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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาอันดับรองสาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ง
ปอดชนิ ด เซลล์ไม่เ ล็ก (non-small cell lung cancer หรือ NSCLC) ระยะแพร่ก ระจาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ป่วยที่
ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น NSCLC ระยะแพร่กระจายที่เคยได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดอันดับแรกมาก่อ น และได้รบั ยา
docetaxel เป็ น การรัก ษาอัน ดับ รอง ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วัน ที่ 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2559 การวิจ ัย วิเ คราะห์
ประสิทธิภาพโดยวัดค่ามัธยฐานการมีชวี ติ รอด (median-overall survival) ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุกลามเพิม่ ขึน้
ของมะเร็ง (progression-free survival) อัตราการตอบสนอง (response rate) และผลข้างเคียงจากยา ผลการวิ จยั : จากตัวอย่าง
34 ราย สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยา docetaxel ได้ในผู้ป่วยจานวน 27 ราย median-overall survival หลังได้รบั ยา
docetaxel เท่ากับ 10.13 เดือน (95%CI 7.71-12.55) progression-free survival เท่ากับ 3.47 เดือน (95%CI 2.13-4.81) ผูป้ ่ วย
มี overall response จานวน 2 ราย รวมทัง้ ยังพบการตอบสนองแบบ stable disease จานวน 10 ราย และ progressive disease
จานวน 12 ราย การวิเคราะห์ความปลอดภัยของยา docetaxel ในผู้ป่วยทุกราย พบว่า เกิดผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยา ได้แก่
โลหิตจางในผูป้ ่ วย 31 ราย พบเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่าในผูป้ ่ วย 20 ราย และเกิดเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าร่วมกับมีไข้ จานวน
2 ราย โดยมีผปู้ ่ วย 1 ราย เสียชีวติ จากภาวะดังกล่าว และเกล็ดเลือดต่ า จานวน 1 ราย ผลข้างเคียงทีไ่ ม่ใช่ทางโลหิตวิทยาทีพ่ บ
บ่ อ ย เช่ น อ่ อ นล้า (17 ราย) เยื่อ บุ ช่ อ งปากอัก เสบ (12 ราย) คลื่น ไส้ (10 ราย) และอาเจีย น (7 ราย) สรุป: ผู้ป่ วยที่ใช้ยา
docetaxel ในการรักษาอันดับรองสาหรับ NSCLC ระยะแพร่กระจาย มี median-overall survival, progression-free survival และ
response rate ใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้า ผลข้างเคียงจากยา docetaxel ในการศึกษานี้มอี ุบตั ิการณ์การเกิดสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้าทัง้ ผลทางโลหิตวิทยาและไม่ใช่ทางโลหิตวิทยา
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพของโดซีแทกเซล ความปลอดภัยของโดซีแทกเซล มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะแพร่กระจาย
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Abstract
Objective: To evaluate efficacy and safety of docetaxel as a second-line treatment of patients with advanced
non- small- cell lung cancer ( NSCLC) at Naresuan University Hospital. Methods: The study was a survey study with
retrospective data collection from medical records and electronic databases in patients with advanced NSCLC treated
with first- line chemotherapy and receiving docetaxel as a second- line treatment during October 1, 2010 to June 30,
2016. Treatment outcomes were median– overall survival, progression– free survival, response rate and any grade
toxicity. Results: From the total of 34 patients, efficacy was derived from that data of 27 patients. Median-overall survival
after treatment with docetaxel was 10. 13 months ( 95% CI 7. 71- 12. 55) . Progression- free survival was 3. 47 months
(95% CI 2. 13-4. 81). Two patients showed overall response, 10 with stable disease and 12 with progressive disease.
Analysis of docetaxel safety in all patients revealed hematologic toxicities i.e., anemia in 31 patients, neutropenia in 20
patients, febrile neutropenia in 2 patients with one patient dead from this condition and thrombocytopenia in 1 patient.
Common non- hematologic toxicities included fatigue ( 17 patients) , mucositis ( 12 patients) , nausea ( 10 patients) and
vomiting (7 patients). Conclusion: Patients with advanced NSCLC and receiving docetaxel as a second line treatment
had a comparable median- overall survival, progression- free survival and response rate to those reported in previous
studies. Incidences of docetaxel toxicities, both hematologic and non– hematologic, were higher than those reported in
previous studies.
Keywords: docetaxel efficacy, docetaxel safety, advanced non-small-cell lung cancer
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บทนา
มะเร็งปอดเป็ นโรคมะเร็งที่เป็ นปั ญหาสาคัญทาง
สาธารณสุขทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย (1-2) ในทุก ๆ ปี มผี ู้
ที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดประมาณ 1.59 ล้านคน หรือคิด
เป็ นร้อยละ 19.4 ของผูป้ ่ วยมะเร็งทัวโลก
่
และมีผทู้ ไ่ี ด้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.8 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 12.9 ของผู้ท่เี พิง่ ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งทัว่
โลก (3) ในประเทศไทยมะเร็งปอดพบมากเป็ นลาดับสีข่ อง
โรคมะเร็ง ทัง้ หมดและมีแ นวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้น ในทุ ก ๆ ปี
พบว่าร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วยมะเร็งปอดในประเทศไทยได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (non-small
cell lung cancer หรือ NSCLC) และมากกว่าครึง่ หนึ่งได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย (1,4)
docetaxel เป็ นหนึ่งในสูตรยาเคมีบาบัดมาตรฐาน
สาหรับรักษา NSCLC ในระยะแพร่กระจายหลังจากล้มเหลว
จากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดอันดับแรกตามแนวทางการ
รั ก ษ า ข อ ง National Comprehensive Cancer Network
2017 ขนาดยาที่ แ นะน าคือ 75 mg/m2 (5-7) อัต ราการ
ตอบสนอง (response rates) ของยาอยู่ระหว่างร้อยละ 10–
20 ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุกลามเพิม่ ขึน้ ของ
มะเร็ง (progression free survival) ประมาณ 2–4 เดือ น
และค่ า มัธ ยฐานการมีชีวิต รอด (median overall survival)
ประมาณ 8-10 เดือน ผลข้างเคียงที่สาคัญจากยา เช่น ผล
ทางโลหิต วิท ยา ได้แ ก่ ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ วต่ า
(neutropenia) ภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่ าร่วมกับมีไข้
(febrile neutropenia) โลหิตจาง (anemia) และผลข้างเคียง
ที่ไ ม่ ใ ช่ ท างโลหิต วิท ยา ได้แ ก่ อ่ อ นล้า ภาวะคัง่ ของน้ า
คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ท้องเสีย และ ผมร่วง เป็ นต้น (8-11)
ผลข้างเคียงดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย เพิม่
โอกาสในการกลับมารักษาตัวในโรงพยาบาล และเพิม่ ความ
เสีย่ งในการเสียชีวติ
การศึกษาความปลอดภัยของการใช้ยา docetaxel
ในการรั ก ษาอั น ดั บ รองส าหรั บ ผู้ ป่ วย NSCLC ระยะ
แพร่กระจายในชาวเอเชีย พบการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ วต่ ามากกว่าคนเชื้อชาติอ่นื และพบรายงานการเกิด
ความเป็ นพิษต่ อระบบเลือดอย่างรุนแรง (12) การเริ่มต้น
รัก ษาด้ว ยยา docetaxel ในขนาด 60 mg/m2 ในตัว อย่ า ง
ชาวเอเชียพบว่ายังคงมีประสิทธิภาพการรักษาและสามารถ
ลดผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ จากยาได้อกี ด้วย (13-14)

โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรมี ก ารใช้ ย า
docetaxel ในการรักษาผูป้ ่ วย NSCLC ระยะแพร่กระจายที่
ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดอันดับแรกมาก่อน
ขนาดยาทีใ่ ช้แตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละรายตัง้ แต่ 60 mg/m2
จนถึง 75 mg/m2 ทุก 3 สัปดาห์ จากการทบทวนวรรณกรรม
ขนาดยามีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ดังนัน้ การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของยา docetaxel ในการรักษาผู้ป่วย
NSCLC ระยะแพร่กระจายทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาเชิง สารวจที่เ ก็บ ข้อ มู ล
ย้ อ นหลัง โดยการทบทวนเวชระเบีย นผู้ ป่ วยนอกและ
ฐานข้อ มูลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ งานวิจ ัย นี้ ผ่ า นการรับ รองจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ม หาวิท ยาลัย
นเรศวร วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 (IRB No. 986/59)
ตัวอย่าง
เกณฑ์ค ัด เข้า คือ ผู้ป่ วยอายุ 18 ปี ท่ีไ ด้ร ับ การ
วินิจฉัยว่าเป็ น NSCLC ระยะแพร่กระจายทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้ ว ยยา docetaxel เป็ นยาเคมีบ าบัด อันดับรองหลัง จาก
ล้ ม เหลวจากการรัก ษาด้ ว ยยาเคมีบ าบัด อัน ดับ แรก ณ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ร่วมกับ
มี ค ว า มสา มา รถ ในกา รใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ( Eastern
Cooperative Oncology Group Performance status;
ECOG) 0–2 เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ ไม่มผี ลการประเมิน
โดยแพทย์ หรือไม่มผี ลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ตดิ ตามผล
การตอบสนองต่อการรักษาหลังให้ยาเคมีบาบัดและไม่มกี าร
ประเมินโดยแพทย์ หรือไม่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิก าร
สาหรับการวิเคราะห์ผลข้างเคียงของยา docetaxel
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วยค่ามัธยฐานการมีชวี ติ รอดระยะเวลาการรอด
ชีพ แบบปลอดการลุ ก ลามเพิ่ม ขึ้น ของมะเร็ง อัต ราการ
ตอบสนอง โดยใช้ เ กณฑ์ Response Criteria in Solid
Tumours (RECIST) เวอร์ ช ัน่ 1.1 จากการประเมิน จาก
ภาพถ่ ายรังสีหรือการตรวจร่างกาย หรือแพทย์บนั ทึกผล
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การตอบสนองนี้ไว้ในเวชระเบียน ผลการประเมินแบ่งเป็ น
complete response, partial response, stable disease,
progressive disease และ overall response โดยประเมิน
อัต ราการตอบสนองรวมของ complete response และ
partial response
ผลลัพ ธ์ด้า นความปลอดภัย ได้แ ก่ ผลข้า งเคียง
จากยา docetaxel ทัง้ ทางโลหิตวิทยาและทีไ่ ม่ใช่ทางโลหิต
วิทยา ผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยาใช้แนวทางของ CTCAE
v. 4.03 ประกอบด้วย ภาวะโลหิตจาง แบ่งเป็ นความรุนแรง 5
ระดับ ได้แก่ ความรุนแรงระดับ 1 คือ Hb 10–12 g/dl ความ
รุนแรงระดับ 2 คือ Hb 8– <10 g/dl ความรุนแรงระดับ 3 คือ
Hb < 8 g/dl ความรุนแรงระดับ 4 คือ มีอนั ตรายต่อชีวติ และ
จ าเป็ นต้ อ งช่ วยชีวิต ผู้ป่ วย และความรุ น แรงระดับ 5 คือ
เสียชีวิต ภาวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ลต่ า แบ่ ง เป็ น ความ
รุนแรง 4 ระดับ ได้แก่ ความรุนแรงระดับ 1 คือ ระดับเม็ด
เลื อ ดขาวชนิ ด นิ ว โทรฟิ ลสัม บู ร ณ์ (absolute neutrophil
count; ANC) ลดลงน้อยกว่าค่าต่ าสุดถึง 1,500/mm3 ความ
รุนแรงระดับ 2 คือ ระดับ ANC 1,000 - <1,500/mm3 ความ
รุนแรงระดับ 3 คือ ระดับ ANC 500 - <1,000/mm3 ความ
รุนแรงระดับ 4 คือ ระดับ ANC < 500/mm3 เม็ดเลือดขาว
นิ ว โทรฟิ ลต่ า ร่ ว มกับ มีไ ข้ แบ่ ง ความรุ น แรงเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ความรุนแรงระดับ 3 คือ ANC < 1000/mm3 ร่วมกับ
อุณหภูมริ ่างกาย > 38.3 °C 1 ครัง้ หรืออุณหภูมริ ่างกาย >
38 °C นานต่อเนื่องมากกว่า 1 ชัวโมง
่
ความรุนแรงระดับ 4
คือ มีอนั ตรายต่อชีวติ จาเป็ นต้องช่วยชีวิตผู้ป่วย และความ
รุนแรงระดับ 5 คือ เสียชีวติ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ า แบ่งความรุนแรงเป็ น 4 ระดับ
ได้แก่ ความรุนแรงระดับ 1 คือ เกล็ดเลือดลดลงน้อยกว่าค่า
ต่าสุด ถึง 75,000 /mm3 ความรุนแรงระดับ 2 คือ เกล็ดเลือด
50,000 - <75,000/mm3 ความรุ น แรงระดับ 3 คือ เกล็ด
เลือด 25,000 - <50,000/mm3 และความรุนแรงระดับ 4 คือ
เกล็ดเลือด น้อยกว่า 25,000/mm3 ผลข้างเคียงทีไ่ ม่ใช่ทาง
โลหิตวิทยาประเมินจากการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนของ
แพทย์
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลโดยทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอกและประวัติจ ากฐานข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้ป่ วย
NSCLC ระยะแพร่กระจายทีม่ ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ
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ติดตามต่ อเนื่องจนกระทังสิ
่ ้นสุดระยะเวลาเก็บข้อมูล คือ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่
ของผู้ ป่ วยและอัต ราการตอบสนองต่ อ การรัก ษา การ
วิเ คราะห์ความปลอดภัยของยา docetaxel ท าในผู้ป่วยที่
ได้รบั ยานี้อย่างน้ อย 1 รอบ สาหรับประสิทธิภาพของยา
docetaxel จะวิเคราะห์ผลในผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั ยาต่อเนื่องอย่าง
น้ อ ย 2 รอบ การวิเ คราะห์ค่ า มัธ ยฐานการมีชีวิต รอดใช้
Kaplan-Meier method จุ ด เริ่ม ต้ น (time origin) หมายถึง
วันทีผ่ ปู้ ่ วยเริม่ รับยา docetaxel ครัง้ แรก เหตุการณ์ทศ่ี กึ ษา
(event) หมายถึง การเสีย ชีวิต ไม่ ว่ า จากสาเหตุ ใ ดก็ต าม
ระยะปลอดเหตุ ก ารณ์ (censors) หมายถึ ง ระยะเวลา
นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ปู้ ่ วยเริม่ รับยา docetaxel ครัง้ แรกจนกระทัง่
ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บข้อมูล สาหรับ
การวิเคราะห์ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุก ลาม
เพิ่มขึ้นของมะเร็ง ใช้สถิติ Kaplan-Meier โดย time origin
หมายถึง วัน ที่ผู้ป่ วยเริ่มรับ ยา docetaxel ครัง้ แรก event
หมายถึง การแพร่กระจายหรือเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
รวมถึ ง การเสีย ชีวิต ไม่ ว่ า จากสาเหตุ ใ ดก็ต าม censors
หมายถึง ระยะเวลานับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ปู้ ่ วยเริม่ รับยา docetaxel
ครัง้ แรก จนกระทัง่ ผู้ ป่ วยยัง ไม่ มีก ารแพร่ ก ระจายหรือ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง รวมถึง ยังมีชวี ติ อยู่เมื่อสิน้ สุด
ระยะเวลาเก็บข้อมูล

ผลการวิ จยั
จากการทบทวนเวชระเบี ย นและฐานข้ อ มู ล
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องโรงพยาบาล พบว่ า มีผู้ป่ วย 44 รายที่
ได้รบั ยา docetaxel ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 ผูป้ ่ วย 6 รายไม่ผ่าน
เกณฑ์คดั เข้าเนื่องจากไม่ได้รบั ยา docetaxel ในการรักษา
อันดับรอง ดังนัน้ จึงมีผปู้ ่ วยผ่านเกณฑ์คดั เข้า 38 ราย ผูป้ ่ วย
อีก 4 ราย ตรงกับเกณฑ์คดั ออก กล่าวคือไม่มขี อ้ มูลสาหรับ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย จานวน 4 ราย
ดังนัน้ จึงมีผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทัง้ หมด 34 ราย
ข้อมูลทัวไป
่
ลักษณะทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย 34 คน แสดงอยู่ในตาราง
ที่ 1 พบว่ า มีอ ัต ราส่วนของเพศชายต่ อ เพศหญิง เป็ น 1:1

ค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 60 ปี (พิสยั 45–80 ปี ) ค่ามัธย
ฐานของพื้นที่ผวิ ร่างกายเท่ากับ 1.57 m2 (พิสยั 1.31-1.82
m2) ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มสี ทิ ธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
(13 ราย) ผู้ป่ วยทุก รายมี ECOG ระดับ 1 ผู้ป่ วย 14 ราย
เคยสูบบุหรี่มาก่อน การจาแนกชนิดของเซลล์มะเร็ง ตาม
พ ย า ธิ วิ ท ย า พ บ ว่ า ผู้ ป่ ว ย มี histologic subtype เป็ น
adenocarcinoma จานวน 14 ราย ยาเคมีบาบัดอันดับแรก
ที่ ผู้ ป่ วยเคยได้ ร ับ มาก่ อ นส่ ว นใหญ่ คือ สู ต ร carboplatin
ร่วมกับ paclitaxel จานวน 22 ราย ผลการตอบสนองหลัง
ได้รบั ยาเคมีบาบัดอันดับแรก คือ ผูป้ ่ วยมีการดาเนินไปของ
โรคเป็ น progressive disease จ านวน 13 ราย ระยะเวลา
หลังจากการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดอันดับแรกจนถึงการ
ดาเนินไปของโรคเป็ น progressive disease มีค่ามัธยฐาน
อยู่ท่ี 2.20 เดือน (95%CI 1.88-2.52) พบการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น 1 ตาแหน่ ง ก่อนการได้รบั
ยา docetaxel ในผูป้ ่ วย 20 ราย
ข้อมูลการบริหารยา docetaxel
ผู้ ป่ วยมีค่ า มัธ ยฐานของจ านวนรอบการให้ ย า
เท่ากับ 4 รอบ (พิสยั 1–7 รอบ) ค่ามัธยฐานขนาดยาทีผ่ ปู้ ่ วย
ได้รบั ทัง้ หมด (cumulative dose) เท่ากับ 251 mg/m2 (พิสยั
59– 430 mg/ m2) ส า ห รั บ relative dose- intensity ห รื อ
สัดส่วนระหว่างขนาดยาทีใ่ ห้แก่ผปู้ ่ วยจริง (delivered dose
intensity) กับ ขนาดยาที่เ ป็ นมาตรฐาน (standard dose
intensity) มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.89 (พิสยั 0.8–1) คิดเป็ น
66.75 mg/m2 ผู้ ป่ วยได้ ร ั บ การลดขนาดยา docetaxel
เนื่ อ งจากผลข้า งเคีย งจากยา ได้แ ก่ neutropenia ความ
รุ น แรงระดับ 3 จ านวน 3 ราย และ neutropenia ความ
รุนแรงระดับ 4 จานวน 2 ราย
ประสิ ทธิ ภาพของยา docetaxel
การศึกษาสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยา
docetaxel ได้ในผูป้ ่ วยจานวน 27 ราย หลังสิน้ สุดการรักษา
ด้ว ยยา docetaxel ผู้ป่ วย 2 ราย มีก ารดาเนิ น ไปของโรค
เป็ น overall response ส่ ว นใหญ่ มีก ารตอบสนองต่ อ การ
รัก ษาเป็ น progressive disease (12 ราย) ทัง้ นี้ มีผู้ ป่ วย
จ านวน 3 ราย ไม่ ไ ด้ร ับ การประเมินอัตราการตอบสนอง
เนื่ อ งจากผู้ป่ วยไม่ ม าติด ตามนัด จ านวน 2 ราย และเกิด
anaphylactic shock ก่อนได้รบั การประเมินจานวน 1 ราย
ผูป้ ่ วยมีระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุกลามเพิม่ ขึน้

ตารางที่ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่าง (n=34)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (ราย)
เพศ
17
ชาย
17
หญิง
สิทธิการรักษา
ข้าราชการ
13
ชาระเงินเอง
9
ประกันสังคม
8
บัตรทอง
1
ไม่มขี อ้ มูล
3
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
เคย
14
ไม่เคย
8
ไม่มขี อ้ มูล
12
ชนิดของเซลล์มะเร็งปอดตามพยาธิวทิ ยา
adenocarcinoma
24
squamous cell carcinoma
6
large cell carcinoma
1
non–specific subtype
3
ยาเคมีบาบัดอันดับแรกทีเ่ คยได้รบั มาก่อน
carboplatin + paclitaxel
22
carboplatin + gemcitabine
9
single agent carboplatin
1
cisplatin + gemcitabine
1
cisplatin + etoposide
1
การตอบสนองหลังได้รบั ยาเคมีบาบัดอันดับแรก
partial response
9
stable disease
11
progressive disease
13
ไม่มขี อ้ มูล
1
จานวนอวัยวะทีแ่ พร่กระจายก่อนเริม่ ยา docetaxel
1
20
14
≥2
อวัยวะทีเ่ ซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปก่อนได้ docetaxel
ปอด
29
กระดูก
9
ตับ
6
สมอง
5
อื่นๆ
4
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ตารางที่ 2. ประสิทธิภาพของยา docetaxel (n=27)
ผลลัพธ์
จานวน (ราย)
อัตราการตอบสนอง
overall response
2
complete response
0
partial response
2
stable disease
10
progressive disease
12
ไม่มขี อ้ มูล
3
ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอด
3.47 (2.13-4.81)
การลุกลามเพิม่ ขึน้ ของมะเร็ง
มัธยฐาน (95% CI) (เดือน)
ค่ามัธยฐานการมีชวี ติ รอด
10.13 (7.71มัธยฐาน (95% CI) (เดือน)
12.55)
ของมะเร็งเท่า กับ 3.47 เดือ น (95% CI 2.13-4.81) และ
ค่ า มัธ ยฐานการมีชีวิต รอดเท่ า กับ 10.13 เดือ น (95% CI
7.71-12.55) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ความปลอดภัยของยา docetaxel
ผู้ป่ วยทุ กรายที่ได้ยา docetaxel เกิดผลข้างเคียง
ทางโลหิตวิทยา (ตารางที่ 3) ได้แก่ โลหิตจาง 31 ราย เกิด
ความรุนแรงระดับ 3 และ 4 จานวน 2 ราย เม็ดเลือดขาวนิว
โทรฟิ ลต่ า 20 ราย เกิดความรุนแรงระดับ 3 และ 4 จานวน
11 ราย เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าร่วมกับมีไข้ เกิดความ
รุนแรงระดับ 3 และ 4 จานวน 1 รายซึง่ มีความรุนแรงระดับ
5 นอกจากนี้ยงั พบภาวะเกล็ดเลือดต่า ความรุนแรงระดับ 1
แ ละ 2 จ า นว น 1 รา ย ผู้ ป่ ว ย รา ย นี้ มี ผ ลต รว จ ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารก่อนเริม่ ยาว่าเป็ นเกล็ดเลือดต่ าความรุนแรง
ระดับ 1 ผลข้างเคียงทีไ่ ม่ใช่ทางโลหิตวิทยา แสดงอยู่ในตาราง
ที่ 4 เช่น อ่อนล้า เยื่อบุในช่องปากอักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน

การอภิ ปรายผล
การศึก ษาย้อ นหลัง นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เพื่อ ประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา docetaxel ในการ
รักษาอันดับรองสาหรับ ผู้ป่วย NSCLC ระยะแพร่กระจาย
relative dose-intensity ในการศึกษานี้เท่ากับ 0.89 (0.8 –
1) หรือ 66.75 mg/m2 พบว่ า ค่ า มัธ ยฐานการมีชีวิต รอด
เท่ า กับ 10.13 เดื อ น (95%CI 7.7-12.5) ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม
ใกล้เคียงกับการศึกษา phase 3 แบบทดลองเชิงสุม่ ทีป่ กปิ ด
สองด้านในหลายศูนย์ ของ Garon และคณะ (8) ในผู้ป่วย
625 รายที่ได้รบั ยา docetaxel ขนาด 75 mg/m2 มีค่ามัธย
ฐานการมีชีวิตรอด เท่ากับ 9.1 เดือน (95%CI 8.4–10.0)
และการศึกษาในหลายประเทศทีเ่ ป็ น phase 3 แบบทดลอง
เชิงสุ่มที่ไม่ปกปิ ดยาที่ได้รบั โดย Borghaei และคณะ (9)
พบว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา docetaxel ขนาด 75 mg/m2 จานวน
290 ราย มีค่ า มัธ ยฐานการมีชีวิต รอด เท่ า กับ 9.4 เดือ น
(95%CI 8.1–10.7)
ระยะเวลาการรอดชีพ แบบปลอดการลุ ก ลาม
เพิ่ ม ขึ้น ของมะเร็ ง ในการศึ ก ษานี้ เท่ า กับ 3.47 เดื อ น
(95%CI 2.13-4.81) มี แ นวโน้ ม ใกล้ เ คี ย งกับ การศึก ษา
Garon และคณะ (8) และ Borghaei และคณะ (9) ที่พบว่า
ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุ ก ลามเพิ่มขึ้นของ
มะเร็ง เท่ากับ 3 เดือน (95%CI 1.4–6.9) และ 4.2 เดือ น
(95%CI 3.5–4.9) ตามลาดับ
ส าหรับ response rate หลัง ได้ร ับ ยา docetaxel
ในการศึกษานี้ พบ overall response ร้อยละ 7.41 (2 ราย
จาก 27 ราย) และส่วนใหญ่ พบเป็ น progressive disease
ร้อยละ 44.44 (12 ราย จาก 27 ราย) ซึง่ ผลด้อยกว่าทีพ่ บใน
การศึ ก ษาของ Borghaei และคณะ (9) ซึ่ ง พบ overall
response ร้อยละ 12 (36 จาก 290 ราย) และ progressive
disease ร้อ ยละ 29 (85 จาก 290 ราย) การที่ response
rate ในการศึกษานี้ดอ้ ยกว่าการศึกษาก่อนหน้า เนื่องจาก

ตารางที่ 3. ผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยา (n=37)
ผลข้างเคียงต่อระบบโลหิตวิทยา
เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่า
เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่าร่วมกับมีไข้
โลหิตจาง
เกล็ดเลือดต่า
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ระดับความรุนแรง (จานวนราย)
รวมทุกระดับ (1–5)
ระดับที่ 1 และ 2 ระดับที่ 3 และ 4
20
9
11
2
0
1
31
29
2
1
1
0

ระดับที่ 5
0
1
0
0

ตารางที่ 4. ผลข้างเคียงทีไ่ ม่ใช่ทางโลหิตวิทยา (n=34)
ผลข้างเคียง
จานวน
(ราย)
อ่อนล้า
17
เยื่อบุในช่องปากอักเสบ
12
คลื่นไส้
10
อาเจียน
7
ท้องเสีย
6
ท้องผูก
6
ค่าครีอะทีนีนสูงขึน้
6
เบื่ออาหาร
4
ผมร่วง
4
ชา
3
ภาวะภูมไิ วเกิน (hypersensitivity
3
reaction)
ผื่นบริเวณผิวหนัง
3
น้าหนักลด
2
นอนไม่หลับ
2
เส้นเลือดดาอักเสบ
1
ค่า AST สูงขึน้
1
ขนาดยาเฉลี่ย docetaxel ในการศึก ษานี้ เ ท่ า กับ 66.75
mg/m2 ซึง่ น้อยกว่าขนาดยามาตรฐานทีแ่ นะนา (75 mg/m2)
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Nakamura และคณะ
(15) ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วย NSCLC ที่ได้รบั ยานี้
ในขนาดต่ า (60 mg/m2) เพื่อเป็ นยาเคมีบาบัดอันดับ รอง
พบว่าค่ามัธยฐานการมีชวี ติ รอด ที่ 1 ปี เท่ากับ 9.4 เดือน
ระยะเวลาการรอดชีพแบบปลอดการลุ ก ลามเพิ่มขึ้นของ
มะเร็ง 1.9 เดือน และอัตราการตอบสนอง พบว่า overall
response ร้อยละ 18.5 (5 จาก 27 ราย) และ progressive
disease ร้อยละ 51.9 (14 จาก 27 ราย) ซึ่งมีแนวโน้มด้าน
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผลการศึกษานี้ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Mukohara และคณะ (16) ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยโรค
นี้หลังจากได้รบั ยา docetaxel ขนาดยา 60 mg/m2 มีค่ามัธย
ฐานการมีชวี ติ รอด เท่ากับ 7.8 เดือน ระยะเวลาการรอดชีพ
แบบปลอดการลุกลามเพิม่ ขึน้ ของมะเร็ง เท่ากับ 3.4 เดือน
และอัตราการตอบสนอง เป็ นแบบ overall response เท่ากับ
ร้อ ยละ 18.2 (4 จาก 22 ราย) และ progressive disease
ร้อยละ 22.7 (5 จาก 22 ราย) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษา
ครัง้ นี้มกี ารดาเนินไปของโรคหลังสิน้ สุดการรักษาด้วยยานี้

เป็ นแบบ progressive disease จ านวน 12 ราย ผลการ
ดาเนินไปของโรคดังกล่าวสอดคล้องกับผลการดาเนินไปของ
โรคหลังสิน้ สุดการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดอันดับแรก ซึง่ มีผล
การตอบสนองเป็ น progressive disease จ านวน 13 ราย
กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยที่มีการดาเนินไปของโรคหลังสิ้นสุดการ
รัก ษาด้ ว ยยาอัน ดับ แรกเป็ น progressive disease จะไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอันดับรอง
ในด้านผลข้างเคียงของ docetaxel การวิจยั นี้พบ
ผลทางโลหิตวิทยาทุกระดับความรุนแรงและพบภาวะโลหิต
จางมากกว่าการศึกษาก่อนหน้า กล่าวคือพบภาวะโลหิตจาง
ร้อยละ 91.17 (31 จาก 34 ราย) ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูป้ ่ วย
ร้อ ยละ 73.53 (25 จาก 34 ราย) มีภ าวะโลหิต จางระดับ
ความรุนแรงอย่างน้ อยระดับ 1 ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยา
docetaxel แต่สาหรับภาวะการเกิดเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ว
ต่ า เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่ าร่วมกับมีไข้ และเกล็ดเลือด
ต่ า มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้า ผลข้างเคียงทาง
โลหิตวิทยาทีม่ คี วามรุนแรงระดับ 3 ขึน้ ไป ได้แก่ โลหิตจาง
และเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต่า ซึง่ มีอุบตั กิ ารณ์ใกล้เคียงกับ
การศึก ษาก่ อ นหน้ า แต่ ภ าวะเม็ด เลือ ดขาวนิ ว โทรฟิ ลต่ า
ร่วมกับมีไข้พบอัตราการเกิดน้ อยกว่าการศึกษาก่อนหน้า
(8,9) ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูป้ ่ วยในการวิจยั นี้ได้รบั ขนาดยา
docetaxel เฉลี่ ย 66.75 mg/m2 ซึ่ ง ต่ ากว่ า ขนาดยาใน
การศึกษาก่อนหน้า (75 mg/m2)
สาหรับผลข้างเคียงของยา docetaxel ที่ไม่ใช่ผล
ทางโลหิตวิทยานัน้ ไม่สามารถประเมินความรุนแรงตาม
เกณฑ์ CTCAE ได้ เนื่องจากเป็ นการเก็บข้อมูลย้อ นหลัง
จากเวชระเบี ย น ผลการศึ ก ษานี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
การศึกษาก่อนหน้ามีแนวโน้มสูงกว่า (8,9) เช่น อ่อนล้า เยื่อ
บุ ใ นช่ อ งปากอัก เสบ คลื่น ไส้ ทัง้ นี้ พ บว่ า ชาวเอเชีย เกิด
ผลข้างเคียงทัง้ ทางโลหิตวิทยาและไม่ใช่ผลทางโลหิตวิทยา
มากกว่ า คนเชื้อ ชาติ อ่ื น การศึ ก ษาเภสัช วิ ท ยาของยา
docetaxel ในชาวเอเชียพบอัตราการกาจัดยาช้ากว่าคนเชือ้
ชาติอ่นื จึงอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงสูงกว่าทัง้ ๆ ที่ใช้
ขนาดยาเท่ากัน ทาให้มกี ารศึกษาทีล่ ดขนาดยา docetaxel
ในชาวเอเชีย ลงจากขนาดมาตรฐาน 75 mg/m2 เป็ น 60
mg/m2 พบว่า ผลข้างเคียงจากยาลดลงและลดอุบตั ิการณ์
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่าและภาวะเม็ดเลือดขาว
นิวโทรฟิ วต่าร่วมกับมีไข้ (13,15-16)
งานวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาแบบเก็ บ ข้ อ มู ล
ย้อนหลัง ทาให้มขี อ้ จากัดเกีย่ วกับความครบถ้วนของข้อมูล
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ที่บนั ทึกในเวชระเบียนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยได้รบั การรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัดอันดับแรกจากโรงพยาบาลอื่น และไม่มี
การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่
มาติด ตามตามนั ด โดยไม่ ท ราบสาเหตุ หรือ ไม่ ส ามารถ
สืบค้นเวชระเบียนของผู้ป่วยได้เนื่องจากเป็ นเวชระเบียน
ของผู้ป่วยที่เสียชีวติ ระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทาให้มผี ลต่อ
การวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
docetaxel นอกจากนี้ยงั มีขอ้ จากัดอื่น ๆ ในงานวิจยั ได้แก่
ขนาดตัว อย่ า งมีจ านวนน้ อ ย การไม่ สามารถประเมิน ผล
ข้างเคียงทีไ่ ม่ใช่ผลทางโลหิตวิทยาตามเกณฑ์ CTCAE และ
เป็ นการศึ ก ษาในสถานที่ เ ดี ย ว ดั ง นั ้น ในอนา คตควร
ท าการศึ ก ษาแบบไปข้ า งหน้ า และเพิ่ ม สถานที่ วิ จ ั ย
นอกจากนี้อ าจเก็บข้อ มูลพื้นฐานของผู้ป่ วยเพิ่มเติม เช่น
โรคประจาตัวและยาทีใ่ ช้ประจา ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การรั ก ษา และอาจท าให้ ผู้ ป่ วยมี อ าการเช่ น เดี ย วกับ
ผลข้างเคียงจากยา docetaxel เพื่อกาจัดปั จจัยกวนที่อาจ
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลการศึกษา

สรุปผล
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยา docetaxel
ในผู้ป่วยจานวน 27 ราย พบว่า ค่ามัธยฐานการมีชวี ติ รอด
เท่ากับ 10.13 เดือน (95% CI 7.71-12.55) ระยะเวลาการ
รอดชีพ แบบปลอดการลุ ก ลามเพิ่มขึ้น ของมะเร็ง เท่ า กับ
3.47 เดือน (95% CI 2.13-4.81) และอัตราการตอบสนอง
เป็ น overall response 2 ราย จาก 27 ราย และเป็ น
progressive disease 12 ร า ย จ า ก 27 ร า ย ผู้ ใ ช้ ย า
docetaxel มีอุบตั กิ ารณ์เกิดภาวะโลหิตจางสูงกว่าการศึกษา
ก่อนหน้า แต่ผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยาความรุนแรงระดับ
3 ขึน้ ไป โดยเฉพาะภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ วต่าร่วมกับ
มีไ ข้ พบน้ อ ยกว่ า เมื่อ เทีย บกับ การศึก ษาอื่น การเกิด ผล
ข้างเคียงต่ อระบบอื่นที่ไม่ใช่โลหิตวิทยาพบว่าสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้า

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุ เคราะห์
จากหั ว หน้ า หน่ ว ยและเจ้ า หน้ า ที่ เ วชระเบี ย น รวมถึ ง
เจ้า หน้ า ที่ห น่ ว ยมะเร็ง วิท ยา โรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย
นเรศวร ที่ช่วยอานวยความสะดวกด้านสถานที่เก็บข้อมูล
และสืบค้นเวชระเบียนผูป้ ่ วย
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