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โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเรื้อรังที่มีความปกติทางเมแทบอลิซึม ประชากรโลกหลายล้านคนป่วยเป็นโรคนี้ การรักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ยารักษา แม้ว่าในปัจจุบันจะมียารักษาโรคเบาหวาน
หลากหลายกลุ่ม แต่ยังคงพบความล้มเหลวในการรักษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และนำไปสู่
การเกิดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่สำคัญได้แก่ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาโดยการใช้ยาที่ออกฤทธิ์
เช่นเดียวกับการทำงานของฮอร์โมนอินครีติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากทางเดินอาหาร จัดเป็นแนวทางใหม่ของการใช้ยารักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นรีเซปเตอร์ของ Glucagon-like peptide-1 และยาที่ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ Dipeptidyl peptidase-4 ที่ทำลายฮอร์โมนอินครีติน สามารถช่วยแก้ไขความผิดปกติในการทำงาน
ของฮอร์โมนอินครีตินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และส่งผลในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและแก้ไขพยาธิสรีรวิทยาของ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
คำสำคัญ: โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ฮอร์โมนอินครีติน
ว วิทย เทคโน มมส 2553;29(3):330-339

Abstract
Type 2 diabetes mellitus is a major chronic metabolic disorder affecting millions of people worldwide. The current
therapies for type 2 diabetes include life style modification and pharmacological treatment. Although there are a
variety of anti-diabetic agents, treatment failure, which can lead to the progression of diabetic complications, such as
cardiovascular disease and stroke, is still the crucial problem. A new pharmacological approach based on the gut
hormone, incretin, provides a novel therapeutic option for the treatment of type 2 diabetes. Glucagon-like peptide-1
receptor agonists and inhibitors of dipeptidyl peptidase-4 enzyme, which is the enzyme that destroys native incretin
hormones endogenously, can correct the impairment of incretin hormones in patients with type 2 diabetes. They thus
provide the potential alternative to improve glycemic control and other pathophysiology associated with type
2 diabetes.
Keywords: Type 2 diabetes mellitus, Incretin hormone
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บทนำ
โรคเบาหวานเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
การหลั่งและการทำงานของฮอร์โมนอินสุลิน (insulin) ส่งผล
ให้เกิดความผิดปกติของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับ
น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 6-8 ชั่วโมง (fasting plasma
glucose) ตั้งแต่ 126 mg/dl ขึ้นไป1 ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือด
ที่สูงผิดปกตินี้จะส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ อาการ
แทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ อาการแทรกซ้อนทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นกว่าคนทั่วไปถึง 2-4 เท่า2
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดนี้ เป็นสาเหตุ
การตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ยังมี
อาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดความบกพร่องใน
การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ไต (diabetic
nephropathy) เส้ น ประสาท (diabetic neuropathy)
ตา (diabetic retinopathy) ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนถึง
85%-95% เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 23 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมี
ความบกพร่องในการหลั่งฮอร์โมนอินสุลินและมีการตอบสนอง
ต่ อ ฮอร์ โ มนอิ น สุ ลิ น ที่ ล ดลง หรื อ เรี ย กว่ า เกิ ด ภาวะดื้ อ ต่ อ
อินสุลิน (insulin resistance) ปัจจุบันการรักษาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทำโดยการให้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน
(oral anti-diabetic agents) และ/หรือฮอร์โมนอินสุลิน ควบคู่
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เช่นให้
ผู้ป่วยออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมน้ำหนัก จะช่วยส่งผลให้
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ตอบสนองต่ออินสุลินได้ดีขึ้น
ปัจจุบันได้มีการพัฒนายากลุ่มใหม่ในการรักษาโรค
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 โดยพั ฒนาจากการค้นพบการทำงาน
ของฮอร์โมนในกลุ่มอินครีติน (incretin) ในร่างกาย จากการ
พบว่ า เมื่ อ รั บ ประทานน้ ำ ตาลกลู โ คสจะกระตุ้ น การหลั่ ง
อินสุลิน ได้มากกว่าการได้รับน้ำตาลกลูโคสโดยการฉีดเข้า
เส้นเลือด 2-3 เท่า แม้ว่าทั้งสองวิถีทางจะทำให้เกิดระดับ
น้ ำ ตาลกลู โ คสในเลื อ ดในระดั บ เดี ย วกั น ก็ ต าม ผลเช่ น นี้
เรียกว่า “Incretin effect”4 ผลดังกล่าวเกิดจากการทำงาน
ของฮอร์โมนที่หลั่งจากทางเดินอาหาร (gut hormone) และ
เรี ย กฮอร์ โ มนกลุ่ ม นี้ ว่ า อิ น ครี ติ น (incretin) ฮอร์ โ มน
อินครีตินที่สำคัญในร่างกายมี 2 ชนิดคือ 1) Glucagon-like
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peptide-1 (GLP-1) และ 2) Glucose-dependent
insulinotropic polypeptide (GIP)3 ซึ่ ง จะหลั่ ง ออกมา
เมื่ อ มี ก ารดู ด ซึ ม ของกลู โ คสผ่ า นทางเดิ น อาหาร ฮอร์ โ มน
อินครีตินหลั่งจาก Endocrine cells ในทางเดินอาหาร และ
ทำหน้าที่เพิ่ม Glucose-induced insulin secretion มากกว่า
ร้อยละ 70 ของการหลั่งของอินสุลิน หลังรับประทานอาหาร
(postprandial insulin secretion) ขึ้นกับการทำงานของ
ฮอร์โมนอินครีติน5 ทั้ง GIP และ GLP-1 ทำหน้าที่กระตุ้น
การหลั่งอินสุลิน ตั้งแต่เริ่มต้นรับประทานอาหารและจะมีผล
มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระดับน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น ฤทธิ์ในการกระตุ้น
การหลั่ ง อิ น สุ ลิ น ของอิ น ครี ติ น และสารที่ อ อกฤทธิ์ ค ล้ า ย
อินครีติน (incretin mimetic agents) จะขึ้นกับระดับน้ำตาล
กลูโคสในเลือด นั่นคือจะกระตุ้นการหลั่งอินสุลิน เมื่อมีระดับ
น้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
แล้วจะไม่มีการกระตุ้นการหลั่งอินสุลินอีกต่อไป5
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีการทำงานของฮอร์โมน
ในกลุ่ ม อิ น ครี ติ น ลดลง หรื อ บางกรณี อ าจพบว่ า ไม่ มี ก าร
ทำงานเลย3 และมีการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่อ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 37 kg/m2) จะสูญเสีย
การทำงานของฮอร์โมนอินครีตินมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่อ้วน 6
นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีภาวะการหลั่งของ
ฮอร์โมนกลูคากอนที่สูงมากกว่าปกติ (hyperglucagonemia)
การเพิ่มสูงขึ้นของการหลั่งกลูคากอนนี้ ไม่สามารถยับยั้งได้
โดยระดับของน้ำตาลกลูโคสที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีการหลั่งของ GIP ในระดับที่ใกล้เคียงปกติ แต่มี
ความบกพร่องของ GIP ในการออกฤทธิ์เพื่อกระตุ้นการหลั่ง
อินสุลิน7 ซึ่งอาจเกิดจากการที่จำนวนของรีเซปเตอร์ของ
GIP ที่ลดลง ส่วนการหลั่งของ GLP-1 พบว่ามีความบกพร่อง
แต่ GLP-1 ยังสามารถออกฤทธิ์ผ่านรีเซปเตอร์และมีฤทธิ์
กระตุ้นการหลั่งอินสุลินและยับยั้งการหลั่งของกลูคากอนได้
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ความแรง (potency) ของ GLP-1
ในผู้ ป่ ว ยเบาหวานจะน้ อ ยกว่ า ในคนปกติ และการให้
GLP-1 จากภายนอกในระดับที่สูงกว่าระดับปกติในร่างกาย
(supraphysiological dose) ช่ ว ยทำให้ Islet β -cell
และ Islet α -cell กลั บ มาตอบสนองต่ อ น้ ำ ตาลกลู โ คส
ได้ ความบกพร่องในการทำงานของทั้ง GLP-1 และ GIP ใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นี้จะลดลงเมื่อมีการควบคุมระดับ
น้ ำ ตาลในเลื อ ด 8,9 ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ความผิ ด ปกติ ข อง
การทำงานของฮอร์ โ มนในกลุ่ ม อิ น ครี ติ น จึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
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พยาธิสรีรวิทยาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของ GIP
GIP เป็ น สายเปปไทด์ ประกอบด้ ว ยกรดอะมิ โ น
42 ตั ว หลั่ ง โดย K-cells ที่ บ ริ เ วณลำไส้ เ ล็ ก ส่ ว นต้ น
ในการตอบสนองต่ อ การรั บ ประทานน้ ำ ตาลกลู โ คสและ
ไขมัน10 และฮอร์โมนนี้ถูกทำลายได้ด้วยเอนไซม์ Dipeptidyl
peptidase-4 (DPP-4) GIP มีผลส่งเสริมการเกิด Glucoseinduced insulin secretion และ GIP อาจจะมี ผ ลต่ อ
เมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์ไขมันด้วย มีรายงานว่า GIP
มีผลเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของ Pancreatic β-cell lines
นอกจากนี้พบว่า GIP มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและ
กระดูก5 แต่ผลของ GIP ต่อเนื้อเยื่อและระบบอื่น ๆ เหล่านี้
ในทางคลิ นิ ก ยั ง ไม่ ท ราบแน่ ชั ด GIP ไม่ มี ผ ลลด Gastric
emptying และไม่ได้มีผลยับยั้งการหลั่งกลูคากอน ฤทธิ์ของ
GIP ส่วนมากเกิดผ่านรีเซปเตอร์ซึ่งเป็น G-protein coupled
receptor ที่ บ ริ เ วณ β -cell จากการที่ ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
ส่วนมากจะมีความไวต่อฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งอินสุลิน
ของ GIP ที่ลดลง ซึ่งอาจจะเนื่องจากมีการลดลงของ GIP
receptor expression หรื อ การลดลงของความไวของ
β-cell ต่อ GIP ดังนั้นจึงไม่มีการใช้ GIP ในทางคลินิกเพื่อ
การรั ก ษาเบาหวาน 11,12 ในทางตรงกั น ข้ า ม พบว่ า ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ยังคงตอบสนองต่อ GLP-1 ได้ดี ดังนั้น
จึงมีการพัฒนาการใช้ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นรีเซปเตอร์ของ
GLP-1 (GLP-1 receptor agonist) ในการรั ก ษาโรค
เบาหวาน
ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของ GLP-1
มนุษย์สร้าง GLP-1 ที่ L-cells ซึ่งอยู่บริเวณส่วนท้าย
ของลำไส้ ส่ ว น Jejunum, Ileum และ Colon การหลั่ ง
ของ GLP-1 ถูกกระตุ้นได้จากการรับประทานอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก การรับประทานอาหารประเภทอื่น ๆ
ก็สามารถกระตุ้นการหลั่ง GLP-1 ได้เช่นกันแต่น้อย โดยที่
GLP-1 มีการหลั่งออกมาใน 2 รูปแบบที่มีความแรงที่เท่ากัน
ได้แก่ 1) GLP-1 (7-36) amide หรือ Amidated GLP-1 ซึ่ง
เป็นรูปแบบหลักของ GLP-1 ที่พบในมนุษย์ และ 2) Glycine
extended GLP-1 (7-37)3 ระดับของ GLP-1 ใน Plasma
จะสูงขึ้นหลังจากรับประทานอาหาร ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ดังนั้นจึงคาดว่าการหลั่งของ GLP-1 อาจเกิดผ่านการควบคุม
ของ Endocrine signals หรือ Neural signals ก่อนที่จะมี
การกระตุ้ น การหลั่ ง ของ GLP-1 ที่ บ ริ เ วณ L-cells ด้ ว ย

J Sci Technol MSU

อาหารที่ ถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า ไปโดยตรง GLP-1 ถู ก ทำลายโดย
DPP-4 เช่ น กั น และมากกว่ า 50% ของ GLP-1 จะถู ก
ทำลายก่อนที่จะเข้าสู่ Systemic circulation
GLP-1 ออกฤทธิ์ผ่านรีเซปเตอร์คือ GLP-1 receptor
ซึ่งพบได้ที่ Islet cells ของตับอ่อน กระเพาะอาหาร หัวใจ
และ Hypothalamus 5,13 ฤทธิ์ ข อง GLP-1 ต่ อ β -cell
ที่ ส ำคั ญ คื อ ทำให้ เ กิ ด การสร้ า งและการหลั่ ง ของอิ น สุ ลิ น
GLP-1 ออกฤทธิ์ ก ระตุ้ น การหลั่ ง อิ น สุ ลิ น โดยการเข้ า จั บ
กับ GLP-1 receptor ที่บริเวณ Cell membrane ของ β-cell
โดยเมื่อ GLP-1 เข้าจับกับ Receptor (ซึ่งจัดเป็น G-protein
coupled receptor) จะทำให้เกิดการสร้าง Cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) 13 จากนั้ น cAMP จะกระตุ้ น
เอนไซม์ Protein kinase A (PKA) และ cAMP-regulated
guanine nucleotide exchange factor (Epac2) ทำให้เกิด
ผลต่าง ๆ ตามมา ซึ่งรวมทั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Ion
channel activity ทำให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของระดั บ
แคลเซียมภายในเซลล์ และทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่ง
(exocytosis) ของอินสุลิน
นอกจากนี้ GLP-1 ยังมีฤทธิ์ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวน
ของเซลล์ β-cell (proliferation)14 และเพิ่มการ Differentiation
ของเซลล์ ต้ น กำเนิ ด ให้ ไ ปเป็ น β-cells 15,16 รวมทั้ ง มี ฤ ทธิ์
ยับยั้งการเกิด Apoptosis17,18 การศึกษาใน in vitro พบว่า
GLP-1 จะปกป้ อ ง β -cell จากการตายซึ่ ง ถู ก กระตุ้ น
โดยน้ำตาลกลูโคสหรือไขมันในปริมาณที่สูงและช่วยคง Cell
morphology ของ Islet
ผลดี ข อง GLP-1 ต่ อ ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดหลั ง
รับประทานอาหาร ส่วนหนึ่งเกิดจากฤทธิ์ของ GLP-1 ในการ
ลด Gastric emptying และลด GI secretion19,20 ทำให้ลด
การดูดซึมอาหาร และยังมีผลลดความอยากอาหาร และลด
น้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลของการลด Gastric
emptying อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทำให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก อิ่ ม
ทำให้ ไ ม่ อ ยากอาหาร มี ผ ลให้ น้ ำ หนั ก ลดลง นอกจากนี้
ผลการลดความอยากอาหาร อาจเกิดจากฤทธิ์ของ GLP-1
ต่อ Hypothalamic satiety center ด้วย21 จากการศึกษา
พบว่าผลนี้คงอยู่ได้ยาวนาน และทำให้เกิดการลดน้ำหนักได้
อย่างต่อเนื่อง
GLP-1 มีผลยับยั้งการหลั่งกลูคากอนจาก Pancreatic
β-cell แต่ไม่มีผลยับยั้งการหลั่งกลูคากอน ในภาวะที่มีระดับ
น้ำตาลในเลือดต่ำ ดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิดภาวะ Hypoglycemia5
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ฤทธิ์ ท างสรี ร วิ ท ยาและ อวั ย วะและเนื้ อ เยื่ อ ที่ เ ป็ น
เป้าหมายการออกฤทธิ์ของ GLP-1 แสดงดัง Figure 1
Brain
Appetite ↓, Satiety ↑, Food intake ↓

Liver
Glycogen synthesis ↑

GLP-1
Muscle
Glycogen synthesis ↑

Adipose tissue
Glucose uptake ↑

Stomach
Gastric emptying ↓

Ileum
Site of GLP-1 synthesis

Pancreas
β cells: insulin secretion ↑
α cells: glucagon secretion ↓
Insulin biosynthesis ↑
β cell mass: growth, regeneration, neogenesis ↑
β cell apoptosis ↓

Figure 1 Physiology of GLP-1 secretion and action on
GLP-1 receptors in different organs and
tissues
นอกจากฤทธิ์ต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาถึง
ฤทธิ์ ท างสรี ร วิ ท ยาและเภสั ช วิ ท ยาของ GLP-1 ต่ อ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และพบว่าหัวใจมี GLP-1 receptor
และในหนู ที่ ข าด GLP-1 receptor จะมี ค วามบกพร่ อ ง
ของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายและมีความ
ผิดปกติในการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งมีความ
บกพร่องในการตอบสนองต่อ Exogenous epinephrine22
การศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว พบว่าการให้ GLP-1
ร่ ว มกั บ การให้ ก ารรั ก ษาแบบเดิ ม จะช่ ว ยส่ ง ผลดี ต่ อ การ
ทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น23 อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการให้
ยาที่ อ อกฤทธิ์ เ ป็ น GLP-1 receptor agonist จะให้ ผ ล
เช่นเดียวกันนี้ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ เนื่องจาก
พบว่าฤทธิ์บางอย่างของ GLP-1 อาจไม่ได้เกิดผ่าน GLP-1
receptor
จากการที่ GLP-1 ถู ก ทำลายอย่ า งรวดเร็ ว โดย
เอนไซม์ DPP-4 ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารให้ ย าโดยผ่ า นทาง
Intravenous infusion หรือ Subcutaneous infusion ซึ่งเป็น
วิ ถี ท างการให้ ย าที่ ไ ม่ ส ะดวก 3 จึ ง มี ก ารพั ฒ นาสารที่ เ ป็ น
GLP-1 receptor agonist ซึ่งทนต่อเอนไซม์ DPP-4
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ยากลุ่มใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานที่ออกฤทธิ์ตาม
กลไกทางสรีรวิทยาของฮอร์โมนในกลุ่มอินครีติน จะออกฤทธิ์
ส่งเสริมการทำงานของฮอร์โมนอินครีติน ได้สองรูปแบบคือ
1) เลี ย นแบบการทำงานของฮอร์ โ มนอิ น ครี ติ น (incretin
mimetic agents) โดยออกฤทธิ์ เ ป็ น GLP-1 receptor
agonists และ 2) ทำให้ฮอร์โมนอินครีตินในร่างกายออกฤทธิ์
ได้ดีขึ้น จากการยับยั้งเอนไซม์ Dipeptidyl peptidase-4 ที่
ออกฤทธิ์ทำลายฮอร์โมนอินครีติน (dipeptidyl peptidase-4
inhibitors)
GLP-1 receptor agonists
ยาในกลุ่ ม GLP-1 receptor agonist ออกฤทธิ์
โดยการกระตุ้น GLP-1 receptor และทำให้เกิดฤทธิ์ที่คล้าย
กั บ การทำงานของ GLP-1 จึ ง อาจเรี ย กยากลุ่ ม นี้ ไ ด้ ว่ า
เป็น Incretin mimetic agents ปัจจุบันยาในกลุ่ม GLP-1
receptor agonist ที่มีจำหน่ายได้แก่ Exenatide (Byetta®)
และ Liraglutide (Victoza®)
Exenatide
Exenatide เป็นสารเปปไทด์สังเคราะห์ (39 amino
acid) ของ Exendin-4 ซึ่ ง ค้ น พบจากน้ ำ ลายของสั ต ว์
เลื้อยคลานคือ Gila monster โดยที่ Exendin-4 มีลำดับ
กรดอะมิโนที่เหมือนกับ GLP-1 ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ประมาณ 50% 24 และออกฤทธิ์ เ ป็ น Potent agonist
ของ GLP-1 receptor และเป็นสารที่ทนต่อการถูกทำลาย
(degradation) โดยเอนไซม์ DPP-4
ในผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 จะไม่ มี First phase
response ของการหลั่งอินสุลินหลังจากได้รับน้ำตาลกลูโคส
แบบ Intravenous (IV) bolus injection ยา exenatide จะ
ทำให้ First phase response ของการหลั่งอินสุลินกลับมา
เกิดขึ้นได้ และพบว่าการหลั่งอินสุลินใน Second phase
response จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย 25 แม้ว่า Exenatide จะมีผล
ยั บ ยั้ ง การหลั่ ง กลู ค ากอน แต่ พ บว่ า การหลั่ ง กลู ค ากอนที่
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
จะไม่เปลี่ยนแปลง5
การศึ ก ษาโดยให้ Exenatide ในขนาด 5-10 µg
โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง วันละสองครั้ง ร่วมกับยารักษา
เบาหวานชนิดรับประทานที่ผู้ป่วยได้รับ ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เมื่อให้
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ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน พบว่า Exenatide ลด
HbA1C ได้ 0.8-1.0% หลังจากได้รับยาเป็นเวลา 30 สัปดาห์
และมีผลดีต่อน้ำหนักตัวของผู้ป่วย26 โดยผู้ป่วยไม่มีน้ำหนัก
ตัวเพิ่มขึ้นหรือมีน้ำหนักตัวลดลง 1.5-3 กิโลกรัม ผู้ป่วยที่ใช้
ยาต่อเนื่องไปจนถึง 80 สัปดาห์ พบว่ามีน้ำหนักตัวลดลง
4-5 กิ โ ลกรั ม อาการไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ พ บได้ จ ากการใช้ ย า
ได้ แ ก่ คลื่ น ไส้ และอาจพบท้ อ งเสี ย หรื อ อาเจี ย น ผู้ ป่ ว ย
จะมี อ าการไม่ พึ ง ประสงค์ ล ดลงเมื่ อ ใช้ ย าต่ อ เนื่ อ งนานขึ้ น
และอาการเหล่านี้มักไม่รุนแรง นอกจากนี้พบว่าเกิด Mildmoderate hypoglycemia ได้ ในผู้ป่วยที่ได้รับ Exenatide
ร่วมกับ Sulfonylureas แต่ผู้ป่วยที่ได้รับ Exenatide ร่วมกับ
Metformin ไม่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้ พบว่าผู้ป่วย
จำนวน 40-50% ที่ได้รับ Exenatide มีการสร้าง Antibodies
ต่ อ Exenatide ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ในผู้ ป่ ว ยส่ ว นมากยั ง
ไม่พบว่าการสร้าง Antibodies นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้ยา
Exenatide ไม่ได้ผล27
การใช้ยา Exenatide ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี พบว่า
ผู้ป่วยจะมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular risk factor) ลดลง โดยผู้ป่วยจะมีระดับของ
Triglyceride, Total cholesterol, LDL-cholesterol, HDLcholesterol และ Hepatic biomarker (aminotransferase)
ที่ดีขึ้น28
Exenatide มีในรูปของ Isotonic solution ให้โดย
การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ยาบรรจุในรูปแบบของปากกาพร้อม
เข็มสำหรับฉีดใต้ผิวหนัง มีความเข้มข้นของ Exenatide 250
µg/ml มี 2 รูปแบบสำหรับขนาดการให้ยา 5 µg และ 10 µg
ต่อครั้ง สำหรับการให้ยาแบบวันละสองครั้ง ยาต้องเก็บใน
ตู้ เ ย็ น อุ ณ หภู มิ 2-8 องศาเซสเซี ย ส ห้ า มเก็ บ ยาในช่ อ ง
แช่แข็ง27
Exenatide มี ข้ อ บ่ ง ใช้ เ ป็ น ยาเสริ ม (adjunctive
therapy) เพื่ อ ช่ ว ยในการควบคุ ม ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ด
ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ซึ่ ง ได้ รั บ ยา Metformin,
Sulfonylureas, Thiazolidinediones หรือได้รับ combination
ของ Metformin และ Sulfonylureas หรือ Combination
ของ Metformin และ Thiazolidinediones แต่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เมื่อให้ Exenatide ร่วมกับ
Metformin หรือ Thiazolidinediones ไม่จำเป็นต้องปรับ
ขนาดยาทั้งสองชนิดที่ให้ร่วมกัน แต่หากให้ Exenatide ร่วม
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กับ Sulfonylureas อาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับลดขนาด
ของยากลุ่ม Sulfonylureas ลง ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการเกิด
Hypoglycemia26
ขนาดเริ่มต้นของยาคือ 5 µg วันละสองครั้ง โดยให้
ยา 1 ชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็น (หรือ
ก่อนอาหารสองมื้อหลักของวัน โดยที่ให้ยาห่างกันอย่างน้อย
6 ชั่วโมง) และอาจเพิ่มขนาดยาเป็น 10 µg วันละสองครั้ง
ได้หลังจากให้ยาเป็นเวลาหนึ่งเดือน สามารถฉีดยาเข้าใต้
ผิวหนังที่บริเวณต้นขา หน้าท้องหรือต้นแขน
จากการที่ยา Exenatide มีฤทธิ์ลดการเกิด Gastric
emptying จึงอาจจะลดปริมาณและอัตราการดูดซึมยาที่ให้
โดยการรับประทาน ดังนั้นจึงต้องระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาที่ต้องการการดูดซึมผ่านทางเดินอาหารที่รวดเร็วร่วมด้วย
สำหรับยาที่ประสิทธิภาพขึ้นกับระดับยาในเลือดเช่น ยาเม็ด
คุมกำเนิดชนิดรับประทาน หรือยาต้านแบคทีเรีย ผู้ป่วยควร
รับประทานยาเหล่านั้นก่อนการฉีดยา Exenatide อย่างน้อย
1 ชั่วโมง
หลังจากมีการจำหน่ายยาในตลาดพบว่ามีรายงาน
การเกิดตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน (acute pancreatitis)
จึงควรต้องระวังโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่าง
รุ น แรงต่ อ เนื่ อ ง ร่ ว มกั บ มี ก ารอาเจี ย น ซึ่ ง เป็ น อาการของ
ตับอ่อนอักเสบ และหากสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะตับอ่อนอักเสบ
ควรหยุดใช้ยาทันที
ไม่แนะนำให้ใช้ยาในผู้ป่วย End stage-renal disease
หรือ Severe renal impairment (creatinine clearance
< 30 ml/min)
Liraglutide
Liraglutide เป็ น GLP-1 agonist ซึ่ ง สั ง เคราะห์
ตามโมเลกุลของ Human GLP-1 และมีการเติมกรดอะมิโน
และ C16 acyl chain ทำให้ โ มเลกุ ล สามารถเข้ า จั บ กั บ
Albumin ได้ ซึ่งจะช่วยลดการกำจัดยาออกทางไต และลด
การถูกทำลายโดยเอนไซม์ DPP-4 ยาถูกดูดซึมหลังจากการ
ฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้อย่างช้า ๆ และมี Half-life ประมาณ
11-13 ชั่วโมง29 ทำให้สามารถให้ยาเพียงวันละครั้งได้ และให้
ผลทางคลินิกเช่นเดียวกับการให้ GLP-1 แบบต่อเนื่องทาง
หลอดเลือดดำและมีผลทางคลินิกที่คล้ายกับ Esxenatide30
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การศึกษาการให้ Liraglutide เป็นยาเดี่ยวในการรักษา
เบาหวาน พบว่ า ลด Fasting plasma glucose และมี
การลดลงของ HbA1C ผู้ป่วย 50% ที่ได้รับยาจะควบคุม
HbA1C จนถึงค่าเป้าหมาย (< 7%) ได้30 ยาทำให้เกิดอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ ค ล้ า ยกั บ Exenatide คื อ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น
จากการศึกษาในชาวญี่ปุ่นพบว่า การให้ยาในขนาด 0.9 mg/
day เป็นเวลา 14 สัปดาห์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ช่วย
ลด HbA1C ให้มีค่า < 7% ในผู้ป่วยจำนวน 75% แต่ไม่พบว่า
ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวที่ลดลง31
Liraglutide ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในยุโรปในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2009
โดยใช้เป็นยาในการรักษาเบาหวานร่วมกับ Metformin หรือ
Sulfonylureas ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดได้ แม้จะให้ยา Metformin หรือ Sulfonylureas ใน
ขนาดสู ง สุ ด เท่ า ที่ ผู้ป่วยจะทนต่อยาได้แล้ว และใช้ เ ป็ น ยา
ในการรักษาร่วมกับ Metformin และ Sulfonylureas หรือ
Metformin และ Thiazolidinedione ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ แม้ว่าจะได้รับยาสองชนิด
(dual therapy) แล้ว32
ยามีในรูป Solution บรรจุในรูปแบบปากกาพร้อมเข็ม
สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในความเข้มข้น 6 mg/ml ขนาดการ
ให้ยาเริ่มต้นคือ 0.6 mg วันละ 1 ครั้ง และหลังจากนั้นหนึ่ง
สัปดาห์เพิ่มเป็น 1.2 mg วันละ 1 ครั้งและอาจเพิ่มขนาดเป็น
1.8 mg วันละ 1 ครั้งซึ่งเป็นขนาดสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ได้
การให้ ย าร่ ว มกั บ Metformin หรื อ Thiazolidinediones
ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนาดของยาทั้งสองชนิด แต่การให้
ร่ ว มกั บ Sulfonylureas อาจต้ อ งปรั บ ลดขนาดยาเพื่ อ ลด
โอกาสการเกิด Hypoglycemia สามารถให้ยา Liragutide วัน
ละครั้ ง ในเวลาใดของวั น ก็ ไ ด้ โดยไม่ ขึ้ น กั บ เวลาในการ
รับประทานอาหารแต่ควรให้เป็นเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
และให้ โ ดยการฉี ด เข้ า ใต้ ผิ ว หนั ง ที่ ห น้ า ท้ อ ง ต้ น ขา และ
ต้นแขน ยาต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซสเซียส
ห้ า มเก็ บ ยาในช่ อ งแช่ แ ข็ ง 32 ไม่ แ นะนำให้ ใ ช้ ย าในผู้ ป่ ว ย
ที่มีภาวะ Moderate-severe renal impairment และยังไม่มี
ข้อมูลการใช้ยาที่พอเพียงในผู้ป่วยโรคตับ
ยาทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดิน
อาหาร ได้ แ ก่ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ท้ อ งเสี ย และเนื่ อ งจาก
ยาลด Gastric emptying อาจมีผลต่อการดูดซึมยาบางชนิด
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เช่ น เดี ย วกั บ Exenatide ผลการศึ ก ษาล่ า สุ ด เมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2009 เปรียบเทียบระหว่างยา Liraglutide
และยา Exenatide พบว่ า ผู้ ป่ ว ยทนต่ อ ยา Liraglutide
ได้ดีกว่า33
Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors
DPP-4 enzyme เป็น Serine peptidase enzyme
ซึ่ ง พบได้ ห ลายบริ เ วณในร่ า งกาย ได้ แ ก่ ไต เยื่ อ บุ ล ำไส้
เซลล์ ตั บ เซลล์ บุ ผ นั ง หลอดเลื อ ด รวมทั้ ง พบในรู ป ของ
Soluble form ใน Plasma 34 ทั้ง GIP และ GLP-1 เป็น
Substrate ของเอนไซม์นี้ และเนื่องจากเอนไซม์ DPP-4
พบได้ในเนื้อเยื่อหลายชนิด จึงเป็นที่น่าสนใจว่ายาในกลุ่มนี้
จะส่ ง ผลต่ อ การทำงานของเนื้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ ด้ ว ยหรื อ ไม่
อย่างไรก็ตามแม้ว่า DPP-4 จะเป็น T-cell antigen และ
คาดว่าเกี่ยวข้องกับ T-cell activation และ Proliferation
แต่บทบาทของ DPP-4 ในทางระบบภูมิคุ้มกัน ไม่เกี่ยวข้อง
กับ Enzymatic action ของเอนไซม์ และการให้ DPP-4
inhibitor เพื่อเพิ่มระดับของฮอร์โมนอินครีติน ในร่างกาย
ไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกัน35
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า DPP-4 inhibitor
ให้ผลเช่นเดียวกับ GLP-1 agonist คือกระตุ้นการหลั่งของ
อินสุลิน ยับยั้งการหลั่งกลูคากอน และช่วยคงปริมาณของ
β -cell mass จากการเพิ่ ม Cell proliferation และลด
การเกิด Apoptosis แต่พบว่า DPP-4 inhibitor ไม่มีผลต่อ
Gastric emptying หรือน้ำหนักตัว24
ยาในกลุ่ ม DPP-4 inhibitor ที่ มี จ ำหน่ า ยได้ แ ก่
Sitagliptin (Januvia®, Merck & Co., Inc.) และ Vildagliptin
(Galvus®, Novartis AG) ได้มีการจำหน่ายในตลาดที่ยุโรป
ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อ ปี ค.ศ. 2008 ยาทั้งสองเป็นยารับประทาน
และมีอัตราสารเข้าระบบชีวภาพ (bioavailability) ที่ดีและ
มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่ยาว จึงสามารถรับประทาน
เพียงวันละครั้ง พบว่าการรับประทานยาวันละครั้งจะสามารถ
ยับยั้ง DPP-4 activity ได้ 70-90% ตลอด 24 ชั่วโมง 36
และเพียงพอต่อการป้องกัน Endogenous incretin จากการ
ถูกทำลายโดยเอนไซม์ DPP-4 อย่างไรก็ตามต่อมาขนาด
การใช้ของ Vildagliptin ได้ปรับเป็น 50 mg วันละสองครั้ง
ยาทั้งสองมีผลในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การใช้
เป็น Monotherapy และการให้ร่วมกับยารักษาเบาหวาน
ชนิดรับประทานตัวอื่น ๆ ทั้ง Metformin, Sulfonylureas
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และ Thiazolidinediones ประสิทธิภาพของยาในกลุ่มนี้ขึ้น
กับระดับของ GLP-1 ภายในร่างกาย โดยทั่วไปแล้ว DPP-4
inhibitor จะสามารถเพิ่มระดับของ GLP-1 ได้ 2 เท่า5
การศึกษาทางคลินิกพบว่าเมื่อให้ยา Sitagliptin ใน
ขนาด 100 mg วันละ 1 ครั้ง โดยให้เป็น Monotherapy หรือ
ให้ร่วมกับ Metformin หรือ Pioglitazone ผู้ป่วยทนต่อยาได้
ดีและไม่ทำให้เกิด น้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) และ
ไม่ ท ำให้ น้ ำ หนั ก ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น Sitagliptin มี ข้ อ บ่ ง ใช้ ใ นการ
รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับการออกกำลังกาย
และการควบคุมอาหารโดยอาจใช้เป็น Monotherapy หรือให้
ร่วมกับยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานอื่น ๆ (metformin,
sulfonylureas, thiazolidinediones) ยามีในรูปแบบยาเม็ด
โดยจะรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และควรมีการ
ปรับลดขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต หากมีการให้ร่วมกับ
Sulfonylureas ก็ควรปรับลดขนาดยา Sulfonylureas เพื่อ
ลดโอกาสการเกิด Hypoglycemia37
จากการศึกษาพบว่า Metformin อาจมีผลในการเพิ่ม
การสังเคราะห์และการหลั่งของ GLP-1 ในร่างกาย ดังนั้น
การให้ยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitor ร่วมกับ Metformin อาจมี
ประโยชน์ในการเพิ่มความเข้มข้นของ active GLP-1 ได้มาก
กว่ า การใช้ ย าชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว 38 จาก
การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับ Sitagliptin
ร่วมกับ Metformin เป็นเวลา 24 สัปดาห์ มีจำนวนผู้ป่วย
ถึง 66% ที่ควบคุมค่า HbA1C ได้ตามเป้าหมาย (< 7%)
Vildagliptin มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 เป็ น Combination therapy โดยให้ ร่ ว มกั บ
Metformin, Sulfonylureas หรือ Thiazolidinediones เมื่อใช้
ยาในขนาดที่สูงสุดแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดได้ ขนาดการใช้คือ 50 mg วันละสองครั้ง เมื่อใช้ร่วม
กับ Metformin หรือ Thiazolidinediones และ 50 mg วันละ
1 ครั้งเมื่อให้ร่วมกับ Sulfonylureas อาการไม่พึงประสงค์ที่
พบได้แก่ ช่องจมูก-คออักเสบ ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน เป็นต้น ในยุโรปมีการอนุมัติยาสูตร
ผสมระหว่ า ง Vildagliptin และ Mmetformin ชื่ อ การค้ า
Eucreas® ประกอบด้วย Vildagliptin 50 mg และ Metformin
850 mg หรื อ 1,000 mg โดยที่ Eucreas ® มี ข้ อ บ่ ง ใช้
ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น้ ำ ตาลได้ โ ดยการใช้
Metformin เพียงอย่างเดียว หรือผู้ป่วยที่ได้รับประทานยา
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ทั้ง Vildagliptin และ Metformin (separate tablets) อยู่ก่อน
แล้ว39
ข้อแตกต่างระหว่างยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitors กับ
GLP-1 agonists คือ ผลต่อน้ำหนักตัวของผู้ป่วย24 โดยที่
ยากลุ่ม GLP-1 agonists จะทำให้น้ำหนักตัวลดลง แต่กลุ่ม
DPP-4 inhibitors จะมี ผ ลเพี ย งป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ น้ ำ หนั ก ตั ว
เพิ่มขึ้น และยาในกลุ่ม GLP-1 agonists จะทำให้เกิดอาการ
ไม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ ระบบทางเดิ น อาหาร โดยเฉพาะอาการ
คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ได้ ม ากกว่ า นอกจากนี้ ย ากลุ่ ม DPP-4
inhibitors จะไม่ มี ผ ลต่ อ Gastric emptying ซึ่ ง ต่ า งจาก
GLP-1 agonists ความแตกต่างเหล่านี้อาจเกิดจากการที่ยา
ในกลุ่ม DPP-4 inhibitor จะเพียงทำให้เกิดการคงตัวของ
ระดับ GLP-1 ที่เกิดขึ้นปกติในร่างกาย แต่ GLP-1 agonist
จะออกฤทธิ์กระตุ้น GLP-1 receptor ได้มากกว่าปกติ

สรุป
ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ มี ค วามพยายามใน
การพั ฒ นายาในกลุ่ ม GLP-1 receptor agonists ให้ มี
คุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช จลนศาสตร์ ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามเข้ ม ข้ น
ของระดับยาที่สูงที่สุด (peak concentration) ที่ลดลง เพื่อ
ลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือ อาการคลื่นไส้
รวมทั้งมีการพัฒนายาให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้มี
ความสามารถในการกระตุ้ น GLP-1 receptor ได้ ต ลอด
24 ชั่วโมง และลดความถี่ของการให้ยา ควรมีการศึกษาถึง
ผลของการใช้ยาทั้งกลุ่ม GLP-1 receptor agonists และ
DPP-4 inhibitors ในระยะยาว รวมทั้งผลของยาต่อการเกิด
Cardiovascular morbidity และ Mortality ในผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2
การให้ยารักษาเบาหวานที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง
อิ น สุ ลิ น เช่ น Sulfonylureas หรื อ ยาที่ ล ดการดื้ อ ต่ อ
อินสุลิน เช่น Thiazolidinediones อาจจะเป็นประโยชน์ใน
การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในช่วงแรกของการเกิดโรค
ในขณะที่ β-cells ยั ง คงทำงานได้ อ ยู่ ขณะเดี ย วกั น ยาที่
ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกลูโคสจากตับเช่น Metformin จะมี
ประสิทธิภาพน้อยลง เมื่อมีการหลั่งอินสุลินได้น้อยลง ดังนั้น
ยาที่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันการสูญเสีย β-cells จึงไม่ช่วย
ลดระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดได้ เมื่ อ ใช้ ต่ อ มาเป็ น เวลานาน
ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีความร่วมมือในการใช้ยาเหล่านั้นดีก็ตาม
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ผู้ป่วยก็อาจจะจำเป็นต้องได้รับอินสุลินจากภายนอกเพื่อช่วย
ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้นการรักษาโดยการ
ให้ยาที่มีฤทธิ์ในการป้องกันการสูญเสียของ β-cells จะช่วย
ลดการดำเนินโรคของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ยาในกลุ่ม
Incretin mimetic agents และ DPP-4 inhibitors อาจมีข้อดี
ที่เหนือกว่ายารักษาเบาหวานชนิดอื่นเนื่องจากการที่ยามี
คุณสมบัติดังกล่าว และจัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ออกฤทธิ์ตามกลไกทางสรีรวิทยา
ของร่ า งกายโดยการเพิ่ ม การทำงานของฮอร์ โ มนในกลุ่ ม
อินครีตินในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
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