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สรุปผลการวิจัยทางคลนิิก 

 

การวิจัยซึ่งทำการเปรียบเทียบยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบชนิดฉีดเข้า
ชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียวกับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบชนิดหยดทางหลอด 

เลือดดำท่ีให้ยาแยกกันคนละคร้ังในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์ทูเป็นบวก 
 

ดูชื่อเต็มของการวิจัยได้ท่ีตอนท้ายสรุปข้อมูลน้ี 
 

เกี่ยวกับสรุปข้อมูลการวิจัยนี้ 

สรุปข้อมูลต่อไปน้ีเป็นผลการวิจัยทางคลินิกซ่ึงได้เริ่มต้นขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2561 (ในเอกสารฉบับน้ีจะเรียกว่า ‘การวิจัย’) ซ่ึงจัดทำข้ึนสำหรับ: 
● อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมในการวิจัย และ 
● ประชาชนท่ัวไป  

 

สรุปข้อมูลนี ้เป็นข้อมูลที ่ได้มาในขณะที่จ ัดทำสรุปข้อมูลนี้ สรุปข้อมูลนี ้จะนำเสนอ 
ผลของการวิจัยในส่วนแรก ซึ ่งได้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเมื ่อเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 

เนื้อหาของสรุปข้อมูลนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการวิจัย
นี้ 

2. ผู้ท่ีเข้าร่วมการวิจัยน้ีมีใคร
บ้าง? 

3. เกิดอะไรข้ึนบ้างในระหว่าง 
การวิจัย? 

4. ผลการวิจัยจนถึงขณะน้ีมี
อะไรบ้าง? 

5. อาการข้างเคียงท่ีเกิดจากยา
วิจัยจนถึงขณะน้ีมีอะไรบ้าง? 

6. การวิจัยน้ีได้ช่วยใน 
การศึกษาอย่างไรบ้าง? 

7. มีการวางแผนทำการวิจัย 
อื่นๆ หรือไม่? 

8. ท่านสามารถหาข้อมูล 
เพ่ิมเติมได้จากท่ีใดบ้าง? 

 
 

ในขณะที่จัดทำสรุปข้อมูลนี้ การวิจัยน้ียังอยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

งานวิจัยหน่ึงช้ินคงไม่สามารถบอกอะไรได้ทุกอย่างเก่ียวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของ
ยา ท้ังนี้ จำเป็นต้องใช้คนเป็นจำนวนมากในงานวิจัยหลาย ๆ ช้ินเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ยาชนิดน้ีให้มากท่ีสุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยน้ีอาจแตกต่างไป
จากผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจัยชิ้นอ่ืน ๆ ซ่ึงทำการวิจัยยาชนิดเดียวกันนี้  

● หมายความว่าท่านไม่ควรตัดสินใจโดยอาศัยสรุปข้อมูลดังกล่าวนี้เพียงอย่างเดียว 
– กรุณาปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาท่ีท่านได้รับ 

ทางโครงการวิจัยขอขอบคุณผู้ท่ีได้เข้าร่วมการวิจัยนี้และผู้ท่ีตัดสินใจร่วมการวิจัยนี้ต่อไป 

ผ ู ้ท ี ่ ได ้ เข ้ าร ่วมการว ิจ ัยน ี ้ และผ ู ้ท ี ่ ต ัดส ินใจร ่วมการว ิจ ัยน ี ้ต ่อไปกำล ังช ่วยผ ู ้ว ิจ ัยในการตอบคำถามสำคัญๆ 
เก ี ่ยวกับมะเร็งเต้านมที ่ม ีย ีนเฮอร์ทูเป็นบวกและยาที ่ทำการวิจัยทั ้งสองชนิด กล่าวคือ ‘ยาเพอร์ทูซูแมบ’ และ 
‘ยาทราสทูซูแมบ’ 

 

 

1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัยนี ้
 

เพราะเหตุใดจึงต้องทำการวิจัยนี้? 

เซลล์มะเร็งเต้านมบางชนิดจะมีระดับของตัวรับ (ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้บนเซลล์มะเร็งบางชนิด) สูงกว่าปกติ ท่ี
เรียกว่ายีนเฮอร์ทูอยู่บนผิวหน้าของเซลล์มะเร็ง และยีนเฮอร์ทูที่ว่าน้ีจะกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต    มะเร็งเต้านมชนิด
นี้มีชื่อเรียกว่า ‘มะเร็งเต้านมที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวก’ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแรกของการเป็นมะเร็งเต้านมที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวก
มักจะได้รับการรักษาหลายวิธีด้วยกัน   ลำดับแรกจะมีการให้ยาต้านมะเร็ง (เช่น ยาเคมีบำบัด หรือที่เรียกอีกอย่างว่าคีโม) แก่
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ผู้ป่วยเพื่อลดขนาดก้อนมะเร็ง   ในลำดับถัดไป แพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อนำเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่ออกไป  และในลำดับ
สุดท้าย แพทย์จะให้ยาต้านมะเร็งเพ่ิมเติมแก่ผู้ป่วยเพ่ือทำลายเซลล์มะเร็งใด ๆ ก็ตามท่ีไม่สามารถนำออกไปได้ในระหว่างการ
ผ่าตัด 

ผู้ที ่เป็นมะเร็งเต้านมที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวกจะได้รับยาที่มุ ่งออกฤทธิ์ต่อยีนเฮอร์ทูก่อนและหลังจากการผ่าตัดเนื่องจากยา
เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสมากที่สุดในการรักษาโรคให้หายขาด   ยาที่มุ ่งออกฤทธิ์ต่อยีนเฮอร์ทู (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อ
เซลล์มะเร็งท่ีมีตัวรับยีนเฮอร์ทูอยู่ในระดับสูง) มักจะให้ยาโดยการหยดยาเข้าสู่หลอดเลือดดำ (เราเรียกวิธีการน้ีว่า ‘การให้ยา
โดยการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำ’) 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่ายาท่ีมุ่งออกฤทธ์ิต่อยีนเฮอร์ทูจะออกฤทธ์ิได้ดีเพียงใดเม่ือดฉีดยาชนิดน้ีเข้าช้ันใต้ผิวหนัง 
(เราเรียกวิธีการน้ีว่า ‘การให้ยาโดยการฉีดผ่านทางช้ันใต้ผิวหนัง’) ในอาสาสมัครท่ีเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์ทู
เป็นบวกเมื่อเปรียบเทียบกับยาท่ีมุ่งออกฤทธ์ิต่อยีนเฮอร์ทูท่ีให้ยาโดยการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำ 

ในกรณีที่ให้ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางหลอดเลือดดำ จะเป็นการให้ยาทีละชนิดติดต่อกันไป ซึ่งใช้เวลา
ค่อนข้างนานในการให้ยา กล่าวคือ 30 ถึง 60 นาทีสำหรับยาเพอร์ทูซูแมบ และ 30 ถึง 90 นาทีสำหรับยาทราสทูซูแมบ 
หลังจากได้รับการหยดยาในแต่ละครั้ง โดยทั่วไปผู้ป่วยจะต้องนั่งพัก/นอนพักอยู่ที่คลินิก และพยาบาลจะคอยเฝ้าติดตาม
อาการของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ เพ่ือดูว่าผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงใดๆ หรือไม่ ‘ช่วงเฝ้าสังเกตอาการ’ ท่ีว่าน้ีอาจใช้เวลานานถึง 
60 นาทีหลังจากได้รับยาเพอร์ทูซูแมบ และอาจใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมงหลังจากได้รับยาทราสทูซูแมบ ซึ่งอาจไม่สะดวก
สำหรับผู้ป่วยบางคนท่ีต้องรับยาทุก ๆ 3 สัปดาห์เป็นระยะเวลาหน่ึงปี 

ในกรณีที่ให้ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการฉีดผ่านทางชั้นใต้ผิวหนัง จะมีการฉีดยาทั้งสองชนิดพร้อมกันในเข็ม
เดียวในกระบอกฉีดยาหน่ึงอัน และโดยใช้เข็มฉีดยาหนึ่งอัน  การฉีดยาหน่ึงเข็มน้ีจะใช้เวลาตั้งแต่ 5 ถึง 8 นาที ‘ช่วงเฝ้าสังเกต
อาการ’ จะใช้เวลา 30 นาทีหลังจากฉีดยาในระหว่างการนัดตรวจครั้งแรก และ 15 นาทีหลังจากการฉีดยาในระหว่างการนัด
ตรวจเพ่ิมเติมแต่ละครั้ง   ผลการวิจัยต่างๆ ในช่วงท่ีผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากท่ีต้องการให้มีการฉีดยาและช่วง
เฝ้าสังเกตอาการท่ีใช้เวลาสั้นกว่าดังเช่นในกรณีน้ี 
 

 

ยาวิจัยคืออะไร? 

ยาท่ีมุ่งออกฤทธิ์ต่อยีนเฮอร์ทู 

‘ยาทราสทูซูแมบ’ 
● ให้ท่านออกเสียงว่า ‘ทราส-ทู-ซู-แมบ’ 
● ยาทราสทูซูแมบออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับโปรตีนของยีนเฮอร์ทูที่อยู่บนผิวหน้าของเซลล์มะเร็งที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวก 

เมื่อยาทราสทูซูแมบจับตัวกับยีนเฮอร์ทู ยาชนิดนี้ก็จะไปยับยั้งไม่ให้โปรตีนส่งสัญญาณซึ่งทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต
และจำลองตัวเองให้มีปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ ยาชนิดนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่าง
การเกิดการตื่นตัวขึ้น ดังน้ันจึงทำให้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาช่วยโจมตีมะเร็งได้อีกทางหนึ่ง 

● หมายความว่ายาทราสทูซูแมบจะช่วยทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงก่อนท่ีผู้ป่วยจะเข้ารับการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก  

‘ยาเพอร์ทูซูแมบ’ 
● ให้ท่านออกเสียงว่า ‘เพอร์-ทู-ซู-แมบ’ 
● ยาเพอร์ทูซูแมบมีการออกฤทธ์ิในลักษณะเดียวกับยาทราสทูซูแมบ แต่ยาชนิดน้ีจะจับตัวกับคนละส่วนของโปรตีนของยีน

เฮอร์ทู 

จะมีวิธกีารให้ยาวิจัยท่ีมุ่งออกฤทธ์ิต่อยีนเฮอร์ทูแก่อาสาสมัครท่ีเขา้ร่วมการวิจัยนี้อย่างไรบ้าง? 

การให้ยาโดยการฉีดผ่านทางช้ันใต้ผิวหนัง 
● ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบจะถูกนำมารวมเข้าด้วยกันในกระบอกฉีดยาหน่ึงอัน และให้ยาโดยการฉีดเข้า

ช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว การฉีดยาในลักษณะนี้จะใช้เวลาต้ังแต่ 5 ถึง 8 นาที 

การให้ยาโดยการหยดผ่านทางหลอดเลือดดำ 
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● ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบจะถูกนำมาใส่ในถุงสำหรับหยดยาแยกกันคนละถุง ซึ่งแต่ละถุงมีของเหลว
บรรจุอยู่ และยาจะค่อย ๆ ถูกหยดอย่างช้าๆ เข้าสู่หลอดเลือดดำโดยมีชุดอุปกรณ์หยดยา (ป๊ัม) เป็นตัวควบคุมการ
หยดยาโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ จะใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงครึ่งในการให้ยาครั้งละชนิดติดต่อกัน 

ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบในเรื่องใด? 

ผู้วิจัยทำการวิจัยนี้เพื่อดูว่าการผสมยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบเข้าด้วยกันในกระบอกฉีดยาหนึ่งอันและฉีดยาผ่าน
ทางชั้นใต้ผิวหนังโดยใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกัน ซ่ึงเป็นการฉีดยาพร้อมกันในเข็มเดียว จะได้ผลเช่นเดียวกับการหยดยาเพอร์ทูซู
แมบและยาทราสทูซูแมบเข้าสู่หลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้งหรือไม่ เมื่อให้ยาทั้งสองแบบในอาสาสมัครที่เป็นมะเร็งเต้านม
ในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์ทูเป็นบวก ซ่ึงทำได้โดย: 
● การวัดปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบในตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครท่ีได้รับการรักษาในระหว่าง

การวิจัยน้ี 
● การวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเน้ือมะเร็งเต้านมท่ีเก็บได้ในระหว่างการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก 

คำถามสำคัญท่ีผู้วิจัยต้องการหาคำตอบ คือ : 
1. หลังจากฉีดยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว ปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบใน

กระแสเลือดอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณยาชนิดนี้หลังจากที่หยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกต่างหากคนละครั้งจาก
ยาทราสทูซูแมบหรือไม่? 

2. หลังจากฉีดยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว ปริมาณยาทราสทูซูแมบใน
กระแสเลือดอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณยาชนิดน้ีหลังจากที่หยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกต่างหากคนละครั้งจากยา
เพอร์ทูซูแมบหรือไม่? 

3. ยาสูตรผสมระหว่างยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบจะสามารถทำลายเซลล์มะเร็งในเต้านมและบริเวณรักแร้ (ต่อม
น้ำเหลืองที่รักแร้) หลังจากที ่ฉีดยาสูตรผสมนี้ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับหลังจากหยดยาสองชนิดน้ีผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้งหรือไม่? 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการทราบว่ามีความแตกต่างกันใด ๆ หรือไม่ในเรื่องอาการข้างเคียงหลังจากฉีดยาเพอร์ทูซูแมบและ
ยาทราสทูซูแมบผ่านทางช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว หรือหลังจากหยดยาสองชนิดน้ีผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคน
ละครั้ง 

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทใด? 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยใน “ระยะที่ 3” ซึ่งหมายความว่าการฉีดยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางชั้นใต้
ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียวได้เคยมีการทดสอบมาก่อนหน้าน้ีในอาสาสมัครท่ีเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์ทูเป็น
บวกเป็นจำนวนน้อย 

ในการวิจัยน้ี อาสาสมัครท่ีเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์ทูเป็นบวกจำนวนมากข้ึนกว่าเดิมจะได้รับยาเพอร์ทูซูแมบ
และยาทราสทูซูแมบโดยการฉีดผ่านทางช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว หรือโดยการหยดยาสองชนิดน้ีผ่านทางหลอดเลือด
ดำแยกกันคนละครั้ง แบบใดแบบหน่ึง ทั้งน้ีก็เพ่ือหาคำตอบว่าปริมาณยาท่ีเข้าสู่กระแสเลือดน้ันเหมือนกันหรือไม่ หลังจากฉีด
ยาสูตรผสมน้ีผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว หรือหยดยาสองชนิดนี้ผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง 

โครงการวิจัยน้ีเป็นการวิจัย ‘แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษา’ ซ่ึงหมายความว่าอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยและแพทย์ผู้วิจัยจะ
ทราบว่ามีการให้ยาท่ีมุ่งออกฤทธ์ิต่อยีนเฮอร์ทูนี้อย่างไร 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัย “แบบสุ่ม” ซึ่งหมายความว่าผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มเลือกว่าจะใช้วิธีการให้ยาแบบใดให้ยาแก่
อาสาสมัครที ่เข้าร่วมการวิจัย การสุ่มเลือกว่าจะใช้วิธีการให้ยาแบบใดทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะทำให้ได้ประเภทของ
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยในทั้งสองกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น อายุ) ออกมาคล้ายคลึงกัน   นอกเหนือจากวิธีการให้ยาแก่
อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยในแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันแล้ว ด้านต่างๆ ที่เหลือท้ังหมดของการดูแลรักษาก็จะเหมือนกันในทั้ง
สองกลุ่ม 
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การวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และท่ีไหน? 

การวิจัยนี้ได้เริ ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 และจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 สรุปข้อมูลนี้จะมี
ผลการวิจัยจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยาวิจัยทั้งสอบแบบว่ามี
ประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงใด   เนื่องจากการวิจัยนี้ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทำการวิจัย ดังนั้นสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นแสดง
กำหนดเวลาในการวิจัยที่เรียงตามลำดับเวลา ( ) จะแสดงให้เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในสรุปข้อมูลนี้จนถึง
เม่ือใด – หลังจากการวิจัยผ่านไป 13 เดือน (ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

 

 

การวิจัยนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในศูนย์วิจัย 106 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ จำนวน 19 ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป 
รวมท้ังอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 

 

 

2. ผู้ท่ีเข้าร่วมการวิจัยนี้มีใครบ้าง? 

ในการวิจัยน้ี มีอาสาสมัครหญิงจำนวน 498 คนและอาสาสมัครชายจำนวน 2 คนที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกท่ีมียีนเฮอร์
ทูเป็นบวกเข้าร่วมการวิจัย 

อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยน้ีมีอายุระหว่าง 25 ถึง 81 ปีในขณะที่เริ่มการวิจัย 

อาสาสมัครท่ีสามารถเข้าร่วมการวิจัยน้ีได้ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 

• เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรก ซ่ึงมะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 

มิถุนายน 2561 
เร่ิมต้นการวิจัย – 
อาสาสมัครราย
แรกได้รับยาวิจัย 
 

ธันวาคม 2561 
รับอาสาสมัคร
รายสุดท้ายเข้า
ร่วมการวิจัย 

พฤษภาคม 2566 
เสร็จส้ินการ
ติดตามผล 

กำหนดเวลาในการวิจัย 

• อาร์เจนตินา 
• เบลเยยีม 
• บราซิล 
• แคนาดา 
• สาธารณรัฐเช็ก 

• ฝรั่งเศส 
• เยอรมัน 
• อิตาล ี
• ญี่ปุ่น 
• สาธารณรัฐ

• เม็กซิโก 
• โปแลนด ์
• รัสเซีย 
• สเปน 
• ไต้หวัน 

• ประเทศไทย 
• ยูเครน 
• สหราชอาณาจักร 
• สหรัฐอเมริกา 
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• เป็นมะเร็งเต้านมที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวกที่ได้รับการยืนยันโดยการตรวจเฉพาะทาง 

อาสาสมัครท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยน้ีได้คือผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี: 

• ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมท่ีมียีนเฮอร์ทูเป็นบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
• เป็นโรคหัวใจชนิดร้ายแรง 
 

3. เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการวิจัย? 

ในระหว่างการวิจัย อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยได้นับการสุ่มเลือกให้เข้ารับการรักษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจากจำนวน 2 
แบบ ผู้วิจัยได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำการสุ่มเลือกให้อาสาสมัครแต่ละรายรับการรักษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

กลุ่มการรักษาท้ังสองกลุ่ม ได้แก่: 

• กลุ่ม A:  ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบ – ให้ยาแยกกันคนละครั้งโดยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (ให้ยา
ผ่านทางหลอดเลือดดำ) กำหนดเวลาในการให้ยา คือ หนึ่งวันในทุกๆ 3 สัปดาห์  

• กลุ่ม B:  ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบ – ฉีดยาหนึ่งครั้งในเข็มเดียวเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (ให้ยาผ่านทางชั้นใต้
ผิวหนัง) กำหนดเวลาในการให้ยาหน่ึงวันในทุกๆ 3 สัปดาห์ 

 

เนื่องจากโครงการวิจัยน้ียังอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย ดังน้ัน อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยบางคนจึงยังคงได้รับการรักษาด้วย
ยาเคมีบำบัดและยาวิจัยอยู่ในขณะน้ี  ในขณะนี้ อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ยังคงเดินทางกลับไปยังศูนย์วิจัยของตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ   เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยจะยังคงกลับไปยังศูนย์วิจัยตามการนัดตรวจครั้งต่างๆ 
หลังจากน้ันเพ่ือเข้ารับการตรวจติดตามสถานะสุขภาพโดยรวมของตนเอง   ฉีดยาหนึ่งครั้งในเข็มเดียวเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในโครงการวิจัยน้ีจนถึงขณะนี้ – และการดำเนินการต่างๆ ในขั้นต่อไป 
เส้นประจะแสดงถึงช่วงเวลาท่ีได้มีการเก็บข้อมูลที่นำเสนออยู่ในเอกสารฉบับน้ี 
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การคัดเลือกผู้ท่ีจะเข้าร่วมในการวจิัย 

การสุ่มเลือก 

การคัดกรอง 

การรักษา 

การติดตามผล 

การผ่าตัด 

กลุ่ม A 
อาสาสมัคร 252 ราย 

ยาเคมีบำบัด 
(ยาด๊อกโซรูบิซิน, ยาไซโคลฟอส

ฟาไมด์) 

ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราส
ทูซูแมบให้ยาแบบหยดเข้า
หลอดเลือดดำแยกกันคนละ

ครั้ง ร่วมกับ 
ยาเคมีบำบัด (แทกแซน) 

กลุ่ม B 
อาสาสมัคร 248 ราย 

ยาเคมีบำบัด 
(ยาด๊อกโซรูบิซิน, ยาไซโคลฟอส

ฟาไมด์) 

ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราส
ทูซูแมบให้ยาแบบฉีดเข้าชั้นใต้
ผิวหนังหนึ่งคร้ังในเข็มเดียว 

ร่วมกับ 
ยาเคมีบำบัด (แทกแซน) 

12 สปัดาห ์
8-12 สัปดาห์ 

42 สปัดาห์ 

ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราส
ทูซูแมบให้ยาแบบฉีดเข้าช้ัน
ใต้ผิวหนังหน่ึงครั้งในเข็ม

เดียว  

ยาเพอร์ทูซูแมบให้ยาทางหลอด
เลือดดำ และยาทราสทูซูแมบแบบ
ให้ยาทางหลอดเลือดดำ หรือยา 

ทราสทูซูแมบแบบให้ทางชั้นเข้าใต้
ผิวหนัง อย่างใดอย่างหน่ึง 

แพทย์จะตรวจสอบสุขภาพของอาสาสมัครที่เข้ารว่มการวิจัย
ต่อไปจนถึง 4.5 ปีหลังจากท่ีอาสาสมัครรายสุดท้ายเข้ารว่มใน

การวิจัย 
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4. ผลการวิจัยจนถึงขณะนี้มีอะไรบ้าง? 
 

คำถามข้อที่ 1:  
หลังจากผสมยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบเข้าด้วยกันในกระบอกฉีดยาเดียวกันและฉีดยาผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังด้วย
เข็มฉีดยาหนึ่งอันพร้อมกันในเข็มเดียวแล้ว ปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบในกระแสเลือดอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณยาชนิดนี้
หลังจากท่ีหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกต่างหากคนละครั้งจากยาทราสทูซูแมบหรือไม่? 

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจวัดปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบในซีรัมในระหว่างการรักษา ซีรัมเป็นของเหลวท่ีเกิดข้ึนเมื่อเลือดที่บรรจุอยู่ใน
หลอดเก็บตัวอย่างเลือดถูกท้ิงไว้ให้เกิดการแข็งตัวเป็นก้อน 

• ทั้งนี้พบว่าอาสาสมัครที่ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบพร้อมกันในการฉีดยาเข็มเดียวโดยการฉีดยา
ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังมีปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบเฉล่ียในซีรัมแต่ละมิลลิลิตร (มล.) เท่ากับ 93.7 ไมโครกรัม (มคก.)   

• เปรียบเทียบกับปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบเท่ากับ 78.5 ไมโครกรัมในซีรัมแต่ละมิลลิลิตรในอาสาสมัครที่ได้รับยา
เพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยวิธีการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง 

ซึ่งหมายความว่าปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบท่ีเข้าสู่กระแสเลือดมีปริมาณใกล้เคียงกันหลังจากฉีดยาผ่านทางชั้นใต้ผิวหนัง หรือ
หยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำ 

 

 

คำถามข้อที่ 2: หลังจากฉีดยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว ปริมาณยาทราส
ทูซูแมบในกระแสเลือดอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณยาชนิดน้ีหลังจากท่ีหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกต่างหากคนละครั้ง
จากยาเพอร์ทูซูแมบหรือไม่? 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทำการตรวจวัดปริมาณยาทราสทูซูแมบในซีรัมในระหว่างการรักษา  

• ทั้งนี้พบว่าอาสาสมัครที่ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบพร้อมกันในการฉีดยาเข็มเดียวโดยการฉีดยา
ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังมีปริมาณยาทราสทูซูแมบเฉลี่ยในซีรัมแต่ละมิลลิลิตร (มล.) เท่ากับ 61.6 ไมโครกรัม (มคก.)  

• เปรียบเทียบกับปริมาณยาทราสทูซูแมบเท่ากับ 47.1 ไมโครกรัมในซีรัมแต่ละมิลลิลิตรนาสาสมัครที่ได้รับยาเพอร์
ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยวิธีการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง  

ซึ่งหมายความว่าปริมาณยาทราสทูซูแมบที่เข้าสู่กระแสเลือดมีปริมาณใกล้เคียงกันหลังจากฉีดยาผ่านทางชั้นใต้ผิวหนัง หรือ
หยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำ 

 

มีปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบอยู่ในกระแสเลือดในจำนวนเท่าใด? 

กลุ่ม B: ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดย
วิธีการฉดียาเข้าชั้นใต้ผิวหนังในเข็มเดยีว 

มีปริมาณยาทราสทูซูแมบอยู่ในกระแสเลือดในจำนวนเท่าใด? 

กลุ่ม A: ได้รบัยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดย
วิธีการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง 

กลุ่ม B: ได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดย
วิธีการฉีดยาเขา้ช้ันใต้ผิวหนังในเข็มเดยีว 

กลุ่ม A: ได้รบัยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดย
วิธีการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง 
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คำถามข้อที่ 3: ยาสูตรผสมระหว่างยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบจะสามารถทำลายเซลล์มะเร็งในเต้านมและบริเวณ
รักแร้ (ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้) หลังจากที่ฉีดยาสูตรผสมนี้ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับหลังจากหยดยาสองชนิดน้ีผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้งหรือไม่? 

ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมได้ก็คือผลลัพธ์หลังจากการผ่าตัด แพทย์ได้ทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเต้านมและใน
ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณรักแร้ (ต่อมน้ำเหลืองท่ีรักแร้) หากแพทยไ์ม่พบเซลล์มะเร็ง อาสาสมัครรายน้ันก็จะมีสถานะท่ีเรียกว่า
การตอบสนองโดยสมบูรณ์ในทางพยาธิวิทยา ตรงนี้มีความสำคัญเนื่องจากอาสาสมัครที่มีการตอบสนองโดยสมบูรณ์ในทาง
พยาธิวิทยามีแนวโน้มที่จะมีชีวิตรอดได้นานกว่าอาสาสมัครที่ยังคงมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ ประมาณ 6 ในทุกๆ 10 คนไม่
พบเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในเต้านมหรือบริเวณรักแร้แต่อย่างใด ไม่ว่าอาสาสมัครได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบ
โดยการหยดยาทั้งสองชนิดนี้ผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง หรือโดยการฉีดยาทั้งสองชนิดนี้ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนัง
พร้อมกันในเข็มเดียว 
 

 

5. อาการข้างเคียงท่ีเกิดจากยาวิจัยจนถึงขณะนี้มีอะไรบ้าง? 

อาการข้างเคียงเป็นอาการเจ็บป่วยต่างๆ (เช่น รู้สึกวิงเวียนศีรษะ) ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย 

• ท้ังน้ี ใช่ว่าอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยน้ีทุกคนจะเกิดอาการข้างเคียงต่างๆ ท้ังหมดที่พบได้ในการวิจัยน้ี 
• อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอันตรายร้ายแรงมาก และอาจแตกต่าง

กันไปในแต่ละคน 
• ส่ิงสำคัญท่ีต้องทราบก็คืออาการข้างเคียงต่างๆ ท่ีรายงานในท่ีน้ีมาจากโครงการวิจัยนี้เพียงโครงการเดียว ดังนั้น อาการ

ข้างเคียงท่ีแสดงไว้ในท่ีน้ีจึงอาจแตกต่างจากอาการข้างเคียงท่ีพบในโครงการวิจัยอื่นๆ หรือแตกต่างจากอาการข้างเคียง
ท่ีปรากฏอยู่บนเอกสารกำกับยา 

• อาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อยและอาการข้างเคียงท่ีร้ายแรงได้ระบุเอาไว้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

 

อาการข้างเคียงท่ีร้ายแรง 

อาการข้างเคียงอาการใดอาการหน่ึงจะถือว่า ‘ร้ายแรง’ หากอาการดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต, ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล หรือก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว 
 
ท้ังน้ี พบว่าประมาณร้อยละ 18 ของอาสาสมัครท่ีได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการหยดยาทั้งสองชนิดน้ีผ่าน
ทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้งเกิดอาการข้างเคียงท่ีร้ายแรงเปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 16 ของอาสาสมัครท่ีได้รับ
ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการฉีดยาท้ังสองชนิดนี้ผ่านทางช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว 
 

ในทั้งสองกลุ่ม อาสาสมัครประมาณ 6 ในทุกๆ 10 คนไม่พบเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ในเต้านม
หรือบริเวณรักแร้ 

กราฟแท่งต่อไปนี้แสดงอาการข้างเคียงชนิดร้ายแรงท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด 6 อาการ 
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อาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อย 

ในระหว่างการวิจัยน้ี พบว่าจนถึงขณะน้ีอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยเกือบท้ังหมดเกิดอาการข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ท้ังน้ี พบว่าประมาณร้อยละ 99 ของอาสาสมัครท่ีได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการหยดยาทั้งสองชนิดน้ีผ่าน
ทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้งเกิดอาการข้างเคียงท่ีไม่ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงเปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 100 
ของอาสาสมัครท่ีได้รับยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการฉีดยาท้ังสองชนิดนี้ผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็ม
เดียว 
 
อาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดได้แสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี – อาการข้างเคียงต่อไปน้ีเป็นอาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด 4 
อาการในกลุ่มท่ีได้รับยาวิจัยทั้งสองกลุ่ม พบว่าบางคนเกิดอาการข้างเคียงมากกว่าหนึ่งอาการ – ซ่ึงหมายความว่าอาสาสมัคร
บางรายจะถูกนับรวมอยู่ในกราฟแท่งมากกว่าหน่ึงแท่งในรูปด้านล่างนี้ 

จำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มน้ี = 252 ราย 

มีไข้และจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวตำ่ 
ท่ีเรียกว่านิวโทรฟิล 

มีไข้ 

ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลตำ่ 
(“ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ”) 

หัวใจบีบตัวลดลง 

ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำและมีการติดเช้ือ 
(“ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับมีเม็ดเลือดขาวต่ำ”) 

จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลลดลง 

จำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มน้ี = 248 ราย กลุ่ม B 

มีไข้และจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวตำ่ 
ท่ีเรียกว่านิวโทรฟิล 

มีไข ้

กลุ่ม A 

ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลตำ่ 
(“ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ”) 

หัวใจบีบตัวลดลง 

ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลตำ่และมีการตดิเชื้อ 
(“ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดร่วมกับมีเม็ดเลือดขาวตำ่”) 

จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลลดลง 
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อาการข้างเคียงอ่ืนๆ 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงอื่น ๆ (ซึ่งไม่ได้ระบุในหัวข้อข้างต้น) ได้จากเว็บไซต์ที่ได้ระบุไว้ที่ตอนท้าย
สรุปของข้อมูลน้ี (ดูหัวข้อท่ี 8) 
 

6. การวิจัยนี้ได้ช่วยในการศึกษาอย่างไรบ้าง? 

ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารสรุปข้อมูลนี้ได้มาจากการวิจัยจำนวนหนึ่งโครงการ ซึ่งดำเนินการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน
ระยะแรกที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวกจำนวน 500 คน   การวิจัยนี้ได้ช่วยให้ผู้วิจัยเรียนรู้ว่าหากผสมยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราส
ทูซูแมบเข้าด้วยกันในกระบอกฉีดยาหนึ่งอันและฉีดยาทั้งสองชนิดผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังโดยใช้เข็มฉีดยาหนึ่งอันพร้อมกันใน
เข็มเดียวจะมีประสิทธิผลเหมือนกับการให้ยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบโดยการหยดยาผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกัน
คนละครั้งหรือไม่ 

ทั้งนี้พบว่าปริมาณยาเพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบซึ่งอยู่ในกระแสเลือดไม่ได้ต่ำกว่าเมื่อให้ยาโดยการฉีดผ่านทางชั้นใต้
ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับหลังจากการหยดยาท้ังสองชนิดน้ีผ่านทางหลอดเลือดดำแยกกันคนละครั้ง 

ผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยในแต่ละกลุ่มในจำนวนท่ีเท่า ๆ กันเกิดการตอบสนองโดยสมบูรณ์ในทางพยาธิ
วิทยา   หลังจากการผ่าตัด ไม่พบว่าเซลล์มะเร็งเกิดการลุกลามในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ในอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย 6 
รายจากจำนวน 10 รายในแต่ละกลุ่ม  

ท้ังน้ี ไม่มีการวิจัยเพียงช้ินใดช้ินหน่ึงท่ีจะสามารถบอกเราได้ทุกอย่างเก่ียวกับประโยชน์และความเส่ียงจากการได้รับยาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ท้ังนี้จำเป็นต้องใช้อาสาสมัครเป็นจำนวนมากในการเข้าร่วมการวิจัยหลายๆ ครั้งเพ่ือหาคำตอบต่างๆ ท้ังหมดท่ีเรา
ต้องการจะทราบ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้อาจแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ซึ่งทำการวิจัยยาชนิด
เดียวกันน้ี  

• หมายความว่าท่านไม่ควรตัดสินใจโดยยึดตามสรุปข้อมูลนี้เพียงช้ินเดียว – ท่านควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา
ทุกครั้งก่อนท่ีจะตัดสินใจใด ๆ เก่ียวกับการรักษาท่ีท่านจะได้รับ 

 

กราฟแท่งต่อไปนี้แสดงอาการข้างเคียงชนิดร้ายแรงท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด 4 อาการ 

จำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มน้ี = 252 ราย กลุ่ม A 

ผมร่วง 

ท้องเสีย 

ระดับเซลลเ์ม็ดเลือดแดงต่ำ (“ภาวะโลหิตจาง”) 

รู้สึกป่วย (“คล่ืนไส้”) 

จำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในกลุ่มน้ี = 248 ราย กลุ่ม B 

ผมร่วง 

รู้สึกป่วย (“คลื่นไส้”) 

ท้องเสีย 

ระดับเซลลเ์ม็ดเลือดแดงตำ่ (“ภาวะโลหิตจาง”) 



วันท่ีเผยแพร่สรุปข้อมูลสำหรับคนท่ัวไป: ธันวาคม 2563  
รหัส Veeva: M-XX-00003150                                                                                                     หน้า 11 จาก 11 หน้า  

7. มีการวางแผนทำการวิจัยอ่ืนๆ หรือไม่? 

ในขณะที่จัดทำสรุปข้อมูลนี้ ยังมีการวิจัยโครงการอื่น ๆ ที่กำลังศึกษาวิธีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมโดยการฉีดยา
เพอร์ทูซูแมบและยาทราสทูซูแมบผ่านทางช้ันใต้ผิวหนังพร้อมกันในเข็มเดียว ยาท้ังหมดท่ีนำมาให้แก่อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการ
วิจัยน้ีในขณะนี้มีพร้อมใช้งานเป็นท่ีเรียร้อยแล้วในบางประเทศ  
การวิจัยน้ียังคงดำเนินการอยู่ในขณะน้ี และแพทย์ผู้วิจัยก็ยังคงเดินหน้าเก็บข้อมูลอยู่ 

8. ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากท่ีใดบ้าง? 
ท่านสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยนี้ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--

efficacy--and-safety-o.html  
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854  
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results   
หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยนี้ ชื่อเต็มของบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยนี้ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Oncology คือ: “การให้ยาเพอร์ทูซูแมบร่วมกับยาทราสทูซูแมบในขนาดคงท่ีโดยการฉีดผ่านทาง
ชั้นใต้ผิวหนังร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่มียีนเฮอร์ทูเป็นบวก (โครงการวิจัยเฟเดริกา): การ
ศึกษาวิจัยระยะท่ี 3 แบบสุ่ม เปิดเผยข้อมูลการรักษา ดำเนินการในหลายสถาบัน เพ่ือศึกษาความไม่ด้อยกว่า” รายชื่อผู้เขียน
รายงานทางวิชาการฉบับน้ีมีดังน้ี  อองตวนเน็ต ตัน, โซค-อาห์ อิม, อังเดร แมตทาร์, รามอน โคโลเมอร์, ดานีล สโตรยาคอฟส
ก้ี และคณะ  
 

ท่านต้องติดต่อใครหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการวิจัยนี้? 
หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมใด ๆ หลังจากท่ีได้อ่านสรุปข้อมูลน้ีแล้ว: 
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--

efficacy--and-safety-o.html  
● โปรดติดต่อตัวแทนท่ีสำนักงานของบริษัทโรชในประเทศของท่าน 

หากท่านได้เข้าร่วมการวิจัยนี้ และมีคำถามใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับผลการวิจัย: 
● ให้ปรึกษาแพทย์ผู้วิจัย หรือเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีเข้าร่วมการวิจัย 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาของท่านเอง: 
● ให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ของท่าน 

ใครเป็นผู้ดำเนินการให้มีการวิจัยนี้และออกค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยนี้? 

การวิจัยน้ีถูกจัดขึ้นและออกค่าใช้จ่ายโดยบริษัท เอฟ ฮอฟฟ์มันน์-ลาโรช จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที ่เมืองบาเซิล 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 

ช่ือเต็มของการวิจัยและข้อมูลอื่นๆ ท่ีใช้ระบุโครงการวิจัย 

ช่ือเต็มของการวิจัยน้ีคือ: “การศึกษาวิจัยระยะท่ี 3 แบบสุ่ม ดำเนินการในหลายศูนย์วิจัย มีการเปิดเผยข้อมูลการรักษาและมี
กลุ่มการรักษาสองกลุ่ม เพ่ือประเมินเภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการให้ยาสูตรผสมของยาเพอร์ทูซู
แมบและยาทราสทูซูแมบที่มีขนาดยาคงท่ีแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกซ่ึงมีเฮอร์
ทูเป็นบวก (โครงการวิจัยเฟเดริกา)” 
 

การวิจัยน้ีมีช่ือเรียกอีกชื่อว่า ‘โครงการวิจัยเฟเดริกา’ 
● หมายเลขโครงการวิจัยสำหรับการวิจัยน้ี คือ: WO40324 
● เลขประจำตัวโครงการวิจัยนี้ในเว็บไซต์ ClinicalTrials.gov คือ: NCT03493854 
● หมายเลข EudraCT ของการวิจัยน้ี คือ: 2017-004897-32 


