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บทนา
เมทฟอร์ มิ น (metformin) เป็ นยาลดระดั บ น้า ตาลในเลื อ ดชนิ ดรั บ ประทาน (oral
hypoglycemic agent, OHA) ตัวเดียวในกลุ่มไบกัวไนด์ (biguanides) ที่ยังมีการใช้ในปัจจุบัน
metformin เป็นยาที่มีการใช้กันมานาน ราคาถูก และมีการสั่งใช้เป็นยาอันดับแรก (first-line
agent) บ่อยมากที่สุดในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สอง (type 2 diabetes mellitus, T2DM)
อย่างไรก็ตามการใช้ metformin มีข้อจ้ากัดในผู้ป่วยที่มีการท้างานของไตบกพร่อง เนื่องจากยา
ในกลุ่ม biguanides อาจท้าให้เกิดภาวะกรดแลคติกคั่ง (lactic acidosis) ซึ่งแม้ว่าจะเป็นอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่มีอุบัติการณ์ต่้ามาก แต่อาจท้าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
Metformin และการใช้ทางคลินิก
Metformin มีฤทธิ์ลดภาวะดืออินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งเป็นพยาธิก้าเนิดหลัก
อย่างหนึ่งของ T2DM โดยมีกลไกการออกฤทธิ์หลัก คือ ลดการสร้างกลูโคสจากตับ ลดการดูด
ซึมกู ลโคสที่ล้ าไส้ เพิ่มการเก็ บกลูโคสเข้าสู่เ ซลล์กล้ามเนือ และเพิ่มความไวของเนือเยื่อต่อ
อินซูลิน (insulin)1,2 metformin จัดเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีในการฤทธิ์ลดระดับน้าตาลในเลือด
โดยสามารถลดระดับน้าตาลขณะอดอาหาร (fasting blood glucose) ได้ประมาณ 60-80 มก.3
และลด HbA1c ได้ประมาณ 1-2%4 เมื่อใช้เป็นยาเดี่ยว (monotherapy) ทังนี metformin ไม่มี
ผลเพิ่มน้าหนักตัวของผู้ป่วย (ในบางรายอาจมีน้าหนักตั วลดลง) และมีโอกาสท้าให้เกิดภาวะ
น้าตาลในเลือดต่้า (hypoglycemia) ได้
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylureas)
น้อยหากใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยที่สุด (ประมาณ 10-30% ของผู้ป่วยที่ได้รับยานี)
คือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องเสีย เบื่ออาหาร
และมีรสโลหะในปาก (metallic taste) ซึ่งอาการเหล่านีมักพบเพียงชั่วคราวในระยะแรกของการ
ใช้ยา และสามารถลดได้โดยการเริ่มใช้ยาในขนาดต่้า และแนะน้าให้ผู้ป่วยรับประทานยาพร้อม
อาหาร1,4,5
นอกจากผลในการลดระดับน้าตาลในเลือดแล้ว metformin ยังมีผลดีต่อ lipid profile
โดยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides), total cholesterol และ LDL-cholesterol1,3 และจาก
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การศึกษา The United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
metformin มี
ผล
infarction)
T2DM ที่มีน้าหนักเกิน (overweight)6 อย่างไรก็ตามในส่ วนของ
macrovascular risk reduction ของ metformin ยังต้องการข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาทาง
คลินิกเพิ่มเติม เนื่องจากผลจากการศึกษาต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันมีข้อขัดแย้งกัน เช่น จากการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) หนึ่ง
ศึกษาแบบ randomized clinical
trials
metformin
cardiovascular events
v s ular mortality 3,7
จากหลักฐานสนับสนุนด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในระยะยาว และความคุ้มค่า
ท้าให้ metformin
อั แรกในการรักษา T2DM
หน่วยงาน
ทั่วโลก
 The American Diabetes Association (ADA) ค.ศ. 20138
ใช้ metformin
เป็นยาอันดับแรกในการรักษา T2DM ในผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามใช้ยานี
 The International Diabetes Federation (IDF) ค.ศ. 20129 แนะน้าให้ใช้ metformin
เป็นยาอันดับแรกในผู้ป่วย T2DM ที่ไม่มีข้อห้ามใช้ยานี และให้ใช้เป็นยาเพิ่มเติมหาก
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดั บน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ได้จากการได้รับยากลุ่ม
sulfonylureas
 The American College of Physicians (ACP) ค.ศ. 201210 แนะน้าให้ใช้ metformin
เป็นยาอันดับแรกในการรักษาผู้ป่วย T2DM ส่วนใหญ่ โดยพบว่าการรักษาแบบยาเดี่ยว
ด้วย metformin มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้าตาลในเลือดเหนือกว่าการรักษาแบบ
ยาเดี่ยวด้วย OHA ตัวอื่น ๆ
 ADA
The European Association for the Study of Diabetes (EASD) .ศ.
20125 แนะน้าให้ใช้ metformin เป็นยาอันดับแรกในการรักษา T2DM ในผู้ป่วยไม่มีข้อ
ห้ามใช้ยานี และสามารถทนต่อยาได้ โดย metformin จัดเป็น OHA ที่มีความคุ้มค่า
(cost-effective) มากที่สุด นอกจากนีแนะน้าให้ยังคงใช้ metformin เป็นยาหลักในกรณี
ผู้ป่วยที่จ้าเป็นต้องได้รับ OHA 2-3 ตัวร่วมกัน

บัติส้าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทยฯ และหน่วยงานอื่น ๆ4 แนะน้าให้ใช้ metformin
T2DM
และให้ใช้เป็นยาเพิ่มเติมหากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ได้จากการได้รับยากลุ่ม sulfonylureas
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Metformin และภาวะ lactic acidosis
ถึงแม้ว่า metformin จะเป็นยาที่มีการสั่งใช้เป็นยาอันดับแรกมากที่สุดในการรักษา
T2DM การใช้ยานีมีข้อจ้ากัดเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการเกิดภาวะ lactic acidosis ซึ่งเป็นอาการ
ไม่พึงประสงค์ส้าคัญของ metformin
ทังนี
lactic acidosis จาก metformin พบได้
(คิดเป็นอุบัติการณ์ประมาณ 3 cases per
100,000 patient-years)
(อัตราการเสียชีวิตอาจสูงถึง 50%)1
โดยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนีมากที่สุด ได้แก่ ผู้ที่มีการท้างานของไตบกพร่องท้าให้
เกิ ด การสะสมของยา ผู้ ที่ มี ภ าวะความผิ ด ปกติ / โรคร่ ว มที่ ท้ าให้ เ กิ ด การสะสมของแลคเตท
(lactate) และผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (metabolize) lactate
จากรายงานกรณีศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะ lactic acidosis มักมีการท้างานของไตผิดปกติ อย่างมาก มี
ภาวะความผิดปกติ /โรคร่วมหลายอย่าง และได้รับยาหลายชนิดร่วมกัน โดยความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะ lactic acidosis เพิ่มขึนตามระดับความผิดปกติของไตและอายุของผู้ป่วย1-3,11-14
เนื่องจากประมาณ 90%
ไตในรูปไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี
ค่าครึ่งชีวิตในพลาสมาประมาณ 6.2 ชั่วโมง ซึ่งค่าครึ่งชีวิต นีจะยาวนานขึนในผู้ป่วยที่มีการ
ท้างานของไตลดลง โดยพบว่าการขับยานีออกจากไตจะลดลงเป็นสัดส่วนกับการลดลงของระดับ
creatinine clearance (CrCl) ท้าให้เกิดการสะสมของ metformin อันอาจน้าไปสู่ภาวะ lactic
1
acidosis
ทังนียังไม่ทราบกลไกแน่ชัดที่ท้าให้ เกิดภาวะ metformin-associated lactic
acidosis แต่คาดว่าเกิดจากการที่ metformin มีผลลด gluconeogenesis ของ pyruvate,
alanine และ lactate ไปเป็นน้าตาลกลูโคส ท้าให้เกิดการสะสมของ lactate ในตับและเนือเยื่อ
กล้ามเนือ3
จากข้อมูลดังกล่าวท้าให้ US Food and Drug Administration (US FDA) ก้าหนดให้
metformin มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ที่มีการท้างานของไตบกพร่อง (ระดับ serum
creatinine [SCr] ≥1.5 mg/dL ในผู้ชายและ ≥1.4 mg/dL ในผู้หญิง หรือมีค่า CrCl ผิดปกติ)
และผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ lactic acidosis เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ทางเดิน
หายใจล้มเหลว การท้างานของตับบกพร่อง ติดสุราเรือรัง และภาวะเฉียบพลันต่าง ๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการท้างานของไต เช่น การขาดน้า การติดเชืออย่างรุนแรงในกระแสเลือด ภาวะ shock
และการฉีดสี iodinated contrast agent เข้าหลอดเลือดด้า เป็นต้น1,2,15
ข้อกังวลเรื่อง lactic acidosis จากการใช้ metformin เกิดจากการที่ยาสองตัวในกลุ่ม
biguanides ซึ่งได้แก่ เฟนฟอร์มิน (phenformin) และบูฟอร์มิน (buformin) ถูกถอนทะเบียนยา
เนื่องจากมีรายงานการเสียชีวิตจากภาวะ lactic acidosis ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเหล่านี อย่างไรก็
ตาม metformin มีโอกาสท้าให้เกิดภาวะ lactic acidosis น้อยกว่า phenformin และ buformin
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง phenformin และ metformin พบว่า phenformin มีโอกาสท้าให้
เกิดภาวะ lactic acidosis สูงกว่า metformin ถึง 10-20 เท่า โดยยาทังสองตัวมีความแตกต่าง
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กันทังด้านโครงสร้างและคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ ซึ่งพบว่าที่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึน
phenformin อาจมีผลลด peripheral glucose oxidation และเพิ่ม peripheral lactate
production ซึ่งท้าให้เกิดการเพิ่มขึนของระดับ circulating lactate โดยพบว่าระดับ phenformin
ในเลือดมีความสัมพันธ์กับระดับ lactate ในเลือด ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
metformin ในเลือด และระดับ lactate ในเลือด2,3,9,11,13
จาก review ล่าสุดของ The Cochrane Collaboration (ค.ศ. 2010) ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาทางคลินิกจ้านวน 347 การศึกษาในผู้ป่วย T2DM พบว่า อุบัติการณ์ของภาวะ
lactic acidosis ในกลุ่มผู้ป่วย T2DM ที่ได้รับ metformin และในกลุ่มที่ไม่ได้รับ metformin
และค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ lactate ในเลื อ ดในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ metformin
ยาเบาหวานตัวอื่น14 ซึ่งผลการศึกษาเหล่านีสอดคล้องกับ
ผลจากการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก หลายการศึ ก ษา เช่ น การศึ ก ษาแบบ nested, case-control
analysis ขนาดใหญ่ใน UK พบการเกิดภาวะ lactic acidosis
T2DM น้อยมาก และ
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะนีเป็นผู้ที่มีโรคอื่นร่วมด้วย โดยอุบัติการณ์ของภาวะ lactic acidosis ในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รับ metformin (3.3 per 100,000 person-years)
ผู้ป่วยที่ได้รับ
12
sulfonylureas (4.8 per 100,000 person-years) นอกจากนีมีการศึกษาแบบ retrospective
หลายการศึกษาที่พบว่า มีการสั่งใช้ยา metformin ในผู้ป่วย
ยานี โดยเฉพาะการมี
ระดับ SCr สูงกว่า SCr cutoffs (≥1.5 mg/dL ในผู้ชายและ ≥1.4 mg/dL ในผู้หญิง) และไม่มีการ
สั่ ง ให้ ห ยุด ใช้ metformin ในผู้ ป่ ว ยบางส่ ว นที่มี ก ารท้า งานของไตผิ ด ปกติ ห ลั ง จากได้ รั บ
metformin2,3,13
ดังนัน
อาจกล่ าวได้ว่า
ไม่ส ามารถชีชัด ถึ ง
เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่าง metformin และภาวะ lactic acidosis
นอกจากนี
ที่ท้าให้เกิดภาวะ lactic acidosis ได้เช่นกัน2,3,11-14
การพิจารณาใช้ metformin ในผูป้ ่วย T2DM ที่มกี ารทางานของไตบกพร่อง
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาในเบืองต้น ท้าให้เกิดข้อถกเถียงถึงความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะ lactic acidosis จาก metformin รวมถึงความเหมาะสมในการใช้ SCr cutoffs ตาม
ค้าแนะน้าของ US FDA ในการพิจารณาหยุดใช้ยา metformin หรือเลือกใช้ยาอื่ นแทน
metformin โดยหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการหลายท่านมีข้อ แนะน้าการใช้ metformin
 ADA และ EASD ค.ศ. 20125 แนะน้าว่า อาจใช้ metformin ได้อย่างปลอดภัย
ในผู้ป่วยที่มีระดับ estimated glomerular filtration rate (eGFR) ≥30
ml/min/1.73 m2
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 IDF ค.ศ. 20129 แนะน้าให้ระวังการใช้ metformin ในผู้ป่วยที่มีระดับ eGFR
<45 ml/min/1.73 m2
 The National Kidney Foundation, US ค.ศ. 201215 แนะน้าว่า อาจใช้ eGFR
cutoffs แทน SCr cutoffs ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในส่วนของ GFR cutoffs
ที่เหมาะสมส้าหรับการใช้ metformin ทังนี The British National Formulary
และ The Japanese Society of Nephrology แนะน้าให้ทบทวนการใช้
metformin ในผู้ป่วยที่มีระดับ GFR <45 ml/min/1.73 m2 และหยุดการใช้ยานี
เมื่อระดับ GFR <30 ml/min/1.73 m2
 แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554 ของสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานอื่น ๆ4 แนะน้าว่า ไม่ควรใช้ metformin ใน
ผู้ป่วยที่มีระดับ SCr >1.5 mg/dL
 Lipka et al. ค.ศ. 20112 เสนอให้ใช้ระดับ eGFR ในการพิจารณาใช้ metformin
โดยแบ่ง eGFR เป็นระดับต่าง ๆ และมีค้าแนะน้าดังต่อไปนี
2
≥60 ml/min/1.73 m ไม่มีข้อห้ามใช้ ให้ติดตามการท้างานของไตทุกปี
2
≥45 - <60 ml/min/1.73 m ให้ใช้ยาต่อไปได้ โดยให้เพิ่มการติดตาม
การท้างานของไตเป็นทุก 3-6 เดือน
2
≥30 - <45 ml/min/1.73 m ให้ระมัดระวังในการใช้ ใช้ยาในขนาดต่้า
(เช่น ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง) ไม่เริ่มให้ยานี
ในกรณีผู้ป่วยรายใหม่ และให้ติดตามการ
ท้างานของไตทุก 3 เดือน
<30 ml/min/1.73 m2 ให้หยุดใช้ยา
 The National Institute for Health and Clinical Excellence, UK ค.ศ 201016
แนะน้าให้พิจารณาทังระดับ SCr และ eGFR โดยแนะน้าให้ทบทวนการใช้
metformin ในผู้ป่วยที่มีระดับ SCr >1.5 mg/dL หรือ eGFR <45 ml/min/1.73
m2 และให้หยุดใช้ metformin เมื่อ SCr >1.7 mg/dL หรือ GFR <30
ml/min/1.73 m2
 Lalau et al. ค.ศ. 200017 แนะน้าการใช้ metformin ตามระดับ CrCl ดังต่อไปนี
CrCl ปกติ
ใช้ยาในขนาด ≤2,550 mg/d และให้ติดตาม
การท้างานของไตทุกปี
CrCl >60 - 90 ml/min ใช้ยาในขนาด ≤1,700 mg/d และให้ติดตาม
การท้างานของไตทุก 6
CrCl 30 - 60 ml/min ใช้ยาในขนาด ≤850 mg/d และให้ติดตามการ
ท้างานของไตทุก 3-4
5

CrCl <30 ml/min

ไม่ควรใช้ metformin

สรุป
ภาวะ lactic acidosis พบได้น้อยมากในผู้ป่วยที่ได้รับ metformin แต่อาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางวิชาการในปัจจุบัน ยังไม่สามารถชีชัดได้
ว่า metformin เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ lactic acidosis เมื่อเปรียบเทียบกับยาลด
ระดับน้าตาลในเลือดตัวอื่น ๆ ในส่วนของการพิจารณาใช้ metformin ในผู้ป่วยที่มีการ
ท้างานของไตบกพร่อง มีบางหน่วยงานที่ยังคงใช้ SCr cutoffs ตามค้าแนะน้าของ US
FDA ในขณะที่หลายหน่วยงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนข้อแนะน้ามาเป็นการใช้ eGFR (หรือ
CrCl) หรือใช้ทัง SCr และ eGFR (หรือ CrCl) ร่วมกันในการพิจารณา ซึ่งแต่ละหน่วยงานมี
การก้าหนดเกณฑ์แตกต่างกันไป
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