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Pioglitazone : ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งเตือนเก่ียวกับพบสัญญาณความเส่ียงการเกิดมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะอาจเพ่ิมขึ้นในผู้ที่ใช้ยา pioglitazone เมื่อใช้เป็นเวลามากกว่า 2 ปี และขอความร่วมมือสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ให้ใช้ยาดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและเมื่อมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเท่าน้ัน ผู้ป่วยที่ใช้ยา
น้ีอยู่ไม่ควรหยุดยาเอง ให้ขอคําแนะนําจากแพทย์  

สืบเน่ืองจากมีรายงานการศึกษาวิจัยเบ้ืองต้น (interim) ว่าอาจจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะเพ่ิมขึ้นในผู้ที่ใช้ยา piolitazone มากกว่า 2 ปี จากข้อมูลดังกล่าวนําไปสู่การทบทวนมาตรการจัดการความ
ปลอดภัยของยา pioglitazone ในประเทศต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ประเทศฝร่ังเศส หน่วยงานกํากับด้านยาประเทศฝร่ังเศส (French Medicines Agency : Afssaps) ให้
ระงับการใช้ยา pioglitazone เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 และจะถอนยาจากท้องตลาดต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 
ทั้งน้ีเพราะรายงานการศึกษาวิจัยแบบ observational retrospective cohort study ที่ทําการศึกษาในผู้ป่วยประมาณ 
1.5 ล้านคน อายุระหว่าง 40-79 ปี จากฐานข้อมูลประกันสังคมของประเทศฝร่ังเศส พบว่าผู้ที่ใช้ยา pioglitazone มี
ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer) เพ่ิมขึ้น  

2. ประเทศเยอรมันนีมีคําแนะนําว่าไม่ควรให้ยาที่มีส่วนประกอบของ pioglitazone ในผู้ป่วยใหม่  
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา USFDA ประกาศว่าการใช้ pioglitazone มากกว่า 1 ปี อาจจะเกี่ยวข้องกับการ

เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพ่ิมขึ้น และได้แนะนําบุคลากรทางการแพทย์ว่าไม่ควรสั่งใช้ยา pioglitazone แก่ผู้ป่วยที่
กําลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ รวมถึง
ให้คํานึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับ  

4. ประเทศญี่ปุ่นมีจดหมายข่าวแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเก่ียวกับความเสี่ยงดังกล่าว  
5. ประเทศตูนีเซียและประเทศ Mauritius ระงับการจําหน่ายยา pioglitazone  
6. สหภาพยุโรปโดย EMA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 

ประกาศว่าอยู่ระหว่างการทบทวนยาที่มีส่วนประกอบ pioglitazone กับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพ่ือประเมินผล
กระทบต่อประโยชน์และความเสี่ยงของยาดังกล่าว 

ประเทศไทย ยา pioglitazone เป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่ม Thiazolidinediones ออกฤทธ์ิโดย
กระตุ้น  peroxisome proliferator activated receptors (PPAR) มีผลลดการด้ือต่ออินซูลิน ยา pioglitazone ได้รับ
อนุมัติทะเบียนตํารับในประเทศไทยคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท ทาเคดา 
จํากัด ปัจจุบันมียาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาทั้งสิ้น 21 ตํารับ เป็นยาเด่ียว 18 ตํารับ และยาสูตรผสม 3 ตํารับ  มี
จําหน่ายในช่ือการค้า Actose®, Utmos®, Senzulin®, Gitazone®, Gitazone-forte®, Piozone®, Glusorb® และ 
Glubosil® และยาที่มีส่วนประกอบ Pioglitazone และ Metformin มีจําหน่ายในช่ือการค้า Actosmet® จาก
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ฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาในประเทศไทย (ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554) 
พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 284 คู่ยา แต่ไม่พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ bladder 
cancer



 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอ

คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ที่ประชุมพิจารณามีคําแนะนําในเบ้ืองต้นให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมขอความร่วมมือให้ใช้ยาดังกล่าวเมื่อมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงเท่าน้ัน และ
ในเดือนกรกฎาคม 2554 จะมีการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางพิจารณาข้อมูลทางวิชาการท่ีมีทั้งหมดเพ่ือกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงของยา pioglitazone ที่เหมาะสมต่อไป 

    ในขณะนี้ หากท่านพบอาการไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของ pioglitazone ขอได้โปรดแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามท่ีอยู่ข้างต้น 
ทั้ ง น้ี ส า ม า ร ถด า ว น์ โ หลดแบบร าย ง าน เหตุ ก า ร ณ์ ไ ม่ พึ ง ป ร ะส งค์ จ า กก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภ าพ ไ ด้ ที่ 
www.fda.moph.go.th/vigilance 
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