ข้ อมูลยาสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์
ยาโลเพอราไมด์ (loperamide) ชนิดแคปซูล

1. ชื/อผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product)
<ชือการค้ าภาษาไทย> 2 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
2. ส่ วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ
<ชือการค้ าภาษาไทย> ใน 1 เม็ด ประกอบด้ วยโลเพอราไมด์ 2 มิลลิกรัม
3. ลักษณะและรู ปแบบยาทางเภสัชกรรม
<รู ปแบบยา> <ลักษณะภายนอกทีเห็นได้ ด้วยตาเปล่า >
ให้ ผ้ ปู ระกอบการแสดงข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษัท
4.คุณสมบัติทางคลินิก (Clinical Particulars)
4.1 ข้ อบ่ งใช้ (Therapeutic Indication)
• ใช้ บรรเทาอาการท้ องร่วงชนิดเฉียบพลัน ทียงั ระบุสาเหตุไม่ได้
• ใช้ บรรเทาอาการท้ องร่วงชนิดเรื อ3 รังจากภาวะ Inflammatory bowel disease หรื อ irritable bowel syndrome
4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ ยา (Posology and method of administration)
ขนาดยาทีแนะนํา
• อาการท้ องร่ วงเฉียบพลัน
ขนาดยาในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี
ขนาดยาต่อวัน : เริ มครัง3 แรกใช้ ยาในขนาด 4 มิลลิกรัม จากนันหลั
3 งถ่ายเหลวแต่ละครัง3 ให้ ใช้ ยาขนาด 2 มิลลิกรัม ขนาดยา
ปกติ 6-8 มิลลิกรัมต่อวัน
ขนาดยาสูงสุดต่อวัน : ไม่ควรใช้ ยาเกินวันละ 16 มิลลิกรัม หากเป็ นการใช้ ยาด้ วยตนเองไม่ควรใช้ ยาเกินวันละ 8 มิลลิกรัม

Control Version 00 : 20170105

ระยะเวลาในการให้ ยา : อาการท้ องร่วงเฉียบพลันควรดีขึ 3นภายใน 48 ชัว โมง หลังจากการใช้ ยารักษา ดังนันหากอาการไม่
3
ดีขึ 3นหลังจากนัน3 ควรหยุดการใช้ ยา
ขนาดยาในเด็ก
ขนาดยาต่อวัน : ตามอายุหรื อนํ 3าหนักดังนี 3
อายุ(นําP หนักตัว)
ตํากว่า 2 ปี

ขนาดยาวันแรก
ขนาดยาหลังจากวันแรก
โดยทัว ไปไม่แนะนําให้ ใช้ ยานี 3
แต่มีข้อมูลการใช้ ยาในกลุม่ ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 2 ปี จํานวนหนึง ใช้ ยาในขนาด
0.08-0.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ วนั ละ 2-3 ครัง3
มีการใช้ ยานี 3ในผู้ป่วยเด็ก 6 เดือน ทีเป็ น severe life-threatening protracted
diarrhea ในขนาด 1.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ซึง พบว่ามีประสิทธิภาพดี
2-5 ปี (นํ 3าหนัก 13-20 กิโลกรัม)
ใช้ ยาครัง3 ละ 1 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง3
หลังการถ่ายเหลวแต่ละครัง3 ให้ ใช้
ยา 1 มิลลิกรัมต่อนํ 3าหนักตัว 10
6-8 ปี (นํ 3าหนัก 20-30 กิโลกรัม)
ใช้ ยาครัง3 ละ 2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง3
กิโลกรัม
8-12 ปี (นํ 3าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม) ใช้ ยาครัง3 ละ 2 มิลลิกรัม วันละ 3 ครัง3

ขนาดยาสูงสุดต่อวัน :
2-5 ปี (นํ 3าหนัก 13-20 กิโลกรัม) : ไม่ควรเกินวันละ 3 มิลลิกรัม
6-8 ปี (นํ 3าหนัก 20-30 กิโลกรัม) : ไม่ควรเกินวันละ 4 มิลลิกรัม
8-12 ปี (นํ 3าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม) : ไม่ควรเกินวันละ 6 มิลลิกรัม
ระยะเวลาในการให้ ยา : หากอาการไม่ดีขึ 3นควรหยุดยาภายใน 48 ชม.
• อาการท้ องร่ วงเรือP รังจากภาวะ Inflammatory bowel disease หรือ irritable bowel syndrome
ขนาดยาในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี
ขนาดยาต่อวัน : เริ มครัง3 แรกใช้ ยา 4 มิลลิกรัม จากนันหลั
3 งถ่ายเหลวแต่ละครัง3 ให้ ใช้ ยาในขนาด 2 มิลลิกรัม จนสามารถ
ควบคุมอาการท้ องร่วงได้ หลังจากนันจะต้
3 องปรับขนาดยาให้ เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ความถีในการให้ ยา
อาจปรับเป็ นวันละ 1-2 ครัง3 ขนาดยาต่อวันโดยเฉลีย เป็ น 4-8 มิลลิกรัมต่อวัน มักไม่เกิน 16 มิลลิกรัมต่อวัน
ขนาดยาสูงสุดต่อวัน : ไม่ควรใช้ ยาเกินวันละ 16 มิลลิกรัม
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ระยะเวลาในการรักษา : หากใช้ ยานี 3ในขนาด 16 มิลลิกรัมต่อวันเป็ นเวลา 10 วัน แล้ วยังคงไม่สามารถควบคุมอาการ
ท้ องร่วงได้ การใช้ ยาต่อไปไม่นา่ จะเกิดประโยชน์
ขนาดยาในเด็ก :
ข้ อมูลการใช้ ยาเพือรักษาอาการท้ องร่วงเรื อ3 รังในเด็กมีจํากัด ดังนันจึ
3 งไม่มกี ารกําหนดขนาดการยาในเด็ก อย่างไรก็ตามมี
ข้ อมูลการใช้ ยาในผู้ป่วยเด็กจํานวนหนึง อายุตงแต่
ั 3 6 ปี ขึ 3นไป ใช้ ในขนาด 0.08-0.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ วนั
ละ 2-3 ครัง3
• ขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
ขนาดยาในผู้สงู อายุ : ไม่จําเป็ นต้ องปรับขนาดยาในผู้ป่วยสูงอายุ เนืองจากการเปลียนแปลงยาในผู้ป่วยสูงอายุทีมีอาการ
ท้ องร่วงไม่ได้ แตกต่างจากหนุม่ สาว
ขนาดยาในผู้มีการทํางานของไตบกพร่อง : ไม่จําเป็ นต้ องปรับขนาดยาในผู้มีการทํางานของไตบกพร่อง เนืองจากยาถูกขับ
ออกทางปั สสาวะเพียงเล็กน้ อย เมตาโบไลท์และยาเดิมถูกขับออกทางอุจจาระเป็ นหลัก
ขนาดยาในผู้มกี ารทํางานของตับบกพร่อง : ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ ของยาในผู้ป่วยตับบกพร่อง ดังนันจึ
3 งไม่มีแนว
ทางการปรับขนาดยาทีแน่ชดั ควรใช้ ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีมีเฟิ สต์พาสส์เมแทบอลิซมึ ลดลง
วิธีการบริหารยา (Mode of Administration)
ยานี 3เป็ นยารับประทาน ให้ รับประทานยาหลังถ่ายเหลวตามขนาดทีแนะนํา
4.3 ข้ อห้ ามใช้ (Contraindication)
•

ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีประวัติแพ้ ยาโลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์หรื อส่วนประกอบอืนของยานี 3

•

ห้ ามใช้ ในเด็กอายุตํากว่า 2 ปี

•

ห้ ามใช้ ในผู้ทีมีอาการปวดท้ องโดยไม่มีอาการท้ องเสีย

•

ไม่ควรใช้ เป็ นการรักษาหลักในผู้ป่วยต่อไปนี 3 ได้ แก่
-

ในผู้ป่วยโรคบิดทีแสดงด้ วยอาการของการถ่ายอุจจาระเป็ นเลือดและมีไข้ สงู

-

ในผู้ป่วยทีมีลาํ ไส้ ใหญ่อกั เสบเป็ นแผลเปื อย

-

ในผู้ป่วยทีลาํ ไส้ เล็กและลําไส้ ใหญ่อกั เสบจากการติดเชื 3อแบคทีเรีย ชนิดรุกลํ 3าเนื 3อเยือ (invasive) ได้ แก่
Salmonella, Shigella และ Campylobacter

-

ในผู้ป่วยทีมีลาํ ไส้ ใหญ่อกั เสบเหตุยาต้ านจุลชีพ (Pseudomonas membranous colitis)
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4.4 คําเตือนพิเศษและข้ อควรระวังในการใช้ ยา [Special warnings and precautions for use]
ข้ อปฎิบัติ
•

ผู้ป่วยทีมีภาวะท้ องร่วงมักมีภาวะขาดนํ 3าและอิเล็กโทรไลต์ ดังนันแม้
3 ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาด้ วยยาโลเพอราไมด์
แล้ วก็ตาม การให้ สารนํ 3าและอิเล็กโทรไลต์ชดเชยอย่างเหมาะสมแก่ผ้ ปู ่ วยเป็ นสิง สําคัญยิง โดยเฉพาะในเด็กและ
คนชรา

•

การใช้ ยาโลเพอราไมด์ในภาวะท้ องร่วงเป็ นการรักษาตามอาการเท่านัน3 จึงควรหาสาเหตุในการเกิดอาการ
ท้ องเสียและให้ การรักษาทีจําเพาะแก่ผ้ ปู ่ วย

•

ในการใช้ ยารักษาโรคท้ องร่วงชนิดเฉียบพลัน หากอาการไม่ดีขึ 3นภายใน 48 ชัว โมง ควรแนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยหยุดใช้ ยา
และไปปรึกษาแพทย์

•

การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบความเสียงต่อฟี ตัส แต่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรี ตงครรภ์
ั3
หรื อ
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบอันตรายบางประการ (นอกเหนือไปจากความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลง) แต่ไม่ได้
รับการยืนยันจากการศึกษาวิจยั ชนิดควบคุมในสตรี ตงครรภ์
ั3
ระยะไตรมาส 1 (และไม่พบหลักฐานว่ามีความเสียง
ในไตรมาสต่อๆ มา)

•

ไม่ควรใช้ ยาโลเพอราไมด์ในผู้ป่วยทีต้องหลีกเลีย งการไปยับยังการบี
3
บรูด (peritalsis) ซึง เป็ นเหตุให้ เสีย งต่อการ
เกิดผลเสียได้ แก่ ลําไส้ อืด (ileus) ภาวะลําไส้ ใหญ่พอง (megacolon) และภาวะลําไส้ ใหญ่พองจากพิษ
(toxicmegacolon) ควรหยุดใช้ ยาทันทีหากผู้ป่วยเริ มมีอาการท้ องผูก จุกเสียดแน่นท้ อง หรื อลําไส้ อืดเกิดขึ 3น

•

ระมัดระวังการใช้ ยาโลเพอราไมด์ในผู้ป่วยเอดส์ทีมีอาการท้ องเสีย หากผู้ป่วยเริ มมีอาการจุกเสียดแน่นท้ อง ควร
หยุดใช้ ยาทันที เนืองจากมีรายงานการเกิดอาการท้ องผูกดื 3อด้ าน (obstipation) และเพิมความเสีย งต่อการเกิด
ภาวะลําไส้ ใหญ่พองจากพิษ ในผู้ป่วยเอดส์ทีมีลาํ ไส้ ใหญ่อกั เสบจากการติดเชื 3อไวรัสหรื อแบคทีเรี ยและได้ รับการ
รักษาด้ วยยาโลเพอราไมด์

•

ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยทีม กี ารทํางานของตับบกพร่อง เนืองจากเฟิ สต์พาสส์เมแทบอลิซมึ ของยาลดลง อาจ
ทําให้ เสีย งต่อการได้ รับยาเกินขนาด นอกจากนี 3ยังไม่มีข้อมูลทางด้ านเภสัชจลนศาสตร์ ทีชดั เจนในกลุม่ ผู้ป่วย
ดังกล่าว หากจําเป็ นต้ องใช้ ยาควรมีการติดตามอาการการเกิดพิษต่อระบบประสาทอย่างใกล้ ชิด

•

ระมัดระวังการใช้ ยาในผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะทีมีอายุตาํ กว่า 3 ปี เนืองจากมักมีการตอบสนองต่อยามากกว่า
ผู้ป่วยกลุม่ อืน

4.5 อันตรกิริยากับยาอื/นๆหรืออันตรกิริยาอื/นๆ
จากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) loperamide ถูกเมแทบอไลซ์โดยเอนไซม์ CYP3A4, CYP2C8 เป็ นหลัก และโดย
เอนไซม์ CYP2B6 และ CYP2D6 เป็ นส่วนน้ อย นอกจากนี 3ยายังเป็ นซับสเตรตของ P-glycoprotein แต่ไม่มีข้อมูลทาง
คลินิกแสดงผล
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ยาในกลุ่ม azoles antifungal agents ซึงเป็ นสารยับยังเอนไซม์
3
CYP3A4 และ P-glycoprotein การใช้ ยาในกลุม่ นี 3 เช่น
itraconazole ร่วมกับ loperamide ทําให้ ระดับความเข้ มข้ นสูงสุดของ loperamide ในพลาสมา (Cmax) เพิมขึ 3นประมาณ
3-4 เท่า อย่างไรก็ ต ามผลในการศึกษาไม่พ บว่าระดับยาที สูง ขึน3 นัน3 ส่ง ผลต่อ ระบบประสาทส่ว นกลางเมือ วัด โดยใช้
psychomotor test (เช่น subjective drowsiness และ symbol substitution test) การได้ รับยา ketoconazole ร่ วมกับ
loperamide ทํ า ให้ ร ะดับ ความเข้ ม ข้ น ของ loperamide ในพลาสมาเพิ ม ขึน3 ประมาณ 5 เท่ า แต่ไ ม่ พ บผลทางเภสัช
พลศาสตร์ เมือตรวจด้ วย pupillometry ดังนันการใช้
3
loperamide ร่ วมกับยาในกลุม่ azole antifungal ควรมีการติดตาม
ผู้ป่วย โดยเฉพาะอาการข้ างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น การกดการหายใจ)
Gemfibrozil เป็ นสารยับยังเอนไซม์
3
CYP2C8 และ P-glycoprotein การได้ รับยานี 3ร่ วมกับ loperamide ทําให้ ระดับความ
เข้ มข้ นของ loperamide ในพลาสมาเพิมขึ 3น 2 เท่า และหากได้ รับ itraconazole ร่ วมด้ วย พบว่ามีผลทําให้ ระดับความ
เข้ มข้ นสูงสุดของ loperamide ในพลาสมาเพิมขึ 3น 4 เท่า และปริ มาณ loperamide ทังหมดในพลาสมาเพิ
3
มขึ 3นถึง 13 เท่า
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่พบว่าระดับยาทีสงู ขึ 3นนันส่
3 งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางเมือวัดโดยใช้ psychomotor test
(เช่น subjective drowsiness และ symbol substitution test) ดังนันการใช้
3
loperamide ร่ วมกับgemfibrozil และยาใน
กลุม่ azole antifungal agents ควรมีการติดตามผู้ป่วย โดยเฉพาะอาการข้ างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น การ
กดการหายใจ)
Saquinavir เมือใช้ ร่วมกับ loperamide มีผลให้ ปริ มาณยาทังหมดในพลาสมาของ
3
loperamide เพิมขึ 3นประมาณร้ อยละ
40 จากเดิม ซึง ส่งผลทางคลินิกน้ อย แต่ในทางกลับกัน loperamide ทําให้ ระดับความเข้ มข้ นสูงสุดของยา saquinavir ใน
พลาสมาลดลงร้ อยละ 50 จากเดิม ควรหลีกเลียงการใช้ ยาคู่นี 3ร่ วมกัน โดยเฉพาะการใช้ ยาในระยะยาว หากมีการใช้ ยา
ร่วมกัน ต้ องติดตามประสิทธิภาพการต้ านเชื 3อไวรัสของยา saquinavir อย่างใกล้ ชิด
Quinidine เป็ นสารยับยังการทํ
3
างานของ P-glycoprotein การได้ รับยานี 3ร่ วมกับ loperamide ส่งผลให้ ระดับความเข้ มข้ น
ของ loperamide ในพลาสมาเพิมขึ 3น 2-3 เท่า ไม่พบรายงานการเกิดอาการกดการหายใจในกลุ่มผู้ป่วยทีทําการศึกษา
อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามผู้ป่วย โดยเฉพาะอาการข้ างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น การกดการหายใจ)
3
างานของ P-glycoprotein และยับยังเอนไซม์
3
CYP3A4 การได้ รับยานี 3ร่ วมกับ loperamide
Ritonavir เป็ นสารยับยังการทํ
ส่งผลให้ ระดับความเข้ มข้ นของ loperamide ในพลาสมาเพิมขึ 3น 2-3 เท่า ระดับความเข้ มข้ นสูงสุดของ loperamide ใน
พลาสมาเพิมขึ 3นร้ อยละ 17 ควรมีระมัดระวังการเกิดการกดการหายใจเมือใช้ ยานี 3คูก่ นั
4.6 การใช้ ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระหว่ างให้ นมบุตร (Pregnancy and lactation)
4.6.1 สตรีมีครรภ์
ยานี 3จัดเป็ น Category B ตาม US Pregnancy Category หมายถึงกรณีใดกรณีหนึง ต่อไปนี 3
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จากการศึกษาในหนูหรื อกระต่ายโดยใช้ ยาในขนาด 21-30 เท่าของขนาดยาในมนุษย์ พบว่ายามีผลทําให้ เกิ ดความ
บกพร่องของภาวะเจริ ญพันธุ์ (impaired fertility) แต่ไม่ก่อให้ เกิดภาวะวิกลรูปต่อตัวอ่อนในครรภ์ (teratogenicity)
ข้ อมูลจากการศึกษาทีมีการควบคุมอย่างดีในสตรี ตงครรภ์
ั3
มีน้อยมาก แต่ผลการศึกษาทีมีอยู่ยงั ไม่พบว่ายามีผลทําให้ เกิด
ทารกวิกลรูป
การศึกษาในหญิงตังครรภ์
3
ทีได้ รับยา loperamide ทังที
3 ใช้ ระยะสันและระยะยาวตลอดการตั
3
งครรภ์
3
105 ราย เปรี ยบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม โดยจับคู่ปัจจัย ได้ แก่ อายุ การสูบบุหรี และการดืมแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาไม่พบความผิดปกติของ
ทารกทีแตกต่างกัน ระหว่างกลุม่ ทีได้ รับ loperamide กับกลุม่ ทีไม่ได้ ยา โดยหญิงตังครรภ์
3
ร้อยละ 85 ได้ รับยาในช่วงไตร
มาสแรก และร้ อยละ 20 ได้ รับยาต่อเนืองจนกระทัง คลอด
อย่างไรก็ ตาม สตรี มีครรภ์ ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้ ยานี 3 แพทย์ ควรใช้ ยานีใ3 นสตรี มีครรภ์ ก็ต่อเมือได้ พิจารณาแล้ วว่า
ประโยชน์ทีเกิดจากการใช้ ยามีความสําคัญกว่าความเสีย งใดๆ ทีจะเกิดกับตัวอ่อนในครรภ์
4.6.2 สตรีระหว่ างคลอดบุตร (Labor and delivery)
ไม่มีข้อมูล
4.6.3 สตรีระหว่ างให้ นมบุตร (Nursing mothers)
ยาโลเพอราไมด์สามารถผ่านไปสูน่ ํ 3านมได้ ในปริ มาณน้ อย และยามีการดูดซึมได้ น้อย ดังนันทารกจึ
3
งน่าจะได้ ยาในปริ มาณ
ทีน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเนืองจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของบุตรทีมารดาใช้ ยาโลเพอราไมด์ระหว่างให้ นมจึงไม่
แนะนําให้ ใช้ ยาโลเพอราไมด์ในสตรี ระหว่างให้ นมบุตร หากมีความจําเป็ นต้ องใช้ ยา สตรี ให้ นมบุตรควรปรึ กษาแพทย์ก่อน
ใช้ ยา
4.7 ผลต่ อความสามารถในการขับขี/และทํางานกับเครื/องจักร (Effects on ability to drive and use machine)
ยาโลเพอราไมด์มีอาการไม่พงึ ประสงค์ทีทําให้ เกิดอาการซึม อาการง่วง หรื อ อาการเวียนศีรษะได้ ซึงอาการไม่พึงประสงค์
เหล่านี 3อาจรุนแรงขึ 3นเมือประกอบกับอาการเหนือยจากภาวะท้ องร่วง ดังนันผู
3 ้ ป่วยทีใช้ ยาควรระมัดระวังหรื อหลีกเลียงการ
ทํางานทีต้องใช้ ความตืนตัว เช่น การขับขีรถ หรื อการทํางานกับเครื องจักร
4.8 อาการไม่ พึงประสงค์ (Undesirable effects)
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีรุนแรงและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ จากการใช้ ยาโลเพอราไมด์ทีพบได้ ในความถีทีน้อยหรื อน้ อยมาก
ได้ แก่ ปฏิกิริยาแอนาฟิ แล็กซิส ช็อกเหตุแอนาฟิ แล็กซิส ปฏิกิริยาคล้ ายแอนาฟิ แล็กซิส กลุม่ อาการสตีเวนส์จอห์นสัน การ
ตายแยกสลายของหนังกําพร้ าเหตุพิษ (toxic epidermal necrolysis) การประสานงานของการเคลือ นไหวร่างกาย
ผิดปรกติ ระดับความรู้สกึ ตัวลดลง ขาดความรู้สกึ ตัว อาการง่วงซึม ภาวะกึง โคม่า ลําไส้ อืด (รวมถึงลําไส้ อืดเป็ นอัมพาต)
ภาวะลําไส้ ใหญ่พอง (รวมถึงภาวะลําไส้ ใหญ่พองเป็ นพิษ)
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ข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั ทางคลินิก
ในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี
อาการไม่ พึงประสงค์ ท/ ีพบจากการใช้ ยาในอาการท้ องเสียเฉียบพลัน
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีพบได้ บอ่ ย (common คือพบได้ ระหว่าง 1:10 ถึง 1:100) ได้ แก่ ปวดศีรษะ ท้ องผูก ท้ องอืด คลืน ไส้
หมายเหตุ: ในเด็กอายุตํากว่า 12 ปี อาจพบอาการอาเจียน
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีพบได้ ไม่บอ่ ย (uncommon คือพบได้ ระหว่าง 1:100 ถึง 1:1,000) ได้ แก่ เวียนศีรษะ ปากแห้ ง ปวด
ท้ อง อาเจียน รู้สกึ ไม่สบายท้ อง ปวดบริ เวณท้ องด้ านบน ท้ องขยายตัว ผืนผิวหนัง
หมายเหตุ: ในเด็กอายุตํากว่า 12 ปี อาจพบอาการง่วงซึม ปวดศีรษะ คลืน ไส้ ท้ องผูก
อาการไม่ พึงประสงค์ ท/ ีพบจากการใช้ ยาในอาการท้ องเสียเรือP รัง
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีพบได้ บอ่ ย (common คือพบได้ ระหว่าง 1:10 ถึง 1:100) ได้ แก่ เวียนศีรษะ ท้ องอืด ท้ องผูก คลืน ไส้
อาการไม่พึงประสงค์ทีพบได้ ไม่บ่อย (uncommon คือพบได้ ระหว่าง 1:100 ถึง 1:1,000) ได้ แก่ ปวดศีรษะ ปวดท้ อง ปาก
แห้ ง รู้สกึ ไม่สบายท้ อง อาหารไม่ยอ่ ย
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีพบหลังการวางตลาด
อาการไม่พงึ ประสงค์ทีพบได้ น้อยมาก (very rare คือพบได้ น้อยกว่า 1:10,000) ได้ แก่
- ปฎิกิริยาภูมิไวเกิน ปฏิกิริยาแอนาฟิ แล็กซิส ช็อกเหตุแอนาฟิ แล็กซิส ปฏิกิริยาคล้ ายแอนาฟิ แล็กซิส
- ภาวะกล้ ามเนื 3อตึงตัวมาก รู ม่านตาหด การประสานงานของการเคลือนไหวร่ างกายผิดปรกติ ระดับความ
รู้สกึ ตัวลดลง ขาดความรู้สกึ ตัว อาการง่วงซึม ภาวะกึงโคม่า
- ภาวะบวมนํ 3ากดไม่บ๋มุ (angioedema) คัน ลมพิษ ภาวะ bullous eruption กลุม่ อาการสตีเวนส์จอห์นสัน การ
ตายแยกสลายของหนังกําพร้ าเหตุพิษ (toxic epidermal necrolysis) มีลกั ษณะผิวหนังแดงหลายรู ป(erythema
multiforme)
- ลําไส้ อืด (รวมถึงลําไส้ อืดเป็ นอัมพาต) ภาวะลําไส้ ใหญ่พอง (รวมถึงภาวะลําไส้ ใหญ่พองเป็ นพิษ)
- ปั สสาวะคัง
- อาการล้ า
4.9 การได้ รับยาเกินขนาด (Overdose)
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ขนาดยาสูงสุดของยาโลเพอราไมด์ ดังแสดงในหัวข้ อ 4.2 ขนาดยาและวิธีการบริ หารยา
ขนาดยาทีอาจเกิดพิษยังไม่เป็ นทีทราบแน่ชดั
อาการ
ผู้ทีได้ รับยาเกินขนาด (รวมทังกรณี
3
ทีมีภาวะของยาเกินขนาดในร่างกายเนืองจากการทํางานของตับบกพร่ อง) ผู้ป่วยอาจมี
อาการและอาการแสดงดังนี 3 ท้ องผูก ปั สสาวะคัง ลําไส้ อืดเป็ นอัมพาต อาการของระบบประสาทส่วนกลางถูกกด (ได้ แก่
ภาวะกึงโคม่า การประสานงานของการเคลือ นไหวร่างกายผิดปรกติ (coordination abnormal) อาการง่วงซึม รูมา่ นตาหด
ภาวะกล้ ามเนื 3อตึงตัวมาก (muscular hypertonia) และกดการหายใจ) โดยเด็ก และผู้มีการทํางานของตับบกพร่ อง อาจมี
ความไวต่อผลของยาทีเกิดกับระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าผู้ใหญ่
การรักษา
หากผู้ป่วยมีการอาเจียนหลังรับประทานยาโลเพอราไมด์แล้ ว ให้ ผ้ ปู ่ วยรับประทานสารละลายถ่านกัมมันต์ขนาด
100 กรัม เพือลดการดูดซึมตัวยาเข้ าสูร่ ่ างกาย หากผู้ป่วยไม่อาเจียน ควรทําการล้ างท้ องผู้ป่วยก่อนแล้ วจึงให้ สารละลาย
ถ่านกัมมันต์ขนาด 100 กรัม ผ่านทางสายให้ อาหาร (gastric tube) และควรติดตามอาการหรื ออาการแสดงของการได้ รับ
ยาเกินขนาดโดยเฉพาะอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว โมง ถ้ าผู้ป่วยมีอาการหรื ออาการ
แสดงของการได้ รับยาเกินขนาด ควรให้ ยานาลอกโซนเป็ นยาแก้ พิษ ถ้ าหากมีการตอบสนองดีต่อการให้ ยานาลอกโซน ให้
ติดตามอาการอย่างต่อเนืองอีกอย่างน้ อย 24 ชัว โมงหลังการให้ ยานาลอกโซนขนานสุดท้ าย หากให้ ยานาลอกโซนไปแล้ ว
พบว่าผู้ป่วยยังมีอาการอยู่ อาจพิจารณาให้ ยานาลอกโซนซํ 3าได้ เนืองจากยานาลอกโซนมีช่วงเวลาในการออกฤทธิs (1-3
ชัว โมง) ซึงสันกว่
3 ายาโลเพอราไมด์ การทําให้ ผ้ ปู ่ วยขับปั สสาวะมากขึ 3น (forced dieresis) ไม่มีประสิทธิผลต่อการแก้ ไข
ภาวะการได้ รับยาเกินขนาดเนืองจากยานี 3ขับออกทางปั สสาวะได้ น้อย
5 คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (Pharmacological Properties)
5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic Properties)
5.1.1 กลไกการออกฤทธิmของยา
ยาโลเพอราไมด์ออกฤทธิsทําให้ ลาํ ไส้ เคลือ นไหวช้ าลงและมีผลต่อการเคลือนทีของนํ 3าและเกลือแร่ ผ่านลําไส้ โดย
ยาจับกับ opiate receptor ทีผนังลําไส้ โดยเฉพาะชัน3 longitudinal muscle layer แล้ วยับยังการหลั
3
ง ของ acetylcholine
และ prostaglandins ดังนันจึ
3 งลดการบีบตัวของลําไส้ และเพิม intestinal transit time ส่งผลให้ เพิมการดูดซึมกลับของนํ 3า
และเกลือแร่ ทําให้ อจุ จาระเป็ นก้ อนมากขึ 3นและมีปริ มาณอุจจาระลดลง นอกจากนี 3ยาโลเพอราไมด์ยงั มีผลทําให้ แรงบีบตัว
ของหูรูดทวารหนักเพิมขึ 3น
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5.1.2 ความสัมพันธ์ ของขนาดยา ความเข้ มข้ น หรือเวลา กับการตอบสนองทางเภสัชพลศาสตร์ ของยา
(รวมทังP การตอบสนองทางคลินิกในระยะสันP )
ไม่มีข้อมูล
5.1.3 กลไกการเกิดพิษของยา
ไม่มีข้อมูล
5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties)
การดูดซึม
ยาโลเพอราไมด์ ถูก ดูด ซึม เข้ า สู่ท างเดิ น อาหารร้ อยละ 40 แต่ย าส่ว นใหญ่ จ ะผ่า นเข้ า สู่ตับ แล้ ว ถูก ทํ า ลายก่ อ น จึ ง มี
ค่าชีวปริ มาณการออกฤทธิsเพียงร้ อยละ 0.3 ทังนี
3 3ชีวปริ มาณการออกฤทธิsของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน
ระดับยาโลเพอราไมด์ในพลาสมาจะมีปริ มาณสูงสุดหลังจากรั บประทานยาชนิดแคปซูลประมาณ 4-5 ชัวโมง การ
รับประทานยาขนาด 2 มิลลิกรัมครัง3 เดียว จะได้ ระดับยาสูงสุดในพลาสมาเป็ น 2 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนเมแทบอไลต์
ของยาโลเพอราไมด์จะมีระดับสูงสุดในพลาสมาหลังจากรับประทานยาประมาณ 8 ชัว โมง
การกระจายยา
ยาโลเพอราไมด์ มีการกระจายตัวในทางเดินอาหารประมาณร้ อยละ 85 ยาสามารถยึดเหนียวกับผนังลําไส้ ได้ ดีมาก
โดยเฉพาะการจับกับตัวรับทีชนของ
ั3
longitudinal muscle ยาส่วนทีเหลือกระจายอยู่ทีตบั ประมาณร้ อยละ 5 และเนื 3อเยือ
อืนประมาณร้ อยละ 0.2 ยาโลเพอราไมด์จบั กับโปรตีนในพลาสมาประมาณร้ อยละ 95 โดยส่วนใหญ่เป็ น albumin
ยังไม่มีข้อมูลว่ายาโลเพอราไมด์สามารถผ่านรกหรื อกระจายสูน่ ํ 3านมได้ หรื อไม่
การเปลีย นแปลงยา
ยาโลเพอราไมด์สว่ นใหญ่จะถูกสกัดการเข้ าสูก่ ระแสโลหิตโดยตับ ซึง เป็ นบริ เวณทียาถูกเมแทบอไลซ์แล้ วถูกขับออกมาทาง
นํ 3าดี การเมแทบอไลซ์ผ่านกระบวน oxidative N-demethylation เป็ นหลัก อาศัยเอนไซม์ CYP450 เป็ นสือกลางใน
กระบวนการ ซึงมี CYP3A4 และ CYP2C8 เป็ นเอนไซม์หลักในการเมแทบอไลซ์ ส่วน CYP2B6 และ CYP2D6 มีบทบาท
เล็กน้ อย
การกําจัดยา
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ยาโลเพอราไมด์สว่ นใหญ่ทงในรู
ั 3 ปทียงั ไม่เปลียนแปลงและในรู ปเมแทบอไลต์จะถูกขับออกทางอุจจาระ ยาทีอยู่ในรู ปทียงั
ไม่เปลีย นแปลงจะถูกขับออกทางอุจจาระประมาณร้ อยละ 30 ของขนาดยาทีได้ รับ ส่วนทีถกู ขับออกทางไตมีสดั ส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 2 ยามีระยะครึงชีวิตในการกําจัดยา 10.8 ชัว โมง (9.1-14.4 ชัว โมง)
5.3 ข้ อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (Preclinical safety data)
การศึกษาความเป็ นพิษของการใช้ ยาโลเพอราไมด์ในระยะยาว ในสัตว์ทดลองสุนขั ทีขนาดยา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน
(30 เท่าของขนาดการใช้ ยาสูงสุดในคน) เป็ นเวลา 12 เดือนและในหนู rat ทีขนาดยา 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (240
เท่าของขนาดการใช้ ยาสูงสุดในคน) เป็ นเวลา 18 เดือน ไม่พบความเป็ นพิษของยาใด นอกจากการเปลียนแปลงของ
นํ 3าหนักตัวและการบริ โภคอาหาร ระดับยาทีไม่เป็ นพิษในการศึกษาในสัตว์ทดลอง ในสุนขั เท่ากับ 1.25 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวัน (8 เท่าของขนาดการใช้ ยาสูงสุดในคน) ในหนู rat เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (60 เท่าของขนาด
การใช้ ยาสูงสุดในคน)
การศึกษาในหลอดทดลองและในสิง มีชีวิตบ่งชี 3ว่ายาโลเพอราไมด์ไม่มีพิษต่อสารพันธุกรรม ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ ง
การศึกษาผลต่อระบบสืบพันธุ์ในหนู rat ทีตงท้
ั 3 อง โดยให้ ยาระหว่างการตังท้
3 องและ/หรื อระยะให้ นม พบว่ายาโลเพอราไมด์
ในขนาดทีสงู มาก (40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน - 240 เท่าของขนาดการใช้ ยาสูงสุดในคน) ส่งผลให้ เกิดพิษต่อตัวแม่ ลด
ความสามารถในการสืบพันธุ์ และการรอดชีวิตของลูกในท้ องหรื อทารก ส่วนขนาดยาทีตํากว่าไม่พบผลเสียต่อสุขภาพของ
แม่และทารกรวมทังพั
3 ฒนาการของทารกทังก่
3 อนและหลัง
6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars)
6.1 รายการตัวยาไม่ สาํ คัญ (List of excipients)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
6.2 ความไม่ เข้ ากันของยา (Incompatibilities)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
6.3 อายุของยา (Shelf life)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
6.4 ข้ อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
6.5 ลักษณะและส่ วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container)
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[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
7. ชื/อผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําหรือสั/งยาแผนปั จจุบันเข้ ามาในราชอาณาจักร (Marketing Authorization Holder)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
8. เลขทะเบียนตํารับยา (Marketing Authorization Numbers)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
9. วันที/ได้ รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา (Date of authorization)
[ข้ อมูลตามบริ ษัททีขึ 3นทะเบียน]
10. วันที/มีการแก้ ไขปรับปรุ งเอกสาร (Date of revision of the text)
วันที 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
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