
สรุปข่าวน่าสนใจประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2552 
1. FDA advisory panel recommends banning Darvon. วนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2552) 

The Wall Street Journal รายงานข่าววา่ คณะท างานของ US FDA ไดแ้นะน าให้ระงบัการ
จ าหน่ายยา Darvon(propoxyphene เป็น opioid analgesic) และยาอ่ืนท่ีมีส่วนผสมดงักล่าว เช่น 
Darvocet(propoxyphene napsylate และ acetaminophen) เน่ืองจากไดข้อ้มูลของ Public Citizen ท่ี
รวบรวมเสนอต่อ FDA ภายใตก้ารต่อสู้เป็นระยะเวลากวา่สิบปี ถึงอนัตรายจากยาท่ีเกิดข้ึนได ้ ทั้ ง
โดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อการไดรั้บยาเกินขนาด(overdose)โดยองค์กรดงักล่าวอา้งอิงขอ้มูลจาก 
the Drug Abuse Warning Network ระบุวา่ในจ านวนการเสียชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาท่ีรวบรวมขอ้มูล
ระหวา่งปี 1981 ถึง 1999 พบวา่เป็นยา propoxyphene จ านวนร้อยละ 5.6 นอกจากน้ีมีรายงานการ
เสียชีวติโดยอุบติัเหตุจ านวนถึง 2,110 รายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาดงักล่าวในช่วงเวลาเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามหน่วยงานดา้นความปลอดภยัของ FDA กล่าววา่แมพ้บมีรายงานปัญหาของยา
ในฐานขอ้มูล (มากกว่า 3,000 รายงานเป็นปัญหาร้ายแรง) แต่ไม่มากเพียงพอต่อการช้ีชัดใน
ค าแนะน าดงักล่าว ทั้งน้ีหาก FDA ตดัสินใจไม่ระงบัยาแต่จะด าเนินการอย่างอ่ืนเพิ่มข้ึน เช่น ค า
เตือนท่ีเขม้งวด การศึกษาความปลอดภยัเพิ่มข้ึน หรือ ใหค้วามรู้ต่อแพทยแ์ละผูป่้วย. 
(หมายเหตุ ยา Darvon ข้ึนทะเบียนในประเทศไทยจดัเป็นยาเสพติดประเภท 3) 
2. Alzheimer's 'is brain diabetes' (วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 2552) 

นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ การเกิดความจ าเส่ือมอาจเก่ียวขอ้งอยา่งมากต่ออาการป่วยใน
ผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเบาหวาน type II ( เป็นเบาหวานท่ีมกัเกิดในวยัชรา ไม่ไดเ้กิดจากการขาด insulin 
แต่ก าเนิด) การรักษาโรค Alzhemer’s ดว้ยฮอร์โมนอินซูลินหรือยาอ่ืนท่ีมีผลกระตุน้การออกฤทธ์ิ
อาจช่วยรักษาโรคแก่ผูป่้วยได ้  ในรายงานความคืบหนา้ท่ีปรากฏในวารสารของ the National 
Academy of Sciences ระบุวา่ อินซูลินสามารถป้องกนัการท าลายเซลลส์มองท่ีเก่ียวกบัความจ า การ
วจิยัร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกาและบราซิลศึกษาผลของอินซูลินต่อโปรตีนท่ี
เรียกวา่ ADDLs ซ่ึงเกิดข้ึนในสมองของผูท่ี้เป็น Alzhemer’s และก่อใหเ้กิดอนัตราย โดยน าเอาเซลล์
ประสาทของสมองส่วน hippocampus มารักษาดว้ยอินซูลินและยา rosiglitazone หลงัการรักษา
พบวา่เซลลถู์กท าลายไดน้อ้ยลงเม่ือสัมผสักบั ADDLs จึงสรุปวา่ อินซูลินสามารถยบัย ั้งผลของ 
ADDLs ท่ีมีต่อสมองได ้

Dr.Victoria King จาก the charity Diabetes ประเทศองักฤษ กล่าววา่ ผูป่้วยโรคเบาหวาน 
type II มีความเส่ียงสูงต่อการเป็นโรค Alzhemer’s ซ่ึงผลการศึกษาเบ่ืองตน้น้ีมีความน่าสนใจวา่การ
ใชอิ้นซูลินร่วมกบัยาอ่ืนจะช่วยใหร่้างกายใชอิ้นซูลินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีอาจ
ป้องกนักลไกการท างานในร่างกายท่ียงัไม่ทราบชดั ต่อความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรค Alzhemer’s 
และควรใหค้วามสนใจต่อการวจิยัเพื่อรักษาโรคดงักล่าวและขยายภาพความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบั
โรคเบาหวานต่อไป 
( http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7866022.stm ) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7866022.stm


3. Toremifene should not be used in  patients at risk of QT-prolongation or other heart 
problems: recommendation from the European Medicines Agency (วนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2552) 

EMEA แนะน าไม่ควรใชย้า toremifeneในผูป่้วยท่ีมีภาวะ prolonged QT intervals และผูมี้
ปัญหาโรคหัวใจใดๆก็ตาม รวมถึงภาวะ electrolyte ไม่สมดุลย์ (โดยเฉพาะ hypokalaemia), 
bradycardia, หวัใจลม้เหลวจากภาวะสูบฉีดเลือดจาก left-ventricular ลดลง(reduced left-ventricular 
ejection fraction), ผูเ้คยมีประวติัอาการ arrhythmia นอกจากน้ีไม่ควรใชย้า toremifene ในผูป่้วยท่ี
เกิดภาวะ prolonged QT intervals อยูแ่ลว้ หรือไดรั้บยาท่ีท าใหเ้กิดอาการดงักล่าวได ้

ขอ้แนะน าดงักล่าวไดจ้ากการทบทวนขอ้มูลยา toremifeneของ EMEA’s Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP)ในประเด็นท่ีผลของยาอาจก่อให้เกิด QT prolongation 
ซ่ึง CHMP ไดข้อ้สรุปวา่แมป้ระโยชน์โดยรวมของยาดงักล่าวจะมากกวา่ความเส่ียง แต่ควรจ ากดั
การใชย้าในผูป่้วยท่ีมีภาวะ prolonged QT intervals และผูมี้ปัญหาโรคหวัใจ 

Toremifene ไดรั้บอนุญาตในสหภาพยุโรป(EU) ปี 1966 และจ าหน่ายในประเทศสมาชิก
อีก 18 ประเทศ ยาดงักล่าวน้ีใชรั้กษาผูเ้ป็นมะเร็งเตา้นมเน่ืองจากความผิดปกติของฮอร์โมนในสตรี
วยัหมดประจ าเดือน ทั้งน้ี EMEA ไดแ้นะน าแพทยส์ั่งใชย้าตามขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัน้ี 

สถานะขอ้มูลยาในประเทศไทยมียาจ าหน่ายภายใตช่ื้อการคา้ Fareston น าเขา้โดยบริษทั 
SCHERING-PLOUGH LTD จดัอยู่ในประเภทยาใหม่ เป็นยาอนัตราย รูปแบบยาเม็ด มีขอ้บ่งใช ้
รักษามะเร็งเตา้นมในหญิงวยัหมดประจ าเดือน พบมีรายงานอาการไม่พึงประสงคใ์นประเทศไทย 
 1 ฉบบั อาการท่ีพบ คือ PRURITUS และ RASH 
เอกสารอ้างองิ  ฐานขอ้มูลของศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังาน 
                        คณะกรรมการอาหารและยา 
4. FDA Requires Boxed Warning and Risk Mitigation Strategy for Metoclopramide-   
    Containing Drugs (วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2552) 

U.S.FDAเตือนไม่ควรรักษาอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารด้วยยาท่ีมีส่วนผสม
ของ metoclopramide เป็นระยะเวลานาน ทั้งน้ี ได้ประกาศให้ผูผ้ลิตยาดงักล่าวตอ้งเพิ่มกล่องค า
เตือน(boxed warning)ในฉลากยา เก่ียวกบัความเส่ียงจากการใช้ยาเป็นเวลานาน หรือไดรั้บยาใน
ขนาดสูง การใช้ยาเป็นเวลานานมีผลท าให้เกิดอาการ tardive dyskinesia(ความผิดปกติในการ
เคล่ือนไหวร่างกาย)แมว้า่จะหยดุใชย้าแลว้เป็นเวลานานแลว้ก็ตาม ทั้งน้ีบริษทัผูผ้ลิตยาจะตอ้งจดัท า
แผนประเมินและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ FDA ตอ้งการให้ผูป่้วยและแพทยไ์ดรู้้ขอ้มูลดงักล่าว
เพื่อการตดัสินใจในการรักษา การใชย้าเป็นเวลานานควรหลีกเล่ียงทุกกรณีเวน้แต่ในกรณีนอ้ยมากท่ี
ประเมินวา่การใชย้านั้นมีประโยชน์มากกวา่ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

ขณะน้ีค าเตือนในฉลากยาระบุความเส่ียงต่อการเกิด tardive dyskinesia จากการรักษาดว้ย
ยา metoclopramide เป็นเวลานาน อาการดงักล่าวจะเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองโดยตรงตามระยะเวลาท่ีผูป่้วย



ไดรั้บยาและขนาดยาท่ีไดรั้บ ยาจะมีความเส่ียงสูงในผูสู้งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี และผูใ้ช้ยา
เป็นเวลานาน 

Metoclopramide เป็นยาท่ีมีหลายรูปแบบทั้งชนิดเม็ด ยาน ้ าเช่ือม และยาฉีด ชาวอเมริกนั
มากกวา่ 2 ลา้นคนใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของยา metoclopramide ภายใตช่ื้อต่างๆท่ีรู้จกักนั เช่น 
Reglan Tablets, Reglan Oral Disintegrating Tablets, Oral Solution และ Reglan Injection เป็นตน้ 

เม่ือเร็วๆน้ีมีขอ้มูลเผยแพร่วา่ยา metoclopramide เป็นสาเหตุพบมากท่ีสุดต่อการเกิดความ
ผดิปกติของการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเกิดจากยา  รวมถึงขอ้มูลจาก FDA ท่ีวิเคราะห์เองยงัพบวา่ร้อย
ละ 20 ของผูป่้วย(ในการศึกษา)ใชย้าดงักล่าวมากกวา่ 3 เดือน และนอกจากน้ีมีรายงานท่ียงัคงส่งเขา้
มายงั FDA อยูต่่อเน่ืองแบบ spontaneous report ท่ีพบผูป่้วยเกิดอาการ tardive dyskinesia จากการ
ไดรั้บยา metoclopramide และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ลว้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บยามากกวา่ 3 เดือน 

(จากฐานขอ้มูลศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ขอ้มูลในประเทศไทย ณ 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 พบมีรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า metoclopramide จ านวน 
1,324 ฉบบั ชนิดของอาการไม่พึงประสงค ์189 ชนิด รวมทั้ง tardive dyskinesia และอาการอ่ืนๆ 
เช่น anaesthesia local, anaesthesia mouth, anaesthesia tongue, miscle rigidity เป็นตน้) 
ทีม่า  http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2009/NEW01963.html 
 

 
 

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2009/NEW01963.html

