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Digoxin-associated mortality: current update
Digoxin เป็นยำในกลุ่ม Cardiac Glycosides ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 โดย Willium Withering
มีข้อบ่งใช้เพื่อควบคุมอัตรำกำรเต้นของหัวใจในภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Artrial Fibrillation: AF) และลดอำกำรแสดง
ของภำวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure: CHF) โดยยำ digoxin ห้ำมใช้ในผู้ป่วย Ventricular fibrillation,
Wolff-Parkinson-White atrial fibrillation1,2 รูปแบบยำที่มีใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ยำเม็ดขนำด 0.25 mg. ยำน้ำ elixir
ขนำด 0.05 mg/ml และยำฉีดขนำด 0.5mg/2ml3 โดยกำรให้ยำรูปแบบยำรับประทำน จะมี bioavailability 60-85%
กำรกระจำยยำ 475-500 L มี protein binding 25% ยำถูกเมตำบอไลต์ที่ตับ 13% (ไม่ผ่ำน CYP 450) และส่วนใหญ่
(50-70%) ถูกกำจัดออกทำงไตในรูปแบบเดิม มีค่ำครึ่งชีวิต 1.5-2 วัน4

แนวทางการใช้ยา Digoxin ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Atrial fibrilation
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับดูแลผู้ป่วยภาวะ AF ในประเทศไทยปี 2012 แนะนำให้ยำ Digoxin เพื่อกำรคุมจังหวะ
หรือคุมอัตรำเต้นหัวใจ ขนำดยำฉีดเริ่มแรก 0.25 mg ทุก 2 ชม. (สูงสุด 1 mg) ขนำดยำกิน 0.125-0.25 mg วันละครั้ง
ยำสำมำรถคุ ม อัต รำเต้ น ในขณะพั ก แต่ คุ ม ไม่ ไ ด้ดี ข ณะมี กิ จ กรรมทำงกำย ทั้ ง ยั งไม่ ส ำมำรถคุ มอั ต รำเต้ นได้ ใ นผู้ ป่ ว ย
paroxysmal AF หำกไม่มียำกั้น Atrioventricular node (AV node) อื่นร่วมด้วย (เช่น Nifedipine, Amlodipine,
Felodipine) ข้อควรระวังคือ ยำที่มีผลกด AV node อำจทำให้อัตรำเต้นหัวใจเร็วขึ้นมำกจนเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้ใน
ผู้ป่วย AF ทีม่ ี pre-excitation เช่น Wolf-Parkinson-White syndrome5
American Heart Association/ American College of
Cardiology/Heart Rhythm Society (AHA/ACC/HRS)
Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation ปี 2014 แนะนำใช้ยำ Digoxin เป็น
second agent ทั้งใน rapid และ chronic rate control ของ AF โดยเมื่อเกิด intolerance ต่อ beta-blocker หรือ
calcium channel blockers (CCBs) หรือแนะนำให้ใช้ร่วมกับ beta-blocker หรือ CCB1

แนวทางการใช้ยา Digoxin ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Congestive Heart failure
ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure ปี 2013 แนะนำให้ใช้ digoxin ในกำร
รักษำผู้ป่วย CHF stage C คือ ผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยด้วยโรค CHF ที่มอี ำกำรของภำวะ CHF ปรำกฏขึ้น และถูกตรวจ
พบว่ำมีควำมผิดปกติของโครงสร้ำงหัวใจร่วมด้วย ยำ Digoxin แนะนำให้ใช้เฉพำะในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีอำกำรหลังได้รับยำ
Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) และ Diuretics และ betablocker เนื่องจำก digoxin เป็นยำที่มีผลข้ำงเคียงสูงและช่วงกำรรักษำแคบ โดยยำจะ
เพิ่ม cardiac contractility และช่วยลดกำรกระตุ้น sympathetic system จำกกำร
ลดลงของ preload ซึ่งกำรศึกษำทำงคลินิกพบว่ำ Digoxin ไม่มีผลลดอัตรำกำรตำยใน
ผู้ป่วย CHF แต่ช่วยลดอัตรำกำรป่วยหรืออัตรำกำรเข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล โดย
ไม่ช่วยชะลอกำรดำเนินของโรค2
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CURRENT UPDATE

จำกกำรศึกษำรูปแบบ meta-analysis จำนวน 2 กำรศึกษำ ที่ตีพิมพ์ล่ำสุดใน ปี ค.ศ. 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย (อัตรำกำรเสียชีวิต) จำกกำรใช้ยำ Digoxin ดังนี้
กำรศึกษำเรื่อง “Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the
literature” โดย Vamos M และคณะ ตีพิมพ์ในวำรสำร European Heart Journal เดือนพฤษภำคม ค.ศ. 2015 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ Digoxin จำกรวบรวมกำรศึกษำทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้ยำ digoxin ในผู้ป่วย AF และ CHF จำนวน 19 กำรศึกษำ มีจำนวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด 326,426 รำย ผลกำรศึกษำ
พบว่ำกำรใช้ digoxin ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มจะมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 21% ต่ออัตรำกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ [Hazard ratio (HR) 1.21; 95% confidence interval 1.07-1.38] โดยพบว่ำในผู้ป่วย AF มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น
29% ต่ออัตรำกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (HR 1.29; 95%CI 1.21-1.39) และในผู้ป่วย CHF มี
ควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 14% ต่ออัตรำกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (HR 1.14; 95%CI 1.06-1.22) แต่ใน
วิเครำะห์ผลในกลุ่มย่อยเฉพำะกำรศึกษำที่มีรำยงำนผลแยกในผู้ป่วย AF และ CHF ที่มีผู้ป่วยรวม 117,434 รำย พบว่ำ กำร
ใช้ยำ digoxin ในผู้ป่วย AF เพิ่มควำมเสี่ยง 28% ต่ออัตรำกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (HR 1.28;
95%CI 1.12,1.46)6
กำรศึกษำเรื่อง “Safety and efficacy of digoxin: systematic review and meta-analysis of
observational and controlled trial data” โดย Ziff JO และคณะ ตีพิมพ์ในวำรสำร British Medical Journal
เดือนสิงหำคม ค.ศ. 2015 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำผลของกำรใช้ยำ digoxin ต่อกำรเสียชีวิตและผลลัพธ์ ทำงคลินิกเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม (placebo หรือ ไม่ได้รับยำใด) ผลจำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำรูปแบบ observational studies 14
กำรศึกษำพบว่ำ กำรใช้ย ำ digoxin เพิ่มควำมเสี่ ยง 17% ต่ อกำรเสี ย ชีวิต ในผู้ ป่ว ย AF/CHF อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
(adjusted HR 1.17; 95%Cl 1.07, 1.29) ส่วนผลกำรวิเครำะห์กำรศึกษำรูปแบบ randomized controlled trials
จำนวน 7 กำรศึกษำพบว่ำกำรใช้ยำ digoxin ไม่มีนัยสำคัญต่อควำมเสี่ยงของกำรเสียชีวิตในผู้ป่วย CHF (Risk Ratio 0.99;
95%Cl 0.93, 1.05) อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรวิเครำะห์ในผู้ป่วยจำนวน 29,525 รำย พบว่ำ digoxin ช่วยลดอัตรำกำรเข้ำรับ
กำรรักษำตัวในโรงพยำบำลทุกสำเหตุได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (RR 0.92; 95%CI 0.89, 0.95)7

KEY POINTS
การใช้ยา Digoxin ในการรักษา Atrial fibrillation และ Congestive heart failure สามารถลดอัตราการ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ยาเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ
โดยเฉพาะในผู้ป่วย AF ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรมีตรวจติดตามการดาเนินโรคและเฝ้า ระวังการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยาในผู้ป่วยที่ได้รับ digoxin อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีสุด
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