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1. Ondansetron (Zofran) 32 mg, Single Intravenous (IV) Dose: Updated 
Safety Communication – Product Removal due to Potential For Serious Cardiac 
Risks 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ว่า ยา 
ondansetron ชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดคร้ังเดียว (single intravenous) ขนาด 32 มิลลิกรัม ที่มีข้อบ่งใช้
สําหรับป้องกันคลื่นไส้ อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบําบัด จะไม่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดอีกต่อไป 
เน่ืองจากมีผลอาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อหัวใจที่ร้ายแรง ทําให้ QT interval ยาวนานขึ้น อาจเกิด 
Torsades de Pointes และอาจทําให้เสียชีวิตได้  

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่ายา ondansetron ชนิดฉีดขนาด 32 
มิลลิกรัมจะถูกนําออกจากท้องตลาดหมดในต้นปี 2013 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนยา 
เน่ืองจากขนาดยา 32 มิลลิกรัมมีจําหน่ายในปริมาณเพียงเล็กน้อยในท้องตลาดปัจจุบัน นอกจากน้ี
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแนะนําการใช้ยา ondansetron ว่าควรใช้ยาขนาด 0.15 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ทุก  4 ช่ัวโมง จํานวน 3 ครั้ง ทั้งน้ียา ondsansetron ชนิดรับประทานยังคงมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบําบัด และในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแนะนํายาฉีดชนิดอ่ืนที่
ฉีดเข้าเส้นคร้ังเดียวที่ใช้เป็นทางเลือกแทนยา ondansetron 

ยา ondansetron เป็นยาในกลุ่ม 5-HT3 receptor antagonists ใช้ป้องกันอาการคลื่นไส้
และอาเจียนจากการได้รับยาเคมีบําบัด การฉายรังสีและการผ่าตัด สําหรับประเทศไทย ยา 
ondansetron ชนิดฉีดที่ได้รับอนุมัติทะเบียนมีจํานวน 11 ตํารับ ได้แก่ Zetron® 2 mg (1A 5/42 NG), 
Onsia® 2 mg (1A 17/42NG), Ondran® 2 mg (1A 26/54 NG), Ondavell® 4 mg (1C 3/52 NG, 
1C 27/54 NG), Ondavell® 8 mg (1C 4/52 NG, 1C 26/54 NG), Emistop® (1C 55/53 NG), 
Zofran® (1C 95/46 N, 1C 126/53 N) และ Ondansetron injection USP® 2 mg (1C 4/54 NG)   

 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่ายา ondansetron มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 
6,790 ฉบับ โดยพบ heart block 7 ฉบับ, Torsade de pointes 40 ฉบับ และ QT prolonged 62 
ฉบับ  ในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai 
VigiBase) พบว่ายา ondansetron มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด 103 ฉบับ โดยไม่พบเหตุการณ์
เก่ียวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยออกจดหมายข่าวเพื่อแจ้งเตือนบุคลากรทางการ
แพทย์ถึงความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว และบริษัทแกล็กโซ สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด ผู้รับอนุญาตนําสั่งฯ 
ตํารับยา Zofran injection (ondansetron) ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารกํากับยาและแจ้งบุคลากร
ทางการแพทย์ในประเด็นดังกล่าวแล้วเช่นกัน  
เอกสารอ้างอิง 
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1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProdu
cts/ucm330772.htm 

2. จดหมายข่าวเร่ือง ความเสี่ยงในการเกิด Torsades de Pointes ของยา Ondansetron 
injection ฉบับที่ 3/2555 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

 
๒. Heparin: Drug Safety Communication - Important change to heparin 

container labels to clearly state the total drug strength 
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่

เกี่ยวข้องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงฉลากยา heparin ซึ่งเป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด โดยจะขอ
ความร่วมมือให้บริษัทผู้ผลิต Heparin Lock Flush Solution เปลี่ยนแปลงฉลากยาของ heparin โดยให้
แสดงความแรงอย่างชัดเจนของยา heparin ต่อ 1 มิลลิลิตรบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือลดข้ันตอนการคํานวณ
ปริมาณทั้งหมดของยา heparin ในบรรจุภัณฑ์ที่มากกว่า 1 มิลลิลิตร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
คํานวณผิดพลาดและความเคลื่อนทางยา 

US.FDA ได้แนะนําว่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition period) ก่อนและหลังวันบังคับใช้ใน 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากยาเดิมและที่ปรับปรุงใหม่ในท้องตลาด เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา ผู้ใช้ควรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากยาเดิมให้หมดก่อนที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากยาใหม่ 
เอกสารอ้างอิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedic
alProducts/ucm331168.htm 

 
3. Qualitest Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen Tablets 10 

mg/500 mg: Recall - Potential for Oversized Tablets 
 บริษัท Qualitest ออกประกาศเรียกคืนยาทั่วประเทศอย่างสมัครใจจํานวน 101 รุ่นการ
ผลิต ของยา hydrocodone bitratrate and acetaminophen ขนาด 10 มิลลิกรัม/500 มิลลิกรัม 
เน่ืองจากมีปริมาณ acetaminophen ที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคได้รับยา acetaminophen เกิน
ความจําเป็นและเป็นพิษต่อตับได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ acetaminophen จากที่อ่ืน ผู้ป่วยที่มีการ
ทํางานของตับบกพร่อง หรือผู้ที่บริโภคเคร่ืองด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล์มากกว่า 3 แก้วต่อวัน และการบริโภค 
hydrocodone ที่มากเกินไป อาจทําให้เพ่ิมความรุนแรงหรือความถ่ีของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ง่วง
นอนหรือกดการหายใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทํางานของตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง ผู้ที่ได้รับ
ยาที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน เช่น ยาคลายเครียด 
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ยา hydrocodone bitartrate and acetaminophen เป็นยาบรรเทาอาการปวดชนิดปาน
กลางถึงรุนแรง มีการเรียกคืนยาที่ถูกจําหน่ายในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 – 19 พฤศจิกายน 2555 
จากผู้จัดจําหน่ายและร้านขายปลีกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในรุ่นการผลิตและจํานวนดังน้ี 

NDC Number Bottle Count 

0603-3888-16 30 
0603-3888-20 60 

0603-3888-02 90 

0603-3888-21 100 

0603-3888-22 120 

0603-3888-26 150 

0603-3888-04 180 

0603-3888-28 500 

0603-3888-32 1000 

ผู้บริโภคท่ีไม่มั่นใจว่าจะได้รับยารุ่นดังกล่าวหรือมีความกังวลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควร
ปรึกษาร้านขายยาที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกรและผู้ขายส่งควรตรวจสอบสินค้าคง
คลังและปฏิบัติตามคําแนะนําในการคืนสินค้า 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm331218.htm 
2. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMe

dicalProducts/ucm331224.htm 
 

4. Protandim by LifeVantage Corporation: Recall - Possible Metal Fragments 
in Product 

บริษัท LifeVantage ประกาศเรียกคืน Protandim ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nrf2 
Synergizer อย่างสมัครใจเน่ืองจากอาจพบเศษโลหะในผลิตภัณฑ์ โดยเศษโลหะดังกล่าวถูกพบในขมิ้น
สกัด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Protandim ที่ซื้อจากผู้จัดจําหน่ายที่สาม  

ผลิตภัณฑ์ Protandim ถูกบรรจุจํานวน 30 เม็ดในขวดทรงกระบอกสีฟ้าได้ถูกจําหน่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีการเรียกคืนใน
รุ่นการผลิต ดังน้ี  

Lot# Expiration   Date 

12-0258 7/2/2015 
12-0259 7/3/2015 
12-0292 7/9/2015 
12-0294 7/11/2015 
12-0295 7/12/2015 
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12-0304 7/18/2015 
12-0306 8/16/2015 
12-0307 8/17/2015 
12-0373 8/21/2015 
12-0382 9/21/2015 

ผู้บริโภคท่ีได้รับ Protandim ในรุ่นการผลิตดังกล่าวควรหยุดใช้ โดยบริษัท ฯ จะช่วยเหลือ
อย่างทันทีต่อผู้บริโภคท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMe
dicalProducts/ucm331323.htm 

2. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm331258.htm 
 

5. Safety Labeling Changes includes 30 products with revisions to 
Prescribing Information  

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงคําเตือนเก่ียวกับ
ความปลอดภัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการสั่งจ่ายยา ซึ่งมีรายละเอียดของยาและการเปลี่ยนแปลงคําเตือน ดังน้ี 

(1) ยาที่มีผลต่อระบบ Renin-Angiotensin ได้แก่ยา amlodipine/valsartan, 
amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide และ telmisartan/amlodipine  มีการเพ่ิมคํา
เตือนในหัวข้อ  

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับ aliskiren ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน (ดูในข้อควร
ระวังและการเกิดอันตรกิริยา) 
 ข้อควรระวังและการเกิดอันตรกิริยา : การให้ยาที่มีผลยับย้ังระบบ rennin-angiotensin ร่วมกัน 
(angiotensin receptor blockers, ACEI และ aliskiren) มีผลเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิต
ตํ่า ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง และเปลี่ยนแปลงการทํางานหน้าที่ของไต (รวมถึงการเกิดไตวาย
เฉียบพลัน) เมื่อเทียบการให้ยาที่มีผลยับยังระบบ rennin-angiotensin เพียงชนิดเดียว ควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิดของความดันโลหิต การทํางานหน้าที่ของไต อิเล็กโตรไลท์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาร่วมกับยาอื่นที่มีผล
ต่อระบบ rennin-angiotensin ไม่ควรให้ยาดังกล่าวร่วมกับ aliskiren ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลีกเลี่ยง
การใช้ร่วมกับ aliskiren ในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตบกพร่อง (อัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 
มิลลิลิตรต่อนาที) 

(2) ยา tricyclic antidepressants กลุ่ม dibenzazepine ได้แก่ยา trazodone HCl, 
fluvoxamine, clomipramine, nortriptyline HCl, imipramine pamoate มีการเปลี่ยนแปลง
คําเตือนในหัวข้อ  
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ข้อห้ามใช้ : ห้ามให้ยา trazodone HCl, fluvoxamine, clomipramine, nortriptyline HCl, 
imipramine pamoate ร่วมกับ linezolid หรือ methylene blue ชนิดฉีด เน่ืองจากเพ่ิมความเสี่ยง
ของการเกิด serotonin syndrome 

ข้อควรระวัง :  
มีรายงานการเกิด serotonin syndrome ที่มีผลอาจทําให้เสียชีวิตเมื่อให้ยาที่มีการ

ทําลาย serotonin ได้ไม่ดี (โดยเฉพาะยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors : MAOIs  เช่น 
linezolid และ methylene blue ชนิดฉีด 

  ห้ามใช้ยากลุ่ม dibenzazepine ร่วมกับยากลุ่ม MAOIs ในการรักษาความผิดปกติทาง
จิต ไม่ควรเริ่มให้ยากลุ่ม dibenzazepine ดังกล่าวในขณะที่ได้รับยากลุ่ม MAOIs เช่น linezolid หรือ 
methylene blue ชนิดฉีด 

(3) ยา norpramine (desipramine hydrochloride) tablets มีการเปลี่ยนแปลงคํา
เตือนในหัวข้อ 

ข้อห้ามใช้ :  ห้ามใช้ยา norpramine ร่วมกับยากลุ่ม MAOIs เช่น linezolid หรือ methylene 
blue ชนิดฉีด เน่ืองจากเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิด serotonin syndrome 

คําเตือน : มีรายงานการเกิด serotonin syndrome ที่มีผลอาจทําให้เสียชีวิตเมื่อให้ยากลุ่ม 
serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) และกลุ่ม SSRIs เช่น norpramine 
โดยเฉพาะเม่ือให้ร่วมกับยา serotonergic อ่ืน ๆ (กลุ่ม triptans, tricyclic antidepressants, 
fentanyl, lithium, tramadol, tryptophan, buspirone และ St. John’s Wort) และยาที่มีการ
ทําลาย serotonin ได้ไม่ดี (โดยเฉพาะยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors : MAOIs  เช่น 
linezolid และ methylene blue ชนิดฉีด 

(4) ยา Victrelis (boceprevir) capsules มีการเปลี่ยนแปลงคําเตือนในหัวข้อ 
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ทีมีประวัติการแพ้ boceprevir 
คําเตือนและข้อควรระวัง : ควรมีการเฝ้าระวังการเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงชนิดเฉียบพลัน

เมื่อมีการให้ยา boceprevir ร่วมกับ peginterferon alfa และ ribavirin หากเกิดอาการดังกล่าว ควร
หยุดการใช้ยาร่วมกันและทําการรักษาอย่างเหมาะสมทันที 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : post marketing experience มีรายงานการเกิดความผิดปกติต่อ
ระบบผิวหนังและเน้ือเย่ือ เช่น angioedema และ urticaria 

การให้คําแนะนําผู้ป่วย : ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลว่ามีการเฝ้าระวังการเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่าง
รุนแรงชนิดเฉียบพลันเมื่อมีการให้ยา boceprevir ร่วมกับ peginterferon alfa และ ribavirin 

(5) Acuvail (ketorolac tromethamine ophthalamic solution) 0.45% มีการ
เปลี่ยนแปลงคาํเตือนในหัวข้อ 

คําเตือนและข้อควรระวัง : มีรายงานการเกิดหลอดลมหดตัว หรือทําให้หอบหืดเป็นรุนแรงมาก
ขึ้นเมื่อให้ยาketorolac tromethamine ophthalamic solution ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ 
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(๖) Cimzia (certolizumab pegol) lyophilized powder or solution for 
subcutaneous use มีการเปลี่ยนแปลงคาํเตือนในหัวข้อ 

คําเตือนและข้อควรระวัง : Malignancies ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการแนะนําการตรวจผิวหนัง 
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : post marketing experience หัวข้อ immune system disorders 
เกิด sorcoidosis 

(7) Cytotec (misoprostol) tablets มีการเปลี่ยนแปลงคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือน : สําหรับใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่าน้ัน ยา miroprostol ไม่ได้รับอนุมัติข้อบ่งใช้
สําหรับเปิดปากมดลูกให้พร้อมสําหรับคลอด เหน่ียวนําการคลอด หรือรักษาภาวะเลือดออกหลังคลอด
ชนิดรุนแรง   
 ข้อควรระวัง : labor and delivery ควรติดตามการบีบตัวของมดลูกและทารกในครรภ์โดย
บุคลากรที่ได้รับการอบรมทางสูตินารีเวชในโรงพยาบาล และการใช้ misoprostol นอกเหนือข้อบ่งใช้ที่
ได้รับอนุมัติอาจทําให้เกิดข้ีเทา การถ่ายขี้เทาออกมาในนํ้าคร่ํา หรือการผ่าคลอด มีรายงานการเกิดอาการ
ช็อคและเสียชีวิตของมารดา และอัตราการเต้นของหัวใจช้าและเสียชีวิตในทารก  
 (8) Effient (prasugrel hydrochloride) 5 mg and 10 mg tablets  มีการเปลี่ยนแปลง
คําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : general risk of bleeding มแีนวโน้มการเกิดเลือดออกในผู้ป่วยที่มี
การทํางานของไตบกพร่องชนิดปานกลางถึงรุนแรง 
 (9) Hepsera (adefovir dipivoxil) tablets มีการเปลี่ยนแปลงคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง :  coadministration with other products ไม่ควรให ้adefovir 
dipivoxil ร่วมกับยา stribild (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil 
fumarate) 
 ข้อมูลผู้ป่วย : ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําว่าไม่ควรใช้ยา adefovir dipivoxil ร่วมกับ stribild 
 (10) Norvir (ritonavir) capsules มีการเปลี่ยนแปลงคาํเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : drug interaction ยา ritonavir มีอันตรกิรยิาร่วมกับยา avanafil, 
budesonide, raltegravir และ rivaroxaban 
 การให้คําแนะนําผู้ป่วย : ผู้ป่วยที่กําลังใช้ยา rivaroxaban, budesonide หรือ avanafil ให้แจ้ง
แพทย์ก่อนได้รับยา ritonavir  
 (11) PerioChip (chlorhexidine gluconate) มีการเปลี่ยนแปลงคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือน : มีรายงานหลังจําหน่ายเกิด anaphylaxis หลังจาการใช้ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มี
ส่วนผสมของ chlorhexidine 
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 (12) Pradaxa (dabigatran etexilate mesylate) capsules มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : 

risk of bleeding การล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมสามารถขจัดยา dabigatran ได้ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลสนับสนุนทางคลินิกของการใช้เคร่ืองไตเทียมเพื่อรักษาภาวะเลือดออกยังมีจํากัด 
  patients with prosthetic heart valves ไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของ dabigatran ในผู้ป่วยที่ใสล่ิ้นหัวใจเทียม ดังน้ัน จึงไม่แนะนําให้ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับยา 
dabigatran 
 (13) Samsca (tolvaptan) tablets มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : มีรายงานว่า osmotic demyelination syndrome สัมพันธ์กับการ
ให้ยา tolvaptan 
 อันตรกิริยา : tolvaptane (V2 receptor agonist) เกิดอันตรกิริยากับ desmopressin (V2 
agonist activity) ไม่ควรให้ยาดังกล่าวร่วมกัน 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : postmarketing experience  มีการกําหนดการติดตามเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ภายหลังออกตลาดของ tolvaptan นอกจากน้ีมีรายงานการเกิด osmotic demyelination 
syndrome และ hypernatremia  
 การขจัดนํ้าออกจากร่างกายมากเกินไปทําให้เพ่ิมความเข้มข้น osmolality และโซเดียมในเลือด 
ผู้ป่วยทุกรายโดยเฉพาะผู้ที่มีระดับโซเดียมปกติควรได้รับการติดตามให้ระดับโซเดียมอยู่ในช่วงปกติใน
ระหว่างการได้รับยา tolvaptan กรณีที่พบ hypernatremia ควรลดขนาดยาหรือหยุดการให้ยา 
tolvaptan ร่วมกับการให้นํ้า 
 การศึกษาการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีระดับโซเดียมตํ่า พบ hypernatremia ในผู้ป่วยที่
ได้รับยา tolvaptan ร้อยละ 0.7 เปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอก ร้อยละ 0.6 และการวิเคราะห์ค่าทาง
ห้องปฏิบัติการพบอุบัติการณ์ hypernatremia ในผู้ป่วยที่ได้รับ tolvaptan ร้อยละ 1.7 เปรียบเทียบกับ
ผู้ที่ได้รับยาหลอกร้อยละ 0.8 
 (14) Uloric (febuxostat tablets) มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : hepatic effects มีรายงานภายหลังออกตลาดเกิดตับวายที่ทําให้
เสียชีวิตและไม่เสียชีวิตภายหลังได้รับยา febuxostat แต่อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวยังขาดข้อมูลที่
สําคัญในการประเมินสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ ในระหว่างการศึกษาชนิดควบคุมแบบสุ่ม พบค่าเอ็นไซม์ตับ
เพ่ิมมากว่า 3 เท่าของค่าปกติ จึงควรตรวจการทํางานของตับ (AST, ALT, alkaline phosphatase และ 
total bilirubin) ก่อนเริ่มให้ยา febuxostat  ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจการทํางานของตับทันทีที่มีอาการ
แสดงของตับที่ได้รับอันตราย เช่น ปวดเมื่อย เบ่ืออาหาร อึดอัดท้องช่วงด้านบนขวา ปัสสาวะมีสีเข้ม ดี
ซ่าน และถ้าค่า ALT มากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ ควรหยุดยา febuxostat และหาสาเหตุของอาการ
ดังกล่าว ผู้ป่วยที่มีค่า ALT มากกว่า 3 เท่าของค่าปกติ และ total bilirubin มากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ 
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 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : post-marketing experience ความผิดปกติต่อตับและนํ้าดี ตับวาย 
(เสียชีวิตในบางราย) ดีซ่าน ค่าการทํางานของตับผิดปกติอย่างรุนแรง ตับทํางานผิดปกติ 
 (15) Votrient (Pazopanib) tablest มกีารเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : increased toxicity in developing organs ยังไม่มีการศึกษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของ pazopanib ในผู้ป่วยเด็ก ยา pazopanib ไม่มีข้อบ่งใช้สําหรับเด็ก ตาม
กลไกการออกฤทธ์ิของยา pazopanib อาจมีผลรุนแรงต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะและพัฒนาการใน
ช่วงแรกของเด็กหลังคลอด 
 การให้ยา pazopanib ในหนูที่อายุน้อยกว่า 21 วัน มีผลทําให้เกิดความเป็นพิษต่อปอด ตับ  
หัวใจ ไต และเสียชีวิตในขนาดยาท่ีตํ่ากว่าที่มีผลทางคลินิกหรือขนาดยาท่ีหนูที่อายุมากกว่าทนได้ ยา 
pazopanib อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อการพัฒนาอวัยวะในเด็ก โดยเฉพาะอายุตํ่าว่า 2 ปี 
 (16) Zegerid (omeprezole/sodium bibarbonate) powder for oral suspension 
and capsules มีการเพ่ิมคาํเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : 
    Clostridium difficile associated diarrhea การศึกษาชนิดสังเกตที่ตีพิมพ์ช้ีว่าการ
รักษาด้วยยากลุ่ม proton pump inhibitor (PPI) เช่น omeprazole อาจมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่
เพ่ิมขึ้นของอาการท้องเสียที่สัมพันธ์กับเช้ือ clostridium difficile  (CDAD) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนรักษา
อยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยควรใช้ยากลุ่ม PPI ในขนาดตํ่าสุดและระยะเวลาสั้นที่สุดที่ยังคงประสิทธิภาพ  
  Interaction with clopidogrel หลีกเลี่ยงการให้ยาร่วมกันระหว่าง 
esomeprazole/omeprazole กับ clopidogrel  เน่ืองจาก clopidogrel ออกฤทธ์ิยับย้ังการเกาะกลุ่ม
ของเกล็ดเลือดโดย active metabolite ซึ่งอาจถูกยับย้ังโดยยาที่มีฤทธ์ิยับย้ัง CYP2C19 เช่น 
esomeprazole ดังน้ันควรพิจารณายายับย้ังการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดตัวอ่ืนในขณะที่ได้รับยา 
esomeprazole/omeprazole 
  Concomitant use of omeprezole/sodium bibarbonate with St John’s Wort 
or rifampicin ยาที่มีฤทธ์ิเหน่ียวนํา CYP2C19 หรือ CYP34A (เช่น St John’s Wort or rifampicin) มี
ผลลดระดับยาของ omeprozole อย่างมีนัยสําคัญ ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาดังกล่าวร่วมกัน 
  Interactions with investigations for Neuroendocrine Tumors ระดับ 
chromogranin A (CgA) ในเลือดเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับที่ลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร การเพ่ิมขึ้น
ของระดับ CgA อาจทําให้เกิดผล false positive ในการวินิจฉัยหา neuroendocrine tumors แพทย์
ควรสั่งหยุด omerprazole ช่ัวคราวก่อนวัดระดับ CgA 
 อันตรกิริยา : effects on hepatic metabolism/cytochrome P-450 pathways ยา 
clopidogrel ถูกเมตาบอไลท์เป็น active metabolite โดยผ่าน CYP2C19 การให้ยา 
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(17) Zofran (ondansetron hydrochloride) injection and premixed injection มี
การเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 คําเตือนและข้อควรระวัง : QT prolongation ยา ondansetron ทําให้เกิด QT interval ยาว
ขึ้น ซึ่งเป็น ADR ประเภท dose-dependent 

หมายเหตุ : บริษัทแกล็กโซ สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัดผู้รับอนุญาตนําสั่งฯ ตํารับยา Zofran 
(ondansetron) ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารกํากับยาและแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ในประเด็นดังกล่าว
แล้ว 

(18) Arava (leflunomide) tablets มกีารเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : post-marketing experience  มีรายงานการเกิด cutaneous 
lupus erythematosus, pustular psoriasis หรือ worsening psoriasis 

(19) Ditropan XL (oxybutynin chloride) tablets มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : เบ่ืออาหาร บวมนํ้า ร้อนวูบวาบ เสียงแหบ กลืนลําบาก ลําไส้
เคลื่อนไหวผิดปกติ แน่นหน้าอก และกระหายนํ้า 

(20) Metvixia (methyl aminolevulinate HCl) cream มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : postmarketing experience มีรายงานการเกิด angioedema  
(21) NegGram (Nalidixic acid, USP) caplet มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : other ความผิดปกติของเส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเน้ือและกระดูก รวมถึงการ
ฉีกขาดของเส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเน้ือและกระดูก 

(22) Nplate (romiplostim) for subcutaneous injection มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : postmarketing experience มีรายงานการเกิด hypersensitivity 
และ angioedema 
  (23) Simponi (golimumab) มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ  
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : postmarketing experience มีรายงานการเกิด sarcoidosis 
 อันตรกิริยา : ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่ใช้รักษา rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis 
(PsA) และหรือ ankylosing spondylitis (AS) ไม่ควรให้ยา golimumab ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่ใช้
รักษา RA, PsA และหรือ AS เพราะอาจเพ่ิมความเสี่ยงของการติดเช้ือ 
 (24) Sutent (sunitinib malate) capsules มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : postmarketing experience มีรายงานการเกิด necrotizing 
fasciitis, pyoderma gangrenosum 
 (25) Zometa (Zoledronic acid) for injection มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : 

- 9 - 
 



postmarketing experience : acute phase reaction มีรายงานการเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ภายใน 3 วันหลังได้รับยา zoledronic acid ได้แก่ ไข้ เมื่อยล้า ปวดกระดูก และหรือ ปวด
ข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ สั่น และเป็นไข้ ซึ่งอาการเหล่าน้ีจะหายเป็นปกติภายใน 3 วัน แต่บางรายอาจ
หายภายใน 7 – 14 วัน  

hypersensitivity reactions : หลอดลมหดเกร็ง เนื้อเย่ือในปอดอักเสบ และเกิดข้ึนอีก
หลังจากอาการดังกล่าวหายไปและได้รับยาอีกครั้ง 
 (26) Amitiza (lubiprostone) มีการเพ่ิมคําเตือนในหัวข้อ 
 การให้คําแนะนําข้อมูลผู้ป่วย : nursing mothers แนะนําแม่ที่ให้นมบุตรควรติดตามอาการ
ท้องเสียของทารกที่ได้รับนมจากมารดาที่ใช้ยา lubiprostone    
เอกสารอ้างอิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/ucm330881.htm 
 

6. Natus Medical Incorporated, Olympic Cool-Cap System: Class I Recall - 
Control Screen Freezes During Treatment 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ถึงการเรียก
คืน ชนิด Class I ของผลิตภัณฑ์ Olympic Cool-Cap system เน่ืองจากเคร่ืองมือควบคุมการวัดอาจทํา
ให้หน้าจอเป็นนํ้าแข็งระหว่างการรักษา โดยข้อมูลบนหน้าจอยังคงแสดงอยู่แต่ระบบการให้ความเย็นไม่
ทํางาน ระบบสํารองพลังงานล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อบ่งช้ีมาก่อน และไม่สามารถบอกได้ว่าระบบ
เร่ิมทํางานหรือกําลังทํางานอยู่ ซึ่งอาจมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพรวมถึงเสียชีวิต 

Olympic Cool-Cap system เป็นเคร่ืองมือที่ให้ความเย็นที่ศีรษะสําหรับรักษา hypoxic-
ischemic encephalophaty (HIE) ชนิดที่เป็นปานกลางหรือรุนแรงในเด็กที่คลอดปกติที่ใช้เครื่องทํา
ความอบอุ่นต่อร่างกาย เพ่ือป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดอันตรายต่อระบบประสาทจาก HIE  

บริษัท Natus Medical มีจดหมายด่วนแจ้งผู้บริโภคเก่ียวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและการดําเนินการ และขณะน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเปล่ียนระบบสํารองพลังงานของเครื่องที่มี
ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคท่ีได้รับเคร่ืองที่มีปัญหาดังกล่าว 
เอกสารอ้างอิง  

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm331853.htm 

 

7. Chantix (Varenicline): Safety Communication - Updated Safety Review 
On The Risk of Cardiovascular Adverse Events 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้แจ้งข้อมูลผลการทดลองทางคลินิกแบบ 
meta-analysis ที่เปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับยาเลิกสูบบุหรี่ (varenicline) กับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก ผล
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ยา varenicline สั่งจ่ายได้เฉพาะแพทย์เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ ออกฤทธ์ิโดยยับย้ังผลของ
นิโคตินในสมองที่ได้รับจากการสูบบุหรี่  US.FDA เคยแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น
ในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดกับยา varenicline ในเดือนมิถุนายน 
2554 และได้ขอให้บริษัทผู้ผลิตทําการศึกษาแบบ meta-analysis เพ่ือประเมินความปลอดภัยต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือดของยา varenicline ผลจากการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือดที่เกิดขึ้นเหมือนกับผลการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่คงที่ (stable) 
ฉลากยาของ varenicline ได้มีการปรับปรุงคําเตือนและข้อควรระวัง รวมถึงแสดงผลของการศึกษาแบบ 
meta-analysis  

 บุคลากรทางการแพทย์ควรประเมินประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้ยา varenicline 
เน่ืองจากการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และการได้รับยาเพ่ือเลิกบุหรี่เกิด
ผลดีต่อสุขภาพ ผู้ป่วยที่ได้รับยา varenicline ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามีอาการของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเกิดขึ้นหรือมีอาการแย่ลง เช่น ปวดหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ปวดน่องเวลาเดินหรือ
อ่อนแรงโดยทันที ชา หรือพูดลําบาก  
เอกสารอ้างอิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm331626.htm 

 

8. Carboplatin Injection by Hospira: Recall - Visible Particulate Matter 
Identified 

บริษัท Hospira ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียกคืนยาโดยสมัครใจของยา 
carboplatin ชนิดฉีดจํานวน 3 รุ่นการผลิตเน่ืองจากพบอนุภาคขนาดที่มองเห็นได้ในระหว่างการเก็บ
ตัวอย่างยาเพ่ือรอการตรวจสอบ โดยอนุภาคดังกล่าวเป็นผลึกของยา carboplatin ซึ่งอาจติดหรืออุดก้ัน
หลอดเลือด ทําให้เกิดเน้ือตายเฉพาะที่เนื่องจากขาดเลือดไหลเวียน ลิ่มเลือดอุดตัน และหลอดเลือดอักเสบ 
และหากเป็นเรื้อรังอาจทําให้เกิด granuloma ที่ปอด 

ยาฉีด carboplatin ใช้รักษามะเร็งรังไข่ระยะลุกลามโดยให้ร่วมกับยาเคมีบําบัดชนิดอ่ืน ใช้
รักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่กลับมาเป็นอีกหลังจากรักษาด้วยเคมีบําบัดรวมถึง
ผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วยยา cisplatin 

ยา carboplatin ที่มีการเรียกคืนมีรายละเอียด ดังน้ี 
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Product 
NDC 

Number 
Lot 

Expiration 
Date 

Carboplatin Injection, 450 mg/45 mL, 10 mg/mL, Cytotoxic 
Agent, 45 mL Multi Dose Vial 

61703-339-
50 

Z011711AA AUG2013 

Carboplatin Injection, 600 mg/60 mL, 10 mg/mL, Cytotoxic 
Agent, 60 mL Multi Dose Vial 

61703-339-
56 

Z021650AA AUG2013 

Carboplatin Injection, 450 mg/45 mL, 10 mg/mL, Cytotoxic 
Agent, 45 mL Multi Dose Vial, NOVAPLUS™ 

61703-360-
50 

Z011711AB AUG2013 

ยา carboplatin ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมีการจําหน่ายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและ
เปรอโตริโกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2555 บริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เป็น
เพียงมาตรการป้องกัน บริษัทฯ ได้ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุ แก้ไขและป้องกัน หากผู้ที่เก่ียวข้องมียา 
carboplatin รุ่นการผลิตดังกล่าวควรหยุดใช้และหยุดกระจายยา และแจ้งบริษัทฯ เพ่ือเรียกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProduc
ts/ucm332358.htm 

2. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm332353.htm 

9. Xyrem (sodium oxybate): Drug Safety Communication - Warning Against 
Use With Alcohol or Drugs Causing Respiratory Depression 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) เตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยว่า
การใช้ยาร่วมกันระหว่าง Xyrem (sodium oxybate) กับแอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธ์ิกดประสาท
ส่วนกลางทําให้สติการรับรู้แย่ลงและอาจนําไปสู่กดการหายใจ การห้ามใช้ Xyrem ร่วมกับแอลกอฮอล์
เป็นข้อห้ามใช้ใหม่ที่เพ่ิมในฉลากยาซึ่งมีข้อห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางแสดงอยู่แล้ว 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา Xyrem ร่วมกับยาที่มีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลาง เช่นยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ยา 
benzodiazepines ยาคลายเครียดหรือยาต้านโรคจิต ยาชา และยาคลายกล้ามเนื้อ การใช้ยา Xyrem 
ร่วมกับยาดังกล่าวหรือยาที่มีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางตัวอ่ืน ๆ ทําให้มีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนของปัญหาการ
หายใจซึ่งอาจนําไปสู่การหมดสติ โคม่า และเสียชีวิตได้ 

 ยา Xyrem เป็นยาลดอาการอ่อนแรงของกล้ามเน้ือ (cataplexy) และรักษาอาการหลับ
ระหว่างวันในผู้ป่วยโรคหลับผิดปกติ (narcolepsy) ยา sodium oxybate เป็น gamma-
hydroxybutyrate (GHB) ซึ่งมีการนําไปใช้ในทางที่ผิดและเกิดผลข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
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บุคลากรทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามขนาดยาที่แนะนํา ข้อห้ามใช้ และคําเตือนที่มีการ
ปรับปรุงของยา Xyrem ในฉลากยา และหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาที่เพ่ิมความเสี่ยงในการกดการ
หายใจ ผู้ป่วยที่ใช้ยา Xyrem ควรงดด่ืมแอลกอฮอล์หรือรับประทานยาที่มีฤทธ์ิง่วงนอนตัวอ่ืน ๆ  

 ประเทศไทย GHB จัดเป็นวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 1 ลําดับที่ 20 ตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุช่ือ และจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธ์ิตามความ
ใน พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เพ่ิมเติม โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 118) พ.ศ. 2544 วันที่ 22 พ.ย. 2544 บทกําหนดโทษ ผู้เสพ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 1ปี - 5 ปี 
และปรับต้ังแต่ 20,000 บาท - 100,000 บาท (มาตรา 106 ตรี) ผู้ผลิต ขาย นําเข้า หรือส่งออก ต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 5 ปี - 20 ปี และปรับต้ังแต่ 100,000 บาท - 400,000 บาท (มาตรา 89) 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProduc
ts/ucm332430.htm 

2. http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/secretary/Homepage/news48/Febuary/9.htm 
3. http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/addict/narcotics2/GHB.html 

 

10. Libigrow, Libigrow XXXtreme, Blue Diamond, Blue Diamond Platinum, 
Mojo Nights, Mojo Nights Supreme, And Casanova: Recall - Undeclared Ingredients 
Sulfoaildenafil and Thioaildenafil 
 บริษัท Performance Plus Marketing ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกข่าวการเรียกคืนทั่ว
ประเทศโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์ Libigrow, Libigrow XXXtreme, Blue Diamond, Blue Diamond 
Platinum, Mojo Nights, Mojo Nights Supreme และ Casanova เน่ืองจากมีส่วนผสมของสารที่ไม่ได้
แจ้ง ได้แก่ sulfoaildenafil และ thioaildenafil ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ sildenafil และมีฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาและผลข้างเคียงคล้ายคลึงกันซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค เน่ืองจาก sildenafil อาจเกิด      
อันตรกิริยากับยากลุ่มไนเตรท เช่น nitroglycerin ที่ได้รับจากแพทย์ในผู้บริโภคท่ีเป็นเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งอาจทําให้ความดันโลหิตตํ่าในระดับที่เป็นอันตรายได้  
 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ิมศักยภาพทางเพศสําหรับผู้ชาย มีวาง
จําหน่ายทั่วประเทศรวมถึงในอินเตอร์เน็ต  ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงควรคืน
จากที่แหล่งซื้อทันที และหากมีอาการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรปรึกษา
แพทย์ 
เอกสารอ้างอิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm332764.htm 
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11. Incivek (telaprevir) In Combination with Drugs Peginterferon Alfa and 
Ribavirin (Incivek combination treatment): Drug Safety Communication - Serious 
Skin Reactions 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทาง
ผิวหนังชนิดร้ายแรงและบางรายเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ในรูปแบบยาผสม
ระหว่าง telaprevir กับยา peginterferon alfa และ ribavirin ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตหลังจาก
รับประทานยารูปแบบผสมดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองหลังจากอาการแย่ลง หรือเกิดผื่นมากข้ึนและมีผลต่อทั่ว
ร่างกาย 

US.FDA กําลังเพ่ิมคําเตือนดังกล่าวในรูปแบบ boxed warning ในฉลากยาของ telaprevir 
การรักษาด้วยยาสูตรผสมระหว่าง telaprevir  ร่วมกับ peginterferon alfa และ ribavirin หากเกิดผื่น
พร้อมกับมีอาการทั่วร่างกาย หรือเกิดผื่นรุนแรงมากขึ้นควรหยุดยาดังกล่าวทันที 

ยา telaprevir เป็นยากลุ่ม preotease inhibitor สําหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซีชนิดเร้ือรัง
สายพันธ์ุ 1 (genotype 1) ร่วมกับ peg-interferon alfa และ ribavirin ในการรักษาผู้ป่วย 
compensated liver disease รวมทั้งผู้ป่วย cirrhosis ทั้งที่ไม่เคยได้รับการรักษาหรือรักษาด้วย 
interferon มาก่อน 
เอกสารอ้างอิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm332860.htm 

 

12. Zicam Extreme Congestion Relief Nasal Gel: Recall - Contamination 
With Burkholderia Cepacia 

บริษัท Matrixx Initiatives แจ้งผู้บริโภคว่ามีการเรียกคืนโดยสมัครใจของ Zicam® 
Extreme Congestion Relief nasal gel ในรุ่นการผลิต 2J23 (หมดอายุ 09/2015 bearing NDC 
number 62750-005-10) เน่ืองจากพบเช้ือ Burkholderia cepacia ในจํานวน 1 ตัวอย่างของ
ผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าว  

เช้ือ  Burkholderia cepacia เป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมลบมีผลเพียงเล็กน้อยในผู้ที่สุขภาพดี 
แต่หากพบในสเปรย์พ่นจมูกอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดการสะสมรวมกลุ่มในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
และอาจนําไปสู่การติดเช้ือทางเดินหายใจในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่เป็นโรคปอดเร้ือรังเช่น 
cystic fibrosis เช้ือดังกล่าวด้ือต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดทําให้การรักษาผู้ป่วยยากขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาดังกล่าว 
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Zicam® เป็นเจลสําหรับพ่นจมูกใช้เพ่ือบรรเทาอาการคัดจมูกถูกบรรจุในขวดรูปแบบสเปรย์
ขนาด 0.5 ออนซ์ และถูกจําหน่ายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้มีการแจ้งผู้จัดจําหน่ายและ
ผู้บริโภคเพ่ือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาโดยผู้บริโภคควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที 
เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProduc
ts/ucm332830.htm 

2. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm332787.htm 
 

13. Merck Says Niacin Drug Has Failed Large Trial 
บริษัทยา Merck ได้ประกาศว่าผลการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่พบว่ายา Tredaptive 

(ยาสูตรผสมระหว่าง extended-release niacin กับยา laropiprant) ไม่สามารถป้องกัน heart 
attacks และ strokes ได้ และจะไม่ย่ืนขออนุมัติทะเบียนยาดังกล่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การทดลอง HPS2-THRIVE (Heart Protection Study 2 – Treatment of HDL to 
Reduce the Incidence of Vascular Events) เป็นการทดลองของยา niacin ที่ใหญ่ที่สุด ทําการศึกษา
เพ่ือหาผลของ niacin ในการลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เปรียบเทียบการ
ให้ยา Tredaptive กับยาสแตติน ในผู้ป่วยจํานวน  25,673 ราย ติดตามมากกว่า 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า
ในกลุ่มที่ได้รับยา Tredaptive ความเสี่ยงของการเกิด coronary deaths, non-fatal heart attacks, 
strokes และ revascularizations ไม่ได้ลดอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับการให้ยาสแตติน และมีผู้ป่วย
จํานวนหน่ึงที่ได้รับยา Tredaptive เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ยา Tredaptive ได้รับอนุมัติทะเบียนและมีจําหน่ายกว่า 40 ประเทศ รวมถึงยุโรป  แต่ไม่ได้
รับอนุมัติทะเบียนในสหรัฐอเมริกาในปี 2008 บริษัทฯ จึงได้ออกแบบการศึกษา HPS2-THRIVE เพ่ือหา
หลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของยา niacin ทางคลินิกดังกล่าว บริษัทฯ ได้แนะนําว่าแพทย์ไม่ควรเริ่มให้ยา 
Tredaptive ในผู้ป่วยใหม่  

ถึงแม้ว่าในการศึกษา HPS2-THRIVE ไม่ได้กล่าวว่าผลเสียที่เกิดข้ึนเน่ืองมาจาก niacin แต่มี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผู้ป่วยว่าควรได้รับยา niacin อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ เน่ืองจาก niacin มีขายทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกาภายใต้ช่ือการค้า Niaspan ของบริษัท Abbott  โดยปกติแล้วยา niacin เป็นวิตามิน B แต่
เมื่อให้ในขนาดสูงจะพิจารณาว่าเป็นยา  

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทดลองยา anacetrapib ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมระดับไขมันในเลือดชนิดดี 
(HDL) ได้ดีกว่า niacin 

เอกสารอ้างอิง 

1. http://www.nytimes.com/2012/12/21/business/merck-says-niacin-combination-drug-failed-in-
trial.html?ref=health 
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2. http://www.forbes.com/sites/larryhusten/2012/12/20/hps2-thrive-no-benefit-signal-of-harm-
for-niacin-therapy/ 

14. Ventolin and Asmol (salbutamol) CFC-free MDI 100 mcg/200 doses 
Inhalers (certain batches only) 

บริษัท GlaxoSmithKline (GSK) และ Alphapharm ได้ปรึกษา Therapeutic Goods 
Administration (TGA) ในการเรียกคืนยาดังน้ี  

  1) Ventolin Batch numbers  KN7170, KN7173, KN7178 และ  KN7179 
  2) Asmol Batch Numbers KL6790, KL6795, KL6796, KL6797, KL6798 และ KL6799 

 เน่ืองด้วยระบบการนําส่งยาท่ีผิดปกติ ซึ่งทําให้ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่น้อยลงในการพ่นยา
แต่ละครั้ง ดังน้ันหากผู้ป่วยมียาใน batch ดังกล่าวสามารถที่จะแลกเปลี่ยนที่ร้านยาได้  หรือถ้าผู้ป่วยมี
การใช้ยาดังกล่าวอาจต้องพ่นยาเพ่ิมข้ึนอีก 1 – 2 ครั้งเพ่ือให้ได้ตามขนาดยาท่ีใช้ตามปกติ ถ้าหากอาการ
ของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์  
เอกสารอ้างอิง 

Therapeutic Goods Administration. Safety Information. Ventolin and Asmol (salbutamol) CFC-free MDI 
100 mcg/200 doses Inhalers (certain batches only). Available at http://www.tga.gov.au/safety/alerts-
medicine-ventolin-asmol-121224.htm. Accessed December, 24 2012. 
 

15. Bunnell Life Pulse High-Frequency Ventilator Patient Circuits: Recall- 
Melted Insulation Can Cause Sparking and Smoke 

 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้แจ้งว่าบริษัท Bunnell ได้เรียก
คืน ผลิตภัณฑ์ Life Pulse High-Frequency Ventilator Patient Circuits สืบเน่ืองจากการหลอม
ละลายของ heater wire insulation ทําให้เกิดประกายไฟและควัน และเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ิม
ความช้ืน (the humidifier cartridge) อาจนํามาสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงได้ รวมถึงการ
เสียชีวิต ทั้งน้ี lot (ที่ระบุบน the humidifier cartridge) ที่มีการเรียกคืนคือ lot ที่จําหน่ายในช่วง 19 
มีนาคม – ตุลาคม 2012 ได้แก่   

12C092  12E211  12H330  
12C102  12E224  12H349  
12C115  12F241  12I362  
12C125  12F254  12I371  
12C136  12F271  12I397  
12D159  12G279  12J413  
12D172  12G290  12J430  
12D189  12G307  12J448  
12E204  12G321  12K457  

- 16 - 
 



 
เอกสารอ้างอิง 

U.S. Food and Drug Administration. MedWatch. Bunnell Life Pulse High-Frequency Ventilator 
Patient Circuits: Recall- Melted Insulation Can Cause Sparking and Smoke. Available at  
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm3
33262.htm. Accessed December, 24 2011 
 

16. Ventlab Adult and Pediatric Manual Resuscitators: Recall-Valve Leak 
Prevents Flow of Air/Oxygen to Patient 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้แจ้งว่าบริษัท Ventlab Corporation ได้เรียกคืน 

manual resuscilator สืบเน่ืองจากการร่ัวของ valve ของอุปกรณ์ดังกล่าว ทําให้อากาศ/ออกซิเจนไม่ไปถึง
ผู้ป่วย ทั้งน้ีการขาดอากาศอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เน่ืองจากถุงลมยังสามารถที่จะยังแฟบได้
ขณะที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งน้ีการขาดอาการ/ออกซิเจน อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ซึ่งรวมถึงอาการ 
hypoxia และ hypoventilation  

อุปกรณ์ที่เรียกคืนได้แก่ lot ที่มีการจําหน่ายในช่วง มีนาคม – กรกฎาคม 2012 มี
รายละเอียดดังน้ี   
Ventlab AirFlow Adult Resuscitator: 

AF1040MB Lot# 102091 880 each 

AF1040MBP Lot# 102106, 102174 60 each 

AF1040MBS Lot# 102189 60 each 

AF1040MB-S5 Lot# 102105 40 each 

AF1040MB-T Lot# 101917, 102151 20 each 

AF1100MB Lot# 102227 30 each 

AF1140MB Lot# 102081, 102139 2,250 each 

AF1140MB-K Lot# 102093, 102165 60 each 

AF1140MB-P5 Lot# 102145 50 each 

AF1140MBP-T Lot# 102096 290 each 

AF1140MB-T Lot# 101666 130 each 

 
Ventlab AirFlow Infant Resuscitator: 

AF3100MB-M1 Lot# 102185 360 each 

AF3140MB-I Lot# 102129 20 each 
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AF3140MB-K Lot# 102130, 101592, 101729 30 each 

 
Ventlab AirFlow Small Adult Resuscitator: 

AF5140MBPWTD5 Lot# 101806, 102163 40 each 

AF5140MB-T Lot# 102075 220 each 

AFD5140MB-T Lot# 101928, 102211 580 each 

 
Ventlab StatCheck Adult Resuscitator: 

SC9001C 
Lot# 101360, 101751, 101819  
101948, 102090, 102164 

330 each 

SC9001C-C 
Lot# 101100, 101441, 101780  
102193 

380 each 

 

Ventlab SafeSpot Infant Resuscitator: 

SS3200MB 
Lot# 100130, 100251, 100381  
100432, 100656, 100791  
101101, 101388 

320 each 

SS3200MB-2 Lot# 100131 70 each 

SS3200MB-I 
Lot# 101238, 101370, 101480  
101820, 102009 

80 each 

SS3200MB-MMC Lot# 100129 270 each 

SS3200MBP-2 Lot# 102057 10 each 

SS3200MBP-M00 Lot# 100132, 101462, 102051 120 each 

SS3200OB 
Lot# 100133, 100252, 100979  
101178, 101863, 101975 

330 each 

SS3200OB-PW Lot# 100253, 100134 20 each 
 

Ventlab Premium Infant Resuscitator: 

VN3100MB Lot# 102032 630 each 

VN3100MB-2 Lot# 102033 270 each 

VN3100MBP Lot# 102046, 102182 20 each 
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VN3100MB-PW2 Lot# 102050 10 each 

VN3100OB Lot# 102150 30 each 

 
Ventlab Premium Small Child Resuscitator: 

VN4100OB Lot# 102015 80 each 

 
Ventlab Premium Small Adult Resuscitator: 

VN5000MX Lot# 102194 30 each 

 
Ventlab RescueMed Infant Resuscitator: 

BVM700 Lot# 101638 12 each 

 
BreathTech SafeSpot Infant Resuscitator: 

BT2200FK Lot# 100196 276 each 

BT2216 Lot# 100138 1,800 each 

BT2216F Lot# 100139 378 each 

BT2216K Lot# 100197 204 each 

BT2220 Lot# 100140 258 each 

BT2220F Lot# 100141 270 each 

BT2416 Lot# 100142 210 each 

BT2416F Lot# 100143 258 each 

BT2416K Lot# 100198 276 each 

BT2420 Lot# 100144 222 each 

BT2420F Lot# 100145 276 each 

BT2420FK Lot# 101081 282 each 

 
Provider Enterprises SafeSpot Infant Resuscitator: 

Pro-1904 
Lot# 100155, 100183, 100451  
100497, 100655, 101577 

450 each 

Pro-1925 Lot# 101604, 101550, 101657 1,300 each 
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Provider Enterprises Adult Resuscitator: 

Pro-5009P Lot# 102217 10 each 
 

เอกสารอ้างอิง 

U.S. Food and Drug Administration. MedWatch. Ventlab Adult and Pediatric Manual 
Resuscitators: Recall-Valve Leak Prevents Flow of Air/Oxygen to Patient . Available at  
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm3
33261.htm. Accessed December, 24 2011 
 

17. European Medicines Agency starts review of Tredaptive, Pelzont and 
Trevaclyn  

หน่วยงานด้านยาแห่งยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ได้เริ่มทําการทบทวน
ยา Tredaptive, Pelzont และ Trevaclyn ซึ่งเป็นยาที่มีส่วนประกอบเหมือนกันได้แก่ laropiprant 
และ nicotinic acid ยาดังกล่าวใช้รักษาในผู้ใหญ่ที่มีไขมันในเลือดสูงทั้งชนิด combined mixed 
dyslipaemia (LDL, TG สูง และ HDL ตํ่า) และ primary hypercholesterolaemia (ไขมันในเลือดสูง
โดยไม่ทราบสาเหตุ) 

การทบทวนยาดังกล่าวเร่ิมดําเนินการหลังจากผลเบื้องต้นของการศึกษาระยะยาวขนาดใหญ่
ในผู้ป่วยมากกว่า 25,000 ราย ที่ทําการศึกษาผลทางคลินิกของการให้ Tredaptive, Pelzont และ 
Trevaclyn ร่วมกับสแตตินเปรียบเทียบกับการให้ยาสแตตินเด่ียวซึ่งเป็นมาตรฐานของการรักษาการลด
ไขมันในเลือด ผลพบว่ายาทั้ง 3 ดังกล่าวไม่ลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อหลอด
เลือด (major vascular events) เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาสแตตินชนิดเดียว นอกจากน้ีเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิตยังพบมากกว่าในกลุ่มที่ได้รับยา Tredaptive, Pelzont และ 
Trevaclyn เมื่อเทียบกับกับสแตตินเด่ียว 

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านยา (The Agency’s 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee : PRAC) จะประเมินข้อมูลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยและผลกระทบด้านประโยชน์และความเสี่ยงของยาและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือใช้ในมนุษย์ (Committee on Medicinal Products for Human Use : CHMP) ซึ่งจะ
ให้ข้อคิดเห็นด้านมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับด้านการตลาดแก่คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
commission) เพ่ือตัดสินในเดือนมกราคม 2556 ทั้งน้ี คณะกรรมการ PRAC ได้แนะนําว่าไม่ควรให้ยา
ดังกล่าวแก่ผู้ป่วยใหม่หรือไม่ควรคัดเลือกผู้ป่วยใหม่เพ่ือเข้าทําการศึกษาการทดลองทางคลินิก ผู้ป่วยที่
กําลังใช้ยาดังกล่าวไม่ควรหยุดยา หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ในสหภาพ
ยุโรปจะได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ยาดังกล่าว 
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การทบทวนยา Tredaptive, Pelzont และ Trevaclyn ดําเนินการภายใต้กฎระเบียบใหม่
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาของสหภาพยุโรป (article 20 of regulation (EC) No 
726/2004) ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2012  

ยา Tredaptive, Pelzont และ Trevaclyn ประกอบด้วย laropiprant 20 มิลลิกรัม และ 
nicotinic acid 1,000 มิลลิกรัม ในรูปแบบ modified release tablet เป็นยาที่ให้ร่วมกับยา   สแตติน
เมื่อการให้ยาสแตตินเด่ียวแล้วไม่ได้ผลหรือสําหรับผู้ป่วยที่ทนต่อยาสแตตินไม่ได้ ยา nicotinic acid เป็น
ตัวปรับระดับไขมันในเลือดให้ปกติ (เพ่ิม HDL, ลด LDL) มีผลข้างเคียงที่เด่นชัดได้แก่การร้อนวูบวาบ 
ผิวหนังแดงร้อน ซึ่งยา laropiprant จะช่วยลดอาการข้างเคียงดังกล่าวโดยการยับย้ังตัวรับ PGD2 ซึ่ง
ปลดปล่อย nicotinic acid ที่ทําให้เกิดหลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว  

ยา Tredaptive, Pelzont และ Trevaclyn ภายใต้บริษัท Merck Sharp & Dohme ได้รับ
อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนยาในสหภาพยุโรปต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2008 ในขณะที่องค์การอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา (US.FDA) ได้ปฏิเสธการขึ้นทะเบียนยา Tredaptive และหลังจากที่ผลการศึกษาทางคลินิก
เบ้ืองต้นของยา nicotinic acid และ laropiprant ออกมา ทางบริษัทฯ ได้ประกาศแล้วว่าจะยุติการขอ
ขึ้นทะเบียนยาดังกล่าวที่ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
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