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ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists เป็ นยารักษาโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ซึ่ งในประเทศไทยนั้น ยังถือว่าเป็ นยาที่ค่อย
ข้างใหม่ และเป็ นเพียงยาทางเลือกเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับยาบางอย่างยังมีค่อนข้างจากัด ดังนั้น บทความนี้จึงต้องการกล่าวถึง
เนื้ อหาในแง่ประสิ ทธิ ภาพของยากลุ่มนี้ รวมไปถึงผลของยาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมุ่งเน้นยาที่มีใช้ใน
ประเทศไทย เพื่ อให้เภสัช กรที่ ได้อ่า นทความนี้ ได้เข้า ใจการใช้ยาในกลุ่ มนี้ ม ากขึ้ น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน และอธิบายการใช้ยาให้แก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บทนา
โรคเบาหวานเป็ นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามประชาชนชาวไทย โดยจากข้อมูลความชุกของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
พบว่ามีการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็ นร้อยละ 8.9 ใน พ.ศ. 25571 และมีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผเู ้ ป็ นเบาหวานไม่นอ้ ยกว่า 4 ล้านคน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็ นชนิดที่พบมากที่สุด โดยพบได้ถึง
ร้อยละ 95 จากผูป้ ่ วยทั้งหมด และโรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งดูแลรักษาต่อเนื่อง การรักษามีจุดประสงค์และเป้ าหมาย
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การบรรลุผลลัพธ์ดงั กล่าว ต้องการทีมสห
สาขาวิชาชีพร่ วมกันให้การดูแลรักษา จึงมีการกาหนดแนวทางการรักษา โดยอาจเลือกใช้ยาลดระดับน้ าตาลในเลือดเป็ นยา
รับประทานไปจนถึงการใช้ยาฉี ดอินซูลิน หรื อยาฉี ด GLP-1 receptor agonists ควบคู่กบั การปรับพฤติกรรม
GLP-1 receptor agonists เป็ นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มใหม่ที่มีบทบาททางคลินิกมากขึ้นในปัจจุบนั แนวทางเวช
ปฏิบตั ิสาหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2560 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้แนะนาให้เลือกใช้ยากลุ่ม GLP-1
receptor Agonists เป็ นยาชนิดที่ 2 หรื อชนิดที่ 3 ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีโรคอ้วนร่ วมด้วย (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 กิโลกรัม/
ตารางเมตร)1 มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากความอ้วน และไม่สามารถใช้ยาชนิดอื่นได้ ซึ่งในประเทศไทย ยากลุ่มนี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 3 รายการคือ Exenatide, Liraglutide และ Dulaglutide หากผูป้ ่ วยไม่ตอบสนองต่อ GLP-1 receptor Agonists ได้แก่
ระดับ A1C ไม่ลดลง หรื อลดลงน้อยกว่า 1% หรื อน้ าหนักตัวลดลงน้อยกว่าร้อยละ 3 ใน 6 เดือน ให้พิจารณาหยุดยา และไม่
แนะนาให้ใช้ GLP-1 receptor Agonists ร่ วมกับ DPP-4 inhibitor เนื่องจากยามีความซ้ าซ้อนกันในด้านการออกฤทธิ์ และยัง
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ไม่มีขอ้ มูลรองรับการใช้ยาสองกลุ่มนี้ร่วมกัน1 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบว่ายาบางตัวในกลุ่ม GLP-1 receptor Agonists
มีขอ้ มูลลดอัตราการเสี ยชีวติ ในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย ส่วนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นั้น ยังไม่มีการนายา
กลุ่มนี้มาใช้ในการรักษา เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลสนับสนุนที่เพียงพอ2
กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists
ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists จัดอยูใ่ นกลุ่ม Incretin Mimetics ซึ่ง incretin เป็ นฮอร์โมนระบบทางเดินอาหาร
ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) และ glucose dependent insulinotropic polypeptide (GIP) โดย
ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้ทาหน้าที่ในการกระตุน้ การหลัง่ อินซูลิน เมื่อมีอาหารเข้าสู่ร่างกาย GLP-1 จะถูกหลัง่ จาก L-cell ของ
ลาไส้เล็กส่วนปลาย แล้วไปกระตุน้ การหลัง่ อินซูลินจากตับอ่อนแบบพึ่งอินซูลิน (Insulin dependent) กล่าวคือ จะมีการ
กระตุน้ ให้หลัง่ อินซูลินเมื่อระดับกลูโคสสูงขึ้น หากระดับกลูโคสปกติอินซูลินจะไม่ถูกกระตุน้ ข้อดีคือทาให้ไม่เพิ่มความ
เสี่ ยงในการเกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่า นอกจากนี้ GLP-1 ยังมีฤทธิ์ยบั ยั้งการหลัง่ กลูคากอน และลดการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารทาให้อิ่มเร็ วขึ้น ส่งผลให้ลดความอยากอาหาร จึงช่วยลดน้ าหนักได้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะอ้วนหรื อน้ าหนักเกิน
(ภาพที่ 1)3
แต่โดยปกติ GLP-1 ในกระแสเลือด มีค่าครึ่ งชีวติ สั้น เพียง 3-5 นาที4-5 เนื่องจากถูกทาลายโดยเอนไซม์ Dipeptidyl
peptidase 4 (DPP-4) ในปั จจุบนั จึงได้มีการพัฒนายา โดยทาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อป้ องกันไม่ให้ GLP-1 ถูกทาลาย
จึงทาให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น สามารถนามาใช้เป็ นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

GLP-1 receptor agonists

ภาพที่ 1 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists 3
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ประสิทธิภาพของยาในกลุ่ม GLP-1 receptor
ปั จจุบนั ยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา มี 5 ชนิด ได้แก่ Exenatide, Liraglutide, Albiglutide, Lixisenatide และ Dulaglutide6 ส่วน Taspoglutide เป็ น
ยาที่พฒั นาโดยใช้ zinc เป็ นตัวทาละลายนั้น ระหว่างการทาการศึกษาเกิดอาการข้างเคียง Hypersensitivity ได้มาก จึงได้หยุด
ทาการศึกษาไป สาหรับยาที่จะกล่าวถึงในที่น้ ี จะเป็ นยาที่มีการนาเข้ามาและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของ
ประเทศไทย มี 3 ชนิด ได้แก่ Exenatide, Liraglutide และ Dulaglutide
1. Exenatide
1.1 Exenatide เป็ นยาตัวแรกในกลุ่มที่ถูกผลิตขึ้น และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยสังเคราะห์มาจากน้ าลายกิ้งก่า Gila monster โดยยาสามารถออกฤทธิ์ได้นานกว่า GLP-1
และยังลดระดับน้ าตาลในเลือดได้มากกว่า GLP-1 ถึง 1000 เท่า7
DeFronzo และคณะ8 ได้ทาการศึกษาโดยให้ยา Exenatide เป็ นยารักษาเพิม่ เติม ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ไม่สามารถคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ เมื่อใช้ Metformin หรื อ Sulfonylurea หรื อใช้ร่วมกัน เปรี ยบเทียบกับยาหลอก
ติดตามผลการรักษาที่ 30 สัปดาห์ พบว่ายา Exenatide มีผลลดค่า HbA1C และ Postprandial Plasma Glucose (PPG) ได้
มากกว่ายาหลอกอย่างมีนยั สาคัญ และยังมีผลลดน้ าหนักตัวของผูป้ ่ วย ได้ประมาณ 1.5 ถึง 3 กิโลกรัม โดยผลการลดน้ าหนัก
มีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาที่ผปู ้ ่ วยได้รับ
Exenatide ถูกแนะนาให้ใช้เป็ นยาเสริ มในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ขนาดยาที่แนะนา คือ เริ่ มต้นฉี ด 5
ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 1 เดือน จากนั้นอาจปรับขนาดเป็ น 10 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ คลื่นไส้ อาเจียน พบมากถึงร้อยละ 20-50 หลังได้รับยานาน 1 สัปดาห์หรื อหลาย
เดือน แต่เนื่องจากยา Exenatide ต้องบริ หารยาบ่อย จึงทาให้ไม่เป็ นที่นิยม ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาตัวยาให้ออกฤทธิ์ได้นาน
ขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริ หารยา

ภาพที่ 2 Byetta® (Exenatide) ขนาด 5 และ 10 ไมโครกรัม
1.2 Exenatide extended release ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี
พ.ศ. 2555 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้น โดยยาจะถูกปลดปล่อยออกมาผ่าน poly-microsphere อย่างช้าๆ ผล
การศึกษาทางด้านคลินิก จากการศึกษา DURATION-110 โดย Buse และคณะ ได้ทาการศึกษาแบบสุ่ม ในสถานวิจยั หลาย
แห่ง เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ Exenatide ทั้ง 2 รู ปแบบ คือ Exenatide 2 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าชั้นใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ 1
ครั้ง เทียบกับ Exenatide 10 ไมโครกรัม ฉี ดเข้าชั้นใต้ผิวหนังวันละ 2 ครั้ง ในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เคยได้รับยา
รักษาเบาหวานชนิดเดียว หรื อหลายชนิดร่ วมกันมาก่อน และติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง 30 สัปดาห์ พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับ
Exenatide 2 มิลลิกรัม ฉี ด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีระดับ HbA1C ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (กลุ่มที่ได้รับ Exenatide
extended release ลดได้ร้อยละ 1.9, กลุ่มที่ได้รับ Exenatide ลดได้ร้อยละ 1.5; p=0.0023) และสามารถคุมระดับ HbA1C
น้อยกว่าร้อยละ 7 ได้มากกว่าการฉี ดวันละ 2 ครั้ง (กลุ่มที่ได้รับ Exenatide extended release ร้อยละ 77, กลุ่มที่ได้รับ
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Exenatide ร้อยละ 61; p=0.0039) ส่วนผลในการลดน้ าหนักพบว่าทั้งสองชนิดไม่แตกต่างกัน ต่อมาการศึกษาได้ขยาย
ระยะเวลาเพิ่มเติม 22 สัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งหมด 52 สัปดาห์ โดยให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่ได้รับ Exenatide เปลี่ยนมาใช้
Exenatide extended release ผลพบว่าผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่ม มีค่า HbA1C ลดลง และมีค่าเฉลี่ย HbA1C เท่ากัน นอกจากนี้ ยัง
พบว่าหลังจากใช้ยาไป 52 สัปดาห์ ผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่ม มีน้ าหนักลดลงมากกว่า 4 กิโลกรัม
Exenatide extended release ทาให้เกิดอาการข้างเคียงบริ เวณที่ฉีดได้มากกว่าแบบฉี ดวันละ 2 ครั้ง แต่หากใช้
ต่อเนื่องพบว่าอาการข้างเคียงนี้จะลดลง ส่วนอาการข้างเคียงด้านระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบรายงานมากที่สุด คือ
คลื่นไส้ แต่พบน้อยกว่ารู ปแบบฉีดวันละ 2 ครั้ง และมักพบเฉพาะในสัปดาห์แรกของการใช้ยา นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า
การที่ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้น ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยที่ใช้ยา Exenatide extended release เพิ่มความร่ วมมือในการใช้ยามากขึ้นด้วย11
ยา Exenatide extended release มีวธิ ีการใช้ยาที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคพิเศษ โดยเพิ่มขั้นตอนที่ผปู ้ ่ วยต้องผสมยาก่อนฉี ด
จึงอาจเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้ยา Exenatide extended release ที่ถึงแม้จะมีขอ้ ดีกว่า Exenatide ในหลายด้าน แต่ยงั คงไม่ได้
รับความนิยมมากนัก
2. Liraglutide ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยยาถูก
พัฒนาโดยเติมพันธะของเปปไทด์เข้ากับกรดไขมัน จึงทาให้ค่าครึ่ งชีวติ ของยายาวนานขึ้น 11-13 ชัว่ โมง ขนาดการใช้ยาเริ่ ม
จาก 0.6 มิลลิกรัม เพิ่มได้สูงสุด 1.8 มิลลิกรัมต่อวัน ยาสามารถลด HbA1C ได้ร้อยละ 1.1-1.8 นอกจากนี้ Liraglutide ยังมีผล
ต่อน้ าหนักของผูป้ ่ วย พบว่าผูป้ ่ วยที่ใช้ยานี้มีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัม4
Buse และคณะ12 ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ Liraglutide กับ Exenatide ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 เวลา 26 สัปดาห์ พบว่า Liraglutide สามารถลด HbA1C ได้ดีกว่า Exenatide (กลุ่มที่ได้รับ Liraglutide ลดได้ร้อยละ
1.12, กลุ่มที่ได้รับ Exenatide ลดได้ร้อยละ 0.79; p<0.0001) ในขณะที่ผลเรื่ องการลดน้ าหนัก Liraglutide และ Exenatide มี
ผลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ขอ้ ดีของ Liraglutide ในแง่ของการเกิดอาการข้างเคียง พบว่ายานี้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
กว่ายากลุ่ม Exenatide อย่างมีนยั สาคัญ (กลุ่มที่ได้รับ Liraglutide และ Exenatide เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าร้อยละ 25.5
และร้อยละ 33.6 ตามลาดับ; p=0.0131)
อาการข้างเคียงที่อาจพบเช่นเดียวกันกับ Exenatide คือ เกิดอาการข้างเคียงบริ เวณที่ฉีด และอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน พบร้อยละ 20-40 หลังได้รับยา 1-2 เดือน

ภาพที่ 3 Victoza® (Liraglutide) ขนาด 6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
3. Dulaglutide ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อปี พ.ศ. 2557 ยานี้เป็ นยา
ที่ออกฤทธิ์นานโดยถูกพัฒนามากจากการให้สายเปปไทด์ของยาไปจับกับ IgG ทาให้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยานั้น
ยาวนานขึ้น ขนาดของยาเริ่ มต้นที่ 0.75 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หากผูป้ ่ วยยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตาม
ต้องการสามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 1.5 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริ หารยาผ่านการฉี ดเข้าใต้ช้ นั ผิวหนัง โดยไม่คานึงถึงมื้อ
อาหาร เนื่องจากการฉี ดยาเพียงแค่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์อาจทาให้ผปู ้ ่ วยหลงลืมได้ หากผูป้ ่ วยลืม แนะนาให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้น
ได้ถา้ หากอยูใ่ นช่วงเวลา 3 วัน (72 ชัว่ โมง) นับจากวันที่ลืมฉีด แต่ถา้ หากระยะก่อนถึงการฉี ดยาครั้งถัดไปน้อยกว่า 3 วัน ให้
งดการฉี ดของสัปดาห์น้ ี แล้วให้ฉีดตามตารางเดิม
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Wang และคณะ13 ทาการศึกษา Efficacy and Safety of once-weekly Dulaglutide vs Insulin Glargine ทาการศึกษา
แบบ randomized parallel-arm open-label study กลุ่มประชากรในการศึกษาทาเฉพาะในกลุ่มคนเอเชียที่มีประวัติเป็ นโรค
เบาหวาชนิดที่ 2 โดยแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับ Dulaglutide 0.75 มิลลิกรัม กลุ่มที่ 2 ได้รับ
Dulaglutide 1.5 มิลลิกรัม และกลุ่มที่ 3 ได้รับ Insulin Glargine ติดตามผูป้ ่ วยนาน 52 สัปดาห์ เพือ่ วัดผลการเปลี่ยนแปลง
ของ HbA1C ในสัปดาห์ที่ 26 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับ Dulaglutide ทั้งสองกลุ่มสามารถลดระดับ HbA1C ได้
มากกว่า คือ 14.5 มิลลิโมลต่อโมล, 18.9 มิลลิโมลต่อโมล และ 12.7 มิลลิโมลต่อโมล ตามลาดับ นอกจากนี้ท้ งั สองกลุ่มที่
ได้รับ dulaglutide สามารถควบคุมระดับ HbA1C ให้อยูใ่ นระดับน้อยกว่าร้อยละ 7 ได้มากกว่ากลุ่มที่ได้ Insulin glargine ใน
สัปดาห์ที่ 26 (p<0.004 และ p=0.001 ตามลาดับ)
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และยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับ Dulaglutide มีน้ าหนักตัวลดลงมากกว่า

นอกจากนี้ พบว่า อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารของยา คือ มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสี ยพบ เช่นเดียวกับ
ยาตัวอื่นในกลุ่มโดยจะเริ่ มมีอาการหลังได้รับยา 2-3 วัน อาการจะพบมากสุดเมื่อผูป้ ่ วยใช้ยาไป 2 สัปดาห์ และอาการจะ
หายไปอย่างรวดเร็ วเมื่อผูป้ ่ วยใช้ยานานมากกว่า 4 สัปดาห์13

ภาพที่ 4 Trulicity® (Dulaglutide) ขนาด 0.75 มิลลิกรัม /0.5 มิลลิลิตร และ 1.5 มิลลิกรัม/0.5 มิลลิลิตร
)
ผลต่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists
เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เป็ นปั จจัยเสี่ ยงอย่างหนึ่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอาหารและ
ยาของประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงได้ระบุวา่ ยาใหม่ที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้รักษาโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 จะต้องมีหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์วา่ ยาไม่มีผลทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
ยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists ที่มีผลการศึกษาอย่างชัดเจน คือ Liraglutide จากการศึกษาชื่อว่า Liraglutide
Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results (LEADER)14 Marso และคณะ ทาการศึกษา
แบบ Randomized controlled trial (RCT) โดยคัดเลือกผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 จานวน 9,340 ราย ที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการ
เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจเข้ามาในการศึกษา และทาการเปรี ยบเทียบกับยาหลอก โดยดูผลต่อหัวใจและหลอดเลือดเป็ นหลัก
ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง และการเสี ยชี วิตจากโรคหัวใจและหลอดเลื อด ผลการศึ กษาพบว่า
Liraglutide เกิดผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่า คือ ร้อยละ 13 ในขณะที่ ยาหลอกเกิดร้อยละ 14.9 (HR 0.87; 95%
CI 0.78-0.97) Liraglutide มีผลลัพธ์ไม่ได้ดอ้ ยกว่ายาหลอก และเหนื อกว่ายาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001 และ
p=0.01 ตามลาดับ)14
ในขณะที่ Exenatide extened release มีผลการศึกษาจาก EXSCEL15 โดย Holman และคณะ ได้ศึกษาผลต่อหัวใจ
และหลอดเลือดของยา Exenatide extened release เปรี ยบเทียบกับยาหลอก โดยคัดเลือกกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ที่เคยและไม่
เคยมีประวัติเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งหมด 14,752 ราย เป็ นผูป้ ่ วยที่มีประวัติเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ
73.1 และติดตามผลเป็ นเวลา 3.2 ปี ผลการศึกษาพบว่ายา Exenatide extended release ไม่ได้ดอ้ ยกว่ายาหลอกในเรื่ องผลต่อ
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หัวใจและหลอดเลือด (P<0.001)15 แต่ไม่ได้มีผลเหนื อกว่ายาหลอก (P=0.001)15 จึ งกล่าวได้ว่ายาไม่มีผลลดทั้งการเกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือด และไม่มีผลลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส่ ว นการศึ ก ษาของ Dulaglutide ต่ อ ผลการเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดนั้ น มี ก ารศึ ก ษา Researching
Cardiovascular Events With a Weekly Incretin in Diabetes (REWIND)16 ที่ขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างสรุ ปผลการศึกษา โดย
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาขนาดใหญ่ และเป็ นการศึกษาแรกที่คดั เลือกผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้า
มาทาการศึกษา ดังนั้น ต้องรอติดตามผลต่อไปว่าในอนาคต ยา Dulaglutide จะเป็ นยาอีกหนึ่ งตัวในกลุ่ม ที่มีขอ้ มูลรองรับว่า
ยามีผลลดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้หรื อไม่
ตามแนวทางการรั กษาโรคเบาหวานสมาคมโรคเบาหวานสหรั ฐอเมริ กา พ.ศ.2561 2 (American Diabetes
Association 2018) ได้แนะนายาสาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มโรค Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) ให้เริ่ มการรักษา
ด้วย Metformin ร่ วมกับการปรับพฤติกรรม และต้องให้ยาที่ ช่วยลดผลต่อหัวใจและหลอดเลื อด หรื อการเสี ยชี วิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดร่ วมด้วย ซึ่ งยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists ที่ถูกแนะนา คือ Liraglutide ดังนั้น Liraglutide
จึงอาจจะเป็ นยาที่เป็ นตัวเลือกที่ดีในกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นในแง่ของการบริ หารยาที่ไม่แตกต่างจากการฉี ดปากกาอินซูลินมากนัก
มีผลลดน้ าหนัก ซึ่งเหมาะกับผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีโรคอ้วนร่ วมด้วย และยายังมีผลลดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย
สาหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผูป้ ่ วยสูงอายุ ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบยา
ฉี ด ที่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการบริ การยา อาศัยการมองเห็น การเคลื่อนไหว และทักษะความจาในการบริ หารยา อีก
ทั้งยังมีอาการข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น คือ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสี ย รวมไปถึงอาจทาให้น้ าหนักลด ดังนั้น ผูป้ ่ วย
สูงอายุที่มีปัญหาเรื่ องการมองเห็น ไม่มีคนดูแล หรื อมีปัญหาการรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ การเลือกใช้ยากลุ่มนี้ จึงอาจ
พิจารณาประโยชน์และโทษที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับร่ วมด้วยก่อนพิจารณาใช้ยา
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลยากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonists สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1-2

ชื่อยาสามัญ

Exenatide
(short-acting)

Exenatide extended
release (long-acting)
Liraglutide
(long-acting)

Dulaglutide
(long-acting)

ชื่อการค้ าทีม่ ใี นประเทศไทย

Byetta® 5 และ 10 ไมโครกรัม

ขนาดยาทีแ่ นะนา

-5 ถึง 10 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร
เช้า ภายใน 60 นาที หรื อก่อนอาหารมื้อใหม่ 2
มื้อ ห่างกันอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง นาน 1 เดือน
- ขนาดยาสูงสุด: 20 ไมโครกรัมต่อวัน
- 2 มิลลิกรัม ฉี ดเข้าชั้นใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ1
ครั้ง ไม่ข้ ึนกับมื้ออาหาร
- ขนาดยาสูงสุด: 2 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
Victoza® 6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร - 0.6 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง นาน 1 สัปดาห์
จากนั้นเพิ่มเป็ น 1.2 มิลลิกรัมวันละครั้ง ไม่
ขึ้นกับมื้ออาหาร
- ขนาดยาสูงสุด: 1.8 มิลลิกรัม
- วิธีใช้เหมือนปากการฉี ดอินซูลิน
®
Trulicity
- 0.75 มิลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง
0.75 มิลลิกรัม /0.5 มิลลิลิตร
- ขนาดยาสูงสุด: 1.5 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
และ 1.5 มิลลิกรัม/0.5 มิลลิลิตร - ฉี ด 1 เข็มต่อ 1 ครั้ง

ประสิทธิภาพ

การใช้ ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย

- ลด HbA1C ได้ร้อยละ 0.97
- ไม่แนะนาให้ใช้ยาเมื่อ eGFR<30 ml/min/1.73m2
-ลด Postprandial hyperglycemia ได้ใน - ยังไม่มีการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคตับ
ระดับปานกลาง
- ลด HbA1C ได้ร้อยละ 0.8-1.5
- ลด Postprandial hyperglycemia ได้ใน
ระดับสูง
- ลด HbA1C ได้ร้อยละ 1.0-1.8
- ลด Postprandial hyperglycemia ได้ใน
ระดับสูง

- ไม่แนะนาให้ใช้ยาเมื่อ eGFR<30 ml/min/1.73m2
- ยังไม่มีการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคตับ

- ลด HbA1C ได้ร้อยละ 0.9
-ลด Postprandial hyperglycemiaได้ใน
ระดับสูง

- ยังไม่มีขอ้ มูลการปรับยาในผูป้ ่ วยโรคไต ระวังการ
ใช้ในผูป้ ่ วยโรคไตบกพร่ องรุ นแรง
- ยังไม่มีการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคตับ ระวังการใช้ยาใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้

- ยังไม่มีขอ้ มูลการปรับยาในผูป้ ่ วยโรคไต ระวังการ
ใช้ในผูป้ ่ วยโรคไตบกพร่ องรุ นแรง
-ไม่จาเป็ นต้องปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยโรคตับ แต่
การศึกษายังมีจากัด แนะนาให้ใช้อย่างระมัดระวัง
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สรุป
ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในปั จจุบนั มีให้เลือกหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มนั้นมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป
ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละราย ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists ถูกแนะนาให้ใช้เป็ นยาชนิ ดที่ 2 หรื อ
ที่ 3 หรื อให้ร่วมกับ basal insulin จัดเป็ นยาที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลดระกับน้ าตาลในเลือดสู ง อีกทั้งยายังมีขอ้ ดี เหนื อกว่า
ยาฉี ด insulin คือ กระตุน้ การหลัง่ อินซูลินเมื่อระดับกลูโคสสูงเท่านั้น (Insulin dependent) จึงทาให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่าได้นอ้ ย
ยาทุกตัวในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists มีผลลดระดับ HbA1C และเด่นในเรื่ องการช่วยลดน้ าหนักได้ จึงมักนา
ยามาใช้กบั ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนร่ วมด้วย ส่ วนอาการข้างเคียงที่พบได้ทวั่ ไปในกลุ่มนี้ คือ อาการข้างเคียงในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย และการเกิดอาการข้างเคียงบริ เวณที่ฉีด โดยการเกิดอาการข้างเคียงบริ เวณที่
ฉี ด จะพบได้มากกว่าในยาตัวที่ออกฤทธิ์ นาน การใช้ยาแนะนาให้เริ่ มยาในขนาดต่าและค่อยๆ ปรับยาจนผูป้ ่ วยสามารถคุม
ระดับน้ าตาลในเลือด และทนต่ออาการข้างเคียงได้ ส่ วนผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ยาในกลุ่มที่มีหลักฐานสนับสนุน
และแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริ กา แนะนาให้ใช้ คือ Liraglutide ส่วนยาอื่นในกลุ่มที่มี
การศึกษายืนยัน ยังไม่มีการนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย ในขณะที่ยา Dulaglutide เป็ นยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonists ตัว
ล่าสุด ที่มีการนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย แต่ยงั ต้องรอผลการศึกษาด้านประสิ ทธิภาพต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อไป
จะเห็นได้วา่ ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists นั้นมีประสิ ทธิภาพดี แต่ขอ้ เสี ย คือ ยามีราคาสูง อีกทั้งยังเป็ นยาที่อยู่
ในรู ปแบบยาฉี ดที่ตอ้ งใช้เทคนิคพิเศษ ยาบางตัวมีข้ นั ตอนการใช้ยาที่ยงุ่ ยาก ซึ่งอาจจะไม่เหมาะในผูป้ ่ วยบางกลุ่ม เช่น ผูป้ ่ วย
สูงอายุ หรื อผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านการมองเห็น นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคตับยังมีจากัด ต้องระวังการใช้ยาใน
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ส่วนผูป้ ่ วยโรคไตมักจะไม่แนะนาในผูป้ ่ วยที่มีการทางานของไตบกพร่ องรุ นแรง ซึ่งต่างจากยาฉี ดอินซูลินที่ไม่
จาเป็ นต้องปรับขนาดยาในผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่ม หากแพทย์ผใู ้ ห้การรักษาได้พิจารณาแล้วว่าผูป้ ่ วยสมควรได้รับยากลุ่ม GLP-1
receptor agonists เภสัชกรควรประเมินการใช้ยาของผูป้ ่ วยทุกครั้ง เผื่อให้ผปู ้ ่ วยใช้ยาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุด
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