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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2551 
 

1.  โสมขาวขวางน าเข้ากมิจิจีนมีสารอนัตราย 
 

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2551 ท่ีผา่นมา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเกาหลีใต ้ (เคเอฟดีเอ) ได้
ขดัขวางการน าเขา้กิมจิจากจีน โดยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนัคิดเป็นจ านวนกวา่สองพนัตนั เน่ืองจากความ
กงัวลเร่ืองปลอดภยัของอาหารดงักล่าว ท่ีอาจมีการใส่สารท่ีไม่สามารถรับประทาน เช่น สารปรุงแต่งความ
หวานท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง หรือสีท่ีหา้มใชใ้ส่ในอาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบการปนเป้ือน
ของไข่พยาธิอีกดว้ย 
เอกสารอ้างองิ: 1. http://www.psclipping.com 

          
2. Early communication about an Ongoing Safety Review of Tiotropium (marketed as Spiriva 
HandiHaler)  
USFDA News, Posted : October 8, 2008 
  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 ท่ีผ่านมา USFDA ได้แจ้งผลการศึกษาเบ้ืองต้นของยา Spiriva 
HandiHaler (tiotropium bromide) ของบริษทั Boehringer Ingelheim วา่ยาดงักล่าวไม่ไดเ้พิ่มความเส่ียงของ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เม่ือเปรียบเทียบกบัยาหลอก โดยการศึกษาดงักล่าวมีช่ือว่า “Understanding 
the Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium (UPLIFT)” ซ่ึงเป็น placebo controlled 
clinical trial มีระยะเวลา 4 ปี ท าในผูป่้วยประมาณ 6,000 คน ท่ีเป็นโรค chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) อย่างไรก็ตาม USFDA จะประกาศแจง้ความคืบหน้าของขอ้มูลความปลอดภยัของยา
ดงักล่าวต่อไป 
  ก่อนหนา้น้ีเม่ือเดือน มีนาคม 2551 ท่ีผา่นมา USFDA ไดรั้บแจง้จากบริษทัถึงผลการศึกษา 29 
การศึกษา ในผูป่้วยโรค COPD วา่มีค่า excess risk เป็น 2 ราย ต่อผูป่้วย 1,000 ราย ท่ีใชย้าดงักล่าวเทียบกบัยา
หลอก เป็นเวลา 1 ปี อยา่งไรก็ตาม USFDA ยงัไม่ยนืยนัผลการศึกษาดงักล่าว 
  ในประเทศไทยยา Spiriva® ไดรั้บอนุมติัทะเบียนเลขท่ี 1C 91/45 (N) เป็นยาใหม่แบบไม่มี
เง่ือนไข และพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากฐานขอ้มูลของประเทศไทย เช่น ปากแห้ง คอแห้ง ไอ 
ปัสสาวะบ่อย ผืน่ ลมพิษ เป็นตน้ 
 
เอกสารอ้างองิ: 

1. http://www.fda.gov/cder/drug/early_comm/tiotropium.htm 
2. ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(สืบคน้วนัท่ี 8 ตุลาคม 2551) 
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3. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าของประเทศไทย ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยั
ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สืบคน้วนัท่ี 8 ตุลาคม 
2551) 

 
3.  ข่าวยาฉีดจากจีนท าให้ผู้ป่วยเสียชีวติ 3 ราย 
 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 ท่ีผา่นมา The SFDA กระทรวงสาธารณสุข ประเทศจีน ไดร้ะงบั
การจ าหน่ายและใช้ยาฉีดสมุนไพรภายหลงัพบผูป่้วย 6 ราย ทุกข์ทรมานจากการใช้ยาดงักล่าว และใน
จ านวนน้ีมี 3 ราย ท่ีเสียชีวติ  
 ยาฉีดสมุนไพรท่ีมีปัญหาดงักล่าวน้ีมีช่ือ “ฉ่ืออู่เจีย”  (Ciwujia®) ผลิตโดยโรงงานผลิตยา
หวนัต๋าซนั (Wandashan pharmaceutic) ขนาด 100 มิลลิลิตร Lot 2007122721 และ 2007121511 สถานท่ีตั้ง
โรงงานอยู่ท่ีมณฑลเฮยหลงเจียง  มีส่วนประกอบหลกัคือ โสมไซบีเรีย และสมุนไพรอ่ืนอีก 4 ชนิด ใช้
รักษาอาการสมองขาดเลือด ชีพจรติดขัด โรคหลอดเลือดในสมองคั่ง รวมทั้ งโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
นอกจากน้ีมีขอ้มูลพบวา่ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีสาร Radix Acanthopanacis Senticosus หรือ Eleutherococcus 
Senticosus ซ่ึงใชเ้พื่อบรรเทาอาการอ่อนเพลีย เม่ือยลา้ และ กระตุน้ภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยใชก้บันกัปีน
เขา 
 ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวท าให้เกิดอาการแพไ้ด ้เช่น อาการแพท้างผิวหนงั อาการชาหรือคนั หรือ
อาจมีการบวมน ้ าท่ีล้ิน เป็นตน้ ส าหรับรายงานการเสียชีวิตนั้นพบในโรงพยาบาลประชาชนท่ีมีประจ าเขต
หงเหอ มณฑลยนูนาน 
 The SFDA ประเทศจีน ไดด้ าเนินมาตรการต่างๆแลว้ดงัน้ี 
   (1) ประกาศสั่งระงบัการขาย และการใช้ยาดงักล่าว และให้บริษทัเรียกคืนยา 2 Lot 
numbers ดงักล่าว 
   (2)  ส่งทีมไปสอบสวนยงัสถานท่ีเกิดเหตุโรงงานผูผ้ลิต โดยได้ตรวจสอบ batch 
ดงักล่าวจ านวน 180 ตวัอยา่ง ไม่พบ toxins ใดๆ เช่น สารก าจดัหนู หรือยาฆ่าแมลง เป็นตน้ 
   (3) สั่งการให้โรงพยาบาลติดตามการใช้ยาอย่างเขม้งวด และรวบรวมขอ้มูลรายงาน
มายงักระทรวงสาธารณสุขดว้ย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ก าลงัตรวจสอบการข้ึน
ทะเบียนยาผลิตภณัฑด์งักล่าวในประเทศไทยและเฝ้าระวงัความปลอดภยัต่อไป 
เอกสารอ้างองิ:  1. http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9510000120212 
    2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7660489.stm 
                 3.http://content.herbalgram.org/iherb/herbalgram/articleview.asp?a=182 
                       4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11939036 
    5. http://www.individual.com/story.php?story=89821472 

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9510000120212
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7660489.stm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11939036
http://www.individual.com/story.php?story=89821472
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4. The European Medicines Agency recommends suspension of the marketing authorization of 
Acomplia  
 ในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2551, The European Medicines Agency (EMEA) ประกาศ suspension of 
marketing authorization ของยา Acomplia (rimonabant) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั Sanofi-Aventis ทัว่
ยุโรป ยา Acomplia เป็นยาในกลุ่ม anti obesity drug คณะกรรมการประเมินผลความปลอดภยัดา้นยา
แห่งชาติยุโรป(The EMEA Committee for Medicinal Products for Human Use : CHMP) ให้ความเห็นวา่ยา
น้ีมีความเส่ียงมากกวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยอาการขา้งเคียงท่ีพบคือ ภาวะ psychiatric disorders โดยเฉพาะ
ภาวะ depression นอกจากน้ีจากขอ้มูล clinical trials พบวา่ยา Acomplia น้ีไม่มีประสิทธิผลเหนือกวา่ยาอ่ืน
ในกลุ่มเดียวกนั และพบมีอาการขา้งเคียงทางด้าน psychiatric disorders มากกว่า placebo CHMP มี
ขอ้แนะน าใหแ้พทยห์ยดุสั่งใชย้าน้ี ผูป่้วยท่ีใชย้าน้ีอยูใ่หป้รึกษาแพทยแ์ละสามารถหยดุยาไดต้ามตอ้งการ 
 ยา Acomplia ข้ึนทะเบียนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปตั้งแต่ มิถุนายน 2006 และมีค าเตือน
เก่ียวกบั psychiatric side effects แลว้ในเอกสารก ากบัยา ส าหรับในประเทศไทยยา Acomplia ไดรั้บทะเบียน
เป็นยาใหม่ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2551 และไดรั้บแจง้จากบริษทั Sanofi-Aventis อยา่งไม่เป็นทางการวา่ได้
ชะลอการน าเขา้ยาน้ีสู่ประเทศไทยแลว้  
เอกสารอ้างองิ:  1. http://www.emea.europa.eu/ 
 
5. Astellas withdraws its marketing authorization application for Vibativ (telavancin)  
 ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2551, The European Medicines Agency (EMEA) ไดรั้บแจง้การยกเลิกการ
ยืน่เอกสารขออนุมติัทะเบียนต ารับ (withdraw the application) ของยา Vibativ (telavancin) ขนาด 15 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในรูปแบบ concentrate for solution for infusion จากบริษทั Astellas Pharma Europe 
B.V. โดยบริษทัช้ีแจงวา่การเพิกถอนน้ีสืบเน่ืองจากขอ้สรุปของ The EMEA Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) วา่ยาน้ีไม่มีขอ้มูลเพียงพอในแง่ของประโยชน์ท่ีมีมากกวา่ความเส่ียงใน
การไดรั้บยา  
 ยา Vibativ (telavancin) ยื่นขอข้ึนทะเบียนต่อ EMEA เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2007 และได้
ประสานขอ้มูลจากกองควบคุมยาวา่ปัจจุบนัยาน้ีไม่มีข้ึนทะเบียนในประเทศไทย 
 
เอกสารอ้างองิ:  1. http://www.emea.europa.eu/ 
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