Diabetes Drug Avandia fails to slow artery build-up
นักวิจยั รายงานผลการศึกษาใน American Heart Association Conference ;ยา Avandia ไม่ได้
ลดอัตราการเกิด plaque ในเส้นเลือดหัวใจ เพื่อเปรี ยบเทียบกับยาเบาหวานกลุ่มอื่นๆ
การศึกษาดังกล่าวทาการศึกษาในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Avandia เปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มที่ได้รับยา glipizide จานวน 672 คน ผูป้ ่ วยทั้งหมดมีความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจ และผูป้ ่ วยจานวน
มากน้ าหนักเกินมาตรฐาน นักวิจยั ทาการวัดความหนาของ plaque ในหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ่ วยแต่ละราย
ตั้งแต่เริ่ มต้นการศึกษา และหลังจากเดือนที่ 18 ที่ทาการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้รับยา Avandia มีความหนา
ของ plaque ลดลงเล็กน้อยในขณะที่กลุ่มที่ได้ยา glipizide ความหนาของ plaque เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ความ
แตกต่างของความหนาของ plaque ในหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มน้อยมากจนไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ
ยา Avandia เป็ นยาที่ขอ้ มูลความปลอดภัยไม่ชดั เจน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2550 เมื่อ medical
journal แนะนาว่ายาดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ ยงในการเกิ ด heart attack และอาจทาให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวิตจาก
โรคหัวใจได้ ซึ่ งทาให้ American Diabetes Association แจ้งเตือนว่าผูป้ ่ วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว
จนกว่าจะมีขอ้ มูลชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้ ยงั ไม่สามารถบอกได้ถึงความปลอดภัยของยา Avandia และ
การศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ไม่สามารถคาดเดาได้วา่ จะแล้วเสร็ จใน 2 ปี
Avastin may increase the risk of patients developing blood dots, analysis indicates
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วารสาร Wall Street รายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Medical Association
เกี่ ยวกับการใช้ยา Avastin (bevacizumab) เพิ่มความเสี่ ยงในการเกิ ด blood clots การศึกษาดังกล่ าว
ดาเนินการโดยนักวิจยั จาก Stony Brook University Cancer Center เป็ นการศึกษาแบบ meta - analysis โดย
รวบรวมผูป้ ่ วยจานวน 7,956 ราย จากการศึกษา 15 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ ได้รับยา
Avastin เกิด blood clots 8.3% กลุ่มควบคุมเกิด blood clots 6.1% เมื่อคานวณค่า relative risk (RR) กลุ่มที่
ได้รับยา Avastin เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม ได้ค่า RR = 33%
European Medicines Agency recommends the suspension of the marketing authorization of Ionsys
(Fentanyl hydrochloride)
European Medicines Agency (EMEA) แนะนาให้ระงับการจาหน่ ายยา Ionsys (Fentanyl
hydrochloride) ของบริ ษทั Janssen-Cilag International NV เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวมีปัญหาเรื่ อง
delivery system ซึ่ งอาจทาให้ผปู ้ ่ วยได้รักษาเกินขนาด

Committee for Medicinal Products for Human use (CHMP) ได้รับรายงานจากผูป้ ระกอบการ
ว่าพบ corrosion ของผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่ งทาให้เกิ ด self-activation ซึ่ งทาให้ผูป้ ่ วยได้รับยาเกิ นขนาด
อย่างไรก็ตาม EMEA ก็ยงั ไม่ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจากการทางานที่ผิดพลาดของ
อุปกรณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการได้เรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ออกจากสหภาพยุโรปในเดือน กันยายน
2551 แล้ว
เนื่องจากบริ ษทั Janssen-Cilag International NV ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของความบกพร่ อง
ของผลิ ตภัณฑ์ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่ าวได้ CHMP จึงแนะนาให้ระงับการจาหน่ ายยาจนกว่า
ผูป้ ระกอบการจะสามารถแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคุณภาพเพียงพอ
Information for Healthcare Professionals Phenytoin (marketed as Dilantin, Phenytsk and generics)
and Fosphenytoin Sodium (marketed as cerebyx and generics)
องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (US FDA0 รายงานถึงผลการสอบสวนถึงการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเกี่ยวกับระบบผิวหนัง ซึ่ งประกอบด้วยอาการ Steven Johnson syndrome
(SJS) และ toxic epidermal mecrolysis (TEN) ที่สัมพันธ์กบั การใช้ยา phenytoin ในผูป้ ่ วยชาวเอเชี ยที่
positive ต่อ human leukocyte antigen (HLA) alle, HLA-E* 1502 ซึ่ ง allele นี้ พบเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มาจาก
ทวีปเอเชี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน, ฟิ ลิปปิ นส์ , มาเลเซี ย, อินเดียใต้ และไทย foshenytoin เป็ น product ของ
phenytoin และจะเปลี่ยนรู ปเป็ น phenytoin หลังจากบริ หารยา
US FDA กาลังดาเนิ นการระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสในการเกิดความ
เสี่ ยงของการเกิด SJS / TEN จากการใช้ยา phenytoin และ fosphenytoin ในผูป้ ่ วย HLA-B* 1502 บุคลากร
ทางการแพทย์ควรตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อจะใช้ยาทั้ง 2 ชนิด
ประเทศไทย ศูนย์เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทั้งสิ้ น ........... ฉบับ เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ จานวน .......... ครั้ง

