HIF1-alpha) มีป ริ มาณมากขึ้น เกิน กว่ า
ภาวะปกติก่อให้ เกิดการกระตุ้น transcription factor ของ
โปรตีน หลายชนิ ด ผิด ปกติไ ป โดยเฉพาะในกลุ่ ม ของ
Vascular endothelial growth factor (VEGF) และ
Platelet derived growth factor (PDGF) ซึ่งทั้งสองส่วน
ก่อให้ เกิดการสร้ างเส้ นเลือดใหม่ (angiogenesis) และ
มีการเพิ่มจานวน (cell proliferation) มากขึ้น โดยปกติ
VEGF จะมี 5 ชนิด คือ VEGF-A, B, C, D, E
ทาหน้ าที่เป็ น ligand จับกับ VEGF receptor (VEGFR)
โดยเฉพาะ VEGFR-2 จะเป็ น receptor หลั กส าหรั บ
การกระตุ้นการสร้ างเส้ นเลือดใหม่
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า บางรายมีค วามผิด ปกติข อง
เม็มทอร์ mTOR (mammalian target of rapamycin)
ร่วมด้ วย ทาให้ มีผลต่อ HIF1-alpha ด้ วย การเข้ าใจถึง
อณูชีววิทยา (molecular biology) นาไปสู่การรักษาด้ วย
ยาที่จาเพาะสาหรับมะเร็งไตระยะลุกลาม
การพยากรณ์โรค (Prognostic of advanced RCC)
การพยากรณ์โรคในกลุ่มมะเร็งไตระยะลุกลาม เริ่มมา
จากการรักษาช่วงแรกที่ใช้ การรักษาแบบอิมมูโนเทอร์ราปี
(immunotherapy) และยาต้ านไทโรซีน จัดทาโดยกลุ่ม
MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)
หรือ Motzer และคณะ International Metastatic RCC
Database Consortium (IMDC) criteria (Heng, et al.,
2009, pp. 5794-5799) โดยพิจารณาปัจจัยในหลายๆ
ด้ า นดั ง นี้ (สามารถดาวน์ โ หลดได้ ในแอปพลิ เ คชั่ น
แอปมือถือที่ช่ อื ว่า Advanced RCC Prognosis) ประกอบ
ไปด้ วย 6 ตัวบ่งชี้ดงั นี้ 1. สภาวะความแข็งแรงของผู้ป่วย
(KPS status) น้ อยกว่าร้ อยละ 80 2. มีระดับฮีโมโกลบิน
น้ อยกว่ า ค่ าปกติ 3. ระยะตั้งแต่ วินิจ ฉั ยจนเริ่มรักษา
น้ อยกว่ า 1 ปี 4. ระดับแคลเซียมในเลือด (corrected
serum calcium) มากกว่าค่าปกติ 5. ปริมาณเกล็ดเลือด
ที่ม ากกว่ า ปกติ 6. ปริ มาณเม็ด เลื อดขาวนิว โทรฟิ ล
ที่มากกว่าค่าปกติ การพยากรณ์โรค 1 ข้ อ คือ 1 คะแนน
พบว่า มีผลต่อการรอดชีวิตดังแสดงตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการรอดชีวิตที่ 2 ปี และระยะการรอดชีวิตในมะเร็งไตระยะลุกลามตามปั จจัยเสี่ยงของคณะ MSKCC (Escudier,
et al., 2014, pp. iii 49-56)
จานวนปั จจัยเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยง

0
1-2
3-6

ดี
ปานกลาง
แย่

ระยะการรอดชีวิต/
เดือน
43
27
8.8

การพยากรณ์โ รคจากปั จ จั ย ทางชี ว ภาพ (Biologic
marker)
ปั จจุ บันยังไม่พบว่ าปั จจัยด้ านชีวภาพตัวใดสามารถ
พยากรณ์ โ รคได้ ดี พ อทั้ ง การรอดชี วิ ต (Prognostic
biomarker) และการตอบสนองต่ อ ยา (Predictive
biomarker) ได้ ใ นกลุ่ ม ยาต้ า นไทโรซี น หรื อยาต้ า น
vascular endothelial growth factor (VEGF) ได้ มีบาง
รายงานวิจัยพบว่ าระดับของ IL-8, HGF (hepatocyte
growth factor) และ osteponin อาจมีผลต่อ progression
free survival (Funakoshi, Lee, & Hsieh, 2014,
pp. 533-547) การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยชีวภาพจาก
การตรวจเนื้อเยื่อ (tissue base biomarker) การตรวจพบ
การกลายพันธุ์ของ Protein polybromo-1 (PBRM1)
อาจเป็ นพยากรณ์โรคที่ดีและการกลายพันธ์ของ BAP1
บ่งบอกการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี (Kapur, et al., 2013,
pp. 159-167)
การผ่าตัดไต (Cytoreductive nephrectomy) จาเป็ น
หรือไม่ท่จี ะต้ องทาการตัดไต (nephrectomy) ในรายที่
ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งไตระยะแพร่กระจาย หรือ
ที่เรียกกันว่า Cytoreductive nephrectomy หลายแนวทาง
ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรทางยุโรป ESMO (Escudier, & et al.,
2014, pp. iii 49-56) และ NCCN ของอเมริกา
(Motzer, et al., 2015, pp. 151-159) แนะนาให้ ทา
ทุกรายถ้ าไม่มีข้อห้ ามสาหรับการผ่าตัด และหากเป็ นไป
ได้ แนะนาให้ ตัดก้ อนมะเร็งที่แพร่ กระจายไปด้ วยถ้ าอยู่
ในตาแหน่ งที่ตัดได้ และสามารถตัดได้ หมด โดยเฉพาะ
ที่ จ าเป็ นต้ องได้ รั บ การรั ก ษาด้ วย Interleukin (IL),
Interferon (IFN) เนื่องจากการตัดไตเพียงอย่างเดียว
มีข้อมูลว่ าสามารถทาให้ โรคลดความรุนแรงลงได้ และ
ควบคุมโรคได้ โดยไม่ต้องได้ รับการรักษาเพิ่มเติมมากนัก
(Aslam, & Matthews, 2014, p. 717295; Flanigan,

อัตราการรอดชีวิตที่ 2 ปี
75
53
7

et al., 2004, pp. 1071-1076) เป็ นการรักษา
แบบประคับประคอง (palliative care) อย่ างหนึ่ ง
นอกจากนั้น ควรพิ จารณาในรายที่มีปัสสาวะเป็ นเลือด
และคาดว่ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ การรั ก ษา หรื อ รบกวน
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมากขึ้น เช่น ต้ องได้ รับเลือด หรือเข้ า
รับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีเลือดออก
บทบาทของการตัด ไต ในช่ ว งที่มีก ารใช้ ย าในกลุ่ ม
targeted therapy นั้นยังไม่มโี ครงการวิจัยที่เป็ นการศึกษา
แบบสุ่มในระยะที่ 3 ว่าได้ รับประโยชน์ชัดเจน แต่ท่ผี ่าน
มาพบว่ า ผู้ท่ีไ ด้ รับการรักษา IFN ร่ วมกับการผ่ าตัด
จากการศึกษาของ SWOG และ EORTC จะมีชีวิตอยู่
รอดยาวนานขึ้น 3 เดือน และ 10 เดือนเมื่อเทีย บกับ
การไม่ได้ รับการผ่าตัด (Aslam, & Matthews, 2014,
p. 717295)
มีการศึ กษาย้ อ นหลั ง ในเรื่ อ งการท า cytoreductive
nephrectomy แบ่งตามการพยากรณ์โรค โดยใช้ เกณฑ์
ของ MSKCC พบว่า ผู้ท่มี ีพยากรณ์โรคดี (good risk)
ได้ รับประโยชน์จากการตัดไตมากที่สดุ และอีกหนึ่งรายงาน
ที่ทาการตัดไตก่อนเริ่มยาในกลุ่มยาต้ านไทโรซีน ผลออกมา
ไปในแนวทางเดียวกัน (Culp, et al., 2010, pp. 33783388) การศึกษาโครงการวิจัยในการใช้ ยาต่อๆ มามัก
แบ่ ง ผู้ ป่ วยออกเป็ นกลุ่ มในด้ า นของการตั ด ไตมากขึ้ น
โครงการวิจัยยาตัวใหม่ ประชากรที่เข้ ารับการศึกษามัก
เป็ นกลุ่มที่ทาการตัดไตแล้ วเป็ นส่วนมาก สาหรับการวิจัย
แบบสุ่มคงต้ องรอผลการทาวิจัยต่อไป ข้ อมูลการศึกษา
แบบย้ อนหลังนาเสนอใน งานประชุม ASCO GU จาก
ผู้ป่วย 3245 ราย (Kapoor, 2014, pp. S13-15)
เปรียบเทียบระยะการรอดชีวิต พบว่า ผู้ท่ไี ด้ รับการผ่าตัด
ตัดไตออกจะมีระยะเวลาการชีวิตรอด 20 เดือน เทียบกับ
9.8 เดือนอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ แต่ ไ ม่ ใช่ ทุ กรายที่
ได้ รับประโยชน์จากวิธดี งั กล่าว กลุ่มที่ได้ รับประโยชน์ควร
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จะเป็ นกลุ่มที่มีชีวิตรอดมากกว่ า 6 เดือน ส่ว นกลุ่มที่มี
การรอดชีวิตที่ส้นั กว่า 6 เดือนนั้นไม่ได้ รับประโยชน์จาก
การทา cytoreductive surgery
การรักษามะเร็ งไตระยะลุกลาม ชนิด clear cell
(Systemic treatment for metastatic renal cell
carcinoma clear cell subtype)
การรักษาหลักมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 1. ยาในกลุ่ม
อิมมูโนเทอร์ราปี (Immuotherapy) หรือไซโตไคน์เทอร์ราปี
(cytokine therapy) 2. ยาในกลุ่มยาต้ านไทโรซีน หรือยา
ในกลุ่ มยั บยั้ ง การสร้ า งหลอดเลื อด (antiangiogenesis,
VEGF) 3. ยาในกลุ่มยับยั้งการทางานของ mTOR
โปรตีน การรักษามะเร็งไต ปั จจุ บันการรักษามะเร็งไต
ชนิด clear cell ในการรักษาขนานแรก จาเป็ นต้ อง
พิจารณาทางเลือกซึ่งมีได้ หลายทางเลือก การรักษาแบบ
ดั้งเดิม คือการรักษาด้ วยอิมมูโนเทอร์ราปี ได้ แก่ การให้
อินเตอร์เฟี ยรอน-อัลฟา (IFN alpha) หรือการให้
อินเตอร์ลิวคิน (IL) สาหรับในประเทศไทยไม่มีการใช้
อินเตอร์ลิวคิน เนื่องจากไม่ มียาในประเทศ การบริหาร
จัดการยากและมีอาการแพ้ รุนแรงจึงไม่นิยมใช้ ที่ผ่านมา
การรั ก ษาในกลุ่ ม ไซโตไคน์ ห รื อ อิ ม มู โ นเทอร์ ร าปี
ในประเทศไทยมักหมายถึง การให้ อินเตอร์ เฟี ยรอนอัลฟา เท่านั้น
การรั ก ษาด้ วยยาเคมี บ าบั ด นั้ น เนื่ อ งจาก RCC
พัฒนามาจากส่วนของ proximal tubules ซึ่งมีระดับของ
โปรตีนที่ทาให้ เกิดการดื้อยาสูง ทาให้ ไม่ ตอบสนองต่ อ
การใช้ เคมีบาบัดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นยาเดี่ยวหรือยาแบบ
รวมกัน หลายชนิ ด ดั ง นั้ น การรั ก ษาด้ ว ยยาเคมี บ าบั ด
จึงไม่แนะนาให้ ใช้ ในผู้ป่วยอีกต่อไป

ในปี ค.ศ. 2005 ยาตัวแรกที่ได้ รับการอนุ มัติให้ ใช้
คือ Sorafenib และยาตัวต่อๆ ไปได้ ผ่านการวิจัยและ
อนุมตั ติ ามมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบนั
การรักษาขนานแรกในมะเร็ง ไตระยะแพร่ กระจาย
(1st line treatment for renal cell carcinoma clear cell
histology) ในกลุ่มการพยากรณ์โรคดีหรือปานกลาง
แนะนาให้ เริ่มรักษาเมื่อผู้ป่วยมีอาการจากโรค เนื่องจาก
ในบางรายโรคค่ อ นข้ างจะโตช้ า ระยะเวลาตั้ ง แต่
แพร่ กระจายติดตามดูอาการของโรคจนถึงให้ การรักษา
บางครั้งใช้ เวลานาน การเริ่มการรักษาบางครั้งอาจยังไม่มี
ความจ าเป็ นเนื่ อ งจากมี ผ ลข้ า งเคี ย ง และยาค่ อ นข้ า ง
ราคาแพง
การรั ก ษามะเร็ ง ไตที่ แ พร่ ก ระจาย ก่ อ นหน้ านี้
การพยากรณ์โ รคถือว่ า แย่ มากเนื่ องจากจั ด เป็ นมะเร็ง
ที่ไ ม่ ต อบสนองต่ อ การให้ เคมี บ าบั ด และการฉายแสง
ความเข้ าใจถึงพยาธิกาเนิ ดทาให้ ทราบถึงยี นก่อมะเร็ง
ที่สาคัญของมะเร็งไต คือ VHL ยีน ตามที่กล่ าวมาแล้ ว
และพบว่ า กลไกหลั ก ในการควบคุ ม การเติ บ โต และ
การแบ่งตัว มักใช้ กลไกผ่านรีเซ็ปเตอร์ท่ผี วิ เซลล์ หรือผ่าน
ทางการส่ ง สัญ ญาณภายในเซลล์ โดยใช้ PI3K หรื อ
mTOR pathway และ VEGF pathway ร่ วมด้ วย
ความก้ า วหน้ า ด้ า นพั ฒ นายาน าไปสู้ ย าต้ า นมะเร็ง ไต
ที่แพร่กระจายโดยอาศัยการทางานยับยั้งการเจริญเติบโต
และแบ่งตัว (growth proliferation and metabolism)
และการสร้ างเส้ นเลือดใหม่ ของเซลล์มะเร็ง (angiogenesis)
ดังรูปที่ 1

รู ปที่ 1 พยาธิกาเนิดและกลไกการออกฤทธิ์ของยาในการรักษามะเร็ งไตชนิด clear cell (Oudard &
Elaidi, 2012, pp. 981-987)(Therapeutic biological pathways in renal-cell carcinoma)
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การรักษาโดยยาดังกล่าวปัจจุบนั สรุปได้ ดงั นี้
การรักษาในขนานแรก (1st line treatment) ที่ได้ รับ
การยอมรับและมีโครงการวิจัยแบบสุ่ม ตามคาแนะนา
ขององค์กรทางยุโรป (ESMO) และองค์กร NCCN ของ
อเมริกา ได้ แก่ 1. การรักษาด้ วย Bevacizumab (Avastin)
ร่วมกับ interferon alpha (I,A) 2. Sunitib malate
(Sutent) (I, A) 3. Pazopanib (Votrient) (I, A)
4. Sorafenib (Nexavar II, B) ยาดังกล่าวที่ได้ รับการขึ้น
ทะเบี ย น จากข้ อมู ล การเพิ่ ม ระยะการมี ชี วิ ต รอด
โดยปราศจากการดาเนินของโรค (PFS) Bevacizumab
เป็ นยาในรู ป แบบเป็ นยาฉี ด ส่ ว น Sunitinib และ
Pazopanib เป็ นยาชนิดรับประทาน Bevacizumab เป็ นยา
ในกลุ่มยาต้ าน VEGF เป็ น monoclonal antibody จับกับ
VEGF ป้ องกันไม่ ใ ห้ VEGF ไปจับกับรีเ ซ็ป เตอร์
จากข้ อมูลทางปั จจัยทางชีวภาพพบว่ ามะเร็งไตมี VEGF
เกี่ ย วข้ องเป็ นกลไกหลั ก ในการเติ บ โตของมะเร็ ง
จึงมีการใช้ ยาต้ าน VEGF สาหรับการรักษา เริ่มจาก
การรักษาในระยะที่ 2 ในผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้ วย IFN
แล้ วไม่ได้ ผล พบว่ า มีการตอบสนองร้ อยละ 10 และ
เพิ่ มระยะการมีชี วิต รอดโดยปราศจากการดาเนิ น ของ
โรค ได้ จาก 4.8 เดือน เทียบกับ 2.5 เดือน ในผู้ท่ไี ด้ รับ
ยาหลอก (Yang, et al., 2003, pp. 427-434)
ผลข้ างเคียงที่สาคัญคือความดันโลหิตสูง และพบโปรตีน
ในปั ส สาวะ(asymptomatic proteinuria) ต่ อ มา
มีการศึกษาในระยะที่ 3 สองโครงการวิจัย เป็ นการศึกษา
เปรียบเทียบการให้ Bevacizumab ร่ วมกับ IFN กับ
การให้ IFN เพี ยงอย่ างเดียว ในผู้ป่วยมะเร็งไตระยะ
แพร่ กระจายเป็ นยาขนานแรกจาก AVOREN study
(Escudier, et al., 2010, pp. 2144-2150)
ท าการศึ ก ษานอกสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นโครงการวิ จั ย
สหสถาบันแบบสุ่ม 649 รายแบบปิ ดฉลาก พบว่า การได้
ยา Bevacizumab ร่ ว มด้ ว ยสามารถเพิ่ ม ระยะเวลา
การกาเริบของโรคได้ 10.2 เดือนเทียบกับ 5.4 เดือน
(HR 0.63; p <0.001) การตอบสนองต่อการรักษาอยู่ท่ี
ร้ อ ยละ 30.6 เทีย บกับร้ อ ยละ 12.4 (p<0.0001)
สาหรับการศึกษา CALGB 90206 (Rini, et al.,
2010, pp. 2137-2143.; Rini, et al., 2008,
pp. 5422-5428) ทาการศึ กษาในรูปแบบเดียวกัน
(ศึ กษา น อกส ห รั ฐ อเมริ กา) พบว่ า ใน กลุ่ มที่ ไ ด้
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Bevacizumab ร่วมกับ IFN-alpha มีระยะการมีชีวิตรอด
โดยปราศจากการดาเนินของโรคที่ดีกว่า และตอบสนอง
มากกว่าอยู่ท่ี 8.5 เดือนเทียบกับ 5.2 เดือน ((95% CI,
0.61 to 0.83;HR 0.71;p<0.001)) และตอบสนอง
ร้ อยละ 25.5 เทีย บกับ ร้ อยละ 13.1 (p<0.0001)
สาหรับในด้ าน อัตราการรอดชีวิตไม่มีความแตกต่างกัน
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเป้ าหมายหลัก
(primary end point) ของทั้ง 2 โครงการวิจัย เนื่องจาก
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับยา Bevacizumab ในกลุ่มควบคุมได้ รับ
ยาวิจัยหรือการรักษาด้ วยยาขนาน 2 ชนิดอื่นๆ ภายหลัง
จากโรคกาเริบทาให้ ไม่สามารถบอกผลการวิจัยได้ ชัดเจน
ในด้ า นอัต ราการรอดชี วิ ต จากทั้ง 2 การศึ กษาทาให้
Bevacizumab ได้ รับอนุมัติให้ ใช้ เป็ นการรักษาในขนาน
แรกได้ โดยต้ องใช้ คู่ กับ IFN เท่า นั้น เนื่องจากได้ รั บ
คาแนะนาจากคณะกรรมการอิสระที่ตรวจสอบข้ อมูลและ
ผลของการวิ จั ย เกิด ขึ้ นในด้ า นของประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้ น
โดยใช้ การประเมิ น การมี ชี วิ ต รอดโดยปราศจาก
การดาเนินของโรค (PFS) ในการขึ้นทะเบียน
ขนาดยา Bevacizumab ที่ให้ ในการรักษา คือ ขนาด
10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 2 สัปดาห์ และ IFN-alpha
9 MIU ฉีดใต้ ผวิ หนัง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลข้ างเคียงของ
IFN ที่สาคัญ คือ อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น ท้ องเสีย
สาหรับ bevacizumab คือ ความดินโลหิตสูง ตรวจพบ
โปรตีนในปั สสาวะ (proteinuria) และมีเลือดออกตาม
ตาแหน่ งต่ างๆ เนื่องจากการบริหารยา IFN เป็ นใน
รูปแบบยาฉีด ร่วมกับยา Bevacizumab ซึ่งเป็ นยานอก
บั ญ ชี ย าหลั ก ที่ ถู ก ควบคุ ม การใช้ และการลงทะเบี ย น
ในเมืองไทยจากกรมบัญชีกลางด้ วยข้ อบ่งชี้มะเร็งลาไส้
ระยะลุกลามเพียงอย่ างเดียวทาให้ การเบิกจ่ายทาได้ ยาก
ทาให้ ไม่เป็ นที่นิยมใช้ เป็ นยาขนานแรกในเมืองไทย และ
การบริ ห ารจั ด การค่ อ นข้ า งยาก ถึง แม้ ว่ า จะได้ รั บการ
อนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยาไทยแล้ วก็ตามในข้ อบ่งชี้
ในการรักษามะเร็งไตที่แพร่กระจายชนิด clear cell
Sunitinib เป็ นยาต้ านไทโรซีน และออกฤทธิ์หลาย
ตาแหน่ ง ได้ แก่ยับยั้งการทางานของ VEGF receptor,
PDGF receptor, Fms-like tyrosine kinase และ C-Kit
receptor เริ่มจากโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ในผู้ท่ไี ด้ รับ
การรักษาด้ วยไซโตไคน์ (IL หรือIFN) มาก่อน ในกลุ่ม
clear cell พบว่ า การตอบสนองเป็ นที่น่ า สนใจ
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เป็ นอย่ างมากเนื่องจากตอบสนองได้ ถึงร้ อยละ 41 และ
เพิ่ มระยะการมี ชี วิต รอดโดยปราศจากการดาเนิ น ของ
โรคได้ ถึง 8.2 เดือน (Motzer, & et al., 2006,
pp. 16-24; Motzer, & et al., 2006, pp. 25162524) จึ ง ได้ รั บ การยอมรั บ จากองค์ ก ารอาหารและ
ยาสหรั ฐ อเมริ ก า ในขณะนั้ น และขึ้ นทะเบี ย นด้ วย
การศึกษาระยะที่ 2 ในปี 2006 และมีความจาเป็ นต้ อง
ท าการศึ ก ษาในระยะที่ 3 เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ขอยา
ดังกล่าว ในช่วงระยะเวลานั้น Sunitinib จัดเป็ นการรักษา
มาตรฐาน ภายหลั ง จากผ่ า นการรั กษาหลักด้ วยการให้
ไซโตไคน์มาแล้ ว ต่อมาได้ มกี ารทาโครงการวิจัยระยะที่ 3
แบบสุ่ม (Motzer, et al., 2007, pp. 115-124) ผู้ป่วย
750 รายเทียบการให้ Sunitinib กับการรักษามาตรฐาน
คือ IFN เป็ นยาขนานแรก มีชีวิต รอดโดยปราศจาก
การด าเนิ น ของโรค (PFS) เป็ นเป้ าหมายหลั ก ของ
งานวิจัย อัตราการรอดชีวิต และอัตราการตอบสนอง
เป็ นเป้ าหมายรอง (Motzer, et al., 2009, pp. 35843590) พบว่ าในกลุ่ม Sunitinib ตอบสนองร้ อยละ 47
PFS 11 เดือน เปรียบเทียบกับ IFN ที่ได้ PFS 5 เดือน
(HR =0.539; 95% CI,0.451-0.643; P 0.001)
ในด้ า นการตอบสนองร้ อยละ 12 ส าหรั บ อั ต ราการ
รอดชีวิต พบว่า ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มที่ได้ IFN 21.8
เดือน และ 26.4 เดือน (95% CI, 0.669 - 0.999;
P=0.049) ในกลุ่ม Sunitinib ในการศึกษานี้ ร้ อยละ 90
ผู้ ป่ วยได้ รั บ การตั ด ไต และร้ อ ยละ 93 จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
ความพยากรณ์โรคดี และปานกลาง ขนาดยาที่แนะน า
ส าหรั บ Sunitinib คือ 12.5 มิล ลิ กรั ม รั บประทาน
4 เม็ดต่อวัน (50 มิลลิกรัม) 4 สัปดาห์ เว้ น 2 สัปดาห์
โดยขนาดยาอาจปรั บ ลดลงในกรณี ท่ี อ าจส่ ง ผลต่ อ
ความปลอดภั ย หรื อความทนต่ อ ยาของผู้ ป่ วยบางราย
(มี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบที่ เ หมาะสมส าหรั บ การให้
Sunitinib เนื่องจากมีผลข้ างเคียงค่อนข้ างมากต่อการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้ป่วย เป็ นการศึกษาระยะที่ 2 เทียบ
การใช้ ขนาด 37.5 มิลลิกรัม (3 เม็ดต่ อวัน) เทียบกับ
ขนาดยาที่ใช้ ปกติ พบว่า การใช้ ขนาดที่ลดลงและต่อเนื่อง
โดยไม่ มี ช่ ว งพั ก ไม่ ไ ด้ ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ ระยะ
เวลาควบคุ มโรคแย่ ล งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ แต่ มีแ นวโน้ ม
ที่ด้อยกว่ าเล็กน้ อย ผลข้ างเคียงที่พบได้ บ่อย อ่อนเพลีย
hand foot syndrome (มากกว่ารุนแรงระดับ 3 พบได้

ร้ อยละ 5) การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้รสชาติอาหาร
สีผวิ เปลี่ยน เกล็ดเลือดต่า
Pazopanib มีฤ ทธิ์ใ นการยั บ ยั้ ง เอนไซม์ tyrosine
kinase (TKI) ที่มีหลายเป้ าหมายได้ แก่ท่ี Vascular
Endothelial Growth Factor Recepter (VEGFR)-1,-2
และ -3, platelet-derived growth factor (PDGFR)alpha and beta และ stem cell factor receptor (c-KIT)
เป็ นยาการรั กษาแบบมุ่ ง เป้ า ยั บยั้ ง ต้ า นไทโรซี น และ
ตัวรีเซ็ปเตอร์อ่ ืนๆ หลายตาแหน่ ง คล้ ายๆ กับยา
Sunitinib การศึกษาระยะที่ 3 เป็ นการสุ่มแบบ 2 ต่อ 1
เปรียบเทียบ การให้ Pazopanib เทียบกับยาหลอก
ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรักษา หรือผ่านการรักษาด้ วย
ไซโตไคน์มาก่อน 435 ราย พบว่า การให้ กลุ่มที่ได้ รับยา
Pazopanib ในกลุ่มที่ไม่เคยได้ รับการรักษาด้ วยมาก่อน
โดยการให้ เป็ นยาขนานแรก ระยะการควบคุ ม โรค
11 เดื อ นเที ย บกั บ 2.8 เดื อ น (HR
0.40,95%
CI (0.27,0.6) p<0.001) สาหรับรายที่ได้ รับการรักษา
ด้ ว ยไซโตไคน์ ม าก่ อน 7.4 เดือ นเทีย บกับ 4.2 เดื อ น
(HR 0.54 95% CI (0.35,0.84); p<0.001)
การตอบสนองโดยรวมร้ อ ยละ 30 ทั้ง สองกลุ่ ม ได้ รั บ
การตั ด ไต ร้ อยละ 90 พอๆ กั น และจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม
พยากรณ์ โ รคดี แ ละปานกลาง ร้ อยละ ประมาณ 90
ในด้ า นการรอดชี วิ ต พบว่ า ไม่ ต่ า งกัน เนื่ องจากในกลุ่ ม
ควบคุมได้ รับการรักษาในภายหลัง ผลการศึกษาในวิจัยนี้
ทาให้ Pazopanib ได้ รับขึ้นทะเบียนเป็ นยารักษามะเร็งไต
ชนิด clear cell ที่แพร่กระจาย (Pivotal trial) เป็ นยา
ขนานแรก (Sternberg, et al., 2010, pp. 1061-1068)
จากการศึกษา COMPAZR trial (Motzer, et al.,
2013, pp. 722-731) เป็ นการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม
1 ต่อ 1 ในผู้ป่วย RCC ที่มีการแพร่ กระจาย และเป็ น
clear cell โดยไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาตัวอื่นมาก่อน
และมีสภาพความแข็งแรงดี ECOG 0-1 เป้ าหมายของ
โ ครง กา รวิ จั ยเ ป็ น กา รป ระ เ มิ น กา รมี ชี วิ ตรอ ด
โดยปราศจากการดาเนินของโรค และเป้ าหมายรองเป็ น
การมีชีวิตรอดโดยรวม ความปลอดภัยในการใช้ ยา และ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยการออกแบบ โครงการวิจัยเป็ น
แบบ non-inferiority การศึกษาประชากรหนึ่งในสาม
เป็ นชาวเอเชีย จานวนประชากรทั้งหมด 1100 ราย ร้ อยละ
80 ได้ รับการทาการผ่ าตัดไต ส่วนใหญ่ มี ECOG ที่ดี
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ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพยากรณ์ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ดี หรื อ ปานกลาง
มี ร้ อ ยละ 10 ที่เ ป็ นกลุ่ ม พยากรณ์ ท่ี แ ย่ ผลการศึ ก ษา
พบว่า การรักษาด้ วย Pazopanib หรือ Sunitinib เป็ นยา
ขนานแรกไม่มีความแตกต่างกันในด้ านระยะการมีชีวิต
รอดโดยปราศจากการดาเนินของโรค การตอบสนองทั้ง
สองกลุ่มพบว่า ยาในกลุ่ม Sunitinib ตอบสนองร้ อยละ
24 ส่วน Pazopanib ตอบสนองร้ อยละ 31 อัตราการ
เสีย ชี วิ ต ทั้ง 2 กลุ่ มไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน ที่ส าคัญ คื อ
ผลข้ างเคียงของการรักษา หรือที่เกิดจากการใช้ ยา พบว่า
ในกลุ่ม Sunitinib มีอ่อนเพลีย hand foot syndrome
และการรับรสอาหารเปลี่ยนแปลงไป เกล็ดเลือดต่ากว่ า
ปกติมากกว่า ส่วน Pazopanib มีผลข้ างเคียง คือ ระดับ
เอนไซม์ตับ ALT ผิดปกติ แ ละผมเปลี่ ยนสีมากกว่ า
ผลข้ างเคียงอื่นๆ จะพอๆ กัน คือ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
และเบื่อ อาหาร ส าหรั บด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต พบว่ า ผู้ ป่ วย
ที่ไ ด้ รั บ การรัก ษา Pazopanib มีคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดีก ว่ า
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ อย่ า งไรก็ต ามพบว่ า ในกลุ่ ม ที่ไ ด้ รั บ
Pazopanib นั้นจาเป็ นต้ องหยุดการรักษามากกว่าในกลุ่ม
ที่ได้ รับ Sunitnib (ร้ อยละ 24 เทียบกับ ร้ อยละ 20)
เนื่องจากผลข้ างเคียงของการเกิดตับอักเสบ
PISCES (Escudier, et al., 2014, pp. 14121418) เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่ างการใช้ ยา
Pazopanib เทียบกับ Sunitinib เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ ป่ วย เป้ าหมายหลั ก ของการรั ก ษาเป็ น
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการรักษา เป้ าหมายรองคือ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยทั้งผู้วิจัยและผู้ได้ รับการรักษา
จะไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วยยาตัวใด จานวน
ผู้ ป่ วยที่ ศึ ก ษา 169 ราย เป็ นการศึ ก ษาเป็ นแบบสุ่ ม
1 ต่ อ 1 กลุ่ ม แรกจะได้ ย า Pazopanib วั น ละ 800
มิลลิกรัม ต่อเนื่องไปเป็ นระยะ 10 สัปดาห์ หลังจากนั้น
หยุ ดยา 2 สัปดาห์ และเปลี่ยนการรักษาเป็ น Sunitinib
ขนาดที่ ใ ช้ รั ก ษาคื อ 50 มิ ล ลิ ก รั ม เป็ นระยะเวลา
4 สัปดาห์ และหยุดการรักษา 2 สัปดาห์ เป็ นระยะเวลา
10 สัป ดาห์ (2 รอบของ Sunitinib) โดยให้ ผู้ ป่ วย
ตัดสินใจเลือกเพื่อรักษาภายหลังสิ้นสุดการรักษาด้ ว ยยา
2 ชนิดนี้ อีกกลุ่มใช้ Sunitinib ก่อนและต่อมาเปลี่ยนเป็ น
Pazopanib หลังจากนั้นให้ ท้งั สองกลุ่มเลือกตัดสินใจว่ า
ต้ องการรั ก ษายาชนิ ด ใดต่ อ และให้ การรั ก ษาจน
โรคกาเริบ (disease progression) พบว่ าผู้ป่วยได้ รับ
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การรักษาและถูกคัดออกจากการวิจัย เนื่องจากโรคกาเริบ
อาการไม่พึงประสงค์ จนต้ องหยุดการรักษา เหลือผู้ป่วย
ที่ตอบแบบสอบถามได้ 114 ราย โดยผลของการตอบ
แบบสอบถาม ร้ อ ยละ 70 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้
Pazopanib ร้ อยละ 22 พึ ง พอใจต่ อการใช้ Sunitinib
ซึ่ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ขนาด ยา
Pazopanib ที่แนะนา คือ 800 มก. วันละครั้ง การปรับ
ขนาดยานั้นควรลดขนาดยาจาก 800 มก. เป็ น 400 มก.
ต่อวันในครั้งแรก หลังจากนั้นควรปรับขนาดยาครั้งต่อมา
ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดลงครั้งละ 200 มก. โดยขึ้นกับความ
ทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อการบริหารจัดการอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ ไม่ควรให้ ยา Pazopanib เกิน 800 มก. ข้ อควร
ระวังสาหรับ ยา Pazopanib คือ การเกิดตับอักเสบรุนแรง
ร้ อยละ 20-30 ผลข้ างเคียงทั่วไปได้ แก่ ท้ องเสีย ร้ อยละ
50 สีผวิ เปลี่ยนจากเดิม ผื่นร้ อยละ 26 ความดันโลหิตสูง
ร้ อยละ 50
Sorafenib tosylate เป็ นยายับยั้งการทางานในกลุ่ม
โปรตีน ไคเนส หลายต าแหน่ ง เช่ น c-RAF BRAF
ร่วมกับยับยั้ง VEGF PDGF FLT3 และ c-KIT เป็ น
ยาในกลุ่ ม รั ก ษาแบบมุ่ ง จ าเพาะเจาะจงชนิ ด แรกที่ไ ด้
อนุมตั ใิ ห้ ใช้ ในปี ค.ศ. 2005 เริ่มจากการศึกษาระยะที่ 2
(Ratain, et al., 2006, pp. 2505-2512) แบบสุ่ม
เทียบ Sorafenib 32 ราย และยาหลอก 33 ราย พบว่ า
ได้ ผลดีเป็ นอย่างมาก การประเมินการตอบสนองโดยรวม
(overall response rate) พบว่ า กลุ่มที่ได้ Sorafenib
จะมี ต อบสนองร้ อยละ 50 ส่ ว นยาหลอกตอบสนอง
ร้ อยละ 18 ระยะการควบคุมโรค 24 สัปดาห์ เทียบกับ
6 สัปดาห์ (P=0.0087) นาไปสู่งานวิจัยในระยะที่ 3
TARGET trail (Escudier, et al., 2007, pp. 125134; Escudier, et al., 2009, pp. 3312-3318)
ในการรั ก ษาผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นมะเร็ง ไตระยะลุ ก ลามชนิ ด
clear cell หลั งจากล้ มเหลวจากการรักษาด้ วยยากลุ่ ม
immunotherapy (เป็ นส่วนใหญ่ของประชากร) หรือผู้ป่วย
ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ย า
กลุ่ม immunotherapy พบว่ า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ รับยา
Sorafenib มีระยะเวลาการมีชี วิ ต รอดโดยปราศจาก
การด าเนิ น ของโรค ที่ย าวนานกว่ า ผู้ ป่ วยกลุ่ ม ที่ไ ด้ รั บ
ยาหลอก (5.5 และ 2.8 เดือน ตามลาดับ)
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PREDICT study (Jager, et al., 2015, pp. 156164 e151) เป็ นการศึกษาแบบติดตามไปข้ างหน้ าใน
ผู้ป่วยหลายประเทศ สาหรับการรักษาด้ วยยา Sorafenib
เพื่ อ ดูความปลอดภัยและประสิทธิภ าพของยาที่ใ ช้ จริ ง
ภายหลังจากการได้ รับการอนุมัติการใช้ ในหลายประเทศ
จากประชากร 2311 ราย ผลข้ างเคี ย งที่ เ กิ ด จากยา
คิดเป็ นร้ อยละ 48 (1240 จาก 2599 ราย) ผลข้ างเคียง
ที่รุน แรงพบได้ ร้ อ ยละ 18 (477 จาก 2599 ราย)
ผลข้ า งเคีย งรุน แรงที่น่ าจะเกิด จากการได้ รั บ ยา (drug
related sever adverse event) ร้ อยละ 5 (140 ใน
2599) ผลข้ างเคียงที่สาคัญคือ มือลอกเท้ าลอก (hand
foot skin reaction) ร้ อยละ 20 ท้ องเสีย ร้ อยละ 17 ผื่น
ร้ อยละ 8 การตอบสนองของการรั ก ษา ร้ อยละ 23.4
ระยะเวลาของการได้ รับการรักษา (median treatment)
นานประมาณ 7 เดือน ขนาดยา Sorafenib ที่แนะนา คือ
400 มิลลิกรัมต่ อวัน รูปแบบของยา 200 มิลลิกรัมต่ อ
เม็ด โดยรับประทานอย่างน้ อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหารหรือ
2 ชั่ ว โมง หลั ง อาหารปรั บ ลดยาครั้ ง ละ 1 เม็ด ถ้ ามี
ผลข้ างเคี ย งมากกว่ า รุ น แรงมากกว่ า เกรด 3 ขึ้ นไป
(grade III CTCAE)
มีการศึกษาที่น่าสนใจ คือ การสลับกันของการใช้ ยา
Sunitinib และ Sorafenib หรือ Sorafenib และกลับมาใช้
Sunitinib ทาเปรียบเทียบกัน โดยจะสลับยาเมื่อโรค
กาเริ บหรื อทนผลข้ า งเคียงของยาไม่ ไ ด้ เป้ าหมายของ
การศึกษาคือระยะการรอดชีวิตโดยไม่มีการลุกลามของ
โรค (PFS) พบว่า การให้ Sorafenib ก่อนและปรับไปใช้
Sunitinib มี PFS อยู่ท่ี 12.5 เดือน (95% CI: 11.515.0) สาหรับกลุ่มที่ใช้ Sunitinib ก่อนและใช้ Sorafenib
ต่อมามี PFS ที่ 14.9 เดือน (95% CI: 10.5-17.2)
อัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 กลุ่มประชากร
So→Su (n = 182) 31.5 เดือน (95% CI: 23.336.9) เทียบกับ 30.2 เดือน [(95% CI: 23.6-50.1)
HR: 1.00; P = .49)] ตามลาดับ (Kapoor, 2014,
pp. S13-15)
กา รใ ช้ ยารั ก ษ ามา กกว่ า 1 ชนิ ด ( Combining
targeted therapies) โดยหวังจะหยุดการทางานหลาย
ตาแหน่งพบว่า ยังไม่มีโครงการวิจัยใดทาได้ สาเร็จ และ
ดูเหมือนผลข้ างเคียงจะเพิ่ มขึ้น (Feldman, et al.,
2009, pp. 1432-1439; Patel, Senico, Curiel, &

Motzer, 2009, pp. 24-27) INTORACT trial (Rini,
et al., 2014, pp. 752-759) พยายาม ใช้ ยามากกว่า
2 ชนิด คือ Temsirolimus ร่วมกับ Bevacizumab เทียบ
กับ Bevacizumab และ IFN พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ของการประเมินการมีชีวิตรอดโดยปราศจากการดาเนิน
ของโรค ซึ่งเป็ นเป้ าหมายหลักของงานวิจัย
ส าหรั บ การเลื อ กใช้ ยาตั ว ใดเป็ นยาขนานแรกนั้ น
ยาทั้ง 3 ชนิด ได้ รับการยอมรับจาก NCCN และ ESMO
ทั้งสิ้น การเลือกจึงขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วย ปั จจัยการรักษาและ
ผลข้ างเคียง Sunitinib และ Pazopanib เป็ นยาชนิด
รั บประทาน สามารถบริ ห ารจั ด การได้ ง่ า ย สะดวกกับ
ผู้ ป่ วย แต่ ผ ลข้ า งเคี ย งแตกต่ า งกั น ดั ง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว
ภาวะ hand foot syndrome เป็ นผลข้ างเคียงที่สาคัญ
ที่ร บกวนคุ ณ ภาพชี วิ ตผู้ ป่ วยจาก COMPARZ study
พบว่าคุณภาพชีวิต ดีกว่าในกลุ่มที่ได้ รับ Pazopanib แต่มี
ข้ อขัดแย้ งเล็กน้ อยเนื่องจากในโครงการวิจัยดังกล่ าวทา
การประเมินคุณภาพชีวิต ในช่วง 4 สัปดาห์ภายหลังจาก
การได้ รับการรักษา ซึ่งโดยปกติ Sunitinib ใช้ การรักษา
แบบ 4 สั ป ดาห์ เ ว้ น 2 สั ป ดาห์ ท าให้ ผลข้ า งเคี ย งใน
ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วนั้ น เป็ นช่ ว งมีมีผ ลข้ างเคียงมากที่สุด
อาจแตกต่ า งจากการประเมิ น ในช่ ว งพั ก การใช้ ยา
สาหรับ Pazopanib เองมีผลข้ างเคียงที่พึงระวัง คือ
การเปลี่ยนแปลงของการทางานของตับ ซึ่งพบได้ ไม่บ่อย
ในผู้ป่วยที่ใช้ Sunitinib
ส า ห รั บ ใ น ก ลุ่ ม ที่ ก า ร พ ย า ก ร ณ์ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม
การพยากรณ์โรคไม่ ดี (poor risk) ตาม MSKCC
ปัจจุบนั ยังไม่มีงานวิจัยแบบสุ่มที่ได้ รับประโยชน์ สาหรับ
กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี่มากนัก มีแต่การพิจาณาผ่านกลุ่มย่อย
ในโครงการวิ จั ย ระยะที่ 3 เนื่ องจากจ านวนประชากร
ที่ต้องการศึกษาพบได้ น้อย NCCN และ ESMO แนะนา
ให้ รั กษาด้ ว ย Temsilorimus (I,A) ซึ่ ง เป็ นยาใน
กลุ่มเดียวกับ Everlorimus คือ ยาที่ยับยั้งการทางานของ
mTOR พบว่า การใช้ Temsilorimus จากข้ อมูลการศึกษา
โดย (Dutcher, et al., 2009, pp. 202-209; Hudes,
et al., 2007, pp. 2271-2281) ยา Temsilorimus
เป็ นยาตัวเดียวที่แนะนาให้ ใช้ ในผู้ป่วยพยากรณ์โรคไม่ดี
(ใช้ การมีชีวิตรอดโดยรวมในการอนุ มัติข้ ึนทะเบียนยา)
เนื่ อ งจากโครงการศึ ก ษาเป็ นแบบระยะที่ 3 แบบสุ่ ม
กลุ่ ม ประชากรเป็ นกลุ่ ม พยากรณ์ โ รคที่ ไ ม่ ดี ร่ ว มกั บ
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กลุ่ มพยากรณ์โ รคปานกลางตาม (MSKCC 5 ข้ อ)
ร้ อยละ 74 เป็ นกลุ่มพยากรณ์โรคไม่ดี และร้ อยละ 26
เป็ นพยากรณ์โรคปานกลาง
ส าหรั บ รู ป แบบการพยากรณ์ โ รคในโครงการวิ จั ย
กลุ่มที่พยากรณ์โ รคไม่ ดี พบร้ อ ยละ 96 จากประชากร
ทั้งหมด การพยากรณ์โรคที่ใช้ คือ มากกว่ าหรือเท่ากับ
3 ข้ อดังต่อไปนี้ 1. LDH มากกว่า 1.5 เท่าของค่าปกติ
2. ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb) ต่ากว่าค่าปกติ 3. ปริมาณ
แคลเซียม (corrected serum calcium) มากกว่ า
10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 4. ระยะเวลาตั้งแต่วินิจฉัยโรค
จนเริ่มรักษาน้ อยกว่า 1 ปี 5. สภาวะผู้ป่วยประเมินตาม
KPS น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 70 6. มีอวัยวะที่แพร่กระจาย
มา กก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ 2 ต า แ ห น่ ง ) มี ป ระ ช า ก ร
ที่ทาการศึกษาร้ อยละ 20 ของผู้ป่วยเป็ นมะเร็งไตชนิด
ที่ไม่ใช่ ผลการรักษาเมื่อเทียบกับการได้ รับยา IFN พบว่า
มีระยะเวลาการมีชีวิตรอดโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้ อ ย 10.9
เทียบกับ 7.3 เดือน [HR0.73 (95% [CI], 0.58 to
0.92; P = 0.008)] การตอบสนองค่อนข้ างต่ า
ส่วนใหญ่มกั จะมีขนาดของก้ อนเท่าเดิม (stable disease)
ขนาดยา Temsilorimus ที่แนะนาให้ ใช้ คือ 25 มิลลิกรัม
ฉี ดทางเส้ นเลือด ทุกสัปดาห์ ผลข้ างเคียงที่พบได้ บ่อ ย
คือ ผื่น บวมตามแขนขา น้า ตาลในเลื อดสูง ไขมัน ใน
เลือดสูง
การรักษาขนานที่ 2 ภายหลังจากโรคกาเริบจากยา
ขนานแรก (2nd line treatment for metastatic renal cell
carcinoma, clear cell subtype) การเลือกยาในขนานที่ 2
ขึ้ นอยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายๆด้ า น ที่ ส าคั ญ คื อ performace
status ของผู้ป่วย และ การเลือกใช้ ยาในขนานแรกว่าผ่าน
การรั ก ษาด้ ว ยยาตั ว ใดน ามาก่ อ น ในรายที่ผ่ า นการใช้
ไซโตไคน์ แนะนาให้ ใช้ การรักษาด้ วย Sorafenib (I,A),
Pazopanib (II, A) , Axitinib (I,A) เนื่องจากงานวิจัย
ที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ของ Sorafenib
และ Pazopanib
(สาหรับ Axitinib จะกล่าวต่อไป) ซึ่งปั จจุบันพบการใช้
ไซโตไคน์ เป็ นยารักษาในขนานแรกน้ อยมาก ในรายที่
ไม่ ตอบสนอง หรือ ล้ มเหลวภายหลังการได้ รับ ยาต้ าน
ไทโรซีน ในปัจจุบนั แนะนาให้ ใช้ ยาดังนี้
1. Everlorimus เป็ นยายั้งยั้ง mTOR ภายหลังจาก
การใช้ ยาต้ านไทโรซีน Everolimus (Categories II,A)
ได้ รับการอนุมัติข้ นึ ทะเบียนยาจากองค์การอาหารและยา
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ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนื้อไต
(Renal Cell Carcinoma; RCC) ระยะลุกลามหลังจาก
ล้ มเหลวจากการรักษาด้ วยยา Sunitinib และหรือยา
Sorafenib การอนุมัติให้ ใช้ ยา Everolimus ในการรักษา
ครั้ ง นี้ สืบเนื่ องมาจากผลการศึ ก ษาวิ จั ย โครงการวิ จั ย
RECORD-1 (Motzer, et al., 2008, pp. 449-456)
เป็ นการศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 สาหรับผู้ป่วยมะเร็งเนื้อไต
ระยะลุกลาม โดยให้ ยา Everlorimus เป็ นยารักษาใน
ขนานที่ 2 หรือ 3 ภายหลังไม่ตอบสนองต่อการรักษาใน
กลุ่ ม ยาต้ า นไทโรซี น Sunitinib และหรื อ Sorafenib
ผลการศึกษา พบว่า ยา Everolimus ช่ วยยืดระยะเวลา
เพิ่ มขึ้ นมากกว่ า สองเท่ า ไม่ ใ ห้ มี ก ารโตของมะเร็ ง
(4.9 เดือน เทียบกับ 1.87 เดือน) และลดความเสี่ยงใน
การด าเนิ น ของโรคหรื อ การเสีย ชี วิ ต ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 67
เมื่อเทียบกับยาหลอก (HR= 0.33; 95% CI 0.250.43; P < 0.0001)
นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม แสดงให้ เห็ น ว่ า
หลังจากการรักษาด้ วยยา Everolimus เป็ นระยะเวลา
10 เดื อน พบว่ า ประมาณร้ อยละ 25 ของผู้ ป่ วยไม่ มี
การโตของมะเร็งเกิดขึ้น พบว่า สามารถเพิ่มการควบคุม
โรคเฉลี่ ย 5 เดื อ น ในทุ ก กลุ่ ม ประชากร โดยไม่ ข้ ึ น
กับอายุ ความเสี่ยงตามการประเมินของ MSKCC หรือ
การรักษาก่อนหน้ าที่ผ้ ูป่วยได้ รับ สาหรับระยะเวลาการมี
ชีวิตรอดโดยรวม (overall survival) จากการศึกษา
พบว่ า กลุ่ มยาวิจั ย และยาหลอกไม่ มีค วามแตกต่ างกัน
เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้ รับยาหลอก มีการเปลี่ย นไปรับยา
วิจัยร่วมด้ วย (Crossover) ถึงร้ อยละ 80
สาหรับผลข้ างเคียงที่พบได้ บ่อย คือ ท้ องเสีย (ร้ อยละ
30) การติดเชื้อ (ร้ อยละ 37) เพลีย (ร้ อยละ 31) และ
เยื่อบุช่องปากอักเสบ (ร้ อยละ 44) ผู้ป่วยร้ อยละ 13.3
จ าเป็ นต้ องหยุ ด การรั ก ษาเนื่ องจากไม่ ส ามารถทนต่ อ
ผลข้ างเคียงของยาได้ และร้ อยละ 86.7 สามารถรักษา
ต่อไปได้ ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดใช้ ยา ผลข้ างเคียงที่พึง
ระวังเป็ นอย่างมากคือทาให้ เกิดปอดอักเสบถึงแม้ ว่าจะมี
น้ อยแต่ รุน แรง แพทย์ ค วรซักถามอาการดัง กล่ า วด้ ว ย
จากการศึกษา RECORD-1 ทาให้ Everlorimus ได้ ผ่าน
การรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และ
อังกฤษ เพื่ อใช้ เป็ นยาขนานที่ 2 ในการรักษามะเร็งไต
ระยะแพร่กระจาย โดยผ่านการรักษาในขนานแรกเป็ นยา
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ต้ านไทโรซีน (NCCN และ ESMO guideline) ขนาด
Everlorimus ที่แ นะน าให้ ใช้ รับประทานยาขนาด 10
มิลลิกรัม วันละครั้งรูปแบบยาที่มีในประเทศไทย คือ 5
มิล ลิ กรั ม ต่ อเม็ด และ 10 มิล ลิ กรั มต่ อเม็ด การปรั บ
ขนาดยา แนะนาลดลงครั้งละ 5 มิลลิกรัม
2. Axitinib (Categories I,A) เป็ นยาที่ออกฤทธิ์แรง
และออกฤทธิ์ยับยั้งที่เฉพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ tyrosine
kinase ของ vascular endothelial growth factor
receptor (VEGFR)-1, VEGFR-2, and VEGFR-3
จัดเป็ นกลุ่มยาต้ านไทโรซีนรุ่นที่ 2 โดยมีความสามารถใน
การยับยั้งการทางานได้ ดีข้ ึน 50-450 เท่าเมื่อเทียบกับ
ยาต้ านไทโรซีนรุ่นแรกๆ โดยตัวรับเหล่านี้มสี ่วนเกี่ยวข้ อง
ทางพยาธิ วิ ท ยาในการสร้ างหลอดเลื อ ดไปเลี้ ยง
เซลล์มะเร็ง การเจริญเติบโตของมะเร็ง และการดาเนิน
ไปของโรคมะเร็งในระยะแพร่กระจาย ในการศึกษาวิจัย
ระยะที่ 3 แบบสุ่มเปิ ดฉลากแบบสหสถาบัน AXIS trail
(Rini, et al., 2011, pp. 1931-1939) มีการประเมิน
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาในผู้ป่วย
โรคมะเร็งไตระยะลุกลาม (723 ราย) ซึ่งโรคมะเร็งยัง
ด าเนิ น อยู่ หรื อ หลั ง จากได้ รั บการรั ก ษาทาง systemic
ม า ก่ อ น แ ล้ ว 1 ก า ร รั ก ษ า ซึ่ ง รว ม ถึ ง Sunitinib,
Bevacizumab, Temsirolimus หรือการรักษาที่มี ไซโตไคน์
ซึ่ง ผู้ ป่ วยเหล่ า นี้ จะได้ รั บการสุ่ม (1:1) ให้ ไ ด้ รั บยา
Axitinib (361 ราย) หรือ Sorafenib (362 ราย) มีการ
ประเมินการมีชีวิตรอดโดยปราศจากการดาเนินของโรค
(PFS) ซึ่ งเป็ นจุ ดยุ ติหลั กกระทาโดยคณะกรรมการ
พิ จ ารณาส่ ว นกลางอิส ระที่ไ ด้ รั บ การปกปิ ด (blinded
independent central review) โดยจุดยุติรองได้ แก่ อัตรา
การตอบสนองต่อการรักษา (objective response rate)
และการมีชีวิตรอดโดยรวม ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมในการศึกษา
ครั้งนี้ มีผ้ ูป่วยจานวน 389 ราย (ร้ อยละ 54) ได้ รับการ
รั ก ษาด้ ว ยยา Sunitinib เป็ นพื้ นฐานก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
การศึกษา ผู้ป่วย 251 ราย (ร้ อยละ 35) ได้ รับการรักษา
ด้ วยไซโตไคน์ (IL-2 หรือ IFN-alfa) เป็ นพื้นฐานมา
ก่อนเข้ าร่วมการศึกษาผู้ป่วย 59 ราย (ร้ อยละ 8) ได้ รับ
การรักษาด้ วยยา Bevacizumab เป็ นพื้นฐานก่อนเข้ าร่วม
การศึกษาและผู้ป่วย 24 ราย (ร้ อยละ 3) ได้ รับการ
รักษาด้ วยยา Temsirolimus เป็ นพื้ นฐานก่อนเข้ าร่ วม
การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ที่ไ ด้ รั บ ยา Axitinib มี ข้ อ ดี ท่ี

เหนือกว่ากลุ่มที่ได้ รับยา Sorafenib อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ส าหรั บ จุ ด ยุ ติ ห ลั ก (ระยะการรอดชี วิ ต โดยไม่ มี
การลุกลามของโรค, PFS) คือ 6.7 (95% CI: 6.3,
8.6) เดือนเทียบกับ Sorafenib 4.7 (95% CI: 4.6,
5.6) เดือน อย่ างมีนัยสาคัญ(HR=0.67; 95% CI:
0.54, 0.81; p< 0.0001) อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีความ
แตกต่ า งของการมี ชี วิ ต รอดโดยรวมระหว่ า ง 2 กลุ่ ม
ผลการศึกษาในด้ านอัตราการรอดชีวิตโดยรวม (overall
all survival) ในโครงการวิ จั ย ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี
การเปลี่ยนไปรับยาวิจัยร่วมด้ วย (cross over) ผลพบว่า
ในกลุ่ม Axitinib มีการรอดชีวิตโดยรวม 20.1 เดือน
([95%CI 16.7–23.4) สาหรับ Sorafenib มีค่าที่ 19.2
เดือน [17.5–22.3] HR =0.969, 95% CI 0.800–
1.174, p=0.3744) และมากกว่ าครึ่งของผู้ป่วยได้ รับ
การรักษาด้ วยยาขนานที่ 3 หลังจากโรคกาเริบซา้
ยา Axitinib ขนาดที่แนะนาให้ ใช้ ขนาดเริ่มต้ น ที่
5 มก. วั น ละ 2 ครั้ ง อาจได้ รั บ ยาเพิ่ ม ขึ้ นเป็ นขนาด
7 มก. วั น ละ 2 ครั้ ง หลั ง จ ากนั้ น โดยใ ช้ เ กณ ฑ์
แบบเดียวกันในการเพิ่ มขนาดยา อาจเพิ่ มขนาดยาให้
ผู้ป่วยที่ทนต่อ Axitinib ที่ขนาด 7 มก. วันละ 2 ครั้ง
ได้ เป็ นขนาดสู ง สุ ด 10 มก. วั น ละ 2 ครั้ ง ถ้ าไม่ มี
ผลข้ างเคียงมากกว่าระดับ 2 ขึ้นไป สาหรับการปรับยาลด
ขนาดยา Axitinib แนะนาให้ เหลือ 3 มก. วันละ 2 ครั้ง
และลดลงให้ เหลือ 2 มก. วันละ 2 ครั้ง ปฏิกิริยาอันไม่
พึ ง ประสงค์ท่ีพ บบ่ อ ยที่สุด มากกว่ าร้ อยละ 20 ซึ่ง พบ
หลังจากการรักษาด้ วย Axitinib ได้ แก่ ท้ องเสีย ความดัน
โลหิ ต สูง ความอยากอาหารลดลง คลื่ น ไส้ เสีย งแหบ
กลุ่ ม อาการฝ่ ามื อ ฝ่ าเท้ าแดง น้ า หนั ก ลด อาเจี ย น
อ่อนเพลียและท้ องผูก รายงานพบความดันโลหิ ตสูงใน
ผู้ป่วยที่ได้ รับ Axitinib ร้ อยละ 40 และมีรายงานภาวะ
ไทรอยด์ฮอร์โมนต่า ในผู้ป่วยที่ได้ รับ Axitinib ร้ อยละ
19 และในผู้ ป่ วยที่ได้ รั บ ยา Sorafenib ร้ อยละ 8
มี ร ายงานการเกิ ด ภาวะไทรอยด์ ท างานเกิ น และ
พบโปรตีนในปัสสาวะผู้ป่วยที่ได้ รับ Axitinib ร้ อยละ 11
ความแตกต่างระหว่าง AXIS trial กับ RECORD-1
คือ การศึกษาของ RECORD-1 นั้นประชากรที่ได้ รับการ
รักษาด้ วยยามากกว่า 1 ขนาน จะมีมากกว่า (ร้ อยละ 21
เท่านั้นที่ได้ ในรูปแบบของยาขนานที่ 2 ประมาณร้ อยละ
79 ได้ รับ เป็ นยาขนานที่ 3) และเทีย บกับการรั กษา
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ประคับประคองหรือ best supportive care ส่วน AXIS
trail นั้นการรักษาในกลุ่มผู้ป่วย เป็ น กลุ่มที่ล้มเหลวจาก
การให้ การรักษาด้ วย (systemic treatment) เพียงชนิด
เดียวเท่านั้น และเทียบกับการให้ Sorafenib แต่อย่างไรก็
ตาม ระยะการรอดชี วิ ต โดยไม่ มี ก ารลุ ก ลามของโรค
ประมาณ 4-5 เดือนทั้ง 2 โครงการวิจัย
ยาในขนานที่ 2 ตัวอื่น ๆ ได้ แ ก่ Pazopanib และ
Sorafenib ซึ่งสามารถใช้ เป็ นยาขนานที่ 2 ได้ ภายหลังจาก
ผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วยยา Sunitinib มาก่อน สาหรับ
ยาขนานที่ 3 แนะน าให้ ผู้ ป่ วยเข้ า โครงการวิ จั ย หรื อ
การรักษาแบบประคับประคอง (best supportive care)
หรือให้ Everlorimus เนื่องจากข้ อมูลใน RECORD 1
ผู้ป่วยได้ รับมากกว่า 2 ขนานของการรักษา
ยารักษาตัวอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการวิจัยแต่ยังไม่ได้ รับ
การอนุ มั ติ ใ ห้ ใช้ ใ นประเทศไทย อื่ น ยั ง มี อี ก มากมาย
ส่วนใหญ่เป็ นยากลุ่ม ยาต้ านไทโรซีนหลายตาแหน่ งและ
ต้ านการทางานของ VEGF ร่วมด้ วย อาทิเช่น Tivozanib
ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาเป็ นยาขนานแรกภายหลั ง การตั ด ไต
เทียบกับการให้ ยา Sorafenib (Motzer, et al., 2013,
pp. 3791-3799) พบว่า ระยะการปลอดโรคเพิ่มขึ้น
นาน 14.7 เทียบกับ 9.6 เดือน (HR, 0.722; 95% CI,
0.580 to 0.899; p=0.003) ในส่วนยาที่มีกลไกอื่น
ยังอยู่ในการศึกษาระยะที่ 3 อีกมากมายโดยเฉพาะยาใน
กลุ่ม immunothrapy เช่น Nivolumumab, aniti-PD-L1
เป็ นต้ น
โดยสรุป การรักษามะเร็งไตระยะแพร่กระจายที่เป็ น
ชนิด clear cell นั้นมียาให้ เลือกมากมายในประเทศไทย
ในปั จจุบัน การเลือกที่เหมาะสมควรคานึง ถึง ปั จจัยใน
หลายๆ ด้ าน ปั จจัยในด้ านบุคคล ปั จจัยของเซลล์มะเร็ง
เอง และปัจจัยในด้ านยา ผลข้ างเคียงของยา และรูปแบบ
ของการให้ ยา ยาในขนานแรกที่ แ นะน าให้ ใช้ คื อ
Pazopanib Sunitinib หรือ Bevacizumab ร่ วมกับ
interferon alpha สาหรับยาขนานที่ 2 ที่แนะนาให้ ใช้ ควร
พิ จ ารณาภายหลั ง จากการรั ก ษาขนานแรกว่ า ได้ รั บ
การรั กษาด้ ว ยวิ ธีใ ด แนะน าให้ ใ ช้ everolimus หรื อ
Axitinib สาหรับการรักษามากกว่า 2 ขนาน จาเป็ นต้ อง
พิจารณาเข้ าโครงการวิจัย หรือ best supportive care
เป็ นหลั ก จากข้ อ มู ล การรั ก ษาในปั จ จุ บั น ระยะเวลา
การรอดชีวิต (overall survival) โดยเฉลี่ยของผู้ป่วย
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มะเร็ง ระยะแพร่ ก ระจาย โดยทั่ ว ไปประมาณสองปี
จากการรักษาด้ วยยาขนานแรก และระยะการรอดชีวิต
โดยไม่มีการลุกลามของโรค ประมาณ 11 เดือน สาหรับ
ยาในขนานที่ 2 โดยทั่ว ไปประมาณ 4-5 เดื อน ใช่ ว่ า
การรักษาด้ ว ย ยารักษาแบบมุ่ง เป้ าจะไม่ มีผลข้ างเคีย ง
จากหลายๆ การศึ กษาและข้ อมู ล การใช้ ย าในปั จ จุ บั น
พบว่ า ยาบางตั ว มี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ร บกวนคุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ ป่ วยมาก จากการประเมิ น ตาม CTCAE
คื อ
ผลข้ างเคียงที่มากกว่าระดับ 3 ขึ้นไป
จากข้ อมูลการศึกษาระยะที่ 3 หลายๆ งานวิจัย พบว่า
รู ป แบบการศึ ก ษาในอนาคตอาจจ าเป็ นต้ องมองถึ ง
การรักษา แบบต่ อเนื่องมากขึ้น จะเห็นได้ ว่ายาในกลุ่ม
ต้ า น VEGF สามารถใช้ ต่ อเนื่องกัน ได้ ภายหลัง จาก
โรคกาเริบซา้ แล้ ว โดยพบว่าไม่มีการดื้อยาเกิดขึ้น ดังนั้น
นอกเหนือจากการพัฒนายาตัวใหม่แล้ วยังคงต้ องพัฒนา
ในด้ านรู ป แบบ หรื อ ล าดั บ การให้ ยาด้ ว ยว่ า อย่ า งไร
จึ ง จะเหมาะสม อย่ า งไรก็ต าม จากข้ อมู ล ของ HITAP
มีการประเมินต้ นทุนอรรถประโยชน์และผลกระทบทาง
งบประมาณของการรักษามะเร็งไตชนิด clear cell พบว่า
การรั ก ษาผู้ ป่ วยโรคมะเร็ง ไตชนิ ด ccRCC ระยะ
แพร่ กระจายด้ วยยาไม่มีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตามโรคนี้
เป็ นโรคที่มีผ้ ูป่วยเป็ นจานวนน้ อย ดังนั้นผลกระทบด้ าน
งบประมาณจึงมีมูลค่าไม่สงู มากนัก การลดราคายาทุกตัว
ลงมาประมาณร้ อยละ 87-98 ของราคาเดิมจะเป็ นราคา
ยาที่รัฐ บาลสามารถตัด สิน ใจเลื อกใช้ เ ทคโนโลยีน้ ี ได้ ท่ี
ระดับ ความเต็ม ใจจ่ า ยต่ อ ปี สุข ภาวะที่เ พิ่ ม ขึ้น เท่ า กับ
120,000 บาท (ปฤษฐพร กิ่งแก้ ว และวรินญา ดีปานา)
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renal cell carcinoma ระยะแพร่กระจาย. ค้ นเมื่อ 20
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:81/nlem.in.th/node/10341
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