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| บรรณาธิการแถลง | 

วารสารโรคขอ้และรมูาตสิซมัฉบบันี มบีทความทน่ีาสนใจ ไดแ้ก่ 60 yrs MTX in 
Rheumatology โดยนายแพทยพ์นสัพงษ์ จนัทรบ์รรเจดิ และบทบาทของเซลล ์T helper 17 ใน
โรครมูาตกิ โดยแพทยห์ญงิดวงกมล ผดุงวทิยว์ฒันา 

สาํหรบัวารสารฉบบัถดัไป เชน่เคยทางคณะบรรณาธกิารจะพยายามคดัสรรใหม้เีนือหา
บทความทน่ีาสนใจ ทนัสมยั และมปีระโยชน์กบัการประกอบวชิาชพีแพทยม์านําเสนอใหแ้ก่
สมาชกิและแพทยท์สีนใจต่อไป 

สดุทา้ยนีทางคณะบรรณาธกิารขอกราบอาราธนาสงิศกัดสิทิธใินสากลโลก จงดลบนัดาล
ใหป้ระชาชนชาวไทยมสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรง อยูเ่ยน็เป็นสขุตลอดไปดว้ยเทอญ 

 
นายแพทยก์ติต ิ โตเตม็โชคชยัการ 
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60 yrs MTX in Rheumatology 

พนัสพงษ์  จนัทรบ์รรเจิด * 

บทนํา 

ในปี พ.ศ.2491 Farber และคณะ1 ไดร้ายงานการใช ้aminopterin ซงึเป็นตวัแมแ่บบของยา 
methotrexate (MTX) รกัษาเดก็ทเีป็นโรคมะเรง็เมด็โลหติขาวเป็นครงัแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2494 Gufbner 
และคณะ2 ไดส้งัเกตวา่ aminopterin ยงัมผีลยบัยงัการแบง่ตวัของเนือเยอื จงึมกีารนํามาใชร้กัษาเป็น
ครงัแรกในผูป้ว่ยโรคสะเกด็เงนิ (psoriasis) โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ (rheumatoid arthritis) และโรค
ขอ้อกัเสบจากสะเกด็เงนิ (psoriatic arthritis) จากผลการศกึษาพบวา่ใหผ้ลด ี6 ใน 7 ราย แต่ขณะนนั
เป็นยคุแรกทมีกีารนํายา cortisone มาใชร้กัษาผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ซงึใหป้ระสทิธภิาพในการ
ลดอาการของโรคไดด้มีาก แต่ภายหลงัมรีายงานผลขา้งเคยีงทไีมพ่งึประสงคจ์ากยาคอรต์โิคสเตยีรอยด์
มากมาย ความนิยมในการใช ้คอรต์โิคสเตยีรอยดเ์รมิลดลง  

จนกระทงัในปี พ.ศ. 2515 เรมิมรีายงานการใช ้MTX ขนาดตาํ ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์3 

ไดผ้ลด ี จากนนัมกีารศกึษาวจิยัอยา่งแพรห่ลาย จนปี พ.ศ.2523 ไดม้กีารศกึษาแบบสุม่มกีลุม่ควบคุม 
(Randomized control trials) ในการใช ้MTX กบัผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และประเทศแคนาดา4,5,6 ทาํให ้MTX เป็นทยีอมรบัในฐานะ second-line agents ในการรกัษาโรคขอ้
อกัเสบรมูาตอยด์7  

สตูรเคมี-สตูรโครงสร้างของ MTX8 
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N-{4-[(2,4-Diaminopteridine-6-ylmethyl) methylamino] benzoyl}-L(+)-glutamic acid(C20H22N8O5) 

 
*พ.บ. เฟลโลว ์หน่วยโรคขอ้และภมูแิพ ้งานอายรุศาสตร ์โรงพยาบาลราชวถิ ี
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MTX เป็นอนุพนัธข์องกรดโฟลคิ (folic acid) ทมีกีารเปลยีนแปลงของ amine residue แทนท ี
hydroxyl group ของ pteridine ring และ methyl group แทนท ี proton ใน para-amino-benzoic-acid 
ของกรดโฟลคิ 

เภสชัวิทยา (Pharmacology) (แผนภมูทิ ี1) 

ประสทิธภิาพในการรกัษา รวมถงึผลขา้งเคยีงของยา ขนึกบัการยบัยงัโฟเลต (folate antagonist) 
โดยทงั MTX และเมตะโบไลท ์ (metabolite) จะยบัยงัเอนไซม ์ Dihydrofolate reductase-reversible 
(DHFR) และ Thymidylate synthase รวมทงัเอนไซม ์5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide 
(AICAR) transformylase 

เอนไซม ์ DHFR จะเปลยีน (reduce) กรดโฟลคิใหเ้ป็น tetrahydrofolate (FH4) ซงึเป็น 
coenzyme สาํคญัในการสงัเคราะห ์purine nucleotides โดย tetrahydrofolate ยงัมสีว่นในการสรา้ง 
thymidylate โดยอาศยัเอนไซม ์ thymidylate synthetase (TYMS) เมอืถกูยบัยงัระดบัของ FH4 
ภายในเซลลจ์ะลดลง ทาํใหก้ารสงัเคราะห ์ purine และ thymidylate ทจีาํเป็นสาํหรบัการสงัเคราะห ์
DNA/RNA ถกูขดัขวางไปดว้ย 

การยบัยงั FH4 ยงัทาํให ้homocysteine ภายในเซลลค์งั และลดระดบัของ methionine ซงึ
นําไปสูก่ารลดลงของ DNA methylation  

 
แผนภมิูที 1   แสดงขบวนการออกฤทธขิอง MTX ในการยบัยงัการสงัเคราะห ์DNA / RNA8 

 

พบวา่เอนไซม ์ DHFR จะม ี affinity ต่อ MTX มากกวา่กรดโฟลคิ หรอืกรด Dihydrofolic 
ดงันนัแมจ้ะไดร้บักรดโฟลคิจาํนวนมาก หลงัได ้MTX เป็นเวลาไมน่าน กไ็มส่ามารถเปลยีนแปลงผลของ 
MTX ได ้แต่กรดโฟลนิิค (leucovorin) ซงึเป็นอนุพนัธข์องกรด FH4 อาจยบัยงัการทาํงานของ MTX 
เมอืใหต้ามหลงั MTX ในเวลาสนัๆ เนือเยอืทมีกีารเจรญิและการแบง่ตวัสงูมกัจะไวต่อฤทธขิอง MTX 
เชน่ เซลลเ์นืองอก, เซลลผ์วิหนงัของโรคสะเกด็เงนิ, ไขกระดกู, เยอืบุผนงัลาํไส,้ เซลลร์ากผม, 
เนือเยอืของตวัอ่อนในครรภม์ารดา9 เป็นตน้ 
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ภาวะดอืต่อ MTX อาจเกดิจากการลดลงของ cellular uptake, มกีารเพมิการทาํงานของ 
DHFR นอกจากนียงัอาจเกดิจาก DHFR-mutation (เพมิ MTX-DHFR binding) หรอือาจจะเกดิจาก 
ระดบัของ polyglutamates ในเซลลล์ดลง 

การยบัยงัเอนไซม ์ AICAR transformylase ทาํใหร้บกวนการสรา้ง purine และเพมิการ
หลงัของ adenosine ซงึเป็นตวัยบัยงั (inhibitor) ทสีาํคญัต่อการทาํงานของเซลลเ์มด็เลอืดขาวชนิด
นิวโตรฟิล ผา่นทาง adenosine A2 receptor นอกจากนี adenosine ยงัมคีุณสมบตัติา้นการอกัเสบ 
(antiinflammation effect) ทมีปีระสทิธภิาพ10 พบวา่ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ การใช ้ MTX ใน
ขนาดตาํ จะไมท่าํใหเ้กดิการกดภมูคิุม้กนัอยา่งชดัเจน6,11,12 และกรดโฟลนิิคเองสามารถยบัยงัการทาํงาน
ของ MTX ทมีต่ีอเอนไซม ์AICAR transformylase ได ้

MTX มผีลต่อไซโตไคน์ (cytokines) ซงึมทีงักรณีเป็นตวัยบัยงัการทาํงาน (Inhibitors) เชน่ 
ออกฤทธยิบัยงัการทาํงานของ IL-1 แต่ไมท่าํใหร้ะดบัของ IL-1 ในเลอืดลดลง13 และสามารถแกไ้ข
ฤทธขิอง MTX โดยการใหก้รดโฟลนิิค แต่ไมใ่ชก่รดโฟลคิ14, กรณีทสีง่ผลต่อการลดระดบัไซโตไคน์
ในเลอืด ไดแ้ก่ IL-6, IL-8, soluble TNF receptor, soluble IL-2 receptors นอกจากนีพบวา่ MTX 
เองยงัสามารถกระตุน้ใหม้กีารเพมิขนึของระดบั T helper type II (Th 2) derived cytokines และ IL-
10 / IL-4 gene expression15 เป็นตน้ 

จากการศกึษาของ Segal และคณะ16 ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์พบวา่ภายหลงัการฉีด 
MTX เพยีงครงัเดยีว หลายวนัต่อมาจะมกีารลดลงของระดบั C-reactive protein และ ESR  

 นอกจากนีพบวา่ระดบัของอมิมวิโนกลอบบุลนิ (Immunoglobulins) จะมลีดลงเชน่กนั โดย
จะมกีารลดลงเป็นลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงันี คอื IgM, IgG และ IgA ตามลาํดบั 

พบวา่ทงั MTX และ leflunomide สามารถยบัยงั chemotaxis ของเซลลเ์มด็เลอืดขาวชนิด 
นิวโตรฟิล ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดไ์ดเ้ชน่กนั17  

การกดภมูคิุม้กนั (Immunosuppression) เมอืใช ้MTX ในขนาดสงู จะทาํใหเ้กดิขบวนการ 
apoptosis ของเซลลม์ะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิดต่างๆ ผา่นทาง Apo-1/ Fas ligand (CD95) สาํหรบั 
activated T cell (CD95) จะถกูกระตุน้ใหเ้กดิขบวนการ apoptosis และ clonal deletion โดยไมผ่า่น 
Fas ligand อยา่งไรกต็ามพบวา่ระดบัภมูคิุม้กนัจะถกูกดอยา่งรนุแรง เมอืใชย้า MTX ในขนาดปกติ
ในการรกัษาโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์6, 11, 12  

เภสชัจลนศาสตร ์(Pharmacokinetics) 

การดดูซมึยาในทางเดนิอาหารสมัพนัธก์บัขนาดยา (dose dependent) และมคีวามแปรปรวน
สงู ขอ้มลูการศกึษาเดมิพบวา่ การดดูซมึของยาในขนาดรบัประทานทน้ีอยกวา่ 30 มลิลกิรมัต่อพนืที
ผวิกายตารางเมตร มปีระมาณรอ้ยละ 90 และขนาดรบัประทานทมีากกวา่ 80 มลิลกิรมัต่อพนืทผีวิกาย
ตารางเมตรจะมกีารดดูซมึน้อยกวา่รอ้ยละ 10 - 2018 ขอ้มลูในปจัจุบนัพบวา่ oral bioavalability ของยา
อาจจะตาํกวา่รอ้ยละ 50 แมจ้ะรบัประทานยาในขนาดตาํ (น้อยกวา่ 15 มลิลกิรมัต่อพนืทผีวิกาย
ตารางเมตร) โดยทวัไปพบวา่ bioavalability ของยาจะลดลง เมอืรบัประทานยาในขนาดเพมิขนึ 
แสดงถงึความสามารถในการดดูซมึยาซงึมคีา่คงที19 พบวา่การแบง่ยารบัประทาน เพอืหวงัผลให ้
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bioavalability ดขีนีไดผ้ลไม่แน่นอน นอกจากนีพบว่าอาหารจะไม่รบกวนการดูดซมึยา20 แต่การ
ดดูซมึของยาอาจจะลดลง เมอืมพียาธสิภาพของทางเดนิอาหาร เชน่ ภาวะลาํไสอ้กัเสบ (inflammatory 
bowel disorder) หรอื มภีาวะการดดูซมึสารอาหารบกพรอ่ง (malabsorption disorder) 

ระดบัของยาในเลอืดสงูสดุท ี 0.67 - 4.0 ชวัโมง ภายหลงัการรบัประทานยา ในขนาด 15 
มลิลกิรมัต่อพนืทผีวิกายตารางเมตร ภายหลงัการฉีดยาเขา้กลา้มเนือหรอืใตผ้วิหนงัจะมรีะดบัของยา
ในเลอืดสงูสดุใน 30 - 60 นาที21 

bioavalability ระหวา่งยาเมด็ และยาสาํหรบัฉีดทนํีามารบัประทาน (orally administered 
parenteral solution) มคีา่เทา่กนั22 รอ้ยละ 50 ของยาจะจบักบัโปรตนี สว่นใหญ่เป็นอลับมูนิ สว่นน้อย
รอ้ยละ 10 จะอยูอ่สิระในรปูของ monohydroxylated form (7-OH-MTX)16  

::  Preparations 
methotrexate sodium 
-  ชนิดรบัประทาน 

ชนิดเมด็   2.5 มลิลกิรมั 
ชนิดเมด็ทมี ีfilm coated 5.0 มลิลกิรมั 

-  ชนิดฉีด 
ขนาด   25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร isotonic 

(with benzyl alcohol 0.9%) 
methotrexate sodium ชนิดไม่มีสารกนัเสีย (preservative-free) 
-  ชนิดฉีด (Parenteral) 

ขนาด   1 กรมั และ 25 มลิลกิรมัตอ่มลิลลิติร 

::  คณุสมบติัของยา 
MTX มคีุณสมบตัเิป็นกรดอ่อน, ผงมสีเีหลอืงทไีมล่ะลายในนํา, ไมล่ะลายในอลักอฮอล ์และ 

สารละลายเกลอืคลอรโ์รฟอรม์ หรอืใน อเีธอร ์
แต่จะละลายในสารละลายทเีป็นกรดอ่อน ดา่งอ่อน และสารละลายเกลอืคารบ์อเนต  
ชนิดฉีด ม ีpH อยูร่ะหวา่ง 7.5 - 9 ซงึทมีจีาํหน่ายในทอ้งตลาดปจัจุบนัจะมทีงั benzyl alcohol 

เป็น preservatives และชนิดทไีมม่ ีpreservatives 

::  การเกบ็รกัษา 
ตอ้งเกบ็รกัษายาโดยหลกีเลยีงแสง และเกบ็ไวท้อุีณหภมู ิ15 - 30 องศาเซลเซยีส ในระบบปิด

พบวา่ความคงตวัของยาจะขนึอยูก่บัหลายปจัจยั ไดแ้ก่ การม ีpreservatives, ยาทอียูใ่นรปูของเกลอื
โซเดยีม, ความเขม้ขน้ของยา, อุณหภมู,ิ และความเป็นกรดดา่งของสารละลาย19 

::  เมตะบอลิสมของยา (drug metabolism) 
MTX ไมส่ามารถเขา้สูเ่ซลลโ์ดยอสิระ ยาจะถกูนําเขา้เซลลโ์ดยกระบวนการ active transport 

ซงึอาศยัผา่นทาง reduced folate carrier (RFC) ระดบัของยาในเลอืดทเีกนิกวา่ 0.1 ไมโครโมลต่อ
มลิลลิติร จะชกันําใหย้าสว่นใหญ่ผา่นเขา้เซลลโ์ดยอสิระ (diffusion)23,24 ภายในเซลล ์ทงั MTX และ 
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7-OH-MTX จะรวมกบักลตูาเมต (glutamate) ซงึอยูอ่สิระในเซลล ์1 - 6 โมเลกุล โดยอาศยัเอนไซม ์
folylpolyglutamate synthetase (FPGS) กลายเป็น MTX-polyglutamate form (MTX-PG) เรยีก
กระบวนการนีวา่เป็น polyglutamination  

เอนไซม ์γ- glutamyl hydrolase สามารถเปลยีน MTX-PG ใหก้ลบัไปเป็นโมโนกลตูาเมต 
ซงึถกูนําออกจากเซลลอ์ยา่งรวดเรว็โดย multidrug resistance protein (MRPs) โฟเลตซงึถูกดดูซมึ
จากทางเดนิอาหารเขา้มาในกระแสโลหติ สามารถผา่นเขา้เซลลโ์ดย RFC และแยง่ทกีบั MTX ทกีาํลงัจะ
เปลยีนไปเป็นโพลกีลตูาเมต ดงันนั ระดบัความเขม้ขน้ทสีงูขนึภายในเซลลข์องโฟเลต สามารถลด
กระบวนการ MTX-polyglutamination ได้25  

MTX-PG ผา่นเยอืหุม้เซลลไ์ดไ้มด่ ี จงึยงัคงอยูภ่ายในเซลลแ์มจ้ะไมไ่ดร้บั MTX เพมิเตมิ 
นอกจากนีในรปูโพลกีลตูาเมตยงัมคีวามแรงมากกวา่โมโนกลตูาเมต 

พบวา่ระดบัของ MTX-PG สมัพนัธเ์ป็นอยา่งดกีบัประสทิธภิาพในการรกัษา26  

::  การกระจายของยา (drug distribution)  
ยากระจายเขา้สูร่า่งกายทวัไป โดยมรีะดบัความเขม้ขน้สงูสดุในไต, ถุงนําด,ี มา้ม, ตบั, ผวิหนงั 

เมอืบรหิาร MTX 1 ครงั ยาจะหยดุยงัการสงัเคราะห ์DNA ในผวิหนงัของผูป้ว่ยโรคสะเกด็เงนิ (psorasis) 
เป็นเวลา 12 - 16 ชวัโมง พบวา่ระดบัยาในนําไขขอ้ทมีกีารอกัเสบ จะเทยีบเทา่กบัระดบัยาในเลอืด 
ภายใน 4 ชวัโมงหลงับรหิารยา โดยขอ้ทมีกีารอกัเสบจะมรีะดบัยาสงูกวา่ขอ้ปกต ิการใช ้salicylates 
รว่มดว้ยไมม่ผีลต่อการกระจายของยาเขา้สูข่อ้ แต่การใช ้prednisolone ก่อนการบรหิาร MTX อาจลด
ปรมิาณของยาทเีขา้สูข่อ้ทมีกีารอกัเสบ ในผูป้ว่ยทไีดร้บัยา MTX เป็นเวลานาน เชน่ในโรคขอ้อกัเสบ
รมูาตอยด ์สดัสว่นของระดบัยา MTX ในนําไขขอ้ เปรยีบเทยีบกบัระดบัยาในเลอืด อยูใ่นชว่ง 0.9 - 1.2 
ยามกีารกระจายเขา้สู ่ third space fluids (ไดแ้ก่สารนําในชอ่งเยอืหุม้ปอด หรอืในชอ่งทอ้ง) และถูก
ปลอ่ยออกมาอยา่งชา้ๆ ดงันนัการมสีารนําในลกัษณะดงักล่าว จะมกีารเปลยีนแปลงการกระจายยา 
โดยจะยดืระยะเวลาครงึชวีติของยาและเพมิความเสยีงของการเกดิพษิจากยาเมอืใชย้าในขนาดสงู 

MTX อาจยงัคงอยูภ่ายในไตหลายสปัดาห ์ และในตบัเป็นเวลาหลายเดอืน การบรหิารยา
เป็นประจาํทุกวนัจะทาํใหร้ะดบัยาในเลอืดและในเนือเยอือยูใ่นระดบัสงูเป็นเวลานาน 

ภายหลงัการบรหิารยาโดยผา่นทางหลอดเลอืดปรมิาณการกระจายของยาในระยะเรมิแรก
ประมาณ 0.8 ลติรต่อกโิลกรมั ทรีะยะสมดุล (steady state) ปรมิาณการกระจายยาจะอยูใ่นชว่ง 0.4 - 
0.8 ลติรต่อกโิลกรมั MTX สามารถผา่นรกและขบัออกทางนํานมได ้

ทรีะดบัความเขม้ขน้ 0.001 - 0.1 ไมโครโมลต่อมลิลลิติร ปรมิาณยารอ้ยละ 50 จะจบักบั
โปรตนีในเลอืด ซงึสว่นใหญ่เป็นอลับมูนิ19  

::  การกาํจดัยา 
เมอืรบัประทาน MTX ในขนาดรกัษาโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์หรอืขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ ยาจะม ี

terminal half life ประมาณ 3 - 10 ชวัโมง ถา้รบัประทานขนาดยาทสีงูกวา่นี กลบัพบวา่คา่ครงึชวีติ
ของการกาํจดัยา ยาวนานถงึ 8 - 15 ชวัโมง 

การบรหิารยาทางเสน้เลอืดและกลา้มเนือม ีtriphasic plasma clearance ดงันี 
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1) Initial distribution half life = 0.75 ชวัโมง 
2) Second - phase half life = 2 - 3.4 ชวัโมงซงึเป็นชว่งทมี ีrenal clearance สว่นหนึง

กรองผา่นโกลเมอรลูสั แต่อกีสว่นหนึงถกูขบัออกทาง renal tubule 
3) Third - phase half life = 8 - 10.4 ชวัโมง เป็นชว่งทมี ีtissue redistribution กลบัเขา้

ในพลาสมา ระยะนีอาจยาวขนึถา้มภีาวะไตวาย ระยะนีจะเกยีวขอ้งกบัภาวะพษิต่อ
ทางเดนิอาหารและไขกระดกู พบวา่รอ้ยละ 92 ของการบรหิารยาทางเสน้เลอืด ถกูขบั
ออกภายใน 24 ชวัโมง หลงัจากนนัรา่งกายสามารถขบัยาออกในแต่ละวนัประมาณรอ้ยละ 
1 - 2 ของระดบัยาท ียงัเหลอือยู ่MTX และ metabolites อาจคงัและตกตะกอนใน tubule
ของไตได ้ 

ยาจะถกูขบัออกจากทางเดนิอาหารปรมิาณมาก เมอืใชย้าขนาดสงู และม ี enterohepatic 
recirculation การขบัถ่ายของ MTX อาจไมส่มบรูณ์ ถา้ผูป้่วยมกีารทาํหน้าทขีองไตเสยีไป หรอืม ี
third space compartment เชน่การมสีารนําในชอ่งเยอืหุม้ปอดหรอืในชอ่งทอ้ง 

การขบัยาออกทาง tubule ของไต อาจถกูรบกวนโดยสารทมีคีุณสมบตัเิป็นกรดอ่อน เชน่ 
salicylate, sulfonamide, probenacid, phenylbutazone 

ระดบัของยาในเลอืดทอีาจสง่ผลใหเ้กดิภาวะพษิต่อไต คอื 2.2 มลิลโิมลต่อลติร ทรีะดบั pH 
ของปสัสาวะประมาณ 6.9 ดงันนัผูป้ว่ยทไีมไ่ดร้บัสารนําอยา่งเพยีงพอ และไมไ่ดม้กีารทาํใหป้สัสาวะ
เป็นดา่ง มคีวามเสยีงจะเกดิไตวายเฉียบพลนั จาก MTX ขนาดสงู27 

Phamacogenetics 

คอืการศกึษาถงึผลของรหสัพนัธุกรรมซงึควบคุมการทาํงานของโปรตนีภายในรา่งกายที
เปลยีนไปบางชนิด วา่จะมผีลต่อประสทิธภิาพ และอตัราการเกดิผลขา้งเคยีงของยาหรอืไมอ่ยา่งไร 
โดยพบวา่ การเปลยีนแปลงรหสัพนัธุกรรม (polymorphism) โดยธรรมชาต ิ ทพีบบอ่ยทสีดุจะเป็น 
single nucleotide polymorphism (SNP) ของยนี โดยท ี single nucleotide base จะมกีาร
เปลยีนแปลงได ้3 แบบคอื 

1.  Alteration คอืมกีารเปลยีนแปลงชนิดของ nucleotide แต่จาํนวนยงัคงเดมิ 
2.  Deletion คอื จาํนวน nucleotide ทปีระกอบเป็นยนีนนัหายไป 
3.  Insertion คอื เพมิจาํนวน nucleotide ทปีระกอบเป็นยนีนนั 

พบวา่โดยเฉลยีการเปลยีนแปลงทงั 3 แบบ เกดิขนึประมาณ 500 - 1,000 base ของยนี
มนุษย์28 และการเปลยีนแปลงถา้เกดิบน coding region ของยนี จะทาํใหก้ารผลติกรดอะมโิน ซงึ
เอาไวใ้ชใ้นหน้าทต่ีางๆ เพอืการดาํรงอยูข่องเซลลใ์นรา่งกายผดิปกตไิป สว่นการเปลยีนแปลงของ 
non-coding region จะทาํใหเ้กดิการเปลยีนแปลงของ gene transcription หรอื RNA stability ความ
ผดิปกตใิน pharmacogenetics ของ MTX มรีะดบั 6 ระดบัคอื 

1) Transporter pharmacogenetics  
2) Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) polymorphism  
3) Defective polyglutaminations  
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4) Thymidylate synthase (TYMS)  
5) Adenosine pathway 
6) Polygenetic effect 

1. Transporter pharmacogenetics  

MTX ในภาวะปกตไิมส่ามารถนําเขา้เซลลไ์ดโ้ดยอสิระ แต่จะผา่นเขา้เซลล ์โดยอาศยัโปรตนี
ทเีรยีกวา่ reduced folate carrier (RFC) การเปลยีนรหสัพนัธุกรรม (polymorphism) ของ nucleotide 
ภายในยนีทคีวบคุมการผลติ RFC โดยเปลยีนจาก histidine ไปเป็น Arginine ท ี codon 27 จะได ้
RFC protein ชนิดใหมเ่ป็น RFC G80A ซงึมกีารศกึษาของ Dervieux et al. ทแีสดงถงึผูป้ว่ยขอ้
อกัเสบรมูาตอยดท์มี ีRFC G80A ชนิด homozygous (RFC 80AA genotype) วา่โปรตนีทมีลีกัษณะ
เปลยีนไปดงักล่าวสามารถนํา MTX เขา้สูเ่ซลไดม้ากกวา่ปกตจินมรีะดบัของ MTX polyglutamate 
ซงึคอือนุพนัธท์อีอกฤทธขิอง MTX เพมิขนึสงูกวา่ genotypes อนื ต่อมาไดม้กีารศกึษาชนิด cross-
sectional study ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์108 คน พบวา่ homozygous genotype ดงักลา่ว 
สมัพนัธก์บัการมจีาํนวนขอ้บวม (swollen joint count) และความรูส้กึเจบ็ปวดทวีดัโดย visual analog 
scale ตาํกวา่ genotype อนืๆ29,30,31  แต่ในการศกึษา ของ Wessels และคณะ ซงึเป็นการศกึษาไป
ขา้งหน้า (prospective study) กลบัไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่ง RFC genotype กบัการเปลยีนแปลง
ของประสทิธภิาพหรอืผลขา้งเคยีงของ MTX32  

2. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) polymorphism;  

โดยท ี MTHFR เป็น enzyme ใน folate pathway และเป็นตวัเรง่ใหเ้กดิการเปลยีนจาก 
5,10 methylenetetrahydrofolate ไปเป็น 5-methyltetrahydrofolate ซึงเป็น co-substrate 
ของ homocysteine remethylation33 การพรอ่งเอนไซม ์ MTHFR อยา่งรนุแรง ทาํใหเ้กดิ 
hyperhomocysteinaemia นําไปสูค่วามเสยีหายต่อระบบสมองและหลอดเลอืดจากการเพมิความ
เสยีงในการเกดิภาวะการแขง็ตวัของเลอืดสงูผดิปกต ิ (hypercoagulable state)34 พบวา่ม ีmutations 
ภายใน MTHFR gene อยา่งน้อย 15 ชนิด35 ทพีบบอ่ยทสีดุคอื C677T polymorphism (T allele) 
รายงานครงัแรกโดย Frosst และคณะในปี 1995 ซงึพบการเปลยีนแปลงจาก alanine ไปเป็น valine 
ทตีาํแหน่ง codon 222 ทาํใหเ้กดิความบกพรอ่งในการทาํงานของเอนไซม ์ พบวา่ประมาณ 50 
เปอรเ์ซน็ตข์องคนผวิขาวจะเป็น heterozygous genotype ของ variant gene ดงักลา่ว36 โดยเอนไซม์
ของผูป้ว่ยทมี ี heterozygous gene จะมกีารทาํงาน (enzyme activity) เหลอือยูร่อ้ยละ 60 สว่น 
homozygous gene variant จะพบไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 โดยผูป้ว่ยกลุม่นีจะมกีารทาํงานของ
เอนไซม ์เหลอือยูเ่พยีงรอ้ยละ 30 เทา่นนั 

MTHFR Polymorphism ทพีบไดบ้อ่ยรองลงมาไดแ้ก่ A1298C (C genotype) จะมกีาร
เปลยีนแปลงจาก glutamic acid ไปเป็น alanine ท ีcodon ลาํดบั 429 พบวา่จะทาํใหเ้กดิการทาํงาน
ของเอนไซมบ์กพรอ่ง เชน่กนั ผูป้ว่ยซงึม ี heterozygous ของ SNP ทงั 2 ชนิด (heterozygous 
C677T เกดิรว่มกบั heterozygous A1298C) (พบไดร้อ้ยละ 15 ของชาวผวิขาว) จะมรีะดบัการ
ทาํงานของเอนไซม ์(enzyme activity) เทยีบเทา่กบั homozygous C677T polymorphism แสดงถงึ



100 | วารสารโรคขอ้และรมูาตสิซมั  

 

การม ี interaction ระหวา่ง SNP ของยนีทงัสอง การใชย้า MTX จะมโีอกาสเพมิความเป็นพษิต่อ
รา่งกายมากขนึ เป็นผลจากการเพมิระดบั homocysteine การศกึษาผลของ MTHFR polymorphism 
ทมีอีทิธพิลต่อการรกัษาผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยดด์ว้ย MTX มดีงันี 

1. Van Ede et al.37 ศกึษาในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์236 ราย พบวา่รอ้ยละ 48 จะ
ม ีgenotype ประกอบดว้ยอยา่งน้อย 1 heterozygous ของ T allele จะเพมิโอกาสในการ
หยดุยา MTX เนืองจากผลขา้งคยีงอยา่งมนียัสาํคญั (RR 2.01; 95 % CI 1.09 - 3.7) 
สว่นใหญ่เป็นเพราะคา่การทาํงานของตบัผดิปกต ิ ทงันีเปรยีบเทยีบกบั CC genotype 
แต่ไมพ่บวา่ประสทิธภิาพของยา MTX แตกต่างกนัในกลุม่ผูป้ว่ยทมี ีallele ต่างชนิดกนั 

2. Urano และคณะ38 ศกึษาในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดช์าวญปีุน่ 106 ราย พบวา่
อตัราการเกดิผลขา้งเคยีงของ MTX พบไดบ้อ่ยในผูป้ว่ยทมี ี 677 T allele เมอื
เปรยีบเทยีบกบัผูป้ว่ยในกลุม่ทไีมม่ ี T allele (รอ้ยละ 27 กบัรอ้ยละ 8.6, RR 1.25) 
และไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพของยากบั allele ชนิดนี ในขณะทผีูป้ว่ย
ซงึม ี C allele มแีนวโน้มวา่จะตอบสนองต่อยา MTX ขนาดตาํไดด้กีวา่กลุม่ซงึไมม่ ี C 
allele อยา่งมนียัสาํคญั(RR 2.18; 95% CI 1.17 - 4.06, P<0.05) โดยประเมนิจากคา่
การเปลยีนแปลงของ CRPและ ESR แต่กลบัไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญั 
เมอืใชก้ารประเมนิดว้ยจาํนวนขอ้ทบีวมหรอืกดเจบ็ (swollen or tender joint count) 
ทงัในกลุม่ผูป้ว่ยทมีแีละไมม่ ีC allele 

3. Hider SL และคณะไดศ้กึษาใน Cohort study ในกลุม่ผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ 309 
คน พบความสมัพนัธร์ะหวา่ง 677 T Allele กบัความผดิปกตขิองเอนไซมต์บั ทเีกดิจาก 
MTX (RR 3.3; 95% CI 1.05 - 10.3, P=0.04) ไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่ง C allele 
กบัการเพมิประสทิธภิาพ หรอื ผลขา้งเคยีงจากยา39  

4. Berkun และคณะ40 ศกึษาผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์93 คน ทรีกัษาดว้ย MTX ไม่
พบความเกยีวขอ้งระหวา่ง T allele กบัการเกดิผลขา้งเคยีงของยา MTX แต่พบวา่
กลุม่ 1298 AA (wild-type) genotype จะเกดิผลขา้งเคยีงจากยามากกวา่ในกลุม่ 1298 
CC Genotype ถงึ 5 เท่า (OR 5.24, 95%CI1.38 - 20) 

5. Huges และคณะ ไมพ่บความเกยีวขอ้งระหวา่ง C677T กบัผลขา้งเคยีงจาก MTX แต่
กลบัพบวา่ 1298 A allele มคีวามสมัพนัธก์บัผลขา้งเคยีงทเีกดิจากMTX (OR 15.86, 
95%CI1.5 - 167, P=0.02)41  

6. Wessels และคณะ ศกึษาในผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ 205 คน พบความสมัพนัธ์
ระหวา่ง MTHFR SNP กบัประสทิธภิาพของ MTX โดยพบวา่ 1298AA genotype 
สมัพนัธก์บัการตอบสนองต่อ MTX มากกวา่เมอืเปรยีบเทยีบกบั 1298C allele และ 
1298C allele อาจเกดิผลขา้งเคยีงจาก MTX มากกวา่ (OR 2.5, 95%CI1.32 - 
4.72)32 

ขอ้มลูจากการศกึษาสว่นใหญ่สนบัสนุนวา่ C677T เป็นตวัชวีดั (marker) ของการเกดิพษิ
จาก MTX โดยเฉพาะพษิต่อตบั สว่นผลของ A1298C SNP ยงัไมม่ขีอ้สรปุทแีน่นอน 
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3. Defective polyglutaminations 

เมอื MTX ถกูนําเขา้เซลลโ์ดย reduced folate carrier (RFC) แลว้ จะรวมกบัสาร 
monoglutamate อสิระภายในเซลลโ์ดยอาศยัเอนไซม ์Folylpolyglutamate synthetase (FPGS) ทาํ
การเปลยีนแปลงใหอ้ยูใ่นรปูของอนุพนัธท์อีอกฤทธ ิ (active metabolite) ซงึเรยีกวา่ MTX 
polyglutamate ขณะเดยีวกนักม็เีอนไซม ์ Gamma Glutamyl Hydrolase (GGH) ซงึสามารถยบัยงั
ปฏกิริยิา polyglutamination โดยเปลยีน MTX polyglutamate ใหก้ลบัมาเป็น MTX monoglutamate 
และ monoglutamate อสิระไดอ้กีครงัหนึง ทงันี MTX ทอียูใ่นรปูของ monoglutamate จะมี
ประสทิธภิาพตํากวา่เมอือยูใ่นรปูของ polyglutamate ความผดิปกตขิอง GGH gene polymorphism 
ไดถ้กูรายงานโดย Dervieux และคณะ29 ซงึพบ polymorphism ใน promoter region ของ GGH 
gene ในตาํแหน่งท ีC401T ซงึพบวา่อาจจะมอีทิธผิลต่อระดบัของ MTX polyglutamates โดยผูป้ว่ย
ทมี ี homozygous genotype (GGH 401 TT) จะมรีะดบัของ MTX polyglutamates ตาํกวา่ 
genotype อนือยา่งมนียัสาํคญั แต่สาํหรบั GGH gene polymorphism ตวัท2ี คอื C452T กลบัพบวา่
สมัพนัธก์บัการลดลงของ GGH activity แต่มบีางการศกึษาคดัคา้นขอ้มลูดงักล่าว42  

4.  Thymidylate synthase (TYMS)  

TYMS เป็นเอนไซมห์ลกัในกระบวนการสรา้ง thymidylate ซงึเป็นสารทมีคีวามจาํเป็นใน
กระบวนการแบ่งตวัของเซลล ์ (cellular proliferation) ดงันนั การเปลยีนแปลงของ TYMS เนืองจาก
การเกดิ tandem repeat ของ sequence ของยนีภายใน 5’- untranslated region (UTR) ของ 
TYMS ยนี จะเป็นการเพมิทงัการแสดงออกของ mRNA และ การทาํหน้าทขีองเอนไซม์43 Dervieux 
และคณะ30 พบวา่ผูป้ว่ยทมี ี TYMS gene ผดิปกตชินิด homozygous polymorphism จะมกีาร
ตอบสนองดต่ีอ MTX มากกวา่ผูป้ว่ยทมี ีTYMS gene ปกต ิ

5. Defective adenosine pathway 

MTX สง่ผลอยา่งมากต่อเมตะบอลซิมึของ adenosine Wessels และคณะ32 ไดท้าํการศกึษา 
SNP ทเีกดิขนึภายในยนี 5 ชนิดทคีวบคุม เอนไซมภ์ายใน adenosine pathway ของผูป้ว่ยโรคขอ้
อกัเสบรมูาตอยด ์ 186 คน พบความเกยีวขอ้งระหวา่ง SNP ชนิดทเีพมิการตอบสนองทางคลนิิกต่อ 
MTX ไดแ้ก่ adenosine monophosphate deaminase (AMPD1 C34T), AICAR tranformylase 
(ATIC 347CC), inosine triphosphate pyrophosphatase (ITPA 94CC) และถา้ผูป้ว่ยมกีาร
แสดงออกของยนีทงั 3 ชนิดจะเพมิการตอบสนองทดีต่ีอ MTX นอกจากนีทงั Wessels และ Weisman 
และคณะ ยงัพบความเกยีวขอ้งระหวา่ง ATIC 347G กบัผลขา้งเคยีงจากยา32,44  

ฤทธติา้นการอกัเสบของ adenosine สมัพนัธก์บั receptor หลายตวั การศกึษาของ Hider SL 
และคณะ พบวา่ adenosine receptor 2A (ADORA 2A) ม ี SNP ทสีมัพนัธก์บัผลขา้งเคยีงทเีกดิจาก 
MTX โดยพบวา่มอุีบตักิารของการหยดุยา MTX เพมิขนึเป็น 2 เทา่เนืองจากผลขา้งเคยีง พบ
ผลขา้งเคยีงสว่นใหญ่ เกดิในระบบทางเดนิอาหาร39  
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6. Polygenic analyses  

การศกึษาในปจัจุบนั แสดงถงึ polymorphisms หลายตวัรว่มกนั มผีลต่อประสทิธภิาพ และ 
ภาวะพษิจาก MTX 

6.1  ประสทิธภิาพของ MTX (TYMS /ATIC /RFC polymorphism) การศกึษาจากผล
ของ SNP 3 ชนิดรวมกนั ไดแ้ก่ C347G ใน ATIC, TYMS 28 bp tandem repeat และ G80A ใน 
RFC ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์108 คนทใีช ้MTX โดยพบวา่ผูป้ว่ยทมี ีhomozygous variant 
ของ SNP ชนิดใดชนิดหนึงใน 3 ชนิด จะมโีอกาสตอบสนองต่อ MTX มากกวา่คนทไีมม่ ีhomozygous 
variant ถงึ 3.7 เทา่ (OR 3.7; 95% CI 1.7 - 9.1: P=.01) นอกจากนียงัพบวา่ระดบัทตีําของ 
pharmacogenetic score (ตวัเลขทแีสดงถงึโอกาสทจีะเกดิ variant SNP) เกยีวขอ้งกบัการเพมิ
จาํนวนของขอ้ทปีวด (P=.002) และบวม (P=.003)30, 31  

6.2  ผลขา้งเคยีงของ MTX (MTHFR/ TYMS/ ATIC/ SHMT polymorphism) Weisman 
และคณะ44 รายงานถงึดชันีการเกดิพษิจาก MTX ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ 214 คน พบวา่
ผลรวมของผูป้ว่ยทมี ีhomozygous genotype อยา่งน้อย 1 ชนิดจาก SNP ทงั 4 ชนิด คอื MTHFR 
C677T, ATIC C347G, TYMS 28 bp tandem repeat และ SHMT C1420T – SHMT เมอืนํามา
คาํนวณ ดชันีการเกดิพษิ (toxicogenetic index) พบวา่ในทุกๆ หน่วยทเีพมิขนึของดชันีการเกดิพษิ 
จะมคีวามเป็นไปไดท้จีะเกดิผลขา้งเคยีงเพมิขนึ 1.9 เทา่ (OR 1.9; 95% CI 1.1 - 3.1: P= .004) แต่ 
Dervieux และคณะ45 ไมพ่บความสมัพนัธด์งักล่าว 

การใช้ยา Methotrexate ในกลุ่มผูป่้วยโรครมูาติค 

1. ข้ออกัเสบรมูาตอยด ์

หลงัการรกัษาดว้ย MTX ผลการตรวจชนิเนือ พบวา่จะมกีารลดลงของการอกัเสบทเียอืบุขอ้46 

การแสดงออกของยนี collagenase จะลดลง (ยกเวน้ stromelysin หรอื TIMP 1) ซงึต่อมาพบวา่ 
เป็นผลจากการลดลงของไซโตไคน์ cytokines ไดแ้ก่ IL-1β และ TNF-α ภายในเยอืบุขอ้47  

การบรหิารยาในผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ม ี2 วธิคีอื 
• วธิรีบัประทาน 

1. ใหใ้นขนาดครงัเดยีว หรอื single dosage schedule โดยเรมิตน้ทขีนาด
รบัประทาน 7.5 มลิลกิรมั สปัดาหล์ะ 1 ครงั  

2. ใหโ้ดยการแบง่ขนาดยา หรอื devided dosage schedule คอื แบง่ให้
รบัประทานภายใน 1 วนั ทงัสองวธิ ี สามารถคอ่ยๆ เพมิขนาดของยาขนึไป 
แต่ไมค่วรเกนิ 20 - 25 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์

•  วธิฉีีด 
สามารถบรหิารยา MTX โดยการฉีดเขา้ทางเนือเยอืใตผ้วิหนงั (subcutaneous) หรอืทาง

กลา้มเนือ (intramuscular) ในขนาดเทยีบเทา่กบัขนาดรบัประทาน ในกรณีทมีอีาการคลนืไสอ้าเจยีน
ภายหลงัการรบัประทานยา ในผูป้ว่ยทรีบัประทานยาไมส่มาํเสมอ (poor compliance), ผูป้ว่ยทมีี
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ความสามารถในการดดูซมึยาผดิปกต,ิ ผูป้ว่ยทรีบัประทานยาในขนาดรกัษา (15 - 20 มลิลกิรมัต่อ
สปัดาห)์ อยา่งสมาํเสมอแลว้ยงัไมไ่ดผ้ล  

พบวา่ประสทิธภิาพของยา MTX ในระยะสนัเหนือกวา่ยาหลอก, hydroxychloroquine, สาร
เกลอืทองชนิดรบัประทาน แต่ประสทิธภิาพเทยีบเทา่สารเกลอืทองทบีรหิารทางกลา้มเนือ, azathiopine, 
sulfasalazine และใหผ้ลดเีทยีบเทา่ etanercept48 

ประสทิธภิาพของยา MTX ในระยะยาวเหนือกวา่ยาหลอก, hydroxychloroquine, สารเกลอื
ทอง, azathiopine, sulfasalazine และมปีระสทิธภิาพเทยีบเท่า leflunomide49,50,51 จดัเป็นมาตรฐาน
การรกัษาโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดร์ะยะยาว พบวา่เพมิอตัราการรอดชวีติ โดยสามารถลดผลแทรกซอ้น
ทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด52 นอกจากนีพบวา่มอีตัราสว่นของประสทิธภิาพของยา เมอืเทยีบกบั
ผลแทรกซอ้นจดัวา่ดทีสีดุ (Best efficacy to toxic ratio) ในกลุม่ยาทปีรบัเปลยีนการดาํเนินของโรค 
(DMARDS)53 

อยา่งไรกด็ ี การรกัษาโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดโ์ดยระบบยาเดยีว (monotherapy) ยากทจีะ
ควบคุมใหโ้รคสงบได้7,52-55 พบวา่ MTX ไมส่ามารถหยดุการกดักรอ่นกระดกู (erosion) ทเีกดิจาก
การอกัเสบได ้ เพยีงแต่ชะลอการเปลยีนแปลงของภาพทางรงัสไีดม้ากกวา่สารเกลอืทอง, ยาตา้นการ
อกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด ์(NSAIDS), azathioprine56-64  

ในภาวะทมีกีารทาํลายขอ้ รว่มกบัมกีารอกัเสบอยา่งรนุแรง อาจใชย้าในขนาดเรมิตน้มากกวา่ 
10 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์โดยหวงัผลใหม้กีารตอบสนองทางคลนิิกอยา่งรวดเรว็65  

พบวา่รอ้ยละ 50 ของผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์สามารถใชย้า MTX ไดต่้อเนืองมากกวา่ 5 ปี 
ซงึพบวา่ยาวกวา่ยาปรบัเปลยีนการดาํเนินโรคชนิดอนืๆ66  

การศกึษาลา่สดุชนิดแบบสุม่ปลายปิดมตีวัควบคุม67 (โดยวธิ ี Randomized double-blind 
Controlled trial) ทาํการเปรยีบเทยีบ การใชย้า MTX 15 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์โดยการรบัประทานกบั
การบรหิารโดยวธิฉีีดเขา้ใตผ้วิหนงั ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ในระยะเรมิแรก (อาการเป็นมา
โดยเฉลยีน้อยกวา่ 6 เดอืน) พบวา่กลุม่ผูป้ว่ย ทบีรหิารยาทางผวิหนงั มรีอ้ยละของจาํนวนผูป้ว่ยซงึ
ได ้ ACR20 และ ACR70 สงูกวา่ กลุม่ทไีดย้ารบัประทานอยา่งมนียัสาํคญั นอกจากนีพบวา่ในกลุม่
ผูป้ว่ยทมีอีาการของโรคมานานกวา่ 12 เดอืน จะไดอ้ตัราการตอบสนองต่อการรกัษาตาม ARC20 
ถงึรอ้ยละ 89 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 63 ของยารบัประทาน โดยมอีตัราการเกดิผลแทรกซอ้นต่อยา
ไมแ่ตกต่างกนั และในกลุม่ผูป้ว่ยทไีดย้ารบัประทาน ซงึไมต่อบสนองต่อการรกัษา ถา้ปรบัเปลยีน
วธิกีารบรหิารยาเป็นวธิฉีีดเขา้ใตผ้วิหนงั จะเพมิอตัราการตอบสนองต่อการรกัษาตาม ACR20 เพมิ 
ขนึอกีถงึรอ้ยละ 30     

2. Felty’s syndrome และ Large granulocytic lymphocyte syndrome 

Felty’s syndrome เป็นความผดิปกตทิางระบบโลหติวทิยาของผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์ี
ประกอบดว้ย ภาวะมา้มโตรว่มกบัมกีารทาํงานเพมิขนึผดิปกต ิ และมเีมด็เลอืดขาวชนิดมแีกรนูลตํา
(granulocytopenia) สว่น Large granulcytic lymphocyte syndrome เป็นความผดิปกตทิเีกดิจาก
การม ี large granular lymphocyte ปรมิาณมากกระจายอยูท่วัไปในกระแสเลอืด ไขกระดกู ตบัและ
มา้มสง่ผลใหผู้ป้ว่ยเกดิอาการซดี ตบัและมา้มโต รวมถงึมภีาวะเมด็เลอืดขาวชนิดมแีกรนูลตาํรว่มดว้ย 
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โดยทวัไปภาวะเมด็เลอืดขาวชนิดมแีกรนูลตาํ (granulocytopenia) ใหก้ารรกัษาดว้ย 
DMARDS ในอดตีการใชส้ารเกลอืทอง จะมกีารตอบสนองดขีนึรอ้ยละ 60 หรอืมกีารตอบสนอง
บางสว่นประมาณรอ้ยละ 20 ปจัจุบนัมกีารใช ้ MTX รกัษาภาวะนีมากทสีดุ68,69 แมว้า่ยงัไมม่ี
การศกึษาแบบสุม่ปลายปิดมตีวัควบคุม (controlled trial) ยนืยนัประสทิธภิาพของยา MTX รองรบั
กต็าม พบวา่ภาวะเมด็เลอืดขาวตาํจะดขีนึภายใน 2 เดอืน และไมพ่บมกีารกลบัมาเป็นซาํ หรอืการ
ตดิเชอืแทรกซอ้น51 ในขณะทกีารใช ้ สตยีรอยดข์นาดตาํไมท่าํใหภ้าวะนีดขีนึ และมคีวามเสยีงทจีะ
เกดิการตดิเชอืมากขนึ สาํหรบัยาปรบัเปลยีนการดาํเนินโรคอนืๆ (DMARDS) ไดแ้ก่ยา leflunomide 
และ cyclosporin A มขีอ้มลูจากการศกึษาน้อย  

การรกัษาภาวะเมด็เลอืดขาวตาํทจีาํเพาะ ประกอบดว้ยการให ้ granulocyte colony-
stimulating factors(G-CSF) จะกระทาํต่อเมอืระดบัของเมด็เลอืดขาวน้อยกวา่ 1000/mm3 ซงึจดัเป็น
กลุม่ทมีคีวามเสยีงสงู หรอืในกลุม่ทมีเีมด็เลอืดขาวสงูกวา่นีแต่มกีารตดิเชอืแบคทเีรยีรว่มดว้ย70-73 

ผลขา้งเคยีงของ G-CSF ดงักล่าว ประกอบ ดว้ยขอ้อกัเสบกาํเรบิขนึมาใหม,่ เกดิภาวะหลอดเลอืด
อกัเสบชนิด leukocytoclastic vasculitis, ภาวะซดี, ภาวะเกรด็เลอืดตาํ, ภาวะปวดกระดกู พบวา่ G-
CSF สามารถลดผลขา้งเคยีงโดยใชก้ารยาในขนาดตาํ (G-CSF ขนาด 3 ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัต่อ
วนั) และ สเตยีรอยดข์นาดตาํในระยะสนัๆ (prednisolone ขนาด 20 - 30 มลิลกิรมัต่อวนั) 

3. Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) 

MTX จดัเป็นยารกัษามาตรฐานใน JRA ในรายทไีมต่อบสนองต่อยาตา้นอกัเสบทไีมใ่ช่ 
สเตยีรอยด ์จากการศกึษาของ Glannini EH และคณะ74 พบวา่ระดบัยาทใีชแ้มป้รมิาณไมม่าก แต่มี
ประสทิธภิาพด ี รว่มกบัมโีอกาสเกดิเนืองอกและภาวะเป็นหมนัน้อย75 อยา่งไรกต็ามควรหลกีเลยีง
การใช ้ MTX ในเดก็ทมีคีวามเสยีงสงู เชน่ เดก็ทมีภีาวะทุพโภชนาการ, เป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบ, 
โรคเบาหวาน,โรคอว้น, ดมืเหลา้หรอืสบูบุหร ี ขนาดยาในเดก็มกัเรมิตน้ท ี 10 มลิลกิรมัต่อพนืทผีวิ
กายตารางเมตรต่อสปัดาห ์ (0.35 - 0.45 มลิลกิรมัต่อนําหนกัตวัหนึงกโิลกรมัต่อสปัดาห)์ เมอืขนาด
ยา MTX ทใีชม้ากกวา่ 0.65 - 1.0 มลิลกิรมัต่อนําหนกัตวัหนึงกโิลกรมัต่อสปัดาห ์ควรใชว้ธิฉีีดเขา้ใต้
ผวิหนงั เพอืเพมิ bioavalability76 สามารถนํายาฉีดมารบัประทานได ้ (injectable preparations 
ขนาด 25 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร) ในกรณีเดก็ไมร่บัประทานยาเมด็ หลงัจากทคีวบคุมอาการไดค้วรให้
ยาต่อเนืองไปอกีประมาณ 1 ปี เนืองจากการถอนยาเรว็เกนิไปมกัจะทาํใหอ้าการทางขอ้กาํเรบิและ
การใหย้าซาํอาจไดผ้ลไมเ่ป็นทน่ีาพอใจเหมอืนครงัแรก77  

4. SLE  

4.1  musculoskeletal involvement (arthritis, arthragia, myalgia) 
ไดม้กีารนํา MTX มาใชร้กัษากลุม่อาการปวดขอ้ ขอ้อกัเสบ และกลา้มเนืออกัเสบ ในโรค 

SLE โดยทวัไปจะเรมิใหก้ารรกัษาดว้ยยาแกป้วด (analgesic), ยาตา้นการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด ์
(NSAIDS) ถา้ยงัไมส่ามารถควบคุมอาการไดจ้ะให ้MTX ขนาด 10 – 20 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์พบวา่
MTX มปีระสทิธภิาพในการรกัษาภาวะขอ้อกัเสบจาก SLE78 โดยสามารถบรหิารยาไดท้งัในรปูแบบ
การรบัประทานและโดยการฉีด 
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4.2  cutaneous lupus  
มกีารนํา MTX มาใชร้กัษาผนืผวิหนงัอกัเสบใน SLE (cutaneous lupus) ในรายทดีอืต่อยา 

สเตยีรอยด์79,80 มกัเรมิให ้ MTX ดว้ยขนาด 10 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์ ซงึเพมิขนาดได ้ ทุกๆ 2 - 3 
สปัดาห ์ เมอือาการดขีนึสามารถลดขนาดยาลงอยา่งชา้ๆ การศกึษาโดย Carneiro JR และคณะ ซงึ
เป็นการศกึษาแบบสุม่ปลายปิดมตีวัควบคุม (prospective randomized placebo-controlled trial)81 

ทาํในผูป้ว่ย SLE 41 ราย แบง่เป็น ขอ้อกัเสบ 34 คน, cutaneous lupus 28 คน, lupus nephritis 5 
คน ใช ้MTX ขนาดประมาณ 15 - 20 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์ตดิตามการศกึษาเป็นเวลา 6 เดอืน พบวา่
ขอ้อกัเสบมอีาการดขีนึ 16 รายใน 17 ราย เปรยีบเทยีบกบั 1 ใน 7 รายในกลุม่ทไีดร้บัยาหลอก 
(p<.001) และ กลุม่อาการผนืผวิหนงัอกัเสบ (cutaneous lupus) อาการดขีนึ 9 ใน 12 ราย เทยีบกบั 
0 ใน 16 รายของกลุม่ทไีดร้บัยาหลอก (p<.001) ในชว่ง 3 - 6 เดอืน พบวา่ SLEDAI score ในกลุม่ที
ได ้ MTX จะตาํกวา่ของกลุม่ทไีดร้บัยาหลอก และสามารถลดขนาดของยาสเตยีรอยดล์งไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 50 ในผูป้ว่ย 13 ใน 20 ราย เปรยีบเทยีบกบั 1 ใน 20 รายของกลุม่ทไีดร้บัยาหลอก (p<.001) 
ปจัจุบนั MTX ยงัคงมทีใีชใ้นภาวะทอีาการแสดงของโรคไมรุ่นแรงโดยเฉพาะอาการทางขอ้และผวิหนงั 
ซงึไมต่อบสนองต่อยาตา้นการอกัเสบทไีมใ่ช่สเตยีรอยด,์ ยาตา้นมาลาเรยี และ ยาสเตยีรอยดข์นาดตาํ 

4.3  NPSLE  
สาํหรบัผูป้ว่ย SLE ทมีอีาการทางระบบประสาท(neuropsychiatric lupus erythematosus; 

NPSLE) มรีายงานการใช ้ MTX รกัษาผูป้ว่ย NPSLE 3 ราย (acute transverse myelitis 1 ราย, 
hemiparesis 1 รายและ diffuse cerebral dysfunction 1 ราย) โดยใช ้MTX ขนาด 20 มลิลกิรมั โดยวธิี
ฉีดเขา้ไขสนัหลงั รว่มกบั dexamethasone ขนาด 20 มลิลกิรมัโดยวธิฉีีดเขา้ไขสนัหลงัเชน่กนั ทงั 3 
รายมอีาการทางระบบประสาทดขีนึ82 การศกึษาของ Dong Y และคณะ83 ไดท้าํการศกึษาในผูป้ว่ย 
NPSLE 24 ราย ประกอบดว้ยผูท้มีอีาการทางจติ 5 ราย, organic brain syndrome หรอื หมดสต ิ6 ราย, 
ชกั 5 ราย, เยอืหุม้สมองอกัเสบชนิดปราศจากเชอื (aseptic meningitis) 3 ราย, หลอดเลอืดสมองอุดตนั 
(cerebral infarction) 2 รายและ tranverse myelitis 3 ราย ทงัหมดดอืต่อการรกัษาดว้ยยา prednisolone 
ภายหลงัการฉีด MTX ขนาด 10 - 20 มลิลกิรมั และ dexamethasone 10 - 20 มลิลกิรมัเขา้ไขสนัหลงั 
ผูป้ว่ย 22 ใน 24 รายอาการดขีนึอยา่งมนียัสาํคญั โดย 17 รายใน 22 รายอาการดขีนึภายใน 48 ชวัโมง 
อกี 5 รายตอ้งใชย้าซาํอาการจงึดขีนึ โปรตนีและเมด็เลอืดขาวในนําไขสนัหลงัดขีนีอยา่งมนียัสาํคญั พบ
ผลขา้งเคยีงเกดิขนึชวัคราว ไดแ้ก่ อาการปวดศรีษะ 2 ราย, ไมส่ามารถกลนัปสัสาวะได ้(incontinence) 
1 ราย, และมอีาการชา (paresthesia) ทขีา 1 ราย 

4.4  Lupus nephritis 
 การศกึษาในระยะแรก ไมพ่บประโยชน์ในการใช ้ MTX รกัษาผูป้ว่ย lupus nephritis84 

การศกึษาต่อมาโดย Galarza et al.85 ใช ้ MTX รกัษาผูป้ว่ย SLE 10 รายทมี ี active nephritis ซงึ
ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา prednisolone และ cyclophosphamide ชนิดฉีดเขา้หลอดเลอืดมาก่อน ผูป้ว่ย
กลุม่นีมกีารลดลงของปรมิาณโปรตนีในปสัสาวะ และลดขนาดของ prednisolone ลงได ้ การศกึษา 
Abud-Mendoza et al.86 ในผูป้ว่ย SLE 45 ราย ซงึ 20 คนมอีาการทางไต พบวา่คา่เฉลยีของ SLE 
Disease Activity Index (SLEDAI) ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัจาก 18.0 ไปเป็น 4.0 ภายหลงัการรกัษา
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ดว้ยยา MTX ขนาด 5 - 25 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์จากการตดิตามการรกัษานานกวา่ 2 ปี พบวา่มกีาร
ลดลงของโปรตนีในปสัสาวะจาก 2.31ไปเป็น 0.19 กรมัต่อลติร (p<.01) คา่การทาํงานของไต 
(creatinine clearance) ดขีนี และปรมิาณการใช ้prednisolone ลดลงจาก 35.5 ไปเป็น 6.8 มลิลกิรมั
ต่อวนั อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูทศีกึษาประสทิธภิาพของ MTX ในการรกัษา lupus nephritis ยงัมไีมม่าก
นกัซงึสว่นใหญ่เป็น uncontrolled trials และมคีวามหลากหลายในแงพ่ยาธสิภาพของไต ทาํใหม้กีาร
ตอบสนองต่อยาทแีตกต่างกนัออกไป ดงันนัจงึจาํเป็นตอ้งรอขอ้มลูสนบัสนุนทไีดจ้ากการศกึษาแบบ
สุม่ปลายปิดมตีวัควบคุม (controlled trials) ก่อนพจิารณาใชย้า MTX ในผูป้ว่ย SLE ทมีอีาการทางไต 

5. Psoriatic arthritis 

ผูป้ว่ยขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ นิยมใหก้ารรกัษาดว้ยยาสเตยีรอยดช์นิดทาทมีคีวามแรงปานกลาง 
เพอืควบคุมอาการทางผวิหนงั การใชย้าเพอืควบคมุอาการทางขอ้ในระยะแรกอาจใหย้าตา้นอกัเสบที
ไมใ่ชส่เตยีรอยด์87,88,89 กรณีทยีงัไมส่ามารถควบคุมโรค โดยเฉพาะในรายทยีงัคงมขีอ้อกัเสบจะพจิารณา
ใหย้า DMARDS ไดแ้ก ่ MTX, สารเกลอืทอง, ยาตา้นมาลาเรยี, D-penicillamine, azathioprine แต่ใน
รายทมีอีาการทางผวิหนงัและขอ้อกัเสบอยา่งรนุแรง พบวา่ MTX จะมปีระสทิธภิาพดกีวา่ สารเกลอืทอง
ทใีชฉี้ดเขา้กลา้มถงึ 9 เทา่ (95% CI 1.8; 44.0)90  

6. Ankylosing spondylitis (AS) 

ปจัจุบนัยงัไมม่ขีอ้มลูสนบัสนุนการใช ้ MTX ในการรกัษาโรคขอ้สนัหลงัอกัเสบตดิยดึ (AS) 
เพอืหยดุยงัการดาํเนินโรคทกีระดกูสนัหลงั มขีอ้มลูการใช ้ MTX รว่มกบั anti-TNF (infiximap, 
etanercept) ในการลดอาการอาการปวดของกระดกูสนัหลงั และเพมิประสทิธภิาพในการทาํงานของ
ผูป้ว่ย ภายหลงัจากใหย้านานกวา่ 6 เดอืน91  

7. Vasculitic disorders 

Cutaneous vasculitis of rheumatoid arthritis การศกึษาของ Espinoza LR และคณะ 
ซงึเป็นการศกึษาแบบเปิด (open Study) พบวา่ MTX มปีระสทิธภิาพ ในการใชร้กัษาหลอดเลอืด
อกัเสบในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์92  

Giant cell arteritis พบวา่ prednisolone ในขนาด 40 - 60 มลิลกิรมัต่อวนั แบง่รบัประทาน 
ในชว่ง 1 - 2 สปัดาหแ์รก93 ยงัคงเป็นยาหลกัสาํหรบัใชร้กัษา Giant cell arteritisในกรณีทมีคีวาม
ผดิปกตขิองการมองเหน็รว่มดว้ย อาจพจิารณาให ้pulse methylprednisolone ขนาด 1000 มลิลกิรมั
ต่อวนั เป็นเวลา 3 วนัแทนการรบัประทาน94 สาํหรบับทบาทของ MTX ในการรกัษา Giant cell 
arteritis ยงัเป็นขอ้ถกเถยีงกนัอยู่95,96 โดยมากมกัจะใช ้ MTX เป็นยาเสรมิ ซงึใชก้รณีทผีูป้ว่ยมกีาร
กาํเรบิหลายครงั แมจ้ะลดขนาดของ prednisolone ลงอยา่งชา้ๆ แลว้กต็าม 

Polymyalgia rheumatica การรกัษาหลกัยงัคงเป็นการใชย้าสเตยีรอยด ์ สาํหรบัการใช ้
MTX เสรมิไมพ่บวา่มปีระสทิธภิาพดกีวา่การใชย้าสเตยีรอยดอ์ยา่งเดยีว 

Wegener’s granulomatosis การศกึษาของ Sneller MC และคณะซงึเป็นการศกึษาแบบ
เปิด (open-label study) ไดท้าํการศกึษาการใช ้ MTX ขนาดตาํ รว่มกบัยาสเตยีรอยด ์ ในผูป้ว่ย 
Wegener’s granulomatosis 42 รายซงึวนิิจฉยัจากผลชนิเนือ และมคีวามรุนแรงของโรคทไีมท่าํใหถ้งึ
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แก่ชวีติ (ไดแ้ก่ระดบั serum creatinine > 2.5 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร หรอืเลอืดออกในปอดอยา่ง
เฉียบพลนั) ในจาํนวนนี รอ้ยละ 50 ม ี active glomerulonephritis และผูป้ว่ยรอ้ยละ 62 เคยไดร้บั
ยาสเตยีรอยดห์รอืยากดภมูคิุม้กนัมาก่อนแต่ยงัไมส่ามารถควบคุมโรคได ้หรอืเกดิผลขา้งเคยีงจากการ
ใชย้าดงักลา่ว พบวา่การใชย้า MTX ขนาด 0.15 - 0.3 มลิลกิรมัต่อนําหนกัตวัหนึงกโิลกรมัต่อสปัดาห ์
รว่มกบัยา สเตยีรอยด ์ทาํใหโ้รคสงบไดถ้งึรอ้ยละ 71 หลงัใชย้าเป็นเวลาเฉลยี 4.2 เดอืน แต่มอีตัรา
กาํเรบิของโรคใหมร่อ้ยละ 36 หลงัการใชย้าโดยเฉลยี 29 เดอืน พบผลขา้งเคยีงทสีาํคญั ไดแ้ก่ เกดิ
การตดิเชอืต่อ pneumocystis carinii ในผูป้ว่ย 4 รายซงึในจาํนวนนีเสยีชวีติ 2 ราย97 แต่โอกาสและ
ความเรว็ของการเขา้สูร่ะยะสงบ หรอืระยะเวลาในชว่งโรคสงบ ไมส่มัพนัธก์บัการมหีรอืไมม่ไีตอกัเสบ 

De Groot และคณะ98 ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการใช ้ cyclophosphamide กบั MTX 
เป็นยาตงัตน้เพอืทาํใหโ้รคสงบ ในผูป้ว่ย Wegener’s granulomatosis 100 รายทอีาการไมร่นุแรง 
โดยใช ้MTX ขนาด 15 - 25 มลิลกิรมัต่อสปัดาห ์นาน 12 เดอืนแลว้หยดุยา พบวา่ อตัราการเขา้สู่
ระยะสงบท ี6 เดอืนไมต่่างกนั เมอืตดิตามดทู ี18 เดอืน (6 เดอืนหลงัจากหยุดยา) อตัราการกลบัเป็น
ซาํจะสงูทงั 2 กลุม่ (รอ้ยละ 46.5 ในกลุม่ทไีด ้ cyclophosphamide และรอ้ยละ 69.5 ในกลุม่ทไีด ้
MTX) การศกึษานีสรปุไดว้า่ ใน Wegener’s granulomatosis หรอื microscopic polyangiitis ทมีี
อาการไมร่นุแรงอาจใช ้MTX แทน cyclophosphamide เป็นยาตงัตน้ เพอืใหโ้รคเขา้สูร่ะยะสงบ และ
ควรใหย้าต่อเนืองเกนิ 12 เดอืน เพอืป้องกนัการกลบัเป็นซําในโรค Wegener’s granulomatosis 
หรอื microscopic polyangiitis สว่นในรายทมีอีาการรนุแรง ไดแ้ก่ มคีา่ creatinine มากกวา่ 2.5 
มลิลกิรมัต่อเดซลิติร หรอืมภีาวะเลอืดออกในปอดอยา่งเฉียบพลนั ควรไดร้บั cyclophosphamide 
รว่มกบั glucocorticoid และป้องกนัการกลบัเป็นซาํดว้ย MTX หรอื azathioprine 

Adverse reaction 

::  ผลต่อระบบเลือด 

พบภาวะซดี, ภาวะเกรด็เลอืดตาํไดร้อ้ยละ 5, พบภาวะกดการทาํงานของไขกระดกูอยา่ง
รนุแรง (pancytopenia) รอ้ยละ1.4 และมอีตัราการเสยีชวีติจากภาวะการกดไขกระดกูอยา่งรุนแรง มี
ประมาณรอ้ยละ 17 สาํหรบัปจัจยัเสยีงททีาํใหเ้กดิ pancytopenia ไดแ้ก่มภีาวะไตเสอืม, ผูป้ว่ยททีาํ
การลา้งไต, ผูป้ว่ยทมีรีะดบัไขข่าวในเลอืดตาํ, ไดร้บัยาเกนิขนาด, มภีาวะตดิเชอืแทรกซอ้น และ 
ไดร้บัยาทอีาจมกีารกดไขกระดกูรว่มดว้ย เชน่ Trimetroprim/Sulfamethoxazole99  
 พบวา่กรดโฟลคิ หรอื กรดโฟลนิิค สามารถลดผลขา้งเคยีงของ MTX ต่อระบบเลอืดได ้

::  ผลต่อทางเดินอาหารและลาํไส้  
ผลขา้งเคยีงในระบบทางเดนิอาหาร ไดแ้ก่ ปวดทอ้ง คลนืไส ้เบอือาหาร เป็นผลขา้งเคยีงที

พบไดบ้อ่ยโดยพบถงึรอ้ยละ 20 – 70 ของผูป้ว่ยทไีดร้บัยาภายในปีแรก โดยสมัพนัธก์บัขนาดยาทใีช ้
100 อาการขา้งเคยีงอนืๆทพีบไดแ้ก่ มภีาวะลนิอกัเสบ, เหงอืกอกัเสบ, คออกัเสบ ดงันนัจงึแนะนําให้
หยดุ MTX เมอืมแีผลในเยอืบุชอ่งปากหรอืทอ้งเสยี เพอืป้องกนัการเกดิแผลมากขนึ หรอืจะทาํให้
ลาํไสท้ะลุหรอืเลอืดออกในทางเดนิอาหารได ้ 

พบวา่กรดโฟลคิ ขนาด 1 มลิลกิรมัต่อวนั สามารถป้องกนัการเกดิผลขา้งเคยีงดงักลา่วได ้
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::  ผลต่อตบั  

พบการเพมิขนึของระดบัเอนไซม ์ transaminase อยา่งเฉียบพลนั โดยไมแ่สดงอาการ
ภายในระยะ 1 - 3 วนัแรก ผลจะคงอยูช่วัคราวและไมเ่ป็นตวัทาํนายการเกดิภาวะพษิต่อตบัในระยะ
ต่อมาหรอืระยะยาว พบวา่ภายหลงัการใช ้ MTX เป็นระยะเวลานาน 12 - 18 สปัดาห ์ อาจมคีวาม
ผดิปกตขิองตบัไดร้อ้ยละ 15 ในผูป้ว่ยสะเกด็เงนิ หรอื psoriasis พบวา่มปีจัจยัเสยีงต่อการเกดิภาวะ
ตบัแขง็ไดด้งันี คอื ภาวะอว้น, เบาหวาน, การใช ้MTX ขนาดตาํเป็นประจาํทุกวนั, ขนาดยาโดยรวม
มากกวา่ 1.5 กรมั, ดมืสรุาเรอืรงั นอกจากนีพบวา่ผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิบางรายทเีกดิภาวะ
ตบัแขง็จากการใช ้ MTX อาจจะไมม่กีารเพมิขนึของเอนไซมต์บันํามาก่อนได ้ ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ
รมูาตอยด ์ ความผดิปกตขิองเอนไซมต์บัอาจมสีาเหตุมาจากตวัโรคเองหรอืเป็นผลขา้งเคยีงจากการใช ้
MTX101 การเปลยีนแปลงของชนิเนือทางพยาธวิทิยาทมีลีกัษณะการเพมิขนึของเซลลห์รอืสว่นประกอบ
ของไขมนั-การอกัเสบของบรเิวณ portal รวมถงึการเกดิ cell necrosis แมจ้ะพบในผูป้ว่ยทเีกดิภาวะ
ตบัอกัเสบจาก MTX แต่กอ็าจพบไดใ้นตบัของผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์ยีงัไมเ่คยไดร้บั MTX 
มาก่อนเชน่กนั สว่นการเกดิพงัผดืทตีบั (liver fibrosis) จะพบเฉพาะในผูป้ว่ยทเีกดิผลขา้งเคยีงจาก 
MTX เทา่นนั102  

::  ผลต่อระบบทางเดินหายใจ  
พบ acute interstitial pneumonitis มากทสีดุ โดยพบไดร้อ้ยละ 5 นอกจากนีอาจพบ

interstitial fibrosis, noncardiogenic pulmonary edema, pleuritis/pleural effusion, pulmonary 
nodules103 พบวา่ pulmonary fibrosis และ acute หรอื chronic interstitial pneumonitis จะเกดิขนึใน
ชว่งเวลาใดของการรกัษากไ็ด ้ ดงันนัการตรวจภาพรงัสปีอดเป็นประจาํเพอืการสบืคน้ภาวะดงักลา่วจงึ
ไมจ่าํเป็นและไมส่ามารถบอกลว่งหน้าได ้ ผูป้ว่ยทมีภีาวะ acute interstitial pneumonitis จะมอีาการ
ดงันี คอื ไข ้(พบมากทสีดุ) ไอแหง้ หอบเหนือยมากขนึ เหนือยขณะออกแรงหรอืทาํงาน ภาพรงัสปีอด
มลีกัษณะของ alveolar และ interstitial infiltration pattern พบภาวะพรอ่งออกซเิจนในเลอืด 
(hypoxemia) การสอ่งกลอ้งตรวจทางหลอดลมและการตรวจสารนําลา้งปอด (broncho alveolar 
larvage) ไมช่ว่ยในการวนิิจฉยั แต่มปีระโยชน์ในการสบืคน้การตดิเชอื เมอืสงสยัภาวะ acute 
interstitial pneumonitis ตอ้งหยุดยาและในรายทมีอีาการรนุแรงอาจตอ้งใหย้าสเตยีรอยด ์ และถา้
พสิจูน์ไดว้า่สาเหตุน่าจะเกดิจาก acute interstitial pneumonitis จาํเป็นตอ้งเลกิใช ้ MTX ตลอดไป104 

ปจัจยัเสยีงททีาํใหเ้กดิผลขา้งเคยีงของทางเดนิระบบหายใจไดแ้ก่ อายมุาก เบาหวาน ผูป้ว่ยทเีดมิมี
ภาวะแทรกซอ้นในปอดซงึเกดิจากโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดอ์ยูเ่ดมิ 

::  การติดเชือ 
มรีายงานการเกดิทงัการตดิเชอืทวัไปและการตดิเชอืฉวยโอกาส ทพีบบ่อยสดุคอื การตดิเชอื 

herpe zorter หรอืงสูวดั พบการตดิเชอื PCP ไดไ้มบ่อ่ย105 ซงึตอ้งวนิิจฉยัแยกโรคจากผลขา้งเคยีง
ของ MTX ต่อระบบทางเดนิหายใจ  

::  Nodulosis 
พบไดร้อ้ยละ 8 - 11 ของผูป้่วยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์ใีช ้ MTX106 โดยสมัพนัธก์บัรหสั

พนัธุกรรม HLA - DRB1*0401 และสมัพนัธก์บัการมผีลลบของ rheumatoid factor104 นอกจากนียงั
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พบภาวะดงักลา่วได ้ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดใ์นเดก็ และโรคขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิทใีช ้MTX ลกัษณะ
ทางคลนิิกจะตรวจพบ nodule บอ่ยทสีดุบรเิวณนิว แต่อาจพบไดใ้นอวยัวะอนื เชน่ ปอดและหวัใจ 
พยาธสิภาพเป็น multinucleated giant cells เดน่ เชอืวา่ MTX ทาํใหเ้กดิภาวะ nodulosis ผา่น
ทางการกระตุน้ตวัรบัของ adenosine (adenosine A1 receptor)107 โดยพบวา่ทงั MTX และ 
adenosine A1 agonist สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการรวมตวัของ multinucleated giant cells ภายใน
nodule ซงึกระบวนการดงักล่าวถกูยบัยงัไดด้ว้ยสารตา้น adenosine (adenosine A1 antagonist) 
โดยทวัไปไมม่กีารรกัษาทเีฉพาะเจาะจง เคยมรีายงานวา่กอ้นยุบลง เมอืลดขนาดยา MTX หรอืมกีาร
ใช ้hydroxychoroquine, colchicine, D-penicillamine  

::  ความสมัพนัธต่์อการเกิดเนืองอก 
พบวา่การเกดิมะเรง็ต่อมนําเหลอืง (lymphoma) สมัพนัธก์บัการใช ้MTX โดยมปีจัจยัเสยีงที

สาํคญั ไดแ้ก่ การมขีอ้อกัเสบทรีนุแรง, มปีระวตักิารเกดิมะเรง็ต่อมนําเหลอืงในครอบครวั, การตดิเชอื 
Epstein-Barr virus (EBV)ชนิดไมแ่สดงอาการ, มกีารใชย้ากดภมูคิุม้กนัจาํนวนมาก108 จากการตรวจ
ดว้ยวธิ ีhybridization พบวา่มกีารตดิเชอื EBV ไดร้อ้ยละ 26 ของต่อมนําเหลอืงในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบ
รมูาตอยดห์รอืโรค Sjogren syndrome ทเีป็นมะเรง็ต่อมนําเหลอืง แต่ตรวจไมพ่บหลกัฐานการตดิเชอื 
EBV ในต่อมนําเหลอืงผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์ไีมไ่ดเ้ป็นมะเรง็ดงักลา่ว109 นอกจากนีมรีายงาน
ของมะเรง็ต่อมนําเหลอืงหายไดเ้อง ภายหลงัจากหยุดยา MTX ในผูป้ว่ย 8 ราย108 

::  ผลต่อระบบสืบพนัธุ ์ 
พบวา่ MTX ไมม่ผีลต่ออตัราการเจรญิพนัธข์องผูห้ญงิ พบวา่ในเพศชายอาจจะทาํใหจ้าํนวน

อสจุลิดลง (oligosternia) ความรูส้กึทางเพศลดลง (impotence) ผลขา้งเคยีงนีจะพบใน MTX ขนาดตํา
ซงึใชใ้นผูป้ว่ยโรคผวิหนงัสะเกด็เงนิ (psoriasis) ซงึสามารถกลบัเป็นปกตไิดห้ลงัจากหยุดยา110  

::  การเกิดพิษต่อทารกในครรภ ์
จากขอ้มลูในสตัวท์ดลองพบวา่ MTX ทาํใหต้วัอ่อนในครรภเ์สยีชวีติได ้โดยเฉพาะเมอืใหย้า

ในขนาดสงู111 และยงัทาํใหก้ารเจรญิเตบิโตของทารกในครรภช์า้กวา่ปกต ิการใหย้า MTX ในช่วงหลงั
ของการตงัครรภท์าํใหเ้กดิภาวะผดิปกตขิองกระดกูและ ปากแหวง่เพดานโหวไ่ด ้

ขอ้มลูการใชย้าในมนุษยพ์บวา่ MTX ทาํใหเ้กดิภาวะแทง้บุตรไดแ้ละเคยมกีารนํา MTX มา
ใชใ้นการยตุกิารตงัครรภ ์พบทารกมคีวามผดิปกตขิองรปูหน้า กะโหลกศรีษะ แขนขา ระบบประสาท 
เชน่ ไมม่สีมอง (anencephaly), สมองบวมนํา (hydrocephalus), meningomyelocele สาํหรบัรปูหน้า
และกะโหลกศรีษะมกีารผดิรปูแบบ clover-leaf skull คอืมศีรีษะขนาดใหญ่ ใบหตูาํ ตาโปน รอ่งสนั
จมกูขวา้ง โดยพบมากขนึถา้ขนาดของยาสงูกวา่ 10 มลิลกิรมัต่อสปัดาห์112 อาจพบมกีารกดการ
ทาํงานของไขกระดกู ความผดิปกตขิองปอด และความผดิปกตขิองโครโมโซมได ้ ในรายงานทไีมพ่บ
ความผดิปกตขิองทารก มกัเป็นในรายทไีดร้บัยา MTX ในขนาดตาํและไดร้บักรดโฟลกิรว่มดว้ย113 

อยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยทไีดร้บัยา MTX อยู ่ควรไดร้บัคาํแนะนําใหคุ้มกาํเนิดและถา้ตอ้งการทจีะตงัครรภ์
ตอ้งหยดุยาก่อนอยา่งน้อย 3 - 4 เดอืน113 และระหวา่งนีควรใหก้รดโฟลคิเสรมิ  เพอืป้องกนัการขาด 
โฟเลต อนัจะนําไปสูก่ารเกดิความผดิปกตขิองทารกในครรภ ์ เชน่ neural tube defect สาํหรบัการให้
ยาในผูป้ว่ยทใีหน้มบุตร พบวา่ MTX ถกูขบัออกทางนํานมในปรมิาณน้อย แต่ยาอาจจะสะสมไดใ้น
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ทารกทไีดด้มืมารดาเป็นเวลานาน ดงันนัสมาคมกุมารแพทยแ์หง่สหรฐัอเมรกิาจงึแนะนําใหง้ดการให้
นมบุตรในผูท้ไีดร้บัยานี  เนืองจากยา  MTX  ทอีอกมาทางนํานมอาจก่อใหเ้กดิการกดภมูคิุม้กนั  มี
เมด็เลอืดขาวตํา มผีลต่อการเจรญิเตบิโต รวมถงึอาจจะเป็นสารก่อมะเรง็ไดใ้นอนาคต114 ยานีถูกจดัอยู่
ใน pregnancy category X  

แนวทางการเฝ้าระวงัภาวะตบัทาํงานผดิปกตใินผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์ไีดร้บัยา 
MTX ซงึกาํหนดโดย American College of Rheumatology (ACR) ไดต้พีมิพล์งในวารสาร Arthritis 
Rheumatism ปี 1994115 ดงันี 

::  แนวทางการดแูลเพือลดผลข้างเคียงต่อตบัจากการใช้ MTX  
A. เมือเริมรกัษา 

1. ผูป้ว่ยทุกคนควรไดร้บัการตรวจต่อไปนี 
- ตรวจคา่การทาํงานของตบั (aspartate aminotranferase (AST), alanine 

aminotranferase (ALT), alkaline phosphatase, albumin, bilirubin, 
hepatitis B and C serologic studies) 

- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอนืๆ เชน่ complete blood count และ serum 
creatinine 

2.  การตรวจชนิเนือตบั กระทาํในกรณดีงัต่อไปนี 
- มปีระวตักิารดมืสรุาจดัก่อนหน้าการรกัษา 
- มคีวามผดิปกตขิองค่าการทาํงานของตบั (AST) ซงึคงอยูน่านก่อนการรกัษา 
- มกีารตดิเชอืไวรสัตบัอกัเสบ B และ C ชนิดเรอืรงั 

B. ตรวจ AST, ALT, albumin ซาํ ทกุ 4 - 8 สปัดาห ์
C. ตรวจชินเนือตบัเมือ 

1. เมอืคา่ของ AST เกนิพกิดัสงูสดุของคา่ปกต ิ 5 ใน 9 ครงั ภายใน 12 เดอืน (6 
ใน 12 ครงั ถา้ทาํการตรวจคา่การทาํงานของตบัทุกเดอืน) 

2. มกีารลดลงของ albumin ในเลอืดตาํกวา่ปกต ิ (ในกรณีทคีวบคุมขอ้อกัเสบรมูา
ตอยดไ์ดด้)ี 

D. พิจารณาตามผลของชินเนือ 
1.   Roenigk grade I, II หรอื III A, สามารถให ้MTX และปฏบิตัติามขอ้ B, C1 และ C2 
2.   Roenigk grade III B, IV ใหห้ยดุ MTX  

E. หยดุ MTX ในผูป้ว่ยทมีคีา่ความผดิปกตขิองการทาํงานของตบัตามขอ้ C1 และ C2 

แต่ไมย่นิยอมใหท้าํการตรวจชนิเนือตบั 
ปจัจุบนัแนวทางดงักลา่วมกัไมค่อ่ยไดก้ระทาํในทางเวชปฏบิตั ิ เพราะตอ้งลงทา้ยดว้ยการ

ตรวจชนิเนือตบั ซงึมขีอ้จาํกดัในการทาํ โดยทวัไปมกัหลกีเลยีงทจีะใหย้า MTX ในผูป้ว่ยทมีคีวาม
เสยีงสงู หรอืผูป้่วยทมีคีวามผดิปกตขิองตบัอยูก่่อนแลว้  

กรณีทผีูป้ว่ยมกีารตดิเชอืไวรสัตบัอกัเสบบอียา่งเรอืรงั รว่มกบัตรวจพบ HBeAg หรอืมี
แอนตบิอดต่ีอ HBeAg (anti- HBeAg positive) และมปีรมิาณของไวรสัในเลอืด (viral load) มากกวา่
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หรอืเทา่กบั 20,000 IU /ml ถา้ไมส่ามารถหลกีเลยีงการใช ้MTX ไดค้วรใหก้ารรกัษาไวรสัตบัอกัเสบบี
ดว้ย interferon ก่อนไดร้บัยา MTX  

ในผูป้ว่ยตดิเชอืไวรสัตบัอกัเสบบอียา่งเรอืรงัทตีรวจไมพ่บ HBeAg แต่มแีอนตบิอดต่ีอ 
HBeAg (anti-HBeAg positive) หรอืมเีอนไซมข์องตบั (ALT) อยูใ่นระดบัปกต,ิ มปีรมิาณของไวรสัใน
เลอืด (viral load) น้อยกวา่ 20,000 IU/ml และมรีะดบัของ แอนตบิอดต่ีอ HBcAg ชนิด IgM (anti-HBc 
IgM) มคีา่น้อยกวา่ 0.20 IMx index ควรใหก้ารป้องกนั (Universal precaution) ดว้ยยา Nucleotide 
analogues เชน่ Lamivudine 

ควรเรมิใหก้ารรกัษาหรอืป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบบ ีเป็นเวลา 2 - 4 สปัดาห ์กอ่นใหย้า MTX116 

:: อาการและอาการแสดงจากพิษของ MTX ขนาดสงู 
 พบความผดิปกตขิองเอนไซมต์บัเชน่ AST และ ALT ไดร้อ้ยละ 81, คลนืไสแ้ละอาเจยีน
รอ้ยละ 66, เยอืบุผนงัลาํไสอ้กัเสบรอ้ยละ 33, ผวิหนงัอกัเสบรอ้ยละ 18, เมด็เลอืดขาวตาํรอ้ยละ 11, 
เกรด็เลอืดตาํรอ้ยละ 9, คา่ครอีะตนิินในเลอืดสงูขนึรอ้ยละ 7 รวมถงึความผดิปกตขิองระบบประสาท
สว่นกลาง117 

พบอาการคลนืไสแ้ละอาเจยีนไดน้้อย ในผูท้ไีด ้ MTX ขนาดรกัษาทน้ีอยกวา่ 40 มลิลกิรมั
ต่อตารางเมตร กรณีทไีดร้บัยาในขนาดทมีากกวา่นี อาจพบอาการคลนืไสอ้าเจยีนภายหลงัไดร้บัยา 
2 - 4 ชวัโมง และอาการอาจอยูน่าน 6 - 12 ชวัโมง พษิต่อเยอืบุทางเดนิอาหารซงึมอีาการและ
อาการแสดงคอื เยอืบุในชอ่งปากอกัเสบ ทอ้งเสยี มกัเกดิภายหลงัไดร้บัยาภายใน 1 - 2 สปัดาห ์และ
มอีาการอยูร่าว 4 - 7 วนั นอกจากนียงัพบการเบอือาหาร เลอืดออกจากทางเดนิอาหารและ toxic 
megacolon118 

การกดการทาํงานของไขกระดกูอยา่งรนุแรง (Pancytopenia) มกัเกดิภายใน 2 สปัดาห์
หลงัไดร้บัยาในขนาดสงู แต่มรีายงานการเกดิ pancytopenia ไดแ้มใ้นรายทไีดร้บั MTX เป็นประจาํ
เพอืรกัษาโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดแ์ละขอ้อกัเสบสะเกด็เงนิ119,120 

นอกจากนียงัอาจพบความผดิปกตขิองไต และระบบประสาทรว่มดว้ย 
ปจัจยัเสยีงต่อการเกดิพษิจาก MTX ไดแ้ก่ ภาวะไตบกพรอ่ง, การมสีารนําในชอ่งทอ้งหรอื

ชอ่งเยอืหุม้ปอด third space compartment, การใชย้าตา้นการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด,์ สงูอายุ, 
ภาวะพรอ่งโฟเลต, มกีารตดิเชอืรว่มดว้ย121 

:: การดแูลรกัษาผูป่้วยทีได้รบัยาเกินขนาด 
1. ถา้รบัประทาน MTX สามารถใช ้activated charcoal และ cholestyramineรบัประทาน

ซาํๆ หลายครงัเพอืรบกวน enterohepatic circulation122-125 ทาํใหป้รมิาณยาถกูกาํจดัมากขนึ และ
ชว่ยลดการดดูซมึ วธินีีสามารถลดคา่ครงึชวีติของการกาํจดัยาลงได ้ (elimination half-life) แมจ้ะให ้
MTX โดยทางฉีดเขา้กลา้มหรอืทางหลอดเลอืดกพ็บวา่ไดป้ระโยชน์โดยวธินีี นอกจากนีพบวา่มี
ประโยชน์มากในผูป้ว่ยทมีขีดีจาํกดัในการขบัยาออกทางไต 

2. การใหส้ารนําเกลอืทางหลอดเลอืด รว่มกบัการทาํปสัสาวะใหเ้ป็นดา่งดว้ยสารละลาย       
ไบคารบ์อเนต จะชว่ยป้องกนัภาวะไตวาย โดยพยายามรกัษาความเป็นดา่ง ของปสัสาวะอยูท่ ี7 - 8 
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3. ควรตรวจวดัระดบั MTX ในเลอืดท ี 12, 24, 48 ชวัโมง หลงัไดร้บัยาในขนาดเป็นพษิ
เพอืใชป้รบัปรมิาณการให ้leucovorin ใหส้มัพนัธก์นั  

4. ควรตรวจ CBC ในวนัท ี7, 10, 14 เพราะผลแทรกซอ้นทสีาํคญัไดแ้ก่ เลอืดออกผดิปกต ิ
และภาวะตดิเชอืเป็นวงกวา้ง มกัเกดิในชว่งเวลาดงักลา่ว 

5. ผูป้ว่ยทมีอีาการแสดงจากการระคายเคอืงของเยอืหุม้สมอง หรอืมกีารเปลยีนแปลง
ระดบัการรบัรูค้วรไดร้บัการตรวจ นําไขสนัหลงั และเอก็ซเรยค์อมพวิเตอรข์องสมองเพอืแยกภาวะ
ตดิเชอืออกไปก่อน126 สามารถวดัระดบัของ MTX ในนําไขสนัหลงัเพอืดวูา่ม ี overexposure ของยา
ต่อสมองหรอืไม ่การตรวจสมองดว้ยคลนืแมเ่หลก็ไฟฟ้า (MRI) จะพบวา่ม ี pachymeningeal (dura 
region) จะเพมิสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้า ซงึสมัพนัธก์บัการระคายเคอืงจากสารเคมทีมีต่ีอเยอืหุม้สมอง 
สว่น leukoencephalopathy จะพบการเพมิของสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้าในบรเิวณ white matter127  

6. Antidotes ไดแ้ก่กรดโฟลนิิค (leucovorin, N-5-formyl-tetrahydrofolate) ซงึสามารถ
จาํกดัการเกดิพษิของ MTX ต่อไขกระดกูและทางเดนิอาหารได ้แต่ประสทิธภิาพดงักลา่วกข็นึอยูก่บั
ระยะเวลาในการบรหิารยา และขนาดของกรดโฟลนิิคทใีช ้การให ้ leucovorin จะไดป้ระโยชน์สงูสดุก็
คอืภายใน 1 ชวัโมงหลงัจากไดร้บั MTX ขนาดสงูเขา้สูร่า่งกาย อยา่งไรกต็ามแมเ้ลย 1 ชวัโมงแรกไป 
การให ้leucovorin กย็งัไดป้ระโยชน์ 

โดยทวัไปจะให ้leucovorin ต่อเนือง จนกระทงัระดบัของ MTX ตาํกวา่ 0.01 ไมโครโมลต่อ
ลติร121 เนืองจากการสรา้ง DNA จะมกีารสรา้ง DNA อาจจะมคีวามผดิปกต ิ ไดถ้า้ ระดบัของ MTX 
สงูกวา่นี  

กรดโฟลคิเป็นวติะมนิทลีะลายนําได ้ เมอืถกูดดูซมึเขา้สูร่า่งกายจะมเีอนไซม ์ dihydrofolate 
reductase (DHFR) เปลยีนกรดโฟลกิเป็นกรด tetrahydrofolic ซงึเป็นสารตงัตน้ของอนุพนัธท์มีฤีทธิ
หลายตวั ไดแ้ก่ กรดโฟลนิิค (leucovorin) และ citrovorum factor อนุพนัธเ์หลา่นนัมคีวามสาํคญัต่อ
กระบวนการ metabolism ภายในเซลลโ์ดยเฉพาะการสรา้ง thymidylate และ purine nucleotides ที
จาํเป็นต่อการสงัเคราะห ์DNA128–132 

เมอืบรหิาร MTX ยาจะแยง่กรดโฟลคิจบักบั DHFR ทตีาํแหน่งออกฤทธ ิ สง่ผลใหม้กีาร
ยบัยงั metabolism ของโฟเลต แต่ leucovorin ไมต่อ้งอาศยัเอนไซม ์ DHFR ในการสงัเคราะห ์
thymidylate และ purine nucleotides ดงันนัเมอืมภีาวะเป็นพษิจาก MTX จะทาํให ้DHFR ซงึถกูจบั
โดย MTX ไมส่ามารถเปลยีนกรดโฟลคิ ทใีหเ้ขา้ไปเป็นอนุพนัธท์มีฤีทธไิด ้ดงันนัการให ้ leucovorin 
เพอืกาํจดัพษิของ MTX ขนาดสงูสามารถทาํได ้เรยีกวา่ leucovorin rescue  

ปรมิาณของ leucovorin ทตีอ้งการไดใ้นกรณีไดร้บั MTX เกนิขนาด คอืขนาดเทยีบเทา่กบั 
MTX ทไีดร้บั และเนืองจากประโยชน์สงูสดุทจีะไดร้บั อยูภ่ายใน 1 ชวัโมงแรกภายหลงัสมัผสักบัยา 
ดงันนัควรใช ้leucovorin ในรปูฉีดภายใน 15 - 30 นาทแีต่ไมค่วรเกนิ 160 มลิลกิรมัต่อนาทใีนผูใ้หญ่ 
เนืองจากมแีคลเซยีมเป็นสว่นผสม และควรใหย้าซาํทุก 3 - 6 ชวัโมงจนระดบัของ MTX ในเลอืดน้อย
กวา่ 1 x 10 - 8 โมลต่อลติร ซงึเป็นระดบัตาํสดุทอีาจทาํใหเ้กดิพษิจาก MTX ได ้โดยทวัไปกรณีทไีม่
ทราบขนาดของ MTX ทใีชห้รอืไมส่ามารถตรวจวดัระดบัของ MTX ในเลอืดได ้ นิยมให ้ leucovorin 
ทางเสน้เลอืดในขนาด 100 มลิลกิรมัต่อตารางเมตร ทุก 3 - 6 ชวัโมง จนกวา่ระดบัของ MTX ในเลอืด
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จะตาํกวา่ 1 x 10 - 8 โมลต่อลติร หรอืไมพ่บหลกัฐานของพษิต่อไขกระดกู นอกจากนี leucovorin ยงั
สามารถใหต่้อเนืองทางเสน้เลอืดในขนาด 21 มลิลกิรมัต่อตารางเมตรต่อชวัโมง เป็นเวลา 5 วนั ในบาง 
regimen แนะนําให ้ leucovorin 75 มลิลกิรมัทางเสน้เลอืดภายใน 12 ชวัโมง ตามดว้ย 12 มลิลกิรมั
เขา้กลา้มเนือ ทุก 6 ชวัโมงจาํนวน 4 ครงั133  
 Leucovorin ในรปูแบบฉีด 1 vial จดัทาํเป็นผงขนาด 50, 100 และ 350 มลิลกิรมั เมอืผสม
นํากลนัปรมิาณ 5 มลิลลิติร ใน vial ขนาด 50 มลิลกิรมั และนํากลนัปรมิาณ 10 มลิลลิติร ใน vial 
ขนาด 100 มลิลกิรมั จะไดค้วามเขม้ขน้ของยาเป็น 10 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร และการผสมนํากลนั
ปรมิาณ 17 มลิลลิติร ลงใน vial ขนาด 350 มลิลกิรมั จะไดค้วามเขม้ขน้ของ leucovorin เป็น 20 
มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร 
 การเปลยีนวธิฉีีดเป็นวธิกีารรบัประทานยา จะขนึกบัความสามารถทาํใหร้ะดบัยา leucovorin 
ในเลอืด มปีรมิาณเทยีบเทา่กบัระดบัของ MTX ในเลอืดขณะนนัหรอืไม ่ โดยทวัไปการรบัประทาน 
leucovorin ขนาด 200 มลิลกิรมั จะทาํใหไ้ดร้ะดบัยาในพลาสมาประมาณ 1.82 ไมโครกรมัต่อลติร 
ในขณะท ี leucovorin 200 มลิลกิรมั บรหิารทางเสน้เลอืด จะทาํใหร้ะดบัยาในพลาสมาสงูสดุถงึ 27.1
ไมโครกรมัต่อลติร133 
 ผลแทรกซอ้นในการบรหิารยา leucovorin คอื การเกดิภาวะภมูไิวเกนิ (hypersensitivities 
reaction)134 หรอื มปีฏกิริยิาระหวา่งยากนัชกั เชน่ phenobarbital, phenytoin, primidone135 สง่ผลให ้
leucovorin ขนาดสงู สามารถลดระดบัความทนต่อภาวะชกั (seizure threshold) ได ้

7. กรณีทยีงัมกีารกดไขกระดกูจะยงัคงให ้ leucovorin ต่อ แม ้MTX จะอยูใ่นระดบัทตีรวจ
ไมพ่บกต็าม136  

8. ยาอนืทอีาจใชเ้พอืยบัยงัพษิของ MTX ไดแ้ก่ 
8.1 Thymidine ซงึเรยีกวา่ Thymidylate salvage137,138 โดยท ีthimidine จะถกูเปลยีน 

ไปเป็น thimidine triphosphate โดยเอนไซมท์ไีมถ่กูยบัยงัโดย thimidine kinase 
ทาํใหก้ารสงัเคราะห ์DNA สามารถดาํเนินต่อไป แต่ประสทิธภิาพของ thymidine 
ยงัไมเ่ทยีบเทา่ของ leucovorin ในการตา้นฤทธ ิ MTX ขนาดทใีชค้อื 8 กรมัต่อ
ตารางเมตร บรหิารใหท้างหลอดเลอืด และมกัใชร้ว่มกบั leucovorin และ 
carboxypeptidase ในกรณีทมีรีะดบัยา MTX ระดบัสงูในเลอืด รว่มกบัเกดิพษิที
รนุแรง เชน่ เกรด็เลอืดตาํ, เมด็เลอืดขาวตาํ, ตบัและไตอกัเสบ เป็นตน้138,139  

8.2  Carboxypeptidase G2 (CPDG2) เป็นยาตา้นฤทธขิอง MTX โดยจบักบั terminal 
glutamate140 ทาํให ้ MTX ไมอ่อกฤทธ ิ CPDG2 ผลติจากเอนไซมข์องแบคทเีรยี 
(pseudomonas) ซงึผูป้ว่ยสามารถทนต่อยาไดด้ี140-142 ยาไมส่ามารถเขา้สูเ่ซลลไ์ด้
จงึอาจตอ้งใชคู้่กบั leucovolin และ thymidine ขนาดทใีช ้คอื 50 ยนิูตต่อกโิลกรมั 
โดยบรหิารทางหลอดเลอืด และสามารถใหซ้าํไดถ้า้ระดบั MTX ในเลอืดสงูกวา่ 1 
ไมโครโมลต่อลติร ขอ้บง่ชใีนการใชย้าคอื ภาวะทมีรีะดบั MTX ในเลอืดมากกวา่ 
10 ไมโครโมลต่อลติร ทยีงัคงสงูอยูภ่ายหลงั 42 ชวัโมงหลงัสมัผสักบั MTX ใน
ระดบัเป็นพษิ 
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9. Extracorporeal elimination การกาํจดั MTX ในผูท้มีกีารทาํงานของไตปกต ิมคีา่ประมาณ 
180 มลิลลิติรต่อนาท ีสว่นการกาํจดัยาโดยวธิอีนืๆ สามารถกําจดัยาไดแ้ตกต่างกนัออกไปคอื  

• การฟอกเลอืด (hemodialysis) สามารถกาํจดั MTX ไดป้ระมาณ 38 มลิลลิติรต่อนาท ี
• วธิลีา้งไตผา่นทางหน้าทอ้ง มคีวามเรว็ในการกาํจดัยาได ้5 มลิลลิติรต่อนาที143  
• continuous venovenous hemodiafiltration กาํจดัยาได ้0.28 - 24 มลิลลิติรต่อนาท ี
• การทาํ charcoal hemoperfusion สามารถขบั MTX ออกไดม้ากกวา่รอ้ยละ 50 ใน

ผูป้ว่ยไตบกพรอ่งทเีกดิระหวา่งการใช ้ MTX ขนาดสงู144 และพบวา่การฟอกเลอืด 
(hemodialysis) หรอื hemoperfusion อยา่งต่อเนืองสามารถลดคา่ครงึชวีติในการ
กาํจดัยา (elimination half-life) จาก 75 ชวัโมงเป็น 7.6 ชวัโมง 

วธิ ี plasma exchange ไมนิ่ยมกระทาํเนืองจากยามกีารจบักบัโปรตนีในเลอืดคอ่นขา้งตาํ 
ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการกาํจดัยาดว้ยวธินีีมจีาํกดั 

10. Granulocyte Colony-Stimulating Factor ในผูป้ว่ยทไีด ้MTX ขนาดเป็นพษิและเกดิการ
กดไขกระดกูอยา่งรนุแรง (pancytopenia)145 โดยทวัไปถา้ยงัพบ promyelocytes และ myelocytes 
ในไขกระดกูแสดงวา่ เมด็เลอืดขาวมกัจะคอ่ยๆ ดขีนีเองภายใน 4 - 7 วนัหลงัจากไดร้บั MTX เพยีง
ครงัเดยีว146 แต่ถา้การสรา้งเมด็เลอืดขาวถกูกดไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ระดบัของเมด็เลอืดขาวในกระแส
โลหติจะยงัไมม่กีารฟืนตวั อยา่งน้อย 14 วนั สามารถใชไ้ดท้งั G-CSF และ GM-CSF ผลขา้งเคยีง
อาจพบมปีวดกระดกู, ปวดกลา้มเนือ, ไข,้ และเยอืหุม้หวัใจอกัเสบ (pericarditis) 

ถา้มภีาวะซดีอยา่งรนุแรง มกัไมค่อ่ยตอบสนองต่อการรกัษาดว้ย GM-CSF เพยีงอยา่งเดยีว 
อาจตอ้งใช ้hematopoietic growth factor ชนิดอนืๆ เชน่ erythropoietin (EPO) รว่มดว้ย 

::  ปฏิกิริยาต่อกนัระหว่างยา (Drug interaction)19 
1. Protein-bound Drugs and Weak Organic Acids เนืองจาก MTX สามารถจบักบัโปรตนี

ในซรีมัไดบ้างสว่น ยาซงึแยง่ MTX จบักบัโปรตนี เชน่ salicylates, sulfonamides, sulfonylureas, 
phenytoin, phenylbutazone, tetracyclines, chloramphenicol, and aminobenzoic acid ทาํให ้
MTX อสิระในกระแสเลอืดเพมิขนึ จงึทาํใหเ้พมิโอกาสการเกดิพษิจาก MTX ดงันนัควรใชย้าในกลุม่นี
อยา่งระมดัระวงัในผูป้ว่ยทไีด ้MTX อยูเ่ดมิ 

ยาซงึอยูใ่นกลุม่ของ weak organic acids เชน่ salicylates อาจแยง่ทขีบั MTX ออกทางไต 
จงึเพมิระดบัยาในกระแสเลอืดไดด้ว้ย 

2. ยาตา้นการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยด ์จะยบัยงัการสรา้ง prostaglandin ทไีต ทาํใหเ้ลอืด
ไปเลยีงไตลดลงรว่มกบัมกีารแยง่ทกีารขบั MTX ออกทางไต ดงันนัจะเพมิระดบั MTX ใหส้งูขนึและ
คงอยูเ่ป็นเวลานาน ดงันนัควรหลกีเลยีงการใชย้าตา้นการอกัเสบทไีมใ่ชส่เตยีรอยดร์ว่มกบั MTX ใน
ขนาดสงู แต่สามารถใชร้ว่มกนัได ้ถา้ขนาดของ MTX ทใีชไ้มเ่กนิ 5 - 15 มลิลกิรมัต่อสปัดาหซ์งึเป็น
ขนาดทใีชก้บัโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์แต่การใชใ้นโรคขอ้อกัเสบจากสะเกด็เงนิอาจตอ้งการ MTX ใน
ขนาดสงูกวา่ จงึมโีอกาสเกดิพษิจาก MTX ไดม้ากกวา่ 

3. เพนนิซลินิ สามารถยบัยงัการขบั MTX ออกทาง renal tubule จงึมรีายงานการเกดิพษิ 
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ต่อทางเดนิอาหาร และ ระบบเลอืดจาก MTX ขนาดตาํและสงู เมอืใชร้ว่มกบัเพนนิซลินิ ดงันนัจงึควร
ใชย้าทงั 2 รว่มกนัอยา่งระมดัระวงั 

4. ยาอนืๆ  
• Pyrimethamine เป็นยาทมีฤีทธทิางเภสชัวทิยา เหมอืนกบั MTX จงึไมค่วรใชร้ว่มกนั 
• Co-trimoxazole จะมตีวัยา sulfonamides ซงึแยง่ทจีบักบั MTX ทาํใหเ้พมิระดบั

ของ MTX อสิระในเลอืด 
• Live attenuated vaccine ควรหลกีเลยีงโดยเฉพาะวคัซนีป้องกนัไขท้รพษิ 

การใชย้าอนืๆ ทอีาจสง่ผลต่อตบั เชน่ retinoids, azathioprine, sulfazalazine เมอืใชร้ว่มกบั 
MTX อาจมโีอกาสทาํใหเ้กดิพษิต่อตบัเพมิขนึ จงึควรตดิตามดกูารทาํงานของตบัอยา่งใกลช้ดิ 

MTX สามารถทาํใหล้ดการกาํจดัยาบางชนิด เชน่ theophylline ดงันนัถา้มกีารใชย้ารว่มกนั 
อาจตอ้งตรวจวดัระดบัของ theophylline เป็นระยะ 

กลา่วโดยสรปุ แมว้า่ MTX จะเป็นยาซงึมกีารใชใ้นทางคลนิิก มาเป็นเวลานานแลว้กต็าม 
แต่ยงัจาํเป็นตอ้งมกีารศกึษาเพมิเตมิ เพอืนําขอ้มลูทไีดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัโรค และภาวะต่างๆ ใน
สาขาวชิาโรคขอ้และรมูาตซิมั อกีทงัยงัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใหค้วามรูแ้ก่บุคคลากรทางการแพทย ์
ในดา้นการใชย้า และ การแกป้ญัหาอนัเป็นผลแทรกซอ้นของ MTX โดยตรง เพอืประโยชน์สงูสดุทจีะ
เกดิกบัผูป้ว่ยต่อไปในอนาคต  
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บทบาทของเซลล ์T helper 17 ในโรครมูาติก 
(The Role of T Helper 17 Cells in Rheumatic Disease) 

ดวงกมล  ผดงุวิทยว์ฒันา * 

บญุจริง  ศิริไพฑูรย ์** 
ปริฉัตร  เอืออารีวงศา *** 

บทคดัย่อ 

เซลล ์Th17 เป็นกลุม่ยอ่ยของ T-helper cells พฒันามาจาก naïve CD4+ T cells ทาํหน้าที
สรา้ง interleukin 17 (IL-17) ปจัจุบนั Th17 ไดร้บัความสนใจอยา่งมากและมบีทบาทสาํคญัในการเกดิ
การอกัเสบและพยาธกิาํเนิดของโรครมูาตกิหลายโรค  เชน่  โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์  โรคขอ้อกัเสบ 
รแีอคทฟี โรคขอ้สนัหลงัอกัเสบตดิยดึ โรคผนืสะเกด็เงนิ โรคลปูสั โรคผวิหนงัแขง็ โรคกลา้มเนืออกัเสบ 
และโรคขอ้เสอืม ถงึแมว้า่ยงัไมม่กีารคดิคน้ยาหรอืสารชวีภาพ ทมีผีลยบัยงั Th17โดยตรง แต่เซลล ์
Th17 น่าจะเป็นเป้าหมายสาํคญัในการรกัษาโรคกลุม่นีต่อไปในอนาคต 

บทนํา 

CD4+T cells มบีทบาทสาํคญัในการตอบสนองทางภมูติา้นทานทุตยิภมู ิ(adaptive immunity) 
โดยเฉพาะ T-helper cells กลุม่ต่างๆ ซงึพฒันามาจาก naïve CD4+ T cells (Th0) โดยการกระตุน้
จากไซโตคายน์ทแีตกต่างกนั1 ในปี ค.ศ.1986 Mossman และคณะ ไดร้ายงานวา่ T-helper cells 
แบง่เป็น 2 กลุม่ยอ่ยทรีูจ้กักนัดคีอื T-helper1 cells (Th1) และ T-helper2 cells (Th2) 2 Th1 พฒันา
มาจาก Th0 โดยการกระตุน้ของ interleukin 12 (IL-12) ผา่น transcription factors ชอื signal 
transducer and activator of transcription (STAT)-4 ทาํใหเ้กดิการเพมิขนึของ Interferon gamma 
(IFN-γ) และก่อใหเ้กดิการกระตุน้ของ IFN-γ ผา่น transcription factors ชอื STAT-1 และทาํใหม้ี
การแสดงออกของ box protein expressed in T cells (T-bet) ทาํให ้Th0 มกีารพฒันาไปเป็น Th1 
(รปูท ี1) ซงึมคีวามสาํคญัในการสรา้งภมูติา้นทานทอีาศยัเซลล ์(cell mediated immunity)4,5 สาํหรบั 
Th2 cells มกีารพฒันาจากการกระตุน้ของ interleukin 4 (IL-4) ผา่น STAT-6 และ GATA-binding 
protein 3 (GATA-3) ทาํให ้Th0 มกีารพฒันาไปเป็น Th2 (รปูท ี1) Th2 สรา้ง IL-4, IL-5 และ IL-13 

 
* พ.บ. เฟลโลว ์หน่วยวชิาโรคขอ้และรมูาตสิซมั ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
** พ.บ. อาจารย ์หน่วยวชิาโรคขอ้และรมูาตสิซมั ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
*** พ.บ. อาจารย ์หน่วยวชิาโรคขอ้และรมูาตสิซมั ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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มคีวามสาํคญัในการสรา้งภมูติา้นทานทอีาศยัแอนตบิอด ี (humoral-mediated immunity) ต่อตา้นการ
ตดิเชอืพยาธแิละทาํใหเ้กดิโรคภมูแิพ้6,7,8,9 

ในปจัจุบนัพบวา่มกีลุม่ยอ่ยของ T-helper cells อนืๆ อกีสองกลุม่ไดแ้ก่ Regulatory T cells 
(Treg) และ T-helper 17 cells (Th17) Treg เกดิจาก Th0 ถกูกระตุน้โดย TGF-β และ IL-2 ผา่น 
transcription factor ชอื forkhead box P3 (FoxP3) ทาํใหม้กีารพฒันาไปเป็น Treg สามารถสรา้ง 
IL-10 และ TGF-β ซงึทาํหน้าทกีดการอกัเสบ10 ดงันนั Treg จงึมคีวามสาํคญัในการกดภมูติา้นทาน
และป้องกนัการเกดิภาวะภมูติา้นทานต่อตา้นตนเอง 

T-helper cells แต่ละกลุม่ยอ่ยมคีวามสาํคญัในการเกดิการอกัเสบและโรคภมูติา้นทานต่อตา้น
ตนเองแตกต่างกนั สาํหรบัเซลล ์ Th17 ซงึเป็น T cell ทสีรา้ง IL-17 เป็นหลกั พบวา่มบีทบาทไม่
เพยีงแต่ต่อตา้นการตดิเชอืแบคทเีรยีนอกเซลลเ์ทา่นนั ยงัมคีวามสาํคญัมากขนึเรอืยๆ ในพยาธกิาํเนิด
โรคภมูติา้นทานต่อตา้นตนเองและโรคมะเรง็ในปจัจุบนั 

บทความนีมวีตัถุประสงคเ์พอืทบทวนความเป็นมา บทบาทและความสาํคญัของ Th17 ใน
ภาวะภมูติา้นทานตนเอง ทเีป็นกลุม่โรครมูาตกิเพอืเป็นพนืฐานความเขา้ใจและนําไปสูก่ารคดิคน้ การ
รกัษาโรคกลุม่นีโดยใช ้Th17 เป็นเป้าหมายในอนาคตต่อไป 

 
TH=T helper cells; IL=Interleukin; TGF-β1=Transforming growth factor-β1; IFN-γ =Interferon 
gamma; GATA-3=GATA-binding protein 3; STAT=signal transducer and activator of transcription; 
T-bet=box protein expressed in T cells; Foxp3=forkhead box P3; TNF-α=tumor necrosis 
factor alpha 

รปูที 1   แสดงการพฒันาของ T-helper cells กลุ่มต่างๆ (ดดัแปลงจาก Tato C และคณะ)3 

การค้นพบเซลล ์T-helper 17  

 เป็นททีราบกนัดวีา่ IL-17 สรา้งมาจาก CD4+T cells11,12,13 การคน้พบ T-helper 17 cells 
เรมิจากแบบจาํลองในสตัวท์ดลองทเีป็น EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) และ 
CIA (collagen-induced arthritis) พบวา่เกยีวขอ้งกบั IL-12 ซงึเป็นไซโตคายน์ทสีาํคญัในการพฒันา
ของ Th1cells ดงัทกีลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ โดย IL-12 ประกอบดว้ยกลุม่ยอ่ยไดแ้ก่ IL-12p35 และ IL-
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12p40 และมสีมาชกิในตระกลูคอื IL-23 ซงึมกีารแสดงออกสมัพนัธก์บั IL-12p40 โดย IL-23 
ประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ IL-23p19 และ IL-23p40 จากการศกึษาในสตัวท์ดลองพบวา่สตัวท์ดลอง
ทขีาดไซโตคายน์ IL-23p19 ไมเ่กดิโรค EAE และ CIA แต่สตัวท์ดลองทขีาดไซโตคายน์ IL-12p35 
สามารถเกดิโรค EAE และ CIA ได ้นอกจากนนัสตัวท์ดลองทเีป็นโรค EAE และขาดไซโตคายน์ IL-
23p19 มกีารลดลงของ CD4+T cells ทสีรา้งไซโตคายน์ IL-17 แต่มจีาํนวน Th1 ปกติ14,15 ต่อมามี
การศกึษาพบวา่ไซโตคายน์ IL-23 สามารถกระตุน้ T cells ใหส้รา้ง IL-17 ได้15 และตรวจพบไซโตคายน์ 
IL-17 ในโรคทางภมูคิุม้กนัหลายโรคเชน่ โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์รวมถงึโรค EAE ดว้ย17,18 จงึมคีวาม
เป็นไปไดท้ไีซโตคายน์ IL-23 และ IL-17 มคีวามสมัพนัธก์นัในการเกดิการอกัเสบ นอกจากนนัยงัมี
การศกึษาในสตัวท์ดลองทเีป็นโรค EAE พบวา่ CD4+Tcells ทถีกูกระตุน้ดว้ย IL-23 สามารถสรา้ง IL-
17, IL-17F, IL-6 และ TNF-α และมกีารแสดงออกของยนีทแีตกต่างกบั Th1 ทถีกูกระตุน้ดว้ย IL-1219  

การคน้พบทงัหมดทกีลา่วในขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่มคีวามเป็นไปไดท้มี ีT-helper cells อกี
ชนิดคอื Th17 ทตีอบสนองต่อการกระตุน้โดย IL-23 และไมไ่ดท้าํหน้าทสีรา้ง IFN-γ แต่ทาํหน้าที
สรา้ง IL-17, IL-17F, IL-6 และ TNF-α และมบีทบาทในการเกดิการอกัเสบและเกดิภาวะภมูติา้นทาน
ต่อตา้นตนเอง  

การพฒันาของเซลล ์T-helper 17 (Th17 cells differentiation) 

Th17 พฒันามาจาก Th0 เชน่เดยีวกบั Th1, Th2 และ Treg ไซโตคายน์ทกีระตุน้การพฒันา
ของ Th17 ไดแ้ก่ IL-6, IL-21, TGF-β และ IL-23  
 การพฒันาของ Th17 แบง่เป็น 3 ขนัตอนคอื Differentiation, Amplification และ Stabilization 
(รปูท ี2) โดย IL-6 เป็นไซโตคายน์ทสีาํคญัในการกระตุน้การพฒันาของ Th0 ไปเป็น Th17 สาํหรบั 
IL-21 เป็นสมาชกิในตระกลู IL-2 โดย IL-21 ทาํงานรว่มกบั TGF-β ทาํใหม้กีารพฒันา Th17 ใน
สตัวท์ดลอง21 และ Natural killer cells (NK cells) สามารถสรา้ง IL-21 เพอืชว่ยในการพฒันาของ 
Th17 cells ในภาวะทขีาดการกระตุน้จาก IL-621,22 แต่ในมนุษยก์ลบัพบวา่ TGF-β ลดการพฒันาของ 
Th1723,24 ทงั IL-6 และ IL-21 สามารถชกันําใหเ้กดิการแสดงออกของ IL-23 receptor ทอียูบ่น 
Th1725 โดย IL-23 ทสีรา้งจาก dendritic cells ทาํใหเ้กดิการพฒันาของ Th17 อยา่งต่อเนืองและ
สมบรูณ์21,25 ไซโตคายน์ทกีลา่วขา้งตน้ IL-6, IL-21 และ IL-23 รว่มกนักระตุน้การแสดงออกของ 
transcription factor ชอื STAT-3 ซงึ STAT-3 จะไปกระตุน้ transcription factor อกีชนิดคอื retinoic 
acid-related orphan receptor (RORγt) ทาํใหเ้กดิการพฒันาของ Th17 cells อยา่งสมบรูณ์และ
สรา้งไซโตคายน์ทกี่อการอกัเสบต่อไป เชน่ IL-17, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-22, IL-26 ฯลฯ การ
พฒันาของ Th17 สามารถถกูยบัยงัไดโ้ดย IL-4 และ IFN-γ โดยยบัยงัการทาํงานของ STAT-3 (ดงั
รปูท ี1) 
 กลา่วโดยสรปุการพฒันาของ Th0 ไปเป็น Th17 ตอ้งอาศยัไซโตคายน์หลายชนิดทมีา
กระตุน้ โดยเป็นไซโตคายน์ทสีรา้งมาจาก antigen presenting cells และตอ้งอาศยัการทาํงาน
รว่มกนัของไซโตคายน์เพอืใหเ้กดิการพฒันาของ Th17 
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TGF-β =Transforming growth factor-β; IL=interleukin; IL-21R=interleukin-21 receptor; IL-
23R=interleukin-23 receptor; ROR- γt=retinoic acid-related orphan receptor gamma t; ROR-
α=retinoic acid-related orphan receptor alpha; STAT-3= signal transducer and activator of 
transcription-3 

รปูที 2   แสดงการพฒันาของ Th17 cells20 

 
แสดงการกระตุน้ Naïve T cells โดย TGF-β, IL-6 และ IL-21 ทาํใหเ้กดิการ differentiation 

ของ Th17 ในขนัตอน amplification IL-21 ทสีรา้งจาก Th17 ทาํหน้าทเีป็นไซโตคายน์ทกีระตุน้
ตวัเองโดย IL-21 จบักบัตวัรบัทผีวิเซลล ์ Th17 (IL-21R) นอกจากนนั IL-21 ยงัสามารถชกันําตวัรบั
ของ IL-23 (IL-23R) ใหต้อบสนองต่อ IL-23 และ IL-23 มคีวามสาํคญัในขนัตอน stabilization โดย
ทาํหน้าทกีระตุน้ Th17 สรา้ง IL-17A, IL-17F และ IL-22 

ไซโตคายน์ Interleukin 17 (IL-17) 

Interleukin 17 (IL-17) ถกูกลา่วถงึครงัแรกในปี ค.ศ.1993 โดยการศกึษาในสตัวท์ดลอง
และรูจ้กักนัในชอื CTLA-8 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8)26 IL-17 มสีมาชกิใน
ตระกลู 6 ชนิดคอื IL-17A ถงึ IL-17F พบวา่ไซโตคายน์ 2 ชนิดในตระกลูทมีปีระสทิธภิาพในการก่อ
การอกัเสบคอื IL-17A และ IL-17F27,28 ในชว่งแรกเชอืวา่ IL-17 ถกูสรา้งมาจาก CD4+T-cells 
เทา่นนัแต่จากการศกึษาพบวา่มเีซลลห์ลายชนิดทสีามารถสรา้ง IL-17 ไดแ้ก่ γδ T cells, CD8+ 
memory T-cells, eosinophils, neutrophils และ monocytes แต่อยา่งไรกต็าม CD4+ T-cells 
(Th17) ยงัคงมคีวามโดดเดน่ทสีดุในการสรา้ง IL-1729,30,31 IL-17 มบีทบาทสาํคญัในการก่อการ
อกัเสบโดยผา่นหลายกลไก (รปูท ี3)  

1. กระตุน้การสรา้งไซโตคายน์ก่อการอกัเสบ (proinflammatory cytokines) ไดแ้ก่ IL-6, 
nitric oxide และ PGE2 (prostaglandin E2)33,34  

2. ทาํงานรว่มกบัไซโตคายน์ทกี่อใหเ้กดิการอกัเสบอนืๆ ไดแ้ก่ IL-1β, TNF-α, IFN-γ 
และ CD40 ligand โดยชกันําใหม้กีารแสดงออกของไซโตคายน์และการตอบสนองการ
อกัเสบ35,36,37 

3. ทาํหน้าทใีนการกระตุน้ IL-8, MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) และ 
Gro-α (growth-related protein-α) ชกันําให ้ neutrophils และ monocytes มายงั
บรเิวณทมีกีารอกัเสบ38 นอกจากนนัมบีทบาทเป็นตวักลางระหวา่งการตอบสนองทาง
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ภมูติา้นทานปฐมภมู ิ (innate immune response) และการตอบสนองทางภูมติา้นทาน
ทุตยิภมู ิ (adaptive immune response) โดยชกันํา costimulatory molecules ชอื 
ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1) ใหม้กีารกระตุน้ T-lymphocyte38,39  

4. เพมิการสรา้ง hematopoietic growth factors เชน่ G-CSF (granulocyte-colony 
stimulating factor) และ GM-CSF (granulocyte-macrophage-colony stimulating 
factor) ซงึสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาของเมด็เลอืดขาว40,41  

5. ชกันํา neutrophils และ monocytes มาบรเิวณทมีกีารอกัเสบเพอืชว่ยป้องกนัและ
ต่อตา้นเชอืแบคทเีรยีแกรมลบ (Klebsiella pneumoniae)42,43 เชอืวณัโรค (Mycobacterium 
tuberculosis)41 เชอืพซีพี ี(Pneumocystis carinii)45 และเชอืรา (Candida albicans)46 

IL-17 ทสีรา้งจาก Th17 มบีทบาทสาํคญัในการเกดิการอกัเสบและเกดิโรคทางภมูคิุม้กนั
หลายโรค การศกึษาในสตัวท์ดลองพบวา่ Th17 มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรค EAE และ CIA ดงัที
กลา่วไวข้า้งตน้ การศกึษาในมนุษยพ์บวา่ Th17 มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรคทางภมูคิุม้กนัเชน่ 
โรคผนืสะเกด็เงนิ (psoriasis)47 Inflammatory Bowel disease (Crohn’s disease และ ulcerative 
colitis)48,49 Autoimmune uveitis and scleritis50 Multiple sclerosis51 สาํหรบัความสมัพนัธแ์ละบทบาท
ของ Th17 cells ในโรครมูาตกิ เป็นทน่ีาสนใจอยา่งมากในปจัจบุนัซงึจะกลา่วในรายละเอยีดต่อไป 
 

 

IL-1β =interleukin-1 beta; IL-6=interleukin-6; IL-8=interleukin-8; IL-17=interleukin-17; PGE2= 
prostaglandin E2; NO=nitric oxide; TNF-α=tumor necrosis factor alpha; IFN-γ= Interferon 
gamma; CD40L=CD40 ligand; MCP-1=monocyte chemoattractant protein-1; Gro-α=growth-
related protein-α; ICAM-1=intracellular adhesion molecule-1; G-CSF= granulocyte-colony 
stimulating factor; GM-CSF=granulocyte-macrophage-colony stimulating factor 

รปูที 3   การก่อการอกัเสบโดย IL-1732 
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บทบาทของเซลล ์T helper 17 ในโรครมูาติก 

::  โรคข้ออกัเสบรมูาตอยด ์(Rheumatoid arthritis) 

โรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดเ์ป็นโรคภูมติา้นทานต่อตา้นตนเอง ททีาํใหเ้กดิการอกัเสบเรอืรงั
ของเยอืบุขอ้และมกีารทาํลายกระดูกอ่อนผวิขอ้และกระดูกรอบๆ ขอ้ ก่อนหน้านีเชอืว่า IFN-γ ที
สรา้งจาก Th1 มบีทบาทสาํคญัในพยาธกิาํเนิดของโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดแ์ละ CIA ในหนูทดลอง
แต่ในการศกึษาในสตัวท์ดลองต่อมาพบว่าหนูทดลองทขีาด IL-23 (IL-23p19 deficiency) ไมเ่กดิ
โรคขอ้อกัเสบโดยการกระตุน้ดว้ยสารคอลลาเจน ซงึ IL-23 เป็นไซโตคายน์ทสีาํคญัในการพฒันา 
Th17 ในขณะทหีนูทดลองทขีาด IL-12 (IL-12p35 deficiency) สามารถเกดิโรคขอ้อกัเสบโดยการ
กระตุน้ดว้ยสารคอลลาเจนได ้ซงึ IL-12 เป็นไซโตคายน์ทสีาํคญัในการพฒันา Th115 นอกจากนียงัพบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง IFN-γ และ Th17 โดยหนูทดลองทขีาด IFN-γ มรีะดบัของ IL-17 สงูขนึ52,53 
ดงันนั IFN-γ จงึมบีทบาทในการป้องกนัการเกดิโรคขอ้อกัเสบโดยการยบัยงัการพฒันาของ Th17 
นอกจากนนัการศกึษาในหนูทดลองทขีาดยนีในการสรา้ง IL-17 (IL-17 knockout mice) มกีารเกดิขอ้
อกัเสบลดลง54 หนูทดลองทเีป็น CIA เมอืไดร้บั Antibody ต่อ IL-17 หรอื IL-17 receptor มกีารลดลง
ของขอ้อกัเสบ การทาํลายกระดกูอ่อนผวิขอ้และกระดกูบรเิวณขอ้ลดลง55,56 สาํหรบัหนูทดลองทไีมม่ ี
IL-17 receptor (IL-17 receptor knockout mice) มกีารแสดงออกของไซโตคายน์ทเีกยีวขอ้งกบัการ
อกัเสบ ไดแ้ก่ IL-1 และเอนไซม ์Matrix metalloproteinases (MMP) 3, 9 และ 13 ในนําไขขอ้ลดลง 
และมกีารทาํลายกระดกูอ่อนผวิขอ้ลดลง57,58  

สาํหรบัการศกึษาบทบาทการก่อขอ้อกัเสบโดย IL-17 ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดพ์บวา่ IL-17 
เพมิขนึในเลอืด นําไขขอ้และเยอืบุขอ้ของผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์และ IL-17 สามารถกระตุน้ให ้
T lymphocytes มกีารแบง่ตวัโดยตรวจพบ IL-17 ในเยอืบุขอ้บรเิวณทมี ี T lymphocytes ปรมิาณ
มาก59,60 เมอืนําเยอืบุขอ้ของมนุษยม์าเพาะเลยีงในหลอดทดลองพบวา่ เยอืบุขอ้ของผูป้ว่ยโรคขอ้
อกัเสบรมูาตอยดส์ามารถสรา้ง IL-17 ไดเ้อง60 IL-17 สามารถกระตุน้เซลล ์macrophage ใหส้รา้ง IL-1β 
และ TNF-α61 กระตุน้เซลล ์ fibroblast-like synoviocytes ใหส้รา้ง IL-1β, IL-6, IL-8 และ IL-23 ซงึ
ไซโตคายน์เหลา่นีสง่เสรมิการอกัเสบของขอ้ ในขณะท ี IL-23 มบีทบาทในการพฒันาของ Th17 
นอกจากนี IL-17 ยงักระตุน้ fibroblast, chondrocytes, osteoclasts ใหห้ลงั chemokines เชน่ 
CXCL-1, CXCL-5, CXCL-8, CCL-2 และ CCL-20 ซงึทาํหน้าทชีกันํา T cells, B cells, monocytes 
และ neutrophils มาบรเิวณทมีกีารอกัเสบ62 นอกจากนนั IL-17 กระตุน้เซลลเ์ยอืบุขอ้สรา้ง granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), prostaglandin E2 (PGE2)33 IL-17 ยงักระตุน้การ
สรา้ง vascular endothelial growth factor (VEGF) ทาํใหม้กีารสรา้งหลอดเลอืดใหม ่(angiogenesis)62,63 

(รปูท ี4, 5) 
ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดพ์บวา่ การกดักรอ่นของกระดกูเป็นผลจากการทาํงานของ 

osteoclasts การพฒันาของ osteoclasts เรยีกวา่ osteoclastogenesis ตอ้งอาศยั ไซโตคายน์ทมีา

กระตุน้คอื receptor activator of neuclear factor ҟ B ligand (RANKL) พบการแสดงออกของ 
RANKL บนผวิของ T lymphocyte และ osteoblast การศกึษาพบวา่ Th17 สามารถชกันําใหเ้กดิ 
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osteoclastogenesis โดย IL-17 กระตุน้ osteoblasts ใหม้กีารแสดงออกของ RANKL มากขนึและยงัมี
การแสดงออกของ RANKL บนผวิของเซลล ์ Th17 เองได้64,65,66 นอกจากนนัยงัพบวา่การแสดงออก
ของ RANKL มคีวามสมัพนัธ ์ IL-23 ซงึเป็นไซโตคายน์สาํคญัในการพฒันา Th17 แต่ไมส่มัพนัธก์บั 
IL-12 ซงึเป็นไซโตคายน์ในการพฒันา Th167 นอกจากการกดักรอ่นของกระดกูในโรคขอ้อกัเสบรมูา
ตอยดจ์ะเกดิจาก osteoclastogenesis และเอนไซม ์metalloproteinases ดงักลา่วไวข้า้งตน้แลว้ยงัมี
การยบัยงัการสรา้ง proteoglycan อกีดว้ย68  เป็นทน่ีาสนใจวา่ในผูป้ว่ยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยดท์มีี
การเพมิขนึของ IL-17 และ TNF-α mRNA ในเยอืบุขอ้จะมกีารทาํลายกระดกูอ่อนผวิขอ้รนุแรง 
ในขณะทหีากระดบั IFN-γ mRNA เพมิขนึจะชะลอการทาํลายกระดกูอ่อนผวิขอ้69 โดยสรปุ IL-17 มี
บทบาทสาํคญัทงัในพยาธกิาํเนิดของขอ้อกัเสบและการทาํลายขอ้ของโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ 

 
IL=Interleukin; TNF-α=tumor necrosis factor-α; Gro-α=growth-related protein-α; 
DC=dendritic cell; Mφ=macrophage; PMN=polymorphoneuclear cell; Treg=regulatory  
T cell; RANK-L=receptor activator of neuclear factor ҟ B ligand; RANK= receptor 
activator of neuclear factor ҟ B; MMPs=matrix metalloproteinases; VEGF=vascular 
endothelial growth factor 

รปูที 4   แสดงบทบาทของ Th17 cells ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์(ดดัแปลงจาก Tesmer LA และคณะ)70 

 
IL-17 (interleukin-17) ทาํงานรว่มกบัไซโตคายน์ก่อการอกัเสบในนําไขขอ้เชน่ IL-1 

(interleukin-1), IL-6 (interleukin-6), IL-8 (interleukin-8) และ TNF-α (tumor necrosis factor 
alpha) ทาํใหเ้กดิ (a) การกระตุน้ synovial fibroblasts และ dendritic cells ก่อใหเ้กดิการอกัเสบ (b) 
กระตุน้ chondrocytes ใหส้รา้งเอนไซม ์ aggrecanases และ MMPs (matrix metalloproteinases) 
ทาํลายกระดกูอ่อนผวิขอ้ (c) กระตุน้การแสดงออกของ RANK-L (receptor activator of neuclear 
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factor ҟ B ligand) บนผวิของ osteoclast supporting cells (osteoblast) ทาํใหเ้กดิการกดักรอ่น

ของกระดกูบรเิวณขอ้ 

 

รปูที 5   แสดงการก่อการอกัเสบโดย IL-17 ในโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด์71 

::  โรคข้ออกัเสบรีแอคทีฟ (Reactive arthritis) 

 โรคขอ้อกัเสบรแีอคทฟีเกดิจากการอกัเสบของขอ้โดยมปีจัจยักระตุน้คอืการตดิเชอืแบคทเีรยี
ในระบบทางเดนิอาหารและทางเดนิปสัสาวะ เชน่ Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter 
ผูป้ว่ยสว่นใหญ่หายไดเ้อง มเีพยีง 20% ทมีขีอ้อกัเสบเรอืรงั72 การศกึษาก่อนหน้านีพบวา่ไซโตคายน์
ทสีรา้งจาก Th1 มบีทบาทสาํคญัในการเกดิโรค โดยพบไซโตคายน์ IFN- γ ปรมิาณสงูในนําไขขอ้ แต่
ม ี IL-4 ปรมิาณตาํ ซงึ IL-4 เป็นไซโตคายน์สรา้งจาก Th273,74,75 และผลการศกึษาเมอืไมน่านมานี
พบวา่มรีะดบั IL-17, IL-6, TGF-β และ IFN- γ สงูในนําไขขอ้ของผูป้ว่ยขอ้อกัเสบรแีอคทฟี และมี
ระดบัไซโตคายน์สงูกวา่ในเลอืด ซงึ IL-6 และ TGF-β เป็นไซโตคายน์สาํคญัในการพฒันา Th17 
สาํหรบั IFN- γ ถกูสรา้งจาก Th1 cells ซงึระดบั IFN- γ ทสีงูอาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นบทบาทของ 
Th1 ในการเกดิโรคแต่ IFN-γ อาจถกูสรา้งขนึมาเพอืยบัยงัการพฒันา Th17 กไ็ด้76 ดงันนั Th17 น่าจะ
มบีทบาทในการเกดิโรคขอ้อกัเสบรแีอคทฟี เชน่เดยีวกบัโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์

::  โรคข้อสนัหลงัอกัเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) 

 จากการศกึษาพบวา่ระดบัไซโตคายน์ IL-17 สงูขนึในเลอืดของผูป้ว่ยโรคขอ้สนัหลงัอกัเสบ
ตดิยดึ ผูป้ว่ยดงักลา่วมกีารลดลงของ bone formation และมกีารเพมิขนึของ bone resorption ซงึ
เป็นผลจาก IL-17 กระตุน้การแสดงออกของ RANK-Ligand และสง่เสรมิการทาํงานของ osteoclasts77 
การศกึษาทางพนัธุกรรมพบวา่ผูป้ว่ยโรคขอ้สนัหลงัอกัเสบตดิยดึม ีgenetic polymorphisms สมัพนัธ์
กบั IL-23 receptor (receptor สาํหรบัไซโตคายน์ IL-23 มบีทบาทในการพฒันา Th17)78 การศกึษา
ต่อมาพบวา่ปรมิาณ T cells ทสีรา้ง IL-17 และระดบั IL-17 เพมิขนึในเลอืดของผูป้ว่ยโรคขอ้สนัหลงั
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อกัเสบตดิยดึ แต่ระดบั IL-17 ไมส่มัพนัธก์บั disease activity โดยยงัตรวจพบ Th17 cells ปรมิาณสงู
ในผูป้ว่ยทมี ีdisease activity ตาํ นอกจากนนัยงัพบ CD4+ T cells ทสีรา้ง IL-22 ปรมิาณสงูในเลอืด
ของผูป้ว่ยโรคขอ้สนัหลงัอกัเสบตดิยดึ79 IL-22 เป็นสมาชกิในตระกลู IL-10 สรา้งจากทงั Th1 และ 
Th17 ประมาณรอ้ยละ 20 ของ Th17 สามารถสรา้ง IL-22 ได ้การสรา้ง IL-22 โดย Th17 นนัตอ้ง
อาศยั IL-2380 ดงันนั polymorphism ของ IL-23 receptor (IL-23R) ทสีมัพนัธก์บัโรคขอ้สนัหลงั
อกัเสบตดิยดึน่าจะมบีทบาทตรงนี  

::  โรคผนืสะเกด็เงิน (Psoriasis) 

 เดมิเชอืวา่ Th1 มบีทบาทสาํคญัในการเกดิโรคผนืสะเกด็เงนิ แต่การศกึษาต่อพบวา่ Th17
มบีทบาทในการเกดิโรคผนืสะเกด็เงนิโดย monocytes และ dendritic cells ในผวิหนงัทตีาํแหน่งผนื
โรคสะเกด็เงนิมกีารแสดงออกของ IL-23p19 โดย IL-23 มบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิใหเ้กดิ 
epidermal hyperplasia และการแทรกซมึของเซลลก์่อการอกัเสบบรเิวณผวิหนงั81 การศกึษาพบวา่มี
การแสดงออกของไซโตคายน์ เชน่ IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-26 และ TNF-α ในเลอืดและผนื
ผวิหนงัจากผูป้ว่ยโรคผนืสะเกด็เงนิ ซงึไซโตคายน์ดงักลา่วสรา้งจากทงัเซลล ์ Th1 และ Th17
นอกจากนนัยงัพบวา่มกีารแสดงออกของ RORγt, IL-1β, IL-6 และ IL-23 ทตีาํแหน่งผนืผวิหนงัสงู
กวา่ตาํแหน่งผวิหนงัปกตจิากตวัผูป้ว่ยเองหรอืตาํแหน่งผวิหนงัของคนปกติ22,82,83 ไซโตคายน์เหลา่นี
ทแีสดงออกในโรคผนืสะเกด็เงนิเป็นไซโตคายน์ทสีรา้งจากเซลล ์ Th17 และมคีวามสาํคญัในการ
พฒันาของเซลล ์Th17  

::  โรคลปัูส (Systemic lupus erythematosus) 

IL-17 มบีทบาทในโรคภมูติา้นทานต่อตา้นตนเองหลายโรค สาํหรบัการศกึษาความสมัพนัธ์
ของเซลล ์Th17 และโรคลปูสัพบวา่ผูป้ว่ยโรคลปูสัมรีะดบั IL-17 ในเลอืดระดบัสงู84 แต่มกีารศกึษาที
ขดัแยง้กนัซงึศกึษาโดย Kurasawa และคณะโดยวดัระดบั IL-17 ในเลอืดโดยวธิ ี conventional 
ELISA พบวา่ผูป้ว่ยโรคลปูสัมรีะดบั IL-17 ปกติ85 ทาํใหส้รา้งความสงสยัในบทบาทของเซลล ์ Th17 
ในโรคลปูสั ต่อมา Wong และคณะไดศ้กึษาโดยใชว้ธิวีดัระดบั IL-17 ในเลอืดทมีคีวามไวและ
ความจาํเพาะสงูกวา่วธิ ี conventional ELISA คอืวธิ ี ELISPOT assay คอืวดัระดบั IL-17A ทหีลงั
ออกมาในระดบัเซลล ์ พบวา่ระดบั IL-17 และ IL-23 ในเลอืดของผูป้ว่ยโรคลปูสัมรีะดบัสงูจรงิ และ
สมัพนัธก์บัความรนุแรงของโรค โดยพบวา่ผูป้ว่ยทมีคีะแนนการกาํเรบิของโรค (SLEDAI) สงูจะ
ตรวจพบ IL-17 ในระดบัสงูเชน่กนั85,86 การศกึษาของ Huang และคณะสนบัสนุนถงึบทบาทของ
เซลล ์Th17 กบัความรนุแรงของโรคลปูสัโดยวดัระดบั mRNA ของ IL-23p19 และ IL-23p40 (IL-23 
มคีวามสาํคญัในการพฒันาของ Th17) ในเลอืดผูป้ว่ยโรคลปูสัทมีกีารกาํเรบิของโรค (SLEDAI ≥ 10) 
พบวา่มรีะดบัสงูอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิมอืเทยีบกบัผูป้ว่ยทโีรคกาํเรบิน้อยกวา่ (SLEDAI < 10)87 
นอกจากนนัยงัตรวจพบ IL-17 และ IL-23 จากชนิเนือไตของผูป้ว่ย lupus nephritis88 และมี
การศกึษาในสตัวท์ดลองพบวา่สามารถตรวจพบเซลล ์Th17 ในชนิเนือไตของหนูทดลองทเีป็นโรคลปูสั
เชน่กนั89 ดงันนัเซลล ์ Th17 น่าจะมบีทบาทในพยาธกิาํเนิดของโรคลปูสั ความรนุแรงของโรค และ
สง่เสรมิใหเ้กดิการอกัเสบของไต  
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::  โรคผิวหนังแขง็ (Progressive systemic sclerosis) 

โรคผวิหนงัแขง็เป็นโรคเนือเยอืเกยีวพนั ซงึยงัไมท่ราบสาเหตุการเกดิโรคทชีดัเจน พบวา่ม ี
CD4+ T cells แทรกในชนัผวิหนงัของผูป้ว่ยโรคผวิหนงัแขง็ และเชอืวา่มบีทบาทกระตุน้การทาํงาน
ของ fibroblasts ซงึทผีวิของ fibroblasts จะมกีารแสดงออกของ intracellular adhesion molecule 1 
(ICAM-1) และมกีารหลงัไซโตคายน์ IL-1, IL-4, IL-6 และ TGF-β 90,91,92  ไซโตคายน์ดงักล่าวเพมิ
การแบง่ตวัของ fibroblasts ทาํใหส้รา้งคอลลาเจนมากผดิปกตใินโรคผวิหนงัแขง็ การศกึษาต่อมา
พบวา่ IL-17 มบีทบาทกระตุน้ fibroblast ใหส้รา้งไซโตคายน์ทกี่อการอกัเสบเชน่ IL-6 และ IL-8 เพมิ
การแสดงออกของ ICAM-1 นอกจากนนั IL-17 ยงักระตุน้เซลลบุ์ภายในหลอดเลอืด (endothelial 
cells) ใหห้ลงั IL-6 ดว้ย33,39 จากการศกึษาขา้งตน้ไดม้สีมมตฐิานวา่เซลล ์ Th17 น่าจะมบีทบาทใน
พยาธกิาํเนิดของโรคผวิหนงัแขง็ Kurasawa และคณะไดศ้กึษาพบวา่มกีารเพมิการแสดงออกของ 
IL-17mRNA ในเนือเยอืผวิหนงัและปอด ของผูป้ว่ยโรคผวิหนงัแขง็ และมรีะดบั IL-17 ในเลอืดสงู แต่
ระดบัของ IL-17 ทสีงูขนึเฉพาะในชว่งแรกของโรคเทา่นนัคอื 4 ปีแรกของโรค และไมส่มัพนัธก์บั
อาการแสดงของโรค85 ดงันนับทบาทของเซลล ์Th17 ในโรคผวิหนงัแขง็และความรนุแรงของโรคควร
มกีารศกึษาเพมิเตมิต่อไป 

::  โรคกล้ามเนืออกัเสบ (Dermatomyositis/Polymyositis) 

โรคกลา้มเนืออกัเสบมกีารแทรกซมึของ T lymphocytes ไปตามเนือเยอืกลา้มเนือและมกีาร
หลงัไซโตคายน์เชน่ IL-1α, IL-1β, TNF-α และ IFNγ ทาํใหเ้ซลลก์ลา้มเนือหลงัไซโตคายน์ก่อการ
อกัเสบเชน่ IL-6 และ TGF-β 93 การศกึษาความสมัพนัธข์องเซลล ์ Th17 กบัโรคกลา้มเนืออกัเสบใน
หลอดทดลองโดยกระตุน้เซลลก์ลา้มเนือจากผูป้ว่ยโรคกลา้มเนืออกัเสบดว้ย IL-17 และ IL-1β พบวา่
เซลลก์ลา้มเนือหลงั IL-6 เพมิขนึ โดยพบวา่การกระตุน้ดว้ย IL-17 พรอ้มกบั IL-1β เซลลก์ลา้มเนือ
จะหลงั IL-6 เพมิมากกวา่กระตุน้ดว้ยไซโตคายน์เพยีงชนิดเดยีว แต่การหลงัเอนไซมก์ลา้มเนือ 
creatine kinase (CK) นนัไมเ่พมิขนึ และเมอืยอ้มกลา้มเนือของผูป้ว่ยโรคกลา้มเนืออกัเสบดว้ย IL-
17 ตรวจพบ IL-17 บรเิวณทมี ีT lymphoctes อยูป่รมิาณมากเปรยีบเทยีบกบักลา้มเนือของคนปกติ
ไมพ่บ IL-1794 ดงันนัสรปุไดว้า่ IL-17 น่าจะมบีทบาทในการเกดิกลา้มเนืออกัเสบโดยมผีลต่อ
กลา้มเนือแต่ไมม่ผีลต่อเอนไซมก์ลา้มเนือ และสง่เสรมิ IL-1β ใหก้่อการอกัเสบของกลา้มเนือ  

::  โรคข้อเสือม (Osteoarthritis) 

กระดกูอ่อนผวิขอ้ของผูป้ว่ยโรคขอ้เสอืมสามารถหลงั nitric oxide ไดเ้องโดยอาศยัการ
สง่เสรมิจากไซโตคายน์เชน่ IL-1β และ TNF-α การศกึษาในหลอดทดลองโดยวดัระดบั nitric oxide 
หลงัการกระตุน้กระดกูอ่อนผวิขอ้ของผูป้ว่ยดว้ย IL-17 เปรยีบเทยีบกบั IL-1β พบวา่ระดบั nitrix oxide 
เพมิขนึโดยการกระตุน้ดว้ยไซโตคายน์ทงัสองชนิด แต่เมอืเปรยีบเทยีบกนัพบวา่ IL-17 กระตุน้ให้
กระดกูอ่อนผวิขอ้หลงั nitric oxide น้อยกวา่การกระตุน้ดว้ย IL-1β 34 ดงันนั IL-17 น่าจะมบีทบาท
น้อยในการเกดิโรคขอ้เสอืมโดยการกระตุน้ใหก้ระดกูอ่อนผวิขอ้หลงั nitric oxide สาํหรบับทบาทของ
เซลล ์Th17 กบัพยาธกิาํเนิดและความรนุแรงของโรคขอ้เสอืมคงตอ้งมกีารศกึษาเพมิเตมิต่อไป 



ปีท ี20 ฉบบัท ี3 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2552 | 131 

 

การรกัษายบัยงัเซลล ์Th17  

IL-17 ทสีรา้งจากเซลล ์ Th17 มบีทบาทในการเกดิโรครมูาตกิหลายโรค ดงันนัการรกัษา
เพอืยบัยงัเซลล ์Th17 น่าจะเป็นเป้าหมายสาํคญัในการรกัษาโรคกลุม่นีในอนาคต 

::  Bone marrow stromal cells (BMSCs) 

Bone marrow stromal cells (BMSCs) เป็น stem cells ทสีามารถยบัยงัการตอบสนอง
ทางภมูติา้นทาน โดยยบัยงัการแบง่ตวัของ T lymphocetes การศกึษาก่อนหน้านีพบวา่ BMSCs 
สามารถป้องกนัการเกดิโรค EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) ในหนูทดลองได ้
ซงึการเกดิโรค EAE เซลล ์ Th17 มบีทบาทสาํคญัดงัไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ การศกึษาของ Wang 
และคณะพบวา่หนูทดลองทเีป็นโรค EAE สามารถตรวจพบ IL-17 ในระดบัสงูและเมอืรกัษาดว้ย 
BMSCs ระดบั IL-17 ลดลงอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิมอืเปรยีบเทยีบกบัก่อนรกัษา นอกจากนนัยงั
พบวา่ BMSCs สามารถหลงัไซโตคายน์ไดห้ลายชนิด เชน่ TNF-α, TGF-β, IL-6 และ IL-27 เมอืทาํ
ใหร้ะดบั IL-27 ลดลงโดยให ้Anti-IL-27 พบวา่ระดบั IL-17 กลบัเพมิขนึ95 ดงันนัจากการศกึษานีสรุป
ไดว้า่ BMSCs สามารถยบัยงั IL-17 โดยการหลงั IL-27 ซงึในอนาคต stem cells น่าจะมบีทบาท
สาํคญัในการรกัษาโรค autoimmune  

::  Interleukin-12/23 Monoclonal antibody 

Interleukin-12/23 Monoclonal antibody สามารถยบัยงัการทาํงานของ IL-12 และ IL-23 โดย
จบักบั p40 ซงึเป็นตวัรบัทผีวิเซลลข์องไซโตคายน์ทงัสองชนิด ในผนืผวิหนงัของผูป้ว่ยโรคสะเกด็เงนิ
พบทงั IL-12p40 และ IL-23 ดงันนัการรกัษาเพอืยบัยงัทงั IL-12 และ IL-23 น่าจะทาํใหย้บัยงั IL-17 ได ้
การศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยโรคผนืสะเกด็เงนิเมอืไดร้บั Interleukin-12/23 Monoclonal antibody มดีชันี
ความรนุแรงของผนื (psoriasis area and severity index; PASI) ลดลงและคุณภาพชวีติดขีนึอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ ตงัแต่หลงัไดร้บัยา12 สปัดาห ์ สาํหรบัภาวะแทรกซอ้นไมแ่ตกต่างจากกลุม่ควบคุม 
แต่มรีายงานการเกดิวณัโรคและตดิเชอืฉวยโอกาสในผูป้ว่ยทขีาด IL-12p40 หรอื IL-12 receptorβ1 
ตงัแต่กาํเนิด และภาวะทขีาด IL-12/IL-23 เพมิความเสยีงต่อการเป็นโรคมะเรง็96 ดงันนัการใช้
แอนตบิอดชีนิดนีตอ้งมกีารศกึษาเพมิเตมิต่อไปถงึภาวะแทรกซอ้นจากการตดิเชอืและการเกดิโรคมะเรง็ 

::  Statin 

การศกึษาพบวา่ Simvastatin สามารถยบัยงั IL-6 และ IL-23 ซงึเป็นไซโตคายน์สาํคญัใน
การพฒันาเซลล ์ Th17 และยงัสง่เสรมิการแสดงออกของ IFNγ, IL-4 และ IL-27 เพอืยบัยงัเซลล ์
Th17 โดย Simvastatin เพมิการแสดงออกของ suppressor of cytokine secretion (SOCS) 3 ซงึมี
ความสามารถยบัยงัขบวนการ phosphorylation ของ STAT3 (transcription factor ทสีาํคญัของ
เซลล ์ Th17) โดยผา่น JAK1 และ JAK2 เป็นผลใหเ้กดิการยบัยงัการ transcription ของ IL-6 และ 
IL-23 ทาํใหเ้ซลล ์ Th17 ไมส่ามารถพฒันาได ้ และเป็นผลใหเ้กดิการยบัยงัการสรา้ง IL-1797 
Simvastatin จงึน่าจะมผีลดใีนการลดการอกัเสบ 
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สรปุ 

 ปจัจุบนัเซลล ์Th17 และไซโตคายน์ IL-17 ไดร้บัความสนใจถงึบทบาทในการก่อการอกัเสบ
และการเกดิโรคภมูติา้นทานต่อตนเองเป็นอยา่งมาก สาํหรบับทบาทในโรครมูาตกิมหีลายการศกึษา
สนบัสนุนวา่เซลล ์ Th17 มคีวามสมัพนัธใ์นการเกดิโรคและน่าจะเป็นเป้าหมายทสีาํคญัในการรกัษา
ในอนาคต ซงึคงตอ้งอาศยัการศกึษาเพมิเตมิต่อไป 
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