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แนวทางการก ากับการใช้ยา Docetaxel 
ข้อบ่งใชม้ะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม เฉพาะผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคหัวใจ 

 

1. ระบบอนุมัติการใช้ยา 
1.1 ขออนุมัติการใช้ยา docetaxel จากหน่วยงานสิทธิประโยชน์ก่อนการรักษา (pre-authorization) โดย

มีการลงทะเบียนแพทย์ สถานพยาบาล และผู้ป่วยก่อนท าการรักษา กับหน่วยงานสิทธิประโยชน์ 
1.2 การกรอกแบบฟอร์มการอนุมัติใช้ยา docetaxel 

1.2.1 กรณีมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ใช้เป็น Adjuvant therapy ระบบจะอนุมัติ 4 cycle ในครั้ง
เดียว 

1.2.2 กรณีมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย(metastatic breast cancer) หรือระยะลุกลามเฉพาะที่ 
(locally advanced breast cancer) ระบบจะอนุมัติครั้งละ 3 cycle และส่งข้อมูลการ
ประเมินผลการรักษาและผลข้างเคียงจากยาก่อนการใช้ยา cycle ที่ 4 และ 7 ระบบจะใช้เวลา
ในการอนุมัติประมาณ 7 วัน  

1.3 ให้มกีารกรอกแบบฟอร์มประเมินผลและยกเลิกการใช้ยาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของสถานพยาบาล 
เป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 และมีแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนที่พร้อม

จะร่วมดูแลรักษาปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากโรคและ/หรือการรักษา 
 

3. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ท าการรักษา 
เป็นแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา หรือ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หรืออนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามข้อ 2 
 

4. เกณฑ์อนุมัติการใช้ยา 
อนุมัติการใช้ยา docetaxel ในโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม เฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหา

โรคหัวใจ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
4.1 ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill)†  
4.2 ผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาพร่างกายดีพอสมควรคือมี Eastern Co-operation Oncology Group (ECOG) 

performance status ตั้งแต่ 0 ถึง 2 (หรือม ีECOG 0-2) 
4.3 กรณีมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ใช้เป็น adjuvant therapy ตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้ 

4.3.1 ใช้กับผู้ป่วยที่มี left ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50% หรือเคยได้รับ 
anthracycline มาก่อน 

                                                 
† ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (terminally ill) หมายถึง ผู้ป่วยโรคทางกายซ่ึงไม่สามารถรักษาได้ (incurable) และไม่สามารถช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น 
(irreversible)  ซ่ึงในความเห็นของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น 
หมายเหตุ ผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) โดยมุ่งหวังให้ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเป็น
ส าคัญ 
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4.3.2 ใช้กับผู้ป่วยที่มีการกระจายของโรคไปต่อมน้ าเหลือง (node positive) หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มีการ
กระจายของโรคไปต่อมน้ าเหลือง (node negative) แต่มีความเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ าสูง ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ St. Gallen consensus 1998 ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
 มีขนาดก้อนเนื้องอกมากกว่า 2 เซนติเมตร 
 มีผลการตรวจ hormone receptor เป็นลบ (ER and PR-negative) 
 มี tumor histologic grade 2 หรือ 3  
 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี 

4.4  กรณีมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (metastatic breast cancer) หรือระยะลุกลามเฉพาะที่ 
(locally advanced breast cancer) ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษา ตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้ 
4.4.1 ผู้ป่วยมี left ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50% หรือเคยได้รับ anthracycline 

มาก่อน 
4.4.2 ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยา paclitaxel หรือมีโรคกลับเป็นซ้ าหลังได้ adjuvant paclitaxel 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
4.5 การใช้ยาซ้ าหลังจากได้รับการรักษาตามแนวทางข้อ 4.4 ในกรณีที่เคยตอบสนองชนิด partial 

response หรือ stable disease (non-measurable disease เช่น bone metastasis) และโรค
กลับเป็นซ้ าหลังหยุดยาอย่างน้อย 3 เดือน สามารถให้ยาซ้ าได ้
สามารถใช้ยาซ้ าตามแนวทางข้อ 4.4 ได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยตอบสนองชนิด partial response หรือ 
stable disease (non-measurable disease เช่น bone metastasis) และโรคกลับเป็นซ้ าหลัง
หยุดยาอย่างน้อย 3 เดือน 

4.6 มีการกรอกแบบฟอร์มก ากับการใช้ยาบัญชี จ(2)†† ตามรายละเอียดในข้อ 1 
 
5. ขนาดยาที่แนะน า 

5.1  กรณีมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น  
ขนาดยาที่แนะน าคือ docetaxel 75 mg/m2 ร่วมกับ cyclophosphamide 600 mg/m2 ทาง

หลอดเลือดด า ทุก 3 สัปดาห์ รวม 4 ครั้ง (cycle) 
5.2  กรณีมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายหรือระยะลุกลามเฉพาะที่ 

ขนาดยาที่เหมาะสมส าหรับคนไทยคือ 75 mg/m2 (ขนาดยาโดยทั่วไปคือ 60-100 mg/m2)  ทาง
หลอดเลือดด า โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง (หยุดยาทันทีที่มีผลข้างเคียงรุนแรงเกิดข้ึน) ให้ยาเป็น cycle ห่าง
กันครั้งละ 3 สัปดาห์ 

หมายเหตุ 
1) ควรให้ dexamethasone ก่อนและหลังการให้ docetaxel เพ่ือลดอุบัติการณ์และความรุนแรง

ของภาวะคั่งน้ า (fluid retention) และแอนาฟิแล็กซิส 
2) การให้ยาในขนาดสูงมีผลต่อการตอบสนองของเนื้องอก (tumor response) โดยมีอุบัติการณ์

ของผลข้างเคียงเพ่ิมขึ้น แต่ไม่มีผลต่อช่วงเวลาที่โรคสงบ (time to tumor progression, TTP) 
และอัตราการอยู่รอดโดยรวม (overall survival) 
 

                                                 
†† โปรดเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้ยา โดยหน่วยงานการก ากับดูแลการส่ังใช้ยาบัญชี จ(2) 
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6. ระยะเวลาในการรักษาและเกณฑ์การหยุดยา 
6.1  กรณีมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น 

  ให้ยาตามขนาดยาที่แนะน าเป็น cycle ทุก 3 สัปดาห์รวม 4  cycle เท่านั้น 
6.2 กรณมีะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายหรือระยะลุกลามเฉพาะที่ 

6.2.1 ให้ยาจนผู้ป่วยมี maximum response (ก้อนเนื้อมะเร็งไม่ยุบต่อไปอีกแล้ว) แล้วให้เพ่ิมได้อีก 
1-2 cycle 

6.2.2 ให้ใช้ยา 6-8 cycle  
6.2.3 กรณีที่ผู้ป่วยตอบสนองต่อยาได้ดี ควรจะหยุดยา (drug holiday) หลังได้รับยาครบ 6-8 

cycle แล้วให้ยาใหม่เมื่อโรคกลับมาใหม่ หรือลุกลามมากขึ้น 
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