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ศูนยเ์ฝา้ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานวิชาการ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2555 

 
 ในเดือนเมษายน 2555 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานวิชาการได้มี
การดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งส้ิน 3,584  ฉบับ ได้แก่ 
1.1 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย 517  ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง 108 ฉบับ (ร้อยละ 20.9)  

1.2 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตจํานวน 2,995 ฉบับ เป็น ADR ที่
ร้ายแรง 637 ฉบับ (ร้อยละ 21.3) ผู้ป่วยเสียชีวิตอาจเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จํานวน 2 ราย คือ 
การเกิด Stevens-Johnson syndrome จากการใช้ยา filgrastim และ Toxic Epidermal Necrolysis จาก
การใช้ยา lamivudine ร่วมกับ stavudine และ efavirenz 

1.3 รายงานจากผู้ประกอบการ 64 ฉบับ  เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 14 ฉบับ (ร้อยละ 21.9)  
1.4 รายงานจากร้านยา จํานวน 3 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงทั้งส้ิน 

2. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ จากอาหารจาํนวน 3 
ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ที่ร้ายแรง 1 ฉบับ จากเครื่องมือแพทย์ 2 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง 
ทั้งนี้ ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย 
 3. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน  (Post marketing alert system; PMAS) ในเดือน
เมษายน 2555 ได้แลกเปล่ียนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  

 3.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศสิงคโปร์ ถึงการระงับการจําหน่าย
ช่ัวคราวและเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากท้องตลาด รวมทั้งสิ้น 16 ผลิตภัณฑ ์ทั้งหมดมีสาเหตุจากการท่ี
ผลิตภัณฑ์มีคณุภาพไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดของ ASEAN Cosmetic Directive (ACD)  

3.2 ประเทศไทยไม่มีการส่งรายงาน PMAS ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน  
 4. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 5 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ได้แก่  
 4.1  U.S. FDA denies petition to ban common chemical BPA (Reuters, Fri Mar 30, 2012) 
  4.2 FDA identifies more bogus cancer drugs in U.S (Reuters, Tue Apr 3, 2012) 
 4.3 U.S. adds more on clot risk to some birth control pills  
  (Reuters, Tue Apr 10, 2012) 
 4.4 Report: FDA strengthens monitoring of post-approval drug safety  
  (FDA NEWS RELEASE, April 21, 2012) 
  4.5 Botox ingredient has limited effect on headaches (Reuters, Tue 24 April 2012) 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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สรุปประเด็นขา่วที่น่าสนใจทาง Internet ประจําเดือนเมษายน 2555 

 
 

1. U.S. FDA denies petition to ban common chemical BPA 
WASHINGTON (Reuters) – Fri, Mar 30 2012 
 

 รายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์ สหรัฐอเมริกา แจ้งว่า องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ปฏิเสธคําร้องของ Natural Resources Defense Council (NRDC) ทีจ่ะห้ามการใช้สาร bisphenol A หรือ 
BPA ในการผลิตขวดน้ํา กระป๋องซุป และบรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องดื่มอ่ืน เนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจเป็น
อันตรายต่อพัฒนาการของทารกและเด็กเลก็ โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการเพียงพอที่จะออก
มาตรการห้ามการใช้สารดังกล่าว   

 สาร BPA ถูกนํามาใช้มานานเป็นสิบๆ ปี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร สารดังกล่าวจึงมีโอกาสที่
จะปนเป้ือนในอาหารได้ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศแคนาดาประกาศให้สาร BPA เป็นสารมีพิษ (toxic 
substance) ประเทศแคนาดาและยุโรปได้สั่งห้ามการใช้สารนี้ในกระบวนการผลิตขวดสําหรับทารก และ
ประเทศฝรั่งเศสห้ามการใช้สาร BPA ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร  

 

Ref: http://www.reuters.com/article/2012/03/30/us-fda-bpa-brief-idUSBRE82T17U20120330  

 

2. FDA identifies more bogus cancer drugs in U.S 
Reuters, Tue Apr 3, 2012 8:31pm EDT  
 

 รายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์แจ้งว่า เมื่อวันอังคาร (3 เมษายน 2555) ที่ผ่านมา  องค์การ
อาหารและยา สหรัฐอเมริกา ตรวจพบยารักษามะเร็งปลอมจํานวนมาก ยาปลอมดังกล่าวไม่มีตัวยาสําคัญใน
การออกฤทธิ์ จึงแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ให้ระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการตรวจพบยาปลอม
ครั้งล่าสุด องค์การอาหารและยาได้แจ้งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจํานวน 19 รายว่า แพทย์เหล่านั้นมี 
การซื้อยาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยา และมียารักษามะเร็งปลอม Avastin® 
รวมอยู่ด้วย 
 ยาปลอมที่ตรวจพบ เช่น ยาปลอมระบุว่าเป็น Altuzan® (bevacizumab) รุ่นการผลิตที่ B6021
ซึ่งเป็นชื่อการค้าที่ใช้ในประเทศตุรกีของยา Avastin® ของบริษัท Roche และยาปลอมที่ระบุว่าเป็น Avastin® 
ยาปลอมเหล่านี้บุคลากรการการแพทย์มักได้ยามาจากต่างประเทศ  
 ในประเทศไทย ยา bevacizumab ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับในชื่อการค้า Avastin® ของ บริษัท 
โรชไทยแลนด์ จํากัด ประเภทยาใหมแ่บบไม่มีเงื่อนไข 

http://www.reuters.com/article/2012/04/04/us-avastin-fake-idUSBRE83300V20120404 
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3. U.S. adds more on clot risk to some birth control pills 

Reuters, WASHINGTON | Tue Apr 10, 2012 5:32pm EDT  

 รายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์ สหรัฐอเมริกา แจ้งว่า องค์การอาหารและยาให้เพิ่มข้อมูล
ความปลอดภัยในเอกสารกํากับยาของยาคุมกําเนิดบางกลุ่ม เช่น Yaz® และ Yasmin® ของบริษัท Bayer AG 
ว่า ยาดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด (blood clot) ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ายาคุมกําเนิดโดยทั่วไปจะ
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด blood clot ที่อาจถึงแก่ชีวิตได้อยู่แล้ว แต่มีบางการศึกษาทางคลินิกพบว่า       
ยาคุมกําเนิดที่มีส่วนประกอบของ drospirenone จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด blood clot มากกว่า      
ยาคุมกําเนิดกลุ่มอ่ืนถึง 3 เท่า ในขณะที่บางการศึกษาพบว่าความเสี่ยงของการเกิด blood clot ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งการเกิด blood clot ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้ยาได้ถ้าลิ่มเลือดได้เคลื่อนที่ไปอุดตันที่
ปอด หัวใจ หรือสมอง ในขณะที่กลุ่มองค์กรเพื่อสตรีบางกลุ่มได้เรียกร้องให้ถอนยานี้ออกจากตลาด โดยให้
เหตุผลว่าการเพิ่มคําเตือนไม่เพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงของการใช้ยา drospirenone  
 ในประเทศไทย ยาที่มีส่วนประกอบของ  drospirenone ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับในชื่อการค้า 
ANGELIQ®, YAZ®, YASMIN® ของบริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด ประเภทยาใหม่ (N) และ MELODIA®, 
MELLIE® ของบริษัท ซีเน็นซคิ ฟาร์ม่า Avastin® ประเภทยาสามัญใหม่ (NG) 
 

http://www.reuters.com/article/2012/04/10/us-bayer-idUSBRE8391E920120410 
 
 

4. Report: FDA strengthens monitoring of post-approval drug safety  
Safety of approved drugs given same priority as premarket drug review 

FDA NEWS RELEASE, April 21, 2012 

 รายงานข่าวจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า Center for Drug Evaluation and 
Research (CDER) หน่วยงานภายใต้องค์การอาหารและยาได้จัดทํารายงานการพัฒนางานความปลอดภัยด้าน
ยาช่ือเรื่อง “Advances in FDA’s Safety Program for Marketed Drugs” ซึ่งระบุว่า ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา 
องค์การอาหารและยามีการพัฒนางานด้านนี้อย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการใหม่ๆ การ
พัฒนาศักยภาพการทํางานด้านการติดตามความปลอดภัยของยาหลังออกตลาดในระดับเดียวกับการพัฒนา
งานกํากับดูแลก่อนออกตลาด มาตรการความปลอดภัยของยาหลังออกตลาดมีคุณภาพ เชื่อถือได้ และรวดเร็ว 
และการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยและอันตรายจากการใช้ยาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีพ.ศ. 
2554 CDER มีการสื่อสารความเสี่ยงด้านยาจํานวน 68 เรื่องเมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเพียง 39 เรื่อง  

 การพัฒนางานดังกล่าวข้างต้นเพื่อรองรับ Food and Drug Administration Amendments 
Act (FDAAA) ปี 2007 ซึ่งกําหนดกระบวนการติดตามความปลอดภัยของยาหลังได้รับอนุมัติจําหน่าย และการ
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ให้อํานาจองค์การอาหารและยาในการกําหนดให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทําการศึกษาการใช้ยาที่ได้รับอนุมัติฯ เพื่อ
สนับสนุนความปลอดภัยของยา และการปรับปรุงฉลากยาเมื่อพบข้อมูลความเสี่ยงใหม่ๆ   

 ทั้งนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ทีผ่่านมา องค์การอาหารและยามีการดําเนินงานความปลอดภัยด้านยา
ต่างๆ เช่น ปรับปรุงฉลาก/เอกสารกํากับยาจํานวน 65 ครั้ง แจ้งให้เจ้าของผลิตภัณฑ์จัดทํา Risk Evaluation 
and Mitigation Strategies (REMS) จํานวน 64 ตํารับ เพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังฯ และระบาด
วิทยาจาก 123 คนในปีพ.ศ. 2550 เป็น 245 คนในปีพ.ศ. 2555 รวมทั้งการเพิ่มตําแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยเฉพาะทางในหน่วยงานด้านยาใหม่ เพื่อดําเนินการทบทวนทะเบียนของยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติจําหน่ายฯ   

 นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการ Safety First, Sentinel, และ Safe Use เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ตรวจจับข้อมูลสัญญาณความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอมาตรการหรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียง
ที่เหมาะสม เช่น Mini-Sentinel pilot project ที่เข้าถึงและใช้ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 125 รายในการประเมินการใช้ยา การพัฒนาด้าน pharmacogenomics กับการใช้ยา
ในผู้ป่วยเฉพาะราย และการตรวจสอบด้านกรรมพันธ์ุของผู้ป่วยก่อนใช้ยาเพื่อให้การใช้ยามีประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 

Ref: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm301165.htm 

 
 

5. Botox ingredient has limited effect on headaches 
Reuters, 24 April 2012 By Genevra Pittman 
 

 รายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์ สหรัฐอเมริกา แจ้งถึงรายงานการศึกษาของ Dr. Jeffrey 
Jackson, Medical College of Wisconsin, USA ที่เผยแพร่ใน Journal of the American Medical 
Association ว่า ส่วนประกอบสําคัญในโบท็อกซ์ (botox) อาจมีสว่นช่วยบ้างในการบรรเทาอาการปวดไม
เกรนชนิดเรื้อรัง แต่ไม่มสี่วนช่วยมากนักในการบรรเทาอาการปวดศีรษะที่ไม่เรื้อรัง ทั้งนี้ จากข้อมลูผูป่้วยที่เกิด
อาการปวดศีรษะแทบจะทุกวัน เมื่อได้รับยาฉีดโบท็อกซ์ จะลดจํานวนครั้งที่ปวดศีรษะได้ประมาณ 2 ครั้งต่อ
เดือนจากจํานวน 17-20 ครัง้ต่อเดือน แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นถึงประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่
ได้รับโบท็อกซ์ เช่น อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดคอ คอแข็ง เป็นต้น ซึ่ง Dr. Mitchell Brin จากบริษัท 
Allergan ผู้จําหน่ายยาโบท็อกซ์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่ปวดไมเกรนชนิดเรื้อรังเมื่อได้รับโบท็อกซ์จะลด
ระยะเวลาปวดศีรษะลงด้วย ซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น  
 การศึกษาของ Dr. Jeffrey Jackson เป็นการทบทวนผลการศึกษาทางคลินิกจํานวน 27 
การศึกษา รวมผู้ป่วยจํานวนมากกว่า 5,000 ราย ในสหรัฐอเมริกาสารโบท็อกซ์ได้รับอนุมัติให้ใช้ในภาวะโรค 
ไมเกรนชนิดเรื้อรัง ลบรอยเหี่ยวย่น และภาวะเหงื่อออกมากเกินไป ราคายาดังกล่าวที่ใช้ในโรคไมเกรนต่อครั้ง
ประมาณ 1,000 ดอลล่าร์ ซึ่งไม่สามารถเบิกจากการประกันได้   
 

http://www.reuters.com/article/2012/04/24/us-botox-headaches-idUSBRE83N18W20120424 


