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1.   Licorice Abuse: Time to send a warning message 
ผลการวิจัยเรื่อง Licorice Abuse : Time to Send a Warning Message  

จากผลการวิจยัซ่ึงตีพิมพในวารสารวิชาการ Therapeutic Advances in Endocrinology and 
Metabolism (2012 : 3 (40 : 125 - 138)  เรื่อง Licorice Abuse : Time to Send a Warning Message (Abstract) 
สรุปไดวา Licorice extract ซ่ึงเปนสารใหความหวานที่ US FDA อนุมัติใหเปน food supplement น้ันอาจมี
ผลทําใหเกิดภาวะ type 2 with a resultant cortisol – induced mineralocorticoid effect ถารับประทานใน
ปริมาณที่มากเกินควร โดยภาวะ cortisol – induced  mineralocorticoid effect น้ี อาจทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ
ระดับแคลเซียมและลดระดับของโปตัสเซียมในรางกายได จากการทบทวนการศึกษาทีเ่กี่ยวของพบวา 
ปริมาณการบริโภค licorice ยังพบการศึกษาคอนขางนอย และแมวายังไมพบอาการขางเคียงที่รายแรง แตผล
การทบทวนนี้เปนสัญญาณเตือนของการบริโภค licorice ซ่ึงผสมอยูทั้งในอาหาร, ยา และสมุนไพรตางๆ 
และมีแนวโนมของการไดรับเกินปริมาณที่จําเปน โดยเฉพาะ US FDA ควรเร่ิมตนการควบคุมปริมาณการ
บริโภค รวมทัง้ควบคุมการเผยแพรโฆษณาตามสื่อตางๆ ถึงการบริโภค Licorice  เกินจําเปน เพ่ือปองกันการ
เกิดความเปนพิษจาก licorice 
 
2. Stryker Instruments Neptune 1 Silver and Neptune 2 Ultra Waste Management System: Safety 
Communication- Reports of serious tissue damage 
 US FDA ไดรับรายงานการเกิดภาวะ serious injury จํานวน 1 รายงาน และรายงานการเสียชีวิต 
จํานวน 1 รายงาน ซ่ึงมีความสัมพันธกับการใช Stryker Instruments Neptune 1 Silver and Neptune 2 Ultra 
Waste Management System ในการผาตดัที่ผิดวิธี   ซ่ึงรายละเอียดในการใชไมไดระบุในเอกสารแนะนํา
เครื่องมือน้ี ทําใหเกิดการใชที่ไมถูกตองและเกิดอันตราย Stryker Instruments Neptune 1 Silver and 
Neptune 2 Ultra Waste Management System (Neptune 1 Silver and Neptune 2 Ultra) เปนอุปกรณ ที่ใช 
suction ในหองผาตัดแบบ high-flow ,high-suction vacuum เพ่ือขจัดของเหลว/ของเสียจากการผาตัด โดยใช
ผานระบบ waste collection canisters device docking station US FDA แจงเตือนแพทยและบุคลากรทางการ
แพทยวาควรพิจารณา risk/benefit ในการใช Stryker Instruments Neptune 1 Silver and Neptune 2 Ultra 
Waste Management System   โดยใชเมื่อไมมีอุปกรณอื่นทดแทน   เพราะอาจจะทาํใหการเกิดภาวะ tissue 
damage (hemorrhage, soft tissue , muscle and vital organ damage) ซ่ึงเปนอันตรายถึงชีวิต 

อางอิงจาก http://www.fda.gov:accessed8/october/2012  
 
 



 
3. New England Compounding Center (NECC) Potentially Contaminated Medication : Fungal 
Meningitis Outbreak   

 ตามที่ US. Center of Disease Control (US CDC) และ US FDA ไดแจงเตือนใหหยุดใชยา 
Methylprednisolone acetate ซ่ึงผลิตโดย New England Compounding Center (NECC) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2555   เน่ืองจากมีรายงาน Outbreak ของการเกิดภาวะ Fungal Meningitis น้ัน มีรายงานความคืบหนา
เพ่ิมเติมดังน้ี 
 1. รายงาน Outbreak การเกิด Fungal Meningitis ท่ีพบขณะนี้มีจํานวนทั้งหมด 35 ราย มี
รายงานการเสียชีวิต 5 ราย 
 2. US FDA และ CDC กําลังทําการสืบสวนหาสาเหตุโดยกําลังตรวจสอบสถานที่ผลิตในรัฐ 
Massachusetts ซ่ึงขณะนี้ยังไมมีรายงานการสืบสวน/ขอสรุปทั้งหมด 
 3. US FDA แนะนําไมใหใชผลิตภัณฑซึ่งผลิตจาก NECC ท้ังหมด โดยผลิตภัณฑที่ recall จาก 
NECC ตามเอกสารแนบ 
ขอมูลยา Methylprednisolone acetate ในประเทศไทยสรุปไดดังน้ี 
 1. ยา Methylprednisolone acetate ขนาด 80 mg/ml ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยชื่อการคา 
Depo-medrol เลขทะเบียน 1C 103/26 นําเขาโดยบริษัท Pfizer (ประเทศไทย) จํากัด 
 2. ขอมูลรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคของประเทศไทยจากศูนยเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเปนระบบการรายงานแบบ 
spontaneous reporting system พบรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา Methylprednisolone acetate 
ทั้งหมด 61 รายการ (ขอมูลจนถึงป 2554) โดยไมพบภาวะ Fungal Meningitis 
 3. ขอมูลจาก CCIS Micromedex ยา Methylprednisolone พบรายงานการเกิดอาการไมพึง
ประสงคในระบบตางๆ โดยอาการไมพึงประสงคที่รายแรงพบในระบบ cardiovascular, endocrine 
musculoskeletal, neurologic, ophthalmic  และ respiratory system โดยไมพบภาวะ fungal meningitis  
เอกสารอางอิง 

1. www.fda.gov 
2. ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3. www.CCISMicromedex.com 

 
4.  HRT reduces risk of heart attack, study suggests 

 BBC News รายงานวาผลการศึกษาลาสุดซ่ึงตีพิมพในวารสาร BMJ กลาววาการใชยาในกลุม 
Hormone Replacement Therapy (HRT) สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด heart problems โดยสามารถลด



อันตรายจากภาวะ heart failure, heart attack และไมพบปจจัยเส่ียงของการเกิดมะเร็ง  ภาวะ deep vein 
thrombosis และ stroke หากใชยาในระยะสั้น (short term) ไมเกิน 5 ป  อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ยังคง
ตองการขอมูลอางอิงอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันวาการใช HRT ไมทําใหเกิดมะเร็ง เน่ืองจากการศึกษาดังกลาวมี
ขนาดเล็ก ท้ังน้ี Dr. Claire Knight จากสถาบัน Cancer Research ประเทศอังกฤษ แนะนําวาผูปวยที่ใช HRT 
ควรปรึกษาแพทยเปนระยะเพ่ือพิจารณาถึง risk/benefit   โดยเฉพาะผูท่ีใชยาน้ีในระยะเวลามากกวา 5 ป   
นอกจากนี้ควรมีการจัดทํา guidelines ในการสั่งจายยาในกลุม HRT ที่เปนมาตรฐาน โดย the National 
Institute for Health and Clinical Evidence  

อางอิงจาก http://www.bbc.or.uk:accessed 11/October/2012  

 
5. CDC Responds to Multistate Fungal Meningitis Outbreak 

  ตามที่มีรายงานการเกิด Meningitis Outbreak จากการใชยา methylprednisdone acetate 
injection ซ่ึงผลิตจาก NECC รัฐ Massachusetts  สหรัฐอเมริกา ทําใหมีผูเสียชีวิต 9 ราย น้ัน The Center for 
Disease Control and Prevention (CDC) และ US FDA รายงานการสืบสวน Outbreak Meningitis ลาสุดวา
จากการสืบสวนพบผูปวยซ่ึงมีภาวะ peripheral joint infection (บริเวณเขา, หัวไหล และศอก) ซ่ึงมีอาการ
ปวยที่นาสงสัยวาจะเกิดภาวะ meningitis  CDC แนะนําใหเฝาระวังเหตุการณเหลาน้ี แมวาจะมีโอกาสต่ําใน
การเกิดภาวะ  meningitis  CDC ไดจัดทําแนวทางและคําแนะนําในกรณีพบอาการ meningitis ซ่ึงสามารถ 
download ไดจาก website  

อางอิงจาก WWW.CDC.GOV 
 
 


