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ศูนยเ์ฝา้ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานวิชาการ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

 

 
 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานวิชาการ
ได้มีการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งส้ิน 4,893  ฉบับ ได้แก่ 
1.1 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย 1,151 ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง 277 ฉบับ (ร้อยละ 24.1)  
1.2 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตจํานวน 3,741 ฉบับ เป็น ADR ที่

ร้ายแรง 845 ฉบับ (ร้อยละ 22.6) ผู้ป่วยเสยีชีวิตอาจเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จํานวน 2 ราย ได้แก่
การเกิด cerebrovascular disorder ที่อาจมีความสมัพันธ์กับการใช้ยา sorafenib และการเกดิ colon 
carcinoma ที่อาจมีความสัมพันธ์จากการใช้ยา sitagliptin   

2. รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้ประกอบการ จํานวน 28 ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง
จํานวน 15 ฉบับ (ร้อยละ 53.6) ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายจาก liver failure ที่อาจมีความสัมพันธ์กับยา Peg-
interferon alfa 1a ร่วมกับ ribavirin และ alisprovir และรับรายงานจากร้านขายยาจํานวน 2 ฉบับ เป็น ADR 
ที่ไม่ร้ายแรงทั้งสองฉบับ 

3. รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากอาหาร จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ การรับประทานอาหาร
เสริมจมูกข้าวสาลีและเกิดผ่ืนคัน แต่ไม่ได้รับรายงานจากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

4. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน  (Post marketing alert system; PMAS) ใน
เดือนกรกฎาคม 2555 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 

4.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจํานวนรวม 11 รายงาน 
เป็นรายงานจากกัมพูชาเกี่ยวกับการยกเลิกทะเบียนยาแผนปัจจุบัน จํานวน 8 รายงาน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากไม่
ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพ เช่น dissolution test และ content uniformity test เป็นต้น ได้แก่  

- ยา NEUCLAR (clarithromycin) 250 mg  
- ยา COTRIM 480 (sulfamethoxazole / trimethoprim)  
- ยา Cotrim 960  (sulfamethoxazole / trimethoprim)  
- ยา Resilo 50 &25 (losartan)  
- ยา KAMAGRA (sildenafil) 100 mg  
- ยา VEETAB (sildenafil) 100 mg  
- ยา Amarel (glimepidine) 2 mg  
- ยา OFLOCET (ofloxacin) 200 mg  

   และได้รับรายงานจากสิงคโปร์จํานวน 3 รายงาน ได้แก่  
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับยาแผนโบราณ Zu Chuan Bao Jian: Mai Luo Tong 

(Radix Angelicac Dahuricac 0.4 g + Rhizoma Chuanxiong 0.3 g และอื่นๆ) 
เนื่องจากพบตัวยาแผนปัจจุบัน dexamethasone  
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- การแจ้งข้อมูลจํากัดการใช้ยา Trasylol® ต่อไป ถึงแม้ว่าจะพบข้อมูลอัตราการเสียชีวิต
ในผู้ที่ใช้ยา Trasylol® (aprotinin) มากกว่าผู้ใช้ยาอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก
ประเมินผลการศึกษาการใช้ยา Trasylol® แล้วพบว่ายังมีประโยชน์ในการใช้อยู่ 

- การแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ว่า ได้รับรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทาง
ผิวหนังที่ร้ายแรงจากการใช้ยา strontium ranelate (Protos®) เพิ่มขึ้น และแนะนํา 
ให้แพทย์ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้ยา และติดตามการเกิด ADR ดังกล่าว  

4.2 ประเทศไทยส่งรายงาน PMAS ให้กับประเทศอาเซียน จํานวน 1 รายงาน ได้แก่ การ
เรียกคืนเครื่องสําอาง ENRICH FRUITY REBONDING CREAM - RESISTANT HAIR (System 1) รุ่นการผลิต
ที่ BN1201125 วันที่ผลิต 310112 ผลิตที่ประเทศมาเลเชีย เนื่องจากพบสารสําคัญ thioglycolic acid 7.6% 
w/w (ปริมาณที่แจ้งไว้ 9.5% w/w)  
 5. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 4 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ได้แก่  
 5.1  CareFusion Airlife Infant Breathing Circuit: Class I Recall - Potential for Leak 

in Closed Ventilation System (US FDA Posted 6 July 2012) 
  5.2 Doctors call for new U.S. painkiller labels to stop abuse (Reuters, Jul 25, 2012) 
  5.3 FDA approves weight-management drug Qsymia (FDA NEWS RELEASE,                  

July 17, 2012) 
  5.4 European Medicines Agency recommends limiting long-term use of 

calcitonin medicines (20 July 2012 EMA)   
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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สรุปประเด็นขา่วที่น่าสนใจทางอินเตอรเ์น็ตประจาํเดือนกรกฎาคม 2555 

 
 

1.  CareFusion Airlife Infant Breathing Circuit: Class I Recall - Potential for 
Leak in Closed Ventilation System  

 

US FDA Posted 6 July 2012 
 

 US FDA ประกาศแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ใหท้ราบถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครือ่งมือแพทย์ 
“CareFusion Airlife Infant Breathing Circuit” หลาย lot number เนื่องจากพบความเสี่ยง คือ อุปกรณ์ 
Y-adapter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน breathing circuit อาจแตกหักชํารุด ทําให้เกิดการรั่วในระบบปิดของ
การถ่ายเทอากาศ ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย โดยอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  
  สําหรับข้อมูลของประเทศไทย ไม่พบการนําเข้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

Ref:      1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/  
   ucm310871.htm 
          2. http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/RecallsCorrectionsRemovals/ListofRecalls/ 

ucm310866.htm 
 3. ฐานข้อมูลการนําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ กองเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเทศไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

 

2. Doctors call for new U.S. painkiller labels to stop abuse 
Reuters, Wed, Jul 25 2012 by Anna Yukhananov 
 
 

 รายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาและการ
สาธารณสุขรวม 37 คนได้ทําคําร้องให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาปรับปรุงแนวทางการสั่งใช้ยาแก้
ปวดกลุ่ม opioid และปรับปรุงฉลากยาด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้ยาดังกล่าวในทางที่ผิด ควรห้ามการ
ใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid สําหรับระงับอาการปวดระดับปานกลาง ควรระบุถึงขนาดสูงสุดที่ใหใ้ช้ในแต่ละวัน 
และไม่ควรใหผู้้ป่วยใช้ยาเกิน 90 วันนอกจากใช้ระงับปวดจากโรคมะเร็ง  
 การปรับปรุงฉลากยาจะสามารถยบัย้ังบริษัทยาแก้ปวดกลุ่มดังกล่าว เช่น Purdue Pharma, 
Endo Health Solutions Inc, Pfizer Inc เป็นต้น ส่งเสริมการใช้ยาในขอ้บ่งใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทําตลาด
เพื่อส่งเสริมใหใ้ช้ยาเกินความจําเป็น หรือส่งเสริมใหแ้พทย์สั่งใช้ยาเพื่อระงับอาการปวดแบบเรื้อรัง ขณะนี้การ
ใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid เช่น oxycodone, methadone เป็นต้น เกินความจําเป็นเป็นสาเหตุต้นๆ ของการ
เสียชีวิตแบบไม่ต้ังใจในสหรฐัอเมริกา  
Ref:  http://www.reuters.com/article/2012/07/25/us-opioids-fda-idUSBRE86O1FD20120725 

เอกสารแนบทา้ย 
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3. FDA approves weight-management drug Qsymia  

FDA NEWS RELEASE, July 17, 2012 

 รายงานข่าวจากองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาแจ้งว่าได้อนุมัติจําหน่ายยา Qsymia® 
(phentermine+topiramate) ชนิดออกฤทธิ์นาน (extended-release) เพื่อใช้เสริมการควบคุมน้ําหนักโดย
การลดแคลอรีจากอาหารและการออกกําลังกาย ยาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ใช้เฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีค่าดัชนีมวลกาย 
(body mass index, BMI) มากกว่า 30 หรือ BMI มากกว่า 27 และมีภาวะแทรกซ้อนอันเป็นผลจากน้ําหนัก 
เช่น ความดันสูง เบาหวานชนิดที่ 2 หรือระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นต้น 

 Qsymia® เป็นยาสูตรผสมระหว่าง phentermine ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในการลดน้ําหนักระยะสั้น หรือ
ในผู้ป่วยอ้วนซึง่ลดน้ําหนักโดยการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีแคลอรีตํ่า ส่วน topiramate มีข้อ
บ่งใช้ในภาวะชักบางชนิดหรือใช้ป้องกันการปวดศีรษะไมเกรน ยานี้ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์เนื่องจากอาจเกิดทารก
วิรูป จึงควรมีการตรวจภาวะต้ังครรภ์ก่อนและระหว่างการใช้ยานี้ อาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา Qsymia® 

ที่พบมาก เช่น ชาตามมือหรือเท้า มึนงง การรับรสเปลี่ยนไป นอนไม่หลับ ท้องผูก ปากแห้ง เป็นต้น 

 องค์การอาหรและยา สหรัฐอเมริกา ได้กําหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Evaluation 
and Mitigation Strategy, REMS) ของยานี้ โดยใช้มีแนวทางการให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยถึงความเสี่ยงที่สําคัญ
ของยาโดยเฉพาะความเสี่ยงของการเกิดทารกวิรูป และมาตรการรับรองความปลอดภัยในการใช้ยา เช่น การ
อบรมผู้สั่งจ่ายยาและการจ่ายยาโดยเภสัชกร เป็นต้น นอกจากนี้ Vivus Inc. เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องดําเนิน
โครงการศึกษาข้อมูลภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจํานวน 10 เรื่อง เช่น ผลของยาต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือดในระยะยาว การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น   
 

Ref:  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312468.htm 
 

 

4. European Medicines Agency recommends limiting long-term use of 
calcitonin medicines  
Intranasal formulation for osteoporosis treatment to be withdrawn; new restriction to 
indication for injectable use in Paget's disease.  
 

20 July 2012 EMA/CHMP/483874/2012  
 

 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ของหน่วยงานติดตามกํากับ
ด้านยาของยุโรป (European Medicines Agency) ได้ออก Press release แนะนําว่า ควรจํากัดการใช้ยาที่มี
ส่วนประกอบของ calcitonin ให้สั้นที่สุด เนื่องจากพบว่า การใช้ยาดังกล่าวเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยง
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ของโรคมะเร็ง และแพทย์ควรหยุดสั่งจ่ายยา nasal spray ที่มีส่วนประกอบของยาดังกล่าวในการรักษาโรค
กระดูกพรุน ควรใช้ยาฉีดชนิด injection และ infusion เฉพาะในการป้องกันภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้เนื่องจากการ
สูญเสียมวลกระดูกอย่างเฉียบพลัน โดยจํากัดการให้ยาเป็นเวลา 2 สัปดาห์หรืออย่างนานที่สุดไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
ควรใช้ยาในการรักษา Paget's disease เมือ่ใช้การรักษาอื่นไม่ได้ผล โดยจํากัดเวลาใช้ยาไม่เกิน 3 เดือน และ
ควรใช้ยาในการรักษา hypercalcaemia ทีม่ีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง  
 สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกของการใช้ยาดังกล่าวแล้วพบว่า ความ
เสี่ยงของการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ calcitonin เพิ่มขึ้น 0.7% ถึง 2.4% เมื่อเทียบกับ
ผู้ที่ใช้ยาหลอก และความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งจะสูงขึ้นอีกในยา calcitonin ชนิดพ่นทางจมูก และเมื่อเทียบ
ประโยชน์ของการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของกระดูกสันหลังหักในหญิงวัยหมดประจําเดือนที่มีภาวะกระดูก
พรุนแล้วพบว่า ประโยชน์ของยาในข้อบ่งใช้นี้ยังไม่มากกว่าความเสี่ยงที่พบ ซึ่ง CHMP แนะนําว่า ควรถอน
ผลิตภัณฑ์ชนิดพ่นทางจมูกออกจากตลาด 
 CHMP แนะนําให้ใช้ยา calcitonin ในการรักษา Paget’s disease ก็ต่อเมื่อใช้การรักษา
ทางเลือกอื่นไม่ได้ผลหรือไม่เหมาะสม สําหรับข้อบ่งใช้อ่ืนๆ CHMP ประเมินว่า ประโยชน์ของยายังมากกว่า
ความเสี่ยงและแนะนําให้ใช้ยาในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ไมค่วรใช้ยาติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน แต่อาจถึง 6 
เดือนหากจําเป็น ทั้งนี้ อาจพิจารณาใช้ยาชํ้าเป็นช่วงๆ เมื่อประเมินแล้วพบว่า ประโยชน์การใช้ยามากกว่า
ความเสี่ยง ซึ่งความเห็นของ CHMP นี้จะส่งต่อไปยัง European Commission เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 ในประเทศไทย calcitonin ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับประเภทยาใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขภายใต้     
ช่ือการค้า Miacalcic® ของ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งได้ย่ืนคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร
กํากับยาฯ กับสํานักงานฯ เพื่อให้ครอบคลุมนําแนะนําของ CHMP แล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และ
ภายใต้ช่ือการค้าอ่ืนๆ อีกประมาณ 12 ตํารับ 
 

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2012/07/WC500130122.pdf 

 
 
 


