
สรุปข่าวเกี่ยวกบัความปลอดภัยประจ าเดือน มกราคม 2552 
1.  Study links Osteoporosis Drugs to Jaw Trouble 
Condition marked by pain, swelling, loose teeth and exposed bone 
 ข่าวจาก ABC news รายงานว่าผลการวิจยัล่าสุดพบผูป่้วยท่ีใช้ยากลุ่ม osteoporosis drug มี
โอกาสสูงท่ีจะพบภาวะความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรแบบ osteonecrosis of the jaw (ONJ) มี
รายละเอียดของข่าววา่  ในอดีตท่ีผา่นมาการใชย้าในกลุ่ม bisphosphonates ซ่ึงใชรั้กษาภาวะ osteoporosis ไม่
เคยค านึงถึงภาวการณ์เกิดอาการไม่พึงประสงคข์องขากรรไกร (ONJ) ถึงแมว้า่จะมีรายงานความเส่ียงของการ
เกิดภาวะดงักล่าวในการใชย้าแบบ high dose intravenous form   Dr.Parish   Sedghizadeh , Professor of 
Clinical dentistry , University of Southern California (USC)  School of Dentistry จึงไดส้รุปขอ้สังเกตและ
เผยแพร่ขอ้มูลการเกิดภาวะ ONJ ตีพิมพใ์น Journal of the American Dental Association (issue of Jan.1)สรุป
ไดว้า่ใน clinic ของ Dr.Parishฯ ท่ีผา่นมานั้นพบการเกิดภาวะONJ จ านวน 1-4 รายต่อสัปดาห์(โดยเป็นnew 
case) เปรียบเทียบกบัในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาซ่ึงพบรายงาน 1 รายโดย Dr.Parishฯ กล่าววา่เป็นเหตุการณ์ท่ี
พบบ่อยกวา่ท่ีคาดคิดได ้
 USC School of Dentistry  ไดจ้ดัท าการ screening ผูป่้วยทุกรายท่ีใชย้ากลุ่ม bisphosphonates 
เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะ ONJ โดยการใช ้anti-microbial,anti-fungal rinse เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนและหลงั
การผา่ตดัในกรณีท่ีผูป่้วยใชย้าในกลุ่ม bisphosphonates เป็นเวลา 6 เดือน, 1 ปี  หรือมากกว่า ซ่ึงเป็นการ
ป้องกนัภาวะ ONJ ท่ีค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ โดยขณะน้ีไม่พบภาวะ ONJ อีก 
 ยาในกลุ่ม bisphosphonates เป็นยาท่ีใชล้ดความเส่ียงในการเกิดภาวะ bone fracture, ใชใ้นการ
เพิ่ม มวลกระดูก (bone mass) ในผูป่้วยภาวะ osteoporosis นอกจากน้ียงัใชเ้พื่อชลอการสลายของมวลกระดูก 
(bone turnover) ในผูป่้วยมะเร็งท่ีกระจายไปสู่กระดูก และใชใ้นผูป่้วยภาวะ blood cancer multiple myeloma 
โดยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การใช้ยาในกลุ่ม bisphosphonates เคยพบปัญหาในเร่ืองการเพิ่มความเส่ียงของ
ภาวะ atrial fibrillation (a type of abnormal heart rhythm), unusual fractures of the thigh bone และ 
inflammatory eye disease.  
 ขอ้มูล statement release ของบริษทั Merck& Co. ผูผ้ลิตยา Fosamax แจง้วา่ ยงัไม่มีขอ้มูลการ
วิจยัท่ีเป็นรูปแบบท่ียืนยนัไดถึ้งอุบติัการณ์การเกิดภาวะความผิดปกติของขากรรไกรดงักล่าว รวมทั้งยงัไม่มี 
source for valid scientific conclusion ในการเกิดภาวะ ONJ ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยา alendronate และไม่มีรายงาน
การเกิดภาวะ ONJ ใน controlled trials study ในผูป่้วยมากกวา่ 17,000 ราย  
 ขอ้มูลการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย จากฐานขอ้มูลกองควบคุมยา พบมีการข้ึนทะเบียนยา 
Fosamax(alendronate) จ านวน 3 ต ารับ คือ 2C 19/50 (NC), 1C44/47 (N), 1C45/47 (N) ซ่ึงน าเขา้โดยบริษทั 
เอม็เอสดี (ประเทศไทย)จ ากดั  

อ้างองิจาก :  http://abcnews.go.com access 07/01/2009 
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2.  FDA requests more data on proposed Gardasil expansion 
 ข่าวจาก DIA Daily วนัท่ี 12 มกราคม 2552 รายงานวา่ USFDA ยงัไม่อนุมติัการใชย้า Gardasil 
ซ่ึงเป็น HPV vaccine ใชป้้องกนัการเกิด cervical cancer จากเช้ือ human papillomavirus (HPV) ในขอ้บ่งใช้
ส าหรับผูป่้วยหญิงอายุมากกวา่ 45 ปี โดย USFDA ตอ้งการขอ้มูลสรุปผลการศึกษาเพิ่มเติมในการศึกษาท่ีใช้
ยาน้ีในผูป่้วยหญิงอาย ุ27 – 45 ปี ท่ีสมบูรณ์ก่อนการพิจารณาอนุมติัการใชใ้นหญิงสูงอาย ุ
 การใช ้HPV vaccine มีผลดีในผูป่้วยท่ียงัไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์หรือสัมผสักบัเช้ือ HPV มาก่อน 
ดงันั้นกลุ่มผูป่้วยหญิงสูงอายุจึงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชย้าน้ี นอกจากน้ีมีขอ้มูลเพิ่มเติมวา่บริษทั Merck ซ่ึงเป็น          
ผูจ้  าหน่ายยา HPV vaccine ก าลงัยื่นค าขออนุมติัการใช ้HPV vaccine ในผูป่้วยชายอายุระหว่าง 9 – 26 ปี 
ขณะน้ีก าลงัรอการอนุมติัจาก FDA อยู ่ 
 ยา Gardasil ข้ึนทะเบียนต ารับในประเทศไทยเป็นยาควบคุมพิเศษ 

อ้างองิจาก : DIA Daily News, January 12, 2009 

3.  Study indicates long term antipsychotic use may increase death risk in Alzheimer’s patients 
 ข่าวจาก DIA Daily วนัท่ี 9 มกราคม 2552 รายงานวา่ผูป่้วยภาวะ Alzheimer’s disease ท่ีใชย้าใน
กลุ่ม antipsychotic drug มีโอกาสสูงท่ีจะเสียชีวิตจากภาวะ pneumonia เน่ืองจากยากลุ่มน้ีท าให้ผูป่้วยเงียบ, 
ไม่พดูคุย รายงานการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบในผูท่ี้ใชย้าทั้งหมด 165 รายแบ่งเป็นผูใ้ชย้าในกลุ่ม antipsychotic 
drug เช่น Risperdal (risperidone), Thorazine (chlorpromazine) และ Stelazine (trifluoperazine) จ านวน 
83 รายและ กลุ่ม placebo จ านวน 82 ราย ผูป่้วยในกลุ่มท่ีใชย้าในกลุ่ม antipsychotic drug เสียชีวิต 39 ราย 
เปรียบเทียบกบัผูท่ี้ใช ้placebo เสียชีวิต 27 ราย และอตัราการเสียชีวิตเพิ่มข้ึนในกลุ่มผูไ้ดรั้บยา antipsychotic 
drug เม่ือเวลาผา่นไป 2-3 ปี 
 รายงานการศึกษาท่ีผา่นมาพบการใชย้าในกลุ่ม antipsychotic drug ในผูป่้วย Alzheimer ไดผ้ลดี
ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ท่ีส าคญั เช่น ภาวะ parkinsonism (shaking limbs), 
swelling, chest infections, brain dysfunction และ stroke โดยภาวะ stroke ท่ีเกิดข้ึนท าให้ยาในกลุ่มน้ีตอ้งมี
ขอ้ความค าเตือนบนกล่อง( black box warning) ในเร่ืองดงักล่าว   มีค  าแนะน าวา่ผูป่้วย Alzheimer ไม่ควรใช้
ยาในกลุ่มน้ี โดยเปล่ียนไปใชย้าตวัอ่ืนแทน เน่ืองจากเกิดอาการไม่พึงประสงค ์stroke ดงักล่าว 
 ยา risperidone,  chlorpromazine และ trifluoperazine ข้ึนทะเบียนในประเทศไทยเป็นยา
อนัตราย แต่มิไดเ้ป็นยาท่ีอยูใ่นรายการ ยาท่ีตอ้งแจง้ค าเตือนการใชย้าไวใ้นฉลากและท่ีเอกสารก ากบัยา และ
ขอ้ความของค าเตือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างองิจาก : DIA Daily News, January 9, 2009 
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4. FDA Public  Health  Advisory Potential  Hazards of Skin Products  Containing Numbing  
Ingredients for Relieving Pain from Mammography and Other Medical  Test and Conditions 
 USFDA  แจง้เตือนขอ้มูลความเส่ียงในการใช ้topical anesthetics มserious skin reaction ทั้งน้ี
สืบเน่ืองจากในปี 2007 FDA ไดรั้บรายงานผูป่้วยเสียชีวิตเม่ือใชย้าในปริมาณกวา้งและปิดดว้ย plastic wrap 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2007 รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงจากการใชย้า topical anesthetics ใน
ผูป่้วยเพศหญิง 2 รายอายุ 22 ปี และ 24 ปี ใชย้า  topical anesthetics เพื่อลดอาการเจ็บปวดในการท า laser ท่ี
ขาเพื่อก าจดัขน แลว้เกิด serious side effects คือ coma และเสียชีวิต (โดยการใชใ้นกรณีน้ีจะตอ้งมีการท า 
plastic wrap ซ่ึงมีโอกาสในการเกิดอาการขา้งเคียงสูง)  ยา topical anesthetics ท่ีใช้ประกอบดว้ยส่วนผสม
ของ lidocaine และ tetracaine แบบ high dose ต่อมาจากการศึกษาการใช ้ topical anesthetic ในการลดภาวะ 
discomfort เม่ือท า mammography ซ่ึงตอ้งใช ้topical anesthetics ในปริมาณกวา้งและมากอาจท าให้เกิดอาการ
ไม่พึงประสงคแ์บบ serious reaction ได ้เน่ืองจากอุณหภูมิของผิวหนงัท่ีสูงข้ึน ยาอาจซึมผา่น  blood stream 
และไม่สามารถคาดการณ์ระดบัยาในเลือดได ้  โดยเฉพาะเม่ือปิดดว้ย plastic wrap นอกจากน้ีระดบัยาท่ีดูด
ซึมน้ีอาจสูงจนท าให้เกิดภาวะ irregular heartbeat, seizures , breathing difficulties , coma และ death 
ผลิตภณัฑ์ topical anesthetist น้ีมีทั้งเป็นแบบ prescription และ over the-counter products USFDA แนะน า
ให้แพทยร์ะมดัระวงัการใช้ โดยหลีกเล่ียงการใชใ้นบริเวณกวา้ง เพื่อไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค ์serious 
reaction ดงักล่าว  ส าหรับผูป่้วยควรปรึกษาแพทยก่์อนการใชย้า topical anesthetics และปฏิบติัตามค าแนะน า
ท่ีถูกตอ้งตามท่ี USFDA แนะน า ดงัน้ี 
 1.   ใหใ้ชย้าตามค าแนะน าการใช ้และใชย้าในปริมาณท่ีต ่าสุดเพื่อการรักษา 
 2.   ใหย้าในบริเวณท่ีตอ้งการระงบัอาการเจบ็ปวดไดเ้ท่านั้น 
 3.  ไม่ใช ้topical anesthetics ในผวิหนงัท่ีเปิดหรือระคายเคือง 
 4.  ปรึกษาแพทยถึ์งการเกิดอาการขา้งเคียงรวมทั้งอาการขา้งเคียงท่ีร้ายแรงเพื่อหลีกเล่ียง/ลดการ
เกิดอาการเหล่านั้น 
 5.  ตระหนกัว่าการใช้ยาในรูปแบบท่ีตอ้งมีการท า plastic wrap อาจท าให้เพิ่มการเกิดอาการ
ขา้งเคียงท่ีร้ายแรงดงักล่าวได ้ 
 ในประเทศไทยมียา lidocaine ชนิดใชเ้ฉพาะท่ี ทั้งหมด 13 ต ารับจดัเป็นยาอนัตราย โดยมีทั้งใน
รูปแบบเจล และครีม 

อ้างองิจาก : 1.  http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/topical_anesthetics.htm 
 2.  http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/topical_anesthetics2009.htm 
 3.  DIA daily news วนัท่ี 21 ม.ค. 52 
 
 

http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/topical_anesthetics
http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/topical_anesthetics
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5.  Nevirapine may increase risk of babies developing drug-resistant HIV, study suggests 
 ข่าวจาก DIA Daily แจง้วา่เด็กทารกท่ีมีมารดาติดเช้ือ HIV และมารดาไดรั้บยาในกลุ่ม antiviral 
drug คือ nevirapine เพื่อป้องกนัการติดเช้ือจากแม่สู่ลูกนั้น อาจท าให้ทารกมีภาวะด้ือต่อยาในกลุ่ม antiviral 
drug ทั้งหมดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเด็กเกิด เด็กจะไดรั้บยาอ่ืนในกลุ่ม protease inhibitors (PIs) ร่วมดว้ย ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดภาวะ nevirapine-resistant HIV strain ได ้มารดาตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือ HIV ในกลุ่มประเทศท่ีก าลงั
พฒันาไดรั้บยา Nevirapine เน่ืองจากราคาไม่แพงและค่อนขา้งปลอดภยั 
อ้างองิจาก :DIA daily news วนัท่ี 21 ม.ค. 52 

6.  Press Release European Medicines Agency recommends new contraindication for Fareston (toremifene)  
  The European Medicines Agency (EMEA) แนะน าไม่ให้ใชย้า Fareston (toremifene) ในผูป่้วย
ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ prolonged QT intervals หรือความผิดปกติของหัวใจอ่ืนๆ EMEA แจง้
ขอ้แนะน าน้ีภายหลงัท่ี The EMEA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ได้
ทบทวนขอ้มูลของยา Fareston (toremifene) เก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัการเกิดภาวะ prolonged QT intervals 
ในผูป่้วยท่ีใชย้าน้ี และอาจท าให้เกิดภาวะ ventricular arrhythmias (dangerous angular and fast heartbeats) 
CHMP ยงัคงมีความเห็นวา่ยาน้ีมีประโยชน์มากกวา่ความเส่ียง แต่อนุญาตให้ใชไ้ดโ้ดยมีขอ้จ ากดัการใชโ้ดย
ไม่แนะน าใหใ้ชย้า Fareston (toremifene) ในผูป่้วยดงัต่อไปน้ี 
  1. ภาวะ prolonged QT intervals 

2. ภาวะ electrolyte disturbance (โดยเฉพาะภาวะ hypokalemia) 
3. bradycardia (abnormally slow heart rate) 

  4. heart failure with reduced left-ventricular ejection fraction (หวัใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด
ไปเล้ียงทัว่ร่างกายได)้ 
  5. มีประวติัการเกิดภาวะ symptomatic arrhythmias (abnormal heat rhythm)   
  นอกจากน้ี CHMP แนะน าไม่ให้ใชย้าน้ีร่วมกบัยาอ่ืนท่ีท าให้เกิดภาวะ prolong QT interval ยา 
Fareston (toremifene)เป็นยาท่ีใชรั้กษาภาวะ hormone-dependent metastatic breast cancer ในสตรีวยัหมด
ประจ าเดือน ไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) ตั้งแต่ปี 1996 โดยยาน้ีข้ึน
ทะเบียนในประเทศไทยเป็นยาใหม่ เลขทะเบียน 1C172/41 

อ้างองิจาก : www.emea.eu    

7.  FDA investigating interaction between Plavix, heartburn meds 
  ข่าวจาก DIA Daily แจง้ว่า US FDA ไดแ้จง้เตือนผูใ้ช้ยา Plavix ถึงโอกาสการเกิด Drug 
interaction กบัยาในกลุ่ม proton-pump inhibitors และท าใหก้ารออกฤทธ์ิของยา Plavix เปล่ียนไป โดยอาจท า
ใหมี้โอกาสเกิด blood clots ไดเ้พิ่มข้ึน ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ีคือการเกิด genetic variation ทั้งน้ี 

http://www.emea.eu/
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FDA ไดท้  าการศึกษาการเกิด Drug interaction ดงักล่าว รวมทั้งการเกิด gene variation และจะแจง้ให้ทราบผล
ต่อไป ทั้งน้ี FDA มีขอ้มูลการศึกษาว่าผูป่้วยโรคหวัใจ  ร้อยละ 30 ท่ีไดรั้บยา Plavix มีผลการรักษาท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจากยา อาจเน่ืองจาก genetic ในการเกิดขบวนการดูดซึมยาอีกดว้ย FDA แนะน าให้ผูป่้วยท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บยา Plavix ร่วมกบัยาในกลุ่ม proton-pump inhibitors ควรปรึกษาแพทย ์
 ยา Plavix (clopidogrel) เป็นยาในกลุ่ม anti-clotting drugs ใช้รักษาภาวะ atherothrombotic 
events, myocardial infarction , ischemic stroke, peripheral arterial disease รวมทั้งภาวะ non-ST segment 
elevation acute coronary syndome (unstable angina non-Q-wave myocardial infarction) ร่วมกบัยาASA 
(Acetyl Salicylic Acid)  
 ยา clopidogrel น้ีมีข้ึนทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 5 ต ารับ ในช่ือการคา้ Plavix, PIDOGEN, 
CLOPIDOGREL, APO-CLOPIDOGREL(BISULFATE) และ APOLETS (เลขทะเบียนคือ 1C 296/41, 1A 
53/50, 1C 43/51, 1C 61/51 ) จากฐานขอ้มูล Thai-vigibase ( จนถึงเดือนมกราคม 2552) พบรายงานการเกิด
อาการไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชย้า clopidogrel จ านวน 3 ฉบบั โดยอาการท่ีพบคือ 
ภาวะ oedema และ oedema periorbital  

อ้างองิจาก :  DIA Daily วนัท่ี 28 มกราคม 2552 
 


