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สรุปข่าวความปลอดภยัประจ าเดอืน กนัยายน 2553 

1. Medicine errors’could harm children 
 นกัวิจยัชาวออสเตรเลียระบุว่าผูป้กครองจ านวนมากไม่สามารถให้ยาท่ีอยู่ในรูปของเหลว (liquid 
medicines) ในขนาดท่ีถูกตอ้งแก่บุตรได ้การใชช้อ้นรับประทานทัว่ไปแทนชอ้นส าหรับรับประทานยาอาจท าให้
เกิดอนัตรายจากการไดรั้บยาเกินขนาด โดยเฉพาะเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 5 ขวบ มีความเส่ียงสูงจากอุบติัการณ์
ดงักล่าว 
 Dr Moles เสนอในการประชุมวิชาการวา่มีผูป้กครองจ านวนหน่ึงคิดว่ายามีความปลอดภยัเพราะ
สามารถซ้ือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบสั่งจ่ายยา เช่น ยาแกป้วด Panadol(paracetamol) ท่ีเป็นยา O.T.C หากรับประทาน
ขนาดเพิ่มเป็นสองเท่าจะยงัคงไม่มีอนัตราย ดงันั้นมีความจ าเป็นมากท่ีผูป้กครองตอ้งมีความรู้ในการให้ยาแก่
บุตรในขนาดท่ีถูกตอ้ง หากไม่มัน่ใจควรดูขอ้มูลท่ีแนบมาพร้อมภาชนะบรรจุหรือปรึกษาเภสัชกร อยา่งไรก็ตาม 
Margaret Peycke จาก the National Pharmacy Association กล่าววา่ไม่วา่ยาทั้งหลายท่ีจ าหน่ายในประเทศองักฤษ
หรือออสเตรเลียลว้นมีความปลอดภยัแต่จะไม่เป็นเช่นนั้นหากมีการใชโ้ดยไม่ถูกตอ้งและน ามาซ่ึงความเส่ียงได ้
การใหย้าแก่เด็กควรระมดัระวงัโดยการใชช้อ้นหรือเคร่ืองมือวดัท่ีให้มา เพื่อมัน่ใจไดว้า่เด็กจะไดรั้บยาในขนาด
ท่ีไม่มากหรือนอ้ยเกินไป นอกจากน้ีมีนกัวจิยัท่ีกล่าวในการสัมมนาถึงความเป็นไปไดใ้นการผลิตยารูปแบบ 
"mini-tablets", ซ่ึงมีขนาดเล็กเพียงพอใหเ้ด็กสามารถกลืนยาได ้

Ref :  http://www.bbc.co.uk/news/health-11111519?print=true  

2. FDA : New warning required on use of gadolinium - based contrast agents   
 U.S.FDA ก าหนดให้ยา gadolinium – based contrast agents (GBCAs) ซ่ึงเป็นยาท่ีไดรั้บการอนุมติั
ให้ใช้ในรูปแบบของยาท่ีให้ทาง IV ในการท า magnetic resonance imaging หรือ magnetic resonance 
angiography เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย หลอดเลือดและอ่ืนๆ ตอ้งแสดงขอ้ความค าเตือนบนฉลาก
เก่ียวกบัโอกาสเกิดอนัตรายถึงเสียชีวิตจากภาวะ nephrogenic systemic fibrosis (NSF) เม่ือใชย้าในผูป่้วยโรคไต 
โดย GBCAs  3 ยี่ห้อ ไดแ้ก่ Magnevist (บริษทั Bayer Healthcare), Omniscan (บริษทั GE Healthcare) และ 
Optimark ถูกก าหนดใหต้อ้งแสดงขอ้ความวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นผูป่้วยท่ีมีอาการบาดเจบ็ท่ีไตอยา่งเฉียบพลนั 
หรือเป็นโรคไตรุนแรงแบบเร้ือรัง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความเส่ียงต่อการเกิด NSF มากกวา่ยีห่อ้อ่ืนๆ  
 การท่ี FDA ตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลงการแสดงฉลากก็เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใช ้gadolinium 
– based contrast agents และให้หลีกเล่ียงการใชใ้นผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิด nephrogenic systemic 
fibrosis ในการน้ี FDA มีขอ้แนะน าส าหรับบุคลากรทางการแพทยด์งัน้ี 
  ประเมินการท างานของไตจากผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการ
ท างานของไตลดลงชนิดเร้ือรัง 
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  หลีกเล่ียงการใช ้GBCAs ในผูป่้วยท่ีสงสัยหรือทราบวา่มีความผิดปกติของการขจดัยาออกจาก
ร่างกาย ยกเวน้การท า imaging มีความจ าเป็นและไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
  ติดตามสัญญาณและอาการแสดงของ NSF ถา้มีการใช ้GBCA ในผูป่้วยท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีไต 
ทั้งโดยเฉียบพลนัหรือเร้ือรังและเป็นโรคไตรุนแรง 
  ใช ้GBCA ไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น ระหวา่งการท า imaging session   

Ref : http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm225286.htm  

3. FDA approves new drug for gout 
 U.S.FDA อนุมติัยา Krystexxa (pegloticase) เพื่อใชรั้กษาอาการปวดจากโรคเกาท์ในผูใ้หญ่ท่ีไม่
สนองต่อการรักษาแบบเก่า โรคเกาท์เกิดจากร่างกายมีกรดยูริคมากเกินและสะสมตามขอ้ต่อหรือเน้ือเยื่อของ
ร่างกายก่อให้เ กิดอาการบวมแดง ปวดร้อน และแข็งตึงบริเวณข้อต่อ โรคน้ีจะสัมพันธ์กับโรคอ้วน 
คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมักเกิดกับผูช้าย สตรีวยัหมดประจ าเดือน และผูป่้วย              
โรคไต 
 ยารักษาโรคเกาท์ชนิด Conventional  เช่น ยากลุ่ม xanthine oxidase inhibitors Zyloprim 
(allopurinol) และ Uloric (febuxostat) ออกฤทธ์ิโดยการลดปริมาณกรดยริูคในกระแสเลือด แต่ยาตวัใหม่ คือ 
Krystexxa เป็นเอ็นไซมท่ี์ออกฤทธ์ิท าให้ยริูคลดต ่าลงโดยการเมตาโบไลตใ์ห้เป็นสารเคมีท่ีไม่เป็นอนัตรายและ
ขบัออกทางปัสสาวะ ยาน้ีมีวธีิใชคื้อใหท้าง intravenous infusion ทุก 2 สัปดาห์  
 ผลการทดลองทางคลินิกพบมีผูไ้ดรั้บยาน้ี 1 ในทุก 4 ราย เกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง แพทยค์วรให้
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และยาแอนต้ีฮีสตามีน แก่ผูป่้วยก่อนให้ยาเพื่อลดความเส่ียงจากปฏิกิริยาแพท่ี้อาจเกิดข้ึน 
อาการอ่ืนๆท่ีพบ เช่น คล่ืนไส้ บวมบริเวณท่ีฉีดยา ระคายเคืองทางเดินหายใจ ทอ้งผูก ปวดแน่นหน้าอก และ
อาเจียน นอกจากน้ีแพทยค์วรระมดัระวงัเม่ือให้ยาแก่ผูป่้วยท่ีเป็น congestive heart failure เน่ืองจากยงัไม่มี
การศึกษาผลการใชย้ากบัผูป่้วยกลุ่มน้ี  
 ยาน้ีไดรั้บอนุมติัโดยมีเง่ือนไขวา่ บริษทัตอ้งมีการประเมินความเส่ียงและมีกลยุทธ์ในการลดความ
เส่ียง (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) ท่ีประกอบดว้ยการจดัท าค าแนะน าการใชย้าแก่ผูป่้วย และส่ือ
ต่างๆส าหรับบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อส่ือสารความเส่ียงของ severe infusion และ allergic reaction  เพื่อบอก
ถึงความเส่ียงอยา่งรุนแรง ของการใหย้าแบบ infusion และปฏิกิริยาแพท่ี้เกิดข้ึน  
(Krystexxa ผลิตโดย Savient Pharmaceuticals Inc. of East Brunswick, N.J.) 

Ref :  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm225810.htm 
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4. FDA reviewing preliminary safety information on Actos (pioglitazone) 
 The U.S.FDA แจง้วา่ไดเ้ร่ิมศึกษาความปลอดภยัของยา Actos (pioglitazone) ซ่ึงเป็นยาท่ีใชรั้กษา
โรคเบาหวาน ภายหลงัไดรั้บผลเบ้ืองตน้จากการศึกษาท่ีออกแบบเป็นการสังเกตการณ์ในระยะเวลายาวนาน เพื่อ
ประเมินถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงของการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer) และการใช้
ยาดงักล่าว 
 ผลการศึกษาเบ้ืองตน้เป็นขอ้มูลท่ีด าเนินการในระยะเวลา 5 ปี (การศึกษาแบบสังเกตการณ์เป็นเวลา
10 ปี ซ่ึงด าเนินการโดยผูผ้ลิตยาคือ Takeda Pharmaceuticals North America Inc., San Diego) ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาเบ้ืองตน้ทั้งหลายน้ีไม่แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
และผูท่ี้ไดรั้บยา Actos อยา่งไรก็ตามมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนต่ออาการดงักล่าวในผูป่้วยซ่ึงไดรั้บยาในเป็นเวลานาน
ท่ีสุดและในผูท่ี้มีขนาดสะสมยาในร่างกายสูงท่ีสุด ขณะน้ีการทบทวนขอ้มูลโดย FDA ยงัด าเนินต่อไปโดยยงั
ไม่ไดส้รุปวา่ Actos จะท าใหเ้พิ่มความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ 
 Actos เป็นยาท่ีใชค้วบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดส าหรับผูป่้วยท่ีเป็นเบาหวาน type 2 จดัอยูใ่นกลุ่ม 
peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonists และมียาอีกเพียงตวัเดียวในกลุ่มเดียวกนัน้ีคือ 
Avandia (rosiglitazone) ขณะน้ี US.FDA ยงัไม่มีขอ้มูลดา้นคลินิกท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยท่ีไดรั้บ
ยา Avandia และการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ 
 ผูป่้วยควรปรึกษาบุคลากรด้านสาธารณสุขถ้ามีข้อกังวลเก่ียวกบัยา Actos แต่ไม่ควรหยุด
รับประทานยาเวน้แต่จะถูกแจง้ใหห้ยดุยาโดยเจา้หนา้ท่ี  

Ref :  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm226244.htm 

5. FDA significantly restricts access to the diabetes drug Avandia 
Makes regulatory decisions on RECORD and TIDE trials 
 The U.S.FDA ประกาศจ ากดัการใชย้า Avandia (rosiglitazone) ให้ใชไ้ดเ้ฉพาะผูป่้วยโรคเบาหวาน 
Type 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมโรคได้ด้วยการรักษาอย่างอ่ืน เน่ืองจากมีขอ้มูลบ่งช้ีว่ายาเพิ่มความเส่ียงของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงคต่์อระบบหวัใจและหลอดเลือด เช่น heart attack and stroke  
 Rosiglitazone ยงัเป็นยาในต ารับยาสูตรผสมร่วมกบัยารักษาเบาหวานอ่ืนๆ เช่น ผสมกบั metformin 
ภายใตช่ื้อการคา้ Avandamet หรือ ผสมกบั glimepiride ภายใตช่ื้อการคา้ Avandaryl Avandia เป็นยาท่ีผลิตโดย
บริษทั GlaxoSmithKline (GSK) จดัอยูใ่นกลุ่มยา  thiazolidinediones หรือ TZDs เป็นยาท่ีให้ใช้ควบคู่กบัการ
ออกก าลงักายและควบคุมอาหารเพื่อควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดส าหรับผูป่้วยเบาหวาน Type 2 
 FDA ก าหนดให้ GSK จดัท าแผนจ ากดัการใช ้Avandia (a restrict access program) ภายใตก้ลยุทธ์
การประเมินและลดความเส่ียง( risk evaluation and mitigation strategy, or REMS) โดย Avandia จะยงัคงใชไ้ด้
กบัผูป่้วยรายใหม่เฉพาะผูท่ี้ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดหรือการรักษาแบบอ่ืนและไม่สามารถใชย้า



 4 

ในกลุ่มเดียวกนัอีกตวัหน่ึงคือ Actos (pioglitazone) ได ้ ผูท่ี้ก าลงัใชย้า Avandia ท่ีไดรั้บประโยชน์จากยายงัคง
สามารถใชย้าต่อไปได ้แพทยค์วรใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยเพื่อเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากยาและความปลอดภยัท่ีมีผล
ต่อระบบหลอดเลือดและหวัใจ  
 U.S.FDA ไดส้ั่งให้ GSK จดัประชุมกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์อิสระเพื่อทบทวนประเด็นส าคญัของ
การศึกษาทดลองทางคลินิกของบริษทัท่ีรู้จกักนัในนาม RECORD ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความปลอดภยั
ด้านระบบหลอดเลือดหัวใจของยา Avandia กับยารักษาโรคเบาหวานท่ีเป็นมาตรฐาน โดยต้องการให้
นกัวิทยาศาสตร์อิสระกลุ่มน้ีท าความกระจ่างเพิ่มข้ึนจากขอ้มูลท่ีพบ เน่ืองจากในช่วงท่ีมีการทบทวนขอ้มูลของ
การศึกษา the RECORD มีขอ้ครหาเก่ียวกบัความอคติในการระบุถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์างระบบหลอด
เลือดหวัใจดงักล่าว นอกจากน้ี FDA ให้ยุติการศึกษาทางคลินิกของ GSK ท่ีช่ือ TIDE และยกเลิกการก าหนดวนั
เสร็จสมบูรณ์ของการศึกษาทั้งหมด ทั้งน้ี FDA อาจมีมาตรการใหม่หลงัจากการทบทวนขอ้มูลการศึกษา 
RECORD โดยนกัวทิยาศาสตร์อิสระเสร็จสมบูรณ์  

Ref :  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm226975.htm 

6. European Medicines Agency recommends suspension of Avandia, Avandamet and 
Avaglim Anti-diabetes medication to be taken off the market  
  EMEA เสนอให้ระงบัการจ าหน่ายยารักษาโรคเบาหวานท่ีมี rosiglitazone เป็นส่วนประกอบ ยา
ดงักล่าวภายใตช่ื้อการคา้เช่น Avandia, Avandamet และ Avaglim ยาเหล่าน้ีจะไม่มีการจ าหน่ายในยโุรปภายใน 
2-3 เดือนขา้งหนา้ ผูป่้วยท่ีก าลงัใชย้าดงักล่าวน้ีควรปรึกษาแพทยก์บัทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมในการรักษา 
  CHMP (Committee for Medicinal Products for Human use) ไดเ้ร่ิมศึกษาทบทวนขอ้มูลยา 
rosiglitazone ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2010 ในประเด็นเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีมีต่อระบบหลอดเลือดหวัใจ 
และเม่ือเร็วๆ น้ี มีขอ้มูลสนบัสนุนเพิ่มเติมวา่ยาเพิ่มความเส่ียงต่อระบบเหลอดเลือดหวัใจ ซ่ึงคณะกรรมการ
สรุปวา่ยามีความเส่ียงมากกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรักษา และแนะน าให้ระงบัการจ าหน่ายในทอ้งตลาด  
  ทั้งน้ี ขอ้แนะน าของคณะกรรมการไดถู้กส่งไปยงั the European Commission เพื่อการรับรองและมี
ผลทางกฎหมายต่อไป 

Ref :  European Medicines Agency recommends suspension of Avandia, Avandamet and Avaglim 
 


