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ความเสีย่งจากการใชยา Hydroxyethyl Starch (HES) 
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจงวา ขณะนี้อยูระหวางทบทวนขอมูลความปลอดภัย
ของยา hydroxyethyl starch (HES) ในระหวางนี้ขอใหบุคลากรทางการแพทยใชยาดังกลาวเม่ือประโยชนจาก
การใชยามากกวาความเสี่ยง และไมควรใชยาในผูปวยภาวะวิกฤติ  ผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ผูปวย
ท่ีเปนโรคตับชนิดรุนแรง และผูปวยท่ีมีการทํางานของไตบกพรอง  
 

Hydroxyethyl starch (HES) เปนยากลุม plasma volume replacement ท่ีใชทดแทนเลือดใน
ภาวะ hypovolaemia จากการสูญเสียนํ้าหรอืเลือด และภาวะ hypovolaemic shock จากความดันเลือดตํ่าท่ีเปน
ผลจากปรมิาตรของเลือดลดลงอยางรวดเรว็ HES ไดรับอนุมัติทะเบียนตํารับในประเทศไทยมากกวา 20 ตํารับ  

สืบเนื่องจากมีรายงานขอมูลการศึกษาทางคลินิก 3 การศึกษาและขอมูลทางวิชาการอื่นๆ วา  ผูปวย
ภาวะ severe sepsis ท่ีรักษาดวยยา HES จะมีความเส่ียงของความเปนพิษตอไตท่ีตองทํา dialysis มากกวา
ผลิตภัณฑอื่น นอกจากนี้ 2 การศึกษาพบวาผูปวยท่ีรักษาดวย HES มีความเสี่ยงของการเสียชีวิตมากกวา ดวย 
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงดานยาของสหภาพยุโรปจึงมีขอเสนอท่ีจะระงับการจําหนายยาดังกลาว
ชั่วคราว และในระหวางการพิจารณานี้ไดแจงเตือนการใชยาดังกลาวแกบุคลากรทางการแพทยและปรับปรุง
ขอมูลผลิตภัณฑดวย นอกจากนี้ องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา  Health Canada ของประเทศ
แคนาดา และ Therapeutic Goods Administration ของประเทศออสเตรเลียไดมกีารแจงเตือนบุคลากร
ทางการแพทยเกี่ยวกับการใชยาดังกลาวเชนเดียวกัน ในขณะท่ี MHRA ของสหราชอาณาจักร ไดมีการระงับการ
ใชยาดังกลาวชั่วคราวแลว  

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอความรวมมือบุคลากรทางการแพทยควรใชยา  
HES ดวยความระมัดระวัง  และหากทานพบอาการไมพึงประสงคท่ีสงสัยวา อาจเก่ียวของจากการใชยาดังกลาว 
ขอไดโปรดแจงไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพตามท่ีอยูขางตน ท้ังนี้สามารถดาวนโหลด 
แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพไดท่ีเว็บไซต www.fda.moph.go.th/vigilance 
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