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1. My Slimmer Me (MSM) soft gel capsules และ 
GNY Australia products: MSV Strong Version, ESV Extra Strong Version and RL 
Rapid Loss soft gel capsules 
TGA posted; March, 1 2013 

Therapeutic Goods Administration (TGA) ของประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ 
My Slimmer Me (MSM) soft gel capsule และ GNY Australia products ซึ่งประกอบด้วย 
MSV Strong Version soft gel capsule, ESV Extra Strong Version soft gel capsule และ RL 
Rapid Loss soft gel capsule โดยที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสาร
สมุนไพร ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ พบยา sibutramine ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการสั่งจ่าย
ยา และได้ถูกถอนทะเบียนต้ังแต่เดือนตุลาคม 2010 หลังจากที่ผลการศึกษาระบุว่าเพ่ิมความเสี่ยงของ 
major cardiac event และจากการตรวจสอบของ TGA ยังพบด้วยว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากใน
ประเทศออสเตรเลียซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทาง online  

TGA ได้แนะนําให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและนําผลิตภัณฑ์ที่เหลือไปให้ร้านยา
เพ่ือให้กําจัดโดยวิธีที่ปลอดภัยต่อไป และหากผู้บริโภครายใดมีข้อกังวลให้ปรึกษาบุคลากรทางการ
แพทย์ 

TGA กําลังดําเนินงานร่วมกับศุลกากรของประเทศออสเตรเลียในการป้องกันการเข้ามาใน
ประเทศของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกพบจะถูกยึดและทําลายต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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Available at http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-my-slimmer-me-130301.htm. Accessed 
March, 1 2013. 
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2. FDA staff say calcitonin salmon cancer risk appears plausible 
Reuters posted; March, 1 2013 
 สํานักงานข่าว Reuters รายงานว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้
ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ยาที่มีส่วนประกอบของ calcitonin salmon (เป็นฮอร์โมนที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้นเพ่ือเลียนแบบ calcitonin ซึ่งพบในปลา salmon) อาจเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง  โดย          

http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-my-slimmer-me-130301.htm
http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-gny-australian-products-130301.htm


ข้อกังวลของ USFDA เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการทบทวนความเสี่ยงและประโยชน์ของยาที่มีส่วนประกอบ
ของ calcitonin ในการรักษา postmenopausal osteoporosis ในผู้ป่วยหญิง 
 คณะที่ปรึกษาของ USFDA ยังคงมีข้อสงสัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของ calcitonin salmon 
ในการลดการแตกหักของกระดูกในการรักษา postmenopausal osteoporosis calcitonin 
salmon ดังน้ันคณะที่ปรึกษาจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 5 มีนาคม 2013 เพ่ือจะได้ออกคําแนะนําว่าจะ
อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจําหน่ายในท้องตลาดด้วยข้อบ่งใช้น้ีได้อยู่หรือไม่ 
 องค์กรที่ควบคุมการใช้ยาของยุโรปได้ให้คําแนะนําเมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 ถึงการจํากัด
การใช้ยา calcitonin ในระยะยาว หลังจากผลการทบทวนพบว่าการใช้ยาดังกล่าวในระยะยาวเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเล็กน้อย ปัจจุบันยาดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีของการใช้ในระยะสั้น
ในโรคเก่ียวกับกระดูก ซึ่งประกอบด้วย acute bone loss อันเน่ืองมาจาก immobilization, 
Paget’s disease และ ปริมาณ calcium ในเลือดที่มีมากเกินไปอันเน่ืองมาจากโรคมะเร็ง                  
ในส่วนของข้อบ่งใช้ในการรักษา osteoporosis คณะกรรมการได้ตัดสินว่าไม่อนุญาตให้ใช้ เน่ืองจาก
ประโยชน์ของยาที่มีส่วนประกอบเป็น calcitonin ไม่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
Reuters. Health News. FDA staff say calcitonin salmon cancer risk appears plausible. Available at 
http://www.reuters.com/article/2013/03/01/us-fda-calcitonin-idUSBRE9200M920130301. Accessed 
March, 4 2013. 

 
3. Isoline defibrillation leads 
TGA posted; March, 5 2013 

Therapeutic Goods Administration (TGA) ของประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งว่าบริษัท 
Sorin Group Australia ได้แจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้ Isoline defibrillation lead ซึ่ง
เป็นสายนําไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ implantable cardiverter- defibrillation (ICD) ที่ใช้ในผู้ป่วย
โรคหัวใจในบางกรณีว่าฉนวนของสายนําไฟฟ้าอาจทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวทํางานผิดปกติได้ โดยรุ่นที่
ได้รับผลกระทบ คือ 2CR6 และ 2CT6 อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้รับรายงานท่ีร้ายแรงหรือเสียชีวิต
อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น 

ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2006- 31 สิงหาคม 2011 มีผู้ฝังอุปกรณ์ดังกล่าวในประเทศ
ออสเตรเลียจํานวน 40 ช้ิน (Isoline defibrillation lead ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนจาก Australian 
Register of Therapeutic Goods ในเดือนพฤศจิกายน 2011 อันเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตที่พบ
โดย TGA ยังไม่ได้รับการแก้ไข มิใช่ประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยน้ี) และบริษัทได้แจ้งแพทย์
ผู้ใช้/โรงพยาบาลท่ีใช้สายนําไฟฟ้าในประเด็นน้ีแล้ว  

ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2012 มีผู้ป่วยที่ฝังอุปกรณ์ดังกล่าวทั่วโลกจํานวน 13,500 ช้ิน โดยมี
จํานวนทั้งสิ้น 30 ช้ินที่พบความผิดปกติ   



สําหรับผู้ป่วยในประเทศออสเตรเลียที่มีการฝัง ICD โดยปกติควรได้รับบัตรที่ระบุถึงรุ่น
อุปกรณ์และสายนําไฟฟ้าที่ใช้    สําหรับกรณี Isoline defibrillation lead ปกติบัตรนี้จะระบุ 
internal model number มากกว่า item description สําหรับรุ่นที่มีความผิดปกติจะระบุว่า 
Isoline 2CR6 - IJ247 และ Isoline 2CT6 – IJ 237 หากผู้ป่วยรายใดที่ใช้ ICD ที่มีสายนําไฟฟ้าใน
รุ่นดังกล่าวหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจของท่าน 

 สําหรับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ผู้ที่ฝัง ICD ซึ่งใช้ Isoline defibrillation lead จะได้รับ
การแจ้งจากบริษัท Sorin Group Australia ถึงคําแนะนํา และยังแจ้งด้วยว่าการแตกหักของสายนํา
ไฟฟ้าน้ีอาจทําให้อุปกรณ์ ICD ทํางานผิดปกติได้ 

ความผิดปกติของอุปกรณ์จํานวน 30 ช้ิน ที่พบดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทแจ้งว่าฉนวนภายใน 
(internal insulation) มีการแตกหักบริเวณ right ventricular และ/หรือ Superior Vena Cava 
defibrillation coil ซึ่งเป็นบริเวณท่ี microcable ไม่ได้ถูกหุ้มด้วย ethylene 
tetrafluoroethylene ดังน้ันจึงทําให้เกิดการสัมผัสกับ conductor ทําให้เกิด low pacing 
impedance และ/หรือ oversensing และ/หรือ การรักษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีของ 
ventricular oversensing จะทําให้ pacing หยุด  อย่างไรก็ตามความผิดปกติที่กล่าวมาเกิดข้ึนใน
อัตราที่ตํ่า ดังน้ันจึงไม่แนะนําให้มีการผ่าตัดแทนที่หรือการนําเอา Isoline defibrillation lead ออก
ถ้าไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้น 

  แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจควรที่ติดตามผู้ป่วยที่มี ICD ซึ่งใช้ Isoline defibrillation lead 
เป็นประจํา ในกรณีที่ไม่พบความผิดปกติให้ติดตามผลการรักษาแบบมาตรฐานดังที่บริษัท Sorin 
Group Australia ได้มีการแนะนําไว้   
 
เอกสารอ้างอิง 
Therapeutic Goods Administration. Safety Information. Isoline defibrillation leads. Available 
at http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-my-slimmer-me-130301.htm. Accessed March, 
2013. 
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4. Narcolepsy link to Glaxo vaccine poses challenge for FDA 
Reuters posted; March, 7 2013 
 สํานักงานข่าว Reuters รายงานว่า pandemic flu vaccine ของบริษัท GlaxoSmithKline 
(GSK) Plc กับมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นผู้ที่เกิด narcolepsy ในเด็กที่ใช้ยาดังกล่าวในยุโรป ทําให้
เกิดการหยุดชะงักในการอนุมัติในการข้ึนทะเบียนยาที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกา 
 ข้อมูลเร็วๆ น้ี ที่มีการรายงานใน British Medical journal พบว่าเด็กในประเทศอังกฤษที่
ได้รับยา Pandemrix® vaccine ในช่วงที่มีการระบาด 2009-2010 11 H1N1 swine flu 
pandemic มีความเสี่ยงในการเกิด narcolepsy สูงขึ้น 14 เท่า  โดยอาการดังกล่าวเป็นความ
ผิดปกติในเรื่องการนอนหลับซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิด hallucination, daytime sleeping และ 

http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-my-slimmer-me-130301.htm


cataplexy ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งน้ีผู้เขียนบทความน้ีระบุว่าผลการศึกษามี
ลักษณะคล้ายกับผลการศึกษาของสวีเดน ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์ ที่กล่าวโดยนัยเก่ียวกับเรื่องการ
อนุมัติยาและการใช้ยาวัคซีนในอนาคต เช่น Pandemix® ที่มี AS03 ซึ่งเป็น adjuvant ชนิดใหม่ หรือ 
booster (มีผลทําให้ร่างกายตอบสนองทางด้าน immune ได้อย่างมาก) เป็นส่วนประกอบหน่ึงใน 
vaccine ดังกล่าว 
 นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่า AS03 อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด narcolepsy ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างแน่ชัด 
 ด้วยความที่ไม่แน่ชัดน้ีเป็นสิ่งที่ท้าทายแก่องค์การอาหารและยาสหรัฐอมริกา (USFDA) ซึ่ง
กําลังพิจารณา vaccine ที่มี AS03 เป็นส่วนประกอบ ที่ใช้ใน H5N1 bird flu epidemic ดังเช่น 
Pandemirix® ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับยาที่ผลิตโดยบริษัท GSK และโครงสร้างที่เกือบจะ
เป็นแบบเดียวกัน 
  คณะที่ปรึกษาของ USFDA จํานวน 14 ราย มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ให้
คําแนะนําเก่ียวกับ vaccine ที่ใช้ป้องกัน bird flu โดยคณะที่ปรึกษาได้มีการพิจารณาผลการศึกษา
ในช่วงต้นของยุโรปที่แสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผู้ที่เกิด narcolepsy ด้วย แต่สรุปว่าประโยชน์
ของ vaccine ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง 
 เน่ืองจากข้อมูลใหม่ที่รวมถึงผลการศึกษาจาก Britain ช้ีให้เห็นว่าการเกิด narcolepsy กับ
การใช้ vaccine ดังกล่าว อาจมีมากจํานวนมากกว่าการพิจารณาในครั้งแรก คณะกรรมการอย่างน้อย 
1 รายประสงค์ที่จะให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 บริษัท GSK กล่าวว่ามีการใช้วัคซีนประมาณ 30 ล้าน dose ทั่วยุโรปและมี 800 คน เกิด 
narcolepsy ซึ่งผู้ที่มีอาการส่วนใหญ่เป็นเด็ก ในขณะที่ความสัมพันธ์น้ีเป็นที่ยอมรับแต่บริษัทกล่าวว่า
หลักฐานมีไม่เพียงพอที่จะกล่าวว่า Pandemrix® เป็นสาเหตุดังกล่าว 
 การประชุมคร้ังใหม่ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้คณะกรรมการเปลี่ยน
ผลการตัดสิน เน่ืองจาก bird flu มีผู้เสียชีวิตเกือบ 60% ของผู้ที่ติดเช้ือ ดังจึงจําเป็นที่จะมีการใช้
วัคซีน 
 U.S. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) กําลังสนับสนุนวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง adjuvanted flu vaccine และ narcolepsy ซึ่งคาดว่าจะทําการศึกษาเสร็จ
ในปี 2014 
 โฆษกของ USFDA กล่าวว่า U.S.FDA จะยังคงติดตามสถานการณ์และพิจารณาทางเลือกการ
ควบคุมการใช้ยาตามความจําเป็น   
 Dr.Kathryn Edwards ผู้อํานวยการ vaccine research program ที่ Vanderbilt 
University  กล่าวว่าผู้เช่ียวชาญของสหรัฐอเมริการู้สึกว่า H1N1 vaccine ที่ไม่มี adjuvant ที่ผลิต
โดย Sanofi SA และบริษัทอ่ืนๆ  สามารถที่จะป้องกันไวรัสได้ และการศึกษาโดย CDC ก็แสดงให้เห็น
ว่าวัคซีนแบบน้ีไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด narcolepsy   
   



เอกสารอ้างอิง 
Reuters. Health News. Narcolepsy link to Glaxo vaccine poses challenge for FDA. Available at 
http://www.reuters.com/article/2013/03/07/us-glaxo-narcolepsy-fda-idUSBRE9261D520130307. 
Accessed March, 8 2013. 

 
5. Serious side effects seen with failed Merck niacin drug 
Reuters posted; March, 7 2013 
 สํานักข่าว Reuters รายงานว่าการศึกษาขนาดใหญ่ของบริษัท Merck ที่ศึกษายา long-
acting niacin drug ที่ใช้เพ่ือเพ่ิมระดับ HDL cholesterol ซึ่งเป็น cholesterol ชนิดดี  ทําให้เกิด 
unexpected serious side effects เพ่ิมขึ้น (niacin เป็นรูปแบบหน่ึงของ vitamin B ซึ่งถูกใช้มา
เป็นเวลาหลายปี ซึ่งเช่ือว่าช่วยในการเพ่ิม HDL ซึ่งจะช่วยในการป้องกัน heart attacks และ 
strokes) 
 2บริษัท Merck จะไม่ดําเนินการในการขอให้ได้รับอนุมัติทะเบียนยา Tredaptive® (niacin+ 
laropiprant) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจะหยุดการขายยาดังกล่าวในประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
จําหน่ายยาไปแล้วด้วย เน่ืองด้วยมีการแจ้งว่ายา Tredaptive® ไม่ช่วยป้องกัน heart attacks, 
strokes, การเสียชีวิต, อาการแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใช้ยาดังกล่าวเพ่ือลดระดับ LDL 
cholesterol  
 European medical journal ฉบับหน่ึงได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายา Tredaptive® 
เป็นสาเหตุของการเกิด muscle weakness โดยเฉพาะในผู้ป่วยชาวเอเชีย แต่ผลการศึกษาที่ได้
นําเสนอใน American College of Cardiology scientific meeting ใน San Francisco เมื่อวัน
เสาร์ พบว่า ยามีปัญหามากกว่าน้ัน โดยมี unexpected side effects สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือ อัตรา bleeding 2.5% vs 1.9%  และ infection 8% vs 7.5%  
 นอกจากน้ีผู้ป่วยที่รับประทานยาดังกล่าวพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยที่เกิด known side effects 
ของยา niacin อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ new onset diabetes 9.1% vs 7.3%, diabetic 
complication 11.1% vs 7.5% และ gastrointestinal problems 4.8% vs 3.8% 
 Dr Steven Nissen หัวหน้า cardiology ที่ Cleveland Clinic ได้วิจารณ์การศึกษาดังกล่าว
และอ้างว่าจํานวนผู้ป่วยชาวเอเชียที่มากในการศึกษาอาจจะสามารถเบี่ยงเบนผลการศึกษาได้ 
เน่ืองจากชาวเอเชียจะไม่ทนยา niacin ในขนาดสูง  ค่า baseline LDL level ของผู้ป่วยจํานวน 66 
รายมีระดับตํ่าที่ดูไม่สมจริง และคนที่มีระดับ LDL สูงก็อาจจะได้รับประโยชน์จากยาก็ได้ นอกจากน้ี
ยังกล่าวอีกด้วยว่าการศึกษาน้ีไม่ได้ออกแบบเพ่ือที่จะแสดงว่า adverse side effects เป็นผลมาจาก 
niacin หรือ laropiprant 
 6อย่างไรก็ตาม Professor Jane Armitage นักวิจัยหลักการศึกษาน้ี จาก University of 
Oxford กล่าวว่าผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าน้ีที่ศึกษาในยา niacin ที่ไม่มี 
laroprant และ side effect หลายชนิดที่พบก็เป็นที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ niacin ทั้งน้ี 



Professor Jane Armitage ยังได้กล่าวด้วยว่า adverse side effects ของยา niacin มีมากกว่า
ความเสี่ยงเมื่อรักษาด้วยวิธีการในปัจจุบัน 
 
เอกสารอ้างอิง 
Reuters. Health News. Serious side effects seen with failed Merck niacin drug. Available at 
http://www.reuters.com/article/2013/03/09/us-heart-niacin-merck-idUSBRE9280G620130309 
. Accessed March, 11 2013. 

 

6. FDA: Popular antibiotic can cause fatal heart rhythms 
CNN posted; March, 13 2013 
 สํานักงานข่าว CNN รายงานว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้ปรับปรุง
ข้อความคําเตือนยา azithromycin หรือที่รู้จักในนาม Zithromax®, Zmax® หรือ Z-Pak โดย         
การเปลี่ยนแปลงคําเตือนเป็นผลมาจากการทบทวนการศึกษาหน่ึงที่ได้เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2012 ใน New England Journal of Medicine และอีกหน่ึงการศึกษาโดยบริษัทยา โดยคําเตือนน้ี
ไม่ใช่ผลของรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เก่ียวข้องกับยา azithromycin  
 นักวิจัยจาก Vanderbilt University ได้ทบทวนบันทึกผู้ป่วยในโครงการประกันสุขภาพของ 
Tennessee ในช่วง 14 ปี พบว่าผู้ที่ใช้ยา azithromycin มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจาก
โรคหัวใจใน 5 วันแรกสูงกว่าผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะอ่ืนหรือไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็น 2.5 เท่า 
 U.S.FDA กล่าวว่ายาดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางไฟฟ้าของหัวใจ
ได้ และผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมตํ่าจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้  
ส่วนผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติหรือใช้ยาเพื่อรักษา arrhythmias ควรท่ีจะใช้ยา 
azithromycin ด้วยความระมัดระวัง 
 Professor Wayne Ray จาก Vanderbilt University ผู้วิจัยหลักของการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้นได้กล่าวว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจจะง่ายต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางไฟฟ้าของ
หัวใจ อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า azithromycin เป็นสาเหตุของปัญหาทางด้านหัวใจหรือไม่ 
และเขายังช้ีด้วยว่ายาปฏิชีวนะอ่ืนที่คล้ายกับยา azithromycin เช่น amoxicillin ก็พบว่าเป็นสาเหตุ
ของ arrhythmia เช่นกัน ผู้วิจัยได้แนะนําให้ผู้ป่วยแจ้งให้แพทย์พิจารณาประเด็นดังต่อไปน้ีก่อนการ
ใช้ยาดังกล่าว คือ การติดเช้ือของผู้ป่วยร้ายแรงเพียงใด   ถ้าใช้ azithromycin แล้วจะกระตุ้นปัญหา
ร่างกายทางด้านอ่ืนๆ หรือไม่  มียาอ่ืนที่สามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยน้ีได้หรือไม่ และบ่อยคร้ังที่
แพทย์สั่งจ่ายยา azithromycin ให้ผู้ป่วยเพียงเพราะยาดังกล่าวรับประทานเพียง 5 วัน ในขณะที่ยา
ปฏิชีวนะอ่ืนๆ ต้องใช้ระยะเวลา 10 วันในการรักษา 

บริษัท Pfizer ผู้ผลิตยา Zithromax® (azithromycin) ได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ใช้ยา จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงฉลากยานี้ 
 



เอกสารอ้างอิง 
CNN. Health Man. FDA: Popular antibiotic can cause fatal heart rhythm. Available at 
http://edition.cnn.com/2013/03/13/health/fda-antibiotic-heart-warning/index.html?hpt=he_c2. 
Accessed February, 28 2013. 

 
7. Incretin Mimetic Drugs for Type 2 Diabetes: Early Communication - Reports of 
Possible Increased Risk of Pancreatitis and Pre-cancerous Findings of the 
Pancreas 
U.S. FDA posted; March, 14 2013 
 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) กําลังประเมินข้อค้นพบใหม่ที่ยังไม่ได้
เผยแพร่ โดยนักวิจัยได้บ่งช้ีว่าผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่ม incretin 
mimetics มีความเสี่ยงของ pancreatitis และ pre-cancerous cellular changes ซึ่งเรียกว่า 
pancreatic duct metaplasia เพ่ิมข้ึน ข้อค้นพบน้ีเป็นผลมาจากการตรวจ specimen ของ 
pancreatic tissue จํานวนเล็กน้อย ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ   U.S.FDA ได้แจ้งให้
นักวิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เก็บและศึกษา specimen และให้นักวิจัยส่งตัวอย่าง 
specimen แก่ U.S.FDA เพ่ือจะได้ทําการสืบสวนต่อไปถึงความเก่ียวข้องระหว่าง pancreatic 
toxicity กับยาในกลุ่ม incretin mimetics ทั้งน้ีกลไกของยากลุ่มน้ี คือ ยาจะเลียนแบบ incretin 
hormone ซึ่งเป็น hormone ที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นให้มีการหลั่ง insulin เพ่ือตอบสนองต่ออาหาร 
ตัวอย่างยาในกลุ่มน้ี เช่น exenatide  (Byetta®, Bydureon®), liraglutide (Victoza®), sitagliptin 
(Januvia®, Janumet®, Janumet XR®, Juvisync®), saxagliptin (Onglyza®, Kombiglyze 
XR®), alogliptin (Nesina®, Kazano®, Oseni®), and linagliptin (Tradjenta®, Jentadueto®) 
 ขณะนี้ U.S.FDA ยังไม่มีข้อสรุปเก่ียวกับความเสี่ยงของยาในกลุ่มดังกล่าว แต่ในการแจ้งข่าว
คร้ังน้ีเพ่ือให้สาธารณชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบข้อมูล และ U.S.FDA จะสื่อสารถึง
ข้อสรุปและคําแนะนําเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จหรือ U.S.FDA ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป 
 ปัจจุบันเอกสารกํากับยาในส่วนของคําเตือนและข้อควรระวังของยาในกลุ่ม incretin 
mimetics มีข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยง acute pancreatitis อยู่แล้ว แต่ U.S.FDA ยังไม่เคยมีการ
สื่อสารความเส่ียงเกี่ยวกับ pre-cancerous ของตับอ่อนจากการใช้ยาในกลุ่ม incretin mimetics 
และขณะน้ี U.S.FDA ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ายาในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุหรือพัฒนาไปสู่มะเร็งตับ
อ่อนหรือไม่ 

U.S.FDA  แนะนําให้ผู้ป่วยควรที่จะใช้ยาตามคําสั่งของแพทย์จนกว่าจะได้รับคําปรึกษากับ
บุคลากรทางการแพทย์ของท่าน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ควรท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําในเอกสาร
กํากับยาในกลุ่ม incretin mimetics 

 
เอกสารอ้างอิง 



U.S. Food and Drug Administration. MedWatch. Incretin Mimetic Drugs for Type 2 Diabetes: Early 
Communication - Reports of Possible Increased Risk of Pancreatitis and Pre-cancerous Findings of 
the Pancreas. Available at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm343805.htm. Accessed March, 18 2013. 

 

8. Paiyouji natural slimming capsules 
TGA posted; March, 19 2013 

Therapeutic Goods Administration (TGA) ของประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ 
Paiyouji natural slimming capsules โดยที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยสารสมุนไพร ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ พบยา sildenafil ซึ่งเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
ในการสั่งจ่ายยา และสาร phenolphthalein ซึ่งเคยใช้เป็นยาระบายชนิดรับประทาน แต่ปัจจุบัน
ประเทศออสเตรเลียไม่ใช้ยาน้ีแล้ว เน่ืองจากมีปัญหาในด้านความปลอดภัยชนิดร้ายแรงอัน
เน่ืองมาจากการใช้ยาดังกล่าวในระยะยาว 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับการประเมินในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ
รวมท้ังสถานที่ผลิตตามข้อกําหนดของ TGA และจากการตรวจสอบของ TGA พบว่ามีผู้บริโภคจํานวน
มากในประเทศออสเตรเลียซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง online  

TGA ได้แนะนําให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและนําผลิตภัณฑ์ที่เหลือไปให้ร้านยา
เพ่ือให้กําจัดโดยวิธีที่ปลอดภัยต่อไป และหากผู้บริโภครายใดมีข้อกังวลให้ปรึกษาบุคลากรทางการ
แพทย์ 

TGA กําลังดําเนินงานร่วมกับศุลกากรของประเทศออสเตรเลียในการป้องกันการเข้ามาใน
ประเทศของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกพบจะถูกยึดและทําลายต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. Therapeutic Goods Administration. Safety Information. Paiyouji natural slimming capsules. 
Available at http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-paiyouji-130319.htm. Accessed March, 
19 2013. 

 
9. European Medicines Agency recommends restricting use of cilostazol-
containing medicines 
EMA posted; March, 22 2013 
 European Medicine Agency ของสหภาพยุโรปรายงานว่าคณะกรรมการที่พิจารณา
ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในมนุษย์ (European Medicine Agency’s Committee on Medicinal 
Products for Human Use: CHMP) ได้พิจารณาทบทวนหลักฐานทางวิชาการของยาที่มี
ส่วนประกอบ cilostazol (Pletal®, Ekistol®) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการเพ่ิมระยะทางในการเดินในผู้ป่วย

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm343805.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm343805.htm


ที่มีภาวะ intermittent claudication (คือสภาวะที่ระบบการไหลเวียนโลหิตที่จะไปเลี้ยงที่กล้ามเน้ือ
ขาไม่ดี ทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดและมีผลต่อประสิทธิภาพในการเดิน) อันเน่ืองมาจาก peripheral 
artery disease  ตามคําร้องขอ Spanish Agency for Medicinal Health product ซึ่งพบรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจํานวนมากจากการใช้ยาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาการที่เกี่ยวข้อง
กับหัวใจและการ bleeding     

จากการทบทวน CHMP สรุปว่ายาดังกล่าวมีประโยชน์ (เช่น ใช้ในการเพ่ิมระยะทางในการ
เดิน) มากกว่าความความเสี่ยงไม่มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ที่
เก่ียวข้องกับหัวใจและ serious bleeding ในผู้ป่วยเพียงบางกลุ่ม 

CHMP ได้แนะนําให้จํากัดการใช้ยาที่มีส่วนประกอบ cilostazol เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการ
ของสภาวะ intermittent claudication ไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีในการดําเนินชีวิต เช่น  
ออกกําลังกาย รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและหยุดการสูบบุหรี่แล้ว   และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี
อาการ tachyarrhythmia (fast, abnormal heart rhythm) ชนิดรุนแรง, recent unstable 
angina, heart attack, bypass surgery หรือผู้ที่ได้รับยา antiplatelet หรือ anticoagulant ต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไป เช่น aspirin และ clopidogrel 
 สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ CHMP ได้ให้คําแนะนําเพ่ิมเติม ดังน้ี การสั่งจ่ายดังกล่าวควร
ที่จะเร่ิมสั่งใช้โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษา intermittent claudication และควรที่จะทบทวน
ผลการรักษาภายหลังที่ใช้ยาดังกล่าว 3 เดือน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะหยุดใช้ยาดังกล่าว 
นอกจากน้ีผู้สั่งใช้ยาควรที่จะระมัดระวังความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากอันตรกิริยาของยา cilastazol โดย
ควรท่ีจะลดขนาด cilostazol เมื่อมีการใช้ร่วมกับยาที่เป็น strong CYP3A4 หรือ CYP2C19 
inhibitor  
  
เอกสารอ้างอิง 
European Medicine Agency. Latest news. European Medicines Agency recommends restricting use 
of cilostazol-containing medicines. Available 
at http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/03/news
_detail_001746.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1. . Accessed March, 25 2013. 

 
10. J&J recalls nearly 2 million blood glucose meters worldwide 
Reuters posted; March, 25 2013 
 

  สํานักข่าว Reuters รายงานว่าบริษัท Johnson & Johnson กําลังเรียกคืนและแลกเปลี่ยน
อุปกรณ์วัดนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน OneTouch Verio IQ meter จํานวน 90,000 ช้ิน             
ทั่วโลก เน่ืองจากอุปกรณ์ดังกล่าวอ่านค่านํ้าตาลในเลือดสูงมาก และที่ระดับนํ้าตาลตั้งแต่ 1,024 
mg/dL ขึ้นไป อุปกรณ์จะไม่สามารถบ่งบอกสัญญาณอันตรายอันเน่ืองมาจากระดับนํ้าตาลในเลือดสูง
ได้และจะหยุดการทํางาน อาจทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงช้าออกไป 

http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/03/news_detail_001746.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/03/news_detail_001746.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


  บริษัทได้แจ้งให้องค์กรอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หน่วยงานควบคุมกํากับการใช้อุปกรณ์
ชนิดน้ี ผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่มีการลงทะเบียน และบุคลากรทางการแพทย์ถึงการเรียกคืนอุปกรณ์ใน
ครั้งน้ี   
  นอกจากน้ีบริษัท J & J กําลังเรียกคืน OneTouch Verio Pro meter 670,000 ช้ิน ใน
ยุโรป และ OneTouch Verio+ meter ที่ใช้ในโรงพยาบาล 4,900 ช้ินในตะวังออกกลาง ยุโรป และ
เอเชีย/แปซิฟิกอีกด้วย 
  ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับความบกพร่องของอุปกรณ์น้ีใน
สหรัฐอเมริกา แต่มีรายงานประเภทร้ายแรง 1 รายงานที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่สามารถระบุ
ได้ถึงความเช่ือมโยงกับความบกพร่องดังที่กล่าวข้างต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
Reuters. Health News. FDA staff say calcitonin salmon cancer risk appears plausible. Available at 
http://www.reuters.com/article/2013/03/25/us-jandj-recall-idUSBRE92O0L220130325. Accessed 
March, 26 2013. 

 
11. Aqueous cream: may cause skin irritation, particularly in children with 
eczema 
MHRA posted; March, 26 2013 

 
หน่วยงาน Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ของ 

สหราชอาณาจักร รายงานว่า aqueous cream ซึ่งใช้เพ่ือบรรเทาอาการผิวหนังแห้ง เช่น อาการ 
eczema โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังถูกใช้เป็นสารที่ให้ความชุ่มช้ืนและสบู่ชนิดล้างนํ้าด้วย                  
MHRA พบว่า aqueous cream อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิด skin reaction เช่น burning, stinging, 
itching และ redness ในผู้ป่วยบางราย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเด็กบางรายที่มีอาการ eczema 
อย่างไรก็ตามอาการส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง  และบ่อยคร้ังที่ skin reaction เกิดข้ึนภายหลัง
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว 20 นาทีหรือนานกว่าน้ัน อาการเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจาก
ส่วนประกอบของ aqueous cream ที่เรียกว่า sodium lauryl sulfate หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น 
สารกันบูด ถึงแม้ว่าจะมีรายงานการระคายเคือง แต่ aqueous cream ยังมีประโยชน์ในการรักษา 
eczema ในผู้ป่วยจํานวนมากอยู่ 

MHRA ได้แนะนําผู้ป่วยว่า หากมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังภายหลังการใช้ aqueous 
cream ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ซึ่งสามารถท่ีจะให้คําแนะนํา
เก่ียวกับตัวเลือกอ่ืนที่ใช้ทดแทนได้ 
 
หมายเหตุ eczema เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็ก อาการของ eczema 
ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง ผิวหนังจะแห้ง ตกสะเก็ด ผิวหนังเป็นสีแดง และคัน ส่วนในรายที่มีอาการ



รุนแรง ผู้ป่วยอาจเกิดนํ้าซึมออกมาจากผิวหนัง ผิวหนังจะแข็ง และมีเลือดไหล ดังน้ันการรักษาความ
ชุ่มช้ืนของผิวและทําให้ผิวหนังนุ่ม เช่น การใช้ aqueous cream จึงเป็นการจัดการหลักที่ใช้ในการ
รักษาอาการของ eczema 
 
เอกสารอ้างอิง 
MHRA. Safety information. Aqueous cream: may cause skin irritation, particularly in children with 
eczema. Available at 
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