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บทคัดยอ 

 

 paclitaxel เปนยาเคมีบําบัดที่มีการใชอยางแพรหลายในปจจุบันทั้งการใชเปนยาอันดับแรก      

(first-line drug) และยาที่ใชในการรักษากรณีที่กลับเปนซ้ําของมะเร็งในหลายสวนของรางกาย ผลขางเคียง

จากการใช paclitaxel ไดแก ผลขางเคียงตอระบบประสาท การกดไขกระดูก ผมรวง ผลขางเคียงตอหัวใจ   

แตผลขางเคียงที่พบมากที่สุดในการใช paclitaxel คือ การเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions: 

HSRs) จากขอมูลรายงานการเกิดภาวะภูมิไวเกินของผูปวยที่รับยา paclitaxel โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ป 

พ.ศ. 2554-2556 พบวา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนซึ่งสงผลตอการวางแผนการรักษาของแพทย และประสิทธิผลการ

รักษาของยาเคมีบําบัด การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบาดวิทยาของการเกิดภาวะภูมิไวเกิน และ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด paclitaxel โดยวิจัยทาง

ระบาดวิทยารูปแบบ Retrospective cohort study ศึกษาขอมูลยอนหลังการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใช

ยา paclitaxel ในผูปวยมะเร็งรายใหมที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ในระหวางปงบประมาณ 

2556 ถึง ปงบประมาณ 2558 (ระหวาง 1 ตุลาคม 2555 ถึง30 กันยายน 2558) ผลการศึกษาพบวา ในผูปวย

มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด paclitaxel 640 ราย เกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel จํานวน 29 ราย 

คิดเปนรอยละ 4.53 สวนใหญพบความรุนแรงระดับ 2 รอยละ 72.41 และเกิดภาวะภูมิไวเกินในรอบที่ 1 ของ

การใหยา คิดเปนรอยละ 62.07  และเกิดภายใน 0-15 นาที ภายหลังจากที่เริ่มใหยาทางหลอดเลือดดํารอยละ 

68.96 จากการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา หากผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งแรกแลวมีโอกาสรอยละ 44.65 ที่

จะเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําในครั้งที่ 2 (p-value < 0.001) และหากผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งที่ 2 แลวพบวา 

มีโอกาสมากกวารอยละ 50 ที่จะเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําใน  ครั้งที่ 3 (p-value < 0.001) ซึ่งช้ีใหเห็นวาผูปวย

มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด paclitaxel โดยเฉพาะในการบริหารยาในรอบที่ 1 และ 2 ของการใหยา และผูปวย

ที่มีประวัติการเกิดภาวะภูมิไวเกิน บุคลากรทางการแพทยตองเฝาระวังอยางใกลชิดในชวง 15 นาทีแรก และ

ตลอดการบริหารยาเคมีบําบัด รวมถึงการใหยาเพื่อปองกันและรักษาภาวะภูมิไวเกินไดอยางทันทวงที เพื่อให



 

 

สามารถดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพและผูปวยมะเร็งมีความปลอดภัยจากการไดรับยาเคมีบําบัดทาง

หลอดเลือดดํา 

คําสําคัญ:  ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions: HSRs)  ยาpaclitaxel 

บทนํา 

ปจจุบันการรักษามะเร็งมีหลายวิธี  ไดแก การผาตัด การฉายรังสี การใหยาเคมีบําบัด ซึ่งยาเคมีบําบัดถูก

ใชเปนหลักในการรักษาของโรคมะเร็งหลายชนิด 1 ยาเคมีบําบัดมีกลไกที่สําคัญคือ การยับย้ังการสรางโปรตีน 

(inhibition of protein synthesis) และยับย้ังการแบงตัวของเซลลมะเร็ง (inhibition of cell-cycle)  โดยอาการ

ไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัดที่พบบอย ไดแก คลื่นไสอาเจียน ไขหนาวสั่น เพลียออนแรง ผมรวง การกดไขกระดูก 

และมีความเปนพิษโดยอาจเกิดตออวัยวะสําคัญของรางกายและกอใหเกิดภาวะภูมิไวเกิน hypersensitivity 

reactions (HSRs)2 จากสถิติโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พบวา ยา paclitaxel  เกิดอุบัติการณเปนอันดับหน่ึง 

รองลงมาไดแก docetaxel และ fluorouracil ตามลําดับ (อัตราอุบัติการณ 46.47 25.64 และ 14.28 ตอประชากร

พันคนตามลําดับ)3 paclitaxel เปนยาเคมีบําบัดที่มีการใชอยางแพรหลายในปจจุบันทั้งการใชเปนยาอันดับแรก 

(first-line drug) และยาที่ใชในการรักษากรณีที่กลับเปนซ้ําของมะเร็งในหลายสวนของรางกาย ซึ่งผลขางเคียงจากการ

ใช paclitaxel มีหลายประการ อาทิเชน ผลขางเคียงตอระบบประสาท การกดไขกระดูก ผมรวง ผลขางเคียงตอหัวใจ 

แตผลขางเคียงที่พบมากที่สุด ในการใช paclitaxel คือ การเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions: 

HSRs)4-5 และต้ังแตป พ.ศ.2554-2556  จากขอมูลรายงานการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions: 

HSRs) ของผูปวยที่รับยา paclitaxel โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง พบการเกิดภาวะ ภูมิไวเกินจากยาpaclitaxel           

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน รอยละ 1.1, 0, 3.41 ตามลําดับ6  ซึ่งอาการตางๆที่เกิดข้ึนลวนสงผลตอการวางแผนการรักษามะเรง็

ของแพทย และประสิทธิผลการรักษาของยาเคมีบําบัด แตยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบทางดานระบาดวิทยาของ

การเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบําบัดดังกลาวในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระบาด

วิทยาของการเกิดภาวะภูมิไวเกินและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมี

บําบัด paclitaxel ในโรงพยาบาลมะเร็งลําปางป 2556-2558 เพื่อใชเปนขอมูลในการเฝาระวังภาวะภูมิไวเกินในผูปวยที่

ไดรับยา paclitaxel และพัฒนาแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคมะเร็ง 

วิธีการ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยทางระบาดวิทยารูปแบบ Retrospective cohort study เปนการศึกษา

ขอมูลยอนหลังของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ในผูปวยมะเร็งรายใหมที่มารับบริการใน

โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ในระหวางปงบประมาณ 2556 ถึง ปงบประมาณ 2558  (ระหวาง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 

กันยายน 2558) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 



 

 

for Windows) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และหาคาความสัมพันธของตัวแปรดวยสถิติ 

Chi-square test และ Spearman Rank Correlation analysis 

เกณฑการคัดเขา 

 1. ผูปวยมะเร็งรายใหมทุกรายที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด paclitaxel 

 2. ผูปวยมะเร็งกลับเปนซ้ําที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด paclitaxel 

     เกณฑการคัดออก 

 ผูปวยที่มีขอมูลตามแบบบันทึกขอมูลในฐานขอมูลของโรงพยาบาลไมครบถวน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานผูปวย ประกอบดวย 

1. แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) 

จากการทบทวนเวชระเบียนของผูปวย 

2. แบบบันทึกขอมูลทางคลินิกและการรักษา ไดแก โรคประจําตัว ประวัติการแพยา ประวัติ

การแพอาหารทะเลและอาหารที่มีไอโอดีน การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ระยะของโรค (stage) สูตรยาเคมีบําบัดที่

ไดรับ (regimen) จากการทบทวนเวชระเบียนของผูปวย 

 สวนที่  2 แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย ขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel  ระดับ

ความรุนแรง รอบของการใหยาที่เกิดภาวะภูมิไวเกิน และระยะเวลาที่เกิดอาการหลังไดรับยา 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา จํานวน 640 ราย สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 

63.59 กลุมอายุระหวาง 50 – 59 ป รอยละ 39.06 อายุเฉลี่ย 55 ป อายุนอยสุด 23 ป อายุมากที่สุด 90 ป 

ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติมากที่สุด รอยละ 46.56 ไมมีโรคประจําตัวรอยละ 55.16 สวนมากปฏิเสธการแพ

ยา รอยละ 92.34 และปฏิเสธการแพอาหารทะเลและอาหารที่มีไอโอดีน รอยละ 96.72 

ตารางท่ี 1 ขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel (N = 640) 

  ขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกิน           จํานวน (ราย)  รอยละ  

  

 การเกิดภาวะภูมิไวเกิน 

  ไมเกิดภาวะภูมิไวเกิน    611  95.47 

  เกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งที่ 1    29    4.53 



 

 

   ไมเกิดภาวะภูมิไวเกินซํ้า   21  72.41 

   เกิดภาวะภูมิไวเกินซํ้า 2 ครั้ง   6  20.69 

   เกิดภาวะภูมิไวเกินซํ้า 3 ครั้ง   2    6.9 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลระดับความรุนแรง รอบของการใหยา และระยะเวลาของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา 

paclitaxel (N = 29) 

  ขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกิน      จํานวน(ราย)  รอยละ  

  ระดับความรุนแรง 

   Grade 1      5  17.24 

   Grade 2     21  72.41  

   Grade 3      2     6.9 

   Grade 4      1    3.45 

   

  รอบของการใหยาที่เกิดภาวะภูมิไวเกิน (cycle) 

   รอบที่ 1     18  62.07 

   รอบที่ 2      7  24.14 

   อ่ืนๆ      4  13.79 

  ระยะเวลาที่เกิดอาการหลังไดรับยา 

   0--15   นาที    20  68.96 

   16- 30 นาที     3  10.34 

   31-45  นาที     3  10.34 

   46-60   นาที     1     3.45 

   มากกวา 60 นาที     2    6.91 

จากตารางที่ 1 ขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  

640 ราย พบผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel จํานวน 29 ราย  คิดเปนอุบัติการณของการ

เกิดภาวะภูมิไวเกิน รอยละ 4.53 และตารางที่ 2 ขอมูลระดับความรุนแรง รอบของการใหยา และระยะเวลาของการ

เกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ระดับความรุนแรงระดับ 2 รอยละ 72.41 และการเกิด 

hypersensitivity reactions (HSRs) พบในรอบที่ 1 ของการใหยารอยละ 62.07 สวนการเกิดภาวะภูมิไวเกิน

จากการใชยา paclitaxel พบวา เกิดภายใน 0-15 นาทีภายหลังจากที่เริ่มใหยาทางหลอดเลือดดํา รอยละ 

68.96 เวลานอยที่สุดที่เกิดภาวะภูมิไวเกิน 3 นาที เวลามากที่สุด 4 วัน หลังจากที่เริ่มใหยา 



 

 

 ตารางท่ี  3 การวิเคราะหสหสัมพันธของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel 

การเกิดภาวะภูมิไวเกิน(HSRs)  HSRs คร้ังท่ี 1 

(N=21) 

HSRs ซ้ําคร้ังท่ี 2 (N=6) HSRs ซ้ําคร้ังท่ี 3 (N=2) 

HSRs ครั้งที่ 1(N=21) * * * 

HSRs ซํ้าครั้งที่2(N=6) 44.65 (p < 0.001) * * 

HSRs ซํ้าครั้งที่ 3(N=2) * 57.55 (p < 0.001) * 

    หมายเหตุ * หมายถึง ไมเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel  

จากตารางที่  3 เปนขอมูลของผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel จํานวน 29 ราย 

และวิเคราะหสหสัมพันธของการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ในแตละครั้ง พบวาการมีประวัติ

การเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ในครั้งแรกมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําใน  

ครั้งที่ 2 โดยหากผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งแรกแลวพบวา มีโอกาสรอยละ 44.65 ที่จะเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ํา

ในครั้งที่ 2 (p-value < 0.001) และการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel ซ้ําในครั้งที่ 2 มี

ความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําครั้งที่ 3 โดยพบวาหากผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งที่ 2 แลวพบวา 

มีโอกาส รอยละ 57.55 ที่จะเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําในครั้งที่ 3 (p-value < 0.001) 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

การศึกษาพบวาผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel จํานวน 29 ราย คิดเปนอุบัติการณ

ของการเกิดภาวะภูมิไวเกิน รอยละ 4.53 สวนใหญพบความรุนแรงระดับ 2 รอยละ 72.41 และการเกิด 

hypersensitivity reactions (HSRs) พบในรอบที่ 1 ของการใหยารอยละ 62.07 สวนการเกิดภาวะภูมิไวเกิน

จากการใชยา paclitaxel พบวาเกิดภายใน 0-15 นาทีภายหลังจากที่เริ่มใหยา รอยละ 68.96 เวลานอยที่สุดที่

เกิดภาวะภูมิไวเกินประมาณ 3 นาที เวลามากที่สุด 4 วัน ภายหลังจากที่เริ่มใหยาทางหลอดเลือดดําสอดคลอง

กับการศึกษาของสุจิรา ฟุงเฟอง และคณะ7 พบการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยา paclitaxel ในผูปวยมะเร็งที่มีมา

รับบริการที่แผนกผูปวยนอกเคมีบําบัดและหอผูปวยใน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พบการเกิดภาวะภูมิไวเกิน

จากยา paclitaxel รอยละ 6.69     (14 ราย จากผูปวย 209 ราย) และ จากผลการศึกษาของ Boulanger.J 

และคณะ8 พบวาการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions: HSRs) จากยา paclitaxel เกิดข้ึน

ในชวง 3-15 นาทีแรกหลังการบริหารยา และสวนใหญจะพบผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกินในการรับยาเคมีบําบัด 

paclitaxel ในครั้งแรกหรือครั้งที่สองของการรักษา  

การมีประวัติการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยา paclitaxel มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไว

เกินในการใหยาครั้งตอมา พบวาในผูปวยที่เกิดภาวะภูมิไวเกินครั้งแรกแลวมีโอกาสรอยละ 44.65 ที่จะเกิด

ภาวะภูมิไวเกินซ้ําในครั้งที่ 2 (p-value < 0.001) และในผูปวยเกิดภาวะภูมิไวเกิน  ครั้งที่ 2 แลวพบวามีโอกาส 



 

 

รอยละ 57.55 ที่จะเกิดภาวะภูมิไวเกินซ้ําในครั้งที่ 3 (p-value < 0.001)สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Wendy H. Vogel9 พบวา การมีประวัติการไดรับยาเคมีบําบัด และมีประวัติการเกิดภาวะภูมิไวเกินของรางกาย

ตอยาเคมีบําบัดในครั้งกอนเปนปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผูปวยที่ไดรับยาเคมี

บําบัดในครั้งถัดไป และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Toshiaki Sendo และคณะ10 พบวาการมีประวัติการ

เกิดภาวะภูมิไวเกินเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะภูมิไวเกินในผูปวยที่ไดรับยา paclitaxel  ในครั้งถัดไป 

เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ีศึกษาในผูปวยมะเร็งรายใหมที่ไดรับยา paclitaxel และผูปวยสวนใหญไมมีประวัติ

โรคระบบทางเดินหายใจ อายุสวนใหญอยูในชวงนอยกวา 60 ป และสวนมากมีดัชนีมวลกายนอยกวา 25 

kg/m2 จึงอาจทําใหไดผลการศึกษาที่ไดแตกตางจากการศึกษาที่ศึกษามากอนหนาน้ีและในอนาคตหากสามารถ

ทําได อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในประชากรที่มีขนาดใหญข้ึนตอไป 

ขอเสนอแนะ 

ดานนโยบายและการบริหารงาน 

1. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแลรักษา การเฝาระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกิน

จากการใชยาเคมีบําบัดต้ังแต การปองกัน การเฝาระวัง การรักษาและการติดตามอาการผูปวยโดยเฉพาะ

พยาบาลเคมีบําบัด และพยาบาลประจําหอผูปวย  

2. พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลการเกิดภาวะภูมิไวเกินในระบบเวชระเบียนของผูปวย และในแบบ

รายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพใหมีขอมูลครบถวนสมบูรณ 

ดานบริการ 

1. พัฒนาระบบการเฝาระวังการเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบําบัด paclitaxel ของโรงพยาบาล 

2. พัฒนาระบบบริการและการดูแลผูปวยที่ไดรับยา paclitaxel ในโรงพยาบาลเครือขาย 12 จังหวัด

ภาคเหนือใหมีประสิทธิภาพ 

ดานวิชาการ 

1. จัดทําแนวทางปฏิบัติการเฝาระวังภาวะภูมิไวเกินจากยา paclitaxel ในผูปวยมะเร็ง และพัฒนา

ระบบการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคมะเร็ง 

2. การใหความรูและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูและเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรทาง

การแพทย พรอมกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  

3. เปนแนวทางและตัวอยางการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะภูมิไวเกิน เชน การศึกษาการ

เกิดภาวะภูมิไวเกินจากการใชยาเคมีบําบัดรายการอื่นๆ  การศึกษาการใหยาปองกันการเกิดภาวะ

ภูมิไวเกินจากยา paclitaxel  
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