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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็ นวิธีบาํ บัดทดแทนไตของโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายที่
สําคัญวิธีหนึ่ ง ที่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ
มากที่สุด(1) จากข้อมูลสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยในปี พ .ศ . 2552 มีผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัด
ทดแทนไตสู งถึง 552.8 คนต่อประชากรล้านคน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีผปู ้ ่ วยได้รับการ
บําบัดทดแทนไต 496.93 คนต่อประชากรล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2552 มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการบําบัด
ทดแทนไตด้วยวิธีการปลูกถ่ายไตสู งถึง 2,923 คน (คิดเป็ น 46.0 คนต่อประชากรล้านคน) และมี
อุบตั ิการณ์การปลูกถ่ายไตมากถึง 308 คน (คิดเป็ น 4.84 คนต่อประชากรล้านคน)(2) ผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไตต้อ งได้รั บ ยากดภู มิ คุ ้ม กัน หลัง ปลู ก ถ่ า ยไต เพื่ อ ป้ องกัน ปฏิ กิ ริ ย าปฎิ เ สธอวัย วะ (allograft
rejection) ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ ต่างกัน 2-3 ชนิ ดร่ วมกัน เช่น tacrolimus, cyclosporine, sirolimus,
everolimus, mycophenolate mofetil, azathioprine และ corticosteroids
Tacrolimus เป็ นยากดภูมิคุม้ กันที่ใช้เพื่อป้ องกันการปฏิเสธไตที่ปลูกถ่าย (primary
therapy) และใช้รักษาการปฏิเสธไต (rescue therapy)(3-5) ตามแนวทางของ Kidney Disease
Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical practice guideline for the care of kidney
transplant recipients พ.ศ. 2552(5) แนะนํายา tacrolimus เป็ นยาอันดับแรกของกลุ่มยา calcineurin
inhibitor ใช้ร่วมกับยากลุ่ม antiproliferative agent (เช่น mycophenolate และ azathioprine) และ
corticosteroids โดยเริ่ มให้ยาก่อน หรื อในเวลาผ่าตัดปลูกถ่ายไตทันที และในระยะแรกหลังปลูกถ่าย
ไต ควรได้รับขนาดยา tacrolimus ที่สูงกว่าในระยะหลัง เนื่องจากมีอตั รา acute rejection สูงในระยะ
3 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายไต
Tacrolimus มีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic window) มีเภสัชจลนศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปรแตกต่างกันมากทั้งภายในบุคคลและระหว่างบุคคล (high intra and interindividual
pharmacokinetic variability)(6-9) การให้ยาในขนาดเดียวกันอาจให้ความเข้มข้นของยาในเลือดที่
ต่างกัน ดังนั้นจึงควรติดตามความเข้มข้นของยาผูป้ ่ วยเฉพาะราย เพื่อปรับขนาดยาให้มีระดับยาใน
เลือดที่เหมาะสมตามเป้ าหมายการรักษา
ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus ที่แตกต่างกันของผูป้ ่ วย
อาจเนื่ องมาจากปั จจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยา และภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยหลังปลูกถ่ายไต
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tacrolimus มี absolute bioavailability (F) ร้อยละ 25 และอยูใ่ นช่วงกว้างร้อยละ 4-93(10) ยามีการจับ
กับโปรตีนในเลือดสู ง ร้อยละ 99 เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้ง่าย และยาถูกเมแทบอไลต์ที่ตบั เป็ น
หลักด้วยเอนไซม์ CYP3A4 และ CYP3A5 และเป็ น substrate ของ P-glycoprotein ที่บริ เวณลําไส้
เล็ก ซึ่ งมีผลของ genetic polymorphisms เข้ามาเกี่ ยวข้อง(9, 11) และผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น ภาวะโลหิ ตจาง acute rejection การทํางานของไต หรื อตับบกพร่ อง
และมักมีการใช้ยาหลายชนิดร่ วมกัน จึงอาจส่ งผลต่อการกําจัดยาที่แตกต่างกันของผูป้ ่ วยแต่ละคน
Drug clearance (CL) มีความสําคัญในกระบวนการกําจัดยา เนื่ องจากเป็ นค่าบ่ง
บอกถึงความสามารถของอวัยวะในร่ างกายในการกําจัดยาออกจากเลือด หรื อพลาสมา โดยไม่ตอ้ ง
คํานึ งถึงกลไกการกําจัดยา มีหน่ วยเป็ นปริ มาตรของเลือดที่ถูกทําให้ปราศจากยาต่อ 1 หน่ วยเวลา
นอกจากนั้น drug clearance ยังใช้ในการคํานวณขนาดยา maintenance dose เพื่อให้มีความเข้มข้น
ของยาที่สภาวะ steady state ตามเป้ าหมายได้เหมาะสมยิง่ ขึ้น(12, 13)
ปั จจุบนั มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร (population pharmacokinetic
studies) ด้วยโปรแกรม nonlinear mixed effect model (NONMEM) เพื่อทํานายค่าพารามิเตอร์ทาง
เภสัชจลนศาสตร์ ประชากร ซึ่ งวิธีน้ ี มีขอ้ ดี คือ สามารถใช้ขอ้ มูลระดับความเข้มข้นของยาที่ได้รับ
การตรวจจํานวนแตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละรายมาวิเคราะห์ และสามารถอธิ บายปั จจัยที่มีผล ทั้งที่
เป็ นปั จจัยที่สามารถอธิ บายได้ (fixed effects) และปั จจัยที่ไม่สามารถอธิ บายได้ (random effects)
ได้แก่ interindividual variability และ residual variability ทําให้ได้ค่าพารามิเตอร์ เภสัชจลนศาสตร์
และนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดขนาดยา(14-16)
มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร และปั จจัยที่อาจมีผลต่อ apparent oral
clearance (CL/F) ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยที่ปลูกถ่ายไต ซึ่งให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน
การศึ ก ษาของ Antignac,(17) Staatz(18) และ Zhang(19) ศึ ก ษาเภสั ช จลนศาสตร์
ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มผูใ้ หญ่ที่ปลูกถ่ายไต พบว่า แบบจําลองที่ใช้อธิ บายเภสัช
จลนศาสตร์ ของยาเป็ นแบบ one compartment model และมี CL/F ของยา tacrolimus ที่ใกล้เคียงกัน
คือ 13.20-40.5, 33.5 (15.3-68.6) และ 21.7 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลําดับ Antignac และคณะ(17) ศึกษาแบบ
ย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต ในประเทศฝรั่งเศสจํานวน 83 คน เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับไตจากผูป้ ่ วย
สมองตาย 69 คน และจากผูป้ ่ วยที่มีชีวิต 14 คน อายุ 45 ± 13 ปี นํ้าหนัก 66 ± 13 กก. มีระยะเวลา
หลังปลูกถ่ายไต 38 ± 27 (1-158) วัน ได้รับยา tacrolimus สําหรับ primary therapy วิเคราะห์ขอ้ มูล
จาก whole blood trough concentration ของยา tacrolimus 1,589 ตัวอย่าง ซึ่ งมีความเข้มข้น 6.3 ±
2.6 นาโนกรัม/มล. โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา microparticulate enzyme immunoassay (MEIA) และ
ใช้ absorption rate constant (Ka) คงที่ที่ 4.5 (fixed) ต่อชัว่ โมง พบว่า มี CL ของยา tacrolimus 1.81
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ลิตร/ชัว่ โมง (CL/F 13.2-40.5 ลิตร/ชัว่ โมง) volume of distribution (V) 98.4 ลิตร และ F ร้อยละ
13.7 การศึกษาของ Staatz และคณะ(18) ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตในประเทศออสเตรเลียแบบ
ย้อนหลัง จํานวน 70 คน อายุ 43.6 ± 14.0 ปี นํ้าหนัก 73.5 ± 15.9 กก. มีระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus 128 (2-1,475) วัน วิเคราะห์จากข้อมูลระดับความเข้มข้นของยาที่วดั จาก whole blood
1,060 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 12.3 ± 1.4 ชัว่ โมง มีความเข้มข้น 9.4 ± 5.0 นาโนกรัม/มล.
โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS) และให้ Ka
คงที่ที่ 4.48 ต่อชัว่ โมง พบว่า ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ คือ CL/F ของยา tacrolimus 33.5
(15.3-68.6) ลิตร/ชัว่ โมง apparent volume of distribution (V/F) 898 (217 – 33,298) ลิตร และค่า
ครึ่ งชีวิต (elimination half-life) 18.6 (4.6 - 939) ชัว่ โมง และการศึกษาของ Zhang และคณะ(19)
ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตในประเทศจีน 41 คน มีระดับความเข้มข้นของยา
tacrolimus 802 ตัวอย่าง ได้ CL/F ของยา tacrolimus 21.7 ลิตร/ชัว่ โมง และ V/F 241 ลิตร
ส่ วนการศึกษาของ Benkali(20) และ Masuamba(21) ได้ค่าพารามิเตอร์ CL/F ของยา
tacrolimus คือ 28.0 และ 29.0 ลิตร/ชัว่ โมง ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง 3 การศึกษาแรก (13.2-40.5 ลิตร/
ชัว่ โมง) หากแต่ใน 2 การศึกษานี้ พบว่าแบบจําลองที่ใช้อธิ บายเภสัชจลนศาสตร์ ของยาได้อย่าง
เหมาะสม คือ แบบ two compartment model ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการศึกษาที่ต่างกัน มีการ
ตรวจวัดความเข้มข้นของยาหลายเวลามากกว่า ในระยะ absorption และ distribution การศึกษาของ
Benkali และคณะ(20) ศึกษาในผูป้ ่ วยที่ปลูกถ่ายไตครั้งแรก ในประเทศฟิ นแลนต์ จํานวน 32 คน อายุ
54 (20-71) ปี นํ้าหนัก 65 (49-97) กก. วิเคราะห์ระดับยา tacrolimus จาก whole blood หลังให้ยา 5
interval ที่เวลาก่อนให้ยา (trough blood concentration) และเวลาหลังให้ยา 0.33, 0.66, 1, 1.5, 2, 3,
4, 6 และ 9 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1, 2, เดือนที่ 1, 3 และ 6 และวัดระดับยาเพิ่มเติม ที่เวลาหลังให้ยา
12 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลังปลูกถ่ายไต โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา turbulent flow
chromatography with tandem mass spectrometry และให้ apparent volume of the peripheral
compartment (Vp/F) คงที่ที่ 500 ลิตร พบว่า มีค่า CL/F ของยา tacrolimus 28 ลิตร/ชัว่ โมง apparent
volume of the central compartment (Vc/F) 123 ลิตร และ apparent intercompartment clearance
(Q/F) 51 ลิตร/ชัว่ โมง และการศึกษาของ Masuamba และคณะ(21) ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต ใน
ประเทศเบลเยียม จํานวน 19 คน อายุ 42 (23-78) ปี นํ้าหนัก 67 (50-96) กก. วิเคราะห์ระดับยา
tacrolimus จาก whole blood ที่เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 4, 8 และ 12 ชัว่ โมง ของมื้อเช้า
และมื้อเย็น มีระดับยาที่ใช้วิเคราะห์ท้ งั หมด 266 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา LC-MS/MS และ
MEIA พบว่า มีค่า CL/F ของยา tacrolimus 29 ลิตร/ชัว่ โมง Ka 0.7 ต่อชัว่ โมง Vc/F 140 ลิตร Vp/F
202 ลิตร และ Q/F 29 ลิตร/ชัว่ โมง
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จากการศึกษาที่ผา่ นมา พบปั จจัยที่ส่งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus แตกต่างกัน
ในผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่น นํ้าหนัก(22) การได้รับยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยา tacrolimus(17, 19, 23, 24) การ
ทํางานของตับที่ผดิ ปกติ(18) และการเปลี่ยนแปลงของระดับ albumin และระดับ hematocrit(23, 24)
ปั จจุบนั การใช้ยา tacrolimus ยังคงมีปัญหาในทางคลินิก เนื่องจากผูป้ ่ วยแต่ละรายมี
ระดับยา tacrolimus แตกต่างกันมาก แม้วา่ ที่ผา่ นมาได้มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา
tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะมาแล้วจํานวนหนึ่ง แต่ยงั ไม่มีการศึกษาในผูป้ ่ วยคนไทยมาก่อน
ซึ่ งการนําผลการศึกษาจากงานวิจยั ที่ศึกษาในกลุ่มคนชาวต่างประเทศมาใช้กบั ประชากรไทยนั้น
อาจได้ผลที่เหมือนหรื อแตกต่างกันได้ และมีแนวโน้มว่าจะมีจาํ นวนของผูป้ ่ วยโรคไตที่ได้รับการ
ปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตามนโยบายของหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2554(25) ดังนั้น
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา apparent oral
clearance ของยา tacrolimus ของผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ เพื่อทํานายค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร และ
เป็ นแนวทางในการกําหนดขนาดยา tacrolimus ให้มีความเหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
สร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance
ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจํา
ในคลินิกปฏิบตั ิ
สมมติฐานของการวิจัย
นํ้าหนัก การทํางานของไต ระดับ hemoglobin ระดับ albumin และระยะเวลาที่
ได้รับยา tacrolimus เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ apparent oral clearance ของยา tacrolimus ในประชากร
ผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแบบย้อนหลังและไปข้างหน้า ในผูป้ ่ วยปลูก
ถ่ายไต ที่มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กันยายน
พ.ศ. 2554 โดยเก็บข้อมูลประวัติของผูป้ ่ วยย้อนหลังนับตั้งแต่ เริ่ มรับยา tacrolimus จนถึงเดื อน
กันยายน พ.ศ. 2554
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คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่มีชีวิต (living-related kidney transplantation)(26)
หมายถึง การปลูกถ่ายไตที่นาํ ไตมาจากญาติพี่นอ้ งผูป้ ่ วย เช่น บิดา มารดา พี่น้อง
หรื อสามีภรรยา โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ประชุม MRB (medical review board)
และเป็ นไปตามแนวทางคัดเลือกผูบ้ ริ จาคไตตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมการบริ จาค และการปลูก
ถ่ายอวัยวะของศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย
1.1 ผูบ้ ริ จาคที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คือ
1.1.1 บิ ด า มารดา บุ ต ร ธิ ด า ตามธรรมชาติ พี่ น้อ งบิ ด ามารดาเดี ย วกัน ที่
สามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมาย หรื อ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น HLA และ/หรื อ DNA จากบิดา
มารดา
1.1.2 ลุง ป้ า น้า อา หลาน (หมายถึง ลูกของพี่หรื อน้องที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดเดียวกันหรื อครึ่ งหนึ่ ง) ลูกพี่ลูกน้องในลําดับแรก หรื อญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ครึ่ งหนึ่ ง เช่น พี่นอ้ งต่างบิดาหรื อมารดา ในกรณี น้ ี จะต้องมีการพิสูจน์ว่า ผูบ้ ริ จาคและผูร้ ับอวัยวะมี
DNA และ/หรื อ HLA ที่มีความสัมพันธ์กนั และในกรณี ที่มีปัญหาคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รับ
บริ จาคอวัยวะจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
1.2 ผูบ้ ริ จาคที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คือ คู่สมรสที่มีหลักฐานการจด
ทะเบียนสมรสจนถึงวันผ่าตัดปลูกถ่ายไตไม่ต่าํ กว่า 3 ปี ยกเว้นกรณี ที่มีบุตรธิ ดาร่ วมกัน ซึ่ งหากมี
ปั ญหาในการพิสูจน์ บุตรธิดา ให้ใช้ DNA และ/หรื อ HLA พิสูจน์
2. การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่สมองตาย (cadaveric kidney transplantation)(26)
หมายถึง การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคไตที่มีภาวะสมองตายตามเกณฑ์วินิจฉัยของ
แพทยสภา
3. การทํางานของไต
หมายถึง ความสามารถในการกรองผ่านไต โดยประเมินจาก GFR ที่คาํ นวณจาก
สู ตร Thai estimated glomerular filtration rate (Thai eGFR, มล./นาที/1.73 ม.2)(27)
Thai eGFR
=
375.5 x Scr (-0.848) x Age (-0.364) x 0.712 (if female)
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4. Aspartate aminotransferase
หมายถึง ระดับ AST ที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. Alanine aminotransferase
หมายถึง ระดับ ALT ที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. Serum creatinine
หมายถึง ระดับ Scr ในวันที่ได้รับการตรวจระดับยา tacrolimus ที่บนั ทึกในเวช
ระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7. Albumin
หมายถึง ระดับ albumin ในวันที่ได้รับการตรวจระดับยา tacrolimus หรื อระดับ
albumin ภายใน 1 เดือนของวันที่ตรวจระดับยา ที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
8. Hematocrit
หมายถึง ระดับ hematocrit ในวันที่ได้รับการตรวจระดับยา tacrolimus หรื อระดับ
hematocrit ภายใน 7 วันของวันที่ตรวจระดับยา ที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
9. Hemoglobin
หมายถึง ระดับ hemoglobin ในวันที่ได้รับการตรวจระดับยา tacrolimus หรื อระดับ
hemoglobin ภายใน 7 วันของวันที่ตรวจระดับยา ที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
10. ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยา tacrolimus
หมายถึง ยาที่อาจเกิดอันตรกิ ริยากับยา tacrolimus โดยผ่านทางการกระตุน้ หรื อ
ยับยั้งการเมแทบอลิซึมของ cytochrome P450 (CYP) 3A4 และ P-glycoprotein ตามรายการยาใน
ภาคผนวก ข
11. ความเข้มข้นของยาที่เวลาก่อนให้ยา
หมายถึง ระดับความเข้มข้นของยาในเลือด (whole blood) ที่เจาะวัดระดับยาที่เวลา
ก่อนผูป้ ่ วยรับประทานยาในมื้อถัดไป หลังจากรับประทานยามาแล้ว 12 ชัว่ โมง
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12. Primary therapy
หมายถึง การรักษาด้วยยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่เริ่ มใช้ยา tacrolimus
หลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตในทันที
13. Rescue therapy
หมายถึง การรักษาด้วยยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่แพทย์วินิจฉัย หรื อ
สงสัยเกิดภาวะปฏิกิริยาปฏิเสธไต
14. Intolerance therapy
หมายถึง การรั กษาด้วยยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่เกิ ดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา โดยได้รับการวินิจฉัยอาการไม่พึงประสงค์และมีการบันทึกไว้ในเวชระเบียน
จากแพทย์ผรู ้ ักษา
15. แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร
หมายถึง สมการทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร ที่ใช้ในการอธิบายปั จจัยที่มีผลต่อ
apparent oral clearance ของยา tacrolimus
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ค่ า พารามิ เ ตอร์ เ ภสั ช จลนศาสตร์ ป ระชากร และสมการเภสั ช จลนศาสตร์
ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงาน
ประจําในคลินิกปฏิบตั ิ และนํามาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษา
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปลูกถ่ ายไต (kidney transplantation)
การผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็ นวิธีบาํ บัดทดแทนไตของโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายที่
ดีที่สุด(1) เนื่ องจากช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนของโรคลดลง คุณภาพชีวิตดีข้ ึนใกล้เคียงกับคน
ปกติมากที่สุด และมีอายุที่ยืนยาวกว่าการบําบัดทดแทนไตโดยวิธีอื่น การปลูกถ่ายไตเป็ นการผ่าตัด
นําไตจากผูบ้ ริ จาคที่ผา่ นการตรวจแล้วว่าสามารถเข้ากันได้มาใส่ ในร่ างกายผูป้ ่ วย เพื่อมาทําหน้าที่
ทดแทนไตเก่าที่สูญเสี ยหน้าที่ไป เมื่อไตใหม่ทาํ หน้าที่ได้ดี จะสามารถทําหน้าที่ทดแทนไตเดิมได้
อย่า งสมบู ร ณ์ แต่ ผูป้ ่ วยปลู ก ถ่ า ยไตต้อ งได้รั บ ยากดภู มิ คุ ม้ กัน ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ป้ องกัน allograft
rejection ที่อาจเกิดขึ้น
1. ลักษณะการปลูกถ่ายไต(26, 28)
การปลูกถ่ายไตมี 2 ลักษณะ คือ การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่มีชีวิต (livingrelated kidney transplantation) และการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่สมองตาย (cadaveric kidney
transplantation)
1.1 การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่มีชีวิต
หมายถึง การปลูกถ่ายไตที่นาํ ไตมาจากญาติพี่นอ้ งผูป้ ่ วย เช่ น บิดา มารดา พี่
น้อง หรื อสามีภรรยา โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ประชุม MRB (medical review
board) และเป็ นไปตามแนวทางคัดเลือกผูบ้ ริ จาคไตตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมการบริ จาค และการ
ปลูกถ่ายอวัยวะของศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย
1.1.1 ผูบ้ ริ จาคที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คือ
1.1.1.1 บิดา มารดา บุตร ธิดา ตามธรรมชาติ พี่นอ้ งบิดามารดาเดียวกัน ที่
สามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมาย หรื อ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น HLA และ/หรื อ DNA จากบิดา
มารดา
1.1.1.2 ลุ ง ป้ า น้ า อา หลาน (หมายถึ ง ลู ก ของพี่ ห รื อน้ อ งที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างสายเลื อ ดเดี ย วกัน หรื อ ครึ่ งหนึ่ ง) ลู ก พี่ ลู ก น้อ งในลํา ดับ แรก หรื อ ญาติ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดครึ่ งหนึ่ ง เช่น พี่นอ้ งต่างบิดาหรื อมารดา ในกรณี น้ ี จะต้องมีการพิสูจน์ว่า
ผูบ้ ริ จาคและผูร้ ับอวัยวะมี DNA และ/หรื อ HLA ที่มีความสัมพันธ์กนั และในกรณี ที่มีปัญหา
คณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รับบริ จาคอวัยวะจะเป็ นผูพ้ ิจารณา

9
1.1.2 ผูบ้ ริ จาคที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด คือ คู่สมรสที่มีหลักฐานการ
จดทะเบียนสมรสจนถึงวันผ่าตัดปลูกถ่ายไตไม่ต่าํ กว่า 3 ปี ยกเว้นกรณี ที่มีบุตรธิ ดาร่ วมกัน ซึ่งหากมี
ปั ญหาในการพิสูจน์ บุตรธิดา ให้ใช้ DNA และ/หรื อ HLA พิสูจน์
1.2 การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคที่สมองตาย
หมายถึง การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริ จาคไตที่มีภาวะสมองตายตามเกณฑ์วินิจฉัย
ของแพทยสภา
การพิจารณาผูท้ ี่ เหมาะสมเป็ น cadaveric donor(1) อาจพิจารณาตาม
วิจารณญาณของคณะแพทย์ผชู ้ าํ นาญของแต่ละสถาบัน ตามสภาพของผูบ้ ริ จาคแต่ละราย เช่น
- ได้รับการตรวจยืนยันว่าผูป้ ่ วยมี ภาวะสมองตาย
- อายุเหมาะสม โดยทัว่ ไปยอมรับให้รับอวัยวะจากผูบ้ ริ จาคที่มีอายุ 5-60 ปี
- หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิ ตยังทํางานได้ดี
- ปราศจากโรคติดเชื้ อรุ นแรงที่อาจติดต่อไปยังผูร้ ับอวัยวะ และก่อให้เกิ ด
อันตรายแก่ผรู ้ ับอวัยวะ เช่น ภาวะติดเชื้อเอชไอวี ภาวะติดเชื้ อตับอักเสบ
จากไวรัสตับอักเสบชนิด บี หรื อภาวะติดเชื้อรุ นแรงอื่นๆ เช่น ปอดอักเสบ
- ปราศจากโรคมะเร็ งที่อยู่ในระยะแพร่ กระจาย อันอาจถ่ายทอดไปสู่ ผรู ้ ับ
อวัยวะ และทําให้เกิดโรคในผูร้ ับอวัยวะ
- ไม่ปรากฏรอยโรค หรื อพยาธิสภาพในอวัยวะที่นาํ ไปใช้ปลูกถ่าย
2 ปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายทางภูมิคุม้ กัน (immunological rejection)(29)
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 Hyper-acute rejection
เกิดจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมี antibody ต่อหมู่เลือด, HLA หรื อ
foreign antigen ที่แสดงอยูบ่ นอวัยวะปลูกถ่าย แล้วเกิดการกระตุน้ complement, granulocytes,
monocytes, fibrine และ platelets ทําให้เกิด fibrinoid necrosis ของผนังหลอดเลือด ไตเกิดเป็ นจุด
ด่างดํา อ่อนตัว และเกิดการสู ญเสี ยไตในเวลาอันรวดเร็ ว ภายใน 1 ชัว่ โมง หรื อ 1-2 วัน ปั จจุบนั
ขบวนการนี้ เกิดขึ้นได้นอ้ ย เนื่ องจากมีการตรวจ screen antibody และทํา crossmatch ที่ดีก่อนการ
ปลูกถ่ายไต
2.2 Acute allograft rejection
Acute allograft rejection เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิด graft dysfunction ที่พบได้
บ่อย โดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนแรกหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ T-cell
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mediated (หรื อ acute cellular rejection) และ antibody mediated (หรื อ acute humoral rejection)
สาเหตุเกิ ดจากความแตกต่างของ HLA ระหว่างผูใ้ ห้ไต และผูร้ ั บไต ทําให้เกิ ดการกระตุน้ T
lymphocytes และ monocytes ไปทําลายเนื้ อไต มีพยาธิ สภาพ tubulo-interstitial infiltrate และ
vasculitis อาการแสดงอาจไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ นํ้าหนักตัวเพิ่ม ความดันโลหิ ตสู งขึ้น ไตบวม
กดเจ็บ ปัสสาวะน้อยลง serum creatinine สูงขึ้น และจําแนกพยาธิ สภาพของปฏิกิริยาปฏิเสธไตตาม
Banff criteria
ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาํ ให้เกิดภาวะ acute allograft rejection(5) ได้แก่
- จํานวน HLA mismatches
- ผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
- ไตที่ปลูกถ่ายได้จากผูส้ ูงอายุ
- ผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตชาวแอฟริ กนั -อเมริ กนั
- ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต panel reactive antibody status (PRA) มากกว่าร้อยละ 0
- ความไม่เข้ากันของหมู่เลือด
- ไตที่ปลูกถ่ายไม่ทาํ งานทันทีหลังผ่าตัด (delayed onset of graft function)
- มี cold ischemia time มากกว่า 24 ชัว่ โมง
2.3 Chronic allograft dysfunction/interstitial fibrosis and tubular atrophy
(IF/TA)
IF/TA เป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยอวัยวะที่พบได้บ่อย เกิดจากไตที่ปลูกถ่ายมี
การทํางานที่ผดิ ปกติเป็ นระยะเวลานาน (เดือนถึงปี ) มีกลไกการเกิดทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
กับระบบภูมิคุม้ กัน เช่น ประวัติการเกิด acute rejection ยากดภูมิคุม้ กันที่ได้รับ ความดันโลหิ ตสู ง
ไขมันในเลือดสู ง และการติดเชื้อ CMV(1) การทํางานของไตจะเสื่ อมลงอย่างช้า ๆ และต่อเนื่ อง มักมี
อาการแสดง serum creatinine ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็ นระยะเวลานานหลายเดือน มีโปรตีนในปั สสาวะ
และความดันโลหิ ตสู ง renal biopsy ตรวจพบ fibrosis, cortical atrophy, arteriolar hyalinosis และ
basement membranes หนาตัวขึ้น
3 การใช้ยากดภูมิคุม้ กัน
การใช้ยากดภูมิคุม้ กันในการปลูกถ่ายไตสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
3.1 Induction therapy
การใช้ยากดภูมิคุม้ กันในระยะแรกหลังปลูกถ่ายไต ควรได้รับยากดภูมิคุม้ กัน
ที่มีฤทธิ์ แรง และใช้ขนาดยาที่สูง เพื่อกดภูมิคุม้ กันของร่ างกายให้ลดลงอย่างรวดเร็ ว จนร่ างกาย
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สามารถยอมรับอวัยวะใหม่ และไม่เกิด acute allograft rejection เนื่ องจากในระยะแรกหลังปลูกถ่าย
ไตระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายจะถูกกระตุน้ อย่างมาก และก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอวัยวะใหม่
ตามมาอย่างรวดเร็ ว และรุ นแรง
ตามแนวทางของ KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney
transplant recipients พ.ศ. 2552(5) แนะนําผูป้ ่ วยควรได้รับยากดภูมิคุม้ กันหลายชนิดร่ วมกัน และควร
ได้รับ induction therapy ที่ระยะเวลาก่อน หรื อขณะผ่าตัดปลูกถ่ายไตในทันที การได้รับ induction
therapy ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการกดภูมิคุม้ กัน ลดอัตรา acute rejection และช่วยลดขนาดยา
calcineurin inhibitors และ corticosteroids ยาที่แนะนําเป็ น first-line induction therapy คือ ยากลุ่ม
interleukin 2 receptor antagonist (IL2-RA) ได้แก่ basiliximab และ daclizumab แต่สาํ หรับผูป้ ่ วย
กลุ่ม high immunologic risk แนะนําใช้ยากลุ่ม lymphocyte-depleting antibody มากกว่า IL2-RA
ได้แก่ antithymocyte globulin (ATG), antilymphocyte globulin (ALG) และ monoclonal anti-CD3
globulin (OKT3)
3.2 Maintenance immunosuppressive medication
เป็ นการใช้ยากดภูมิคุม้ กันในระยะยาว เพื่อป้ องกัน acute allograft rejection
และการเสื่ อมลงของการทํางานของไต
KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant
recipients พ.ศ. 2552(5) แนะนําควรเริ่ มรับยากดภูมิคุม้ กัน maintenance therapy ที่เวลาก่อน หรื อ
ขณะผ่าตัดปลูกถ่ายไตในทันที โดยอาจใช้ร่วม หรื อไม่ใช้ร่วมกับ induction therapy ผูป้ ่ วยควรได้รับ
ยากดภูมิคุม้ กันหลายชนิ ดร่ วมกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกดภูมิคุม้ กัน และลดอาการข้างเคียง
ของยา สู ตรยากดภูมิคุม้ กันควรประกอบด้วย calcineurin inhibitor ร่ วมกับ antiproliferative agent
และอาจใช้หรื อไม่ใช้ร่วมกับ corticosteroids โดยยาในกลุ่ม calcineurin inhibitor ที่แนะนําตัวแรก
คือ tacrolimus ซึ่งควรเริ่ มยา tacrolimus หรื อ cyclosporine ที่เวลาก่อน หรื อขณะผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ทันที และยาในกลุ่ม antiproliferative agent ที่แนะนําตัวแรก คือ mycophenolate
ผูป้ ่ วยกลุ่ม low immunologic risk และได้รับ induction therapy อาจสามารถ
หยุดใช้ยา corticosteroids ในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังปลูกถ่ายไต แต่ควรระมัดระวังการเกิด acute
allograft rejection นอกจากนั้นการพิจารณาใช้ยากลุ่ม mammalian target of rapamycin inhibitor ใน
maintenance therapy ได้แก่ sirolimus และ everolimus แนะนําควรเริ่ มใช้ยาในผูป้ ่ วยที่มีการทํางาน
ของไตคงที่ และมีแผลผ่าตัดที่ดีข้ ึน
การใช้ยากดภูมิคุม้ กันในระยะแรกหลังปลูกถ่ายไต อาจใช้ขนาดยาที่สูงกว่า
ในระยะหลัง เนื่ องจากในระยะ 3 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายไต มีอตั รา acute rejection สู ง เมื่อผูป้ ่ วยมี
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การทํางานของไตคงที่ และไม่มีภาวะ acute allograft rejection เกิดขึ้น อาจพิจารณาลดขนาดยากด
ภูมิคุม้ กันลงหลังปลูกถ่ายไต 2 – 4 เดือน เพื่อลดพิษของยา
สู ตรยากดภูมิคุม้ กันที่มีอุบตั ิการณ์ graft survival ร้อยละ 90-95 และ acute
rejection ร้อยละ 10-20 ในระยะ 1 ปี หลังปลูกถ่ายไต(30) ได้แก่
Cyclosporine / mycophenolate mofetil / steroids
Tacrolimus / mycophenolate mofetil / steroids
Cyclosporine / sirolimus / steroids
Tacrolimus / sirolimus / steroids
3.3 Treatment of acute rejection
ก่อนเริ่ มการรักษาภาวะ acute allograft rejection ผูป้ ่ วยควรได้รับการวินิจฉัย
โดยการตรวจ renal biopsy ตามแนวทางการรักษาของ KDIGO clinical practice guideline for the
care of kidney transplant recipients พ.ศ. 2552(5) แบ่งการรักษาภาวะ acute rejection ออกเป็ น 2
แนวทาง ดังนี้
3.3.1 Acute cellular rejection (T-cell-mediated rejection)
แนะนํา corticosteroids เป็ นยาทางเลือกแรกในการเริ่ มรักษา acute
cellular rejection และผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับยา steroids ควรได้รับยา prednisolone เพิ่มเติมในสู ตรยากด
ภูมิคุม้ กัน maintenance therapy สําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย corticosteroids หรื อ
เกิด acute cellular rejection ซํ้า แนะนําควรรักษาด้วยยา lymphocyte-depleting antibody หรื อ
monoclonal anti-CD3 globulin
3.3.2 Antibody- mediated acute rejection
อาจใช้วิธีการรักษา antibody - mediated acute rejection ได้มากกว่า 1
วิธีร่วมกัน โดยอาจได้รับ หรื อไม่ได้รับร่ วมกับการรักษาด้วยยา corticosteroids การรักษา antibody mediated acute rejection มีหลายวิธี เช่น การทํา plasma exchange, การใช้ยา intravenous
immunoglobulin, anti-CD 20 monoclonial antibody เช่น rituximab และ lymphocyte-depleting
antibody
นอกจากนั้นผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะ acute rejection แนะนําควรได้รับการรักษาด้วย
ยา mycophenolate หรื อใช้ mycophenolate แทนการใช้ azathioprine ในสู ตรยากดภูมิคุม้ กัน
maintenance therapy และสําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรั กษาด้วย lymphocyte-depleting
antibody หรื อ monoclonal anti-CD3 globulin ควรได้รับการตรวจ renal biopsy ซํ้า เพื่อหาสาเหตุ
อื่นที่อาจมีผลให้การทํางานของไตผิดปกติ
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Tacrolimus
Tacrolimus เป็ นยากดภูมิคุม้ กัน สําหรับป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย
(solid organ) เช่น ไต หัวใจ และตับ ยาถูกสกัดได้ครั้งแรกจากเชื้อจุลชีพในดินที่พบในเมืองทูคูบะ
(Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น เชื้อจุลชีพมีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Streptomyces tsukubaensis(31)

รู ปที่ 2.1 แสดงสู ตรโครงสร้างของยา tacrolimus เป็ นสาร macrolide lactone(32)
1. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี (31, 33)
ชื่อสามัญ:
Tacrolimus (FK506)
ชื่อทางการค้า: Prograf (ยารับประทาน และยาฉี ด) และ Protopic

(ยาทา

ภายนอก)
ชื่อทางเคมี:
[3S-[3R*[E(1S*,3S*,4S*)], 4S*, 5R*, 8S*, 9E, 12R*, 14R*,
15S*, 16R*, 18S*, 19S*,26aR*]]-5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 26ahexadecahydro-5, 19-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-14,
16-dimethoxy-4, 10, 12, 18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-15, 19-epoxy-3H-pyrido[2, 1-c] [1,4]
oxaazacyclotricosine-1, 7, 20, 21 (4H,23H) - tetrone, monohydrate(32)
สู ตรโมเลกุล: C44H69NO12•H2O มีน้ าํ หนักโมเลกุล 822.05
คุณสมบัติของยา: เป็ น lipophilic compound ละลายได้ดีมากใน methanol,
chloroform, acetone และ ethyl acetate ละลายได้ดีปานกลางใน ethanol, ethyl ether, propylene
glycol และ polyethylene glycol แต่ไม่สามารถละลายได้ในนํ้า(6)
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การเก็บรักษา: - ยาแคปซูล และยาทาภายนอก เก็บที่อุณหภูมิ 25 หรื อ 15-30 องศา
เซลเซียส
- ยาฉี ดที่ยงั ไม่ผสม เก็บที่อุณหภูมิ 5-25 องศาเซลเซียส
- สารละลายยาฉี ด เมื่อผสมใน 0.9% sodium chloride หรื อ 5%
dextrose ควรใช้ภายใน 24 ชัว่ โมง และเก็บในภาชนะที่ทาํ จากแก้ว หรื อ polyethylene หรื อ หลอด
ฉี ดยาพลาสติก แต่หลีกเลี่ยงการเก็บในภาชนะที่ทาํ จาก plasticized polyvinyl chloride (PVC)
เนื่องจากลดความคงตัวของยา และ polyoxyl 60 hydrogenated castor oil ในสารละลายยาฉี ดจะ
สกัดสาร bis (2-ethylhexyl) phthalate (BEHP, DEHP) ออกมาจาก PVC
รู ปแบบยา: - ยาแคปซูล ประกอบด้วย anhydrous tacrolimus ขนาด 0.5, 1 และ
5 มก.
- ยาฉี ด ประกอบด้วย anhydrous tacrolimus ขนาด 5 มก./มล.
alcohol dehydrate 80%V/V และ polyoxyl 60 hydrogenated castor oil (HCO-60) 200 มก./มล.
- ยาทาภายนอกชนิดขี้ผ้ งึ ขนาดความแรงร้อยละ 0.03 และ 0.1
2. กลไกการออกฤทธิ์ของยา(1, 31)
Tacrolimus มีกลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งระบบภูมิคุม้ กันผ่านเซลล์ (cell-mediated
immune responses) ยาออกฤทธิ์ กดภูมิคุม้ กันผ่านทางการยับยั้ง calcineurin เช่ นเดี ยวกับยา
cyclosporine แต่มีความแรงมากกว่า 10-100 เท่า โดยยาจะผ่านเข้าไปใน T cell และจับกับ
immunophillin หรื อ FK506-binding protein (FKBP) เกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อน จากนั้น
สารประกอบเชิงซ้อนนี้จะไปจับกับ calcineurin และยับยั้งการทํางานของ calcineurin
Calcineurin เป็ น calcium-calmodulin dependent serine-threonine protein
phosphatase ทําหน้าที่นาํ phosphate ออกจาก nuclear factor of activated T cell ที่มีอยูใ่ น cytoplasm
(NF-ATc) ทําให้ NF-ATc สามารถเคลื่อนที่จาก cytoplasm ผ่านนิ วเคลียสเมมเบรนเข้าไปใน
นิ วเคลียสได้ จากนั้น NF-ATc จะจับกับ nuclear factor of activated T cell ที่อยูใ่ นนิ วเคลียส (NFATn) เกิดเป็ น NF-ATc - NF-ATn complex ซึ่ งทําหน้าที่เป็ น transcription factor สําหรับ cytokine
genes ดังนั้นยา tacrolimus จึงยับยั้งการแสดงออกของ cytokine genes ทําให้ไม่สามารถสร้างสารที่
ไปกระตุน้ T cell ได้ เช่น interleukin-2 (IL-2), IL-3, IL-4, interferon-gamma, granulocyte
macrophage colony-stimulatory factor (GM-CSF) และ tumor necrotic factor-α (TNF-α)
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3. ข้อบ่งใช้ของยา (31)
Tacrolimus มีขอ้ บ่งใช้ของยา ดังนี้
3.1 ป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธไต (prophylaxis renal transplant rejection)
Tacrolimus มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธไต แนะนําควรใช้
ยาหลายชนิ ดร่ วมกัน โดยใช้ยา tacrolimus (ยากลุ่ม calcinuerin inhibitor) ร่ วมกับยากลุ่ม
antiproliferative agent เช่น mycophenolate หรื อ azathioprine และ corticosteroids โดยให้ยาก่อน
หรื อในเวลาผ่าตัดปลูกถ่ายไตทันที(5)
การศึกษาประสิ ทธิผลของยา tacrolimus และ cyclosporin A microemultion
(CsA-ME) ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต พบว่า กลุ่มที่ได้รับ tacrolimus มีอตั ราการเสี ยชี วิตน้อยกว่า,
biopsy-proven acute rejection น้อยกว่า และมีการทํางานของไตที่ดีกว่า กลุ่มที่ได้รับ cyclosporine
การศึกษาประสิ ทธิ ผลของยา tacrolimus และ CsA-ME แบบ randomized controlled trials
(intention to treat) ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต จํานวน 459 คน อายุ 43 ปี ผูป้ ่ วยทุกคนได้รับยา tacrolimus
หรื อ CsA-ME ร่ วมกับยา azathioprine และ prednisolone พบว่า ในระยะ 24 เดือนหลังปลูกถ่ายไต
กลุ่ม tacrolimus มีอตั ราการเสี ยชีวิตร้อยละ 2 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่ม CsA-ME ที่มีร้อยละ 3.3 (p < 0.05)
แต่มี graft loss rate ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (ร้อยละ 9.3 และ 11.2 ตามลําดับ, p = 0.12) และ
กลุ่ม tacrolimus มีการทํางานของไตดีกว่ากลุ่ม CsA-ME (จากระดับ serum creatinine ที่นอ้ ยกว่า คือ
136.9±74.4 และ 161.6±129.1 ไมโครโมล/ลิตร ตามลําดับ, p < 0.01) นอกจากนั้นในระยะเวลา 0-6
เดือนหลังปลูกถ่ายไต มีการเกิด biopsy-proven acute rejection ร้อยละ 19.6 น้อยกว่ากลุ่ม CsA-ME
ที่มีร้อยละ 37.6 (p<0.0001) แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในระยะ 7-12 และ 13-24 เดือนหลัง
ปลูกถ่ายไต (กลุ่ม tacrolimus ร้อยละ 1.7 และ 1.8 และกลุ่ม CsA-ME ร้อยละ 4.7 และ 0.9
ตามลําดับ) เมื่อจบการศึกษาในระยะ 24 เดือนหลังปลูกถ่ายไต กลุ่ม tacrolimus มีอตั ราการเสี ยชีวิต,
graft loss rate และ biopsy-proven acute rejection น้อยกว่ากลุ่ม CsA-ME อย่างมีนยั สําคัญ (ร้อยละ
25.9 และ 42.8 ตามลําดับ, p<0.001) และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของยา พบว่าผูป้ ่ วยทั้ง 2
กลุ่ม มีระดับความดันโลหิ ต และภาวะเบาหวานหลังปลูกถ่ายไตไม่แตกต่างกัน(34)
การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้ยา calcineurin inhibitor ในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไต พบว่า กลุ่มที่ได้รับ low-dose tacrolimus มีการทํางานของไตที่ดีกว่า, biopsy-proven acute
rejection น้อยกว่า และ allograft survival มากกว่า กลุ่มที่ได้รับ cyclosporine และ sirolimus
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการใช้ยา calcineurin inhibitor ระหว่าง low-dose tacrolimus
(target tacrolimus trough level 3-7 นาโนกรัม/มล.), standard-dose cyclosporine (target
cyclosporine trough level ในระยะ 3 เดือนแรก เท่ากับ 150-300 นาโนกรัม/มล. และในระยะหลัง
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เท่ากับ 100-200 นาโนกรัม/มล.), low-dose cyclosporine (target cyclosporine trough level 50-100
นาโนกรัม/มล.) และ low-dose sirolimus (target sirolimus trough level 4-8 นาโนกรัม/มล.) ศึกษา
แบบ randomized controlled trials ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต จํานวน 1,645 คน อายุ 18-75 ปี ผูป้ ่ วยทุก
คนได้รับร่ วมกับยา mycophenolate mofetil, corticosteroids และ daclizumab induction (ยกเว้นกลุ่ม
standard-dose cyclosporine จะไม่ได้รับ daclizumab induction) พบว่า ในระยะเวลา 1 ปี แรกหลัง
ปลูกถ่ายไต กลุ่ม low-dose tacrolimus มี glomerular filtration rate (GFR) ดีที่สุด (65.4±27.0,
57.1±25.1, 59.4±25.1 และ 56.7±26.9 มล./นาที ตามลําดับ, p<0.001) biopsy-proven acute rejection
น้อยที่สุด (ร้อยละ 12.3, 25.8, 24.0 และ 37.2 ตามลําดับ, p<0.001) และ allograft survival มากที่สุด
(ร้อยละ 94.2, 89.3, 93.1 และ 89.3 ตามลําดับ, p<0.02)(4)
นอกจากนั้น tacrolimus ยังใช้สาํ หรับ secondary prevention หรื อ rescue
therapy ในผูป้ ่ วยที่เกิด acute หรื อ chronic allograft rejection (non-FDA labeled indications) หรื อ
ใช้ในผูป้ ่ วยที่เกิดพิษจากยา cyclosporine มีรายงานพบว่า ผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนมาได้รับยา tacrolimus หลัง
เกิด acute allograft rejection มีอตั ราการรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 90 และ allograft survival มากกว่า
ร้อยละ 70 ในระยะ 3 ปี แรกหลังเริ่ มรับยา tacrolimus (1)
3.2 ป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธตับ (prophylaxis liver transplant rejection)
แนะนําใช้ยา tacrolimus สําหรับป้ องกันการปฏิเสธตับที่ปลูกถ่าย โดยควรใช้
ร่ วมกับยา corticorsteroids
3.3 ป้ องกันการปฏิเสธหัวใจ (prophylaxis heart transplant rejection)
แนะนําใช้ยา tacrolimus สําหรับป้ องกันการปฏิเสธหัวใจที่ปลูกถ่าย โดยควร
ใช้ร่วมกับยา corticorsteroids และ azathioprine หรื อ mycophenolate mofetil
3.4 Moderate to severe atopic dermatitis
เฉพาะยา tacrolimus ชนิดขี้ผ้ งึ ทาภายนอกขนาดความแรง ร้อยละ 0.03
3.5 ข้อบ่งใช้ที่ไม่ปรากฏในฉลากกํากับยา (non-FDA labeled indications)
ได้แก่ สําหรับป้ องกันและรักษา graft versus-host disease (GVHD) ในผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายไขกระดูก (hematopoietic stem cell transplantation), rescue liver transplant rejection,
prophylaxis corneal graft rejection, prophylaxis pancreas transplant rejection, prophylaxis small
intestine rejection, Crohn’s disease และ rheumatoid arthritis นอกจากนั้น tacrolimus ชนิดยาทา
ภายนอกมีขอ้ บ่งใช้ที่ไม่ปรากฏในฉลากกํากับยา เช่น mild to moderate atopic dermatitis,
dermatitis, lichen planus และ psoriasis

17
4. ขนาดยา และการบริ หารยา
4.1 การบริ หารยา(31)
สามารถให้ยา tacrolimus รู ปแบบรับประทาน หรื อยาฉี ดเข้าหลอดเลือดดํา
แบบต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามแนะนําให้ยารู ปแบบรับประทานเป็ นอันดับแรก เนื่องจาก polyoxyl 60
hydrogenated castor oil ที่ผสมในยาฉี ด อาจเพิ่มความเสี่ ยงของ anaphylaxis เมื่อผูป้ ่ วยสามารถ
รับประทานยาได้ ควรเปลี่ยนมาใช้ชนิ ดยารับประทานในทันที เฉลี่ยภายใน 2-3 วัน โดยควรเริ่ ม
รับประทานยาหลังหยุดให้ยาฉี ดอย่างน้อย 8-12 ชัว่ โมง และการรับประทานยา tacrolimus ไม่ควร
ใช้ร่วมกับยา cyclosporine เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพิษต่อไต ผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนมาใช้ยา tacrolimus หรื อ
cyclosporine ควรหยุด cyclosporine หรื อ tacrolimus อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
การเตรี ยมยาฉี ด ควรผสมยาใน 0.9% sodium chloride หรื อ 5% dextrose มี
ความเข้มข้น 0.004-0.02 มก./มล. (หรื อ 4-20 ไมโครกรัม/มล.) ฉี ดเข้าหลอดเลือดดําแบบต่อเนื่ อง
นาน 24 ชัว่ โมง และเฝ้ าระวังอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ 30 นาทีแรกหลังเริ่ มรับ
ยา สารละลายยาฉี ดควรใช้ภายใน 24 ชัว่ โมง และหลีกเลี่ยงการผสมยา หรื อให้ร่วมกับสารละลายที่
มี pH มากกว่า 9 เช่น การให้ร่วมกับ acyclovir หรื อ ganciclovir
4.2 ขนาดการให้ยา(31)
ควรปรับขนาดยา tacrolimus เฉพาะรายตามอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วย และ
whole blood trough concentration หลังได้รับยา 12 ชัว่ โมง ทั้งในด้านประสิ ทธิผล และการเกิดพิษ
ของยา โดยมีเป้ าหมายระดับยาในระยะแรกหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตสูงกว่าในระยะหลัง(5)
4.2.1 ป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธไตที่ปลูกถ่าย
สําหรับยา tacrolimus ชนิ ดรับประทาน ขนาดยารับประทานเริ่ มต้นที่
แนะนํา ในผูป้ ่ วยที่ได้รับร่ วมกับ azathioprine คือ 0.2 มก./กก./วัน และในผูป้ ่ วยที่ได้รับร่ วมกับ
mycophenolate mofetil หรื อ IL2-RA คือ 0.1 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชัว่ โมง และ
ควรเริ่ มรับประทานยา tacrolimus ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังปลูกถ่ายไต
สําหรับยา tacrolimus ชนิดฉี ด ขนาดยาฉี ดเริ่ มต้นที่แนะนํา คือ 0.030.05 มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดํา หลังปลูกถ่ายไตอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง และเมื่อสามารถใช้ยาชนิด
รับประทาน ควรเปลี่ยนมาใช้ยารับประทานในทันที โดยควรเริ่ มรับประทานยาหลังหยุดให้ยาฉี ด
อย่างน้อย 8-12 ชัว่ โมง
ตามแนวทาง KDIGO clinical practice guideline for the care of
kidney transplant recipients พ.ศ. 2552 (5) แนะนําเป้ าหมายของ whole blood trough concentration
ของยา tacrolimus คือ 5-15 นาโนกรัม/มล.
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4.2.2 ป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธตับที่ปลูกถ่าย
สําหรับยา tacrolimus ชนิดรับประทาน ขนาดยารับประทานเริ่ มต้นที่
แนะนํา คือ 0.1-0.15 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชัว่ โมง และควรเริ่ มรับประทานยา
tacrolimus หลังปลูกถ่ายตับอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
สําหรับยา tacrolimus ชนิ ดฉี ด ขนาดยาฉี ดเริ่ มต้นที่แนะนํา คือ 0.030.05 มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดํา และควรเริ่ มยาฉี ด tacrolimus หลังปลูกถ่ายตับอย่างน้อย 6
ชัว่ โมง และเมื่อสามารถใช้ยาชนิดรับประทาน ควรเปลี่ยนมาใช้ยารับประทานในทันที โดยควรเริ่ ม
รับประทานยาหลังหยุดให้ยาฉี ดอย่างน้อย 8-12 ชัว่ โมง
เป้ าหมายของ whole blood trough concentration ของยา tacrolimus
คือ 5–20 นาโนกรัม/มล. ในระยะ 12 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายตับ และอาจปรับลดขนาดยาหลังปลูก
ถ่ายเป็ นเวลานาน
4.2.3 ป้ องกันปฏิกิริยาปฏิเสธหัวใจที่ปลูกถ่าย
สําหรับยา tacrolimus ชนิดรับประทาน ขนาดยารับประทานเริ่ มต้นที่
แนะนํา คือ 0.075 มก./กก./วัน แบ่งให้วนั ละ 2 ครั้งทุก 12 ชัว่ โมง และควรเริ่ มรับประทานยา
tacrolimus หลังปลูกถ่ายหัวใจอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
สําหรับยา tacrolimus ชนิ ดฉี ด ขนาดยาฉี ดเริ่ มต้นที่แนะนํา คือ 0.01
มก./กก./วัน ทางหลอดเลือดดํา และควรเริ่ มยาฉีด tacrolimus หลังปลูกถ่ายหัวใจอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
และเมื่ อ สามารถใช้ย าชนิ ด รั บ ประทาน ควรเปลี่ ย นมาใช้ย ารั บ ประทานในทัน ที โดยควรเริ่ ม
รับประทานยาหลังหยุดให้ยาฉี ดอย่างน้อย 8-12 ชัว่ โมง
เป้ าหมายของ whole blood trough concentration ของยา tacrolimus
คือ ระยะ 1-3 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายหัวใจ เท่ากับ 10–20 นาโนกรัม/มล. และระยะหลังปลูกถ่าย
หัวใจ 4 เดือน เท่ากับ 5–15 นาโนกรัม/มล. และอาจปรับลดขนาดยาลงหลังปลูกถ่ายเป็ นเวลานาน(35)
4.2.4 ผูป้ ่ วยที่มีการทํางานของตับผิดปกติ
ผูป้ ่ วยตับบกพร่ องร้ายแรง (child-puge score มากกว่าหรื อเท่ากับ 10
คะแนน) ควรปรับลดขนาดยา ร้อยละ 25-50 เนื่ องจากการกําจัดยา tacrolimus ลดลง มียาอยู่ใน
ร่ างกายยาวนานขึ้น(9)
4.2.5 ผูป้ ่ วยที่มีการทํางานของไตผิดปกติ
ผูป้ ่ วยควรได้รับ ขนาดยาตํ่าสุ ด ที่ แ นะนํา และติ ด ตามระดับ ยาอย่า ง
ใกล้ชิด สําหรับผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่มีภาวะ oliguria อาจเริ่ มรับยา tacrolimus หลังจากมีการทํางาน
ของไตดีข้ ึน และไม่ตอ้ งปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยที่ได้รับ hemodialysis และ plasmapheresis
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5. เภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus
Tacrolimus เป็ นยากดภูมิคุม้ กันที่มีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic
window) และมีเภสัชจลนศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปรแตกต่างกันมากทั้งภายในบุคคล และระหว่างบุคคล
(high intra and interindividual pharmacokinetic variability) ซึ่งภาวะร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมี
ผลกระทบต่อกระบวนการดูดซึ ม การกระจาย การเมแทบอลิซึม และการกําจัดยา Venkataramanan
และคณะ(6) ได้รวบรวมค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus จากการศึกษาใน
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ ไว้ดงั แสดงในตารางที่ 2.1
5.1 การดูดซึมของยา
Tacrolimus มี absolute bioavailability (F) ร้อยละ 25 และอยูใ่ นช่วงกว้าง
ร้อยละ 4-93 อาจเนื่ องมาจากก่อนดูดซึ ม ยาถูกเมแทบอไลต์โดย CYP3A4 และเกิด drug efflux
pump ของ p-glycoprotein บริ เวณลําไส้เล็ก เมื่อรับประทานยา tacrolimus ยาจะถูกดูดซึ มอย่าง
รวดเร็ ว มีเวลาที่มีระดับยาสู งสุ ด (time to peak concentration) 0.5-2.0 ชัว่ โมง (10, 11)
อาหารมีผลลดอัตราและปริ มาณการดูดซึ มยา เมื่อรับประทานยา tacrolimus
พร้อมอาหาร หรื อหลังอาหารทันที เวลาที่มีระดับยาสู งสุ ดจะยาวนานขึ้น 5-7 เท่า ความเข้มข้น
สู งสุ ด (peak concentration) ลดลง ร้อยละ 39-77 และ area under the concentration curve (AUC)
ลดลง ร้อยละ 27-37(10) อาหารที่มีไขมันสู ง ร้อยละ 48 (848 กิโลเคลอรี่ ) ทําให้ AUC ลดลง ร้อยละ
37 และอาหารคาร์โบไฮเดรตสู ง ร้อยละ 85 (668 กิโลเคลอรี่ ) ทําให้ AUC ลดลง ร้อยละ 28(32)
5.2 การกระจายของยา
ปริ มาตรการกระจายยา (volume of distribution, V) ของยา tacrolimus ใน
whole blood เท่ากับ 1 (0.85-1.94) ลิตร/กก. ความเข้มข้นของยา tacrolimus ใน whole blood มีระดับ
ยาที่สูงกว่าในพลาสมา 35 เท่า (ระหว่าง 12-67 เท่า) (10) เนื่ องจากยามีความสามารถในการจับกับเม็ด
เลือดแดงสู ง โดยยาจะจับกับโปรตีนใน erythrocyte ซึ่ งมีน้ าํ หนักโมเลกุลใกล้เคียงกับ FKBP ค่า
สัดส่ วนความเข้มข้นยา tacrolimus ระหว่าง whole blood และพลาสมาขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ระดับ
hematocrit อุณหภูมิตวั อย่างเลือด ความเข้มข้นของยา และความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมา(6)
Tacrolimus จับกับโปรตีนในพลาสมาได้สูง ร้อยละ 99 ซึ่ งมักจับกับโปรตีน
เช่น alfa1 acid glycoprotein, albumin, globulin และ lipoprotein(11) ยามีการกระจายไปสู่ เนื้ อเยื่อ
ได้มาก ได้แก่ ปอด ม้าม ไต หัวใจ ตับอ่อน สมอง กล้ามเนื้อ และตับ และสามารถผ่านรก และนํ้านม
แม่ได้ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก และปลูกถ่ายไต อาจมี
ระดับ erythrocyte และโปรตีนในพลาสมาเปลี่ยนแปลงสู ง ซึ่ งส่ งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของยา
tacrolimus(8)
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5.3 การเมแทบอลิซึม และการกําจัดยา
Tacrolimus ถูกเมแทบอไลต์ที่ตบั มากกว่า ร้อยละ 99 โดยอาศัย cytochrome
P450 system 3A (CYP3A) เช่น CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 และ CYP3A43 เอนไซม์หลักใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของยา tacrolimus คือ CYP3A4 (6, 11)
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา tacrolimus ยาถูกเมแทบอไลต์ผ่าน
ปฏิกิริยา oxidation โดยอาศัยเอนไซม์ CYP เป็ นหลัก ยาส่ วนใหญ่ถูกเมแทบอไลต์ดว้ ยปฏิกิริยา Odemethylation และ hydroxylation และมีเมแทบอไลต์หลักของยา คือ 13-O-demethyl tacrolimus
เมแทบอไลต์ของยา tacrolimus อาจมีมากกว่า 15 ชนิ ด แต่มีเพียง 5 ชนิ ด (demethyl-,
demethylhydroxy-, didemethyl-, di demethylhydroxy- และ hydroxyl-tacrolimus) ที่ตรวจพบใน
เลือดของผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายตับ เมแทบอไลต์ที่สามารถตรวจพบได้บ่อย
ที่สุด คือ เมแทบอไลต์ชนิ ด demethyl และ demethylhydroxy compounds (พบประมาณร้อยละ 3
และร้อยละ 10 ของ AUC ของยา tacrolimus ตามลําดับ) ส่ วนกระบวนการเมแทบอลิซึม phase II
ของยา tacrolimus ยังมีผลการศึกษาไม่ชดั เจน (11, 36)
Tacrolimus เป็ นยาที่มีคุณสมบัติ low hepatic extraction ratio drug (ร้อยละ 3
ของ liver blood flow)(11) การเปลี่ยนแปลงของ unbound fraction ของยา และ intrinsic clearance
อาจส่ งผลกระทบต่อ hepatic clearance ของยา tacrolimus ให้เปลี่ยนแปลงได้ (9)
Systemic clearance ของยา tacrolimus ใน whole blood เท่ากับ 0.04-0.083
ลิตร/กก./ชัว่ โมง(10) และยา tacrolimus มีครึ่ งชีวิตของยาใน whole blood (elimination half life)
เท่ากับ 12 (4-41) ชัว่ โมง(6) ค่าครึ่ งชีวิตของยาจะยาวนานขึ้น เมื่อผูป้ ่ วยมีการทํางานของตับผิดปกติ
เมแทบอไลต์ของยา tacrolimus มากกว่าร้อยละ 95 ถูกขับออกทางนํ้าดี ยาถูก
ขับออกทางปั สสาวะ เฉลี่ยร้ อยละ 2.4(11) จากการศึกษาในอาสาสมัครสุ ขภาพดี หลังได้รับยา
tacrolimus ชนิ ดติดสารรังสี (14C-labeled tacrolimus) ทางหลอดเลือดดํา พบว่า ยาถูกขับออกทาง
อุจจาระร้อยละ 77 และเมื่อให้ยาแบบรับประทาน พบว่ายาถูกขับออกทางอุจจาระร้อยละ 94.9 และ
ทางปัสสาวะร้อยละ 2.4 (8)
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ตารางที่ 2.1 ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus(6)
กลุ่มผู้ป่วย
Liver transplant
Liver transplant
Liver transplant
Liver transplant
Liver transplant
Hepatic dysfunction
Kidney transplant
Kidney transplant
Kidney transplant
Kidney transplant
Kidney transplant
Awaiting kidney transplant
Small bowel transplant: Open stoma
Close stoma
Healthy individuals
Healthy individuals

จํานวนผู้ป่วย
9
3
5
9
16
16
5
12
15
7
37
37
6
2
3
5
5

ชีวสาร
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma
Plasma
Blood
Plasma
Blood
Blood
Blood
Plasma
Blood
Blood
Plasma
Plasma
Plasma
Blood

ขนาดยา (มก./กก.) [บริหารยา]
0.15 [IV]
0.15 [IV]
0.15 [IV]
0.15 [IV]
2.7-21.6 mg [IV]
4-12 mg [PO]
0.15 [IV/PO]
0.02 [IV] / 0.08 [PO]
0.02 [IV]
0.02 [IV]
0.15 [IV] / 0.3 [PO]
0.15 [IV]
0.02 [IV/PO]
0.15 [IV/PO]
0.15 [IV/PO]
-

T½ (h)
15.5±11.2
3.5-40.5
6.9-11.5
4.5-33.1
12.1±4.7
12.1±4.7
38.5
22±6.7
17.6
6.86±2.9
8.04±4.87
32.5±8.3
43±15
32±10

Vss (L/kg)
17.9±9.8
5-56
5.8±34.9
30.1±14.7
0.906±0.29
0.9±0.21
1.58±0.45
1.5±0.27
1.24±0.26
17±7
0.87±0.22

CL (L/h)
105.6±105.0
25.2-366
53.3-243.6
21.6-345
118.3±39.9
3.8±1.2
195
2.8±0.9
6.8±3.5
2.4±1.1
53.2-222.6
34±11
2±0.45

F (%)
27
25±10
25±10
36
12.1±4.2
22.4±14.2
21±19
14.1±12.4
5-10
43
15.9

Tmax (h)
1-4
0.5-2
2.5±2.4
2.4±1.9
1.4±0.6
2.8
2.8
-

หมายเหตุ CL = total systemic clearance, F = bioavailability, T1/2= terminal elimination half-life, Tmax= time to peak plasma concentration, Vss= volume of
distribution at steady-state, IV = intravenous, PO = oral และใช้เครื่ องวัดระดับยา enzyme-multiplied immunoassay
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6. อาการไม่พึงประสงค์ของยา (31, 35)
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย เช่น พิษต่อไต ระบบประสาท (เช่น อาการสั่น
ปวดศีรษะ) ระบบทางเดินอาหาร (เช่น ท้องเสี ย คลื่นไส้) ความดันโลหิ ตสู ง การติดเชื้อแทรกซ้อน
และภาวะเบาหวานหลังปลูกถ่ายไต
6.1 อาการไม่พึงประสงค์ทางไต
พิ ษ ต่ อ ไต (nephrotoxicity)
เป็ นอาการไม่ พึ ง ประสงค์ที่ พ บได้บ่ อ ย มี
อุบตั ิการณ์ร้อยละ 52, 36-40 และ 59 ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตามลําดับ(31) โดยมัก
เกิดขึ้นในระยะแรกหลังปลูกถ่ายอวัยวะ อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาที่
ได้รับ เมื่อลดขนาดยา จะมีอาการไม่พึงประสงค์ของยาลดลง
ยาอาจส่ งผลให้ไตมี GFR ลดลงแบบเฉี ยบพลัน หรื อเรื้ อรั ง โดยทําให้
vasoconstriction บริ เวณ afferent arteriole ส่ งผลให้มีการทํางานของไตลดลง, serum creatinine สู ง,
ความดันโลหิ ตสู ง, hypernatremia, edema, hyperkalemia, hypomagnesemia, hyperchloremic
acidosis และ hyperuricemia นอกจากนั้นอาจพบ acute microvascular disease หรื อเกิดภาวะ
thrombotic microangiopathy ซึ่งอาจทําให้เกิดพยาธิสภาพ vascular toxicity บริ เวณไตได้ (30)
นอกจากนั้นอุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ทางไตอื่น ๆ เช่น blood urea
nitrogen (BUN) สู ง ร้อยละ 30, oliguria ร้อยละ 18-19, urinary tract infection ร้อยละ 16-34,
hematuria น้อยกว่าร้อยละ 15 และอาจพบ acute renal failure, albuminuria, dysuria, renal tubular
necrosis, nocturia และ pyuria มากกว่าร้อยละ 3 และมีรายงานการเกิด hemolytic uremic syndrome
หลังได้รับยา tacrolimus 9-23 เดือน
6.2 อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาท
อาการปวดศีรษะ และอาการสัน่ (tremor) เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบ
ประสาทที่พบได้บ่อยที่สุด มีอุบตั ิการณ์ร้อยละ 24-64 และ 15-56 ตามลําดับ โดยในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไตตรวจพบอาการสั่นจากการใช้ยา tacrolimus มากกว่า cyclosporine ส่ วนอุบตั ิการณ์ของอาการไม่
พึงประสงค์ทางระบบประสาทอื่น ๆ เกิดขึ้นเท่ากันในผูป้ ่ วยที่ได้รับยา tacrolimus และ cyclosporine
อาการไม่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของยาที่สูงขึ้น เมื่อลดขนาดยา อาการจะลดลง
อุบตั ิการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น insomnia
พบได้ ร้อยละ 30-64, paresthesia ร้อยละ 17-40, dizziness ร้อยละ 19 และอาจพบ abnormal
dreams, agitation, anxiety, seizures (ชนิด focal หรื อ tonic-clonic), mental depression, emotion
lability, encephalopathy, hallucination, incoordination และ neuropathy ได้มากกว่าร้อยละ 3
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6.3 อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหาร
อาการท้องเสี ยเป็ นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด ร้อยละ 25-72 อาการ
ไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ เช่น คลื่นไส้ ร้อยละ 32-46, ท้องผูก ร้อยละ 23-35,
เบื่ออาหาร ร้อยละ 7-34, อาเจียน ร้อยละ 14-29, dyspepsia ร้อยละ 28 และปวดท้อง ร้อยละ 29-59
และมีรายงาน pancreatitis และพบ Clostridium difficile diarrhea น้อยกว่าร้อยละ 0.1
6.4 อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ร้อยละ 13-89 โดยมัก
มีความรุ นแรงน้อยถึงปานกลาง ควบคุมได้ดว้ ยยาลดความดันโลหิ ต อาจพบ chest pain ร้อยละ 19
และมีรายงาน myocardia hypertrophy บริ เวณ left ventricular posterior wall ทําให้การทํางานของ
กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เมื่อลดขนาดยา หรื อหยุดยาอาการไม่พึงประสงค์จะลดลง
6.5 อาการไม่พึงประสงค์ทาง metabolic effect
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย คือ hyperglycemia ร้อยละ 22-70 และ
post-transplant diabetes mellitus (PTDM) ร้อยละ 11-22 อาจต้องใช้ยาอินซูลินควบคุมระดับนํ้าตาล
ร้อยละ 24 แต่ผปู ้ ่ วยปลูกถ่ายไตสามารถหยุดยาอินซูลินได้ภายใน 1 และ 2 ปี ร้อยละ 15 และ 50
ตามลําดับ การเกิด PTDM มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เพิ่มขึ้น และ
ขนาดยา corticosteroids ที่ได้รับ ผูป้ ่ วยแอฟริ กนั -อเมริ กนั มีความเสี่ ยงการเกิด PTDM เพิ่มขึ้น
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ อื่ น ๆ เช่ น hyperkalemia ร้ อ ยละ 13-45, hyperlipidemia ร้ อ ยละ 10-34,
hypomagnesemia ร้อยละ 16-48, hyperuricemia และ hyponatremia น้อยกว่าร้อยละ 15
6.6 อาการติดเชื้อแทรกซ้อน
มีอุบตั ิการณ์ติดเชื้อแทรกซ้อน ร้อยละ 45 (น้อยกว่า cyclosporine ที่พบร้อยละ
49) เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ BK virus และ CMV infection
6.7 อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบเลือด
อาจพบ anemia ร้อยละ 5-65, leukocytosis ร้อยละ 8-32, leukopenia ร้อยละ
13-48, thrombocytopenia ร้อยละ 14-24 และมีรายงานการเกิด pure red cell aplasia
6.8 อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
การทํางานของตับผิดปกติ เช่น ผลตรวจ liver function tests ผิดปกติ ร้อยละ
6-36, ascites ร้อยละ 7-27, cholangitis และ jaundice มากกว่าร้อยละ 3 อาการไม่พึงประสงค์ทาง
ผิวหนัง เช่น pruritus ร้อยละ 15-36, rash ร้อยละ 10-24, alopecia ร้อยละ 28.9 และมีรายงานการเกิด
Stevens-Johnson Syndrome นอกจากนั้นอาจพบอาการปวดหลัง ร้อยละ 17-30 ปวดข้อ ร้อยละ 25
และ anaphylactic reactions จากการใช้ยา tacrolimus ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดํา
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Nonlinear mixed effect model (NONMEM)
NONMEM เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย NONMEM project
group ที่ มหาวิทยาลัยแคลิ ฟอร์ เนี ย ซานฟราสซิ สโก (37) เพื่อทํานายค่าพารามิ เตอร์ ทางเภสัช
จลนศาสตร์ประชากร และนํามาใช้ในการกําหนดขนาดยา ซึ่งวิธีน้ ีมีขอ้ ดี คือ สามารถใช้ขอ้ มูลระดับ
ความเข้มข้นยาที่ได้รับการตรวจจํานวนแตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละรายมาวิเคราะห์ และสามารถ
อธิบายปัจจัยที่มาส่ งผลกระทบ ทั้งปั จจัยที่สามารถอธิบายได้ (fixed effects) และปั จจัยที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ (random effects) ได้แก่ interindividual variability และ residual variability(14-16)
1. การสร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรม NONMEM
1.1 Base model(14, 15, 37, 38)
การสร้าง base model โดยใช้โปรแกรม NONMEM ประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
1.1.1 Structural model
เป็ นการวิเคราะห์หาแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของยาในเลือดกับเวลา โดยทดสอบใช้แบบจําลองต่าง ๆ
เช่น one compartment model และ two compartment model
ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ เช่น drug clearance, volume of
distribution และ absorption rate constant ที่ถูกวิเคราะห์ได้ จะแสดงออกมาในรู ปของ fixed-effect
parameters หรื อ THETA (θ)
1.1.2 Statistical model
เป็ นการวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถอธิบายได้ (random
effects) ดังนี้
1.1.2.1 การวิเคราะห์ interindividual variability model ซึ่ งใช้ประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความหลากหลายระหว่างบุคคล ดังสมการ
Individual value = Average value ± Interindividual variability error
แบบจําลองรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ additive model, proportional model
และ exponential model จะถูก นํามาทดสอบ เพื่อหารู ปแบบที่ เหมาะสมในการอธิ บาย
interindividual variability model โดยค่า interindividual variability (IIV) ที่หามาได้ จะแสดงในรู ป
ของ ETA (η) ดังแสดงในตัวอย่างสมการที่ใช้หา clearance ดังต่อไปนี้
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Additive model:
CLi = TVCL + η i CL
Proportional model:
CLi = TVCL x (1+ η i CL)
Exponential model:
CLi = TVCL x exp η i CL
เมื่อ CLi คือ individual clearance, TVCL คือ typical value (average
value) ของ clrarance และ ηi คือ interindividual variability; ความต่างระหว่าง individual และ
typical value parameter
1.1.2.2 การวิเคราะห์ residual variability model ซึ่งใช้ประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนจากการวัดระดับยา ดังสมการ
Observed value = Predicted value ± Residual variability error
แบบจําลองรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ additive model, proportional model,
exponential model และ additive-proportional model จะถูกนํามาทดสอบ เพื่อหารู ปแบบที่
เหมาะสมในการอธิ บาย residual variability model โดยค่า residual unexplained variability (RUV)
ที่หามาได้ จะแสดงในรู ปของ EPSILON (ε) ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
Additive model:
Cobs, ij = Cpred ij + ε ij
Proportional model:
Cobs, ij = Cpred ij x (1+ εij)
Exponential model:
Cobs, ij = Cpred ij x exp ε ij
Additive-proportional model: Cobs, ij = Cpred ij + Cpred ijε1 ij + ε2 ij
เมื่อ Cpred ij คือ individual predicted concentration ของผูป้ ่ วยคนที่ i ที่
เวลา j, Cobs, ij คือ observed concentration และ ε ij คือ residual variability; ความต่างระหว่าง
observed และ predicted concentration (14, 15, 37, 38)
1.2 Covariate model(14, 37, 39, 40)
นําปั จจัย (covariate, COV) ที่อาจมีผลต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
มาวิเคราะห์สร้าง covariate model โดยใช้วิธี stepwise approach ปั จจัยแต่ละตัวจะถูกวิเคราะห์ดว้ ย
แบบจําลองต่าง ๆ ตามลักษณะข้อมูลของปั จจัย ดังนี้
1.2.1 Continuous covariates
Linear:
CL = θ1 + θ2 x COV
Linear centered (Centered around population median):
CL = θ1 + θ2 x (COV-COVmedian)
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Power:
CL = θ1 x COV θ2
Power with normalized covariate (Normalized by population median):
CL = θ1 x (COV / COVmedian) θ2
Exponential:
CL = θ1 x exp (θ2 x COV)
Exponential with normalized covariate:
CL = θ1 x exp [θ2 x (COV – COVmedian)]
เมื่อ θ1 คือ typical value ของ parameter ที่มี individual covariate
เท่ากับ 0 หรื อเท่ากับ median, θ2 คือ ค่าที่เปลี่ยนแปลงของ individual parameter เมื่อ covariate
เปลี่ยนไป 1 หน่วย และ COV คือ continuous covariate
1.2.2 Categorical covariates
Linear:
CL = θ1 + θ2 x COV
Proportional:
CL = θ1 x (1 + θ2 x COV)
Power:
CL = θ1 x COV θ2
Exponential:
CL = θ1 x exp (θ2 x COV)
เมื่อ θ1 คือ typical value ของ parameter เมื่อผูป้ ่ วยไม่ได้รับปั จจัย, θ2
คือ ค่าที่เปลี่ยนแปลงของ individual parameter เมื่อผูป้ ่ วยได้รับปั จจัย และ COV คือ categolical
covariate (เช่น 0 เมื่อผูป้ ่ วยไม่ได้รับยา และ 1 เมื่อผูป้ ่ วยได้รับยา)
การพิจารณาหา covariate model ที่เหมาะสม โดยการเพิ่ม covariate ครั้งละ 1
ปั จจัย เข้าไปใน base model (forward inclusion step) เกณฑ์การคัดเลือก covariate ประเมินจากค่า
ความต่างระหว่างค่า OFV ของ base model กับค่า OFV ของ covariate model ถ้ามีค่าความต่างลดลง
อย่างน้อย 3.84 (p<0.05) จะถือว่าปั จจัยนั้นถูกนําเข้ามาเป็ น full model และเมื่อได้ full model ที่มี
หลายปั จจัยอยูใ่ น model แล้ว จะตัด covariate ออกทีละปั จจัย (backward elimination step) โดยมี
เกณฑ์การคัดออกประเมินจากค่าความต่างระหว่าง OFV ถ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.64 (p<0.01) จะ
ถือว่าปัจจัยนั้นยังคงอยูเ่ ป็ น final model(14, 37, 39, 40)
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2. การประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness of fit)
การประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness of fit) ระหว่างค่าที่ทาํ นายได้จาก
แบบจํา ลองที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ และค่ า จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํา ได้โ ดยการพล็อ ตกราฟระหว่า ง population
predicted concentration กับ observed concentration เพื่อพิจารณาความสอดคล้องสัมพันธ์กนั และ
พล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง weighted residuals กับ population predicted concentration
ว่ามีการกระจายอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ±3 นาโนกรัม/มล.(14, 37, 38)
ปั จจุบนั มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร (population pharmacokinetics)
ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่ ดังแสดงในตารางที่ 2.2
การศึ ก ษาของ Antignac,(17) Staatz(18) และ Zhang(19) ศึ ก ษาเภสั ช จลนศาสตร์
ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มผูใ้ หญ่ที่ปลูกถ่ายไต พบว่า แบบจําลองที่ใช้อธิ บายเภสัช
จลนศาสตร์ของยาเป็ นแบบ one compartment model และมี CL/F ของยา tacrolimus ใกล้เคียงกัน
Antignac และคณะ(17) พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ one compartment
model และ CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 13.2-40.5 ลิตร/ชัว่ โมง โดยทําการศึกษาแบบย้อนหลัง
ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต ในประเทศฝรั่งเศส ระยะ 2 เดือนแรกหลังปลูกถ่าย จํานวน 83 คน (ผูห้ ญิง 29
คน ผูช้ าย 54 คน) เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับไตจากผูป้ ่ วยสมองตาย 69 คน และจากผูป้ ่ วยที่มีชีวิต 14 คน
อายุ 45 ± 13 ปี นํ้าหนัก 66 ± 13 กก. มีระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 38 ± 27 (1-158) วัน ได้รับยา
tacrolimus สําหรับ primary therapy วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก whole blood trough concentration ของยา
tacrolimus 1,589 ตัวอย่าง ซึ่ งมีความเข้มข้น 6.3 ± 2.6 นาโนกรัม/มล. โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา
MEIA และใช้ Ka คงที่ที่ 4.5 (fixed) ต่อชัว่ โมง ผลการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากรโดยใช้
โปรแกรม NONMEM พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ one compartment model with
first order absorption and elimination มีค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ CL ของยา tacrolimus
1.81 ลิตร/ชัว่ โมง (CL/F 13.2-40.5 ลิตร/ชัว่ โมง) V 98.4 ลิตร และ F ร้อยละ 13.7 จากการศึกษาพบ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อ CL ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่ การใช้ยา prednisolone ขนาด
มากกว่า 25 มก. และจํานวนวันหลังปลูกถ่ายไต มีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร คือ
CL = CLmin x [1+ PODγCL / (PODγCL + TCL50γCL)] x EPRD เมื่อ POD คือ จํานวนวันหลังปลูกถ่าย
ไต (วัน), EPRD คือ การใช้ยา prednisolone (ถ้าใช้ขนาดยา prednisolone > 25 มก. EPRD =
1+0.575 หรื อถ้าใช้ขนาดยา prednisolone < 25 มก. EPRD = 1), CLmin คือ 1.81 ลิตร/ชัว่ โมง, γCL
คือ 2.54 และ TCL50 คือ 3.81 วัน และในการศึกษาไม่พบปั จจัยใดที่ส่งผลต่อ V และ F อย่างมี
นัยสําคัญ
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Staatz และคณะ(18) พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ one compartment
model และ CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 33.5 (15.3-68.6) ลิตร/ชัว่ โมง ศึกษาแบบย้อนหลังใน
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 70 คน (ผูห้ ญิง 27 คน และผูช้ าย 43 คน) อายุ 43.6 ±
14.0 ปี นํ้าหนัก 73.5 ± 15.9 กก. มีระยะเวลาที่ใช้ยา tacrolimus 128 (2-1475) วัน ได้รับยา
tacrolimus โดยปรับขนาดยาในระยะ 3 เดือนแรก ที่ระดับความเข้มข้นยาตํ่าสุ ด 10-20 นาโนกรัม/
มล. และหลังจากนั้นระดับ 2-15 นาโนกรัม/มล. วิเคราะห์จากระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
ที่วดั จาก whole blood จํานวน 1,060 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 12.3 ± 1.4 ชัว่ โมง มีความ
เข้มข้น 9.4 ± 5.0 นาโนกรัม/มล. โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา LC-MS และให้ Ka คงที่ที่ 4.48 ต่อชัว่ โมง
ผลการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ ประชากรโดยใช้โปรแกรม NONMEM พบว่า tacrolimus มีเภสัช
จลนศาสตร์ แบบ one compartment model with first order absorption and elimination
ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ คือ CL/F ของยา tacrolimus 33.5 (15.3-68.6) ลิตร/ชัว่ โมง V/F
898 (217 – 33,298) ลิตร และ half-life 18.6 (4.6 - 939) ชัว่ โมง จากการศึกษาพบปั จจัยที่ส่งผลต่อ
CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่ ระดับ AST และจํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus มี
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร คือ CL/F = 23.6 + 31.9/DOT + 76.7/AST เมื่อ DOT คือ
จํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus (วัน), AST คือ ระดับ AST (ยูนิต/ลิตร) และในการศึกษาไม่พบ
ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อ V/F อย่างมีนยั สําคัญ
Zhang และคณะ(19) พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ one compartment
model และ CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 21.7 ลิตร/ชัว่ โมง ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไต ในประเทศจีน 41 คน มีระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus 802 ตัวอย่าง และใช้โปรแกรม
NONMEM ในการวิเคราะห์ พบว่า CL/F ของยา tacrolimus 21.7 ลิตร/ชัว่ โมง และ V/F 241 ลิตร
จากการศึกษาพบปั จจัยที่ส่งผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่ ระดับ AST,
ระดับ hematocrit, จํานวนวันหลังปลูกถ่ายไต, การใช้ยา nicardipine และ diltiazem
ส่ วนการศึกษาของ Benkali(20) และ Masuamba(21) ได้ค่าพารามิเตอร์ CL/F ของยา
tacrolimus คือ 28 และ 29 ลิตร/ชัว่ โมง ซึ่ งใกล้เคียง 3 การศึกษาแรก (13.2-40.5 ลิตร/ชัว่ โมง)
อย่างไรก็ตามใน 2 การศึกษานี้ พบว่าแบบจําลองที่ใช้อธิ บายเภสัชจลนศาสตร์ ของยาได้อย่าง
เหมาะสม คือ แบบ two compartment model อาจเนื่ องจากมีรูปแบบการศึกษาที่ต่างกัน มีการ
ตรวจวัดความเข้มข้นของยาหลายเวลามากกว่าในระยะ absorption และ distribution จึงอาจทําให้ได้
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างกัน
Benkali และคณะ (20) พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ two compartment
model และ CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 28 ลิตร/ชัว่ โมง ศึกษาในประเทศฟิ นแลนต์ ในผูป้ ่ วยที่
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ได้รับการปลูกถ่ายไตครั้งแรก จํานวน 32 คน (ผูห้ ญิง 13 คน และผูช้ าย 19 คน) อายุ 54 (20-71) ปี
นํ้าหนัก 65 (49-97) กก. ได้รับ tacrolimus ชนิ ดรับประทานขนาดยาเริ่ มต้น 0.1 มก./กก./วัน
วิเคราะห์ระดับยา tacrolimus จาก whole blood หลังให้ยา 5 interval ที่เวลาก่อนให้ยา (trough blood
concentration) และเวลาหลังให้ยา 0.33, 0.66, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6 และ 9 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1, 2,
เดือนที่ 1, 3 และ 6 และวัดระดับยาเพิ่มเติม ที่เวลาหลังให้ยา 12 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลัง
ปลูกถ่ายไต โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา turbulent flow chromatography with tandem mass
spectrometry และให้ Vp/F คงที่ที่ 500 ลิตร ผลการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ ประชากรโดยใช้
โปรแกรม NONMEM พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์ แบบ two compartment model
ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ คือ CL/F ของยา tacrolimus 28 ลิตร/ชัว่ โมง Vc/F 123 ลิตร
และ Q/F 51 ลิตร/ชัว่ โมง จากการศึกษาพบปั จจัยที่ส่งผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมี
นัยสําคัญ คือ ระดับ hematocrit มีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร คือ CL/F = 863 / HCT
เมื่อ HCT คือ ระดับ hematocrit (ร้อยละ)
Masuamba และคณะ (21) พบว่ายา tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์ แบบ two
compartment model และ CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 29 ลิตร/ชัว่ โมง ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไต ประเทศเบลเยียม จํานวน 19 คน (ผูห้ ญิง 3 คน และผูช้ าย 16 คน) อายุ 42 (23-78) ปี นํ้าหนัก 67
(50-96) กก. ผูป้ ่ วยได้รับยา tacrolimus ชนิ ดรับประทาน ขนาดเฉลี่ย 7 มก. ที่เวลา 8.00 น. และ
20.00 น. วิเคราะห์ระดับยา tacrolimus จาก whole blood ที่เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 4, 8,
12 ชัว่ โมง ของมื้อเช้า และมื้อเย็น มีระดับยาที่ใช้วิเคราะห์ท้ งั หมด 266 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัด
ระดับยา LC-MS/MS และ MEIA ผลการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ ประชากรโดยใช้โปรแกรม
NONMEM พบว่า tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์ แบบ two compartment model with first order
absorption and elimination ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ คือ CL/F ของยา tacrolimus 29
ลิตร/ชัว่ โมง Ka 0.7 ต่อชัว่ โมง Vc/F 140 ลิตร Vp/F 202 ลิตร และ Q/F 29 ลิตร/ชัว่ โมง จากการศึกษา
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่ ABCB1 และ CYP3A5 genetic
polymorphisms โดยผูป้ ่ วยที่มี CYP3A5*1/*3 หรื อ *1/*1 carrier จะมี CL/F สู งกว่าผูป้ ่ วยที่มี
CYP3A5*3/*3 และผูป้ ่ วยที่มี ABCB1 exons 12-21-26 CC-GG-CC carrier จะมี CL/F สู งกว่าผูป้ ่ วย
ที่มี ABCB1 exons 12-21-26 TT-TT-TT หรื อ CT-GT-CT นอกจากนั้นพบปั จจัยที่ส่งผลต่อ Ka คือ
เวลาที่รับประทานยา tacrolimus โดยมีค่า Ka ของการรับประทานยา tacrolimus มื้อเช้าเท่ากับ 2.18
ต่อชัว่ โมง ซึ่ งมากกว่าการรับประทานยามื้อเย็นที่มี Ka เท่ากับ 0.16 ต่อชัว่ โมง แต่อย่างไรก็ตามเวลา
ในการรับประทานยา tacrolimus ไม่มีผลต่อประสิ ทธิผลทางคลินิกในการรักษาผูป้ ่ วย

30
Press และคณะ(41) พบว่ายา tacrolimus มีเภสัชจลนศาสตร์แบบ two compartment
model ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยที่ได้รับ
การปลูกถ่ายไตครั้งแรก (de novo kidney transplant) 31 คน (ผูห้ ญิง 7 คน และผูช้ าย 24 คน) อายุ
18-70 ปี ผูป้ ่ วยได้รับยา tacrolimus ชนิดรับประทานขนาดเริ่ มต้น 0.2 มก./กก./วัน วันละ 1 หรื อ 2
ครั้ง วิเคราะห์ระดับยาจาก whole blood ที่ได้จากการติดตามการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ
(routine therapeutic drug monitoring) ที่เวลาก่อนให้ยามื้อเช้า และหลังให้ยา 2 และ 3 ชัว่ โมง ใน
สัปดาห์ที่ 4, 8, 10, 17, 20 และ 39 และจากระดับยาที่ได้จากการตรวจเพิ่มเติมที่เวลา 0, 1, 2, 3, 4, 6
และ 12 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 2, 6, 12, 26 และ 52 หลังปลูกถ่ายไต โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา MEIA
ผลการวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ ประชากรโดยใช้โปรแกรม NONMEM พบว่า tacrolimus มีเภสัช
จลนศาสตร์แบบ two compartment model with first order absorption and elimination ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อ CL ของยา tacrolimus คือ CYP3A5 genetic polymorphisms โดยกลุ่มผูป้ ่ วยที่มี
CYP3A5*1/*3 genotype มีค่า CL 5.5 ลิตร/ชัว่ โมง ซึ่งมีค่าสู งกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่มี CYP3A5*3/*3
genotype ที่มีค่า 3.7 ลิตร/ชัว่ โมง นอกจากนั้นพบว่า วิธีบริ หารยา tacrolimus วันละ 1 ครั้ง ส่ งผลให้
Ka และ Vc ของยามากกว่าวิธีบริ หารยา วันละ 2 ครั้ง (Ka 3.7 และ 1.6 ต่อชัว่ โมง และ Vc 61 และ 42
ลิตร ตามลําดับ) และการได้รับยา prednisolone มากกว่า 10 มก. ส่ งผลให้ F ของยาลดลง ร้อยละ 15
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อเภสั ชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus
1. พันธุกรรม
มีหลายการศึกษาพบว่า genetic polymorphisms ของ CYP3A5 isoenzyme และ
ABCB1 p-glycoprotein (หรื อ multi-drug resistance 1, MDR1) มีผลต่อ clearance ของยา
tacrolimus แตกต่างกัน (20, 21, 41-43) เช่น
การศึกษาของ Satoh และคณะ(42) พบว่า ผูป้ ่ วยที่มี CYP3A5 *1/*1 และ *1/*3
genotype มีค่า CL/F ของยา tacrolimus มากกว่ากลุ่ม CYP3A5 *3/*3 genotype ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูก
ถ่ายไตในประเทศญี่ปุ่น (ผูห้ ญิง 19 คนและผูช้ าย 31 คน) อายุ 43.8 (40.3-47.3) ปี มีผปู ้ ่ วยที่มี
CYP3A5 *1/*1 genotype 3 คน (ร้อยละ 6) *1/*3 genotype 23 คน (ร้อยละ 46) และ *3/*3
genotype 24 คน (ร้อยละ 48) วิเคราะห์ระดับยาจาก whole blood โดยใช้เครื่ อง MEIA วัดระดับยาที่
เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 3, 4, 6, 9 และ 12 ชัว่ โมงของมื้อเช้า และเย็น ที่ระยะ 28 วัน และ
1 ปี หลังปลูกถ่ายไต พบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่ม CYP3A5 expressers (CYP3A5 *1/*1 หรื อ *1/*3) มีค่า
dose-adjusted AUC0–12 และ dose-adjusted trough levels ที่นอ้ ยกว่า และมีค่า body weight adjusted
oral clearance ที่สูงกว่า กลุ่ม CYP3A5 non-expressers (CYP3A5 *3/*3) อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มประชากรผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่
การศึกษา
Antignac
และคณะ (17)
ศึกษาแบบ
ย้อนหลังใน
ประเทศ
ฝรั่งเศส

วิธีเก็บเลือด
และการวิเคราะห์ ระดับยา
Blood collection
ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 83 คน
Whole blood trough
(หญิง 29 คน ชาย 54 คน),
concentration
1589
อายุ 45±13 (16-67) ปี , นํ้าหนัก ตัวอย่าง
66±13 (29-100) กก., ระยะหลังปลูก (C0 6.3±2.6 (0.3-21.4)
ng/ml)
ถ่ายไต 38±27 (1-158) วัน,
Scr 150±75 (42-840) μmol/L,
Hemoglobin 10.3±1.5(7-15.6) g/dL, Tacrolimus analysis
Proteinaemia 64±6.6 (44-88) g/L, เครื่ องวัดระดับยา MEIA
AST 27±23 (7-298) U/L,
Population
ALT 57±77 (5-997) U/L
pharmacokinetic analysis
NONMEM
ขนาดยาที่ได้รับ
Tacrolimus (primary therapy)
PO/IV 44±22 (5-138) μg/kg q 12 h,
Target C0 5-10 ng/ml ในระยะ 3
เดือนแรกหลังปลูกถ่าย
ประชากร และขนาดยาทีไ่ ด้ รับ

ปัจจัยทีน่ ํามา
วิเคราะห์
นํ้าหนัก, อายุ, เพศ,
ระยะเวลาฟอกไต
ก่อนปลูกถ่าย, graft
origin (cadaveric
หรื อ living donor),
cold ischemia time,
จํานวนวันหลังปลูก
ถ่ า ยไต, ขนาดยา
MMF, ขนาดยา
MPRD, ขนาดยา
PRD, cumulative
corticosteroid dose,
AST, ALT, Scr
และ proteinaemia

ผลการศึกษา
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Base model
Covariate model
Structural model
Final model
One compartment with first 1. CL = CLmin x [1+ PODγ CL ] x EPRD
PODγCL + TCL50γ CL
order
absorption
and
เมื่อ POD คือ จํานวนวันหลังผ่าตัด,
elimination
EPRD คือ การใช้ prednisolone
(EPRD = 1 + θPRD ถ้าขนาด > 25 mg
Statistical model
หรื อ EPRD = 1 ถ้าขนาด < 25 mg)
IIV: exponential model
RUV: additive-proportional 2. ไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อ V และ F
Parameter estimates of the final model
model
(mean (SE))
Ka (fixed) 4.5 /h,
CLmin1.81(0.22)L/h, IIV for CL 31(17)%
(CL/F 13.2-40.5 L/h), γCL 2.54 (0.94),
TCL50 3.81 (0.53), θPRD 0.575 (0.036),
F 13.7 (1.57) %, IIV for F 32 (18) %,
V 98.4 (13.1) L, IIV for V 79 (38) %,
RUV proportional error 18.6 (9.9) %,
RUV additive error 0.96 (0.56) ng/ml
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มประชากรผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่ (ต่อ)
การศึกษา

ประชากร และขนาดยาทีไ่ ด้ รับ

Staatz และ
คณะ(18)
ศึกษาแบบ
ย้อนหลังใน
ประเทศ
ออสเตรเลีย

ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 70 คน
(หญิง 27 คน ชาย 43 คน),
อายุ 43.6±14.0 (15-71) ปี ,
นํ้าหนัก 73.5±15.9 (39.2-141.8) กก.
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ไ ด้ รั บ tacrolimus
218±249 (2-1475) วัน
ขนาดยาที่ได้รับ
Tacrolimus PO 0.06±0.04 (0.010.23) mg/kg q 12 h, Target C0 ระยะ
3 เดือนแรกและหลัง 3 เดือนหลัง
ปลูกถ่าย คือ 10-20 และ 2-15 ng/ml

Zhang และ
คณะ(19)
ศึกษาแบบ
ย้อน หลังใน
ประเทศจีน

ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 41 คน
ยาที่ได้รับ
Tacrolimus PO

ปัจจัยทีน่ ํามา
วิเคราะห์
นํ้ า ห นั ก , เ พ ศ ,
จํา นวนวัน ที่ ไ ด้รั บ
tacrolimus, จํานวน
วันหลังปลูกถ่ายไต,
AST, ALT, ALP,
bilirubin, CLcr,
hematocrit fraction,
γ-glutamyltransfe
rase,
current
corticosteroid dose
และ therapy with
drug interaction

Blood collection
Whole
blood 802
ตัวอย่าง
Population
pharmacokinetic analysis
NONMEM

Demographic
index,
clinical
index
และ
coadministration of
other drugs

ผลการศึกษา
Base model
Covariate model
Structural model
Final model
One compartment with first 1. CL/F = 23.6 + 31.9 + 76.7
DOT AST
order
absorption
and
เมื่ อ DOT
คื อ จํา นวนวัน ที่ ไ ด้รั บ
elimination
tacrolimus (วัน), AST คือ AST (U/L)
2. ไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อ V/ F
Statistical model
Individual Bayesian estimates of
IIV: exponential model
parameters (mean±SD / median (range))
RUV: additive model
Ka (fixed) 4.48 /h,
CL/F 33.0± 11.3 / 33.5 (15.3 - 68.6) L/h,
V/F 1974 ± 475.2 / 898 (217 - 33298) L,
Half-life 48.1± 127.1 / 18.6 (4.6 - 939) h
Structural model
Parameter estimates of the final model
One compartment model with CL/F 21.7 L/h, IIV for CL/F 41.6 %,
first order absorption and V/F 241 L, IIV for V/F 49.7 %
elimination
RUV additive error 2.19 μg/L
ปั จจัยต่อ CL/F ได้แก่ ระยะหลังปลูกถ่าย,
Hct, AST, nicardipine และ diltiazem
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วิธีเก็บเลือด
และการวิเคราะห์ ระดับยา
Blood collection
-Whole blood 1,060
ตัวอย่าง
-Sampling time after
dose12.3±1.4(1.3-20.3) h
(Concentration 9.4±5.0
(0.6-50.9) ng/ml)
Tacrolimus analysis
เครื่ องวัดระดับยา LC-MS
Population
pharmacokinetic analysis
NONMEM
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มประชากรผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่ (ต่อ)
ประชากร และขนาดยาทีไ่ ด้ รับ

Benkali
และคณะ(20)
ศึกษาใน
ประเทศ
ฟิ นแลนด์

ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 32 คน
(หญิ ง 13 คน ชาย 19 คน), อายุ 54
(20-71) ปี , นํ้าหนัก 65 (49-97) กก.,
Scr 160 (82-823) μmol/L,
Hemoglobin 10 (7-13) g/dL,
Hematocrit 28.6 (21-39) %,
CYP 3A5 genotype: *1/*3 1 คน,
*1/*1 0 คน, *3/*3 31 คน,
CYP 3A4 genotype: *1A/*1A 31
คน, *1A/*1B 1 คน, *1B/*1B 0 คน,
PXR C25385T genotype: CC 11
คน, CT 17 คน, TT 4 คน
ขนาดยาที่ได้รับ
Initial tacrolimus PO 0.1 mg/kg/day
Target C0 ระยะ 6 สัปดาห์แรก คือ
10-15 ng/ml และหลัง 6 สัปดาห์
หลังปลูกถ่าย คือ 2-15 ng/ml

วิธีเก็บเลือด
และการวิเคราะห์ ระดับยา
Blood collection
-Whole blood
-วัด ระดับ ยาหลัง ให้ย า 5
interval ที่เวลาก่อนให้ยา
(C0) และเวลาหลังให้ยา
0.33, 0.66, 1, 1.5, 2, 3, 4,
6, 9 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่
1, 2, เดือนที่ 1, 3 และ 6
และวัดระดับยาเพิ่มเติม ที่
เวลาหลังให้ยา 12 ชัว่ โมง
ในสัปดาห์ ที่ 1 และ 2
หลังปลูกถ่ายไต
Tacrolimus analysis
เครื่ องวัด MS-MS
Population
pharmacokinetic analysis
NONMEM

ปัจจัยทีน่ ํามา
วิเคราะห์
นํ้ าหนั ก , อายุ ,
เพศ, hematocrit
red blood cell,
leukocyte
counts,
hemoglobin,
Scr,
PXR
genetic
polymorphism

ผลการศึกษา
Base model
Structural model
Two compartment model combine
with an Erlang distribution
Statistical model
IIV: exponential model
RUV: additive-proportional model
Parameter estimates of base model
(mean (SE) / mean (90% CI))
Ktr 6.4 (0.3)/h, IIV for Ktr10 (0, 34)%
IOV for Ktr 25 (17, 31)%,
CL/F 28 (4) L/h, IIV for CL/F 138
(58, 186)%, IOV CL/F 30 (17,38)%,
Vc/F 123 (32) L, IIV for Vc/F 54
(0, 90)%, IOV for Vc/F 78 (67, 88)%,
Vp/F (fixed) 500 L,
Q/F 51 (2) L/h, IIV Q/F 33 (0, 48)%,
RUV proportional error 9 %,
RUV additive error 1.6 ng/ml

Covariate model
Final model
1. CL/F = 863
HCT
เมื่อ HCT คือ hematocrit (%)
2. ไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อ Ktr และ Vc/ F
Parameter estimates of the final model
(mean (SE) / mean (90% CI))
Ktr 6.5 (0.4) /h, IIV for Ktr 15 (0, 24)%,
IOV for Ktr 24 (17, 29)%,
CL/F 863 (65) L/h, IIV for CL/F 30
(0, 44)%, IOV for CL/F 27 (20, 33)%,
Vc/F 147 (24) L, IIV for Vc/F 26
(0, 47)%, IOV for Vc/F 71 (55, 85)%,
Vp/F (fixed) 500 L,
Q/F 60 (12) L/h, IIV Q/F 63 (42, 79)%
RUV proportional error 10 %,
RUV additive error 1.5 ng/ml
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การศึกษา
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มประชากรผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่ (ต่อ)
ประชากร และขนาดยาทีไ่ ด้ รับ

Masuamba
และคณะ(21)
ศึกษาใน
ประเทศ
เบลเยียม

ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 19 คน
(หญิ ง 3 คน ชาย 16 คน), อายุ 42
(23-78) ปี , นํ้าหนัก 67 (50-96) กก,
Scr 5 (1.8-16.4) mg/dL, Plasma
protein 6.8 (5.1-7.4) mg/100 ml,
GPT 14 (10-30) mg/dL,
GOT 13 (9-18) mg/dL,
Total bilirubin 0.8 (0.6-1.4) mg/dL,
CYP 3A5*1 9 คน,
ABCB1 exon 12 C1236T: CC 1คน,
ABCB1 exon 21 G2677T: GG 13,
ABCB1 exon 26 C3435T: CC 13
ขนาดยาที่ได้รับ
Tacrolimus PO 7 (5-10) mg ก่อน
อาหาร 1 ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยไม่ได้รับยา
ร่ วม inducers/inhibitors of CYP3A
or P-glycoprotein ขณะทําการศึกษา

วิธีเก็บเลือด
และการวิเคราะห์ ระดับยา
Blood collection
-Whole blood 266
ตัวอย่าง
-วัดระดับยา ที่เวลาก่อน
ให้ยา (C0) และหลังให้ยา
1, 2, 4, 8, 12 ชัว่ โมง ของ
มื้อเช้า และมื้อเย็น
Tacrolimus analysis
เครื่ องวัดระดับยา
LC-MS/MS และ MEIA
Population
pharmacokinetic analysis
NONMEM

ปัจจัยทีน่ ํามา
วิเคราะห์
นํ้ าหนั ก , อายุ ,
เพศ, เชื้ อ ชาติ ,
CYP3A5
genetic
polymorphysm,
ABCB1 genetic
polymorphysm,
เวลาบริ ห ารยา,
analytical
method, total
plasma protein,
GPT, GOT, Scr
และ serum urea

ผลการศึกษา
Base model
Structural model
Two compartment model with first
order absorption and elimination
Statistical model
IIV: exponential model
RUV:additive-proportional model
Parameter estimates of base model
(mean (RSE)): Ka 0.7 (0.16) /h,
IIV Ka - , IOV Ka 187 (2.34) %,
CL/F 29 (0.20) L/h, IIV CL/F 30
(0.67)%, IOV CL/F 53 (0.58)%,
Vc/F 140 (0.18) L, IIV Vc/F 30
(1.25) %, IOV Vc/F - ,
Vp/F 202 (0.23) L, IIV Vp/F 14
(0.37) %, IOV Vp/F - ,
Q/F 29 (0.13) L/h, IIV & IOV Q/F RUV proportional 0.28 (0.20) %,
RUV additive 0.02 (0.05) ng/ml

Covariate model
Final model: CL/F = θCL = 22 L/h,
เมื่อ CYP 3A5*3/*3 หรื อ
ABCB1 TT-TT-TT หรื อ CT-GT-CT
CL/F = θCL + θCYP 3A5 on CL = 56 L/h,
เมื่อ CYP 3A5*1/*1 หรื อ *1/*3 carrier
CL/F = θCL + θ ABCB1 on CL = 32 L/h,
เมื่อ ABCB1 CC-GG-CC carrier
Ka = θKa = 2.18 /h, morning dose
Ka = θKa–θKa nigh time= 0.16/h, evening dose
Parameter estimates of the final model
Ka 2.18 (0.15)/h, IIV Ka - , IOV Ka -,
CL/F 22 (0.11) L/h, IIV CL/F 6 (1.08)%,
IOV CL/F 40 (0.23) %,
Vc/F 142 (0.15) L, IIV Vc/F 33 (0.45)%,
Vp/F 192 (0.17) L, IIV Vp/F 31 (0.43) %,
Q/F 43 (0.14) L/h, IIV Q/F -, IOV Q/F RUV proportional 0.29 (0.07) %,
RUV additive 0.02 (0.12) ng/ml
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การศึกษา
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ในกลุ่มประชากรผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูใ้ หญ่ (ต่อ)
การศึกษา

ประชากร และขนาดยาทีไ่ ด้ รับ

Press และ
คณะ(41)
ศึกษาใน
ประเทศ
เนเธอแลนด์

ประชากร
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 31 คน
(หญิง 7 ชาย 24), อายุ 18-70 ปี
ขนาดยาที่ได้รับ
Initial tacrolimus PO 0.2 mg/kg/day
For twice daily regimen: Target
AUC0-12h 210 และ 125 μg.h/L ใน
ระยะก่อน และหลัง 6 สัปดาห์แรก
For once-daily regimen: Target
AUC0-12h 420 และ 250 μg.h/L ใน
ระยะก่อน และหลัง 6 สัปดาห์แรก

วิธีเก็บเลือด
และการวิเคราะห์ ระดับยา
Whole blood collection
-จากงานคลินิก (t = 0, 2,
3 ชัว่ โมง) ในสัปดาห์ที่ 4,
8, 10, 17, 20, 39 และ
ระดับยาเพิ่มเติม t = 0, 1,
2, 3, 4, 6, 12 ชัว่ โมง ใน
สัปดาห์ที่ 2, 6, 12, 26, 52
Tacrolimus analysis
เครื่ องวัดระดับยา MEIA
Population PK analysis
NONMEM

ปัจจัยทีน่ ํามา
วิเคราะห์
นํ้าหนัก, อายุ, เพศ,
polymorphisms in
CYP3A5, CYP3A4
ABCB1 and PXR,
hematocrit,
albumin,
LDL,
HDL, prednisolone
dose, การบริ หารยา
tacrolimus (oncedaily หรื อ twice
daily)

ผลการศึกษา
Base model
Structural model
Two compartment model with
first order absorption and
elimination
Statistical model
1. IIV: exponential model
2. RUV: proportional model

Covariate model
Parameter estimates from Bootstrap of
the final model (mean (% CV))
F (fixed) 0.23, F (PRD>10 mg) -15 %,
Ka (one-daily dosing) 3.7 (23) /h,
Ka (twice-daily dosing) 1.6 (14) /h,
CL (CYP3A5*3/*3) 3.7 (8.2) L/h,
CL (CYP3A5*1/*3) 5.5 (9.8) L/h,
Vc (one-daily dosing) 61 (11) L,
Vc (twice-daily dosing) 42 (10) L,
Q 10 (10) L/h, IIV CL 19 (32)%, IIV Vc
28 (31)%, IOV F 22 (13)%, RUV 23 (6)%
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หมายเหตุ IV = intravenous, PO = oral, MMF คือ mycophenolate mofetil, MPS คือ mycophenolate sodium, AZA คือ azathioprine, PRD คือ prednisolone,
MPRD คือ methylprednisolone, C0 คือ ระดับยาที่เวลาก่อนได้รับยา, MEIA คือ microparticle enzyme immunoassay, LC-MS คือ liquid chromatographytandem mass spectrometry assay, MS-MS คือ turbulent flow chromatography with tandem mass spectrometry, Ka คือ absorption rate constant, Ktr คือ
transfer rate constant, F คือ absolute bioavailability, CL/F คือ apparent oral clearance, V/F คือ apparent volume of distribution, Vc/F คือ apparent volume of
the central compartment, Vp/F คือ apparent volume of the peripheral compartment, Q/F คือ apparent intercompartmental clearance, IIV คือ interindividual
variability, IOV คือ interoccasion variability, RUV คือ residual unexplain variability, RSE คือ relative standard error, SE คือstandard error
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2. เพศ
เพศส่ งผลต่อการดูดซึ มของยาหลายชนิ ดได้ โดยทัว่ ไปผูห้ ญิงมีการเคลื่อนที่ของ
ระบบทางเดินอาหารช้ากว่าผูช้ าย อาจเป็ นผลจากระดับฮอร์โมนเพศในรอบเดือน
ผูช้ ายและผูห้ ญิงมีองค์ประกอบของร่ างกายแตกต่างกัน ส่ งผลต่อการกระจายยา
โดยทัว่ ไปผูช้ ายมี muscle mass มากกว่าผูห้ ญิง และผูห้ ญิงมีไขมันสะสมในร่ างกายมากกว่าผูช้ าย
องค์ประกอบของร่ างกายที่ต่างกัน อาจมีผลต่อปริ มาตรการกระจายของยาที่มีคุณสมบัติละลายนํ้าได้
ดี และละลายไขมันได้ดี
เพศมี ผลต่ อการเมแทบอลิ ซึมของยาในหนู ทดลอง อย่างไรก็ตามการศึ ก ษาใน
มนุษย์มีรายงานความแตกต่างน้อย และไม่ชดั เจนนัก ความแตกต่างของการกําจัดยาอาจเป็ นผลจาก
ฮอร์ โมนเพศ ซึ่ งผูช้ ายมีการทํางานของเอนไซม์มากกว่าผูห้ ญิง เช่น CYP1A2, CYP3A4, alcohol
dehydrogenase, diuracil dehydrogenase และ UDP-glucuronosyl transferase (44)
เพศมีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus ได้ แม้ว่าขนาดยา tacrolimus ที่
แนะนําสําหรับผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตผูช้ าย และผูห้ ญิงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าเมื่อมีการใช้ยา tacrolimus
ทางหลอดเลือดดําร่ วมกับยา ketoconazole มี CL/F ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยหญิง (8 คน) ลดลง
มากกว่าในผูป้ ่ วยชาย (11 คน) อย่างมีนยั สําคัญ (8)
3. อายุ
อายุส่งผลต่อการดูดซึมของยา การเปลี่ยนแปลงของ gastric pH, gastric emptying,
การเคลื่อนที่ของลําไส้เล็ก และการไหลเวียนของระบบเลือด มักมีผลต่ออัตราการดูดซึ มยามากกว่า
ปริ มาณการดูดซึ มยา ทารกแรกคลอดจะมี pH ในกระเพาะอาหารสู ง 6-8 เมื่ออายุ 1 สัปดาห์ถึง 1
เดื อน pH จะค่อย ๆ ลดลง ดังนั้นทารกซึ่ งมี pH สู งในระบบทางเดิ นอาหาร อาจดู ดซึ มยาที่มี
คุณสมบัติไม่คงตัวในกรดได้ดี เช่ น ampicillin และ penicillin แต่จะดูดซึ มยาบางชนิ ดได้ชา้ เช่ น
phenobarbital, phenytoin, acetaminophen และ riboflavin และผูส้ ู งอายุจะมีความเป็ นกรดใน
กระเพาะอาหารลดลงเช่นกัน อาจส่ งผลให้อตั ราการดูดซึมของยาบางชนิดลดลงได้ เช่น levodopa(44)
โดยทัว่ ไปเด็กมี total body water และ extracellular fluid มากกว่าผูใ้ หญ่ โดยทารก
จะมี total body water และ extracellular fluid ร้อยละ 80 และร้อยละ 45 ของนํ้าหนักตัว เมื่อเข้าสู่ วยั
ผูใ้ หญ่จะมี total body water และ extracellular fluid ลดลงเป็ นร้อยละ 60 และร้อยละ 20 ของ
นํ้าหนักตัว ตามลําดับ เด็กมีปริ มาตรไขมันน้อยกว่าวัยผูใ้ หญ่ เด็กจึงมี volume of distribution ของยา
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ที่มีคุณสมบัติละลายนํ้าได้ดี มากกว่าผูใ้ หญ่ และมี volume of distribution ของยาที่มีคุณสมบัติ
ละลายไขมันได้ดี น้อยกว่าผูใ้ หญ่ได้(44)
ทารกแรกคลอด และผูส้ ูงอายุมีการกําจัดยาช้ากว่าคนวัยกลางคน ควรปรับขนาดยา
ให้เหมาะสมในการใช้ยา โดยทัว่ ไปปริ มาณของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเมแทบอลิซึมยาในตับจะ
ค่อย ๆ สูงขึ้น ตั้งแต่ทารกอายุ 2 สัปดาห์ จนถึงระดับสู งสุ ดเมื่ออายุ 6 เดือนถึง 12 ปี เด็กอายุระหว่าง
6 เดือนถึง 12 ปี มีการเมแทบอลิซึมยาบางชนิ ดเร็ วกว่าผูใ้ หญ่ และอาจต้องการขนาดยาต่อนํ้าหนัก
ตัวที่มากกว่าผูใ้ หญ่ เช่น clindamycin, phenobarbital, carbamazepine และ theophylline(44) ผูส้ ู งอายุ
มีการลดลงของมวลตับ การไหลเวียนของเลือด และการทํางานของเอนไซม์ตบั ทําให้ยาถูกกําจัดได้
น้อยลง และยาอยู่ในร่ างกายยาวนานขึ้น โดยเฉพาะยาที่ถูกกําจัดทางตับเป็ นหลัก เช่ น lidocaine,
metoprolol และ propranolol(45)
ผลของอายุต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus ยังไม่ชดั เจน มีรายงานการศึกษา
ในผูป้ ่ วยเด็กที่ปลูกถ่ายไขกระดูกที่ได้รับยา tacrolimus ทางหลอดเลือดดํา พบว่า เด็กอายุนอ้ ยกว่า 6
ปี มีค่า CL ของยา tacrolimus และต้องการขนาดยาต่อนํ้าหนักตัวมากกว่าเด็กโต โดยเด็กอายุนอ้ ย
กว่า 6 ปี มี CL ของยา tacrolimus เท่ากับ 0.159 ± 0.082 ลิตร/ชัว่ โมง/กก. เด็กอายุ 6-12 ปี มี CL ของ
ยา tacrolimus เท่ากับ 0.109 ± 0.053 ลิตร/ชัว่ โมง/กก. และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี มี CL ของยา
tacrolimus เท่ากับ 0.104 ± 0.068 ลิตร/ชัว่ โมง/กก. อาจเนื่ องจากมีการทํางานของเอนไซม์ CYP3A
และการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงมวลตับแตกต่างกัน ซึ่งวัยเด็กมีการทํางานของเอนไซม์ CYP3A
มากสู งสุ ด และจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีรายงานพบว่า เด็ก และผูใ้ หญ่มีการ
ทํางานของเอนไซม์ CYP3A จากไมโครโซมของเซลล์ตบั ไม่มีแตกต่างกัน ดังนั้น CL ของยา
tacrolimus ที่เพิ่มขึ้น อาจมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการทํางานที่เพิ่มขึ้นของเอนไซม์ (8)
4. นํ้าหนักตัว
การเปลี่ ยนแปลงของนํ้า และไขมันในร่ างกายมีผลต่อการกระจายยา ผูป้ ่ วยที่ มี
ภาวะอ้วนจะมี volume of distribution ของยาที่มีคุณสมบัติละลายนํ้าได้ดีลดลง เช่น ยาปฏิชีวนะ ทํา
ให้ตอ้ งลดขนาดยาต่อนํ้าหนักตัว และผูป้ ่ วยที่มีภาวะอ้วนอาจมี volume of distribution ของยาที่มี
คุณสมบัติละลายไขมันได้ดีเท่าเดิมหรื อเพิ่มขึ้น ทําให้อาจไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงขนาดยา หรื อเพิ่ม
ขนาดยาต่อนํ้าหนักตัว
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะอ้วนอาจมีการกําจัดยาออกทางไตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี blood volume
และ cardiac output มากขึ้น ทําให้มี renal blood flow และ GFR เพิ่มขึ้น ผูท้ ี่มีภาวะอ้วนจึงมี renal
clearance ของยาบางชนิดสูงกว่าผูท้ ี่มีน้ าํ หนักปกติ เช่น cimetidine และ aminoglycosides (44)
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Zhao และคณะ (22) พบว่า นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นส่ งผลต่อ Vc/F, Vp/F, Q/F และ CL/F
ของยา tacrolimus สู งขึ้น ในผูป้ ่ วยเด็กที่ปลูกถ่ายไต ระยะ 2 เดือนแรกหลังปลูกถ่าย 50 คน อายุ 10 ±
5 ปี นํ้าหนัก 30.1 ± 14.7 กก. ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 21 ± 12 (7-54) วัน ได้รับ tacrolimus ขนาด
ยา 0.15 ± 0.09 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง ตรวจวัดระดับยาที่เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 3, 6
และ 12 ชัว่ โมง มีระดับยา 289 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา enzyme multiplied immunoassay
พบว่า นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น ทําให้ Vc/F, Vp/F, Q/F และ CL/F ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น มีแบบจําลอง
ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร คือ Vc/F = 57.9 x (Wt/70), Vp/F = 966 x (Wt/70), Q/F = 79.7 x
(Wt/70)0.75 และ CL/F = 13.9 x (Wt/70)0.75 x (2.26FLAG1) + 7.11 x (1.74FLAG2) เมื่อ Wt คือ นํ้าหนัก
(allometric scale, กก.), FLAG1 คือ CYP3A5 genotype (ถ้ามี CYP3A5*3/*3 genotype FLAG1=0
แต่ถา้ มี CYP3A5*1 allele genotype FLAG1=1) และ FLAG2 คือ hematocrit (ถ้ามี hematocrit
มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้อยละ 33 FLAG2=0 แต่ถา้ hematocrit น้อยกว่า ร้อยละ 33 FLAG2 = 1)
Sam และคณะ (46) พบว่า นํ้าหนักเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus สู งขึ้น
ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ 31 คน (ผูห้ ญิง 8 คน และผูช้ าย 23 คน) เป็ นเด็ก 15 คน ผูใ้ หญ่ 16
คน มีอายุ 40.5 (1.41-67) ปี นํ้าหนัก 55 (6.5-127) กก. ตรวจวัดระดับยาที่เวลาก่อนให้ยาจาก whole
blood 213 ตัวอย่าง และจากพลาสมา 157 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา HPLC-MS พบว่า เมื่อ
วิเคราะห์จากระดับยาใน whole blood นํ้าหนักตัวที่มากขึ้น ส่ งผลให้ apparent whole blood oral
clearance เพิ่มขึ้น 0.237 ลิตร/ชัว่ โมง ต่อนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กก. หรื อมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และ
เมื่อวิเคราะห์จากระดับยาในพลาสมา พบว่า นํ้าหนักตัวส่ งผลให้ apparent plasma oral clearance
เพิ่มขึ้น 10.5 ลิตร/ชัว่ โมง ต่อนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กก. หรื อมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
5. อันตรกิริยาของยา
การใช้ย าที่ เ กิ ด อันตรกิ ริย าของยา อาจมี ผลกระทบต่อ เภสัชจลนศาสตร์ ของยา
tacrolimus ควรมีการติดตามผลการรักษาหรื อปรับขนาดยาให้เหมาะสม ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับ
ยา tacrolimus โดยผ่า นทางการกระตุ ้น หรื อ ยับ ยั้ง การเมแทบอลิ ซึ ม ของ CYP3A
และ Pglycoprotein ได้ไว้แสดงในตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.3 ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาของยา โดยผ่านทางการกระตุน้ หรื อยับยั้งการเมแทบอลิซึมของ cytochrome P450 3A
ยาทีอ่ าจเกิดอันตรกิริยา
กับยา tacrolimus
Chloramphenicol
Clarithromycin
Clotrimazole
Cyclosporine
Dexamethasone
Diltiazem
Erythromycin
Fluconazole
Itraconazole
Ketoconazole
Methylprednisolone
Nicardipine
Phenobarbital
Protease inhibitor
Rifampin
Sirolimus
Verapamil
Voriconazole

รายงานการเกิดอันตรกิริยา
In vitro / animal study Controlled clinical trial Clinical observation
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
-

Nonspecific CYP inhibitor
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Induction of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Induction of CYP3A
Inhibition of CYP3A
Induction of CYP3A
Inhibition of CYP3A (เมื่อได้รับขนาดมากกว่า 2 มก./วัน)
Inhibition of CYP3A
Inhibition of CYP3A
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หมายเหตุ รวบรวมรายงานการศึกษาการเกิดอันตรกิริยาโดย Christians และคณะ(36)

กลไกการเกิดอันตรกิริยา
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ตารางที่ 2.4 ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาของยาโดยผ่านทางการกระตุน้ หรื อยับยั้ง P-glycoprotein(47)
P-glycoprotein inhibitors
Anti-HIV drugs
Nelfinavir
Ritonavir
Saquinavir
Cardiac drugs
Atorvastatin
Felodipine
Diltiazem
Nicardipine
Verapamil
Antibiotics
Clarithromycin
Erythromycin
Immunosuppressive agents
Cyclosporine
Sirolimus
Tacrolimus
Antifungals
Ketoconazole
Clotrimazole
Itraconazole
Anticancer drugs
Cisplatin
Doxorubicin
Etoposide
Fluorouracil
Methotrexate
Vinblastine
Vincristine

P-glycoprotein inducers
Anti-HIV drugs
Amprenavir
Nelfinavir
Ritonavir
Cardiac drugs
Diltiazem
Nifedipine
Nicardipine
Verapamil
Antibiotics
Erythromycin
Rifampicin
Immunosuppressive agents
Cyclosporine
Prednisolone
Sirolimus
Tacrolimus
Antifungals
-

Anticancer drugs
Vinblastine
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Zahir และคณะ(23) พบว่า การใช้ร่วมกับยา fluconazole และ diltiazem ส่ งผลให้
CL/F ของยา tacrolimus ลดลง การศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 67 คน (ผูห้ ญิง 22 คน
และผูช้ าย 45 คน) อายุ 46.2 ± 12.7 ปี มีระยะเวลาหลังปลูกถ่ายตับ 40.2 ± 17.3 (14-94) วัน ผูป้ ่ วย
ได้รับ tacrolimus ขนาดยา 7.6 ± 4.8 มก./วัน วิเคราะห์จากระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่วดั
จาก whole blood จํานวน 694 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 9.8 ± 1.5 (6-13) ชัว่ โมง มีความ
เข้มข้นยา 11.1 ± 5.64 นาโนกรัม/มล. พบว่า การใช้ร่วมกับยา fluconazole (จํานวน 29 คน) และ
diltiazem (จํานวน 10 คน) ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง 7.4 และ 2.1 ลิตร/ชัว่ โมง
ตามลําดับ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับผูป้ ่ วยที่ ไ ม่ ไ ด้รับ ยาดัง กล่ าว มี แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากร คือ CL/F = 21.3 + 9.8 x (1-HEM) + 3.4 x (1-ALB) – 2.1 x (1-DIL) – 7.4 x (1-FLU) เมื่อ
HEM คือ hematocrit (ถ้ามีระดับ hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 35 HEM = 0 แต่ถา้ ไม่ใช่ HEM = 1),
ALB คือ albumin (ถ้ามีระดับ albumin น้อยกว่า 3.5 กรัม/ดล. ALB = 0 แต่ถา้ ไม่ใช่ ALB = 1), DIL
คือ การใช้ diltiazem (ถ้าใช้ยา DIL = 0 แต่ถา้ ไม่ใช้ยา DIL = 1), FLU คือ การใช้ fluconazole (ถ้าใช้
ยา FLU = 0 แต่ถา้ ไม่ใช้ยา FLU = 1)
Undre และคณะ(24) พบว่า ขนาดยา corticosteroids มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
CL/F ของยา tacrolimus ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตระยะ 1 ปี แรกหลังปลูกถ่ายไต จํานวน 303 คน
(ผูห้ ญิง 107 คน และผูช้ าย 196 คน) อายุ 46.6 (18-72) ปี นํ้าหนัก 67.6 (33-130) กก. วิเคราะห์จาก
whole blood trough concentration ของยา tacrolimus โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา MEIA และหาค่า
CL/F ของยา โดยการคํานวณจากสัดส่ วนระหว่างขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับต่อ whole blood
trough concentration พบว่า ในระยะ 2-12 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายไต ขนาดยารับประทาน
corticosteroids ที่สูงขึ้น (adjusted to doses equivalent to prednisolone) มีความสัมพันธ์กบั CL/F
ของยา tacrolimus ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ (r = 0.94, p = 0.0172)
Antignac และคณะ (17) พบว่า การใช้ร่วมกับยา prednisolone ขนาดมากกว่า 25 มก.
ส่ งผลให้ CL ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 83 คน (ผูห้ ญิง 29
คน ผูช้ าย 54 คน) อายุ 45 ± 13 ปี นํ้าหนัก 66 ± 13 กก. ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 38 ± 27 วัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก whole blood trough concentration ของยา tacrolimus 1,589 ตัวอย่าง โดยใช้
เครื่ องวัดระดับยา MEIA พบว่า การใช้ prednisolone ขนาดมากกว่า 25 มก. ส่ งผลให้ CL ของยา
เพิ่มขึ้น 1.575 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ prednisolone ในขนาดตํ่ากว่า 25 มก. มีแบบจําลองทางเภสัช
จลนศาสตร์ ประชากร คือ CL = CLmin x [1+ PODγCL / (PODγCL + TCL50γCL)] x EPRD เมื่อ POD
คือ จํานวนวันหลังปลูกถ่ายไต (วัน), EPRD คือ การใช้ยา prednisolone (ถ้าใช้ขนาดยา prednisolone
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> 25 มก. EPRD = 1+0.575 หรื อถ้าใช้ขนาดยา prednisolone < 25 มก. EPRD = 1), CLmin คือ 1.81
ลิตร/ชัว่ โมง, γCL คือ 2.54 และ TCL50 คือ 3.81 วัน
6. อวัยวะที่ปลูกถ่าย
การปลูกถ่ายอวัยวะที่แตกต่างกัน มีผลให้การดูดซึมยา และการกําจัดยา tacrolimus
แตกต่างกัน เภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยที่ปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายตับ และอาสาสมัคร
สุ ขภาพดี มีค่าต่างกัน ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากความแตกต่างของขนาดยา steroid ที่ใช้ ยากดภูมิคุม้ กันที่
ใช้ร่วม หรื อระดับการทํางานของอวัยวะที่มีหน้าที่ขจัดยาออกจากร่ างกายของผูป้ ่ วยแต่ละราย(8)
7. การทํางานของตับผิดปกติ
โรคตับ เช่น ตับแข็ง (cirrhosis), alcohol liver disease, viral hepatitis และ
hepatoma ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของปฏิกิริยา oxidation ในกระบวนการกําจัดยาบางชนิ ดผิดปกติ
ไป(45) ยา tacrolimus ถูกเมแทบอไลต์ที่ตบั เป็ นหลัก (ร้อยละ 99) การทํางานของตับที่ผิดปกติ อาจ
ส่ งผลต่อการกําจัดยา tacrolimus
Staatz และคณะ (18) พบว่าระดับ AST เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus
ลดลง ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 70 คน (ผูห้ ญิง 27 คน และผูช้ าย 43 คน) อายุ 43.6 ±
14.0 ปี นํ้าหนัก 73.5 ± 15.9 กก. มีระยะเวลาที่ใช้ยา tacrolimus 128 (2-1475) วัน วิเคราะห์จากระดับ
ความเข้มข้นของยา tacrolimus 1,060 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 12.3 ± 1.4 ชัว่ โมง โดยใช้
เครื่ องวัดระดับยา LC-MS พบว่า ระดับ AST สู งขึ้น ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง มี
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากร คือ CL/F = 23.6 + 31.9/DOT + 76.7/AST เมื่อ DOT คือ
จํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus (วัน), AST คือ ระดับ AST (ยูนิต/ลิตร) และเมื่อนําแบบจําลองที่ได้
มาคํานวณหาขนาดยา maintenance dose พบว่า ที่ระยะเวลาหลังได้รับยา tacrolimus 7, 14, 30, 90,
180 และ 365 วัน กลุ่มที่มีระดับ AST สู ง (AST=200 ยูนิต/ลิตร) จะต้องการใช้ขนาดยา tacrolimus
น้อยกว่ากลุ่มที่มีระดับ AST ปกติ (AST=20 ยูนิต/ลิตร)
Antignac และคณะ (48) พบว่า ระดับ AST เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีระยะเวลาในการกําจัด
ยา tacrolimus นานขึ้น ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ 37 คน (ผูห้ ญิง 11 คน
และผูช้ าย 26 คน) อายุ 49 ± 11.5 ปี ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายตับ 29 ± 12 (11-66) วัน ได้รับ
tacrolimus ขนาดยา 0.083 ± 0.061 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก whole blood trough
concentration ของยา tacrolimus 728 ตัวอย่าง มีความเข้มข้น 11 ± 5.6 นาโนกรัม/มล. โดยใช้
เครื่ องวัดระดับยา MEIA พบว่า ระดับ AST เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีระยะเวลาในการกําจัดยานานขึ้น
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(time need to obtain 50% maximum clearance, TCL50) มีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากร คือ TCL50 = TV(TCL50) (AST/AST median value)θAST เมื่อ TCL50 คือ ระยะเวลาที่ CL/F
เท่ากับ ร้อยละ 50 ของค่า CL/F สู งสุ ด, TV(TCL50) คือ 6.3 วัน, AST คือ ระดับ AST (ยูนิต/ลิตร),
AST median value คือ 46 ยูนิต/ลิตร และ θAST คือ 0.28
8. ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus
ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้การกําจัดยา tacrolimus
ลดลง อาจเนื่ องจากหลังปลูกถ่ายอวัยวะ ผูป้ ่ วยเริ่ มมีการทํางานของร่ างกายคงที่ มีภาวะเครี ยดหลัง
การผ่าตัดลดลง (postsurgical stress), ระดับ hematocrit และ albumin คงที่มากขึ้น หรื อขนาดยา
corticosteroids ที่ได้รับลดลง (8)
Staatz และคณะ (18) พบว่า จํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus นานขึ้น ส่ งผลให้ CL/F
ของยา tacrolimus ลดลง ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 70 คน อายุ 43.6 ± 14.0 ปี
นํ้าหนัก 73.5 ± 15.9 กก. มีระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus 128 (2-1475) วัน วิเคราะห์จากระดับ
ความเข้มข้นของยา tacrolimus 1,060 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 12.3 ± 1.4 ชัว่ โมง โดยใช้
เครื่ องวัดระดับยา LC-MS พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ยาวนานขึ้น มีความสัมพันธ์กบั
CL/F ของยาที่ลดลง โดยมีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร คือ CL/F = 23.6 + 31.9/DOT
+ 76.7/AST เมื่อ DOT คือ จํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus (วัน), AST คือ ระดับ AST (ยูนิต/ลิตร)
Christiaans และคณะ (49) พบว่า ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไตนานขึ้น ส่ งผลให้ CL/F
ของยา tacrolimus ลดลง ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 10 คน อายุมากกว่า 18 ปี ตรวจระดับยาคนละ
10 ตัวอย่าง ในระยะ 12 ชัว่ โมงหลังรับประทานยา ในสัปดาห์ที่ 3, เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12 หลัง
ปลูกถ่ายไต โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา MEIA พบว่า ที่ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 3 สัปดาห์, 6 เดือน
และ 12 เดือน ผูป้ ่ วยมี CL/F ของยา tacrolimus เท่ากับ 38.7, 33.7 และ 25.4 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลําดับ
Hu และคณะ (50) พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus นานขึ้น ส่ งผลให้ CL/F
ของยา tacrolimus ลดลง ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 30 คน อายุ 40.2 (23.0-57.0) ปี นํ้าหนัก 61.1
(46-60) กก. ผูป้ ่ วยได้รับยา tacrolimus แบบ primary therapy (7 คน) และ rescue therapy (23 คน)
โดยได้รับยา tacrolimus มาแล้วเป็ นเวลา 12.8 (3-31) เดือน วิเคราะห์จาก whole blood trough
concentration ของยา tacrolimus โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา MEIA และหาค่า CL/F ของยา โดยการ
คํานวณจากสัดส่ วนระหว่างขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับต่อ whole blood trough concentration
พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไป 1 เดือน ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus
ลดลง 0.012 ลิตร/กก./วัน (p = 0.013)
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Pou และคณะ (51) ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 50 คน ระยะ 1 ปี แรกหลังปลูกถ่ายตับ
วิเคราะห์จาก whole blood trough concentration ของยา tacrolimus 1,489 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัด
ระดับยา MEIA พบว่า ที่ระยะ 1 เดือน และ 1 ปี หลังปลูกถ่ายตับ ผูป้ ่ วยต้องการขนาดยา tacrolimus
เพื่อรักษาระดับยาให้เหมาะสม ลดลงจาก 0.12 มก./กก./วัน เป็ น 0.06 มก./กก./วัน ตามลําดับ และ
ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายตับมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าสัดส่ วนระหว่างขนาดยา และ trough blood
concentration ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ (r = -0.3893, p < 0.0001) และที่ระยะ 1 เดือน
และ 1 ปี หลังปลูกถ่ายตับ ผูป้ ่ วยมีค่าสัดส่ วนระหว่างขนาดยา และ trough blood concentration
ลดลงจาก 0.0144 เป็ น 0.0053 ตามลําดับ
อย่า งไรก็ ต ามมี บ างการศึ ก ษาแสดงผลขัด แย้ง กับ การศึ ก ษาข้า งต้น โดยพบว่ า
ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายอวัยวะ มีผลให้ clearance ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(17)
และปลูกถ่ายตับ(48) ศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตในระยะ 2 เดือนแรก 83 คน อายุ 45 ±
13 ปี นํ้าหนัก 66 ± 13 กก. ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 38 ± 27 วัน วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก whole blood
trough concentration ของยา tacrolimus 1,589 ตัวอย่าง พบว่า เมื่อมีจาํ นวนวันหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต
มากขึ้น มีผลให้ CL ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นร้อยละ 50 ของค่า CL
สู งสุ ด ที่ 3.8 ± 0.53 วัน แล้วเริ่ มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และคงที่หลังปลูกถ่ายไตนานประมาณ 2 เดือน(17)
และการศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ(48) 37 คน อายุ 49 ± 11.5 ปี ระยะเวลาหลังปลูกถ่าย
ตับ 29 ± 12 (11-66) วัน วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก whole blood trough concentration ของยา tacrolimus
728 ตัวอย่าง มีความเข้มข้น 11 ± 5.6 นาโนกรัม/มล. พบว่า จํานวนวันหลังปลูกถ่ายตับ ส่ งผลให้
CL/F ของยา tacrolimus สู งขึ้น มีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร คือ CL/F = CLmax x
PODγ / (TCL50γ + PODγ) เมื่อ CLmax คือ 36 ลิตร/ชัว่ โมง, γ คือ 4.9, TCL50 คือ 6.3 วัน และ POD
คือ จํานวนวันหลังปลูกถ่ายตับ (วัน)(48)
9. Hematocrit
Tacrolimus จับร่ วมตัวกับ erythrocyte ได้ดี (8) ระดับของ erythrocyte ที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจส่ งผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus
Undre และคณะ(24) พบว่า ในระยะ 12 สัปดาห์แรกหลังปลูกถ่ายไต hematocrit มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ (r = -0.84, p = 0.017) ศึกษาใน
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 303 คน อายุ 46.6 (18-72) ปี นํ้าหนัก 67.6 (33-130) กก. และหาค่า CL/F ของยา
โดยการคํานวณจากสัดส่ วนระหว่างขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับต่อ whole blood trough
concentration
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Benkali และคณะ(20) พบว่า ระดับ hematocrit เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ CL/F ของยา
tacrolimus ลดลง ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 32 คน อายุ 54 (20-71) ปี นํ้าหนัก 65 (49-97) กก.
hemoglobin 10 (7-13) กรัม/ดล. และ hematocrit ร้อยละ 28.6 (ร้อยละ 21-39) โดยวิเคราะห์ระดับยา
tacrolimus จาก whole blood หลังให้ยา 5 interval ที่เวลาก่อนให้ยา (trough blood concentration)
และเวลาหลังให้ยา 0.33, 0.66, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6 และ 9 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1, 2, เดือนที่ 1, 3 และ 6
และวัดระดับยาเพิ่มเติม ที่เวลาหลังให้ยา 12 ชัว่ โมง ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลังปลูกถ่ายไต และใช้
เครื่ องวัดระดับยา turbulent flow chromatography with tandem mass spectrometry พบว่า ระดับ
hematocrit เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ (r2 = 0.24)
Zhao และคณะ (22) พบว่า hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 33 ส่ งผลให้ CL/F ของยา
tacrolimus เพิ่มขึ้น ในผูป้ ่ วยเด็กที่ปลูกถ่ายไต 50 คน อายุ 10 ± 5 ปี นํ้าหนัก 30.1 ± 14.7 กก.
ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 21 ± 12 (7-54) วัน ระดับ hemoglobin 10.3 ± 1.4 กรัม/ดล. hematocrit
ร้อยละ 30.9 ± 4.1 ตรวจวัดระดับยาที่เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 3, 6 และ 12 ชัว่ โมง มี
ระดับยาทั้งหมด 289 ตัวอย่าง พบว่า ผูป้ ่ วยที่มี hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 33 มีค่า CL/F ของยา
tacrolimus มากกว่าผูป้ ่ วยที่มี hematocrit มากกว่าร้อยละ 33 อย่างมีนยั สําคัญ (23.3 ± 9.8 และ 16.3
± 5.8 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลําดับ, p = 0.007)
Zahir และคณะ (23) พบว่า hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 35 ส่ งผลให้ CL/F ของยา
tacrolimus เพิ่มขึ้น การศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 67 คน อายุ 46.2 ± 12.7 ปี มี
ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายตับ 40.2 ± 17.3 (14-94) วัน ระดับ hematocrit ร้อยละ 41 (ร้อยละ 25-46)
วิเคราะห์จากระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่วดั จาก whole blood จํานวน 694 ตัวอย่าง ที่
เวลาหลังรับประทานยา 9.8 ± 1.5 (6-13) ชัว่ โมง มีความเข้มข้น 11.1 ± 5.64 นาโนกรัม/มล. พบว่า
ผูป้ ่ วยที่มี hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 35 จะมีค่า CL/F ของยา tacrolimus มากกว่าผูป้ ่ วยที่มี
hematocrit มากกว่าร้อยละ 35 เท่ากับ 9.8 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 46
Sam และคณะ (46) พบว่า ระดับ hematocrit ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ V/F ของยา
tacrolimus ลดลง ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ 31 คน (ผูห้ ญิง 8 คน และผูช้ าย 23 คน) เป็ นเด็ก
15 คน ผูใ้ หญ่ 16 คน มีอายุ 40.5 (1.41-67) ปี นํ้าหนัก 55 (6.5-127) กก. hematocrit ร้อยละ 31.1
(ร้ อยละ 22.8-46) ตรวจวัดระดับยาที่ เวลาก่ อนให้ยาจาก whole blood 213 ตัวอย่าง และจาก
พลาสมา 157 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา HPLC-MS พบว่า เมื่อวิเคราะห์จาก whole blood
ระดับ hematocrit เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่ งผลให้ V/F ของยา tacrolimus ลดลง 7.83 ลิตร หรื อลดลง
ร้อยละ 3.6 มีแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา V/F คือ VB/F = 217 – 7.83 (Hct31.1) + 179 (height-1.61) เมื่อ Hct คือ ระดับ hematocrit (ร้อยละ) และ height คือ ส่ วนสูง (เมตร)
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10. Albumin
Tacrolimus จับกับโปรตีนในพลาสมาได้สูง ร้อยละ 99 ซี่งมักจับกับโปรตีน เช่น
alfa1 acid glycoprotein, albumin, globulin และ lipoprotein (8, 11) ระดับของโปรตีนในพลาสมาที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจส่ งผลกระทบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา tacrolimus
Undre และคณะ (24) พบว่า ในระยะ 12 สัปดาห์แรกหลังปลูกถ่ายไต ระดับ albumin
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ (r = -0.74, p = 0.047) ศึกษาใน
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 303 คน อายุ 46.6 (18-72) ปี นํ้าหนัก 67.6 (33-130) กก. และหาค่า CL/F ของยา
โดยคํานวณจากสัดส่ วนระหว่างขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับต่อ whole blood trough concentration
Hu และคณะ (50) พบว่า ระดับ albumin เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus
ลดลง ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 30 คน อายุ 40.2 (23.0-57.0) ปี นํ้าหนัก 61.1 (46-60) กก. ระดับ
albumin 4.0 (2.9-4.6) กรัม/ดล. ได้รับยา tacrolimus มาแล้วเป็ นเวลา 12.8 (3-31) เดือน และ
วิเคราะห์หาค่า CL/F ของยา โดยการคํานวณจากสัดส่ วนระหว่างขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับต่อ
whole blood trough concentration พบว่า ระดับ albumin ที่เพิ่มขึ้น 1 กรัม/ดล. ส่ งผลให้ CL/F ของ
ยา tacrolimus ลดลง 0.014 ลิตร/กก./วัน (p = 0.0046)
Zahir และคณะ (23) พบว่า albumin น้อยกว่า 3.5 กรัม/ดล. ส่ งผลให้ CL/F ของยา
tacrolimus เพิ่มขึ้น การศึกษาแบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 67 คน อายุ 46.2 ± 12.7 ปี albumin
4.3 (2.3-5.2) กรัม/ดล. วิเคราะห์จากระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่วดั จาก whole blood
จํานวน 694 ตัวอย่าง ที่เวลาหลังรับประทานยา 9.8 ± 1.5 (6-13) ชัว่ โมง มีความเข้มข้น 11.1 ± 5.64
นาโนกรัม/มล. พบว่า เมื่อเทียบกับกลุ่ม albumin มากกว่า 3.5 กรัม/ดล. ผูป้ ่ วยที่มี albumin น้อยกว่า
3.5 กรัม/ดล. จะมีค่า CL/F ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น 3.4 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
11. Serum creatinine
Sam และคณะ(46) พบว่า serum creatinine เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ CL/F ของยา
tacrolimus ลดลง ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 31 คน (เด็ก 15 คน ผูใ้ หญ่ 16 คน) อายุ 40.5 (1.41-67) ปี
นํ้าหนัก 55 (6.5-127) กก. serum creatinine 60 (15-212) ไมโครโมล/ลิตร วัดระดับยาที่เวลาก่อนให้
ยาจาก whole blood 213 ตัวอย่าง และจากพลาสมา 157 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องวัดระดับยา HPLCMS พบว่า เมื่อวิเคราะห์จาก whole blood ระดับ serum creatinine เพิ่มขึ้น 1 ไมโครโมล/ลิตร ส่ งผล
ให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง 0.0801 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อลดลงร้อยละ 0.6 มีแบบจําลองทางเภสัช
จลนศาสตร์ ประชากร คือ CLB/F = 14.1 + 0.237 (BW-55) – 2.93 (ALP) – 0.0801 (SCr - 60) เมื่อ
BW คือ นํ้าหนัก (กก.) ALP คือ alkaline phosphatase (ถ้า ALP มากกว่าหรื อเท่ากับ 200 ยูนิต/ลิตร
ALP = 1 แต่ถา้ ไม่ใช่ ALP = 0) และ SCr คือ ระดับ serum creatinine (ไมโครโมล/ลิตร)
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิ จ ั ย นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนาแบบศึ ก ษาย้อ นหลัง และไปข้า งหน้ า
(retrospective and prospective descriptive study) เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IRB No. 042/54 วันที่รับรอง 7
เมษายน 2554)
โดยวิธีดาํ เนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการก่อนดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และอภิปรายผล
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปผล และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่ อนดําเนินการวิจัย
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ การใช้ยากดภูมิคุม้ กันในผูป้ ่ วยที่
ได้รับการปลูกถ่ายไต ข้อมูลยา tacrolimus ปั จจัยที่อาจมีผลต่อ clearance ของยา tacrolimus และการ
ใช้โปรแกรม NONMEM เพื่อเตรี ยมข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการกําหนดขั้นตอน และวิธีดาํ เนินการวิจยั
ที่เหมาะสม
2. คัดเลือกโรงพยาบาลที่จะดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็ นสถานที่ทาํ การวิจยั
เนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่
ได้รับการปลูกถ่ายไต และได้รับความยินยอมและความร่ วมมือจากแพทย์หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดี
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3. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่ได้รับยา tacrolimus ที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่ได้รับยา tacrolimus ที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2554 และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าร่ วมงานวิจยั
3.3 เกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าร่ วมงานวิจยั
คุณสมบัติที่ครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้ จะถูกคัดเลือกให้เข้าร่ วมในงานวิจยั
3.3.1 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
3.3.2 ผูป้ ่ วยที่ได้รับยา tacrolimus ชนิดรู ปแบบยารับประทาน
3.3.3 ผูป้ ่ วยที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
3.4 เกณฑ์การคัดตัวอย่างออกจากงานวิจยั
คุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะถูกคัดออกจากงานวิจยั
3.4.1 ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถสื บค้นประวัติ หรื อผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้
จากเวชระเบียนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.4.2 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็ นโรคตับแข็ง หรื อโรคมะเร็ งตับ
3.4.3 ผู ป้ ่ วยในระยะที่ ต รวจพบการทํา งานของตับ ผิ ด ปกติ คื อ มี ร ะดับ
เอนไซม์ตบั มากกว่า 3 เท่าของค่าสู งสุ ดของค่าปกติ (AST > 120 ยูนิต/
ลิตร หรื อ ALT > 150 ยูนิต/ลิตร)
3.4.4 ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาที่ อาจเกิ ดอันตรกิ ริยากับยา tacrolimus โดยผ่าน
ทางการกระตุน้ หรื อยับยั้งการเมแทบอลิซึมของ CYP 3A4 และ Pglycoprotein ยกเว้นยา prednisolone ตามรายชื่อยาในภาคผนวก ข
3.5 การคํานวณขนาดตัวอย่าง
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร
ที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อ apparent oral clearance ของยา จํานวน 5 ปั จจัย ได้แก่ นํ้าหนัก การทํางานของไต
ระดับ hemoglobin ระดับ albumin และระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ซึ่ ง Hair และคณะ(52) ได้
แนะนําการคํานวณขนาดตัวอย่างในการใช้สถิติ multivariate analysis ไว้ว่าควรใช้กลุ่มตัวอย่าง 15
ตัวอย่าง ต่อ ตัวแปรต้น 1 ปั จจัย ดังนั้นจะต้องใช้จาํ นวนตัวอย่างอย่างน้อย 75 คน
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4. อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4.1 เครื่ องมือ และอุปกรณ์
4.1.1 ARCHITECT system® I1000SR, chemiluminescent microparticle
immunoassay (CMIA)
4.1.2 IV catheter เบอร์ 22
4.1.3 Extension T connector
4.1.4 หลอดฉี ดยาขนาด 5, 10 และ 20 มล.
4.1.5 เข็มฉี ดยา เบอร์ 21
4.1.6 หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA (EDTA tube) 3 มล.
4.1.7 หลอดเก็บเลือด (clot blood tube) ขนาด 3 มล.
4.2 สารเคมี
4.2.1 ARCHITECT tacrolimus calibrators
4.2.2 Abbott Immunosuppressant-MCC
4.2.3 ARCHITECT tacrolimus reagent kit
4.2.4 0.9% Sodium chloride for injection
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 รวบรวมรายชื่ อและหมายเลขประจําตัวผูป้ ่ วย จากฐานข้อมูลประวัติผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายไตที่มาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1.2 ทบทวนประวัติการรั กษาของผูป้ ่ วยจากเวชระเบียน เพื่อคัดเลือกผูป้ ่ วยตาม
เกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้างานวิจยั
1.3 ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยทุกรายที่ผา่ นเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้างานวิจยั
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2. การดําเนินการวิจยั
เก็บข้อมูลประวัติยอ้ นหลังและติดตามไปข้างหน้าจากเวชระเบียนของผูป้ ่ วย โดย
เก็บข้อมูลประวัติของผูป้ ่ วยนับตั้งแต่ ผูป้ ่ วยเริ่ มรับยา tacrolimus และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
(ดังแสดงในภาคผนวก ก) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 บันทึกข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่
2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ นํ้าหนัก ส่ วนสู ง
body mass index (BMI) และประวัติโรคไตก่อนปลูกถ่ายไต
2.1.2 ข้อมูลประวัติการปลูกถ่ายไต ได้แก่ วันเดือนปี ที่ผา่ ตัดปลูกถ่ายไต ครั้งที่
รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชนิ ดของการปลูกถ่ายไต HLA missmatch, total ischemia time, cold
ischemia time และ warm ischemia time
2.1.3 ข้อบ่งใช้การสั่งใช้ยา tacrolimus ได้แก่ วันเดื อนปี ที่เริ่ มรับยา
tacrolimus, primary therapy, rescue therapy, intolerance therapy และยากดภูมิคุม้ กันที่ได้รับร่ วม
2.2 บันทึกประวัติการใช้ยา ได้แก่
2.2.1 บันทึกประวัติการใช้ยากดภูมิคุม้ กัน ได้แก่ tacrolimus, azathioprine,
mycophenolate, methylprednisolone, prednisolone, sirolimus, basiliximab, daclizumab,
antithymocyte globulin (ATG) และ antilymphocyte globulin (ALG) โดยบันทึก วันเดือนปี ที่ได้รับ
ยา และขนาดยาที่ได้รับ
2.2.2 คัดกรองประวัติการใช้ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับยา tacrolimus ตาม
รายการในภาคผนวก ข เพื่อคัดเลือกผูป้ ่ วย หรื อข้อมูลระดับยา tacrolimus ตามเกณฑ์การคัดออกจาก
งานวิจยั
2.3 คัดกรองประวัติผลตรวจระดับ AST และ ALT เพื่อคัดเลือกผูป้ ่ วยหรื อข้อมูล
ระดับยา tacrolimus ตามเกณฑ์การคัดออกจากงานวิจยั
2.4 บันทึกผลตรวจระดับ serum creatinine, albumin, hematocrit และ
hemoglobin ในวันที่ ได้รับการตรวจระดับยา tacrolimus หรื อผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ
hematocrit และ hemoglobin ภายใน 7 วัน หรื อ albumin ภายใน 1 เดือนของวันที่วดั ระดับยา
2.5 บันทึกระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus เพื่อนําไปสร้างแบบจําลองทาง
เภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา โดยเก็บข้อมูลความเข้มข้นของ
ยา ดังนี้
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2.5.1 ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้า
(morning trough concentration monitoring) จากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ โดย
ทําการศึกษาย้อนหลังระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 และ
ทําการศึกษาแบบไปข้างหน้าตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2554
2.5.2 ทําการศึ ก ษาแบบไปข้างหน้า เพื่ อติ ดตามระดับความเข้มข้น ของยา
tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้า และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง
โดยมีข้นั ตอนการวิเคราะห์หาระดับยา ดังนี้
2.5.2.1 เก็บตัวอย่างเลือดผูป้ ่ วย คนละจํานวน 7 ครั้ง
2.5.2.2 วิธีการเจาะเลือดผูป้ ่ วย จะใช้วิธีการคาเข็มไว้ในหลอดเลือดดํา
บริ เวณแขน เพื่อดูดเลือดตามเวลาที่กาํ หนดจนครบครั้งสุ ดท้ายแล้วจึ งถอดเข็มออก และใช้เลือด
ปริ มาณครั้งละ 3 มล. เพื่อนําไปวัดระดับความเข้มข้นยา tacrolimus ยกเว้น ที่เวลาก่อนรับประทาน
ยามื้อเช้าจะเก็บตัวอย่างเลือดปริ มาณ 9 มล. เพื่อแบ่งตัวอย่างเลือดปริ มาณ 6 มล. ไปตรวจผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการตามข้อ 2.6 ต่อไป
2.5.2.3 ตัว อย่ า งเลื อ ดที่ นํา ไปตรวจวัด ระดับ ความเข้ม ข้น ของยา
tacrolimus จะถูกเก็บไว้ในหลอดเก็บเลือด EDTA ที่อุณหภูมิ 4 เซลเซี ยส แล้วนําส่ งตรวจความ
เข้มข้นของยาพร้อมกันในเช้าวันรุ่ งขึ้น และทําการวัดระดับยาภายใน 48 ชัว่ โมง หลังเก็บเลือด (53-55)
2.6 ส่ งตรวจผลทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ระดับ serum creatinine, albumin,
hematocrit และ hemoglobin ในวันที่ผปู ้ ่ วยได้รับการวัดระดับยา
3. วิธีวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
ส่ งตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่หอ้ งปฏิบตั ิการพิเศษรวม ตึก
อานันทมหิ ด ล ปรมราชาธิ ราช ชั้น 11 โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ด้ว ยวิธี chemiluminescent
microparticle immunoassay (CMIA, ARCHITECT system ® I1000SR, Abbott Laboratories) โดย
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการวัดระดับยาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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3.1

ARCHITECT tacrolimus calibrators (Lot. no. 47K05910)
ARCHITECT tacrolimus calibrators มีความเข้มข้นยา tacrolimus ได้แก่
Bottle

Tacrolimus concentration (นาโนกรัม/มล.)

A
0.0
B
3.0
C
6.0
D
12.0
E
20.0
F
30.0
หมายเหตุ Preservative: Sodium azide and antimicrobial agents
3.2

Abbott Immunosuppressant-MCC (Lot. no. 95050)
Abbott Immunosuppressant-MCC มีความเข้มข้นยา tacrolimus ได้แก่
Bottle
L
M
H

Tacrolimus concentration (นาโนกรัม/มล.)
Standard
Study
Mean (range)
Mean±SD (range)
5.1 (3.6-6.7)
5.5 ± 0.2 (5.2-6.0)
11.0 (7.7-14.3)
12.1 ± 0.6 (11.1-13.6)
21.7 (15.2-28.2)
23.3 ± 0.9 (21.7-25.3)

หมายเหตุ Preservative: Sodium azide and antimicrobial agents
Standard tacrolimus concentration คือ ระดับความเข้มข้นของ ARCHITECT
tacrolimus controls ที่ใช้
Study tacrolimus concentration คือ ระดับความเข้มข้นของ ARCHITECT tacrolimus
controls ที่ตรวจวัดได้ ในการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลา
ก่อนและหลังรับประทานยามื้อเช้า 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง
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3.3

ARCHITECT tacrolimus reagent kit (Lot. no. 93403M500)
ARCHITECT tacrolimus reagent kit ประกอบด้วย

Bottle
MICROPARTICLES
(6.6 ml/100 test bottle)
CONJUGATE
(7.8 ml/100 test bottle)
ASSAY DILUENT
(8.9 ml/100 test bottle)

Components
Anti-tacrolimus (mouse, monoclonal) coated microparticles
in EDTA buffer with protein (bovine) stabilizer.
Preservatives: sodium azide and ProClin 950
Tacrolimus acridinium-labeled conjugate in citrate buffer
with protein (bovine) stabilizer.
Preservatives: ProClin 300
MES buffer and sodium chloride
Preservatives: ProClin 950 and ProClin 300

ระดับ ความเข้มข้น ของยา
tacrolimus ถูก วัด ด้ว ยวิธี chemiluminescent
microparticle immunoassay (CMIA, ARCHITECT system ® I1000SR, Abbott Laboratories) จาก
ข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิต(56) มีผลการตรวจรับรองวิธีวิเคราะห์ ดังนี้
 Sensitivity: ARCHITECT tacrolimus assay มี lower limit of quantification
เท่ากับ 0.8 นาโนกรัม/มล. และ upper linear range of assay เท่ากับ 30
นาโนกรัม/มล.
 Precision: Intra-assay variability และ interassay variability ที่ระดับความเข้มข้น
ของ tacrolimus 5, 11 และ 22 นาโนกรัม/มล. (Abbott Immunosuppressant-MCC)
มีค่า coefficient of variation (CV%) น้อยกว่า ร้อยละ 10
 Accuracy: ที่ระดับความเข้มข้นของ tacrolimus 6.9, 9.3, 15.2 และ 18.8
นาโนกรัม/มล. มีค่า mean recovery เท่ากับ ร้อยละ 102 (98-107)
เนื่องจากเครื่ องวัดระดับยา ARCHITECT tacrolimus assay สามารถตรวจวัดระดับ
ความเข้มข้นของยา tacrolimus ได้ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 30 นาโนกรัม/มล. ดังนั้นในการศึกษาเมื่อ
ตรวจพบระดับความเข้มข้นของยาที่ระดับมากกว่า 30 นาโนกรัม/มล. ทําการ dilute ตัวอย่างเลือด
ก่อนนําไปวัดระดับยาด้วย ARCHITECT tacrolimus calibrator A ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับยา
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล และอภิปรายผล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก าร และระดับ ความ
เข้มข้นของยา tacrolimus โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for window version 17.0 (SPSS.
Co., Ltd., Bangkok Thailand.) ซึ่ งใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และช่วงกว้างของข้อมูล
2. วิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากร
นําข้อมูลระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ในเลือด มาวิเคราะห์หาเภสัช
จลนศาสตร์ประชากร โดยใช้โปรแกรม NONMEM (NONMEM® version VI, ICON Development
Solutions, Ellicott city, MD, USA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วิเคราะห์หา base model(14, 15, 37, 38) ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
2.1.1 วิเคราะห์ structural model
ซึ่ ง ใช้ห าแบบจํา ลองทางเภสัช จลนศาสตร์ ที่ ส ามารถอธิ บ ายความ
เข้มข้นของยาในเลือดกับเวลา โดยทดสอบแบบจําลองระหว่าง one compartment model with first
order absorption และ two compartment model with first order absorption
2.1.2 วิเคราะห์ statistical model
2.1.2.1 การวิเคราะห์ interindividual variability model ซึ่ งใช้ประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความหลากหลายระหว่างบุคคล ดังสมการ
Individual value = Average value ± Interindividual variability error
โดยทดสอบ interindividual variability model ด้วยแบบจําลอง 3 แบบ
คือ additive model, proportional model และ exponential model ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
Additive model:
CLi = TVCL + η i CL
Proportional model:
CLi = TVCL x (1+ η i CL)
Exponential model:
CLi = TVCL x exp η i CL
เมื่อ CLi คือ individual clearance, TVCL คือ typical value (average
value) ของ clearance และ ηi คือ interindividual variability; ความต่างระหว่าง individual และ
typical value parameter
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2.1.2.2 การวิเคราะห์ residual variability model ซึ่งใช้ประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความคลาดเคลื่อนจากการวัดระดับยา ดังสมการ
Observed value = Predicted value ± Residual variability error
โดยทดสอบ residual variability model ด้วยแบบจําลอง 4 แบบ คือ
additive model, proportional model, exponential model และ additive-proportional model ดังแสดง
ในสมการต่อไปนี้
Additive model:
Cobs, ij = Cpred ij + ε ij
Proportional model:
Cobs, ij = Cpred ij x (1+ εij)
Exponential model:
Cobs, ij = Cpred ij x exp ε ij
Additive-proportional model: Cobs, ij = Cpred ij + Cpred ijε1 ij + ε2 ij
เมื่อ Cpred ij คือ individual predicted concentration ของผูป้ ่ วยคนที่ i ที่
เวลา j, Cobs, ij คือ observed concentration และ ε ij คือ residual variability; ความต่างระหว่าง
observed และ predicted concentration
การพิจารณาคัดเลือก base model ที่เหมาะสมกับข้อมูลจะใช้เกณฑ์การ
ตัดสิ นใจคัดเลือกจาก แบบจําลองที่ให้ค่า OFV น้อยที่สุด, ได้ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรเหมาะสมและคงที่, relative standard error มีค่าน้อย, random error parameter มีค่าน้อย
และเป็ นแบบจําลองที่มีผลการประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness of fit) ระหว่างค่าที่ทาํ นาย
ได้จ ากแบบจํา ลอง และค่ า จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากการพล็อ ตกราฟระหว่า ง population
predicted concentration กับ observed concentration ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั และพล็อต
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง weighted residuals กับ population predicted concentration ว่ามี
การกระจายอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ±3 นาโนกรัม/มล.(14, 15, 37, 38)
2.2 วิเคราะห์หา covariate model(14, 37, 39, 40)
นําปั จจัย (covariate, COV) ที่อาจมีผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus จํานวน 5
ปั จจัย ได้แก่ นํ้าหนัก การทํางานของไต ระดับ hemoglobin ระดับ albumin และระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus ซึ่ งวัดเป็ น continuous covariates มาวิเคราะห์สร้าง covariate model โดยใช้วิธี stepwise
approach ปั จจัยแต่ละตัวถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าจริ งที่วดั ได้ (ไม่ใช้ค่าความแตกต่างจาก covariate
median หรื อ normalized covariate ด้วย covariate median; linear centered model, power with
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normalized covariate model และ exponential with normalized covariate model) เนื่ องจากเพื่อจะ
ได้สมการที่มีรูปแบบที่ง่ายกว่า และอาจนําสมการที่ได้ไปใช้ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีค่า covariate median
ไม่เท่ากับกลุ่มผูป้ ่ วยที่ศึกษา ปัจจัยแต่ละตัวจะถูกวิเคราะห์ในรู ปแบบจําลองต่าง ๆ ดังนี้
Linear:
CL = θ1 + θ2 x COV
Power:
CL = θ1 x COV θ2
Exponential:
CL = θ1 x exp (θ2 x COV)
เมื่อ θ1 คือ typical value ของ parameter ที่มี individual covariate
เท่ากับ 0, θ2 คือ ค่าที่เปลี่ยนแปลงของ individual parameter เมื่อ covariate เปลี่ยนไป 1 หน่วย และ
COV คือ continuous covariate
การพิจารณาหา covariate model ที่เหมาะสม โดยการเพิ่ม covariate ครั้งละ 1
ปั จจัย เข้าไปใน base model (forward inclusion step) เกณฑ์การคัดเลือก covariate ประเมินจากค่า
ความต่างระหว่างค่า OFV ของ base model กับค่า OFV ของ covariate model ถ้ามีค่าความต่างลดลง
อย่างน้อย 3.84 (p<0.05) จะถือว่าปั จจัยนั้นถูกนําเข้ามาเป็ น full model และเมื่อได้ full model ที่มี
หลายปั จจัยอยูใ่ น model แล้ว จะตัด covariate ออกทีละปั จจัย (backward elimination step) โดยมี
เกณฑ์การคัดออกประเมินจากค่าความต่างระหว่าง OFV ถ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.64 (p<0.01) จะ
ถือว่าปัจจัยนั้นยังคงอยูเ่ ป็ น final model(14, 37, 39, 40)
3. อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปใช้หรื อ
การวิจยั ในครั้งต่อไป
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รวบรวมรายชื่อผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่มารักษา
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ทบทวนประวัติ คัดเลือกผูป้ ่ วยตามเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้า และเกณฑ์การคัดตัวอย่าง
ออกจากงานวิจยั โดยเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยทุกรายที่ผา่ นเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้างานวิจยั
บันทึกประวัติผปู ้ ่ วย นับตั้งแต่ผปู ้ ่ วยเริ่ มรับยา tacrolimus ถึงเดือน กันยายน 2554
โดยบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ประวัติการใช้ยา และผลตรวจระดับ serum creatinine, albumin,
hemoglobin, hematocrit ในวันที่ตรวจระดับยา tacrolimus (หรื อผลตรวจ hemoglobin
และ hematocrit ภายใน 7 วัน หรื อ albumin ภายใน 1 เดือนของวันที่วดั ระดับยา)
บันทึกระดับยา tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้า
จากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ
เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อวัดระดับยา tacrolimus ของผูป้ ่ วย คนละจํานวน 7 ครั้ง ได้แก่ ที่
เวลาก่อนได้รับยามื้อเช้า และหลังรับยา 1, 2, 4, 6, 8, 12 ชัว่ โมง
ส่ งตรวจผลทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ serum creatinine, albumin, hemoglobin,
hematocrit ในวันที่ตรวจวัดระดับยา
สร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของ
ยา tacrolimus ของผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยใช้โปรแกรม NONMEM

อภิปรายผล และสรุ ปผลการวิจยั
รู ปที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้ยา และระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หา Base model ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรของยา
tacrolimus
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หา Covariate model ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา
apparent oral clearance ของยา tacrolimus
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หา Covariate model จากแบบจําลองที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อ
การนําไปใช้ (simple model) ของเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา
tacrolimus
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วย
จากการรวบรวมข้อมูลแบบย้อนหลัง และไปข้างหน้า ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่มา
รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง กันยายน พ.ศ. 2554 มีผปู ้ ่ วยที่
เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด จํานวน 77 คน ในจํานวนนี้ มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา
ความเข้มข้นยาเพิ่มเติมอีกคนละ 7 ครั้ง ที่เวลาก่อน และหลังรับประทานยา tacrolimus 1, 2, 4, 6, 8
และ 12 ชัว่ โมง จํานวน 26 คน
1. ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต จํานวน 77 คน เป็ นชาย 48 คน (ร้อยละ 62.30) และหญิง 29 คน
(ร้อยละ 37.7) ผูป้ ่ วยมีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 44.95 ± 10.09 (18.40-72.59) ปี นํ้าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 58.11
± 12.34 (30.00-96.00) กก. และ BMI เฉลี่ย เท่ากับ 21.98 ± 3.60 (13.98-32.42) กก./ม.2 ผูป้ ่ วยมี
ประวัติโรคไตก่อนปลูกถ่ายไต พบว่าเป็ น chronic glomerulonephritis มากที่สุด จํานวน 15 คน
(ร้อยละ 19.5) รองลงมาเป็ น hypertensive nephropathy จํานวน 9 คน (ร้อยละ 11.7) และ diabetic
nephropathy จํานวน 8 คน (ร้อยละ 10.4) ตามลําดับ และผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตก่อน
ปลูกถ่ายไต พบว่า ผูป้ ่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม (hemodialysis) ก่อนปลูกถ่ายไตมากที่สุด
จํานวน 69 คน (ร้อยละ 89.6) ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ (คน):
1. ชาย
2. หญิง
อายุ (ปี )
นํา้ หนัก (กก.)
BMI (กก./ม.2)
ประวัตโิ รคไตก่อนปลูกถ่ ายไต (คน):
1. Chronic glomerulonephritis
2. Hypertensive nephropathy
3. Diabetic nephropathy
4. IgA nephropathy
5. Adult polycystic kidney disease
6. Lupus nephritis
7. Obstructive uropathy
8. Focal segmental glomerulosclerosis
9. Unknown
การบําบัดทดแทนไตก่อนปลูกถ่ ายไต (คน):
1. ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
2. ล้างไตทางช่องท้อง
3. ไม่ได้รับการบําบัดทดแทนไตก่อนปลูกถ่าย

จํานวน (ร้ อยละ)
(ผู้ป่วยจํานวน 77 คน)
48 (62.3)
29 (37.7)
44.95 ± 10.09
44.96 (18.40-72.59)*
58.11 ± 12.34
57.00 (30.00-96.00)*
21.98 ± 3.60
21.45 (13.98-32.42)*
15 (19.5)
9 (11.7)
8 (10.4)
5 (6.5)
3 (3.9)
1 (1.3)
1 (1.3)
3 (3.9)
32 (41.6)
69 (89.6)
3 (3.9)
5 (6.5)

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสู งสุ ด) ของข้อมูลทัว่ ไป ใช้
ค่าในวันที่ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
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2. ข้อมูลการปลูกถ่ายไต และผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ผูป้ ่ วยจํานวน 77 คน เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตครั้งแรก 71 คน (ร้อยละ
92.2) และปลูกถ่ายไตครั้งที่สอง 6 คน (ร้อยละ 7.8) มีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่ได้รับไตบริ จาคจากผูท้ ี่มีภาวะ
สมองตาย 45 คน (ร้อยละ 58.4) และจากผูท้ ี่ยงั มีชีวิต 32 คน (ร้อยละ 41.6) เป็ นผูบ้ ริ จาคไตที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด 27 คน (ร้อยละ 35.1) และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด 5 คน
(ร้อยละ 6.5) มี HLA A, B, DR mismatch จํานวน 2.74 ± 1.46 mismatch ไตที่นาํ มาปลูกถ่ายมี total
ischemia time 9.82 ± 8.80 (0.60-30.00) ชัว่ โมง ในการศึกษามีผปู ้ ่ วยได้รับยา tacrolimus เป็ น
primary therapy 47 คน (ร้อยละ 61.1) เป็ น rescue therapy 29 คน (ร้อยละ 37.7) และ intolerance
therapy 1
คน (ร้ อ ยละ 1.3) ซึ่ งมี อ าการไม่ พึง ประสงค์จ ากการใช้ย า cyclosporine คื อ gum
hypertrophy ข้อมูลการปลูกถ่ายไตของผูป้ ่ วยสรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที่ 4.2
ในวันที่ตรวจระดับความเข้มข้นยา tacrolimus ผูป้ ่ วยอยูใ่ นระยะหลังปลูกถ่ายไต
175 (7-6,140) วัน และได้รับยา tacrolimus มาแล้วเป็ นเวลา 130 (4-3,909) วัน ผูป้ ่ วยมีผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ serume creatinine 1.58 ± 0.77 (0.64-6.73) มก./ดล. Thai eGFR 62.97 ±
18.85 (13.32-114.85) มล./นาที/1.73 ม.2 albumin 4.13 ± 0.44 (2.30-5.40) กรัม/ดล. hemoglobin
11.83 ± 2.09 (5.90-18.70) กรัม/ดล. และ hematocrit ร้อยละ 36.90 ± 6.34 (18.70-55.70) ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการของผูป้ ่ วยสรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการปลูกถ่ายไต
ข้ อมูลการปลูกถ่ ายไต
ครั้งทีไ่ ด้ รับการปลูกถ่ ายไต (คน):
1. ปลูกถ่ายไตเป็ นครั้งแรก
2. ปลูกถ่ายไตเป็ นครั้งที่ 2
ชนิดของการปลูกถ่ ายไต (คน):
1. ไตบริ จาคจากผูท้ ี่มีภาวะสมองตาย
2. ไตบริ จาคจากผูท้ ี่ยงั มีชีวติ
2.1 มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
HLA mismatch (จํานวน mismatch, จํานวน 76 คน):
1. HLA mismatch A
2. HLA mismatch B
3. HLA mismatch DR
4. HLA mismatch A, B, DR
Surgery parameters (ชั่วโมง):
1. Total ischemia time (จํานวน 73 คน)
2. Cold ischemia time (จํานวน 64 คน)
3. Warm ischemia time (จํานวน 64 คน)
ข้ อบ่ งใช้ ของยา tacrolimus (คน):
1. Primary therapy
2. Rescue therapy
3. Intolerance therapy

จํานวน (ร้ อยละ)
(ผู้ป่วยจํานวน 77 คน)
71 (92.2)
6 (7.8)
45 (58.4)
32 (41.6)
27 (35.1)
5 (6.5)
0.83 ± 0.64
1.00 (0.00-2.00)*
1.01 ± 0.60
1.00 (0.00-2.00)*
0.89 ± 0.66
1.00 (0.00-2.00)*
2.74 ± 1.46
3.00 (0.00-6.00)*
9.82 ± 8.80
7.47 (0.60-30.00)*
9.15 ± 8.64
6.99 (0.22-29.48)*
0.67 ± 0.41
0.63 (0.00-2.00)*
47 (61.0)
29 (37.7)
1 (1.3)

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสูงสุ ด)
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ตารางที่ 4.3 ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ผลตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
Medical care:
1. ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต (วัน)
2. ระยะเวลาที่ได้รับ tacrolimus (วัน)
Biological and clinical data:
1. Serum creatinine (มก./ดล.)
2. Thai eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2)
3. Albumin (กรัม/ดล.)
4. Hemoglobin (กรัม/ดล.)
5. Hematocrit (ร้อยละ)

ค่ าเฉลีย่ ± SD
ค่ ามัธยฐาน (ค่ าตํา่ สุ ด-ค่ าสู งสุ ด)
683.7 ± 982.3
175.0 (7.0-6,140.0)
456.1 ± 769.8
130.0 (4.0-3,909.0)
1.58 ± 0.77
1.40 (0.64-6.73)
62.97 ± 18.85
62.22 (13.32-114.85)
4.13 ± 0.44
4.20 (2.30-5.40)
11.83 ± 2.09
11.70 (5.90-18.70)
36.90 ± 6.34
36.70 (18.70-55.70)

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ ย±ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสู งสุ ด) ของผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ใช้ค่าในวันที่ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลการใช้ ยา และระดับความเข้ มข้ นของยา tacrolimus
1. ข้อมูลการใช้ยากดภูมิคุม้ กัน
ผูป้ ่ วย 77 คน ได้รับ initial maintenance dose ของยา tacrolimus ขนาดเฉลี่ย 3.42 ±
1.48 มก. คิดเป็ น 0.06 ± 0.03 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชัว่ โมง แล้วปรับขนาดยาตาม morning
trough blood concentration เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นยาให้มีประสิ ทธิผลในการรักษา และไม่
เกิดอาการพิษจากยา ในวันที่ตรวจวัดระดับความเข้มข้นยาผูป้ ่ วยได้รับขนาดยา tacrolimus เฉลี่ย
3.17 ± 1.83 มก. หรื อ 0.06 ± 0.04 มก./กก. ทุก 12 ชัว่ โมง และได้รับขนาดยา tacrolimus คงที่ก่อน
ตรวจวัดระดับยาเป็ นระยะเวลา 28 (2-2,043) วัน ผูป้ ่ วยได้รับยา tacrolimus ร่ วมกับ mycophenolate
mofetil และ prednisolone มากที่สุด ร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ tacrolimus ร่ วมกับ mycophenolate
sodium และ prednisolone ร้อยละ 20.0 และ tacrolimus ร่ วมกับ azathioprine และ prednisolone
ร้อยละ 8.4 ตามลําดับ ข้อมูลการใช้ยากดภูมิคุม้ กันสรุ ปดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการใช้ยากดภูมิคุม้ กัน
การรักษาด้ วยยา tacrolimus
Initial maintenance dose of tacrolimus:
1. ขนาดยาเฉลี่ย (มก. ทุก 12 ชัว่ โมง)
2. ขนาดยาเฉลี่ย (มก./กก. ทุก 12 ชัว่ โมง)
Maintenance dose of tacrolimus:
1. ขนาดยาเฉลี่ย (มก. ทุก 12 ชัว่ โมง)
2. ขนาดยาเฉลี่ย (มก./กก. ทุก 12 ชัว่ โมง)
Immunosuppressive medications (จํานวน):**
1. TAC-MMF-PRD
2. TAC-MPS-PRD
3. TAC-AZA-PRD
4. TAC-MMF
5. TAC-AZA
6. TAC-PRD
7. TAC

ค่ าเฉลีย่ ± SD*
ค่ ามัธยฐาน (ค่ าตํา่ สุ ด-ค่ าสู งสุ ด)
3.42 ± 1.48
3.00 (1.50-8.00)
0.06 ± 0.03
0.05 (0.02-0.15)
3.17 ± 1.83
3.00 (0.50-11.00)
0.06 ± 0.04
0.05 (0.01-0.25)
459 ครั้ง (ร้อยละ 57.3)
160 ครั้ง (ร้อยละ 20.0)
67 ครั้ง (ร้อยละ 8.4)
31 ครั้ง (ร้อยละ 3.9)
10 ครั้ง (ร้อยละ 1.2)
55 ครั้ง (ร้อยละ 6.9)
19 ครั้ง (ร้อยละ 2.4)
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการใช้ยากดภูมิคุม้ กัน (ต่อ)
การรักษาด้ วยยา tacrolimus
Dose of immunosuppressive agents:**
1. Mycophenolate mofetil
จํานวนการใช้ร่วม
ขนาดยา (มก./วัน)
2. Mycophenolate sodium
จํานวนการใช้ร่วม
ขนาดยา (มก./วัน)
3. Azathioprine
จํานวนการใช้ร่วม
ขนาดยา (มก./วัน)
4. Prednisolone
จํานวนการใช้ร่วม
ขนาดยา (มก./วัน)
จํานวนวันทีร่ ับขนาดยา tacrolimus คงทีก่ ่ อนวัดระดับ
ยา tacrolimus

ค่ าเฉลีย่ ± SD*
ค่ ามัธยฐาน (ค่ าตํา่ สุ ด-ค่ าสู งสุ ด)

490 ครั้ง (ร้อยละ 61.2)
1,206.63 ± 344.82
1,000.00 (500.00-2,000.00)
160 ครั้ง (ร้อยละ 20.0)
987.75 ± 162.74
1,080.00 (720.00-1,440.00)
77 ครั้ง (ร้อยละ 9.6)
61.69 ± 21.30
50.00 (50.00-100.00)
741 ครั้ง (ร้อยละ 92.5)
14.08 ± 14.04
10.00 (1.25-70.00)
120.2 ± 245.6
28.0 (2.0-2,043.0)

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสู งสุ ด) ของการใช้ยากด
ภูมิคุม้ กัน ใช้ค่าในวันที่ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
**
จํานวนครั้ง (ร้อยละ) ของการได้รับยากดภูมิคุม้ กันร่ วมกับยา tacrolimus ในวันที่ตรวจวัดระดับ
ความเข้มข้นของยา tacrolimus
TAC คือ tacrolimus, MMF คือ mycophenolate mofetil, MPS คือ mycophenolate sodium, AZA คือ
azathioprine และ PRD คือ prednisolone
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2. ข้อมูลระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
ผูป้ ่ วย 77 คน มีผลตรวจระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ทั้งหมด จํานวน 959
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ระดับยาที่ติดตามจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ จํานวน 777
ตัวอย่าง (ได้แก่ ระดับยาที่เวลาก่อนรับประทานยา หรื อ C0 775 ตัวอย่าง, ระดับยาที่เวลาหลัง
รับประทานยา 2 ชัว่ โมง หรื อ C2 1 ตัวอย่าง และระดับยาที่เวลาหลังรับประทานยา 9 ชัว่ โมง หรื อ C9
1 ตัวอย่าง) และเป็ นระดับยาของผูป้ ่ วย 26 คน ที่ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาเพิ่มเติมอีกคนละ 7
ครั้ง ที่เวลาก่อนรับประทานยา และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง จํานวน 182
ตัวอย่าง ในการศึกษามีผปู ้ ่ วย 3 คน (จาก 26 คน) ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาที่เวลาหลัง
รับประทานยา 4.92, 10 และ 11.08 ชัว่ โมง ทดแทนที่เวลา 4, 12 และ 12 ชัว่ โมง ตามลําดับ เนื่องจาก
ตัวอย่างเลือดเกิดการแข็งตัว จํานวน 1 ตัวอย่าง และอาสาสมัครมีปัญหาในการเดินทางในการวิจยั
จํานวน 2 คน
ผลการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นยาที่เวลาก่อนรับประทานยา (trough blood
concentration, C0) จํานวน 801 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4.5 พบว่า มี trough blood
concentration ของยา tacrolimus เฉลี่ยเท่ากับ 7.10 ± 3.31 (0.70-24.40) นาโนกรัม/มล. หรื อคิดเป็ น
trough blood concentration ต่อขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ เท่ากับ 2.94 ± 2.17 (0.35-16.20) นาโน
กรัม/มล./มก. ในผูป้ ่ วย 1 คน มีการติดตามระดับยาที่เวลาก่อนรับประทานยา จํานวน 1-39 ครั้ง/คน
ตารางที่ 4.5 ความเข้มข้นยา tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยา
ความเข้ มข้ นของยา tacrolimus
Trough blood concentration (นาโนกรัม/มล.)
Dose-normalized trough level (นาโนกรัม/มล./มก.)

ค่ าเฉลีย่ ± SD
7.10 ± 3.31
2.94 ± 2.17

ค่ ามัธยฐาน (ค่ าตํา่ สุ ด-ค่ าสู งสุ ด)
6.40 (0.70-24.40)
2.30 (0.35-16.20)

หมายเหตุ จํานวนตัวอย่างเลือด 801 ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของยาจากผูป้ ่ วยที่ได้รับการตรวจความเข้มข้น
ยาที่เวลาก่อน และหลังรับประทานยา tacrolimus 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง จํานวน 26 คน (แสดง
ข้อ มู ล ของผูป้ ่ วยแต่ ล ะรายในภาคผนวก ฉ) มาแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง dose-normalized
tacrolimus concentration และเวลา ได้กราฟดังรู ปที่ 4.1 และเมื่อนําค่า dose-normalized tacrolimus
concentration มาพล็อตลงบน semilog scale ได้กราฟความสัมพันธ์กบั เวลาดังรู ปที่ 4.2 ผูป้ ่ วยมี
ระดับความเข้มข้นของยาหลังรับประทานยามื้อเช้า 12 ชัว่ โมง ต่อขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ เฉลี่ย
เท่ากับ 2.66 ± 1.45 (0.80-5.73) นาโนกรัม/มล./มก. และมี area under the concentration curve 0-12

66
ชัว่ โมง ต่อขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ เฉลี่ยเท่ากับ 51.04 ± 25.05 (16.48-102.45) นาโนกรัม ชัว่ โมง/
มล./มก. ข้อมูลความเข้มข้นยาของผูป้ ่ วยที่ได้รับการตรวจระดับยาคนละ 7 ครั้ง สรุ ปดังตารางที่ 4.6
จากข้อมู ลข้า งต้น แสดงให้เ ห็ น ว่า เภสัชจลนศาสตร์ ข องยา tacrolimus มี ค วาม
เปลี่ยนแปรค่อนข้างมากระหว่างผูป้ ่ วยแต่ละราย (dose-normalized trough blood concentration
0.35-16.20 นาโนกรัม/มล./มก. และ dose-normalized AUC0-12 16.48-102.45 นาโนกรัม ชัว่ โมง/
มล./มก.) การรับประทานยา tacrolimus ในขนาดเดียวกัน อาจให้ระดับยาในเลือดที่แตกต่างกันได้

รู ปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง dose-normalized tacrolimus concentration กับเวลา ของผูป้ ่ วย 26
คน ที่ตรวจความเข้มข้นยา ที่เวลาก่อน และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8, 12 ชัว่ โมง
(เมื่อ — แสดงความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย dose-normalized tacrolimus concentration กับเวลา และ
---- แสดงความสัมพันธ์ dose-normalized tacrolimus concentration กับเวลา ของผูป้ ่ วยแต่ละราย)
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รู ปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง log-transformed dose-normalized tacrolimus concentration กับ
เวลา ของผูป้ ่ วย 26 คน ที่ตรวจความเข้มข้นยา ที่เวลาก่อนและหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8, 12
ชัว่ โมง (เมื่อ — แสดงความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย log-transformed dose-normalized tacrolimus
concentration กับเวลา และ ---- แสดงความสัมพันธ์ของ log-transformed dose-normalized
tacrolimus concentration กับเวลา ของผูป้ ่ วยแต่ละราย)
ตารางที่ 4.6 ความเข้มข้นยา tacrolimus ของผูป้ ่ วยที่ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาที่เวลาก่อน
รับประทานยา และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ นของยา tacrolimus
Dose-normalized C12 (นาโนกรัม/มล./มก.)
Dose-normalized AUC0-12 (นาโนกรัม ชั่วโมง /มล./มก.)

ค่ าเฉลีย่ ± SD
2.66 ± 1.45
51.04 ± 25.05

ค่ ามัธยฐาน (ค่ าตํา่ สุ ด-ค่ าสู งสุ ด)
2.10 (0.80-5.73)
40.75 (16.48-102.45)

หมายเหตุ จํานวน dose-normalized C12 และ dose-normalized AUC0-12 อย่างละ 24 ตัวอย่าง
เนื่องจากอาสาสมัครผูป้ ่ วย 2 คน (จาก 26 คน) มีปัญหาในการเดินทางวิจยั จึงไม่มีผลตรวจ C12
C12 คือ ระดับความเข้มข้นของยาที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 12 ชัว่ โมง, AUC0-12 คือ area under
the concentration curve 0-12 ชัว่ โมง คํานวณจาก linear trapezoidal rule (นาโนกรัม ชัว่ โมง/มล.)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ หา Base model ของเภสั ชจลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus
เมื่อนําข้อมูลระดับความเข้มข้นของยาทั้งหมด 959 ตัวอย่าง จากผูป้ ่ วย 77 คน มา
วิเคราะห์หา base model ของเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus โดยทําการประเมินหา
structural model ที่เหมาะสม โดยคัดเลือกจาก 2 รู ปแบบ คือ one compartment model with first
order absorption และ two compartment model with first order absorption และประเมินหา
statistical model (interindividual variability model และ residual variability model) ที่เหมาะสมจาก
4 รู ปแบบ ได้แก่ additive model, proportional model, exponential model และ additiveproportional model
ผลการวิเคราะห์ พบว่า base model ของยา tacrolimus ที่เหมาะสมกับข้อมูล คือ
structural model ที่มีแบบจําลองเป็ น one compartment model with first order absorption และ
interindividual variability model ที่มีแบบจําลองเป็ น exponential model และ residual variability
model ที่มีแบบจําลองเป็ น additive-proportional model โดยมีค่า OFV เท่ากับ 2901.710
การทดสอบข้อมูลด้วย two compartment model with first order absorption พบว่า
ไม่สามารถประเมินหาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ได้
จากการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus
จาก base model พบว่ามีค่า interindividual variability ของ Ka สู ง ร้อยละ 113.13 (มากกว่าร้อยละ
50) และเมื่อคํานวณหาค่า relative standard error (RSE) ของ interindividual variability ของ Ka
โดยใช้สูตร % RSE = 100 x SE / parameter estimate พบว่า มีค่าสู งถึงร้อยละ 182.03 (มากกว่าร้อย
ละ 25) ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีขอ้ มูลระดับความเข้มข้นยาที่เวลาในระยะ absorption (หลังรับประทาน
ยาช่ วง 0-2 ชัว่ โมง) มีจาํ นวนน้อยไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงกําหนดให้
individual Ka มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ Ka ในกลุ่มประชากร ได้ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรของยา tacrolimus จาก base model คือ CL/F 21.3 ลิตร/ชัว่ โมง, V/F 299 ลิตร, Ka 4.79 ต่อ
ชัว่ โมง, interindividual variability ของ CL/F เท่ากับ ร้อยละ 40.62, interindividual variability ของ
V/F เท่ากับ ร้อยละ 56.75 และ residual variability ของ proportional error เท่ากับ ร้อยละ 24.86
และ residual variability ของ additive error 1.28 นาโนกรัม/มล. ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ที่ได้จาก base model
Parameters
CL/F (ลิตร/ชัว่ โมง)
V/F (ลิตร)
Ka (ต่อชัว่ โมง)
Interindividual variability for CL/F (%)
Interindividual variability for V/F (%)
Interindividual variability for Ka (%)
Residual variability, proportional error (%)
Residual variability, additive error (นาโนกรัม/มล.)

Population estimates
(standard error)
21.3 (1.78)
299 (70.60)
4.79 (1.04)
40.62 (0.03)
56.75 (0.11)
24.86 (0.02)
1.28 (1.23)

95% CI*
Population estimates
17.81, 24.79
160.62, 437.38
2.75, 6.83
40.56, 40.69
56.53, 56.97
24.82, 24.90
1.13, 3.69

หมายเหตุ * 95% confident interval มีค่าเท่ากับ parameter estimate ± 1.96 x standard error ของ
parameter estimate
เมื่อนํา base model ของยา tacrolimus มาประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness
of fit) ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration และ individual predicted
concentration ที่ได้จาก base model กับ observed concentration (PRED vs DV และ IPRED vs DV)
พบว่า มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังรู ปที่ 4.3 และรู ปที่ 4.4 และความสัมพันธ์ระหว่าง
weighted residuals กับ population predicted concentration (WRES vs PRED) พบว่า ส่ วนใหญ่มี
การกระจายแบบสมมาตร และมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ ±3(37) ดังรู ปที่ 4.5
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง IPRED และ DV มีความสอดคล้องที่ดีกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง PRED และ DV แสดงว่า ค่า PRED มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถ
อธิบายได้อยูด่ ว้ ย ดังนั้นจึงควรทําการวิเคราะห์หาปัจจัยมาอธิบายโดยใช้ covariate model
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า base model ของยา tacrolimus ที่
เหมาะสมกับข้อมูล คือ structural model ที่มีแบบจําลองเป็ น one compartment model with first
order absorption และ interindividual variability model ที่มีแบบจําลองเป็ น exponential model และ
residual variability model ที่มีแบบจําลองเป็ น additive-proportional model โดยมีค่า OFV เท่ากับ
2901.710 และมีผลการประเมินความสอดคล้องพอดีเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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รู ปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก base model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)

รู ปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง individual predicted concentration
ที่ได้จาก base model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)
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รู ปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก base model และ weighted residuals
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ หา Covariate model ของเภสั ชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้ หา apparent oral
clearance ของยา tacrolimus
นําปัจจัยที่อาจมีผลต่อ CL/F ของยา tacrolimus จํานวน 5 ปั จจัย ได้แก่ นํ้าหนัก การ
ทํางานของไต ระดับ hemoglobin ระดับ albumin และระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus มาวิเคราะห์
เพื่อสร้าง covariate model โดยใช้วิธี stepwise approach ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. Forward inclusion step
โดยการคัดเลือก covariate เข้าไปใน base model ครั้งละ 1 ปั จจัย ดูค่าความต่าง
ระหว่าง OFV ของ base model กับ OFV ของ covariate model ว่ามีค่าความต่างลดลงอย่างน้อย 3.84
ถือว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และค่าความต่างของ OFV ข้างต้น ใช้เรี ยงลําดับการคัดเลือก
covariate เข้ามาใน base model เพื่อสร้าง full model โดยเลือก covariate ที่ทาํ ให้ค่าความต่าง OFV
ลดลงมากที่สุดเข้ามาเป็ นลําดับแรก แล้วเลือก covariate ลําดับถัดไป ใส่ เพิ่มเติมลงใน model ดูค่า
ความต่างของ OFV ที่ลดลง ทําจนไม่มีปัจจัยตัวใดที่ทาํ ให้ค่า OFV ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ของ forward inclusion step (ตารางที่ 4.8) พบว่า
ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus (แบบ power model) เป็ นปั จจัยที่ถูกคัดเลือกเข้ามาใน covariate
model เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F เป็ นลําดับแรก โดยมีค่า OFV ลดลงจาก base model เท่ากับ 165.7
(p<0.05) และในขั้นตอนที่ 2 ของ forward inclusion step (ตารางที่ 4.9) พบว่า hemoglobin (แบบ
power model) เป็ นปั จจัยที่ใช้ทาํ นายค่า CL/F ที่ถูกคัดเลือกลําดับถัดมา โดยมีค่า OFV ลดลงจาก
covariate model ที่มีปัจจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus อยูใ่ น model ทํานายของ CL/F ลดลง
เท่ากับ 66.373 (p<0.05) และในขั้นตอนที่ 3 ของ forward inclusion step (ตารางที่ 4.10) พบว่า ไม่
พบปัจจัยตัวใดที่ทาํ ให้ผลต่างของ OFV ลดลง เพื่อคัดเลือก covariate อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ดังนั้น จาก forward inclusion step จะได้ full model ที่มี 2 ปั จจัย ได้แก่ ระยะเวลา
ที่ได้รับยา tacrolimus และ hemoglobin สําหรับนําไปวิเคราะห์ใน backward elimination step ดังนี้
CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3
เมื่อ

CL/F คือ apparent oral clearance ของยา tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง)
DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน)
HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.)
θ1 คือ θCL หรื อ ค่าพารามิเตอร์ของ apparent oral clearance
θ2 คือ θDOT หรื อ ค่าพารามิเตอร์ของ duration of tacrolimus therapy
θ3 คือ θHB หรื อ ค่าพารามิเตอร์ของ hemoglobin
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ตารางที่ 4.8 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในแต่ละ model ของ
ขั้นตอนที่ 1 ใน forward inclusion step
Model
Base model:
Covariate model - DOT:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – HB:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – ALB:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – BW:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – GFR:
Exponential:
Linear:
Power:

OFV

ผลต่ าง
OFV

p-value

CL/F = θ1

2901.710

CL/F = θ1 x DOT θ2
CL/F = θ1 x exp (θ2 x DOT)
CL/F = θ1 + θ2 x DOT

2736.025
2813.717
2824.070

-165.700
-87.990
-77.640

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x HB θ2
CL/F = θ1 x exp (θ2 x HB)
CL/F = θ1 + θ2 x HB

2778.683
2781.978
2786.493

-123.000
-119.700
-115.200

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x ALB θ2
CL/F = θ1 x exp (θ2 x ALB)
CL/F = θ1 + θ2 x ALB

2849.256
2851.117
2852.832

-52.450
-50.590
-48.880

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x BW θ2
CL/F = θ1 x exp (θ2 x BW)
CL/F = θ1 + θ2 x BW

2862.987
2868.912
2873.286

-38.720
-32.800
-28.420

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x exp (θ2 x GFR)
CL/F = θ1 + θ2 x GFR
CL/F = θ1 x GFR θ2

2886.343
2886.803
2888.181

-15.370
-14.910
-13.530

P<0.05
P<0.05
P<0.05

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 1 ของ forward inclusion step พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus (แบบ
power model) เป็ นปั จจัยที่ถูกคัดเลือก เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F
(CL/F = θ1 x DOT θ2, OFVnew 2736.025), P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.) และ GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2)
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ตารางที่ 4.9 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในแต่ละ model ของ
ขั้นตอนที่ 2 ใน forward inclusion step
Model
Base covariate model:
Covariate model – HB:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – ALB:
Power:
Linear:
Exponential:
Covariate model – BW:
Power:
Linear:
Exponential:
Covariate model – GFR:
Linear:
Exponential:
Power:

OFV

ผลต่ าง
OFV

p-value

CL/F = θ1 x DOT θ2

2736.025

CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3
CL/F = θ1 x DOT θ2 x exp (θ3 x HB)
CL/F = θ1 x DOT θ2+ θ3 x HB

2669.652
2671.560
2674.656

-66.373
-64.465
-61.369

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x DOT θ2 x ALB θ3
CL/F = θ1 x DOT θ2 + θ3 x ALB
CL/F = θ1 x DOT θ2 x exp (θ3 x ALB)

2728.734
2729.273
2729.463

-7.291
-6.752
-6.562

P<0.05
P<0.05
P<0.05

CL/F = θ1 x DOT θ2 x BW θ3
CL/F = θ1 x DOT θ2 + θ3 x BW
CL/F = θ1 x DOT θ2 x exp (θ3 x BW)

2732.105
2732.646
2732.792

-3.920
-3.379
-3.233

P<0.05
NS
NS

CL/F = θ1 x DOT θ2 + θ3 x GFR
CL/F = θ1 x DOT θ2 x exp (θ3 x GFR)
CL/F = θ1 x DOT θ2 x GFR θ3

2734.156
2735.101
2735.579

-1.869
-0.924
-0.446

NS
NS
NS

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 2 ของ forward inclusion step พบว่า hemoglobin (แบบ power model) เป็ น
ปั จจัยที่ถูกคัดเลือก เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F (CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3, OFVnew 2669.652)
P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.), GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2) และ NS คือ not significant
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ตารางที่ 4.10 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในแต่ละ model
ของขั้นตอนที่ 3 ใน forward inclusion step
Model
Base covariate model:
Covariate model – BW:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – GFR:
Power:
Exponential:
Linear:
Covariate model – ALB:
Linear:
Power:
Exponential:

OFV

ผลต่ าง
OFV

p-value

CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3

2669.652

CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 x BW θ4
CL/F = θ1 x DOTθ2 x HB θ3x exp (θ4x BW)
CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 + θ4 x BW

2665.937
2667.234
2667.728

-3.715
-2.418
-1.924

NS
NS
NS

CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 x GFR θ4
CL/F = θ1x DOTθ2 x HBθ3x exp (θ4x GFR)
CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 + θ4 x GFR

2668.682
2669.190
2669.633

-0.970
-0.462
-0.019

NS
NS
NS

CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 + θ4 x ALB
CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3 x ALB θ4
CL/F = θ1x DOTθ2x HBθ3 x exp (θ4x ALB)

2669.515
2669.560
2669.620

-0.137
-0.092
-0.032

NS
NS
NS

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 3 ของ forward inclusion step พบว่า ไม่พบปั จจัยตัวใดที่ถูกคัดเลือก เพื่อใช้
ทํานายค่า CL/F
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.), GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2) และ NS คือ not significant
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2. Backward elimination step
คัดเลือก covariate ออกจาก full model ครั้งละ 1 ปั จจัย โดยประเมินจากค่าความ
ต่างระหว่าง OFV ของ full model ที่ได้จาก forward inclusion step กับ OFV ของ covariate model
ที่คดั covariate ออก ถ้ามีค่าความต่างเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.64 (p<0.01) จึงจะเป็ น covariate ที่จะยังคง
อยูเ่ ป็ น final model
จากขั้นตอน backward elimination step พบว่า เมื่อนําปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus และระดับ hemoglobin ออกจาก full model จะทําให้ค่า OFV เพิ่มสู งขึ้น 109.031 และ
66.373 (p<0.01) ตามลําดับ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ backward elimination step ในตารางที่ 4.11
จากการวิเคราะห์ backward elimination step พบว่า ไม่มีปัจจัยใดถูกคัดเลือกออก
จาก full model ดังนั้น ปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ hemoglobin เป็ นปั จจัยใน
แบบจําลอง final model ที่ส่งผลให้ค่า CL/F ของยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางที่ 4.11 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ของแต่ละปั จจัย ใน
ขั้นตอน backward elimination step
Model
Full model:
นําปัจจัย DOT ออก:
นําปัจจัย HB ออก:

θ2

CL/F = θ1 x DOT x HB
CL/F = θ1 x HB θ2
CL/F = θ1 x DOT θ2

θ3

OFV
ผลต่ าง OFV p-value
2669.652
2778.683 +109.031 P<0.01
2736.025
+66.373
P<0.01

หมายเหตุ ขั้นตอน backward elimination step ไม่พบปั จจัยใดที่ถูกคัดออก เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน) และ
HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.)
P-value < 0.01 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 6.64
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3. Final model
จากการวิเคราะห์สร้าง covariate model โดยใช้วิธี stepwise approach พบว่า final
model ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus ที่ประกอบด้วย ปั จจัย
ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ hemoglobin จะทําให้ค่า OFV ของแบบจําลอง มีค่าลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ base model (OFV ลดลง เท่ากับ 232.058, p<0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ค่า objective function value ของ base model และ final model ของเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus
Model
Base model:
Final model:

CL/F = θ1
CL/F = θ1 x DOT θ2 x HB θ3

OFV ผลต่ าง OFV p-value
2901.710
2669.652 -232.058
P<0.05

หมายเหตุ CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy
(วัน) และ HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.)
P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ hemoglobin เป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลให้ค่า CL/F ของยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยจากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ CL/F ของยา tacrolimus ดังรู ปที่ 4.6
แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับยา tacrolimus ระยะเวลานานขึ้น ผูป้ ่ วยจะมีค่า CL/F ของยาลดลง โดยใน
ระยะแรกค่า CL/F จะลดลงอย่างรวดเร็ ว แล้วเริ่ มลดลงอย่างช้า ๆ ที่ระยะหลังรับยา tacrolimus
มาแล้วเป็ นเวลานานประมาณ 1 ปี และจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง hemoglobin และ CL/F ของ
ยา tacrolimus ดังรู ปที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าระดับ hemoglobin ลดลง มีความสัมพันธ์กบั ค่า CL/F
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
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รู ปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ individual apparent oral
clearance ของยา tacrolimus ที่ได้จาก final model

รู ปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ hemoglobin และ individual apparent oral clearance
ของยา tacrolimus ที่ได้จาก final model
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จากแบบจําลอง final model ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา
tacrolimus เมื่อแทนค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร ดังแสดงในตารางที่ 4.13 จะได้
สมการทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้ทาํ นายค่า CL/F ของยา tacrolimus ดังสมการต่อไปนี้
CL/F
เมื่อ

= 100 x DOT -0.0698 x HB -0.498

CL/F คือ apparent oral clearance ของยา tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง)
DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน)
HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.)

ตารางที่ 4.13 ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยา tacrolimus ที่ได้จาก final model
Parameters
CL = θCL x DOT θDOT x HB θHB (ลิตร/ชัว่ โมง)
θCL
θDOT
θHB
V/F (ลิตร)
Ka (ต่อชัว่ โมง)
Interindividual variability for CL/F (%)
Interindividual variability for V/F (%)
Interindividual variability for Ka (%)
Residual variability, proportional error (%)
Residual variability, additive error (นาโนกรัม/มล.)

Population estimates
(standard error)

95% CI*
Population estimates

100 (21.3)
-0.0698 (0.0105)
-0.498 (0.0830)
301 (62.00)
4.75 (1.04)
37.68 (0.02)
54.31 (0.10)
22.93 (0.01)
1.03 (0.79)

58.25, 141.75
-0.0904, -0.0492
-0.6607, -0.3353
179.48, 422.52
2.71, 6.79
37.63, 37.73
54.12, 54.50
22.90, 22.96
0.51, 2.57

หมายเหตุ * 95% confident interval มีค่าเท่ากับ parameter estimate ± 1.96 x standard error ของ
parameter estimate
ซึ่งจากตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.13 จะพบว่าค่า interindividual variability ของ
CL/F ที่ได้จาก final model มีค่าลดลงจาก base model (ร้อยละ 40.62 vs ร้อยละ 37.68) นัน่ แสดงว่า
ปั จจัยระยะเวลาที่ ได้รับยา tacrolimus และ hemoglobin ในแบบจําลอง สามารถอธิ บายความ
แตกต่างของ CL/F ในผูป้ ่ วยแต่ละราย และทําให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความหลากหลาย
ระหว่างบุคคลลดลง
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เมื่อนํา final model มาประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness of fit)
ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration และ individual predicted concentration
ที่ได้จาก final model กับ observed concentration (PRED vs DV และ IPRED vs DV) พบว่า มีความ
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังรู ปที่ 4.8 และรู ปที่ 4.9 และความสัมพันธ์ระหว่าง weighted
residuals กับ population predicted concentration (WRES vs PRED) พบว่า ส่ วนใหญ่มีการกระจาย
แบบสมมาตร และมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ ±3 ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก final model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)
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รู ปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง individual predicted concentration
ที่ได้จาก final model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)

รู ปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก final model และ weighted residuals

82
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ หา Covariate model จากแบบจําลองที่มีรูปแบบอย่ างง่ ายต่ อการนําไปใช้
(simple model) ของเภสั ชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้ หา apparent oral clearance ของยา
tacrolimus
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ง่ายต่อการนําไปใช้พบว่าเป็ น linear model เมื่อนํา
ปั จจัย ได้แก่ นํ้าหนัก การทํางานของไต ระดับ hemoglobin ระดับ albumin และระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus มาวิเคราะห์สร้าง covariate model โดยใช้แบบจําลอง linear model เพื่อหาสมการอย่าง
ง่าย ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1. Forward inclusion step และ Backward elimination step
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ของ forward inclusion step (ตารางที่ 4.14) พบว่า
hemoglobin เป็ นปั จจัยที่ถูกคัดเลือกเข้ามาใน covariate model เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F เป็ นลําดับแรก
โดยมีค่า OFV ลดลงจาก base model เท่ากับ 115.200 (p<0.05) ในขั้นตอนที่ 2 ของ forward
inclusion step (ตารางที่ 4.15) พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus เป็ นปั จจัยที่ใช้ทาํ นายค่า CL/F
ที่ถูกคัดเลือกลําดับถัดมา โดยมีค่า OFV ลดลงจาก covariate model ที่มีปัจจัย hemoglobin อยูใ่ น
model ทํานายของ CL/F ลดลงเท่ากับ 66.340 (p<0.05) และในขั้นตอนที่ 3 ของ forward inclusion
step (ตารางที่ 4.16) พบว่า albumin เป็ นปั จจัยที่ใช้ทาํ นายค่า CL/F ที่ถูกคัดเลือก โดยมีค่า OFV
ลดลงจาก covariate model ที่มีปัจจัย hemoglobin และระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus อยูใ่ น model
ทํานายของ CL/F ลดลงเท่ากับ 14.030 (p<0.05) และในขั้นตอนที่ 4 ของ forward inclusion step
(ตารางที่ 4.17) พบว่า ไม่พบปั จจัยตัวใดที่ทาํ ให้ผลต่างของ OFV ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อนํา full model ที่ได้จาก forward inclusion step มาวิเคราะห์ backward
elimination step พบว่า การนําปั จจัย ได้แก่ hemoglobin, ระยะเวลาที่ ได้รับยา tacrolimus และ
albumin ออกจากสมการ จะทําให้ค่า OFV เพิ่มสู งขึ้น 69.890, 69.109 และ 14.028 (p<0.01)
ตามลําดับ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ backward elimination step ในตารางที่ 4.18
ดังนั้นจากการวิเคราะห์ พบว่า hemoglobin, ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ
albumin เป็ นปั จจัยที่มีส่งผลกระทบให้ค่า CL/F ของยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไปในแบบจําลองที่
ง่ายต่อการนําไปใช้ อย่างมีนยั สําคัญ
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ตารางที่ 4.14 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในรู ปแบบ linear
model ของขั้นตอนที่ 1 ใน forward inclusion step
Model
Base model:
Covariate model:
HB-Linear:
DOT- Linear:
ALB-Linear:
BW-Linear:
GFR-Linear:

ผลต่ าง OFV

p-value

CL/F = θ1

OFV
2901.710

CL/F = θ1 + θ2 x HB
CL/F = θ1 + θ2 x DOT
CL/F = θ1 + θ2 x ALB
CL/F = θ1 + θ2 x BW
CL/F = θ1 + θ2 x GFR

2786.493
2824.070
2852.832
2873.286
2886.803

-115.200
-77.640
-48.880
-28.420
-14.910

P<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 1 ของ forward inclusion step พบว่า hemoglobin ถูกคัดเลือก เพื่อใช้ทาํ นาย
CL/F (CL/F = θ1+θ2 x HB, OFVnew2786.493), P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.) และ GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2)
ตารางที่ 4.15 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในรู ปแบบ linear
model ของขั้นตอนที่ 2 ใน forward inclusion step
Model
Base covariate model:
Covariate model:
DOT- Linear:
BW-Linear:
ALB-Linear:
GFR-Linear:

CL/F = θ1 + θ2 x HB
CL/F = θ1 + θ2 x HB
CL/F = θ1 + θ2 x HB
CL/F = θ1 + θ2 x HB
CL/F = θ1 + θ2 x HB

+ θ3 x DOT
+ θ3 x BW
+ θ3 x ALB
+ θ3 x GFR

OFV
2786.493

ผลต่ าง OFV

p-value

2720.153
2774.912
2775.234
2783.805

-66.340
-11.581
-11.259
-2.688

P<0.05
P<0.05
P<0.05
NS

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 2 ของ forward inclusion step พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus เป็ น
ปั จจัยที่ถูกคัดเลือก เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F (CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT, OFVnew 2720.153)
P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.), GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2) และ NS คือ not significant
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ตารางที่ 4.16 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในรู ปแบบ linear
model ของขั้นตอนที่ 3 ใน forward inclusion step
Model
Base covariate model:
Covariate model:
ALB-Linear:
BW-Linear:
GFR-Linear:

OFV
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT

ผลต่ าง
OFV

p-value

-14.030
-2.102
-0.131

P<0.05
NS
NS

2720.153

CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB 2706.123
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x BW 2718.051
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x GFR 2720.022

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 3 ของ forward inclusion step พบว่า albumin เป็ นปั จจัยที่ถูกคัดเลือก เพื่อ
ใช้ทาํ นายค่า CL/F (CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB, OFVnew 2706.123)
P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.), GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2) และ NS คือ not significant
ตารางที่ 4.17 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ในรู ปแบบ linear
model ของขั้นตอนที่ 4 ใน forward inclusion step
Model

OFV

Base covariate model: CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB 2706.123
Covariate model:
BW-Linear: CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB + θ5 x BW 2703.493
GFR-Linear: CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB + θ5 x GFR 2705.912

ผลต่ าง
OFV

p-value

-2.630
-0.2130

NS
NS

หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 4 ของ forward inclusion step พบว่า ไม่พบปั จจัยใดที่ถูกคัดเลือก เพื่อใช้
ทํานายค่า CL/F
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.), ALB คือ albumin (กรัม/ดล.), BW คือ body weight (กก.), GFR คือ
Thai estimated glomerular filtration rate (มล./นาที/1.73 ม.2) และ NS คือ not significant
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ตารางที่ 4.18 ค่า objective function value และผลต่าง objective function value ของแต่ละปั จจัยใน
รู ปแบบ linear model ในขั้นตอน backward elimination step
Model
Full model:
นําปัจจัย HB ออก:
นําปัจจัย DOT ออก:
นําปัจจัย ALB ออก:

OFV
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x
ALB
CL/F = θ1 + θ2 x DOT + θ3 x ALB
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x ALB
CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT

ผลต่ าง OFV p-value

2706.125
2776.015
2775.234
2720.153

+69.890
+69.109
+14.028

P<0.01
P<0.01
P<0.01

หมายเหตุ ขั้นตอน backward elimination step ไม่พบปั จจัยใดที่ถูกคัดออก เพื่อใช้ทาํ นายค่า CL/F
CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB
คือ hemoglobin (กรัม/ดล.) และ ALB คือ albumin (กรัม/ดล.)
P-value < 0.01 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 6.64
2. Final model ที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อการนําไปใช้ (simple final model)
การวิเคราะห์สร้าง covariate model จากแบบจําลอง linear model พบว่า final
model ที่ง่ายต่อการนําไปใช้ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus ที่
ประกอบด้วย ปั จจัย hemoglobin, ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ albumin ทําให้ค่า OFV ของ
แบบจําลองลดลง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ base model (OFV ลดลง เท่ากับ 195.585,
P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ค่า objective function value ของ base model และ final model ของเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus ที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อการนําไปใช้
Model
OFV ผลต่ าง OFV p-value
CL/F = θ1
2901.710
Base model:
P<0.05
Simple final model: CL/F = θ1 + θ2 x HB + θ3 x DOT + θ4 x ALB 2706.125 -195.585

หมายเหตุ CL/F คือ apparent oral clearance (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy
(วัน), HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.) และ ALB คือ albumin (กรัม/ดล.)
P-value < 0.05 คือ ผลต่างของ OFV อย่างน้อย 3.84
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จากแบบจําลอง linear model พบว่าปั จจัย hemoglobin, ระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus และ albumin เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ค่า CL/F ของยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง hemoglobin และ CL/F ของยา tacrolimus และความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ CL/F มีความสัมพันธ์กนั แบบเชิงลบเช่นเดียวกับผล
การวิเคราะห์ final model ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ เมื่อผูป้ ่ วยมีระดับ hemoglobin เพิ่มขึ้น และมี
ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus นานขึ้น จะส่ งผลให้มีค่า CL/F ของยา tacrolimus ลดลง
นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปั จจัย และ CL/F ของยานี้ พบว่า
ปั จจัย albumin เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่อธิ บายการเปลี่ยนแปลงค่า CL/F ของยา tacrolimus อย่างมี
นัยสําคัญ โดยจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง albumin และ CL/F ของยา tacrolimus แสดงให้เห็น
ว่าระดับ albumin ลดลง มีความสัมพันธ์กบั CL/F ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง albumin และ individual apparent oral clearance
ของยา tacrolimus ที่ได้จาก simple final model
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แบบจําลอง final model ของเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยาที่
วิเคราะห์จากแบบจําลอง linear model เมื่อแทนค่าพารามิเตอร์ ดงั แสดงในตารางที่ 4.20 จะได้
สมการทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้ทาํ นายค่า CL/F ของยา tacrolimus ในรู ปแบบสมการ
อย่างง่ายต่อการนําไปใช้ ดังต่อไปนี้
CL/F = 39.4 – 0.955 HB – 0.00194 DOT – 1.59 ALB
เมื่อ

CL/F คือ apparent oral clearance ของยา tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง)
HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.)
DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน)
ALB คือ albumin (กรัม/ดล.)

ตารางที่ 4.20 ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus ที่ได้จาก final model
ที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อการนําไปใช้
Parameters
CL/F = θCL + θHBx HB + θDOTx DOT + θALBx ALB
(ลิตร/ชัว่ โมง)
θCL
θHB
θDOT
θALB
V/F (ลิตร)
Ka (ต่อชัว่ โมง)
Interindividual variability for CL/F (%)
Interindividual variability for V/F (%)
Interindividual variability for Ka (%)
Residual variability, proportional error (%)
Residual variability, additive error (นาโนกรัม/มล.)

Population estimates
(standard error)

95% CI*
Population estimates

39.4 (3.79)
-0.955 (0.1890)
-0.00194 (0.0004)
-1.59 (0.61)
277 (56.30)
4.61 (1.07)
37.01 (0.02)
52.92 (0.10)
23.15 (0.01)
1.08 (0.76)

(31.97, 46.83)
(-1.3254, -0.5846)
(-0.0027, -0.0012)
(-2.79, -0.39)
(166.65, 387.35)
(2.51, 6.71)
(36.96, 37.06)
(52.72, 53.12)
(23.13, 23.17)
(0.41, 2.57)

หมายเหตุ * 95% confident interval มีค่าเท่ากับ parameter estimate ± 1.96 x standard error ของ
parameter estimate
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ซึ่งจากตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.20 จะพบว่าค่า interindividual variability ของ
CL/F ที่ได้จาก final model ที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อการนําไปใช้ มีค่าลดลงจาก base model (ร้อยละ
40.62 vs ร้อยละ 37.01) นัน่ แสดงว่า ปั จจัย hemoglobin ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus และ
albumin ในแบบจําลอง สามารถอธิ บายความแตกต่างของ CL/F ในผูป้ ่ วยแต่ละราย และทําให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความหลากหลายระหว่างบุคคลลดลง
เมื่อนํา final model ที่มีรูปแบบอย่างง่ายต่อการนําไปใช้ มาประเมินความ
สอดคล้องพอดี (goodness of fit) ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration และ
individual predicted concentration ที่ได้จากแบบจําลอง กับ observed concentration (PRED vs DV
และ IPRED vs DV) พบว่า มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังรู ปที่ 4.12 และ รู ปที่ 4.13 และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง weighted residuals กับ population predicted concentration (WRES vs
PRED) พบว่าส่ วนใหญ่มีการกระจายแบบสมมาตรและมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ ±3 ดังรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก simple final model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)
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รู ปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่าง individual predicted concentration
ที่ได้จาก simple final model และ observed concentration (- - - คือ line of identity)

รู ปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง population predicted concentration
ที่ได้จาก simple final model และ weighted residuals
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บทที่ 5
อภิปรายผล
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่
ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัย
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ มีผปู ้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษาจํานวน 77 คน โดยมี
ผูป้ ่ วยจํานวน 26 คน ได้รับการตรวจความเข้มข้นของยาเพิ่มเติมคนละ 7 ครั้ง ที่เวลาก่อน และหลัง
รับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง ในวันที่ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus
ผูป้ ่ วยมีอายุ 44.95 ± 10.19 ปี นํ้าหนัก 58.11 ± 12.34 กก. ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับไตบริ จาคจาก
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองตาย ร้อยละ 58.4 และได้รับยากดภูมิคุม้ กัน tacrolimus เพื่อสําหรับ primary
therapy ร้อยละ 61.0 ผูป้ ่ วยอยูใ่ นระยะหลังปลูกถ่ายไต 175 (7-6,140) วัน และได้รับยา tacrolimus
มาแล้วเป็ นเวลานาน 130 (4-3,909) วัน ในการศึกษาวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากรจากข้อมูล
ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ทั้งหมด จํานวน 959 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ระดับยาที่ติดตาม
จากการปฏิ บตั ิ งานประจําในคลิ นิกปฏิบตั ิ จํานวน 777 ตัวอย่าง (ได้แก่ ระดับยาที่เวลาก่ อน
รับประทานยา หรื อ C0 775 ตัวอย่าง, ระดับยาที่เวลาหลังรับประทานยา 2 ชัว่ โมง หรื อ C2 1 ตัวอย่าง
และระดับยาที่เวลาหลังรับประทานยา 9 ชัว่ โมง หรื อ C9 1 ตัวอย่าง) และเป็ นระดับยาของผูป้ ่ วย 26
คน ที่ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาเพิ่มเติมอีกคนละ 7 ครั้ง ที่เวลาก่อนรับประทานยา และหลัง
รับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง จํานวน 182 ตัวอย่าง โดยมีผปู ้ ่ วย 3 คน (จาก 26 คน)
ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาที่เวลาหลังรับประทานยา 4.92, 10 และ 11.08 ชัว่ โมง ทดแทนที่เวลา
4, 12 และ 12 ชัว่ โมง ตามลําดับ เนื่ องจากตัวอย่างเลือดเกิดการแข็งตัว จํานวน 1 ตัวอย่าง และ
อาสาสมัครมีปัญหาในการเดินทางในการวิจยั จํานวน 2 คน จากผลตรวจ dose-normalized trough
blood concentration ของยา tacrolimus พบว่า เภสัชจลนศาสตร์ของยามีความเปลี่ยนแปรแตกต่าง
กันมากทั้งภายในบุคคลและระหว่างบุคคล การใช้ยาในขนาดเดียวกัน อาจให้ระดับยาที่แตกต่างกัน
เมื่อนําข้อมูลระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus มาวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์
ประชากร พบว่า base model ของยา tacrolimus ที่เหมาะสมกับข้อมูล คือ one compartment model
with first order absorption ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ของยา
tacrolimus ที่ผา่ นมาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(17-19) และในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ(23, 48, 57) อาจเนื่ องจากข้อมูล
ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่นาํ มาวิเคราะห์ส่วนใหญ่ เป็ น trough blood concentration
ข้อมูลระดับความเข้มข้นของยาในระยะ absorption และ distribution มีจาํ นวนน้อย อาจไม่เพียงพอ
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ในการใช้อธิ บายเภสัชจลนศาสตร์ ของยาแบบ two compartment model ในการศึกษาที่ใช้ two
compartment model อธิ บายเภสัชจลนศาสตร์ของ tacrolimus ได้น้ นั (20, 21, 41) เป็ นการศึกษาแบบไป
ข้างหน้า วิเคราะห์จากระดับความเข้มข้นยาที่ตรวจวัดหลายจุดเวลา และมีจาํ นวนความเข้มข้นยาที่
เวลาใด ๆ ในแต่ละจุดเวลาจํานวนมากกว่าในการศึ กษานี้ ดังเช่ นการศึ กษาของ Benkali(20) และ
Press(41) ซึ่ งมีท้ งั จํานวนผูป้ ่ วยและระดับความเข้มข้นยาที่หลายจุดเวลามากกว่า คือ ศึกษาในผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายไต 32 คน วิเคราะห์จากระดับยาที่เวลาก่อน และหลังรับประทานยา 0.33, 0.66, 1, 1.5, 2, 3,
4, 6, 9 และ 12 ชัว่ โมง ทั้งในสัปดาห์ที่ 1, 2, 4, 12 และ 24 หลังปลูกถ่ายไต และการศึกษาของ
Masuamba และคณะ(21) แม้ว่าจะมีการตรวจระดับยาที่เวลาก่อนให้ยา และหลังให้ยา 1, 2, 4, 8, 12
ชัว่ โมง เช่นเดียวกับการศึกษานี้ แต่ในแต่ละจุดเวลามีจาํ นวนระดับยามากกว่า (รวม 266 ตัวอย่าง)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอธิบายเภสัชจลนศาสตร์ของยาแบบ two compartment model นั้น อาจจะต้อง
มีผลตรวจวัดระดับยาเพิ่มเติมที่เวลา 0, 0.33, 0.66, 1, 1.5, 2 และ 3 ชัว่ โมง และควรมีจาํ นวนผูป้ ่ วย
และจํานวนระดับยาที่มากขึ้น
ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus
ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจาก base model พบว่ามีค่า CL/F 21.3 ลิตร/ชัว่ โมง V/F 299
ลิตร และ Ka 4.79 ต่อชัว่ โมง ผลการศึกษามีค่า CL/F ของยา tacrolimus ใกล้เคียงกับ CL/F จาก
การศึกษาในคนจีน 21.7 ลิตร/ชัว่ โมง(19) และมีค่าตํ่ากว่า CL/F จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตอื่น ๆ ที่ผา่ นมาเล็กน้อย ได้แก่ Antignac และคณะ(17) 13.2-40.5 ลิตร/
ชัว่ โมง Staatz และคณะ(18) 33.5 (15.3-68.6) ลิตร/ชัว่ โมง Benkali และคณะ(20) 28 ลิตร/ชัว่ โมง และ
Masuamba และคณะ(21) 29 ลิตร/ชัว่ โมง
การศึกษานี้ ได้แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา
tacrolimus คือ CL/F = 100 x DOT-0.0698 x HB-0.498 เมื่อ CL/F คือ apparent oral clearance ของยา
tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน) และ HB คือ hemoglobin
(กรัม/ดล.) และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปั จจัย และ CL/F ของยา tacrolimus
จะได้แบบจําลองที่ง่ายต่อการนําไปใช้ คือ CL/F = 39.4 – 0.955 HB – 0.00194 DOT – 1.59 ALB
เมื่อ CL/F คือ apparent oral clearance ของยา tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of
tacrolimus therapy (วัน), HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.) และ ALB คือ albumin (กรัม/ดล.) แสดง
ว่าระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ที่ยาวนานขึ้น ระดับ hemoglobin ที่เพิ่มขึ้น และ albumin ที่
เพิ่มขึ้น เป็ น 3 ปั จจัยที่ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมี CL/F ของยา tacrolimus ลดลง และผูป้ ่ วยอาจต้องการขนาด
ยา tacrolimus ลดลง เพื่อรักษาระดับยาที่เหมาะสมไว้ตามเป้ าหมายรักษา
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การศึกษานี้ พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ที่ยาวนานขึ้น มีความสัมพันธ์
กับค่า CL/F ของยา tacrolimus ที่ลดลง โดยจะลดลงอย่างรวดเร็ ว แล้วเริ่ มลดลงอย่างช้า ๆ หลัง
ได้รับยา tacrolimus นานกว่า 1 ปี โดยประมาณ ผลการศึกษาสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผา่ นมา
ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(18, 49, 50) และในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ(51) การศึกษาของ Staatz และคณะ(18) ศึกษา
แบบย้อนหลังในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 70 คน (ความเข้มข้นยา 1,060 ตัวอย่าง) อายุ 43.6 ± 14.0 ปี
ระยะเวลาได้รับยา tacrolimus 128 (2-1,475) วัน พบว่าจํานวนวันที่ได้รับยา tacrolimus นานขึ้น มี
ผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ เช่นเดียวกับการศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 10
คน อายุมากกว่า 18 ปี พบว่าที่ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต 3 สัปดาห์ 6 เดือน และ 12 เดือน ผูป้ ่ วยมี
CL/F ของยา tacrolimus ลดลงเท่ากับ 38.7, 33.7 และ 25.4 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลําดับ(49) และสอดคล้อง
กับการศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 30 คน อายุ 40.2 (23.0-57.0) ปี นํ้าหนัก 61.1 (46-60) กก.ระยะที่
ได้รับยา tacrolimus นาน 12.8 (3-31) เดือน พบว่าระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus เปลี่ยนแปลงไป 1
เดือน ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง 0.012 ลิตร/กก./วัน (p = 0.013)(50) นอกจากนั้น
การศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 50 คน ระยะ 1 ปี แรกหลังปลูกถ่ายตับ พบว่า ผูป้ ่ วยต้องการขนาดยา
tacrolimus เพื่อรักษาระดับยาให้เหมาะสมที่ระยะ 1 เดือนหลังปลูกถ่ายตับ มากกว่า ขนาดยาที่ระยะ
1 ปี หลังปลูกถ่ายตับ (0.12 มก./กก./วัน และ 0.06 มก./กก./วัน ตามลําดับ) และระยะเวลาหลังปลูก
ถ่ายตับมีความสัมพันธ์เชิงลบกับค่าสัดส่ วนระหว่างขนาดยา และ trough blood concentration ของ
ยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ (r = -0.3893, p < 0.0001) และผูป้ ่ วยมีค่าสัดส่ วนระหว่างขนาดยา
และ trough blood concentration ที่ระยะ 1 เดือน และ 1 ปี หลังปลูกถ่ายตับ เท่ากับ 0.0144 และ
0.0053 ตามลําดับ(51)
ระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus มีความสัมพันธ์กบั ค่า CL/F ของยา tacrolimus ที่
ลดลง อาจเนื่ องมาจากการใช้ corticosteroids ในขนาดยาลดลง การศึกษานี้ พบว่า มีการใช้ยา
prednisolone ในระยะเริ่ มรับยา tacrolimus ขนาดสู งกว่าในระยะหลัง ผูป้ ่ วยได้รับขนาดยา
prednisolone ลดลงตามลําดับ ดังนี้ ได้รับ prednisolone ขนาดเฉลี่ย 44.07 ± 13.46 มก./วัน ในระยะ
2 สัปดาห์แรก, 36.77 ± 11.69 มก./วัน ในระยะ 2-3 สัปดาห์, 26.41 ± 8.06 มก./วัน ในระยะ 3-4
สัปดาห์, 19.86 ± 9.41 มก./วัน ในระยะ 1-2 เดือน, 12.29 ± 7.94 มก./วัน ในระยะ 2-3 เดือน, 8.99 ±
4.48 มก./วัน ในระยะ 3-4 เดือน, 6.27 ± 3.41 มก./วัน ในระยะ 4-12 เดือน และ 4.28 ± 6.63 มก./วัน
ในระยะมากกว่า 12 เดือนหลังเริ่ มรับยา tacrolimus มีรายงานพบว่า prednisolone อาจทําให้เกิด
อันตรกิริยากับยา tacrolimus ส่ งผลให้ระดับยา tacrolimus ลดลง โดยผ่านกลไก CYP3A isoenzyme
inducers ทําให้เกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น (11, 36) นอกจากนั้น
prednisolone ยังเป็ น P-glycoprotein inducers อาจส่ งผลให้ยา tacrolimus ซึ่งเป็ น substrate ของ P-
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glycoprotein ถูก efflux pump ออกจากร่ างกายบริ เวณลําไส้เล็กได้ (36, 47) มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดยา corticosteroids และ CL/F ของยา tacrolimus พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญ การศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตระยะหลังปลูกถ่าย 2-12 เดือนแรก จํานวน 303 คน อายุ
46.6 (18-72) ปี พบว่าขนาดยา corticosteroids (adjusted to dose equivalent to prednisolone) มี
ความสัมพันธ์กบั CL/F ของยา tacrolimus ที่เพิ่มสู งขึ้น (r = 0.94, p = 0.0172)(24) เช่นเดียวกับ
การศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตของ Antignac(17) และ Anglichean(58) พบว่าการใช้ยา tacrolimus
ร่ วมกับ prednisolone ขนาดมากกว่า 25 มก. มีผลให้ CL ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น 1.575 เท่าเมื่อ
เทียบกับการใช้ prednisolone ขนาดน้อยกว่า 25 มก.(17) และผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตกลุ่มที่ได้รับยา steroid
high dose (มากกว่า 0.25 มก./กก./วัน) ต้องการขนาดยา tacrolimus เพื่อให้มีระดับยาที่เหมาะสม สู ง
กว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับ steroid intermediate dose (0.16-0.25 มก./กก./วัน) และ steroid lowest dose (00.15 มก./กก./วัน) ทั้งที่ระยะ 1 เดือนแรกหลังได้รับยา tacrolimus (ขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับ
เท่ากับ 0.21, 0.17 และ 0.15 มก./กก./วัน ตามลําดับ; high vs intermediate dose, p = 0.05; high vs
low dose, p = 0.03; intermediate vs low dose, p = NS) และที่ระยะ 3 เดือนแรกหลังได้รับยา
tacrolimus (ขนาดยา tacrolimus ที่ได้รับเท่ากับ 0.18, 0.15 และ 0.10 มก./กก./วัน ตามลําดับ; high
vs intermediate dose, p = NS; high vs low dose, p = 0.02; intermediate vs low dose, p = 0.0001)(58)
นอกจากนั้นการศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตระยะ 1 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายไต จํานวน 65 คน พบว่า
ผูป้ ่ วยกลุ่มที่ได้รับยา prednisolone มีระดับ dose-normalized trough concentrations ของยา tacrolimus
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา prednisolone (83 ± 8 และ 119 ± 17 นาโนกรัม/มล./มก./กก. ตามลําดับ,
p < 0.05) และผูป้ ่ วยที่ได้รับยา prednisolone มีระดับ dose-normalized trough concentrations ของยา
tacrolimus ที่ระยะ 1 และ 2 เดือนหลังปลูกถ่ายตับ น้อยกว่าผูป้ ่ วยที่ prednisolone withdrawal ที่
ระยะ 4 เดือนหลังปลูกถ่ายตับ ร้อยละ 42 และ 29 ตามลําดับ (p < 0.001)(59)
อย่างไรก็ตามมีบางการศึกษาที่ให้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่
ได้รับยา tacrolimus และ clearance ของยา tacrolimus ขัดแย้งกัน(17, 48) จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า
จํานวนวันหลังปลูกถ่ายอวัยวะที่นานขึ้น มีความสัมพันธ์กบั CL ของยาที่เพิ่มขึ้น โดยค่า CL จะ
เพิ่มขึ้นรวดเร็ ว แล้วเริ่ มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และคงที่หลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนานประมาณ 1-2
เดื อน ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(17) และผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ(48) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในการศึ กษานี้ ได้
ติดตามการใช้ยา tacrolimus ระยะหลังได้รับยาเป็ นระยะเวลาที่นานกว่า 130 (4-3,909) วัน ซึ่ ง
แตกต่างจาก 2 การศึกษาดังกล่าว ที่ทาํ การศึกษาในผูป้ ่ วยขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และศึกษา
ในระยะ 2 เดือนแรกหลังปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่ งอาจมีผลกระทบจากการใช้ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยากับ
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ยา tacrolimus
ในระยะแรกหลัง ผ่า ตัด ปลู ก ถ่ า ยอวัย วะที่ แ ตกต่ า งกัน หรื อ ผลจากปั จ จัย
ภาวะแทรกซ้อนอื่นในระหว่าง หรื อหลังการผ่าตัด ที่อาจทําให้ผลการศึกษาแตกต่างกันได้(17, 48)
การศึกษานี้ พบว่า ระดับ hemoglobin ที่ลดลง มีความสัมพันธ์กบั CL/F ของยา
tacrolimus ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ hematocrit และ CL/F
ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(20, 22, 24) และผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ(23, 60) การศึกษาในผูป้ ่ วยปลูก
ถ่ายไต 303 คน อายุ 46.6 (18-72) ปี พบว่า hematocrit ที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
CL/F ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยระยะ 12 สัปดาห์แรกหลังปลูกถ่ายไต (r = -0.84, p = 0.017)(24)
และมีความสัมพันธ์เชิงลบเช่นเดียวกับในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 32 คน อายุ 54 (20-71) ปี ระยะ 6 เดือน
แรกหลังปลูกถ่ายไต (r2 = 0.240)(20) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Zaho และคณะ(22) ศึกษาในผูป้ ่ วยเด็ก
ที่ปลูกถ่ายไต 50 คน อายุ 10 ± 5 ปี ระยะหลังปลูกถ่ายไต 21 ± 12 วัน พบว่าผูป้ ่ วยที่มี hematocrit
น้อยกว่าร้อยละ 33 มีค่า CL/F ของยา tacrolimus มากกว่าผูป้ ่ วยที่มี hematocrit มากกว่าร้อยละ 33
อย่างมีนยั สําคัญ (23.3 ± 9.8 และ 16.3 ± 5.8 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลําดับ, p = 0.007) นอกจากนั้นผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาในผูป้ ่ วยที่ปลูกถ่ายตับเช่นกัน Minemasu และคณะ(60)
ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 7 คน (ความเข้มข้นยา 343 ตัวอย่าง) พบว่า hematocrit ที่ลดลงมี
ความสัมพันธ์กบั ค่าสัดส่ วนระหว่างขนาดยา และ trough blood concentration ของยา tacrolimus ที่
เพิ่มขึ้น (r = -0.53, p < 0.001) เช่นเดียวกับการศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 67 คน (ความเข้มข้นยา
694 ตัวอย่าง) อายุ 46.20 ± 12.74 ปี ระยะหลังปลูกถ่ายตับ 40.2 ± 17.3 วัน พบว่าเมื่อผูป้ ่ วยมี
hematocrit น้อยกว่าร้อยละ 35 จะมีค่า CL/F ของยา tacrolimus มากกว่าผูป้ ่ วยที่มี hematocrit
มากกว่าร้อยละ 35 เท่ากับ 9.8 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 (23)
การศึกษานี้ พบว่า ระดับ hemoglobin ที่ลดลงสัมพันธ์กบั ค่า CL/F ของยา
tacrolimus ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับ erythrocyte ที่อาจมีผลต่อปริ มาณ
ยาในรู ป unbound fraction เนื่องจากเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus จับรวมตัวกับ erythrocyte
ได้ดี ส่ งผลให้มีความเข้มข้นยาใน whole blood สู งกว่าใน plasma ถึง 35 เท่า (ระหว่าง 12-67 เท่า)(10)
และ tacrolimus เป็ น low hepatic extraction ratio drug ค่า hepatic clearance ของยา จึงขึ้นกับความ
เข้มข้น drug unbound fraction และ hepatic enzyme activity (intrinsic clearance)(9, 13) เมื่อผูป้ ่ วยมี
ระดับ hemoglobin ลดลง อาจส่ งผลให้ tacrolimus จับกับ erythrocyte ได้ลดลง ทําให้มี unbound
fraction ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น และการเมแทบอลิซึมของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kuypers และคณะ(61) ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 100 คน ระยะหลังปลูกถ่าย
ไต 7 วัน พบว่าระดับ hematocrit ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กบั เวลาที่ยา tacrolimus อยูใ่ นร่ างกาย
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ยาวนานขึ้น (mean residence time = AUMC0-12 / AUC0-12, เมื่อ AUMC0-12 คือ area under the
moment curve 0 - 12 ชัว่ โมง, r2 = 0.21, p = 0.03)
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างปั จจัยต่าง ๆ และ CL/F ของยา
tacrolimus พบว่า albumin เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่า CL/F ของยาได้
โดยการลดลงของ albumin สัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของ CL/F ของยา tacrolimus สอดคล้องกับ
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus ที่ผา่ นมาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต(24, 50, 62) และผูป้ ่ วยปลูก
ถ่ายตับ(23) การศึกษาของ Undre และคณะ(24) ศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 303 คน อายุ 46.6 (18-72) ปี
ระยะ 12 สัปดาห์แรกหลังปลูกถ่ายไต พบว่า การลดลงของระดับ albumin สัมพันธ์กบั CL/F ของยา
tacrolimus ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ (r = -0.74, p = 0.047) เช่นเดียวกับการศึกษา Hu และคณะ(50)
ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต 30 คน อายุ 40.2 (23-57) ปี ระยะหลังรับยา tacrolimus 12.8 (3-31) เดือน
พบว่าระดับ albumin ที่เพิ่มขึ้น 1 กรัม/ดล. ส่ งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง 0.014 ลิตร/กก./
วัน (p = 0.0046) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Lemahieu และคณะ(62) ซึ่ งรายงานความสัมพันธ์
ระหว่าง albumin และ dose-normalized trough concentrations ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต
203 คน อายุ 51 ± 13 ปี ระยะ 1 ปี แรกหลังปลูกถ่ายไต พบว่า ระดับ albumin ที่ลดลงมีผลให้ dosenormalized trough concentrations ของยา tacrolimus ลดลง ความสัมพันธ์น้ ี พบได้ในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ตับด้วย การศึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายตับ 67 คน (ความเข้มข้นยา 694 ตัวอย่าง) อายุ 46.20 ± 12.74 ปี
ระยะหลังปลูกถ่ายตับ 40.2 ± 17.3 วัน พบว่าผูป้ ่ วยที่มี albumin น้อยกว่า 3.5 กรัม/ดล. จะมีค่า CL/F
ของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น 3.4 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มี albumin
มากกว่า 3.5 กรัม/ดล.(23)
การศึกษานี้พบว่า ระดับ albumin ที่ลดลงสัมพันธ์กบั ค่า CL/F ของยา tacrolimus ที่
เพิ่มขึ้ น ซึ่ งอาจเป็ นเพราะการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณ unbound fraction ของยา tacrolimus
เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น เนื่ องจากเภสัชจลนศาสตร์ ของยา tacrolimus จับรวมตัวกับ plasma
protein ได้ดีถึงร้อยละ 99 โดยจับกับ albumin และ alpa-1-acid glycoprotein เป็ นหลัก(10) และ
tacrolimus เป็ น low hepatic extraction ratio drug ค่า hepatic clearance ของยา จึงขึ้นกับความ
เข้มข้น drug unbound fraction และ hepatic enzyme activity(9, 13) เมื่อผูป้ ่ วยที่มีระดับ albumin ลดลง
อาจส่ งผลให้ tacrolimus จับกับ plasma protein ได้ลดลง ทําให้มี unbound fraction ของยาใน
พลาสมาเพิ่มขึ้น และการเมแทบอลิซึมของยา tacrolimus เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาในผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายไต 100 คน ที่ระยะหลังปลูกถ่ายไต 7 วัน พบว่าระดับ albumin ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กบั
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เวลาที่ยา tacrolimus อยูใ่ นร่ างกายยาวนานขึ้น (mean residence time = AUMC0-12 / AUC0-12, เมื่อ
AUMC0-12 คือ area under the moment curve 0 - 12 ชัว่ โมง, r2 = 0.22, p = 0.02)(61)
จากแบบจําลอง final model ของเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา
tacrolimus ที่ได้มา แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus, hemoglobin และ albumin เป็ น
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์แบบเชิงลบกับค่า CL/F ของยา tacrolimus อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ง final model
นี้ มีผลการประเมินความสอดคล้องพอดี (goodness of fit) ที่เหมาะสมอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
สามารถอธิบายความแตกต่างของ CL/F ในผูป้ ่ วยแต่ละราย ทําให้ค่า interindividual variability ของ
CL/F ของยา tacrolimus มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 37 ซึ่ งลดลงจาก base model ที่มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 41
อย่างไรก็ตามแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus นี้ ยังคงมี
ความคลาดเคลื่อนระหว่างบุคคลอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้ prednisolone(17, 24, 58, 59)
และ genetic polymorphisms ของ CYP3A isoenzyme และ p-glycoprotein(20, 21, 42, 43) นอกจากนั้นใน
การศึกษาพบค่า relative standard error ของ interindividual variability ของ Ka สู ง อาจเนื่ องจากมี
ข้อมูลระดับความเข้มข้นยาที่เวลาต่าง ๆ ในระยะ absorption ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus เพิ่มเติมในขนาดตัวอย่างที่มาก
ขึ้นต่อไป เพื่อสามารถทํานายค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรได้ดียงิ่ ขึ้น
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วย
ไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิครั้งนี้ พบว่า
แบบจําลองของยา tacrolimus ที่เหมาะสมกับข้อมูล คือ one compartment model with first order
absorption ได้แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่เหมาะสมในการใช้หา CL/F ของยา
tacrolimus คือ CL/F = 100 x DOT-0.0698 x HB-0.498 และได้แบบจําลองที่ง่ายต่อการนําไปใช้ คือ
CL/F = 39.4 – 0.955 HB – 0.00194 DOT – 1.59 ALB เมื่อ CL/F คือ apparent oral clearance ของยา
tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน), HB คือ hemoglobin
(กรัม/ดล.) และ ALB คือ albumin (กรัม/ดล.) การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา
tacrolimus ที่นานขึ้น ระดับ hemoglobin ที่เพิ่มขึ้น และ albumin ที่เพิ่มขึ้น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้
CL/F ของยา tacrolimus ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้นการติดตามระดับความเข้มข้นยา tacrolimus
และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ระดับ hemoglobin และระดับ albumin อาจ
ช่วยในการกําหนดขนาดยา tacrolimus ให้ผปู ้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ได้รับการรักษาด้วยยา
tacrolimus ที่มีประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่
ใช้หา apparent oral clearance ของยา tacrolimus ในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัย
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ มีผปู ้ ่ วยที่เข้าเกณฑ์การศึกษา จํานวน 77 คน อายุ
44.95 ± 10.09 ปี นํ้าหนัก 58.11 ± 12.34 กก. อยูใ่ นระยะหลังปลูกถ่ายไต 175 (7-6,140) วัน และ
ได้รับยา tacrolimus มาแล้วเป็ นเวลา 130 (4-3,909) วัน ในการศึกษาวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์
ประชากรจากข้อมูลระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus จํานวน 959 ตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วย
ระดับยาที่ติดตามจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ จํานวน 777 ตัวอย่าง และเป็ นระดับยา
ของผูป้ ่ วย 26 คน ที่ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาเพิ่มเติมอีกคนละ 7 ครั้ง ที่เวลาก่อนรับประทาน
ยา และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง จํานวน 182 ตัวอย่าง
จากการศึ กษาแบบจําลองของยา tacrolimus ที่ เหมาะสมกับข้อมูล คือ one
compartment model with first order absorption และผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ทางเภสัช
จลนศาสตร์ ประชากรของยา tacrolimus จาก base model พบว่ามีค่า CL/F 21.3 ลิตร/ชัว่ โมง V/F
299 ลิตร และ Ka 4.79 ต่อชัว่ โมง
จากแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus
พบว่าปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus, hemoglobin และ albumin ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้
CL/F ของยา tacrolimus มีค่าแตกต่างกัน โดยปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus ที่นานขึ้น ระดับ
hemoglobin ที่เพิ่มขึ้น และ albumin ที่เพิ่มขึ้น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ CL/F ของยา tacrolimus ลดลง
อย่างมีนยั สําคัญ จากการศึกษาได้แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา
tacrolimus คือ CL/F = 100 x DOT-0.0698 x HB-0.498 เมื่อ CL/F คือ apparent oral clearance ของยา
tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ duration of tacrolimus therapy (วัน) และ HB คือ hemoglobin
(กรัม/ดล.) และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างปั จจัยต่าง ๆ และ CL/F ของยา
tacrolimus จะได้แบบจําลองที่ง่ายต่อการนําไปใช้ คือ CL/F = 39.4 – 0.955 HB – 0.00194 DOT –
1.59 ALB เมื่อ CL/F คือ apparent oral clearance ของยา tacrolimus (ลิตร/ชัว่ โมง), DOT คือ
duration of tacrolimus therapy (วัน), HB คือ hemoglobin (กรัม/ดล.) และ ALB คือ albumin
(กรัม/ดล.)
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ปั จจัยระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus, hemoglobin และ albumin ส่ งผลให้
apparent oral clearance ของยา tacrolimus มีค่าแตกต่างกัน ดังนั้นการติดตามระดับความเข้มข้นยา
tacrolimus และการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่ได้รับยา tacrolimus, hemoglobin และ albumin
อาจช่วยในการกําหนดขนาดยา tacrolimus ให้ผปู ้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ได้รับการรักษา
ด้วยยา tacrolimus ที่มีประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ก่อนนําสมการทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus
ที่ได้ไปใช้เพื่อทํานายค่า CL/F ของยา ควรศึกษาเพิ่มเติมหรื อทดสอบความถูกต้องของสมการ
(model validation) เพื่อประเมินว่าสมการที่ได้สามารถใช้งานได้ดีเพียงไร โดยอาจตรวจสอบด้วยวิธี
external validation ซึ่งเป็ นการนําค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่วิเคราะห์ได้ (จาก
index data) ไปทํานายระดับความเข้นข้นยาในกลุ่มประชากรใหม่ (validation data) เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องพอดีของระดับความเข้มข้นยาที่ทาํ นายได้ และระดับความเข้มข้นยาที่วดั ได้จริ ง
2. ปั จจัยระยะเวลาที่ ได้รับยา tacrolimus, hemoglobin และ albumin ใน
แบบจําลอง สามารถอธิ บายความแตกต่างของ CL/F ในผูป้ ่ วยแต่ละราย ทําให้ค่า interindividual
variability ของ CL/F ของยา tacrolimus มีค่าลดลง อย่างไรก็ตามแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ใช้หา CL/F ของยา tacrolimus ยังคงมีความคลาดเคลื่อนระหว่างบุคคล ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากปั จจัยอื่น ๆ เช่น การใช้ยา prednisolone และ genetic polymorphisms ของ CYP3A
isoenzyme และ p-glycoprotein ดังนั้นจึ งควรมีการศึกษาปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อ CL/F ของยา
tacrolimus เพิ่มเติมในขนาดตัวอย่างที่มีจาํ นวนมากขึ้นต่อไป
3. ในการศึกษามีค่า relative standard error ของ interindividual variability ของ
Ka สู ง อาจเนื่องจากมีขอ้ มูลระดับความเข้มข้นของยาที่เวลาต่าง ๆ ในระยะ absorption ค่อนข้างน้อย
และพารามิเตอร์ Ka และ V/F เป็ นอีกพารามิเตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ ที่สาํ คัญ จึงเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยที่อาจมีผลต่อ Ka และ V/F ของยา tacrolimus ใน
การศึกษาผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่ได้รับการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาต่าง ๆ
จํานวนมากขึ้ นต่ อไป เพื่ อให้มีผลการศึ กษาในการทํานายค่าพารามิ เตอร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ดียงิ่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบบันทึกข้ อมูลประวัติผ้ปู ่ วย
Patient ID (*อักษรย่อ **ลําดับ)

*

*

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วย
1. วัน/เดือน/ปี ที่ปลูกถ่ ายไต
……../…….../ ค.ศ...................
2. เพศ:
(0) ชาย
(1) หญิง
3. เชื้อชาติ:
(0) ไทย
(1) อื่นๆ
4. วัน/เดือน/ปี เกิด
.........../…….../ค.ศ.…………...
5. อายุ (ในวันทีเ่ ริ่มรับยา tacrolimus): …………....ปี
6. นํา้ หนัก (ในวันทีเ่ ริ่มรับยา tacrolimus):…………... กิโลกรัม
…………... เซนติเมตร
7. ส่ วนสู ง:
8. BMI (ในวันทีเ่ ริ่มรับยา tacrolimus): .…………. กิโลกรัมต่อเมตร2
9. IBW (ในวันทีเ่ ริ่มรับยา tacrolimus): ………..… กิโลกรัม
10. ประวัติโรคไต
(7) Analgesic nephropathy
(0) Diabetic nephropathy
(8) IgA nephropathy
(1) Lupus nephritis
(9) Chronic glomerulonephritis
(2) Congenital cystic disease
(10) Hypertensive nephropathy
(3) Ischemic nephropathy
(11) Nephrotic syndrome
(4) Membranous nephropathy
(12) Unknown
(5) Membranoproliferative GN
(13) Other ……………………
(6) Obstructive uropathy
11. ประวัติโรคประจําตัว (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
Diabetes mellitus
Hepatitis B antigenemia
Dyslipidemia
Anti HCV +ve
Hypertension
AST > 120 / ALT > 150 U/L
Cirrhosis
Hepatocellular carcinoma
12. วิธีบําบัดทดแทนไตก่อนปลูกถ่ าย ไต
(0) Hemodialysis
(1) CAPD

(2) No RRT
(3) Other............

-

** ** **
หมายเหตุ
KT DATE
MALE
RACE
DOB
TACAGE
TACWT
Height
TACBMI
TACIBW
ESRD

DM, DLD,
HT, HBV,
HCV,
Hepatitis
Cirrhosis,
HCC
HD
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ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วย
หมายเหตุ
No of KT
13. ครั้งทีไ่ ด้ รับการปลูกถ่ ายไต
(1) ครั้งที่ 1
(2) ครั้งที่ 2
(3) อื่นๆ …….
14. ชนิดของการปลูกถ่ ายไต
CARDAV
(0) CDKT
(1) LDKT มีสัมพันธ์ทางสายเลือด: ( ) Parent-child ( ) Sibling ( ) Other
(2) LDKT ไม่มีสัมพันธ์ทางสายเลือด: ( ) Spouse
15. Total ischemia time …………...ชัว่ โมง
Cold ischemia time …………...ชัว่ โมง
Warm ischemia time ………..….ชัว่ โมง

TT
CT
WT

16. Tissue typing:

HLAA, HLA
B, HLA DR

HLA Mismatch
17. HLA cross match

18. PRA (HLA AB)

(0) negative
(1) positive ……….……………………
……..% T cell…… B cell……

19. การสั่ งใช้ ยา tacrolimus:
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริ่มใช้ ยา tacrolimus: ……../…….../ ค.ศ...................
Initial maintenance dose: เช้า ....... มก. เย็น …...มก. (.......มก.ต่อวัน)
นํา้ หนักตัวในวันทีเ่ ริ่มรับยา:
…………... กิโลกรัม
ขนาดยาทีเ่ ริ่มรับต่ อนํา้ หนักตัว: ................. มก.ต่อกก.ต่อวัน
20. ข้ อบ่ งใช้ ของยา tacrolimus:
(0) แบบ Primary therapy
(1) แบบ Rescue therapy เนื่องจาก……………………...…...........................
(2) แบบ Intolerance therapy เนื่องจาก……………………………………..
21. ยากดภูมคิ ุ้มกันทีไ่ ด้ รับร่ วมในวันทีเ่ ริ่มรับยา tacrolimus:
basiliximab
Prednisolone
MMF
daclizumab
Methylprednisolone
Myfortic
ATG / ALG
Sirolimus
Azathioprine

Crossmatch

PRA, PRA
T, PRA B
TAC start ,
TACAMi,
TACPMi,
TACDAYi
TACWT
TACADJi
Primary1
Basil, Dacli,
ATG, ALG,
MMF, MPS,
AZA, PRD,
MPRD, SLR

108
Patient ID
*
*
วันที่ปลูกถ่ายไต…..../...../ ..........

** ** **
วันที่เริ่ ม TAC...../…./….

วัน เดือน ปี ……/………/ค.ศ....………

ผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
ระดับยา tacrolimus
ขนาดยา TAC (มก.)
เช้า...เย็น..
วันที่เริ่ มรับขนาดยา
ระดับ TAC C0 / C2 / C…h
BW (kg)

ผลตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
Scr (0.6-1.3 mg/dl)
Hb (M:13-18, F:12-16)
Hct (M:37-53, F:36-46)
Albumin (3.5-5 g/dl)

ผลตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
TB (< 1.4 mg/dl)
DB (< 0.4 mg/dl)
SGOT (5-40 U/l)
SGPT (10-50 U/l)
ALP (30-130 U/l)

หมายเหตุ C0 คือ ความเข้มข้นยา tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้า
C2 คือ ความเข้มข้นยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 2 ชัว่ โมง
รายการยาทีไ่ ด้ รับ
การใช้ ยากดภูมคิ ุ้มกัน
รายการยา
ขนาดยา (มก./วัน) วันที่เริ่ มรับ
Basiliximab
Daclizumab
ATG
ALG
MM F
MPS
AZA
Prednisolone
Methylprednisolone
Sirolimus

การใช้ ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยา
รายการยา
ขนาดยา (มก./วัน) วันที่เริ่ มรับ
Rifampicin
Phynetoin
Ambobarbital
Phenobarbital
Nifedipine
Diltiazem
Ketoconazole
Fluconazole
Itraconazole
Clotrimazole
Voriconazole
Clarithromycin
Telithromycin
Erythromycin
PIs

Compliance note…………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Patient ID

*

*

วันที่ปลูกถ่ายไต…..../...../ ..........

-

**

**

**

วันที่เริ่ ม TAC...../…./….

วัน เดือน ปี …/………/ ค.ศ.…….……

แบบบันทึกข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจระดับยา tacrolimus 7 ครั้ง
ทีเ่ วลา ก่ อนรับประทานยา และหลัง 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชั่วโมง
วันที่เริ่ มรับขนาดยา tacrolimus………/…………/ ค.ศ.…….……
ขนาดยา tacrolimus
เช้า เวลา
..................น. …………… มก.
เย็น เวลา
..................น. …………… มก.
เวลาทีเ่ จาะ
เลือด

กําหนดการเจาะเลือด

ผู้ทเี่ จาะเลือด

ก่อนได้รับยา tacrolimus มื้อเช้า (C0)
หลังได้รับยา tacrolimus 1 ชัว่ โมง (C1)
หลังได้รับยา tacrolimus 2 ชัว่ โมง (C2)
หลังได้รับยา tacrolimus 4 ชัว่ โมง (C4)
หลังได้รับยา tacrolimus 6 ชัว่ โมง (C6)
หลังได้รับยา tacrolimus 8 ชัว่ โมง (C8)
หลังได้รับยา tacrolimus 12 ชัว่ โมง (C12)

ผลตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
BW (kg)
Scr (0.6-1.3 mg/dl)
Hb (M:13-18, F:12-16)
Hct (M:37-53, F:36-46%)
Albumin (3.5-5 g/dl)
SGOT (AST) (5-40 U/l)
SGPT (ALT) (10-50 U/l)

ระดับ tacrolimus
(นาโนกรัมต่ อมล.)
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Patient ID
*
*
วันที่ปลูกถ่ายไต…..../...../ ..........

** ** **
วันที่เริ่ ม TAC...../…./….

วัน เดือน ปี ..…/………/ ค.ศ.…….……

แบบบันทึกข้ อมูลทีไ่ ด้ รับการตรวจระดับยา tacrolimus 7 ครั้ง
ทีเ่ วลา ก่ อนรับประทานยา และหลัง 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชั่วโมง
รายการยาทีไ่ ด้ รับ
การใช้ ยากดภูมคิ ุ้มกัน
รายการยา
ขนาดยา (มก./วัน) วันที่เริ่ มรับ
Basiliximab
Daclizumab
ATG
ALG
MM F
Myfortic
AZA
Prednisolone
Methylprednisolone
Sirolimus

การใช้ ยาที่อาจเกิดปฏิกริ ิยา
รายการยา
ขนาดยา (มก./วัน) วันที่เริ่ มรับ
Rifampicin
Phynetoin
Ambobarbital
Phenobarbital
Nifedipine
Diltiazem
Ketoconazole
Fluconazole
Itraconazole
Clotrimazole
Voriconazole
Clarithromycin
Telithromycin
Erythromycin
PIs

Compliance note…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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รายชื่อยาทีอ่ าจเกิดอันตรกิริยากับยา tacrolimus
ผูว้ ิ จ ัย ได้ติ ด ตามยาที่ อ าจเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย ากับ ยา tacrolimus ที่ มี ร ะดับ ความรุ น แรงและ
หลักฐานรายงานการเกิดอันตรกิริยาอยูใ่ นระดับนัยสําคัญอันดับที่ 1 และ 2 ตามการจัดเรี ยงลําดับ
ความรุ นแรงของเอกสารอ้างอิง Drug interaction facts ปี พ.ศ. 2011 มีรายชื่อยาดังต่อไปนี้
CYP 3A4 inhibitors(8, 31, 36, 63)
Calcium channel blocker ได้แก่
diltiazem, nifedipine
Antifungal agents ได้แก่
clotrimazole, fluconazole, itraconazole,
ketoconazole, voriconazole
Macrolide antibiotics ได้แก่
clarithromycin, erythromycin, telithromycin
Protease inhibitors ได้แก่
amprenavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir,
indinavir, saquinavir
P-glycoprotein inhibitors(47)
Calcium channel blocker ได้แก่
diltiazem
Antifungal agents ได้แก่
clotrimazole, itraconazole, ketoconazole
Macrolide antibiotics ได้แก่
clarithromycin, erythromycin
Protease inhibitors ได้แก่
nelfinavir, ritonavir, saquinavir
ยาอื่นๆ ได้แก่ sirolimus

CYP 3A4 inducers(8, 31, 36, 63)
Anticonvulsants ได้แก่
amobarbital, phenobarbital, phenytoin
Rifamycins ได้แก่
rifampicin

P-glycoprotein inducers(47)
Calcium channel blocker ได้แก่
diltiazem, nifedipine
Macrolide antibiotics ได้แก่
erythromycin
Rifamycins ได้แก่ rifampicin
Anticonvulsants ได้แก่ phenobarbital
Protease inhibitors ได้แก่
amprenavir, nelfinavir, ritonavir
ยาอื่นๆ ได้แก่ sirolimus

หมายเหตุ
1. sirolimus มีผลให้ระดับยา tacrolimus ลดลงโดยไม่ทราบกลไกของอันตรกิริยาที่ชดั เจน(63)
2. การเกิดอันตรกิริยาที่มีระดับความรุ นแรงนัยสําคัญอันดับที่ 1 คือ มีระดับความรุ นแรงของ
อันตรกิ ริยาที่เป็ นผลให้เกิ ดอันตรายถึงแก่ ชีวิต หรื อเกิ ดการสู ญเสี ยอย่างถาวร (severity:
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major) และมีหลักฐานรายงานการเกิดปฏิกิริยาที่ดี (documentation: established, probable
or suspected)
3. การเกิดอันตรกิริยาที่มีระดับความรุ นแรงนัยสําคัญอันดับที่ 2 คือ มีระดับความรุ นแรงของ
อันตรกิ ริยาที่ อาจเป็ นผลให้ผูป้ ่ วยมีอาการทางคลินิกเสื่ อมลง อาจจําเป็ นต้องเข้ารั บการ
รักษาในโรงพยาบาล หรื อได้รับการรักษาผลของอันตรกิริยาที่เกิดขึ้น (severity: moderate)
และมีหลักฐานรายงานการเกิดปฏิกิริยาที่ดี (documentation: established, probable or
suspected)
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แนวทางการเก็บตัวอย่ างเลือดของผู้ป่วย
1.
2.
3.
4.

คัดเลือกผูป้ ่ วยตามเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าการวิจยั
ชี้แจงรายละเอียดงานวิจยั และดําเนินงานเฉพาะในผูป้ ่ วยที่ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั
ผูป้ ่ วยรับประทานยา tacrolimus ตรงตามเวลาอย่างสมํ่าเสมอ คือ 8.00 น. และ 20.00 น.
แพทย์สงั่ ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ในวันที่ตรวจวัดระดับยา tacrolimus ได้แก่
 ส่ งตรวจ tacrolimus blood level: at C0 (8.00 น.), C1 (9.00 น.), C2 (10.00 น.), C4
(12.00 น.), C6(14.00 น.), C8(16.00 น.), C12 (20.00 น.)
 ส่ งตรวจ blood:
serum creatinine, albumin, Hct, Hb
5. พยาบาลและเภสัชกรทําการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ดังนี้
 7.55 น. เจาะดูดเลือดครั้งที่ 1 โดยจะเก็บปริ มาณ 9 มล. แบ่งเป็ นหลอดละ 3 มล.คือ
หลอดที่ 1 (clot blood) เพื่อส่ งตรวจ serum creatinine, albumin
หลอดที่ 2 (EDTA tube) เพื่อส่ งตรวจ Hct, Hb
หลอดที่ 3 (EDTA tube) เพื่อตรวจวัดระดับยา tacrolimus
แล้วใส่ เข็มคาหลอดเลือดดําบริ เวณแขน ซึ่งหลังจากนี้ จะดูดเลือดจากเข็มคาหลอด
เลือดนี้โดยไม่ตอ้ งเจาะเลือดซํ้า (เว้นแต่สายคาเกิดการอุดตันจึงต้องเจาะเลือดใหม่)
 8.00 น. รับประทานยา tacrolimus มื้อเช้า
 9.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 2 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 1 ชัว่ โมง
 10.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 3 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 2 ชัว่ โมง
 12.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 4 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 4 ชัว่ โมง
 14.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 5 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 6 ชัว่ โมง
 16.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 6 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 8 ชัว่ โมง
 20.00 น. ดูดเลือดครั้งที่ 7 ปริ มาณ 3 มล. เพื่อวัดระดับยาหลังรับประทานยา 12 ชัว่ โมง
จากนั้นนําเข็มคาหลอดเลือดดําออก และรับประทานยา tacrolimus
หมายเหตุ
1. ระหว่างรอดูดเลือดผูป้ ่ วยควรอยูท่ ี่ตึกธนาคารกสิ กรไทยก่อนดูดเลือดอย่างน้อย 15 นาที
2. ผูว้ ิจยั นําส่ งหลอดเลือดเพื่อตรวจวัดระดับยา tacrolimus ที่ตึก อปร.ด้วยตนเอง โดยจะเก็บ
หลอดเลือดไว้ในตูแ้ ช่เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนําส่ งพร้อมกันในเช้าวันรุ่ งขึ้น
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ภาคผนวก ง
เอกสารข้ อมูลคําอธิบายสํ าหรับผู้เข้ าร่ วมในโครงการวิจยั
ชื่อโครงการวิจัย เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
ผู้วจิ ัยหลัก
ชื่อ
นางสาวสาวิตรี ไพรสุ วรรณ
ที่อยู่
2/46 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ
10400
เบอร์โทรศัพท์ 08-9469-1772
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สมฤทัย วัชราวิวฒั น์
ที่อยู่
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8303
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
ชื่อ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยิง่ ยศ อวิหิงสานนท์
ที่อยู่
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4251 ต่อ 204
เรียน ผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยทุกท่ าน
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ เนื่ องจากท่านเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูก
ถ่ายไต มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป และได้รับการรักษาด้วยยาทาโครลิมุส ก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมในการศึ กษาวิจยั ดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้ อย่างถี่ถว้ น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึง
เหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุ ณาซักถาม
จากทีมงานของแพทย์ผทู ้ าํ วิจยั ซึ่งจะเป็ นผูส้ ามารถตอบคําถามและให้ความกระจ่างแก่ท่านได้
ท่านสามารถขอคําแนะนําในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้ จากครอบครัว เพื่อน หรื อแพทย์
ประจําตัวของท่านได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสิ นใจโดยอิสระ ถ้าท่านตัดสิ นใจแล้วว่าจะ
เข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ ขอให้ท่านลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจยั นี้
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เหตุผลความเป็ นมา
การปลูกถ่ายไต เป็ นวิธีบาํ บัดทดแทนไตของโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายที่สาํ คัญวิธีหนึ่ ง
ที่มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด จาก
ข้อมูลสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยในปี พ .ศ. 2552 มีผูป้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตสู งถึง
552.8 คนต่อประชากรล้านคน ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีผปู ้ ่ วยได้รับการบําบัดทดแทนไต
496.93 คนต่อประชากรล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2552 มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตด้วย
วิธีการปลูกถ่ายไตสูงถึง 2,923 คน (คิดเป็ น 46.0 คนต่อประชากรล้านคน) และมีอุบตั ิการณ์การปลูก
ถ่ายไตมากถึง 308 คน (คิดเป็ น 4.84 คนต่อประชากรล้านคน) ยาทาโครลิมุสเป็ นยากดภูมิคุม้ กันที่
ใช้สํา หรั บป้ องกัน ภาวะปฏิ เ สธอวัย วะที่ ป ลู ก ถ่ าย ผ่า นการรั บ รองโดยสํานัก งานอาหารและยา
สหรัฐอเมริ กาเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2537 การใช้ยาทาโครลิมุสสําหรับป้ องกันภาวะปฏิเสธไตใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต มักใช้ร่วมกับยากดภูมิคุม้ กันร่ วมกัน 2-3 ชนิด และปรับขนาดการใช้
ยาตามอาการทางคลินิกและผลตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยาในเลือดของผูป้ ่ วย
เนื่ องจากผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันทางกายภาพ เช่น เพศ อายุ
นํ้าหนัก ภาวะโลหิ ตจาง การทํางานของไตหรื อตับผิดปกติ และมีการใช้ยาหลายชนิ ดร่ วมกัน อาจ
ส่ งผลต่อกระบวนการกําจัดยาออกจากร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ประชากรที่ใช้หาอัตราการกําจัดยาทาโครลิมุสในผูป้ ่ วย
ไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ เพื่อช่วยใน
การติดตามการใช้ยาทาโครลิมุสให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตได้ดีข้ ึนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร์
ประชากรที่ ใช้หาอัตราการกําจัดยาทาโครลิ มุส ในผูป้ ่ วยไทยที่ ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยอาศัย
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมในการวิจยั คือ อย่างน้อย 15 คน
วิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิจัย
หากท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและยินยอมที่จะเข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ ท่านจะได้พบ
แพทย์ เพื่อประเมินผลทางห้องปฏิบตั ิการ บันทึกประวัติการใช้ยา และท่านจะได้รับการเจาะเลือด
โดยใช้วิธีการคาสายในหลอดเลือดดําบริ เวณแขน เพื่อดูดเลือดที่เวลาก่อนรับประทานยาทาโครลิมุส
มื้อเช้า และที่เวลา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมงหลังรับประทานยา โดยใช้เลือดปริ มาณครั้งละ 3 มล.
เพื่อนําไปตรวจวัดระดับความเข้มข้นของยาทาโครลิมุส แต่ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้าจะเจาะ
เลือดปริ มาณ 9 มล. เพื่อแบ่งตัวอย่างเลือดปริ มาณ 6 มล. ไปประเมินผลทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น การ
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ทํางานของไต และระดับเม็ดเลือดแดง ดังนั้นท่านจะเสี ยเวลาประมาณ 1 วัน เพื่อได้รับการเจาะเลือด
ตามเวลาที่กาํ หนดไว้
ตัวอย่างเลือดจะถูกนําไปวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของยาทาโครลิมุสทุกหลอดพร้อมกัน
ที่ห้องปฏิบตั ิการพิเศษรวม ตึกอานันทมหิ ดล ปรมราชาธิ ราช ชั้น 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของยาทาโครลิมุสของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เครื่ องวัดระดับยา
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู้เข้ าร่ วมในโครงการวิจัย
เพื่อให้งานวิจยั นี้ ประสบความสําเร็ จ ผูท้ าํ วิจยั ใคร่ ขอความความร่ วมมือจากท่าน โดยจะ
ขอให้ท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูท้ าํ วิจยั อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งแจ้งอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับท่านระหว่างที่ท่านเข้าร่ วมในโครงการวิจยั ให้ผทู ้ าํ วิจยั ได้รับทราบ
เพื่ อ ความปลอดภัย ท่ า นไม่ ค วรใช้ว ัค ซี น อาหารเสริ มสมุ น ไพร ตลอดจนใช้ย าอื่ น
นอกเหนือไปจากรายการยาที่แพทย์สั่ง เนื่ องจากอาจมีผลต่อระดับยาทาโครลิมุสที่ตรวจวัดได้ และ
ขอให้ท่านแจ้งผูท้ าํ วิจยั เกี่ยวกับยาที่ท่านได้รับในระหว่างที่ท่านอยูใ่ นโครงการวิจยั
ความเสี่ ยงทีอ่ าจได้ รับ
งานวิจยั นี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาหรื อการได้รับยาใดๆของท่าน แต่ท่านจะ
ได้รับการเจาะเลือด ซึ่ งมี โอกาสที่จะเกิ ดอาการเจ็บ เลือดออก ชํ้าจากการเจาะเลื อด อาการบวม
บริ เวณที่เจาะเลือดหรื อหน้ามืด และโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อบริ เวณที่เจาะเลือดพบได้นอ้ ยมาก
ความเสี่ ยงทีไ่ ม่ ทราบแน่ นอน
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่อาจได้รับจากการเข้าร่ วมในโครงการวิจยั
ท่านสามารถสอบถามจากผูท้ าํ วิจยั ได้ตลอดเวลา
หากมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างที่ท่านเข้า
ร่ วมในโครงการวิ จ ัย ผู ้ท ํา วิ จ ัย จะแจ้ง ให้ ท่ า นทราบทัน ที เพื่ อ ให้ ท่ า นตัด สิ น ใจว่ า จะอยู่ ใ น
โครงการวิจยั ต่อไปหรื อจะขอถอนตัวออกจากการวิจยั
ประโยชน์ ทอี่ าจได้ รับ
ท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ท่านจะได้ทราบระดับความเข้มข้นของยาทาโคร
ลิมุสในเลือดของท่าน โดยผูว้ ิจยั จะแจ้งให้ท่านและแพทย์ผใู ้ ห้การรักษาได้ทราบ และผลการศึกษาที่
ได้จะเป็ นประโยชน์ในอนาคตต่อผูป้ ่ วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต เนื่องจากทําให้ทราบอัตราการกําจัด
ยาทาโครลิมุสจากการปฏิบตั ิงานประจําในคลินิกปฏิบตั ิ และปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการกําจัดยาทา
โครลิมุสในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ซึ่ งจะมีประโยชน์ในการติดตามการใช้ยาทาโครลิมุส
ให้เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึนต่อไป
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ข้ อปฏิบัติของท่ านขณะทีร่ ่ วมในโครงการวิจัย
ขอให้ท่านปฏิบตั ิดงั นี้
- ขอให้ท่านให้ขอ้ มูลทางการแพทย์ของท่านทั้งในอดี ต และปั จจุบนั แก่ผูท้ าํ วิจยั ด้วย
ความสัตย์จริ ง
- ขอให้ ท่ า นแจ้ง ให้ ผู ้ท ํา วิ จ ัย ทราบความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งที่ ท่ า นร่ วมใน
โครงการวิจยั
- ท่านไม่ควรใช้ยาอื่นนอกเหนื อจากรายการยาที่แพทย์สั่ง และขอให้ท่านแจ้งผูท้ าํ วิจยั
เกี่ยวกับยาที่ท่านได้รับในระหว่างที่ท่านอยูใ่ นโครงการวิจยั
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้ าร่ วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู้ทําวิจัย/ผู้สนับสนุน
การวิจัย
หากพบอันตรายที่เกิ ดขึ้นจากการวิจยั ท่านจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันที หาก
พิสูจน์ได้ว่าท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําของทีมผูท้ าํ วิจยั แล้ว ผูท้ าํ วิจยั /ผูส้ นับสนุ นการวิจยั ยินดี จะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน และการลงนามในเอกสารให้ความยินยอม ไม่ได้
หมายความว่าท่านได้สละสิ ทธิ์ ทางกฎหมายตามปกติที่ท่านพึงมี ในกรณี ที่ท่านได้รับอันตรายใด ๆ
หรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติ มที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการวิจยั ท่านสามารถติ ดต่อกับผูท้ าํ วิจยั คือ ภญ.
สาวิตรี ไพรสุ วรรณ เบอร์โทรศัพท์ 08-94691772 ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ค่ าใช้ จ่ายของท่ านในการเข้ าร่ วมการวิจัย
ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการใดๆในงานวิจยั ผูท้ าํ วิจยั จะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
ค่ าเดินทางสํ าหรับผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ท่านจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้าร่ วมในการวิจยั แต่ท่านจะได้รับค่าชดเชยค่า
เสี ยเวลาในการเดินทางในโครงการวิจยั จํานวน 800 บาท
การเข้ าร่ วมและการสิ้นสุ ดการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
การเข้าร่ วมในโครงการวิจยั ครั้งนี้เป็ นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้าร่ วม
การศึกษาแล้ว ท่านสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจยั จะไม่มีผลต่อ
การดูแลรักษาโรคของท่านแต่อย่างใด
การปกป้ องรักษาข้ อมูลความลับของอาสาสมัคร
ข้อมูลที่อาจนําไปสู่ การเปิ ดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิ ด ในกรณี ที่ผลการวิจยั ได้รับการ
ตีพิมพ์ ชื่ อและที่อยู่ของท่านจะต้องได้รับการปกปิ ด จากการลงนามยินยอมของท่าน ผูท้ าํ วิจยั และ
ผูส้ นับสนุ นการวิจยั สามารถเข้าไปตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของท่านได้แม้จะสิ้ นสุ ด
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โครงการวิจยั แล้วก็ตาม หากท่านต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ง หรื อเขียน
บันทึกขอยกเลิกการให้คาํ ยินยอม โดยส่ งไปที่ ภญ.สาวิตรี ไพรสุ วรรณ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุ งเทพ 10330 เบอร์โทรศัพท์
08-94691772
หากท่ านขอยกเลิ กการให้คาํ ยินยอมหลังจากที่ท่านได้เข้าร่ วมโครงการวิจยั แล้ว ข้อมูล
ส่ วนตัวของท่านจะไม่ถูกบันทึ กเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ของท่านอาจถูกนํามาใช้เพื่อ
ประเมินผลการวิจยั และท่านจะไม่สามารถกลับมาเข้าร่ วมในโครงการนี้ได้อีก ทั้งนี้เนื่ องจากข้อมูล
ของท่านที่จาํ เป็ นสําหรับใช้เพื่อการวิจยั ไม่ได้ถูกบันทึก
สิ ทธิ์ของผู้เข้ าร่ วมในโครงการวิจัย
ในฐานะที่ท่านเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมในโครงการวิจยั ท่านจะมีสิทธิ์ดงั ต่อไปนี้
1. ท่านจะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีของการวิจยั
3. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ ยงที่อาจจะได้รับจากการวิจยั
4. ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจยั
5. ท่านจะมีโอกาสได้ซกั ถามเกี่ยวกับงานวิจยั หรื อขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
6. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจาก
โครงการเมื่อไรก็ได้ โดยผูเ้ ข้าร่ วมในโครงการวิจยั สามารถขอถอนตัวจากโครงการโดย
ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้ น
7. ท่านจะได้รับสําเนาเอกสารใบยินยอมที่มีท้ งั ลายเซ็นและวันที่
8. ท่านจะได้โอกาสในการตัดสิ นใจว่าจะเข้าร่ วมในโครงการวิจยั หรื อไม่ก็ได้ โดยปราศจาก
การใช้อิทธิพลบังคับข่มขู่ หรื อการหลอกลวง
หากท่านไม่ได้รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ
วิจยั หรื อท่านไม่ได้รับการปฏิบตั ิตามที่ปรากฎในเอกสารข้อมูลคําอธิ บายสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมในการ
วิจยั ท่านสามารถร้องเรี ยนได้ที่ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตึกอานันทมหิ ดลชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330 โทร 0-2256-4455 ต่อ 14, 15 ในเวลาราชการ
ขอขอบคุณในการร่ วมมือของท่านมา ณ ที่น้ ี
...................................................................................
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ภาคผนวก จ
เอกสารแสดงความยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผูป้ ่ วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
วันให้ คาํ ยินยอม วันที่..............เดือน........................................พ.ศ....................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................ได้อ่านรายละเอียดจาก
เอกสารข้อมูลสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยสมัครใจ
ข้าพเจ้าได้รับสําเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่ วมในโครงการวิจยั ที่ขา้ พเจ้าได้ลงนาม
พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทั้งนี้ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมให้ทาํ การ
วิจยั นี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิ บายจากผูว้ ิจยั ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาของการทําวิจยั
วิธีการวิจยั อันตราย หรื ออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจยั รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจยั
ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจอย่างดีแล้ว โดยผูว้ ิจยั ได้
ตอบคําถามต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ
ข้าพเจ้ารับทราบจากผูว้ ิจยั ว่าหากเกิ ดอันตรายใด ๆ จากการวิจยั ดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะ
ได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข้าพเจ้ามี สิทธิ ที่ จะบอกเลิ กเข้าร่ ว มในโครงการวิจ ัยเมื่ อใดก็ไ ด้ โดยไม่ จ าํ เป็ นต้องแจ้ง
เหตุผล และการบอกเลิกการเข้าร่ วมการวิจยั นี้ จะไม่มีผลต่อการรักษาโรคหรื อสิ ทธิอื่น ๆ ที่ขา้ พเจ้า
จะพึงได้รับต่อไป
ผูว้ ิจยั รับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยได้เฉพาะเมื่อ
ได้รับการยินยอมจากข้าพเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่นในนามของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาจได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาตรวจและประมวลข้อมูล
ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งนี้ จะต้องกระทําไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เท่านั้น โดยการตกลงที่จะเข้าร่ วมการศึกษานี้ขา้ พเจ้าได้ให้คาํ ยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ประวัติทางการแพทย์ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้
ผูว้ ิจยั รับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เพิ่มเติม หลังจากที่ขา้ พเจ้าขอ
ยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิจยั และต้องการให้ทาํ ลายเอกสารและ/หรื อ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบ
ทั้งหมดที่สามารถสื บค้นถึงตัวข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ ที่จะตรวจสอบหรื อแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าและ
สามารถยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของข้าพเจ้าได้ โดยต้องแจ้งให้ผวู ้ ิจยั รับทราบ
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ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่าข้อมูลในการวิจยั รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้าที่ไม่มีการ
เปิ ดเผยชื่ อ จะผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่ น การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกและใน
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
รวมทั้งการใช้ขอ้ มูลทางการแพทย์ในอนาคตหรื อการวิจยั ทางด้านเภสัชภัณฑ์ เท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่ วมในการวิจยั
ด้วยความเต็มใจ จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้
......................................................................................ลงนามผูใ้ ห้ความยินยอม
(....................................................................................) ชื่อผูย้ นิ ยอมตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
ข้า พเจ้า ได้อธิ บายถึ งวัตถุ ประสงค์ของการวิจ ัย วิธีการวิจ ัย อันตราย หรื ออาการไม่ พึง
ประสงค์หรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจยั หรื อจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การวิจยั อย่างละเอียด ให้ผเู ้ ข้าร่ วมในโครงการวิจยั ตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว
พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ
......................................................................................ลงนามผูท้ าํ วิจยั
(....................................................................................) ชื่อผูท้ าํ วิจยั ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
......................................................................................ลงนามพยาน
(....................................................................................) ชื่อพยาน ตัวบรรจง
วันที่ ................เดือน....................................พ.ศ.............................
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ภาคผนวก ฉ
ความเข้มข้นยา tacrolimus ของผูป้ ่ วย 26 คน ที่ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาที่เวลาก่อน และหลังรับประทานยา 1, 2, 4, 6, 8 และ 12 ชัว่ โมง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

40.0
620.0
59.0
75.0
12.0
15.0
17.0
311.0
25.0
22.0
42.0
77.0
12.0
76.0

Tacrolimus dose-normalized concentrations
(นาโนกรัม/มล./มก.)

ขนาดยา tacrolimus
เช้ า
(มก.)
7.00
2.50
2.00
8.00
7.00
3.00
1.50
3.50
1.50
3.50
3.00
3.00
3.50
4.00

เย็น
(มก.)
7.00
2.00
3.00
8.00
7.00
2.00
1.50
3.50
1.50
3.00
2.00
4.00
3.00
4.00

เฉลีย่ (มก.)
/ 12 ชั่วโมง
7.00
2.25
2.50
8.00
7.00
2.50
1.50
3.50
1.50
3.25
2.50
3.50
3.25
4.00

เฉลีย่ (มก./กก.)
/ 12 ชั่วโมง
0.10
0.04
0.06
0.17
0.12
0.06
0.04
0.06
0.02
0.07
0.03
0.05
0.04
0.08

C0

C1

C2

C4

C6

C8

C12

1.54
2.40
1.72
0.99
1.89
3.56
4.47
1.23
3.93
2.34
3.68
3.71
1.85
1.95

3.99
7.16
4.84
1.61
5.46
13.68
11.33
5.71
11.20
6.89
8.48
10.46
2.58
7.10

3.60
4.62
6.84
2.56
4.04
10.72
9.73
6.51
13.20
6.34
8.88
8.63
4.12
5.53

1.96
3.11
3.08
1.36
3.53
7.32
6.07
6.47
3.85
6.72
5.17
3.11
3.53

1.91
2.71
2.60
1.23
2.99
6.24
5.73
1.69
4.67
3.08
5.96
4.06
2.71
2.93

1.60
2.22
2.24
1.20
2.44
4.96
4.60
1.37
4.27
2.52
5.12
3.89
2.28
2.60

1.91
2.09
1.56
0.88
1.84
4.96
4.27
1.26
3.33
3.84
2.86
1.94
1.90

Dose-normalized AUC0-12
(นาโนกรัม ชม. /มล./มก.)
26.53
37.78
37.16
16.48
36.51
83.46
74.10
32.32*
74.70
72.04
61.09
32.03
40.86
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ผู้ป่วย
ลําดับที่

จํานวนวันที่
ได้ รับขนาดยา
TAC คงที่
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
เฉลีย่
SD
มัธยฐาน
ค่ าตํา่ สุ ด
ค่ าสู งสุ ด

105.0
16.0
453.0
31.0
5.0
3.0
6.0
17.0
3.0
34.0
34.0
21.0
82.0
148.7
28.0
3.0
620.0

Tacrolimus dose-normalized concentrations
(นาโนกรัม/มล./มก.)

ขนาดยา tacrolimus
เช้ า
(มก.)
2.00
2.00
2.00
2.50
4.00
1.50
2.00
4.50
2.50
2.00
5.00
3.00
3.31
1.76
3.00
1.50
8.00

เย็น
(มก.)
2.00
3.00
2.00
3.00
4.00
1.00
2.00
4.00
2.50
3.00
5.00
3.00
3.31
1.76
3.00
1.00
8.00

เฉลีย่ (มก.)
/ 12 ชั่วโมง
2.00
2.50
2.00
2.75
4.00
1.25
2.00
4.25
2.50
2.50
5.00
3.00
3.31
1.74
2.63
1.25
8.00

เฉลีย่ (มก./กก.)
/ 12 ชั่วโมง
0.03
0.04
0.05
0.05
0.07
0.03
0.03
0.06
0.05
0.04
0.07
0.06
0.06
0.03
0.05
0.02
0.17

C0

C1

C2

C4

C6

C8

C12

2.70
6.40
1.80
1.64
0.63
4.00
0.95
2.24
1.20
5.00
2.96
4.50
2.66
1.45
2.29
0.63
6.40

4.30
12.08
9.25
5.45
2.48
13.68
3.85
6.05
5.32
10.48
4.76
16.47
7.49
3.91
6.47
1.61
16.47

5.70
11.16
8.70
6.55
3.50
6.56
3.30
7.06
3.24
10.28
4.50
12.00
6.84
3.01
6.53
2.56
13.20

3.20
7.68
4.85
4.15
2.10
4.96
2.00
3.76
2.80
8.32
3.32
8.43
4.43
2.07
3.76
1.36
8.43

2.60
6.68
4.10
2.80
1.43
4.48
1.35
3.18
2.72
7.28
2.94
7.70
3.68
1.87
2.96
1.23
7.70

2.60
7.64
3.50
2.44
1.20
4.00
1.25
2.68
1.88
6.24
2.64
7.33
3.26
1.81
2.60
1.20
7.64

5.00
3.05
1.67
0.80
2.80
1.20
2.12
1.32
5.04
2.58
5.73
2.66
1.45
2.10
0.80
5.73

Dose-normalized AUC0-12
(นาโนกรัม ชม. /มล./มก.)
93.66
57.70
40.64
20.29
62.00
22.13
43.92
30.10
88.40
38.59
102.45
51.04
25.05
40.75
16.48
102.45
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หมายเหตุ
1. ผูป้ ่ วยในการศึกษา 3 คน ได้แก่ ลําดับที่ 8, 10 และ 15 ได้รับการตรวจความเข้มข้นยาที่เวลาหลังรับประทานยา 4.92, 11.08 และ 10.00 ชัว่ โมง ทดแทน
ที่เวลา 4, 12 และ 12 ชัว่ โมง ตามลําดับ เนื่องจากตัวอย่างเลือดเกิดการแข็งตัว จํานวน 1 ตัวอย่าง และอาสาสมัครมีปัญหาในการเดินทางในการวิจยั
จํานวน 2 คน ตัวอย่างเลือดทั้ง 3 ตัวอย่าง มีระดับความเข้มข้นยาต่อขนาดยา tacrolimus ที่ใช้ ดังนี้ ที่เวลาหลังรับประทานยา 4.92 ชัว่ โมง (ผูป้ ่ วยลําดับ
ที่ 8) มีค่าเท่ากับ 2 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลาหลังรับประทานยา 11.08 ชัว่ โมง (ผูป้ ่ วยลําดับที่ 10) มีค่าเท่ากับ 2.12 นาโนกรัม/มล./มก. และที่เวลา
หลังรับประทานยา 10.00 ชัว่ โมง (ผูป้ ่ วยลําดับที่ 15) มีค่าเท่ากับ 2.05 นาโนกรัม/มล./มก.
2. AUC0-12 คือ area under the concentration curve คํานวณจาก linear trapezoidal rule (นาโนกรัม ชัว่ โมง /มล.)
3. TAC คือ tacrolimus
4. C0 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาก่อนรับประทานยามื้อเช้า
5. C1 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 1 ชัว่ โมง
6. C2 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 2 ชัว่ โมง
7. C4 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 4 ชัว่ โมง
8. C6 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 6 ชัว่ โมง
9. C8 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 8 ชัว่ โมง
10. C12 คือ ระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus ที่เวลาหลังรับประทานยามื้อเช้า 12 ชัว่ โมง
11. * คือ dose-normalized AUC0-12 ที่คาํ นวณจากความเข้มข้นยาที่เวลาต่าง ๆ ดังนี้ ที่เวลาก่อนรับประทานยา มีระดับยา 1.23 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลา
หลังรับประทานยา 1 ชัว่ โมง มีระดับยา 5.71 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลาหลังรับประทานยา 2 ชัว่ โมง มีระดับยา 6.51 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลาหลัง
รับประทานยา 4.92 ชัว่ โมง มีระดับยา 2 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลาหลังรับประทานยา 6 ชัว่ โมง มีระดับยา 1.69 นาโนกรัม/มล./มก., ที่เวลาหลัง
รับประทานยา 6 ชัว่ โมง มีระดับยา 1.37 นาโนกรัม/มล./มก. และที่เวลาหลังรับประทานยา 12 ชัว่ โมง มีระดับยา 1.26 นาโนกรัม/มล./มก.
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