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         ฉบับท่ี 2/2550 
ผลกระทบตอระบบหัวใจและหลอดเลือดของยารักษาเบาหวานโรสิกลิตาโซน  

 
ตามที่ไดมีขาวเก่ียวกับยารักษาเบาหวานโรสิกลิตาโซน (rosiglitazone) ช่ือการคา อะแวนเดีย 

(Avandia®) จากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา สํานักขาวรอยเตอร สํานักขาวเอเอฟพี รวมถึง
สถานีโทรทัศนในเมืองไทย วา องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ ไดสั่งตรวจสอบความปลอดภัยของยารักษา
โรคเบาหวาน rosiglitazone เนื่องจากมีรายงานการวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารการแพทยนิว อิงแลนด ระบุวา การใช
ยาอะแวนเดีย ทําใหผูปวยมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 64 เปอรเซ็นต ท่ีจะเสียชีวิตดวยโรคเก่ียวกับหลอดเลือดและยังมี
โอกาสเสี่ยงสงูถึง 43 เปอรเซ็นตท่ีจะเกิดอาการหัวใจวาย 

ยา rosiglitazone เปนยากลุม  Thiazolidinediones ใชรักษาโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 มีอาการไมพึง
ประสงคท่ีรายแรง ไดแก Cholestatic hepatitis, Congestive heart failure, Diabetic macular edema, 
Hepatotoxicity และ Pulmonary edema  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของแลว พบวา รายงานการศึกษาท่ี
ใชอางอิงในขาวขางตนนั้น เปนรายงานการศึกษายา rosiglitazone ดานความเสี่ยงของการเกิดกลามเนื้อหัวใจ
ตาย (myocardial infarction) และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดย Steven E. Nissen, และ Kathy 
Wolski และไดเผยแพรใน New England Journal of Medicine ฉบับวันท่ี 21 พฤษภาคม 2550 โดยเปนการศึกษา
แบบ meta-analysis ของการศึกษาจํานวน 42 การศึกษา รวบรวมขอมูลผูใชยารวม 15,560 ราย และกลุมควบคุม 
12,283 ราย พบวา ความเสี่ยงของการเกิดกลามเนื้อหัวใจตายของผูใชยาเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก
คา odd ratio=1.43, 95% confidence interval [CI] 1.03-1.98, P=0.03) และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (จากคา odd ratio=1.64, 95% CI 0.98-2.74, P=0.06) 
 นอกจากนี้ ยังมีขอมูลการศึกษาอื่นๆ ท่ีนาสนใจ และเก่ียวของกับการใชยา rosiglitazone และ
ผลกระทบตอภาวะหัวใจและหลอดเลือดอีก 5 การศึกษา ไดแก 
 1) การศึกษา Clinical trial โดยการรวบรวมขอมูล 42 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลรวมกัน 
(pooled analysis) ซึ่งไดวิเคราะหขอมูลการใชยา rosiglitazone ในผูใชยา 8,604 ราย เปรียบเทียบกับวิธีการรักษา
อื่นและยาหลอก 5,633 ราย จากการศึกษาท้ังหมดนี้มี 38 การศึกษาท่ีมีระยะเวลาใชยานาน 6 เดือน พบ
อุบัติการณการเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) ในผูใชยา rosiglitazone เปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม แลวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (จากคาอุบัติการณเปน 1.99% และ 1.51% ตามลําดับ, hazard ratio 
[HR]=1.31, 95% CI 1.01-1.70)  
 2) การวิจัยแบบ balanced cohort เปน observational study ในผูใชยารักษาเบาหวานในชวงป 
พ.ศ. 2543-2547 จํานวน 33,363 ราย โดย 90 % ของผูใชยาไมมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด ติดตามการใช
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ยาเปนระยะเวลา 1.2 ป พบอุบัติการณท่ีผูใชยาตองเขาโรงพยาบาลเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจตาย หรือเพื่อทํา 
coronary revascularization (กระบวนการที่ทําใหเลือดสามารถไหลเวียนในหลอดเลือดไดดี) ในผูท่ีใชยา 
rosiglitazone เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมแลวตํ่ากวาอยางไมมีนัยสําคัญ (จากคา HR=0.93; 95% CI 0.80-
1.10) 
 3) A Diabetes Outcomes Progression Trial (ADOPT) study เปนการศึกษาแบบ randomized, 
double-blind เปรียบเทียบการใชยา rosiglitazone, metformin และ glyburide ในผูปวยเบาหวานประเภทท่ี 2 ราย
ใหม จํานวน  4,351 ราย ติดตามการใชยาประมาณ 4 ป พบอุบัติการณการเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผูใชยา
ชนิดตางๆ เปนดังนี้ (1) ผูใชยา rosiglitazone เปรียบเทียบกับผูใชยา metformin พบอุบัติการณตํ่ากวา อยางไมมี
นัยสําคัญ (จากคา HR=0.96, 95% CI 0.66-1.38) (2) ผูใชยา rosiglitazone เปรียบเทียบกับผูใชยา glyburide พบ
อุบัติการณสูงกวา อยางไมมีนัยสําคัญ (จากคา HR=1.16, 95% CI 0.78-1.73) และ (3) ผูใชยา metformin 
เปรียบเทียบกับผูใชยา glyburide พบอุบัติการณสูงกวา อยางไมมีนัยสําคัญ (จากคา HR=1.22, 95% CI 0.082-
1.80) สําหรับการศึกษานี้ไดเผยแพรใน New England Journal of Medicine ฉบับวันท่ี  December 7, 2006  
 4) The Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication 
(DREAM) study เปนการศึกษาแบบ randomized, double-blind clinical trial ในผูปวยรวม 5,300 คน ติดตาม
การรักษาเปนเวลา 3 ป พบวา ผูใชยา rosiglitazone มีความเสี่ยงของการเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือด
สมอง (stroke) และการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดไมเพิ่มขึ้น 
  5) The Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in 
Diabetes (RECORD) Study เปนการศึกษาแบบ randomized, open-label trial ในผูใชยาจํานวนมากกวา 4,400 
คน เพื่อศึกษาผลกระทบระยะยาวของการใชยากลุม Thiazolidinedione โดยติดตามผลการใชยา rosiglitazone 
รวมกับ metformin และ rosiglitazone รวมกับ sulfonylurea เปรียบเทียบกับการรักษาดวยยาเดี่ยว metformin 
และ sulfonylurea ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และภาวะเบาหวานของผูท่ีใชยา โดยเร่ิมทําการศึกษาเม่ือป 
พ.ศ. 2544 ติดตามการใชยาเปนเวลา 6 ป ดําเนินการศึกษาท่ีสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปออสเตรเลีย คาด
วาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2551  
 
 จากผลการศึกษาท่ีเก่ียวของขางตน ซึ่งแตละการศึกษาตางมีจุดออนตางๆ กัน เชน บางการศึกษา
ไมไดออกแบบเพื่อติดตามผลกระทบดานระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง เกณฑการเลือกตัวอยางท่ีมี
ประเด็นขอโตแยง ผลการศึกษาในบางการศึกษาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาอื่นๆ 
ทําใหหนวยงานติดตามกํากับดานความปลอดภัยในการใชยาของประเทศตางๆ เชน USFDA (สหรัฐอเมริกา) 
EMEA (สหภาพยุโรป) อยูระหวางรวบรวมและทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของเพิ่มขึ้น ท้ังขอมูลยา rosiglitazone และ
ยารักษาเบาหวานในกลุมเดียวกัน (เชน pioglitazone) เนื่องจากยังไมแนใจวาการใชยาจะมีผลกระทบตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเชนเดียวกันหรือไม จึงยังไมมีมาตรการใดๆ ออกมาในขณะนี้ นอกจากการเผยแพรขอมูล
ความเสี่ยงจากการใชยาใหแพทย บุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ และประชาชนทราบ เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงความเสี่ยง และเฝาระวังอันตรายที่อาจเกิดจากการใชยาดังกลาวอยางใกลชิด ในผูใชยาท่ัวไปและ
ผูใชยาท่ีมีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจงขอมูลความเสี่ยงจากการใชยา rosiglitazone ท่ีมีผล
ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยทราบ และเฝาระวังการใชยาดังกลาว ท้ังนี้ หากพบ
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา rosiglitazone รวมท้ังยาอื่นๆ ขอใหรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคฯ 
มายังศูนยติดตามอาการไมพึงประสงค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี 11000 หรือแจงมายัง
โทร 02-590-7261, 7288 โทรสาร 0-2591-8457 อีเมล adr@fda.moph.go.th   
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