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บทคัดย่อ
โรคลาไส้ใหญ่อกั เสบแบบมีแผล (ulcerative colitis) เป็ นการอักเสบเรือ้ รังที่บริเวณลาไส้ใหญ่ ซึง่ ต้องได้รบั การรักษา
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่ ซึง่
mesalazine เป็ นยาหลักสาหรับรักษาและควบคุมโรคนีใ้ นผูป้ ่ วยที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็
ตาม พบว่า mesalazine ในรูปแบบที่มีใช้อยู่ในปัจจุบนั อาจไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ท่วั ถึงทุกบริเวณของลาไส้ใหญ่ จึงมีการ
พัฒนา mesalazine ในรูปแบบ MMX ซึง่ ทาให้ยาสามารถกระจายตัวได้ท่วั ลาไส้ใหญ่ จนสามารถรักษาพยาธิสภาพที่เกิดขึน้ ได้
อย่างครอบคลุมมากขึน้ โดยข้อมูลการศึกษาทางคลินิก พบว่า MMX mesalazine มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีแนวโน้มที่จะ
ช่วยให้ผปู้ ่ วยร่วมมือในการใช้ยาได้ดี
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โรคลาไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล
โรคลาไส้ใหญ่อกั เสบแบบมีแผล (ulcerative colitis) หมายถึง การอักเสบในสาไส้ใหญ่โดยมีการเกิดแผลแบบตืน้ ๆ
(ulcer) และแผลจะเกิดขึน้ บนเยื่อบุของลาไส้ใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นช่วงจากจุดเริ่มต้นของความผิดปกติ ผูป้ ่ วยส่วนมาก
มักเริ่มเกิดอาการจากการอักเสบของลาไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือทวารหนัก (proctitis) (พบมากที่สดุ คิดประมาณร้อยละ 30-60)
โดยหากผูป้ ่ วยมีอาการรุ นแรงมากขึน้ การอักเสบจะลุกลามเข้าสู่ลาไส้ใหญ่ส่วนปลายฝั่ งซ้าย (left-sided colitis) และลาไส้
ใหญ่ทงั้ หมด (extensive colitis) ได้ในที่สดุ (รูปที่ 1) อาการแสดงที่พบของโรคทัง้ 3 ระยะแตกต่างกัน กล่าวคือในระยะแรกจะ
พบเลือดปนออกมากับอุจจาระร่วมกับ พบอาการถ่ายไม่สดุ หากมีอาการมากขึน้ ลาไส้ใหญ่ จะทางานลดลง จนรบกวนการดูด
กลับของนา้ และเกลือแร่ต่าง ๆ นา้ ที่คงเหลือในลาไส้ใหญ่มากขึน้ จะทาให้เกิดอาการท้องร่วงผสมกับมีเลือดปน เมื่อเสียเลือด
มากขึน้ อาจนาไปสู่อาการเหนื่อย มีไข้ โลหิตจาง และส่งผลลดคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย นอกจากนั้น ยังพบว่าโรคนีเ้ ป็ นปั จจัย
เสี่ยงของมะเร็งลาไส้ใหญ่อีกด้วย1,2

รูปที่ 1 ประเภทของโรคลาไส้ใหญ่อกั เสบแบบมีแผลตามตาแหน่งการเกิดโรคจาก Montreal classification2,3
(Adapted from https://www.medthority.com/ibd/ulcerative-colitis/#tab-1)
แนวทางการรักษาโรคลาไส้อักเสบด้วยยา
ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมามีการวิจยั เกี่ยวกับสาเหตุของ ulcerative colitis มาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็ น
ที่แน่ชดั ว่า สาเหตุของโรคนีเ้ กิดจากอะไร พบเพียงปั จจัยที่อาจสัมพันธ์กับการติดเชือ้ แบคทีเรีย การรับประทานอาหารบางชนิด
หรือความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่ง ปั จจัยเหล่านีล้ ว้ นแต่ นาไปสู่พยาธิสภาพที่สาคัญ คือ การอักเสบเรือ้ รังบริเวณเยื่อบุของ
ลาไส้ใหญ่ 4 ดังนั้นยาที่ใช้ในการรักษาโรคนีจ้ ึ งต้องมีฤทธิ์ลดการอักเสบ จากอดีตจนถึงปั จจุบันพบหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
กล่าวถึงการรักษาด้วยยาในโรคนีอ้ ยู่มากมาย โดยหลักการรักษาที่สาคัญ คือ ต้องเลือกยาให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรง
ของโรค และพิจารณาว่า ยาที่ใช้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้อาการที่เป็ นอยู่สงบลง (induction therapy) หรือจะใช้เพื่อควบคุม
ไม่ให้อาการกาเริบ (maintenance therapy) ในกรณีท่ีผปู้ ่ วยมีอาการรุ นแรงน้อยถึงปานกลาง ยาหลักที่ใช้ในการรักษาทัง้ ใน
กรณี induction และ maintenance ได้แ ก่ mesalazine (5-aminosalicylic acid; 5-ASA) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า mesalamine ใน
สหรัฐอเมริกา ข้อควรพิจารณาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การนาส่งตัวยา mesalazine ให้เข้าไปถึงบริเวณที่มีอาการอักเสบ
ให้ได้มากที่สดุ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ลดการอักเสบที่เยื่อบุลาไส้ใหญ่ได้ดี5 มีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า ระดับยา mesalazine ใน
เยื่อบุลาไส้ใหญ่ของผูท้ ่กี าลังมีอาการของโรคต่ากว่าในผูท้ ่อี ยู่ในระยะสงบ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หากสามารถนาส่งยา
ไปถึงตาแหน่งที่มีการอักเสบอย่างเพียงพอ ก็จะทาให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ดีขึน้ จนควบคุมอาการของโรคได้ ในทางกลับกัน
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า หากไม่สามารถนาส่งยาไปยังตาแหน่งที่มีการอักเสบได้ก็จะยังคงมีการอักเสบและทาให้เกิด
อาการแสดงของโรคขึน้ 6

การนาส่ง mesalazine ในรูปแบบต่าง ๆ
ข้ อ มู ล ทางเภสั ช จลนศาสตร์ ข อง mesalazine พบว่ า หากรั บ ประทานยานี ้ ใ นรู ป ของยาเม็ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ค วบคุ ม
การปลดปล่อยตัวยาด้วยเทคโนโลยีใด ๆ ยาส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 จะถูกดูดซึมที่ลาไส้เล็กและเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
เมแทบอไลต์ท่ีไม่มีฤทธิ์ ดังนั้นจะมีเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นที่จะสามารถออกฤทธิ์แบบเฉพาะที่ในลาไส้ใหญ่ได้ ซึ่ง
ปริมาณเพียงเท่านีอ้ าจไม่เพียงพอต่อการรักษา ulcerative colitis อย่างมีประสิทธิภาพ7 ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ิ จึงพบการบริหาร
ยานีถ้ ึง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ยารับประทานที่อยู่ในรูป prodrug ซึ่งยารูปแบบนีท้ ่ีมีใช้ในประเทศไทย ได้แก่ sulfasalazine ยานี ้
เกิดจากโมเลกุลของ mesalazine ที่ผนวกกับ sulfapyridine ด้วยพันธะทางเคมี โดยตัวยา mesalazine จะถูกปลดปล่อยออก
จาก sulfasalazine ด้วยการทางานของแบคทีเรียในลาไส้ใหญ่ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้ sulfasalazine อาจทาให้เกิด
อาการข้างเคียงจาก sulfapyridine ได้มาก 2) การใช้ mesalazine ที่ผลิตให้อยู่ในรูปแบบยาเฉพาะที่ เช่น ยาเหน็บทวารและยา
สวนทวาร และ 3) การใช้ mesalazine ในรู ปแบบยารับประทานที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการปลดปล่อยตัวยา (modified
release formulation) โดยการเติมส่วนประกอบในตารับยาให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา ซึ่งยากลุ่มนีอ้ าจแบ่งย่อยได้อีก 3 รู ปแบบ ได้แก่ 3.1) time dependence ซึ่ง
ปลดปล่อยตัวยาตามระยะเวลาที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร 3.2) pH dependence ซึ่งปลดปล่อยตัวยาตามสภาวะความเป็ น
กรดของระบบทางเดิ น อาหาร และ 3.3) pH dependence + multi-matrix system (MMX) หรื อ MMX mesalazine ซึ่ ง
ปลดปล่อยตัวยาตามสภาวะความเป็ นกรดของระบบทางเดินอาหารร่วมกับใช้ MMX โดยเทคโนโลยีนใี ้ ช้ matrix ในการผลิตเม็ด
ยาเพื่อทาให้เกิดการปลดปล่อยตัวยาสาคัญออกมาอย่างช้า ๆ เป็ น ขั้นตอนแรก (mesalazine + lipophilic matrix) จากนั้น
นาไปตอกเม็ดร่วมกับ hydrophilic matrix เพื่อทาให้เม็ดยาสามารถพองตัวในนา้ ได้ดี และขัน้ ตอนสุดท้ายทาโดยการนาเม็ดยา
ที่ตอกได้ไปเคลือบด้วยชั้นฟิ ล์มที่ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาตามสภาวะความเป็ นกรดที่ตอ้ งการ8 (รู ปที่ 2) ซึ่งงานวิจัยใน
สภาวะจ าลองของระบบทางเดิ น อาหารแสดงให้เ ห็ น ความแตกต่ า งที่ ส าคัญ ของทั้ง 3 รู ป แบบย่ อ ยดัง กล่ า ว โดย pH
dependence + MMX เกิดการปลดปล่อยตัวยาเมื่ออยู่ ในสภาวะที่มี pH ที่ใกล้เคียงกับ pH ในลาไส้ใหญ่ เท่านั้น (pH 6.8)
จากนั้นการปลดปล่อยตัวยาจะค่อย ๆ เกิดขึน้ อย่างช้า ๆ จากการทางานของ matrix ในเม็ดยา ซึ่งแตกต่างกับยาในรูปแบบ
time dependence ที่เริ่มปลดปล่อยยาตัง้ แต่เข้าสู่ pH ของกระเพาะอาหาร รวมทัง้ ยาในรูปแบบ pH dependence ที่ถึงแม้จะ
เริ่มปลดปล่อยยาที่ pH ของลาไส้เล็กส่วนปลายหรื อลาไส้ใหญ่ แต่การแตกตัว และปลดปล่อยยาจะเกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากไม่มี matrix ช่วยชะลอการปลดปล่อยตัวยา9 (รูปที่ 3)

รู ป ที่ 2 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต MMX mesalazine ด้ว ย multi-matrix system ร่ ว มกั บ การเคลื อ บเม็ ด ยาด้ว ยสารควบคุ ม
การปลดปล่อยตัวยาในสภาวะที่เหมาะสม8
(Adapted from Baker DE. 2006;6:146-52)

รูปที่ 3 การปลดปล่อยตัวยาตามสภาวะความเป็ นกรดของระบบทางเดินอาหารของ mesalazine รูปแบบต่าง ๆ9
(Adapted from Abinusawa A, Tenjarla S. Adv Ther. 2015;32:477-84)

การปลดปล่อยตัวยาของ MMX mesalazine
ข้อมูลในอาสาสมัครสุขภาพดีท่ีได้รบั MMX mesalazine ที่มีการติดสารรังสีเพื่อติดตามการปลดปล่อยตัวยาพบว่ายา
เริ่มแตกตัวในตาแหน่งที่เริ่มเข้าสู่ลาไส้ใหญ่ (หรือที่เวลาประมาณ 330 นาที) และเมื่อเวลาผ่านไปยาจะค่อย ๆ ปลดปล่อย
ออกมาเรื่อย ๆ ตลอดความยาวของลาไส้ใหญ่ สอดคล้องกับการออกฤทธิ์ตามทฤษฎีท่ตี อ้ งการ10 ส่วนอีกงานวิจยั ในอาสาสมัคร
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ยาในรูปแบบ pH dependence กับ MMX mesalazine ก็พบผลที่สอดคล้องเช่นกัน โดยข้อเด่นที่
แตกต่ า งอย่ า งมี นัย ส าคัญ คื อ MMX mesalazine จะค่ อ ย ๆ แตกตัว จนหมดด้ว ยเวลาที่ ย าวนานกว่ า ยาในรู ป แบบ pH
dependence11 นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า MMXmesalazine ทาให้ยาถูกปลดปล่อยที่ลาไส้ใหญ่ตาแหน่งต่าง ๆ
ในปริมาณมากกว่ายาในรูปแบบ pH dependence และ time dependence อีกด้วย12 จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถยืนยันได้
ว่า MMX mesalazine มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมในการรักษาโรคลาไส้ใหญ่อกั เสบแบบมีแผล โดยมีจดุ เด่นที่สาคัญ คือ 1) ยาเริ่ม
เกิดการแตกตัว ณ บริเวณที่เกิดพยาธิสภาพ 2) การปลดปล่อยตัวยาเกิดขึน้ อย่างช้า ๆ และเนิ่นนาน ซึ่งทาให้ 3) ยามีการ
กระจายตัวไปยังเยื่อบุลาไส้ใหญ่ได้เป็ นบริเวณกว้าง
ข้อมูลทางคลินิกของ MMX mesalazine
มี ง านวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ชนิ ด non-inferiority trial ที่ ท าการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ MMX mesalazine กั บ
mesalazine ชนิดเหน็บในผูป้ ่ วย left-sided colitis โดยผลการศึกษาหลักที่สนใจ คือ ประสิทธิภาพในการทาให้โรคสงบ ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า ยาทัง้ สองรูปแบบมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน 13 นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ที่ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
MMX mesalazine กับยาหลอก โดยแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ นหลายกลุ่ม ได้แก่ ผูท้ ่ีเป็ น left-sided colitis เปรียบเทียบกับ extensive
colitis และผูป้ ่ วยที่มีความรุนแรงของโรคน้อยเปรียบเทียบกับปานกลาง ผลการวิจยั พบว่า MMX mesalazine มีประสิทธิภาพ
ในการทาให้โรคสงบได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในผูป้ ่ วยทุกกลุ่ม นอกจากนีย้ ังการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
MMX mesalazine จะยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ในผูป้ ่ วยที่เคยได้รบั ยาในรู ปแบบอื่น ๆ มาก่อน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ยาใน
รูปแบบ MMX mesalazine มีประสิทธิภาพในการทาให้โรคสงบด้วยยาขนาด 4.8 กรัมต่อวัน14
สาหรับ งานวิ จัย ทางคลิ นิ ก phase IV ที่ ท าในผู้ป่ วยที่ ต ้อ งการใช้ย าเพื่ อ ควบคุม ไม่ ให้อ าการก าเริบ พบว่า MMX
mesalazine ขนาด 2.4 กรัมต่อวันมีประสิทธิภาพในการทาให้โรคสงบและไม่มีอาการกาเริบ โดยผลการศึกษาหลัก คือ ร้อยละ
ของผู้ท่ี ไม่ มี ก ารก าเริบ ของอาการ (% recurrence free) ใน 6 และ 12 เดื อ น ซึ่ง พบว่ า อยู่ท่ี ป ระมาณร้อ ยละ 70 และ 60
ตามลาดับ นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูป้ ่ วยมี sigmoidoscope score (ผลคะแนนจากการส่องกล้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของลาไส้ใหญ่ บริเวณที่เกิดพยาธิสภาพ) ที่ดีขึน้ อีกด้วย การศึกษานีย้ ังพบด้วยว่า ผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือในการใช้ MMX
mesalazine เกิดการกาเริบของอาการน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการใช้ยา รวมทัง้ ยังมีขอ้ มูลที่แสดงให้เห็นข้อมูล
ด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาอีกด้วย ซึ่งการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ส่วนมากไม่แตกต่างจากการใช้ยาในรูปแบบอื่น ๆ
และบางอาการไม่สมั พันธ์กบั ตัวยาสาคัญ เช่น การเกิด sinusitis เป็ นต้น15
ขนาดยาและข้อบ่งใช้ของ MMX mesalazine
MMX mesalazine เป็ นยาเม็ดขนาด 1.2 กรัม ได้รบั การอนุมตั ิให้ใช้ในประเทศไทยด้วย 2 ข้อบ่งใช้ คือ 1) ใช้เหนี่ยวนา
ให้ผปู้ ่ วย ulcerative colitis อยู่ในภาวะสงบ (induction therapy) ด้วยขนาดยา 2.4 - 4.8 กรัมต่อวัน (2 - 4 เม็ดต่อวัน) และ 2)

ใช้เ พื่ อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้อ าการก าเริ บ (maintenance therapy) ด้ว ยขนาดยา 2.4 กรัม ต่ อ วัน (2 เม็ ด ต่ อ วัน ) ซึ่ ง การที่ ผู้ป่ วย
รับประทาน MMX mesalazine ด้วยจานวนเม็ดที่นอ้ ยกว่ายาในรู ปแบบ pH dependence และ time dependence ซึ่งมักมี
ปริมาณตัวยา mesalazine ในเม็ดยาน้อยกว่า อาจถือเป็ นจุดเด่นของยาชนิดนี ้ เนื่องจากน่าจะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา
ของผูป้ ่ วย จนทาให้โอกาสประสบความสาเร็จในการรักษาสูงขึน้ ทัง้ นีก้ ารที่ MMX mesalazine มีการปลดปล่อยตัวยาอย่างช้า
ๆ ทาให้สามารถรับประทานยานีเ้ พียงวันละครัง้ เดียว
สรุ ป
MMX mesalazine คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ยาเม็ ด mesalazine ด้ ว ย multi-matrix system ร่ ว มกั บ
การเคลือบเม็ดยาด้วยสารควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในสภาวะที่เหมาะสม ทาให้ตวั ยาสาคัญออกฤทธิ์ได้ ณ ตาแหน่งที่เกิด
พยาธิสภาพ พร้อมกับปลดปล่อยตัวยาอย่างช้า ๆ และรักษาพยาธิสภาพที่เกิดขึน้ ได้อย่างครอบคลุมมากขึน้ ยามีประสิทธิภาพ
ดี ทัง้ ในการเหนี่ยวนาให้ผปู้ ่ วยเข้าสู่ภาวะสงบของโรคและใช้เพื่อควบคุมไม่ให้อาการของโรคกลับมากาเริบได้ โดยขนาดยาที่ใช้
ขึ น้ อยู่ กั บ ข้อ บ่ ง ใช้ ซึ่ ง การที่ MMX mesalazine สามารถบรรจุตัว ยาส าคัญ ได้ใ นปริ ม าณมาก เมื่ อ ร่ ว มกับ การที่ ย ามี ก าร
ปลดปล่อยช้า ๆ จึงทาให้บริหารยาวันละครัง้ ได้ ซึ่งจุดเด่นนีอ้ าจเป็ นการช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย นอกจากนี ้
ยังพบว่า MMX mesalazine มีขอ้ มูลความปลอดภัยไม่แตกต่างจากการใช้ยาในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย
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