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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือนธันวาคม 2552 
 

1. Valproate Sodium and related products (valproic acid and divalproex sodium): Risk of Birth 
Defects   
 USFDA posted : 03/12/2009 
  USFDA แจง้บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วยให้ระมดัระวงัในการใชย้า valproate sodium, 
valproic acid และ divalproex sodium ในสตรีมีครรภ ์เน่ืองจากอาจเกิดความเส่ียงของความผิดปกติของ
ทารกวิรูป ไดแ้ก่ neutral tube defects, craniofacial defects, cardiovascular malformations เป็นตน้ได้
บุคลากรทางการแพทยค์วรแจง้หญิงมีครรภ์ให้ระมดัระวงัการใช้ยาดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ยา 
valproate sodium เพื่อรักษาไมเกรน รวมทั้งควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ ในการรักษาดว้ย ส าหรับขอ้มูลยา
ดงักล่าวในประเทศไทย ท่ีข้ึนทะเบียนมีดงัน้ี 
  1) valproate sodium ไดแ้ก่ Encorate chrono 200 (2C 41/48) , sodium valproate enteric 
coated tablet bp 200 mg (1C 28/49) , valparin – 200 alkalets (1C 75/49) , encorate 300 (1C 328/49) , 
encorate (1C 329/49) , depakine (400 mg/4ml) (1C 339/49) , depakine 200 (1C 343/49) , depakine chrono 
500 mg (1C 344/49) , valrem-200 (1C 372/49) , valstal-200 (1C 130/50) , encorate chrono 200 (2C 41/48) 
  2) valproic acid ไดแ้ก่ Depakine 500 (1C 164/30)  
  ส่วน divalproex sodium ไม่พบทะเบียนอนุมติัในประเทศไทย  
  ขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์องยาดงักล่าวจากฐานขอ้มูลศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัจาก
การใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบความผิดปกติใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทารก
วรูิป 
Ref. 1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHuman 
MedicalProducts/ucm192788.htm 
    2. ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(สืบคน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552) 
    3. ฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (สืบคน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552) 
 
2. Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) 1% - Hepatic Effects Labeling Changes 
 USFDA posted: 04/12/2009 
  USFDA และบริษทั Novartis แจง้บุคลากรทางการแพทยถึ์งการทบทวนขอ้ความในเอกสาร
ก ากบัยาในส่วนค าเตือนใหม่และขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระบบตบัจากการใช้ยา 
voltaren gel ไดแ้ก่ การเพิ่มของค่า liver function test เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลจากการติดตามภายหลงัผลิตภณัฑ์

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm192788.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm192788.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHuman%20MedicalProducts/
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHuman%20MedicalProducts/
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เขา้สู่ทอ้งตลาด (post marketing surveillance) วา่มีรายงานการเกิดความเป็นพิษต่อตบั (hepatotoxicity) ใน
เดือนแรกของการใช้ยาดงักล่าว โดยสามารถเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวไดใ้นช่วงเวลาใดก็ตามของการใช้ยา 
นอกจากน้ียงัพบขอ้มูลรายงานการเกิด severe hepatic reactions รวมทั้ง liver necrosis, jaundice, fulminant 
hepatitis และ liver failure โดยผูป่้วยบางรายไดเ้สียชีวติลงหรือตอ้งไดรั้บการเปล่ียนตบัอีกดว้ย 
  ดงันั้นแพทยค์วรตรวจระดบัเอนไซม์ transminases เป็นระยะๆ ในคนไขท่ี้ได้รับยาน้ีเป็น
เวลานาน ซ่ึงจากขอ้มูลทางคลินิก และขอ้มูลรายงานท่ีไดรั้บนั้น เอนไซมด์งักล่าวควรถูกควบคุมภายใน 4-8 
สัปดาห์ หลงัจากใหย้าในช่วงแรกของการรักษา 
   Voltaren® gel เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs มีขอ้บ่งใชเ้พื่อทาบรรเทาอาการปวดขอ้ (osteoarthritis) 
เป็นยาของบริษทั Novartis ไดรั้บอนุมติัในประเทศไทย มีเลขทะเบียน 1C 269/47 และ 1C 270/47 
  ขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์องยาดงักล่าว ในฐานขอ้มูลของศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยั
จากการใช้ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
เก่ียวกบัระบบตบั 
Ref. 1.http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedical 
  Products/ucm193047.htm 
    2. ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(สืบคน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552) 
    3. ฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (สืบคน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552) 
 
3. Cleviprex®  (Clevidipine butyrate): Recall 

US FDA Posted 17/12/2009 
 USFDA และ The Medicines Company แจง้บุคลากรทางการแพทยถึ์งการเรียกคืนยา 
Cleviprex® (Clevidipine butyrate) injectable emulsion จ านวน 11 lot number เน่ืองจากพบว่ามีสาร
ปลอมปนท่ีเป็นสแตนเลส ขนาด 2.5 ไมครอน โดยหากสารดงักล่าวเกาะรวมกนัจนขนาดใหญ่แลว้อาจท าให้
การไหลเวียนโลหิตในเส้นเลือดฝอยลดลง เป็นผลให้เลือดไปเล้ียงเน้ือเยื่อลดลง เกิดอาการอกัเสบและอาจ
น าไปสู่การขาดเลือด (ischemia) ในอวยัวะส าคญัๆ เช่น สมอง ตบั ไต หวัใจ หรือปอดได ้
 ยา cleviprex® (clevidipine butyrate) เป็นยาฉีดท่ีใช้รักษาภาวะความดนัโลหิตสูงในกลุ่ม 
calcium channel blocker มีรูปแบบเป็น emulsion 0.5 mg/ml  
 ส าหรับประเทศไทย ไม่พบการอนุมติัทะเบียนของยาดงักล่าว 
Reference. 1. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm194555.htm 

2. ฐานขอ้มูลยา CCIS version 142 (สืบคน้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2552) 
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3. ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(สืบคน้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2552) 

 
4. European Medicines Agency recommends withdrawal of benfluorex from the market in European 
Union 

EMEA posted: 18/12/2009 
 The European Medicines Agency ประกาศถอนทะเบียนยา benfluorex ออกจากทอ้งตลาดใน
สหภาพยุโรป เน่ืองจากการศึกษาพบความเส่ียงของการเกิดโรคล้ินหัวใจผิดปกติ (heart valve disease) 
ภายหลงัจากท่ี The Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use(CHMP) ไดท้บทวนขอ้มูล
ดา้นความปลอดภยัและประสิทธิภาพของยาดงักล่าว พบวา่ประโยชน์จากการใชย้ามีไม่มากกวา่ความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน ทั้งน้ีไดเ้คยมีการเรียกคืนยาดงักล่าวแลว้ในประเทศฝร่ังเศสและโปรตุเกส ดงันั้นแพทยค์วรพิจารณา
หยุดจ่ายยาดงักล่าวและอาจพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆในการรักษา นอกจากน้ีผูป่้วยท่ีก าลงัใช้ยาน้ีควรนดัพบ
แพทยเ์พื่อเฝ้าระวงัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เน่ืองจากความเส่ียงของการเกิดโรคล้ินหัวใจผิดปกติ สามารถ
เกิดและเพิ่มข้ึนไดห้ลงัจากใชย้าไประยะหน่ึง 
 ยา Benfluorex ไดรั้บอนุมติัในสหภาพยโุรปเพื่อใชใ้นคนไขโ้รคเบาหวานท่ีอว้น  
 ในประเทศไทยพบยาดงักล่าวข้ึนทะเบียนดงัน้ี 
 1.Mediaxal® (Benfluorex HCL 150 mg) ของบริษทั Servier มีเลขทะเบียน 1 C 413/40 
 2. Zerex® (Benfluorex HCL 150 mg) ของบริษทั T.O.Chemicals มีเลขทะเบียน 1 A 275/50 
 อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลล่าสุด ณ ปัจจุบนั พบวา่ ยาดงักล่าวทั้งหมดไดถู้กยกเลิกทะเบียนเรียบร้อย
แลว้ โดยยา Mediaxal® ไดถู้กยกเลิกทะเบียนตามหนงัสือของบริษทั Servier ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 และ
ยา Zerex® ได้ถูกยกเลิกทะเบียนตามหนังสือของบริษัท T.O.Chemicals ลงว ันท่ี 23 ธันวาคม 2552 
เช่นเดียวกนั 
 จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ จากการใช้ยา
ดงักล่าว 
 จากฐานขอ้มูลองค์การอนามยัโลก พบรายงานความผิดปกติท่ีเก่ียวกบัล้ินหัวใจจากการใช้ยา
ดงักล่าว จ านวน 8 ฉบบั ไดแ้ก่ Aortic valve incompetence 2 ฉบบั และ Heart valve disorders 6 ฉบบั  
Ref.  1.http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/benfluorex/Benfluorex_81503309en.pdf 
 2. ฐานขอ้มูลการข้ึนทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(สืบคน้เม่ือ 21 ธนัวาคม 2552) 
 3. ฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (สืบคน้เม่ือ 21 ธนัวาคม 2552) 

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/benfluorex/Benfluorex_81503309en.pdf
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/referral/benfluorex/Benfluorex_81503309en.pdf
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 4. ฐานขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า องคก์ารอนามยัโลก (สืบคน้เม่ือ 21 ธนัวาคม 
2552) 
 
5. Slight loss of potency prompts recall of nasal H1N1 vaccine   
  CIDRAP Posted: 22/12/2009 
  บริษทั Med Immune Inc.ประกาศเรียกคืนวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ H1N1 ชนิด
ฉีดพน่เขา้จมูก (intranasal spray) จ านวน 13 lot number เน่ืองจากพบปัญหา loss of potency ท่ีท าใหคุ้ณภาพ
วคัซีนไม่ไดม้าตรฐานในการป้องกนัโรค ภายหลงัจากฉีดใหก้บัประชาชน 4.7 ลา้นโดส ในเดือน ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2552 ท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามทางบริษทัไดป้ระกาศแจง้เพิ่มเติมวา่ คนท่ีไดรั้บวคัซีนใน lot 
ดงักล่าว ไม่จ  าเป็นตอ้งรับวคัซีนซ ้ าอีกคร้ัง เน่ืองจากประสิทธิภาพของวคัซีนในการกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรคมี
เพียงพอ ขณะน้ีUSFDA และบริษทัก าลงัตรวจสอบสาเหตุของปัญหา loss of potency ของวคัซีนท่ีถูกเรียก
คืนดงักล่าว โดยยงัไม่พบปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยั 
  วคัซีนของบริษทั Medimmune เป็นชนิดฉีดพน่เขา้จมูกท่ีไม่มีสารกนัเสีย (preservative) ซ่ึงต่าง
จากชนิดฉีดเขา้ร่างกายแบบหลายโดส (injectable multidose vials) โดยทางบริษทัไดแ้นะน าวา่เด็กอายตุั้งแต่ 
9 ปีลงมาท่ีไดรั้บโดสแรกแลว้ ควรจะไดรั้บโดสท่ีสองดว้ย  
  การเรียกคืนวคัซีนของบริษทั Medimmune เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีบริษทั Sanofi-Pasteur ไดเ้คย
เรียกคืน injectable H1N1 vaccine (prefilled syringes) ท่ีฉีดใหก้บัเด็กอาย ุ6-35 เดือน จ านวน 800,000 โดส 
เม่ือ 15 ธนัวาคม 2552 ท่ีผา่นมา เน่ืองจากพบวา่ระดบัของ antigen ในวคัซีนต ่ากวา่ปกติ อยา่งไรก็ตาม 
USFDA และ USCDC กล่าววา่การเกิด loss of potency ไม่ไดล้ดการกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรคในคนท่ีไดรั้บ
วคัซีนดงักล่าว 
Ref.  1.http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/dec2209recall.html 
 
6. Fourth pandemic pharmacovigilance weekly update 
 EMEA posted: 23/12/2009 
 The European Medicines Agency (EMA) ไดส้รุปขอ้มูลความปลอดภยัเป็นคร้ังท่ี 4 ของวคัซีน
ป้องกนัไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ H1N1 ไดแ้ก่ Celvapan, Focetria และ Pandemrixและยาตา้นไวรัส
ไขห้วดัใหญ่ Tamiflu® ท่ีใช้ในช่วงการระบาดในขณะน้ีในสหภาพยุโรป โดยเป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคท่ี์สงสัยวา่อาจสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าวท่ีส่งเขา้มาใน EudraVigilance ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลของ 
EMA สรุปดงัน้ี  
 ในช่วงตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายน 2552 ถึง 13 ธันวาคม 2552 นั้น มีการฉีดวคัซีนป้องกนั
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ในสหภาพยุโรป รวม 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Celvapan, Focetria และ 
Pandemrix ใหก้บัประชาชนอยา่งนอ้ย 28 ลา้นคน ในจ านวนน้ีเป็นหญิงมีครรภอ์ยา่งนอ้ย 218,000  คน พบ

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/news/dec2209recall.html
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์รายงานมาทั้งหมด 8,745 ฉบบั เป็นคนไขใ้นช่วงอายตุั้งแต่ 1 เดือน ถึง มากกวา่ 65 
ปี ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ18-64 ปี รายงานส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯท่ีไม่ร้ายแรงและคาดการณ์ได ้(non-serious 
and expected adverse events) ส่วนเหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรงท่ีพบ เช่น Guillain-Barre syndrome (GBS) 13 ราย 
Miller-Fisher syndrome 1 ราย กลุ่มอาการ Miller-Fisher syndrome ประกอบดว้ยอาการ เช่น กลา้มเน้ือไม่
ประสานงานกนั (ataxia), การไร้การตอบสนอง (areflexia), muscle weakness และ respiratory failure เป็น
ตน้  
 ส าหรับยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่ Tamiflu®นั้น ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 ถึง 13 ธนัวาคม 2552 พบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯทั้งหมด 807 ฉบบั ผูป่้วยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 18-64 ปี โดยมีการ
คาดการณ์คนท่ีใชย้าดงักล่าวตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2552 ทั้งส้ินประมาณ 13 ลา้นคน  
 
7) สรุปสถานการณ์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่จาก
หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ 
   7.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (VAER posted: 23/12/52) 
  US CDC และ US FDA สรุปข่าวรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใช้วคัซีนไขห้วดั
ใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ทั้งแบบพน่และแบบฉีด ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี 
  วคัซีนทั้งหมดจ านวน 85.9 ลา้นโดส ถูกกระจายในประเทศ โดยมีรายงานเหตุการณ์ฯ กลบัมา 
6,472 ฉบบั ในจ านวนน้ี 94.1% เป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีไม่ร้ายแรงท่ีเหลือ 5.9% เป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรง ใน
จ านวน 5.9% น้ีมี 26 รายท่ีเสียชีวติ ซ่ึงก าลงัอยูใ่นระหวา่งการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต อยา่งไรก็ตาม
พบรายงาน Guillain Barre Syndrome (GBS) จ านวน 27 ฉบบั ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการติดตามประเมินหา
ความสัมพนัธ์ของอาการกบัยาวคัซีนท่ีเก่ียวขอ้ง  
Ref.   http://vaers.hhs.gov/resources/2009H1N1Summary_Dec23.pdf 
   7.2 ประเทศแคนาดา (PHAC posted: 24/12/2009) 
  The Public Health Agency of Canada (PHAC), Health Canada และ the Canadian Paediatric 
Society ได้สรุปขอ้มูลรายงานเหตุการณ์ฯ จากการใช้วคัซีนไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ โดยขอ้มูลมาจาก
ระบบเฝ้าระวงัท่ีมีช่ือวา่ the Canadian Adverse Events Following Immunization Surveillance System 
(CAEFISS) ซ่ึงบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูร้ายงาน AE ไปยงัส านกังานสาธารณสุขประจ าจงัหวดั/ทอ้งถ่ิน 
โดยขอ้มูลสรุปมีดงัน้ี 
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึง 12 ธันวาคม 2552 ท่ีผ่านมา วคัซีนถูกกระจาย 24.07 ลา้น
โดส โดยเป็นวคัซีน 3 ชนิดคือ Arepanrix (ชนิดมี adjuvant ของบริษทั GlaxoSmithKline) , Influenza A 
(H1N1) 2009 Pandemic Monovalent Vaccine (ชนิดไม่มี adjuvant ของบริษทั GlaxoSmithKline) และ 
Panvax (ชนิดไม่มี adjuvant บริษทั CSL, Australia) พบรายงานเหตุการณ์ฯ ทั้งหมด 4,995 ฉบบั ในจ านวน

http://vaers.hhs.gov/resources/2009H1N1Summary_Dec23.pdf
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น้ีพบ 155 ฉบบัเป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรง โดยมี 94 ฉบบัเป็น anaphylaxis และ 8 ฉบบัเป็น GBS ซ่ึงขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการสอบสวนหาสาเหตุการเกิด 
  จากการวิเคราะห์ของหน่วยงานสาธารณสุขแคนาดา พบว่า อตัราการรายงานเหตุการณ์ฯ 
ทั้งหมดเป็น 20.8 ต่อแสนโดสซ่ึงสูงกว่าอตัราท่ีเกิดจากวคัซีนตามฤดูกาล (seasonal flu vaccine) โดย
ประเภทและจ านวนของเหตุการณ์ฯ ทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงท่ีถูกรายงานเขา้มาสอดคลอ้งกบัท่ีเคยพบใน
การทดลองทางคลินิก และท่ีเคยมีรายงานในประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชว้คัซีนท่ีมี adjuvant เหตุการณ์ฯท่ีรายงานมา
ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯท่ีไม่ร้ายแรง เช่น injection site reaction คล่ืนไส้ อาเจียน เป็นตน้ ในขณะท่ีอตัรา
รายงานเหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรงอยูท่ี่ 0.64 ต่อแสนโดสนั้นพบวา่ต ่ากว่าอตัราเฉล่ียท่ีเป็น 1 ต่อแสนโดส โดย 
anaphylaxis เป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีสามารถเกิดและสังเกตเห็นไดง่้ายหลงัจากฉีดวคัซีนในระยะเวลาท่ีไม่นาน ท า
ใหถู้กรายงานมาโดยไม่ยาก นอกจากน้ีอตัราการรายงาน GBS ในประเทศแคนาดา (0.3 ต่อแสนโดส) นั้น ยงั
ไม่มากเกินกวา่ค่าปกติท่ีอาจเกิดหลงัจากไดรั้บวคัซีน (1 case ต่อลา้นโดส) อีกดว้ย  
Ref.   http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/vacc/addeve-eng.php 
   7.3 ประเทศไต้หวนั (CECC posted: 22/12/2009) 
 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 21 ธนัวาคม 2552 นั้น  The Central Epidemic Command Center 
(CECC) ของประเทศไตห้วนัไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 2 ชนิดให้กบัประชาชน คือ AdimFlu-S® 
(ชนิดไม่มี adjuvant ของบริษทั Adimmune และ Focetria® (ชนิดมี adjuvant ของบริษทั Novartis) โดย
กระจายวคัซีน 4.81 ลา้นโดส ปรากฏวา่มีรายงานเหตุการณ์ฯ 424 ฉบบั ส่วนใหญ่เป็นรายงานเหตุการณ์ฯ ท่ี
ไม่ร้ายแรง ท่ีสามารถหายภายใน 48 ชัว่โมง เช่น dizziness, fever เป็นตน้ ส่วนเหตุการณ์ฯท่ีร้ายแรงมี 93 
ฉบบัส่วนใหญ่ท าให้ผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่พบรายงาน anaphylaxis หรือ GBS ใน 93 
รายน้ีพบเสียชีวติ 4 ราย โดย 2 รายอาจมาจากโรคประจ าตวัท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงไม่ไดมี้สาเหตุจากวคัซีน อีก 2 รายท่ี
เหลืออยูร่ะหว่างการสอบสวน นอกจากน้ีพบรายงานเหตุการณ์ฯ ในหญิงมีครรภ์จ  านวน 5 ฉบบั แต่ขอ้มูล
เบ้ืองตน้พบวา่ไม่สัมพนัธ์กบัวคัซีนท่ีฉีด  
 CECC รายงานผลสรุปว่าอตัราการรายงานเหตุการณ์ฯทั้งหมดเป็น 8.8 ต่อแสนโดส ซ่ึงไม่
แตกต่างเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  
Ref.  http://www.h1n1.gov.tw/public/Data/912221413071.pdf 
   7.4 ประเทศเดนมาร์ก (Danish Medicines Agency posted: 17/12/2009) 
  ภายหลงัจากไดก้ระจายวคัซีนไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ Pandemrix®ไปประมาณ 1 ลา้นโดส 
โดยยอดผูไ้ดรั้บวคัซีนดงักล่าวโดยประมาณอยูท่ี่ 370,000 คน และในจ านวนน้ีมี 75,000 คนท่ีไดรั้บวคัซีน
เป็นโดสท่ีสองนั้น the Danish Medicines Agency ไดร้ายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วคัซีน
ไขห้วดัใหญ่ดงักล่าว ขอ้มูลตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2552 ถึง 11 ธนัวาคม 2552 มีรายงานทั้งหมด 467 ฉบบั คิด
เป็นเหตุการณ์ฯ ทั้งหมด 1,496 เหตุการณ์ ในจ านวนน้ี 82% รายงานโดยบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนท่ีเหลือ 
18% รายงานโดยประชาชนผูไ้ดรั้บวคัซีน รายงานทั้งหมด 467 ฉบบันั้น ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ในช่วงอาย ุ

http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/vacc/addeve-eng.php
http://www.h1n1.gov.tw/public/Data/912221413071.pdf
http://www.dkma.dk/1024/visUKLSArtikel.asp?artikelID=15651
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19-64 ปี จ  านวน 324 ฉบบั เป็นเพศหญิง 315 ฉบบั มีเหตุการณ์ฯในระบบทัว่ไป (General symptoms) เช่น 
ไข ้ปวด บวม บริเวณท่ีฉีด จ านวน 543 เหตุการณ์ฯ รองลงมาคือเหตุการณ์ฯ ในระบบประสาท เช่น ปวด
ศีรษะ มึนงง ชัก เป็นตน้ จ านวน 230 เหตุการณ์ฯ ส่วนเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง ได้แก่ เหตุการณ์ฯในระบบ
ภูมิคุม้กนั จ  านวน 6 ฉบบัเช่น allergic reaction, anaphylactic shock เป็นตน้  
Ref.  http://www.dkma.dk/1024/visUKLSArtikel.asp?artikelID=15942 
   7.5 ประเทศไอร์แลนด์ (Irish Medicine Board posted: 23/12/2009) 
  Irish Medicine Board รายงานขอ้มูลล่าสุดเม่ือ 22 ธนัวาคม 2552 เก่ียวกบัรายงานเหตุการณ์ฯ
จากการใช้วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ Pandemrix® และ Celvapan® ซ่ึงกระจายให้กับ
ประชาชน            1.5 ลา้นโดส คาดวา่มีผูไ้ดรั้บจ านวน 550,000 คน พบรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด 883 ฉบบั 
ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีไม่ร้ายแรงเช่น injection site reaction, GI symptoms และ flu like symptom ส่วน
เหตุการณ์ฯท่ีร้ายแรง เช่น anaphylactic reaction 6 ฉบบั และ GBS 1 ฉบบั เป็นตน้นอกจากน้ีพบผูป่้วย
เสียชีวิต 1 ราย ซ่ึงมีโรคประจ าตวัร่วมด้วย คือ โรคหัวใจและโรคเบาหวาน โดยการเสียชีวิตดงักล่าวไม่
สัมพนัธ์กบัวคัซีนท่ีไดรั้บ  
Ref.  http://www.imb.ie/images/uploaded/documents/IMB_H1N1_Vaccines_Update_23Dec09.pdf 
   7.6 ประเทศนอร์เวย์ (WHO teleconference: 15/12/52) 
  ประเทศนอร์เวยร์ายงานขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 เก่ียวกบัเหตุการณ์ฯจากการใชว้คัซีน 
Pandemrix® ซ่ึงมีสาร adjuvants วคัซีนดงักล่าวถูกกระจายจ านวน 2.8 ล้านโดสให้กบัประชาชน โดย
คาดการณ์วา่ ประชาชน 1.2 ลา้นคนไดรั้บวคัซีนดงักล่าว กลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บ (51%) อยูใ่นช่วงอายุ 20-
64 ปี รายงาน AEFI ท่ีไดรั้บทั้งหมด 606 ฉบบั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 432 ฉบบั (71%) อยูใ่นช่วงอายุ 20-60 
ปี (381 ฉบบั หรือ 63%) ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯท่ีไม่ร้ายแรง พบในระบบทัว่ไป (general disorders) 356 
ฉบบั (59%) รองลงมาคือระบบประสาท 320 ฉบบั (53%) นอกจากน้ีพบรายงานเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง 158 
ฉบบั (25%) ในจ านวนน้ีมีเสียชีวติ 8 ฉบบั ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัการใชว้คัซีน เหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรง เช่น GBS 1 
ฉบบั Bell’s palsy 3 ฉบบั เป็นตน้ 
Ref.  http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16645.aspx?filterBy=CopyToGeneral 
 Reports from Norway - WHO teleconference 15 December 2009 
   7.7 ประเทศสวติเซอร์แลนด์ (Swiss medic posted 17/12/2009) 
  ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2552 ถึง 11 ธนัวาคม 2552 วคัซีน 3 ชนิดคือ Celtura®, Focetria® และ 
Pandemrix® จ านวน 2.96 ลา้นโดส ถูกกระจายใหก้บัประชาชนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Swiss medic ได้
ใช้ระบบรายงาน online “Paniflow” ท่ีรับรายงานท่ีส่งมาโดยบุคลากรทางการแพทยโ์ดยได้รับรายงาน
ทั้งหมด 360 ฉบบั มีจ  านวนเหตุการณ์ฯทั้งหมด 1,015 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯท่ีไม่ร้ายแรง เช่น 
injection site reaction, nausea, joint pain เป็นตน้ พบรายงานการเสียชีวิต 10 ฉบบั โดยมีโรคประจ าตวัร่วม

http://www.dkma.dk/1024/visUKLSArtikel.asp?artikelID=15942
http://www.imb.ie/images/uploaded/documents/IMB_H1N1_Vaccines_Update_23Dec09.pdf
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____16645.aspx?filterBy=CopyToGeneral
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ดว้ย และไม่สัมพนัธ์กบัวคัซีนท่ีใช ้นอกจากน้ี พบรายงานเหตุการณ์ฯในเด็ก เช่น fever, vomiting เป็นตน้ 
รวมทั้งรายงานในหญิงมีครรภ ์เช่น premature labors เป็นตน้ดว้ย  
Ref.  http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/01046/01055/index.html?lang=en 
   7.8 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (lareb posted: 23/12/2009) 
  Lareb ซ่ึงเป็นหน่วยงานเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นยาของประเทศเนเธอร์แลนด์ สรุปขอ้มูล
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใชว้คัซีนไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2 ชนิด ไดแ้ก่ Focetria® และ 
Pandemrix® ในสัปดาห์ท่ี 6 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552) ดงัน้ี  
  รายงานเหตุการณ์ฯ ไดรั้บทั้งหมด 6,800 ฉบบั เป็นรายงานยา Focetria® 2,602 ฉบบั และ 
Pandemrix® 4,198 ฉบบั เหตุการณ์ฯ ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ฯ ท่ีไม่ร้ายแรง เช่น pyrexia, injection 
site pain, vomitting เป็นตน้ ส่วนเหตุการณ์ฯ ท่ีร้ายแรง เช่น anaphylactic reactions เป็นตน้ นอกจากน้ี พบ
รายงานการเสียชีวติ 16 ราย โดยผูป่้วยมีโรคประจ าตวั สรุปเหตุการณ์ฯ ไม่สัมพนัธ์กบัวคัซีนท่ีไดรั้บ 
Ref.  http://www.lareb.nl/documents/231209_H1N1vaccine_reports_English.pdf 
 
 8. Mcneil Consumer Healthcare Announces A Voluntary Nationwide Recall Of All Lots Of 
Tylenol® Arthritis Pain 100 Count With Ez-Open Cap 
 USFDA posted: 28/12/2009 
 USFDA และ บริษทั Mcneil ประกาศเรียกคืนผลิตภณัฑ์ Tylenol® Arthritis Pain caplet with 
red EZ-open cap ในขนาดบรรจุ 100 เม็ด/ขวด ทุก lot number เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีในเดือน พฤศจิกายน 
2552              ท่ีผา่นมาพบ 5 lot number ของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวท่ีมีกล่ินเหม็นอบัคลา้ยเช้ือรา ท่ีอาจสัมพนัธ์
กบัอาการคล่ืนไส้อาเจียน ปวดกระเพาะอาหาร และทอ้งเสียได ้คาดวา่กล่ินดงักล่าว น่าจะเกิดจากสาร 2, 4, 
6-tribromoanisole ท่ีอาจมาจากการสลายของสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีใช้ในกระบวนการจดัเก็บและการขนส่ง 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัแจง้วา่เหตุการณ์ดงักล่าวท่ีรายงานเขา้มา จนถึงปัจจุบนันั้นถือวา่ไม่ร้ายแรง 
 ส าหรับประเทศไทย ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวข้ึนทะเบียนภายใตช่ื้อการคา้ Tylenol® Arthritis Pain 
ของบริษทั Janssen-Cilag เลขทะเบียน 1C 27/46 (N) ไดย้กเลิกทะเบียนเม่ือปี 2548 และไม่มีในทอ้งตลาด
แลว้ แต่ยาดงักล่าวไดข้ึ้นทะเบียนใหม่เป็นช่ือ Tylenol® 8 Hour เลขทะเบียน 1C 57/48 (N) โดยยาทั้ง 2 
ทะเบียนไม่ไดผ้ลิตและน าเขา้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตามท่ีเป็นข่าว แต่ผลิตและน าเขา้มาจากประเทศ
เกาหลีใต ้
Ref.  1. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm195690.htm 
 2. ฐานขอ้มูลทะเบียนยาของกองควบคุมยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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