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คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลราชวิถี 
1. หลักการและเหตุผล 

ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drugs) เป็นยาที่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ 
และเสี่ยงต่อความผิดพลาดในกระบวนการรักษา เพ่ือความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย และลดการเกิด
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนด้านยา จึงควรมีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับขั้นตอนในการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การ
บริหารยา และจ าเป็นต้องเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเป็นพิเศษ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บ/ส ารองยา 
การสั่งใช้ยา การจ่ายยาและการบริหารยา ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย 
3. หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้ยากับผู้ป่วย 

3.2. ทีมดูแลผู้ป่วย (PCT)  เป็นผู้รับผิดชอบการสั่งใช้ และการติดตามผลการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยของตนหรือมีการใช้ยาดังกล่าวในทีมดูแลผู้ป่วยของตน   

3.3. กลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ กระบวนการการจัดซื้อ -จัดหา การเก็บรักษา 
การระบุฉลาก  การจ่ายยา  การเตรียมหรือผสมยา การขนส่ง การเตรียมข้อมูลยาและการเผยแพร่
ข้อมูลยาที่มีความเสียงสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการขยะที่ถูกต้อง
เหมาะสมปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม 

3.4. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุม ก ากับและติดตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมยา การผสมยา การบริหารยา การเก็บรักษา การเฝ้าระวัง การบันทึกข้อมูล ติดตามผล
การใช้ยาในผู้ป่วยและรายงานแพทย์เจ้าของไข้ เมื่อมีการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยที
รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการขยะท่ีถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม 

3.5. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง ระบบแสงสว่าง ระบบการระบาย
อากาศ การจัดการขยะที่ถูกต้อง เหมาะสมตามข้อมูลทางวิชาการและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4. ขอบเขต (ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติรวมทั้งพ้ืนที่ที่ครอบคลุมการใช้เอกสารฉบับนี้)  
4.1. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บ การส ารอง การสั่งใช้ การจ่าย

ยา การเตรียมหรือผสมยา การบริหารยาแก่ผู้ป่วย การขนส่ง และการจัดการขยะ  ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้ยากับผู้ป่วย ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และ
บริหารจัดการให้มียาทีมีความเสี่ยงสูงพร้อมใช้เมื่อมีค าสั่งการใช้ยา 

4.2. มีการจัดท าบัญชียาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาล และมีระบบการจัดการเฉพาะตั้งแต่ระบบการ
จัดซื้อ-จัดหา การเก็บรักษา/ส ารอง การสั่งใช้ยา การจ่ายยา การเตรียม/ผสมยา การขนส่ง การ
บริหารยา การบันทึก การเฝ้าระวัง ก ากับ ติดตามผลการใช้ยา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดให้มีการทบทวนบัญชียาความเสี่ยงสูงทุก 2 ปี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล   
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5. หน้าที/่ความรับผิดชอบ (ถ้ามี)  
5.1. แพทย์ มีหน้าที่เขียนหรือป้อนข้อมูลค าสั่งการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 

รวมทั้งพิจารณาประโยชน์และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ในการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย 
รวมทั้งติดตามผลการใช้ยาอย่างใกล้ชิด 

5.2. เภสัชกร  มีหน้าที่ทบทวนค าสั่งการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงถึงความเหมาะสม ความถูกต้องบน    พ้ืน
ฐานข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งการประสานงานกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันทีเมื่ อพบ
ข้อสงสัย การจัดยา จ่ายยา การเตรียมหรือผสมยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และถูกต้องตาม
ค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ รวมทั้งการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และ
สิ่งแวดล้อม 

5.3. พยาบาล มีหน้าที่ทบทวนและเปรียบเทียบความถูกต้อง ครบถ้วนระหว่างค าสั่งการใช้ยาของแพทย์
กับยาที่ได้รับจากห้องยา รวมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาหรือเภสัชกรทันทีเมื่อพบข้อสงสัย  
การเตรียมหรือผสมยาและติดฉลากยาตามค าสั่งการใช้ยาบนฉลากยาเพ่ือบริหารยาให้กับผู้ป่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการบริหารยา การเฝ้าระวังและติดตามผลการใช้ยาที่มี
ความเสี่ยงสูง ลงในบันทึกทางการพยาบาล รายงานแพทย์ทันทีที่พบอาการอันไม่พึงประสงค์หรือ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาตามระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล รวมทั้งการ
จัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม 

5.4. ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทุกคน มีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้น ตามระบบรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล การแต่งกายและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและสิ่งแวดล้อม 

6. ค าจ ากัดความ (ถ้าม)ี  
ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) หมายถึง กลุ่มยาที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 
เนื่องจากมีค่าดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index) หรือมีผลข้างเคียงร้ายแรงต่ออวัยวะ
ส าคัญของร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ ตับ ไต เป็นต้น  

7. อุปกรณ์และเครื่องมือ (ถ้ามี) 
บัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ในโรงพยาบาลราชวิถี ปี 2562 

8. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
8.1 การก าหนดนโยบาย การน าสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามผลในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

ยาที่มีความเสี่ยงสูงโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด มีการด าเนินการด้านดังนี้ 
8.1.1 พิจารณาคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงและจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

จัดการด้านยาที่มีความเสี่ยงสูง 
8.1.2 ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านยาที่มีความเสี่ยงสูง สื่อสาร ก ากับ

และติดตามการน าสู่การปฏิบัติทั่วทั้งโรงพยาบาล 
8.1.3 บัญชีรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลราชวิถี ประกอบด้วยกลุ่มยา 7 กลุ่ม รวม 

64 รายการ ดังนี้ 
1. สารละลายอิเลกโตรไลท์เข้มข้นรูปแบบยาฉีด (Electrolyte) ได้แก่ Potassium 

chloride injection, Calcium gluconate injection, Magnesium sulfate 
injection, Dipotassium phosphate injection 
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2. กลุ่มยา Cardiogenic drug ได้แก่ Amiodarone injection, Dopamine 
injection, Dobutamine injection, Nitroglycerine injection, 
Norepinephrine injection  

3. กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) ได้แก่ Heparin และ Warfarin  
4. กลุ่มยาฉีดอินซูลิน (Insulin)  
5. ยารักษาเชื้อรา ได้แก่ Amphotericin B injection 
6. กลุ่มยา narcotic /opioid ได้แก่ Morphine injection, Pethidine injection  
7. กลุ่มยาเคมีบ าบัด  

8.2. การคัดเลือกยาและการจัดซื้อจัดหายาที่มีความเสี่ยงสูง 
1.2.1 การคัดเลือกและการจัดซื้อจัดหายาที่มีความเสี่ยงสูงให้มีขนานยาน้อยที่สุด เพ่ือลดความ

คลาดเคลื่อนด้านยา (Medication error) 
1.2.2 คัดเลือกรายการยาที่มีรูปลักษณะภายนอกของยาที่แตกต่างจากยาที่มีอยู่เดิมในบัญชียา

โรงพยาบาล ทั้งรูปแบบยา สี ขนาด ภาชนะบรรจุและฉลากยา เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน
ด้านยา (Medication error) ที่เกิดจากยาชื่อพ้อง-มองคล้าย (Look-Alike-Sound-Alike, 
LASA) 

1.2.3 พิจารณาแนวทางการก ากับและติดตามผลการใช้ยาทั้งด้านประสิทธิภาพของยาและอาการ
อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

8.3 การเก็บรักษาและส ารองยาที่มีความเสี่ยงสูง 
8.3.1. คลังยาและคลังยาย่อยของห้องจ่ายยาต่างๆ เก็บรักษายาที่มีความเสี่ยงสูงตามมาตรฐาน

และคุณสมบัติของยาแต่ละรายการ ในสถานที่ที่มีแสงสว่าง อุณหภูมิและความชื้นตามที่
บริษัทก าหนด เพ่ือรักษาความคงตัวของยาให้มีคุณภาพจนถึงการบริหารยาแก่ผู้ป่วย  

8.3.2. แยกเก็บรักษายาท่ีมีความเสี่ยงสูงทุกชนิดออกจากยาอ่ืนๆ รวมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 

8.3.3. กรณีท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษ ให้เก็บรักษายาในสถานที่ปิดกุญแจ ระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจนในการเข้าถึงยาดังกล่าว รวมทั้งการก าหนดวิธีการส่งคืน หรือท าลายเมื่อใช้ไม่หมด
อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันที 

8.3.4. จัดท าบัตรควบคุมการการเบิก-จ่ายยาออกจากคลังยาหรือคลังยาย่อย เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การทวนสอบและติดตามการจ่ายยาภายใน 24 ชั่วโมง หากเกิดความคลาดเคลื่อน เภสัชกร
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรีบติดตามหาสาเหตุในทันที เพ่ือป้องกันและลดความ
คลาดเคลื่อนด้านยาที่อาจเกิดข้ึน 
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8.4 การสั่งใช้ยาโดยแพทย์ 
8.4.1 การสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก  

ก. บันทึกข้อมูลรายการเข้าสู่ระบบ HRIS ของโรงพยาบาล โดยใช้ข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย 
ข้อควรระวังทางคลินิก และคุณสมบัติของยา เพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม
ของยา เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งการซักประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยทุกครั้ง 

ข. พิจารณาข้อความค าเตือนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพ่ือให้ทบทวนการสั่งใช้ยาอีกครั้ง
ก่อนการส่งข้อมูลใบสั่งยาไปยังห้องยา 

8.4.2 การสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน 
ก. แพทย์เขียนค าสั่งการใช้ยาลงในใบค าสั่งการใช้ยาด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ไม่ท าให้

เกิดความเข้าใจผิดดังนี้ 
- ระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้อง (Patient identification) ก่อนการสั่งใช้ยา 
- สั่งยาโดยชื่อเต็มของยา หรือใช้ค าย่อ/อักษรย่อที่โรงพยาบาลก าหนดเท่านั้น 
- ระบุขนาดยา (dose) รูปแบบยา (Dosage forms) ให้ชัดเจน ไม่เขียนขนาดยาใน

รูปแบบอัตราส่วน หรือกรณีเป็นจุดทศนิยม ให้ระบุขนาดยาด้วยภาษาเขียนก ากับ
ด้วยทุกครั้ง 

- ระบุวิธีการใช้ยา สารน้ าที่ใช้ในการผสมหรือเตรียมยา เวลาการใช้ยา อัตราเร็วการ
ให้ยา ระยะเวลาการให้ยา ที่ชัดเจน 

ข. แพทย์สั่งใช้ยาโดยใช้ข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ ข้อควรระวังทางคลินิก คุณสมบัติของยาและข้อห้ามใช้และ
ปฏิกิริยาระหว่างยาความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่ เพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้อง 
เหมาะสมของยา เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งการซักประวัติการแพ้ยาของ
ผู้ป่วยทุกครั้ง 

ค. ระบุอาการทางคลินิกที่ต้องการให้พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยติดตามผล รวมทั้งอาการไม่
พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนและระดับความรุนแรงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที 

ง. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งใช้ยาทางโทรศัพท์หรือสั่งใช้ยาโดยวาจาให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการรับค าสั่งการรักษาทางวาจา 

8.5 การส่งค าสั่งการใช้ยาจากหอผู้ป่วยมายังห้องยา 
8.5.1 พยาบาลผู้มีหน้าที่รับค าสั่งการใช้ยา ตรวจสอบชื่อนามสกุลผู้ป่วย ยาที่แพทย์สั่งใช้ ชื่อ

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา รวมทั้งการเขียนใบสั่งใช้ยาที่เป็นไปตามที่โรงพยาบาลก าหนด และเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการจ่ายยา เช่น ใบ ยส ๕ หรือใบควบคุมการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประ
สาม หรือ ใบ DUE เป็นต้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

8.5.2 สแกนใบค าสั่งการใช้ยามายังห้องยาให้ถูกต้องตามช่องทางที่โรงพยาบาลก าหนด เช่น 
ช่องทางยา Stat เป็นต้น 
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8.6 การจัดและจ่ายยาที่มีความสี่ยงสูง 
8.6.1 กรณีผู้ป่วยนอก 

ก. เภสัชกรคัดกรอง ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของใบสั่งยา ตั้งแต่การระบุตัวผู้ป่วย 
ประวัติการใช้ยา การแพ้ยา  

ข. เภสัชกรทบทวนความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาโดยพิจารณาจากข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ ข้อควรระวังทางคลินิก 
คุณสมบัติของยาและข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาระหว่างยาความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วย
ใช้อยู่ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัชกรติดต่อ
ประสานข้อมูลกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที 

ค. เจ้าหน้าที่จัดยาตามใบสั่งแพทย์ โดยเปรียบเทียบข้อมูลในใบสั่งยากับฉลากยาให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

ง. กรณีจัดยาที่มีความเสี่ยงสูงที่มีบัตรควบคุม ให้บันทึกข้อมูลลงในบัตรควบคุมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและนับจ านวนยาที่เหลืออยู่อีกครั้ง ตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

จ. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสั่งยาเปรียบเทียบกับยาที่จัด
เรียบร้อยแล้วอึกครั้ง 

ฉ. เภสัชกร ตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาอีกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูล
ส าคัญของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ ข้อควรระวัง
ทางคลินิก คุณสมบัติของยาและข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาระหว่างยาความเสี่ยงสูงกับยา
อ่ืนๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัช
กรติดต่อประสานข้อมูลกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที 

ช. เภสัชกรผู้ส่งมอบยา เปรียบเทียบรายการยาในใบสั่งยากับยาที่จัดเรียบร้อยทีละรายการ 
และส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

8.6.2 กรณีผู้ป่วยใน  
ก. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/เจ้าหน้าที่ห้องยารับค าสั่งการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงและคีย์

ข้อมูลยาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. เภสัชกรคัดกรองและทบทวนความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาโดยพิจารณาจากข้อมูล

ส าคัญของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ ข้อควรระวัง
ทางคลินิก คุณสมบัติของยาและข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาระหว่างยาความเสี่ยงสูงกับยา
อ่ืนๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัช
กรติดต่อประสานข้อมูลกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที 

ค. กรณีไม่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัชกรยืนยันค าสั่ง
การใช้ยาเพ่ือพิมพ์ใบสั่ งยาที่มีความเสี่ยงสูงและสร้างใบบันทึกการบริหารยา 
(Medication administration form, MAR)  

ง. เจ้าหน้าที่ห้องยาจัดยา โดยอ่านทวนฉลากยาที่มีความเสี่ยงสูง (สังเกตจากชื่อยาที่เส้นใต้ 
บนฉลากยา) ทุกครั้งก่อนหยิบยา 

จ. เจ้าหน้าที่ผู้จัดยาต้องบันทึกการจ่ายยาลงในบัตรควบคุมยาที่มีความเสี่ยงสูงทุกครั้งที่
หยิบยา 



ห น้ า  | 6 
 

ฉ. เภสัชกรตรวจสอบและเปรียบเทียบยากับฉลากยาและใบค าสั่งการใช้ยา (Form 4) .ให้
ถูกต้องตรงกัน  

ช. เภสัชกรคนที่ สอง ตรวจสอบซ้ าและเปรียบเทียบยากับฉลากยาและใบค าสั่งการใช้ยา 
(Form 4) .ให้ถูกต้องตรงกัน อีกครั้ง (Independent Double Check System) 

ซ. เจ้าหน้าที่จ่ายยาให้กับหอผู้ป่วย 
8.6.3 การเตรียม/การผสมยาเคมีบ าบัดที่ห้องผสมยาเคมีบ าบัด 

ก. เภสัชกรคัดกรองค าสั่งการใช้ยาเคมีบ าบัดที่เป็น Pre-printed order โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย ค านวณค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ เช่น พ้ืนที่ผิวของร่างกาย 
ค านวณขนาดยาของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อควรระวังทางคลินิก 
คุณสมบัติของยาและข้อห้ามใช้และปฏิกิริยาระหว่างยาความเสี่ยงสูงกับยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วย
ใช้อยู่ หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัชกรติดต่อ
ประสานข้อมูลกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที 

ข. กรณีไม่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (Drug related problems) ให้เภสัชกรยืนยันค าสั่ง
การใช้ยา เพ่ือพิมพ์ใบบันทึกการบริหารยา (Medication administration form, 
MAR) และฉลากยา 

ค. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อ -นามสกุลของผู้ป่วยบนฉลากยา
เปรียบเทียบกับใบ Pre-printed order ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วน าไปจัดยา/สารน้ า และ
ปิดฉลากยาลงบนขวดสารน้ าหรือหลอดฉีดยาลงในภาชนะของผู้ป่วยแต่ละรายเพ่ือ
เตรียมผสม 

ง. เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อ ค. อีกครั้งก่อนน าเข้าตู้
ผสมยาเคมีบ าบัด (Isolator) ทีละราย 

จ. เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ผสมยาเคมีบ าบัด ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อ ค. อีกครั้งก่อนดูดยาและผสมยาลงในขวดสารน้ า 

ฉ. เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วยบนฉลากยาเปรียบเทียบกับ
ใบ Pre-printed order ให้ถูกต้องตรงกัน ติดฉลากช่วย ลงชื่อผู้ผสมยา/ผู้ตรวจสอบ 
เวลาที่ผสมยา ลงในใบบันทึกการบริหารให้ผู้ป่วย (Medication administration form, 
MAR) แล้วบรรจุลงในถุงซิปส าหรับบรรจุยาเคมีบ าบัดบรรจุลงกล่องที่ปิดสนิท หรือ
กล่องที่ควบคุมอุณหภูมิ 

ช. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งยาไปยังหอผู้ป่วย ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
ซ. กรณียาเคมีบ าบัดหก ตกแตก ต้องใช้ Spill kit ที่เตรียมไว้และปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
8.7 การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงแก่ผู้ป่วย  

8.7.1 พยาบาลผู้รับผิดชอบรับค าสั่งการใช้ยาโดยตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ -นามสกุลของ
ผู้ป่วย (Patient identification) เมื่อแพทย์เขียนค าสั่งการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการสั่งใช้ยา (เช่น ใบ ยส.5 หรือใบ DUE) เรียบร้อยแล้ว หากพบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับยาหรือค าสั่งการใช้ยา  ให้พยาบาลติดต่อประสานข้อมูลกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยา
ทันท ี

8.7.2 สแกนค าสังการใช้ยา (Form 4) ส่งมาที่ห้องยา 
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8.7.3 พยาบาลตรวจสอบยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับจากห้องยาเปรียบเทียบกับฉลากยา ใบค าสั่ง
การใช้ยาของแพทย์ (Form 4) และ ใบบันทึกการให้ยา (Medication administration 
record, MAR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันทั้งหมด หากพบปัญหาให้พยาบาลติดต่อ
ประสานข้อมูลกับเภสัชกรทันที 

8.7.4 พยาบาลคนที่ 1 เตรียมฉลากยาเพ่ือติดที่ภาชนะใส่ยา จัดยา/เตรียมยาตามใบบันทึกการให้
ยา (Medication administration record, MAR) โดยตรวจสอบความถูกต้องตามหลัก 6R 
พร้อมกับให้พยาบาลคนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องซ้ าอีกครั้ง 

8.7.5 พยาบาลคนที่ 1 เรียกชื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย พร้อมกับเรียกชื่อยา ขนาดยา วิธีการให้ยา
และพยาบาลคนที่ 2 ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้อง จึงบริหารยาให้กับผู้ป่วย 

8.7.6 พยาบาลทั้งสองคน ลงชื่อและเวลาที่บริหารยาให้กับผู้ป่วยตามเวลาจริง (Real time) ลงใน
ใบบันทึกการให้ยา (Medication administration record, MAR)  

8.7.7 พยาบาลติดตาม (Monitor) อาการทางคลินิกหรือสัญญาณชีพที่ส าคัญตามที่ระบุในฉลาก
ยาหรือใบค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ ตามเวลาที่ก าหนด และบันทึกลงในแบบบันทึกต่างๆ ที่
โรงพยาบาลก าหนด หากเกิดความสงสัยให้ค้นหาข้อมูลจากคู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
หรือประสานกับเภสัชกรหรือแพทย์ทันที และหากเกิดความผิดปกติกับผู้ป่วยภายหลังการ
บริหารยาให้รีบประสานกับแพทย์ผู้สั่งใช้ยาทันที 

8.7.8 กรณียาเสพติดให้โทษ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการใช้และการท าลายยาเสพติดให้โทษ 
8.7.9 กรณียาเคมีบ าบัด ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารยาเคมีบ าบัด และกรณียาเคมีบ าบัดหก 

หยดหรือตกแตก ต้องใช้ Spill kit ที่เตรียมไว้และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
8.8 การติดตาม เฝ้าระวังผลการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง 

8.8.1 พยาบาลผู้รับผิดชอบ ติดตาม เฝ้าระวังสัญญาณชีพ และ/หรืออาการอันไม่พึงประสงค์และ/
หรืออาการทางคลินิกตามข้อควรระวังของยาแต่ละรายการ ภายหลังบริหารยาที่มี ความ
เสี่ยงสูง  

8.8.2 ลงบันทึกข้อมูลส าคัญตามข้อ 7.8.1 ลงแฟ้มผู้ป่วยหรือเวชระเบียน หากพบอาการที่ผิดปกติ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้ติดต่อแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้สั่งใช้ยาทันที รวมทั้งบันทึกวันที่/เวลาที่รายงานแพทย์ไว้โดยละเอียด 

8.8.3 เมื่อแพทย์ได้รับการรายงานสัญญาณชีพ และ/หรืออาการอันไม่พึงประสงค์และ/หรืออาการ
ทางคลินิกที่ผิดปกติดังกล่าว ให้ด าเนินการสั่งค าสั่งการรักษา การส่งตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 
ลงในแฟ้มผู้ป่วยหรือเวชระเบียนโดยละเอียด 

8.9 การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง 
    บุคลากรทางการแพทย์ผู้พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือพบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มี
ความเสี่ยงสูง หรือเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่ความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย (Near miss) ให้รายงานอุบัติการณ์ตาม
ระบบของโรงพยาบาลทันที 
 
9. ข้อควรระวัง/ข้อเสนอแนะนา (ถ้าม)ี  
       - 
10. เอกสารอ้างอิง / แบบบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง ปี 2560 
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สารบัญ 

High alert drugs  
- Amiodarone 
- Amphotericin B 
- Calcium gluconate injection 
- Dipotassium phosphate injection 
- Dobutamine 
- Dopamine 
- Heparin 
- Insulin 
- Magnesium sulfate 
- Morphine injection 
- Nitroglycerine 
- Norepinephrine 
- Pethidine injection 
- Potassium chloride injection 
- Warfarin 

10 
13 
18 
21 
26 
31 
35 
39 
45 
48 
53 
56 
60 
64 
66 

Chemotherapy,Targeted therapy and Immunotherapy 
Chemotherapy (Injection) 

- Asperaginase  
- Bleomycin 
- Carboplatin 
- Cisplatin 
- Cytarabine 
- Dacarbazine 
- Dactinomycin 
- Docetaxel  
- Doxorubicin (Coventional, Liposomal doxorubicin)  
- Fluorouracil  
- Gemcitabine  
- Idarubicin 
- Ifosfamide  
- Irinotecan 
- Mitomycin C 
- Mitoxantrone 
- Oxaliplatin 
- Paclitaxel  

 
70 
76 
81 
85 
90 
95 
100 
103 
109 
116 
121 
125 
129 
135 
141 
144 
148 
154 
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- Vinblastin 
- Vincristine 
- Vinorelbine 

Chemotherapy (Oral)   
- Bicalutamide  
- Hydroxyurea 
- Melphalan 
- Capecitabine  
- Chlorambucil  
- Mercaptopurine 
- Tegafur+Uracil 
- Thioguanine 

Chemotherpy (Oral and Injection)    
- Etoposide (Oral ,Injection) 
- Cyclophosphamide (Oral, Injection) 
- Methotrexate (Oral, Injection) 

Targeted therapy (Oral) 
- Afatinib 
- Ceritinib 
- Dasatinib 
- Erlotinib 
- Gefitinib 
- Imatinib 
- Nilotinib 
- Osimertinib 
- Pazopanib 
- Sorafenib 
- Sunitinib 

Targeted therapy (Injection) 
- Bevacizumab 
- Panitumumab 
- Trastuzumab 

Immunotherapy 
- Atezolizumab  
- Nivolumab  
- Pembrolizumab 

160 
165 
170 

 
175 
180 
185 
188 
195 
200 
204 
209 

 
112 
117 
224 

 
233 
239 
246 
254 
260 
265 
275 
284 
291 
299 
308 

 
315 
321 
327 

 
332 
336 
343 
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Amiodarone (Cordarone®) 

 
ชื่อสามัญ 

(Generic name) 
Amiodarone injection 150 mg/ 

3mL 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) Cordarone® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) solution for injection 

ความแรง (Strength) 150 mg/3 mL (50 mg/mL)  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ใช้ยาการขจัดยา (Half-life Elimination): 9 - 36 วัน 
Elimination : ขับทางปัสสาวะ  

ข้อบ่งใช ้
(Indications) 

1. Ventricular arrhythmias 
2. Rapidatrial arrhythmia (AF with RVR) ในผู้ป่วย impair LVf 

unction ที่ใช้Digoxin แล้วไม่ได้ผล 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- Sinusbradycardia,and/orheartblock, hypotensionand Q-T 
prolongation 

- Hyperthyroidism, hypothyroidism  
- Dress syndrome 
- Corneal microdeposits 

 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Life threatening arrhythmia 150 mg.dilute D5W 30ml.IV 
push 3-5 นาท ี(ซ้ าได้อีก 150 mg.IV) สูงสุดไม่เกิน 2.1g/24 hrs 

2. Widecomplex tachycardia (stable) 24 ชั่วโมงแรก ให้ยา 1,050 
mg.โดยให้ตามล าดับ 

3. Rapidphase เร ิ่มให้ยา 150mg/3ml (1amp.) (ผสม3 ml .ใน 
D5W100 ml) ด้วยอัตราเร ็ว 30mg/min ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้น
ให้ยาต ่อไปอ ีกประมาณ900mg (ผสม 6 amp=8 ml.ใน 500 ml.D-5-
W) โดยแบ่งการให้เป ็น 2 ช่วง คือ 
‐ Slowphase แบ่งให้ยา 360 mg IV drip ใน 6 ชม.ด ้วยอัตราเร ็ว

1mg/min (33ml/hr) แล้วต่อด ้วย 
‐ Maintenancephase 540mg IV drip ใน 18 ชม. ถัดไปด้วย

อัตราเร ็ว 0.5 mg/min (17ml/hr) หลังจาก 24 ชม. แรกผา่นไป
ให้ maintenance อ ัตราเร ็วการให้ยาต่อจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น 

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้ 2,3 

‐ ผู้ใหญ่ ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน2.2g/24hrs 
‐ เด็ก ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 300 mg/dose 
‐ Maximum IV rate = 30 mg/min 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

การบริหารยา 
1. Double check ชื่อผู้ป่วยชนิดและขนาดยา 
2. ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดด าถ้าความเข ้มข้น> 2 mg/mlควรให ้ยาทาง 

central line เท่านั้น  
3. ต้องให้ผ่าน infusion pump เพ่ือให้ได้จ านวนสารละลายที่ถูกต้อง 
4. IV push: ใช้กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน (CPR) และให้ยาช้าๆ อย่างน้อย 3 นาท ี

 
 

ข้อห้ามใช้1,2 
(Contraindication) 

 

1. Hypersensitivity ต่อ amiodarone หร ือ iodine 
2. severesinus-nodedysfunction 
3. bradycardia causing syncope (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
4. second or third degree heart block (ยกเว้นผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker) 
5. cardiogenic shock 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

1. ผู้ป่วยที่ใส่ pacemaker 
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ผิดปกติ ตับผิดปกติ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D 
ห้ามให้ยาในหญิงให้นมบุตร 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

1. หลีกเลี่ยงการใช้ amiodarone ร่วมกับ calcium channel blockers  
(เช่น amlodipine, diltiazem) อาจท าให้เกิด bradycardia, 
atrioventricular block หรือ sinus arrest โดยเฉพาะในผู้ป่วย sick 
sinus syndrome หรือ partial AV block  

2. หลีกเลี่ยงการใช้ amiodarone ร่วมกับยาที่ท าให้ QT prolong ( เช่น 
ciprofloxacin, gatifloxacin, azithromycin, erythromycin, 
clarithromycin,amitriptyline, chloroquine, crizotinib) 

3. ห้ามใช้ amiodaroneร่วมกับ fluconazole, ketoconazole,thioridazine 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 

1. ติดตาม EKG เป็นระยะ 
2. ติดตาม BP ,HR ทุก 5 นาท ีในช ่วงแรกของการให ้ยา (ติดตามจนกระทั่ง

BP,RR คงท่ี จากนั้นติดตามทุก 2 – 4 ช ั่วโมง   ) 
3. ติดตาม serum electrolytes:K, Mg 
4. Infusion pump q2hr 
5. ต าแหน่ง IV site q2hr 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์ 

1. BP < 90/60 mmHg  HR < 60 ครั้ง/นาท ี
2. EKG พบ VT, VF, heart block 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
1. หากพบว่ามี BP < 90/60 mmHg  HR < 60 ครั้ง/นาที ECG พบ VT, 

VF, heart block ควรหยุดยาไว้ก่อนและแจ้งแพทย์ทันท ี
2. รักษาอาการห ัวใจเตนชาดวย atropine, beta adrenergic agonists    

เชน isoproterenol หรือเครื่องกระตุนห ัวใจ 
3. รักษาอาการความด ันในเล ือดต่ าด วยยาท ี่ม ีฤทธ ิ์กระตุ นห ัวใจ เช น

dopamine, หรอืยาท ี่ม ีฤทธ ิ์ตอหลอดเล ือด เชนnorepinephrine 
4. รกัษาภาวะ torsades de pointes ด้วย magnesium sulfate, correct 

electrolyte ที่ผิดปกติ 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา2-4 

สารละลายเจือจาง 
ความคงตัวหลังเจือจางยา 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมหิ้อง 
*** ใช้ D5W เท่านั้น 5 วัน บรรจุในภาชนะแก้ว 24 ชม. 

บรรจุในภาชนะพลาสติก PVC 
2ชม. 

1. กรณี infusion ก าหนดความเข้มข้น 1-6 mg/ml 
2. กรณี IV push ผสมใน D5W 20-30 ml 
3. หามผสมในสารละลายท ี่ม ีNaHCO3 
4. ห้ามผสมกับ NSS, Heparin, Aminophylline, Cefazolin, 

Furosemide 
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Amphotericin B 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Amphotericin B 
 

        

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Amphotericin B® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Powder for injection 

ความแรง 
(Strength) 

๕๐ mg 

การออกฤทธิ์ 
(Pharmacological action) 

     amphotericin B มีกลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อราคือ จับกับสเตอรอลใน
เยื่อหุ้มเซลล์ทั้งของมนุษย์และเชื้อรา แต่จับกับเออโกสเตอรอลซึ่งเป็น      
สเตอรอลในเยื่อหุ้มเซลล์เชื้อราได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสเตอรอลในเยื่อ
หุ้มเซลล์ของมนุษย์ 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: CholSO4 & lipid complex show lower kidney concs 
than conventional 
Vd: 4 L/kg 
Protein Bound: 90% 
Half-Life, elimination: 15 days 
Half-Life, plasma: 24 hr 
Excretion: urine 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

     Severe systemic fungal infection เช่น candidiasis, aspergillosis, 
cryptococcosis, histoplasmosis, Mucomycosis, fungal infection of 
central nervous system  

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- Hypokalemia, hypomagnesemia 
- อาการไข้ หนาวสั่น สามารถแก้ไขได้โดยให้ premedication 

(Paracetamol, Antihistamine, Pethidine หรือ Hydrocortisone) 
ก่อนให้ยา 

- หลอดเลือดด าอักเสบ สามารถแก้ไขได้โดยให้ Heparin การเปลี่ยน
ต าแหน่งที่ให้ยา หรือการใช้เข็มขนาดเล็ก  

- พิษต่อไต ควรมีการตรวจ BUN, serum creatinine หรือ creatinine 
clearance อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

- Infant and children: Test dose: I.V:0.1 mg/kg/dose to a 
maximum of 1 mg infusion over 30-60 minutes 
 Maintenance dose: 0.25-1 mg/kg/day give once daily 

infusion over 2-6 hr. 
 Duration of therapy: ระยะเวลาทั่วไปคือ 4-12 weeks หรือที่

ขนาดยาสะสม 1-4 g  
- Adult:  Test dose: 1 mg infusion over 20-30 min (อาจไม่จ าเป็น) 

 Maintenance dose: Usual 0.3-1.5 mg/kg/day; 1-1.5 mg/kg 
over 4-6 hr. every other day  

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้: ไม่เกิน 1.5 mg/kg/day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 

สารละลาย 

ผงยา 

ความคงตัวหลงัละลาย สารละลาย
เจือจาง

 
ความคงตัวหลังเจือจางยา

 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมิห้อง ตู้เย็น (2–8oC) อุณหภูมิห้อง 

SWI 1 สัปดาห ์ 24 ชม NSS 48 ชม 24 ชม 

- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
- เก็บยาป้องกันแสง 
- การเตรียมยา: 

1. Reconstitute: ละลายด้วย SWI ปริมาณ 10 ml เขย่าจนได้ยาน้ า
แขวนตะกอนใส ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 5 mg/ml  

2. เจือจางต่อด้วย D5W 500 ml จนได้ความเข้มข้น 0.1 mg/ml  
3. ห้าม ผสมกับ NSS หรือสารละลายชนิดอ่ืนโดยเฉพาะที่มีเกลือ NaCl 

และสารละลายที่มีสารกันเสีย benzyl alcohol เพราะท าให้ยา
ตกตะกอน  

4. หลังการเจือจาง ควรใช้ทันทีหลังเตรียมเสร็จแล้ว  
5. ห้ามผสมกับยาต่อไปนี้ Acetylcysteine, Amikacin, Ampicillin, 

Aztreonam, Benzyl alcohol, Calcium chloride, Calcium 
gluconate, Cefepime, Cefpirome, Cimetidine, Clindamycin, 
Ciprofloxacin, Cotrimazole, Diphenhydramine, Dopamine, 
Doxorubicin liposomal, EDTA, Gatifloxacin, Gentamicin, 
Heparin, Kanamycin, Lidocaine, Magnesium sulfate, 
Meropenem,  Oxytetracyclin, Propofol, 
Piperacillin/Tazobactam, PGS, Potassium chloride, 
Ranitidine, Streptomycin, Sodium chloride, Other 
electrolyte solution 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 

 

การบริหารยา 
1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ให้โดย IV infusion เท่านั้น และให้อย่างช้าๆ 2-6 ชม. เนื่องจากถ้าเร็ว

เกินไปจะเกิด hypotension, hypokalemia, arrhythmias, shock  
3. กรณี severe sepsis/septic shock ควรให้ภายใน 2 ชม. 
4. ผู้ป่วยที่ไม่จ ากัดน้ าควรให้ NSS 500-1000 ml IV 1-2 ชั่วโมง ก่อนให้

ยา เพื่อป้องกันพิษต่อไต 
5. ผู้ป่วยที่จ ากัดน้ า ให้ในความเข้มข้น 0.25 mg/ml in D5W ผ่านทาง 

central line ได้อย่างปลอดภัย  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

     ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Amphotericin B หรือส่วนประกอบอื่นๆ      
ในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่แนะน าให้ใช้ขนาดยาที่มากกว่า 1.5 mg/kg/day เนื่องจากเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อ cardiorespiratory  arrest 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา corticosteroids และ corticotrophin 
(ATCH) 

- ควรระวังการใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม Antineoplastic agents (เช่น 
nitrogen mustard) หรือ Nephrotoxic medications (เช่น 
aminoglycosides, cyclosporine, NSAIDs, furosemide) 

- การใช้ยาในคนไข้ renal impairment  ควรติดตามความเป็นพิษต่อไต
อย่างใกล้ชิด 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: B 
Lactation: Excretion in milk is unknown; due to the potential for 
serious adverse reactions in breast-fed infants, a decision should 
be made whether to discontinue nursing or whether to 
discontinue the drug, taking into account the importance of the 
drug to the mother 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

 

- antifungal agents azole derivatives อาจท าให้ประสิทธิภาพของ 
amphotericin B ลดลง 

- amphotericin B อาจเพ่ิมระดับยาของ aminoglycosides, colistin, 
cyclosporine เพ่ิมความเป็นพิษต่อไต 

- corticosteroids อาจเพ่ิมประสิทธิภาพของ amphotericin B 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลังจาก drip ยาหมดแต่ละขวด ให้บันทึกอุณหภูมิร่างกาย และความดัน
โลหิตทุก 30 นาที ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง รายงานแพทย์ ถ้ามีไข้หนาวสั่น ปวด
ศีรษะ PR >120 ครั้ง/min 

2. Renal function : BUN, Scr ก่อนให้ยาและสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือทุก 3 
วันจนกว่าจะหยุดให้ยา ถ้า BUN > 40 mg/dl หรือ Scr ในเลือด > 3 
mg/dl ควรหยุดยาจนกว่าการท างานของไตดีขึ้น 

3. Electrolytes (especially potassium ) ก่อนให้ยาและทุก 7 วัน 
(serum potassium อาทิตย์ละ 2 ครั้งหรือทุก 3 วัน) 

4. ประเมินอาการ Hypersensitivity เช่น ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ และข้อต่อ 
ไข้หนาวสั่น 

5. เฝ้าระวังภาวะ Hypokalemia เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว ง่วงซึม 
6. ติดตาม Hct ทุก 7 วัน เพ่ือดูภาวะซีด 
7. เฝ้าระวังการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดด าโดยตรวจสอบบริเวณ

ต าแหน่งที่ให้สารน้ าไม่ให้มีการรั่วซึมของยา 
 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผล
หรือแจ้งแพทย์  

- BT ≥ 37.8°C 
- BP < 90/60 mmHg 
- HR > 100 ครั้ง/นาที 
- urine output < 25 cc/hr 
- K+ level < 3.5 mEq/L 
- Serum Cr > 1.3 mg/dL 
- BUN > 40 mg/dL  

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  

- ความเป็นพิษต่อไต  
1. ถ้า Cr ที่สูงขึ้นยังไม่เกิน 2 mg/dl ยังไม่ต้องหยุดยา แต่ต้องหา

สาเหตุอ่ืนที่อาจท าให้ Cr ขึ้นได้และให้สารน้ าให้เพียงพอ  
2. SCr > 2.5 mg/dl ควรหยุดยาชั่วคราว และให้สารน้ าให้เพียงพอ

จนกว่า SCr < 2.0 แล้วค่อยเริ่มยาใหม่ โดยเริ่มให้ 0.5 
mg/kg/day ก่อน และอีก 3 วัน ประเมิน SCr ถ้าไม่มีปัญหาก็
เพ่ิม dose ได ้ 

ระยะเวลาที่ยา
เริ่มออกฤทธ์ิ 

(Onset) 

ระยะเวลาที่ยา
ออกฤทธ์ิสูงสุด 

(Peak) 

ระยะเวลาที่ยาออก
ฤทธิ์ (Duration) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ขจัดยา (Half-life 

Elimination) 

20-30 นาที 1-2 ชั่วโมง 20-24 ชั่วโมง 15  ัน 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 

- Phlebitis  
1. สามารถเกิดได้หากมีการให้ยาที่เข้มข้นเกิน 0.1 mg/ml หรือ

อัตราเร็วมากเกินไป  
2. หากพบว่าเกิด phlebitis ต้องลดอัตราเร็วในการบริหารยา  

- Hypersensitivity: สามารถลดการเกิด hypersensitivity ได้โดยการ
ให้ pre-medication แต่หากยังเกิดควรให้ Pethidine  

Pre-medication and doses: 
Medications Doses 

Paracetamol oral  650 – 1,000 mg 30 นาที ก่อนบริหารยา  
CPM injection  10 mg iv 30 นาที ก่อนเริ่มบริหารยา  
Hydrocortisone iv  • ใช้กรณีผู้ป่วยมีประวตัิการเกิด Hypersensitivity 

จาก Amphotericin B  
• ขนาดใช้ 25 mg iv ก่อนการบริหารยา  

Pethidine iv  • ใช้กรณีรักษาอาการ 25 mg ทุก 15 นาที (ถ้า
จ าเป็น) เพื่อแก ้rigors, chill  

• ขนาดยาสามารถเพิ่มเป็น 100 mg ใน 1 hour  
• ระวังการให้ยานี้ในผู้ป่วยท่ีม ีRenal 

Insufficiency   

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บแยกยาไว้ในที่เข้าถึงยาก  
- ใช้ฉลากแสดงชื่อยาที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดยการขีดเส้นใต้ชื่อยา 
- ตัด stock card ทุกครั้งที่มีการจ่ายยา และติดสติ๊กเกอร์ “ยาความเสี่ยง

สูง ต้องระวังย่ิง” 
- ระบุข้อความเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์ “ For iv infusion only เก็บยา

ในตู้เย็นและให้พ้นแสง (เจือจางใน D5W (ห้ามใช้ NSS) : IVf. Over 6 
hr. : ใช้ทันทีหลังผสม” 

 
     เอกสารอ้างอิง 

[1]. Drug Monograph amphotericin-b: https://reference.medscape.com/drug/fungizone-amphotericin-b-conventional-
amphotericin-b-deoxycholate-342582#6 [Accessed 25 Sep. 2019]. 

[2]. Drug Monograph amphotericin-b: https://www.drugs.com/mtm/amphotericin-b.html [Accessed 25 Sep. 2019]. 

[3]. Drug Monograph amphotericin-b : https://aidsinfo.nih.gov/drugs/6/amphotericin-b/117/professional [Accessed 25 
Sep. 2019]. 

 
  

https://reference.medscape.com/drug/fungizone-amphotericin-b-conventional-amphotericin-b-deoxycholate-342582#6
https://reference.medscape.com/drug/fungizone-amphotericin-b-conventional-amphotericin-b-deoxycholate-342582#6
https://www.drugs.com/mtm/amphotericin-b.html
https://aidsinfo.nih.gov/drugs/6/amphotericin-b/117/professional
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Calcium Gluconate Injection  
 

ชื่อสามัญ              
(Generic name) 

Calcium Gluconate  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Calcium Gluconate injection 
GPO® 

รูปแบบยา            
(Dosage form) 

Solution for Injection 

ความแรง 
(Strength) 

Calcium Gluconate injection 
1g/10ml (Ca2+0.45 mEq/ml) 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     Calcium รักษาการท างานของอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ การท างานของสารสื่อประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ 
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ การท างานของไต และความสามารถในการเลือกผ่าน
ของหลอดเลือดฝอย 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:         IV ทันที 
Distribut: Calcium ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเนื้อเยื่อกระดูกร้อย

ละ99 ที่เหลืออีกร้อยละ1 กระจายในของเหลวของ
ร่างกาย เช่นเลือด และส่วนใหญ่จับกับโปรตีนอัลบูมิน 
(Albumin) และโกลบูลิน (Globulin) 

Elimination: Calcium ขับออกร้อยละ 80 ทางอุจจาระ และร้อยละ
20 ทางปัสสาวะ 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Hypocalcaemia 
2. Hyperkalemia 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 

- หวัใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias), หัวใจเต้นช้า (bradycardia)  
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง  
- ปวดกระดูก  
- คลื่นไส้, อาเจียน  
- ปวดท้อง 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

1. Hyperkalemia จาก cardiac toxicity (มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG) 
 Infants and children: 60-100 mg/kg/dose 
 Adult: 0.5-1g (5-10 ml) IV push ช้าๆ (2-5 min) อาจให้ซ้ าถ้า

อาการรุนแรง (max: 3g หรือ30 ml) 
2. Hypocalcaemia 
 Neonates: 200-800 mg/kg/day IV continuous infusion หรือ

แบ่งให้ 4 ครั้ง (max: 1 g/dose) 
 Infants and Children: 200-500 mg/kg/day IV continuous 

infusion หรือแบ่งให้ 4 ครั้ง     (max:2-3 g/dose)   
 Adult: IV 2-15 g/24 hr แบบ continuous infusion หรือแบ่งให้ 4 

ครั้ง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- บริหารยาทางหลอดเลือดด าเท่านั้น ทั้ง Direct IV (over 5 -10 min) 
หรือ Infusion (rate 50 mg/ml นานกว่า 1 hr หรือไม่เกิน 120-240 
mg/kg/hr หรือ 0.6-1.2 mEq/kg/hr) 

- ห้ามบริหารยาแบบ SC หรือ IM เพราะอาจท าให้เนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ
ตาย 

- ให้ยาทางเส้นเลือดใหญ่และแยกเส้นการให้กับยาอ่ืน เพราะอาจตกตะกอน 
- ผสมใน SWI, D5W เท่านั้น และผสมแล้วเก็บได้ 24 ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิห้อง (25°c) 
- ห้ามผสมใน Bicarbonates, Carbonates, Phosphates, Sulfates, 

Clindamycin Phosphate, Amphotericin B เพราะจะท าให้ตกตะกอน 
- ห้ามผสมใน NSS จะท าให้ Ca2+ ขับออกเร็ว 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด hypersensitivity ต่อยานี้ 
- ผู้ที่มีระดับ Calcium ปกติ หรือสูงกว่าปกต ิ
- ผู้ที่มีภาวะ Ventricular Fibrillation 
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ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกระดูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ 
(arrhythmia) ให้หยุดยาทันทีร่วมกับตรวจระดับ Calcium ในเลือดทันที 

- หากพบว่าผู้ป่วยมีระดับ Calcium ในเลือดสูง ให้หยุดยาทันทีร่วมกับเร่งการ
ขับถ่าย Calcium ออกจากร่างกายโดยให้สารน้ าชนิด Normal saline ทาง 
IV ในอัตราเร็วเริ่มต้น 200-300 ml/hr แต่ต้องปรับตามสภาพร่างกายและ
ปริมาณปัสสาวะของผู้ป่วย หากไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยไม่สามารถรับสารน้ า
ปริมาณมากได้ อาจให้ยาขับปัสสาวะกลุ่ม loop diuretic เช่น furosemide 
IV 20-40 mg ทุก 6-12 hr 

- หากพบรอยแดง บวม รอยคล้ าตามเส้นเลือด บริเวณ IV site ให้เปลี่ยน
ต าแหน่งในการให้ยาใหม่ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: C   
Excretion into breast milk:  ไม่มีข้อมูล  

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

- ลดขนาดยา หรือ หยุดให้ยาชั่วคราวเมื่อระดับแคลเซี่ยมอยู่ในระดับ ปาน
กลางหรือสูง  (10.5 ถึง 11.9 mg/dL) 

- หยุดให้ยาและให้ Normal Saline เมื่อมีภาวะแคลเซี่ยมสูง (มากกว่า 12 
mg/dL) 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 

 

เอกสารอ้างอิง  
[1]. คู่มือปฏิบัติงาน High alert drug  โรงพยาบาลแก้งคร้อ [อินเทอร์เน็ต]. ชัยภูม:ิคณะกรรมการ PTC โรงพยาบาลแก้งคร้อ; 2014      

[วันที่อา้งถึง 12 มีนาคม 2560]. ที่มา: http://www.kaengkhro.go.th/wp/wordpress/?wpfb_dl=89 
[2]. โรงพยาบาลศิริราช คณะกรรมการควบคมและดูแลเร่ืองยา. คู่มือปฏบิัติงานส าหรับยา High Alert Drugs. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ:       

2 พฤษภาคม 2557.หน้า 24-27. 
[3]. MICROMEDEX® Solutions [Database on the internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c 2017. DRUGDREX® 

System, Calcium gluconate; [cited 2017 Mar 12]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com. 
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Dipotassium phosphate injection 
 

ชื่อสามัญ              
(Generic name) 

Dipotassium phosphate 
(K2HPO4) injection  

 
 ชื่อการค้า                  

(Commercial name) 
Dipotassium phosphate 

injection 

รูปแบบยา            
(Dosage form) 

Solution  

ความแรง 
(Strength) 

1.74 g/20ml (K+ 20 mEq/20 ml, 
Phosphorus 10 mmol/20 mL) 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     เปน Electrolyte ที่จ าเปนในเซลล (เปนประจุบวกที่อยูใน cell รอยละ 98 
ของ K+ ทั้งหมดในรางกาย) ส าหรับใชในการน าของกระแสประสาทที่หัวใจ 
สมอง และ กลามเนื้อ และสมดุลกรดเบส 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): 1-2 นาที 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): 1-2 นาท ี

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. ภาวะ Hypokalemia ที่ไม่สามารถให้ K+ ทดแทนโดยการกินได้หรือ ใน
กรณีท่ี K+ ในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ต่ ากว่า 2.5 mEq/L และมีความเสี่ยง
สูงจากการเต้นของหัวใจอย่างผิดปกติ (Cardiac arrhythmia)  

2. ภาวะ Hypophosphatemia ในกรณีที่ Phosphorus (P) ในเลือดลดลง
ต่ ากว่า 1mg/dL (หรือต่ ากว่า 0.32 mmol/L) หรือมีภาวะ 
Hypophosphatemia ร่ วมกับมีอาการแสดง (Symptomatic 
hypophosphatemia) หรือที่ไม่สามารถให้ Phosphorus (P) ทดแทนโดย
การกินได ้

 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 

1. Hypokalemia 
- ให้หยดยาเข้าหลอดเลือดทาง Peripheral line ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 10 
mEq/ชั่วโมง โดยให้ผสมสารละลายเข้มข้นไม่เกิน 40 mEq/L 

- Serum K+น้อยกว่า 2.5 mEq/L หรือผู้ที่มีอาการทางคลินิกแสดงว่า มี 
Hypokalemia (ไม่รวมผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วย Cardiac arrest) ให้หยดยา
เข้าหลอดเลือดทาง Central lineด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 20 mEq/ชั่วโมง 
โดยให้ผสมสารละลายเข้มข้นไม่เกิน 80mEq/L โดยต้องตรวจติดตาม EKG 

2. Hypophosphatemia 
- Serum phosphorus มากกว่าหรือเท่ากับ1.25 mg/dL(หรือ 0.40 

mmol/L) ให้หยดยาขนาด 0.08 ถึง 0.24 mmol/kg เข้าหลอดเลือด
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง(Maximum total dose 30 mmol) 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- Serum phosphorus น้อยกว่า 1.25 mg/dL(หรือ 0.40 mmol/L)ให้
หยดยาขนาด 0.25 ถึง 0.5 mmol/kg เข้าหลอดเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 
8 ถึง 12 ชั่วโมง (Maximum total dose 80 mmol) 

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้ 
 Peripheral line Central line 
Maximum 

concentration 
K+ 40 mEq/L 
P20mmol/L 

K+ 80 mEq/L 
P 40mmol/L 

Maximum rate 
K+10mEq/ช่ัวโมง 
P 5 mmol/ช่ัวโมง 

K+20 mEq/ช่ัวโมง 
P 10 mmol/ช่ัวโมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 
1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ในช่วงแรกของการให้ยา ควรผสม K2HPO4 ในสารละลายที่ไม่มีน้ าตาล 

เพราะหากผสมสารละลายที่มีน้ าตาล อาจกระตุ้นการหลั่ง insulin ท าให้ 
K+ shift เข้าเซลล์ ท าให้ระดับ K+ ไม่เพ่ิมข้ึนตามต้องการ 

3. ต้องเจือจางกับสารน้ าก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ โดยความเข้มข้นสูงสุดคือ K+ 
40mEq/Lหรือ P 20 mmol/L เมื่อให้ทาง Peripheral line และ 
K+80mEq/Lหรือ Phosphorus (P) 40 mmol/L เมื่อให้ Central line 
และควรสั่งสารน้ าควบคู่กันเสมอ 

4. ถ้าความเข้มข้นสุดท้ายเกิน 30 mEq/L อาจท าให้เกิดอาการปวดบริเวณ
หลอดเลือดได้ 

5. ต้องเจือจางและพลิกกลับไปมาให้เข้ากันดีกับสารน้ าก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ 
ห้ามผสม K+ ลงไปในถุงหรือขวดสารน้ าที่ก าลังแขวนให้ผู้ป่วยอยู่ 

6. เมื่อเตรียมยาเสร็จ ต้องเขียนความเข้มข้นของ K2HPO4 ลงบนฉลากขวด
สารละลายที่เตรียมทุกครั้ง 

7. เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ให้ด าเนินการทุกขั้นตอนภายใต้สภาวะ
ปลอดเชื้อ (Aseptic) 

8. ใช้ยาทันทีหลังเปิดภาชนะบรรจุ หลังเปิดใช้น้ ายาแล้ว ทิ้งน้ ายาที่ไม่ใช้ไป
ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มี Ca2+ หรือ Mg2+ เป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก
อาจเกิดการตกตะกอนของ Calcium phosphate หรือ Magnesium 
phosphate 

การบริหารยา 
1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ห้ามให้ IV push หรือ Bolus และห้ามให้ IV ที่ผสม K+ ในการ Loading 
3. ต้องใช้ Infusion pump และตรวจสอบ เสมออย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง 
4. การให้ยาฉีดอ่ืนร่วมด้วย ทางสาย IV fluid เดียวกัน ยาดังกล่าวต้องท าการ

เจือจาง และผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
5. ระมัดระวังการเกิดยารั่วออกนอกหลอดเลือด (Extravasation) เพราะอาจ

ท าให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้  
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ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ผู้ป่วยที่แพ้ยา Dipotassium phosphateหรือ แพ้ส่วนประกอบในสูตร
ต ารับ 

- ผู้ป่วยที่มีระดับ Potassium หรือ Phosphorus (P) ในเลือดสูง  
- ห้ามให้ IV push หรือ bolus 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรระวังในผู้ใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitors, ARB, 
Potassium-sparing diureticsเนื่องจากจะเสริมฤทธิ์การเพ่ิมระดับ 
Potassium 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ า (dehydration) , ผู้ป่วย Renal failure 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Acidosis หรือ Alkalosis 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Adrenal insufficiency, Burn, Tissue breakdown 

อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

ระดับ Potassium ในเลือดอาจสูงขึ้น เมื่อให้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors, 
ARBหรือPotassium-sparing diuretics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สังเกตอาการผู้ป่วย K+ สูง ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ใจสั่น 
หัวใจเต้นช้า อ่อนเพลีย ชาตามปลายมือปลายเท้า 

2. สังเกตอาการผู้ป่วย K+ต่ า คลื่นไส้อาเจียน  arrhythmia ปวดท้อง 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

3. ตรวจสอบ Infusion pump เสมอ อย่างน้อย ทุก 4 ชั่วโมง 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์ 

1. ภาวะ Hyperkalemia: คลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง อึด
อัด แน่นหน้าอก ชาตามปลายมือปลายเท้า 

2. ภาวะ Hypophosphatemia ร่วมกับมีอาการแสดงได้แก่ Neurologic 
manifestations (Weakness, Numbness, Paresthesia, Dysarthria, 
Confusion, Seizure, Coma), Skeletal muscle dysfunctions 
(Myalgia, Bone pain, Potentially fatal rhabdomyolysis), Acute 
respiratory failure, Congestive cardiomyopathy, Arrthymias, 
Hemolysis 

ค่าการติดตาม ช่วงเวลาในการติดตาม รายงานแพทย์เมื่อ (Critical point) 
HR ทุก 15 นาที x 4 ครั้ง  

และจากนั้นทุก 4 ชม. 
HR > 120 ครั้ง/นาท ี

BP BP < 90/60 mmHg 
ตรวจ IV site ทุก 1 ช่ัวโมง หลอดเลือดอักเสบ (ให้เปลีย่นบริเวณที่ให้

ยา) 
K+ level ทุก 4-6 ช่ัวโมง K+ level >5.0mEq/L 
PO4

3- level PO43- level > 4.5 mg/dL 

EKG ตามแพทย์สั่ง Peaked T waves, Flattened P 
waves , prolong QRS complex และ 
ventricular arrhythmias 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
1. หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการของ K+สูง ได้แก่ คลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้า 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง อึดอัด แน่นหน้าอก ชาตามปลายมือปลายเท้า หรือ 
HR และ BP ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ให้หยุดการให้ K+ไว้ก่อนและให้
ตรวจวัดระดับ K+ ในเลือดทันที 

2. หากพบว่าผู้ป่วยมีค่า K+ สูงมากกว่า 5 mEq/L  ให้หยุดการให้ K+ ทันที 
ท าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูว่ามีลักษณะที่เข้าได้กับภาวะ 
hyperkalemia เช่น พบลักษณะของ T wave สูง (tall peak T)หรือไม่ 
หากพบว่า EKG มีลักษณะผิดปกติ ให้ติด monitoring EKG 

3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการท างานของไตบกพร่องหรือไม่สามารถแก้ไขภาวะ 
hyperkalemia ได้ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค
ไต พิจารณาท าการล้างไต (dialysis) 

4. ตรวจติดตามค่า K+เป็นระยะทุก 4-6 ชั่วโมง ภายหลังการได้รับการรักษา 
5. หากพบรอยแดง บวม รอยคล้ าตามเส้นเลือด ปวดแสบร้อนบริเวณ IV site 

และร้าวไปตามหลอดเลือดที่ฉีดให้หยุดยาและดูดยาออก ประคบด้วย
น้ าแข็ง ยกแขนสูง 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 

รูปแบบยา solution Stability 
Ampule of solution 
(package) 

- 
RT Expiration daten 

package 
Dilute  NSS,D5W 24 hr RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
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DOBUtamine Injection 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

DOBUtamine  
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Dobutamine® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) solution for injection 

ความแรง (Strength) 250mg/20 ml (12.5 mg/ml) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): 1 – 2 min 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): 10 min 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): Single dose: 10 min 
                                               Multiple dose: 1 week 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. ลด cardiac output 
2. ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

1. Serious adverse effects: Cardiac dysrhythmia, coronary 
arteriosclerosis, eosinophilic myocarditis (up to 7%), syncope, 
dyspnea (1 – 3%) 

2. Cardiovascular: Angina pectoris (1 – 3%), hypertension (7.5%), 
tachyarrhythmia (10%) 

3. Neurologic: headache (1 – 3%) 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 

Adult: 
- Decreased cardiac output: เริ่มต้น 0.5 – 1 mcg/kg/min IV, 

maintenance 2 – 40 mcg/kg/min IV titrate ให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ 
(maximum: 40 mcg/kg/min) เวลาจะหยุดยาต้องค่อย ๆ ลดขนาด  เพ่ือ
ไม่ให้ความดันลดเร็วไป 

- Heart failure:  
 post – cardiac arrest 5 – 10 mcg/kg/min (American Heart 

Association Guidelines) 
 เริ่มต้น 0.5 – 1 mcg/kg/min IV, maintenance 2 – 40 mcg/kg/min 

IV titrate ให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ 
Pediatric:  
          heart failure; post cardiac arrest care: 2 – 20 mcg/kg/min IV 
หรือ intraosseous (max rate40 mcg/kg/min) 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ก่อนให้ยาต้องเจือจางยาฉีดในสารน้ าปริมาตรอย่างน้อย 50 ml ด้วยสารน้ า
ที่เข้ากันได้ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

2. ความเข้มข้นสูงสุด (maximum concentration): 5 mg/ml 
3. อัตราการบริหารยาสูงสุด (maximum rate): 40 mcg/kg/ml 

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

- Idiopathic hypertrophicsubaortic stenosis 
- Hypersensitivity to dobutamine 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ในผู้ป่วย Atrail fibrillation: เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิด rapid ventricular 
response 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว จะเพ่ิมความเสี่ยงของภาวะ 
exaggerated pressor response 

- เพ่ิม infarction size ในผู้ป่วย myocardial infarction 
- Ventricular ectopic activity อาจะจะ precipitated หรือ exacerbated  
- Hypovolemia 
- Hypokalemia 
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มี sulfite sensitivity เนื่องจากยามี

ส่วนประกอบของ sodium bisulfite 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Contraindicated 
1. Isocarboxazid (theoretical): ท าให้เกิด hypertensive crisis 

(headache, hyperpyrexia, hypertension) เนื่องจากไปเพ่ิม 
norepinephrine availability 

2. Linezolid (theoretical): ท าให้เกิด hypertensive effects เนื่องจาก 
linezolid ไปลด sympathomimetic metabolism ของ dobutamine
ลง หากให้ร่วมกันอาจลดขนาด dobutamineเริ่มต้นลง 

Major 
      Entacapone: เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิด tachycardia, hypertension 
และ arrhythmias จากการยับยั้ง catechol – o – methyltransferase 
(COMT) 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

การติดตามผลการใช้ยา (Monitoring) 

1. ตรวจสอบอัตราเร็วในการให้ยาของ infusion pump เสมออย่างน้อยทุก 2 
ชั่วโมง 

2. ตรวจสอบบริเวณท่ีแทงน้ าเกลืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง หรือ เวรละ 1 ครั้ง 
3. ควรติดตามใกล้ชิดในช่วง 5 นาทีแรก และหลังปรับขนาดทุกครั้ง จากนั้น

ติดตามทุก 15 นาที 4 รอบ และทุก 30 นาที สองรอบ หลังจากนั้นอาจห่าง
ทุกชั่วโมงตลอดการให้ยา (บันทึก BP, HR ทุก 2 ชั่วโมงขณะให้ยา) 

- BP ผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 160/90 mmHg 
- BP เด็กอายุเกิน 1 ปี ไม่ควรเกิน 120/80 mmHg 
- BP เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปีไม่ควรเกิน 100/70 mmHg 
- HR ผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 120 ครั้ง/ นาที 
- HR เด็กอายุเกิน 1 ปี ไม่ควรเกิน 180 ครั้ง / นาที 

4. ติดตามค่า electrolytes (เช่น potassium ควรอยู่ระหว่าง 3.5 - 5.5 
mEq/L) เนื่องจากการให้ยาอาจท าให้เกิด hypokalemia 

5. วัดปริมาณปัสสาวะในผู้ใหญ่ควรมากกว่า100 mL/4 hr หรือ ไม่น้อยกว่า 30 
mL/hr ในเด็กควรอยู่ในช่วง 0.5 – 1 mL/kg/h rส าหรับผู้ป่วยวิกฤตให้ปรับ
ตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์ 

1. หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ไม่ว่าช้าหรือเร็วเกินไป 
2. เจ็บแน่นหน้าอกนานเกิน 15 นาที 
3. หายใจล าบาก หอบเหนื่อย หรือมีผื่นขึ้นอย่างรุนแรง 
การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 

1. หากพบว่าผู้ป่วยมี HR หรือ BP มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ให้พิจารณาหยุด
ยาหรือปรับลดขนาดยาลง 

2. หากพบว่าผู้ป่วยมีผื่นหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกให้หยุดยาทันที 
3. หากพบรอยแดงบวมรอยคล้ าตามเส้นเลือดบริเวณ IV site ให้เปลี่ยน

ต าแหน่งในการให้ยาใหม่ 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 

สารละลายเจือจาง 
ความคงตัวหลังเจือจางยา 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมิห้อง 
D5W, D5S/2, D5S, D10W, NSS, LRS  24 ชม. 

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ตรวจสอบ 2 บุคคล หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง(ในกรณีขาดบุคลากร) ในการหยิบ

ยา การค านวณขนาดยา  และการผสมยา 
3. เมื่อผสมสารน้ าแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง สารละลายอาจเปลี่ยนเป็นสี

ชมพูซึ่งเกิดจาก oxidation ของยา แต่ไม่ท าให้สูญเสียความแรงยา 
ห้ามผสมกับ Sodium Bicarbonate หรือสารละลายอ่ืนที่มีความเป็นด่างสูง
เนื่องจากอาจเกิดการไม่เข้ากันของสารละลาย 
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ตารางการค านวณการผสมและการบริหารยา DOBUtamine ในผู้ใหญ่ 
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DOPamine 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

DOPamine 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Inopin (DOPamine)® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

solution for injection 

ความแรง (Strength) 250 mg/10 ml (25 mg/ml) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): IV 1-2 นาท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): < 5 นาท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): < 10 นาท ี
Metabolism : Renal, Hepatic, Plasma ; 75% to inactive metabolites 
by monoamine oxidase and 25% to norepinephrine 
Elimination : ~2 นาที และถูกขับออกทางปัสสาวะ 

 
 
 

ข้อบ่งใช้  
(Indications) 

1. ส าหรับแก้ไขภาวะ hemodynamic imbalances รวมถึงภาวะความดัน
โลหิตต่ า (Hypotension) จากภาวะ shock syndrome จาก myocardial 
infarction, trauma, endotoxic septicemia, open heart surgery, 
renalfailure และ chronic cardiac decompensation 

2. เป็นยาทางเลือกส าหรับรักษาความดันโลหิตต่ า (Hypotension) และ
ภาวะช็อค 

3. AHA guidelines แนะน ายา DOPamine เป็น second drug of choice 
หลังจากใช้ยา atropine 

 รักษาอาการหัวใจเต้นช้า(bradycardia)แล้ว 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 

1. หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

2. ความดันโลหิตสูง 
3. ปลายมือ ปลายเท้าเขียว 
4. หากมีการรั่วออกนอกหลอดเลือด อาจท าให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้ 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

ขนาดยา4 
1. ขนาดยาในผู้ใหญ่: 2-20 mcg/kg/min  
2. ขนาดยาในเด็ก: 2-20 mcg/kg/min  
ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้ 3 

1. ขนาดยาสูงสุด: 50 mcg/kg/min 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

การบริหารยา3 

1. Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. ให้ยาโดยหยดเข้าหลอดเลือดด าได้ทางเดียวเท่านั้น และควรให้ทาง central 

line 
3. ต้องให้ผ่าน infusion pump เพ่ือให้ได้จ านวนสารละลายที่ถูกต้อง 
4. ในผู้ใหญ่ (ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนอง) Initial : IV 2 - 5 mcg/kg/min 

สามารถปรับเพ่ิมขนาดยาครั้งละ 5 ถึง 10 mcg/kg/min ขนาดยาสูงสุดไม่
เกิน 50 mcg/kg/min เพราะถ้าขนาดยาสูงกว่า 50 mcg/kg/min มีโอกาส
เกิด renal shutdown ได้ ควร monitor ดู urine flow ถ้าลดลงควรลด 
infusion rate ลง 

5. ในเด็ก (ขนาดยาขึ้นกับการตอบสนอง) Initial: IV 2 - 5 mcg/kg/min ขนาด
ยาสูงสุดไม่เกิน 50 mcg/kg/min 

6. ก่อนจะหยุดยาต้องค่อยๆลดขนาด เพื่อไม่ให้ความดันตกเร็วไป 
7. ห้ามให้ Sodium bicarbonate หรือสารละลายที่เป็นด่างทางสายเดียวกัน 

เพราะท าให้ Dopamine หมดฤทธิ์ได้ 
ข้อห้ามใช้ 

(Contraindication) 
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็น tachyarrhythmia หรือ ventricular fibrillation 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

1. ระวังสับสนกับ DoBUtamine 
2. ต้องเฝ้าระวังหากใช้ร่วมกับ Dilantin(Phenytoin) เพราะจะเกิดความดัน

โลหิตต่ า และหัวใจเต้นช้าลง หรือ cardiac arrest ได้ 
3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ linezolid เนื่องจากจะเพ่ิมความดันโลหิตได้ควร

ติดตามอย่างใกล้ชิด 
4. เมื่อใช้ยาร่วมกับกลุ่ม ergot นั้น จะช่วยกันเสริมฤทธิ์ vasoconstriction 

และท าให้เกิด peripheral constriction หรือ gangrene ได้ 
5. ระวังการใช้ยา DOPamineร่วมกับยากลุ่ม MAOI  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 
Pregnancy category : C 

 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
( Drug interaction ) 

 
 
 
 
 
 

1. Alkaline solutions เช่น sodium bicarbonate จะท าให้ DOPamine 
หมดฤทธิ์ได้ 

2. Cyclopropaneหรือ halogen anesthetics จะท าให้เกิดหัวใจเต้นผิด
จังหวะได้เมื่อให้ร่วมกับDOPamine 

3. Oxytocic drugs เช่นMethylergonovine หรือ oxytocin จะท าให้เกิด
ความดันโลหิตสูงรุนแรง (hypertension) ได้เมื่อให้ร่วมกับ DOPamine 

4. MAO inhibitors เช่น Selegiline จะท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต 
(hypertensive crisis) ได้เมื่อให้ร่วมกับ DOPamine 

5. Alpha- or beta-blocking agents เช่น Metoprolol, Propranolol จะ
ท าให้เกิด Cardiac effects antagonized ได้เมื่อให้ร่วมกับ DOPamine 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
( Drug interaction ) 

 
 

6. Tricyclic antidepressants เช่น Amitriptyline อาจเสริมฤทธิ์ยา 
DOPamine มีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ 

7. Phenytoin (Dilantin®) จะท าให้เกิดภาวะ severe bradycardia และ 
hypotension ได้เมื่อให้ร่วมกับ DOPamine 

8. Alpha-adrenergic blocking agents เช่นDoxazosin,Tamsulosinมีผล
ต่อการ antagonize the peripheral vasoconstriction จากการให้ 
DOPamine ขนาดสูง 

9. Butyrophenonesเช่น haloperidol,Phenothiazines เช่น 
chlorpromazine,prochlorperazineลดฤทธิ์ของยา DOPamine ได้เมื่อให้
ร่วมกับยา DOPamine ขนาดต่ า 

 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 

1. ติดตาม BP, HR ทุก 1 ชั่วโมงขณะให้ยา 
2. หากพบว่ามี BP >160/90 mmHg  หรือ HR >120 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ 

และ BP >120/80 mmHg หรือ HR >180 ครั้ง/นาที ในเด็ก ให้แจ้งแพทย์
ทันที หรือตามแพทย์สั่ง  

i. BP ผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 160/90 mmHg 
ii. BP เด็กอายุเกิน 1 ปี ไม่ควรเกิน 120/80 mmHg 
iii. BP เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปีไม่ควรเกิน 100/70 mmHg 
iv. HR ผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 120 ครั้ง/นาที 
v. HR เด็กอายุเกิน 1 ปี ไม่ควรเกิน 180ครั้ง/นาที 
vi. HR เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปีไม่ควรเกิน 220 ครั้ง/นาที 

3. ตรวจสอบ infusion pump เสมอ อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 
 

4. ตรวจดูบริเวณให้ยา ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่มีการให้ยา เพราะ อาจ
เกิดยารั่วซึมท าให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้ 

5. ยาที่ผสมแล้วใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าสารละลายเปลี่ยนสีจากสีเหลือง
อ่อนๆเป็นสี เข้มข้ึน หรือเป็นสีเหลืองน้ าตาล ต้องทิ้งทันที 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์5 

1. อาการปลายมือและเท้าเขียว 
2.  ความดันโลหิตสูง 
3.  หัวใจเต้นเร็ว เต้นผิดจังหวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 34 
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

ควรทิ้งสารละลายทันทีถ้าสีเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนๆเป็นสีที่เข้มขึ้น 
ห้ามผสมกับ Sodium bicarbonate หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น 
Aminophylline, Barbiturates สารที่มีฤทธิ์เป็นออกซิไดซ์ซิ่ง 
(Oxidizingagents), หรือมีเกลืออิออน( Iron salts) เนื่องจากท าให้เกิดความเข้า
กันไม่ได้ของยา (Incompatibility) และยา DOPamineอาจถูกท าให้หมดฤทธิ์ได้
ในสารละลายด่าง เช่น  Amphotericin B และAlteplase ดังนั้นห้ามผสมกัน 

สารละลายเจือจาง 
ความคงตัวหลังเจือจางยา 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมหิ้อง 
NS, D5W, D5NS, D5/1/ 2NS, 
D5LR,LR injection 

ไม่มีข้อมลู 24 ชม. 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Drug Monograph amphotericin-b: https://reference.medscape.com/drug/fungizone-amphotericin-b-conventional-
amphotericin-b-deoxycholate-342582#6 [Accessed 25 Sep. 2019]. 

[2]. Drug Monograph amphotericin-b: https://www.drugs.com/mtm/amphotericin-b.html [Accessed 25 Sep. 2019]. 

[3]. Drug Monograph amphotericin-b :https://aidsinfo.nih.gov/drugs/6/amphotericin-b/117/professional [Accessed 25 
Sep. 2019]. 
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Heparin 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Heparin 
 
        

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Heparin LEO® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Solution for injection 

ความแรง  
(Strength) 

25,000 unit/5 ml 

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action)      Heparin ออกฤทธิ์โดยใช้ส่วนที่เรียกว่า pentasaccharide บนโมเลกุล (พบ

ส่วน pentasaccharide เพียง 1/3 ของโมเลกุล) จับกับ antithrombin III ซ่ึง
เป็น alpha-globulin ที่ท าหน้าที่ยับยั้ง active clotting factor เช่น IIa, IXa, 
Xa, XIIa โดยในภาวะที่ไม่มี heparin การยับยั้ง active clotting factor ของ 
antithrombin III จะเกิดข้ึนอย่างช้าๆ แต่ในภาวะที่มี heparin จะเกิดการยับยั้ง
ได้เร็วกว่าถึง 1,000 เท่า ท าให้ยานี้สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว (onset สั้น) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): SC 20-30 นาท,ี IV ทันท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): SC 2 ชั่วโมง, IV 5-10 นาที 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): SC 8-12 ชั่วโมง, IV 2-6 ชั่วโมง 
ระยะเวลาที่ใช้ยาการขจัดยา (Half-life Elimination): 1.5 ชั่วโมง 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

ต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ใช้ในภาวะต่างๆ ได้แก่  
1. Atrial fibrillation 
2. Pulmonary embolism 
3. Thromboembolism 
4. Hemodialysis 
5. Operation on heart 
6. Disseminated intravascular coagulation 
7. Myocardial infarction 
8. Unstable angina 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- ภาวะเลือดออกง่าย 
- เกล็ดเลือดต่ า (thrombocytopenia) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา 
- ขึ้นกับค่า aPTT และข้อบ่งใช้ 
- ให้ค่า aPTT เป็น 1.5-2.5 เท่าของค่าปกติ  

ขนาดยาเริ่มต้นตามน้ าหนักตัว 

 
Indication 

 

Bolus dose 
(units/kg) 

Maximum 
bolus (units) 

nitial 
infusion 

(units/kg/hr) 

Maximum 
initial 

infusion rate 
(units/hr) 

Acute MI treated with 
fibrinolytic 

60 4,000 12 1,000 

Acute coronary 
syndrome, mechanical 
valve 

70 5,000 
 

15 1,200 

Pulmonary embolism 
& ventricular/atrial 
thrombus 

80 10,000 18 1,800 

Peripheral arterial 
embolism/deep vein 
thrombosis 

80 5,000 18 1,000 

Note:  ปรับขนาดยาตามน้ าหนักตัวและอาการทางคลินิค     
     total dose 48,000 unit/day (2,000 unit/hour) 

 
ตารางการปรับ unfractionated heparin (UFH) ตามค่า aPTT  

aPTT 
ratio 

Repeated 
bolus dose 

(units) 

Stop infusion 
duration 
(min) (1) 

Change rate (dose) of 
infusion (Adjusted dose) 

(2) 

Time of next 
aPTT (hours 

(3) 

>7.0 

 

180 
Reduce rate by 500 
units/hour 

3 

5.1-7.0 60 
Reduce rate by 500 
units/hour 

6 

4.1-5.0 30-60 
Reduce rate by 300 
units/hour 

6 

3.1-4.0 30-60 
Reduce rate by 200 
units/hour 

6 

2.6-3.0 30-60 
Reduce rate by 100 
units/hour 

6 

1.8-2.5 0 No change Next morning 

1.2-1.7 2,500 0 
Increase rate by 100-200 
units/hour 

6 

<1.2 5,000 0 
Increase rate by 400 
units/hour 

6 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

Note: หลังหยุดยาตามเวลาที่ก าหนด (1) จึงเริ่มยาที่มีการปรับครั้งใหม่ (2) และ
เจาะเลือดซ้ าตามเวลาที่ก าหนด (3) ยกเว้นระดับ aPTT ratio > 7.0 ควรเจาะ 
aPTT, aPTT ratio ก่อนเริ่มยาที่มีการปรับครั้งใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 

 
การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา 

ความคงตัวหลังเปิดใช้ สารละลาย 
เจือจาง 

ความคงตัวหลังเจือจางยา 
ตู้เย็น (2–8 oC) อุณหภูมิห้อง ตู้เย็น (2–8 oC) อุณหภูมิห้อง 

30 วัน 4 วัน D5W, NSS 72 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 

วิธีผสม heparin 5000 unit/ml ให้ได้ 100 unit/ml 
1. ดูด NSS 100 ml ออก 2 ml 
2. ดูดยา heparin 2 ml (10,000unit) เติมลงใน NSS ที่เตรียมไว้ พลิกไปมา

ให้ยาเข้ากัน 
ไม่ควรผสม heparin ร่วมกับ doxorubicin, droperidol, ciprofloxacin, หรือ 
mitoxantrone เนื่องจากอาจท าให้ตกตะกอน 
การบริหารยา 

1. double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
2. การผสมในขวดหรือถุงสารน้ าต้องพลิกกลับไปมาให้เข้ากันดีกับสารน้ า

ก่อนให้ผู้ป่วยเสมอ 
3. ไม่ควรให้ยาทาง intramuscular เนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก หรือ

ก้อนเลือด (hematoma)  
4. ควรให้ยาผ่าน infusion pump  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา heparin หรือส่วนประกอบอื่นๆในต ารับ 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่ควรให้ยาถ้าเกร็ดเลือด (platelet) ต่ ากว่า 100,000/mm3 ยกเว้นกรณี 
keep arterial line หรือ central line 

- ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

FDA Pregnancy Category: C. 
Breast-feeding: Heparin is not distributed into breast milk. However, 
administration to lactating women has rarely been reported to 
cause rapid (within 2 to 4 weeks) development of severe 
osteoporosis and vertebral collapse. 

   อันตรกริยาระหว่างยา 
( Drug interaction ) 

     การใช้ร่วมกับ NSAID, aspirin, warfarin, clopidogrel เพ่ิมความเสี่ยงต่อ
ภาวะเลือดออก  
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังบริหารยาให้ตรวจติดตาม parameter ดังต่อไปนี้ 
1. HR, BP, neuro sign 
2. ภาวะเลือดออกผิดปกติ 
3. aPTT การตรวจติดตามหลังจากท่ีค่า aPTT ratio คงท่ีติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้

ติดตามทุก 24 ชั่วโมง หรือ วนัละ 1 ครั้ง 
4. Hb, Hct, Platelet count อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 
อาการแสดงท่ีต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามผลหรือแจ้งแพทย์  

1. เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ 
2. aPTT>70, aPTT ratio>2.5, 
3. Platelet count < 100,000/ml,  Hb ลดลง >2 gm/dl, Hct ลดลง > 

3% จาก baseline 
 
การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  

- หยุดยา 
- ให้ Protamine sulphate 
- ให้เลือด (whole blood or fresh frozen plasma) 

การให้ protamine เมื่อให้ heparin ขนาดสูงเกินไป 

เวลาที่ให้ heparin คร้ังสุดท้าย Protamine dose 
30 minutes 1 mg/100 units heparin received 

30-60 minutes 0.5 – 0.75 mg/ 100 units heparin received 
60-120 minutes 0.375-0.5 mg/ 100 units heparin received  
>120 minutes 0.25 – 0.375 mg/ 100 units heparin received 

หมายเหตุ: ขนาดยาสูงสุดของ protamine  ไม่เกิน 50 mg 
การเก็บรักษายา/ 

ความคงตัว 
(Storage/stability) 

- เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา 15-25 องศาเซลเซียส 
- ระวังการหยิบสลับกับ insulin 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Drug Monograph Heparin : https://reference.medscape.com/drug/calciparine-monoparin-heparin-342169#10 
[Accessed 25 Sep. 2019]. 

[2]. https://www.drugs.com/mmx/heparin-leo.html [Accessed 25 Sep. 2019]. 

[3]. Heparin Sodium Injection, USP - FDA : https://www.accessdata.fda.gov › drugsatfda_docs › label[Accessed 25 Sep. 
2019]. 

 
 

https://reference.medscape.com/drug/calciparine-monoparin-heparin-342169#10
https://www.drugs.com/mmx/heparin-leo.html
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Insulin 
 

ชื่อสามัญ (Generic name) Human Insulin/ Isophane Insulin Human Insulin/ Isophane Insulin Isophane Insulin 
ชื่อการค้า (Commercial name) Gensulin M 70/30 10 mL Gensulin M 70/30 Penfill 3 mL Gensulin N 100 IU/ml, 10 ml 

รูปแบบยา (Dosage form) Suspension for Injection Suspension for Injection Suspension for Injection 
ความแรง (Strength) 70/30 10 ml 70/30 10 ml 100 IU/ml 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ชื่อสามัญ (Generic name) Isophane Insulin Human Insulin Human Insulin 
ชื่อการค้า (Commercial name) Gensulin N Penfill 3 mL Gensulin R 100 IU/ml, 10 mL Gensulin R  Penfill 3 mL 

รูปแบบยา (Dosage form) Suspension for Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 100 IU/ml 100 IU/ml 100 IU/ml 
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ชื่อสามัญ (Generic name) Insulin Lispro/lispro protamine Isophane Insulin Insulin Glargine 
ชื่อการค้า (Commercial name) Humalog Mix 25 Penfill 3 mL Insulatard HM Penfill 3 mL Lantus Solostar Pre–filled pen 

รูปแบบยา (Dosage form) Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 25/75 IU/ml 100 IU/ml 100 IU/ml, 3 mL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ชื่อสามัญ (Generic name) Insulin Detemir Human Insulin/ Isophane Insulin Insulin Aspart/Aspart protamine 
ชื่อการค้า (Commercial name) Levemir flexpen 100 IU/ml, 3 mL Mixtard 30 HM Penfill 3 mL Novomix 30 Penfill 

รูปแบบยา (Dosage form) Injection Injection Injection 
ความแรง (Strength) 100 IU/ml 70/30 IU/3ml 30/70  IU/ml 
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ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Insulin Aspart 
 ชื่อการค้า 

(Commercial name) 
Novorapid penfill 100 IU/ml, 3 mL 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Injection 

ความแรง (Strength) 100 IU/ml 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

     ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset) SC ขึ้นกับชนิดของ insulin ถ้า 
Lispro Aspart จะเร็ว 15-30 นาท ีระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration) insulin 
gargine 24 ชั่วโมง, Insulin Aspart 3 ชั่วโมง และ Regular insulin 8 ชั่วโมง 

 
ข้อบ่งใช้ (Indication) 

 

1. Type 1 diabetes mellitus 
2. Type 2 diabetes mellitus 
3. Gestational diabetes mellitus 

อาการไม่พึงประสงค์      
(Adverse reactions) 

ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า: ซึ่งมีอาการแสดงส าคัญ ได้แก่ ใจสั่น เหงื่อออกมาก ตัว
เย็น ซึมลง หมดสติซึ่งอาจแบ่งตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้ 
- Mild to moderate: หิว, วติกกังวล, อ่อนเพลีย, คลื่นไส้, ใจสั่น, หัวใจเต้น

เร็ว, มือ/ตัวสั่น, ปวดศีรษะ, ตาพร่า, สมาธิลดลง และอาจท าให้เกิดภาวะ 
hypokalemia, hypomagnesemia และ hypophosphatemia ได้ 

- Severe: confusion, seizure และ coma, acute myocardial 
infarction, acute lung injury, cardiac dysrhythmias (จาก 
hypokalemia) 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์  

1. หยุดการให้ insulin 
2. ให้ 50% glucose 20-50 ml IV bolus (ซ้ าได้ถ้าผู้ป่วยยังหมดสติ/ไม่ดีขึ้น) 
3. แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ทราบ 
4. ตรวจ blood sugar หลังให้การรักษา ในเวลา 15-30 นาที และตรวจซ้ าทุก 

2 ชั่วโมง จนระดับน้ าตาลเป็นปกติ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น
ตรวจห่างออกไปตามความจ าเป็นถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ ควรให้ 
5% หรือ 10% dextrose infusion ในอัตราเร็ว 100-120 ml/hr จนกว่า
ผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้เอง หรือให้อาหารทางสายยางได้ 

 
 

ขนาดการใช้ยา 
(Dosage) 

 
 
 

Regular insulin, NPH, glargine: type 1 DM ในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ 
- Usual maintenance dose: 0.5 – 1 unit/kg/day โดยแบ่งฉีด ซึ่งขนาด

ยาปรับตามน้ าหนักตัวและกิจกรรมที่ท า 
- Non – obese: 0.4 – 0.6 units/kg/day 
- Obese: 0.8 – 1.2 units/kg/day 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 



ห น้ า  | 42 
 

 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา 
 (Dosage) 

การปรับขนาดยาตามการท างานของไต:  
- ปรับขนาดยาลง 25% ในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง CrCL น้อย

กว่า 10-50 mL/นาที 
- ปรับขนาดยาลง 50-75% ในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง CrCL 

น้อยกว่า 10 mL/นาที 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

- capillary blood glucose น้อยกว่า 60 mg/dL 
- ผู้ป่วยมีอาการแสดงภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ได้แก่ เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว 

หิว กังวล วิงเวียน ปวดศีรษะ ตามัว หงุดหงิด ชัก สับสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบโดย 2 บุคคล (Double check) หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง (กรณี
ขาดบุคลากร) ในการหยิบยา ค านวณขนาดยา และ การผสมยา รวมทั้ง
ชนิดและขนาดยาเพราะ Insulin มีหลายชนิด 

2. ในการเตรียมยาและให้ยาต้องมีพยาบาลอีกคน double check และลง
ลายมือชื่อก ากับ 
- ระวังการหยิบสลับกับ Heparin 
- หากบริหารยาแบบ IV drip ควรใช้ infusion pump 
- สอนวิธีดูดยาและวิธีฉีดยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหากผู้ป่วยต้อง

น ากลับไปใช้เองที่บ้าน  
3. ก่อนใช้ยา ห้ามเขย่าขวดให้ใช้วิธีกลิ้งขวดบนฝ่ามือ 
4. Insulin ที่ฉีด IV ได้ ได้แก่Regular Insulin (RI) (ได้แก่ Gensulin R กับ 

Humulin R), Aspart (Novorapid), Lispro (Humalog), Glulisine 
(Apidra) 

5. Long acting insulin ใช้ได้เฉพาะทาง SC เท่านั้น 
6. หากต้องฉีดยา Insulin ชนิดน้ าใสและน้ าขุน่พร้อมกัน ต้องดูดยาน้ าใสก่อน

เสมอ 
7. IV drip ควรใช้ infusion pump ด้วยอัตราเร็ว 0.1 unit/kg/hr 
8. การผสม RI เพ่ือให้ IV infusion ควรผสมเผื่อ flush สายประมาณ 20 ml 

เพ่ือให้ยาเคลือบอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในการให้ยาก่อน 
9. การฉีด Insulin เข้าใต้ผิวหนัง สามารถฉีดได้ในบริเวณหน้าท้อง หน้าขา 

สะโพก หรือต้นแขน และต าแหน่งที่ฉีด ควรฉีดห่างจากต าแหน่งเดิม
ประมาณ 1 นิ้ว ไม่ควรฉีดซ้ าที่เดิม 

10. เมื่อฉีดยาแล้วอย่าคลึงบริเวณที่ฉีด 
11. ควรบริหารยาก่อนอาหาร 30 นาที ยกเว้น Novorapid, Novomix ควร

ให้ก่อนอาหาร 10 นาที 
ข้อห้ามใช้ 

(contraindication) 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าตาลต่ า 
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือสารประกอบของยา 
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ก่อนการให้ยาหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบยาฉีด insulin และการเพิ่ม
หรือลดขนาดยาควรตรวจสอบการรับประทานอาหารหรืออาการที่มีผลต่อ
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อน เช่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ซึมลง  หมดสติ 
(ภาวะ hypoglycemia) ซึ่งอาจมีผลมาจากการท างานหรือออกก าลังกายท่ี
เพ่ิมข้ึนโดยไม่ได้รับประทานอาหาร 

- การใช้  insulin ชนิด long-acting insulin อาจท าให้เกิดภาวะ 
hypoglycemia ช้าลง 

- ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1  ควรใช้ insulin lisproร่วมกับ insulin ชนิด 
long-acting insulin อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2อาจจะไม่ใช้
ร่วมกันกับ insulin ชนิด long-acting insulinเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่ม 
sulfonylurea 

- ระวังการเกิดภาวะ hypokalemia (K +เกิด intracellular shift)โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาชนิดอื่นที่มีผลลดระดับ potassium ในเลือด 

- ระวังการเกิด hypoglycemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะ renal 
impairment, ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วย hepatic impairment  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

     US FDA pregnancy category: B/C (เฉพาะ insulin aspart และ 
insulin gargine) 

 
อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

1. ยาที่เสริมฤทธิ์ insulin ท าให้ระดับน้ าตาลลดต่ าลง ได้แก่ 
- ACEI เช่น enalapril 
- Octreotide (Sandostatin®) 
- Salicylate เช่น Aspirin 

2. ยาที่ลดฤทธิ์ Insulin ท าให้ระดับน้ าตาลไม่ลดเท่าท่ีควร ได้แก่ 
- Corticosteroids 
- Thyroid supplements 
- Estrogen 
- INH (Isoniazid) 
- Niacin 
- Rifampicin 
- Phenothiazine – type antipsychotics เช่น chlorpromazine 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บ insulin ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (ไม่เก็บในช่องแช่แข็ง) 
และแยกจากยาฉีดอ่ืน  

- Insulinที่เปิดแล้ว หรือไม่ได้เก็บในตู้เย็น สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 1 
เดือน แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดด 

- Insulin แบบ penfilled เมื่อเปิดใช้แล้ว ไม่ควรเก็บปากกาในตู้เย็น 
- เก็บแยกกับ heparin อย่างชัดเจน 
- ควรเก็บ regular insulin แยกกับ long-acting insulin โดยเฉพาะบนหอ

ผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการหยิบยาผิด 
- ควรจัดเตรียม dextrose infusion ส าหรับแก้ไขภาวะน้ าตาลเลือดต่ า 
- การจ่ายยาไม่ว่าในจุดใด ต้องอ่านฉลาก 2 ครั้ง และต้องมีการตรวจสอบซ้ า 
- หลังจากจ่ายหรือใช้ insulin แล้วไม่ควรใส่กลับไปในกล่อง เนื่องจากจะเพ่ิม

ความเสี่ยงที่จะใส่ยาผิดกล่อง และท าให้ผู้อ่ืนหยิบใช้ยาผิดได้ 
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MgSO4 (Magnesium Sulfate®) 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Magnesium Sulfate 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

          ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Magnesium Sulfate  

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Solution for Injection 

ความแรง 
(Strength) 

10%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 10 ml 
50%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 10 ml 
50%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 40 ml 

การออกฤทธิ์ 
(Pharmacological action) 

     Magnesium ออกฤทธิ์โดยลดความตึงของกล้ามเนื้อลาย โดยยับยั้งการ
ปล่อย Acetylcholine ซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณประสาทในกล้ามเนื้อ อีกทั้งยัง
ยับยั้งไม่ให้ Calcium ion ผ่าน ซึ่งจะท าให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวอีกด้วย  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: IV ทันท,ี IM 1 ชั่วโมง 
Distribution: IV 30 นาที, IM 3–4 ชั่วโมง 
Elimination: Magnesium ถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นหลัก 

 
ข้อบ่งใช้  

(Indications) 
 

1. Pre – eclampsia, eclampsia 
2. Hypomagnesemia 
3. TPN  
4. Torsade de Pointes 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- Cardiovascular system: electrocardiogram abnormal, heart block, 
hypotension, vasodilatation 

- Hematologic: Blood coagulation disorder with prolonged 
bleeding time 

- Musculoskeletal: Hyporeflexia 
- Neurologic: Central Nervous System depression 
- Respiratory: Respiratory tract paralysis 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

1. Pre – eclampsia, Eclampsia(4) 
- Loading dose: 20% Magnesium sulfate inj. ในขนาด 4 กรัม (20 

มล.) ฉีดเข้าหลอดเลือดด าช้าๆ หากผู้ป่วยมีน้ าหนักตัวมากให้พิจารณาใช้
ยาในขนาด 6กรัม (30 มล.) 
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- Maintenance dose: ผสม 50% Magnesium sulfateinj. 80 มล. ใน 
D5W ปริมาตร 920 มล. เขย่าให้เข้ากันแล้วหยดเข้าหลอดเลือดด าใน
อัตราเร็ว 50mL/hr หรืออาจใช้ 4% Magnesium sulfate in D5W 
1000 mLแทน ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ serum creatinine มากกว่า 1.5 
mg/dL ให้ลดอัตราเร็วในการหยดยาลงมาเป็น 25 mL/hr 

2. Hypomagnesemia(1-2):  
- Adult 
 mild hypomagnesemia: 1 g (magnesium sulfate50% 

solution 2 mL) IM ทุก 6 ชัว่โมง จ านวน 4doses หรือพิจารณา
ตาม serum magnesium 

 severe hypomagnesemia: 250 mg/kg (อาจให้เป็นmagnesium 
sulfate 50% solution แบบ undiluted)IM ทุก 4 ชั่วโมง หรือใช้ 
magnesium sulfate inj 5 gใน D5W หรือ NSS 1000 mL IV 
infusion นานกว่า3 ชั่วโมง 

3. TPN, maintenance: 8-24 mEq/day ในผู้ใหญ่ 
- TPN, maintenance (prophylaxis): infants; 2-10mEq/day 
- Neonatesและ children ใช้ magnesium sulfate 25 -50 mg/kg IV  

30–60 นาท;ี MAX 2 g/dose 
4. กรณีTorsade de Pointes(2):  

- Adult: 1 - 2 g เจือจางใน 10 mL D5W IV/intraosseousหยดนานกว่า 
15 นาที 

- Pediatric: 25-50 mg/kg IV/intraosseous นาน 10-20 นาท;ี MAX 2g 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ก่อนฉีด IV ต้อง Dilute ก่อนเสมอ (ด้วย D5W หรือNSS) ควรให้ความ
เข้มข้นไม่เกิน 20% (หรือเท่ากับ200mg/mL) (max rate IV push 
150mg/min) 

- การฉีด IM ในผู้ใหญ่อาจให้ 25% หรือ 50% ได้แต่ในเด็กควรต่ ากว่า 20% 
- Max infusion rate 1 – 4 gm/hr เพ่ือป้องกันความดันต่ า ยกเว้นใน 

severe eclampsiaและ seizure 
- ในการฉีดของเด็ก rapid bolus infusion ส าหรับpulseless torsade, 10 - 

20 minutes ส าหรับhypomagnesemia/torsade with pulses,30 - 60 
minutes ส าหรับhypomagnesemiaและ15 - 30 minutes ส าหรับ 
status asthmaticus 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด hypersensitivity ต่อยานี้ 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Heart Block, Myocardial damage 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

     ผู้ป่วย renal impairment เนื่องจากหากมีการให้ยาอย่างต่อเนื่อง อาจท า
ให้เกิด magnesium toxicity  ได ้
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

- ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ในภาวะปกติ เนื่องจาก Magnesium สามารถผ่า
นรกและไปท าให้ทารกเกิดภาวะแคลเซี่ยมต่ า ซึ่งส่งผลต่อการสร้างกระดูกได้ 

- ยานี้ผ่านน้ านมน้อย สามารถให้ยาในหญิงให้นมได้ 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

1. ควรมีการตรวจวัดระดับ serum magnesium หลังการให้ยาเสมอ โดย 
- Normal serum magnesium concentration คือ 1.5 – 2.5 mEq/L 
- 3 mEq/L: ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน 
- 4 mEq/L: ง่วงซึม, เหงื่อออก และอยู่ไม่สุข 
- 5 mEq/L: QRS widening, PR prolongation 
- 6–7 mEq/L: bradycardia, hypotension 
- 10–15 mEq/L: voluntary muscle paralysis, heart block, 

respiratory paralysis  
2. วัด RR, HR ทุก 4 ชั่วโมง ถ้าผิดปกติให้แจ้งแพทย์ 

- RR ไม่ควรต่ ากว่า 14 ครั้ง/นาที 
- HR ควรอยู่ระหว่าง 60 – 100 ครั้ง/นาที 

3. Urine output ควรมากกว่า 100 ml/4hr 
4. ตรวจ deep tendon reflex โดยดู knee jerk reflex ทุก 4 ชั่วโมง ถ้า 

negative ให้ท า bicep jerk reflex และถ้ายัง negative ควรพิจารณา
ปรึกษาแพทย์เพ่ือหยุดยา 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 
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Morphine sulfate injection 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Morphine sulfate 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Morphine sulfate ® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Injection 

ความแรง  
(Strength) 

10 mg/ml (1 ml), 
Pre-fill syring 3 mg/3ml 

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action) 

     จับกับ Mu, Kappa,Delta receptor ซึ่งเป็นโอปิออยด์รีเซบเตอร์ ในสมอง 
ส่งผลต่อการยับยั้งกระบวนการเกิดความเจ็บปวด   

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:  
- ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset) IV rapid, IM 10-30 นาท ีและ SC 20 

นาท ี
- ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak) IV 20 นาที, IM 30-60 นาท ีและ  SC 

50-90 นาท ี
- ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration) IM 4-5 ชั่วโมง 

Metabolism: ผ่านตับ 
Elimination: ระยะเวลาที่ใช้ยาการขจัดยา (Half-life) IV 2 ชั่วโมง 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. บรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรังระดับปานกลางและรุนแรง เช่น 
หลังผ่าตัดหรือจากโรคมะเร็ง และ myocardial infarction 

2. รักษาภาวะ Acute pulmonary edema ที่สัมพันธ์กับ left ventricular 
failure 

3. ใช้ก่อนผ่าตัดเพ่ือท าให้สงบลดกังวล 
4. ใช้เป็นfacilitate induction of anesthesia 
5. ใช้ใน neonatal opiate withdrawal 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
- ท้องผูก, มึนงง, ระงับประสาท, คลื่นไส้/อาเจียน, ซึม และเคลิ้มฝัน   
- ถ้า overdose ผู้ป่วยจะมีอาการง่วงซึม ปลุกไม่ตื่น, หายใจช้า, Shock, หัวใจ

หยุดเต้น 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

ขนาดยาในผู้ใหญ่  
Acute pain:  

- IM, SC: ขนาดเริ่มต้น 5-10 mg ทุก 4 ชั่วโมง และสามารถให้ได้ขนาด 5-
20 mg ทุก 4 ชั่วโมง 

- IV: เริ่มใช้ขนาด 2.5-5 mg ทุก 3-4 ชั่วโมง 
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- IV infusion: ให้ความเข้มข้น 1 mg/ml (ช่วง 0.1-1 mg/ml) ให้เร็ว 0.5 
mg/hr เพ่ิมขนาดได้ถึง 80 mg/hr 

Epidural: Bolus ขนาด 1-6 mg ให้ช้าๆ 3-5 นาท ี
    Infusion rate 0.1-0.2 mg/hr ขนาดสูงสุดไม่เกิน 10 mg/day 

 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์ 

1. RR < 10 ครั้ง/นาที 
2. หายใจล าบาก 
3. Miosis (รูมานตาขนาดเล็กกว่า 2 mm) 
4. BP น้อยกว่า 90/60 mmHg 
5. ปลุกไม่ตื่น 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์  

1. หยุดยา 
2. Support airway อาจให้การบ าบัดตามอาการ เช่น Oxygen, IV fluids, 

Vasopressors ยาแก้พิษของ Morphine ได้แก่ Naloxone IV 0.4-2 
mg ทุก 2-3 นาที (รวมแล้วไม่เกิน 10 mg) ในเด็ก 0.01 mg/kg 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่การท างานของตับบกพร่อง: ไม่มีข้อมูลการปรับยา 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่การท างานของไตบกพร่อง: ปรับขนาดยาลง
ครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง CrCL น้อยกว่า 10 mL/นาท ี
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ขนาดยาต้องมีการลดลง ใช้อย่างระมัดระวัง 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 

- กรณีให้ยาแบบ IV infusion ควรให้ยาผ่าน infusion pump บริหารยาช้าๆ
อัตราเร็ว 2-5 mg/min ก าหนดความเข้มข้นเดียวคือ 1 mg/ml และ
อัตราเร็วในการให้ยาเป็น mg/hr หากให้เกิน 10 mg/hr ควรติดตามผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด แต่อัตราเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 mg/hr 

- กรณีให้ทาง IV push ให้ขนาด 4-10 mg โดยเจือจางด้วย SWFI ก่อน และ
ใช้เวลาในการฉีด 4-5 นาที ขนาดสูงสุดไม่เกินครั้งละ 10 mg 

 
ขนาดยาสูงสดุหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้ 

- ขนาดยาควรเพิ่มตามอาการปวดและอัตราการหายใจและอาการข้างเคียง 
อาจเพิ่มข้ึนถ้าอัตราการให้ยาเร็วเกินไปนอกจากนั้นการฉีดยาโดยเร็วอาจ
ท าให้เกิด chest wall rigidity ได ้

- การหยดยา (Infusion): ขนาดยาเริ่มต้นและขนาดยาที่ให้ต่อเนื่องควร
ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 

การเตรียมยาและการผสมยา2 

1. อ่านค าสั่งและตรวจสอบขนาดยาให้ชัดเจน หากสั่งด้วยตัวย่อควรทบทวน
ความถูกต้องอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2. การให้ยาทาง IV หรือ IV infusion เตรียมยาเหมือนกัน คือ หากให้ยาทาง 
IV Morphine sulfate (10 mg/ml) จ านวน 1 ml ผสมกับ SWFI 9 ml  
ส าหรับ I.V. infusion เจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0.1-1 mg/mL ผสมกับ 
D5W, NSS 

3. การให้ยาทาง Epidural หรือ Intrathecal ให้เจือจางใน Preservative-
free solution 

4. ผู้ที่จ ากัดสารน้ าอาจเตรียมในความเข้มข้นสูงขึ้น แต่ไม่ควรเกิน 5 mg/ml 
5. ไม่ผสมกับยาต่อไปนี้ Aminophylline, Fluorouracil, Heparin, 

Pethidine Phenobarbital, Phenytoin, Sodium bicarbonate, 
Amphotericin B, Furosemide 

6. เมื่อผสมยาแล้วต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 
การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา1-2 

สารละลายเจือจาง 
ความคงตัวหลังเจือจางยา 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมิห้อง 
D5W, NSS ไม่มีข้อมลู 24 ชม. 

 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่แพ้ยา Morphine sulfate หรือ แพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะและ/หรือในช่องไขสันหลังสูง 

(Increased intracranial pressure) 
- Severe respiratory depression ที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่อง

ช่วยชีวิต 
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเฉียบพลัน หรือรุนแรง 
- ผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจส่วนบนอุดก้ัน 
- Paralytic ileus หรือ gastrointestinal obstruction 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ผู้ป่วย COPD 
- การใช้ยาร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง 
- การใช้ยาร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น หรือยับยั้งฤทธิ์ Opioid analgesics 
- ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หรือมีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ 
- ปวดท้องแบบเฉียบพลัน 
- มีอาการหอบหืด  
- ผู้ป่วยมีประวัติติดสารเสพติด 
- หญิงตั้งครรภ์ ทารก หรือเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยต่อม

ลูกหมากโต 
- ผู้ป่วยโรคลมชักเพราะอาจท าให้เกิดอาการชัก 
- ผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง 
- Atrial flutter หรือ Supraventricular tachycardia 



ห น้ า  | 51 
 
หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy: Category C/D (ถ้าใช้ขนาดสูงหรือระยะเวลานาน) 
Lactation: ผ่านทางน้ านม หญิงให้นมบุตรระวังการใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกิริยาระหว่างยา 
 (Drug interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alcohol, other CNS depressants (เช่น narcotic analgesics, 
general anesthetics, antidepressants (เช่น Amitriptyline, 
Imipramine, Nortriptyline, Barbiturates, Hypnotics, Sedatives ), H2 
antagonists ( เช่น Cimetidine ), และ Phenothiazines ( เช่น
Chlorpromazine ) จะเพ่ิม CNS depression, Respiratory depression, 
และ Hypotensionดังนั้นหากใช้ร่วมกันควรลดขนาดยาตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง
สองตัว 

- Anticholinergic เช่น Atropine และ Antidiarrheal จะเพ่ิมอาการ
ท้องผูก (Constipation) หรืออาการล าไส้ไม่ท างาน (Paralytic ileus 
effects) ได้หากใช้ร่วมกับ Morphine 

- Diuretics เช่น Furosemide, Antihypertensive agents ( โดยเฉพาะ 
ganglionic blockers เช่น Guanethidine ) หรือ Hypotension-
producing agents เช่น Antidepressants, Benzodiazepines เช่น 
Diazepam, Adrenergic blocking agents เช่น Propranolol, Calcium 
channel blocking agents เช่น Diltiazem, Calcium, Nitroprusside 
sodium, Nitroglycerin จะท าให้เกิดความดันโลหิตต่ า (Hypotension) ได้
หากใช้ร่วมกับ Morphine  

- Rifampin อาจลดฤทธิ์บรรเทาปวดของ morphine ได้หากใช้ร่วมกับ 
Morphine 

- MAO inhibitors เช่น Selegiline ควรลดขนาดยาลงหากใช้ร่วมกับ 
Morphine 

- Agonist/antagonist analgesics เช่น Butorphanol หรือ 
Buprenorphine อาจท าให้เกิดอาการ withdrawal symptoms ได้หากใช้
ร่วมกับ Morphine 

- Warfarin หากใช้ร่วมกับ Morphine มีผลต่อฤทธิ์ anticoagulant ได ้
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 

1. Heart rateแจ้งแพทย์เมื่อ HR <60 ครั้ง/นาที     
2. Respiratory rate แจ้งแพทย์เมื่อ RR <10 ครั้ง/นาที 
3. Blood pressure แจ้งแพทย์เมื่อ BP <90/60 mmHg 
4. Mental statusมีระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้มจากอาการมึนงง 
5. แจ้งแพทย์ทันทีเมื่อผู้ป่วยมี prolonged sedation สั่น กล้ามเนื้อกระตุก 

หรือชัก 
6. ตรวจสอบอัตราเร็วในการใช้ยา infusion pump อย่างน้อยผลัดละ 1 ครั้ง 
7. Pain score 
8. Sedative score 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

หมายเหตุ   
- กรณี IV push  ติดตามทุก 5 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นติดตามทุก 30 

นาที รวม 2 ครั้ง  
- กรณี IV continuous drip ติดตามทุก 1 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง จากนั้น

ติดตามทุก 4 ชั่วโมง 
- กรณี SC หรือ IM  ติดตามทุก 15 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นติดตามทุก 

30 นาที รวม 2 ครั้ง 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บรักษายาที่ตู้เก็บยาเสพติด และมีค าเตือนหน้าตู้ว่า “ยาที่มีความเสี่ยงสูง 
ต้องระมัดระวังในการใช้”การจ่ายยาต้องมีการตรวจซ้ า 2 ครั้ง หากแพทย์สั่ง
ใช้ยาด้วยตัวย่อควรทบทวนความถูกต้องกับแพทย์ 

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 25 °C 
- เก็บพ้นแสง 
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Nitroglycerine (Nitroject®) 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Nitroglycerine injection 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Nitroject 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Injection 

ความแรง  
(Strength) 

50mg/10ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

ขยายหลอดเลือดโดยการหลั่ง nitric oxide (NO) เข้าสู่กล้ามเนื้อเรียบของ 
หลอดเลือด กระตุ้น guanylate cyclase ใน cytoplasm ทาให้ท าให้เกิด 
กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดหลอดเลือดด าขยายตัว 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริม่
ออกฤทธ์ิ (Onset) 

ระยะเวลาที่ยาออก
ฤทธิ์สูงสุด (Peak) 

ระยะเวลาที่ยาออก
ฤทธิ์ (Duration) 

ระยะเวลาที่ใช้ยา
การขจัดยา (Half-
life Elimination) 

IV ทันท ี ทันท ี 3-5 นาที 1-4 นาที 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Angina pectoris, ในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อ SL nitroglycerin และ beta-
blockers 

2. Congestive heart failure 
3. Hypertension, Perioperative 
4. Hypotension, induction and maintenance, Intraoperative 
5. Pulmonary edema 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

1. ปวดหัว (headache) 
2. ความดันต่ า (hypotension) 
3. หัวใจเต้นช้า (bradycardia) 

 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 

1. Angina pectoris, ในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อ SL nitroglycerin และ beta-
blockers เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาที จน
ตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ titrate ได้ 10-20 
mcg/min  

2. Congestive heart failure เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min 
ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ 
titrate ได ้10-20 mcg/min 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

3. Hypertension, Perioperative เริ่มต้น 5 mcg/min IV,  
titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; หากไม่ตอบสนองที่           
20 mcg/min, สามารถ titrate ได ้10-20 mcg/min 

4. Hypotension, induction and maintenance, Intraoperative 
 เริ่มต้น 5 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 3-5 นาท ีจนตอบสนอง; 

หากไม่ตอบสนองที่ 20 mcg/min, สามารถ titrate ได้ 10-20 mcg/min 
5. Pulmonary Edema เริ่มต้น 5-10 mcg/min IV, titrate 5 mcg/min ทุก 

3-5 นาท ีแต่ไม่เกิน 200 mcg/min 

ขนาดยาสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดที่สามารถให้ได้1,2 
1. ความเข้มข้นสุดท้าย (final concentration) ไม่ควรเกิน 400 mcg/mL 
2. อัตราเร็ว (Infusion rate) เริ่มต้น 0.25-0.5 mcg/kg/min; ค่อยๆปรับขนาด

ยาครั้งละ 0.5-1 mcg/kg/min ทุก 3-5 นาท ีตามต้องการ 
 

 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

การสั่งใช้ยารวมถึงขนาดยาที่สั่งใช้บ่อยในแต่ละข้อบ่งใช้ 
- Double check ชื่อผู้ป่วย ชนิดและขนาดยา 
- Double check infusion rate ในการให้ยา 

 
1. ผสมยาในภาชนะท่ีเป็นแก้วเท่านั้น ห้าม ผสมในภาชนะที่มีส่วนประกอบของ 

PVC เนื่องจากภาชนะท่ีเป็นPVC จะดูดซับยา 
2. สารน้ าที่เข้ากันได้คือ NSS และ D5W และผสมแล้วเก็บได้ 24 ชั่วโมง ที่

อุณหภูมิห้อง (25°C) 
3. อัตราเร็ว (Infusion rate) เริ่มต้น 0.25-0.5 mcg/kg/min; ค่อยๆปรับขนาด

ยาครั้งละ 0.5-1 mcg/kg/min ทุก 3-5 minutes ตามต้องการ 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ 
2. ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม Phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitors 

เช่น Sildenafil, Taladafil, Vardenafil 
3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรง 

อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

- Organic Nitrate  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe 
hypotension 

- Sildenafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 
- Taladafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 
- Vardenafil  เนื่องจากการใช้ยาร่วมกันจะท าให้เกิด severe hypotension 



ห น้ า  | 55 
 

(การติดตามทางคลินิก) 
Recommended  

Clinical Monitoring 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์1,2 

1. ปวดหัว (headache) 
2. ความดันต่ า (hypotension) 
3. หัวใจเต้นช้า (bradycardia) 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา1 
1. หยุดยาทันที 
2. ติดตาม EKG, Blood Pressure, Heart Rate หลังจากหยุดยา 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาในอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. โรงพยาบาลศิริราช คณะกรรมการควบคมและดูแลเร่ืองยา. คู่มือปฏบิัติงาน ส าหรับยา High Alert Drugs. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: 2 
พฤษภาคม 2557.หน้า 87-89.  

[2]. MICROMEDEX® Solutions [Database on the internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c 2017. DRUGDREX® 
System, Nitroglycerine; [cited 2017 Mar 12]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com.  

[3]. Nitroject® [package insert]. India: Unimed Technologies Ltd.  
[4]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลราชวิถีคูมือปฏิบัติงานส าหรับยาความ . เส่ียงสูง(High alert drugs) โรงพยาบาลราชวิถี

กรุงเทพฯ 1 พิมพ์ครั้งที่ .: 18 .2557 มิถุนายน หน้า 44-8.  
[5]. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook with International Trade Name Index. 23rd ed. 

Ohio: Lexicompinc; 2014- 2015. p.1482-5. 

  

http://www.micromedexsolutions.com/
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Norepinephrine bitartrate (Levophed®) 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Norepinephrine bitartrate 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Levophed® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง (Strength) 4 mg/4 mL (1mg/mL) 
การออกฤทธิ์

(Pharmacological action) 
     มีฤทธิ์หดหลอดเลือด (Vasopressor) โดยกระตุ้น α1 and α2 
adrenergic receptors ท าให้เพิ่มความดันโลหิตโดยมีผลเพิม HR ไม่มากนัก 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): 1-2 นาที  
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): 1-2 นาท ี

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

6. รักษาภาวะ shock ในกรณีที่ให้สารน้ าทดแทนเพียงพอแล้ว 
7. Severe hypotension 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด: Bradycardia, cardiac arrhythmia, 
peripheral ischemia (digital) 

5. ระบบประสาทส่วนกลาง: Anxiety, transient headache 
6. ระบบผิวหนัง: Skin necrosis (with extravasation) 
7. ระบบทางเดินหายใจ: Dyspnea 

 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 

1. Hypotension/shock: Continuous IV infusion 
- ผู้ใหญ่ 

 เริ่มให้ในขนาด 8-12 mcg/min ปรับขนาดยาเพิ่มตามการตอบสนอง
ของผู้ป่วย 

 Usual maintenance range: 2-4 mcg/min ขนาดยาขึ้นอยู่กับ
อาการทางคลินิก 

 หากผู้ป่วยยังคงมีความดันโลหิตต่ าเมื่อให้ในขนาดสูงแล้ว ควรประเมิน
ภาวะ hypovolemia อีกครั้งและให้สารน้ าทดแทนตามความ
เหมาะสม 

- เด็ก: เริ่มให้ในขนาด 0.05-1 mcg/kg/min ปรับขนาดยาเพ่ิมจนได้การ
ตอบสนองที่ต้องการ โดยขนาดยาขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิก 

ขนาดยาสูงสุด  
- เด็ก ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 2 mcg/kg/min 
- ผู้ใหญ่ Peripheral line 32  mcg/ml และ Central line 160 mcg/ml 
- Max rate 3 mcg/kg/min 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมยา 
1. เจือจางด้วย D5W ห้ามผสมในสารละลายที่เป็นด่างเนื่องจากท าให้ยาถูก 

oxidized ท าให้ประสิทธิภาพยาลดลง 
2. สารละลายที่เจือจางแล้วจะมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง โดย

เก็บให้พ้นแสง 
3. ห้ามใช้เมื่อสีของยาเปลี่ยนไปเป็นสีน้ าตาล สีชมพู หรือสีที่เข้มกว่าสีเหลือง 

หรือมีตะกอนเกิดขึ้น 
 
การบริหารยา 

1. Double check ชื่อผู้ป่วยชนิดและขนาดยา 
2. สามารถให้ได้ทาง peripheral และ central line ดังนี้ 

- Peripheral line ให้ได้ในความเข้มข้น ดังนี้ 
 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 4 mg ใน D5W 246 ml 

(4 mg: 250 ml) 
 32 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 242 

ml (8 mg: 250 ml) 
- Central line ให้ได้ในความเข้มข้น ดังนี้ 

 40 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 4 mg ใน D5W 96 
ml (4 mg: 100 ml) 

 64 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 16 mg ใน D5W 
234 ml (16 mg: 250 ml) 

 80 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 92 
ml (8 mg: 100 ml) 

 160 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 16 mg ใน D5W 
84 ml (16 mg:100 ml) 

3. บริหารยาเข้าทางหลอดเลือดด า โดยใช้ infusion pump เพ่ือให้สามารถ
ควบคมุการใช้ยาได้ดี 

4. ควรให้ยาเข้าหลอดเลือดด าใหญ่ ได้แก่ antecubital vein ที่ข้อศอกด้าน
ในหรือให้ยาทางหลอดเลือดด าfemoral ที่หน้าขา ไม่ควรให้ยาโดยวิธี 
catheter tie-in เพราะจะท าให้เกิดยาคั่งเฉพาะที่  

5. เริ่มให้ยาอย่างช้าๆ และปรับเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยต้องติดตามดูการ
ตอบสนองของผู้ป่วย เช่นระดับความดันโลหิต และ cardiovascular 
parameter อ่ืนๆ 

6. การหยุดยาต้องค่อยๆ ปรับลดลง ห้ามหยุดทันที ป้องกันความดันโลหิตต่ า 
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ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- Hypotension จาก hypovolemiaยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเพ่ือให้เลือดไป
เลี้ยงสมองและหัวใจได้ดีขึ้นก่อน จนกว่าจะได้เลือดหรือสารน้ าเข้าไปทดแทน
จนเพียงพอแล้วเท่านั้น 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Mesenteric หรือ peripheral vascular thrombosis
ยกเว้นเป็นขั้นตอนในการช่วยชีวิตผู้ป่วย 

- ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการให้ยาสลบด้วย cyclopropane หรือ halothane
เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด ventricular arrhythmias  

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ในยาม ีsulfite ประกอบอยู่อาจมีผลท าให้เกิดอาการแพ้ได้โดยเฉพาะในคนที่
เป็นหอบหืด 

- ระวังการใช้ร่วมกับยา monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรือ 
Tricyclic antidepressants (เช่น Amitriptyline, nortriptyline, 
imipramine) เนื่องจากอาจท าให้เกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงได้ 

- ในผู้ป่วยสูงอายุหรือในผู้ป่วย occlusive vascular diseases (เช่น 
atherosclerosis, arteriosclerosis, diabetic endarteritis หรือ 
Buerger's disease) ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาที่หลอดเลือดด าบริเวณขา 

อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

1. หลีกเลี่ยงการใช้ Norepinephrine ร่วมกับ Ergot Derivatives, 
Inhalational anesthetics 

2. การใช้ยาต่อไปนี้ อาจเพ่ิมระดับของ Norepinephrine: Atomoxetine, 
Cannabinoid-Containing Products, Chloroprocaine, Cocaine 
(Topical), COMT inhibitors, Ergot derivatives, Guanethidine, 
Hyaluronidase, Inhalational Anesthetics,Linezelid, Monoamine 
oxidase inhibitors, Serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor, 
Tedizolid, Tricyclic Antidepressants 

3. การใช้ยาต่อไปนี้ อาจลดระดับของ Norepinephrine: Alpha1-blockers, 
Clozapine, Spironolactone 

(การติดตามทางคลินิก) 
Recommended  

Clinical Monitoring 

1. ติดตาม Blood pressure ทุกๆ 2 นาที จากเริ่มต้นให้ยาจนถึง target 
blood pressure และทุก ๆ 5 นาทีจนหยุด infusion 

2. ติดตาม heart rate, electrolytes, plasma volume, urine output 
3. ตรวจดูต าแหน่ง IV site ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่มีการให้ยา 

อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์ 

- รายงานแพทย์ทันทเีพ่ือพิจารณาหยุดยาหรือปรับลดขนาดยาลงเมื่อ 
 เด็ก : BP > 120/80 mmHg หรือ HR > 180 ครั้ง/นาที 
 ผู้ใหญ่ : BP > 160/90 mmHg หรือ HR > 120 ครั้ง/นาท ี

- Signs ของ extravasation และ vasoconstriction (บริเวณท่ีให้ยาจะมี
ลักษณะซีด, ขาวและเย็น) 

- ผลข้างเคียงความดันโลหิตสูงซึ่งขึ้นกับขนาดยา เช่น อาการปวดศีรษะ    
หัวใจเต้นช้า หรือเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้อาเจียน และปัสสาวะคั่ง เป็นต้น 
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การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
    หากเกิด extravasation แล้วให้หยุดการหยดยาทันที และถอดอุปกรณ์ ใน
การฉีดยาออก (cannula/needle) จากนั้นค่อยๆ ดูด extravasated solution 
ออก (ไม่ flush line) แล้วดึงอุปกรณ์ออกและยกบริเวณที่เกิดให้สูงขึ้น และใช้ 
dry warm compresses  

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution - RT* Expiration date in package 
Dilute  D5W 24 hours RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C) 
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Pethidine hydrochloride Injection 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Pethidine hydrochloride 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Pethidine hydrochloride 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Injection 

ความแรง  
(Strength) 

50 mg/ml1 ml  

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action) 

     จับกับ Mu, Kappa,Delta receptor ซึ่งเป็นโอปิออยด์รีเซบเตอร์ ในสมอง 
ส่งผลต่อการยับยั้งกระบวนการเกิดความเจ็บปวด   

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset) ได้แก่ IV: 5 นาท,ี SC: 10-
15 นาท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): IM: 25 นาท ี
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): 2-4 ชั่วโมง 
Metabolism: ผ่านตับ ได้ Active Metabolite 
Elimination: Half –life 3-8 ชั่วโมง 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Pain (Moderate to Severe) 
2. Obstetric pain 
3. Anesthesia; Adjunct 
4. Premedication for procedure 

 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด: หัวใจเตนชาหรือเร็วกวาปกติความดันโลหิตต่ า 
- ระบบประสาทส่วนกลาง: ใจสั่น มึนงงสับสน เพ้อคลั่ง  
- ระบบผิวหนัง: คัน ผื่น 
- ระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส อาเจียน ทองผูก ปากแหง 
- ระบบสืบพันธ์: ปัสสาวะคั่ง 
- ระบบกล้ามเนื้อ: สั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
- ระบบหายใจ: หายใจล าบาก กดการหายใจ 

 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 

ขนาดยาในผู้ใหญ่ 
1. Anesthesia; Adjunct 

- ให้ยาขนาด 10 mg/mlโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า (IV) 
- ขนาดยาความเข้มข้น 1 mg/ml ให้โดยหยดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 

2. Obstetric pain 
- ให้ยาขนาด 50-100 mg  ทุก 1-3 ชั่วโมงให้โดยฉีดเข้ากล้าม (IM) หรือ

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) เท่าท่ีจ าเป็น 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

3. Pain (moderate to severe) 
- ขนาดยาเริ่มต้น 50-150 mg ให้โดยฉีดเข้ากล้าม (IM) หรือฉีดเข้าใต้

ผิวหนัง (SC) ทุก 3-4 ชั่วโมง 
- กรณีควบคุมอาการปวด (patient-controlled analgesia): ให้ขนาด 

10 mg โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า (IV) ช้าๆ 
- ขนาดยา 15 ถึง 35 mg/hrให้โดยหยดยาเข้าทางหลอดเลือดด า 

4. Premedication for procedure 
- ให้ยาขนาด 50 ถึง 150 mg ให้โดยฉีดเข้ากล้าม (IM) หรือฉีดเข้าใต้

ผิวหนัง (SC) 30 ถึง 90 นาที ก่อนให้ยาสลบ 
 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์3 

1. RR < 10 ครั้ง/นาที 
2. หายใจล าบาก 
3. Miosis (รูมานตาหด) 
4. BP น้อยกว่า 90/60 mmHg 
5. ปลุกไม่ตื่น 

 
การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา3 

1. หยุดยา 
2. Support airway อาจให้การบ าบัดตามอาการ เช่น Oxygen, IV fluids, 

Vasopressors 
3. ยาแก้พิษของ Morphine ได้แก่ Naloxone IV 0.4-2 mg ทุก 2-3 นาที 

(รวมแล้วไม่เกิน 10mg) 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: มีผล Nacotic 
effect ในผู้ป่วยตับแข็งต้องติดตาม 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: มีการปรับยาถ้า 
CrCl 10-50 ml/นาที ลดยาเหลือ 75% ของขนาดปกติ และถ้า CrCl น้อยกว่า 
10 ml/นาที ลดยาเหลือ 50% ของขนาดปกต ิ 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: 25 mg ทุก 4 ชั่วโมง 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ผู้ใหญ่ (IV) เริ่มต้นในขนาด 5-10 mg ทุก 5 นาที ในกรณีผ่าตัดให้ขนาด 
50-100 mg  ก่อน ให้ยาสลบ 30-90 นาท ี

- ผู้ใหญ่ (SC/IM) 50-75 mg ทุก 3-4 ชั่วโมง 
- เด็ก (IM,IV,SC) 1-1.5 mg/kg/dose ทุก 3-4 ชั่วโมง 

หมายเหตุ: การใหยาทางหลอดเลือดด าตองเจือจางใหมีความเขมขนนอยกวา 10 mg/ml 
และฉีดชาๆ นานประมาณ 5 นาที หรือใหยา infusion โดยเจือจางใหไดความเขมขน 1 
mg/ml 
การเตรียมยาและผสมยารวมถึงความคงตัวหลังละลายและเจือจางยา2 

สารละลายเจือจาง 
ความคงตัวหลังเจือจางยา 

ตู้เย็น (2 – 8 oC) อุณหภูมิห้อง 

D5W, NSS, S.W.I, Ringer lactate ไม่มีข้อมลู 24 ช่ัวโมง 

ห้ามผสมกับ Aminophylline, Heparin, Phenobarbital, Phenytoin, และ 
Sodium bicarbonate 
การบริหารยา3 

1. ตรวจสอบขนาด และความแรงของยาที่เตรียมให้ตรงกับใบสั่งแพทย์ 

2. ระหว่างให้ยาผู้ป่วยควรอยู่ในท่านอน  

3. ตรวจสอบวิธีทางให้ยาซ้ า เพราะสามารถให้ได้ทั้ง IM, SC, IV, IV infusion 

4. การใหย้าทางหลอดเลือดด าต้องเจือจางให้มีความเขมขนนอยกวา 10 
mg/ml และฉีดชาๆนานประมาณ 5 นาที หรือให้ยา infusion โดยเจือจาง
ให้ไดความเขมขน 1 mg/ ml  

5. ควรมีการควบคุม ระบบบันทึกท่ีชัดเจน รวมไปถึงภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว 
เพ่ือตรวจสอบการใช้ยา 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเคยแพ้ยา Pethidine 
- ห้ามใช้ในผู้มีประวัติทางเดินอาหารอุดตัน และล าไส้ไม่ท างาน 
- ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรือ

หยุดยา MAOIs ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
- ห้ามใช้ในผู้มีภาวะ respiratory depression  

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- หญิงตั้งครรภ์ (กรณีใช้ระยะยาว และในปริมาณสูง) 
- ไมควรใชในเด็กอายุต่ ากวา 6 ป นอกจากแพทยสั่ง  
- ใชดวยความระมัดระวังเมื่อใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์ตอศูนยประสาทสวนกลาง 
- ห้ามดื่มสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ในระหว่างการใช้ยานี้ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy: Category C/D (ถ้าใช้ขนาดสูงหรือระยะเวลานาน) 
ผ่านทางน้ านม หญิงให้นมบุตรระวังการใช้ 

อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา MAO Inhibitor, Orphenadrine, 
Thalidomide, Paraldehyde 

- Alcohol, Antipsychotic agents, CNS depressant, Diuretic อาจท า
ให้ระดับยาหรือฤทธิ์ยา pethidine เพ่ิมขึ้นเมื่อให้ร่วมกัน 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

1. Heart rate  แจ้งแพทย์เมื่อHR <60 ครั้ง/นาที     
2. Respiratory rate แจ้งแพทย์เมื่อ RR <10 ครั้ง/นาที 
3. Blood pressure  แจ้งแพทย์เมื่อBP <90/60 mmHg 
4. Mental status  มีระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้มจากอาการมึนงง 
5. แจ้งแพทย์ทันทีเมื่อผู้ป่วยมี prolonged sedation สั่น กล้ามเนื้อกระตุก 

หรือชัก 
6. ตรวจสอบอัตราเร็วในการใช้ยาของ infusion pump อย่างน้อยผลัดละ 1 

ครั้ง 
7. Pain score 
8. Sedative score 

หมายเหตุ 
- กรณี IV push ติดตามทุก 5 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นติดตามทุก 30 นาที 

รวม 2 ครั้ง  
- กรณี IV continuous drip ติดตามทุก 1 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง จากนั้น

ติดตามทุก 4 ชั่วโมง 
- กรณี SC หรือ IM ติดตามทุก 15 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นติดตามทุก 30 

นาที รวม 2 ครั้ง 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บรักษายาที่ตู้เก็บยาเสพติด และมีค าเตือนหน้าตู้ว่า “ยาที่มีความเสี่ยงสูง 
ต้องระมัดระวังในการใช้”การจ่ายยาต้องมีการตรวจซ้ า 2 ครั้ง หากแพทย์
สั่งใช้ยาด้วยตัวย่อควรทบทวนความถูกต้องกับแพทย์ 

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 25 °C 
- เก็บพ้นแสง 
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KCl (Potassium Chloride) injection 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Potassium Chloride 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Potassium Chloride 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution for Injection 

ความแรง (Strength) 20 mEq/10ml (K+ 2mEq/ml) 
 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     Potassium เป็นสาระส าคัญในกระบวนการต่างๆของร่างกาย เช่น การส่ง
สัญญาณประสาทในเซลล์ประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ
หัวใจ และท าให้การท างานของไตเป็นปกติ 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption : IV: ทันท ี
Elimination :  ขับทางไต 85-90% 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

     ภาวะ hypokalemia ที่ไม่สามารถให้ K+ ทดแทนโดยการกินได้หรือ ในกรณี
ที่ K+  ในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ต่ ากว่า 2.5 mEq/L และมีความเสี่ยงสูงจาก
การเต้นของหัวใจอย่างผิดปกติ (cardiac arrhythmia) 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

- ระบบหัวใจ และหลอดเลือด: Arrhythmia, Cardiac arrest, Hypotension 
- ระบบกล้ามเนื้อ: ปวดบริเวณที่ฉีด กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท าลายเนื้อเยื่อบริเวณ

ข้างเคียงได้ ถ้าหากยาไหลออกจากหลอดเลือดด า (Extravasation) 
- ระบบทางเดินอาหาร: ท้องเสีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด 
- ระบบประสาทสวนกลาง: Mental confusion  

 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 

ผู้ใหญ่ 
- Serum K+ มากกว่า 2.5 แต่ไม่เกิน 3.5 mEq/L ให้หยดยาเข้าหลอดเลือด

ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 10 mEq/ชั่วโมง ทาง peripheral line โดยให้ผสม
สารละลายเข้มข้นไม่เกิน 40 mEq/L และขนาดยาต่อวันไม่เกิน 200 mEq 

- Serum K+ น้อยกว่า 2.5 mEq/L หรือผู้ที่มีอาการทางคลินิกแสดงว่า มี 
hypokalemia (ไม่รวมผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยcardiac arrest) ให้หยดยาเข้า
หลอดเลือดทาง central line ด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 40 mEq/ชั่วโมง โดยต้อง
ตรวจติดตาม EKG และขนาดยาต่อวันไม่เกิน 400 mEq 

เด็ก 
- ขนาดยาที่ให้คือ 0.5-1 mEq/kg/dose (maximum dose 40 mEq) 

อัตราเร็วใน   การหยดยาเข้าหลอดเลือดไม่ควรเกิน 0.5 mEq/kg/hr ถ้าหาก
จ าเป็นต้องให้เร็วกว่านี้ ควรท า bedside EKG monitoring  

- ความเข้มข้นสูงสุดของสารละลายที่แนะน าในเด็กคือ 40 mEq/L 
(peripheral line) และไม่ควรเกิน 200 mEq/L (central line) 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

     ห้ามผสมกับยาต่อไปนี้ Amikacin, Amphotericin B, Blood product, 
Penicillin G, Dobutamine, Fat emulsion 10% ,  Mannitol และ 
Phenytoin 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- แพ้ยา Potassium Chloride หรือ แพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับ 
- ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง  
- ห้ามให้ IV push หรือ bolus     

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรระวังในผู้ใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitor, 
potassium-sparing diuretics 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ า (dehydration) , ผู้ป่วย Renal failure 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ acidosis หรือ alkalosis 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ burn, tissue breakdown 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

- เนื่องจาก Potassium เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญต่อเซลล์ร่างกาย ถ้าหากมีความ
จ าเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้ใช้อย่างระมัดระวังและควรใช้ยารูปแบบกินเป็น
อย่างแรก 

- ยานี้ขับผ่านทางน้ านมได้ จึงต้องระมัดระวังหากให้นมบุตร 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

( Clinical Monitoring) 

 

ผู้ใหญ ่

 Max rate Max dose 

>2.5-3.5 mEq/L 10 mEq/hr 200 mEq/day 

<2.5 mEq/L 40 mEq/hr 400 mEq/day 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลราชวิถี. คู่มือปฏิบัติงานส่าหรับยาความเสี่ยงสูง (High alert drugs) โรงพยาบาลราชวิถี. 
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : 18 มิถุนายน 2557. หน้า 7-13. 

[2]. Micromedex® solutions [Database on the internet]. Colorado: Truven Health Analytics Inc; c2017. DRUGDEX® 
System, potassium chloride [cites 2017 Mar 31]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com 

[3]. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook with International Trade name index. 23nd ed. 
Ohio: Lexicoimp Inc; 2014-2015. P. 1709-11 

[4]. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ่าบัด โรงพยาบาลศิริราช. คู่มือการใช้ยาที่มีความเส่ียงสูง (High Alert Drugs: HAD) โรงพยาบาลศิริ
ราช. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : พฤษภาคม 2557. หน้า 69-71. 

[5]. Phelps SJ, Hagemann TM, LEE KR, Thompson AJ, editors. Pediatric injectable drugs (The teddy bear book). 10th 
ed. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists;20 p. 536 

[6]. Deglin JH, Vallerand AH, editors. Davis's drug guide for Nurses. 11Th ed. PA:F.A. Davis company; 2009. p.997. 

[7]. คู่มือยาความเส่ียงสูง โรงพยาบาลระโนด ปีงบประมาณ 2559. โรงพยาบาลระโนด. สงขลา หน้า 38-40. 

 

http://www.micromedexsolutions.com/
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Warfarin (Maforan®, Orfarin®) 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Warfarin Tablet 2 mg 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Maforan® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

tablet 

ความแรง  
(Strength) 

2 mg 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Warfarin Tablet 3 mg 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Orfarin ® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Tablet 

ความแรง  
(Strength) 

3 mg 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Warfarin Tablet 5 mg 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Orfarin ® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Tablet 

ความแรง  
(Strength) 

5 mg 

การออกฤทธิ์  
(Pharmacological action)      รบกวนกระบวนการสังเคราะห์ผ่านตับของ factors (II, VII, IX, X) ผลต่อ

การละลายลิ่มเลือด 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: 
ระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset): Oral 24-72 ชั่วโมง 
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak): 4 ชั่วโมง  
ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ (Duration): 2-5 วัน  
Metabolism: ผ่านตับ 
Elimination: (Half-life Elimination) 20-60 ชั่วโมง 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. ลิ่มเลือดอุดตันในปอดหรือหลอดเลือดด าส่วนลึก (Pulmonary 
embolism and deep vein thrombosis) 

2. ประวัติเคยเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันจากลิ่มเลือด 
3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute MI)  
4. หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation)  
5. ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว 
6. เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

- ภาวะเลือดออกผิดปกติ 
- จ้ าเลือดออกตามตัว 
- เลือดออกตามไรฟัน  
- ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด 
- ปัสสาวะเป็นเลือด  
- อุจจาระเป็นเลือดหรือสีด า  
- เมื่อเกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด  
- ประจ าเดือนออกมากผิดปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาในผู้ใหญ่: ขนาดยาเริ่มต้น (initial dose) คือ 2 mg และปรับให้
เหมาะสมตามค่า International Normalize Ratio (INR) ซ่ึงแต่ละข้อบ่งใชมี้ค่า 
INR ที่เหมาะสมดังนี้ 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
อาการที่แสดงว่าอาจมีระดับยาสูง ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ติดตามผลหรือ
แจ้งแพทย์1 

1. ภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น จ้ าเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน ไอ
หรืออาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือสีด า เมื่อ
เกิดแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด ประจ าเดือนออกมากผิดปกติ 

2. อาการที่พบไม่บ่อยแต่รุนแรง: เนื้อตาย (skin necrosis) พบบ่อยในช่วง 3-
8 วันแรก, ฝ่าเท้าหรือ นิ้วเท้ามีสีน้ าเงินม่วง (purple toe syndrome) พบ
บ่อย 3-8 สัปดาห์แรก 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่มีข้อมูลการปรับ
ขนาดยา แต่ให้เฝ้าระวังหากเกิดอาการผิดปกติ 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไมม่ีข้อมูลการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 

การแก้ไขเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์ หรือเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา1 
     เนื่องจากยา Warfarin ใช้ค่า International Normalize Ratio (INR) เป็น
ตัวที่บอกว่ายานั้นออกฤทธิ์การรักษาอยู่ในช่วงที่ต้องการหรือไม่ โดยการปรับ
ขนาดยาจะอิงตามค่า INR ของผู้ป่วยในขณะนั้น  
    โดยถ้าหากผู้ป่วยมีค่า INR ต่ ากว่าค่าท่ีต้องการจะท าการปรับขนาดยาขึ้น 5-
20 % แล้วแต่ช่วง INR ของผู้ป่วยที่เจาะได้ แต่ถ้าหากค่า INR ของผู้ป่วยสูงกว่า
เป้าหมายจะท าการลดขนาดยาลง โดยที่ค่า INR 3.1-3.9 จะลดขนาดยาลง 5-
10 %  ค่า INR 4.0-4.9 จะลดขนาดยาลง 10 % และหยุดยา 1dose ค่า INR 
5.0-8.9 และไม่มีเลือดออก จะหยุดยา 1-2 dose และให้ Vitamin K1 1mg 
รับประทาน ค่า INR มากกว่า 9.0 และไม่มีเลือดออก จะหยุดยา 1-2 dose และ
ให้ Vitamin K1 5-10mg รับประทาน แต่ถ้าหากมีเลือดออกท่ีค่า INR ใดก็ตาม
จะให้ Vitamin K1 10 mg iv และ FFP  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ warfarin หรือสารประกอบในสูตรต ารับ 
- ผู้ที่มีแนวโน้ม เลือดออกง่าย และผู้ที่ผ่าตัดแผลเปิดขนาดใหญ่ 
- หญิงตั้งครรภ์ (Category X) 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยเพ่ือผลการรักษาที่ดี 
- ระวังในผู้ป่วยวัณโรคท่ี active  
- ระวังการใช้ยาร่วมกับกลุ่ม NSAIDs อาจเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: X 
ไม่ผ่านทางน้ านม 
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อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

- ยาที่ใช้ร่วมกันท าให้เพิ่มฤทธิ์ Warfarin: Amiodarone, Bactrim, 
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, 
Moxifloxacin, Gatifloxacin, Azithromycin, Clarithromycin, 
Erythromycin, Metronidazole, Fluconazole, Itraconazole, 
Ketoconazole, Miconazole, Econazole, Voriconazole, 
Cimetidine, Simvastatin, Fluvastatin, Lovastatin และ 
Rosuvastatin 

- ยาที่ใช้ร่วมกันท าให้ลดฤทธิ์ Warfarin: Phenobarbital, 
Carbamazepine, Phenytoin, Rifampicin และ Dicloxacillin 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

     ติดตาม Prothrombin Time และ INR ซ่ึงสาเหตุที่ท าให้ค่า INR อยู่นอก
ช่วงการรักษาอาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้ 

- ความผิดพลาดของการตรวจ 
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ vitamin K ในอาหารที่บริโภค 
- การเปลี่ยนแปลงของการดูดซึมของ vitamin K หรือ warfarin 
- การเปลี่ยนแปลงของการสังเคราะห์และ metabolism ของ 

coagulation factor 
- อันตกริยาของยา (drug interaction) ที่ใช้ร่วม 
- การกินยาไม่ถูกต้อง (เกิน-ขาด) หรือไม่สม่ าเสมอ 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาเม็ดที่อุณหภูมิห้อง 25°C และเก็บพ้นแสง 
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Asparaginase  
ชื่อสามัญ            

(Generic name) 
Asparagiase 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Leunase® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 10,0000 UI/vial 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     Asparagiase เป็นเอนไซม์ท่ีผลิตจากเชื้อ E.Coli ออกฤทธิ์ โดยการสลายกรด 
asparagine ให้เป็น aspartic acid และ แอมโมเนีย เซลล์มะเร็งและเซลล์ไข
กระดูก ซึ่งปกติสร้าง กรด asparagine น้อยมากเมื่อถูกสลายและไม่สามารถ
สร้างโปรตีนได้ทัน จึงไม่สามารถสร้างโปรตีนได้ มีผลยับยั้ง RNA และ DNA ส่งผล
ให้ cell มะเร็งตายและหยุดการเจริญเติบโต  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

 
Absorption: IM Product peak blood levels 50% lowel than 

those from IV. Administration. Time to peak in 
plasma 14-24 hours (IM) 

Distribution: IV Slightly higher than plasma volume; <1% CSF 
penetrate, Vd: 4-5 L/kg 

Metabolism: Systemically degraded. 

Elimination: Half-life IM 34-49 hours, IV 8-30 hours. 
  

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

- Acute lymphoblastic leukemia (ALL) 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: None 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Venous thromboembolism E 
Gastrointestinal 
 
Gastrointestinal 

- Abdominal pain (1%) 
(including cramps)  

- Diarrhea, GI perforation* 
- Nausea (mild), Vomiting  
- Weight loss 

E 
 
E 

I, E 
E 
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Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
General - Edema 

- Fever 
- Hyperthermia (fatal) 

E 
I 
I 

Hematological  - Disseminated intravascular 
coagulation 

- Hemorrhage  
- Myelosuppression 

E 
E 
E 

Hepatobiliary - ↓ albumin (common) 
- ↑ Amylase 
- ↑ LFTs (common, may be 

severe) 
- Pancreatitis (2%) 

E 
E 
E 
E 

Hypersensitivity - Anaphylaxis (common, 
severe 1%) 

I 

Infection - Infection (30%) E 
Metabolic / Endocrine - ↑ Cholesterol (common) 

- Hyperglycemia (2%) 
- Hyperuricemia (during 

priods of active cell lysis) 

E 
E 
I 

Nervous ystem - Confusion 
- Depression* 
- Headache 
- Irritability 
- Personality change* 
- Seizure* 
- Tremor* 

E, D 
E, D 
E, D 
E, D 
E, D 
E, D 
E, D 

Renal - Nephrotoxicity (toxic 
nephropathy-rare) 

E 

- Proteinuria E 
Reproductive and breast 
disorders 

- Infertility E, D, L 

Respiratory - Other (respiratory distress) E 
            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  
 
 



ห น้ า  | 72 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 
Intravenous (IV): - 6,000 units/m2/dose 3 times/week for ~6-9 doses or  

- 1,000 units/kg/day for 10 day or  
- 10,000 units/m2/dose every ~3 day for ~3-12 doses 

(unlabeled dose) 
Intramuscular(IM): - 6,000 units/m2/dose 3 times/week for ~6-9 doses or  

- 6,000 units/kg/day every ~3 day for ~6-9 doses or   
- 10,000 units/m2/dose every ~3 day for ~3-12 doses 

(unlabeled dose) 
ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษ: หยุดยาเมื่อ severe pancreatitis, abnormal 
pancreatic tests, possible anaphylaxis, or severe liver impairment 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาดยาในผู้ที่
มีการท างานของไตบกพร่อง 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง: หยุดยาเมื่อ presence 
of significant change significant hepatic function 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

การเตรียมยา 
Intravenous (IV) Intramuscular(IM) 

ละลายยาด้วย Sterile water for injection (SWI) 
5 ml เจือจางด้วย Normal Saline (NSS) หรือ 5% 
dextrose in water (D5W) ปริมาตร 100-500 ml 

ละลายยาด้วย Sterile water for 
injection (SWI) 2 ml  
 

หมายเหตุ: ไม่ควรผสม asparaginase ด้วย NSS โดยตรงเนื่องจากจะท าให้สารละลายขุ่น
เนื่องจากเกิดการแยกออกของเกลือ 
ข้อควรระวังขณะบริหารยา 
1. แนะน าให้ทดสอบทางผิวหนัง (Intradermal test) ก่อนการให้ยา เนื่องจาก

ยาอาจท าให้เกิด hypersensitivity ได้ (0.1 ml of a dilute 20 unit/ml 
Intradermal) สังเกตอาการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังฉีด 

2. เมื่อใช้ยา โดยการฉีดเข้า IM ควรด าเนินการตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพ่ือ
ป้องกัน ผลต่อเนื้อเยื่อ ประสาท เป็นต้น  
- ไม่ควรฉีดยา ณ ต าแหน่งเดิมซ้ า และบริเวณที่มีเส้นประสารทผ่าน 
- ถ้าหลังจากสอดเข็มฉีดยาแล้ว ผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างรุนแรง ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเส้นประสาท ควรถอนเข็มฉีดยาออกทันที ตาม
ด้วยการเปลี่ยนต าแหน่งที่ฉีดยา 

- ก่อนการเดินยา ควรดึงกระบอกด้านในเบา ๆ ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
เลือดไหลออกมา 

- หากต้องการแบ่งยาให้ผู้ป่วยจากปัญหาด้านปริมาณยา (dose volume) 
และสภาวะของผู้ป่วยควรให้ยา มากกว่า 1 ต าแหน่ง  

3. การให้ยา อาจเกิดความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ปวด แดง และบวมใน
ต าแหน่งที่ให้ยา ควรหยุดการให้ยา และด าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม 
ถ้าอาการแสดงต่าง ๆ  ดังกล่าวเกิดข้ึน 
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) อย่างรุนแรงต่อ
ส่วนประกอบใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

ควรให้ยาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยต่อไปนี้  
1. ผู้ป่วยที่มีตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) หรือมีประวัติตับอ่อนอักเสบ (ตับ

อ่อนอักเสบมากขึ้นหรืออาจกลับมาเป็นซ้ า) 
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติตับท างานผิดปกติ (hepatic dysfunction) (อาจเกิดภาวะ

เลือดมีแอมโมเนียสูง) 
3. ผู้ป่วยที่ไตท างานผิดปกติ (renal dysfunction) (อาจเกิดภาวะเลือดค่ังสาร

ไนโตรเจน) 
4. ผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกกด (bone marrow depression) (การท างานของไข

กระดูกอาจถูกกดมาก) 
5. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ (การติดเชื้อเนื่องจากไขกระดูกถูกกดอาจแย่ลง) 
6. ผู้ป่วยโรคอีสุกอีใส (varicella) (อาจเกิดความผิดปกติ ของระบบร่างกายซึ่ง

เป็นอันตรายถึงชีวิต) 
หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy category: C 
ไม่มีข้อมูลการใช้ยาในหญิงที่ให้นมบุตร 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 

Methotrexate 

↑ hepatotoxicity Additive Monitor liver function 

↓ methotrexate 
effect when 
asparaginase given 
immediately prior 
to or with 
methotrexate 

Suppression of 
Asparagine 
concentrations 

Give asparaginase     9-
10 days before 
methotrexate or shortly 
after methotrexate 

Immunosuppressant 
(i.e., cyclosporine, 
tacrolimus, sirolimus) 

↑immunosuppres
sion, risk of  
lymphoproliferati
on 

Additive Caution 

Phenytoin 
↑ risk of seizures ↓ phenytoin 

absorption 
Use other 
anticonvulsant 
alternatives 

Prednisone ↑hyperglycemia Additive Monitor 

Serum thyroxine 
binding globulin 

↓ total serum 
thyroxine 
concentration 

↓ synthesis of 
thyroxine-
binding  
globulin in liver 

Delay measurement 
until 4 weeks after  end 
of asparaginase 
therapy 

Vincristine 

↑ vincristine 
neurotoxicity 
when vincristine 
given 
concurrently or 
immediately after  
 

Unknown Give asparaginase 
after vincristine 

Anticoagulants ↑ risk of bleeding Unknown Use with caution 
    

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

 
Monitor Type Monitor Frequency 

Liver function tests and serum amylase  Baseline and weekly 
Clotting profile 

Baseline and regular Blood glucose especially in patients known to 
be diabetic 
Clinical toxicity assessment for infection, 
hypersensitivity reactions, 
thromboembolism/bleeding. 

At each visit 

CBC 
Baseline and regular Periodic cholesterol and triglycerides 

Periodic albumin levels 
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เอกสารอ้างอิง  

[1]. Leunase® (Asperaginase) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Asperaginase..Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 

  

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
รูปแบบยา solution Stability 

Vial of powder (pagkage) - RT* Expirationdate in pagkage 

Reconstitution 
SWI 5 ml (IV) 
SWI 5 ml (IM) 

1 week Ref** 

Dilute NSS,D5W 50-500 ml 24 hr Ref 

RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 
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Bleomycin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Blomycin 
 

 
ชื่อการค้า                  

(Commercial name) 
Blomycin 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 15 mg/vial 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

      ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA โดยจับกับสาย DNA ท าให้ สาย DNA แตก 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

  
Absorbtion: - Time to peak, serum: IM: Within 30 minutes 

- IM and intra-pleural administration: 30%-50% of IV 
serum concentration; intraperitoneal and SC routes 
produce serum concentration equal to those of V 

Distribution: - Vd: 22 L/m2; highest concentration in skin, kidney, lung, 
heart tissues; lowest in testes and GI tract; does not 
cross blood-brain barrier 

- Protein binding: 1% 
Elimination: Biphasic (renal function dependent) 

- Normal renal function : initial: 1.3 hours; Terminal: 9 
hours. 

- End-stage renal disease: Initial 2 hours; Terminal: 30 
hours. 

Excretion: Urine (50% to70% as active drug) 
  

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Squamous cell cancer-head and neck, skin, penis, cervix and 
vulva  

2. Hodgkin's and Non-Hodgkin's lymphoma   
3. Testicular cancer   
4. Malignant pleural effusion   
5. Germ Cell Cancer   
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: None 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Cardiovascular 
  
  

- Arterial thromboembolism  
- Hypotension* 
- Pleuro Pericarditis* 

E 
I 
E 

Dermatological 
 
 
 
 

- Alopecia (partial) 
- Nail disorder 
- Pruritus 
- Radiation recall reaction* 
- Rash 
- Skin hyperpigmentation 

E 
E, D 
E 
I 
E 

E, D 
Gastrointestinal 
  
  
  

- Anorexia (common) 
- Mucositis (30%) 
- Nausea (mild, common) 
- Vomiting (mild, common) 
- Weight loss 

E 
E 
I 
I 
E   

General 
  

- Fever, chills (common) 
- Tumor pain 

I 
E 

Hematological 
  

- Disseminated intravascular 
coagulation*  

- Hemolytic uremic syndrome * 

E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (unusual) E 

Hypersensitivity 
- Anaphylaxis (1%) (lymphoma 

patients) 
I 

Injection site - Phlebitis (infrequent) I, E 

Renal - Abnormal renal function* E 

Respiratory - Pneumonitis (10%) (1% fatal) D 

Vascular - Peripheral ischemia (Raynaud's) E 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ชั่วโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- Intravenous: 10-20 units/m² (or give IM/SC) Weekly or twice 
weekly 

- Intrapleural: 60 units (instilled via intercostal drain diluted in 
normal saline; consult recommendations for details) 

ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษ 
Toxicity/Counts x 109/L Action/% previous dose 
Pulmonary 

Discontinue and investigate. If confirmed treat 
with corticosteroids. 

Pneumonitis 

DLCO* ≤ 35% of baseline 

Rapid ↓in FVC** 

Cardiac : ECG changes Hold and investigate; consider ↓ infusion 
rate or discontinue. Pleuro pericarditis 

Grade 3 (related organ) 75% 

Grade 4 (related organ) Discontinue 

DLCO* (Diffusion capacity for carbon monoxide 
FVC**(Forced vital capacity) 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาดยา 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

Creatinine Clearance (ml/min) Carboplatin (% previous dose) 
10-50 75% 
< 10 50% 

 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. กรณีที่บริหารยาครั้งแรกควรท า test dose bleomycin 2 mg (unit)+ 
Normal saline (NSS) 50 ml IV drip 30 นาที และติดตามอาการ 
hypersensitivity                                                                                         

2. การบริหารยา IM, SC: เจือจางยาด้วย Sterile water for injection 
(SWI)  หรือ Normal saline (NSS) 1-5 ml                                                 

3. การบริหารยา IV: เจือจางยาด้วย  Normal saline (NSS) 5 ml  IV push 
10 นาที แล้ว flush ด้วย Normal saline (NSS) หรือ ผสมใน Normal 
saline (NSS) 100 ml infuse over 10-15 นาท ี

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

      ผู้ปว่ยที่มีประวัติภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) หรือมีประวัติ แพ้ยา
bleomycin หรือส่วนประกอบในยารุนแรง 
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ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- อุบัติการณ์การเกิด  pulmonary toxicity จะเพ่ิมขึ้นเมื่อ cumulative 
dose of >400 U ควรติดตามอย่างใกล้ชิด  

- Risk factor pulmonary toxicity คือ age >70 years, pre-existing 
pulmonary disease, coexisting renal failure, prior or concomitant 
thoracic radiation therapy, subsequent high-dose oxygen 
exposure (e.g. during anesthesia), smoking or previous exposure 
to bleomycin within 6 months. Bolus dosing increases the risk of 
pulmonary toxicity. 

หญิงตัง้ครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy category: D 
ไม่แนะน าให้ใช้ยา Bleomycin ใน หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยามีผลต่อ 
การเจริญพันธ์ (fertility) 

 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 

 

 
Agent Effect Mechanism Management 

Cisplatin or 
other 
Nephron 
toxins 

↓ clearance of 
bleomycin in 
patients treated 
previously or 
concurrently 
with cisplatin 

Cisplatin 
induced 
decrease in 
GFR 

monitor for 
excessive 
bleomycin toxicity, 
especially 
pulmonary 

Digoxin 
↓ effect of 

digoxin 
↓ absorption of 

digoxin 
monitor 

Phenytoin 
↓ efficacy of 
phenytoin 

↓ absorption of 
phenytoin 

monitor phenytoin 

serum levels; adjust 
phenytoin dose if 
required. 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitoring Type Monitor Frequency 

Chest x-rays monitoring for pulmonary changes Intermittent 
Liver function tests (if failure suspected) Baseline and regular 

Renal function tests (if failure suspected) Baseline and regular 

Clinical assessment of skin, pulmonary, 
mucositis, idiosyncratic reactions 

At each visit 

Pulmonary tests, including DLCO*, if patient has 
preexisting, pulmonary dysfunction, or has had 
prior pulmonary radiation, if age >70, or if total 
cumulative Bleomycin dose >400 mg                                           
(DLCO*=Diffusion capacity for carbon monoxide) 

Routine (monthly) 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
รูปแบบยา solution Stability 

Vial of powder  - RT* Expiration date in package 
Reconstitution  NSS 5 ml 28 day Ref**/14 day RT 
Dilute  NSS 50-100 ml 24 hr RT 

 RT*= Room temperature (25 C°) 
 Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

เอกสารอ้างอิง  
[1]. Bleocin® (Bleomycin) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Bleomycin.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Carboplatin 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Carboplatin 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Kemocarb 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง  
(Strength) 

150 mg/15 ml, 450 mg/45 ml 

 
 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     carboplatin เป็นสารประกอบที่มี แพลทตินั่ม เป็นองประกอบในรุ่นที่ 2 
ซึ่งอาจจัดเป็น non-classification alkylation agent ยาจัดเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนของ Platinum ที่เป็นพิษต่อเซลล์ซึ่งเกิดปฏิกิริยากับ nucleophilic 
site ของ DNA จึงท าให้เกิดการเชื่อมข้ามที่เป็นแบบ interstrand และ 
intrastrand และการเชื่อมข้ามระหว่าง DNA และโปรตีน ซึ่งยับยั้งการ
สังเคราะห์ DNA, RNA และโปรตีน 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

  
Distribution: Vd : 16 L (base on a dose of 300 to 500 mg/m2); 

into liver, kidney, skin, and tumor tissue 
Protein binding: Carboplatin: 0% 

Metabolism: Minimally hepatic to aquated and hydroxylated 
compound 

Elimination: CrCl >60 ml/minute : carboplatin: 2.6-5.9 hours 
(base on a dose of 300 to 500 mg/m2) 
Excretion: Urine ( 70% as carboplatin within 24 
hours) 

  
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. ใช้รักษามะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 
2. ใช้ร่วมกับยาอื่นๆ ในการรักษามะเร็งปอดชนิด Small cell และ Non- 

small cell 
3. ใช้รักษาโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอ 
4. ใช้รักษาโรคมะเร็งที่ทางเดนปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โรคมะเร็งที่อัณฑะ กระเพาะปัสสาวะและคอมดลูก 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Moderate 
Extravasation Potential: None 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Auditory 
  

- Hearing impaired (15%) 
- Tinnitus (1%) 

E 
E 

Cardiovascular 
  
  

- Arterial thromboembolism 
- Hypertension 
- Venous thromboembolism 

E 
E 
E 

Dermatological  - Alopecia (2%) E 
Gastrointestinal - Constipation (3%) 

- Anorexia 
- Diarrhea (6%) 
- Nausea, vomiting (53%) 

E 
E 
E 
I 

General - Flu-like symptoms (1%)  

Hematological 
  

- Hemolytic uremic syndrome* 
- Myelosuppression ± infection, 

bleeding (55%) 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (36%) (transient) L 
Hypersensitivity  - Hypersensitivity Allergic reaction 

(<2%) I 
Injection site - Injection site reaction (<1%) I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (decrease in 
Na, K, Ca, Mg: 37%) 

E 

Neoplastic - Secondary malignancy  
Nervous System 
 

- Dysgeusia (<1%) 
- Other (5%) (CNS symptoms, 

including visual changes) 
- Peripheral neuropathy (6%) 

E 
E 
E 

Renal - Nephrotoxicity (25%) (may be 
severe) 

E 

      * "Rare" = อาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
            ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ชั่วโมง หรือ วัน) 
      E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
      D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
      L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Calvert Formula:  
Dose (mg) = Target AUC (mg/mL per min) x [CrCl† (mL/min) + 25] 

Maximum Carboplatin  
Dose (mg) = Target AUC (mg/mL per min) x (125 mL/min + 25) 

ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษ 

Toxicity Counts x109/L 
Dose Modification 
(%previous dose) 

Febrile 
Neutropenia 

Grade 4 ANC ≥ 5-7 d 
Grade 4 platelets 

75%* 

Grade 3 related organ/non-hematologic  75%* 
Grade 4 related organ/non- hematologic Discontinue 
***เริ่มให้การรักษาใหม่เม่ือ platelets ≥100x103/L, ANC ≥1.5x103/L 
and toxicities have recovered to ≤grade 2. 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาดยา 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

Creatinine Clearance Carboplatin 
(ml/min) (% previous dose) 
20 - 50 Calvert Formula: 
< 20 Discontinue 

ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง ควรพิจารณาลด dose เมื่อ
เกิด severe myelosuppression and neuropathy 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่มีข้อมูลการใช้ยาในเด็ก 

 

แนวทางการใช้ยา
(Administratio 

guidelines) 

ผสมในสารละลาย 5% Dextrose in water หรือ Normal Saline ขนาด 100 
ml หรือ 250 ml IV over 15 to 60 minutes. 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) หรือมีประวัติ แพ้ยาก
ลุ่มplatinum-containing compounds รุนแรง  

2. .ผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) หรือมีประวัติ แพ้ยาก
ลุ่มplatinum-containing compounds รุนแรง  

3. ผู้ป่วย severe renal impairment, severe myelosuppression or 
bleeding tumors 

ข้อควรระวัง
(Warning/Precaution) 

1. ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตผิดปกติ ซึ่งได้รับยาที่มีพิษต่อไตร่วมด้วย 
2. ผู้ป่วยที่มี poor performance status และอายุมากกว่า 65 ปี 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D 
Embryo toxicity: ใช่                          Teratogenicity: ใช่                                                                                            
ไม่แนะน าให้ใช้ยา Carboplatin ในหญิงตังครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดใน
ระหว่างที่รับการรักษา และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากได้รับยา dose สุดท้าย 
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เอกสารอ้างอิง  
[1]. Kemocarb® (Carboplatin) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook.13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph carboplatin.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October1]. 

  

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 

Aminoglycosides 
exacerbates 
nephron and 
ototoxicity 

Additive Monitor 

Phenytoin 

↓ serum 
phenytoin level 

Irinotecan 
 

possibly ↓ 
absorption 

or increased 
metabolism of 

phenytoin 

Monitor serum 
phenytoin level; ↑ 

dose 
of phenytoin if 

necessary 

Other nephrotoxic 
drugs 

↑ incidence of 
renal 

dysfunction 
Additive Monitor closely 

Warfarin Risk of ↑ INR or 
bleeding 

Unknown 
Monitor INR and adjust 

warfarin dose 
accordingly 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 

Renal function tests 
Baseline and regular including 

electrolytes 
CBC Baseline and regular 
Clinical toxicity assessment for 
neurotoxicity   ototoxicity, 
hypersensitivity,  bleeding, infection, 
nausea  

At each visit 

Liver function tests Baseline and regular 
INR Baseline and as clinically indicated 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution (package) - RT* Expiration date in package 
Open   - 14 day RT 
Dilute  NSS, D5W 100-250ml 24 hours RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926
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Cisplatin 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Cisplatin 
 
 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Unistin ® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง  
(Strength) 

50 MG/ 50 ML INJ. 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ยาจะเข้าไปจับกับอะตอม
ไนโตรเจนต าแหน่งที่ 7 บนเบส Guanine ท าให้เกิดการ Cross-link ของ DNA 
ทั้งในสาย DNA เดียวกัน (Intrastrand cross-linking of DNA) และจับคนละ
สาย DNA (Interstrand cross-linking of DNA) ท าให้ยับยั้งการแบ่งตัวของ
เซลล์ มะเร็ง 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

  
Distribution: IV: Rapidly into tissue; high concentrations in 

kidneys, liver, ovaries, uterus, and lung 
Protein binding:>90% 

Metabolism: Non-enzymatic ; inactivated (in both cell and 
bloodstream) by sulfhydryl groups; ovalently 
binds to glutathione and thiosulfate 

Elimination: Initial: 14-49 minutes; Beta: 0.7 to 4.6 hours; 
Gamma: 24 to 127 hours 
Excretion: Urine (>90%); feces (minimal) 

  
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Testicular neoplasm, Bladder cancer, Prostatic cancer 
2. Ovarian neoplasm 
3. Head and Neck cancer 
4. Lung carcinoma 
5. Esophageal cancer 
6. Uterine and Neck cancer 
7. Gastric cancer    
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: None 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Auditory - Hearing impaired (31%) D 

Cardiovascular 

- Arterial thromboembolism * 
- Conduction disorder (left bundle branch 

block)* 
- Venous thromboembolism * 

E 
I, E 

 
E 

Dermatological 
- Alopecia 
- Rash (infrequent) 

E 
I, E 

Gastrointestinal 

- Diarrhea 
- Mucositis 
- Nausea, vomiting (100%) (early and 

delayed) 

E 
E 

I, E 

General - Fatigue      E 

Hematological 

- Hemolysis (Coombs positive) 
- Hemolytic uremic syndrome* 
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(30%) (may be severe; including anemia) 
- Thrombotic micro-angiopathy* 

E 
E 
E 
 
E 

Hepatobiliary 
- ↑ Amylase (infrequent) 
- ↑ LFTs (transient)* 

E 
E 

Hypersensitivity - Anaphylaxis* I 
Injection site - Injection site reaction* I 

Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s)  (↓K, Na, Ca, Mg, 
PO4; common) 

- Hyperuricemia (<1%) 
- SIADH* 

E 
  

I, E 
D 

Musculoskeletal - Muscle cramps E 
Neoplastic - Secondary malignancy (rare) L 

Nervous System 

- Dysgeusia 
- Leukoencephalopathy / PRES (rare) 
- Neurotoxicity (peripheral, autonomic, 

myelopathy, optic neuritis, vestibular 
toxicity) 

- Seizure (rare) 

E 
E, D 
D 
 
D 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Renal - Nephrotoxicity (36%) I, E 
Reproductive 
and breast 
disorders 
 

- Infertility L 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Respiratory - Hiccups (infrequent) E 

Vascular 

- Peripheral ischemia (Raynaud's 
syndrome*, with bleomycin, vinblastine ± 
cisplatin) 

- Vasculitis (cerebral arteritis)* 

D 
 
E 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Testicular neoplasm, Bladder cancer, Prostatic cancer:  
- 15-20 mg/m2 IV วันละครั้ง ฉีดติดต่อกัน 5 วันทุก 3 สัปดาห์ หรือให้ 

25-35 mg/m2 สัปดาห์ละครั้งแล้วแต่สภาวะของผู้ป่วย 
2. Ovarian neoplasm:  

- 50-70 mg/m2 IV ต่อครั้งทุก ๆ 4 สัปดาห์ หรือให้ตามสภาวะของผู้ป่วย 
3. Head and Neck cancer:  

- 10-20 mg/m2 IV วันละครั้ง ฉีดติดต่อกัน 5 วันทุก 3 สัปดาห์ หรือ 
- 50-70 mg/m2 สัปดาห์ละครั้ง แล้วแต่สภาวะของผู้ป่วย 

4. Lung carcinoma:  
- 70-90 mg/m2 IV วันละครั้งทุก ๆ 4 สัปดาห์ หรือ 
- 20 mg/m2 ต่อวันเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ทุก 3 สัปดาห์ แล้วแต่

สภาวะของผู้ป่วย 
5. Esophageal cancer:  

- 50-70 mg/m2 IV วันละครั้งทุก ๆ 4 สัปดาห์ หรือ 
- 15-20 mg/m2 ต่อวันเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ทุก 3 สัปดาห์ แล้วแต่

สภาวะของผู้ป่วย 
6. Uterine and Neck cancer:  

- 15-20 mg/m2 IV วันละครั้ง ฉีดติดต่อกัน 5 วันทุก 3 สัปดาห์ หรือ 
- 70-90 mg/m2 ทุก 4 สัปดาห์ แล้วแต่สภาวะของผู้ป่วย 

7. Gastric cancer:  
- 70-90 mg/m2 IV วันละครั้งทุก 4 สัปดาห์ 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ควรตรวจผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางหลอดเลือดด้วยสายตาเพ่ือหาอนุภาคและการ
เปลี่ยนสีก่อนท าการให้ยา  

2. ก่อนให้ยา Cisplatin ควรให้สารน้ า 1-2 ลิตรให้เพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่ามี
ปัสสาวะออกมากพอ อาจมี mannitol 12.5–25 mg ให้ร่วมกันยาเคมีบ าบ า 

3. ระยะเวลาการบริหารยาโดยการหยอดเข้าหลอดเลือดด าไม่ควรน้อยว่า 30 
นาที (ปกติ 3-6 ชั่วโมง) 

4. การบริหารยาในอัตราที่เร็วมากจะเพ่ิมผลข้างเคียงเรื่องไตและการได้ยิน  
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ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยไตเสื่อม  
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกกด  
- ผู้ป่วยที่มีภูมิไวเกินต่อยา Cisplatin    

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง ตับบกพร่อง กดการท างาน
ของไขกระดูก หรือการได้ยินผิดปกติ 

- ผู้ป่วยที่ได้รับยา Cisplatin ควรได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ และควรได้รับยา
ป้องกันคลื่นไส้อาเจียน  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D                    Mutagenicity: ใช่ 
Embryo toxicity: ใช่                        Genotoxicity: ใช่ 
Teratogenicity: ใช่                          Crosses placental barrier: ใช่ 
Breastfeeding: ไม่แนะน า                  Fertility effects: ใช่ 
ไม่แนะน าให้ใช้ยา Cisplatin ในหญิงตังครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดในระหว่างที่รับ
การรักษา และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากได้รับยา dose สุดท้าย และ 2 ปีใน
เพศชาย 

อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

Agent Effect Mechanism Management 
Renal excreted 
drugs (especially 
ifosfamide, high 
dose methotrexate , 
bleomycin) 

↓ renal clearance 
and increased t½; 
toxicities of these 
drugs may be 
enhanced 

↓ renal function 
caused by 
cisplatin 

ascertain renal 
function prior to 
giving potentially 
toxic renal-excreted 
drugs (such as other 
chemotherapy) and 
modify doses as 
necessary 

Nephrotoxic drugs 
(e.g. 
aminoglycosides 
amphotericin) 

↑ nephrotoxicity Additive 

Avoid or use with 
extreme caution 
during or shortly 
after cisplatin 
therapy (for 1-2 
weeks) 

Pyridoxine  
(high dose > 
300mg/m2) 

↓ efficacy when 
given with cisplatin 
and altretamine 

Unknown 

Avoid concomitant 
use with the 
combination of 
cisplatin and 
altretamine 

Ototoxic drugs (e.g. 
furosemide, 
ethacrynic acid) 

↑ ototoxicity Additive 

Avoid concomitant 
use; use furosemide 
if a diuretic is 
essential (may be 
less ototoxic than 
ethacrynic acid) 
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เอกสารอ้างอิง  
[1]. Unistin® (Cisplatin) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Cisplatin..Avialable: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 

[accessed 2017,October 1]. 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and at each cycle 
Renal function tests Baseline and at each cycle 
Electrolytes, including magnesium, 
sodium, potassium, 
phosphate and calcium. 

Baseline and at each cycle 

Audiogram Baseline Baseline and as clinically indicated 
Clinical toxicity assessment of 
infection, bleeding, nausea/vomiting, 
neurotoxicity, ototoxicity, arterial and 
venous thromboembolism 

At each cycle 

Audiogram Periodic 
Liver function tests Baseline and as clinically indicated 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution 

(package) 
- 

RT* Expiration date in 
packages, protect form light 

Open - - 

Dilute NSS, D5W 500-1000 ml 
7 day RT, 3 day RT when 

mixed with mannitol 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 
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Cytarabine 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Cytarabine 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Cytarabine® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) Solution 

ความแรง  
(Strength) 

100 mg/5 ml, 2000 mg/20 ml 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological 

action) 
      Cytarabine (เป็น pyrimidine nucleoside analogue) ออกฤทธิ์โดย
ยับยั้งการสังเคราะห์  deoxyribonucleic acid ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการ
สังเคราะห์ DNA  ของเซลล์มะเร็ง จึงส่งผลท าให้ เซลล์มะเร็งตายลง 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:  เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด าดังนั้นการดูดซึม    
                   ยามีค่าเท่ากับ 100% 
Distribution:  มีการกระจายไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย  ผ่าน blood-  
                    brain barrier (CSF level 40-50% of plasma Level) 
Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับได้ uracil arabinoside (ARA-U)   
                   เป็น Active metabolite 
Elimination:  ขับออกทางปัสสาวะประมาณ 80% ค่าครึ่งชีวิต 7-20 นาที IT  
                    2-6 ชั่วโมง 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Induction and maintenance of acute leukemia in adults and 
children 

2. Acute myelocytic leukemia 
3. Chronic myelogenous leukemia (blast phase) 
4. Acute lymphocytic leukemia 
5. Erythroleukemia 
6. Non-Hodgkin’s lymphoma (pediatric) 
7. Meningeal leukemia (intrathecal) 
8. Poor-risk, refractory and relapsed acute leukemia  
9. Hodgkin's lymphoma 
10.Burkitt's lymphoma 
11.Non-Hodgkin's lymphomas (adults) 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular Cardiomyopathy (high doses especially with 

cyclophosphamide) 
Pericarditis 

E 
 
E 

Dermatological Alopecia (>10%) (more common with high 
doses)  

E 
 

 Hand-foot syndrome (may be severe)  
Rash (>10%) (may be severe with 
desquamation)  
Skin hyperpigmentation (freckling) 

E 
E 
 
E 

Gastrointestinal Anorexia  
Colitis (1-10%; necrotizing- with high dose)  
Diarrhea (>10%)  
GI perforation (or ulcer, high dose)  
Mucositis (>10%)  
Nausea, vomiting (>10%)  
Typhlitis (<10%)  

E 
E 
E 
E 
E 
I E 
E 

General Flu-like symptoms (>10%) I E 
Hematological Myelosuppression ± infection, bleeding 

(>10%) 
E 

Hepatobiliary ↑ LFTs (>10%) (may be severe) 
Pancreatitis 

E 
E 

Hypersensitivity Drug reaction (type 1 - anaphylactoid, rare) I 
Injection site Injection site reaction (pain, inflammation - 

rare; thrombophlebitis) 
I E 

Metabolic / 
Endocrine 

Tumor lysis syndrome (rare) E 

Nervous System Dizziness  
Headache  
Leukoencephalopathy (paraplegia, 
arachnoiditis; with high dose or IT use) 
Peripheral neuropathy (or neuritis; high dose)  
 

E 
E 
E 
E 

Ophthalmic Conjunctivitis (with high doses)  
Other (>10%) (corneal toxicity - with high 
doses)  

E 
E 

Renal Renal failure E 
Respiratory Adult respiratory distress syndrome (ARDS) 

(>10%)  
(high doses) 
Dyspnea  
Pneumonitis  

E 
 
 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     

(Adverse reactions) 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ชั่วโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- Conventional dose: Induction therapy (acute non-lymphocytic 
leukemia ) ให้ร่วมกับยาต้านมะเร็งชนิดอ่ืน  100 mg/m2/day (วันที่ 1 -7) 
หรือ 100 mg/m2 ทางหลอดเลือดด าทุก 12 ชั่วโมง (วันที่ 1–7) 

- Height dose: 2-3 g/m2 IV infusion over 1-3 hours q 12 hours 2-6 
day อาจมีหรือไม่มียาเคมีบ าบัดชนิดอื่นร่วมด้วย  

- SC dose: โดยทั่วไป 20-100 mg/m2 ขึ้นกับข้อบ่งใช้ในการรักษาและข้อบ่ง
ใช้  

- Intrathecal use in meningeal leukemia: 5 mg/m2 ถึง 75 mg/m2

ขนาดยาที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 30 mg/m2 ทุก 4 วัน จนกระทั่งตรวจน้ าไขสัน
หลังเป็นปกติ 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- สามารถบริหารยา IV infusion, IM, SC or IT injection ได ้
- หากผสมยาในสารละลาย NSS หรือ D5W 50-100 ml ควรบริหารยาแบบ 

IV infusion over 15 – 60 minutes 
- หากผสมยาในสารละลาย NSS หรือ D5W 250 ควรบริหารยาแบบ IV 

infusion over 1-3 hours 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

 
ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา cytarabine หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับ 
 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรใช้ยา cytarabine อย่างระมัดระวังในผู้สูงอายุ 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatic หรือ renal impairment, pre-existing CNS, 

cardiovascular or pulmonary disease 
- หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Carcinogenicity: เป็นไปได้  
Embryotoxicity: เป็นไปได้ 
Teratogenicity: เป็นไปได้ 
Mutagenicity: เป็นไปได้ 
Excretion into breast milk: ไม่แนะน าให้ใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร  
Pregnancy category: D  ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิด
ในระหว่างที่รับการรักษา และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากได้รับยา dose สุดท้าย 
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อันตรกริยาระหว่างยา         
(Drug-Interaction) 

 
Agent Effect Mechanism Management 

Digoxin ↓ efficacy of digoxin ↓ absorption due 
to damage to 
intestinal mucosa 
by cytarabin 

Monitor levels 

Aminoglycosides ↓ aminoglycoside 
effect in vitro 

Unknown monitor levels 

flucytosine ↓ flucytosine effect Possible 
competitive 
inhibition of 
flucytosine 
uptake by fungi 

increase dose 
of 
flucytosine 

Cyclophosphamid
e 

Increased 
cardiomyopathy 
and sudden death 
with high 
dose cytarabine 
used for 
BMT conditioning 
regimens 

Additive Avoid with 
high dose 
cytarabine 

Methotrexate IT Increased risk of 
severe neurological 
effects when given 
with cytarabine IV 

Additive Avoid 
concomittant 
administration 

 

การติดตามทางคลินิก 
(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 

CBC 
Baseline and before each dose; 
more frequent as clinically 
indicated 

Renal function tests (including uric 
acid) 

Baseline and before each dose 

Liver function tests Baseline and before each dose 
Clinical assessment of GI, CNS, 
pulmonary, skin, ocular toxicity, 
infection and bleeding 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT* Expiration date in package 
Open - 7 day RT 
Dilute  NSS,D5W 50-1000 ml 24 hours RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 
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เอกสารอ้างอิง  
[1]. Cytosar® (Cytarabine) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph cytarabine .Avialable:     

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Dacabazine 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Dacarbazine 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Dacarbazine medec® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

powder 

ความแรง (Strength) 100, 200, 500 mg 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Decarbonize ถูก metabolite โดย cytochrome P450 ได้เป็นสารที่ออก
ฤทธิ์ N-demethlated species (HMMTIC และ MTIC)  ซ่ึง  MTIC จะไปท า
ปฏิกิริยา methylation กับ DNA (เติมหมู่ methyl ที่ต าแหน่ง O-6 และ N-7 ที่
ต าแหน่งของ guanine ท าให้  double strand ของ DNA แตกออก และเซลล์
เกิด apoptosis  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

Distribution: ภายหลังให้ยาทางหลอดเลือดด า Dacarbazine จะ
กระจายตัวอย่างรวดเร็วไปที่เนื้อเยื่อ ประมาณ 5% ของ
ยาจับกับ พลาสมาโปรตีน จนลนศาสตร์ของยาในพลาสมา
จะเป็นแบบbiphasic ค่าครึ่งชีวิตของยาในช่วงแรก 
(กระจายตัว)เพียง 20 นาที ค่าครึ่งชีวิตช่วงท้าย   
(terminal half-life) 0.5-3.5 ชั่วโมง 

Metabolism: ยา Dacarbazine ถูกเมตาบอไลต์ในตับผ่น cytochrome 
P450 เพ่ือให้อยู่ในรูปที่มี ฤทธิ์คือ N-demethlated 
species (HMMTIC และ MTIC)  MTIC จะถูกเมตา
บอไลต์ต่อไปได้ เป็น 5-aminoimidazole-4 –
carboxamide (AIC) ซึ่งไม่มีฤทธิ์ 

Excretion: ยา Dacarbazine ถูกเมตาบอไลต์ที่ตับเป็นส่วนใหญ่โดย
ผ่านกระบวนการ hydroxylation และ demethylation 
ส าหรับยาประมาณ 20-25 % ของยา Dacarbazine 
ทั้งหมดถูกขับออกทางไตในรูปเดิม  ผ่านทาง renal 
tubular secretion 

 
  

ข้อบ่งใช้ (Indication) 

1. ใช้เป็นยาเดี่ยว บรรเทาอาการในผู้ป่วย metastatic malignant 
melanoma  

2. ใช้ร่วมกับเคมีบ าบัดชนิดอื่น (เช่นสูตร ABVD) รักษา advanced Hodgkin's 
disease 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: High 
Extravasation Potential: Irritant                                          

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular ECG changes 

Flushing (facial) 
Hypotension (high doses > 850mg/m2) 

D 

Dermatological Dermatological Alopecia  
Photosensitivity (rare, more common with 
large single doses)  
Rash  

E 
I 
 
E 

Gastrointestinal Anorexia (>90%)  
Diarrhea (uncommon)  
Mucositis  
Nausea (>90%)  
Vomiting (>90%) 

E 
I 
E 
I 
I 

General Fatigue  
Flu-like symptoms (10%)  

E 
E 

Hematological Immunosuppression  
Myelosuppression (common)  

E 
E 

Hepatobiliary Hepatic necrosis  
↑ LFTs  
Other (allergic vasculitis - rare)  
Veno-occlusive disease (rare)  

E 
E 
E 
E 

Hypersensitivity Allergic reaction (Type 1 anaphylactoid- 
rare) 

I 

Injection site Injection site reaction (pain)  
Phlebitis (chemical)  

I 
I 

Nervous System Confusion  
Headache  
Paresthesia (facial)  
Seizure  

I 
E 
E 
I 

Ophthalmic Blurred vision E 
Organ site Side effect* (%) Onset** 

Renal Creatinine increased (rare)  
Renal failure (rare)  

E 
E 

Respiratory Adult respiratory distress syndrome (ARDS) 
(with fotemustine) 

E 

 * Rare หมายถึงอาจจะเกดิเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Intravenous: 200-250 mg/m² daily for 5 days Every 3-4 weeks 
Intravenous: 2-4.5 mg/kg daily for 10 days Every 3 weeks 
Intravenous: 375 mg/m² IV on days 1 and 15 (as in ABVD);  
                   every 4 weeks 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ 

Toxicity Action1 Dose 
Grade 3 (with fever or 
systemic infection) or Grade 
4 hematological toxicity 

Hold ↓ 25% 

Grade 3 non-hematological Hold ↓ 25%; discontinue if recur 
after 2 dose reductions 

Grade 4 non-hematological Discontinue Not applicable 
Before retreatment, major organ toxicities should recover to ≤ Grade 2, 
platelets ≥ 100 x 109/L, and ANC ≥ 1.5 x 109/L. 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ: ไม่มีค าแนะน าในการปรับขนาดยา
ตามการท างานของตับ 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต 

 

Creatinine Clearance (mL/min) Dose* 
>50 100% of dose 

30-50 75% of dose 
10-30 50% or discontinue 
<10 discontinue 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- Dacarbazine 100 mg เจือจางด้วย SWI 9.9 ml, Dacarbazine 19.7 mg 
เจือจางด้วย SWI 10 ml และ Dacarbazine 500 mg เจือจางด้วย SWI 
49.25 ml โดยความเข้มข้น 10 mg/ml ผสมในสารละลาย D5W หรือ NSS 
250-1000 ml บริหารยาโดย Infuse over 30 to 120 minutes.การหยด
ยาอย่างรวดเร็วอาจท าให้เกิดการระคายเคืองเส้นเลือดด าอย่างรุนแรง 

- สารละลาย dacarbazine ควรเตรียมและใช้ทันที และเนื่องจากยาไวต่อแสง 
ดังนั้น ระหว่างการให้ยาภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ให้ยาต่างๆ ต้องป้องกัน
แสง   

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

1. ผู้ป่วยที่มีภูมิไวเกินต่อยา    
2. หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร    
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะม็ดเลือดขาวต่ า และ/หรือเกล็ดเลือดน้อย    
4. ผู้ป่วยโรคตับหรือไตรุนแรง    

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

1. หากเป็นโรคหลอดเลือดด าอุดตัน ห้ามใช้ Dacarbazine    
2. หากการท างานของตับไตผิดปกติ ควรหยุดยาทันที    
3. มีฤทธิ์ระคายเคือง    
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: C  
Dacarbazine ต้องมีการคุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยา
ขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน 
Breast feeding: ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงที่ให้นมบุตร 

 
อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
Agent Effect Mechanism Management 

Interleukin-2 ↑ clearance Unknown Clinical significance 
isuncertain; 
increased 
dose ofdacarbazine 
may be required. 

levodopa ↓ response to 
levodopa 

Unknown Caution in patients 
stabilized on 
levodopa; 
dosage adjustments 
of 
levodopa may be 
required 
 

Agent Effect Mechanism Management 
Phenytoin, 
phenobarbital 
and other drugs 
inducing hepatic 
oxidase enzymes. 

↑ 
metabolism 
of 
dacarbazine 

Induction of 
hepatic 
microsomal 
enzyme 
oxidation 
system 

Caution; monitor 
carefully 

CYP1A2 inhibitors 
(e.g., atazanavir, 
ciprofloxacin, 
fluvoxamine) 

↓ 
metabolism 
of 
dacarbazine 

Inhibition of 
CYP1A2 
enzymes 

Caution; monitor 
carefully and 
consider 
therapy 
modification. 

CYP2E1 inhibitors 
(e.g., ritonavir, 
fluoxetine) 

↓ 
metabolism 
of 
dacarbazine 

Inhibition of 
CYP2E1 
enzymes 

Caution; monitor 
carefully and 
consider 
therapy 
modification. 

Mercaptopurine 
allopurinol, 
azathioprine 

↑ toxicity Dacarbazine 
inhibits 
xanthine 
oxidase 

Theoretical risk; 
monitor carefully 
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การติดตามทางคลินิก 
(Clinical Monitoring) 

 

Monitor Type Monitor Frequency 
Renal function tests Baseline and periodic 
Liver function tests Baseline and periodic 
CBC Baseline and regular 
Clinical toxicity Aassessment (including GI, 
infection, bleeding, skin) 

At each visit 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
รูปแบบยา solution Stability 
Vial of Powder  - Ref (Expiration date in package) 
Open  48 hours) Ref 
Dilute  NSS,D5W 250-1000 ml 24 hours Ref เก็บพ้นแสง 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°)\ 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Dacabazine medac ® (Dacarbazine) package insert.  
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Dacabazine Available: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Dactinomycin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Dactinomycin 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Daclilon 0.5 ® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง  
(Strength) 

0.5 mg 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA โดยยาเข้าไปแทรก (intercalate) ที่
ต าแหน่งเบส base guanine ของสาย DNA นอกจากนี้ สามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง
การสังเคราะห์ DNA โดยท าให้เกิด cross-link ระหว่างสาย DNA (Inter strand 
crosslink) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

  
Distribution: สามารถกระจายตัวเข้าสู่เซลล์ได้ดี โดยเฉพาะเข้าสู่ Bone 

marrow หรือเซลล์มะเร็งและผ่านรกได้ แต่ไม่สามารถผ่าน
เข้าสู่ Blood Brain Barrier ได ้

Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับน้อยเนื่องจากยาสามารถกระจาย
เข้าสู่เซลล์ได้ดี 

Elimination:   Half-life ประมาณ 36 ชั่วโมง  
Excretion: ประมาณ 30% ขับออกทางปัสสาวะและ         
อุจาระ ภายใน 1 สัปดาห์ 

   
ข้อบ่งใช้          

(Indication) 
1. Germ cell  CA First-line CMT  
2. Gestational trophoblastic neoplasia 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: High 
Extravasation Potential: Vesicant 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Flushing (face, torso) I 
Dermatologica - Alopecia (rare, mild-moderate)  

- Radiation recall reaction  
- Rash  
- Skin hyperpigmentation (in previous 

irradiated areas) 

E 
I 

I, E 
D 
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Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Abdominal pain  

- Anorexia  
- Diarrhea (30%)  
- Mucositis (30%) (may be severe)  
- Nausea, vomiting 

I 
I 
E 
E 
I 

General - Fatigue 
- Fever, chills 

I, E 
I 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(may be severe) 

E 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(may be severe) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (may be severe)  
- Veno-occlusive disease (rare)  

E 
E 

Hypersensitivity - Allergic reaction I 
Injection site - Injection site reaction (pain) I 
Metabolic / 
Endocrine 

- ↓ Ca (rare) I 

Musculoskeletal - Myalgia E 
Neoplastic - Secondary malignancy (rare) L 
Respiratory - Pneumonitis (rare) E, D 
              * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
              ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
      E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
      D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
                L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- ขนาดยา 300 microgram/m2 IV day 1-5  ทุก 28 วัน จ านวน 3-6-รอบ  
- ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ: หยุดยาเมื่อเกิดอาการ stomatitis, diarrhea หรือ 

severe myelosuppression  
- การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน

ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
- การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ: ไม่มีค าแนะน าให้ปรับขนาดยาใน

ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่องอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสามารถ
พิจารณาปรับขนาดยาลง 33 – 50% ในผู้ที่มีภาวะ Hyperbilirubinemia  

 -  
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ละลายยาด้วย Sterile water for injection ในปริมาตร 1.1 ml เพ่ือให้ได้
สารละลายสีทองที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.5 mg/ml 

2. บริหารยาผ่านทางหลอดเลือดด าโดยผสมยาในสารละลาย 5% dextrose in 
water หรือ Normal Saline 50 ml IV free flow หลังจากบริหารยาเสร็จ
พิจารณาให้ Flush สายด้วย 5% dextrose in water หรอื Normal 
Saline 5-10 ml 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยา Dactinomycin 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

ระมัดระวังยารั่วออกนอกเส้นเลือดขณะบริหารยา (Extravasation)  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D  
Breast-feeding: contraindication  
ควรมีการคุมก าเนิดในระหว่างที่รับการรักษา และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจาก
ได้รับยา dose สุดท้าย 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
Agent Effect Mechanism Management 

Radiation ↑ toxicity radio sensitizer Caution 
Halogenated 
inhalation 
anesthetics  
(e.g., enflurane, 
halothane) 

↑ 
hepatotoxicity 

Additive Caution 

    
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
รูปแบบยา Solution Stability 

Vial of powder   - RT* Expiration date in package 
Reconstitution   - 
Dilute  NSS or D5W 50 ml  24 hours Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 
 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Fytosid ® (Etoposide) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph.Etoposide.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Docetaxel 

   
ชื่อสามัญ            

(Generic name) 
Docetaxel 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Docetaxel® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution (1 ml, 4 ml) 

ความแรง  
(Strength) 

20 mg/ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Docetaxel เป็นยาในกลุ่ม taxane ที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับ tubulin ซึ่ง
เป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของ microtubules ท าให้ไม่เกิดการแบ่งเซลล์ใน
ระยะ M phase และท าให้เซลล์ตายในที่สุด 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

  
Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด าดังนั้นการดูด

ซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 
Distribution: Vd 113 L Plasma protein binding 95% และยาสามารถ

ผ่าน Blood brain barrier ได้ 
Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับโดย cytochrome P450 (CYP 

3A4) 
Elimination:   ยาและ metabolite ของยาถูกขับออกทางน้ าดี ขับออกทาง

ปัสสาวะ 5-6% (ในรูป unchanged drug) ขับออกทางอุจา
ระ 80% (ใน 48 ชั่วโมงแรก ในรูป Metabolite) ค่าครึ่งชีวิต 
11 ชั่วโมง Clearance 21 L/min/m2 สัมพันธ์กับการ
ท างานของตับ 

  
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

 
1. Breast cancer 
2. Non-small cell lung cancer (NSCLC) 
3. Gastric adenocarcinoma 
4. Head and neck cancer  
5. Prostate cancer 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organ Site Side Effect* (%) Onset** 

Cardiovascular - Arrhythmia (2%)  
- Arterial thromboembolism* 
- Cardiotoxicity (<1%)  
- Hypertension (2%)  
- Venous thromboembolism *  

I 
E 
I 
I 
E 

Dermatological - Alopecia (76%) (rarely permanent)  
- Hand-foot syndrome *  
- Nail disorder (31%) (severe 3%)  
- Radiation recall reaction and 

injection site recall reaction 
- Rash (48%) (5% severe)  

E 
 
E 

E, D 
E 

E, D 

Gastrointestinal - Colitis (rare, may be severe)  
- Diarrhea (39%) (may be severe)  
- GI obstruction *  
- GI perforation *  
- Mucositis (42%) (severe 6%)  
- Nausea, vomiting (39%)  

E 
E 
E 
E 
E 
I 

General - Fatigue (62%) (severe 13%)  
- Fluid retention (47%) (with pre-

medication; severe 7%)  

E 
I, D 

Hematological - Disseminated intravascular 
coagulation * 

- Myelosuppression ± infection, 
bleeding (75%) (severe)  

E 
 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (<5%) (may be severe) E 
Hypersensitivity - Hypersensitivity (21%) (severe 4%) I 
Injection site - Injection site reaction (6%) I 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (19%) E 
Neoplastic - Leukemia (secondary) (AML, ADS) D 
Nervous System - Cognitive disturbance * 

- Neuropathy (49%) (severe 4%)  
- Seizure *  
 
 

E 
E 
D 

Ophthalmic - Cystoid macular edema 
- Eye disorders (transient visual 

disturbance*)  
- Other (lacrimal duct obstruction)  
- Watering eyes  

E 
E 
 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Renal - Renal failure (concurrent 

nephrotoxic drugs)* 
E 

Respiratory - Adult respiratory distress syndrome 
(ARDS)* 

- Dyspnea (5%) (with prednisone in 
prostate cancer)  

- Pneumonitis (rare, also reported in 
combination with radiotherapy) 

E 
 
E 
 
E 

          * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
             L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Breast cancer (Chemotherapy of choice) 
- Early stage 75 mg/m2 IV day 1 ทุก 21 วัน จ านวน 4 รอบ 
- Metastatic 75 – 100 mg/m2 IV day 1 ทุก 21 วัน จ านวน 6 รอบ 

2. Non-small cell lung cancer (NSCLC) 
- Stage IIIB & IV Second-line chemotherapy 60 – 75 mg/m2 IV 

day 1 ทุก 21 วัน จ านวน 4- 6 รอบ 
3. Prostate cancer (CMT of choice) 

- ระยะ CRPC 60–75 mg/m2 IV day 1 ทุก 21 วันจ านวน 6 รอบ  
 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ 

Toxicity (worst in previous cycle) Docetaxel dose* 
Febrile neutropenia / Grade 4 ANC≥ 7 d 75% 
Grade 3 skin/ neuro/ major organ/ 
non-hematologic toxicity 

75% 

Any occurrence of cystoid macular 
edema 

Hold and investigate; refer 
patient promptly an ophthalmic 
examination. Discontinue if 
confirmed. 

Grade 4 skin/neuro/major organ/ 
non-hematologic toxicity OR 
Recurrence of Grade 3 toxicity after 
prior dose reduction 

Discontinue 

 
 
การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

AST and/or 
ALT 

 Alkaline 
Phosphatase 

Bilirubin Docetaxel dose 

> 1.5 X ULN AND > 2.5 x ULN  Do not treat. 
Discontinue if 

treatment already 
started. 

> 3.5 x ULN OR > 6 x ULN  
Any  Any > ULN 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: การปรับขนาดยาตามการท างานของ
ไต ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ละลายกับ Sterile water for injection หรือ 0.9% Normal Saline 250 
mL เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.3-0.74 mg/ml ยา Docetaxel ที่น ามาผสมใน 
0.9% Normal Saline จะมีความคงตัวที่ 4 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง  

2. ระวังการเกิดฟองขณะผสมยา    
3. ควรมีการตรวจส่องดูด้วยสายตา เพื่อหาผงแปลกปลอม หรือการเปลี่ยนสีที่

ผิดปกติของสารละลายก่อนการบริหารยา ในทุกขั้นตอนของการผสมใน
ภาชนะต่างๆ ทุกครั้ง ถ้าสารละลายไม่ใส หรือมีตะกอน ไม่ควรน าไปใช้ ยาที่
ผ่านการละลายให้ได้ความเข้มข้นพร้อมใช้ ควรบริหารยาให้เสร็จภายใน 1 
ชม. ภายใต้อุณหภูมิห้อง (ต่ ากว่า 25 °C) และแสงปกติ 

4. หากสารละลายเข้มข้นของยา สารละลายของยาที่ท าการเจือจางในขั้นตอน
แรก หรือ สารละลายที่เจือจางในข้ันตอนสุดท้ายที่พร้อมให้ผ่านทางหลอด
เลือดด า มีการสัมผัสผิวหนัง ให้ท าการล้างผิวที่สัมผัสยาด้วยสบู่และน้ า
สะอาดปริมาณมากๆ ทันที หากมีการสัมผัสผิวส่วนที่เป็นเยื่อเมือก ให้ล้าง
ด้วยน้ าสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที    

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunosuppression) และ/หรือ มี
ภาวะกดไขกระดูก 

- ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยา Docetaxel หรือ Polysorbate 80 

ข้อควรระวัง
Warning/precaution 

- การค่ังของน้ าเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อ cumulative dose > 400 mg/m2  
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกรณีท่ีค่า bilirubin เกินค่า upper limit of normal 

(ULN)  
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกรณีท่ีค่า AST และหรือ ALT > 1.5 เท่าของ ULN  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category : D            Embryo toxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่                        Mutagenicity: ใช่ 
Genotoxicity: ใช่                            
Breastfeeding: ห้ามใช้  
Fertility effects: Probable 
      ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา Docetaxel ต้องมีการ
คุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
Agent Effect Mechanism Management 

CYP3A4 inhibitors 
(e.g. ketoconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or 
juice from 
grapefruit, Seville 
oranges or 
starfruit) 

↑ docetaxel 
exposure (up to 
2.2 x) and toxicity 

↓ metabolism of 
docetaxel 

Avoid concomitant 
use consider 
docetaxel dose ↓  if 
must use 
together (50% for 
strong inhibitors) 

Substrates or 
inducers of 
CYP3A4 (e.g. 
cyclosporine, 
nifedipine, 
troleandomycin, 
orphenadrine, 
testosterone, 
midazolam) 

↓ docetaxel 
exposure 

Alteration of 
docetaxel 
pharmacokinetics 

Caution 

Epirubicin ↑ systemic 
exposure to 
epirubicin or its 
metabolites. 
May be schedule 
dependent. 

Docetaxel (or 
polysorbate 80) is 
suggested to 
interact 
with epirubicin 
metabolism 
and/or 
excretion 

Caution if used in 

combination; give 
epirubicin first 

Sorafenib ↑ docetaxel 
exposure 

Unknown Caution; monitor for 
toxicity 

CNS depressants 
(e.g. 
benzodiazepines, 
opioids) 

↑ risk of CNS 
depression 

Additive due to 
ethanol 
in docetaxel 
formulations 

Caution; monitor for 
intoxication during 
and after infusions 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Liver function tests Baseline and regular 
Clinical toxicity assessment of infection, bleeding, 
neurotoxicity, fluid retention, hypersensitivity, 
lethergy, cutaneous reactions, thromboembolism, 
cardiovascular, musculoskeletal pain, ophthalmic, 
GI or respiratory effects 

At each visit 
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เอกสารอ้างอิง  

[1]. Docetaxel® (docetaxel) package insert . 
[2]. Docegrix® (docetaxel) package insert . 
[3]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[4]. Drug Monograph.Etoposide.Avialable:   

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1] 

  

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT* Expiration rate in package 
Solution  SWI เหลือจากการใช้ ท้ิงภายใน 1 วัน 
Dilute  NSS 250 ml 4 hour RT* 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 
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Doxorubicin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Doxorubicin  
 
 
 
 
 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Adrim® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง (Strength) 50mg/25ml vial 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological 

action) 

     ยาจะแทรกเข้าไปในเกลียวของ DNA ท าให้เกิดการยับยั้งการสร้าง DNA และ 
RNA ยายังจับกับ Topoisomerase II (Topo II) และ DNA เป็น Tripartite 
complex ที่ยับยั้งการท าหน้าที่ DNA re-ligation ของ TopoII ท าให้เกิดการ
แตกหักของสาย DNA ชักน าให้เกิด Apoptosis นอกจากนี้ ยาท าให้เกิด Free 
radical คือ Semiquinone free radicals และ Oxygen free radicals ที่เป็น
พิษต่อเซลล์โดยการจับกับ DNA 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยาถูกท าลายในระบบทางเดินอาหาร นิยมให้ทางหลอดเลือดด า  
Distribution: ยามีการกระจายตัวจากกระแสเลือดเข้าสู่ เนื้อเยื่อได้อย่าง

รวดเร็ว โดยมีค่าครึ่งชีวิตการกระจายตัวประมาณ 5 นาที และ
มี Vd 20-30 L/kg มีค่า protein binding 74-76% และไม่
สามารถผ่าน Blood brain barrier ได้ 

Metabolism: Doxorubiicin ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ ได้ Doxorubicinol  
Elimination:   Half-life ที่ 1-3 ชั่วโมง Clearance 8-20ml/min/kg และถูก

ขับออกผ่านทางน้ าดี 40-50%, ทางปัสสาวะ 5-12% 

 



ห น้ า  | 110 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Acute lymphocytic leukemia 
2. Acute myeloblastic leukemia 
3. Bladder cancer (intravenous and intravesical) 
4. Breast cancer/sarcoma 
5. Gastric cancer 
6. Head and neck cancer, squamous cell 
7. Hodgkin’s lymphoma 
8. Lung cancer (small cell and non-small cell) 
9. Neuroblastoma 
10. Non-Hodgkin’s lymphomas 
11. Osteogenic sarcoma 
12. Gynecologic cancer/sarcoma 
13. Sarcoma, soft tissue 
14. Testicular cancer 
15. Thyroid cancer 
16. Wilms’ tumour 
17. Adrenocortical cancer 
18. Neuroendocrine tumour 
19. Hepatocellular cancer 
20. Renal cell cancer 
21. Multiple myeloma 
22. Thymoma 
23. Unknown primary tumour 
24. Small cell carcinomas 
25. Ewing's sarcoma 

 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Moderate (< 60 mg/m2) 
Extravasation Potential: Vesicant 
 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (transient; bundle branch/AV 

block, ST changes) 
- Myocarditis (also pericarditis)  
- Venous thromboembolism (rare) 

I, E 
 

E, D 
E 

Dermatological - Alopecia (complete in most patients)  
- Hand-foot syndrome  
- Photosensitivity  
- Radiation recall reaction *  
- Rash 
- Skin hyperpigmentation (also mucosa) 

E 
 
E 

I, E 
I, E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     

(Adverse reactions) 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Anorexia  

- Diarrhea (may be severe)  
- Mucositis  
- Nausea, vomiting 

I, E 
I, E 
E 

I, E 
Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 

(may be severe) 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs E 
Injection site - Hypersensitivity * 

- Infusion related reaction (doxorubicin 
flare – histamine release; skin rash, fever, 
chills) 

- Phlebitis (chemical) 

I, E 
 
 
 
I 

Metabolic / 
Endocrine 

- Hyperuricemia (during periods of active 
cell lysis) 

I 

Neoplastic - Leukemia (secondary) (3%) L 
Ophthalmic - Conjunctivitis * 

- Watering eyes * 
E 
E 

Reproductive and 
breast disorders 

- Infertility D, L 

Urinary - Cystitis (chemical, with bladder 
instillation) 

- Urine discoloration (red, for 1-2 days) 

I, E 
 
I 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 

- ขนาดการรักษาขึ้นกับแบบแผนการรักษา (protocol) ที่ผู้ป่วยใช้ในการรักษา 
โดยขนาดยาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการด าเนินไปของโรค การตอบสนองและยาอ่ืนๆ
ที่ผู้ป่วยใช้ร่วมกัน และตามแนวทางการรักษา(Guidelines) จะพิจารณาขนาด
ยาร่วมกับค่าของเม็ดเลือดขาว (white blood cell count) 

- ขนาดยาอาจจะถูกลดและ/หรือเลื่อนการรักษาออกไปก่อน ในผู้ป่วยที่มี ภาวะ
กดไขกระดูก(bone marrow depression) เนื่องจาก cytotoxic/ radiation 
therapy 

- ยา Doxorubicin นิยมให้ร่วมกับยา cytotoxic ตัวอ่ืนๆ 
Adults 

Intravenous: - ทุก 1 สัปดาห์ : 10-20 mg/m2 bolus 
 - ทุก 3 สัปดาห์ : 60-75 mg/m2 bolus 
 - ทุก 4 สัปดาห์ : 20-30 mg/m2/day bolus 3 วัน

ติดต่อกัน 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 

Intravesical: - ทุก 1 สัปดาห์ : 50-80 mg ผ่าน bladder instillation 
ค้างไว้ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น เดือนละครั้ง 

Maximum lifetime dose:* 
 3-weekly regimen Weekly regimen 

Cardiac risk factors 400 mg/m2 550 mg/m2 
No cardiac risk factor 550 mg/m2 700 mg/m2 

 
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นตามปริมาณยา Doxorubicin 
ดังนี้  

ขนาดยาสะสม doxorubicin (mg/m2) % Cardiotoxicity 
400 5% 
550 26% 
700 48% 

 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ: Suggested dose levels: 75, 60, 50, 40 mg/m2. 

Worst Toxicity / Counts in Prior Cycle 
Doxorubicin Dose for 

Next Cycle 
Febrile Neutropenia / Thrombocytopenic 
bleeding / ANC grade 4 ≥ 7 days ↓ 1 dose level* 

Cardiotoxicity** Discontinue 
Grade 3 related organ ↓ 1 dose level* 
Grade 4 related organ Discontinue 
*Do not start new cycle until organ toxicity ≤ grade 2, platelets ≥ 100 x 109/L 
and ANC  1.5 x 109/L 
**including any signs and symptoms of heart failure, greater than 10% decline in 
LVEF to below the lower limit of normal, a greater than 20% decline in LVEF 
from any level, or LVEF ≤ 45%. Dosage with 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ท างานของตับบกพร่อง  

Bilirubin (μmol/L) AST/ALT % Usual Dose 
1-2x ULN 50% - 50% 

2-4x ULN ± 5-10 x ULN 25% 
4-10xULN ± > 10 x UL Omit  
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. การบริหารยานี้ควรฉีดเข้าสู่สายยางที่มีสารละลาย (5% Dextrose in water, 
Normal Saloine) ไหลผ่านสะดวกเข้าสู่หลอดเลือดด าขนาดใหญ่ 

2. การฉีดควรใช้เวลา 3-10 นาที เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด thrombosis หรือ 
extravasation 

3. ไม่ควรผสม Doxorubicin กับยาอื่นๆ ทีม่ีข้อมูลไม่เพียงพอในเรื่อง 
Compatibility, ตกตะกอนเมื่อผสมกับยา fluorouracil และ heparin 

4. หลีกเลี่ยงการผสมหรือสัมผัสกับสารละลายที่เป็นด่าง เพราะอาจท าให้ยา 
เกิดปฏิกิริยา hydrolysis ได้ 

5. ถ้าฉีดแรงเกินไปอาจเกิดผิวหนังบริเวณท่ีฉีดแดง, หน้าแดงได้ ควรลดอัตราเร็วใน
การฉีดถ้ามีการรั่วของยาออกนอกหลอดเลือดจะเกิดอาการแสบบริเวณท่ีฉีดควร 
หยุดยาทันที แล้วเปลี่ยนต าแหน่งของการบริหารยา 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ผู้ที่แพ้ยา Doxorubicin หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ รวมถึง anthracyclinesและ 
anthracenediones อ่ืนๆ เช่น epirubicin, daunorubicin,mitoxantrone 
หรือ mitomycin C 

- Persistent myelosuppression ที่เกิดจากการได้รับเคมีบ าบัดหรือการฉาย
รังสี 

- ผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่องรุนแรง 
- ผู้ที่มีจ านวน Baseline neutrophil <1500/mm³ 
- ผู้ที่มีภาวะ severe myocardial insufficiency, arrhythmias หรือมีประวัติ 

cardiac disease หรือ recent myocardial infarction 
- ผู้ที่เคยได้รับยาdoxorubicin, daunorubicin, idarubicin หรือ 

anthracyclines ตัวอ่ืนๆ ในขนาดสะสมสูงสุดมาก่อน 
- หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนที่มีชีวิต (live vaccine) เพราะอาจท าให้เกิดการติดเชื้อ

รุนแรงในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ าได้ 
- หลีกเลี่ยงการใช้ Doxorubicin ภายใน 27 สัปดาห์หลังจากได้รับยา 

traztuzumab 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ขณะให้ยา หากมีการรั่วอาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรุนแรงจนท า
ให้เนื้อเยื่อตายได้ 

- ระวังการใช้ในเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง หรือผู้ที่ได้รับ
การรักษาด้วยการฉายรังสีร่วมด้วย 

- อาจท าให้เกิด tumorlysis syndrome และ hyperuricemia ได้ 

หญิงต้ังครรภ์/ให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D 
Embryotoxicity: เกิดข้ึนได้  
Excretion into breast milk: ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร 
Fertility effects: เกิดข้ึนได้ อาจกลับมาเป็นปกติในบางราย  
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Barbiturates 

↓ therapeutic effects of  
doxorubicin 

monitor if barbiturates 
initiated or 
discontinued 

Cyclophosphamide exacerbation of 
cyclophosphamide induced 
hemorrhagic cystitis, additive 
cardiotoxicity 

Caution; may need to 
modify doxorubicin 
dose 
 

Digoxin ↓ digoxin levels; 
interaction may occur 
several days after 
treatment 

monitor digoxin 
levels and patient 

Mercaptopurine ↑ hepatotoxicity monitor 
Quinolones ↓ antimicrobial effects of 

quinolones 
monitor, may need to 
modify dose of 
quinolones 

Cytarabine typhlitis Treat approprvetely 
Streptozocin ↑ toxicity of doxorubicin Caution 
Zidovudine ↓ effect of zidovudine Avoid 
Stavudine ↓ effect of stavudine Avoid 
Radiation ↑ toxicity monitor 
Trastuzumab 

↑ cardiotoxicity 

Avoid anthracycline 
based Therapy for up 
to 27 weeks after 
stopping 
trastuzumab 

vincristine seizures Caution 
Paclitaxel followed 
by doxorubicin ↑neutropenia and stomatitis 

use paclitaxel after 
doxorubicin 

Dactinomycin ↑ radiation recall 
pneumonitis 

Caution 

Phenytoin ↓ phenytoin levels Caution, check levels 
Cyclosporine ↑ doxorubin plasma level 

up to 55%, hematologic 
and neuro toxicity 
reported 

Caution; avoid if 
possible 

Calcium channel 
blockers ↑ cardiotoxicity Avoid 

High dose 
progesterone 

↑ hematologic toxicity Cautio 

Sorafenib 
↑ doxorubicin toxicity 

Caution; combination 
not indicated 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
P-glycoprotein 
inhibitors (e.g. 
quinidine, 
verapamil, 
cyclosporine) 

↑ doxorubicin toxicity Caution; monitor 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline and regular 
Cardiac function tests (Echo, RNA and/or MUGA scans) 
for all patients with cardiac risk factors (including prior 
trastuzumab or patients above threshold dose levels) 

Baseline and 
periodic 

CBC Baseline and regular 
Clinical toxicity assessment for stomatitis, 
nausea,vomiting, injection-site reactions, skin and 
cardiac symptoms 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
รูปแบบยา solution Stability 

Vial of solution - RT* Expirationdate in pagkage 
Open - 14 day Ref** 
Dilute  NSS,D5W50-100 ml 7 day Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Doxorubin®(Doxorubicin)package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Doxorubicin .Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2017,October 1]. 
[4]. Swain SM, Whaley FS, Ewer MS. Congestive heart failure in patient treated with doxorubicin: a retrospective 

analysis of three trials. Cancer.2003;97(11):2869-79. 
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Fluoriuracil 
 

ชื่อสามัญ             
(Generic name) 

Fluoriuracil  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

5- Fluoriuracil 

รูปแบบยา            
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง (Strength) 1000 mg/20 ml 

การออกฤทธิ์
(Pharmacological action) 

     Fluorouracil เป็น fluorinated pyrimidine antimetabolite เมื่ออยู่
ภายในเซลล์จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ ในรูปที่ออกฤทธิ์ ได้  คือ fluorouridine 
monophosphate (FdUMP) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA โดยยับยั้ง 
thymidylate synthetase และยับยั้งการสร้าง thymidine ผลต่อ RNA (เข้า
ไปที่ RNA และยับยั้ง RNA ) เกิดขึ้นเมื่อให้ยาแบบ IV bolus Fluorouracil 
ออกฤทธิ์จ าเพาะต่อเซลล์ในระยะ S-phase 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Bioavailability Oral: 28-100% 
Topical: Insignificant (<5-10%) 

Distribution: กระจายไปในส่ วนของน้ า ในร่ า งกาย โดย  passive 
diffusion สามารถผ่าน placenta ได้ ระดับยาจะสูงและ
คงอยู่ใน malignant effusions และยาผ่าน blood brain 
barrier ได้ ยาผ่าน PPB 10 % 

Metabolism: ยาถูกเปลี่ยนในรูปที่ออกฤทธิ์ในเซลล์เป้าหมาย 80% ของ
ยาที่ให้และถูกท าลายที่ตับโดย dihydropyrimidine 
dehydrogenase (DPD) และได้ Active metabolites 
ได้แก่ FdUMP, FUTP และ DdUTP 

Elimination: 15–20% ขับออกทางปัสสาวะภายใน 6 ชั่วโมงหลังบริหาร
ยา10% จะขับออกทางปัสสาวะในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
ค่าครึ่งชีวิต 8–14 นาที เมื่อบริหารผ่านทางหลอดเลือดด า 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Breast cancer (adjuvant/palliative) 
2. Gastrointestinal cancer (adjuvant/palliative colorectal, gastric, 

pancreatic) 
3. Genitourinary cancer (bladder, prostate) 
4. Head and neck cancer 
5. Gynecological (ovarian) 
6. Premalignant keratosis (topical) 
7. Superficial basal cell carcinoma (topical) 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Low 
Extravasation Potential: Irritant 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia  

- Arterial thromboembolism  
- Cardiotoxicity*   
- ECG changes (69%) (asymptomatic)  
- Venous thromboembolism 

I 
E 
D 
I 
E 

Dermatological - Alopecia (mild)  
- Erythema (including necrosis, with 

topical application)  
- Hand-foot syndrome  
- Nail disorder  
- Photosensitivity  
- Radiation recall reaction* 
- Rash (extremities, sometimes on trunk)  
- Skin hyperpigmentation 

E 
I, E 

 
E 
E 
E 
I 
E 
E 

Gastrointestinal - Anorexia  
- Diarrhea (may be severe)  
- Mucositis (may be severe) 
- Nausea, vomiting 

E 
E 
E 
I 

Hematological - Hemolysis 
- Immunosuppression  
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(very common) 

E 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (rare, may be severe) D 
Hypersensitivity - Hypersensitivity* I 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Injection site - Vein discolorations I 
Nervous System - Ataxia (rare, may persist following 

discontinuation of treatment) 
- Confusion Leukoencephalopathy* 
- Optic neuritis 

E, D 
 

E, D 
E, D 

Ophthalmic - Eye disorders (tear duct fibrosis, 
conjunctivitis-rare) 

I E L 

              * "Rare" = อาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
      ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
      E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
      D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
      L = late (เดือน ถึง ปี)  
 



ห น้ า  | 118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 
1. IV bolus: - q 4 week: 425 mg/m2 day x 5 days 

- q 4 week: 500-600 mg/m2 days 1 & 8 
2. IV infusion: - q 3 week: 200 mg/m2/day on days 1-21 as 

continuous infusion 
- q 3-4 week: 750-1000 mg/m2/day x 4-5 

days as continuous infusion 
- q 2 week: 600 mg/m2/day x 22 hours on 

days 1 and 2 
- q 2 week: 2400 mg/m2 x 46 hours starting 

on day 1 
3. Topical: Twice daily: x 1-4 weeks. Stop when erosion 

evident, usually 2-4 weeks. Allow 1-2 months 
for healing. Total area treated at one time 
should not exceed 500 cm2  

ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษ  
Toxicity or Counts (x 109/L) During Cycle For Next cycle 
Platelets <80x103/L or  
ANC <1.5x103/L 

Hold May consider ↓ 

Bleeding, febrile neutropenia Hold ↓ by 25% 
≥ grade 3 GI Hold ↓ by 25% 
CNS Hold ↓ by 25% 
Cardiac Hold Consider discontinuing 
หมายเหตุ: ภายหลัง Hold ยา จะเริ่ม start ยาใหม่เมื่อ ANC ≥ 1.5 x 109/L , 
platelets ≥ 100 x 109/L and organ toxicity ≤ grade 2. With severe toxicity, 
consider testing for DPD deficiency prior to rechallenge. 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 

Bilirubin/AST/ALT Fluorouracil (% previous dose) 
< 2 x ULN and 3-5 x ULN 75 % 
2-4 x ULN  or 5-10 x ULN 50-75% 
≥ 4 x ULN or ≥ 10 x ULN Discontinue 

 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

     IV Push or Intermittent Infusion โดยให้ slow push ผ่านน้ าเกลือที่ให้ 
free-flowing IV (5% Dextrose, Normal Saline) อาจผสมกับ 50-250 ml 
(5% Dextrose, Normal Saline) และ infuse over 15-30 นาที  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วย poor nutritional state 
- ผู้ป่วย depressed bone marrow function (prior pelvic 

irradiation/marrow infiltration)   
- ผู้ป่วย potentially serious infections 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา fluorouracil หรือส่วนประกอบในตัวยา  
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ข้อควรระวัง
(Warning/Precaution) 

- ระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วย recent major surgery  
- ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับและไตบกพร่อง  
- ผู้ป่วย DPD deficiency 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: D                 Mutagenicity: Yes 
Embryo toxicity: Yes                    Teratogenicity: Yes 
Crosses placental barrier: Yes       Breastfeeding: Contraindicated 
Fertility effects: Probable 
     ควรใช้วธิีคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมระหว่างที่ได้รับยาและหลังได้รับยาครั้ง
สุดท้าย อย่างน้อย 6 เดือน 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Allopurinol ↓ toxicity of fluorouracil Caution 

Mitomycin 

↑ incidence of 
hemolyticuremic 
syndrome with long term 
usage 

Caution 

Cimetidine ↑ serum concentrations of 
fluorouracil 

Observer for increased 
toxicity of fluorouracil 

Leucovorin ↑ cytotoxic and toxic 
effects of fluorouracil 

some protocols are 
designed to take 
advantage of this effect;   
monitor toxicity closely 

Metronidazole 
 
 

↑ serum concentration 
and/or toxicity of 
fluorouracil 

monitor for increased 
toxicity of fluorouracil 

Phenytoin ↑ phenytoin levels and 
toxicity 

Monitor phenytoin 
levels and patient 

Thiazide 
diuretics ↑myelosuppression 

consider an alternative 
antihypertensive 

warfarin ↑ effects of warfarin 
monitor INR closely; 
adjust warfarin doses 
accordingly 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Renal function tests baseline 
Liver function tests baseline 
CBC baseline and regular 
Clinical assessment and grading of stomatitis, 
diarrhea, bleeding, infection, local site toxicity, 
skin effects (rash or hand-foot-syndrome), 
cardiovascular or ophthalmic effects. 

At each visit 
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การเก็บรักษายา 
/ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT  
Open   - 7 day RT 
Dilute  NSS,D5W 50-1000 ml  7 day RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. 5-Fluorouracil sandoz ® ( Fluorouracil) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Fluorouracil. Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October1]. 
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Gemcitabine 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Gemcitabine 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Gemita® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง  
(Strength) 

1,000mg 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ DNA โดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลง
เป็นเมแทบอไลต์ ของยาในรูปที่มีฤทธิ์ (Active metabolite) คือ gemcitabine 
diphosphate (dFdCDP) จากนั้นจะถูก Phosphorylated จนได้ 
gemcitabine triphosphate (dFdCTP) ซึ่ง dFdCTP จะเข้าไปแทรก 
(Incorporated) อยู่ในสาย DNA ส่งผลให้เกิดการยับยั้งกระบวนการการ
สังเคราะห์ DNA และเหนี่ยวน าให้เกิดกระบวนการ Apoptosis 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด า ดังนั้นการ
ดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: ปริมาตรการกระจายตัวยา (Volume of distribution) 
เท่ากับ 50 L/m2 เมื่อบริหารยานานน้อยกว่า 70 นาที แต่
หากบริหารยานานมากกว่า 70 นาที Vd เท่ากับ 370 L/m2 
ยาสามารถกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ดีรวมถึงบริเวณ Ascites 
fluid ด้วย จับกับพลาสมาโปรตีนได้น้อยกว่า 10% 

Metabolism: ยาถู กแปรสภาพที่ ตั บ โ ดยอาศั ย เ อน ไซม์  cytidine 
deaminase Active metabolites: dFdCDP, dFdCTP, 
Inactive metabolites: dFdU 

Excretion: 92 – 98% ก าจัดผ่านทางไต ค่าครึ่งชีวิตขึ้นกับระยะเวลา
การบริหารยาหากบริหารยาน้อยกว่า 70 นาที จะมีค่าครึ่ง
ชีวิตที่ 0.7 – 1.6 ชั่วโมง แต่หากบริหารยามากกว่า 70 นาที 
จะมีค่าครึ่งชีวิตที่ 4.1 – 10.6 ชั่วโมง (Terminal half-life) 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Ovarian cancer 
2. Non-small cell lung cancer (NSCLC) 
3. Bladder cancer 



ห น้ า  | 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Low              Extravasation Potential: None 
Organ site (%) Size effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia *  

- Arterial thromboembolism *  
- Heart failure *  
- Hypertension (<2%) 

E 
E 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (14%)  
- Rash (25%) (may be severe) 

E 
E 

Gastrointestinal - Constipation (8%)  
- Diarrhea (12%)  
- Mucositis (8%)  
- Nausea, vomiting (64%) (severe 18%) 

E 
E 
E 
I E 

General - Edema (20%) 
- Fatigue (40%) (in combination with 

paclitaxel) 
- Flu-like symptoms (37%) 
- Other (radiosensitizer) 

E 
I 
I 
E  
D 

Hematological - Hemolytic uremic syndrome (<1%) E 
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(25%) (severe) 

E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (68%) (10% severe) E 
Hypersensitivity - Hypersensitivity * I 
Infection - Infection (9%) (severe 1%) E 
Injection site - Injection site reaction (4%) I 
Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (16%) I 
Nervous System - Peripheral neuropathy (3%)  

- PRES *  
- Somnolence (9%)  

E 
E D 
E 

Renal - Creatinine increased (7%)  
- Proteinuria (36%) 

E 
E 
 

Organ site (%) Size effect* (%) Onset** 
Respiratory - Adult respiratory distress syndrome 

(ARDS) *  
- Dyspnea (8%)  
- Pneumonitis *  

E 
 
I 
E 

Vascular - Capillary leak syndrome *  
- Gangrene *  
- Vasculitis *  

E D 
E 
E 

    * "Rare" หมายถึงอาจจะเกดิเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน)    E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
    D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน)                        L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

1. Ovarian cancer: Second-line CMT for EOC 
- 800-1,250 mg/m2 IV day 1,8  ทุก 21 วัน จ านวน 6 รอบ  
- 1,000 mg/m2 IV day 1,8,15 ทุก 28 วัน จ านวน 6 รอบ 

2. Non-small cell lung cancer (NSCLC) stage  IIIB & IV First-line 
chemotherapy 

- 1,000 mg/m2 IV day 1,8 ทุก 21 วัน จ านวน 4-6 รอบ 
3. Bladder cancer Early & Metastatic CMT of choice 

- 1,000 mg/m2 IV day 1,8 ทุก 21 วัน จ านวน 6 รอบ 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ละลายกับ 0.9% NaCl หรือ Sterile water for injection ในปริมาตร 5 
ml และ 25 ml ส าหรับยาGemcitabine ในขนาด 200 mg และ 1000 mg 
ตามล าดับ  

2. ส าหรับการให้ทางหลอดเลือดด านั้นสามารถน ามาผสมใน 0.9%NaCl, 
dextrose 5% เพ่ือให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL 

3. บริหารยาทางหลอดเลือดด าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที 
 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ Gemcitabine หรือส่วนประกอบในต ารับ  

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

      หลีกเลี่ยงการบริหารยามากกว่า 60 นาที อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดพิษ
มากขึ้น 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

 
Pregnancy category: D  
Embryotoxicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 
Excretion into breast milk: ไม่ทราบ  
Fertility effects: เกิดข้ึนได้ (Yes)  
Mutagenicity: เกิดขึ้นได้ (Yes) 
Excretion into breast milk: ไม่แนะน าให้ใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร 
     ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยาGemcitabine ต้องมีการ
คุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้ว
อย่างน้อย 6 เดือน 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 
warfarin possible ↑ in INR 

and risk 
ofbleeding 

possible ↓ in 
metabolism and 
synthesis of clotting 
factors 

Monitor INR 
closely and adjust 
warfarin dose as 
needed 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and before each cycle 
Renal function tests Baseline and before each cycle 
Liver function tests Baseline and before each cycle 
Clinical assessment of bleeding, 
infection, rash, fatigue, diarrhea, 
nausea/vomiting, edema, injection site 
reactions, flu-like symptoms, 
hemolysis, cardiovascular, CNS and 
respiratory effects 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of powder  - RT* Expiration date in package 
Reconstitution  NSS concentration  

40 mg/ml  
7 day RT** 

Dilute  NSS > 0.1 mg/ml  24 hours RT Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Gemita® (Gemcitabine) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3].  Drug Monograph.Gemcitabine.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Idarubicin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Idarubicin 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Zavedos® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 10 mg/ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     ยาจะแทรกเข้าไปในเกลียวของ DNA ท าให้เกิดการยับยั้งการสร้าง DNA 
และ RNA ยายังจับกับ Topoisomerase II (Topo II) และ DNA เป็น 
Tripartite complex ที่ยับยั้งการท าหน้าที่ DNA re-ligation ของ TopoII ท า
ให้เกิดการแตกหักของสาย DNA ชักน าให้เกิด Apoptosis นอกจากนี้ ยาท าให้
เกิด Free radical คือ Semiquinone free radicals และ Oxygen free 
radicals ที่เปน็พิษต่อเซลล์โดยการจับกับ DNA 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด า ดังนั้น
การดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: Vd 64 L/kg  กระจายตัวได้ดีใน CSF 
Metabolism: ที่ตับ 
Excretion: ยาถูกขับออกทางปัสสาวะ 13% (3% ในรูป unchanged 

drug) 
 

ข้อบ่งใช้ (Indication) Acute myelogenous leukemia (AML) 

 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Moderate 
Extravasation Potential: Vesicant                                        

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular Arrhythmia (rare, transient, or bundle 

branch block)  
Flushing (facial; with rapid injection)  
Heart failure (2%) (severe)  
Myocarditis (rare)  
Pericarditis (rare)  
Venous thromboembolism  

I 
 
I 

D L 
E 
E 
E 

Dermatological Alopecia (75%) (usually partial)  
Nail disorder  
Radiation recall reaction (rare)  
Rash  
Urticaria 

E 
E 
I 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal Abdominal pain  

Anorexia  
Dehydration  
Diarrhea  
Dyspepsi 
GI hemorrhage  
GI perforation (rare)  
Mucositis (50%) 
Nausea, vomiting (80%)  
Typhlitis (rare) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
I 
E 

Hematological Hemorrhage E 
Myelosuppression (nadir 7-14 days, recovery 
21- 24 days) 

E 
E 

Hypersensitivity Anaphylaxis (rare) I 
Infection Infection  

Sepsis  
E 
E 

Injection site Injection site reaction (flare reaction – 
histamine release) 
Phlebitis (chemical) 

I 
 
I 

Metabolic / 
Endocrine 

Hyperuricemia I 

Neoplastic Leukemia (secondary) L 
 

Reproductive 
and breast 
disorders 

Infertility 
Other (menopausal symptoms) 

E 
E 

Urinary Urine discoloration (red, for 1-2 days) I 
            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 

 

Acute myelogenous leukemia (AML) 
     ส าหรับการ induction therapy  12 mg/m2 x3 day ฉีดเข้าเส้นเลือดด า
ช้า ๆ ร่วมกับ Ara-C 100 mg/m2/วัน 
การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 

Bilirubin (μmol/L) % usual dose 
> 40-85 50% 

>85 OMIT 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต 

Creatinine (μmol/L) % usual dose 
> 200 50% 

Severe impairment Discontinue  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าเท่านั้นโดยผสมกับสารละลาย NSS หรือ D5W ฉีด
อย่างช้า ๆ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 

- ขณะบริหารยาระวังการเกิดยารั่วออกนอกเส้นเลือด 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง หรือผู้ป่วยที่เกิดการ
ติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้ 

- ผู้ป่วยที่มีการแพ้ต่อสาร idarubicin และ/หรือสาร antracyclin อ่ืน ๆ 
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เพ่ิงเกิดอาการ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง 
- ไขกระดูกถูกกดการท างานชนิดเรื้อรัง 
- เคยได้รับการรักษาด้วย Idarubicin และ/หรือ antracyclin ตัวอ่ืนจนถึง

ขนาดสะสมสูงสุดแล้ว 
- หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่ประสงค์จะตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ไม่ควรใช้ยา Idarubicin ในผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกกดจากยาอ่ืนหรือจากการ
ฉายรังสี ยกเว้นว่าได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการรักษาร่วมนั้นมากกว่า 

- ผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่ก่อนหรือเคยได้รับยา antracycline โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับ
ขนาดยาสะสมในปริมาณสูง หรือได้รับยาที่ที่มีพิษต่อหัวใจร่วมด้วย อาจท า
ให้การเกิดพิษของยา Idarubicin มีโอกาสเพ่ิมมากข้ึนควรพิจารณาผลดีและ
ผลเสียก่อนเริ่มยา Idarubicin  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D  ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา 
ต้องมีการคุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไป
แล้วอย่างน้อย 6 เดือน 
Mutagenic: ใช่ 
Carcinogenic: ใช่  
Embryotoxicity: ใช่ 
Teratogenicity: ใช่  
Breast feeding:  ไม่แนะน าให้ใช้ยาขณะให้นมบุตร 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Other cardiotoxic 
drugs (ie. 
trastuzumab 
cyclophosphamide, 
paclitaxel) 

↑ risk of cardiotoxicity Avoid. Monitor cardiac 
function if must use. 
Avoid use for ≥ 24 weeks 
after stopping 
trastuzumab. 

Drugs that 
suppress cardiac 
contractility (ie. 
Verapamil) 

May exacerbate 
cardiotoxicity 

Caution; monitor 
cardiac function closely 

Medications that 
may cause GI 
complications (ie. 
NSAIDS) 

↑ risk of gastrointestinal 
perforation or bleeding 
(associated with oral 
idarubicin) 

Caution 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

 

Monitor Type Monitor Frequency 
Renal function tests Baseline and regular 
Liver function tests Baseline and regular 
CBC Baseline and regular 
Cardiac tests for all patients with cardiac risk 
factors , or patients at or above 150mg/m2 IV 
cumulative dose 

periodic 

Clinical toxicity assessment for cardiac 
failure,infection, GI toxicity 

At each visit 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of Powder - Ref  (Expiration date in package) 

Open  3 day RT, 7 day Ref 
Dilute NSS,D5W 50 ml  7 day Ref 

RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Zavedos ® (Idarubicin) package insert.  
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Idarubicinl Available: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Ifosfamide 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Ifosfamide 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Holoxan® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 1,000 mg 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Ifosfamide เป็นยาที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับโดยอาศัยเอนไซม์
จาก cytochrome P450 จาก cyclic phosphamide ester ของ 
mechlorethamine เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ และได้สารที่ออกฤทธิ์ คือ 4-
hydroxycyclophophosphamide, aldophosphamide, phosphoramide 
mustard โดยออกฤทธิ์ที่จับกับสาย DNA และ RNA ท าให้ไม่เกิดการสังเคราะห์
โปรตีนและท าให้เซลล์ตายในที่สุด ส าหรับ acrolein เป็นสารพิษที่ได้จากการ
เปลี่ยนแปลงยาที่ เมื่อไปสะสมบริเวณกระเพาะปัสสาวะแล้วจะท าให้เกิดภาวะ 
Hemorrhagic cystitis 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด า ดังนั้นการ
ดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: Vd 6 - 49 L, Ifosfamide กระจายตัวไปทั่วร่างกาย,รวมถึง
น้ านม และสามารถกระจายไปยังบริเวณ Third space เช่น 
Ascites ได้และยังผ่านเข้าสู่ Blood Brain Barrier ได้ 

Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับโดย cytochrome P450 (CYP 
2B6, 3A4, 3A5, 2C9, and 2C19) Active metabolite: 
Phosphoramide mustard, acrolein, Inactive 
metabolite: carboxyphosphamide, nitrogen 
mustard 

Excretion: ยาและ metabolite ของยาถูกขับออกทางไตขับออกทาง
ปัสสาวะ 50% (20% อยู่ในรูป unchanged) ค่าครึ่งชีวิต 
11 ชั่วโมง Clearance 21 mL/min 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Cervical cancer  
2. Sarcoma, soft tissue (single agent, 1st or 2nd line) 
3. Pancreatic cancer (single agent, 2nd line) 
4. Genitourinary cancer (penile, testicular) 
5. Sarcomas (estrogenic, Ewing's, uterine) 
6. Hodgkin's lymphoma 
7. Non-Hodgkin's lymphoma 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Moderate     Extravasations Potential: Irritant 
Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Auditory - Tinnitus / deafness * E, D 
Cardiovascular - Arrhythmia (rare, at high doses) 

- Arterial thromboembolism *  
- Cardiotoxicity (<1%, at high doses) 
- Hypotension (<1%)  
- Venous thromboembolism * 

E 
E 
E 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (90%)  
- Rash (<1%, may be severe) 

E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain * 
- Anorexia (1%)  
- Constipation *  
- Diarrhea (<1%)  
- Mucositis (<1%)  
- Nausea, vomiting (47%) 

E 
E 
E 
E 
E 
I 

General - Edema (including effusions)  
- Fatigue (<1%) 

E 
E 

Hematological - Disseminated intravascular coagulation *  
- Hemolysis *  
- Hemolytic uremic syndrome *  
- Immunosuppression  
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(grade 3 or 4: 44%) 

E 
E 
E 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (2%) (may be severe) E 
- Pancreatitis * 

E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity* I 
Injection site - Phlebitis (3%) I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) 
- Acidosis *  
- SIADH * 

E 
E 

I, E 
Musculoskeletal - Arthralgia / myalgia  

- Rhabdomyolysis * 
E 
E 

Neoplastic - Secondary malignancy * D, L 
Nervous System - Neuropathy (peripheral, <1%)  

- Neurotoxicity (15%)  
- Vertigo *  

E 
I, E 
E 

Ophthalmic - Blurred vision *  
- Conjunctivitis 

E  
E 

Renal - Nephrotoxicity (>10%) 
- Renal tubular acidosis (>10%, proximal 

tubular damage, Fanconi syndrome) 
 

E 
E, D, L 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Reproductive 
and breast 
disorders 

- Infertility (gonadal damage) L 

Respiratory - Pneumonitis * D 
Urinary - Hemorrhagic Cystitis (21%) I, E 
 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Single agent (q 3-4 weeks): 
- IV short infusion: 2 to 2.4 g/m2 per day on 5 days 
- IV continuous infusion: 5-8 g/m2 total dose over 24 hours 

with continuous mesna infusion 
2. Germ Cell CA 2nd line: 4 gm/m2 IV over 24 hrs q 28 day จ าวน 6 

cycle 
 
การปรับขนาดยาเม่ือเกิดพิษ 

Worst Toxicity / 
Counts (x 109/L) 
in previous cycle 

 Worst Toxicity / 
Counts (x 109/L) in 

previous cycle 

Ifosfamide (% 
previous dose)* 

Febrile Neutropenia 
Or ANC < 0.5 for ≥ 
5- 7 days 

OR Thrombocytopenic 
Bleeding Or 
Platelets < 25 

↓ 20% or consider GCSF  
for isolated neutropenia 

ANC ≥ 0.5 OR Platelets ≥ 100 100% 
Somnolence or 
other signs of 
encephalopathy 

  Hold: methylene blue 
50mg IV q4h until resolution. 
Consider prophylactic 
methylene blue for subsequent 
cycles. 
Consider discontinuing or dose 
reduction for next 
cycle. 

Grade 3 or 4   Discontinue 
Grade 3 related 
Organ/ 
nonhematologic 

  
↓ 20% 

Grade 4 related 
organ / 
nonhematologic 
LVEF ≤ 45% 

  

Discontinue 

* Do not retreat until ANC ≥ 1.5 x 109/L, platelets ≥ 100 x 109/L and toxicity 
recovered to ≤ grade 2. 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 
Bilirubin  AST/ALT Ifosfamide (% previous dose) 
1-2 x ULN 

and/ 
or 

<2 x ULN 100% 
2-4 x ULN 2-5 x ULN 75% 
> 4 x ULN > 5 x ULN Discontinue 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต 

Creatinine Clearance 
(mL/min) 

Ifosfamide 
(% previous dose) 

> 60 100% 
40-60 75% 
20-40 50% 
< 20 Discontinue 

  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. Ifosfamide 1,000 mg ละลายยาด้วย SWI 25 ml 
2. เจือจางในสารละลาย D5W, NSS หรือ lactate ringer 50-1000 ml 

concentration 0.6-20 mg/ml 
3. ขนาดยา ≤2000 mg in 100 mL bag; Infuse over 30-60 minutes. 
4. ขนาดยา >2000 mg in 500-1000mL bag; Infuse over 1-4 hours 
5. การให้สารน้ าอย่างเพียงพอ NSS 1-2 ลิตร ก่อนให้ยา Ifosfamide จะช่วยให้

การขจัดยาเร็วขึ้นและช่วยป้องกันการเกิดพิษจากยา เช่น hemorrhagic 
cystitis 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ Ifosfamide หรือส่วนประกอบในต ารับ  
- ผู้ที่มีประวัติการท างานของไตบกพร่อง (Renal impairment) 
- ผู้ที่มีประวัติการท างานของตับบกพร่อง (Hepatic impairment) 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D  
Excretion into breast milk: เกิดข้ึนได้ (Yes)  
Mutagenicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 
ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา ต้องมีการคุมก าเนิดอย่าง
เหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 12 เดือน 

 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 

 Agent  Effect Management 
Aprepitant ↑ neurotoxicity 

reported; may 
↓effectiveness of 
ifosfamide 

   Caution and 
monitor 

Drugs acting on the 
CNS (e.g. 
antihistamines, 
narcotics, some 
antiemetics, 
sedatives, SSRIs, 

↑ CNS toxicity 

   Discontinue if 
possible. Caution 
and monitor for CNS 
toxicity if must by 
used. 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neuroleptics, 
tricyclics) 
Hepatic-enzyme 
inducing drugs (e.g. 
phenytoin, 
phenobarbital, 
corticosteroids, St. 
John’s wort) 

May ↑ ifosfamide 
toxicity 

Caution and monitor 

Radiation 

May ↑ sensitivity to 
radiation; ↑ 
hemorrhagic cystitis 
(radiation of bladder), ↑ 
cardiotoxicity 
(radiation of cardiac 
region) 

Caution and monitor 

Warfarin 
↑ anti-coagulant effect, 

↑ INR 
Monitor 

Prothrombin Time 
Docetaxel ↑ GI toxicity when 

ifosfamide given before 
docetaxel infusion 

Avoid; monitor 
closely if must be 

used 
CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
voriconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or juice 
from grapefruit ) 
 

May ↓ ifosfamide 
effectiveness, or ↑ 
formation of neurotoxic 
metabolite through 
another metabolic 
pathway 

Caution and monitor 

Cisplatin ↑ hearing loss,  
Alcohol ↑ nausea /vomiting or 

neurotoxicity 
Avoid 

ACE inhibitors ↑ risk of leukopenia or 
agranulocytosis 

Caution and monitor 

Other cardiotoxic 
Drugs (anthracyclines) ↑ cardiotoxicity risk Caution and monitor 

Other nephrotoxic 
drugs (e.g. cisplatin, 
aminoglycosides, 
amphotericin B, 
acyclovir) 
 

↑ risk of nephrotoxicity Caution and monitor 

Busulfan ↑ risk of hemorrhagic 
cystitis 

Caution and monitor 

Immunosuppressants ↑ immuno-suppression Caution and monitor 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 

 Agent  Effect Management 
Drugs that may 
cause pulmonary 
toxicity (e.g. amiodarone, 
bleomycin) 

↑ risk of lung toxicity Caution and monitor 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Urinalysis, for RBCs and specific gravity Before each dose and regular 
Liver function tests Baseline and regular 
Renal function tests, including 
electrolytes 

Baseline and regular 

Clinical assessment of neurotoxicity 
(especially in patients with increased 
risk), infection, bleeding and cystitis 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ความ
คงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of powder  - RT* Expiration date in package 
Reconstitution  SWI Cocn. 40 mg/ml 7 day Ref** 
Dilute  D-5-W, NSS  24 hours Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
[1]. Haloxan® (Ifosfamide) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. Ifosfamide. Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Irinotecan 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Irinotecan 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

 Campto®, Irinotel®  

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง (Strength) 40 MG/2 ML, 100 MG/5 ML  

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     ยา irinotecan เป็นอนุพันธ์ของ Camtothecin ซึ่งเป็น alkaloid ที่สกัดมา
จากพืช (Camptotheca acuminate) Irinotecan เมื่อถูก metabolite ที่ตับ
โดยเอนไซม ์carboxylesterase ได้สารที่ออกฤทธ์ คือ SN-38  ออกฤทธิ์จ าเพาะ
เจาะจงในการยับยั้งเอนไซม์ topoisomerase I ท าให้ double-strand DNA 
เกิดความเสียหายและท าให้เซลล์ตาย ซึ่ง SN-38 มีฤทธิ์ในการยับยั้ง 
topoisomerase I มากกว่า Irinotecan 1000 เท่า  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด า ดังนั้นการ
ดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: ปริมาตรการกระจายตัวยา (Volume of distribution) 
เท่ากับ 33-150 L/m2  

Metabolism: ยาถูกแปรสภาพที่ตับผ่าน CYP3A4  โดยอาศัยเอนไซม์ 
carboxylesterase  ได้ active metabolites: SN-38 

Excretion: ก าจัดยาออกทางปัสสาวะ 11-20% 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. มะเร็งระยะแพร่กระจายของล าไส้ใหญ่หรือไส้ตรงที่กลับมาเป็นซ้ า หรือ
ลุกลามหลังจากการได้รับการรักษาด้วยสูตรยาเคมีบัดบัดที่มี 5-FU ร่วมด้วย 

2. มะเร็งระยะแพร่กระจายของล าไส้หรือไส้ตรงที่ยังไม่เคยได้รับการรักษามา
ก่อน 

3. ใช้ร่วมกับ cetuximab  ในการการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงชนิด
แพร่กระจาย ที่มีตัวรับ epidermal growth factor (EGFR) หลังจากท่ี
ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดทีมี irinotecan ร่วมด้วย 

4. ใช้ร่วมกับ 5-FU, folinic acid และ Bevacicumab ในการรักษาชั้นแรก 
(First line ) ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่หรือไส้ตรงชนิดแพร่กระจาย 

5. มะเร็งปากมดลูก 
6. มะเร็งรังไข่ 
7. มะเร็งปอดชนิด non-small cell 
8. มะเร็งปอดชนิด small cell 
9. มะเร็งกระเพาะอาหารที่กลับมาเป็นซ้ า หรือไม่สามารถผ่าตัดได้ 
10. มะเร็งหลอดอาหาร 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Moderate 
Extravasation Potential: None 

v Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism (uncommon)  

- Bradycardia (during infusion)  
- Flushing (11%)  
- Hypotension (6%)  
- Venous thromboembolism (uncommon)  

E 
I 
I 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (61%)  
- Rash (13%)  

E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (57%)  
- Anorexia, weight loss (55%)  
- Constipation (30%)  
- Diarrhea (51%) (early; late 88%)  
- Dyspepsia (11%)  
- Flatulence (12%)  
- GI obstruction (rare)  
- GI perforation (rare)  
- Mucositis (12%)  
- Nausea, vomiting (86%)  

I E 
I E 
E 
I E 
E 
E 
E 
E 
E 
I E 

General - Edema (10%)  
- Fatigue (76%)  
- Other (28%) (cholinergic symptoms)  
- Pain (24%)  

E 
I 
I 
I 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(26%) (grade 3/4) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (88%) (<10% severe)  
- Pancreatitis (rare)  

E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (rare) I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Hyperglycemia (uncommon) E 

 - Tumor lysis syndrome (rare)  I 
Nervous System - Confusion (7%)  

- Dizziness (15%)  
- Dysarthria (or speech disorder; rare, 

transient)  
- Headache (17%)  
- Insomnia (19%), Somnolence (12%) 

E 
I E 
I 
 

I E  
     I E 

Renal - Renal failure (rare) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (22%)  

- Pneumonitis (infrequent) 
- Rhinitis (16%) 

I E 
I E 
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อาการไม่พึงประสงค์     

(Adverse reactions) 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Single agent dose regimen Weekly dosage regimen (q1w) 
- 125 mg/m2 weekly for 4 weeks with a 2 week rest period 

One-every-2-week dosage regimen (q2w) 
-  180 mg/m2 (FOLFIRI regimen One-every-3-week dosage 

regimen (q3w) 
- 350 mg/m2  อาจพิจารณาเริ่มด้วยขนาดที่ต่ ากว่า (300 mg/m2) ใน

ผู้ป่วยที่มีอายุ > 65 ปี  
 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ (สูตร Folfiri,IFL) 

Regimen Drug 
Starting dose 

(mg/m2) 
Dose level -1 

(mg/m2) 
Dose Level -2 

(mg/m2) 

FOLFIRI 

Irinotecan 180 150 120 
Leucovorin infusion 400 No change No change 
5-FU bolus 400 320 240 
5-FU infusion* 
(start day 1 over 46 h) 

2400 2000 1600 

Alternative 
schedule for 5- FU 
infusion (over 22 hr 
on days 1 and 2) 

600 480 360 

IFL 
Irinotecan 125 100 75 
Leucovorin bolus 20 20 20 
5-FU bolus 500 400 300 

 

การปรับขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

Toxicity Grade 
During a Cycle of Therapy2 

(IFL) 
At the start of subsequent 
cycles1, 2 (IFL or FOLFIRI) 

Hematologic 
Grade 1 No change No change 
Grade 2 reduce by 1 dose level No change 
Grade 3 Omit until ≤ grade 2 , then 

reduce by 1 dose level 
reduce by 1 dose level 

Grade 4 or 
febrile 
neutropenia 

Omit until ≤ grade 2 , then 
reduce by 2 dose levels 

reduce by 2 dose level 
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Toxicity Grade 
During a Cycle of Therapy2 

(IFL) 
At the start of subsequent 
cycles1, 2 (IFL or FOLFIRI) 

Diarrhea 
Grade 1: 
2-3/day > 
Pretreatment 

Pretreatment Delay until recovery 
to baseline then 
give same dose 

No change 

Grade 2: 
4-6/day > 
pretreatment 

Omit until recovery to baseline 
then reduce by 1 dose level 

No change 

Grade 
3: 7-9/day > 
pretreatment 

Omit until recovery to baseline 
then reduce by 1 dose level 

reduce by 1 dose level 

Grade 4: 
≥ 10/day > 
Pretreatment 
 
 

Omit until recovery to baseline 
then reduce by 2 dose levels 

reduce by 2 dose levels 

Other Non-hematologic toxicities (excludes alopecia, anorexia and fatigue). For 
mucositis/stomatitis, decrease 5FU only, not irinotecan. 
Grade 1 No change No change 
Grade 2 Omit until ≤ grade 1, then reduce 

by 1 dose level 
No change 

Grade 3 Omit until ≤ grade 2, then reduce 
by 1 dose level 

reduce by 1 dose level 

Grade 4 Omit until ≤ grade 2, then reduce 
by 2 dose levels 

reduce by 2 dose levels 

1 Relative to the starting dose used in the previous cycle. 
2 Patients should not be retreated until GI toxicity resolved to baseline (without 
loperamide for at least 24 h), platelets ≥ 100 x 109/L, and ANC ≥ 1.5 x 109/L. If no 
recovery after a 2-week delay, consider discontinuing treatment. 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ  

Bilirubin 1  Transaminases Irinotecan dose 
22-35 μmoL/L    
(1-1.5 x ULN)  
 

  Monitor closely; may 
consider dose 
reduction 

> 35 μmoL/L or >3 x ULN (without 
liver metastases) or 
>5 x ULN (with liver 
metastases) 

Usage not 
recommended. 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

1. ค่อยๆหยดยาทางหลอดเลือดด า 90 นาทีขึ้นไป    
2. การให้ร่วมกับ Fluorouracil และ leucovorin ควรให้ leucovorin ทันที

หลังให้ irinotecan และให้ Fluorouracil ทันทีหลังได้ยา leucovorin 
3. ควรพิจารณาให้ atropine ในผู้ป่วยที่มีประวัติ Cholinergic symptoms  

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาอย่างรุนแรง  
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatic dysfunction ระดับปานกลาง-รุนแรง  
- ไม่ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อรากลุ่ม azole เช่น ketoconazole   
- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ live attenuated vaccines   

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือหน้าท้อง อาจท าให้เกิดผล
ข้างเคียงจากยาได้มากกว่าโดยเฉพาะผลข้างเคียงต่อระบบเลือด (grade 3 
หรือ 4 hematologic side effects) ได้มากกว่า  

- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Pulmonary syndrome    
- ผู้ป่วยที่มีภาวะบิลลิรูบินในเลือดสูง (Hyperbilirubinemia)  
- ผู้ที่มีภาวะ Gilbert’s syndrome    

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา 
Irinotecan ต้องมีการคุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยา
ขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน 
Embryotoxicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 
Excretion into breast milk: เกิดข้ึนได้ (Yes) ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงให้นม
บุตร 
Teratogenicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 

 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Dexamethasone Lymphocytopenia Monitor blood count 
Dexamethasone Hyperglycemia (especially in 

patients with glucose 
intolerance) 

Monitor blood glucose 

Prochlorperazine ↑ akathisia observed when 
given on same day as 
irinotecan weekly 

Caution; avoid on 
same day of irinotecan 
treatment 

Diuretics ↑ dehydration Monitor or Avoid 
Azole antifungals ↑ irinotecan toxicity CONTRAINDICATED. 

(Discontinue ≥ 1 week 
before first dose of 
irinotecan) 

Other inhibitors of 
CYP3A4 
(ciprofloxacin, 
clarithromycin, 
verapamil, 
grapefruit juice,etc) 
 
 
 

↑ irinotecan toxicity Avoid concomitant use or 
adjust irinotecan 
dose 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

↓ irinotecan effects Avoid concomitant use 
– switch to non-enzyme 
inducing 
anticonvulsants; 
discontinue St. John's 
Wort ≥ 1 week prior to 
irinotecan. 

Curcumin 
(tumeric) 

may reduce effect of 
irinotecan 

Avoid concomitant use 

Atazanavir ↑ effect of irinotecan Avoid concomitant use 
Bevacizumab Unclear. Potential increased 

toxicity of irinotecan 
Caution 

Neuromuscular 
blocking agents (ie. 
suxamethonium, 
succinylcholine) 

Prolonged neuromuscular 
blocking effects 

Caution 

UGT1A1 inhibitors 
(i.e. sorafenib, 
protease 
inhibitors) 

↑ effect of irinotecan Caution. Monitor for 
signs and symptoms of 
irinotecan toxicity. 

laxatives Worsens diarrhea Avoid 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Liver function tests Baseline and regular 
Toxicity rating of diarrhea and other GI effects, 
cholinergic symptoms, pneumonitis, neurological, 
bleeding, infection, dehydration, fatigue, 
pancreatitis, thromboembolism 

At each visit 

 

Suggested Clinical 
Monitoring 

Monitor Type Monitor Frequency 
Renal function tests periodic 
Blood glucose, especially in patients with diabetes Baseline and regular 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT Expiration date in package 
Open  - 14 day Ref 
Dilute  D5W, NSS 

Concentration  
0.12-2.8 mg/ml  

48 hours Ref  ,24 hours RT 
(ห้ามแช่เย็นเพราะจะท าให้ยาตกตะกอน)  
เก็บพ้นแสง  

RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

เอกสารอ้างอิง  
[1]. Irinotel ® (Irinotecan) package insert. 
[2]. Campto® (Irinotecan) package insert. 
[3]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[4]. Drug Monograph.Etoposide.Avialable:      

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2017,October 1]. 
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Mitomycin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Mitomycin 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Vessimycin® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 2 mg, 10 mg 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Mitomycin เป็นยาปฏิชีวนะ ได้จากเชื้อรา Streptomyces Caespitosus 
ออกฤทธิ์คล้ายกับ alkylating agent โดยการ cross-linking กับ guanine และ 
cytosine ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA  และ RNA 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Metabolism: Hepatic  
Excretion: Urine; Half-life 17-18 minutes; 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

     ใช้รักษามะเร็งกระเพาะอาหาร  และตับอ่อน  โดยใช้ร่วมกับยารักษามะเร็ง
ชนิดอื่น หรือใช้รักษาร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Low 
Extravasation Potential: Vesicant 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Cardiovalcular - Cardiotoxicity (rare, with prior 

anthracyclines) 
- Venous thromboembolism 

E, D 
 
E 

Dermatological - Alopecia (frequent) 
- Radiation recall reaction * 
- Rash (10%, generally on extremities) 

E 
I 

I, E 
Gastrointestinal - Anorexia  

- Diarrhea  
- Mucositis (4%)  
- Nausea, vomiting 

E 
E 
E 
I 

Hematological - Hemolytic uremic syndrome * 
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(64%) 
 

D 
E 

Metabolic 
/Endocrine 

- Hypoglycemia E 

Nervous System - Ataxia E 
Renal - Nephrotoxicity (2%) (may be severe)  

- Reproductive 
 

D 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Reproductive 
and breast 
disorders 

- Irregular menstruation (amenorrhea) E 

Respiratory - Adult respiratory distress syndrome 
(ARDS) (or other acute respiratory 
symptoms; especially with vincas) 

- Pneumonitis 

E 
 
 

E, D 
Urinary - Bladder fibrosis (with intravesical use) 

- Cystitis (25%) (wth intravesical use) 
I, E, D 
I, E, D 

            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 

  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intravenous:  
- On days 1 and 29: 10 mg/m2 
- Q 6-8 week: 20 mg/m2 
- Q 6-8 week: 2 mg/m2/day x 5 days, stop x 2 days, repeat x 1 

(e.g. day 1-5 and day 8-12) 
Intravesical: q 1week: 20-40 mg in SWI x 8 week 
ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษ 

Toxicity Mitomycin dose 
Pneumonitis Hold and investigate ifsuspected. 

Discontinue if confirmed. Consider 
steroids. 

Hemolytic uremic syndrome Discontinue 
Grade 3 organ/non-hematologic Hold until ≤ grade 2 and then reduce 

by 25% 
Grade 4 organ/non-hematologic Discontinue 

 
กรณีกดการท างานของไขกระดูก (myelosupprstion)  

Lowest Value in Preceding Course 
ANC (x109/L) Platelets (x 109/L) % Previous dose* 

≥ 1 ≥ 75 100 
0.5 - 0.99 25-74.99 70 

< 0.5 < 25 50 or discontinue 
*Do not re-treat until platelets ≥ 100 x 109/L, ANC ≥ 1.5 x 109/L and other      
toxicities ≤ grade 2. 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- การบริหารยา intravenous ผสมใน NSS 50mL  IV over 15-30 minutes 
- ระมัดระวังไม่ให้ยารั่วออกนอกเส้นเลือด 

ข้อห้ามใช้ 
(contraindication) 

- ห้ามใช้กับผู้ป่วยทีมีความไวต่อ mitomycin 
- ผู้ป่วยที่มีจ านวนเกล็ดเลือดต่ า  
- ผู้ป่วยทีมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ   

ข้อควรระวัง
Warning/precaution 

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไขกระดูกถูกกด 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: X 
Breast-feeding: contraindication 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
vinca alkaloids 
(vincristine, vinblastine, 
vindesine) 

acute bronchospasm 
occurring within minutes or 
hours after vinca alkaloid 
injection 

Caution 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Renal function tests Baseline and periodic 
Clinical exam, including pulmonary, neurological, 
infection, bleeding, thromboembolism, GI effects 
and local site toxicity 

At each visit 

Liver function tests Baseline and regular 
Fluid balance, in patients experiencing pulmonary 
toxicity 

 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of powder  - RT* Expiration date in package 
Reconstitution  SWI 5 conc. 0.5 mg/ml 7 day RT, 28 day Ref  

เก็บพ้นแสง 
Dilute  NSS 50 ml  

(กรณีบรหิารยาแบบ IV) 
NSS 12 hours RT 

Sodium lactate 24 RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°)  

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Vescimycin ® (Mitomycin) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Mitomycin. Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Mitoxantrone 

 
ชื่อสามัญ            

(Generic name) 
Mitoxantrone 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Mitoxantrone 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution  

ความแรง  
(Strength) 20 mg/10 ml  

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     ยาจะแทรกเข้าไปในเกลียวของ DNA ท าให้เกิดการยับยั้งการสร้าง DNA 
และ RNA ยายังจับกับ Topoisomerase II (Topo II) และ DNA เป็น 
Tripartite complex ที่ยับยั้งการท าหน้าที่ DNA re-ligation ของ TopoII ท า
ให้เกิดการแตกหักของสาย DNA ชักน าให้เกิด Apoptosis  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: Vd: 14 L/kg; ตัวยากระจายได้ดีในเนื้อเยื่อ (pleural fluid, 
kidney, thyroid, liver, heart) and red bleed cell 
Protein binding: 78 % 
Metabolism: Hepatic; pathway not determined  
Half-life elimination : Terminal 23-215 hours 
Excretion: Feces (25%); urine (6% to 11%) 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Carcinoma of the breast 
2. Malignant lymphomas 
3. Acute leukemia 
4. Primary liver cell carcinoma 
5. Ovarian carcinoma  

 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Low 
Extravasation Potential: Vesicant 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular Arrhythmia (7%) (transient)  

Cardiac ischemia (5%)  
Heart failure (2.6%)  
Hypertension (4%)  
Hypotension  
 

I 
E 

D L 
E 
E 

Dermatological Alopecia (29%)  
Nail disorder (11%)  
Nail loss  

E 
D 
D 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal Abdominal pain 

Anorexia (25%)  
Constipation (16%)  
Dehydration (rare) 
Diarrhea (14%)  
Dyspepsia (5%)  
GI hemorrhage (rare)  
Mucositis (29%)  
Nausea (61%) 
Vomiting (9%)  
Weight changes (17%)  

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
I 
I 
E 

General Edema (30%)  
Fatigue (39%)  
Fever (6%)  

E 
E 
E 

Hematological Myelosuppression (nadir 10 days, 
recovery 21 days) 

E 
 

Hepatobiliary ↑ LFTs (20%) E 
Hypersensitivity Anaphylaxis (rare) I 
Infection Infection (10%) E 
Injection site Phlebitis (10%) I 

Vein discolouration (blue; rare) 
I 
I 

Metabolic / 
Endocrine 

Abnormal electrolyte(s) (up to 10%) E 
Tumor lysis syndrome (rare, in AML) I 

E 
I 

Musculoskeletal Arthralgia (5%)  
Myalgia (5%)  

E 
E 

Neoplastic Leukemia (secondary) (1-2%) 
MDS (1-2%) 

L 
L 

Nervous System Anxiety (5%)  
Confusion (rare)  
Depression (5%)  
Headache (rare)  
Paresthesia (rare)  
Seizure (rare) , Somnolence (rare) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic Blurred vision (3%) 
Conjunctivitis 

I E 
I E 

Renal Creatinine increased (13%)  
Nephrotoxicity (occasional)  
Proteinuria (6%)  

E 
I E 
I E  

Reproductive and 
breast disorders 
 
 

Irregular menstruation (amenorrhea) D 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Respiratory Cough (5%)  

Dyspnea (15%)  
Pneumonitis (rare)  

E 
E 

E D 
Urinary Urine discoloration (blue-green, for 1-2 

days) 
I 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ชั่วโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Solid tumor: q 3 w: 12-14 mg/m2 IV Decrease by 2-4 mg/m2 for 
combination therapy, prior therapy, or poor performance status 
Leukemia: Single agent: 12 mg/m2/day IV x 5 days 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ผสมใน NSS หรือ D5W ปริมาตร 50-100 ml IV over 10-30 นาที  
- ขณะบริหารยา ระวังยารั่วออกนอกเส้นเลือด 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยา mitoxantrone และส่วนประกอบใน
ต ารับ  

- ติดเชื้ออย่างรุนแรง (severeinfection)    
- มีการท างานของตับ (hepatic impairment: Total bilirubin >3.4 

mg/dL) 
- มีประวัติโรคหัวใจ (LVEF<50%)    
- เคยได้รับยากลุ่ม anthracycline และ/หรือ ฉายรังสีบริเวณ mediastinum 

มาก่อน  
     

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร    
- ระวังการเกิด Extravasation เนื่องจากยาเป็น Vesicant drug    
- ความเสี่ยงในการเกิด Cardio toxicity โดย Cumulative dose ไม่เกิน 140 

mg/m2 ควรหยุดยาเมื่อครบขนาดให้ยาโดยรวม 200 mg/m2   

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา 
mitoxantron ต้องมีการคุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยา
ขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน   
Excretion into breast milk: เกิดขึ้นได้ (Yes) ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงให้นม
บุตร 
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การติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Serum uric acid levels (hematologic 
malignancies) 

Baseline and regular 

Cardiac function tests (Echo, RNA and/or MUGA 
scans) especially patients with risk factors, or 
close to the lifetime threshold 

Baseline and regular 

Liver function tests (especially If poor 
Performance Status) 

Baseline and regular 

Clinical assessment for symptoms of CHF, 
bleeding, infection, local toxicity. 

At each visit 
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of powder  - RT* Expiration date in package 
Open - 7 day Ref** 
Dilute  NSS,D5W 50-100ml  2 day Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Mitoxantrone ® (mitoxantrone) package insert. 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph.Mitoxantrone.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Oxaliplatin 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Oxaliplatin 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Oxitan®, Oxalsan® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Powder 

ความแรง (Strength) 100 mg/20ml (5mg/ml) 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Oxaliplatin  จัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบ platinum (กลุ่ม alkylating 
agent)  ซึ่งอะตอมของ platinum จะจับการสารเชิงซ้อนกับ 1,2-
diaminocyclohexane (DACH) และ Oxalate group ยาจะเกิดปฏิกิริยากับ
สาร DNA เพ่ือสร้าง cross link ทั้งระหว่างสายและภายในสายเดียวกันของ 
DNA ส่งผลให้การสังเคราะห์ถูกรบกวน และน าไปสู่การท าลายเซลล์ 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: Vd 440 L, Protein binding: >90%  
Metabolism: No enzymematic 
Elimination :  
 

Half-life 391 hours 
Excretion: Urine (54%) , feces (2%) 

 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. ใช้รักษา มะเร็งล าไส้ใหญ่ชนิดลุกลาม ร่วมกับ 5-fluorouracil (5-
FU)/leucovorin (LV) ภายหลังจากไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย 5-FU 
หรืออาจใช้ Oxaliplatin เดี่ยวๆ ในผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมจะรักษาด้วย 5-FU 

2. Oxaliplatin ใช่ร่วมกับ 5-FU และ Leucovorin  
- ใช้เป็นการรักษาเสริม (Adjuvant therapy) ส าหรับโรคมะเร็งส าไส้

ใหญ่ระยะที่ 3 (Dukes stage) ตามหลังการตัดเนื้องออกระยะแรกออก
อย่างสมบูรณ์ 

- รักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย  
 

 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 

Emetogenic Potential: Moderate 
Extravasation Potential: Irritant 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Auditory - Hearing impaired * E, D 
Cardiovascular - Hypertension (<5%) 

- Hypotension (<5%) I 
- Venous thromboembolism (<10%) 

I 
I 
E 

Dermatological - Alopecia (30%)  
- Hand-foot syndrome (7%)  
- Nail disorder (5%)  
- Rash  

D 
E 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Abdominal pain (18%)  

- Anorexia (13%)  
- Constipation (22%)  
- Diarrhea (56%)  
- Dyspepsia (8%)  
- GI obstruction (5%)  
- Mucositis (42%)  
- Nausea, vomiting (74%)  
- Weight changes (10%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

I, E 

General - Edema (15%) *  
- Fatigue (44%) 

E 
E 

Hematological - Hemolysis (immune hemolytic 
anemia)*  

- Hemolytic uremic syndrome 
/microangiopathic hemolytic anemia* 

- Idiopathic thrombocytopenic purpura* 
- INR / prothrombin time increased 

(<5%) *  
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(77%) (severe 2%)  

I, E 
 
E 
 
E 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (57%) (2% severe) 
- Pancreatitis (rare)* E 
- Veno-occlusive disease* 
 

E 
E 
D 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (10%) (3% severe) I 
Injection site - Injection site reaction (11%) I, E 
Metabolic 
/Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (11%) (↓ Ca, K, 
Na)* 

- Hyperglycemia (14%) * 

E 
 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (14%) *  
- Rhabdomyolysis* 

E 

Nervous System - Ataxia (<5%) *  
- Cranial neuropathy  
- Dizziness (<5%)  
- Dysgeusia (12%)  
- Dysphasia  
- Guillain-Barre syndrome *  
- Headache (7%)  
- Insomnia (<5%)  
- Pharyngolaryngeal dysesthesia (38%) 
- PRES* 
- Sensory neuropathy (92%)  

I, E 
I, E 
E 
E 

I, E 
E 
E 
E 
I 
E 

I, E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Ophthalmic - Conjunctivitis (9%)  

- Other (transient vision loss; rare)  
- Watering eyes (<5%)  

I 
I 
E 

Renal - Nephrotoxicity (<5%) (severe <1%) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (5%)  

- Pneumonitis (<5%) * 
E 
D 

Urinary - Urinary symptoms (6%) * E 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้รักษา มะเร็งล าไส้ใหญ่:  
- 130 mg/m2 IV infusion over 2 hours every 3 weeks  
- 85 mg/m2 IV infusion over 2 hours every 2 weeks  

ขนาดยาเม่ือเกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาท ( Neurotoxicity) 
Grade Adjuvant Metastatic 

1 No change or none Resolved and did not 
interfere with functioning 

2 Mild paresthesias, loss of 
deep tendon reflexes 

Interfered with function but 
not daily activities 

3 Mild or moderate objective 
sensory loss, moderate 
paresthesias 

Pain or functional impairment 
that interfered with daily 
activities 

4 Severe objective sensory 
loss or paresthesias that 
interfere with function 

Persistent impairment that is 
disabling or life-threatening 

การปรับขนาดยาเมื่อเกิดพิษ 

Toxicity Grade 
Single 
Agent 

Combinations 
Adjuvant 

Combinations 
Palliative 

Persistent1 Grade 
2 Neurotoxicity 

↓ 20% ↓ from 85 → 
75 

mg/m2 

↓ from 85 → 65 
mg/m2 

Transient1 Grade 
3 Neurotoxicity 

↓ 20% ↓ to 75mg/m2 ↓ to 65mg/m2 

Persistent1 ≥ 
Grade 3 
Neurotoxicity 

Discontinue Discontinue Discontinue 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Toxicity Grade 
Single 
Agent 

Combinations 
Adjuvant 

Combinations 
Palliative 

≥ Grade 3 GI 
toxicity (after 
prophylaxis) OR 
Grade 3 or 4  
Platelets OR 
Grade 3 or 4 
Neutropenia 
(including 
febrile 
neutropenia)* 

↓ 20% * ↓ from 85 → 
75 mg/m2 * 
Reduce 5FU by 
20%* 

from 85 → 65 
mg/m2 * Reduce 
5FU by 20%* 

Sepsis / septic 
shock 

Discontinue Discontinue Discontinue 

Other ≥ grade 3 
toxicity 3 

Consider 
dose↓ 

Consider dose↓ Consider dose↓ 

Pharyngolaryngeal 
dysesthesia 

Hold; then increase duration of infusion to 6 hours4 

Pneumonitis Hold, investigate; discontinue permanently if 
confirmed. 

RPLS / Hemolytic 
uremic syndrome 
or any signs of 
microangiopathic 
hemolytic anemia 

Discontinue permanently 
 

Do not re-treat until the ANC ≥ 1.5 x 109/L and the platelets ≥ 75 x 
109/L, GI and neurotoxicities have resolved and other non-
hematologic toxicities ≤ grade 1. 
1 Transient = >7days - <1 cycle; persistent = ≥ 1 cycle 
* Discontinue if sepsis / septic shock. 
3For skin toxicity, reduce 5FU dose only. 

         4 If oxygen saturation is normal, an anxiolytic agent may be given.  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- บริหารยา Oxaliplatin โดยการหยดเข้าหลอดเลือดด า 
- เจือจางใน D5W 250-500 ml ความเข้มข้น หลังเจือจาบง 0.2-0.7 mg/ml  
- ห้ามเจือจางในสารละลายที่มีส่วนประกอบของเกลือโซเดียม 
- กรณีท่ีได้รับร่วมกับยา 5-FU ควรท าการให้ยา Oxaliplatin ก่อน    
- ระวังการเกิด hypersensitivity ควรติดตาม ระหว่างการให้และหลังได้รับยา 
- ติดตาม ภาวะ Peripheral neuropathy เป็นระยะ     
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้กับสตรีให้นมบุตร    
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยา oxaliplatin และส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มี WBC < 1,500/mm3, Platelet <100,000 cell/mm3  
- มีโรคของระบบประสาทส่วนปลายที่ไวผิดปกติ  
- CrCl< 30 mL/min).  

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

     ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีอายุ ≥ 65 ปี เนื่องจากเพ่ิมความเสี่ยง
ในการเกิด GI toxicity, myelosuppression, syncope  และ fatigue. 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy category: D 
ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร 
ยามีผลต่อการเจริญพันธ์ (fertility) 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 

Warfarin 
↑ incidence of 
hemorrhage 

Prolong INR and 
prothrombin time 

monitor INR 
closely 

Fluorouracil 

Possibly ↑ 
fluorouracil side 
effects with higher 
oxaliplatin 
dosage 

↑ fluorouracil 
exposure 
observed at 
oxaliplatin 
130mg/m2 q3w 

Caution; 
interaction 
unlikely at 
oxaliplatin 
85mg/m2 q2w 

Other 
nephrotoxic 
drugs 

↑ incidence of 
renal impairment 

↓ renal clearance onitor closely 

    
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
INR, if patient on anticoagulants  
Renal function tests Baseline and regular 
Electrolytes, including magnesium Baseline and regular 
CBC Baseline and before each cycle 
Liver function tests Baseline and regular 
Clinical assessment of GI effects, 
neurotoxicity,infection, bleeding, 
thromboembolism, hypersensitivity, 
local reactions, respiratory or 
ophthalmic effects 
 
 

At each visit 
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การเก็บรักษายา/ความ
คงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT Expiration date in package 
Open  -  2 day RT 
Dilute  D5W 250-550 ml 6 hr RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Oxalxan ® (Oxaliplatin) package insert . 
[2]. Oxitan® (Oxaliplatin) package insert . 
[3]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[4]. Drug Monograph.Oxaliplatin.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2017,October 1]. 
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Paclitaxel 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Paclitaxel 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Intaxel® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 
(260 mg/43.4 mL, 30 mg/5 mL) 

ความแรง  
(Strength) 

6 mg/ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

      Paclitaxel เป็นยาในกลุ่ม taxane ที่ออกฤทธิ์โดยจับกับ tubulin ซึ่งเป็น
โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของ microtubules ท าให้ไม่เกิดการแบ่งเซลล์ใน
ระยะ M phase และท าให้เซลล์ตายในที่สุด 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด า ดังนั้นการ
ดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: ยามีการกระจายแบบ Biphasic ซึ่งจะกระจายเข้าสู่ 
peripheral tissue ก่อน จากนั้นจะมีการกระจายกลับมาสู่
ในกระแสเลือด Vd 67 L/m2 ในการให้แบบ infusion เป็น
เวลา 1-6 ชั่วโมง, 198-688 L/m2 ในการให้แบบ infusion 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง Plasma protein binding 88-98% 
ยาไม่สามารถผ่าน Blood brain barrier ได ้

Metabolism: 67% ได้ 6α-hydroxypaclitaxel ผ่าน CYP 2C8; 37% 
ได้ 3-p-hydroxypaclitaxel และ 6α,3-
pdihydroxypaclitaxel ผ่าน CYP 3A4 

Excretion: ยาและ metabolite ของยาถูกขับออกทางน้ าดี ขับออก
ทางอุจาระ 71% (5% ในรูป unchanged drug) ขับออก
ทางปัสสาวะ 14% (1-13% ในรูป unchanged drug) ค่า
ครึ่งชีวิต 10 ชั่วโมง (สัมพันธ์กับวิธีการบริหารยา) 
Clearance 12 L/min/m2 

 

 

 
 
 
 



ห น้ า  | 155 
 

ข้อบ่งใช้ 
(Indication) 

1. Breast cancer (adjuvant and second-line metastatic) 
2. Non-small cell lung cancer (first-line advanced) 
3. Ovarian cancer (first-line combination, second-line metastatic)  
4. AIDS-related Kaposi’s sarcoma (advanced; refractory to 

liposomal anthracycline) 
5. Breast cancer (neoadjuvant) 
6. Gastrointestinal cancer (anal, gastroesophageal) 
7. Genitourinary cancer (penile, prostate, bladder, testicular) 
8. Gynecological cancer (cervical, germ cell, gestational 

trophoblastic disease, vulvar gynecological sarcoma, 
endometrial, fallopian tube, primary peritoneal) 

9. Head and neck cancer 
10. Thyroid cancer 
11. Thymoma 
12. Ewing's sarcoma 
13. Skin cancer (Merkel cell, Melanoma) 
14. Cancer of unknown primary origin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Low 
Extravasation Potential: Irritant                            

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (3%) (transient, including 

bradycardia)  
- Arterial thromboembolism * 
- Cardiotoxicity * 
- ECG changes (14%)  
- Hypotension (11%)  
- Venous thromboembolism * 

I 
 
E 

E, D 
E 
I 
E 

Dermatological - Alopecia (93%) (rarely permanent)  
- Nail disorder (2%)  
- Radiation recall reaction * 
- Rash (rare- may be severe) 

E 
E, D 

I 
I, E 

Gastrointestinal - Dehydration  
- Diarrhea (25%)  
- GI obstruction * 
- GI perforation *  
- Mucositis (20%)  
- Nausea, vomiting (44%)  
- Typhlitis * 
 
 

E 
I, E 
E 
E 
E 
I 
I 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
General - Edema (21%)  

- Fatigue (17%) 
E 
E 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(grade 4 neutropenia 27%) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (18%) (severe- rare)  
- Pancreatitis* 

E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (40%) (severe 1%) I 
Injection site - Injection site reaction (4%) (may be 

severe) 
I 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (54%) (severe 12%) E 
Neoplastic - Secondary malignancy* L 
Nervous 
System 

- Ataxia * 
- Autonomic neuropathy * 
- Encephalopathy * 
- Optic neuritis/Ototoxicity * 
- Peripheral neuropathy (64%) (severe 4%)  
- Seizure * 
- Syncope *  

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Cystoid macular edema* 
- Eye disorders (visual disturbances*)  
- Optic nerve disorder* 

E 
E 
E 

Respiratory - Pneumonitis * E 
             * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
           ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
           E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
           D = delayed (สัปดาห์ ถงึ เดือน) 
           L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 

ชนิด
มะเร็ง 

ระยะโรค วิธีการรักษา 
ขนาดยา 

(mg/m2/day) 
ความถี่ 

จ านวน
รอบ 

เต้านม 
Early 

CMT of choice 
175 mg/m2 IV day1 ทุก 21 วัน 4 
80 mg/m2 IV day1 ทุก 7 วัน 12 

Metastasis 175 mg/m2 IV day1 ทุก 21 วัน 6 

รังไข ่
 

1-line: Adjuvant/ 
Neoadjuvant 

chemotherapy 

175 mg/m2 IV day1 
ทุก 

21-28 วัน 
3-8 

 2-line CMT 
175 – 200 mg/m2 IV 
day1 

ทุก 
21-28 วัน 

6 

ปอดชนิด 
NSCLC 

IIIA CCRT* (STEP 1) 
50 mg/m2 IV 
day 1, 8, 29, 36 

ทุก 7 วัน 6 

 CCRT * (STEP 2) 
200 mg/m2 IV  
day 1 

ทุก 21 วัน 2 

IIIB - IV 
First-line 

chemotherapy 
200 mg/m2 IV  
day 1 

ทุก 21 วัน 4-6 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  
Worst toxicity in previous cycle Dose of paclitaxel 

Febrile neutropenia 
Grade 4 ANC ≥ 5-7 days 
Grade 4 thrombocytopenia 

↓ by 20%* 

Grade 3 neurotoxicity or other 
toxicity ↓ by 20%* 

Grade 4 neurotoxicity or other 
toxicity, any grade cystoid 
macular edema 

Discontinue 

*Patients should not be retreated with paclitaxel until neutrophils ≥ 1.5 x 109/L (≥ 1.0 
x 109/L in AIDS-related Kaposi’s sarcoma) and platelet counts ≥ 100 x109/L and other 
toxicity has recovered to ≤ grade 2 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 
ALT หรือ AST Bilirubin Paclitaxel dose 

<10 x ULN <1.25 x ULN 175 mg/m2 
<10 x ULN 1.26-2 x ULN 135 mg/m2 
<10 x ULN 2.01-5 x ULN 90 mg/m2 
>10 x ULN >5 x ULN Not recommend 

การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ก่อนบริหารยา ให้ pre-medication   
 Dexamethasone 20 mg PO 12 และ 6 hours ก่อนให้ paclitaxel 

หรือ Dexamethasone 20 mg IV ก่อนยา Paclitaxel 30 นาที และ  
 diphenhydramine 50 mg IV 30-60 minutes หรือ CPM mg IV  

ก่อนให้ Paclitaxel 30 นาที และ 
 Ranitidine 50 mg IV 30-60 minutes ก่อนให้ Paclitaxel 30 นาท ี

- บริหารยาโดย IV infusion over 1-24 ชั่วโมง  
- ขนาดยา Paclitaxel 175 mg/m2 (135-175 mg/m2) ผสมใน NSS หรือ 

D5W 500-1000 mL concentration of 0.3-1.2 mg/mL ทางหลอดเลือด
ด า infused over 3 ชั่วโมง  

- กรณใีห้ยา weekly อาจจะ NSS/D5W  250 ml infused over 1 ชั่วโมง   
- ใช้ Non-PVC set ที่มีตัวกรองอนุภาคขนาด 0.22 ไมครอน ในการบริหารยา 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( immunosuppression) และ/หรือ มี
ภาวะกดไขกระดูก 

- ผู้ป่วยที่แพ้ต่อสาร Cremophorel 
- ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยา Paclitaxel 

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

     ติดตามอาการ hypersensitivity อย่างใกล้ชิด เพี่อป้องกันการเกิด Severe 
hypersensitivity หรือ anaphylaxis 



ห น้ า  | 158 
 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D   
Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Fertility effects: ใช ่
Excretion into breast milk: อาจจะใช่ ไม่แนะน าให้ใช้ยาขณะให้นมบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Mechanism Management 
Cisplatin ↑myelosuppression if 

cisplatin given prior 
(within hours) to 
paclitaxel 

↓ paclitaxel 
clearance 
by 33% 

Give paclitaxel 
before 
cisplatin 

Cisplatin May ↑ risk of renal failure 
in gynaecological cancers 

Unknown Caution 

Doxorubicin 
(after prolonged 
paclitaxel 
infusions) 

↑ neutropenia and 
stomatitis 

Higher plasma 
levels 
of doxorubicin 
and 
doxorubicinol 

Caution 

Epirubicin 

↑ systemic exposure to 
epirubicin or its 
metabolites. May be 
schedule-dependent. 

Taxane or 
cremophor EL 
possibly 
compete 
with epirubicin 
for 
biliary excretion 

Caution if used in 
combination; give 
epirubicin first 

Cyclophospha-
mide 
(given after 
paclitaxel) 

↑myelosuppression Unknown Caution 

Radiation 
Radiation pneumonitis ↑ pulmonary 

effects 
Avoid/caution 

CYP 2C8 
substrates (i.e. 
paclitaxel, 
sorafenib, 
amiodarone) 

May ↑/↓ effects of 
substrates or paclitaxel 

Altered 
metabolism of 
CYP2C8 
substrates or 
paclitaxel 

Caution 

CYP 3A4 
substrates (i.e., 
verapamil, 
etoposide, 
dexamethasone, 
vincristine) 

May ↑/↓ effects of 
substrates or paclitaxel 

Altered 
metabolism of 
CYP3A4 
substrates or 
paclitaxel 

Caution 

Inducers of CYP 
2C8 (i.e., 
phenobarbital) 

May ↓ paclitaxel levels 
and 
effects 

↑ metabolism 
of 
paclitaxel 

Caution 

CYP 2C8 
inhibitors 
(i.e. gemfibrozil, 
montelukast) 

May ↑ paclitaxel levels 
and 
effects 

↓ metabolism 
of 
paclitaxel 

Caution 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, 
St. John’s Wort, 
etc) 

May ↓ paclitaxel levels 
and 
effects 

↑ metabolism 
of 
paclitaxel 

Caution 

CYP3A4 
inhibitors 

May ↑ paclitaxel levels 
and effects 

↓ metabolism 
of paclitaxel 

Caution 

    
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and before each visit 
Liver function tests Baseline and before each cycle 
Renal function tests Baseline and as clinically indicated 
Blood pressure and pulse Per usual institutional protocol; also 

during infusion (more frequently during 
the first hour) 

Continuous cardiac monitoring in patients 
who developed serious conduction 
abnormalities 

During subsequent infusions 

Ophthalmology if visual impairment As clinically indicated 
Clinical assessment of bleeding, infection, 
diarrhea, musculoskeletal, neurologic 
(sensory), hypersensitivity, respiratory, 
thromboembolism 

At each visit 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - RT  (Expiration date in package) 
Open  14 day Ref 
Dilute  NSS,D5W 250-1000 ml 27 hours RT 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Intaxel ® (paclitaxel) package insert.  
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph paclitaxel Available: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October1]. 
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Vinblastine 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Vinblastine 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Vilban® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 10 ml 

ความแรง  
(Strength) 

1 mg/ml 

 
การออกฤทธิ์

Pharmacological action 

     Vinblastine เป็นยาในกลุ่ม Vinca alkaloid ที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง
กระบวนการ polymerization ของ tubulin เป็น microtubules นอกจากนี้
ยายังยับยั้งการสังเคราะห์ nucleic acid และ โปรตีน โดยการยับยั้งการใช้ 
glutamic acid ซึ่ง Vinca alkaloid จะออกฤทธิ์ในรูปแบบ cell cycle 
phase-specific ส าหรับ M phase และ S phase 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด าดังนั้น
การดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: >90% มีการกระจายไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย Vd 
27.3 L/kg, Plasma protein binding 99% 

Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับโดย CYP3A ได้ 
desacetylvinblastine เป็น Active metabolite 

Elimination:   ขับออกทางปัสสาวะ <1% ขับออกทางอุจาระ 95% ค่า
ครึ่งชีวิต 25 ชั่วโมง Clearance 0.74 L/kg/hr สัมพันธ์
กับการท างานของตับ  

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

 
1. Hodgkin's disease 
2. Lymphocytic lymphoma 
3. Histolytic lymphoma 
4. Mycosis fungoides 
5. Testicular cancer 
6. Kaposi's sarcoma 
7. Bladder cancer 
8. Non-small cell lung cancer 
9. Soft tissue sarcoma (Desmoid tumor) 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Vesicant 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Auditory - Hearing impaired* E 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism  

- ECG changes (transient)* 
- Hypertension (<10%)  

E 
E 
I E 

Dermatological - Alopecia (>10%)  
- Photosensitivity (<10%)  
- Rash (<10%) 

E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (>10%)  
- Anorexia (>10%)  
- Constipation (>10%)  
- Diarrhea (<10%)  
- Mucositis (>10%)  
- Nausea, vomiting (>10%)  

E 
E 
E 
E 
E 
I 

General - Fatigue (<10%)  
- Pain (tumor pain) 

E 
I 

Hematological - Immunosuppression  
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(>10%) 

E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity* I 
Injection site - Phlebitis I E  
Metabolic / 
Endocrine 

- Hyperuricemia (during periods of active 
cell lysis)  

- SIADH (<1%) 

I 
 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (<10%, including 
jaw pain, may be severe) 

E 

Nervous System - Depression (<10%), Dysgeusia (>10%)  
- Headache (<10%), Neuropathy  
- Seizure (<10%)  

E 
E 
E 

Reproductive 
and breast 
disorders 

- Infertility L 

Respiratory - Bronchospasm (or shortness of breath, 
especially in combination with 
mitomycin; <10%) 

- Pneumonitis* 

I 
 
 
E 

Vascular - Peripheral ischemia (<10%) D 
            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน)       L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- Intravenous: 6 mg/m² Every 1 week (range 3.7-18.5 mg/m2; usual 
weekly dose: 5.5–7.4 mg/m2; maximum weekly dose: 18.5 mg/m2) 

- Intravenous: 6 mg/m² Every 2 weeks (ABVD) 
- Intravenous: 4 mg/m² days 1 and 8 Every 3 weeks (CMV) 
- Intravenous: 0.11 mg/kg days 1 and 2 Every 3 weeks (VIP) 
- Intravenous: 3 mg/m² days 2, 15, 22 Every 4 weeks (MVAC) 
 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

Worst Toxicity/Counts in Previous 
Cycle  

Dose (% previous dose)* 

Febrile neutropenia, grade 4 ANC for ≥    5-7 
days or thrombocytopenic bleeding 

75%* 

Grade 3 related organ / non-hematologic Hold, then 75%* 
Grade 4 related organ / non-hematologic Discontinue 
Do not retreat until ANC ≥ 1-1.5 x 109L, platelets ≥ 100 x 109L and toxicity ≤ grade 2 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 

Bilirubin %Usual dose 
1 - 2.5 x ULN 50% 
> 2.5 x ULN 25% 

 
การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้ปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่
มีการท างานของไตบกพร่อง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

 บริหารยา vinblastine ทางหลอดเลือดด าเท่านั้น 
 ไม่แนะน าให้บริหารยา IV push โดยตรง ควรผสมยาในสารละลาย NSS หรือ 

D5W 50 ml และระวังยารั่วออกนอกเส้นเลือดขณะบริหารยา 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunosuppression) และ/หรือ มี
ภาวะกดไขกระดูก 

- ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยา vinblastine  
- ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องให้ยาผ่านทางไขสันหลัง 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

 

Pregnancy category: D   
Embryotoxicity: ใช่  
Teratogenicity:  ใช่ 
Excretion into breast milk: ควรหยุดใช้ยาขณะให้นมบุตร 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Mitomycin Acute bronchospasm 

hasoccurred minutes to 
hours after administration. 
Reaction may occur up to 2 
weeks after mitomycin. 

Caution 

Phenytoin ↓ serum concentration of 
phenytoin 

Monitor serum 
levels of 
phenytoin and 
adjust dose prn 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
voriconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or 
juice from grapefruit, 
Seville oranges, 
starfruit/pomegranate) 

↑ risk of neurotoxicity Monitor serum 
levels of 
phenytoin and 
adjust dose prn 

CYP3A4 
substrates (i.e., 
aprepitant, 
tolterodine) 

↑ toxicity Avoid if possible. If 
must use, monitor 
or adjust dose. 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 
 

↓ vinblastine effect Caution 

Agent Effect Management 
Bleomycin +/- 
cisplatin 

Raynaud's phenomenon, MI, 
CVA reported 

Caution 

Ototoxic drugs 
(i.e., cisplatin, 
aminoglycosides) 

↑ ototoxicity (reported with 
other vinca alkaloids) 

Caution 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Liver function tests Baseline and regular 
Clinical assessment for neurotoxicity, infection, 
bleeding, local toxicity. 

At each visit 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution  - Ref  (Expiration date in package) 
Open  14 day Ref 
Dilute  NSS,D5W 25-50 ml 7 day Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Vilban® (Vinblastine) package insert.  
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Vinblastine. Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Vincristine 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Vincristine 

  

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

V.C.S 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง (Strength) 1 mg/ml  

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

     Vincristine เป็นยาในกลุ่ม Vinca alkaloid ที่ออกฤทธิ์ โดยการยับยั้ง
กระบวนการ polymerization ของ tubulin เป็น microtubules นอกจากนี้
ยายังยับยั้งการสังเคราะห์ nucleic acid และโปรตีนโดยการยับยั้งการใช้ 
glutamic acid ซึ่งจะออกฤทธิ์ ในรูปแบบ cell cycle phase-specific สาหรับ          
M phase และ S phase 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: เนื่องจากเป็นรูปแบบที่บริหารทางหลอดเลือดด าดังนั้นการ
ดูดซึมยามีค่าเท่ากับ 100% 

Distribution: >90% มีการกระจายไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย,Vd 215 
L/1.7 m2 Plasma protein binding 75% 

Metabolism: มีการเปลี่ยนแปลงยาที่ตับโดย cytochrome P450 
(CYP3A) 

Elimination: ขับออกทางปัสสาวะ 10-20% ,ขับออกทางอุจาระ 80%ค่า
ครึ่งชีวิต 23-85 ชั่วโมง Clearance 146mL/min/1.73 m2 

 

 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Acute leukemias (acute lymphoblastic leukemia, acute 
myeloid leukemia) 

2. Breast cancer 
3. Sarcomas (soft tissue, bony tissue, specialized structures) 
4. Hodgkin's disease 
5. Non-Hodgkin's lymphoma 
6. Small cell lung cancer 
7. Cervical Cancer 
8. Colorectal cancer 
9. Wilm's tumour 
10. Melanoma 
11. Other hematological cancers (chronic lymphocytic leukemia, 

myeloma) 
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ข้อบ่งใช้          

(Indication) 
 
 

 

12. Gastrointestinal cancers (gastroesophageal, hepatobiliary, 
pancreatic, neuroendocrine  

13. tumours) 
14. Genitourinary cancers (adrenal, prostate) 
15. Gynecological cancers (endometrial, ovarian, GTD) 
16. Thymoma 
17. Brain tumours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential:   Minimal   
Extravasation Potential:   Vesicant 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Auditory - Hearing impaired * E 
Cardiovascular - Hypertension (rare, autonomic)  

- Hypotension (rare, autonomic) 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (up to 50%) E 
- Rash (occasional) 

E  
 I, E 

Gastrointestinal - Abdominal pain  
- Anorexia, weight loss  
- Constipation (neuropathy)  
- Diarrhea  
- GI perforation  
- Mucositis  
- Nausea, vomiting (mild)  

E 
E 
E 
E 
E 

E, I 

Hematologica - Myelosuppression (mild) E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity* I 

Injection site - Phlebitis (chemical) I,  E 

Metabolic / 
Endocrine 

- SIADH (rare, central neurotoxicity)  
- Tumor lysis syndrome 

E 
I 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (may be severe) E 

Neoplastic - Secondary malignancy (in combination) D 
 

Nervous System - Autonomic neuropathy (paralytic ileus)  
- Cranial neuropathy (rare; diplopia, 

transient blindness,optic atrophy) 
- Headache  
- Insomnia (rare)  
- Peripheral neuropathy (common)  
- Seizure *  
- Vertigo *  

 
 

E 
E 
 
E 
E 

I, E, D 
I 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 

Reproductive 
and breast 
disorders 

- Infertility E 

Respiratory  - Bronchospasm (acute)* I 

Urinary - Urinary retention (autonomic neuropathy; 
may be severe) 

E 

 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

- Intravenous:  1.4 mg/m2 weekly 
- Intravenous:  1 to 1.4 mg/m2 q 2-3 weeks (maximum dose of 2 

mg used in some regimens) 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

Toxicity / Worst counts in cycle Action* 
Febrile neutropenia, thrombocytopenic 
bleeding or grade 4 ANC ≥ 7 days 

Hold; No dose adjustment 
required 

Neurotoxicity 
- Areflexia only 
- Abnormal buttoning, writing 
- Moderate motor neuropathy (±cranial) 

 
- Severe motor neuropathy 

 
- 100% 
- 67% 
- Hold until recovery then 

reduce dose by 50% 
- Omit 

Respiratory symptoms (e.g. 
bronchospasm, pneumonitis) 

Discontinue 

  
Toxicity / Worst counts in cycle Action* 

Grade 3 other related nonhematological/ 
organ toxicity 

Hold 

Grade 4 other related nonhematological/ 
organ toxicity 

Discontinue 

*Do not re-treat unless ANC 1.5 x 109L (or defined by protocol), platelets ≥ 100 x 109L 
and other toxicities have recovered to ≤ grade 2 or indicated in table above. 

การปรับขนาดยาตามการท างานของตับ 
Bilirubin Starting dose (%) 

> 1 – 2.5 x ULN 50% 
> 2.5 x ULN 25% 

การปรับขนาดยาตามการท างานของไต: ไม่แนะน าให้มีการปรับขนาดยาใน
ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- บริหารยา vincristine ทางหลอดเลือดด าเท่านั้น 
- ไม่แนะน าให้บริหารยา IV push โดยตรง ควรผสมยาในสารละลาย NSS 

หรือ D5W 50 ml 
- ระวังยารั่วออกนอกเส้นเลือดขณะบริหารยา 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunosuppression) และ/หรือ มี
ภาวะกดไขกระดูก 

- ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยา vincristine 
- ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องให้ยาผ่านทางไขสันหลัง 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy category: D   
Breast-feeding: ไม่แนะน าให้ใช้ยาในหญิงให้นมบุตร 
     ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา vincristine ต้องมีการ
คุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 

Asparaginase 
↑ neuropathy; 
disturbances 
of erythropoiesis 

give vincristine 12-24 
hours before 
asparaginase 

Digoxin, 
ciprofloxacin 

↓ effect of digoxin, 
Ciprofloxacin 
 

Caution; monitor. 

Mitomycin 

Acute bronchopasm 
has reported to occur 
minutes to 
hours after 
administration 
with vinca alkaloids 

Caution 

nifedipine 
↑ half-life of 
vincristine 

Avoid combination; 
monitor closely if given 
concurrently 

phenytoin 
↓ serum 
concentrations of  
phenytoin 

monitor serum levels of 
phenytoin and adjust 
dose PRN 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, StJohn’s 
Wort, etc) 

↑ vincristine toxicity Caution 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 Agent  Effect Management 
Potent CYP 3A4 
inhibitors 
(erythromycin, 
INH,itraconazole) 

↑ vincristine toxicity, 
especially 
neurotoxicity 

Caution 

Ototoxic drugs 
(e.g. cisplatin, 
aminoglycosides) 

↑ ototoxicity risk Use with extreme 
caution 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 

Liver function tests; baseline and regular At each visit 

CBC and electrolytes; baseline and regular  

Clinical assessment of neurotoxicity, local toxicity, 
tumour lysis syndrome 
 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stabirity 
Vial of solution  - Ref  (Expiration date in package) 
Open - 7  day Ref 
Dilute  NSS,D5W 50-250 ml 2 day RT, 7 day Ref 
RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. V.C.S. ® (vincristine) package insert.  
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph vincristine Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Navelbine 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Vinorelbine 

 

ชื่อการค้า                  
(Commercial name) 

Navelbine® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง 
 (Strength) 

10 mg/ml 

การออกฤทธิ์
Pharmacological action 

      Vinorelbine  เป็นสารกึ่งสังเคราะห์จาก  vinca alkaloid ออกฤทธิ์โดย
การจับกับ tubulinและยับยั้ง formation ของ microtubule ซึ่งเป็น
กระบวนการการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งระยะ Metaphase ส่งผลให้เซลล์มะเร็ง
หยุดการขยายตัวและตายลงในที่สุด 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) 

Distribution:       - Vd:: 25-40 L/kg;  
- Binds extensively to human platelets and 

lymphocytes (80% to 91%)  
Metabolism:       - Extensively hepatic , via CYP3A4, to two 

metabolites, deacetylvinorelbine  (active) and 
vinorelbine N-oxide 

Excretion:           - Feces (46%); Urine (18%, 10% to 12% as 
unchanged drug) 

- Half–life elimination: Triphasic 28-44 hours 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Advanced non-small cell lung cancer (single agent or in 
combination) 

2. Metastatic breast cancer after failure of standard first-line 
chemotherapy or after relapse within 6 months of 
anthracycline-based adjuvant therapy 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emetogenic Potential: Minimal   
 Extravasation Potential: Vesicant 

Organ site (%) Side effect* (%) Onset** 
Auditory - Hearing impaired (rare; when used with 

cisplatin) 
E 

Cardiovascular - Venous thromboembolism (rare) E 
Dermatological - Alopecia (12%) (usually mild) 

- Radiation recall reaction (rare) 
- Rash (<5%) 

E 
E 
E 

Gastrointestinal - Anorexia (19%) 
- Constipation (38%) (may be severe) 
- Diarrhea (20%) 
- Mucositis (16%) 
- Nausea, vomiting (50%) 

E 
E 
E 
E 
I 

General - Fatigue (41%)  
- Pain (16%) (including chest, abdomen and 
tumour)  

E 
I E 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(41% grade 4 neutropenia) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (7% grade 3 or 4) E 
Hypersensitivity - Hypersensitivity (rare) I 
Injection site - Injection site reaction (21%) I 
Metabolic 
/Endocrine 

- ↑ antidiuretic hormone (<1%) E 

Musculoskeletal - Muscle weakness (9%) E 
Nervous System - Headache (<5%)  

- Neuropathy (20%) (sensory; motor and 
autonomic less common) 

E 
E 

Respiratory - Bronchospasm (3%) (especially with 
mitomycin)  

- Dyspnea (9%)  
- Pneumonitis (rare) 

I 
 
E 
E 

Urinary - Hemorrhagic Cystitis (<1%) E 
     * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)   
      D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

Intravenous: Continuous: 30 mg/m2 given weekly 
              Q 3 weekly: 30 mg/m2 given on days 1 and 8 
              Q 4 weekly: 30 mg/m2 given on days 1, 8 and 15 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ห้ามบริหารยาทาง Intrathecal โดยเด็ดขาด กรณีท่ีบรรจุยาใน syringe ควรมี
ค าเตือน ส าหรับบริหารยาทางหลอดเลือดด าเท่านั้น 

- ผสม vinorelbine ในสารละลาย D5W, NSS  final concentration 0.5–2 
mg/mL; infuse over 6-10 minutes through free-flowing IV หรือ IV 
push (at final concentration of 1.5 – 3 mg/mL)  

- หลังจากบริหารยา เสร็จสิ้น ทางบริษัท แนะน าให้ flushing ด้วย D5W หรือ 
NSS อย่างน้อย 75-125 ml  

- การ Flushing เส้นเลือดก่อนที่จะบริหารยา  vinorelbine อาจช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิด  injection site reactions และ phlebitis  

- หากเกิดยารั่วออกนอกเส้นเลือด (Extravasation) ให้ประคบร้อนบริเวณที่เกิด 
15-20 นาที วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1-2 วัน Warm compresses applied 
for 15 to 20 minutes 4 times per day for 1-2 days 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ vinorelbine 
- ผู้ป่วยที่ใช้ยาที่เหนี่ยวน าให้เกิด severe myelosuppression. 
- ห้ามบริหารยาทาง Intratecal  

ข้อควรระวัง
(Warning/precaution) 

- ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีร่วมด้วย 
- ผู้ป่วยที่มี neuropathy หรือได้รัยยา neurotoxic drugs อาจจะเพ่ิมความ

เสี่ยงในการเกิด neurotoxicit 
- ผู้ป่วยที่มี serum albumin ต่ ามีความเสี่ยงในการเกิดพิษจากยา 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D 
Mutagenicity: ใช่ 
Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่  
Excretion into breast milk: อาจจะใช่ ไม่ แนะน าให้ใช้ยาในหญิงให้นมบุตร 
Fertility effects: อาจจะใช่ 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
( Drug-Interaction ) 

 
Agent Effect Management 

Mitomycin Acute bronchospasm 
has occurred minutes 
to hours after 
administration. 
Reaction may occur 
up to 2 week after 
mitomycin. 

Avoid combination 

Paclitaxel /other 
 neurotoxic/ 
ototoxic compounds 

Neuropathy Monitor closely, 
consider dose 
adjustment 

Cisplatin ↑ ototoxicity / 
vestibular 
effects and 
myelosuppression 

Monitor closely 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e.ketoconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or 
juice from grapefruit, 
Seville oranges or 
starfruit 

↑ neurotoxicity and 
other 
Toxicity 

use with caution; 
consider vinorelbine 
dose adjustment when 
used with azole 
antifungals 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and before each cycle 
Liver function tests Baseline and before each cycle 
Blood pressure -monitor for 
hypertension 

Baseline and at each treatment 

Clinical toxicity assessment for signs of 
neurotoxicity,local toxicity, bleeding, 
infection, hypersensitivity, 
thromboembolism, lung or GI toxicity, 
radiation recall 

At each visit 

Local site toxicity ratings, if incidence 
of phlebitis 

At each visit 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of powder  - Ref* Expiration date in 

package 
Reconstitution  - 72 hours Ref** 
Dilute  NSS,D5W maximum  final 

concentration 1.5-3 mg/ml (for 
syringe) NSS,D5W,1/2NS, 
D51/2NS, LR final Conc. 0.5-2 
mg/ml (for Iv bag)  

24 hours (5-30° C) 

RT*= Room temperature (25 C°) 
Ref**=Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Navelbine ® (vinorelbine) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp. 2015. 
[3]. Drug Monograph.vinorelbine.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Bicalutmide 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) Bicalutamide 

 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

CASODEX® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Film Coated Tablet 

ความแรง  
(Strength) 

50 mg, 150 mg 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

      กลไกยับยั้ง Androgen receptor โดยจ าเพาะกับ Receptor แย่งจับกับ 
Dihydrotertosterone และ Testosterone ไปมีผลยับยั้งต่อการกระตุ้นการ
เติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมาก  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ดูดซึมได้ดี Protein Binding 96% 
Metabolism: ผ่านตับเป็นหลัก ด้วยกลไก Glucuronidation และ 

Oxidation ของ R-enantiomer แบบ active เป็น S-
enantiomer แบบ inactive 

Elimination: ยาขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ และมีค่า Half-life 
ของActive enantiomer 6 วัน ถ้าในผู้ป่วยโรคตับเป็น 
10 วัน 

 

ข้อบ่งใช้  
(Indication) 

ใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (<5%) 

- Arterial thromboembolism (<5%) 
- Cardiotoxicity (4%) 
- Hypertension (8%) 
- Venous thromboembolism (<5%) 

D 
E D 
D 
D 

E D 
Dermatological - Alopecia (4%) 

- Hirsutism (2%) 
- Photosensitivity (rare) 
- Rash (9%) 

E 
D 
E 
E 

General - Edema (13%) 
- Fatigue (22%) 

D 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (1%) (angioedema, 
urticaria) 

I 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Abdominal pain (11%) 

- Anorexia (6%) 
- Constipation (22%) 
- Diarrhea (12%) 
- Dyspepsia (7%) 
- GI hemorrhage (<5%) 
- GI obstruction (<5%) 
- Nausea, vomiting (14%) 
- Weight changes (7%) 

E 
E 
E 
I 
E 
E 
E 
I 
D 

Hematological - Anemia (13%) D 
Hepatobiliary - ↑ LFTs (7%) (may be severe) D 
Infection - Infection (18%) D 
Metabolic / 
Endocrine 

- ↑ Ca (<5%) 
- ↑ Cholesterol (<5%) 
- Hyperglycemia (7%) 

D 
D 
D 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (35%) 
- Osteoporosis (4%) /Fractures 

E 
D 

Nervous System - Anxiety (5%) 
- Cognitive disturbance (<5%) 
- Depression (4%) 
- Dizziness (10%) 
- Headache (7%) 
- Insomnia (7%) 
- Neuropathy (8% 

E 
E 
E 
I E 
E 
I E 
E 

Ophthalmic - Cataract (<5%) 
- Conjunctivitis (<5%) 

E D 
E D 

Renal - Creatinine increased (<5%) E 
Reproductive 
and breast 
disorders 

- Androgen deprivation symptoms (53%) D 

Respiratory - Cough, dyspnea (13%) 
- Pneumonitis (rare) 

D 
D 

Urinary - Urinary symptoms (12%) E 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

1. มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย รับประทาน 50 mg ครั้งละ 1 เม็ด 
วันละ 1 ครั้งร่วมกับการรักษาด้วย LHRH analogues 

2. มะเร็งต่อมลูกหมากระยะ locally-advanced และ เสี่ยงต่อการ 
recurrence สูง (Off-label use) รับประทาน 150 mg ครั้งละ 1 เม็ด วัน
ละ 1 ครั้ง 

แนวทางการใช้ยา  
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน 
- ควรรับประทานยา เมื่อเริ่มรักษากับ LHRH analogues 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ในสตรีและเด็ก 
- ห้ามใช้กรณีเคยแพ้ยา  
- ห้ามใช้ยาร่วมกับยา Terfenadine, Astemizole หรือ Cisapride 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ยาเมตาโบไลต์ที่ตับ ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง
ปานกลางจนถึงรุนแรง ควรตรวจการท างานของตับเป็นระยะ ส่วนใหญ่จะ
เกิดภายใน 6 เดือนแรกของการรักษา 

- พบการทนต่อกลูโคสลดลงในคนที่ได้รับ ยากลุ่ม LHRH agonists มีอาการ
เหมือนโรคเบาหวานหรือสูญเสียการคุมน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยที่มี
โรคเบาหวานร่วม พิจารณาตรวจวัดระดับ Glucose ในเลือด  

- ยายับยั้งการท างานของ CYP450(CYP3A4) ระวังการใช้ร่วมกับยาที่เมตา
โบไลต์ผ่าน CYP3A4 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: X                         
Feto toxicity: ใช่ 
Fertility effects: อาจจะใช่                       
Fertility effects: Probable 
       ห้ามใช้ยา Bicalutamide ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร  ควร
คุมก าเนิดในระหว่างที่ได้รับยานี้และหลังจากรับประทานยา dose  สุดท้าย
อย่างน้อย 130 วัน  
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 
Drugs 
metabolized 
by CYP3A4 

Bicalutamide 
(Renantiomer) 
inhibits 
CYP3A4 (and 
2C9, 2C19,2D6 
to a lesser 
extent) 

↑ levels of drugs Caution when 
using with drugs 
with narrow 
therapeutic index 

warfarin ↑PPT/INR Increased 
anticoagulant 
effect and risk of 
bleeding; 
bicalutamide 
displaces 
warfarin from 
protein 
binding 

Monitor PT/INR 
closely; warfarin 
dose may require 
adjustment 

Drugs that 
may prolong 
QT interval 

Potential risk in 
↑ QT interval 

Additive effects 
when combined 
with LHRH 
analogue and 
antiandrogen 

Caution and 
monitor 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests baseline and regular 
Electrolytes baseline, also during treatment for 

patients at risk of electrolyte 
abnormality and QT prolongation 

Blood glucose especially in diabetic 
patients;baseline and regular 

Bone density as clinically indicated 
INR, for patients on warfarin as clinically indicated 
Clinical assessment for fluid 
retention, pneumonitis, androgen 
withdrawal effects, cardiovascular, 
hepatic effects and 
thromboembolism 

at each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/satability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 20-25° C 
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เอกสารอ้างอิง 
[1]. Mims Thailand [internet]. 2018 [cited 2018 Dec 6]. Casodex. Available from:                    

http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief 
[2]. Drug Monograph Bicalutamide. Available 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/bicalutamide [Accessed 9 Dec. 2018]. 
[3]. McEvoy GK, editor. AHFS Drug Information 2009. Bicalutamide. Bethesda: American Society of Health-System 

Pharmacist. 

  

http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief
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Hydroxyurea 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Hydroxyurea 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Hydrea® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Capsules 

ความแรง  
(Strength) 

500 mg per Capsule 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Hydroxyurea ออกฤทธิ์โดยยับยั้ง enzyme ribonucleotide reductase 
ภายในเซลล์ ซึ่งเป็น enzyme เปลี่ยนจาก ribonucleotide เป็น deoxy-
ribonucleotides จึงลด deoxyribonucleotides ภายใน cell ท าให้การ
สังเคราะห์ DNA เสียไป  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Bioavailability: Oral bioavailability ≥ 80%. 
Distribution: Distributed throughout body, crosses placenta, 

found in ascitic  fluid. Concentrates in leukocytes 
and erythrocytes 

Metabolism: Up to 50% metabolized in liver; a minor 
pathway involves degradation by urease in 
intestinal bacteria. 

Elimination:   Hepatic and renal; renal is the major route of 
elimination. Urine 80% within 12 hours , Half-life 
2 to 4.5 hours 

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Concomitant use with irradiation therapy for the treatment of 
primary squamous cell carcinoma of the head and neck 
(exluding the lip) 

2. Acute lymphoblastic leukemia 
3. Acute myeloid leukemia 
4. CMML and myeloproliferative disorders 
5. Chronic myelocytic leukemia (resistant) 
6. Melanoma 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Dermatological - Alopecia (rare) 

- Dermatomyositis (dermatomyositis-
likechanges) 

- Erythema 
- Nail disorder 
- Radiation recall reaction (not severe) 
- Rash 
- Skin hyperpigmentation 

E L 
E 
 

E L 
E L 
I E 
E L 
E L 

Gastrointestinal - Anorexia 
- Constipation 
- Diarrhea 
- GI irritation 
- Mucositis 
- Nausea, vomiting (mild) 

E 
E 
I 
E 
E 
I E 

General - Chills 
- Fatigue 
- Fever (drug induced) 

E 
E 
E 

Hematological - Immunosuppression 
- INR / prothrombin time abnormal (4%) 

(severe) 
- Myelosuppression (leukopenia most 

common; rapid recovery after dose 
interruption) 

- Other (megaloblastosis) 

E 
E 
 
E 
 
 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (rare, may be severe, includes 
cholestasis) 

- Pancreatitis (rare, HIV) 

E 
 
E 

Hypersensitivity - Serum sickness I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Hyperuricemia I E 

Neoplastic - Secondary malignancy (including skin 
cancer) 

 
 
 
 
 

 
 

L 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Nervous System - Dizziness  

- Hallucinations 
- Headache  
- Peripheral neuropathy (rare, in HIV) 
- Seizure 
- Somnolence 

E 
E 
E 
E 
E 
E 

Renal - Creatinine increased E 
Respiratory - Pneumonitis (acute; rare) 

- Pulmonary fibrosis (acute, rare) 
I 
I 

Urinary - Dysuria (rare) E 
Vascular - Peripheral ischemia (cutaneous ulcers, 

gangrene) 
- Vasculitis (cutaneous) 

E 
 
E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CML: Daily: 20-30 mg/kg po, adjusted to white cell count 
- Solid tumors: q 3 d 80 mg/kg as a single dose po (every 3rd 

day), starting 7 days prior to radiation therapy and continuing 
thereafter if tolerated 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Toxicity Action 

ANC < 1 x 109/L or platelets < 
100 x 109/L 

Hold. Re-assess after 3 days. Resume 
when counts return to acceptable levels 

Mild to moderate anemia Transfuse if symptomatic; do not 
interrupt. 

Severe mucositis or gastric 
distress 

Hold until ≤ grade 1. 

Severe/refractory anemia Hold, transfuse, restart when recovered. 
Vasculitis Discontinue 
Hepatitis or cholestasis Discontinue 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: No data 
available, but no adjustment appears to be required if mild to 
moderate.  
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
Creatinine clearance (mL/min) % usual dose 

> 60 100 % 
10 - 60 50 % 
< 10 Discontinue 

ขนาดยาในผู้สูงอายุ: May be more sensitive to toxic effects. Consider 
dosage adjustment.  
ขนาดยาในเด็ก: Safety and efficacy have not been established.  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- สั่งยาโดยแพทย์เท่านั้น 
- ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนได้ทั้ง capsule สามารถแกะ capsule ละลายน้ า

รับประทานได้ 
- ควรใส่ถุงมือเมื่อต้องสัมผัสยา ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากสัมผัสยา 
- หลีกเลี่ยงการสูดดมยาเมื่อฝาภาชนะเปิดออก 

 
 

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

- Patients with marked myelosuppression (WBC < 2.5 x 109/L 
or platelets < 100 x 109/L), or severe anemia. 

- Patients who have demonstrated a previous hypersensitivity 
to hydroxyurea or any other component in its formulation. 

- Use with extreme caution in combination with antiretrovirals 
in patients with HIV. 

 
ข้อควรระวัง 

(Warning/Precaution) 

- Avoid live the use of live vaccines 
- Contains lactose; carefully consider use in patients with 

hereditary galactose intolerance, severe lactase deficiency or 
glucose-galactose malabsorption 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D                      Fetotoxicity: ใช่ 
Teratogenicity: ใช่                             Mutagenicity: ใช่ 
Excretion into breast milk: Yes          Fertility effects: น่าจะใช่ 
Breastfeeding: ไม่แนะน าในหญิงให้นมบุตร  
       Hydroxyurea ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ในหญิงวัยเจริญพันธ์
ควรมีการคุมก าเนิดระหว่างที่ได้รับยาและ และหลังจากได้รับยา ขนาด
สุดท้ายแล้ว 12 เดือน  

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Managgment 

Cytarabine ↑ Cytarabine toxicity Caution 

Didanosine +/- 
stavudine, other 
antiretrovirals 

↑ incidence of 
pancreatitis, liver failure 
and neurotoxicity 

Avoid 

Myelosuppressive 
agents or radiation 
therapy 

Can potentiate bone 
marrow depaession 

Caution 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Renal function tests Baseline and periodic 
Clinical assessment of skin, infection and 
bleeding, gastrointestinal and neurologic 
symptoms 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 25 °C 

   
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Hydrea ® (Hydroxyurea) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Hydroxyurea.Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 
2018,October 1]. 



ห น้ า  | 185 
 

Melphalan 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Melphalan 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

ALKERAN® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

film-coated 

ความแรง  
(Strength) 

2 mg/tablet  

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

    Melphalan จัดเป็นยากลุ่ม Alkylating agents ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ โดย
เป็นยาที่ออกฤทธิ์ท าลายสารพันธุกรรม และยับยั้งการสร้าง DNA และ RNA 
ของเซลล์มะเร็งโดยออกฤทธิ์ได้ทุกระยะของการแบ่งเซลล์  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Bioavailability: Oral bioavailability 60-90% 
Peak Plasma time 2 hr 

Distribution: Vd 0.5 L/kg 
Metabolism: Feces 20-50%, Urine (10% unchanged deug) 
Elimination:   Clearance 7-9 ml/min/kg 

Half-Life 60-120 min  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Multipla Myeloma 
2. Ovarian Cancer 
3. Advanced breast carcinoma 
4. Orphan Designations 

- Stem Cell Transplatation 
- Cutaneous melanoma 
- Hepatocellular cancer 
- Ocular melanoma 
- Neuroendocrine tumors 
- Retionoblastoma 
- Cholangiocarcinoma 

 
อาการไม่พึงประสงค์  

(Adverse reactions) 
 

- Myelosuppression (30%) 
- Frquency Not Defined : Nausea, vomiting, interstitial 

pneumonia, pulmonary fibrosis, Diarrha, Stomatitis, Mucositis, 
Secondary malignancy, hypersensitivity reaction, Tissue necrosis 
and jaundice 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

1. Multipla Myeloma:  
- 6 mg PO q day for 2-3 week, OR 
- 10 mg PO q day for 7-10 day, OR 
- 0.15 mg/kg/day PO for 7 day, Then After adequate recovery 

from toxicity give 1-3 mg or 0.05 mg/kg PO q day. 
2. Ovarian Cancer: 0.2 mg/ka/day PO for 5 day; repeat q 4-5 

weeks 
3. Advanced breast carcinoma: The usual dose is 0.15 mg per 

kilogram of your body weight each day for 5 days. This is 
repeated every 6 weeks. 

 
การปรับขนาดในผู้ป่วยโรคไต: BUN มากกว่าหรือเท่ากับ 30 mg/dL ปรับลด
ขนาดยาลดลงมากกว่า 50% 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- รับประทานยานี้ตามท่ีแพทย์ก าหนด และควรดื่มน้ าให้มาก เพื่อป้องกัน
ผลข้างเคียง  

- อย่าเพิ่มขนาดยา หรือรับประทานยานี้บ่อยกว่าที่ก าหนด  
- เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 2-8 องศาเซลเซียส และให้พ้นแสง 

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา melphalan หรือ Chlorambucil 

 
ข้อควรระวัง 

(Warning/Precaution) 

- ระวังการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วย คือ renal impairment, leukopenia, 
thrombocytopenia หรือ anemia  

- ระวังการเกิด myelosuppression ในช่วง 4-6 สัปดาห์ภายหลังการ
ได้รับยา  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: D 
Lactation: not known if excreted in breast milk. 
     Melphalan อาจจะมีผลท าลายตัวอสุจิ และอาจเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ ในขณะที่ได้รับการรักษาด้วย Melphalan ควรมีการคุมก าเนิด และ 
โปรดปรึกษาแพทย์ทันที ถ้าท่านหรือคู่สมรสตั้งครรภ์ และไม่ควรเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในระหว่างการรักษาด้วยยานี้ เนื่องจากยามีการขับออกทางน้ านมได้ 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

- ถ้าท่านรับประทานยาอ่ืนที่อาจจะเกิดอันตรกิริยากับยา Melphalan เช่น 
Cyclosporin, Nalidixic acid, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Olfoxacin 
และ Cimetidine ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพ่ือแพทย์จะได้พิจารณา
ปรับเปลี่ยนขนาดยา Melphalan และก่อนที่ท่านจะใช้ยาตัวอ่ืนเพิ่มควร
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในปริมาณน้อยๆ) จะไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการรักษาของยาMelphalan ทั้งด้านความปลอดภัยและผลของการรักษา 
ถ้าได้รับประทานยา prednisolone ร่วมด้วยควรปรึกษาแพทย์ถึงความ
ปลอดภัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

ถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้ พบแพทย์ทันที 
- มีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ (สูงกว่า 38 oc) หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ มีอาการ

ปวดหรือร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ ปวด บวม แดง และเจ็บตามร่างกาย 
- มีปัญหาภาวะเลือดออก เช่น อุจจาระมีสีด า ปัสสาวะมีสีแดง มีจ้ าแดงๆ

ตามผิวหนัง 
 
ถ้าท่านมีอาการต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์เร็วเท่าที่จะท าได้: มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบการหายใจ เช่น หายใจถี่ หายใจล าบาก, ไอแห้ง 
 
ปรึกษาแพทย์ถ้าท่านมีอาการต่อไปนี้ติดต่อกันและรบกวนชีวิตประจ าวันของ
ท่าน 
- มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหารหรือท้องเสียที่ไม่สามารถควบคุม

อาการได้ 
- บวม แดงและเจ็บเป็นแผลบริเวณท่ีฉีดยา 
- เจ็บที่ริมฝีปาก ในช่องปาก 
- มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 2-8 องศาเซลเซียส และให้พ้นแสง 
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Capecitabine 

 
ชื่อสามัญ 

(Generic name) 
Capecitabine 

 
ชื่อการค้า 

(Commercial name) 
XELODA® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

film-coated tablets 

ความแรง (Strength) 500 mg/tab 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Capecitabine เป็นสารอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์ (product) ซึ่งเมื่อเข้าสู่
ร่างกาย จะเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ carboxylesterase จากตับไปเป็น 5- 
deoxy-fluorocytidine (5’-DFCR) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็น 5-deoxy-5-
fluorouridine (5’-DFUR)  โดยเอนไซม์ cytidine deaminase ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ที่ตับและเนื้อเยื่อมะเร็งได้เป็น fluorouracil fluorouracil เป็น fluorinated 
pyrimidine antimetabolite เมื่ออยู่ภายในเซลล์จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่
ออกฤทธิ์ได้ คือ fluorouridine monophosphate (FdUMP) ท าหน้าที่ในการ
ยับยั้งเอนไซม์ Thymidylate synthetase  ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการ
สร้างรหัสพันธุกรรม DNA และ RNA ส่งผลให้ cell มะเร็งเกิดการแบ่งตัว 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: 70%; rapid with Cmax 1.5 hours อาหารมีผลลดการ
ดูดซึมของตัวยา 

Distribution: Widely distributed,Cross blood brain barrier? Not 
known, PPB < 60%;primarily albumin (35%) 

Metabolism:   Capecitabine is extensively bioactivated and 
metabolized in the liver, Active metabolites :  
Yes (FdUMP and F-UMP) 

Elimination:   Urine : 70%; 3% unchanged, Feces : 2.6%, Half-
life : terminal: 45-60 minutes 
 

 

 
 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 
 
 

1. First-line treatment metastatic colorectal cancer 
2. For the adjuvant treatment of patients with stage III (Dukes' 

stage C) colon cancer 
3. In combination with oxaliplatin for the treatment of metastatic 

colorectal cancer after failure ofirinotecan-containing 
combination chemotherapy 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

4. Advanced or metastatic breast cancer after failure of standard 
therapy (including a taxane),unless therapy with a taxane is 
clinically contraindicated 

5. In combination with docetaxel for advanced or metastatic 
breast cancer after failure ofanthracycline-containing 
chemotherapy 

Other Uses: 
1. Neo-adjuvant treatment of rectal cancer 
2. In combination with oxaliplatin for adjuvant high risk stage II and 

stage III colorectal cancer 
3. Metastatic adenocarcinoma of the stomach or gastro-

esophageal junction (as 
combinationchemotherapy)Cholangiocarcinoma (as combination 
chemotherapy)Metastatic carcinoma of the pancreas, head and 
neck, unknown primary tumour, renal cell,neuroendocrine 
tumour 

4. Anal Cancer 
5. Small Bowel and Appendix Cancer 
6. Adrenal Cancer 
7. Adjuvant treatment of pancreatic cancer (in combination with 

gemcitabine) 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extravasation Potential: Not applicable 
     The following table contains adverse effects reported mainly in 
adjuvant colorectal cancer or advanced breast cancer studies as 
monotherapy. 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism (rare)  

- Cardiotoxicity (<5%)  
- Hypertension (<5%)  
- Hypotension (<5%)  
- Venous thromboembolism (1%) 

E 
E 
E 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (6%)  
- Hand-foot syndrome (60%) (may be 

severe)  
- Nail disorder (7%)  
- Rash (6%) (may be severe) 
 
 
 
 

E 
E 
 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Abdominal pain (10%)  

- Anorexia, weight loss (9%)  
- Constipation (6%)  
- Diarrhea (46%) (may be severe)  
- Dyspepsia (5%)  
- Gi hemorrhage (<5%)  
- Gi obstruction (<5%)  
- Gi perforation (rare)  
- Mucositis (22%)  
- Nausea, vomiting (33%) 

E 
E 
E 
D 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Edema (9%)  
- Fatigue (15%)  
- Pain (6%)  

E  
E 
E 

Hematological - Idiopathic thrombocytopenic purpura 
(rare)  

- Myelosuppression ± infection, bleeding 
(2%) (grade 3/4, may be severe, including 
atypical infection) 

E 
E 

Hepatobiliary - ↑ lfts (20%) (grade 3/4, may be severe) E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (<5%) I 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (9%) E 
Nervous 
System 

- Confusion (<5%) 
- Dizziness (5%) (including vertigo) 
- Dysgeusia (6%) 
- Headache (9%) 
- Leukoencephalopathy (%) (very rare) 
- Neuropathy (9%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (5%)  
- Eye disorders (cataract, lacrimal duct 

stenosis, keratitis - rare) 

D 
D 

Renal - Nephrotoxicity (<5%) D 

Respiratory - Cough, dyspnea (7%) E 

            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

Adults:. 
- Monotherapy: Oral: 1250 mg/m² BID for 14 days (Total daily 

dose 2500 mg/m2) 
- In combination with oxaliplatin (q3w): Oral: 1000 mg/m² BID 

for 14 days 
- In combination with docetaxel (q3w): Oral: 1250 mg/m² BID 

for 14 days 
- Dose Calculation According to Body Surface Area 
- Dose level 1250mg/m2 PER DOSE (2500mg/m2/day): 

*given twice daily 
Dose level 1000 mg/m2 PER DOSE 2000mg/m2/day): 
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ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ 
Dose Modification Guidelines for monotherapy: 

Toxicity Action During a Course of 
Therapy 

Dose Adjustment 
for Next Cycle (% 
of starting dose) 

Grade 1 Maintain dose level Maintain dose level 
Grade 2 
1st appearance 
2nd appearance 
3rd appearance 
4th appearance 

Interrupt until resolved to grade 0-1 
Interrupt until resolved to grade 0-1 
Interrupt until resolved to grade 0-1 
Discontinue treatment permanently 

 
100% 
75% 
50% 

-- 
Grade 3 
1st appearance 
2nd appearance 
3rd appearance, OR any 
evidence of Stevens-
Johnson syndrome or 
Toxic epidermal 
necrolysis 

Interrupt until resolved to grade 0-1 
Interrupt until resolved to grade 0-1 
Discontinue treatment permanently 

 
75% 
50% 

-- 

Grade 4 
1st appearance, 
including SJS or TEN, OR 
cardiotoxicity OR acute 
renal failure 
 
 
 
 
2nd appearance OR 
any occurrence of 
confirmed 
leukoencephalopathy 

Discontinue permanently 
OR  
If physician deems it to be in the 
patient’s best interest to continue 
and no evidence 
of Stevens-Johnson syndrome or 
toxic epidermal necrolysis, interrupt 
until resolved to grade 0-1. 
 
Discontinue permanently 

 
Discontinue 

OR 
50% 

 
 
 
 
 
 
-- 

Dosage in myelosuppression: หยุดยา capecitabine ระหว่างการรักษา
เมื่อพบ  grade 3 หรือ 4 hematologic toxicity. 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของตับบกพร่อง: ไม่มีข้อมูล 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของตับบกพร่อง. 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของไตบกพร่อง 

Cleatinine Clearance (mL/min) % of starting dose 
51 - 80 100 % with close monitoring 
30 - 50 75 % (use with caution) 

<30 CONTRAINDICATED  

แนวทางการใช้ยา 
(Admiration 
guideline) 

- รับประทานยาตามค าสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด 
- รับประทานยา capecitabine อาหารอย่างน้อย 30 นาที 
-  หากลืมรับประทานยา ให้รับประทาน ให้ทาน dose ถ้ดไปไม่ควรรับประทาน

รวมกัน 2 ขนาดยา 



ห น้ า  | 193 
 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ capecitabine หรือ 5-FU  
- ผู้ป่วย severe renal impairment (CrCl <30 mL/min) 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ DPD (dihydropyrimidine dehydrogenase) deficiency 
- ห้ามให้ร่วมกับ sorivudine or related analogues (i.e. brivudine) 

เนื่องจากจัดเป็น fatal drug interaction 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติ hereditary galactose/glucose/lactase disorders. 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด dehydration, pre-existing renal 
dysfunction หรือใช้ยาที่เป็น nephrotoxic agents 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติ cardiovascular disease 
- ผู้ป่วยที่รับประทานยา anticoagulants  เช่น warfarin (see Drug 

Interactions section) 
- ผู้ป่วย partial DPD deficiency 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category D 
Teratogenicity: ใช่ 
Embryotoxicity: ใช่  
Excretion into breast milk: อาจจะใช่ ไม่แนะน าให้ใช้ยาในหญิงให้นมบุตร  
Fertility effects: อาจจะใช่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
sorivudine 
and 
analogues (i.e. 
brivudine) 

↑ capecitabine toxicity; 
potentially fatal 

Avoid concomitant 
administration; wait at 
least 4 weeks after 
sorivudine treatment 
before starting 
capecitabine 

Phenytoin/ 
Fosphenytoin 
and CYP 2C9 
substrates 

↑ phenytoin levels Monitor phenytoin 
levels; avoid 
concomitant 
administration 

Coumadin Abnormal INR/PT 
bleeding; may occur at 
anytime 

Caution; monitor PT 
and INR and adjust 
anticoagulant dose 
accordingly 

Proon-
pump 
inhibitors 

↓ capecitabine efficacy 
(secondary analysis of 
RCT data showed 
reduced survival with 
concurrent use of PPIs) 

Caution and monitor 
for reduced 
effectiveness. 
Consider switching to 
an antacid. 



ห น้ า  | 194 
 

 
 
 
 

อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Antacids 
containing 
aluminum or 
magnesium 
hydroxide 

small ↑ in plasma 
concentration of 
capecitabine (unknown 
clinicalrelevance) 

Caution and monitor 

Leucovorin ↑ capecitabine toxicity Caution and monitor 
Docetaxel ↑ incidence of grade ¾ 

treatment-related 
adverse events in 
patients ≥ 60 
years old 

Caution 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and at each visit 
Renal function tests Baseline and regular 
INR and/or PT Baseline and regular if on 

anticoagulants 
Clinical toxicity assessment for diarrhea, 
dehydration, infection, stomatitis, rash or 
hand-foot syndrome, cardiac, hepatic and 
neurotoxicity 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 15-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Xeloda® (capecitabine) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Asperaginase.Avialable:                

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,December 14]. 
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Chlorambucil 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Chlorambucil 
 
        

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Leukeran® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Tablet (film coated) 

ความแรง 
 (Strength) 

2 mg 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Chlorambucil เป็นสารอนุพันธุ์ของ Aromatic nitrogen mustard ซึ่งอยู่
ในกลุ่มยา Alkylating agents โดยจะรบกวนการจ าลองตัวเองของ DNA ท าให้
เกิด cellular apoptosis ด้วยการสะสม cytosolic p53 และตามด้วยการ 
activation ของ apoptosis promoter 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) Absorption: Tmax, Oral: 0.83 +/- 0.53 hours (chlorambucil); 

1.9 +/- 0.7 hours (major metabolite phenylacetic 
acid mustard (PAAM) ) Bioavailability, Oral: 70 to    

80%  Effect of food: decreased bioavailability  
Distribution: Protein binding, Albumin: 99%  Vd: 0.3 L/kg 

(other information 0.14 to 0.24 L/kg ) 
Metabolism: Liver: extensive ,Phenylacetic acid mustard 

(PAAM) (major): active metabolites  
Excretion:      Renal: Urine (20-60% within 24 hours, primarily 

as inactive metabolites, less than 1% 
unchanged drug or Phenylacetic acid mustard), 
Half Life  15 hours Phenylacetic acid mustard 
(PAAM) 1.8 hours  

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Chronic lymphoid leukemia 
2. Hodgkin's and Non-Hodgkin's lymphoma 
3. Mycosis fungoides 
4. Gestational trophoblastic neoplasia 
5. Histiocytosis X syndrome 
6. Waldenström macroglobulinemia 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Dermatological - Rash (may be severe) E 
Gastrointestinal - Diarrhea (infrequent) I 

- Mucositis (infrequent) E 
- Nausea, vomiting (infrequent) I 

I 
E 
I 

Hematological - Immunosuppression  
- Myelosuppression ± infection, 

bleeding (may be severe)  

E 
E 

Hepatobiliary - Hepatotoxicity D 
Hypersensitivity - Allergic reaction I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Tumor lysis syndrome I 

Neoplastic - Leukemia (secondary) (or other 
malignancies) 

L 

Nervous 
System 

- Neurotoxicity 
- Peripheral neuropathy  
- Seizure (Rare, with high doses, 

prior history)  

E 
L 
E 

Reproductive 
and breast 
disorders 

- Infertility L 

Respiratory - Pneumonitis E 
Urinary - Cystitis (sterile) E 

     * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี) 

 
 
 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 

Adult Dosing  
1. General Dosage Information: full dosages of chlorambucil 

should not be given within 4 weeks of full-course radiation or 
chemotherapy  

2. Chronic lymphoid leukemia 
- initial or short course, 0.1 to 0.2 mg/kg/day ORALLY for 3 to 6 

weeks, entire daily dose may be given in 1 administration  
- continuous or maintenance course, 0.03 to 0.1 mg/kg/day 

ORALLY; MAX 0.1 mg/kg/day 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- intermittent, biweekly, or once-monthly pulse course, initiate 
with a single dose of 0.4 mg/kg ORALLY, increase dose by 0.1 
mg/kg to produce mild -hematologic toxicity, until control of 
lymphocytosis, or toxicity 

3. Gestational trophoblastic neoplasia: optimal dosing and 
timing not yet defined 

4. Histiocytosis X syndrome: optimal dosing and timing not yet 
defined 

5. Hodgkin's disease 
- initial or short course, 0.1 to 0.2 mg/kg/day ORALLY for 3 to 6 

weeks as required, entire daily dose may be given in 1 
administration  

- continuous or maintenance course, 0.03 to 0.1 mg/kg/day 
ORALLY; MAX 0.1 mg/kg/day  

6. Mycosis fungoides: 0.1 to 0.2 mg/kg/day ORALLY for 3 to 6 
weeks 

7. Non-Hodgkin's lymphoma 
- initial or short course, 0.1 to 0.2 mg/kg/day ORALLY for 3 to 6 

weeks as required, entire daily dose may be given in 1 
administration  

- continuous or maintenance course, 0.03 to 0.1 mg/kg/day 
ORALLY; MAX 0.1 mg/kg/day  

 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

Toxicity and grade Action Dose when restart 
Severe myelosuppression/ 
bone marrow failure 

Discontinue N/A 

Grade 3 hematologic Hold* ↓ by 33% 
Grade 4 hematologic, febrile 
neutropenia or 
thrombocytopenic bleeding 

Hold* ↓ by 33% or 
Discontinue 

Grade 3 non-hemotologic Hold* ↓ by 33% 
Skin or pulmonary toxicity 
or Grade 4 non-hematologic 

Discontinue N/A 

Before retreatment, major organ toxicities should recover to ≤ Grade 2, 
platelets ≥ 100 x 109/L, and ANC ≥ 1.5 x 109/L 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

Dosage with Hepatic Impairment: Adjustment required with 
severe hepatic impairment; no details found.  
Dosage with Renal Impairment: 

Creatinine Clearance (mL/min) % Dose 

10-50 75% 

<10 50% 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันตามค าสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด 
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ าตามในขณะท้องว่าง ( อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อน

อาหาร หรือ 2-3 ชั่วโมงหลังอาหารหรือยาอ่ืน ๆ ) 
- ควรดื่มน้ าตามมากๆ ประมาณ 8 แก้วต่อวัน เพ่ือป้องกันและลดการสะสม

ของยาและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับไต 
- ไม่ควรบดหรือหักแบ่งเม็ดยา 
- เก็บรักษายาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาที่อุณหภูมิ 2 - 8  °C ในภาชนะบรรจุเดิม 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ที่แพ้  Chlorambucil และส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้ 
- ไม่ควรให้ยานี้ในผู้ป่วยที่เพ่ิงได้รับการรักษาโดยวิธีรังสีบ าบัดหรือเคมีบ าบัด   

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ยานี้อาจท าให้เกิดภาวะที่ไม่มีตัวอสุจิ หรือภาวะเป็นหมันในผู้ชาย  และ
ภาวะหมดประจ าเดือนในผู้หญิง หากต้องการมีบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ก่อน
เริ่มการรักษาดว้ยยานี้ 

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจท าให้เกิดทารกวิรูปได้
เช่นเดียวกับยาในกลุ่ม cytotoxic agents ชนิดอื่นๆ ดังนั้นควรแนะน าให้
คุมก าเนิดขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก าลังได้รับยานี้อยู่ 

- ไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างการรักษาด้วยยานี้ 
- ไม่แนะน าให้สร้างภูมิคุ้มกันโดยการใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็น เนื่องจากอาจเพ่ิม

ความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ 
- ยานี้อาจเกิดการกดการท างานของไขกระดูกได้ ท าให้จ านวน leukocyte , 

neutrophil ,  เม็ดเลือดขาวทุกชนิด และเกล็ดเลือดต่ า จึงอาจท าให้เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อหรือมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้ แต่มักฟ้ืนตัวได้เองหาก
หยุดการใช้ยาได้ทันท่วงที 

- เนื่องจากยานี้อาจท าให้เกิดอาการชักได้ ผู้ป่วยที่มีประวัติการชักมาก่อนอาจ
มีความไวที่จะเกิดการชักได้สูงขึ้น 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร  
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy Category: D 
Lactation: not known if excreted in breast milk; do not nurse 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
( Drug interaction ) 

 

Agent Effec Management 
Phenylbutazone ↑ the toxicity of 

chlorambucil 
Modify chlorambucil 

doses 
Succinylcholine prolonged apnea decrease dose of 

succinylcholine 
Live vaccines systemic viral infection risk avoid / caution 

 

การตรวจติดตามทาง
คลินิก 

(Clinical monitoring) 

- CBC; weekly or twice weekly 
- WBC count 3 or 4 days after the weekly CBC during the first 3 

to 6 weeks of therapy 
- Liver function tests; periodic 
- Toxicity assessment (seizures, GI, hypersensitivity, TLS, infection,

 bleeding, pulmonary); Routinely 
การเก็บรักษายา/ 

ความคงตัว 
(Storage/stability) 

เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 2-8 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Drug Monograph Chlorambucil.Avialable: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43876  [Accessed 9 Dec. 2018]. 

[2]. Drug Monograph Chlorambucil.Avialable: https://reference.medscape.com/drug/leukeran-chlorambucil-342112#0  
[Accessed 9 Dec. 2018]. 

[3]. เอกสารก ากับยา Leukeran® (Aspen Pharmacare) Versoin number GDS 17/IPI05 , Date of issue Marc 2015 

[4]. Drug Monograph Chlorambucil.Avialable : 
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/566B1A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencex
pert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AB6B8C/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert
/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=chlorambucil&UserSearchTerm=
chlorambucil&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#  [Accessed 9 Dec. 2018]. 

[5]. American Pharmacists Association. Drug Information Handbook. 25 th ed. OH: Lexicomp; 2016-2017. p. 370 - 371. 
  

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43876
https://reference.medscape.com/drug/leukeran-chlorambucil-342112#0
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/566B1A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AB6B8C/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=chlorambucil&UserSearchTerm=chlorambucil&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/566B1A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AB6B8C/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=chlorambucil&UserSearchTerm=chlorambucil&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/566B1A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AB6B8C/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=chlorambucil&UserSearchTerm=chlorambucil&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/566B1A/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AB6B8C/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=chlorambucil&UserSearchTerm=chlorambucil&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL
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Mercaptopurine 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Mercaptopurine 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Purinethol® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Film coated Tablet 

ความแรง 
(Strength) 

Mercaptopurine 2 mg 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     กลไกเป็น Purine Antagonist มีผลยับยั้งการสังเคราะห์ DNA และ RNA 
โดยการจับแล้วเกิด false metabolitie มีผลต่อการสร้างสาย DNA และ RNA 
จ าเพาะระยะ S phase  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ไม่สมบูรณ์ ควรกินท้องว่าง 
Distribution: Vd เท่ากับน้ าในร่างกาย ผ่านเข้า CNS น้อย 

Protein binding 19% 
Metabolism: ทางตับและ GI mucosa โดยกระบวนการ Xanthine 

oxidase และ methylation ผ่าน first-pass effect 
Elimination: ขับออกทางไตออกมากับปัสสาวะ 46% และมีค่า Half-life 

2 ชั่วโมง (ขึ้นกับอายุ) 
 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 Acute Lymphoblastic Leukemia  (ALL) เป็นยารักษาร่วมกับการให้      
เคมีบ าบัด 

 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ Side Effect Onset 

Dermatological - Alopecia (rare) 
- Radiation recall reaction (facial edema; 

rare) 
- Rash (2%) 
- Skin discolouration 
 
 
 
 

E 
I E 
 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ - Side Effect Onset 
Gastrointestinal - Anorexia 

- Diarrhea 
- Dyspepsia 
- Mucositis (2%) 
- Nausea, vomiting (23%) 

E 
E 
E 
E 
I 

Hematological - Immunosuppression /atypical infection 
- Myelosuppression ± infection, bleeding 

(may be severe) 

E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (40%) (may be severe) 
- Pancreatitis (rare) 

E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (fever, arthralgia) I E 
Metabolic / 
Endocrine 

- Tumor lysis syndrome I E 

Neoplastic - Secondary malignancy 
(leukemia/lymphoma; rare) 

L 

Urinary - Crystalluria (high IV doses) 
- Hemorrhage (high IV doses) 

E 
E 

                        * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
                        ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
                         E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
                         D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
                         L = late (เดอืน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

     ขนาดการรักษาขึ้นกับแบบแผนการรักษา (protocol) ที่ผู้ป่วยใช้ในการ
รักษา, จ านวนของตารางการหยุดให้ยา, ขึ้นกับโรคการตอบสนองต่อการรักษา
และการรักษาร่วมกัน แนวทางการรักษาพิจารณาจากจ านวนเม็ดเลือดขาว 
ขนาดลดลงหรือให้ช้าออกไปถ้าผู้ป่วยมีภาวะกดไขกระดูกจากการรักษาด้วยยา
กดภูมิหรือรังสีรักษา  
แบบรับประทาน 
1. รับประทาน 0.15 mg/kg วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 2-

6 สัปดาห์ แล้วหยุด ต่อ maintenance dose 0.15 mg/kg วันละ 1 ครั้ง 
2. รับประทาน 0.2 mg/kg วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน เป็นเวลาติดต่อกัน 4-5 

สัปดาห์ 
3. รับประทาน 6 mg/kg วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แล้วหยุด 

จึงต่อด้วย maintenance dose 2 mg ต่อวัน 
แนวทางการใช้ยา  
(Administration 

guidelines) 

- แนะน าให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 
- ควรรับประทานตอนท้องว่างก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง 
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- เกิด Hypersensitivity ต่อยาและส่วนผสม 
- เกิดโรคที่ทนต่อยานี้จากข้อมูลการให้ยาก่อนหน้านี้ 
- หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

ข้อควรระวัง 
Warning/Precaution 

1. พิษต่อตับ ควรระวังในผู้ป่วยที่มีโรคตับ และมีอุบัติการณ์เกิดพิษต่อตับในช่วง 
1-2 เดือนแรกของการรักษา เมื่อจ าเป็นต้องใช้ต้องมีการปรับ Dose หรือหยุด
ยาเมื่อเกิดสัญญาณเตือนถึงการเป็นพิษต่อตับ เช่น ภาวะดีซ่าน  

2. เกิด leukopenia, thrombocytopenia และ anemia ขึ้นกับขนาดยา ซึ่ง
เกิดโดยทั่วไปแต่เกิดช้า หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาที่มีพิษต่อระบบเลือด เช่น 
mesalamine, olsalazine และ sulfasalazine หรือยาที่มฤีทธิ์กดไขกระดูก 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

     อาจท าให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ยานี้ในระหว่างที่
ตั้งครรภ์อยู่ และควรหยุดให้นมบุตรในช่วงที่ได้รับยานี้  

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Allopurinol ↑ myelosuppression by 

mercaptopurine 
Decrease dose of 
mercaptopurine to25%-
33% of usual dose 

Anticoagulants May ↓ anticoagulant 
effect ofwarfarin 

Monitor INR/PT 

Doxorubicin and 
other 
hepatotoxins 

Enhances hepatotoxicity Avoid/caution 

Trimethoprimsulf
amethoxazole 

Enhanced 
myelosuppression 

May need to ↓ dose of 
mercaptopurine 

Aminosalicylates, 
sulfasalazine 

↑ myelosuppression Caution 

Azathioprine ↑ myelosuppression by 
mercaptopurine 

Avoid 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring ) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline and periodic (weekly then 

monthly); more frequently in patients 
with pre-existing liver disease or receiving 
hepatotoxic drugs 

CBC Baseline and regular (daily during 
induction) 

Clinical monitoring for 
hepatic, hematologic and 
immunosuppression effects 

At each visit 

Renal function tests (if failure 
suspected) 

Baseline 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว  

(storage/Stability) 

 
เก็บรักษายาที่อุณหภูมิมิ 25-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Mims Thailand [internet]. 2018 [cited 2018 Dec 6]. Puri-nethol. Available from: 
http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief 

[2]. Drug Monograph mercaptopurine. Avialable: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, December 9] 

[3]. McEvoy GK, editor. AHFS Drug Information 2009. Mercaptopurine. Bethesda: American Society of Health-
System Pharmacist. 

  

http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief
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Tegafur/Uracil 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Tegafur, Uracil 
 
 

          ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

 
UFUR CAPSULE® 

 
รูปแบบยา 

(Dosage form) 
capsule 

ความแรง 
 (Strength) 

Tegafur 100 mg, Uracil 224 mg 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

    เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย Tegafur จะถูกเปลี่ยนเป็น 5-fluorouracil (5-FU) ซึ่ง
เป็น active antineoplastic metabolite โดยกลไกในการเป็น cytotoxicity 
ของ 5-FU เป็นผลมาจาก 5-fluoro-deoxyuridinemonophosphate 
(FdUMP) ซึ่งเป็น active metabolite ของ 5-FU จะไปขัดขวางการท างานของ
เอนไซม์ thymidylate synthase และยังเปลี่ยนไปเป็น deoxyuridine-
monophosphate (dUMP) ท าให้เกิดความผิดปกติในการสังเคราะห์ DNA ใน
เซลล์ ส่วนสาร active metabolite อ่ืนๆของ 5-FU ได้แก่ 5fluorouridine-
triphosphate (FUTP) จะไปยับยั้งการท างานของ RNA และ Uracil เมื่อให้
ร่วมกับ Tegafur จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็น antitumor ของ 5-FU โดย
การไปเพิ่มความเข้มข้นของ 5-FU ที่บริเวณเนื้องอก 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Tegafur และ Uracil สามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบ
ไหลเวียนโลหิตได้อย่าง รวดเร็ว โดยมีระดับยาสูงสุดใน
เลือดภาย (peak plasma concentrations) อยู่ที่ 1-2 
ชั่วโมง 

Distribution: ยา Tegafur มีค่า Serum protein binding เท่ากับ 
52% ส่วนยาUracil มีค่า serum protein binding 
เพียงเล็กน้อย 

Metabolism: การเปลี่ยนแปลงของยา Tegafur ไปเป็น 5-FU ผ่าน 
cytochrome P450 2A6 

Elimination: ยา Tegafur ถูกขับออกทางไตน้อยกว่า 20% และมีค่า 
Half-life เท่ากับ 11 ชั่วโมง และ 20 – 40 นาที ส าหรับ
ยา Tegafur และ Uracil ตามล าดับ 

 

ข้อบ่งใช้  
(Indications) 

- Metastatic colorectal cancer 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>5%: 
Non Haematologic 
Body as a whole - Abdominal pain 

- Asthenia 
Gastrointestinal - Diarrhea 

- Nausea, Vomiting 
- Stomatitis/mucositis 

Hepatobiliary 
Elevations 

- SGOT 
- SGPT 
- Bilirubin 
- Alkaline phosphatase 

Skin/Appendages - Alopecia 
- Discolouration 
- Eczema 
- Hypertrophy 
- Leukoderma 
- Pruritis 
- Psoriasis 
- Rash 
- Pustules 
- Stevens-Johnson Syndrome 
- Ulcer  
- Vesiculobullous rash 
- ไม่มรีายงานการเกิด hand/foot syndrome ในระดับที่

รุนแรง 
Bleeding - Haemorrhage of gastrointestinal tract 

- Nose 
- Urogenital tract 
- Haemoptysis 
- Ecchymosis  

Peripheral Nervous 
System 

- Paresthesia 
- Neuralgia 
- Neuropathy  
- Hand paresis 

Haematologic - Leucopenia 
- Neutropenia 
- Febrile Neutropenia 
- Thrombocytopenia 
- Anemia 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

1-5% : 
- Intestinal obstruction 
- Dehydration 
- Back pain 
- Dyspnea 
- Anorexia  
- Constipation 
- Pain 
- Peripheral oedema 
- Arthralgia, weight loss 
- Confusion 
- Cachexia 
- Deep thrombophlebitis  
- Heart arrest 

<1% :  
- Arrhythmia 
- Congestive heart failure 
- Myocardial infarction 
- Shock 
- Enteritis 
- Hepatitis 
- Liver failure 
- Gastritis 
- Ileitis 
- Intestinal perforation  
- Abnormal kidney function 

 
 
 
 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 

     รับประทาน Tegafur 300 mg/m2/day ร่วมกับ Calcium folinate 90 
mg/day  (30 mg/dose) แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง หรือทุก 8 ชั่วโมง ตอนท้องว่าง 
เป็นเวลาติดต่อกัน 28 วัน (35 วัน/treatment cycle) 
 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดยาที่ควรได้รับต่อวันตาม body surface area (BSA) และจ านวน
ของ capsules หรือ tablets ของยา UFUR และ Calcium folinate ที่ควรรับประทานต่อ
วันตามล าดับ 

Body Surface 
Area (m2) 

จ านวนของ UFUR 
(100 mg) cap/day 

จ านวนของ Calcium 
Folinate (15 mg) tab/day 

<1.17 3 6 
1.17-1.49 4 6 
1.50-1.83 5 6 

>1.83 6 6 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

     หากผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาควรได้รับการปรับขนาดยา
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการปรับขนาดของยา UFUR®  
Non-Haematologic 

Toxicity 
Worst CTC* 

Grade Toxicity 
UFUR® Dose Reductionain  

mg/m2/day 
0-1 ไม่เปลี่ยนขนาด 

2b ไม่เปลี่ยนขนาด 
3-4b 50b 

Haematologic Toxicity 
0-2c ไม่เปลี่ยนขนาด 
3-4c 50c 

หมายเหตุ : *  CTC –Common Toxicity Criteria 
b) คงการรักษาไว้จนกว่าความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์จะลดระดับลงจน
น้อยกว่า baseline หรือ < grade 1 
c) คงการรักษาไว้จนกว่า granulocytes> 1500 / mm3 และ 
platelets >100,000/mm3 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานยาตอนท้องว่าง (ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรอื หลังอาหาร 1 
ชั่วโมง) 

- กรณีท่ีไม่สามารถแบ่งยาให้ปริมาณเท่ากันในแต่ละมื้อได้ แนะน าให้ในขนาด
สูงสุดในตอนเช้า และลดลงมาในมื้อถัดไป 

- ควรรับประทานยา Calcium folinate ในเวลาเดียวกันกับยา UFUR® ในแต่
ละวัน 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด hypersensitivity ต่อยา Tegafur, Uracil,  5-
fluorouracil (5-FU) หรือส่วนประกอบอื่นๆในสูตรตับรับ 

- หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- เนื่องจากมีรายงานการเกิด fatal fulminante hepatitis ดังนั้นผู้ป่วยที่
ได้รับยาและมีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็น hepatitis หรือมีการท างานของตับที่
ผิดปกติควรได้รับการตรวจติดตามผลทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

- ยาสามารถท าสามรถท าให้เกิดอาการท้องร่วงได้ หากผู้ป่วยเกิดอากรท้องร่วง
ความรุนแรงระดับ grade 2 ขึ้นไปให้พิจารณาหยุดยาและท าการรักษาตาม
อาการในเบื้องต้น เช่น เกลือแร่ทดแทน เพ่ือป้องกันการขาดน้ า 

- ยา UFUR® อาจท าให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ยานี้
ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่ 

- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ 
- ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับและโรคไตเนื่องจากอาจส่งผลต่อระดับยาได้ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

     ยา UFUR® อาจท าให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ยานี้
ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่ 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

( Clinical Monitoring) 

1. Liver function tests 
2. CBC 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1]. Mims Thailand [internet]. 2018 [cited 2018 Dec 6]. Ufur. Available from: 

http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief 
[2]. UFT Capsules (uracil-tegafur). 2001[cited 2018 Dec 6]. uracil-tegafur. Available from: 

https://hemonc.org/docs/packageinsert/uraciltegafur.pdf 

  

http://www.mims.com/malaysia/drug/info/ufur/ufur?type=brief
https://hemonc.org/docs/packageinsert/uraciltegafur.pdf
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Thioguanine 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Thioguanine 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Lanvis® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

40 mg per Tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ยาเป็น 6-thiopurine analogue โดยการแทนที่ Purine จึงออกฤทธิ์ยับยั้ง
กระบวนการสร้าง DNA นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ Cytotoxic effect ที่ S-
phaseThioguanineสามารถดื้อข้ามกลุ่มกันกับ Mercaptopurine 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:     Oral–variable and incomplete, Bioavailability– 
14-46% 

Distribution:     Oral–variable and incomplete, Bioavailability– 
14-46% 

Metabolism:     ยา metabolized ผ่านตับเป็นหลัก ผ่านกระบวนการ 
methylation, oxidation, deamination ได้ active 
metabolites คือ 2-amino-6methylmercaptopurine 

Elemination: Urine 24-46% (little unchanged), Half-life 
elimination 5-9 hour 

 
ข้อบ่งใช้  

(Indications) 
- Acute leukemia 

 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Dermatological - Photosensitivity (rare)  

- Rash (rare) 
E 
E 

Gastrointestinal - Anorexia (less common)  
- Colitis (rare)  
- Diarrhea (common)  
- GI perforation (rare)  
- Mucositis (common)  
- Nausea, vomiting (lesscommon) 

E 
E D 
E 
E 
E 
I 

Metabolic / 
Endocrine 

- Hyperuricemia (during periods of active 
cell lysis - common) 
 

I 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 

(common, includes 
- pancytopenia; may be severe - nadir 7-

14 days, recovery 21 days) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (may be severe)  E 
- Portal hypertension (may be severe)  E 
- Veno-occlusive disease (may be severe) E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)        
            D = delayed (สัปดาห ์ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

ผู้ใหญ่: 20 mg OD ควรรับประทานขณะท้องว่าง 
Induction: 2 mg/kg/day p.o, may increase to 3 mg/kg/day if no 
response after 4 weeks 
Suggested dose adjustments per TPMT geno/phenotype: 

TPMTgeno/phenotype thioguanine dose 
Homozygous wild 
typeor high activity 
(2functional *1 alleles) 

No change in starting dose. Adjust doses per 
protocol for myelosuppression. Allow 2 weeks 
to reach steady state after each dose 
adjustment. 

Heterozygous 
orintermediate 
activity(one functional 
*1 allele, plus one 
onfunctional allele *2, 
*3A,*3B, *3C or *4) 

Reduce starting dose by 30-50% and adjust 
doses per protocol for myelosuppression. 
Allow 2-4 weeks to reach steady state after 
each dose adjustment. Reduce thioguanine 
dose first vs. other drugs. 

Homozygous, mutant 
orlow activity (2 
nonfunctionalalleles 
*2,*3A, *3B, *3C or *4) 

Reduce starting dose 10-fold and dose 3 
times weekly. Adjust dose per protocol for 
myelosuppression. Allow 4-6 weeks to reach 
steady state after each dose adjustment. 
Reduce thioguanine dose first vs. other drugs.  

แนวทางการใช้ยา  
(Administration 

guidelines) 
- Oral self-administration; drug available by outpatient prescription 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะดื้อยา Mercaptopurine 
- ไม่แนะน าให้ใช้ Thioguanineเป็น Maintenance treatment เนื่องจากยา

อาจท าให้เป็นพิษต่อตับ และ veno-occlusive disease 
- ห้ามให้ร่วมกับ Live vaccines 
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

     ระวังการให้ยาในผู้ป่วยที่ขาดThiopurinemethyltransferase (TPMT)  
หรือ hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase ผู้ป่วยที่
รับประทานยา TPMT inhibitor เช่น sulfasalazine เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดพิษจากยาสูง 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

 Pregnancy category D 
    ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา Thaioguanine ต้องมีการ
คุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน ยาอาจขับผ่านทางน้ านม ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Busulfan Hepatotoxicity, 

esophageal varices, 
portal hypertension 

Monitor if given 
together for long-term 
therapy 

TPMT inhibitors 
(sulfasalazine, 
mesalazine, 
olsalazine 

↑ toxicity Caution with 
concomitant use 

 

การติดตามทางคลินิก 
(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
TPMT geno/phenotype testing  Before starting treatment 
CBC Baseline and at least weekly 
Liver function tests  Baseline and at each visit 
Renal function tests Baseline and at each visit 
Clinical toxicity assessment for infection, 
bleeding, GI, skin and liver toxicity 

At each visit 

 

การเก็บรักษา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-25° C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Drug Monograp. Thaioguanine.Avialable: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,December 9]. 

[2]. McEvoy GK, editor. AHFS Drug Information 2009. Thaioguanine. Bethesda: American Society of Health-System 
Pharmacist. 
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Etoposide 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Etoposide 
 

  

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

 
Lastet®, Fytosid® 

 
รูปแบบยา 

(Dosage form) 
Soft Capsule, Solution 

ความแรง (Strength) 50 mg/cap, 100 mg/5ml 

การออกฤทธิ์ 
(harmacological action 

     การเติมหมู่ฟอตเฟตให้ยา ท าให้ยานี้ไปยับยั้งที่กระบวนการ miotic ของ
กระบวนการสังเคราะห์สาย DNA และ ยับยั้ง topoisomerase II และ 
activation of oxidation-reduction reactions ต่อการสร้าง derivatives ไป
จับโดยตรงต่อ DNA. Topoisomerase II โดยยามีผลที่ S และ G2 phase 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Bioavailability 50% (oral), 100% (IV) 
Distribution: Vd เท่ากับ 7-17 L/m2 ผ่านสมองได้ยาก ยาอยู่ใน CSF 

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเลือด 
Metabolism: การเปลี่ยนแปลงของยา ผ่าน cytochrome P450 3A4 

และ 3A5 
Elimination: มีค่า Half-life เท่ากับ 4-11 ชั่วโมง เด็ก 6-8 ชั่วโมง ขับ

ออกทางปัสสาวะ 56% อุจจาระ 44% 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อบ่งใช้  
(Indications) 

 
 
 
 

1. Lung cancer - small cell (first-line, in combination; second-
line, in combination or single agent) 

2. Lung cancer – non-small cell (advanced inoperable; single 
agent or adjuvant in combination) 

3. Malignant lymphomas (first-line, combination) 
4. Testicular cancer (germ cell and seminoma; first-line or 

salvage combination therapy) 
Other Uses: 
1. Small cell carcinomas (multiple sites) 
2. Adrenal cancer 
3. Gynecological cancers (GTD, others) 
4. Sarcomas (Wilm'stumour, Soft tissue, Ewing's) 
5. CNS cancers 
6. Thymoma 
7. Merkell cell 
8. Leukemias 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site (%) Side effect (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia* 

- Arterial thromboembolism * 
- Flushing  
- Hypertension  
- Hypotension (2%) (with rapid IV 

infusion)  

E 
E 
E 
E 
I 

Dermatological - Alopecia (66%)  
- Nail discoloration (<1%)  
- Radiation recall reaction *   
- Rash (erythematous maculopapular 

rash, palmar erythema- high dose 
protocols) 

- Skin discolouration (<1%)  
- Stevens-Johnson syndrome *  
- Toxic epidermal necrolysis *  

E 
D 
E 
I 
 
 
D 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (2%)  
- Anorexia (13%)  
- Constipation *  
- Diarrhea (13%)  
- Mucositis (6%) (especially with high 

dose protocols >1 g/m2)  
- Nausea (or vomiting - 43%)  

E 
E 
E 
E 
E 
 
I 

General - Fatigue (3%) (weakness) 
- Fever (<1%) 

 

Hematological - Leukopenia (17%) (grade 4)  
- Thrombocytopenia (20%) (grade 3/4)  

 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (3%) (may be severe with 
high dose protocols) 

E 
 

Hypersensitivity - Drug reaction (2%) (type 1 - 
anaphylactoid)  

I 

Injection site - Phlebitis * I 
Metabolic 
/Endocrine 

- Acidosis (compensated metabolic 
acidosis- high dose protocols) 

- Tumor lysis syndrome * 

E L 
 
I 

Neoplastic - Leukemia (secondary) L 
Ophthalmic - Eye disorders (cortical blindness) * 

- Optic nerve disorder *  
D 
D 

Respiratory - Apnea (following infusion)* 
- Pneumonitis * 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site (%) Side effect (%) Onset** 
Nervous System - Depression (<1%)  

- Dizziness (<1%)  
- Dysgeusia * 
- Encephalopathy (PRES - rare)  
- Peripheral neuropathy (2%)  
- Seizure *  
- Somnolence *  

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี) 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

รูปแบบรับประทาน: รับประทาน แบ่ง 3-4 มื้อ ตามขนาด คือ 100-200 
mg/m2/day ติดต่อกัน 5 วัน ขนาดยาสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 200 mg แต่
ต้องแบ่งรับประทานวันละ 2 มื้อ หลาย protocol ใช้ยา. IV ใน day 1 และ
ให้ยารับประทานตามมา เช่นในวันที่ 2-5 หรือ day 3 และ 5 
รูปแบบ IV: 50-100 mg/m2 โดยขนาดยาขึ้นกับชนิดของโรค และส฿ตรยา
เคมีบ าบัดที่ให้ร่วมด้วย 1-3 วัน  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานยาตอนท้องว่าง  
- เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส รูปแบบรับประทาน และ เก็บไว้

ในอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส รูปแบบฉีด  
ข้อห้ามใช้ 

(Contraindication) 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด hypersensitivity ต่อยาหรือส่วนประกอบอ่ืนๆใน

สูตรต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะ severe myelosuppression 
จ ากัดขนาดการใช้ยา 

- อาจเกิดพิษต่อเลือด ทั้งในระหว่างและหลังจากการให้ยานี้ 
- ระวังการใช้ในผู้สูงอายุ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: D  
Embryotoxicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 
Excretion into breast milk: เกิดข้ึนได้ (Yes) ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงให้นม
บุตร 
Fertility effects: เกิดข้ึนได้ (Yes) ควรพิจารณาเก็บ sperm ในชายวัยเจริญ
พันธ์ 
Teratogenicity: เกิดข้ึนได้ (Yes) 
Mutagenicity: เกิดขึ้นได้ (Yes) 
     ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหญิงที่ใช้ยา Etoposide ต้องมีการ
คุมก าเนิดอย่างเหมาะสม ขณะใช้ยาและหลังจาก ใช้ยาขนาดสุดท้ายไปแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-interaction) 

Agent Effect Management 
Levamisole, drugs 
which inhibit 
phosphatase 

↑ toxicity Use with caution 

vincristine ↑  incidence and 
severity Of 
neurotoxicity 

Caution 

P-glycoprotein ↑ Etoposide toxicity Avoid concurrent use or consider 
dose reduction 
 (e.g.decrease etoposide 
dose by 50% when used with 
high- dose cyclosporine) 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
voriconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir) 

↑ Etoposide plasma 
levels 

Caution; may require dose 
adjustment 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. John’s 
Wort, etc) 

↓ Etoposide effect Caution; dose of etoposide may 
require adjustment 

warfarin possible increased 
anticoagulant effect 

Monitor PT/INR closely and 
anticoagulant Dose Adjusted 
accordingly 

Glucosamine ↓ etoposide 
effectiveness 

Avoid concomitant use 

Grapefruit juice ↑ etoposide 
exposure 
(theoretical); ↓ PO 
bioavailability/ 
exposure 
observed in humans 

Avoid concurrent use 

Live virus vaccines May result in severe 
systemic infection 

Avoid concurrent use 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and before each cycle 
Renal function tests Baseline and before each cycle 
Liver function tests Baseline and before each cycle 
Blood pressure - monitor for 
hypertension 
 

Baseline and at each treatment 

Clinical assessment of 
stomatitis (oral examination 
upon patient complaint of 
sore mouth), bleeding, 
infection, infusion reactions, 
tumors lysis syndrome, 
encephalopathy 

At each visit 

  
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

     เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส รูปแบบรับประทาน และ เก็บ
ไว้ในอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส รูปแบบฉีด ภายหลังผสมยากับสารน้ าแล้ว
มีอายุ 4 ชั่วโมง 

 

   เอกสารอ้างอิง  
[1]. Mims Thailand [internet]. 2018[cited 2018Dec6].Lastet. Available from:http://www.mims.com/ 

[2]. Drug Monograph.Etoposide.Avialable: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1] 

[3]. McEvoy GK, editor. AHFS Drug Information 2009. Etoposide. Bethesda: American Society of Health-System 
Pharmacist. 

  

http://www.mims.com/
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Cyclophosphamide 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Cyclophosphamide 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

 
Cycloxan® 

 
รูปแบบยา 

(Dosage form) 
Tablets, Powder for injection 

ความแรง  
(Strength) 

50 mg/tab, 1000 mg/vial 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ยาเป็น alkylating agent โดยจะไปจับกับ sulfur , nitrogen , oxygen 
หรือphosphorus ที่เป็นส่วนประกอบในสาย DNA ท าให้เกิดการแตกหักของ
สาย DNA  (DNA strand break) เมื่อไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะท าให้ cell 
ตาย 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Bioavailability 75% (orl), 100% (iv) 
Distribution: Protein binding 24% , Vd = 0.48 L/kg 
Metabolism: Cyclophosphamide เป็น prodrug โดยอาศัย hepatic    

microsomal enzymes (cytochrome P450 mixed-
function oxidase) เพ่ือเปลี่ยนเป็น active form โดย 
activation pathway เกี่ยวข้องกับ CYP2B6,  CYP2C9 

Elimination: ยาขับออกทางไต 5% - 25% ในรูป Unchanged drug , 
elimination half-life 1.3 - 6.8 ชั่วโมง 

 

 
 
 
 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Acute lymphoblastic leukemia 
2. Acute myelogenous leukemia 
3. Breast cancer 
4. Burkitt's Lymphoma 
5. Chronic lymphocytic leukemia 
6. Chronic myelogenous leukemia 
7. Hodgkin's disease 
8. Lung cancer (small cell and non-small cell) 
9. Multiple myeloma 
10. Mycosis fungoides 
11. Neuroblastoma (disseminated disease) 
12. Non-Hodgkin's lymphoma 
13. Retinoblastoma 
14. Ewing's sarcoma 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 

15. Endocrine (adrenal, thymoma) 
16. Gynecological cancers (small cell carcinoma, sarcoma) 
17. Small cell carcinomas 
18. Head and Neck cancer 
19. Wilm's Tumour  
20. Soft tissue sarcoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Common 
Dermatologic  Alopecia, Disorder of skin pigmentation, Nail damage, 

Rash 
Gastrointestinal Abdominal discomfort, Diarrhea, Loss of appetite, 

Nausea and vomiting 
Hematologic Leukopenia, Neutropenia 
Reproductive Amenorrhea 
Serious 
Cardiovascular Cardiac tamponade, Cardiotoxicity, Congestive heart 

failure, Pericardial effusion 

Dermatologic Erythema multiforme, Malignant tumor of dermis, 
Stevens-Johnson syndrome, Toxic epidermal necrolysis 

Hematologic Acute myeloid leukemia, Chronic myeloid leukemia, 
Malignant tumor of lymphoid hemopoietic and related 
tissue, Myelodysplastic syndrome 

Hepatic Angiosarcoma of liver 
Immunologic Anaphylaxis 
Renal Acquired contracture of bladder neck, Bladder cancer, 

Fibrosis of urinary bladder, Hemorrhagic cystitis, Pyelitis, 
Renal hematuria, Secondary malignant neoplasm of 
renal pelvis 

Reproductive Azoospermia, Oligozoospermia 
Respiratory Interstitial pneumonia, Pulmonary fibrosis 
Other  Infectious disease  

 
 
 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 

     ขนาดการรักษาขึ้นกับแบบแผนการรักษา (protocol) ที่ผู้ป่วยใช้ ในการ
รักษา โดยขนาดยาที่ใช้จะข้ึนอยู่กับการด าเนินไปของโรค การ ตอบสนองและยา
อ่ืนๆที่ผู้ป่วยใช้ร่วมกัน และตามแนวทางการรักษา (Guidelines) จะพิจารณา
ขนาดยาร่วมกับค่าของเม็ดเลือดขาว(white blood cell count) 
      อาจลดขนาดยาและ/หรือเลื่อนเวลาให้ยาออกไปในผู้ป่วยที่มี ภาวะกดไข
กระดูก (bone marrow depression) เนื่องจาก cytotoxic/radiation 
therapy. 
     แนะน าให้ควรมีการให้สารน้ าตามอย่างเพียงพอร่วมกับการขับ สารน้ าอย่าง
เหมาะสม  
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intravenous:  
- Q3W: 500 mg/m2 (ie. FEC regimen) to 1200 mg/m2 (ie. VAC 

regimen)  
- Q1W: 300 mg/m2 (ie. CycloPred in myeloma)  

Oral:  
- Q28D: 100mg/m2 daily for 14 days (ie. CMF PO) 
- การ เตรี ยมส าหรั บ ให้ ย า โดยการรั บประทานควรจะละลาย 

cyclophosphamide for injection ใน Aromatic Elixir USP.  
Bone Marrow Transplant:  

- ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับควรจะได้รับในขนาดที่สูงขึ้นมากกว่าขนาด ยาที่
เป็น standard regimen ก่อนที่จะท า marrow transplant 

 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ: 

Toxicity Action* 
ANC ≤ 1.5 or platelets < 100 หยุดยาชั่วคราวหรือปรับเปลี่ยน protocol 
Grade 4 ANC or platelets, febrile 
neutropenia or thrombocytopenic 
bleeding 

ลดขนาดยา 75% 

Grade 3 non hematologic / organ ลดขนาดยา 75% 
Grade 4 non hematologic /organ หยุดการใช้ยา 
Pneumonitis หยุดยาช่ัวคราวและถ้าพบว่ามี อาการ 

Pneumonitis ให้หยุด การใช้ยา 
Hematuria หยุดยาชั่วคราวจนกว่าผู้ป่วยจะ ฟื้นฟ ู
* ไม่รักษาซ้ าจนกว่า AGC ≥ 1.5, platelets ≥ 100 และความเป็นพิษ แบบอื่นๆถูก
รักษาจน ≤ grade 2 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยท่ีมีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาดยา 
แต่ให้ควรให้ยาอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ในรูปแบบรับประทาน 

Bilirubin Cyclophosphamide (% previous dose) 
1-2 x ULN 100% 
2-4 x ULN Caution 
> 4 x ULN Caution 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง:  ภาวะไตล้มเหลว
น าไปสู่การลดการก าจัด metabolites ของยาและเพ่ิม ความเป็นพิษได้โดยการ
ลดลงของ clearance (25-80%) อย่างมี นัยส าคัญ ร่วมกับมีการรายงานว่า
ผู้ป่วยจะได้รับพิษจากยามากขึ้นถ้ามีการ ท างานของไตบกพร่อง โดยยา 
Cyclophosphamide สามารถถูกก าจัด ผ่านน้ ายาล้างไตได้(hemodialysable) 

Creatinine Clearance 
(mL/min) Dose 

> 50 100% 
10 - 50 75% 
< 10 ใช้อย่างระมัดระวังเป็นอย่างสูงหรอื หยุดการใช้ยา 

ขนาดยาในสูงอายุ: ไม่ต้องปรับขนาดยา แต่ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง  
ขนาดยาในเด็ก: อาจจะต้องปรับขนาดยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้สารน้ าด้วยการรับประทานอย่างเพียงพอ ส าหรับการให้ยา 
cyclophosphamide รูปแบบ รับประทานผู้ป่วยควรได้สารน้ า 8-10 (8oz) 
แก้ว/วัน หรือในกรณีที่ได้รับ cyclophosphamide ทาง IV ผู้ป่วยควรได้สาร
น้ า 2-3 ลิตร/วัน ถ้าได้รับสารน้ าทางการ รับประทานไม่เพียงพอควรให้ทาง 
IV เพ่ิมเติม เนื่องจากหาก ผู้ปว่ยได้รับสารน้ าไม่เพียงพออาจ ท าให้ผู้ป่วยเป็น
โรค hemorrhagic cystitis และผู้ป่วยต้องได้รับค าแนะน าให้ปัสสาวะ เพ่ือ
ลดการสะสมของยา ควรพิจารณาการใช้mesna ร่วมกับการ ให้high dose 
cyclophosphamide (>1g/m2) 

- รูปแบบยาเม็ดควรรับประทานครั้งเดียวในตอนเช้าโดยให้ร่วม หรือไม่ร่วมกับ
มื้ออาหารก็ได้ 
Dose Dilution volume and rate 

< 500 mg IV push โดยตรงตามด้วย sodium chloride 0.9% เพ่ือ ชะ
ล้าง 

< 1000 mg 100 mL sodium chloride 0.9% เป็น เวลา 15 นาท ี
> 1000 mg 250 mL sodium chloride 0.9% เป็น เวลา 30 นาท ี
> 2000 mg 250-500 mL sodium chloride 0.9% เป็นเวลา 30-60 นาท ี

≥ 2000 
mg/m2 

1000 mL sodium chloride 0.9% เป็น เวลา 1 - 4 ชั่วโมง 

- sodium chloride 0.9% เพ่ือละลายยา cyclophosphamide  
- ไม่ละลายหรือเจือจางยาด้วยสารละลายที่มีองค์ประกอบของ benzyl 

alcohol (เช่น Bacteriostatic sodium chloride) เพราะอาจจะเร่งการ
สลายตัวของ cyclophosphamide หรือท า ให้เกิดความเป็นพาต่อทารก 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับสารละลายหรือบรรจุภัณฑ์ที่มี aluminium เป็น
ส่วนประกอบ เนื่องจากมีรายงานว่าท าให้เกิด การเปลี่ยนสีของ aluminium 
และเกิดแก๊สขึ้น  

- เก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความร้อน แสงแดด และความชื้น 
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ห้ามใช้ยานี้หาก neutrophil count 1500/mm3 หรือต่ ากว่า  และ 
platelets ต่ ากว่า 50,000/mm3  

- ห้ามใช้หากแพ้ยานี้อย่างรุนแรง หรือแพ้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของต ารับ , การ
แพ้ยาข้ามกลุ่ม กับ alkylating agents ตัวอ่ืน ๆ  

- Urinary outflow obstruction 
ข้อควรระวัง 

(Warning/Precaution) 
หากผู้ป่วยเกิด serious infection ให้ปรับ dose หรือ หยุดการรักษา 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

US-FDA Pregnancy category D 
หลีกเลี่ยงการให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
allopurinol, 
thiazide diuretics, 
ACE inhibitors 

↑ myelosuppressive 
effect 

Caution; monitor 

Prednisone Acute respiratory failure 
(may be fatal) 

Caution; monitor 

Sulfonylureas ↑ hypoglycemia Caution 
Lovastatin ↑ rhabdomyolysis and 

renal failure 
Caution; avoid 
concomitant use where 
possible 

Indomethacin pulmonary edema Caution; monitor 
Digoxin, verapamil ↓ serum drug levels Caution; monitor for 

reduced drug effect 
 

Methotrexate increased 
cyclophosphamide 
toxicity 

caution; monitor 

Drugs induce CYP 
2B6, 2C9 and 3A4 
e.g. phenytoin, 
phenobarbital, 
corticosteroids, St. 
John's Wort, 
protease inhibitors 

↑ activation of 
cyclophosphamide 

caution; monitor 

Drugs inhibit CYP 
e.g. fluconazole, 
chloramphenicol, 
grapefruit juice, 
Itraconazole  
 
 

↓ Activation of 
cyclophosphamide 

Caution, monitor. Avoid 
grapefruit juice for 48 
hours before and on 
day of dose. 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Depolarizing 
muscle relaxants 
(e.g. 
succinylcholine) 

Prolonged post operative 
apnea may occur 

Notify anesthesiologist, 
measure 
pseudocholineste-rase 
levels; if decreased, 
consider a decrease in 
succinylcholine dose. 

Nephrotoxic drugs 
(e.g. methotrexate, 
aminoglycosides, 
amphotericin B) 

↑ risk of nephrotoxicity Caution; monitor renal 
function closely 

Amiodarone ↑ pulmonary toxicity Caution; monitor 
Cardio toxic drugs 
(e.g. anthracyclines, 
cytarabine, 
pentostatin, 
trastuzumab, prior 
cardiac radiation) 

↑ cardiotoxicity Caution; monitor 

Azathioprine ↑ hepatotoxicity Caution; monitor 

Bupropion ↑ bupropion 
concentration and/or 
toxicity 

Caution; monitor 

Busulfan ↑ risk of hepatic veno-
occlusive disease and 
mucositis 

Caution; monitor 

Ciprofloxacin ↓ cyclophosphamide  
concentration and/or 
efficacy 

Caution; monitor 

Cyclosporine ↑ risk of graft vs host 
disease 

Caution; monitor 

G-CSF, GM-CSF ↑ pulmonary toxicity Caution; monitor 
Metronidazole acute encephalopathy 

reported 
Caution; monitor 

 ↑ toxicity reported when 
cyclophosphamide given 
after paclitaxel 

Caution; monitor 

Ondansetron ↓ cyclophosphamide 
effect 

Caution; monitor 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and regular 
Renal function tests Baseline and regular 
Urinalysis Baseline and regular 
Urinalysis (RBCs) Routine for high intravenous 

doses (>1000mg/m2) 
Clinical toxicity assessment for 
gastrointestinal, cystitis, infection, 
bleeding, thromboembolism, 
cardiac or pulmonary adverse 
effects 

At each visit 

Liver function tests Baseline and regular 
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/Stability) 

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ทั้งรูปแบบรับประทานและยาฉีด  
- รูปแบบยาฉีดที่มีการละลายแล้วเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส มีอายุ 7 

วัน 
 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Cycloxan® (cyclophosphamide) package insert . 

[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 

[3]. Drug Monograph cyclophosphamide..Avialable: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 
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Methotrexate 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Methotrexate 
 
 
 
 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

 Methotrexate® (Oral) 
Emthexate® (injection) 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Tablets, Solution for injection 

ความแรง 
(Strength) 

2.5 mg/tab,  
50 mg/2ml, 1000mg/10 ml 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

 ยา methotrexate และ metabolite ของยาสามารถจับกับเอนไซม์ 
dihydrofolate reductase ณ ต าแหน่งเดียวกับ folic acid ซึ่งเป็นการยับยั้ง
แบบ competitive inhibition ท าให้เอนไซม์ dihydrofolate reductase ไม่
สามารถเปลี่ยน folic acid ให้เป็น tetrahydrofolate ได้ ส่งผลให้กระบวนการ 
DNA & RNA synthesis, cellular replication และ protein synthesis ถูก
ยับยั้งเนื่องจากไม่มีสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ จึงสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็งได้ นอกจากนั้น Methotrexate สามารถยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ thymidylate synthase และการขนส่ง reduced folate เข้าสู่เซลล์
อีกด้วย 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: - เมื่อให้ยาโดยฉีดเข้าหลอดเลือดด า ยาจะออกฤทธิ์สูงสุด 30-60 
นาที ถ้ารับประทานรักษา Rheumatoid arthritis ยาจะออก
ฤทธิ์ 3-6 สัปดาห์ 

- รับประทาน (ยาเม็ด) 20-95% ขึ้นกับการตอบสนองในแต่ละคน
และขนาดที่ให้Injection ดูดซึมได้สมบูรณ์ ความสามารถ ผ่าน 
blood brain barrier = poorly 

Distribution: - Vd (iv.)= 0.18 L/kg (initial) และ 0.4-0.8 L/kg (steady 
state) 

- Protein binding ประมาณ 50 % 
Metabolism: ยาถูกท าลายผ่านตับและเซลล์ร่างกาย Active metabolites : 

Polyglutamates Inactive metabolites : DAMPA, 7-
hydroxymethotrexate 

Elimination: - ทางปัสสาวะ 80-90% รูป unchanged และอุจจาระ < 10% 
- ค่าครึ่งชีวิต : low-dose cancer treatment (< 30 mg/m2) 

3-10 ช่ัวโมง high-dose treatment 8-15 ช่ัวโมง เด็ก 1-6 
ช่ัวโมง 

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiamaW76tveAhUKiXAKHQtyBe4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vetrxdirect.com/product/view/methotrexate-neoplasia-treatment-for-dogs-and-cats-rx&psig=AOvVaw0R7unirL7b2B6gLtx8V3yD&ust=1542557977682229
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Breast cancer  
2. Bladder cancer  
3. Choriocarcinoma  
4. Gastric cancer  
5. Head and neck cancer  
6. Non-Hodgkin's lymphoma (intermediate and high grade, Burkitt's) 
7. Advanced stages of childhood lymphoma (III and IV, St. Jude's C

hildrens' Research Hospital Staging System) 
8. Acute lymphoblastic leukemia   
9. Advanced stages of mycosis fungoides (cutaneous T-

cell lymphoma) 
10. Metastasis of unknown primary 
Other Uses: 
11. Gestational Trophoblastic Disease 
12. Desmoid and Giant Cell tumour sarcoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal (PO doses or IV ≤50 mg/m2) and 
Low (>50- < 250 mg/m2) Moderate ( ≥ 250 mg/m2) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism  

- Hypotension  
- Pericarditis  
- Venous thromboembolism  

E 
E 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (occasional)  
- Photosensitivity  
- Radiation recall reaction   
- Rash (may be severe)  
- Skin hyperpigmentation  
- Skin hypopigmentation  

E 
E 

I, E 
I, E 
E 
E 

Gastrointestinal - Anorexia  
- Diarrhea  
- GI perforation* 
- Mucositis, stomatitis (may be severe)  
- Nausea, vomiting (40%)  

E 
E 
E 
E 
I 

General - Fatigue E 
Hematological - ↓Immunoglobulins *  

- Myelosuppression ± infection, bleeding 
(includes opportunistic/viral reactivation) 

E 

Hepatobiliary - Cirrhosis (or hepatic fibrosis; with long-
term, low-dose use) 

- ↑ LFTs (transient)  
- Pancreatitis 

L 
 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Hypersensitivity - Anaphylaxis I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Tumor lysis syndrome I 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain  
- Osteoporosis * 

E 
D 

Neoplastic - Lymphoma (secondary) (low-grade; rare) L 
 
 
 
 

Nervous System 
 
 

- Cognitive disturbance  
- Dizziness  
- Headache  
- Leukoencephalopathy (rare; acute or 

chronic)  
- Seizure 

E 
E 
E 
L 
E 

Ophthalmic - Blurred vision (transient visual changes) 
- Conjunctivitis 

 

Renal - Nephrotoxicity (especially with high 
doses)  

- Proteinuria  

E 
E 

Reproductive and 
breast disorders 

- Infertility E, D 

Respiratory - Pneumonitis * E 
Vascular - Vasculitis * I, E 

            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
               L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 

ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด Acute lymphoblastic leukemia 
(ALL) :Meningeal Leukemia 

- ผู้ใหญ่: intrathecal ขนาด 12 mg ( ไม่เกิน 15 mg/dose) ทุกๆ 2-7 
วัน; administer 1 additional dose after cell count on CSF 
returns to normal 

- เด็ก : อายุ <1 ปี  intrathecal ขนาด 6 mg ทุกๆ 2-5 วัน 
         อายุ 1-2 ปี: intrathecal ขนาด 8 mg ทุกๆ 2-5 วัน 
         อายุ 2-3 ปี: intrathecal ขนาด 10 mg ทุกๆ 2-5 วัน 
         อายุ ≥3 ปี: intrathecal 12 mg ทุกๆ 2-5 วัน 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะเร็ง Gestational Trophoblastic neoplasms: intramuscular หรือ 
รับประทาน 15-30 mg ติดต่อกัน 5 วัน หรือ 100 mg/m2 Intravascular เป็น
เวลา 30 นาที ตามด้วย 200 mg/m2 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (ให้ leucovorin 24 
ชั่วโมงหลังจากเริ่มยา) 
 
มะเร็งเต้านม (Breast cancer): ในสูตร CMF (Cyclophosphamide, 
Methotrexate, Fluorouracil) regimen ให้intravascular 40 mg/m2 วันที่ 
1 และ 8 ทุกๆ 4 สัปดาห์ 
 
มะเร็งศีรษะและคอ (Head and Neck cancer): intravascular 40 mg/m2 
สัปดาห์ละครั้ง จนกระทั่งมะเร็งลุกลามเกินการรักษาด้วย Metrotrexate หรือ
ทนพิษของยาไม่ได้ 
 
มะเร็งกระดูก (Osteosarcoma): ผู้ใหญ่และเด็ก: อยู่ในสูตร MAP 
(methotrexate, doxorubicin, cisplatin) regimen ให้ยา intravascular 
ขนาด 12 g/m² (ขนาดสูงสุด 20 g) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 4 ครั้งก่อนการผ่าตัดใน
สัปดาห์ที่ 3, 4, 8 และ 9 และ 8 ครั้งในช่วงหลังการผ่าตัดในสัปดาห์ที่ 15, 16, 
20, 21, 25, 26, 30 และ 31 (ให้ leucovorin rescue ร่วมเสมอ) 
 
มะเร็ง Cutaneous T-cell Lymphoma: รับประทานหรือ intramuscular 
ขนาด 5-50 mg สัปดาห์ละครั้ง หรือ 15-37.5 mg สัปดาห์ละสองครั้ง ส าหรับ
ผู้ป่วยที่ตอบสนองการรักษาแบบแรกไม่ดี 
 
มะเร็ง advance non-Hodgkin’s lymphomas (NHL): อยู่ในสูตร 
CODOX-M/IVAC regimen ในการให้รอบที่ 1 และ 3 อายุ ≤ 65 ปี ให้ 
intravascular 300 mg/m2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ใน วันที่ 10) ตามด้วย 2,700 
mg/m2 เป็นเวลา 23 ชั่วโมง (ให้พร้อมกับ leucovorin) อายุ > 65 ปี ให้ 
intravascular 100 mg/m2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ในวันที่ 10) ตามด้วย 900 
mg/m2 เป็นเวลา 23 ชั่วโมง (ให้พร้อมกับ leucovorin) 
 
รักษา rheumatoid arthritis (RA): รับประทาน 7.5 mg สัปดาห์ละครั้ง 
หรือ 2.5 mg จ านวน 3 ครั้ง ทุกๆ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (พิจารณาให้ folic acid 
อย่างน้อย 5 mg/สัปดาห์ โดยเว้น ในวันที่ให้ metrotrexate) Intramuscular / 
Subcutaneous 10-25 mg สัปดาห์ละครั้ง 

รักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) 
- รับประทาน 2.5-5 mg/dose จ านวน 3 ครั้ง ทุกๆ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- Intramuscular/Subcutaneous 10-25 mg สัปดาห์ละครั้ง 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

รักษา Polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis (pJIA) 
 เด็ก: รับประทาน หรือ intramuscular หรือ subcutaneous เริ่มต้นที่ 

10mg/m2 สัปดาห์ละครั้ง ปรับขนาดได้ถึง 20-30 mg/m2 สัปดาห์ละ
ครั้ง 

 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ  

Toxicity Action 
Grade 4 neutropenia or 
thrombocytopenia, febrile neutropenia 
or thrombocytopenic bleeding 

Hold until recovery * and then 
reduce by 25% 

Grade 3 non-hematologic/organ Hold until recovery * and then 
reduce by 25% 

Grade 4 non-hematologic/organ Discontinue 
Suspected pneumonitis Hold, investigate appropriately 

and discontinue if confirmed 
Leukoencephalopathy, hepatic fibrosis, 
viral reactivation 

Discontinue 

until ANC ≥ 1.5 x 109/L, platelets ≥ 100 x 109/L and other toxicity ≤ grade 2 Overdose 
 
การพิจารณาให้ยาเสริมเมื่อได้รับ Methotrexate ขึ้นกับขนาดยาที่ได้รับ 

ยาเสริม/การจัดการ 100-500 
mg/m2 

500-1,000 
mg/m2 

> 1,000 mg/m2 

สารน้ าและสาร 
alkalization of urine 

consider yes yes 

Leucovorin consider Yes Yes 
ติดตาม MTX level  consider Yes 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: 

Bilirubin (μmol/L) Transaminases % usual dose 
2.5 - 4 x ULN > 3 x ULN 75% 

> 4 x ULN - หยุดให้ยา 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: 

Creatinine Clearance (mL/min) Dose 
>80 100% 

80-60 75-60% 
60-50 60-50% 
<50 หยุดให้ยา 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guideline) 

- หลีกเลี่ยงการบริหารสารละลายที่เป็นกรดในขณะที่ให้ยา Methotrexate 
- เจือจางยาในสารละลาย 5DW หรือ NSS ความเข้มข้น 0.4 to 2 mg/mL. 
 Doses up to 100mg may be mixed in 50 mL mini-bag; infuse 

over 30-60 minutes. 
 Doses > 100 mg to 200 mg may be mixed in 100mL bag; 

infuse over 30-60 minutes. 
 Doses from >200 mg to 1000 mg may be mixed in a 500 mL 

bag; infuse over 1 to 2 hours.  
 Doses from > 500mg may be mixed in a 1000 mL bag; infuse 

over 2-4 hours or depending on protocol. 
- เก็บยาให้พ้นแสง 
- กรณีบริหารยา Methotrexate (High dose >1g/m2)  
 Alkalinization and hydration (example): Hydrate with 1000 

mL/m2 of IV fluid over 6 hours before starting methotrexate 
infusion. 

 Continue hydration at 125mL/m2/h (3L/m2/day) during the 
methotrexate infusion and for 2 days after the infusion is 
completed. 

 Alkalinize urine, starting 6-12 hours before Methotrexate, with 
IV or PO Sodium Bicarbonate; ensure urine pH > 7 before 
starting methotrexate. Maintain urine pH > 7 

 Continue hydration and alkalinization during methotrexate 
infusion and for 48h after completion of Methotrexate 
infusion 

 Leucovorin rescue to start 24-36 hours after start of 
Methotrexate; continue until serum levels drop below 0.1μM 
(toxic range depends on local policy and methotrexate 
assays used; refer to Leucovorin monograph). 

- Intrathecal Methotrexate: ต้องใช้ Preservative-free formulation 
- Oral Methotrexate: หลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมอาหาร หรือนม 

เพราะมีผลท าให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของยา methotrexate ลดลง 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ที่แพ้ยา methotrexate หรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ที่มีประวัติเป็น peptic ulceration หรือ ulcerative colitis 
- ผู้ที่มีภาวะดังต่อไปนี้ poor performance status, with active infection, 

impaired bone marrow function, prior or current wide field 
radiation, chronic liver disease, cirrhosis or with renal impairment 

- ไม่ควรฉีด live vaccines ในผู้ป่วยที่ใช้ยา methotrexate 
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

      ในผู้ที่มีภาวะ third space fluid collection จะท าให้มีการขับยา 
methotrexate ช้าลงและมีโอกาสเพิ่มความเป็นพิษจากยาได้ 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: X 
    Methotrexate จัดเป็นยากลุ่ม embryotoxic, teratogenic, potentially 
carcinogenic และผ่านน้ านมได้ จึงท าให้ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นม
บุตร รวมถึงคุมก าเนิดระหว่างและหลังจากหยุดยาอย่างน้อย 12 เดือน. 
Pregnancy category: X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Alcohol ↑ hepatotoxicity Avoid alcohol intake 
Asparaginase ↑ hepatotoxicity Monitor liver function 
Asparaginase ↓ effect of 

methotrexate if 
asparaginase is given 
immediately prior to or 
with methotrexate;      
↑ effect of 
methotrexate when 
asparaginase is given 
after methotrexate 

give asparaginase 9- 
10 days before or 24 
hours after 
methotrexate 

Carboxypeptidase-G ↓ toxicity of 
methotrexate 

May be useful to treat IT 
methotrexate 
overdose or delayed 
methotrexate toxicity 

Protein bound 
drugs (i.e., 
tetracyclines, 
sulphonamides, 
ASA,sulfonylureas, 
phenytoin, 
cotrimoxazole, 
warfarin, etc) 

↑ toxicity Use with caution and 
monitor levels (if 
applicable) or avoid 
concomitant use 

Cisplatin and other 
nephrotoxic drugs 
(e.g.aminoglycosides, 
amphotericin B) 

↑ toxicity Caution 

Digoxin ↓ digoxin effect Avoid concomitant oral 
use 

Acitretin/etretinate Risk of hepatotoxicity 
observed in patients 
on etretinate and 
methotrexate 
 

Contraindicated 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Hepatotoxins 
(leflunomide, 
retinoids, 
azathioprine, 
sulfasalazine) 

↑ risk of hepatic 
toxicity (and 
myelosuppression –
leflunomide) 

Avoid concomitant use 

Cyclosporine ↑ methotrexate and 
cyclosporine toxicity 

If must use, adjust 
methotrexate dose; 
monitor patient closely 

Cytarabine Severe neurological 
reactions in children 
and 
adolescents 

Caution 

Leucovorin and 
high doses of folic 
acid 

↓ toxicity of 
methotrexate 

Administer leucovorin 
within 6-24 hours after 
methotrexate 

Probenecid, 
penicillins, 
trimethoprim, 
ciprofloxacin, 
sulfonamide,NSAIDs 

↑ methotrexate effect; 
NSAIDs: severe 
occasionally fatal 
toxicity 

Avoid combination with 
high dose 
methotrexate; withhold 
NSAIDs at least 48 hours 
prior to methotrexate 

Non-absorbable 
oral antibiotics 
(neomycin,  
polymyxin B, 
nystatin,vancomycin) 
and others (i.e., 
tetracycline, 
chloramphenicol) 

May ↓ methotrexate 
serum concentration 

observe for ↓ 
therapeutic responseof 
oral methotrexate; 
may be avoided by 
using IV methotrexate 

PPIs (e.g. 
omeprazole, 
pantoprazole, etc) 

↑ methotrexate 
toxicity, since may 
elevate and prolong 
serum levels of 
methotrexate and/or 
its metabolite 

Consider use of H2 
antagonists 

Procarbazine ↑ nephrotoxicity Allow at least 72 hours 
between the last dose 
of procarbazine and 
the start of high dose 
methotrexate 

Pyrimethamine, 
trimethoprim 

↑ toxicity Caution with 
concomitant use 

Theophylline ↑ theophylline effect Monitor 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Thiazide diuretics Prolonged leukopenia Consider alternative 

antihypertensive 
therapy 

Thiopurines 
(azathioprines, 
mercaptopurines) 

↑ thiopurines effect May require thiopurine 
dose adjustment with 
high-dose methotrexate;  
 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline and regular 
CBC Baseline and regular 
Renal function tests Baseline and regular 
Clinical assessment of infection, bleeding, GI, 
skin, pulmonary, or CNS toxicity 

At each visit 

Hepatitis B and Hepatitis C infection testing Baseline 
Lung function tests if pulmonary toxicity 
suspected 

 

CXR Baseline  
การเก็บรักษายา/ 

ความคงตัว 
(Storage/stability) 

- เก็บยาเม็ดท่ีอุณหภูมิมิ 20-25 C เก็บพ้นแสง 
- ยาฉีดเก็บที่อุณหภูมิมิ 20-25 C เก็บพ้นแสง หากเปิดใช้แล้วเก็บที่อุณหภูมิ 

2-8 C  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]. Methotrexate ® (Methotrexate) package insert . 

[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 

[3]. Drug Monograph. Methotrexate. Available: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 
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Afatinib 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Afatinib  
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Giotrif® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Film-coated Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

20, 30, 40 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้ง tyrosine kinases ใน ErbB family รวมถึง epidermal 
growth factor receptor (EGFR), HER2  และ HER4 รวมทั้ งยับยั้ ง 
transphosphorylation ของ HER3 เป็นผลยับยั้งการส่งสัญญานของ ErbB จึง
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและการสร้างหลอดเลือด   

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยามี Peak concentration ที่ 2-5 hrs. อาหารไขมันสูง
บดบังการดูดซึม 50% การทานยาก่อนอาหาร 3 ชั่วโมง 
หรือหลังทานอาหาร 1 ชั่วโมงบดบังการดูดซึม 26%    

Distribution: ยาสามารถแพร่กระจายตัวผ่านร่างกายได้เป็นจ านวนมาก 
ยาสามารถสะสมใน retina และผิวหนังได้  การให้ยาเพียง
ครั้งเดียวหรือให้ยาขนาดต่ าไม่สามารถผ่าน blood brain 
barrier ทั้งนี้การให้ยาซ้ าสามารถผ่าน blood brain 
barrier ได้ยามี protein binding 95% (albumin) 

Metabolism: ยาผ่าน enzyme ต่าง ๆ น้อยมากในกระบวนการ 
metabolism ยาผ่านปฏิกิริยา Michael addition โดย
ยาจับกับโปรตีน และ small nucleophilic molecules 
ยาเป็น P-glycoprotein inhibitor (moderate), Breast 
cancer resistance protein (BCRP) inhibitorInactive 
metabolite: Afatinib adducts 

Elimination: พบในอุจจาระ (85%) ปัสสาวะ (4%) โดยมากพบในรูป 
parent drug Half-life (terminal) 37 hrs. 

   
ข้อบ่งใช้ 

(Indications) 1. Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer   
2. Metastatic Squamous Non-Small Cell Lung Cancer   

40 mg 

20 mg 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Cardiotoxicity (<1%) (6% LVEF decre

ase of >20%)  
- Hypertension (2%) 
- Venous thromboembolism (<1%) 

E  D 
 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (13%)  
- Hand - foot syndrome (7%)       

(1% severe)  
- Paronychia (58%) (11% severe) 
- Rash (71%) (severe 14%) 

D 
E 
 
E 
E 

Gastrointestinal - Anorexia, weight loss (29%)  
- Constipation (13%)  
- Diarrhea (96%) (severe 15%)  
- Dyspepsia (7%)  
- Mucositis (71%) (severe 9%)  
- Nausea, vomiting (25%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 

Hematological - Myelosuppression (3%) E 
Hepatobiliary - ↑ LFTs (11%) (may be severe)  

- Pancreatitis (<1%) 
E 
E 

Infection - Infection (14%)  E 

Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (11%) (hypo
kalemia) 

E 
 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (14%) E 

Nervous System - Dizziness (11%)  
- Dysgeusia (7%)  
- Headache (14%) , Insomnia (15%) 

E 
E 
E 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Ophthalmic - Cataract (1%) (or blurred vision 

- Conjunctivitis (11%)  
- Keratitis (2%) 

E  D 
E 
E 

Renal - Proteinuria (1%)  
- Renal failure (4%) 

E 
E 

Respiratory - Cough (15%)  
- Epistaxis (17%)  
- Pneumonitis (1%) 

E  
E 
E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน)       L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา  
- ผู้ป่วย Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer และ Metastatic 

Squamous Non-Small Cell Lung Cancer แนะน าให้รับประทาน 
40 mg/day PO Once daily     

 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Dosage with Toxicity Other than Diarrhea: 

Indication Action 
Grade 1 or 2 related organ คงขนาดยาเดมิ 
Prolonged (≥ 7 days) or intolerable 
grade 2  related organ/non-
hematologic despite adequate  
symptomatic management    
Or Grade 2 creatinine ↑ 

1.หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ≤ grade 1  
2. เริ่มยาด้วยขนาดที่ต่ าลง 

Grade  3 or 4   
related organ/ non-hematologic 

1.หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ≤ grade 1  
2. เริ่มยาด้วยขนาดที่ต่ าลง 

Keratitis 1. พิจารณาหยดุการใช้ยา 
2. ส่งต่อการรักษากับจุกษุแพทย ์

Pneumonitis 1. หยุดการใช้ยาชั่วคราว 
2. ให้การรักษาภาวะดังกล่าว 
3. พิจารณาหยดุการใช้ยา 

Indication Action 
LVEF below institution’s lower limit 
of normal Or 
Cardiac signs and symptoms 

1. หยุดการใช้ยาชั่วคราว 
2. ส่งต่อการรักษากับอายรุแพทยห์ัวใจ 

Severe hepatic impairment during tr
eatment, 
Bullous, blistering, exfoliating or oth
er severe skin reactions 

พิจารณาหยุดการใช้ยา 

Any toxicity not recovered to ≤ grad
e 1 within 14 days of afatinib hold 

พิจารณาหยุดการใช้ยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management of Diarrhea: 
Diarrhea grade Action 

Any grade diarrhea 1. รับประทานยา loperamide 4 mg (2 tablets)  
ทันทีเมื่อมีอาการและครั้งละ 2mg (1 tablet) 
ภายหลังหากยังคงมีอาการ ขนาดยาสูงสดุ 
20mg (10 tablets)  
2. ให้สารน้ าทางปาก (1.5L/m2/day และสารน้ า
เทียบเท่ากับปรมิาณทีสู่ญเสียไป) และทดแทนเกลือ
แร่โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการท้องเสีย ≥ grade 2  
3. รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้
สารน้ าทางหลอดเลือดด ากรณีผู้ปว่ยมีภาวะ 
dehydrated  
4. หลีกเลี่ยงการบรโิภคผลติภณัฑท์ี่ประกอบด้วย 
lactose  

Grade 1  
or Grade 2 < 48 hrs 

คงขนาดยาเดมิ 

Grade 2 lasting  ≥ 48 hours  
despite adequate anti-
diarrheal  
treatment  
or Grade 3 

1. ให้ยา loperamide  
2. หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ≤ grade 1  
3. เริ่มยาด้วยขนาดที่ต่ าลง 
4. พิจารณหยดุยากรณีที่ไม่ฟื้นตัว ≤ grade 1 
ภายใน 14 วัน  

Grade 4 or Grade 2-
3 ≥ 14 days despite adequa
te hydration and afatinib  
discontinuation 

พิจารณาหยุดการใช้ยา 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 
Hepatic Impairment Starting Dose / Action 
Mild (Child Pugh A) ไม่แนะน าการปรับขนาดยา 

ติดตามอาการพิษอย่างใกล้ชิด Moderate (Child Pugh B) 
Severe (Child Pugh C) ไม่พิจารณาการรักษาด้วยยา afatinib 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: 

eGFR* (ml/min) Starting Dose / Action 
≥ 30  ไม่แนะน าการปรับขนาดยา ติดตามอาการพิษอย่างใกล้ชิด 

15 - 29 30 mg daily 
< 15/ dialysis ไม่พิจารณาการรักษาด้วยยา afatinib 

*ใช้สูตร MDRD formula ในการค านวณ 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา ผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มในการอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย โดยเฉพาะ diarrhea ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 

ขนาดยาในเพศหญิง: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา ผู้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้มใน
การอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อยเนื่องจากมีน้ าหนักตัวต่ ากว่า ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่แนะน าให้ใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเนื่องจากยังไม่มี
การศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในผู้ป่วยเด็ก  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- กลืนยานี้ทั้งเม็ด ห้ามบด หั่น ตัดยาเม็ด และเคี้ยวเม็ดยา  
- รับประทานยาขณะท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรับประทานอาหาร และ 

3 ชั่วโมงหลังทานอาหาร 
- หากลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกข้ึนได้ หากใกล้กับเวลาที่

รับประทานประจ าน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้ข้ามยามื้อนั้นและรับประทานยามื้อ
ต่อไปตามปกติ ไม่ต้องเพ่ิมขนาดยาเป็น 2 เท่า 

- กรณีอาเจียนภายหลังรับประทานยา ไม่ต้องรับประทานยาซ้ า โดย
รับประทานยามื้อต่อไปตามปกติ 

- ผู้ป่วยควรพกยา loperamide เสมอ เพ่ือรับประทานทันที่มีอาการท้องเสีย 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ hereditary galactose intolerance, Lapp lactase  

deficiency หรือ glucose-galactose malabsorption 
- ผู้ป่วยที่มีการท างานของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ได้แก่ 

Crohn's disease, malabsorption,  Interstitial Lung Disease (ILD) 
- ผู้ป่วยที่มีการท างานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง 
- ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย HER-2 positive metastatic breast cancer ที่

ได้รับยา  vinorelbine เนื่องจากพบรายงานการใช้ยาร่วมกันเพ่ิมอาการไม่พึง
ประสงค์จนถึงแก่ชีวิต 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
มาก (เพศหญิง, น้ าหนักตัวต่ าม การท างานของไตบกพร่อง) ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยค่า LVEF ต่ า และผู้ป่วยโรคหัวใจ  
- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยมีประวัติ keratitis, ulcerative keratitis, 

severe dry eye และผู้ป่วยที่สวมใส่ contact lens 
- ยาท าให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน และกระจกตาอักเสบ (keratitis) ระมัดระวัง

การขับขี่ยานพาหนะ และการท างานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Breastfeeding: ห้ามใช้ ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร  
Fertility effects: Probable 
     ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรคุมก าเนิดในทั้งสองเพศในระหว่างการ
รักษาและอย่างน้อย 12 สัปดาห์ หลังจากท่ีหยุดยา 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 

Agent Effect Management 
P-glycoprotein 
inhibitors  
(i.e. quinidine, 
verapamil, 
cyclosporine, 
ritonavir)  
or BCRP inhibitors  
(i.e. ritonavir) 

↑ afatinib 
exposure up to 
48% observed  
when Pgp/BCRP  
inhibitor given 
before afatinib) 

Avoid strong inhibitor 
if possible. Caution; 
monitor for toxicity if used  
together. Based on studies,  
taking Pgp/BCRP inhibitors 
simultaneously or at least  
6 hours after afatinib did not  
significantly alter exposure. 
 
 

P-glycoprotein 
inducers  
(i.e. rifampin) 

↓ afatinib  
exposure (up to 
34% observed) 

Avoid strong inducer. 
 

BCRP substrates 
(i.e. topotecan, 
rosuvastatin, 
sulfasalazine) 

↑ exposure of  
BCRP substrates  
(theoretical) 

Caution 

 

 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถ่ีในการดูแล
ติดตามผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 
ค่าคลินิกที่ควรติดตาม 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests  Baseline and at each visit 
Renal function tests and electrolytes (es
pecially in patients at high risk of  
dehydration) 

Baseline and at each visit 

LVEF for patients with cardiac risk factors Baseline and as clinically indicated 
Clinical toxicity assessment of diarrhea, s
kin and nails, mucositis and other GI,  
respiratory, ophthalmic, 
hypersensitivity/immune reactions 

ทุกการตรวจนดั 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง 15-30 °C 
- เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่แนะน าให้มีการแยกแผงบลิสเตอร์ออกจากซอง

อะลูมิเนียมที่ใช้ในการบรรจุเนื่องจากแสงและความชื้นจะมีผลต่อความคงตัว
ของต ารับยา 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Corbett AH DW, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. editors. Drug information 
handbook with international trade name index. 23rd ed. Hudsun: Lexicomp; 2014-2015.  

[2]. Drug Monograph. Afatinib. Available: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/AFAtinib 
[accessed 2019, February 3]. 
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Ceritinib 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Ceritinib  

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

 
Zykadia® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Capsules 

ความแรง (Strength) 150 mg per Capsule 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ยาเป็น anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor จะยับยั้ง
กระบวนการ autophosphorylation of ALKและ  ALK-mediated  
phosphorylation of downstream cell signaling และ proliferation 
of ALKdependent cancer cells และยังสามารถยับยั้ง insulin-
like growth factor 1 receptor (IGF-IR), insulin receptor (INSR),  
and ROS1. 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:  AUC  และ Cmax  73% และ 41% เมื่อรับประทาน
ร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูง 

Distribution: 4230 L, with a small preferential distribution 
to red blood cells versus plasma protein 
binding: 97% 

Metabolism:   Primarily hepatic via CYP3A 
Elimination:   Feces :  92%; 68% as unchanged drug, Urine 

: 1.3%, Half-life 41 hours  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

  Monotherapy for the first-line treatment of adult patients 
with anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive locally 
advanced (not amenable to curative therapy) or metastatic 
non-small cell lung cancer (NSCLC). 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential:   Moderate  
Organ site Side effect*(%) Onset** 

Cardiovascular  
 

- Atrial fibrillation (maybe severe)  
- Bradycardia (3%) 
- Pericarditis (4%)  
- QT interval prolonged (11%)  
- Venous thromboembolism (1%)  

E 
E 
E 
E 
E 

Dermatological  - Rash (20%)  E 
Gastrointestinal  
 

- Abdominal pain (40%) (4% severe) 
- Anorexia, weight loss (34%) 
- Constipation (19%)  
- Diarrhea (85%) (5% severe)  
- Nausea, vomiting (69%) (5% severe) 

E 
E 
E 
E 
E 

General - Gastrointestinal Abdominal pain 
(40%) (4% severe)  

- Anorexia, weight loss (34%)  
- Constipation (19%)  
- Diarrhea (85%) (5% severe)  
- Nausea, vomiting (69%) (5% severe)  

E 
 
E 
E 
E 
E 

General  - Fatigue (44%) (7% severe)  E 
Hematological  - Anemia (15%) (2% severe)  E 
Hepatobiliary - ↑ Amylase / lipase (10%) 

(pancreatitis rare)  
- ↑ LFTs (69%) (50% severe)  

E 
 
E 

Metabolic / 
Endocrine  
 

- Hyperglycemia (11%) (6% severe)  
 

E 

- ↓ PO4 (4%)  E 
Musculoskeletal  - Musculoskeletal pain (19%) E 
Ophthalmic - Visual disorders (4%)  E 
Renal - Creatinine increased (22%)  E 
Respiratory  - Pneumonitis (2%)  E 

   * "Rare" หมายถึงอาจจะเกดิเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

- ควรดู protocol ที่ผู้ป่วยก าลังรักษา 
- อาจพบความผิดปกติของ Electrolyte (hypokalemia, 

hypomagnesemia, and hypocalcemia) ควรมีการติดตามตั้งแต่
เริ่มใช้ยา 

- ผู้ป่วยต้องมีผลการตรวจ ALK ที่ positive ที่ผ่านการรับรอง 
- ผู้ใหญ่: 750 mg Daily 

ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ 
Dose level Ceritinib dose (mg/day) 

0 750 
-1 600 
-2 450 
-3 300 
-4 If further dose reduction required, discontinue. 

     Reduced doses should not be re-escalated. If doses are held longer 
than 3 weeks for toxicity, consider discontinuation. 
การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของตับบกพร่อง 

Hepatic Impairment  
Ceritinib Dose 

Ceritinib Dose 

Mild to moderate impairment 
(Child-Pugh classes A and B) 

No dosage adjustment necessary. 

Severe impairment (Child-Pugh 
class C) 
 

Reduce the dose by approximately 
one-third (rounded to the nearest 
multiple of the 150 mg strength). 

การปรับขนาดยาในผู้ที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
Creatinine Clearance Ceritinib Dose 

≥30 to 90 mL/minute  No dosage adjustment necessary. 
<30 mL/minute; patients on 
dialysis  

Use with caution; No data 
available.  

 
 
 
 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานยาเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน และควรทานยาขณะท้องว่าง 
โดยทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือ หลังอาหารอย่างน้อย 2 
ชั่วโมง  

- ควรกลืนทั้งแคปซูล ร่วมกับน้ าเปล่า ไม่ควรเคี้ยวหรือบดยา 
- หลีกเลี่ยงการทานน้ า grapefruit เนื่องจาก อาจไปยับยั้งการท างานของ 

CYP3A ที ่gut wall และอาจเพ่ิม bioavailability ของยา 
- หากลืมทานยา ให้ทานทันทีที่นึกได้ แต่ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมงจากเวลาที่

เคยทานยา 
- หากผู้ป่วยมีอาเจียนหลังจากทานยา ไม่ควรทานซ้ า ให้ทานขนาดยาครั้ง

ถัดไปตามปกติ 
- ควรเก็บที่อุณหภูมิ อุณหภูมิ 15oC - 30oC 
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ข้อห้ามใช้ 

(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่แพ้ยา หรือส่วนผสมของยา 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ long QT syndrome ตั้งแต่ก าเนิด หรือ  

มี persistent QTcF> 500 msec 
- ALK-negative patients 

 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ผุ้ป่วยที่มีความเสี่ยง prolonged QT (electrolyte imbalances, 
taking QT prolonging agents,cardiovascular disease, diabetes, 
autonomic neuropathy, females, older patients). 

- ผุ้ป่วยที่มีภาวะbradycardia (HR < 60 bpm), history of syncope or 
arrhythmia, sick sinussyndrome, sinoatrial block, 
atrioventricular block, ischemic heart disease or congestive 
heartfailure, or taking agents known to cause bradycardia or 
hypotension. 

 
 
 
 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category D                  Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่                            Fertility effects: ไม่มีข้อมูล 
Genotoxicity: ใช่ 
Excretion into breast milk: ไม่มีข้อมูล ไม่แนะน าในผู้ป่วยที่ให้นมบุตร 
      ไม่แนะน าให้ใช้ในคนท้อง ควรมีการคุมก าเนิดในระหว่างการรักษา 
และหลังจากสิ้นสุดการรักษาไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือนในการทานยาครั้ง
สุดท้าย 

 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
Drugs that may 
prolong QT (i.e. 
amiodarone, procainamide, 
sotalol,venlafaxine, 
amitriptyline, sunitinib, 
methadone, chloroquine, 
clarithromycin, haloperidol, 
fluconazole, moxifloxacin, 
domperidone, 
ondansetron, etc) 

↑ risk of 
prolonged QT 
and 
Torsades de 
Pointes 

Avoid concomitant 
use with QT 
prolonging 
agents if possible; 
closely monitor QT 

Drugs that disrupt 
electrolyte levels 
(i.e. loop/thiazide 
Diuretics, laxatives, 
amphotericin B, high dose 
corticosteroids) 

↑ risk of 
prolonged QT 

Caution; closely 
Monitor 
electrolytes 

Drugs that lower ↑ risk of Avoid co  
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heart rate (i.e. 
beta blockers, 
calcium channel blockers, 
digoxin) 

bradycardia administration 
With agents that 
lower heart 
rate if possible; 
closely monitor HR 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or 
juice from grapefruit, 
Seville oranges or starfruit) 

↑ ceritinib 
concentration 
and/or toxicity 
(co-admin with 
ketoconazole ↑ 
ceritinib AUC 2.9 
fold) 

Avoid strong 
CYP3A4 inhibitors; 
consider ceritinib 
dose adjustment 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin,dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

↓ ceritinib 
concentration 
and/or efficacy 
(co-admin 
with rifampin ↓ 
ceritinib AUC by 
70%) 

Avoid strong 
CYP3A4 
inducers 

P-glycoprotein 
inhibitors (i.e. 
quinidine, 
verapamil, 
cyclosporine) 

↑ ceritinib 
concentration 
and/or toxicity 

Caution and 
monitor 
with strong P-gp 
inhibitors 

P-glycoprotein 
inducers (i.e. 
dexamethasone,rifampin) 

↓ ceritinib 
concentration 
and/or efficacy 

Caution and 
monitor 
with strong P-gp 
inducers 

CYP3A4 
substrates (e.g. 
cyclosporine,pimozide, 
tacrolimus, 
triazolobenzodiazepines, 
dihydropyridine 
calcium-channel 
blockers, certain 
HMG-CoA reductase 
inhibitors) 

↑ substrate 
concentration 
and/or toxicity 

Avoid 
coadministration 
With substrates 
that have 
narrow therapeutic 
indices 

CYP 2C9 
substrates (e.g. 
warfarin, meloxicam, 
fluvastatin) 

↑ substrate 
concentration 
and/or toxicity 

Avoid 
coadministration 
with substrates 
that have narrow 
therapeutic indices 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-interaction) 

Agent Effect Management 
CYP2A6 
substrates (e.g. 
valproic acid, letrozole, 
disulfiram) 

↑ substrate 
concentration 
and/or toxicity 

Avoid co 
administration 
With substrates 
that have narrow 
therapeutic 
indices 

CYP2E1 
substrates (e.g.ethanol, 
acetaminophen) 

↑ substrate 
concentration 
and/or toxicity 

Avoid co 
administration 
With substrates 
that have narrow 
therapeutic indices 
 

Drugs that reduce 
gastric acid 
(antacids, H2-receptor 
blockers, proton pump 
inhibitors) 

↓ ceritinib 
concentration, 
AUC, but no 
clinically 
significant 
changes in 
steady state 
exposure 

If concurrent use 
necessary, give H2- 
blocker 10 hours 
before or 2 hours 
after ceritinib dose. 
Give antacids 2 
hours before or 2 
hours after 
ceritinib 

 

 
การติดตามทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
ECG Baseline and at each visit initially; 

more frequent in patients at risk 
forQT prolongation 

Liver function tests Baseline and monthly thereafter; 
more frequently in patients that 
develop liver enzyme elevations 
during treatment 

Lipase, amylase  
 

Baseline and every 1 to 2 visits; 
more frequently if abnormal or 
symptoms of pancreatitis 

Fasting blood glucose Baseline and at each visit; more 
frequent if diabetic 

Renal function tests and 
electrolytes 

Baseline and at each visit 

Clinical toxicity assessment 
for gastrointestinal, 
pancreatic, skin, cardiac 
(blood pressure and heart 
rate), and respiratory toxicity 

At each visit 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30° C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Zykadia® (Ceritinib) package insert. 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. Ceritinib. Available:    

               https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, December 14]. 
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Dasatinib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) Dasatinib 

 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Sprycel® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Tablets 

ความแรง (Strength) 20, 25, 70 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้ง multiple tyrosine kinases including BCR-ABL (รวมไป
ถึง mutations other than T315I), SRC family, c-KIT, ephrin (EPH) 
receptor และ platelet-derived growth factor receptor (PDGFR-β). 
Dasatinib มีฤทธิ์ใน preclinical models against imatinib resistant 
models. 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยาจะสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ยามี Peak 
concentration ที่ 0.5-3 hrs และยาเป็น linear PK 

Distribution: ยาสามารถแพร่กระจายตัวผ่านร่างกายได้เป็นจ านวนมาก. 
ยังไม่มีข้อมูลของการผ่าน blood brain barrier. ยามี 
protein binding 96% ของ parent drug และ 93% 
ของ active metabolite 

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน cytochrome P450 (CYP3A4) 
ให้อยู่ในรูป active metabolite (+5%). ยาไม่ได้เป็น 
CYP inducer และไม่ได้เป็น CYP inhibit ต่อ CYP 1A2, 
2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, or 2E1, แต ่inhibit 
CYP3A4. Active metabolites (yes), Inactive 
metabolites (yes) 

Elimination: พบในอุจจาระ (85%, 19% unchanged). พบในปัสสาวะ 
(4%, 0.1 % unchanged), Half-life (terminal) 5 - 6 
hrs.  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Philadelphia chromosome positive (Ph+) Acute Lymphoblastic 
Leukemia (ALL), resistant or intolerant to prior therapy. 

2. Ph+ chronic, accelerated, or blast phase chronic myeloid 
leukemia (CML) with resistance or intolerance to prior therapy 
including imatinib mesylate. 

3. Newly diagnosed Ph+ CML in chronic phase. 

50 mg 

70 mg 20 mg 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (8%) (palpitations, tachycardia; 

atrial/ventricular arrhythmia - rare) 
E 

- Arterial thromboembolism (<1%) 
- Cardiotoxicity (4%) 
- Hypertension (9%) 
- Myocarditis (<1%) 
- Pericarditis (<1%) 
- Pulmonary hypertension (2%) 
- QT interval prolonged (<1%) 
- Venous thromboembolism (<5%) 

E 
E D 
E 
E 
E 

E D 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (8%) 
- Photosensitivity (<5%) 
- Rash (33%) (may be severe <1%) 
- Skin discolouration (<5%) 

E 
E 
I E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (24%) 
- Anorexia (7%) 
- Constipation (18%) 
- Diarrhea (42%) (may be severe) 
- Dyspepsia (8%) (or gastritis) 
- GI ulcer (<1%) 
- Mucositis (10%) 
- Nausea, vomiting (22%) 
- Weight changes (11%) 

E 
E 
E 
I E 
E 
E 
E 
I E 
E D 

General - Fatigue (37%) 
- Fluid retention (33%) (pleural and 

pericardial effusions,severe 5%) 

E 
E 

Hematological - Hemorrhage (27%) (including GI, CNS; may 
be severe 3%) 

- Myelosuppression ± infection (36%) 
(severe; includes atypical infections; HBV 
reactivation) 

- Other (<1%) (Coagulopathy) 
- Pure red cell aplasia (rare) 
 
 
 

E 
E 
E 
 
 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Hepatobiliary - Cholecystitis (<1%) 

- ↑ LFTs (1%) (severe) 
- Pancreatitis (<1%) 

E 
E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (5%) (1% severe) I 
Infection - Infection (48%) (severe, including atypical 

infections, viral re-activation) 
E 

Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (10%) (↓ Ca, K, 
PO4 grade 3-4) 

- Tumor lysis syndrome (<1%) 

E 
 

I E 
Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (48%) 

- Rhabdomyolysis (<1%) 
E 
E 

Nervous System - Anxiety (4%) 
- Confusion (<5%) 
- Depression (11%) 
- Dizziness (16%) 
- Dysgeusia (<5%) 
- Headache (48%) 
- Insomnia (12%) 
- Neuropathy (14%) 
- PRES (rare) 
- Seizure (<5%) 

E 
E 
E 
E 
E 
I E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (<5%) 
- Eye disorders (7%) 

E 
E 

Renal - Proteinuria (<1%) 
- Renal failure (5%) (observed with 140mg 

daily) 

E 
E 

Reproductive 
and breast 
disorders 

- Gynecomastia (<5%) E 

- Irregular menstruation (<1%) (<1%) E 

Respiratory - Adult respiratory distress syndrome 
(ARDS) (rare) 

E D 

- Cough, dyspnea (34%) E 
- Pneumonitis (4%) (observed with 140mg 

daily) 
E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication Starting Dose Escalation 
(if hematologic or cytogenetic 

response not achieved) 
Chronic phase 
CML 

100mg PO once 
daily 

May escalate to 140mg PO once 
daily 

All other 140mg PO once 
daily 

May escalate to 180mg PO once 
daily 

 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Dosage with Myelosuppression: 

Indication Blood Counts 
(x109/L) 

Action 

Chronic phase 
CML (starting 
dose 100mg 
QD) 

ANC <0.5 and/or 
Platelets <50 

1.หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ANC ≥1 and 
platelets ≥ 50 
2. เริ่มยาโดยใช้ขนาดเริ่มต้น 
3. ถ้า platelets < 25 และ/หรือ มีการ
กลับมาเป็นซ้ าของ ANC < 0.5 ที่มากกว่า 
7 วัน, ให้ท าซ้ าในข้อ 1 และให้ลดขนาดยา
เป็น 80 mg QD (ในระยะที่ 2). ส่วนระยะ
ที่3: ใช้ขนาดยา 50 mg QD (ในผู้ป่วยท่ี
ได้รับการวินิจฉัยใหม)่ หรือหยุดยา (ใน
ผู้ป่วยท่ีดื้อหรือทนต่อยา imatinib ไม่ได้) 

Accelerated, 
blast phase 
CML; Ph+ALL 
(starting dose 
140mg QD) 

ANC < 0.5 
and/or Platelets 
<10 

หากเกี่ยวกับ leukemia (bone marrow 
biopsy) 
ใช้ขนาดยา 180 mg OD.  
แต่หากไม่เกี่ยวข้อง: 
1. หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ANC ≥1 and 
platelets ≥20, 
2. เริ่มยาโดยใช้ขนาดเริ่มต้น 
3. ระยะที่2: ท าซ้ าในข้ันตอนท่ี 1 และลด
ขนาดยาเป็น 100mg QD 
4. ระยะที่3: ท าซ้ าในข้ันตอนท่ี 1 และลด
ขนาดยาเป็น 80 mg QD 
5. ระยะที่4: หยุดยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dosage with non-hematologic toxicity: 
Toxicity Severity Action 

Fluid retention Any grade หยุดยาชั่วคราวถ้ามีความเหมาะสม 
จนกว่าจะฟื้นตัวและรักษาด้วยยาขับ
ปัสสาวะหรือ other supportive 
measures. 

Pulmonary 
hypertension 

Severe หยุดยาชั่วคราวและสังเกตอาการ. หยุดยา
ได้ถ้าได้รับการยืนยัน 

Mucocutaneous 
skin reactions 

Severe or any 
grade SJS 

หยุดยา (ถ้าไม่มาจากสาเหตุอื่น) 

Other 
nonhematologic 
toxicity 

Severe หยุดยาชั่วคราวจนกว่าจะฟื้นตัว. เริ่มยา
ใหม่ในขนาดยาที่ลดลงถ้ามีความ
เหมาะสม. 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ยังไม่มีการศึกษาใน
ผู้ป่วยตับบกพร่องในช่วงการรักษา. ยา metabolism ที่ตับ/ขับออก อย่างมี
นัยส าคัญ; ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ยังไม่มีการศึกษาใน
ผู้ป่วยไตบกพร่อง. ตัวยาไม่ขับออกทางไตอย่างมีนัยส าคัญ. and reduced 
dasatinib clearance is not expected. 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มในการอาการไม่พึง
ประสงค์ได้บ่อย เช่น diarrhea, fatigue, cough, dyspnea, fluid retention 
(including pericardial and pleural effusion), dizziness, pneumonia, 
hypertension, arrhythmia, heart failure, and gastrointestinal 
Bleeding เช่นเดียวกับอาการของเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อย เช่น pulmonary 
edema, lung infiltration, arthritis and urinary frequency. ผู้ป่วยที่ดื้อต่อ
ยา Imatinib หรือ ผู้ป่วยที่ไม่ทนต่อ chronic phase CML มีโอกาสเกิด major 
cytogenetic response ได้น้อยกว่า. ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่แนะน าให้ใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเนื่องจากยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 
ปี เนื่องจากเพ่ิมความเป็นพิษเละอัตราการเสียชีวิตจากการสังเกตในสัตว์ทดลอง. 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ในรูปแบบยาเม็ด สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ 
วันละครั้ง 

- ไม่ควรบดหรือหั่น ตัดยาเม็ด 
- ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับ Antacids แต่ถ้ามีความจ าเป็นให้

รับประทาน Antacids ก่อนหรือหลังรับประทาน dasatinib 2 ชั่วโมง 
- หลีกเลี่ยง grapefruit, starfruit, Seville oranges, their juices or 

products ระหว่างการรักษา 
- หากลืมรับประทานยาให้รับประทานมื้อต่อไปตามปกติ ไม่ต้องเพ่ิมขนาดยา

เป็น 2 เท่า 
- สตรีมีครรค์ควรหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสยาที่บดหรือหักเม็ด 
- เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) 

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วย hereditary galactose intolerance, severe 
lactase deficiency หรือ glucose-galactose malabsorption. 

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา Dasatinib ในผู้ป่วย increased QTc หรือ ผู้ป่วยมีความ
เสี่ยงที่จะเกิด QT prolongation (low potassium/magnesium) QT 
prolongation, anti-arrhythmics, other QTc prolonging agents, ผู้ป่วย
ที่ได้รับ antracyclin มาก่อน 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังเมื่อให้ dasatinib ร่วมกับ anticoagulantsgo เนื่องจาก 
dasatinib ยับยั้ง platelet aggregation และ increase bleeding time 
เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด bleeding  

- ใช้อย่างระมัดระวังใน ผู้ป่วย hepatic impairment และ cardiac risk 
factors. 

- ใช้อย่างระมัดระวังใน ผู้ป่วยที่ใช้ยา potent CYP3A4 inhibitors, inducers 
และ substrates (especially drugs with a narrow therapeutic index), 
as well as H2 antagonists, proton pump inhibitors และ antacids.  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category D 
Clastogenicity: ใช่ 
Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Teratogenicity: Yes ควรคุมก าเนิดในทั้งสองเพศในระหว่างการรักษาและ
อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากท่ีหยุดยา dasatinib 
Breastfeeding: ห้ามใช้  



ห น้ า  | 252 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inhibitors 
(i.e.ketoconazole, 
clarithromycin, ritonavir, 
fruit or juice from 
grapefruit, Seville 
oranges or starfruit) 

↑ dasatinib 
exposure (up to 
5-fold with 
ketoconazole) 

Avoid concomitant 
usage with strong 
inhibitors; consider 
dasatinib dose 
reduction if a strong 
CYP3A4 cannot 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

↓ dasatinib exposure 
(~80% with rifampin) 
and concentration; 
QT ↑ observed when 
dasatinib and rifampin 
were taken 12hr apart 

Avoid concomitant 
usage with strong 
inhibitors; consider 
dasatinib dose 
adjustment if cannot be 
discontinued 

CYP3A4 
substrates with 
narrowtherapeutic 
index (e.g.macrolide 
antibiotics, 
benzodiazepine, 
pimozide,quinidine, ergot 
alkaloids) 

↑ substrates’ 
concentrations 

Avoid concomitant 
usage 

Drugs that prolong 
QT interval (simvastatin - 
CYP3A4 substrate as well) 

additive effects Avoid concomitant 
usage 

H2 blockers/ proton 
pump inhibitors (i.e. 
famotidine) 

↓ dasatinib 
exposure 
(~60%) and 
concentration 

Avoid concomitant 
usage; consider the 
use of antacid instead ≥ 
2hrs before or after 
dasatinib 

antacids ↓ dasatinib 
exposure (~ 55%) 
and concentration 

Administer up to 2h 
before or 2h after the 
administration of 
dasatinib 

Drugs that affect 
coagulation or inhibit 
platelet function 

bleeding risk Caution; anticoagulants, 
NSAIDs, aspirin used 
in clinical trials if 
platelets > 50 x 109/L 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
CBC Chronic phase CML: ทุก 2 wks เป็น

เวลา 12 wks หลังจากนั้นทุก 3 เดือนหรือ
ตามอาการทางคลินิก.  
Advanced phase CML or Ph+ALL: ทุก 
1 wks เป็นเวลา 8 wks, หลังจากนั้นทุก 1 
เดือน หรือตามอาการทางคลินิก. 

Liver and renal function tests 
(including electrolytes) 
and creatinine 

ทุก 2 wks เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากน้ันทุก 
1 เดือน หรือตามอาการทางคลินกิ. 

LVEF evaluation, in patient with 
cardiac risk factors 

Baseline and as clinically indicated 

ECG Baseline and as clinically indicated 
Clinical toxicity assessment for 
signs and symptoms of bleeding, 
infection, cardiotoxicity, muscle 
pain, rash, GI, pulmonary 
hypertension, pleural effusion, 
and fluid retention 

ทุก visit 

HBV infection status ก่อนเริ่มยา; ปรึกษา infectious disease ถ้า
ผลเป็น  

For carriers of HBV: signs and 
symptoms of active 
HBV infection 

ในระหว่างที่ได้ท าการรักษาและหลายเดือน
หลังจากหยดุยา 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Sprycel ® (Dasatinib) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. Dasatinib. Available: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, October 1]. 

  



ห น้ า  | 254 
 

Erlotinib 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Erlotinib 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Tarceva® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

100, 150 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ยับยั้งการเติมหมู่ฟอสเฟตของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส (Tyrosine kinase 
inhibitors) ซึ่งเป็นการยับยั้ง Epidermal growth factor receptor (EGFR) 
ท าให้เซลล์มะเร็งหยุดการเจริญเติบโต 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ภาวะท้องว่างยาถูกดูดซึมได้ 60%  และหากมีอาหารยาจะ
ถูกดูดซึมได้ 100% 

Distribution: Vd 232 L, Protein binding: ยาประมาณ 93% จับกับ 
Albumin และ alpha1-acid glycoprotein 

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน cytochrome P450 (CYP3A4) 
เป็นหลัก, CYP1A2 และ CYP1C 

Elimination: พบในอุจจาระ (85%, 1% unchanged). พบในปัสสาวะ 
(8%, < 1% unchanged), Half-life elimination 36 hr.  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Maintenance treatment of patients with locally advanced or 
metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose disease 
has not progressed after four cycles of platinum-based first-line 
chemotherapy 

2. Treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung 
cancer after failure of at least one prior chemotherapy regimen 

3. First-line treatment of patients with locally advanced, 
unresectable or metastatic pancreatic cancer, in combination 
with gemcitabine 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal  
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect (%) Onset 
Cardiovascular - Venous thromboembolism (4%) E 
Dermatological - Abnormal eyelash growth 

- Nail disorder (16%) (including paronychia) 
- Photosensitivity (phototoxicity; radiation 

induced) 
- Rash (75%) (or acne; may be severe) 
- Skin discolouration (<1%) 

D 
E 
E 
 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (11%) 
- Anorexia, weight loss (52%) 
- Diarrhea (54%) (grade 3: 4%) 
- GI hemorrhage (2%) 
- GI perforation (rare) 
- Mucositis (17%) 
- Nausea, vomiting (33%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (52%) E 
Hematological - Hemolysis (rare) 

- Myelosuppression (11%) (usually mild) 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (6%) (may be severe) E 
Infection - Infection (24%) E 
Musculoskeletal - ↑CPK (rhabdomyolysis with statins) E 
Ophthalmic - Conjunctivitis (12%) /uveitis 

- Corneal disorder (12%) (ulcer/perforation) 
D 
D 

Renal - Nephrotoxicity (may be severe) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (45%) 

- Pneumonitis (1%) /fibrosis 
E D 
E D 

              * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
     ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adult & Geriatric 
- Non-small cell lung cancer (NSCLC), metastatic, first-line 

therapy in patient with EGFR exon 19 deletions or exon 21 
(L858R) substitution mutations: Oral 150 mg ต่อวัน 

- NSCLC, refractory: Oral 150 mg ต่อวัน 
- Pancreatic cancer: Oral 100 mg ต่อวัน 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่ได้ร่วมกับ CYP3A4 inhibitors/inducers 

- CYP3A4 inhibitors: ปรับยาหลังจากจัดการพิษจากยา โดยปรับลดลง 
50 mg 

- CYP3A4 inducers: พิจารณาปรับเพิ่มยาหลังจากผู้ป่วยสามารถทนยาได้ 
2 อาทิตย์ โดยปรับขึ้นทีละ 50 mg (max 450 mg) 

 
การปรับยาในผู้ป่วยสูบบุหรี่: พิจารณาปรับเพ่ิมยาหลังจากผู้ป่วยสามารถทนยา
ได้ 2 อาทิตย์ โดยปรับเพ่ิมทีละ 50 mg (max 300 mg) และหากผู้ป่วยเลิกสูบ
บุหรี่แล้ว สามารถลดยาไปถึงขนาดยาที่แนะน าได้ทันที 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 

Hepatic 
Impairment 

Bilirubin  Transaminases Action 

Mild < 1.5 x ULN and 1 - 2.5 x ULN 100%, caution 
Moderate 1.5 - 3 x ULN and

/or 
2.5 - 5 x ULN Caution; 

consider ↓. If 
worsens, hold 
then ↓ 50% or 
discontinue 

Severe > 3 x ULN (or 
2 x baseline 
values) 

or > 5 x ULN (or 3 
x baseline 
values) 

Do not treat 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่มีข้อมูล 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

Adjustment for Toxicity 
Toxicity Action 

-Diarrhea Manage with loperamide. If 
severe, associated with 
dehydration or unresponsive 
to loperamide, hold and/or 
reduce dose. 

- Patients with dehydration 
at risk of renal failure 

- Acute/new or worsening 
ocular disorders 

Hold or discontinue 

Acute/new or worsening 
pulmonary symptoms (e.g. 
dyspnea, cough, fever) 

Hold; investigate and treat 
appropriately. 
Discontinue if ILD confirmed 

- GI bleeding/perforation 
- Severe bullous, blistering or 

exfoliating rashes 
- Rhabdomyolysis ≥ grade 3 

LFTs 

Discontinue; treat patient 
appropriately 

Other grade 3 or 4 toxicity Reduce by one dose level 
especially if being 
administered with potent cyp 
3A4 inhibitors  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- รับประทานยาตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง 
- หลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้อม Grapefruit 
- หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับ Proton pump inhibitors แต่หาก

รับประทานร่วมกับ H2-receptor antagonist ให้ รับประทานยา Erlotinib 
หลังจาก H2-receptor antagonist 10 ชั่วโมง และก่อนจะรับประทาน H2-
receptor antagonist อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

- กรณีผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาได้ ให้ละลายเม็ดยา กับน้ า 100 ml  

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วย severe hepatic impairment 

 



ห น้ า  | 258 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับ CYP 3A4 inducer (Rifampin, Rifabutin, 
Rifapentin, Phenytoin, Carbamazepine, phenobarbital, St. 
John's wort) รวมทั้ง PPIs และ statins  

- Patients on oral anticoagulants should be closely monitored 
when doses of erlotinib are started, modified or discontinued 

- Contains lactose; carefully consider use in patients with 
hereditary galactose intolerance, severe lactase deficiency or 
glucose-galactose malabsorption 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category D ไมแ่นะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ในหญิงวัยเจริญ
พันธ์ควรมีการคุมก าเนิดระหว่างที่ได้รับยาและ และหลังจากได้รับยา ขนาด
สุดท้ายแล้ว 2 สัปดาห์  
Breast feeding: ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

↓ Erlotinib plasma 
concentration and 
decreased efficacy 

Avoid 
concomitant 
administration of 
potent inducers 

Potent CYP3A4 ± 
CYP1A2 inhibitors 
(e.g. diltiazem, 
ritonavir, 
ketoconazole, 
erythromycin, 
protease inhibitors, 
ciprofloxacin, 
Grapefruit juice, etc.) 

↑ Erlotinib plasma 
concentration and 
increased toxicity 

Avoid 
concomitant 
administration, 
decrease 
erlotinib 
dose with severe 
toxicity 

Warfarin ↑anticoagulant 
effect 

Caution, monitor 
INR closely 

Drugs that 
increase gastric 
pH (Proton pump 
inhibitors, H2- 
antagonists, 
antacids) 

↓ erlotinib 
exposure (AUC, 
Cmax) 

Avoid 
concomitant 
usage; consider 
using H2-
antagonist (take 
erlotinib 2 h 
prior to AM dose 
or 10 h after PM 
dose) 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Statins (e.g., 
atorvastatin, 
pravastatin, 
simvastatin, etc.) 

↑statin-induced 
myopathy 
(including 
rhabdomyolysis) 

Monitor liver 
function tests in 
patients with 
liver impairment  

 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก   

(Clinical Monitoring) 

Monitor type Monitor frequency 
Renal function tests, including 
electrolytes 

Baseline and routine 

Close monitoring of INR, in patients 
on warfarin 

Especially initially, or when dose 
modified, held, or discontinued 

Liver function tests Baseline and routine, monitor 
closely if abnormal. 

Clinical assessments and grading of 
diarrhea, skin/nails, stomatitis, 
thromboembolism, infection, eye 
symptoms and respiratory symptoms. 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Tarceva ® (Erlotinib) package insert . 

[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 

[3]. Drug Monograph. Erlotinib . Available: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, December 14]. 
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Gefitinib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Gefitinib 

 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Iressa® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Film-coted tablets 

ความแรง  
(Strength) 

250 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Gefitinib ออกฤทธิ์เป็นตัวยับยั้งของ Epidermal Growth Factor 
Receptor (EGFR-TK) ซึ่งเป็น enzyme ที่พบได้บ่อยใน cancer cell 
เช่น Lung, Ovarian, breast และhead and neck cancer กายับยั้ง
การท างานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเจริญเติบโต 
(proliferation) ของ cancer cells 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยามี Peak concentration ที่ 3 – 7 ชั่วโมง ยามี 
Bioavailability ประมาณ 60% การดูดซึมยา 
Gefitinib ไม่ถูกรบกวนโดนอาหาร แต่ถ้า PH ใน
กระเพาะอาหารสูง(จาก H2Blocker Or Proton 
pump inhibitor)การดูดซึมยา Gefitinib จะลดลง 

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน CYP3A4 และเป็น 
substrate ของ P- glycoprotein (Pgp).Active 
metabolites (None) Inactive metabolites (O-
desmethyl gefitinib and other) 

Elimination: พบในปัสสาวะได้น้อย (<4%) พบในอุจจาระ >86%
ของขนาดยาใน 7 วัน Half-life 31-41 hours. 

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 
 
 

1. First line treatment of patients with locally advanced 
(incurable) or metastasis of non- small cell lung cancer 
who have activating mutations of the EGFR tyrosine kinase  

2. Head and Neck cancer 
 

 



ห น้ า  | 261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Organ site Side effect* (%) Onset** 

Cardiovascular Arterial thromboembolism (3%) E 
Dermatological Abnormal eyelash grow D 

Alopecia (11%) E 
Cutaneous vasculitis (rare) E 
Other – Skin fissures  E 
Paronychia (44%) D 
Rash (52%) (may be severe) E 

Gastrointestinal Anorexia (19%) E D 
Constipation (12%) E 
Diarrhea (47%) (may be severe) E 
GI perforation (rare) E 
Dyspepsia (5%) E 
Mucositis (13%) E  
Nausea , Vomiting (17%) I 

General Fatigue (14%) E 
Hematological Hemorrhage (4%) (may be severe) E 

Myelosuppression (4%)  D 
Hepatobiliary ↑ LFTs (11%) ( may be severe) E D 

Pancreatitis (rare) E 
Hypersensitivity Hypersensitivity (rare) I 
Musculoskeletal Musculoskeletal (8%) E 
Nervous System Insomnia (15%) E 

Neuopathy (4%) E 
Ophthalmic Blephalitis (7%) E 

Conjunctivitis (7%) E 
Dry eye(7%) , Keratitis (<1%)  E 

Renal Creatinine increase 2 % E 
Respiratory Cough dyspnea (9%) E 

Interstitial lung desease (1%) D 
*"Incidence" may refer to an absolute value or the higher value from 
a reported range. 
“Rare หมายถึง อาจจะเกิดเหตการณ์ <1% ของ incidence” 
**I = immediate (onset in hours to days)   
E = early (days to weeks) 
D = delayed (weeks to months)           
L = late (months to years) 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาในผู้ใหญ่: 250 mg once daily with or without food 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Dosage with hematologic toxicities: ไม่รวมสาเหตุที่ท าให้เกิดโรค 

Toxicity Action 
Grade 2 Skin, eye toxicity, Poorly 
tolerated diarrhea 

Hold* restart at 250 mg  
daily when recovered 

Grade 3 Skin, eye toxicity, diarrhea, 
LFTs, dehydration 

Hold* may restart at 250 
mg daily when recovered 

Grade 4 toxicities OR GI Perforation 
OR treatment intolerance despite 
dose interuption 

Discontinue 

Keratitis Hold and investigate 
consider discontinuing if 
ulcerative 

Pneumonitis Hold in the presence of 
cough/dyspnea/fever/and 
investigate. Discontinue if 
pneumonitis confirmed 

*up to 14 days for diarrhea and skin toxic 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ปริมาณ
ของยาอาจจะเพ่ิมข้ึนได้ในผู้ป่วยที่มีตับบกพร่อง.(moderate and 
severe hepatic impairment due to cirrhosis) การปรับขนาดยาไม่
จ าเป็นแต่ให้ระมัดระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ในผู้ป่วยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของ LFTs อย่างมาก (severe) ให้หยุดการใช้ 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่มีข้อมูล
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่พบความแตกต่างด้านความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปี 
 
ขนาดยาในเด็ก: ยังไม่มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
อาจจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะ CNS bleeding 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ าตามโดยสามารถรับประทานพร้อม
อาหาร หรือขณะท้องว่าง  

- หลีกเลี่ยง grapefruit, pomegranate, starfruit, Seville oranges, 
their juices or products ระหว่างการรักษา 

- ถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีท่ีนึกได้ ระยะวลาห่างจาก
การรับประทานครั้งต่อไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมงม้ือ และห้ามรับประทาน
ยา 2 เม็ดในครั้งเดียวกันเพ่ือทดแทน. 



ห น้ า  | 263 
 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบใน
ต ารับ 

- EGFR mutation negative tumours 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- มี Lactose ในส่วนประกอบของยา Gefitinib ให้ระมัดระวังเป็น
พิเศษในการใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะ ขาดเอนไซม์แลคเตส (severe 
lactose deficiency) หรือผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องของการดูดซึม
กลูโคส-กาแลคโตส (glucose-galactose malabsorption)  

- อาจเกิดความเสี่ยงการตายจากภาวะ IDL (Interstitial Lund 
Disease) ในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่, ผู้ป่วยที่มี ภาวะIDLมาก่อน pre-
existing IDL, อายุมากว่าหรือเท่ากับ 65 ปี, extensive areas 
adherent to the pleura 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Crosses placental barrier: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่  
Fertility effects: ใช ่
Female fertility was affected inanimals 
Excretion into breast milk: ใช่ 
     ไม่ควรใช้ในระหว่างตั้งครรภ์. ควรคุมก าเนิดในทั้งสองเพศใน
ระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 6เดือนหลังจากท่ีหยุดยา Gefitinib 

 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin,rifampin, 
dexamethasone 
Carbamazepine, 
phenobarbital) 

 ↑gefitinib 
exposure (up to 
83%),may            
↓efficacy                                 

Caution; avoid co-
administering with 
strong CYP3 inducers 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e.ketoconazole, 
voriconazole, 
clarithromycn 
ritonavir,fruit or juice 
from grapefruit, seville 
oranges,starfruit or 
pomegranate) 

 ↑   gefitinib 
ecposure (up to 
80%) 

Caution;avoid co-
administering with 
strong CYP3A4 
inhibitors 

Proton pump inhibitors 
(i.e. omeprazole etc.) 
and other drugs that 
increase gastric pH 

   ↓ Gefitinib 
exposure, 
may↓efficacy 

Caution 

Coumadin (warfarin) ↑ anticoagulant 
effect 

Caution,monitor INR 
closely 
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อันตรกิริยาระหว่างยา 
(Drug interaction) 

 
 

 

Agent Effect Management 
Histamine H2-receptor 
antagonists 
(e.g.ranitidine,famotidin
e etc.) 

↓gefitinib 
exposure (47%by 
ranitidine), may 
↓efficacy 

Caution 

CYP2D6 substrates 
(i.e. 
Beta-
blockers,tramadol,nortri
ptyline,mirtazapine,sero
tonine-H3 antagonists) 

↑CYP2D6 
substrate plasma 
concentration 

None (clinically 
insignificant for 
metoprolol). 
Consider dose 
reduction for 
CYP2D6 substrates 
with narrow 
therapeutic index 

Vinorelbine Higher incidence 
of > Grade 
3 neutropenia 

Avoid 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline and routine 
Electrotytes, creatinine, and urea, 
especially in patients at high risk of 
dehydration 

baseline and periodic 

INR in patients on warfarin, especially 
initially, or when gefitinib is held or 
discontinued 

baseline and regular 

Clinical assessments and grading of GI, 
slin,eye and respiratory symptoms 

At each visit 
 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาเม็ดที่อุณหภูมิ 25-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Iressa ® (Gemfitinib) package insert.  
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Gefitinib.Available:  

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, 
December14]. 
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Imatinib 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

Imatinib 
 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Glivec® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

film-coated tablets 

ความแรง  
(Strength) 

100 mg/tab 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

      ยา imatinib เข้าจับที่ต าแหน่ง ATP binding site ในส่วนไทโรซีน
ไคเนส (tyrosine kinase) ของ BCR-ABLoncoprotein จึงป้องกันการ
เกิดกระบวนการฟอสโฟรีเลชั่น (phosphorylation) และการส่งสัญญาณ
ต่อ (downstream signaling pathways) ซึ่งส่งผลให้ยับยั้งกระบวนการ
เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemogenesis)     

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:   ยาดูดซึมผ่านทางเดินอาหารได้อย่างรวดเร็วและ
สมบูรณ์ โดยมีค่าระยะเวลาที่ความเข้มข้นของยา
สูงสุดในเลือด 1-2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา 

Distribution: ยาจับกับโปรตีนในพลาสมา a1-acid glycoprotein 
ได้ดี (~ร้อยละ 90-96) มีค่าปริมาตรการกระจายตัว 
(volume of distribution) เฉลี่ย 366 ลิตร 

Metabolism: ยาถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับด้วยเอนไซม์ CYP3A4 และ/
หรือ CYP3A5 เป็นหลักได้เมแทบอไลต์หลักท่ีออก
ฤทธิ์คือ N-desmethylimatinib ซึ่งมีการศึกษาใน
หลอดทดลองว่ามีความแรงในการออกฤทธิ์เทียบเท่า
กับ imatinibนอกจากนี้แล้วยา imatinib ยังถูก
เปลี่ยนแปลงด้วยเอนไซม์ CYPs อ่ืนซึ่งมีบทบาทรอง 
เช่น CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, และ CYP2C19 
ได้เมแทบอไลต์ที่ไม่ออกฤทธิ์ 

Excretion:      ยาและเมแทบอไลต์ถูกก าจัดทางน้ าดีและอุจจาระ
เป็นหลัก โดยยา imatinib มีค่าครึ่งชีวิตเฉลี่ย 13.5 
ชั่วโมง 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

 
 
 

1. Adult patients with newly diagnosed, Philadelphia 
chromosome-positive chronic myelogenous leukemia 
(Ph+ CML) in chronic phase 

2. Pediatric patients with newly diagnosed Ph+ CML in 
chronic phase 

3. Adult patients with Ph+ CML in blast crisis, accelerated 
phase, or in chronic phase after failure of interferon-
alpha therapy. 

4. As a single agent for induction phase therapy in adult 
patients with newly diagnosed, Philadelphia 
chromosome positive acute lymphoblastic leukemia 
(Ph+ALL). 

5. As monotherapy in the treatment of adult patients 
with relapsed or refractory Ph+ALL 

6. Treatment of adult patients with aggressive sub-types 
of systemic mastocytosis (ASM and SM-AHNMD) either 
without the D816V c-Kit mutation, or unknown. 

7. Adult patients with unresectable recurrent and/or 
metastatic dermatofibrosarcomaprotuberans (DFSP). 

8. Treatment of adult patients with 
myelodysplastic/myeloproliferative diseases 
(MDS/MPD) associated with platelet-derived growth 
factor receptor (PDGFR) gene re-arrangements 

9. Adult patients with advanced hypereosinophilic 
syndrome (HES) and/or chronic eosinophilic leukemia 
(CEL) with FIP1L1-PDGFRα rearrangement 

10. Unresectable and/or metastatic Kit (CD117) positive 
gastrointestinal stromal tumours (GIST) in adults 

11. Adjuvant treatment of adult patients who are at 
intermediate to high risk of relapse following complete 
resection of Kit (CD117) positive GIST 
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อาการไม่พึงประสงค์ 

(Adverse reactions)2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (rare) E 

- Arterial thromboembolism (rare) E 

- Cardiotoxicity(rare) E 

- Pericarditis , tamponade(rare) E 

- Pulmonary hypertension (rare) E 

- Venous thromboembolism (rare) E 

Dermatological - Alopecia (5%) E 

- Hand-foot syndrome (1%) E 

- Photosensitivity(<10%) E 

- Rash (40%) (may be severe) E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (37%) E 

- Anorexia (7%) E D 

- Constipation (11%) E 

- Diarrhea (45%) E 

- Dyspepsia (19%) E 

- GI obstruction(rare) E 

- GI perforation (rare) E 

- Nausea, vomiting (50%) I 

General - Fatigue (39%) I E 

- Fluid retention (including 

effusions)(62%) 
E D 

- Flu-like symptoms (18%) I E 
Hematological - Hemorrhage 

- (including CNS/GI hemorrhage) 
E 

- Myelosuppression ± infection, 
bleeding (grade 3 and 4; 17% , 
may be severe) 

E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (12%) (may be severe) E D 

- Pancreatitis (<1%) E 
 

Hypersensitivity - DRESS (rare) E 

- Hypersensitivity (rare) I 

Infection - Infection (31%) (including 
opportunistic and atypical 
infections;HBV reactivation) 
 

E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions)2 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (24%) E 

- Hypothyroidism (rare) D 

- Tumor lysis syndrome (rare) I 

Musculoskeletal - Avascular necrosis (rare) E 
- Musculoskeletal pain (50%) 

(includes withdrawal syndrome) 
E 

- Rhabdomyolysis (or 
myopathy;rare) 

E 

Nervous System - Anxiety (10%) E 
- Confusion (or cognitive changes,  

< 1%) 
E 

- Depression (15%) (may be severe) E 
- Dizziness (19%) E 
- Headache (37%) (or migraine) E 
- Insomnia (15%) E 
- Paresthesia , optic neuritis (<10%) E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (<10%) E 

Renal - Renal failure (<1%) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (20%) E 

- Pneumonitis (rare) D 

                   * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
  E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
  D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน) 
  L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ป่วยที่มี hypereosinophilia (MDS, HES) ควรเริ่ม prednisone 1-
2 mg/kg อย่างน้อย 2 วันก่อนเริ่มยา imatinibและกินต่อเนื่อง 1-2 
สัปดาห์ 

- Dose levels are 200, 300, 400, 600 and 800mg. 
- ขนาดยา 800 mg ควรแบ่งเป็น 400 mg วันละ 2 ครั้ง, และควรลด

การได้รับธาตุเหล็ก 
ขนาดยาในผู้ใหญ่ 

 
ขนาดยาในความเป็นพิษ 

 
 
 
ขนาดยาใน myelosuppression 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขนาดยาในผู้ป่วยภาวะตับบกพร่อง: Imatinib ถูกขับออกทางตับและ
ความเสี่ยงจะมากขึ้นในผู้ป่วยภาวะตับบกพร่อง ดูขนาดยาตามตาราง
ข้างต้น 
 
ขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง: Imatinib ไม่ถูกขับออกทางไตอย่าง
มีนัยส าคัญ อย่างก็ตาม ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นและอาการข้างเคียงสัมพันธ์
กับการเจ็บป่วยของไต จึงควรระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่องเล็กน้อย
ถึงปานกลาง ขนาดยาตามตารางข้างต้น 
 
ขนาดยาในผู้ป่วยสูงอายุ: ไม่มีหลักฐานว่าความเป็นพิษมากข้ึนในผู้ป่วย
อายุมากกว่า 65 ปี เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 
 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่มีประสบการณ์การใช้ยาimatinibในผู้ป่วย CML ใน
เด็กต่ ากว่า 2 ปี และข้อมูลถูกจ ากัดในการใช้ยาในเด็กในข้อบ่งใช้อื่นๆ 
เนื่องจากเด็กมี high electrolyte และ glucose abnormalities 
มากกว่าผู้ใหญ่ จึงเริ่มในขนาด 340mg/m2 (ไม่มากกว่า 600mg), ลด
ขนาดได้ถึง 260mg/m2 เมื่อจ าเป็น – consult product monograph 
for details และควรติดตามการเจริญเติบโตอย่างใกล้ชิดในเด็กและวัยรุ่น
ที่ได้รับการรักษาด้วย imatinib เนื่องจากมีรายการการเกิดการ
เจริญเติบโตล่าช้า 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ควรรับประทานพร้อมอาหาร และดื่มน้ าตามปริมาณมากเพ่ือลดการ
ระคายเคืองทางเดินอาหาร 

- ขนาดยา< 800mg ควรให้วันละครั้ง; ขนาดยารวมใน1วัน 800mg ควร
แบ่งให้ครั้งละ400mg วันละ 2 ครั้ง เพ่ือลดการได้รับธาตุเหล็ก 

- ถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเท่าเดิม. 
- ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืนแคปซูลอาจเปิดแคปซูลและผสมกับ

น้ าเปล่าหรือน้ าแอปเปิ้ล(ใช้50 ซีซี ส าหรับยา 100 mg, 200 ซีซี 
ส าหรับยา 400 mg) และควรดื่มทันทีหลังผสม จากนั้นใช้น้ าเปล่าหรือ
น้ าแอปเปิ้ลเทในภาชนะนั้นและดื่มอีกครั้งเพ่ือมั่นใจว่ายาจะไม่
หลงเหลืออยู่ในภาชนะ 

- หลีกเลี่ยง grapefruit, starfruit, Seville oranges, their juices or 
products ระหว่างการรักษา 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) ผู้ป่วยที่แพ้ยา Imatinib หรือส่วนประกอบในต ารับของยานี้ 

 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

 
 

- แนะน าให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโรคตับก่อนที่จะเริ่ม Imatinibในผู้ป่วย 
chronic HBV carriers(including those with active disease), 
และส าหรับผู้ป่วยที่มีผล(+)ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีระหว่างการ
รักษา 

- Imatinib เป็นผลให้เกิด serious fluid retention ในผู้ป่วย 6% 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนาดยาที่สูง ผู้ป่วยควรชั่งน้ าหนักและติดตามเป็น
ประจ า ผู้ป่วยที่เป็น pre-existing cardiac disease, มีความเสี่ยงที่
เป็น cardiac failure หรือผู้สูงอายุควรติดตามอย่างระมัดระวังและ
รักษาอย่างเหมาะสม 

- ภาวะเลือดออกทั้งใน GI, CNS and intra-tumoura lมีรายงานใน
ผู้ป่วยที่เป็นGIST; ผู้ที่ใช้ยาร่วมกับ warfarin หรือ antiplatelet 
agents ควรหลีกเลี่ยง และพิจารณาการใช้ LMWH มากกว่าwarfarin 
ถ้าจ าเป็นต้องใช้ยา anticoagulation 

- ควรระมัดระวังถ้าจ าเป็นต้องใช้ยาที่อาจท าให้เกิดภาวะเลือดออกมาก
ขึ้น (เช่นยา anticoagulants, antiplatelets or prostacyclins) 
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Embryotoxicity: Yes 
Fetotoxicity: Yes 
Teratogenicity: Yes โดย Imatinib ห้ามใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ มี
รายงานการแท้งในผู้หญิงที่กินยา imatinib การคุมก าเนิดที่มี
ประสิทธิภาพ (failure rate < 1%) จึงถูกแนะน าทั้งหญิงและชายให้
คุมก าเนิดระหว่างการรักษา และอย่างน้อย6เดือนหลังจากหยุดยา 
imatinib  ผู้หญิงในวัยเจริญพันธ์ควรมี negative serum or urine 
pregnancy test (with a sensitivity of at least 25 mIU/ml) ภายใน 
1 สัปดาห์ก่อนเริ่มยาในการรักษา 
Breastfeeding: การให้นมบุตรไม่แนะน าระหว่างการใช้ยา Imatinib 
และ/หรือ metabolites ของยาถูกขับออกทางน้ านมได้ 
Fertility effects: Probable 
Fertility may be affected in males. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
clarithromycin, ritonavir, 
fruit or juice from 
grapefruit, Seville 
oranges or starfruit) 

↑ Imatinib 
exposure (40% 
with 
ketoconazole) 

Caution 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

↓ Imatinib 
exposure (74% 
with rifampin) 

Caution 

CYP3A4 substrates (e.g. 
cyclosporine, pimozide, 
tacrolimus,  
triazolobenzodiazepines, 
dihydropyridine 
calcium-channel 
blockers, certain HMG-
CoA reductase 
inhibitors) 

↑ plasma 
concentration of 
CYP3A4 substrate 

Caution; especially 
drugs with narrow 
therapeutic index 

CYP2D6 substrates (e.g. 
cyclophosphamide, 
beta blockers,morphine, 
oxycodone,metoprolol, 
serotonin-H3antagonists) 

↑ plasma 
concentration of 
CYP2D6 substrate 
(23% for 
metoprolol) 
 

caution, especially 
drugs with narrow 
therapeutic index 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 

Agent Effect Management 
CYP 2C9 substrates (e.g. 
warfarin) 

↑ substrates' 
concentrations, or 
↑anticoagulant 
effect for warfarin 
(theoretical) 

Caution, monitor 
 INR closely 
especially 
during imatinib 
initiation or dose 
adjustments, or 
consider LMWH for 
coagulation 

Antiplatelet agents 
or other 
anticoagulants 

↑ risk of bleeding Avoid; if must 
 coadminister, 
Monitor INR and 
 platelets closely 

Acetaminophen Exacerbation of 
hepatotoxicity, 
increased 
acetaminophen 
exposure (fatal 
case reported) 

Caution; monitor 
LFTs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor Type Monitor Frequency 
INR for patients taking warfarin, 
especially when starting treatment 
and with imatinib dose adjustments 

Baseline and as clinically 
indicated 

TSH levels in patients with previous 
thyroidectomy or patients on 
replacement therapy 

Baseline and as clinically 
indicated 

LVEF, in patients with known 
underlying heart diseaseor in 
elderly patients 

Baseline and as clinically 
indicated 

Electrolytes, serum creatinine and 
creatinine clearance 

Baseline, monthly or as 
clinically indicated 

Liver function tests 
Baseline, monthly, or as 
clinically indicated 

CBC 

Weekly for first month, 
biweekly for second month, 
and as indicated thereafter 
(e.g. every 2 - 3 months) 

Close monitoring of growth in 
younger patients 

Baseline and as clinically 
indicated 

Platelet counts and prothrombin time 
when imatinib is used concurrently with 
anticoagulants, prostacyclins, or other 
medications that increase bleeding risk 

Baseline and periodic 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Clinical assessment of fluid 
retention (including weight 
monitoring), bleeding, infection, 
cardiac effects, thromboembolism, 
rhabdomyolysis, tumourlysis 
syndrome and gastrointestinal 
effects, pneumonitis,rash 

At each visit 

Brain imaging for patients suspected 
of having subdural hemorrhage 

As clinically indicated 

Serum or urine pregnancy test in 
women of childbearing potential 

Within one week before 
starting treatment 

HBV infection status 

Prior to starting treatment (or 
if on treatment and not 
previously tested or suspect 
infection; consult infectious 
disease if positive 

For carriers of HBV: signs and 
symptoms of active HBV infection 

At each visit during 
treatment and for several 
months after treatment 
discontinues 

 

การเก็บรักษา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 25° C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Micromedex solutions .[online] Available at: 
https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/DEB327/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencex
pert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E470F7/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert
/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=imatinib&UserSearchTerm=imati
nib&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#[Accessed 9 Dec. 2018]. 

[2]. Drug Monograph.Imatinib.Avialable: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 
[accessed 2018,December 9]. 

 

  

https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/DEB327/ND_PR/evidencexpert/ND_
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Nilotinib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Nilotinib 
 

ชื่อการค้า  
(Commercial name) 

Tasigna® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Capsules 

ความแรง   
(Strength) 

200 mg per Capsule 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Nilotinib ออกฤทธิ์ยับยั้ง Bcr-Abl ใน Philadelphia-chromosome 
positive (Ph+) leukemia cells. Nilotinib เป็น aminopyrimidine 
derivative ของ imatinib, และมีความแรงมากกว่า imatinib ถึง 30 เท่า. 
Nilotinib ยับยั้ง the tyrosine kinase of platelet-derived growth factor 
(PDGF) receptor, c-KIT and DDR. It maintains activity against 32 of 33 
imatinib-resistant mutant forms of Bcr-Abl, ยกเว้น T315I. 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยามี Peak concentration ที่ 3 hrs. และเข้าสู่ช่วง 
steady state ในวันที่ 8 โดยพบในเพศหญิง (สูงกว่าเพศ
ชาย 20%). ยามี Bioavailability ประมาณ 30%, ลดลง 
48% ในผู้ป่วย gastrectomy Bioavailability เพ่ิมข้ึน 
29% หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 30 นาที 

Distribution: ยาส่วนใหญ่แพร่กระจายไปยัง ตับ ต่อมหมวกไต ล าไส้เล็ก 
ผนังลูกตาชั้นกลาง.ผ่าน blood brain barrier ได้น้อย. ยา
มี protein binding 98% 

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน CYP3A4 และเป็น substrate ของ 
P-glycoprotein (Pgp). Active metabolites (None) 
Inactive metabolites (Carboxylic acid derivative 
and other Metabolites) 

Elimination: พบในปัสสาวะได้น้อย พบในอุจจาระ >90%ของขนาดยาใน 
7 วัน, Half-life 17 hours.  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Treatment of adult patients with newly diagnosed Ph+ CML in 
chronic phase 

2. The treatment of chronic phase and accelerated phase 
Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia 
(Ph+ CML) in adult patients resistant to or intolerant of at least 
one prior therapy including imatinib 
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อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (<5%) 

- Arterial thromboembolism (3%) 
- Cardiotoxicity (<5%) 
- Hypertension (<5%) 
- Pulmonary hypertension (rare) 
- QT interval prolonged (14%) 

(QT>450msec) 
- Sudden death (rare) 
- Venous thromboembolism (<1%) 

E 
E 

E D 
E 
E 
E 
 
E 

Dermatological - Alopecia (10%) 
- sensitivity (rare) 
- Rash (33%) (may be severe) 

E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (10%) 
- Anorexia (4%) 
- Constipation (10%) 
- Diarrhea (9%) 
- Dyspepsia (5%) 
- GI perforation (rare) 
- Mucositis (<1%) 
- Nausea, vomiting (14%) 

E 
E 
E 
E 
E 

E D 
E 
E 

General - Fatigue (13%) 
- Fever (<5%) 
- Fluid retention (5%) (may be severe, 

including effusions 1%) 
 
 
 

E 
E 
E 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(grade 3-4; 12%)(including GI/CNS 
bleeding) 

E 

Hepatobiliary - ↑ Amylase / lipase (grade 3-4: 8%) 
- ↑ LFTs (4%) (grade 3-4, may be severe) 
- Pancreatitis (2%) 

E 
E 
 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (rare) E 
Immune - Other Atypical infections including HBV 

reactivation 
-  

D 
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   อาการไม่พึงประสงค์  
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect (%) Onset** 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (5%) (grade 3-4, 
for ↑ / ↓ K, Na, Ca, Mg, Phosphate) 

- ↑ Cholesterol (3%) 

E 
 
E 

- Hyperglycemia (6%) (grade 3/4) 
- Hyperlipidemia (<5%) (<1% severe with 

400mg daily) 
- Hyperthyroidism (<1%) 
- Hypothyroidism (<1%) 
- Tumor lysis syndrome (rare) 

E 
E 

  
   E D 

E D 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (10%) 
- ↑CPK (<5%) 
- Rhabdomyolysis (rare) 

E 
E 
E 

Neoplastic - Secondary malignancy (rare; GI, ovarian, 
pNET, skin) 

 

Nervous System - Dizziness (<5%) 
- Dysgeusia (<5%) 
- Headache (16%) 
- Insomnia (<5%) 
- Mood changes (<5%) 
- Neuropathy (<5%) 
- Optic neuritis (rare) 
- Vertigo (<5%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (<5%) 
 
 

E 
 

Renal - Creatinine increased (rare, may be severe) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (<5%) 

- Interstitial lung disease (rare) 
- Pneumonitis (<1%) 

E 
E 
E 

Urinary - Urinary symptoms (<5%) E 

Vascular - Vasculitis (rare) E 
             * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
     ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

- ขนาดการรักษาขึ้นกับแบบแผนการรักษา (protocol) ที่ผู้ป่วยใช้ในการรักษา. 
ภาวะ Hypokalemia and hypomagnesemia ควรได้รับการรักษาก่อนที่
เริ่มยา.  

- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ tumour lysis syndrome ควรได้รับการป้องกันที่
เหมาะสมและได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด. 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ antiemetics. BID doses should be taken at 
approximately 12 hour intervals, 1 hour before or 2 hours after 
food. 

 
ขนาดยาในผู้ใหญ่ 

- Newly diagnosed Ph+ CML-CP: Oral: 300 mg BID 
- Resistant or Intolerant Ph+ CML-CP or CML-AP: Oral: 400 mg 

BID 
 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Dosage with hematologic toxicities: ไม่รวมสาเหตุที่ท าให้เกิดโรค 

Counts 
(x109/L) 

Action 
 

Time required for 
recovery 

(Platelets >50x109/L 
and/or ANC > 1x109/L) 

Subsequent 
Dose 

ANC < 1 
and/or 
Platelet 
counts 
<50 

หยุดยา
ช่ัวคราวและ 
monitor 
counts 

AND 

≤ 2 wks 
Resume at 
prior dose 

> 2 wks 
Restart at 
400mg once 
daily 

Dosage with QT prolongation: 
QTc Action  QTc monitoring Subsequent 

Dose 
QTc > 480 
msec 

หยุดยาขั่ว
คราว; จัดการ
ภาวะ 
hypokalemi
a และ 
hypomagne
semia
ทบทวนยาอื่น
ที่ใช้ร่วมกัน 

AND QTcF < 450 msec 
or within 20 msec 
of 
Baseline within 2 
wks 

Resume at 
prior dose 

QTcF= 450 – 480 
msec after 2 wks 

Restart at 
400mg once 
daily* 

No recovery หยุดยา 
QTc > 480 
msec at 
400mg 
daily 

หยุดยา - - - 
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Dosage with non-hematologic toxicities: 
Toxicity Action 

≥ Grade 3 LFTs or ↑lipase / 
amylase 

หยุดยาชั่วคราว resume at 400mg 
once daily เมื่อ ≤Grade 1 

Symptomatic lipase or amylase ↑ หยุดยาชั่วคราว, สังเกตอาการ อาจจะ
ให้ยาขนาด 400mg once daily ถ้า 
≤grade 1 

Other clinically significant 
moderate, or severe (≥ Grade 3, 
including fluid retention) 

หยุดยาชั่วคราว; resume at 400mg 
once daily เมื่อแก้ไขได้แล้วพิจารณา 
reescalation 
เป็น dose เริ่มต้นถ้ามีความเหมาะสม
ทางคลินิก 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ปริมาณของยา
อาจจะเพ่ิมขึ้นได้ในผู้ป่วยที่มีตับบกพร่อง. การศึกษาทางคลินิกท่ีไม่รวมผู้ป่วยที่มี 
ALT/AST > 2.5 x ULN และ total bilirubin > 1.5 x ULN. ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับขนาดยาในผู้ป่วยตับบกพร่องที่เป็นแบบ mild to moderate. แต่ควรใช้
อย่างระวัง; ติดตาม LFTs และ QTc interval อย่างสม่ าเสมอ. พิจารณาปรับลด
ขนาดยาในผู้ป่วยตับบกพร่องแบบ severe และใช้อย่างระมัดระวัง. ใช้ตาราง
ด้านบนส าหรับ hepatic toxicity 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ยาถูก metabolite 
และขับออกทางไตได้น้อยมาก. คาดว่าไม่ต้องปรับขนาดยาแม้ว่าผู้ป่วยที่มี 
creatinine > 1.5 x ULN จะถูกคัดออกจากการศึกษา. ผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง
อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด TLS มากขึ้น. 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่พบความแตกต่างด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปี 
 
ขนาดยาในเด็ก: ยังไม่มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- กลืนยาทั้งแคปซูลพร้อมกับดื่มน้ าตามในขณะท้องว่าง อย่างน้อยก่อนอาหาร 1 
ชั่วโมง และหลังอาหาร 2 ชั่วโมง 

- ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืนแคปซูลอาจเปิดแคปซูลและผสมกับ applesauce 
1 ช้อนชา และกลืนทันที. ไม่ควรผสมกับอาหารอื่นหรือของเหลวหรือ 
applesauce ที่มีปริมาณมากกว่าที่ก าหนด. 

- หลีกเลี่ยง grapefruit, starfruit, Seville oranges, their juices or 
products ระหว่างการรักษา 

- ถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเท่าเดิม. 
- เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) ในภาชนะบรรจุเดิม 
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- Long QT syndrome, persistent QTc > 480 msec 
- ภาวะ hypokalemia or hypomagnesemia ที่ไม่สามารถรักษาได้ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- แนะน าให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโรคตับก่อนที่จะเริ่ม nilotinib ในผู้ป่วย 
chronic HBV carriers (including those with active disease), และ
ส าหรับผู้ป่วยที่มีผล(+)ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีระหว่างการรักษา 

- ความเสี่ยงในการเกิด QT prolongation เพ่ิมขึ้นเมื่อรับประทานยา nilotinib 
ร่วมกับอาหารในผู้ป่วยที่ได้รับ high-dose anthracyclines, ผู้ป่วยที่ไม่
สามารถควบคุมหรือมีอาการของ cardiac disease (เช่น MI, CHF, unstable 
angina และอ่ืนๆ) หรือร่วมกับภาะว hypokalemia or hypomagnesemia. 

- หลีกเลี่ยงยาที่ท าให้เกิด  prolong QT รวมถึง antiemetics, 
antiarrhythmics และ strong CYP3A4 inhibitors (ดูที่ส่วน Interactions) 

- ระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นภาวะหลอดเลือดแข็ง 
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง tumour lysis (high tumour 

burden หรือมีการท างานของไตที่ลดลง). 
- ประกอบไปด้วย lactose ให้พิจารณาการใช้ในผู้ป่วยที่มี hereditary 

galactose intolerance, severe lactase deficiency or glucose-
galactose malabsorption. 

- ผู้ป่วยที่มี Gilbert's Syndrome อาจท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของระดับ indirect 
bilirubin 

- ระวังในการใช้ในผู้ป่วยที่มีตับบกพร่องหรือเคยมีประวัติตับอ่อนอักเสบ 

หญิงตัง้ครรภ์หรือให้นมบุตร  

(Pregnancy and 
Lactation) 

Pregnancy category: D 
Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Excretion into breast milk: ใช่ ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 
Fertility effects: อาจจะใช่  
     ไม่ควรใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ ควรคุมก าเนิดในระหว่างการรักษาและอย่าง
น้อย 4 wks หลังจากท่ีหยุดยา nilotinib 

 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inhibitors  
(i.e. ketoconazole, 
clarithromycin, ritonavir, fruit 
or juice from grapefruit, Seville 
oranges or starfruit) 

↑ nilotinib 
concentration, 
increase risk of 
QT prolongation 
(up to 3-fold) 

Avoid concomitant 
use – interrupt 
nilotinib; if not 
feasible, monitor 
QTc closely 

CYP3A4 inducers (i.e. 
phenytoin, rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. John’s Wort) 

↓ nilotinib 
concentration 
(up to 80%) 

Avoid concomitant 
use 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 substrates 
(e.g. cyclosporine, pimozide, 
tacrolimus, 
triazolobenzodiazepines, 
dihydropyridine calcium-
channel blockers, certain 
HMGCoA reductase 
inhibitors) 

↑ plasma 
concentration of 
CYP3A4 
substrates (up to 
3-fold) 

Monitor; consider 
dose adjustment for 
CYP3A4 substrates 
with narrow 
therapeutic index 

P-glycoprotein substrates (i.e. 
verapamil, digoxin, morphine, 
ondansetron) 

↑ concentration 
of Pgp substrates 

Caution; consider 
use of alternative 
medications 

P-glycoprotein 
inhibitors (i.e.quinidine, 
cyclosporine) 
 
 
 

↑ nilotinib 
concentration 
and/or toxicity 

Caution 

Drugs that may prolong 
QT (i.e. amiodarone, 
procainamide, sotalol, 
venlafaxine, 
amitriptyline, sunitinib, 
methadone, chloroquine, 
clarithromycin, haloperidol, 
fluconazole, moxifloxacin, 
domperidone, 
ondansetron, etc) 

↑ risk of QT 
prolongation 

Avoid; monitor 
closely if must use 

Proton Pump 
Inhibitors, prior 
gastrectomy 

↓ nilotinib 
concentration 

Use proton 
inhibitors as needed 
with caution 

Non absorbable 
Antacids (aluminum 
hydroxide/magnesium 
hydroxide/simethicone) 

↓ nilotinib 
concentration 

Administer ≥ 2 hours 
before or after 
nilotinib 

H2 blockers ↓ nilotinib 
concentration 

Give H2 blockers 10 
hours before or 2 
hours after nilotinib 

Alcohol One report of 
reduced 
efficacy with 
concomitant use 
 

Avoid 
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อันตรกริยาระหว่างยา 
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
CYP2D6 substrates 
(e.g. beta-blockers, 
tramadol, nortriptyline, 
mirtazapine, serotonin- 
H3 antagonists) 

↑ plasma 
concentration of 
CYP2D6 
substrates 

Caution 

CYP 2B6 substrates 
(i.e. bupropion, 
cyclophosphamide, 
selegiline) 

↓ plasma 
concentration of 
CYP2B6 
substrates 

Caution 

UGT1A1 substrates 
(i.e. estradiol,irinotecan) 

↑ concentration 
of UGT1A1 
substrates 

Caution 

CYP 2C9 substrates 
(e.g. warfarin, 
glyburide, losartan, 
diclofenac) 

↑ plasma 
concentration of 
CYP2C9 
substrates (e.g. 
enhanced 
warfarin effect) 
or ↓ plasma 
concentration 
of CYP2C9 
substrates 

Caution; monitor 
carefully and adjust 
warfarin dose 
accordingly closely 

CYP 2C8 substrates 
(i.e. paclitaxel, sorafenib, 
amiodarone) 

↓ (or ↑) plasma 
concentration of 
CYP2C8 
substrates 

Caution 

Drugs that may alter 
electrolyte levels (e.g. 
diuretics, laxatives, 
amphotericin B, high 
dose corticosteroids) 

↑ risk of QT 
prolongation 

Caution; monitor 
closely 
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การติดตามทางคลินิก  
(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Fasting blood glucose, lipid profile 
และ creatine kinase (CK) 

baseline, regular, and as clinically 
indicated 

Renal function tests baseline and regular 
electrolytes, including PO4, K, Ca 
and Mg 

baseline and regular 

Liver function tests baseline and regular, also monitor 
following dose adjustments or as 
clinically indicated 

Lipase, amylase; baseline and 
regular 

also monitor following dose 
adjustments or as clinically indicated 

ECG baseline, seven days after initiation 
and following dose adjustments, 
then periodically thereafter 

CBC Baseline and regular; ทุก 2 wks เป็น
เวลา 2 เดือน จากนั้นทุก 1 เดือน หรือ 
clinically indicated 

Monitoring for tumor lysis 
syndrome (including 
phosphate, uric acid, LDH) 

baseline and initial treatment period 
until tumour burden significantly 
reduced 

Weight and other signs and 
symptoms of fluid retention 

Baseline and regular 

Clinical assessment of toxicity (e.g. 
GI effects, fluid 
retention, rash, hemorrhage, 
cardiovascular, infection, 
hyperglycemia, pneumonitis, etc.) 

ทุก visit 

HBV infection status Prior to starting treatment; consult 
infectious disease if positive 

For carriers of HBV: signs and 
symptoms of active 
HBV infection 

ในระหว่างที่ได้ท าการรักษาและหลายเดือน
หลังจากหยดุยา 

  
 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิมิ 15-30 °C เก็บพ้นแสง 

เอกสารอ้างอิง 
[1]. Tasigna ® (Nilotinib) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. Nilotinib .Available:  

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 
2018,December 14]. 
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Osimertinib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Osimertinib 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Tagrisso® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

40, 80 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้ง Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine 
kinase แบบ Irriversible โดยจ าเพาะต่อ T790M resistance mutation 
(กลไกหลักในการดื้อต่อ EGFR tyrosine kinase inhibitor) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยามี Peak concentration ที่ 3-24 hrs อาหารไม่มีผลเพ่ิม 
Bioavailability ของยา สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนและ
หลังอาหาร 

Distribution: ยาสามารถแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อได้มาก. (Vss/F=918 
L) Protein binding 95% 

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน cytochrome P450 (CYP3A4 
และ CYP3A5) Active metabolite (10% ของยาใน 
Steady stage): AZ7550, AZ5104 Inactive 
metabolites (yes) 

Elimination: พบในอุจจาระ (68%). พบในปัสสาวะ (14%), Half-life 48 
hrs, Clearance 14.2 L/h 

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. รักษา locally advanced หรือ metastatic epidermal growth factor 
receptor (EGFR) T790M mutation-positive non-small cell lung 
cancer (NSCLC) ในผู้ป่วยที่ยังมีการด าเนินไปของโรคภายหลังจากการได้ยา 
EGFR tyrosine kinase inhibitor  

2. มีการแนะน าการตรวจ T790M mutation-positive status ก่อนการได้รับ
ยา. 

40 mg 80 mg 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism (rare) E 

- Cardiotoxicity (4%) 
- QT interval prolonged (1%) 
- Venous thromboembolism (1%) 

E D 
E 

E D 

Dermatological - Nail disorder (22%)  
- Rash, pruritus (34%) 

E D 
E 

Gastrointestinal - Anorexia (18%) 
- Constipation (14%) 
- Diarrhea (41%)  
- Mucositis (15%) 
- Nausea, vomiting (16%) 

E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (16%) E 
Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 

(4%) (grade 3, 4 neutropenia, 
thrombocytopenia) 

E 
 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (1%) (severe) E 

Infection - Other (10%) (nasopharyngitis) E 
Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (10%) E 
Nervous System - Headache (10%) E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (8%) (related to ocular 
surface events) 

- Keratitis (1%) 

E 
E 

Respiratory - Cough, dyspnea (17%) E  
- Epistaxis (5%) E 
- Other (BOOP; rare) E 
- Pneumonitis (4%)  E D 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 
 
  



ห น้ า  | 286 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาปกติ: 80 mg ต่อวัน 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 

Toxicity  Dose modfication 
ILD/pneumonitis  หยุดยาชั่วคราวและสังเกตอาการ. หยุดยาได้ถ้า

ได้รับการยืนยัน 
QTc interval > 500 msec on at 
least 2 separate ECGs 

หยุดยาชั่วคราวจนกระทั้ง QTc interval < 481 
msec หรือกลับสูงค่าปกติของผูป้ว่ยก่อนการ
รักษา เริ่มให้ยาใหม่ในขนาด 40 mg 

Asymptomatic LVEF < 50%  
และลดลงจาก baseline 10% 

หยุดยาชั่วคราวเป็นเวลา 4 weeks. 
กลับมาเริ่มยาเมื่อ LVEF กลับมาเท่ากับ baseline 
ถ้า LVEF ไม่กลับมาเท่ากับ baseline ให้หยุดยา
ถาวร 

QTc interval prolonged ร่วมกบั
มีอาการ/อาการแสดงของ serious 
arrhythmia (เช่น Torsade de 
pointes, polymorphic VT) 
หรือ Symptomatic congestive 
heart failure 

หยุดยา 

Signs & symptoms suggestive 
of keratitis 

Refer anopthalmology specialist. 

Other grade 3 or higher 
toxicity 

หยุดยาชั่วคราวเป็นเวลา 3 weeks. กลับมาเริ่มยา
เมื่อ ≤ grade 2 โดยเริ่มยาในขนาด 40 mg 
ถ้าไม่กลับมาเป็นปกต ิให้หยุดยาถาวร 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: 
Hepatic impairment Dose 

mild (total bilirubin ≤ ULN and AST > ULN 
OR total bilirubin 1-1.5 x ULN and any 
AST) 

ไม่ต้องปรับขนาดยา 

moderate or severe ไม่มีข้อมลู ระมัดระวังในการใช้ยา 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่มีการศึกษาในผู้ที่
มี CrCL<15 ml/min และผู้ป่วยล้างไต 

Renal impairment Dose 
mild to moderate ไม่ต้องปรับขนาดยา 

severe ไม่มีข้อมลู ระมัดระวังในการใช้ยา 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: 

- ไม่ต้องปรับขนาดยา 
- ผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มในการอาการไม่พึงประสงค์ระดับ 3 

ขึ้นไปได้บ่อยเมื่อเทียบกับผู้ที่อายุน้อยกว่า (5% vs 2%, ตามล าดับใน
การศึกษา AURA3 trial) แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและเภสัชจนศาสตร์
ของยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาตามสัญชาติ: จากการศึกษาพบว่าเกิด ILD ในผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นมากกว่า
ผู้ป่วยชาวเอเชียประเทศอ่ืนๆ และผู้ป่วยสัญชาติอ่ืน 
 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่แนะน าให้ใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเนื่องจากยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ.  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ รับประทานเววลา
เดิมในทุกๆวัน 

- ไม่ควรบดหรือหั่น ตัดยาเม็ด 
- หากลืมรับประทานยาภายใน 12 ชั่วโมง ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่

หากลืมมากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รับประทานมื้อต่อไปตามปกติ ไม่ต้องเพ่ิม
ขนาดยาเป็น 2 เท่า 

- ในผู้ที่มีปัญหาการกลืน สามารถกระจายยยาในสารน้ า non-carbonate 50 
mL และกลืนทันที ควรใช้น้ าอีก 50 mL ละลายยาที่ยังเหลือในภาชนะ และ
กลืนทันที 

- เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) 
ข้อห้ามใช้  

(Contraindication) 
ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วย congenital long QT syndrome หรือ ได้รับ
ยาที่ท าให้เกิด QT prolongation อยู่ 

- ในผู้ที่มีความเสี่ยงการเกิด prolonged QTc เช่น cardiac disease, 
history of arrhythmias, electrolyte disturbances or conditions 
leading to electrolyte disturbances, bradycardia, acute 
neurological events, diabetes mellitus และ autonomic 
neuropathy ควรติดตามอย่างใกล้ชิด และควรตรวจความผิดปกติของ 
electrolyte ก่อนการใช้ยา 

- ในผู้ป่วย abnormal LVEF หรือ significant cardiac history ถูกคัดออก
จากการศึกษา 

- ผู้ป่วยที่มีประวัติหรือก าลังเป็น ILD หรือผู้ที่เกิด pneumonitis และต้องใช้ 
steroid ในการรักษาถูกคัดออกจากการศึกษา 

- การใส่ Contact lens เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิด ocular toxicity ได้แก่ 
Keratitis ระวังในการใช้ยาเมื่อขับยาพาหนะหรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ในผู้ที่เคยเกิด visual disturbances 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Breastfeeding: ห้ามใช้  
Fertility effects: ข้อมูลในสัตว์ทดลอง 
      ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดตลอดการใช้ยา และ
หลังการใช้ยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือนในผู้หญิง และ 4 เดือนในผู้ชาย 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. John’s 
Wort, etc) 

↓ osimertinib 
concentration 
and/or efficacy 

Avoid co-administration 
with strong CYP3A4 
inducers. Monitor 
closely if used together 

CYP3A and BCRP substrates 
(e.g. cyclosporine, fentanyl, 
tacrolimus, 
triazolobenzodiazepines, 
dihydropyridine calcium-
channel blockers, certain 
HMG-CoA reductase 
inhibitors, phenytoin, 
carbamazepine) 

↑ substrates’ 
concentrations 
and/or toxicity 

Avoid coadministration 
With substrates with 
narrow therapeutic 
indices. 
Monitor closely if used 
together. Starting and 
maintenace doses of 
statins should be as 
low as possible. 

CYP3A4, CYP1A2, CYP2C 
and P-gp substrates 

additive effects Avoid concomitant 
Usage 

H2 blockers/proton pump 
inhibitors (i.e.famotidine) 

↓ substrate 
concentration 
and/or efficacy. 
Potential 
reduced 
effectiveness of 
oral hormonal 
contraceptives. 

Consider alternatives 
to oral hormonal 
contraception. Closely 
monitor substrates with 
narrow therapeutic 
indices for reductions 
in effectiveness. 

Drugs that may 
prolong QT (i.e. 
amiodarone, procainamide, 
sotalol, venlafaxine, 
amitriptyline, sunitinib, 
methadone, chloroquine, 
clarithromycin, haloperidol, 
fluconazole, moxifloxacin, 
domperidone, 
ondansetron, etc) 

↑ risk of QT 
prolongation 
and arrhythmias 

Avoid if possible; 
closely monitor if 
coadministered 

Drugs that disrupt 
electrolyte levels 
(i.e. loop/thiazide 
diuretics, laxatives, 
amphotericin B, high dose 
corticosteroids) 

↑ risk of QT 
prolongation 
and arrhythmias 

Avoid if possible; 
closely monitor if 
coadministered 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถ่ีในการดูแล
ติดตามผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline and at each visit 
Renal function tests Baseline and at each visit 

ตรวจตดิตามถี่ขึ้นในผู้ป่วย severe renal 
impairment 

CBC Baseline and at each visit 
ECG and electrolytes (calcium, 
potassium and magnesium), 
especially in patients at risk of 
electrolyte abnormalities 

Baseline and as clinically indicated 

LVEF 
 

Baseline และ ทุกๆ 12 weeks ในระหว่าง
การรักษา ในผู้ป่วยท่ีมี cardiac risk factors 
และผู้ทีเ่กิดอาการ/อาการแสดงของโรคหัวใจ
ระหว่างการรักษา 

HBV infection status ก่อนเริ่มยา; ปรึกษา infectious disease ถ้า
ผลเป็น  

Clinical toxicity assessment for 
GI, skin and respiratory 
effects, signs and symptoms of 
CHF, infection, 
bleeding, thromboembolism and 
ocular effects 

ทุก visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Tagrisso ® (osimertinib) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. osimertinib. Available: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/44466 [accessed 2019, Feb 3] 
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Pazopanib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Pazopanib  
  
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Votrient® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

200, 400 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     รบกวนกระบวนการ angiogenesis (การสร้างหลอดเลือดใหม่) ที่จ าเป็นต่อ
การเจริญและการมีชีวิตรอดของ solid tumor 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: ยามีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมสูงสุดที่ 800 mg ยามี Peak 
concentration ที่ 2-4 hrs. การบดเคี้ยวเม็ดยาและการ
รับประทานร่วมกับอาหารเพ่ิมการดูดซึมยาเป็น 4 เท่า  

Distribution: ไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงการผ่าน blood brain barrier  
 ยามี protein binding > 99%  

Metabolism: ยา metabolized ผ่าน  CYP3A4 (major), CYP1A2  
(minor) and CYP2C8 (minor)  
Substrate: CYP3A4, P-glycoprotein (Pgp), breast 
cancer resistant protein (BCRP) Potent inhibitor: 
UGT1A1,OATP1B1 weak inhibitor of  
CYP3A4, 2D6, 2C8. 
Inactive metabolite: yes 

Elimination: พบในอุจจาระ (60-70%; unchanged, 7-15% 
metabolites) ปัสสาวะ (<4%)                   
Half-life (terminal) 31 hrs.  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Advanced Renall Cell carcinoma 
2. Soft Tissue Sarcomas 
3. Ovarian Cancer (Ophan) 

  
 
 
 
 
 
 

200 mg 

400 mg 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arterial thromboembolism (3%) 

- Bradycardia (12%)(rarely symptomatic)  
- Ejection fraction decreased (11%) 
- Hypertension (40%) (7% severe) 
- QT interval prolonged (1%) (may be se

vere)  
- Venous thromboembolism (5%) 

E  
E 
D 
E 
E 
 
E 

Dermatological - Alopecia (8%)  
- Hair colour changes (38%)  
- Hand-foot syndrome (6%)  
- Nail disorder (5%)  
- Rash (8%)  
- Skin discolouration (3%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (19%) E 
Gastrointestinal - Abdominal pain (11%)  

- Anorexia (22%)  
- Diarrhea (52%)  
- Dyspepsia (5%)  
- Gastrointestinal fistula (1%) (or perfora

tion)  
- Mucositis (4%)  
- Nausea, vomiting (26%) 

E 
E 
E 
E 
E 
 
E 
E 

Hematological - Hemorrhage (13%) (may be severe)  
- Myelosuppression ± infection (8%)  
- Thrombotic microangiopathy (rare) 

E 
E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (18%) (may be severe) 
- ↑ Lipase (27%) (or ↑ amylase)  
- Pancreatitis (<1%) 

E 
E 
D 

Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (↓ Ca, Na, Mg, 
PO4, ↑ K - up to 34%, severe <5%) 

- Hyperglycemia (45%) 
- Hypoglycemia (17%)  
- Hypothyroidism (7%) (↑ TSH - 34%) 

E 
 
E 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (23%) E 

Nervous System - Dizziness (11%)  
- Dysgeusia (8%)  
- Headache (10%)  
- PRES / PRES (rare) 

E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Retinal detachment (rare) E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Renal - Proteinuria (9%) (may be severe) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (20%)  

- Dysphonia (4%)  
- Pneumonitis (ILD; rare) 

Pneumothorax (3%) (with lung metast
ases) 

E  
E 

E D 
E 

Urinary - Urinary fistula (urogenital, with previou
s pelvic radiation, rare) 

E 

           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา: 800 mg/day PO Once daily 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 

Indication Action 
Mild myelosuppression หยุดยาชั่วคราวจน NC ≥ 1.5 x 109/L และ 

Platelets ≥ 100 x 109/L 
Persistent hypertension despite an
tihypertensive therapy 

ลดขนาดยาลง  
 

Urine protein ≥ 3 grams/24h 1.หยุดยาชั่วคราวจนกว่า  
2. เริ่มยาด้วยขนาดที่ต่ าลง 
3.พิจารณาหยุดยากรณเีกิดภาวะ 
nephrotic syndrome 

Hepatotoxicity พิจารณาตามตาราง 
Serious infections พิจารณาการหยดุการใช้ยาชั่วคราวหรือ

ถาวร 
Planned surgery หยุดการใช้ยาชั่วคราวก่อนการผ่าตัด 7 วัน 
Pnuemonitis/ILD 1. พิจารณาหยดุการใช้ยา 

2. ให้การรักษาภาวะดังกล่าว 
Retinal detachment 1. พิจารณาหยดุการใช้ยาชั่วคราว 

2. ส่งต่อการรักษากับจักษุแพทย ์
3. พิจารณาประโยชน์ท่ีได้รับ-ผลเสียในการ
ใช้ยานี้ต่อ 

Wound dehiscence พิจารณาการหยดุการใช้ยา 
Nephrotic syndrome, arterial 
thromboembolism, significant ble
eding, grade 4 related organ  
toxicity, perforation, fistula,  
RPLS/PRES, thrombotic  
microangiopathy 

พิจารณาการหยดุการใช้ยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hepatic Impairment During Treatment: ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจการ
ท างานของตับโดยผู้ที่มีผลตรวจเริ่มต้น bilirubin > 1.5 x ULN และ  
AST/ALT> 2 x ULN หรือมีการท างานของตับบกพร่องระดับ  moderate-
severe ไม่ควรรับการรักษาด้วยยา pazopanib และหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับยา
กลุ่ม statins 

Bilirubin 
during 

treatment 

   ALT / AS
T during 

treatment 

Action 

  3–8 x ULN 
(isolated 
↑) 

สามารถใช้ยาต่อได้ และตรวจตดิตาม LFT 
ทุกสัปดาห์จนกว่า ≤  grade 1 หรือ
เทียบเท่าค่าเริ่มต้น 

  > 8 X ULN 1. หยุดยาชั่วคราวจน ≤ grade 1 
2. เริ่มยาด้วยขนาดที่ต่ าลงเป็น 400 
mg once daily และตรวจติดตาม LFT ทุก
สัปดาห์ ตดิกัน 8 สัปดาห ์
3. พิจารณาหยดุการใช้ยานี้กรณี 
LFTs > 3 x ULN เป็นระยะเวลานาน 

>2 x ULN* AND > 3 x ULN หยุดการใช้ยานี้ถาวร และตรวจตดิตาม LFT 
ทุกสัปดาห์จนกว่า ≤  grade 1 หรือ
เทียบเท่าค่าเริ่มต้น 

> ULN 
(isolated ↑) 
AND no signs 
and symptom
s f liver injury 

AND < ULN ใช้ยาอย่างระมัดระวังไม่พจิารณาปรับขนาด
ยา พิจารณาหาสาเหตุอื่น ๆ 

* if mild and related to Gilbert's syndrome may treat as if isolated AST/
ALT elevations. 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ผู้ป่วยตับบกพร่อง
จะลดการขจัดยาลง 50% ในผูเป่วยการท างานของตับบกพร่องระดับ 
moderate จะมี dose-limiting toxicity ที่ 400 mg ไม่พิจารณาเริ่มยาใน
ผู้ป่วยมี่มีผลตรวจเริ่มต้นbilirubin > 1.5 x ULN และ AST/ALT> 2 x ULN 
หรือมีการท างานของตับบกพร่องระดับ  moderate-severe (Child 
Pugh B or C). 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่แนะน าการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่องระดับ  mild-moderate 
ไม่แนะน าการใช้ยานี้ใน ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่องระดับ severe 
(< 30 mL/min) 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มที่ระดับ liver enzymes (ALT > 3 x ULN) และมีแนวโน้มในการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย 
 
ขนาดยาตามเชื้อชาติ: อาการไม่พึงประสงค์จากยาได้แก่ ภาวะ 
Myelosuppression และ hand-foot syndrome มีรายงานการพบใน
ประชากรแถบเอเชียตะวันออกมาก 
 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่แนะน าให้ใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ให้ใช้ในเด็กอายุต่ า
กว่า 2 ปี เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของ Epiphyseal และ dental  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- กลืนยานี้ทั้งเม็ด ห้ามเค้ียวเม็ดยา  
- รับประทานยาขณะท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรับประทานอาหาร และ 

2 ชั่วโมงหลังทานอาหาร 
- หลีกเลี่ยง grapefruit, starfruit, Seville oranges, their juices or 

products ระหว่างการรักษา 
- หากลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกข้ึนได้ หากเลยเวลาที่

รับประทานประจ ากว่า 12 ชั่วโมง ให้ข้ามยามื้อนั้น และทานยาในเวลาเดิมโดย
ไม่ต้องเพ่ิมขนาดยาเป็น 2 เท่า   

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ หรือมีภาวะ 

arterial thromboembolism ภายใน 6 เดือนก่อนหน้า   
- ผู้ป่วยมี่มีผลตรวจเริ่มต้นbilirubin > 1.5 x ULN และ AST/ALT> 2 x ULN 

หรือมีการท างานของตับบกพร่องระดับ  moderate-severe  
- ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติ  thrombotic event, history of hemoptysis,  

cerebral หรือ significant GI bleeding ภายใน 6 เดือนก่อนหน้า   
- ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านมะเร็งอ่ืน ๆ โดยการใช้ยา

ร่วมกับ pemetrexed หรือ lapatinib พบรายงานการใช้ยาร่วมกันเพิ่ม
อาการไม่พึงประสงค์จนถึงแก่ชีวิต 

- เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด Torsades de  
Pointes (history of QT prolongation, antiarrhythmics 
medications that prolong the QT interval, cardiac disease, electr
olyte disturbances, diabetes or autonomic neuropathy) 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วย  bradycardia และผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด
thrombotic events หรือภาวะ hemorrhage 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด GI perforation  
หรือ fistula 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วย  hypothyroidism  
- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ 

bradycardia หรือ hepatotoxic  
- ยามีผลรบกวนกระบวนการสมานแผลดังนั้นจึงต้องหยุดยา 7 วันก่อนเข้ารับ

การผ่าตัด  
- ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่ระดับ liver enzymes (ALT > 3 x 

ULN) 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Fetotoxicity: ใช่ 
Mutagenicity: ไม่ใช่ 
Clastogenicity: ไม่ใช่  
Fetotoxicity: ใช่ 
Breastfeeding: ไม่แนะน าการใช้ยา 
Fertility effects: Probable 
     ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรคุมก าเนิดในทั้งสองเพศในระหว่างการ
รักษาและอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หลังจากท่ีหยุดยา และในผู้ป่วยเพศชายควรสวม
ใส่ถุงยางในระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากท่ีหยุดยา 

 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inducers 
(i.e. rifampin, St. 
John’s wort) 

↓ pazopanib  
concentrations 
and effectiveness 

Avoid use alternative 
drug options in place of 
CYP3A4 inducers 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or 
juice from 
grapefruit, Seville 
oranges or starfruit) 

↑ pazopanib  
concentrations 
and/or toxicity 

Avoid use with strong 
inhibitors; if must coadmini
ster, monitor blood   
 pressure closely 
and ↓ pazopanib to  
≤ 400mg daily.  
(Caution: pazopanib 400 
mg daily given with  
CYP3A4 inhibitor may  
Produce higher drug  
Exposure than 800mg  
daily alone) 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent Effect Management 
CYP3A4 substrates  
(i.e. midazolam) 

↑ substrate  
concentration 
and effects/toxicity 

Avoid CYP3A4 
substrates with a 
narrow therapeutic rang 

UGT1A1 or OATP1B1 
substrates  
(i.e. irinotecan, 
rosuvastatin) 

↑ substrate  
concentrations 
and/or toxicity 

Caution; monitor 

CYP2C8 substrates  
(i.e. paclitaxel) 

↑ substrate  
concentration 
and effects/toxicity 

Avoid CYP2C8 
substrates with a 
narrow therapeutic rang 

CYP2D6 substrates  
(i.e. 
dextromethorphan) 

↑ substrate  
concentration 
and effects/toxicity 

Avoid CYP2D6 
substrates with a 
narrow therapeutic range 

P-glycoprotein 
inducers  
(i.e rifampin, 
dexamethasone) 

↓ pazopanib  
concentrations 
and effectiveness 

Avoid concurrent use 
 

P-glycoprotein 
inhibitors  
(i.e. grapefruit juice, 
quinidine, lapatinib, 
cyclosporine A)  
or BCRP 
inhibitors 
e.g. cyclosporine, 
gefitinib,  
lapatinib ) 

↑ pazopanib  
concentration 
and/or toxicity 

Avoid use with strong 
inhibitors 

Drugs that ↑ QT 
interval (i.e. 
haloperidol, 
erythromycin, 
granisetron, 
amitriptyline, 
quinidine) 

↑ risk of  
↑ QT interval  
 

Caution; monitor patient 

Drugs that ↑ risk of 
bleeding (i.e. 
warfarin, NSAIDs, 
anticoagulants) 
 
 
 
 

↑ risk of  
hemorrhagic events 

Caution; monitor 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Drugs that can 
decrease the heart 
rate (e.g. 
antiarrhythmics, beta-
blockers, 
nondihydropyridine 
Ca channel blockers, 
cholinesterase inhibitors, 
sphinosine-1 phosphate 
receptor modulators) 

↓ risk of heart rate  Caution; monitor 

Simvastatin ALT elevations  
reported 

Additive hepatotoxicity 

Drugs that 
increase gastric 
pH (PPIs, H2antagoni
sts, antacids) 

↓ pazopanib  
absorption and 
exposure  
(up to 40%) 

Avoid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถี่ในการดูแล
ติดตามผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามท่ีแนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
ECG baseline and periodic 
Electrolytes, including magnesi
um, calcium, phosphate 

Baseline and at each visit 

Blood glucose, lipase and  
amylase 

baseline and regular 

Liver function tests baseline, at weeks 2, 4, 6, 8, at 
months 3 and 4, then periodically as 
clinically indicated; monitor more 
frequently in patients with known HLA-
B*57-01 allele 

Renal function tests baseline and at each visit 
Urinalysis baseline and at each visit 
Blood pressure 2 readings separated by 24 hours at 

baseline, within one week after 
starting pazopanib and at each visit 

Thyroid function tests baseline and as clinically indicated 
CBC baseline and periodic 
LVEF in patients at risk (includi
ng those who have 
received prior anthracyclines) 

baseline and periodic 

24 hour urine protein in patien
ts with worsening proteinuria 
 

as clinically indicated 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก  

(Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Clinical toxicity assessment of 
hypertension,pneumonitis, thr
omboembolism, diarrhea,  
bleeding, infection, wound  
healing, fatigue, GI fistula/ 
perforation, lung, neurologic  
or ocular effects 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 20-25 °C 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Corbett AH DW, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. editors. Drug information handbook 
with international trade name index. 23rd ed. Hudsun: Lexicomp; 2014-2015.  

[2]. Drug Monograph. pazopanib. Available: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/pazopanib 
[accessed 2019, February 3]. 
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SORAfenib 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

SORAfenib 
 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Nexava® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Tablets 

ความแรง  
(Strength) 

200 mg per tablet 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้ง multikinase enzyme ส่งผลลด cell proliferation โดย
ยาจะยับยั้ง Raf kinase และ ยับยั้ง tumour angiogenesis โดย blocking 
activation ของ receptor tyrosine kinases ได้แก่  vascular endothelial 
growth factor receptor (VEGFR 1, 2, 3), platelet-derived growth  
factor receptor-beta (PDGFRβ), FLT3, c-KIT และ RET 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: - ยามี Peak concentration ที่ 3 hrs.  
- Pharmacokinetics จะน้อยกว่าสัดส่วนของขนาดยา

ที่ใช้ โดยที่ขนาดยา > 400 mg BID.  
- ขนาดยาในแต่ละวัน ส่งผลสะสม 2.5-7 เท่า ที่ 

steady state (7 วัน)  
- อายุ เพศ และน้ าหนักตัวไม่มีผลต่อ PK  
- Bioavailability 38-49% (ลดลง 29% เมื่อทาน

ร่วมกับอาหารไขมันสูง) 
Distribution: - ยาม ีProtein binding สูง (99.5%) 

- ยาผ่าน Blood brain barrier น้อย 
Metabolism: - ยา metabolized ผ่าน cytochrome P450 

(CYP3A4) และ ถูก glucuronidated โดย UGT1A9            
- Active metabolite: Pyridine N-oxide 
- Inactive metabolites (yes) 

Elimination: ขับออกทางอุจจาระ (77% ภายใน 14 วัน, 51% 
unchanged). และพบในปัสสาวะ (19% ภายใน 14 
วัน; Metabolite), Half-life 25-48 hrs 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4pbKZop_gAhUcTo8KHTb8CqwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clpmag.com/2011/03/bayer-onyx-begin-phase-3-nexavar-trial-enrollment/&psig=AOvVaw3DkhDM9-Z_YKPreGpY5oSM&ust=1549273054909424
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Treatment of locally advanced/metastatic clear cell renal cell 
carcinoma (RCC) in patients who have failed or are intolerant of 
prior systemic therapy 

2. Treatment of patients with unresectable hepatocellular 
carcinoma (HCC) 

3. Treatment of patients with locally advanced or metastatic, 
progressive differentiated thyroid carcinoma (DTC) refractory to 
radioactive iodine 

4. Acute myeloid leukemia (for FLT3-ITD positive patients only) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (rare) 

- Arterial thromboembolism (3%) 
E 
E 

- Cardiotoxicity (2%) 
- Hypertension (17%) (may be severe) 
- QT interval prolonged (rare) 
- Venous thromboembolism (rare) 

E D 
E 
E  
E 

Dermatological - Alopecia (27%) 
- Hand-foot syndrome (30%) 
- Radiation recall reaction (rare) 
- Rash (40%) (may be severe) 

E  
E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (11%) 
- Anorexia, weight loss (16%) 
- Constipation (15%) 
- Diarrhea (43%) 
- Dyspepsia (<10%) 
- Dysphagia (<10%) 
- GI perforation (rare) 
- Mucositis (11%) 
- Nausea, vomiting (24%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (37%) E 

Hematological - Hemorrhage (15%) (including GI, 
respiratory, CNS)  

- INR / prothrombin time increased 
(5%) (grade 3)  

- Myelosuppression ± infection, 
bleeding (44%) (2% severe) 

 
 
 

E 
 
E 
 
E 
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Organ site Side effect* (%) Onset** 

Hepatobiliary - ↓ albumin (27%)  
- ↑ Amylase / lipase (41%) (grade 3/4: 

12%)  
- Cholecystitis (<10%)  
- Hepatitis (drug induced; rare)  
- ↑ LFTs (30%) (may be severe) 
- Pancreatitis (<1%) 

E 
E 
 
E 
E 
E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (<1%) E 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (45%) ↓ 
PO4 , ↓ Na, ↓ Ca, ↑/↓K (severe up 
to 13%) 

- Hyperthyroidism (rare)  
- Hypothyroidism (<10%) 

E 
 
 
E 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (10%)  
- Osteonecrosis of jaw (rare)  
- Rhabdomyolysis (rare) 

E 
E 
E 

Neoplastic - Secondary malignancy (5%) 
(keratoacanthoma/squamous cell 

- carcinoma of the skin in DTC 
patients) 

D 

Nervous System - Depression (<10%)  
- Headache (10%)  
- RPLS / PRES (reversible posterior 

encephalopathy; rare)  
- Sensory neuropathy (13%) 

E 
E 
E 
 
E 

Renal - Proteinuria (<10%)  
- Renal failure (rare) 

E 
E 

Respiratory - Cough, dyspnea (14%)  
- Dysphonia (9%)  
- Pleural effusion (4%)  
- Pneumonitis (rare) 

E  
E 
E 
E  

Vascular - Vasculitis (rare) E 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาปกติ:  400 mg วันละ 2 ครั้ง ขณะท้องว่างหรือรับประทานร่วมกับ
อาหารไขมันปานกลาง-ต่ า 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Dose level  Sorafenib dose 
0 800mg daily dose (400mg bid) 
-1 600mg daily dose (400mg and 200mg, 12 hours apart) 
-2 400mg daily dose (200mg bid) 
-3 200mg daily dose (200mg od) 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษส าหรับ HCC และ RCC 
Toxicity grade  Occur 

rence 
Dose morfication 

Grade 1 skin Any ใช้ยา sorafenib ต่อร่วมกับใช้ 
topical/supportive therapy เพื่อบรรเทา
อาการ 

Grade 2 skin 1st  ใช้ยา sorafenib ต่อร่วมกับให้ supportive 
care.  
พิจารณา ↓ 2dose levels เป็นเวลา 28 
วัน; ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหยุดยาอย่างน้อย 7 วัน 
จนกระท้ัง ≤ grade 1 และเริ่มยาท่ี 400 mg 
daily. ถ้า ≤ grade 1 เป็นเวลา 28 วัน ให้
กลับไปใช้ขนาดปกติ 

2nd/3rd  เหมือนกับการเกิดครั้งแรก แต่ไม่แนะน า
กลับไปใช้ในขนาดปกติ 

4th  หยุดยา 
Grade 3 skin 1st  ให้ supportive care. พิจารณา ↓ 2 dose 

levels ถ้า ≤ grade 1 เป็นเวลา 28 วัน ให้
กลับไปใช้ขนาดปกติ 

2nd  เหมือนกับการเกิดครั้งแรก แต่ไม่แนะน า
กลับไปใช้ในขนาดปกติ 

3rd  หยุดยา 
Grade 3 
nonhematological/ 
Related organ 

1st  หยุดยาจนกระท้ัง ≤ grade 2 และเริ่มยาท่ี 
↓2 dose levels 

2nd  หยุดยา 
Cardiac ischemia 
and/or infarction 

Any หยุดยา 

↑LFTs Any หยุดยาและสาเหตุอื่นเพิ่มเติม 
หยุดยาถาวรเมื่อเกิดจากการใช้ยา 

GI perforation, severe 
hypertension despite 
treatment, cardiac 
failure, ≥ grade 3 
bleeding, pneumonitis, 
 SJS or TEN, Grade 4 
nonhematological/ 
related organ 

Any หยุดยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษส าหรับ DTC 
Toxicity grade  Occur 

rence 
Dose modfication 

Grade 1 skin Any ใช้ยา sorafenib ต่อร่วมกับใช้ 
topical/supportive therapy เพื่อ
บรรเทาอาการ 

Grade 2 skin 1st  ใช้ยา sorafenib ต่อร่วมกับให ้
supportive care.  
พิจารณา ↓ 1 dose levels ; ถ้าอาการ
ไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ให้หยุดยาจนกระทั้ง 
≤ grade 1 และเริ่มยา↓ 1 dose levels 

2nd  หยุดยาจนกระทั้ง ≤ grade 1 และเริ่มยา
↓ 1 dose levels 

3rd  หยุดยาจนกระทั้ง ≤ grade 1 และเริ่มยา
↓ 2 dose levels 

4th  หยุดยา 
Grade 3 skin 1st  หยุดยาจนกระทั้ง ≤ grade 1 และเริ่มยา

↓ 1 dose levels 
2nd  หยุดยาจนกระทั้ง ≤ grade 1 และเริ่มยา

↓ 2 dose levels 
3rd  หยุดยา 

Grade 3 
nonhematological/ 
Related organ 

1st  หยุดยาจนกระทั้ง ≤ grade 2 และเริ่มยา
ที่ ↓2 dose levels 

2nd  หยุดยา 
Cardiac ischemia 
and/or infarction 

Any หยุดยา 

↑LFTs Any หยุดยาและสาเหตุอื่นเพิ่มเติม 
หยุดยาถาวรเมื่อเกดิจากการใช้ยา 

GI perforation, severe 
hypertension despite 
treatment, cardiac 
failure, ≥ grade 3 
bleeding, SJS or TEN 
pneumonitis, , Grade 4 
nonhematological/ 
related organ 

Any หยุดยา 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: 
Child-
Pugh 

 Bilirubin Albumin Dose 

A AND ≤1.5 x ULN  400mg bid 
B AND/OR >1.5-3x ULN  200mg bid 
C AND/OR > 3 x ULN  Do not treat – 

severe toxicity likely 
 ≤ 25 200mg daily 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: 

Creatinine Clearance Dose 
> 40 mL/min 400mg BID 
20-40 mL/min 200mg BID 
< 20mL/min ไม่มีข้อมลู หลีกเลี่ยงการใช้ 

ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่ต้องปรับขนาดยา 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่มีข้อมูล 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้เอง รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้  
- รับประทานท้องว่างหรือรับประทานร่วมกับอาหารไขมันปานกลาง-ต่ า และ

ดื่มน้ าตามมากๆ 
ข้อห้ามใช้  

(Contraindication) 
ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยา warfarin หรือ antiplatelet agents 
- หยุดยาก่อนการท าหัตถการ 
- ควรรักษาภาวะ Hypokalemia, hypomagnesemia และ 

hypocalcemia ก่อนเริ่มใช้ยา 
- เนื่องจากสามารถเพ่ิมความเสี่ยงของ bleeding - tracheal, bronchial, 

และ esophageal infiltration ควรรักษาด้วย localized therapy ก่อน
เริ่มยา sorafenib ในผู้ป่วย DTC. 

- Exogenous thyroid suppression ในผู้ป่วย DTC 
- ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วย bradycardia หรือผู้ที่มีความเสี่ยงการ

เกิด QT interval/torsades de pointes (เช่น hypokalemia 
hypomagnesemia, congenital long QT syndrome, history of 
cardiac disease or arrhythmias, ใช้ยา anti-arrhythmic หรือยาอ่ืนที่
ท าให้เกิด prolong QT interval). ผู้ป่วย unstable coronary artery 
disease หรือ recent MI (ภายใน 6 เดือน) 
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Teratogenicity: ใช่ 
Excretion into breast milk: Probable 
Breastfeeding: ห้ามใช้  
Fertility effects: ใช่  
Male and female fertility. 
     ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดตลอดการใช้ยา และ
หลังการใช้ยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งเพศชายและหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sorafenib ไม่มีผล inhibit หรือ induce CYP 3A4, 2D6 or 2C19 แต่มี
ผล inhibit CYP2B6 and 2C8 และเป็น substrate ของ CYP3A4. 
 

Agent Effect Management 
CYP2B6 substrates 
(cyclophosphamide, 
ifosfamide, methadone, 
bupropion etc.) and 
CYP2C8 substrates 
(paclitaxel etc.) 

May ↑ 
concentration of 
substrates 

Caution 

CYP3A4 inducers 
(i.e. phenytoin, 
rifampin, dexamethasone, 
carbamazepine, 
phenobarbital, St. 
John’s Wort, etc) 

May ↓ Sorafenib 
concentrations 

Caution; Avoid 
concurrent use of a 
strong CYP3A4 
inducer 

Doxorubicin ↑ doxorubicin 
AUC (21%) 

Caution. Monitor for 
symptoms of 
doxorubicin toxicity. 

Drugs metabolised by 
UGT1A1 and UGT1A9 
(irinotecan etc.) 

↑ exposure of 
substrates 
(irinotecan and 
SN-38 AUC ↑ 
120%) 

Caution. Monitor for 
irinotecan toxicity. 

docetaxel  
 

↑ docetaxel AUC 
(80%) 

Use with Caution. 

neomycin ↓ sorafenib 
(54%) 
bioavailability 

Avoid concomitant 
use 

warfarin ↑ INR reported, 
Bleeding 

Regular monitoring of 
INR and bleeding 
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

 Agent  Effect Management 
Drugs that may 
prolong QT (i.e. 
Amiodarone, 
procainamide, 
sotalol, venlafaxine, 
amitriptyline, sunitinib, 
methadone, chloroquine, 
clarithromycin, 
haloperidol, fluconazole, 
moxifloxacin, 
domperidone, 
ondansetron, etc) 

↑QT/QTc 
prolonging effect 

Avoid concomitant 
use 
 

capecitabine ↑ capecitabine 
exposure (50%) 

Caution 

Paclitaxel/Carboplatin 
combination 

↑ sorafenib and 
paclitaxel 
exposure 

Avoid concomitant 
use 

UGT1A9 inhibitors 
(eg. erlotinib, 
mefanamic acid, 
ketoconazole, 
atorvastatin) 

↑ sorafenib 
concentrations 
(theoretical) 

Caution 

CYP3A4 inhibitors 
(i.e. ketoconazole, 
clarithromycin, 
ritonavir, fruit or juice 
from grapefruit, 
Seville oranges or 
starfruit) 

May ↑ sorafenib 
concentrations 
(theoretical) 
(Exposure not 
altered with 
ketoconazole 
and single 
sorafenib 50mg 
dose) 

Caution 

Exogenous thyroid 
suppression (e.g.  
levothyroxine) in DTC  

impaired thyroid 
suppression 

Caution; monitor TSH 
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การตรวจติดตามทางคลินิก 
(Clinical Monitoring) 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถ่ีในการดูแล
ติดตามผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
Blood pressure Weekly for first 6 weeks of 

treatment, then periodically 
thereafter 

INR, for patients on warfarin regular, especially at initiation, or 
discontinuation or change of dose 

CBC Baseline and at each visit 
Liver function tests, amylase and 
lipase 

Baseline and regular 

ECG during therapy (to monitor 
QT) 

Baseline and periodic 

Electrolytes, including phosphate 
and calcium 

Baseline and regular 

In patients with DTC, close 
monitoring of blood calcium 
and TSH levels 

Baseline, monthly and as clinically 
indicated 

Thyroid function tests Baseline and regular 
Clinical toxicity ratings (bleeding, 
hypertension, skin changes, 
diarrhea, pancreatitis, congestive 
heart failure, hepatitis, secondary 
malignancies) 

At each visit 

 
ค าแนะน าการติดตามทางคลินิก 

Monitor Type Monitor Frequency 
LVEF, especially in patients with 
cardiac risk factors 

Baseline and periodic 

Dental  
 

evaluation before starting treatment 
with preventative dentistry as 
needed   

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 °C 

    
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Nexavar® (SORAfenib) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. SORAfenib. Available: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/sorafenib 

[accessed 2019, Feb 3]. 
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Sunitinib 
 

ชื่อสามัญ 
(Generic name) 

 
Sunitinib 

 
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Sutent® 

รูปแบบยา 
(Dosage form) 

Capsules 

ความแรง  
(Strength) 

12.5 mg per Capsule 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์ยับยั้ง tyrosine kinaserecptorรวมถึง platelet-derived growth 
factor (PDGF) receptor (PDGFและ PDGF) , Vascular endothelial 
growth fators (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3)FMS-like tyrosine kinase -3 
(FLT3) , Colony-stimulating factor type 1 (CSF-1R) และ gial cell-line-
derived neurotrophic factor receptor (RET)  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption:   - Pharmacokinetics เป็นแบบ dose-proportional. 
- Peak concentration 6-12 hours post-dose.  
- Steady state 10-14 days 
- Bioavailability อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา  

Distribution:    - Vd/F 2230 L 
- Protein binding Sunitinib 95%  

Metabolism:    - ยา metabolized ผ่านตับ โดยผ่าน CYP3A4 ให้อยูในรูป 
The N-desethyl metabolite SU1 2662 (active). 

Elimination:    - พบในปัสสาวะ 16 % พบในอุจจาระ61 % 
- Half-life elimination: Terminal Sunitinib 40-60  

hours ; SU 12662 80-110 ชั่วโมง 
 

ข้อบ่งใช้            
(Indication) 

1. Treatment of patients with gastrointestinal stromal tumour (GIST) 
after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance 

2. Treatment of metastatic renal cell carcinoma (MRCC) of clear cell 
histology. 

3. Treatment of patients with unresectable locally advanced or 
metastatic 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (including ↑ PR) 

- Arterial thromboembolism (2%) 
- Hypertension (30%) (may be severe)  
- Left ventricular dysfunction (27%)  
- QT interval prolonged (or prolonged PR 

interval, Torsade de Pointes - rare) 
- Venous thromboembolism (3%) 

E 
E 
E 
E 
E 
 
E 

Dermatologic - Alopecia (5%)  
- Dry skin (21%)  
- Hair colour changes (depigmentation- 29%)  
- Hand-foot syndrome (30%)  
- Radiation dermatitis (rare)  
- Rash (31%) (may be severe)  
- Skin discolouration (32%) (yellow 

/hypopigmentation)  

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (30%)  
- Anorexia, weight loss (34%)  
- Constipation (21%)  
- Diarrhea (61%)  
- Dyspepsia (41%)  
- Flatulence (12%)  
- Gastrointestinal fistula or perforation (rare)  
- Mucositis (41%)  
- Nausea, vomiting (52%)  

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (60%)  
- Wound dehiscence (↓ healing)  

E 
E 

Hematological - Disseminated intravascular coagulation 
(rare)  

- Myelosuppression (rade 3/4: 18%)  
- Hemolysis (thrombotic microangiopathy, 

TMA, also TTP, HUS;rare) 
- Hemorrhage (GI, tumour, GU, pulmonary, 

CNS, epistaxis - 28%)  
- Idiopathic thrombocytopenic purpura (rare)  

E 
 
E 
E 
 
E 
 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Hepatobiliary - ↑ Amylase (56%) (or ↑ lipase; may be 

severe → pancreatitis)  
- Cholecystitis (rare; may be severe)  
- ↑ LFTs (72%) (may be severe) 

E D 
 
E 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (rare) I 
Infection - Infection (with or without neutropenia, 

include viral/fungal; may be severe; 
includes necrotizing fasciitis) 

E 

Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (43%)  
- Adrenal insufficiency (2%)  
- Hyperglycemia (23%)  
- Hyperthyroidism (rare)  
- Hypoglycemia (17%)  
- Tumor lysis syndrome (rare) 
- Hypothyroidism (15%)  

E 
E 
E 

E D 
E 
E 

E D 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (12%) E 
- Osteonecrosis of jaw (rare)  
- ↑CPK (49%)  
- Rhabdomyolysis (rare)  

E 
E 
E 
E 

Nervous System - Dizziness (15%)  
- Dysgeusia (47%)  
- Headache (19%)  
- IInsomnia (12%)  
- Other (10%) (Psychiatric disorders)  
- PRES (rare), Seizure (rare)  

E 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Eye disorders (10%) E 
Renal - Creatinine increased (70%)  

- Proteinuria (or nephrotic syndrome; rare) E 
- Renal failure (acute, rare) 

E 
E 
E 

Respiratory - Other (24%) (Respiratory disorders) E 
            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

RCC and GIST: Oral: Q6W; 50mg daily x 4 weeks (4 weeks on, 2 
weeks off) 
Pancreatic NET: 37.5mg daily, continuous 
ขนาดยาเม่ือเกิดพิษ: Sunitinib dose levels are 50 mg, 37.5 mg and 25 
mg. แนะน าลดขนาดยาเมื่อเกิดพิษ  ดังนี้ 

Toxicity Action Dose 
Severe hypertension Hold and treat  

appropriately 
May resume 

only if 
hypertension is 

controlled. 
CHF, arrhythmia, ↑ QTc, AV block, 

pancreatitis, hepatic failure, nephrotic 
syndrome, RPLS, perforation, fistula, TMA, 
ITP, TTP, HUS, DIC, hemolysis, Stevens- 
Johnson syndrome, toxic epidermal 
necrolysis, erythema multiforme*, 
necrotizing fasciitis 

Discontinue Not applicable 

Asymptomatic falls in LVEF < LLN 
or ≥ 20% ↓ from baseline, thrombotic 
microangiopathy, grade 3 hemorrhage 

Hold until ≤ 
Grade 1 

↓ 1 dose level 

Other grade 3 non-hematological 
toxicity, including ↑ LFTs 

Hold until ≤ 
Grade 2 

↓ 1 dose level 

Grade 3 or 4 hematological (excluding 
lymphopenia) 

Hold until ≤ 
Grade 2 

↓ 1 dose level 

Grade 4 non-hematological toxicity, 
including ↑ LFTs 

Discontinue Not applicable 

* may consider rechallenge at a lower dose after resolution of erythema 
multiforme if clinically indicated. 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่มีช้อมูลการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่มีข้อมูลการปรับ
ขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ยาเป็นรูปแบบรับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร หรือ ท้องว่างได้ 
- ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ สามารถน ายามาแกะแคปซูลออก น า

ผงยาผสมกับ ORA-PLUS®:ORA-SWEET®  ในอัตราส่วน 1:1 จนกระทั่งมี
ความเข้มข้น 10 mg/ml  ซึ่งจะได้ยาในรูปแบบยาน้ าแขวนตะกอน ดังนั้นต้อง
เขย่าขวดก่อนใช้ ยาจะมีความคงตัว 60 วัน หลังผสม ที่อุณหภูมิห้อง หรือตู้เย็น 
และบรรจุในขวดสีชา    

- หลีกเลี่ยง grapefruit, starfruit, Seville oranges, their juices or products 
ระหว่างการรักษา 

- เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) ในภาชนะบรรจุเดิม 
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ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่  uncontrolled hypertension, abnormal ↑QT หรือAV block 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด torsade de 
pointes, with bradycardia, QTc prolongation, cardiac or 
thromboembolic risk factors, electrolyte disturbancesและรับประทาน
ยาที่สามารถท าให้เกิด prolong QTc or the PR interval. 

- ผู้ป่วยที่มีเคยมีประวัติ หรือ ประวัติภายใน 12 ดือน ในการเกิด cardiovascular 
events เช่น MI (includingsevere/unstable angina), coronary/ 
peripheral artery bypass graft, symptomatic CHF, CVA, TIA or 
pulmonary embolism  ควรค านึงถึงประโยชน์ในการใช้ยา เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่คัดออกจากการศึกษา 

- ควรระมัดระวังการใช้ยาร่วมกับยา warfarin หรือ antiplatelet agents ควร
หลีกเลี่ยง หากผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก 

- ควรระวังการเกิดภาวะ Hypoglycemia เนื่องจากมีรายงานทั้งในผู้ป่วยที่เป็น
เบาหวาน และไม่เป็นเบาหวาน การใช้ยารักษาเบาหวาน ควรใช้ขนาดที่เสี่ยงต่อ
การเกิด Hypoglycemia ให้น้อยที่สุด 

- ในผู้ป่วย intra-abdominal malignancies อาจจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด 
perforation 

- อาจท าให้เกิด Subclinical adrenal insufficiency และ  stressed (surgery, 
trauma, etc.) 

- ควรเฝ้าระวังและในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดใหญ่ ควรหยุดยาชั่วคราว และพิจารณา
เวลาการเริ่มใหม่อีกครั้ง  

หญิงตั้งครรภ์หรือให้นม
บุตร (Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category D 
Embryotoxicity: ใช่ 
Fetotoxicity: ใช่ 
Teratogenicity: ใช่ 
Excretion into breast milk: ใช่ (ไม่ควรการให้นมบุตร ในระหว่างใช้ยา) 
Fertility effects: ใช ่
     ยามีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ในผู้ป่วยที่เตรียมตัวมีบุตรทั้งหญิง และ ชาย 
ควรมีการคุมก าเนิด อย่างน้อย 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการรักษา  



ห น้ า  | 313 
 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
CYP3A4 inhibitors (i.e. 
ketoconazole, voriconazole, 
clarithromycin, ritonavir, fruit 
or juice from grapefruit, Seville 
oranges, starfruit or 
pomegranate) 

↑ sunitinib 
concentration 
(up to 51%) 

Avoid concomitant 
usage; consider 
sunitinib dose 
reduction (min of 
25mg) if potent 
inhibitor cannot be 
discontinued 

CYP3A4 inducers (i.e. 
phenytoin, rifampin, 
dexamethasone, 
carbamazepine, phenobarbital, 
St. John’s Wort, etc) 

↓ sunitinib 
concentrations 
(up to 46%) 

Avoid concomitant 
usage; consider 
sunitinib dose 
adjustment (max of 
50mg) if potent 
inducer cannot be 
discontinued 

Drugs that prolong 
QT/QTc interval (e.g. 
amiodarone, haloperidol, 
amitriptyline, methadone, 
fluconazole, erythromycin, 
ciprofloxacin, ondansetron, 
formoterol, quinidine, 
domperidone, tacrolimus) 

Additive effect Avoid concomitant 
usage 

Drugs that prolong the PR 
interval (e.g. beta blockers, 
calcium channel blockers, 
digoxin, HIV protease inhibitors) 
 

Additive effect Caution 

Bevacizumab Microangiopathic 
hemolytic 
anemia 

Avoid combination 

Bevacizumab ↑ hypertension Avoid combination 
Bevacizumab, Other 
antiangiogenic drugs 

↑ ONJ risk Caution 

Drugs that may Cause 
hypoglycemia 

↑ risk of 
hypoglycemia 

Caution; may need 
dose adjustment of 
drug causing 
hypoglycemia 
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถ่ีในการดูแลติดตาม
ผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
ECG baseline and periodic during 

therapy 
LVEF in patients with cardiac risk factors baseline and regular 
Dental evaluation before starting treatment 
with preventative dentistry as needed 

 

Urinalysis baseline and periodic 
Thyroid function tests baseline then q3 months, 

and as clinically indicated 
CBC baseline and at each cycle 
Renal function tests and electrolytes 
(including Mg, Ca, PO4) 

baseline and at each cycle 

Liver function tests, with lipase and amylase baseline and at each cycle 
Blood glucose baseline and periodic; closer 

monitoring in diabetic 
patients may be needed 

Blood pressure and assessment for signs 
and symptoms of pancreatitis, hypo-
/hyperthyroidism, hypertension, myopathy, 
delayed wound healing, TLS, cardiac effects, 
thromboembolism, bleeding neurologic, GI 
effects, renal, adrenal insufficiency 
(especially with stress) 

regular 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

 
เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 °C 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Sutent ® (sunitinib) package insert . 

[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 

[3]. Drug Monograph. Sunitinib. Available: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018, December 14]. 
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Bevacizumab 
 

ชื่อสามัญ            
(Generic name) 

Bevacizumab 

  
ชื่อการค้า                  

(Commercial name) 
Avastin® 

รูปแบบยา           
(Dosage form) 

Solution 

ความแรง 
(Strength) 

100 mg/ 4ml (25 mg/ml) 

 
การออกฤทธิ์

Pharmacological action 

     Bevacizumab เป็น antibody ที่ผลิตโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
(recombinant humanized monoclonal antibody) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการ
โดยยับยั้งการท าของ Vascular Endometrium Growth Factor (VEGF) ซึ่ง
เป็น signal protein ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ 
(Angiogenesis) 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: Oral: Not orally bioavailable 
Distribution: Pharmacokinetics of bevacizumab are linear at 

doses ranging from 1 to 10 mg/kg. The predicted 
time to reach steady state is 100 days. Vd 46 L/kg. 

Metabolism: Bevacizumab is metabolized the 
reticuloendothelial system 

Elimination: Half-life 20 days, 

Clearance 2.75-5 L/kg/day. 
 

ข้อบ่งใช้          
(Indication) 

1. Metastatic Colorectal Cancer    
2. Advance metastatic or recurrent Non-Small Cell Lung Cancer 

(NSCLC)  
3. Advance and/or metastatic Renal cell Cancer (mRCC) 
4. Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer (mBC) 
5. Epithelial Ovarian, Fallopian Tube and primary Peritoneal 

Cancer  
6. Glioblastoma 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 

Cardiovascular - Arrhythmia (1-10% severe)  
- Arterial thromboembolism (4%)  
- Cardiotoxicity (≤13%)   
- Hypertension (44%)  
- Pulmonary hypertension  
- Venous thromboembolism 3-17% (8% 

severe) 

E 
E 

I, E 
I, E 

E, D, L 
E 

Dermatological - Hand-foot syndrome (1-10% severe)  
- Other (cellulitis, 1-10%)  
- Rash (≥10%) (may be severe)  

E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (1-10% severe)  
- Anorexia (≥10%)  
- Constipation (≥10%) (severe ileus 1-

10%) 
- Diarrhea (≥10%) (severe)  
- GI obstruction (1-10%)  
- GI perforation (1-10%; severe, includes 

gallbladder) 
- Mucositis (≥10%)  
- Nausea, vomiting (≥10%) (severe)  

E 
E 
E 
 

I, E 
E 
E 
 
E 
E 

General - Delayed wound healing (4%) 
/dehiscence 

- Fatigue (≥10%)  
- Fistula (GI 2%; nasal, tracheo-

esophageal, biliary, urogenital*)  

E 
 
E 

E, D, L 

Hematological - Hemorrhage (≤50%) (5% severe)  
- INR/prothrombin time increased (grade 

3/4- ≥2%)  
- Myelosuppression ±infection, bleeding 

(≥10%) (includes lymphopenia; severe)  
- Thrombotic microangiopathy 

(microangiopathic hemolytic anemia*)  

E 
E 
 
E 
 
E 
 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (≤5%)  I, E 
Infection - Infection (1-10% severe)  

- Necrotizing fasciitis*  
E 
E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (≥10%)  
- Osteonecrosis of jaw and other*  

E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์     
(Adverse reactions) 

Organ Site Side Effect* (%) Onset** 
Nervous System - Dysgeusia (≥10%)  

- Headache (≥10%)  
- Insomnia (20%)  
- Neuropathy (≥10%) (severe)  
- PRES*  
- Seizure*  
- Somnolence (1-10% severe)  
- Syncope (1-10%)  

E 
E 

E, D 
E 
E 
E 
E 
E 

Ophthalmic - Eye disorders (10%)  E 
Renal - Creatinine increased (<1%) (usually 

transient; may be severe)  
- Proteinuria (38%) (severe 10%)  

E 
 

E, D 
Reproductive 
and breast 

- Ovarian failure (39%)  D 

Respiratory - Cough, dyspnea (≥10%)  
- Dysphonia 1-10% 
- Pneumonitis (rare) 

E D 
E 

E D 
                * "Rare" = อาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
      ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน) 
      E = early (วัน ถึง สัปดาห์)  
      D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
                L = late (เดือน ถึง ปี)  

 

 
 
 

ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Metastatic Colorectal Cancer: Intravenous 5 mg/kg Every 2 
weeks  

- Glioblastoma: Intravenous 10 mg/kg Every 2 weeks  
- NSCLC: Intravenous: 15 mg/kg Every 3 weeks  
- Recurrent epithelial ovarian, fallopian tube and primary 

peritoneal cancer (in combination with carboplatin and 
gemcitabine): Intravenous: 10 mg/kg Every 2 weeks 

- High Risk epithelial ovarian, fallopian tube and primary 
peritoneal cancer (in combination with carboplatin and 
paclitaxel): Intravenous 7.5 mg/kg Every 3 weeks 
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ขนาดการใช้ยา      
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยาในกรณีเกิดความเป็นพิษ 

Action 
Toxicity 

Any grade Grade 3 Grade 4 

Hold 

Uncontrolled 
hypertension 
Delayed wound healing 
Proteinuria ≥ 2g/ 24 
hours* 
Surgery** 

Hypertension Hypertension 

Discontinue 

Wound dehiscence, poor 
healing requiring medical 
intervention; necrotizing 
fasciitis 

  

Nephritic syndrome; non-
recovery of proteinuria 
≥2g/24 hours 

  

Severe hypersensitivity 
reaction 

  

Tracheo-esophageal 
fistula, other non-GI 
fistulae 

  

GI perforation or fistula   
PRES, hypertensive PRES, 
hypertensive 
encephalopathy 

  

Arterial 
thromboembolism 

Pulmonary 
embolism
  

Venous     
thrombo 
embolism 

Symptomatic cardiac 
failure 

  

Recurrent hemoptysis > 
2.5 mL 

Bleeding (any) Bleeding 
(any) 

Intracranial bleeding   
  * เร่ิม start เมื่อ <2g/24 hrs 
  ** 28 วันก่อนและหลัง major surgery  หรือจนกระทั่งแผลแห้งสนิท 
 
การปรับยาในผู้ป่วยโรคตับ และการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของ
ตับบกพร่อง: ไม่มีข้อมูล    
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: การใช้ Bevacizumab ในผู้สูงอายุ > 65 years เพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิด arterial thrombotic events myelosuppression, fatigue, 
proteinuria, hypertension, dizziness, dysphasia, anorexia and GI 
effects 
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แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ผสมยาใน 0.9% Normal Saline 100 ml (ความเข้มข้น 1.4-16.5 mg/ml 
- ห้ามเขย่ายา    
- ห้ามบริหารยาด้วย IV push หรือ bolus    
- การบริหารยา ครั้งแรก IV infusion 90 นาที หากผู้ป่วยทนต่อยาได้ ครั้งที่ 2 

อาจใช้เวลา 60 นาที และหากยังทนต่อการให้ยาได้ดีการให้ยาครั้งต่อไปอาจใช้
เวลา 30 นาที    

- ยา Bevacizumab ที่อยู่ใน vial ยังไม่ได้เปิดใช้ควรเก็บในตู้เย็น และเก็บ ให้
พ้นแสง   

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารา 
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ untreated CNS metastases   
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ Patients with recurrent hemolytic (>2.5ml), serious 

hemorrhage, or with  squamous NSCLC 

ข้อควรระวัง
(Warning/Precaution) 

- ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ผู้ป่วยสูงอายุ 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติ arterial thromboembolism or significant 

cardiovascular disease or cardiac failure 
- ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์แข็งตัวของเลือดผิดปกติ 
- ผู้ป่วยที่มีประวัติ ความดันโลหิตสูง 
- ควรเริ่มให้ยา Bevazizumab หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้ว 28 วัน หรือแผล

ผ่าตัดแห้งสนิท /ควรหยุดยา Bevazizumab ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 28 วัน 
- ควรใข้ยา Bevazizumab อย่างระมัดระวังเมื่อให้ร่วมกับยากลุ่ม 

bisphosphonates หรือ other anti-angiogenic agents 
- ห้ามให้ร่วมกับยากลุ่ม diuretic ในผู้ป่วยที่ได้รับ platinum- based 

chemotherapy 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Pregnancy category: C 
Embryotoxicity: Yes  
Teratogenicity: Yes                                                                                                              
Excretion into breast milk: Probable (ไม่แนะนะให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร) 
Fertility effects: ไม่มีข้อมูล 
     ไม่แนะน าให้ใช้ยา Bevacizumab ในหญิงตังครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดใน
ระหว่างที่รับการรักษา และอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากได้รับยา dose สุดท้าย  
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อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Mechanism Management 
Anthracycline, 
thoracic radiation 

↑ cardiotoxicity Unknown Caution 

Irinotecan Potential ↑ 
toxicity of 
Irinotecan 

↑ SN38 
(irinotecan 
metabolite) 
concentrations 

Caution 

Bisphosphonates, 
anti-angiogenic 
drug 

↑ risk of ONJ Additive Caution 

Platinum or 
taxane-based 
chemotherapy 

Increased risk of 
myelosuppressio
n +/- infection, 
bleeding 

Additive Caution and 
closely 
monitor CBC 

 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitoring Type Monitor Frequency 
CBC Baseline and before each cycle 
Urine dipstick Baseline and before each cycle 
Blood pressure Baseline and every 2-3 weeks or 

more frequently as clinically 
indicated 

Dental evaluation Baseline 
Clinical assessment ofhypersensitivity, 
perforation,fistula, GI symptoms, ONJ, 
hemorrhage, infection, 
myelosuppresssion, thromboembolism, 
delayed wound healing, hypertension, 
neurologic and cardiac effects 

At each visit 

Liver and renal function tests Baseline and at each visit 
  

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

รูปแบบยา solution Stability 
Vial of solution (package) - Ref** Expiration date in 

package 
Reconstitution - - 

Dilute NSS 100 ml 24 hours Ref 
   RT* = Room temperature (25 C°) 
   Ref** = Refrigerator temperature (2-8 C°) 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Avastin® (Bevacizumab) package insert . 
[2]. Bragalone DL.Drug information handbook.13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph Bevacizumab .Avialable: 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926 [accessed 2018,October 1]. 

https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/monograph/43926
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Panitumumab 

 
ชื่อสามัญ  

(Generic name) 
Panitumumab    

 
ชื่อการค้า 

(Commercial name) 
Vectibix® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

solution 

ความแรง  
(Strength) 

20 mg/mL (5 ml) 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

      ตัวยาจัดเป็น fully humanized IgG2 monoclonal antibody ยาจับกับ 
Epidermal growth factor receptor (EGFR) และยับยั้งแบบแข่งขันกับ 
receptor autophosphorylation ซึ่งถูกกระตุ้นด้วย EGFR ligand ตัวรับชนิด
นี้จะคอยส่งสัญญานกระตุ้นกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เป็นผลให้
การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหยุดชะงัก KRAS เป็นส่วนหนึ่งของ oncogene ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณที่มีตัวกระตุ้นโดยจะไปกระตุ้นโปรตีนอื่น ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการแบ่งเซลล์ การรอดชีวิตของเซลล์ และการสร้างหลอดเลือดใหม่  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: two-compartmental pharmacokinetics  ขนาดยาต่ ามี
เภสัชจลนศาสตร์ รูปแบบ non-linear โดยยาจะมีการ
อ่ิมตัวเมื่อ > 2mg/kg และเข้าสู่ Steady state reached 
ภายใน 3 dose q2w การผ่าน blood brain barrier: ต่ า 

Elimination: reticuloendothelial system หรือbound to  

EGFR (saturable pathway) เพ่ือท าลาย Half-life 
7.5 days 

 
ข้อบ่งใช้ 

(Indications) 1. In combination with FOLFOX chemotherapy for the treatment  
of previously untreated patients with RAS wild-type (non-
mutated) metastatic colorectal cancer (mCRC).*  

2. As monotherapy for the treatment of patients with EGFR express
ing, RAS wild-type mCRC after failure of fluoropyrimidine,  
oxaliplatin and irinotecan containing chemotherapy regimens. 

Notes: 
Panitumumab is NOT indicated for patients with RAS mutant mCRC or    
for whom RAS mutation status is unknown 

20 mg/mL (5 mL) 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Hypertension (5%)  

- Venous thromboembolism (<1%) 

E  
E 

Dermatological - Abnormal eyelash growth (10%)  
- Hand-foot syndrome (2%)  
- Other (24%) (skin fissures)  
- Paronychia (33%) 
- Rash (92%) (acneiform, may be severe)  
- Soft tissue necrosis (skin necrosis; rare) 

D 
E 
E 
E 
E 
E 

General - Fatigue (33%) 
- Edema (11%) 

E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (27%)  
- Anorexia (30%)  
- Constipation (24%)  
- Diarrhea (24%) (may be severe)  
- Gastritis (2%)  
- GI obstruction (7%)  
- Mucositis (7%)  
- Nausea, vomiting (18%)  
- Weight loss (6%) 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E  
I 
E 

Hematological - Anemia (7%) 
- Hemorrhage (5%)  

(including hemoptysis, epistaxis) 

E 
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (7%) E 
Metabolic /  
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (41%)  
(↓Mg, Ca, K; severe 5%)  

E  D 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (3%) (<1% severe) I 
Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (13%) E 

Nervous System - Depression (5%)  
- Insomnia (5%)  
- Paresthesia (3%) 

E 
E 
E 

Ophthalmic - Conjunctivitis (4%)  
- Keratitis (may be ulcerative - rare) 

E 
E 

Renal - Renal failure (2%) E 
Respiratory - Cough, dyspnea (20%)  

- Pneumonitis (rare) 
E  
D 

Urinary - Urinary symptoms (4%) E 
 * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตกุารณ์ < 1% ของ incidence 
 ** I = immediate (onset ตั้งแต่ ช่ัวโมง หรือ วัน)         E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดือน)                       L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา   No loading dose or premedications are required. 
  Intravenous: 6 mg/kg ให้ยาทุก 14 วัน 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
Toxicity Action Dose Modification 

(% revious dose) 
≥ grade 3 skin 
 (1st occurrence) 

Hold until ≤ gra
de 2* 

Restart at 100% 

≥ grade 3 skin  
(2nd occurrence) 

Hold until ≤ gra
de 2* 

Restart at 80% 

≥ grade 3 skin  
(3rd occurrence) 

Hold until ≤ gra
de 2* 

Restart at 60% 

≥ grade 3 skin (4th occurrence) Discontinue n/a 
Skin or soft tissue with severe or  
life-threatening inflammatory  
or infectious complications 

Hold or  
discontinue, 
depending  
on severity 

n/a 

SJS/TEN                      Discontinue n/a 
≥ grade 3 diarrhea or dehydration Hold until ≤ gra

de 2 
Consider dose red
uction, if 
appropriate 

ILD/pneumonitis  Hold and invest
igate 

If confirmed,  
discontinue.  

Mild to moderate hypersensitivity  ↓ Infusion rate 
by 50% 

n/a 
 

Severe hypersensitivity  
 

Hold and consi
der 
discontinuing p
ermanently 

n/a 

Keratitis or ulcerative keratitis  Hold or discont
inue, 
depending on s
everity or 
persistence 

n/a 

*Hold for 1 to 2 doses until recovery. Discontinue if no recovery within 4 
weeks. 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ยังไม่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบกพร่อง 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ยังไม่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตบกพร่อง พบ
รายงานการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ
ท้องเสีย สูญเสียน้ า 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา ผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อย  
 
ขนาดยาตามเชื้อชาติ: อาการไม่พึงประสงค์จากยาได้แก่ ภาวะ 
Myelosuppression และ hand-foot syndrome มีรายงานการพบใน
ประชากรแถบเอเชียตะวันออกมาก 
 
ขนาดยาในเด็ก: ยังใม่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาใน
ผู้ป่วยเด็ก  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ห้ามให้ยาแบบ IV bolus หรือ push  
- ให้สารละลายโดยการหยดเข้าหลอดเลือดด าผ่านเครื่อง infusion pump โดย

ใช้ตัวกรองในสายชนิดที่จับกับโปรตีนได้น้อย ขนาด 0.2 หรือ 0.22 
ไมโครเมตร ให้ผ่านสาย peripheral line หรือ in-dwelling catheter. 

- ผสมด้วยสารน้ า 0.9% Nacl เท่านั้น total volume 100mL  ไม่ผสมยา
ร่วมกับยาอื่นหรือสารน้ าอื่น ๆ เพ่ือเตรียมสารละลายเจือจางที่มีความเข้มข้น
สูงสุดที่ 10mg/ml ผสมสารละลายเจือจางโดยพลิกถุงกลับไปห้ามเขย่า  

- ระยะเวลาในการหยดแนะน า นานกว่า 60 นาที กรณีที่ ขนาดยาสูงกว่า 1000 
mg ผสมกับ 0.9% Nacl 150mL ควรให้ยานานกว่า 90 นาท ี

- ควรช าระล้าง (flush) ด้วย 0.9% Nacl ก่อนและหลังให้ยา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ผสมกับยาตัวอ่ืน ๆ   

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) - ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

- ห้ามใช้ยาร่วมกับ oxaliplatin เป็นหลัก ในผู้ป่วย Mcrc ที่มีการกลายพันธุ์ของ 
RAS หรือผู้ที่ยังไม่ทรายสถานการกลายพันธุ์ 
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติ pulmonary fibrosis หรือ ILD 
- ไม่ควรใช้ยาร่วมกันกับ bevacizumab และเคมีบ าบัดที่ประกอบด้วย 

oxaliplatin เป็นหลัก เนื่องจากไม่พบว่าท าให้ระยะเวลาการรอดชีพเพ่ิมมาก
ขึ้น และก่อให้กิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีถึงแก่ชีวิต 

- ควรประเมินความเสี่ยงในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มี ECOG ระดับ 2 ก่อนที่จะเริ่ม
ให้ยาร่วมกับยาเคมีบ าบัดเนื่องจากเกิดความเป็นพิษมากข้ึนและมีระยะเวลา
รอดชีวิตโดยปราศจากการก าเริบของโรคสั้นลง 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติกระจกตาอักเสบ (keratitis) 
ulcerative keratitis หรือ severe dry eye รวมถึงการส่วมใส่ 
Contac lens เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น ยาท าให้
มองเห็นภาพไม่ชัดเจน และกระจกตาอักเสบ (keratitis) ระมัดระวังการขับขี่
ยานพาหนะ และการท างานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่จ ากัด sodium เนื่องจากต ารับยา 
panitumumab มี sodium 0.15 mmol  (= 3.45 mg sodium) /mL   

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Fetotoxicity: ใช่ 
Crosses placental barrier: Yes ห้ามใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรคุมก าเนิดใน
ทั้งสองเพศในระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากท่ีหยุดยา  
Fertility effects: Probable  
Breastfeeding: ไม่แนะน าการใช้ยา IgG ขับออกผ่านทางน้ านม งดการให้นม
บุตรในระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 2 เดือน หลังจากท่ีหยุดยา 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

ยังไม่มีการศึกษาอันตรกริยาระหว่างยา         

การตรวจติดตามทาง
คลินิก (Clinical 
Monitoring) 

     การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถี่ในการดูแล
ติดตามผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามท่ีแนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
Clinical pulmonary exam Baseline and clinically as indicated 
Electrolytes, including magnesium, 
calcium,  
phosphate 

potassium) 
Baseline and at each visit, until 8 
weeks after completion of therap 

Liver function tests Baseline and before each dose 
Renal function tests Baseline and before each dose 
CBC baseline and periodic 
Clinical toxicity assessment (includi
ng infusion reactions,  
dermatological, gastrointestinal, pul
monary, ophthalmic). 

At each visit 

Pulmonary function tests Baseline 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็งและเขย่า เก็บพ้นแสง 
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเจือจางแล้วทันที หรืออาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็น

เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ความคงตัวเป็น 24 ชั่วโมง 
หลังจากการเจือจางยา 

 
เอกสารอ้างอิง  

[1]. Corbett AH DW, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. editors. Drug information 
handbook with international trade name index. 23rd ed. Hudsun: Lexicomp; 2014-2015.  

[2]. Drug Monograph. PANitumumab. Available: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/PANitumumab [accessed 2019, February 3]. 

[3]. Product Monograph: Vectibix® (Panitumumab). Amgen Canada 
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Trastuzumab 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Trastuzumab  
 

Infusion 150 mg  
 
 

 
 
Infusion 440 mg 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Herceptin® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Powder for injection 

ความแรง  
(Strength) 

150, 440 mg per vial, SC inj 
600 mg/5 mL 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     ออกฤทธิ์อย่างจ าเพาะที่ extracellular domain ของ human epidermal 
growth factor receptor 2 protein (HER2) มีผลยับยั้ง proliferation ของ 
tumour cells ที่ overexpress HER2 และ mediates antibody dependent 
cell mediated cytotoxicity (ADCC) บน HER2 overexpressing cells.  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Absorption: steady state 20 weeks (weekly breast dosing) และ 
52 weeks (q3w breast dosing) 

Distribution: - non-linear, dose dependent pharmacokinetic 
profile 

- Dose: Clearance T1/2  ผ่าน Blood brain 
barrier น้อย 

Metabolism: ใกล้เคียง IgG clearance ผ่านทางreticuloendothelial 
system. 

Elimination: - clearance เพ่ิมขึ้นในผู้ป่วย metastatic gastric 
cancer  

- ไม่พบในปัสสาวะ  
- Half-life 28.5 hrs (weekly breast regimen); 12.2 

days (q3w gastric regimen) อาจพบในกระแสเลือด
นานถึง 24 weeks 

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. Treatment in patients with metastatic breast cancer whose 
tumours substantially overexpress HER2 

2. Treatment of patients with early stage breast cancer whose 
tumours overexpress HER2  

3. Combination with capecitabine or intravenous 5-fluorouracil and 
cisplatin for the treatment of patients with HER2-positive (IHC 3+ 
or IHC2+ confirmed by FISH) metastatic adenocarcinoma of the 
stomach or gastro-esophageal junction who have not received 
prior anti-cancer treatment for their metastatic disease 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal   Extravasation Potential: None 
Organ site Side effect* (%) Onset** 

Cardiovascular - Arrhythmia (<1%)  
- Arterial thromboembolism (rare)  
- Cardiotoxicity (6%)  
- Hypertension (6%)  
- Venous thromboembolism (4%) 

E 
D 
D 
E 
E  

Dermatological - Dermatomyositis (rare)  
- Nail disorder (3%)  
- Radiation dermatitis (3%) (with 

chemotherapy)  
- Rash (6%) 

E  
E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (4%) 
- Constipation (3%)  
- Diarrhea (9%)  
- Dyspepsia (2%) 
- Mucositis (2%) 
- Nausea, vomiting (8%)  
- Weight changes (2%) 

E 
E 
E 
E 
E 
I 
E 

General - Edema (7%)  
- Fatigue (12%) 
- Pain (4%) 

E 
E 
E 

Hematological - Myelosuppression ± infection, bleeding 
(combined with chemotherapy; 
infrequent as a single agent) 

E 
 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (rare) D 
- Pancreatitis (rare) 

D 
E 

Hypersensitivity - Hypersensitivity (2%) I 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (4%) E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (13%) D 
Neoplastic - Leukemia (secondary) (rare) D 

Nervous System - Depression (5%)  
- Dizziness (5%)  
- Dysgeusia (2%) 
- Headache (12%) 
- Sleep disorder (6%)  
- Vertigo (2%) 

E D 
E 
E 
E 
E 
E 

Renal - Renal failure (rare) E D 
Respiratory - Cough, dyspnea (7%)  

- Pneumonitis (rare) 
E  
E  

Vascular - Hot flashes (10%) E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 

(Adverse reactions) 

            * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not administer as an IV push or bolus 
ขนาดยาปกติ:  

- 3 weekly:  
 loading dose: 8mg/kg administered as a 90-minute 

infusion 
 Maintenance dose: 6mg/kg administered as a 30-

minute infusion every 3 weeks. 
- Weekly:  

 loading dose: 4mg/kg administered as a 90-minute 
infusion. 

 Maintenance dose: 2mg/kg administered as a 30-
minute infusion† weekly 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 
- Dose with myelosuppression: ไม่ต้องปรับขนาดยา 
- Dosage with cardiotoxicity: หยุดใช้ยาชั่วคราวเมื่อค่า LVEF ลดลง 

(LVEF ลดลง ≥10 points จาก baseline และ/หรือ LVEF < 50%). และ
ตรวจ LVEF ซ้ าทุก 3 week 

- หยุดใช้ยาเมื่อเกิด clinically significant cardiac dysfunction หรือ 
cardiac failure  

Relationship of 
LVEF to Lower 

Limit of Normal 
(LLN) 

Trastuzumab dose modification based on asymptomatic 
LVEF decrease from baseline 

≤ 10 
percentage 

points 

10-15 
percentage 

points 

≥ 15 percentage 
points 

Within facility’s 
normal limits 

Continue Continue หยุดยาชั่วคราว และตรวจ 
MUGA/ECHO หลังจาก 4 
week 

1-5% below LLN Continue 
  

หยุดยาชั่วคราว 
และตรวจ 
MUGA/ECHO 
หลังจาก 4 week 

หยุดยาชั่วคราว และตรวจ 
MUGA/ECHO หลังจาก 4 
week 

≥ 6% below LLN ใช้ยาต่อ และ
ตรวจ MUGA/ 
ECHO หลังจาก 
4 week 

หยุดยาชั่วคราว 
และตรวจ 
MUGA/ECHO 
หลังจาก 4 week 

หยุดยาชั่วคราว และตรวจ 
MUGA/ECHO หลังจาก 4 
week 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษอ่ืนๆ 
Toxicity   Action 

Mild hypersensitivity 
reaction 

↓ infusion rate (และ/หยุดยา) และใช้ยา beta-
agonists, antihistamines, antipyretics, และ/หรือ 
corticosteroids ตามความเหมาะสม พิจารณาให ้
premedication ก่อนการให้ยาครั้งถัดไป. 

Moderate 
hypersensitivity 
reaction 

หยุดยา และใช้ยา beta-agonists, antihistamines, 
antipyretics, และ/หรือ corticosteroids ตามความ
เหมาะสม และให้ยาต่อโดย ↓ infusion rate   
พิจารณาให้ premedication ก่อนการให้ยาครั้งถัดไป 

Severe hypersensitivity 
reaction or Pulmonary 
Toxicity 

หยุดยา และจัดการกับ symptoms โดยใช้ยา beta-
agonists, antihistamines, antipyretics, และ/หรือ 
corticosteroids. หยุดยาถาวร และไม่ Rechallenge 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับ และไตบกพร่อง: ไม่ต้องปรับ
ขนาดยา 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไมต่้องปรับขนาดยา, ความเสี่ยงการเกิด cardiac 
dysfunction และmyelosuppression เพ่ิมมากข้ึน 
 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่มีข้อมูล 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- Herceptin® (trastuzumab) และ Kadcyla® (trastuzumab emtansine) 
ไม่สามารถใช้แทนกันได้ 

- ผสมใน 250 mL NSS. ห้ามผสมใน D5W เนื่องจากท าให้เกิด protein 
aggregation และห้ามเขย่า 

- Infuse loading dose IV over 90 minutes หรือ infuse over 30 
minutes ถ้าการให้ยาครั้งแรกสามารถทนต่อยาได้ดี 

- ห้ามใช้ IV push หรือ IV bolus 
- ไม่ควรผสมหรือละลายยาร่วมกับยาอ่ืน 
- หลังจากผสมใน BWFI สามารถเก็บได้ 28 วัน ในตู้เย็น, ห้ามแช่เข็ง 

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
Warning/Precaution 

- ความเสี่ยงการเกิด cardiotoxicity เกิดมากข้ึนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย cardiac 
disease (including LVEF < 55%) และผู้ที่เคยได้รับ cardiotoxic therapy. 

- ระมัดระวังการออกก าลังกายในผู้ป่วยที่เคยเป็น pulmonary disease หรือผู้ที่
มี pulmonary tumour ร่วมด้วย 

- ใช้ยาอย่างระมัดระวังก่อนและหลังการใช้ยากลุ่ม anthracyclines (24 weeks 
หลังใช้ยา trastuzumab) 

- Life-threatening infusion-related reactions 
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Fetotoxicity: Yes 
Embryotoxicity: Yes  
     ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดตลอดการใช้ยา และ
หลังการใช้ยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 7 เดือน ทั้งเพศชายและหญิง 
Excretion into breast milk: Yes 
Breastfeeding: ห้ามใช้  
Fertility effects: unlikely 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

Agent Effect Management 
Paclitaxel ↑ Trastuzumab 

level 
Caution 

Anthracyclines 
and other 
cardiotoxic drugs 

↑ cardiotoxicity Avoid concomitant use; 
exercise extreme caution 
with anthracycline-based 
therapy for up to 27 
weeks after stopping 
trastuzumab 

 

การตรวจติดตามทาง
คลินิก (Clinical 
Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
Toxicity ratings of infusion-associated 
symptoms (especially first infusion) 

Close monitoring at each visit 

Clinical exam for symptoms of cardiac 
failure, pulmonary toxicity, diarrhea, 
infusion reactions. 

At each visit 

Cardiac assessment, including 
evaluation of left ventricular function 
(Echocardiogram or MUGA scan); 

more frequent with asymptomatic 
reductions in LVEF; baseline, q3 
months during treatment, then q6 
months after trastuzumab 
discontinuation x2 years   

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 
หลังจากผสมใน BWFI สามารถเก็บได้ 28 วัน ในตู้เย็น, ห้ามแช่เข็ง 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Herceptin® (trastuzumab) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. Trastuzumab. Available: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/trastuzumab 

[accessed 2019, Feb 3]. 
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Atezolizumab 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Atezolizumab  
  
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Tecentriq® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) 

solution 

ความแรง  
(Strength) 

1,200 mg/20 mL (60 mg/ml) 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

      ตัวยาจัดเป็น humanized immunoglobulin G1 (IgG1) monoclonal  
antibody  จะเข้าจับกับ programmed cell death-ligand 1 (PD-L1)  ยับยั้ง
การจับกันของ  PD-1 และ B7.1 receptors บนactivated T cells  ท าให้
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านมะเร็ง  (PD-L1/PD-1 pathway-
mediated inhibition of the immune response). 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: two-compartmental pharmacokinetics  (1 - 20 
mg/kg) เข้าสู่ Steady state reached ภายใน 6-9 
สัปดาห์ (2-3 cycles)  

Metabolism:  catabolism 
Elimination: Half-life 27 days  

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. For the treatment of adult patients with locally advanced or me
tastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with progression  
on or after platinum-based chemotherapy.  

2. Patients with EGFR or ALK aberrations should have progressed   
on therapy for these aberrations prior to receiving atezolizumab. 

 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: None 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Hypotension (3%) 

- Myocarditis (rare; may be severe) 
E  

E D 
Dermatological - Rash, pruritus (17%) (may be severe) E D 
General - Fatigue (27%)  

- Fever, chills (18%) 
E D 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (3%)  
- Anorexia (24%)  
- Constipation (18%)  
- Diarrhea (15%)   
- Nausea, vomiting (18%) 

E D 
E 
E 

E D 
I E 

1,200 mg/20 mL (60 mg/ml) 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Gastrointestinal - Abdominal pain (3%)  

- Anorexia (24%)  
- Constipation (18%)  
- Diarrhea (15%) (may be severe; coliti

s - 1%)  
- Nausea, vomiting (18%) 

E D 
E 
E 

E D 
 

I E 
Hematological - Myelosuppression ± infection (12%)  E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (6%) (<1% immune related h
epatitis) Pancreatitis (rare) 

E 
E D 

Metabolic /  
Endocrine 

- Adrenal insufficiency (rare)  
- Hyperglycemia (3%) (including Type 

1 Diabetes)  
- Hyperthyroidism(3%)/Hypothyroidism

 (4%) (may be severe) 
- ↓ K (4%) (may be severe) 
- ↓ Na (4%) (may be severe)  
- Other hypophysitis (rare)  

E  D  
E  
 

E  D  
 
E  
E  

E  D 
Hypersensitivity - Hypersensitivity (1%) 

Infusion related reaction (<1%) 
I  E 
 E  

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (12%) E 

Nervous System - Encephalitis (Meningo-
encephalitis) (rare) Neuropathy (rare-
myasthenic syndrome / 

- myasthenia gravis or Guillain-
Barre syndrome)  

E D 
 
 

E D 

Ophthalmic - Other (rare- ocular inflammatory 
toxicity) 

E D 

Respiratory - Dyspnea (20%) (may be severe)  
- Nasal congestion (2%)  
- Pneumonitis (2%) 

E  
E 

E D 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  
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ขนาดการใช้ 
(Dosage) 

ขนาดยา   Intravenous:  1200 mg ให้ยาทุก 3 สัปดาห์ 
Management of Infusion-related reactions: 

Severity Action 
≤ Grade 2 Reduce infusion rate or interrupt; may continue with 

close monitoring. Consider pre-medication with 
antipyretic and antihistamine. 

Grade 3 or 4. Discontinue and treat appropriately 
 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: 

Hepatic Impairment Dose  
Mild (bilirubin ≤ 1-1.5 x ULN and any AST OR AST > ULN) No change 
Moderate (bilirubin 1.5-3 x ULN and any AST) No data 
Severe (bilirubin > 3 x ULN and any AST) No data 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: 

Renal impairment atezolizumab dose 
CrCl ≥ 30  No change 
CrCl < 30 No data 

*ใช้สูตร MDRD formula ในการค านวณ 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา เนื่องจากไม่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
ขนาดยาในเด็ก: ยังไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาใน
ผู้ป่วยเด็ก  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ดูดยา 20 mL จาก vial ผสมด้วย 0.9% saline เท่านั้น ผสมสารละลายเจือ
จางโดยพลิกถุงกลับไปกลับมา ห้ามเขย่า โดยใช้ infusion bag ที่ท าจาก 
polyvinyl chloride (PVC), polyethylene PE) หรือ polyolefin (PO) 

- ให้สารละลายครั้งแรกโดยการหยดเข้าหลอดเลือดด านานกว่า 60 นาที หาก
ผู้ป่วยไม่เกดิอาการไม่พึงประสงค์ในครั้งถัดไปสามารถให้นานกว่า 30 นาทีได้ 

- กรณีผู้ป่วยไม่สามารถให้ยาตามนัดได้ สามารถให้ยาได้ทันทีที่ท าได้และเลื่อน
การให้ยาครั้งถัดไปโดยมีระยะห่างการให้ยาทุก 3 สัปดาห์  

ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

     ยา Atezolizumab มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกัน 
ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในหลายอวัยวะ ได้แก่ ปอดอักเสบ ล าไส้อักเสบ 
ตับอักเสบ หัวใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ควรติดตามภาวะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
ระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดภาวะดังกล่าวก่อนหน้ารับการรักษา ได้แก่ 
ผู้ป่วย colitis การท างานของตับบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ ต่อมไร้ท่อ และผู้ที่มีโรคติดเชื้อรุนแรง เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากรที่คัดออกจากการศึกษา 
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หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Fetotoxicity: Probable  
Embryotoxicity: Probable  
Excretion into breast milk: ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร  
Fertility effects: Likely 
     ไม่แนะน าการใช้ยาในสตีมีครรภ์ ควรคุมก าเนิดในทั้งสองเพศในระหว่างการ
รักษาและอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากท่ีหยุดยา 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

- ยา Atezolizumab ถูกก าจัดออกจากระบบไหลเวียนเลือดผ่ านทาง 
catabolism จึงคาดว่าไม่มีการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวกับ 
metabolism และ enzyme ต่าง ๆ   

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา corticosteroids หรือยากดภูมิคุ้มกันอ่ืน ๆ ก่อนการ
รักษาด้วยยา Atezolizumab เนื่องจากมีผลรบกวนเภสัชพลศาสตร์แบะ
ประสิทธิผลของยา อย่างไรก็ตามสามารถใช้ได้ในขณะรักษาเพ่ือรักษาอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกันได้  

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

(Clinical Monitoring) 

การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถี่ในการดูแลติดตาม
ผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline, prior to each treatment 

and as clinically indicated; frequent 
with severe toxicity 

Renal function tests , including electroly
tes 

Baseline, prior to each treatment, 
and as clinically indicated; frequent 
with severe toxicity 

Blood glucose Baseline, periodic, and as clinically 
indicated 

Clinical toxicity assessment for infection,
 infusionrelated and immune-
mediated reactions, ocular, endocrine, 
skin, GI, cardiac and respiratory toxicity 

At each visit 

 

การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็งและเขย่า เก็บพ้นแสง 
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเจือจางแล้วทันที หรืออาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็น

เวลานานกว่า 8 ชั่วโมง เก็บในตู้เย็นความคงตัวเป็น 24 ชั่วโมง หลังจากการ
เจือจางยา 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Corbett AH DW, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. editors. Drug information 
handbook with international trade name index. 23rd ed. Hudsun: Lexicomp; 2014-2015.  

[2]. Drug Monograph. Atezolizumab. Available: 
https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/Atezolizumab [accessed 2019, February 3]. 
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Nivolumab 

 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Nivolumab  
 

 
 
 
 
 
 100 mg/10 mL    40 mg/4 mL 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Opdivo® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) Solution for injection 

ความแรง  
(Strength) 

100 mg/10 mL, 40 mg/4 mL 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

     Nivolumab เป็นยาในกลุ่ม human monoclonal antibody (IgG4) 
ออกฤทธิ์จับกับ PD-1 receptor บน T-cells ส่งผลยับย้ง interaction 
ระหว่าง PD-L1 และ PD-L2 และป้องกัน PD-1 pathway-ที่ยับยั้ง tumour 
immune response. 

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: linear pharmacokinetics ในขนาดยา 0.1-20 mg/kg. 
Metabolism: catabolised into peptides and amino acids. 
Elimination: clearance เพ่ิมขึ้นตามน้ าหนักตัว การปรับขนาดยาตาม

น้ าหนักท าให้ระดับยาที่ steatdy stage ที่เหมาะสม 
Half-life 27 hrs 

 

 
 
 
 
 

 
ข้อบ่งใช้ 

(Indications) 
 
 
 
 
 
 
 

Health Canada Approvals:  
1. Treatment of unresectable or metastatic BRAF V600 wild-

type melanoma in previously untreated patients. (BRAF V600 
mutations must be ruled out with a validated test). 

2. Treatment of unresectable or metastatic melanoma and 
disease progression following ipilimumab, and if BRAF V600 
mutation positive, a BRAF inhibitor. 

3. Treatment of locally advanced or metastatic non-small cell 
lung cancer (NSCLC) with progression on or after platinum-
based chemotherapy. Patients with EGFR or ALK aberrations 
should have disease progression on a targeted therapy for 
these aberrations prior to receiving nivolumab. 

4. Monotherapy in patients with advanced or metastatic renal 
cell cancer (RCC) who have received prior anti-angiogenic 
therapy. 
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ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

5. Treatment of recurrent or metastatic squamous cell cancer 
of the head and neck 
(SCCHN) progressing on or after platinum-based 
chemotherapy. 

6. Treatment of intermediate or poor risk advanced or 
metastatic RCC in combination with ipilimumab. 

Health Canada Conditional Approvals: 
1. Treatment of unresectable or metastatic BRAF V600 mutation 

positive melanoma in previously untreated patients. 
2. Treatment of unresectable or metastatic melanoma in 

previously untreated patients in combination with 
ipilimumab. 

3. Monotherapy in Classical Hodgkin Lymphoma (cHL) that has 
relapsed or progressed after autologous stem cell transplant 
(ASCT) and brentuximab vedotin, or after 3 or more lines of 
systemic therapy, including ASCT. 

4. Monotherapy in advanced (not amenable to curative therapy 
or local therapeutic measures) or metastatic hepatocellular 
carcinoma (HCC) in patients who are intolerant to or have 
progressed on sorafenib. 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: None 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Arrhythmia (rare)  

- Cardiotoxicity (including myocarditis; rare)  
- Hypertension (rare)  
- Venous thromboembolism (rare) 

E 
E D 
E 
E 

Dermatological - Alopecia (3%) E 
- Rash (21%) (may be severe) E 
- Skin hypopigmentation (11%) (vitiligo) 

E  
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (4%)  
- Anorexia (5%)  
- Constipation (11%)  
- Diarrhea (16%) (may be severe)  
- Nausea, vomiting (17%) 

E 
E 
E 
E 
E 

General - Edema (3%) E 
- Fatigue (30%) 
- Fever (7%) 
 
 

E 
E 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Hematological - Hemolysis (immune-mediated; rare)  

- Other - histiocytic necrotizing 
lymphadenitis (rare, NSCLC)  

- Thrombocytopenia (immune mediated; 
rare) 

E 
E 
 
E 

Hepatobiliary - Cholestasis (rare)  
- ↑ LFTs (25%) (hepatitis 2%; may be 

severe)  
- Pancreatitis (rare)  
- Veno-occlusive disease (rare) 

 E D 
E D 

 
E 

E D 
Hypersensitivity - Infusion related reaction (4%) I E 
Immune - Graft-versus-host disease (GVHD) (rare, 

HSCT preceded or followed by 
nivolumab in cHL patients) 

- Other - Solid organ transplant rejection 
(rare) 

E 
 
 
D 

Infection - Infection (2%) E 
Metabolic / 
Endocrine 

- Abnormal electrolyte(s) (20%) (including 
changes in potassium, calcium, 
magnesium, sodium) 

- Acidosis (metabolic)  
- Hyperglycemia (2%) (including diabetes 

and DKA)  
- Hyperthyroidism (3%)  
- Hypopituitarism (2%) (also hypophysitis; 

rare)  
- Hypothyroidism (4%)  
- Other - Adrenal insufficiency (rare) 

E 
 
 
E 

E D 
 
E 

E D 
 

E D 
E D 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (9%)  
- Other - Myasthenia gravis (rare)  
- Rhabdomyolysis (also myopathy, 

myositis; rare) 

E 
E 

E D 

Nervous System - Encephalitis / aseptic meningitis (rare)  
- Guillain-Barre syndrome (rare)  
- Headache (4%)  
- Other - Demyelination, myasthenia, 

polyneuropathy (rare)  
- Peripheral neuropathy (3%) 

E  
E 
E 

E D 
 
E 

Ophthalmic - Blurred vision (rare)  
- Other - Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 

(rare)  
- Uveitis (rare) 

E 
E 
 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Renal - Creatinine increased (11%) (includes 

nephritis) 
E D 

Respiratory - Cough, dyspnea (3%) 
- Pneumonitis (2%) 

E  
E D 

Vascular - Vasculitis (rare) E 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do not administer as an IV push or bolus 
ขนาดยาปกติ:  

- Nivolumab monotherapy: 
 3 mg/kg IV over 30 minutes every 2 weeks หรือ 
 240 mg IV over 30 minutes every 2 weeks หรือ 
 480 mg IV over 30 minutes every 4 weeks จนกว่าโรค

ด าเนินไปมากข้ึนหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีทนไม่ได้  
- Combination therapy (melanoma) 

 Nivolumab Ipilimumab 
Combination phase (every 
3 weeks for 4 cycles) 

1 mg/kg over 30 
minutes 

3 mg/kg IV over 90 
minutes 

Maintenance phase (until 
disease progression or 
unacceptable toxicity) 

3 mg/kg every 2 
weeks over 30 
minutes หรือ 
240 mg every 2 weeks 
over 30 minutes หรือ 
480 mg every 4 weeks 
over 30 minutes 

Not applicable 

- Combination therapy (renal cell carcinoma): 
 Nivolumab Ipilimumab 
Combination phase (every 
3 weeks for 4 cycles) 

1 mg/kg over 30 
minutes 

1 mg/kg IV over 90 
minutes 

Maintenance phase (until 
disease progression or 
unacceptable toxicity) 

3 mg/kg every 2 
weeks over 30 
minutes หรือ 
240 mg every 2 weeks 
over 30 minutes หรือ 
480 mg every 4 weeks 
over 30 minutes 

Not applicable 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ: 
Management of Infusion reactions 

Severity Action 
Grade 1 or 2 Monitor carefully, use premedication with next infusion 
Grade 3 or 4 Discontinue and treat appropriately 

Additional Dose Modifications Specific to HCC 
Baseline 

Transaminases 
On 

Treatment 
Bilirubin Action 

Grade 1 5-10x ULN ≤ Grade 2 หยุดยา และให้ยา 
corticosteroids 1-2 mg/kg 
methylprednisolone 
equivalent เริ่มยาเมื่อ
กลับมาอยู่ในค่า baseline 

Grade 2 8-10x ULN ≤ Grade 2 

Any Grade >10 x ULN ≥ Grade 3 หยุดยา 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาด
ยาใน mild hepatic impairment แต่ไม่มีข้อมูลใน moderate to severe 
hepatic impairment. 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: ไม่ต้องปรับขนาด
ยา ไม่มีข้อมูลในผู้ที่มีค่า GFR<30 ml/min 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้สูงอายุและผู้ที่มี
อายุน้อยกว่าไม่มีความแตกต่างกัน โดยข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยมีจ ากัดในผู้ป่วย cHL ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 
ขนาดยาในเด็ก: ไม่มีข้อมูล 

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- ดูดยา nivolumab 10 mg/mL injection ใส่ลงใน IV container (PVC 
container, non-PVC container, หรือ glass bottle) โดยสามารถผสมได้
ทั้ง NSS และ D5W 

- ส าหรับ fixed-dose สามารถใช้ 240 mg หรือ 480 mg dosage ละลายใน
สารน้ าใช้ได้ infusion volume ไม่เกิน 120 mL. 

- weight-based dosing: 1 mg/kg และ 3 mg/kg dosages สามารถละลาย
ยาให้ได้ final concentration 1 -10 mg/mL 

- ห้ามเขย่า 
- ไม่ใช้ยาหากยามีสีขุ่น มีสีผิดปกติ หรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในยา 
- IV infusion over 30 minutes via a sterile, non-pyrogenic, low 

protein binding inline filter (pore size 0.2 to 1.2 micrometer) 
- ไม่ควรบริหารยาร่วมกับยาอื่น 
- ควรไล่น้ าในสายด้วย NSS หรือ D5W หลังการให้ยา 
- ถ้าหากให้ร่วมกับ Ipilimumab ให้ให้ยา nivolumab ก่อน และแยก 

infusion bag  
- เก็บยาที่ไม่ได้เปิดใช้ที่ตู้เย็น (2-8 oC) เก็บให้พ้นแสง 
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ข้อห้ามใช้  
(Contraindication) 

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 

ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

- ระวังในผู้ที่จ ากัดเกลือ  (ยา 1 ml ประกอบด้วย 0.1 mmol (2.3 mg) 
sodium.) 

- ระวังการใช้ในผู้ป่วย autoimmune disease มีประวัติการกิด 
pneumonitis or interstitial lung disease หรือเพ่ิงท า chest radiation 
เคยได้รับหรือวางแผนการท า allogeneic stem cell transplant และ
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV, HBV/HCV หรือ HBV/HDV  

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Mutagenicity: Unknown 
Fetotoxicity: Yes 
Excretion into breast milk: Probable 
Breastfeeding: ห้ามใช้  
Fertility effects: unknown 
      ไม่แนะน าการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ควรมีการคุมก าเนิดตลอดการใช้ยา 
และหลังการใช้ยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 5 เดือน ทั้งเพศชายและหญิง 

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

- ไม่มีการศึกษาเรื่องอันตรกิยาอย่างเป็นทางการ  
- Nivolumab มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาอ่ืนน้อย 
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา  systemic corticosteroids และ 

immunosuppressants ก่อนการเริ่มยา nivolumab เนื่องจากมีผลลด
ประสิทธิภาพยา 

 
 
 
 
 
 
 

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

 (Clinical Monitoring) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามผู้ป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา โดยความถี่ในการดูแลติดตาม
ผู้ป่วยจะข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยสิ่งที่ต้องติดตามที่แนะน าดังต่อไปนี้ 

Monitor Type Monitor Frequency 
Liver function tests Baseline, และก่อนให้ยาทุกครั้ง และหลังจาก

ได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 5 เดือน 
Thyroid function tests, other 
tests of hormone, pituitary 
and adrenal function 

Baseline, และตดิตามเป็นระยะ โดยเฉพาะเมื่อ
ได้รับ physiologic replacement therapy 
และหลังจากได้รับยาครั้งสดุท้ายอย่างน้อย 5 
เดือน 

Renal function tests, 
including electrolytes 

Baseline, และก่อนให้ยาทุกครั้ง และหลังจาก
ได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 5 เดือน 

Blood glucose Baseline, และแตล่ะ visit และหลังจากไดร้ับ
ยาครั้งสดุท้ายอย่างน้อย 5 เดือน 

Response assessment ในผู้ป่วย non-squamous NSCLC หรือ 
SCCHN และtumours ที ่PD-L1 negative 
หรือ unknown status ควรตดิตามการด าเนิน
ไปของโรคอย่างใกล้ชิดในช่วง 1 เดือนแรกของก
การรักษา  
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การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

 (Clinical Monitoring) 

Monitor Type Monitor Frequency 
GVHD (in patients with prior 
ASCT or those planned for 
ASCT after nivolumab 
discontinued) 
Solid organ transplant 
rejection (if applicable) 

As clinically indicated 

Clinical toxicity assessment 
for infusion reactions, 
hypotension and cardiac 
effects, immune-mediated 
reactions, including diarrhea, 
rash, respiratory, 
neurologic and ophthalmic 
effects, fatigue and muscle 
weakness 

แต่ละ visit และหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย
อย่างน้อย 5 เดือน 

 
การเก็บรักษายา/ 

ความคงตัว 
(Storage/stability) 

เก็บยาที่ไม่ได้เปิดใช้ที่ตู้เย็น (2-8 oC) เก็บให้พ้นแสง 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]. Opdivo ® (nivolumab) package insert . 
[2]. Bragalone DL. Drug information handbook. 13 th ed. Ohio:Lexi comp.2015. 
[3]. Drug Monograph. nivolumab. Available: https://www.cancercareontario.ca/en/drugformulary/drugs/nivolumab 

[accessed 2019, Feb 3]. 
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Pembrolizumab 
 

ชื่อสามัญ  
(Generic name) 

Pembrolizumab  
  
 

ชื่อการค้า 
(Commercial name) 

Keytruda® 

รูปแบบยา  
(Dosage form) solution 

ความแรง  
(Strength) 

100 mg/4 mL (25 mg/mL) 

การออกฤทธิ์ 
Pharmacological action 

    ยา Pembrolizumab จัดเป็น humanized monoclonal antibody   
ยับยั้งการจับกันระหว่าง programmed death receptor-1 (PD-1) กับ 
ligand ท าให้กระตุ้นการท างานของ lymphocyte ชนิดที่เป็นพิษต่อเซลล์     
(T cell) โดยเฉพาะต่อเซลล์มะเร็งในภาวะแวดล้อมจุลภาคของเซลล์มะเร็งและ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านมะเร็ง  

เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 

Distribution: - มีการกระจายยานอกหลอดเลือดอย่างจ ากัด 
- Vd 7.5 L สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 21% 
- ยาไม่จับกับโปรตีนในพลาสมาแบบจ าเพาะเจาะจง 
- AUC แปรผันตรงกับขนาดยาที่ได้รับ  
- Steady-state ภายใน 18 สัปดาห์ 

Metabolism: ยาถูก Catabolize ผ่านวิถีทางที่ไม่จ าเพาะเจาะจง  
Elimination: Half-life 26 วัน 

 

ข้อบ่งใช้ 
(Indications) 

1. melanoma and NSCLC (previously treated) 
2.  NSCLC (previously untreated†) or Urothelial Carcinoma 
3. Hodgkin Lymphoma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

100 mg/4 mL (25 mg/mL) 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emetogenic Potential: Minimal 
Extravasation Potential: Not applicable 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Cardiovascular - Myocarditis (rare) E D 
Dermatological - Other (bullous pemphigoid - rare)  

- Rash, pruritus (11%) (may be severe)  
- Skin hypopigmentation (9%) (vitiligo in 

melanoma) 

E 
E 
E 

General - Edema (1%)  
- Fatigue (14%)  
- Fever, chills (4%) 

E 
E 
E 

Gastrointestinal - Abdominal pain (1%)  
- Anorexia, weight loss (12%)  
- Constipation (3%)  
- Diarrhea (7%) (1% severe colitis)  
- Mucositis (3%)  
- Nausea, vomiting (10%) 

E 
E 
E 
E 
E 
I E 

Hematological - Anemia (4%)  
- Hemolytic anemia (rare)  
- Thrombocytopenia (rare may be severe) 

E 
E  
E 

Hepatobiliary - ↑ LFTs (4%) (1% immune-
mediated hepatitis) Pancreatitis (rare)  

- Veno-occlusive disease (9%)  
- (in Hodgkin patients who received 

ASCT after pembrolizumab) 

L  
 
E  
D 

Metabolic /  
Endocrine 

- Adrenal insufficiency (rare)  
- Hyperglycemia (2%)  

(grade 3 or 4, including type 1 DM) 
- Hyperthyroidism (4%)  
- Hypopituitarism (1%) (immune-

mediated  
- hypophysitis 1%)  
- Hypothyroidism (7%) 

E 
E 
 
E 
E 
 
E 

Hypersensitivity - Infusion related reaction (3%) (may be
 severe) 

I E 

Musculoskeletal - Musculoskeletal pain (5%)  
- (rarely myositis, myasthenia) 

E 

Nervous System - System Encephalitis (rare)  
- Guillain-Barre syndrome (rare) 

E 
E 

Ophthalmic - Cataract (rare)  
- Eye disorders (2%) (includes visual imp

airment; rarely uveitis) 

D 
E 
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อาการไม่พึงประสงค์ 
(Adverse reactions) 

 
 

Organ site Side effect* (%) Onset** 
Renal - Nephritis (autoimmune; rare)  

- Nephrotoxicity (rare) 
E 
D 

Respiratory - Cough, dyspnea (3%)  
- Pneumonitis (4%) 

E  
E D 

Vascular - Vasculitis (rare) E 
           * "Rare" หมายถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ < 1% ของ incidence 
  ** I = immediate (onset ตั้งแต ่ช่ัวโมง หรือ วัน) 
     E = early (วัน ถึง สัปดาห์) 
     D = delayed (สัปดาห์ ถึง เดอืน) 
     L = late (เดือน ถึง ปี)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดยา: หลีกเลี่ยงการใช้ยา corticosteroids หรือ immunesuppressant  
ก่อนการรักษาด้วยยา Pembrolizumab  

Indication Dose  
melanoma and NSCLC  
(previously treated) 

2 mg/kg ให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดด าเป็น
เวลานาน 30 นาที ให้ยาทุก 3 สัปดาห์ จนกว่าจะมี
การก าเริบของโรคหรือเกิดพิษท่ีไมส่ามารถทนได้  

 NSCLC  
(previously untreated†)  
or Urothelial Carcinoma 

200 mg ให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดด าเป็น
เวลานาน 30 นาที ให้ยาทุก 3 สัปดาห์ จนกว่าจะมี
การก าเริบของโรคหรือเกิดพิษท่ีไมส่ามารถทนได้ กรณี
ที่ผู้ป่วยไมม่ีการก าเริบของโรคให้ยาต่อเนื่องนานกว่า 
24 เดือน  

Hodgkin Lymphoma 200 mg ให้โดยการหยดเข้าหลอดเลือดด าเป็น
เวลานาน 30 นาท ีให้ยาทุก 3 สัปดาห์ จนกว่าจะมี
การก าเริบของโรคหรือเกิดพิษท่ีไมส่ามารถทนได ้

Note: พบการตอบสนองที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบปกติ (atypical responses) กล่าวคือ
ขนาดเนื้องอกโตขึ้นช่ัวคราวตอนเริ่มต้นหรือมีรอยโรคใหม่ขนาดเล็กเกิดขึ้นภายในช่วง
เดือนแรก ๆ แต่ขนาดเนื้องอกลดลงในช่วงเวลาต่อมา ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางคลินิกท่ีคงที่
และมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงถึงการก าเริบของโรคควรไดร้ับการรกัษาจนกว่าจ าด้รับ
การยืนยันว่ามีการก าเริบโรคจริง †Health Canada approved dosing.  
NDFP funding available as 2 mg/kg IV q3w  

 
ขนาดยาในกรณีที่เกิดความเป็นพิษ 

Toxicity Severity Action 
Colitis 
 

Grade 2 หรือ 3 1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids*** 
3. พิจารณาเริ่มยาใหม่เมื่อ ≤ grade 
1  

Grade 4  
 

1. หยุดยาชั่วคราวจนกว่า 
≤ grade 2* 
2. ให้ยา corticosteroids*** 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toxicity Severity Action 
Hypophysitis  Symptomatic 1. หยุดยาชั่วคราว 

2. ให้ยา corticosteroids*** และ
ฮอร์โมนทดแทน 

Diabetes type 1 Severe hyperglycemia ห
รือภาวะ ketoacidosis 

1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา insulin  
ไม่มีข้อบ่งใช้ยา steroids*** ในการ
รักษาภาวะดังกล่าว 

Hyperthyroidism Grade 3 หรือ 4 พิจารณาหยุดยาชั่วคราวหรือถาวร 
ไม่มีข้อบ่งใช้ยา steroids*** ในการ
รักษาภาวะดังกล่าว 

Hypothyroidism Isolated, any  
grade  

1. สามารถใช้ยาต่อได้ 
2. ให้ฮอร์โมนทดแทน ไม่มีข้อบ่งใช้
ยา steroids*** ในการรักษาภาวะ
ดังกล่าว 

Infusion-
related reaction 
 

Grade 2  1. สามารถใช้ยาต่อได้ 
2. ติดตามภาวะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
3. ให้ยา premedication   
ก่อนการบริหารยา ได้แก่ 
antipyretic และantihistamine 

Grade 3 หรือ 4 1. หยุดยา 
2. ให้การรักษาภาวะดังกล่าว  

Nephritis / increase
d creatinine  
 

Grade 2 ร่วมกับ  
SrCr > 1.5 to ≤ 3 x ULN 

1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids***  

Grade 3 หรือ 4  
ร่วมกับ SrCr>3xULN 

1. หยุดยา 
2. ให้ยา corticosteroids***  

Pneumonitis Grade 2 1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids***  

Grade 3 หรือ 4  
หรือ recurrent Grade 2 

1. หยุดยาถาวร 
2. ให้ยา corticosteroids***  
 

Hepatitis Grade 2 AST/ALT  
หรือ Grade 
1 หรือ 2 bilirubin 

1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids*** 

Grade  3 หรือ 4 
(กรณ ีG2 ร่วมกับ liver 
metastases  
มากกว่า 50% เป็นเวลานาน
กว่า 1  
สัปดาห์ต้นไป) 
 
 
 
 
 

1. หยุดยา 
2. ให้ยา corticosteroids*** 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toxicity Severity Action 
Skin reactions Grade 3 หรือ suspected 

Stevens-
Johnson Syndrome 
(SJS) /Toxic Epidermal 
Necrolysis (TEN)  

1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids*** 
(** หรือ *** ขึ้นกับระดับความ
รุนแรง)  

Grade 4 หรือ 
confirmed SJS or TEN 

1. หยุดยา 
2. ให้ยา corticosteroids*** 

Hematological  
toxicity 

Grade 4  
(Hodgkin Lymphoma  
patients only) 

หยุดยาชั่วคราว 

Other treatment-
related  

Grade 3 1. หยุดยาชั่วคราว 
2. ให้ยา corticosteroids*** 

Grade 4  1. หยุดยาถาวร 
2. ให้ยา corticosteroids*** 

Second episode  
of any severe 
treatment-
related toxicity 

Grade 3 
 

หยุดยา 

Inability to  
reduce steroids  
used for toxicity to
 ≤ 10 mg 
prednisone equival
ent/day 
within 12 weeks 
Any toxicity that h
as not recovered  
to ≤ grade 1  
within 12 weeks 

n/a 

 
หมาเหตุ:  

- *หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ≤ grade 1 กรณีมีสาเหตุมาจากยา กรณีความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบต่อมไร้ท่อ หยุดยาชั่วคราวจนกว่า ≤ grade 2 และตอบสนองต่อการรักษาด้วย
ฮอร์โมนทดแทน หยุดยาถาวรกรณีท่ีขนาดยา corticosteroid ไม่สามารถลดได้ถึง 
10 mg prednisone equivalent/ day ภายใน 12 สัปดาห์  

- ** 0.5-1 mg/kg/day จนกว่า ≤ grade 1 และเริ่มลดขนาดยาลงต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 1 
เดือน กรณีไม่ตอบสนองให้พิจารณาปรับเพ่ิมขนาดยาเป็น 1-2 mg/kg/day 

- *** 1-2 mg/kg/day จนกว่า ≤ grade 1 และเริ่มลดขนาดยาลงต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 1 
เดือน 
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ขนาดการใช้  
(Dosage) 

การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง: 
Hepatic Impairment Dose  

Mild (bilirubin ≤ 1-1.5 x ULN and any AST OR AST > ULN) No change 
Moderate (bilirubin 1.5-3 x ULN and any AST) 
Severe (bilirubin > 3 x ULN and any AST) 

No data 
 

 
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของไตบกพร่อง: 

Renal impairment atezolizumab dose 
CrCl 89-60  No dosage adjustment  
CrCl 59 - 30   No dosage adjustment  
CrCl < 30 No data 

*ใช้สูตร MDRD formula ในการค านวณ 
 
ขนาดยาในผู้สูงอายุ: ไม่แนะน าการปรับขนาดยา เนื่องจากประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปไม่แตกต่างกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 
(ขาดข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วย Hodgkin lymphoma) 
 
ขนาดยาในเด็ก: ยังใม่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาใน
ผู้ป่วยเด็ก  

แนวทางการใช้ยา 
(Administration 

guidelines) 

- เจือจางยาด้วย SWFI  แกว่งผสมให้ละลาย นานกว่า 5 นาที จนไม่มีฟอง
เกิดข้ึน ห้ามเขย่าขวดยา 

- ผสมด้วย 0.9% saline หรือ D5W เพ่ือเตรียมสารละลายเจือจางท่ีมีความ
เข้มข้นสูงสุดที่ 1 - 10 mg/ml ผสมสารละลายเจือจางโดยพลิกถุงกลับไป
กลับมา  

- ให้สารละลายโดยการหยดเข้าหลอดเลือดด านานกว่า 30 นาที โดยการใช้ตัว
กรองที่มาพร้อมกับเวชภัณฑ์หรือที่ใส่เพ่ิมเข้าไปซึ่งมีขนาดรูพรุน 0.2-5 
ไมโครเมตร จับกับโปรตีนน้อย ไม่มีสารก่อไข้และปราศจากเชื้อ  

- ห้ามให้ยาร่วมกับยาอ่ืนโดยใช้สายส าหรับหยดยาเดียวกัน 

ข้อห้ามใช้ 
(Contraindication) 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ (hypersensitivity) ต่อยาหรือส่วนประกอบในต ารับ 
- ผู้ป่วยที่มีการด าเนินของโรคติดเชื้อ โรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรค 

ต่างๆ อันเป็นสาเหตุในการรับยากดภูมิคุ้มกัน  
- ผู้ป่วยที่มีประวัติเกิดอาหารไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงจากยา ipilimumab

เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่คัดออกจากการศึกษา  
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ข้อควรระวัง 
(Warning/Precaution) 

     ยา Pembrolizumab มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกัน 
ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในหลายอวัยวะ ได้แก่ ปอดอักเสบ ล าไส้
อักเสบ ตับอักเสบ ไตอักเสบ ระบบต่อมไร้ท่อ ควรติดตามภาวะดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิดและระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดภาวะดังกล่าวก่อนหน้ารับ
การรักษา ได้แก่ ผู้ป่วย colitis การท างานของตับบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีความ
ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ร ะบ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ  ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ  แ ล ะผู้ ที่ มี ส ภ า ว ะ 
ECOG  ≥ 2 เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่คัดออกจากการศึกษา 

หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
(Pregnancy and 

Lactation) 

Genotoxicity: Unknown  
Fetotoxicity: Probable  
Embryotoxicity: Probable  
Excretion into breast milk: Unknown  
     ไม่แนะน าการใช้ยา Pembrolizumab ในสตีมีครรภ์ ควรคุมก าเนิดในทั้ง
สองเพศในระหว่างการรักษาและอย่างน้อย 4 เดือน หลังจากท่ีหยุดยา  

อันตรกริยาระหว่างยา        
(Drug-Interaction) 

- ยา Pembrolizumab ถูกก าจัดออกจากระบบไหลเวียนเลือดผ่านทาง 
catabolism จึงคาดว่าไม่มีการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวกับ 
metabolism และ enzyme ต่าง ๆ   

- หลีกเลี่ยงการใช้ยา corticosteroids หรือยากดภูมิคุ้มกันอ่ืน ๆ ก่อนการ
รักษาด้วยยา Pembrolizumab เนื่องจากมีผลรบกวนเภสัชพลศาสตร์และ
ประสิทธิผลของยา อย่างไรก็ตามสามารถใช้ได้ในขณะรักษาเพ่ือรักษาอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดผ่านระบบภูมิคุ้มกันได้  

การตรวจติดตาม 
ทางคลินิก 

 (Clinical Monitoring) 

 
Monitor Type Monitor Frequency 

Blood glucose Baseline, at each visit and as 
clinically indicated 

Electrolytes Baseline, at each visit and as 
clinically indicated 

Thyroid function tests Baseline, periodic and as clinically 
indicated 

Liver function tests Baseline, at each visit and as clinically  
Indicated,frequent with Severe toxicity 

Renal function tests Baseline, at each visit and as clinically  
indicated; frequent with 
severe toxicity 

CBC 
(for Hodgkin lymphoma patients) 

Baseline and before each dose 

Clinical toxicity assessment for  
infusion-related and immune-
mediated reactions, ocular,  
endocrine, skin, GI and  
respiratory toxicity 

At each visit 
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การเก็บรักษายา/ 
ความคงตัว 

(Storage/stability) 

- เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามแช่แข็งและเขย่า เก็บพ้นแสง 
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเจือจางแล้วทันที หรืออาจเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็น

เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง เก็บในตู้เย็นความคงตัวเป็น 24 ชั่วโมง หลังจากการ
เจือจางยา  
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