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1. การพิจารณายา pentoxifylline และ cilostazol ในขอบงใช intermittent claudication
ความเปนมา
คณะทํางานคัดเลือกยาฯสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดเสนอยา cilostazol เปนบัญชี ง ดวยเหตุผลไดรับ
การ approved ในขอบงใช intermittent claudication โดยพบวายามีผลเพิ่ม pain-free walking distance และ
ACC/AHA guideline 2006 Recommended ใหใช cilostazol ใน PAD (in the absence of heart
failure)(recommendation Class AI)
ตารางที่ 1 แสดงขอมูล therapeutic use ของยา cilostazol และ pentoxifylline
ขอเปรียบเทียบ
Adults
Indications
FDA approval
efficacy
Recommendations
class
Strength of
evidence
Pregnancy
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- US FDA
Mechanism of
action

Cilostazol
Pediatrics
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Intermittent Claudication

Pentoxifylline
Pediatrics
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IIa

No
-

Yes
effective
IIa

No
-

B

-

A

-

C

C

Cilostazol and its active metabolites inhibit
phosphodiesterase activity and suppress
degradation of cyclic adenosine
monophosphate, reversibly inhibits platelet
aggregation(It has a more potent antiplatelet
effect than aspirin or ticlopidine), Other
cilostazol actions include vasodilation

Pentoxifylline reduces blood
viscosity and improves
erythrocyte flexibility,
microcirculatory flow, and
tissue oxygen concentrations

หมายเหตุ: MicroMedex recommendations class แบงเปน I, IIa, IIb, III, และ indeterminant ซึ่ง I = การใชยาเปนประโยชนและควรใหผูปวยใช, IIa =
ผูปวยสวนมากไดรับประโยชนจากการใชยา, IIb = ผูปวยอาจไดรับประโยชนจากการใชยา จึงแนะนําใหพิจารณาในบางกรณี, III = การใชยาไมมีประโยชน
ควรหลีกเลี่ยง, indeterminant = ไมสามารถสรุปไดจากหลักฐานที่มี; MicroMedex strength of evidence แบงเปน category A, B, C, no evidence ซึ่ง A
= มีหลักฐานที่เปน meta-analysis จาก randomized-controlled trial (RCT) ซึ่งเปนไปในทางเดียวกัน หรือ RCT ที่ดี หรือที่มีผูเขารวมการทดลองจํานวนมาก
, B = มีหลักฐานที่เปน meta-analysis จาก RCT ซึ่งขัดแยงกัน มี RCT ที่มีผูเขารวมการทดลองนอย ออกแบบการทดลองไมดี หรือไมใชการทดลองแบบ RCT,
C = เปน expert’s opinion, case reports, หรือ case series

-ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ intermittent claudication
:-จากขอมูล The Cochrane Library 20081
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-Intermittent claudication (IC) คืออาการปวดคลายตะคริวที่ขาเมื่อเดินและจะรูสึกดีขึ้นไดถาหยุดนิ่งอยูกับที่ มัก
เปนอาการแสดงที่เกิดจากหลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตันอันมีสาเหตุมาจาก atherosclerosis จะพบการเกิด IC
6.4-15.5 ตอประชากร 1000 คนที่มีอายุมากกวา 55 ป (ถาคํานวณวามีผปู วย 1% ที่อายุมากกวา 55ป เปน IC
พบวามีผูปวย IC ในประเทศไทยประมาณ 1 แสนคน[ประชากรที่อายุมากกวา 55 ปม1ี 0,113,115 คน]) ผูปวยที่เปน
IC มีความเสี่ยงสูงที่จะเปน strokes และ myocardial infarctions การศึกษาของ Dormandy 1999พบวา 1-3%ของ
ผูปวย IC will have a major amputation ภายใน 5ป และการศึกษาของ Leng1996 พบวาภายหลัง 5 ปผูปวย
28.8%ยังคงเจ็บปวดที่ขา, ผูปวย 8.2%จะมีการผาตัดเสนเลือดหรือ amputationและ ผูปวย 1.4%จะมีการดําเนินไป
ของโรคเปน leg ulcers
Intermittent claudication (IC) is a cramp-like pain felt in the muscles brought on by walking, and
relieved by standing still (Russell 2002). It is the most common presentation of peripheral arterial
occlusive disease (PAOD) caused by atherosclerosis. The overall incidence of IC is 6.4 to 15.5 per 1000
per year in people over 55 years (Leng 1996; Meijer 2002). PAOD is a progressive disease with
significant morbidity and mortality. The main cause of mortality is associated cerebrovascular and
coronary artery disease.
Patients with IC have a higher risk of developing strokes and myocardial infarctions and the overall
mortality is 2.5 times the matched population (Dormandy 1999; Leng 1996). One to three per cent of
patients with IC will have a major amputation within five years (Dormandy 1999). In another study
Leng et al noted that after five years 28.8%of patients will still complain of some pain, 8.2% will have
vascular surgery or amputation, and 1.4% will develop leg ulcers (Leng 1996).

:-ขอมูลจาก Up To Date15.32
-เมื่อตรวจพบวาเปน intermittent claudication ผูปวยจะไดรับการรักษาโดยลดความเสี่ยงของ peripheral arterial
disease ดวยการควบคุม การสูบบุหรี่, ควบคุมเบาหวาน, ควบคุมความดันโลหิต, ควบคุมระดับไขมันในเลือด
นอกจากนี้ผูปวยจะไดรับการรักษาโดยการออกกําลังกาย, การใชยา, percutaneous intervention or surgery
แมวาจะมีหลักฐานวา aspirin plus dipyridamole และ ticlopidine สามารถเพิ่ม pain-free walking distance ได
แตขอมูลยังมีจาํ กัดอยู อยางไรก็ตามสําหรับยาที่ใชในการรักษา intermittent claudication ที่มีหลักฐานสนับสนุนที่
มากกวาและไดรับการอนุมัติจาก US FDA ใน indication intermittent claudication ไดแก pentoxifylline และ
cilostazol
Once the diagnosis is established, the patient can be treated medically with risk factors for the
development of peripheral arterial disease (cigarette smoking, diabetes mellitus, hypertension and
hyperlipidemia), exercise, and pharmacology or with percutaneous intervention or surgery.♦
Aspirin plus dipyridamole — The combination of aspirin and dipyridamole was found to increase the
pain-free walking distance and resting limb blood flow in a study of 54 patients with intermittent
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claudication ♦Ticlopidine and clopidogrel — Ticlopidine, an inhibitor of platelet aggregation appears to
modestly increase walking distance in patients with intermittent claudication.

-ขอพิจารณา pentoxifylline
-Pentoxifylline ผาน ISAFE โดยมีคะแนน 0.66 (50 pecentile = 0.60)
1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
:-ขอมูลจาก Dawson DL, Zheng Q et al. 2002 3
-จากการศึกษาทางคลินิกโดยมีผูปวย 49 คน ไดรับยา pentoxifylline 1200 mg เทียบกับยาหลอก ติดตามผลนาน 24
สัปดาหพบวา pentoxifylline ไมไดเปลี่ยนแปลงความหนืดและรูปรางของเม็ดเลือดแดงซึ่งกลาวกันวาเปนกลไกการออกฤทธิ์
ดังนั้นอาจกลาวไดวากลไกการออกฤทธิ์ pentoxifylline ยังไมมีความชัดเจน
“There were no significant changes in whole blood viscosity for subjects treated with pentoxifylline or
placebo. There were no significant changes in erythrocyte deformability, fibrinogen, or erythrocyte
sedimentation rate. A trend toward improved walking distances was noted for pentoxifylline in
comparison with placebo. This trend was not correlated with changes in any underlying rheologic
parameter. Pentoxifylline did not modulate viscosity or red cell deformability, a finding at
variance with its putative mechanism of action. Different mechanisms of action for this
medication should be considered.”
:-ขอมูลจาก

BMJ 2006 4

-เมื่อเปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอกพบวา pentoxifylline ไมไดเพิม่ ระยะทางการเดินและเมื่อเปรียบเทียบ
กับ cilostazol พบวา pentoxifylline มีประสิทธิภาพนอยกวาทั้ง initial และ absolute claudication distance*
Compared with placebo Pentoxifylline does not increase walking distance compared with placebo♦
Compared with cilostazol Pentoxifylline is less effective at improving initial and absolute claudication
distance compared with cilostazol after 24 weeks.

*Initial claudication distance= The distance walked on a treadmill before the onset calf pain
The absolute claudication distance= The maximum distance walked on a treadmill
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-การศึกษาวิจัย 12 การศึกษา เปรียบเทียบการรักษา intermittent cladication โดยวิธีการทํากายภาพบําบัด, การไม
สูบบุหรี่, การใชยา pentoxifylline โดยวัดประสิทธิภาพจากระยะทางที่เดินไดโดยไมมีอาการปวด (pain free) และ
ระยะทางทั้งหมดที่ผูปวยเดินได (total distance) ผลพบวาการทํากายภาพบําบัดเพิ่ม pain freeได 139 เมตร [95%
confidence interval {CI}, 31.0 to 246.9 m] และเพิ่ม total distance ได 179.1 เมตร[95% CI, 60.2 to 298.1
m]ในขณะที่การใชยา pentoxifylline เพิ่ม pain freeได 21เมตร (95% CI, 0.7 to 41.3 m) และเพิ่ม total distance
ได 43.8 เมตร (95% CI, 14.1 to 73.6 m)
In 5 level 2 studies, physical training increased pain-free and total walking distance significantly (139.0
m [95% confidence interval {CI}, 31.0 to 246.9 m] and 179.1 m [95% CI, 60.2 to 298.1 m],
respectively). In a level 3 study, smoking cessation resulted in a nonsignificant increase in total walking
distance of 46.7 m (95% CI, -19.3 to 112.7 m). In 6 level 1 studies, pentoxifylline increased both painfree and total walking distance by 21.0 m (95% CI, 0.7 to 41.3 m) and 43.8 m (95% CI, 14.1 to 73.6
m), respectively. In 4 level 1 trials, nafronyl significantly increased pain-free walking distance (58.6 m
[95% CI, 30.4 to 86.8 m]) and total walking distance (71.2 m [95% CI, 13.3 to 129.0 m]).

:-ขอมูลจาก Hood SC, Moher D and Barber GG 1996 6
-การรวบรวมงานวิจัยที่เปน RCT 11 เรื่องที่ทําในชวง 1976-1994 ทําการศึกษา pentoxifylline เทียบกับยาหลอก
โดยดูผลลัพธจาก pain free walking distance (n=612) และ absolute claudication (n=511) ซึ่งเพิ่มระยะทางได
29.4 เมตร [95% confidence interval (CI) 13.0 to 45.9 m] และ 48.4 เมตร [95% CI 18.3 to 78.6 m] ตามลําดับ
Overall, there was a statistically significant improvement in the pain-free walking distance after
pentoxifylline therapy (weighted mean difference 29.4 m [95% confidence interval (CI) 13.0 to 45.9
m]); this finding was based on a total sample of 612 patients (308 in the treatment groups and 304 in
the control groups). A significant improvement was also noted in the absolute claudication distance
(weighted mean difference 48.4 m [95% CI 18.3 to 78.6 m]); this was based on a total sample of 511
patients (258 in the treatment group and 253 in the control group). CONCLUSION: Pentoxifylline
therapy may be efficacious in improving the walking capacity of patients with moderate intermittent
claudication. However, properly conducted clinical trials are required to provide a true estimate of the
benefit.
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-มีการกลาวถึง Therapeutic Uses ของ pentoxifylline ไว 56 กรณีแตที่ US FDA approved มีเพียง 1 กรณี คือ
intermittent claudication ซึ่ง ผูปวยสวนมากไดรับประโยชนจากการใชยา (recommendation class IIa) และมี
หลักฐานที่นาเชื่อถือสูง (Strenght of evidence A)
-ภายใตหัวขอ therapeutic uses มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา pentoxifylline มีประสิทธิภาพต่าํ กวา physical training
-ยาชวยเพิ่มระยะทางการเดินไดเพียงเล็กนอยดังนั้นประโยชนทางคลินิกยังไมชัดเจน
-มีขอสังเกตวาแมวา pentoxifylline จะเพิ่มระยะทางการเดินอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามอาจไมสมั พันธกับ
นัยสําคัญทางคลินิก
Less effective than physical training♦ the clinical relevance of these modest increases in walking
distance is questionable ♦ Many investigators have stated that even though a statistically significant
increase in treadmill walking distance may occur, this may not correlate to a clinically significant
improvement ♦ A trial weaning is recommended to identify patients no longer requiring pentoxifylline,
which will both reduce costs to the patient or provider as well as reduce the iatrogenic risk of
interaction or adverse reaction in these patients typically on polypharmacy regimens ♦

2 ประเด็นความปลอดภัย
-ผลขางเคียงที่พบบอย 7 ในการใช pentoxifylline ไดแก ปวดเกร็งชองทอง, เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ, คลื่นไส, อาเจียน
-Drug Interaction 8 กับยาตางๆไดแก cimetidine, dicumarol และ theophylline โดยเพิ่ม theophylline toxicity
โดยพบหลักฐาน Severity: moderate Documentation: good นอกจากนี้ ยังมี Drug interaction กับ insulin
โดยอาจเกิด hypoglycemia ได โดยมีหลักฐาน Severity: moderate Documentation: fair
ขอพิจารณา Cilostazol
-Cilostazol ผาน ISAFE โดยมีคะแนน 0.62 (50 pecentile = 0.60) สาเหตุที่มีคา ISAFE score ที่ต่ํากวา
pentoxifylline เปนเพราะมีขอมูลการศึกษานอยกวา และ พบขอมูล ADR มากกวา
1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
:-ขอมูลจาก The Cochrane Library 2008, Issue 19
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-มีการทดลอง 7 RCTs (n=1326) เปรียบเทียบ cilostazol กับยาหลอกพบวา การให cilostazol 100 mg วันละ 2
ครั้ง ผูปวยสามารถเดินโดยยังไมมีอาการปวด (initial claudication distance[ICD] )ไดระยะทางมากกวา placebo
โดยมีคา weighted mean difference อยูที่ 31.1เมตร ในขณะที่มีการทดลอง 2 RCTs(n=475)ให cilostazol 50
mg วันละ 2 ครั้ง ผูปวยสามารถเดินโดยยังไมมีอาการปวดไดระยะทางมากกวายาหลอก โดยมีคา weighted mean
difference อยูท ี่ 41.3 เมตร และมี 1 RCT ให cilostazol 150 mg วันละ 2 ครั้ง ผูปวยสามารถเดินโดยยังไมมี
อาการปวดไดระยะทางมากกวายาหลอก โดยมีคา weighted mean difference อยูที่ 15.7เมตร เมื่อเปรียบเทียบ
adverse event ของ cilostazol กับยาหลอกพบวาไมแตกตางกัน
Seven randomised controlled trials comparing cilostazol with placebo were included.
The weighted mean difference (WMD) for the initial claudication distance (ICD) was improved following
treatment with cilostazol 100 mg twice daily (WMD 31.1 m; 95% confidence interval (CI): 21.3 to 40.9
m) and 50 mg twice daily (WMD 41.3 m; 95% CI: -7.1 to 89.7 m) compared with placebo.
Participants receiving cilostazol 150 mg twice daily had an increased ICD (WMD 15.7 m; 95% CI: -9.6
to 41.0 m) compared with those receiving placebo.One study also included a comparison with
pentoxifylline. In this study, participants receiving cilostazol had significant improvement in ICD
compared with placebo.
There was no increase in major adverse events including cardiovascular events or mortality in patients
receiving cilostazol compared with placebo.

-การตอบแบบสอบถามของผูท
 ี่ไดรับยา cilostazol 50 mg และ 100 mg วันละ 2 ครั้งพบวาในแงของ physical

health และ bodily pain ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญในขณะที่ไมมีความแตกตางกันในสวนของ mental health

9

The Cochrane Collaboration. Robless P, Mikhailidis DP and Stansby GP.Cilostazol for peripheral arterial disease.Cochrane

review [online]. 2008,Issue1 [Accessed on Feb 28, 2008]: Available at URL: http://www.cochrane.org

7

Patients receiving cilostazol (50 mg and 100 mg twice daily) in three trials reported improvements in
the physical health components of the SF-36 questionnaires compared with patients receiving
placebo (Beebe 1999; Money 1998; Strandness 2002). These included significant improvements in the
physical health sub scales of physical function (P = 0.002) and bodily pain (P < 0.05). There were no
significant differences in mental health components of the SF-36 quality of life questionnaires between
cilostazol and placebo.

ตารางที่ 2: สรุปขอแนะนําจากองคกรตางประเทศหรือฐานขอมูลตาง ๆ ในขอบงใช Intermittent Claudiation
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แหลงขอมูล

Guidelines for
the Management
of Patients With
Peripheral
Arterial
20
Disease

Cilostazol
1.Cilostazol (100 mg orally 2 times per
day) is indicated as an effective
therapy to improve symptoms and
increase walking distance in patients
with lower extremity PAD and
intermittent claudication (in the
absence of heart failure). (Level of

Evidence: A)

2.A therapeutic trial of cilostazol should
be considered in all patients with
lifestyle-limiting claudication (in
the absence of heart failure). (Level of

Pentoxifylline
1. Pentoxifylline (400 mg 3 times per
day) may be considered as secondline alternative therapy to cilostazol
to improve walking distance in
patients with intermittent
claudication. (Level of Evidence: A)
2. The clinical effectiveness of
pentoxifylline as therapy
for claudication is marginal and not
well established.

(Level of Evidence: C)

Evidence: A)

-ขอมูลจาก Micromedex 2008 แนะนําใหใช cilostazol ไดในผูปวยสวนมาก (Recommendation class IIa) และ

ในสวนของ Seventh American College of Chest Physician(ACCP) Conference on Antithrombotic and

thrombolytic Therapy(2004) แนะนํา cilostazol เฉพาะในผูปวยที่มีอาการรุนแรงเขาขายทุพพลภาพที่การรักษา
ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกกําลังกายไมไดผลหรือไมสามารถใช วิธีผาตัดหรือ catheter-based
interventionไดซึ่งสอดคลองกับ ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Peripheral
Arterial Disease ในทางกลับกันไมแนะนําใหมีการใช cilostazol ใน Lothian Joint Formulary 2007 อีกทั้ง ไมพบ
ขอมูลรายการยา cilostazol ใน WHO MODEL LIST 2007, PBS Australia, Prodigy guideline 2008, NICE
Guidance2002.
-ขอมูลจาก Micromedex 2008 แนะนําใหใช pentoxifylline ในผูปวยสวนมาก (Recommendation class IIa) และ
ในสวนของ Seventh American College of Chest Physician(ACCP) Conference on Antithrombotic and

thrombolytic Therapy(2004) ไมแนะนําการใช pentoxifylline และ ACC/AHA 2006 Guidelines for the
Management of Patients With Peripheral Arterial Disease พบวาประสิทธิภาพของ pentoxifylline มีเพียง
เล็กนอย ในทางกลับกันไมพบขอมูลรายการยา pentoxifylline ใน Lothian Joint Formulary WHO MODEL LIST
2007, PBS Australia, Prodigy guideline 2008, NICE 2002.

20
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Rosenfield KA, Sacks D, Stanley JC, Taylor LM Jr, White CJ, White J, White RA. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of
patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report [trunc].
Bethesda (MD): American College of Cardiology Foundation; 2006.
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:-ขอมูลจาก ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial
Disease 21
-Supervised exercise สามารถทําใหเกิดการเพิ่ม

maximal walking ability ได 150% คือไดมากกวาการใชยา
pentoxifylline และ cilostazol ซึ่งเพิ่ม maximal walking distance ได 20%-25% และ 40%-60%ตามลําดับ
อยางไรก็ตามไมใชการทดลองแบบ head to head
A meta-analysis from the Cochrane Collaboration that considered only randomized, controlled trials
concluded that exercise improved maximal walking ability by an average of 150% (range 74% to
230%)
22

Supervised exercise * can induce increases in maximal walking ability that exceed those attained with
drug therapies, which have been estimated to result in improvements in maximal walking distance of
20% to 25% with pentoxifylline and 40% to 60% with cilostazol.
*Note : Supervised exercise
• Frequency: 3–5 supervised sessions/week
• Duration: 35–50 minutes of exercise/session
• Type of exercise: treadmill or track walking
to near-maximal claudication pain
• Length: ≥6 months
• Results: 100%–150% improvement in maximal walking distance and associated improvement
in quality-of-life

2 ประเด็นความปลอดภัย
- ผลขางเคียง 23 ของ cilosatzol ไดแกปวดทองเกร็ง, ปวดหลัง, ไอ, อาหารไมยอย, ปวดศีรษะ, ถายเหลว, ทองเสีย
, เวียนศีรษะ, ปวดกลามเนื้อ, peripheral edema, rhinitis, tachyarrhythmia, หัวใจเตนเร็ว นอกจากนี้
cilosatzol หามใชในผูปวยที่เปน heart failure ทุกระดับเพราะการใช phosphodiesterase inhibitors ในการ
รักษา inotropic เปนสาเหตุที่ทําใหเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผูปวย heart failure
Side effects noted in clinical studies included headache, loose and soft stools, diarrhea, dizziness
and palpitations. Nonsustained ventricular tachycardia has been reported. Because other oral
phosphodiesterase inhibitors used for inotropic therapy have caused increased mortality in patients
with advanced heart failure, cilostazol is contraindicated in heart failure of any severity.
21
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-Drug interaction 24 ที่เปน severity ระดับ major ไดแก การให cilostazol รวมกับ anticoagulant หรือ
thrombolytic agents เชน clopidogrel, tirofiban, abxicimab, streptokinase, heparin, warfarin ซึ่งสงผลให
เกิด bleeding ได
:-จากขอมูล Dawson DL, DeMaioribus CA, Hagino RT et al.,199925
การทดลอง RCT ใหยา cilostazol100 mg orally twice daily (n = 16) เมื่อเวลาผานไป 24 สัปดาห ใหหยุดยา
แลวดูผลตอไปจนถึงสัปดาหที่ 30 พบวาการหยุดใชยา cilostazolทําใหการเดินแยลง

-

Single-blind placebo crossover from a randomized, double-blind trial; 45 claudication patients received
either cilostazol 100 mg orally twice daily (n = 16), pentoxifylline 400 mg orally three times daily (n =
13), or placebo (n = 16) for 24 weeks. After 24 weeks of double-blind therapy,treatment for all groups
was placebo only, and follow-up continued through week 30.Drug withdrawal worsened the walking of
claudicants who had benefited from cilostazol therapy. This decline with crossover to placebo suggests
that the initial improvement with cilostazol treatment was due to the drug's action.

3 ประเด็นราคาและความคุมคา
จากการสืบคนขอมูล pubmed ยังไมพบขอมูลการคํานวณความคุมคาของการใช pentoxifylline และ cilostazol
ตารางที่ 3: แสดงราคายา pentoxifylline และ cilostazol ที่ใชในผูปวย 1 คน เปนเวลา 1 วัน

ราคา(บาท/patient day)

Pentoxifylline SR tab
400 mg tid
22.94

Cilostazol50mg(original)
83.84

จากขอมูลราคายาที่มีจาํ หนายในประเทศไทยพบวา pentoxifylline tab 400 mg SRมีราคาบาท/patient day
เทากับ 22.94 บาท และ cilostazol 50 mg(original)มีราคาบาท/patient day เทากับ 83.84 บาท
ขอเสนอจากฝายเลขาฯ
1.
สําหรับกรณียา pentoxifylline ทางฝายเลขาฯพิจารณาไมเลือก pentoxifylline ไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
เนื่องจากแมวายาจะมีประสิทธิภาพในการเพิม่ ระยะทางการเดินใหกับผูปวยได แตผลอาจไมมีนัยสําคัญทางคลินิก
ยาสามารถเพิ่มระยะทางการเดินไดเพียงเล็กนอย รวมถึงการใช pentoxifylline มีประสิทธิภาพต่ํากวา physical
24

.

DRUG-REAX® Interactive Drug Interactions Drugdex® evaluation. 2008 [Accessed on March 17, 2008]: Available at URL:
http://www.thomsonhc.com

25
Dawson DL, DeMaioribus CA, Hagino RT et al. The effect of withdrawal of drugs treating intermittent claudication. Am J Surg.
1999 Aug;178(2):141-6.
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training อีกทั้ง The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy ไมแนะนําการ
ใช pentoxifylline ในการรักษา intermittent claudicationนอกจากนี้ยังไมพบขอมูลรายการยา pentoxifylline ใน
WHO MODEL LIST 2007, Prodigy guideline 2008, NICE 2002 ในสวนของการ อนุมตั ิการเบิกจาย Lothian
Joint Formulary และ PBS Australia ไมพบขอมูลการใหเบิกจายยา pentoxifylline
2.
สําหรับกรณียา cilostazol ทางฝายเลขาฯพิจารณาเห็นควรเสนอทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 เลือก cilostazol ไวในบัญชี ง เนื่องจาก มีการศึกษาวา cilostazol ชวยเพิ่มระยะทางการเดินของ
ผูปวยได อีกทั้ง intermittent claudication เปนโรคที่สงผลตอความทุพพลภาพของรางกายไดหากไมไดรับการรักษา
(จากการประเมินเบื้องตนพบผูปวยที่เปน intermittent claudication ประมาณ 1 แสนคน) ทั้งนี้ใหกําหนดเงื่อนไข
การสั่งใชในกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรงเขาขายทุพพลภาพที่ไมสามารถออกกําลังกายได อยางไรก็ตามควร
ระมัดระวังการใชรวมกับ anticoagulant, thrombolytic agent, และ antiplatelet ซึ่งเปน drug interaction ระดับ
major โดยใหมกี าร monitor อยางเหมาะสมเนื่องจาก cilostazol มีกลไกการออกฤทธิ์ในการ inhibit platelet
aggregation ซึ่งสงผลใหเกิด bleeding ได
ทางเลือกที่ 2 ไมเลือก cilostazol ไวในบัญชียาหลักแหงชาติเนื่องจากแมวายาจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระยะ
ทางการเดินใหกับผูปวยได แตอาจตองคํานึงถึงนัยสําคัญทางคลินิก รวมถึงมีขอมูลจาก ACC/AHA guideline2006
ที่สรุปวาการออกกําลังกายอยางถูกวิธีเพิ่ม maximal walking ability ได 150% คือไดมากกวาการใชยา
pentoxifylline และ cilostazol ซึ่งเพิ่ม maximal walking distance ได 20%-25% และ 40%-60%ตามลําดับ
นอกจากนี้พบขอมูล meta-analysis วา physical training เพิ่ม pain freeได 139 เมตร [95% confidence
interval {CI}, 31.0 to 246.9 m] และเพิ่ม total distance ได 179.1 เมตร[95% CI, 60.2 to 298.1 m] ในขณะที่
การใชยา pentoxifylline เพิ่ม pain freeได 21เมตร (95% CI, 0.7 to 41.3 m) และเพิ่ม total distance ได 43.8
เมตร (95% CI, 14.1 to 73.6 m) และขอมูลจาก The Cochrane Library 2008พบวามีการทดลอง 7 RCTs
(n=1326) เปรียบเทียบ cilostazol กับยาหลอกพบวา การให cilostazol 100 mg วันละ 2 ครั้ง ผูปวยสามารถเดิน
โดยยังไมมีอาการปวด (initial claudication distance[ICD] )ไดระยะทางมากกวา placebo โดยมีคา weighted
mean difference อยูที่ 31.1เมตร (WMD 31.1 m; 95% confidence interval (CI): 21.3 to 40.9 m)
และยังมีขอมูลการใหยา cilostazol เมื่อเทียบกับยาหลอกพบวาไมมีความแตกตางกันในสวนของ mental health
ของผูปวย นอกจากนี้ Lothian Joint Formulary 2007 ไมแนะนําการใชยา cilostazol และไมอนุมัติการเบิกจาย
เพราะประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อใหรวมกับ antiplatelet drug ยังไมชัดเจน อีกทั้ง การใช cilostazol
รวมกับ anticoagulant, thrombolyticและ clopidrogrel เปน drug interaction ระดับ major ซึ่งสงผลใหเกิด
bleedingได รวมถึงขอมูลดาน cost-effectiveness ยังไมมขี อมูล อีกทั้ง ไมพบขอมูลรายการยา cilostazol ใน
WHO MODEL LIST 2007, PBS Australia, Prodigy guideline 2008, NICE 2002 ในสวนของราคา ยาcilostazol
มีราคาสูง(วันละ 83.84บาท)และตองใชยาเปนเวลานาน
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มติคณะทํางานประสานผลฯ
1 ไมเลือก pentoxifylline ตามขอเสนอของฝายเลขาฯ
2 ชะลอการคัดเลือก cilostazol tablet เนื่องจาก
2.1ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อใหรวมกับ antiplatelet drug ยังไมชัดเจน อีกทั้ง การใช
cilostazol รวมกับ anticoagulant, thrombolyticและ clopidrogrel เปน drug interaction ระดับ major ซึ่งสงผลให
เกิด bleedingได
2.2 ยังไมพบการศึกษาดาน cost-effectiveness อีกทั้ง ไมพบขอมูลรายการยา cilostazol ใน
WHO MODEL LIST 2007, PBS Australia, Prodigy guideline 2008, NICE 2002 ในสวนของราคา ยาcilostazol
มีราคาสูง(วันละ 83.84บาท)และตองใชยาเปนเวลานาน
มติคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบตามทีค่ ณะทํางานประสานผลฯ เสนอ

