สรุปข่ าวความปลอดภัยประจาเดือน กันยายน 2553
1. Medicine errors’could harm children
นักวิจยั ชาวออสเตรเลี ยระบุว่าผูป้ กครองจานวนมากไม่สามารถให้ยาที่อยู่ในรู ปของเหลว (liquid
medicines) ในขนาดที่ถูกต้องแก่บุตรได้ การใช้ชอ้ นรับประทานทัว่ ไปแทนช้อนสาหรับรับประทานยาอาจทาให้
เกิ ดอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาด โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ขวบ มีความเสี่ ยงสู งจากอุบตั ิการณ์
ดังกล่าว
Dr Moles เสนอในการประชุ มวิชาการว่ามีผปู ้ กครองจานวนหนึ่ งคิดว่ายามีความปลอดภัยเพราะ
สามารถซื้ อได้โดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งจ่ายยา เช่น ยาแก้ปวด Panadol(paracetamol) ที่เป็ นยา O.T.C หากรับประทาน
ขนาดเพิ่มเป็ นสองเท่าจะยังคงไม่มีอนั ตราย ดังนั้นมีความจาเป็ นมากที่ผปู ้ กครองต้องมีความรู ้ ในการให้ยาแก่
บุตรในขนาดที่ถูกต้อง หากไม่มนั่ ใจควรดูขอ้ มูลที่แนบมาพร้อมภาชนะบรรจุหรื อปรึ กษาเภสัชกร อย่างไรก็ตาม
Margaret Peycke จาก the National Pharmacy Association กล่าวว่าไม่วา่ ยาทั้งหลายที่จาหน่ายในประเทศอังกฤษ
หรื อออสเตรเลียล้วนมีความปลอดภัยแต่จะไม่เป็ นเช่นนั้นหากมีการใช้โดยไม่ถูกต้องและนามาซึ่ งความเสี่ ยงได้
การให้ยาแก่เด็กควรระมัดระวังโดยการใช้ชอ้ นหรื อเครื่ องมือวัดที่ให้มา เพื่อมัน่ ใจได้วา่ เด็กจะได้รับยาในขนาด
ที่ไม่มากหรื อน้อยเกินไป นอกจากนี้มีนกั วิจยั ที่กล่าวในการสัมมนาถึงความเป็ นไปได้ในการผลิตยารู ปแบบ
"mini-tablets", ซึ่งมีขนาดเล็กเพียงพอให้เด็กสามารถกลืนยาได้
Ref :

http://www.bbc.co.uk/news/health-11111519?print=true

2. FDA : New warning required on use of gadolinium - based contrast agents
U.S.FDA กาหนดให้ยา gadolinium – based contrast agents (GBCAs) ซึ่ งเป็ นยาที่ได้รับการอนุมตั ิ
ให้ใช้ในรู ปแบบของยาที่ให้ทาง IV ในการทา magnetic resonance imaging หรื อ magnetic resonance
angiography เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่ างกาย หลอดเลือดและอื่นๆ ต้องแสดงข้อความคาเตือนบนฉลาก
เกี่ยวกับโอกาสเกิดอันตรายถึงเสี ยชี วิตจากภาวะ nephrogenic systemic fibrosis (NSF) เมื่อใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคไต
โดย GBCAs 3 ยี่ห้อ ได้แก่ Magnevist (บริ ษทั Bayer Healthcare), Omniscan (บริ ษทั GE Healthcare) และ
Optimark ถูกกาหนดให้ตอ้ งแสดงข้อความว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไตอย่างเฉี ยบพลัน
หรื อเป็ นโรคไตรุ นแรงแบบเรื้ อรัง ทั้งนี้เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อการเกิด NSF มากกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ
การที่ FDA ต้องการให้เปลี่ยนแปลงการแสดงฉลากก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ gadolinium
– based contrast agents และให้หลีกเลี่ ยงการใช้ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิด nephrogenic systemic
fibrosis ในการนี้ FDA มีขอ้ แนะนาสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ดงั นี้
 ประเมินการทางานของไตจากผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการ
ทางานของไตลดลงชนิดเรื้ อรัง
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 หลีกเลี่ยงการใช้ GBCAs ในผูป้ ่ วยที่สงสัยหรื อทราบว่ามีความผิดปกติของการขจัดยาออกจาก
ร่ างกาย ยกเว้นการทา imaging มีความจาเป็ นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 ติดตามสัญญาณและอาการแสดงของ NSF ถ้ามีการใช้ GBCA ในผูป้ ่ วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไต
ทั้งโดยเฉี ยบพลันหรื อเรื้ อรังและเป็ นโรคไตรุ นแรง
 ใช้ GBCA ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ระหว่างการทา imaging session
Ref :

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm225286.htm

3. FDA approves new drug for gout
U.S.FDA อนุ มตั ิยา Krystexxa (pegloticase) เพื่อใช้รักษาอาการปวดจากโรคเกาท์ในผูใ้ หญ่ที่ไม่
สนองต่อการรักษาแบบเก่า โรคเกาท์เกิ ดจากร่ างกายมีกรดยูริคมากเกิ นและสะสมตามข้อต่อหรื อเนื้ อเยื่อของ
ร่ า งกายก่ อ ให้ เ กิ ด อาการบวมแดง ปวดร้ อ น และแข็ ง ตึ ง บริ เวณข้อ ต่ อ โรคนี้ จะสั ม พัน ธ์ ก ั บ โรคอ้ ว น
คอเลสเตอรอลสู ง ความดัน โลหิ ต สู ง เบาหวาน และมัก เกิ ด กับ ผูช้ าย สตรี วยั หมดประจาเดื อน และผูป้ ่ วย
โรคไต
ยารักษาโรคเกาท์ชนิ ด Conventional เช่ น ยากลุ่ม xanthine oxidase inhibitors Zyloprim
(allopurinol) และ Uloric (febuxostat) ออกฤทธิ์ โดยการลดปริ มาณกรดยูริคในกระแสเลื อด แต่ยาตัวใหม่ คือ
Krystexxa เป็ นเอ็นไซม์ที่ออกฤทธิ์ ทาให้ยรู ิ คลดต่าลงโดยการเมตาโบไลต์ให้เป็ นสารเคมีที่ไม่เป็ นอันตรายและ
ขับออกทางปั สสาวะ ยานี้มีวธิ ี ใช้คือให้ทาง intravenous infusion ทุก 2 สัปดาห์
ผลการทดลองทางคลินิกพบมีผไู ้ ด้รับยานี้ 1 ในทุก 4 ราย เกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง แพทย์ควรให้
ยาคอร์ ติโคสเตียรอยด์ และยาแอนตี้ฮีสตามีน แก่ผปู ้ ่ วยก่อนให้ยาเพื่อลดความเสี่ ยงจากปฏิกิริยาแพ้ที่อาจเกิดขึ้น
อาการอื่นๆที่พบ เช่ น คลื่ นไส้ บวมบริ เวณที่ฉีดยา ระคายเคืองทางเดิ นหายใจ ท้องผูก ปวดแน่ นหน้าอก และ
อาเจียน นอกจากนี้ แพทย์ควรระมัดระวังเมื่อให้ยาแก่ผปู ้ ่ วยที่เป็ น congestive heart failure เนื่ องจากยังไม่มี
การศึกษาผลการใช้ยากับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
ยานี้ได้รับอนุมตั ิโดยมีเงื่อนไขว่า บริ ษทั ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงและมีกลยุทธ์ในการลดความ
เสี่ ยง (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) ที่ประกอบด้วยการจัดทาคาแนะนาการใช้ยาแก่ผปู ้ ่ วย และสื่ อ
ต่างๆสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสื่ อสารความเสี่ ยงของ severe infusion และ allergic reaction เพื่อบอก
ถึงความเสี่ ยงอย่างรุ นแรง ของการให้ยาแบบ infusion และปฏิกิริยาแพ้ที่เกิดขึ้น
(Krystexxa ผลิตโดย Savient Pharmaceuticals Inc. of East Brunswick, N.J.)
Ref :

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm225810.htm
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4. FDA reviewing preliminary safety information on Actos (pioglitazone)
The U.S.FDA แจ้งว่าได้เริ่ มศึกษาความปลอดภัยของยา Actos (pioglitazone) ซึ่ งเป็ นยาที่ใช้รักษา
โรคเบาหวาน ภายหลังได้รับผลเบื้องต้นจากการศึกษาที่ออกแบบเป็ นการสังเกตการณ์ในระยะเวลายาวนาน เพื่อ
ประเมินถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงของการเกิดมะเร็ งในกระเพาะปั สสาวะ (bladder cancer) และการใช้
ยาดังกล่าว
ผลการศึกษาเบื้องต้นเป็ นข้อมูลที่ดาเนินการในระยะเวลา 5 ปี (การศึกษาแบบสังเกตการณ์เป็ นเวลา
10 ปี ซึ่ งดาเนินการโดยผูผ้ ลิตยาคือ Takeda Pharmaceuticals North America Inc., San Diego) ผลที่ได้จาก
การศึกษาเบื้องต้นทั้งหลายนี้ ไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งในกระเพาะปั สสาวะ
และผูท้ ี่ได้รับยา Actos อย่างไรก็ตามมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นต่ออาการดังกล่าวในผูป้ ่ วยซึ่ งได้รับยาในเป็ นเวลานาน
ที่สุดและในผูท้ ี่มีขนาดสะสมยาในร่ างกายสู งที่สุด ขณะนี้ การทบทวนข้อมูลโดย FDA ยังดาเนิ นต่อไปโดยยัง
ไม่ได้สรุ ปว่า Actos จะทาให้เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งในกระเพาะปั สสาวะ
Actos เป็ นยาที่ใช้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสาหรับผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวาน type 2 จัดอยูใ่ นกลุ่ม
peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonists และมียาอีกเพียงตัวเดียวในกลุ่มเดียวกันนี้ คือ
Avandia (rosiglitazone) ขณะนี้ US.FDA ยังไม่มีขอ้ มูลด้านคลินิกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยที่ได้รับ
ยา Avandia และการเกิดมะเร็ งในกระเพาะปั สสาวะ
ผูป้ ่ วยควรปรึ ก ษาบุ ค ลากรด้านสาธารณสุ ขถ้ามี ข้อ กังวลเกี่ ย วกับ ยา Actos แต่ไ ม่ ค วรหยุด
รับประทานยาเว้นแต่จะถูกแจ้งให้หยุดยาโดยเจ้าหน้าที่
Ref :

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm226244.htm

5. FDA significantly restricts access to the diabetes drug Avandia
Makes regulatory decisions on RECORD and TIDE trials
The U.S.FDA ประกาศจากัดการใช้ยา Avandia (rosiglitazone) ให้ใช้ได้เฉพาะผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
Type 2 ที่ไม่สามารถควบคุ มโรคได้ด้วยการรั กษาอย่างอื่ น เนื่ องจากมี ขอ้ มูลบ่งชี้ ว่ายาเพิ่มความเสี่ ยงของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น heart attack and stroke
Rosiglitazone ยังเป็ นยาในตารับยาสู ตรผสมร่ วมกับยารักษาเบาหวานอื่นๆ เช่น ผสมกับ metformin
ภายใต้ชื่อการค้า Avandamet หรื อ ผสมกับ glimepiride ภายใต้ชื่อการค้า Avandaryl Avandia เป็ นยาที่ผลิตโดย
บริ ษทั GlaxoSmithKline (GSK) จัดอยูใ่ นกลุ่มยา thiazolidinediones หรื อ TZDs เป็ นยาที่ให้ใช้ควบคู่กบั การ
ออกกาลังกายและควบคุมอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน Type 2
FDA กาหนดให้ GSK จัดทาแผนจากัดการใช้ Avandia (a restrict access program) ภายใต้กลยุทธ์
การประเมินและลดความเสี่ ยง( risk evaluation and mitigation strategy, or REMS) โดย Avandia จะยังคงใช้ได้
กับผูป้ ่ วยรายใหม่เฉพาะผูท้ ี่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดหรื อการรักษาแบบอื่นและไม่สามารถใช้ยา
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ในกลุ่มเดียวกันอีกตัวหนึ่ งคือ Actos (pioglitazone) ได้ ผูท้ ี่กาลังใช้ยา Avandia ที่ได้รับประโยชน์จากยายังคง
สามารถใช้ยาต่อไปได้ แพทย์ควรให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยเพื่อเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากยาและความปลอดภัยที่มีผล
ต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ
U.S.FDA ได้สั่งให้ GSK จัดประชุ มกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ อิสระเพื่อทบทวนประเด็นสาคัญของ
การศึกษาทดลองทางคลินิกของบริ ษทั ที่รู้จกั กันในนาม RECORD ซึ่ งเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบความปลอดภัย
ด้า นระบบหลอดเลื อดหัวใจของยา Avandia กับยารั กษาโรคเบาหวานที่ เป็ นมาตรฐาน โดยต้องการให้
นักวิทยาศาสตร์ อิสระกลุ่มนี้ ทาความกระจ่างเพิ่มขึ้นจากข้อมูลที่พบ เนื่ องจากในช่ วงที่มีการทบทวนข้อมูลของ
การศึกษา the RECORD มีขอ้ ครหาเกี่ยวกับความอคติในการระบุถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบหลอด
เลือดหัวใจดังกล่าว นอกจากนี้ FDA ให้ยุติการศึกษาทางคลินิกของ GSK ที่ชื่อ TIDE และยกเลิกการกาหนดวัน
เสร็ จสมบูรณ์ ของการศึ กษาทั้งหมด ทั้งนี้ FDA อาจมี มาตรการใหม่หลังจากการทบทวนข้อมูลการศึ กษา
RECORD โดยนักวิทยาศาสตร์อิสระเสร็ จสมบูรณ์
Ref :

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm226975.htm

6. European Medicines Agency recommends suspension of Avandia, Avandamet and
Avaglim Anti-diabetes medication to be taken off the market
EMEA เสนอให้ระงับการจาหน่ายยารักษาโรคเบาหวานที่มี rosiglitazone เป็ นส่ วนประกอบ ยา
ดังกล่าวภายใต้ชื่อการค้าเช่น Avandia, Avandamet และ Avaglim ยาเหล่านี้จะไม่มีการจาหน่ายในยุโรปภายใน
2-3 เดือนข้างหน้า ผูป้ ่ วยที่กาลังใช้ยาดังกล่าวนี้ควรปรึ กษาแพทย์กบั ทางเลือกอื่นที่เหมาะสมในการรักษา
CHMP (Committee for Medicinal Products for Human use) ได้เริ่ มศึกษาทบทวนข้อมูลยา
rosiglitazone ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2010 ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ
และเมื่อเร็ วๆ นี้ มีขอ้ มูลสนับสนุนเพิ่มเติมว่ายาเพิ่มความเสี่ ยงต่อระบบเหลอดเลือดหัวใจ ซึ่ งคณะกรรมการ
สรุ ปว่ายามีความเสี่ ยงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษา และแนะนาให้ระงับการจาหน่ายในท้องตลาด
ทั้งนี้ ข้อแนะนาของคณะกรรมการได้ถูกส่ งไปยัง the European Commission เพื่อการรับรองและมี
ผลทางกฎหมายต่อไป
Ref :

European Medicines Agency recommends suspension of Avandia, Avandamet and Avaglim
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