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1. New restrictions on use of medicines containing ergot derivatives 

EMA Press release, 28/06/2013  

 รายงานข่าวจาก European Medicines Agency (EMA) แจ้งว่า  Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) ของ EMA ได้แนะนําให้จํากัดการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของอนุพันธ์ 
ergot โดย ไม่ควรใช้ยาดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการไหลเวียนของเลือด ปัญหาเก่ียวกับความจํา
และการรับความรู้สึก และการป้องกันการปวดศรีษะไมเกรน เน่ืองจากผู้ป่วยเหล่าน้ีมีความเสี่ยงจากการใช้ยา
มากกว่าประโยชน์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการเกิด fibrosis และ ergotism (อาการเป็นพิษจาก ergot) ในขณะ
ที่หลักฐานทางวิชาการเก่ียวกับประโยชน์จากการใช้ยาในข้อบ่งใช้เหล่าน้ียังมีจํากัด 
 ยาที่มีส่วนประกอบของอนุพันธ์ ergot ที่มีข้อบ่งใช้ดังกล่าวจะถูกระงับการจําหน่ายช่ัวคราวใน
สหภาพยุโรป แต่สําหรับข้อบ่งใช้อ่ืนยังคงใช้ได้ เช่น dementia, Alzheimer’s disease, การรักษาอาการปวด
ศรีษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน เป็นต้น การเกิด fibrosis เป็นอาการร้ายแรงและบางครั้งถึงแก่ชีวิต การวินิจฉัย
อาการดังกล่าวเป็นไปได้ยากและเป็นอาการแบบถาวร (irreversible) ตัวอย่างของตัวยาที่เป็นอนุพันธ์ ergot 
เช่น dihydroergocristine, dihydroergotamine, dihydroergotoxine, nicergoline, dihydroergocryptine  
(ผสมกับ  caffeine) เป็นต้น   

 ในประเทศไทย ยาที่มีส่วนประกอบของอนุพันธ์ ergot เช่น dihydroergocristine ได้รับอนุมัติ
ทะเบียนตํารับแบบไม่ใช่ยาใหม่ จํานวนกว่า 20 ตํารับ และ dihydroergotamine ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับ
แบบไม่ใช่ยาใหม่ จํานวน 5 ตํารับ ทั้งน้ี ในฐานข้อมลูเหตุการณ์ไมพึ่งประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไม่ได้รับรายงานอาการ fibrosis ที่มีความสมัพันธ์กับยากลุ่มอนุพันธ์ ergot และได้รับรายงาน
การเกิด ergotism จากยากลุ่มอนุพันธ์ ergot จํานวนรวม 11 ราย ได้แก่ จากยา ergotamine tartrate + 
caffeine 8 ราย ยา ergotamine 2 ราย และยา dihydroergotamine 1 ราย 

Ref: http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/06/WC500144861.pdf 

 
2. Hydroxyethyl starch (Voluven and Volulyte) and increased risk of mortality 

Therapeutic Goods Administration, 9 July 2013 

 รายงานข่าวจาก Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย แจ้งว่า 
จากเอกสารวิชาการท่ีระบุว่า การใช้ hydroxyethyl starch ในผู้ป่วยบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ป่วย sepsis อาจ
เพ่ิมความเสี่ยงของการเสียชีวิตและการทํา dialysis ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา Health 
Canada และ Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ของสหราชอาณาจักรได้แจ้ง
เตือนข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาดังกล่าวแล้วน้ัน  
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 Hydroxyethyl starch เป็นยาที่ใช้รักษาและป้องกันการเกิด hypovolaemia ในประเทศ
ออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว 2 ช่ือการค้า ได้แก่ Voluven และ Volulyte ซึ่ง TGA อยู่ระหว่าง
ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของ hydroxyethyl starch รวมทั้งประสานงานกับ Fresenius Kabi เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Voluven และ Volulyte โดยเพ่ิมเติมส่วน contraindication 
ของยาในการใช้กับผู้ป่วย sepsis และผูป่้วยโรคตับรุนแรง (severe liver disease) และเพ่ิมเติมส่วน 
Precautions เก่ียวกับผลต่อไตและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  
 TGA แนะนําแพทย์ว่า ไม่ควรใช้ hydroxyethyl starch ในผู้ป่วย sepsis, renal failure ที่ต้อง
ทํา dialysis ตับล้มเหลวรุนแรง fluid overload, severe hyperchloraemia, hypernatraemia ผู้ป่วยที่มี
เลือดออกภายในกะโหลกศีรษะและผู้ป่วยที่มี hypersensitivity กับ hydroxyethyl starch 

 ในประเทศไทย hydroxyethyl starch ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับมากกว่า 20 ตํารับ ประเภทยา
ใหม่และประเภทไม่ใช่ยาใหม่ ในช่ือการค้าต่างๆ เช่น Voluven® ของบริษัท บริษัทเฟรเซนีอุส คาบี (ไทย
แลนด์) จํากัด TETRASPAN® 6% SOLUTION FOR INFUSION ของบริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นต้น ขณะน้ีศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ระหว่างประสานรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
นําเสนอมาตรการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป 

Ref: http://www.tga.gov.au/safety/ews-medicine-hydroxyethyl-starch-130709.htm 
 
3. European Medicines Agency recommends suspension of 
marketing authorisations for oral ketoconazole  
 

Benefit of oral ketoconazole does not outweigh risk of liver injury in fungal infections 

EMA Press release 26/07/2013 

รายงานข่าวจาก European Medicines Agency (EMA) แจ้งว่า คณะกรรมการ Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) ภายใต้ EMA ได้ออกคําแนะนําให้ระงับการอนุญาตจําหน่ายยาที่มี
ส่วนประกอบของ ketoconazole ชนิดรับประทานช่ัวคราวในสหภาพยุโรปเนื่องจากความเสี่ยงของการเป็น
พิษต่อตับมากกว่าประโยชน์จากการใช้ยาในการรักษาเชื้อรา ผู้ป่วยที่ใช้ยา ketoconazole ชนิดรับประทาน
ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือปรับเปลี่ยนการรักษา แพทย์ควรหยุดสั่งจ่ายยาดังกล่าวและทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วย  
 สืบเน่ืองจากการระงับการจําหน่ายยา ketoconazole ชนิดรับประทานในประเทศฝรั่งเศส
เน่ืองจากความเป็นพิษต่อตับในระดับสูงและยังมีทางเลือกอ่ืนในการรักษาที่มีความปลอดภัยมากกว่า และ
เน่ืองจาก ketoconazole ชนิดรับประทานมีการจําหน่ายในสหภาพยุโรปมากกว่าหนึ่งประเทศ เป็นเหตุให้ 
EMA ต้องประเมินข้อมูลความปลอดภัยของยาดังกล่าวด้วย ซึ่งผลการประเมินของ EMA สรุปได้ว่า ถึงแม้ว่า
ความเป็นพิษต่อตับของ ketoconazole จะเป็นที่ทราบอยู่แล้ว (known side effect) แต่เกิดในระดับที่สูง
มากกว่ายารักษาเช้ือราตัวอ่ืนและในช่วงระยะแรกของการรักษาในขนาดยาปกติ นอกจากน้ีข้อมูลประสิทธิผล
ของยา ketoconazole ชนิดรับประทานในทางคลินิกยังมีจํากัดและยังมีทางเลือกในการรักษาอื่น จึงแนะนํา
ให้ระงับการอนุญาตจําหน่ายยาที่มีส่วนประกอบของ ketoconazole ชนิดรับประทานช่ัวคราว 
 ส่วนยา ketoconazole ในรูปแบบใช้เฉพาะที่ เช่น ครีม ขี้ผึ้ง แชมพู เป็นต้น มีการดูดซึมของตัว
ยาเข้าสู่กระแสเลือดตํ่ามากจึงยังคงการอนุญาตไว้ และสําหรับการใช้ยา ketoconazole ในผู้ป่วย Cushing’s 
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 จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่า ในประเทศไทยยา ketoconazole ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับ
ประเภทไม่ใช่ยาใหม่จํานวนมากกว่า 200 ตํารับทั้งรูปแบบยารับประทาน ยาครีม แชมพู เป็นยาที่อยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 พบอาการไม่พึงประสงค์
เกี่ยวกับตับจากการใช้ยา ketoconazole จํานวน 25 ราย ได้แก่ hepatitis 22 ราย hepatic enzymes 
increased, hepatocellular damage และ hepatomegaly อย่างละ 1 ราย เป็นอาการที่ร้ายแรงร้อยละ 64  

Ref: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/07/WC500146613.pdf 
 

4. European Medicines Agency recommends changes 
to the use of metoclopramide 
Changes aim mainly to reduce the risk of neurological side effects 

EMA Press release 26/07/2013 

 รายงานข่าวจาก European Medicines Agency (EMA) แจ้งว่า คณะกรรมการ Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) ภายใต้ EMA ได้ออกคําแนะนําให้ปรับปรุงข้อบ่งใช้ของยาที่มี
ส่วนประกอบของ metoclopramide และจํากัดขนาดและระยะเวลาการใช้ยาดังกล่าวเพ่ือลดความเส่ียงของ
อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงทางด้านระบบประสาท  
 ยาที่มีส่วนประกอบของ metoclopramide ได้รับอนุญาตจําหน่ายโดยการแยกพิจารณาในแต่ละ
ประเทศของสหภาพยุโรปในข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ในภาวะคล่ืนไส้อาเจียนภายหลังเคมีบําบัด การรักษาด้วย
รังสีหรือการผ่าตัด การคล่ืนไส้อาเจียนท่ีเกิดร่วมกับปวดศีรษะไมเกรน การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารผิดปกติ 
เป็นต้น EMA ได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของ metoclopramide เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่เป็นที่ทราบ
อยู่แล้ว (known ADR) ทางด้านระบบประสาท เช่น short-term extrapyramidal disorders, tardive 
dyskinesia (ภาวะการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้) เป็นต้น พบว่า ผู้ป่วยเด็กมีความเส่ียงของ ADR ดังกล่าวมากกว่า
ผู้ป่วยกลุ่มอื่น และความเส่ียงจะมากขึ้นเม่ือใช้ขนาดยาเพ่ิมขึ้นหรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ทําให้การใช้ยาในระยะ
เวลานานมีความเส่ียงจากการใช้ยามากกว่าประโยชน์ นอกจากน้ี ยังพบข้อมูล ADR ที่ร้ายแรงจํานวนน้อยมาก 
(very rare: <1/100,000) เกี่ยวกับหัวใจและการไหลเวียนของเลือดจากการใช้ยาฉีด metoclopramide อีกด้วย  
 คณะกรรมการ CHMP จึงมีคําแนะนําว่า ควรใช้ยา metoclopramide ติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน ไม่
ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และสําหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี-ควรใช้เป็นยาทางเลือกที่สองเฉพาะภาวะ
คล่ืนไส้อาเจียนภายหลังเคมีบําบัดและภายหลังการผ่าตัด สําหรับผู้ใหญ่-อาจใช้ยาในการป้องกันและรักษาภาวะ
คล่ืนไส้อาเจียน เช่น จากเคมบํีาบัด รังสีรักษา การผ่าตัด หรือคล่ืนไส้อาเจียนจากการปวดศีรษะไมเกรน (ไม่ควรใช้
ในโรคเร้ือรัง เช่น gastroparesis, dyspepsia และ gastro-oesophageal reflux disease และไม่ควรใช้เป็น
ยาเสริมในการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยรังสีถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการ) นอกจากน้ี CHMP ยังแนะนําให้จํากัดขนาดยา
สูงสุดที่ใช้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ (กําหนดไว้ที่ 0.5 mg/kg ต่อวัน) และควรยกเลิกสูตรยาที่มีความแรงสูงกว่าขนาดยา
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 จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่า ในประเทศไทยยา metoclopramide ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับ
ประเภทไม่ใช่ยาใหม่จํานวนมากกว่า 120 ตํารับทั้งรูปแบบยาเม็ด ยานํ้าเชื่อม และยาฉีด และจากฐานข้อมูล
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 
พบรายงาน ADR ของยา metoclopramide ทั้งหมด 2,048 รายงาน เป็น extrapyramidal disorders จํานวน 
873 รายงาน (ร้อยละ 42.6) และร้ายแรงร้อยละ 28.4  

Ref:  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2013/07/WC500146614.pdf 
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	 จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ในประเทศไทยยา metoclopramide ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับประเภทไม่ใช่ยาใหม่จำนวนมากกว่า 120 ตำรับทั้งรูปแบบยาเม็ด ยาน้ำเชื่อม และยาฉีด และจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 พบรายงาน ADR ของยา metoclopramide ทั้งหมด 2,048 รายงาน เป็น extrapyramidal disorders จำนวน 873 รายงาน (ร้อยละ 42.6) และร้ายแรงร้อยละ 28.4 

