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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552 
 
 

1. Reports of altered kidney function in patients using Exenatide (Byetta®) 
 USFDA posted: 2 พฤศจิกายน 2552 
  USFDA อนุมติัการทบทวนขอ้ความในเอกสารก ากบัยา Byetta® (exenatide) รวมทั้งขอ้มูล
เก่ียวกบัรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคภ์ายหลงัยาจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด โดยพบอาการผิดปกติของไต ไดแ้ก่ 
ภาวะไตลม้เหลวเฉียบพลนั (acute renal failure) และภาวะไตบกพร่อง (renal insufficiency) จ านวน 78 ราย 
ตั้งแต่ เมษายน 2548 ถึง ตุลาคม 2551 จากรายงานดงักล่าว USFDA ไดป้ระกาศค าแนะน าส าหรับบุคลากร
ทางการแพทยด์งัน้ี 
  1) ไม่ควรใช้ยา Byetta® ในผูป่้วยซ่ึงมีภาวะไตถูกท าลายอย่างรุนแรง (severe renal 
impairment) หรือ โรคไตในระยะสุดทา้ย (end-stage renal disease) ซ่ึงมีค่า creatinine clearance < 30 ml / 
min 
  2) ควรระมดัระวงัเพิ่มข้ึนในการเร่ิมใชย้าหรือเพิ่มขนาดยาดงักล่าวจาก 5 mcg เป็น 10 mcg ใน
ผูป่้วยโรคไตท่ีถูกท าลายอยา่งปานกลาง (moderate renal impairment) ซ่ึงมีค่า creatinine clearance ตั้งแต่ 30 
ถึง 50 ml / min 
  3) ควรดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีมีความผิดปกติของไตท่ีเพิ่มข้ึนและ
ควรประเมินความจ าเป็นในการใหย้าดงักล่าวต่อไป หากสงสัยความผดิปกติของไตระหวา่งใชย้าดงักล่าว  
  4) ควรแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัความผิดปกติของไตในค าแนะน าในการใช้ยาส าหรับผูป่้วย เพื่อให้
ผูป่้วยเขา้ใจประโยชน์และความเส่ียงจากการใชย้าดงักล่าว 
  ยา Byetta® (Exenatide) ของบริษทั Eli lilly เป็นยาในกลุ่ม incretin-mimetic มีขอ้บ่งใชเ้พื่อ
รักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ส าหรับประเทศไทย ไดรั้บอนุมติัข้ึนทะเบียนเป็นยาใหม่แบบมีเง่ือนไข มีเลข
ทะเบียน 1C 122/51 ในขนาด 5 mcg และ 1C 123/51 ในขนาด 10 mcg 
  ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภัยฯ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไม่พบรายงานความผิดปกติของไตจากการใชย้าดงักล่าวแต่อยา่งใด ในขณะท่ี
ขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากฐานขอ้มูล WHO พบรายงานอาการ acute renal failure จ านวน 61 ฉบบั 
และ renal function abnormal จ านวน 75 ฉบบั 

Ref. 1. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders 
/DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm188656.htm 
 2. ฐานขอ้มูลทะเบียนยา กองควบคุมยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 3. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafety
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 4. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า องคก์ารอนามยัโลก 
 
 

2. Orciprenaline sulphate : Planned withdrawal from the UK market following 
a risk – benefit analysis 
MHRA posted : 3 พฤศจิกายน 2552 

  MHRA ประกาศวา่ในปี 2010 จะเพิกถอนทะเบียนยา Alupent syrup (Orciprenaline sulphate) 
ออกจากทอ้งตลาดของประเทศองักฤษภายหลงัจากการศึกษาวิจยัทางคลินิกพบวา่ยาดงักล่าวมีประสิทธิภาพ
ต ่ากวา่ยา salbutamol และมีความเส่ียงของอุบติัการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์างระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหัวใจท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการใจสั่น (palpitation) และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
(tachychadia) โดยอาการทั้งสองน้ีสามารถเกิดข้ึนก่อนท่ีฤทธ์ิการขยายหลอดลมท่ีมากท่ีสุดของยาดงักล่าวจะ
เกิดข้ึน ดงันั้นผูป่้วยท่ีใชย้าดงักล่าวควรเปล่ียนไปใชย้าตวัอ่ืน เช่น salbutamol หรือ terbutaline ซ่ึงเป็น more-
selective short acting β-agonists  
  ยา Alupent syrup (Orciprenaline sulphate) เป็นยาในกลุ่ม non-specific β-agonists มีขอ้บ่งใช้
เพื่อบรรเทาอาการ reversible airways obstruction และ asthma ในประเทศไทยไม่พบการข้ึนทะเบียนของยา
น้ีในรูปแบบ syrup ในขณะท่ีรูปแบบ aqueous solution และ inhaler นั้น ไดย้กเลิกทะเบียนไปตั้งแต่ปี 2532 
และ ปี 2545 แลว้   
  รายงานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระว ังฯ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พบอาการ palpitation จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายงานท่ีไดรั้บในปี 2527
นอกจากน้ีฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงค์ฯของ WHO พบรายงานอาการ palpitation และ tachychadia 
จ านวน 60 และ 192 ฉบบั ตามล าดบั 
 

Reference 1.  http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/SafetywarningSalertsandrecalls/Safety 
   warningsandmessagesformedicines/CON062529  
    2. ฐานขอ้มูลทะเบียนยา กองควบคุมยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
    3. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
    4. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
 
 
 
 
 
 

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/SafetywarningSalertsandrecalls/Safety
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3. FDA Warns Consumers on Sexual Enhancement Products 
Another dietary supplement is found to be contaminated with 
potentially dangerous ingredient 

FDA NEWS RELEASE, Nov. 5, 2009 

 รายงานข่าวจาก USFDA เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 แจง้เตือนผูบ้ริโภคให้ระวงัการใช้
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส าหรับเพิ่มพลงัทางเพศ ช่ือการคา้ Stiff Nights ท่ีมีส่วนประกอบท่ีผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ 
sulfoaildenafil ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีลกัษณะคลา้ยกบัตวัยา sildenafil ท่ีมีอยูใ่นยาช่ือการคา้ Viagra  ยากลุ่มน้ีอาจ
เกิด drug interaction กบัยากลุ่ม nitrates รวมถึงยา nitroglycerin ท าใหค้วามดนัโลหิตลดลง ผูบ้ริโภคอาจเป็น
อนัตรายได ้ ผลิตภณัฑด์งักล่าวเน่ืองจากระบุวา่เป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจึงมีจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตและ
ร้ายขายปลีกทัว่ไป  

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา US.FDA พบวา่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารหลายชนิดซ่ึงแจง้วา่ เพิ่มพลงัทาง
เพศนั้น มีส่วนประกอบท่ีไม่ระบุไวท่ี้ฉลาก ไดแ้ก่ ตวัยาแผนปัจจุบนัหรืออนุพนัธ์ของตวัยาซ่ึง US.FDA ไม่
อนุญาตใหใ้ชใ้นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูบ้ริโภคควรตระหนกัถึงอนัตรายและ
ความเส่ียงจากการใชย้าดงักล่าว ซ่ึงอาจมีอนัตรายถึงแก่ชีวติได ้ 

ทั้งน้ี US.FDA แนะน าใหผู้บ้ริโภคแจง้บุคลากรทางการแพทยห์ากไดรั้บเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีระบุเพิ่มพลงัทางเพศ และผูบ้ริโภคและบุคลากรทางการแพทยค์วรรายงาน
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคด์งักล่าวไปยงั  MedWatch US.FDA  

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm189295.htm 
 
 

4. Report shows Pfizer's hand in Neurontin studies 
The Reuters, Wed Nov 11, 2009 5:19pm EST 

 

 รายงานข่าวจากส านกัข่าวรอยเตอร์ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา แจง้วา่ จากผลการศึกษาเอกสาร
ภายในของบริษทัไฟเซอร์โดย Kay Dickersin แห่ง Johns Hopkins University ซ่ึงตีพิมพใ์น New England 
Journal of Medicine พบวา่ บริษทัไฟเซอร์ไดมี้การเปล่ียนหรือละเลยขอ้มูลจากการวิจยัทางคลินิกเพื่อใหไ้ด้
ผลการวจิยัท่ีน่าพอใจ น าไปใชข้ยายตลาดยากนัชกั Neurontin ของสหรัฐอเมริกาในขอ้บ่งใชอ่ื้น ทั้งน้ี 
Dickersin ไดเ้อกสารของบริษทัฯ จากการเป็นพยานผูเ้ช่ียวชาญในคดีการฟ้องร้อง Pfizer เก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย Neurontin ท่ีผดิกฎหมาย 
 ทั้งน้ี  จากการศึกษาผลการวิจยัของบริษทัฯ ดงักล่าว ทั้งหมดเป็นการวจิยัเร่ือง Neurontin ในขอ้
บ่งใชอ่ื้นท่ีไม่ใช่ยากนัชกั เช่น ไมเกรน ปวด เป็นตน้ ซ่ึงขณะนั้นเป็น off-label use และทุกการวจิยัไดรั้บ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายโดยบริษทั   ไฟเซอร์ พบวา่ ผลการวจิยัจ  านวน 8 ใน 20 การวจิยัไม่ไดเ้ผยแพร่ในวารสาร
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ทางการแพทย ์และผลการวจิยั 8 ใน 12 การวจิยันั้น บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลง primary outcome ซ่ึงพบได้
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการวจิยัจนถึงขั้นตอนการรายงานผลการวจิยัเพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัเป็นท่ีพอใจ 
บางการวจิยัมีการปรับ secondary outcome เป็น primary outcomeเป็นตน้   
  โฆษกของบริษทั Pfizer ตอบเก่ียวกบักรณีดงักล่าววา่ การบิดเบือนผลการวิจยัดงักล่าวไม่เป็น
ความจริง ผลการศึกษา Dickersin นั้นถูกดดัแปลงจากรายงานท่ีใชใ้นศาลและมีผูเ้ขียนร่วมคือพยาน
ผูเ้ช่ียวชาญของฝ่ายโจทก ์ 
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5AA4TI20091111 

 
 

5. Two reported dead in China after receiving H1N1 vaccine 
 
By THE ASSOCIATED PRESS, November 14, 2009  

 
รายงานข่าวจากส านกัข่าว AP กรุงปักก่ิง แจง้วา่ มีผูฉี้ดวคัซีน H1N1 แลว้เสียชีวติ 2 รายเม่ือ

สัปดาห์ท่ีแลว้ แต่มีเพียง 1 รายท่ีการเสียชีวติไม่สัมพนัธ์กบัการฉีดวคัซีน ส่วนอีกรายอยูร่ะหวา่งการ
สอบสวนหาสาเหตุ ทั้งน้ี เป็นคร้ังแรกท่ีทางการจีนไดร้ายงานถึงการเสียชีวติภายหลงัจากการฉีดวคัซีน 
H1N1 ท่ีประเทศจีนผลิตใชเ้อง โดยไดร้ายงานการเสียชีวติดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์อง Hunan provincial 
health department ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องจีน  

ผูเ้สียชีวติรายแรกเป็นครู เสียชีวติเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 จากภาวะหวัใจวาย ซ่ึงเกิด
ภายหลงัการฉีดวคัซีน 8 ชัว่โมง ขณะนั้นผูเ้สียชีวติอยูร่ะหวา่งการเล่นบาสเกตบอล ผลการชนัสูตรศพราย
แรกนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ เป็นไปไม่ได ้ (rule out the possibility) ท่ีผูป่้วยรายน้ีจะเกิดปฏิกิริยาแพท้นัที 
(immediate allergic reactions) อนัเน่ืองมาจากการฉีด ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชาญยงัรอผลการวเิคราะห์เพิ่มเติมต่อไป  

ศพผูเ้สียชีวติรายท่ีสองไดถู้กชนัสูตรเม่ือวนัศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 แต่จนถึงเชา้วนัเสาร์ก็
ยงัไม่มีการรายงานผลการชนัสูตร ซ่ึงโฆษกของส านกังานองคก์ารอนามยัโลกประจ าประเทศจีนแจง้วา่ 
ผูเ้สียชีวติรายท่ีสองอยูใ่นมณฑล Tianjin ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงปักก่ิง ซ่ึงจะสอบสวนหาสาเหตุการ
เสียชีวติต่อไป และแจง้ยืนยนัถึงความปลอดภยัของวคัซีนท่ีผลิตในประเทศจีน ถึงแมจ้ะมีรายงานการ
เสียชีวติดงักล่าว 

รัฐมนตรีสาธารณสุขจีนแจง้วา่ ในปัจจุบนั จีนไดฉี้ดวคัซีน H1N1 ใหป้ระชากรมากกวา่ 13 ลา้น
คนแลว้ และมีผูท่ี้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการฉีดวคัซีน H1N1 ท่ีไม่ร้ายแรงจ านวนนอ้ยมาก
ประมาณ 1,235 ราย เช่น ไข ้บวม เป็นตน้ และท่ีร้ายแรง เช่น anaphylactic shock ประมาณ15 ราย และยนื 
ยนัวา่วคัซีนท่ีผลิตในจีนมีความปลอดภยัและประสิทธิภาพ และยงัคงโปรแกรมการฉีดวคัซีนใหป้ระชากร
ต่อไป  

 

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2009/11/14/pf-11746331.html 
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6. FDA Approves Additional Vaccine for 2009 H1N1 Influenza Virus 

FDA NOTE TO CORRESPONDENTS:  Nov. 16, 2009 

 รายงานข่าวจาก US.FDA เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 แจง้วา่ ไดอ้นุมติัการใชว้คัซีนป้องกนั
ไขห้วดัใหญ่ 2009 H1N1 ตวัท่ีหา้แลว้ วคัซีนดงักล่าวผลิตโดยบริษทั ID Biomedical Corp. ซ่ึงเป็นบริษทั
ภายใต ้ GlaxoSmithKline PLC ตั้งอยูท่ี่ Quebec ประเทศแคนาดา บริษทัดงักล่าวผลิตวคัซีนโดยใช้
กระบวนการผลิตท่ีใชไ้ข่และเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ กระบวนการดงักล่าวยงัใชส้ าหรับผลิต
วคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลดว้ย  
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึนจากการใชว้คัซีนไขห้วดัตามฤดูกาลและวคัซีน H1N1 จะ
ไม่แตกต่างกนั อาการท่ีเกิดโดยทัว่ไป เช่น ปวดบริเวณท่ีฉีด ไขต้  ่าๆ ปวดตามร่างกาย และอ่อนเพลียซ่ึงอาจมี
อาการเพียง 2-3 วนัภายหลงัการฉีดวคัซีน และอาจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรงหรือท่ีไม่เคยเกิด
ข้ึนมาก่อนไดเ้ช่นเดียวกบัยาและวคัซีนทัว่ไป ทั้งน้ี US.FDA ไดป้ระสานความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐต่างๆ 
เช่น ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ เป็นตน้ เพื่อติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm190783.htm 
 
 

7. FDA Announces New Warning on Plavix: Avoid Use with 
Prilosec/Prilosec OTC 

FDA NEWS RELEASE, Nov. 18, 2009 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 US.FDA ไดแ้จง้เตือนผูใ้ชย้าวา่ ควรหลีกเล่ียงการใชย้า 
Prilosec®/Prilosec OTC® (omeprazole) ร่วมกบัยา Plavix® (clopidogrel) เน่ืองจากมีขอ้มูลวา่ อาจท าใหล้ด
ผลของยา Plavix® ในการออกฤทธ์ิยบัย ั้ง platelet aggregation (anti-clotting effect) ลงประมาณคร่ึงหน่ึง 
ทั้งน้ี Plavix® จะตอ้งถูกเมตาโบไลตโ์ดยเอ็นไซม ์ CYP2C19 เป็น active form และออกฤทธ์ิ anti-clotting 
effects ซ่ึง omeprazole มีฤทธ์ิยบัย ั้งเอน็ไซมด์งักล่าว ท าใหก้ารออกฤทธ์ิของ Plavix® ลดลง  

US.FDA ไดแ้จง้ใหบ้ริษทั Sanofi-aventis และ Bristol-Myers-Squibb เจา้ของผลิตภณัฑ์
ท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกิด drug interactions ของยา Plavix® น้ี และไดมี้การปรับปรุงเอกสารขอ้มูล
ยาโดยเพิ่มค าเตือนในเร่ืองการใชย้า Plavix® ร่วมกบั Prilosec® (omeprazole) หรือยาตวัอ่ืนท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้ง
เอน็ไซม ์ CYP2C19 ซ่ึงจะลดผลการออกฤทธ์ิของ Plavix® เช่นเดียวกนั ซ่ึงจากขอ้มูลการศึกษาพบวา่ การ
ยบัย ั้งการออกฤทธ์ิของ Plavix® โดย omeprazole นั้นไม่แตกต่างกนั ไม่วา่จะรับประทานยาทั้งสองในเวลา
เดียวกนั หรือเวลาต่างกนั 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm190783.htm
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ผูท่ี้ใชย้า Plavix และยาลดกรดในกระเพาะควรไดมี้การปรึกษาแพทย ์ ซ่ึงยาลดกรดในกระเพาะ
บางตวัอาจไม่มีฤทธ์ิยบัย ั้งเอน็ไซม ์ CYP2C19 จึงไม่ลดการออกฤทธ์ิของยา Plavix® เช่น Zantac® 
(ranitidine), Pepcid® (famotidine), Axid® (nizatidine) ทั้งน้ี US.FDA จะทบทวนขอ้มูลเพิ่มเติมหากมี
ขอ้สรุป/เสนอแนะประการใดจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm191169.htm 
 
 

8. Deaths not linked to H1N1 vaccine: WHO 
The reuters, Thu Nov 19, 2009 2:56pm EST 

 

 รายงานข่าวจากส านกัข่าวรอยเตอร์ กรุงเจนีวา แจง้วา่ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2552 องคก์ารอนามยั
โลกแจง้วา่ จากการสอบสวนผูเ้สียชีวติภายหลงัการฉีดวคัซีน H1N1 จ านวน 41 รายทัว่โลกนั้น พบวา่ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการฉีดวคัซีน H1N1 และยงัคงยนืยนัวา่ วคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยัระดบัเดียวกบัวคัซีน
ไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลซ่ึงมีการใชม้านานกวา่ 60 ปี  
 ทั้งน้ี วคัซีน H1N1 ไดมี้การฉีดไปแลว้กวา่ 65 ลา้นโดส ใน 16 ประเทศ ซ่ึงตวัเลขท่ีแทจ้ริงจะ
มากกวา่น้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้การเร่ิมฉีดวคัซีนไปแลว้ถึง 40 ประเทศ เหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ ท่ี
ไดรั้บรายงานส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ บวม แดง หรือปวดบริเวณท่ีฉีด อาจมีไข ้หรือปวดศรีษะ ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะ
หายไปไดเ้องภายใน 48 ชัว่โมง กรณีการเสียชีวติของผูฉี้ดวคัซีน H1N1 บางกรณียงัอยูร่ะหวา่งการสอบสวน
ขอ้มูลเพิ่มเติม ผลการสอบสวนท่ีเสร็จส้ินแลว้จะแจง้มายงัองคก์ารอนามยัโลก ซ่ึง ณ ปัจจุบนัไม่ปรากฏวา่ 
วคัซีนเป็นสาเหตุจากการเสียชีวติ  และจากรายงานการเกิด Guillain-Barre syndrome ท่ีพบไม่ถึง 12 รายนั้น 
มีเพียง 2-3 รายท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัการฉีดวคัซีน H1N1 และผูฉี้ดวคัซีนไดห้ายจากอาการดงักล่าวแลว้  

ส าหรับประเทศจีน จากผูฉี้ดวคัซีน H1N1 ทั้งหมด 11 ลา้นราย มีรายงานการเสียชีวติ 2 ราย เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรง 2 ราย ซ่ึงหน่วยงานจีนแจง้ผลการชนัสูตรศพวา่ การเสียชีวติดงักล่าวเกิด
จากภาวะอ่ืนๆ ของผูฉี้ดวคัซีนไม่เก่ียวขอ้งกบัการฉีดวคัซีน 
 ส าหรับบริษทัผูผ้ลิตวคัซีน เช่น GlaxoSmithKline Plc, AstraZeneca Plc, Novartis และ Sanofi-
Aventis เป็นตน้ (ผูผ้ลิตวคัซีน H1N1 ทั้งหมดประมาณ 25 ราย) จะมีเทคนิคการผลิตแตกต่างกนั แต่ความ
ปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ขอ้มูลความปลอดภยัของวคัซีนน้ีจะลดความกงัวลของคนบางกลุ่มท่ียงัไม่พร้อมท่ี
จะฉีดวคัซีน พร้อมทั้งใหค้วามเช่ือมัน่วา่การฉีดวคัซีนมีความปลอดภยัและสามารถป้องกนัการเกิดไขห้วดั
ใหญ่ H1N1 ท่ีรุนแรงได ้  
 

http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5AI2BL20091119?sp=true 

 

http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5AI2BL20091119?sp=true
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9. Suspected adverse reactions to Panvax® reported to 
the TGA 30 September - 29 October 2009 

TGA News, 20 November 2009 

 รายงานข่าวจากเวบ็ไซต ์ TGA (Therapeutic Goods Administration) ซ่ึงเป็นหน่วยงานติดตาม
ก ากบัดา้นยาของประเทศออสเตรเลีย  แจง้วา่ หลงัจากท่ีประเทศออสเตรเลียไดเ้ร่ิมโครงการฉีดวคัซีนไขห้วดั
ใหญ่ H1N1 ช่ือการคา้ Panvax® เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 วคัซีนดงักล่าวผลิตโดย CSL Limited ประเทศ
ออสเตรเลีย ขณะน้ี TGA ไดติ้ดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงตจ์ากการฉีดวคัซีนดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด พบวา่ 
จนถึงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 ไดรั้บรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการฉีดวคัซีน Panvax® รวม 654 
เหตุการณ์ จากการฉีดวคัซีนทั้งส้ิน 3.75 ลา้นโดส  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคส่์วนใหญ่ไม่รุนแรง เป็นอาการท่ี
พบไดจ้ากการฉีดวคัซีนทัว่ไป เช่น ปวดศรีษะ ทอ้งไส้ป่ันป่วน ปวด บวม หรือแดงบริเวณท่ีฉีด และเป็น
อาการท่ีพบมาก่อนและไดร้ะบุไวใ้นขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ลว้  จากขอ้มูลดงักล่าว สรุปไดว้า่ วคัซีน Panvax® มี
ประสิทธิภาพและปลอดภยัในการป้องกนัไขห้วดัใหญ่ H1N1  

Panvax® และปฏิกริิยาการแพ้และ anaphylaxis 
 จากขอ้มูลจนถึงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 TGA ไดรั้บรายงานการเกิด anaphylaxis ท่ีอาจมี
ความสัมพนัธ์กบัการฉีดวคัซีน Panvax® จ านวน 6 ราย และไดท้  าการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวโดย Adverse Drug Reactions Advisory Committee (ADRAC) ซ่ึงสรุปวา่ มีเพียง 4 ราย
เท่านั้นท่ีการเกิด anaphylaxis มีความสัมพนัธ์กบัการฉีดวคัซีน ณ ขณะน้ีผูป่้วยไดรั้บการรักษาและหายเป็น
ปกติแลว้ เม่ือค านวณอตัราการเกิด anaphylaxis โดยใชจ้  านวนการกระจายวคัซีนแลว้ พบวา่ อยูใ่นช่วงท่ียงั
รับไดข้องการฉีดวคัซีนโดยทัว่ไป  
 

http://www.tga.gov.au/alerts/medicines/h1n1vaccine1.htm 
 
 

10. Severe reactions to swine flu vaccine in Canada 
AFP, Tue Nov 24, 11:41 am ET  

 รายงานข่าวจากส านกัข่าว AFP กรุงเจนีวา เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 แจง้วา่ องคก์าร
อนามยัโลกพบขอ้มูลการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์รุนแรงเก่ียวกบัหวัใจและปอด จากการฉีดวคัซีน
ไขห้วดัใหญ่ H1N1 ช่ือการคา้ Aprepanrix ของบริษทั GSK ท่ีประเทศแคนาดามากกวา่ปกติ จึงไดท้  าการ
เรียกคืนวคัซีนจ านวน 1 รุ่นการผลิต เป็นจ านวน 172,000 โดส ทั้งน้ี ทางบริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยวา่ มีการฉีด
วคัซีนรุ่นการผลิตดงักล่าวไปแลว้เท่าใด ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการสอบสวนเหตุการณ์ดงักล่าวโดยหน่วยงาน
ของรัฐบาลแคนาดาร่วมกบับริษทั GSK และถึงแมว้า่จะมีเหตุการณ์ดงักล่าว องคก์ารอนามยัโลกยงัคง
ยนืยนัท่ีจะแนะน าใหฉี้ดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ H1N1 
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สืบเน่ืองจากเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ องคก์ารอนามยัโลกไดท้บทวนขอ้มูลการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 
H1N1 จ านวนไม่ต ่ากวา่ 65 ลา้นโดสจากประเทศต่างๆ จ านวน 16 ประเทศ และรายงานการเสียชีวติภายหลงั   
การฉีดวคัซีนดงักล่าว พบวา่ผูเ้สียชีวติ 30 รายมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ H1N1      
และพบวา่ ในทุกๆ การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ H1N1 จ  านวน 10,000 โดส จะพบการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคฯ์ เพียงแค่ 1 ราย และทุกๆ 100 รายท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ จะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ท่ีร้ายแรง (รวมถึงการเสียชีวิต) จ านวน 5 ราย  ทั้งน้ี จากขอ้มูลองคก์ารอนามยัโลกพบวา่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2552 ท่ีพบไวรัส H1N1 เป็นตน้มา พบผูเ้สียชีวติจากไขห้วดัใหญ่ H1N1 จ  านวนมากกวา่ 6,750 คนทัว่โลก  

http://news.yahoo.com/s/afp/20091124/hl_afp/healthfluvaccinecanada_20091124164529/print 

 
11. GSK Statement: Voluntary hold of Arepanrix (adjuvanted 
H1N1 pandemic vaccine) lot number A80CA007A in Canada  
 

GSK, Issued: Wednesday 24 November, London UK  
 

 รายงานข่าวจากบริษทั GlaxoSmithKline (GSK) แจง้วา่ จากท่ีไดป้รึกษาหารือกบั Health 
Canada แลว้ GSK ไดอ้อกมาตรการป้องกนัส าหรับประเทศแคนาดาโดย ใหห้ยดุการใชว้คัซีน Arepanrix รุ่น
การผลิตท่ี A80CA007A เน่ืองจากพบอตัราการเกิด anaphylaxis ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาการแพท่ี้ร้ายแรงจากการใช้
วคัซีนรุ่นดงักล่าวมากกวา่ท่ีคาดไวเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัรุ่นการผลิตอ่ืนๆ จนกวา่ผลการสอบสวนโดย GSK, 
Health Canada และ Public Health Agency of Canada จะเสร็จส้ินสมบูรณ์  
 จนถึงปัจจุบนั ประเทศแคนาดาไดมี้การกระจายวคัซีนไขห้วดัใหญ่ Arepanrix เป็นจ านวนถึง 15 
ลา้นโดส และพบอตัราการเกิดปฏิกิริยาการแพจ้ากการฉีดวคัซีนดงักล่าวนอ้ยกวา่ 1 เหตุการณ์ต่อวคัซีน 
100,000 โดส ซ่ึงเป็นอตัราท่ีไม่มากกวา่อตัราท่ีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ ท่ีร้ายแรงจากการใชว้คัซีนตวั
อ่ืนๆ ซ่ึง GSK ไดร่้วมกบั Health Canada ในการตรวจสอบวคัซีนแต่ละรุ่นการผลิตก่อนออกจ าหน่ายวา่มี
คุณภาพและความปลอดภยัตามมาตรฐานอยูแ่ลว้ ทั้งน้ี การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ H1N1 ในประเทศแคนาดา
ยงัคงด าเนินการต่อไป 
 

http://www.gsk.com/media/flu/GSK-statement-Arepanrix-Canada-Voluntary-Hold-24_11_09.pdf 
 


