
ยาตีกนัในผูป่้วยโรคมะเรง็ 

เภสชักร วส ุศภุรตันสิทธิ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 การใชย้ารกัษาโรคมะเรง็นัน้ ขนาดของยาทีใ่ชเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจาก
ขนาดยาทีเ่หมาะสมจะอยูใ่นชว่งแคบๆ กล่าวคอื เมือ่ใชใ้นขนาดตํ่าเกนิไปจะไมใ่หผ้ลในการรกัษา แต่
เมือ่ใชใ้นขนาดสงูเกนิไปกลบัทาํใหเ้กดิอาการขา้งเคยีงมากขึน้และอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติได ้จงึตอ้งมี
วธิกีารคาํนวณขนาดยาโดยอา้งองิตามพืน้ทีผ่วิรา่งกายของผูป้ว่ย (body surface area) มากกวา่ใช้
น้ําหนกัตวั (body weight) เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธก์บัขนาดยาทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสมมากกวา่ 

สาเหตุหน่ึงทีท่าํใหร้ะดบัยาในเลอืดของผูป้ว่ยไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการคอื การเกดิอนัตรกริยิา
ระหวา่งยา (drug-drug interactions) หรอืทีเ่ขา้ใจกนังา่ยๆ วา่ “ยาตกีนั” ซึง่จะเกดิขึน้เมือ่ผูป้ว่ย
รบัประทานหรอืใชย้ารว่มกนัตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปไมว่า่จะดว้ยวธิไีหนกต็าม แลว้ทาํใหผ้ลการรกัษาจากยา
ตวัใดตวัหน่ึงหรอืทัง้หมดดขีึน้หรอืแยล่งกไ็ด ้แต่สว่นใหญ่แลว้ความหมายของอนัตรกริยิาระหวา่งยานัน้
จะใหค้วามหมายไปในเชงิลบ คอื ไมไ่ดผ้ลในการรกัษาจากการใชย้า หรอืเกดิอาการขา้งเคยีงจากยาเพิม่
มากขึน้กไ็ด ้

 ดงันัน้นอกจากผูป้ว่ยจะตอ้งไดร้บัยาตา้นมะเรง็สมํ่าเสมอและเครง่ครดัแลว้ ยงัตอ้งระวงัปญัหา
การเกดิอนัตรกริยิาระหวา่งยาดว้ยเชน่กนั เน่ืองจากยาทีใ่ชร้กัษาอาการทีเ่ป็นรว่มนัน้ อาจเป็นสาเหตุที่
ทาํใหย้าตา้นมะเรง็ไมไ่ดผ้ลหรอืเกดิอาการขา้งเคยีงมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีใ่ชย้าสาํหรบั
รกัษาอาการอื่นๆ เป็นระยะเวลานาน (เกนิ 1 สปัดาห)์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

กลุ่มยา ตวัอย่างคู่ยาท่ีมีผลต่อการรกัษา ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

ยาลดกรด 
(antacids) 

แรธ่าตุอลมูเินียมและแมกนีเซยีมในยา
ลดกรด กบั capecitabine ทาํใหร้ะดบั 
capecitabine ในกระแสเลอืดสงูขึน้ 

อาจเกดิพษิจาก capecitabine 
ไดแ้ก่ โลหติจาง ตดิเชือ้งา่ย 
ทอ้งเสยี เป็นตน้ 

ยาปฏชิวีนะ 
(antibiotics) 

ยากลุ่มเพนิซลิลนิ (penicillins) เชน่ 
penicillin G, penicillin V, ampicillin, 
amoxicillin, cloxacillin และ 
dicloxacillin กบั methotrexate ทาํให้
ระยะเวลาที ่methotrexate อยูใ่น
กระแสเลอืดยาวนานขึน้ 

อาจเกดิพษิจาก methotrexate 
ไดแ้ก่ พษิต่อตบั พษิต่อไต 
เลอืดออกงา่ย เหน็ภาพเบลอ 
เป็นตน้ 

tetracycline, chloramphenicol หรอื
ยาปฏชิวีนะทีส่ามารถฆา่เชือ้ไดห้ลาย
ชนิดทีไ่มด่ดูซมึเขา้สูร่า่งกาย (non-

ไมไ่ดผ้ลการรกัษาจาก 
methotrexate 



absorbable broad spectrum 
antibiotics) กบั methotrexate  ทาํให้
ระดบั methotrexate ในกระแสเลอืด
ลดลง 

ยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด  
(anticoagulants) 

warfarin กบั capecitabine  ผูป้ว่ยมโีอกาสเกดิลิม่เลอืด
มากกวา่ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั warfarin 
เพยีงอยา่งเดยีว 

ยาตา้นอาเจยีน 
(anti-emetics) 

ondansetron กบั cisplatin หรอื 
cyclophosphamide ทาํใหร้ะดบั 
cisplatin หรอื cyclophosphamide ใน
กระแสเลอืดลดลง 

ไมไ่ดผ้ลการรกัษาจาก cisplatin 
หรอื cyclophosphamide 

ยาฆา่เชือ้รากลุ่มเอโซล 
(azole antifungal agents) 

ketoconazole หรอื itraconazole กบั 
irinotecan ทาํใหร้ะยะเวลาที ่
irinotecan อยูใ่นกระแสเลอืดยาวนาน
ขึน้ 

อาจเกดิพษิจาก irinotecan 
ไดแ้ก่ โลหติจาง ตดิเชือ้งา่ย มี
แผลแลว้เลอืดหยดุไหลชา้ พษิต่อ
ตบั ปวดเมือ่ย เป็นตน้ 

ยาตา้น HIV กลุ่มยบัยัง้โป
รตเิอส  
(protease inhibitors) 

delavirdine หรอื saquinavir กบั 
paclitaxel ทาํใหร้ะยะเวลาที ่paclitaxel 
อยูใ่นกระแสเลอืดยาวนานขึน้ 

อาจเกดิพษิจาก paclitaxel ไดแ้ก่ 
โลหติจาง ตดิเชือ้งา่ย พษิต่อตบั 
คลื่นไสอ้าเจยีน ปวดเมือ่ย เป็น
ตน้ 

ยาสเตยีรอยด ์
(corticosteroids) 

สเตยีรอยด ์กบั aldesleukin ทาํใหฤ้ทธิ ์
การตา้นมะเรง็ของ aldesleukin ลดลง 

ไมไ่ดผ้ลการรกัษาจาก 
aldesleukin 

สมนุไพรบางชนิด 
(herbal medicines) 

St. John’s wort (นิยมใชค้ลายกงัวล) 
กบั imatinib หรอื irinotecan ทาํให้
ระดบั imatinib หรอื irinotecan ใน
กระแสเลอืดลดลง 

ไมไ่ดผ้ลการรกัษาจาก imatinib 
หรอื irinotecan  

ยาตา้นการอกัเสบทีไ่มใ่ช ่
สเตยีรอยด ์
(NSAIDs) 

ยาตา้นการอกัเสบทีไ่มใ่ชส้เตยีรอยด์
ขดัขวางการขบัออกของ methotrexate 
ทีไ่ต ทาํใหร้ะยะเวลาที ่methotrexate 
อยูใ่นกระแสเลอืดยาวนานขึน้ 

อาจเกดิพษิจาก methotrexate 
ไดแ้ก่ พษิต่อตบั พษิต่อไต 
เลอืดออกงา่ย เหน็ภาพเบลอ 
เป็นตน้ 

ยากนัชกั 
(anticonvulsants) 

carbamazepine, phenobarbital หรอื 
phenytoin กบั irinotecan ทาํใหร้ะดบั 
irinotecan ในกระแสเลอืดลดลง 

ไมไ่ดผ้ลการรกัษาจาก 
irinotecan 

 



ขอ้มลูขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งยาบางชนิดทีอ่าจเกดิอนัตรกริยิาระหวา่งยาไดเ้ทา่นัน้ การใชย้า
ใหเ้กดิประสทิธผิล ในการรกัษาและป้องกนัอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า ควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 
เชน่ แพทย ์หรอืเภสชักร  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชย้ากบัทา่นเอง และอยา่ลมืวา่ “มีปัญหา
เร่ืองยา ปรึกษาเภสชักรนะครบั” 

เอกสารอ้างอิง 

1) Scripture CD, Figg WD. Drug interactions in cancer therapy. Nat Rev Cancer 
2006;6(7):546-58. 

2) Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana 
University School of Medicine (2007). 
http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.aspx. Accessed 12/06/2013. 


