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บทนา
โรคในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร(Peptic
ulcer disease:PUD) และ โรคกรดไหลย้อน ( Gastroesophageal reflux disease:GERD) เป็ นโรคที่มีสาเหตุ
หลักมาจากการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารที่มากผิดปกติ (Acid-related diseases:ARDs)1 การค้นพบ proton
pump(H+,K+-ATPase) รวมไปถึงการคิดค้นยากลุ่ม proton pump inhibitors(PPIs) ซึ่งเป็ นยาที่มีบทบาท
สาคัญในการยับยั้งการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารที่ข้ นั ตอนสุ ดท้ายก่อนที่กรดจะหลัง่ ออกมาส่ งผลให้การ
รักษาโรคเหล่านี้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ2 ทาให้ในปั จจุบนั มีการใช้ยากลุ่ม PPIs กันอย่างแพร่ หลายใน
การรักษาโรคต่างๆที่เกิดจากการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารที่ผดิ ปกติ ได้แก่ PUD, GERD ดังที่ได้กล่าวมา
รวมไปถึงโรคในระบบทางเดินอาหารส่ วนบนจากการใช้ในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) และโรคในระบบทางเดินอาหารส่ วนบนจากภาวะติดเชื้ อ Helicobacter pylori (H. pylori) โดยใช้
ควบคู่กบั ยาต้านจุลชีพ2,3 โดยยากลุ่ม PPIs มีประสิ ทธิภาพที่ชดั เจนในการบรรเทาอาการ รักษาแผลใน
ทางเดินอาหารส่ วนบน รวมไปถึงการป้ องกันการกลับเป็ นซ้ ารวมไปถึงป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจ
เกิดในระบบทางเดินอาหารส่ วนบน ได้4,5 อย่างไรก็ตามยากลุ่ม PPIs ยังมีขอ้ จากัดอยูม่ ากมายดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อจากัดของยากลุ่ม proton pump inhibitors ในปัจจุบนั 6,7,8
การรับประทานยาควรต้องเป็ นก่อนมื้ออาหาร
รู ปแบบยา enteric coated
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ ชา้ (การยับยั้ง proton pump ถึง steady state ใช้เวลา 3-5 วัน)
Bioavailability ต่า
Metaabolism เร็ ว
ความแปรปรวนทางเภสัชพลศาสตร์ และประสิ ทธิ ภาพทางคลินิกระหว่างบุคคลสู งเรื่ องจาก polymoephism
ของ cytochrome
ไม่สามารถยับยั้งการหลัง่ กรดได้อย่างต่อเนื่อง

การหลัง่ กรดสามารถกาเริ บขึ้นได้ช่วงเวลากลางคืน
อันตรกิริยาระหว่างยา
โดยพบว่าการตอบสนองต่อการใช้ยากลุ่ม PPIs ได้อย่างไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพนั้นพบในผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรค GERD ได้ถึงร้อยละ 10-409 นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาที่พบการเพิม่ ความชุกของการดื้อยาต้านจุลชีพและ
การลดอัตราการกาจัดเชื้ อ H. pylori ซึ่ งสัมพันธ์กบั การให้สูตรยาที่ประกอบด้วยยากลุ่ม PPIs10,11 ดังนั้นใน
ปัจจุบนั จึงมีความพยายามในการคิดค้นยายับยั้งการหลัง่ กรดที่มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถเอาชนะข้อจากัด
ของยากลุ่ม PPIs ได้แก่ (1) การออกแบบสู ตรตารับใหม่ของยากลุ่ม PPIs (2) ยากลุ่ม PPIs ตัวใหม่ได้แก่
tenatoprazole, ilaprazole) (3) ยาที่สามารถยับยั้ง proton pump โดยกลไกที่ต่างออกไปจากยากลุ่ม PPIs
แบบเดิมซึ่ งมีการยับยั้งแบบไม่ผนั กลับ12 ได้แก่ยากลุ่ม Potassium-competitive acid blocker(P-CAB) ซึ่งยา
ในกลุ่มนี้คือ vonoprazan fumarate หรื อ TAK438 ซึ่ งได้มีการรับรองการใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.
255813,14 โดยพบว่ายามีการออกฤทธ์ที่ยาวนาน ร่ วมกับสามารถยับยั้งการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารได้
อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพดี ดังนั้นในบทความนี้จะขอกล่าวถึงข้อมูลการใช้ยา vonoprazan ในทาง
คลินิกต่อไป
เภสั ชวิทยาของยา Vonoprazan
คุณสมบัติของยากลุ่ม Potassium-competitive acid blocker
กลไกการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารเกิดขึ้นจากการระตุน้ proton pump ผ่านทาง H+,K+-ATPase
บริ เวณ parietal cell ซึ่ งเป็ นจุดหลักในการยับยั้งการหลัง่ กรดของยากลุ่ม PPIs โดย H+ จะถูกส่ งออกสู่
กระเพาะอาหาร(gastric lumen) เพื่อแลกเปลี่ยนกับ K+ เข้ามาในเซลล์ผา่ นทาง H+,K+-ATPase ดังแสดงใน
รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กลไกการหลัง่ กรดจาก parietal cell ในกระเพาะอาหาร15
หลังจากนั้นภายในเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย HCO3- จะถูกส่ งออกเพื่อแลกเปลี่ยนให้ Cl- เข้า
สู่ parietal cell ผ่านทาง channel บริ เวณ basolateral membrane โดย Cl- จะถูกส่ งต่อออกสู่ กระเพาะอาหาร
โดยผ่านทาง Cl channel เพื่อรวมกับ H+ กลายเป็ น Hydrochloric acid

ยากลุ่ม P-CAB เป็ นสารประกอบที่มีความสามารถในการยับยั้ง H+,K+-ATPase โดยการยับยั้งเป็ น
แบบจาเพาะเจาะจงและแข่งขันแบบผันกลับที่ K+ site16,17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยากลุ่ม PPIs ซึ่ งจับกับ H+,K+ATPase แบบไม่ผนั กลับ ยากลุ่ม P-CAB อาจจะมีขอ้ ได้เปรี ยบทางเภสัชวิทยามากกว่า ประเด็นแรกคือยาก
ลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการละลายไขมันดี และมีค่า pKa ที่สูงกว่ายากลุ่ม PPIs ทาให้ยาเหล่านี้ถูกดูดซึ มเข้าสู่
ร่ างกายได้ดีกว่าและไปอยูต่ รงบริ เวณ secretory canalicula ของ parietal cells ซึ่ งบริ เวณนี้จะมีความเป็ นกรด
สู งทาให้ยาถูก protonated และออกฤทธิ์ ได้ในปริ มาณที่สูงกว่า หลังจากนั้นต่อมายากลุ่ม P-CAB จะจับกับ
potassium site ที่ H+,K+-ATPase อย่างรวดเร็ วและยับยั้งการทางานของ proton pump function โดยเข้าไป
แทนที่ K+ จาก phosphorylated proton pump ทาให้เกิดการยับยั้ง potassium dependent dephosphorylation
ของ H+,K+-ATPase 18 จุดเด่นอีกอย่างของยากลุ่ม P-CAB คือยาสามารถทนต่อกรดทาให้ยาไม่ถูกสลายใน
ภาวะ pH ที่เป็ นกรดภายใน gastric lumen ทาให้ยาไม่จาเป็ นต้องทาในรู ปแบบ enteric coated19 นอกจากนี้
หลังจากการให้ยากลุ่ม P-CABs ทางรับประทาน ยาสามารถขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิด
การยับยั้ง H+,K+-ATPase ได้อย่างรวดเร็ วในช่วง mid-cycle ของ proton pump โดยไม่จาเป็ นต้องให้ proton
pump ถูกกระตุน้ ให้พร้อมทางาน ซึ่ งยากลุ่ม PPIs จะออกฤทธิ์ ได้ก็ต่อเมื่อ proton pump อยูใ่ นสภาวะพร้อม
ทางานแล้วเท่านั้น20 จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ยากลุ่ม P-CAB สามารถออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการหลัง่ กรด
และเพิ่ม pH ในกระเพาะอาหารได้รวดเร็ วกว่ายากลุ่ม PPIs โดยยาสามารถออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการหลัง่ กรดได้
อย่างเต็มที่ภายในการให้ยาครั้งแรก21 นอกจากนี้ยากลุ่ม P-CAB สามารถออกฤทธิ์ ควบคุม pH ในกระเพาะ
อาหารได้ต่อเนื่ องตลอด 24 ชัว่ โมงได้ดีกว่ายากลุ่ม PPIs จะเห็นได้วา่ ยากลุ่ม P-CAB มีขอ้ มูลการออกฤทธิ์ ที่
ดี อย่างไรก็ตามในกระบวนการพัฒนายากลุ่มนี้เพื่อใช้ทางคลินิกพบว่ามีปัญหาอยูห่ ลายประการ ได้แก่
ประสิ ทธิ ภาพยังไม่ดี ยังออกฤทธิ์ ได้ไม่นานตามที่ตอ้ งการ และมีรายงานการเกิดพิษต่อตับ22-24 ในปัจจุบนั จึง
มีเพียงยาตัวเดียวเท่านั้นในกลุ่ม P-CAB ที่มีการนามาใช้ทางคลินิกคือ vonoprazan
Vonoprazan เป็ นยากลุ่ม P-CAB ซึ่งเป็ นอนุพนั ธ์ของ pyrrole ที่มีความทนกรด ดังแสดงในรู ปที่ 2
ส่ งผลให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ วและออกฤทธิ์ ได้ยาวนานในการยับยั้งการหลัง่ กรดในกระเพาะ
อาหาร การออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง proton pump จะเป็ นแบบผันกลับซึ่ งจะแย่งกับ K+ ในการจับ potassium binding
domain บริ เวณ luminal surface ของ H+,K+-ATPase25

รู ปที่ 2 แสดงสู ตรโครงสร้ างของยา Vonoprazan
ความแตกต่างทางเภสัชวิทยาของยา vonoprazan กับยากลุ่ม PPIs แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ปความแตกต่างของ Vonoprazan กับยากลุ่ม PPIs8,26,27
กลไกการออกฤทธิ์

H+,K+-ATPase ที่ถูกยับยั้ง
Dissociation rate จาก H+,K+ATPase
ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ สูงสุ ด
ปริ มาณยาใน parietal cell
ความทนต่อกรด
ค่าครึ่ งชีวติ
pKa
CYP2C19 polymorphism
เวลาในการบริ หารยา
เภสัชพลศาสตร์ ของยา Vonoprazan

Vonoprazan
ยับยั้งการทางานโดยตรง แย่งจับ
potassium binding site ของ
H+,K+-ATPase สร้างพันธะ ionic
ยับยั้งแบบผันกลับ
ทั้ง resting และ active
ช้า

PPIs
Active form ในรู ป sulphenamide
สร้างพันธะ covalent ยับยั้ง
H+,K+-ATPase แบบไม่ผนั กลับ

ตั้งแต่ dose แรก
100,000 เท่าเทียบกับ plasma
ทนต่อกรด
9 ชัว่ โมง
9.06
ไม่มี
ก่อนหรื อหลังอาหาร

หลังจากให้ไปประมาณ 3-5 วัน
1,000 เท่าเทียบกับ plasma
ไม่ทนต่อกรด
0.5-2.1 ชัว่ โมง
3.8-5.0
มี
ก่อนอาหาร

เฉพาะ active
เร็ ว

Vonoprazan เป็ นเบสอ่อนซึ่ งมีค่า pKa สู งถึง 9.3 เมื่อยาสัมผัสกับสภาวะที่เป็ นกรดยาจะถูก protonate ได้
ทันที นอกจากนี้ยามีความทนต่อภาวะกรดที่ pH 2-3 ได้ ทาให้มีการสะสมของของได้ปริ มาณมากภายใน
บริ เวณ canalicula ของ parietal cells ซึ่งยาในรู ปที่ถูก protonate จะออกฤทธิ์ ยบั ยั้ง proton pump25,28 ยามี
ความจาเพาะเจาะจงกับการจับ H+,K+ATPase29 และสามารถออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการหลัง่ กรดได้แม้อยูใ่ นสภาวะที่
กระเพาะอาหารมีความเป็ นกลาง ยามีความสามารถในการสะสมใน proton pump ทั้งในสภาวะพักและ
สภาวะที่ถูกกระตุน้ ซึ่ งคุณสมบัติน้ ีดีกว่า lansoprazole ซึ่งมีการสะสมเฉพาะใน proton pump ที่ถูกกระตุน้
เท่านั้น30,31 และยังพบว่าการเกิด dissociation ของยา vonoprazan จาก proton pumps เกิดได้ชา้ ทาให้ยามี
ความสามารถในการยับยั้งการหลัง่ กรดได้นาน โดยยามีค่า dissociation half-life อยูท่ ี่ 7.5 ชัว่ โมง จะเห็นได้
ว่ายา vonoprazan สามารถยับยั้งการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารได้ดีและสามารถออกฤทธิ์ อยูไ่ ด้นาน ผล
การศึกษา in vivo ในอาสาสมัครสุ ขภาพดีแสดงให้เห็นว่าการให้ vonoprazan รับประทานแบบ single dose
นั้นแสดงประสิ ทธิ ภาพในการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารได้ดีและสามารถออกฤทธิ์ อยูไ่ ด้นานกว่าการให้ยา
กลุ่ม PPIs13,28,32-36 โดยมีการศึกษาพบว่า vonoprazan ชนิดรับประทาน 20 มก.สามารถเพิ่ม pH ในกระเพาะ
อาหารมากกว่า 4 ได้ภายใน 4 ชัว่ โมงและผลนี้คงอยูไ่ ปจนถึง 24 ชัว่ โมงหลังรับประทานยา13 นอกจากนี้
การศึกษาในอาสาสมัครสุ ขภาพดีชาวญี่ปุ่นพบว่าเมื่อเทียบกับยา esomeprazole 20 มก.รับประทานวันละ 2
ครั้งเป็ นเวลา 7 วันพบว่า vonoprazan 20 มก.รับประทานวันละ 2 ครั้งเป็ นเวลา 7 วันจะมีความสามารถใน
การรักษา pH ภายในกระเพาะอาหารให้มากกว่า 5 ได้ตลอดเวลาในสัดส่ วนที่มากกว่า (vonoprazan 99%,
esomeprazole 84%)36 แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของยา vonoprazan ในการควบคุมการหลัง่ กรดใน
กระเพาะอาหารนั้นเกิดได้เร็ วกว่าและยาวนานกว่ายากลุ่ม PPIs
เภสัชจลนศาสตร์ ของยา Vonoprazan
เนื่องจากยา vonoprazan มีความทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร จึงสามารถให้ได้ในรู ปแบบยาเม็ด
รับประทานชนิดออกฤทธิ์เร็ วได้37 จากการศึกษา phase 1 ในอาหาสมัครสุ ขภาพดีชาวญี่ปุ่นและอังกฤษพบว่า
plasma concentration–time profiles ของยา vonoprazan ทุกขนาดที่ทาการทดสอบเป็ น rapid absorption
model โดยมี median Tmax 2 ชัว่ โมง เมื่อรับประทานยาขณะท้องว่างและยามีค่าครึ่ งชี วติ ประมาณ 9 ชัว่ โมง
และไม่พบความแตกต่างในข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ เมื่อเทียบระหว่างอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นและ
อาสาสมัครที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น13,34 ยา vonoprazan มีการกาจัดทางตับเป็ นหลักโดยอาศัยกระบวนการoxidation,
and sulfation โดยผ่าน CYP3A4, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, และ nonCYP enzyme คือ SULT2A138-39
เป็ นหลักดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดง metabolic pathway ของยา vonoprazan40
ยากลุ่ม PPIs มีผลทางเภสัชจลนศาสตร์ และผลทางคลินิกที่แตกต่างกันไปในผูป้ ่ วยแต่ละคน
เนื่องจากการเกิด CYP2C19 gene polymorphisms41 แต่ผลนี้กลับไม่พบในยา vonoprazan ทาให้เภสัช
จลนศาสตร์ และผลทางคลินิกค่อนข้างคงที่และแน่นอนในผูป้ ่ วย ซึ่ งยืนยันจากการศึกษาในอาสาสมัคร
สุ ขภาพดีและผูป้ ่ วยโรค GERD พบว่าเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา vonoprazan ไม่ถูก
ผลกระทบจาก CYP 2C1913,33-36,42 เนื่องจากยา vonoprazan ถูกขับออกทาง CYP 3A4 เป็ นหลัก การใช้ยาที่มี
ผลต่อ CYP 3A4 ร่ วมกับ vonoprazan จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามในการศึกษา phase 1 ซึ่งมีการ
ใช้ยา clarithromycin ซึ่งเป็ น potent CYP3A4 inhibitor แบบ multiple dose ร่ วมกับ vonoprazan singledose
40 มก. พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยา vonoprazan อย่างมีนยั สาคัญทางคลินิก43 จึง
ไม่มีขอ้ แนะนาในการปรับขนาดยา vonoprazan เมื่อใช้ร่วมกับ clarithromycin
การศึกษาประสิ ทธิภาพทางคลินิกของยา Vonoprazan
การรักษาหลอดอาหารอักเสบและป้ องกันการกลับเป็ นซ้าของหลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้อน
การศึกษาใน phase 2 เปรี ยบเทียบยา vonoprazan 5-40 มก. รับประทานวันละครั้งเทียบกับยา
lansoprazole 30 มก. รับประทานวันละครั้งพบว่า vonoprazan มีประสิ ทธิผลที่ดีสาหรับโรค erosive
esophagits โดยเห็นได้จากการที่ยา vonoprazan สามารถคงสภาวะ pH ในกระเพาะอาหารให้มากกว่า 4 ได้
นานกว่า 24 ชัว่ โมง42 โดยยา vonoprazan ขนาด 20 และ 40 มก.นั้น สามารถรักษาภาวะหลอดอาหารทะลุได้
เกือบสมบูรณ์ในผูป้ ่ ว่ยที่มี high grade erosive esophagitis(Los Angeles classification C/D) โดยใช้ยา

ประมาณ 4 สัปดาห์ ในขณะที่การใช้ยา lansoprazole ที่ 4 สัปดาห์มีประสิ ทธิภาพในการรักษาเพียงร้อยละ 87
จากผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการศึกษาใน phase 3 ต่อโดยใช้ยา vonoprazan 20 มก.เปรี ยบเทียบกับยา
lansoprazole 30 มก. โดยเป็ นการศึกษาแบบ non-inferiority โดยรักษาแบบ intensive โดยใช้ระยะเวลา 8
สัปดาห์ จากนั้นให้การรักษาแบบ maintenance ต่อเป็ นระยะเวลา 52 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่ายา
vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพไม่ดอ้ ยกว่า lansoprazole ในเรื่ องอัตราการรักษาที่ 8 สัปดาห์(99% จากยา
vonoprazan เทียบกับ 95.5% จากยา lansoprazole)44 แต่การศึกษาแบบ post hoc พบว่าในกลุ่มที่เป็ น severe
esophagitis(Los Angeles classification C/D) ประสิ ทธิภาพในการรักษาจากยา vonoprazan จะสู งกว่ายา
lansoprazole อย่างมีนยั สาคัญ (98.7% จากยา vonoprazan เทียบกับ 87.5% จากยา lansoprazole; p=0.0337)
อย่างไรก็ตามในแง่ของการบรรเทาอาการของโรคนั้นไม่มีความแตกต่างกันจากการใช้ยาทั้งสองตัว
อีกหนึ่งการศึกษาได้เปรี ยบเทียบการใช้ยา vonoprazan 10-20 มก.เทียบกับยา lansoprazole 15 มก.
เพื่อเป็ นการรักษาแบบ maintenance เพื่อป้ องกัน recurrence erosive esophagitis เป็ นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่า
ยา vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพเหนือกว่ายา lansoprazole45
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาพบว่ายา vonoprazan สามารถนามาใช้รักษา esophagitis ที่มีการดื้อต่อยาก
ลุ่ม PPIs ได้46-48
มีการศึกษาถึงการใช้ยา vonoprazan เพื่อควบคุมอาการจาก Non erosive refux disease(NERD) เมื่อ
เทียบกับยาหลอกพบว่า vonoprazan ทั้งขนาด 10 และ 20 มก.ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเหนือกว่ายาหลอกในการ
ควบคุมอาการหรื อจานวนวันที่ไม่มีอาการ49 แต่อย่างไรก็ตามยา vonoprazan สามารถลดความรุ นแรงของ
อาการได้ดีกว่ายาหลอกและใน subgroup ที่มี minimal mucosal change จากการส่ องกล้องพบว่า vonoprazan
สามารถควบคุมอาการได้ดีกว่ายาหลอก และมีการศึกษาแบบย้อนหลังโดยมีกลุ่มจานวนประชากรไม่มาก
พบว่า vonoprazan สามารถควบคุมอาการได้เพียง 75% ในผูป้ ่ วย erosive esophagitis และ 60% ในผูป้ ่ วย
NERD เท่านั้น50 และในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยากลุ่ม PPIs ยา vonoprazan สามารถควบคุม
อาการได้เพียง 50% 51 อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายา vonoprazan สามารถควบคุมอาการ
ได้ในผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยากลุ่ม PPIs52 หรื อควบคุมอาการได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับยากลุ่ม PPIs50
จะเห็นได้วา่ ประเด็นสาคัญของการควบคุมอาการจากโรคเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงการควบคุมการหลัง่ กรด
เพียงอย่างเดียว ซึ่ งอาจจะมีปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กบั อาการของโรคอย่างเช่น การทางานของระบบประสาท
ส่ วนกลางที่ผดิ ปกติ หรื อระบบประสาทและกล้ามเนื้อบริ เวณหลอดอาหารที่มีความไวผิดปกติ เป็ นต้น53-54

การรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็กส่ วนต้ น
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial55 ถึงการใช้ยา vonoprazan 20 มก.ต่อวัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับยา lansoprazole 30 มก.ต่อวัน โดยใช้ระยะเวลาในการรักษา 8 สัปดาห์ สาหรับ gastric ulcer
ในผูป้ ่ วย gastric ulcer พบว่ามีอตั ราการหายของแผลที่ 8 สัปดาห์ประมาณ 93.5% ซึ่ งไม่ดอ้ ยไปกว่ายา
lansoprazole ซึ่งมีอตั ราการหายของแผลประมาณ 93.8% การศึกษาเดียวกันได้ทาในผูป้ ่ วย duodenal ulcer
ด้วย พบว่าอัตราการหายของแผลที่ 6 สัปดาห์จากยา vonoprazan เป็ น 95.5% และอัตราการหายของแผลที่ 6
สัปดาห์จากยา vonoprazan เป็ น 98.8% ซึ่ งไม่ผา่ น noninferoirity margin ทั้งนี้อาจเป็ นได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยที่
ได้รับยา vonoprazan มีการหยุดยาก่อนสิ้ นสุ ดการศึกษาในสัดส่ วนที่เยอะกว่า
การป้ องกันการเกิดแผลซ้าในผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับยากลุ่ม NSAIDs
การศึกษา phase 3 multicenter ได้ศึกษาถึงประสิ ทธิภาพของยา vonoprazan 10 หรื อ 20 มก.ต่อวัน
เปรี ยบเทียบกับยา lansoprazole 15 มก. ต่อวัน ในการป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าของแผล peptic ulcer จากการ
ใช้ยากลุ่ม NSAIDs โดยผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องใช้ยากลุ่ม NSAIDs ต่อ โดยการศึกษาเป็ นแบบ non
inferiority พบว่าผูป้ ่ วยที่ใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มมีอตั ราการกลับเป็ นซ้ าของ peptic ulcer จากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs
ที่สัปดาห์ที่ 24 ในสัดส่ วนที่ไม่ต่างกัน โดยกลุ่มผูป้ ่ วยที่ใช้ยา vonoprazan มีอตั ราการกลับเป็ นซ้ าของ peptic
ulcer น้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ยา lansoprazole เล็กน้อย ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการใช้ยา vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพไม่
ด้อยไปกว่ายากลุ่ม PPIs ในการป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าของ peptic ulcer จากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs56,57
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาที่รายงานถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าของยา vonoprazan เมื่อเทียบกับยา
lansoprazole อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในการป้ องกันการเกิด peptic ulcer จากการใช้ยา low dose aspirin ใน
ผูป้ ่ วยที่เคยเกิด peptic ulcer มาก่อน(p=0.0129)58,59
ยา vonoprazan สามารถใช้ร่วมกับ low dose aspirin หรื อยากลุ่ม NSAIDs ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มี
อันตรกิริยาระหว่างยาที่สาคัญทางคลินิก60
การกาจัดเชื้อ H.Pylori
การกาจัดเชื้ อ H.pylori จาเป็ นต้องใช้ยาต้านจุลชีพอย่างน้อย 2 ชนิดร่ วมกับการใช้ยายับยั้งการหลัง่
กรดเพื่อให้ได้ pH ภายในกระเพาะอาหารเกิน 5 เพื่อที่จะเร่ งให้เชื้ อ H.Pylori มีการแบ่งตัวเพิ่มจานวนมากขึ้น
ซึ่ งส่ งผลให้เชื้อมีความไวต่อยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้น61,62

มีการศึกษาแบบย้อนหลังมากมายในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งแสดงให้เห็นว่า vonoprazan มีประสิ ทธิภาพ
เหนื อกว่ายากลุ่ม PPIs เมื่อใช้เป็ น first line ใน triple therapy โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่า vonoprazan มี
ประสิ ทธิ ภาพเหนือกว่า lansoprazole และ rabeprazole ในด้านของอัตราการกาจัดเชื้ อเมื่อวิเคราะห์ท้ งั แบบ
intention to treat และแบบ per protocol63,64 อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้เป็ นแบบ single center ต่อมาได้มี
การศึกษา retrospective เป็ น multicenter โดยมีการใช้ vonoprazan 20 มก. เทียบกับ lansoprazole 30 มก.,
rabeprazole 10 มก. ,esomeprazole 20 มก. หรื อ omeprazole 20 มก. คู่กบั ยาต้านจุลชีพคือ amoxicillin 750
มก.และ clarithromycin 200 หรื อ 400 มก. รับประทานวันละ2 ครั้ง พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้ อของ
กลุ่มที่ได้รับยา vonoprazan คือ 87.2% ในขณะที่กลุ่มซึ่ งได้ยากลุ่ม PPIs พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด
เชื้อ 72.4% ซึ่งประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้อของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p<0.01)65
ต่อมามีผลการศึกษาแบบ prospective ซึ่ งพบผลไปในทิศทางเดียวกันคือกลุ่มที่ได้รับ vonoprazan ในสู ตร
triple therapy มีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้ อที่สูงกว่า66,67
ต่อมามีการศึกษาแบบ Randomised controlled trial phase 3 ที่ยนื ยันประสิ ทธิภาพของยา
vonoprazan ในการกาจัดเชื้ อ H.pylori โดยนาผูป้ ่ วยที่เป็ น gastric ulcer และ duodenal ulcer ซึ่งพบผลบวก
ต่อเชื้ อ H.Pylori โดยพบว่าการใช้ยา vonoprazan แบบ triple therapy คู่กบั ยา amoxicillin 750 มก.
รับประทานวันละ 2 ครั้งและยา clarithromycin 200 หรื อ 400 มก.รับประทานวันละ 2 ครั้ง มีประสิ ทธิภาพ
ไม่ดอ้ ยไปกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs แบบ triple therapy68 โดยประสิ ทธิภาพของ vonoprazan based triple
therapy ในการกาจัดเชื้ ออยูท่ ี่ 92.6% และประสิ ทธิภาพของ lansoprazole based triple therapy ในการกาจัด
เชื้ออยูท่ ี่ 75.9% นอกจากนี้ยงั การศึกษาแบบเดียวกันในผูป้ ่ วยที่เป็ น gastritis จาก H.Pylori พบว่าการใช้
vonoprazan based triple therapy นั้นมีอตั ราการกาจัดเชื้อที่สูงกว่า PPI based triple therapy อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท้งั การวิเคราะห์แบบ intention to treat และ per protocol69
มีการรายงานเพิ่มเติมว่ายา Vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพต่อเชื้อ H.Pylori ที่ด้ือต่อยา clarithromycin
ด้วย ในการศึกษาพบว่าอัตราการกาจัดเชื้ อของ vonoprazan based triple therapy อยูท่ ี่ 76.1% และ
ประสิ ทธิภาพของ PPIs based triple therapy ในการกาจัดเชื้ออยูท่ ี่ 40.2%70 ซึ่งการศึกษาของ Kasunari และ
คณะ68 และ Noda และคณะ66 ซึ่งมี subgroup ของเชื้ อที่ด้ือต่อ clarithromycin ร่ วมด้วย พบว่าประสิ ทธิภาพ
ของ vonoprazan based triple therapy เมื่อเทียบกับ PPI based triple therapy นั้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งกลไกที่อธิบายได้คือ clarithromycin ไปยับยั้ง CYP 3A4 ทาให้ระดับยาของยา vonoprazan สู งขึ้น ส่ งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการหลัง่ กรดของยา vonoprazan มีมากขึ้นซึ่ งสามารถเสริ มประสิ ทธิ ภาพของยา

amoxicillin ได้71 การศึกษาล่าสุ ดพบว่าหากเพิ่มขนาดยา clarithromycin จาก 400 เป็ น 800 มก. และใช้
ร่ วมกับ vonoprazan และ amoxicillin จะสามารถเพิม่ อัตราการกาจัดเชื้ อจาก 86.7% ได้เป็ น 97.8%72
ยา vonoprazan ยังมีประสิ ทธิภาพถึงแม้จะใช้ในสู ตร second line ซึ่งมีการเปลี่ยนยาต้านจุลชีพจาก
clarithromycin เป็ น metronidazole อย่างไรก็ตามพบว่าประสิ ทธิ ภาพของ vonoprazan ไม่ได้เหนื อกว่าใน
การกาจัดเชื้ อเมื่อเทียบกับยากลุ่ม PPIs ซึ่งยืนยันจากการศึกษาผูป้ ่ วย 50 คนของ ของ Kasunari และคณะ68
และการศึกษาของ Yamada และคณะ67 อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Sato และคณะ73 ในผูป้ ่ วย 92 คน ได้ใช้
ยา vonoprazan 40 มก. ร่ วมกับ amoxicillin 1500 มก.และ metronidazole 500 มก.รับประทานวันละ 2 ครั้ง
ในผูป้ ่ วยติดเชื้ อ H.pylori ซึ่ งล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาสู ตรแรก พบว่ามีอตั ราการกาจัดเชื้อได้สูงถึง 92.3%
และยังมีการศึกษาการใช้ยา vonoprazan แบบ salvage therapy ในผูป้ ่ วยที่ลม้ เหลวต่อการรักษาด้วย
rabeprazole-amoxicillin-sitafloxaxin พบว่ายามีประสิ ทธิ ภาพดี74 นอกจากนี้ Kousaku และคณะ75ได้รายงาน
ถึงความประสบความสาเร็ จจากการใช้ยา vonoprazan based triple therapy ในผูป้ ่ วยที่ลม้ เหลวจากการรักษา
ด้วยสู ตร PPI based triple therapy มาแล้วถึง 3 ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ยา vonoprazan
มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาเกิน 90% หากใช้ร่วมกับสู ตรที่เป็ น second line แต่ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด
เชื้อนั้นไม่ได้แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับสู ตรที่มียากลุ่ม PPIs อยู่
ในผูป้ ่ วยที่มีประวัติแพ้ยา penicillin พบว่าการใช้ยา vonoprazan เมื่อเปรี ยบเทียบกับยากลุ่ม
PPIs(lansoprazole,rabeprazole) ร่ วมกับกับยา clarithromycin และ metronidazole พบว่ากลุ่มที่ได้ยา
vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเชื้อเหนื อกว่ากลุ่มที่ได้ยากลุ่ม PPIs อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ76
มีการศึกษา meta-analysis ซึ่งรวมผลจาก 10 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราการกาจัดเชื้ อ H.pylori
อยูท่ ี่ 87.9% ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้ vonoprazan based triple therapy และ 72.8% ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้ PPI based
triple therapy ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า vonoprazan based triple therapy มีประสิ ทธิ ภาพที่เหนือกว่า PPI based
triple therapy77
โดยสรุ ปแล้ว vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่ายากลุ่ม PPIs ในการรักษาการติดเชื้อ H.pylori เมื่อ
ใช้กบั ยาต้านจุลชีพในการรักษาแบบ first-line ทั้งการติดเชื้อที่ไวหรื อดื้อต่อยา clarithromycin นอกจากนี้ยา
vonoprazan ยังมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าหากนามาใช้ร่วมกับ clarithromycin และ metronidazole ในผูป้ ่ วยที่แพ้
penicillin อย่างไรก็ตามเมื่อนายา vonoprazan มาใช้กบั ยาต้านจุลชีพในการรักษาแบบ second-line ไม่พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการใช้ยากลุ่ม PPIs78 ข้อมูลทั้งหมดที่มีจนถึงปั จจุบนั

พบว่ามีการใช้ขนาดยา vonoprazan และระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาภาวะติดเชื้อ H.pylori ใกล้เคียงกันใน
หลายการศึกษา และมีการเปรี ยบเทียบกับยาลดการหลัง่ กรดกลุ่ม PPIs เท่านั้น79,80 นอกจากนี้การศึกษาส่ วน
ใหญ่เป็ นข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลายประเทศเพื่อหาขนาดยา
vonoprazan ที่เหมาะสม ระยะเวลาที่เหมาะสม และยาต้านจุลชีพที่ควรเลือกใช้คู่กบั ยา vonoprazan ต่อไป
อาการไม่ พงึ ประสงค์ ของยา Vonoprazan
จากการศึกษาความปลอดภัยของยา vonoprazan ในการศึกษา phase 1 ในอาสาสมัครสุ ขภาพดีพบว่า
ยามีความปลอดภัยในทุกขนาดที่ทาการศึกษาเมื่อเทียบกับยาหลอกและยากลุ่ม PPIs 34,35 ต่อมาในการศึกษา
phase 3 โดย Murakami และคณะ68 ซึ่งให้ vonoprazan ในการรักษาภาวะติดเชื้ อ H. pylori ร่ วมกับยาต้าน
จุลชีพ พบว่าอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบยา vonoprazan กับยา lansoprazole
นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่ใช้ยา lansoprazole เมื่อเปลี่ยนมาใช้ยา vonoprazan เป็ น second line แบบ open lable
ก็ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามพบระดับ gastrin เพิ่มสู งขึ้นจากการใช้ยา vonoprazan ซึ่ง
เมื่อหยุดยา vonoprazan แล้วระดับ gastrin ได้กลับมาสู่ ระดับปกติก่อนเริ่ มยา
การศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของยา vonoprazan ในผูป้ ่ วยโรค erosive esophagitis พบว่ายามีความ
ปลอดภัยและผูป้ ่ วยสามารถทนต่อยาได้ที่ขนาด 5, 10, 20, 40 mg วันละครั้งเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ และขนาด
10, 20 mgวันละครั้งเป็ นเวลา 52 สัปดาห์42,44 อย่างไรก็ตามพบระดับ gastrin ในเลือดสู งกว่าในกลุ่มที่ได้รับ
ยา vonoprazan เมื่อเทียบกับยา lansoprazole42 แต่หลังหยุดยาระดับ gastrin ในเลือดได้กลับมาสู่ ค่าปกติก่อน
เริ่ มยาในผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่ม
มีรายงานการเกิด erythema multiforme ในผูป้ ่ วย 1 รายจากการใช้ยา vonoprazan ซึ่งทาการรักษา
โดยการใช้ยา steroid ชนิดรับประทาน81 นอกจากนี้จากการศึกษาแบบย้อนหลังโดย Suzuki และคณะ63
พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่ใช้ vonoprazan มีอุบตั ิการณ์ของการเกิดผืน่ เยอะกว่ากลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับยากลุ่ม PPIs แต่ผนื่
ไม่ส่งผลกระทบต่อการหยุดยาหรื อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พิษต่อตับเป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่น่าสนใจสาหรับการใช้ยากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามในการศึกษายา
vonoprazan พบว่ายังไม่พบความผิดปกติต่อตับ แต่เป็ นการศึกษาการใช้ยาเพียงระยะเวลา 4-8 สัปดาห์เท่านั้น
13,34,35,42,44,55,60,71

ยังคงต้องรอการศึกษาผลต่อตับจากการใช้ยาระยะยาวต่อไป

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการยับยั้งการหลัง่ กรดด้วยยากลุ่ม PPIs ได้แก่ การติดเชื้อจากการ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยที่มากเกินไป, การดูดซึมวิตามินบี 12, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก ผิดปกติ การ
เกิดมะเร็ งในกระเพาะอาหาร82 ยังไม่มีรายงานในยา vonoprazan ตอนนี้ เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลการใช้ยานี้ใน
ระยะยาว ซึ่งคงต้องมีการติดตามข้อมูลความปลอดภัยระยะยาวจากการใช้ยา vonoprazan ต่อไป
การใช้ Vonoprazan ในเวชปฏิบัติ
ยา vonoprazan มีจาหน่ายในประเทศไทยในชื่อการค้า Vocinti

ยาเป็ นรู ปแบบ tablet

โดย

มีขนาดความแรง 10 mg และ 20 mg ซึ่งมีขอ้ บ่งใช้ที่ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้ 83
 Gastric/duodenal ulcer or reflux esophagitis: ใช้ขนาดยา 20 มก. รับประทานวันละครั้งเป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์สาหรับ gastric ulcer หรื อ 6 สัปดาห์สาหรับ duodenal ulcer สาหรับการรักษา
reflux esophagitis ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ ขึ้นกับการตอบสนองต่อยาของผูป้ ่ วย
 Maintenance therapy for repeatedly relapsing reflux esophagitis: ใช้ขนาดยา 10 มก. รับประทาน
วันละครั้ง หากการตอบสนองต่อยาของผูป้ ่ วยไม่ดีสามารถปรับขนาดขึ้นไปได้เป็ น 20 มก.
รับประทานวันละครั้ง
 Suppression of recurrence of gastric/duodenal ulcers associated with low-dose aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy: ใช้ขนาดยา 10 มก. รับประทานวันละครั้ง
 Adjunct to H.Pylori eradication: ใช้ขนาดยา 20 มก. รับประทานวันละครั้งร่ วมกับ amoxicillin และ
clarithromycin หรื อ amoxicillin ร่ วมกับ metronidazole เป็ นเวลา 7 วัน
บทสรุ ป
ยากลุ่ม PPIs ยังเป็ นยายับยั้งการหลัง่ กรดที่ยงั มีการใช้อย่างแพร่ หลายอยูจ่ นถึงปั จจุบนั เนื่ องจากยา
ประสิ ทธิ ภาพคุม้ ค่าตามราคา สามารถหาได้ง่ายตามสถานบริ การสุ ขภาพระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามยากลุ่ม
PPIs ยังมีขอ้ จากัดอยูห่ ลายอย่างทาให้ตอ้ งมีการพัฒนายากลุ่ม P-CAB ขึ้นมาซึ่ งยับยั้งการหลัง่ กรดโดยแย่ง
potassium จับกับ potassium binding domain ตรง proton pump แบบจาเพาะเจาะจงและผันกลับได้โดย
ประสิ ทธิ ภาพจะขึ้นกับขนาดยา ในปั จจุบนั ยากลุ่ม P-CAB ที่มีการใช้ทางคลินิกยังมีเพียงแค่ vonoprazan
โดยพบว่า vonoprazan มีค่า pKa ที่สูงกว่ายากลุ่ม PPIs ทาให้ยามีความคงตัวในสภาวะที่เป็ นกรดได้ดีกว่ายาก
ลุ่ม PPIs ส่ งผลให้ยามีความเข้มข้นสู งตรงบริ เวณ parietal cells ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญในการหลัง่ กรดบริ เวณ

กระเพาะอาหาร ที่สาคัญคือคุณสมบัติในการยับยั้งการหลัง่ กรดของ vonoprazan ไม่จาเป็ นต้องรอให้ proton
pump พร้อมทางาน จากคุณสมบัติที่ผา่ นมาทาให้ vonoprazan ดูเหมือนจะมีขอ้ มูลทางเภสัชวิทยาที่เหนือกว่า
ยากลุ่ม PPIs ในแง่ของการออกฤทธิ์ ที่รวดเร็ ว ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการหลัง่ กรด และการออกฤทธิ์ ที่
ยาวนานโดยเฉพาะการออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการหลัง่ กรดช่วงกลางคืน รวมไปถึงยาไม่ถูกกระทบโดย
polymorphism ของ CYP ทาให้ยาไม่มีเรื่ องความแปรปรวนในด้านประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งจากข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกกับกลุ่มโรค ACD ต่างๆพบว่ายา vonoprazan มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่ายากลุ่ม PPIs อย่างมีนยั สาคัญ
รวมถึงยามีขอ้ มูลด้านความปลอดภัยเบื้องต้นที่ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลความปลอดภัยในระยะยาว
ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป
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