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สรุปข่าวท่ีนา่สนใจทาง Internet ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

1. FDA issues alert about lack of sterility assurance of drug products from ApotheCure, 

Inc. and NuVision Pharmacy and of forthcoming recall     

 US.FDA ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโรงพยาบาล และเภสัช

กร เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือที่ผลิตโดยบริษัท ApotheCure,Inc. และผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ

ชนิด lyophilized(เป็นผงแห้งผ่านความเย็นจัด)ซึ่งผลิตโดยร้านยา NuVision โดยระบุว่าการผลิตภายใต้ภาวะ

ดังกล่าวนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการปนเป้ือน ดังน้ันจึงไม่ควรสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันแก่ผู้ป่วย 

ผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือที่ปนเป้ือนจะทําให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงจากการติดเช้ืออย่างร้ายแรง  

US.FDA แนะนําให้ผู้เก่ียวข้องทั้งผู้ให้บริการและพนักงานของโรงพยาบาลตรวจสอบโดยทันทีรวมทั้งกักกัน

ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุดังกล่าวข้างต้น 

บริษัท ApotheCure,Inc และ NuVision Pharmacy ได้รายงานไปยัง US.FDAแล้วว่าจะทําการเรียก

คืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ การอํานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบมีข้อแนะนําว่าควรเก็บ

กักกันผลิตภัณฑ์น้ันไว้ก่อนจนกว่าบริษัทจะออกประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการและสื่อสารข้อควรปฏิบัติ

เพ่ิมเติมไปยังผู้จัดซื้อทั้งหลายต่อวิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน ผู้ป่วยที่ได้รับยาดังกล่าวทั้งที่ผลิตและ

จําหน่ายโดยบริษัท ApotheCure,Inc และ NuVision Pharmacy หากมีความกังวลใจให้ขอคําปรึกษาจากผู้

ให้บริการทางการแพทย์ 

การออกคําเตือนโดย US.FDA กระทําขึ้นพร้อมกับการสอบสวนที่กําลังดําเนินการอยู่ ในเบ้ืองต้น

พบว่าสภาวะการผลิตแบบปราศจากเช้ือน้ันทําให้เกิดข้อกังวลเพ่ิมขึ้นต่อการขาดหลักประกันคุณภาพด้าน

ปราศจากเช้ือ 

ผู้มีปัญหาจากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ApotheCure,Inc 

และ NuVision Pharmacy สามารถรายงานไปยัง FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting 

Program ได้ทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ หรือโทรสาร ดังน้ี 

• Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm1  
• Regular Mail: use postage-paid, pre-addressed Form FDA 3500 available 

at: www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm2 and mail to address on the pre-addressed 
form  

• Fax: 1-800-FDA-0178 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/HowToReport/DownloadForms/default.htm


2 
 

Ref: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm 

 

2. FDA approves abuse-deterrent labeling for reformulated OxyContin  
Agency will not approve generics to original OxyContin 

US.FDA ได้อนุมัติการแสดงฉลากใหม่ของยาเม็ด reformulated OxyContin(oxycodone 
hydrochloride controlled-release) ซึ่งเป็นของบริษัท Purdue Pharma L.P.ฉลากใหม่น้ีระบุว่าผลิตภัณฑ์
มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ทําให้การนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการฉีดยากและจะช่วยลดการ
นําไปใช้ใช้ผิดวิธีด้วยการสูดดมทางจมูก 

ยา original OxyContin ให้คุณสมบัติด้านการรักษาเช่นเดียวกับ reformulated OxyContinc แต่มี
โอกาสมากกว่าในการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดังน้ัน US.FDAจึงถอนยาดังกล่าวจากการจําหน่ายเน่ืองด้วยเหตุผล
ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย และ US.FDA ก็ไม่ยอมรับหรืออนุมัติยาช่ือสามัญใดๆก็ตามที่อ้างอิงตาม
การได้รับอนุมัติของยา original OxyContin 

FDA ได้อนุมัติทะเบียนตํารับยาด้ังเดิม OxyContin เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 ยาดังกล่าวน้ีถูก
นําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยจัดการวิธีลดคุณสมบัติการปลดปล่อยอย่างช้าๆ ผลดังกล่าวทําให้ตัวยาถูก
ปลดปล่อยเร็วข้ึน ทําให้เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ได้แก่ การได้รับยาเกิน
ขนาด และเสียชีวิต ในเดือนเมษายน ค.ศ.2010 US.FDA ได้อนุมัติการปรับปรุงตํารับใหม่ของยา OxyContin  
ซึ่งออกแบบให้มีความยากในการนําไปใช้ผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์ ในปีเดียวกัน เดือนสิงหาคม บริษัท 
Purdue ได้หยุดการส่งยา OxyContinไปยังร้านยา 

การพัฒนาวิธียับย้ังต่อการนํายาระงับปวดกลุ่ม opioid ไปใช้ในทางที่ผิดน้ันถือเป็นเร่ืองสําคัญทาง
สาธารณสุขของ FDA โดยตํารับยาที่ reformulated น้ันมีคุณสมบัติขัดขวางต่อการนําไปใช้ในทางที่ผิด เช่น 
รูปแบบยา hydrogel ที่เหนียวข้นทําให้ยากในการนําไปใช้โดยการฉีด อย่างไรก็ตามการใช้ยาในทางที่ผิดโดย
วิธีการรับประทานยังคงมีอยู่ ตํารับยาใหม่น้ีจะลดอุบัติการณ์ของการนําไปใช้ผิด เช่น การบดเม็ดยาเป็นผงเพ่ือ
ผสมลงบนอาการหรือให้ยาผ่านทางหลอดอาหาร เมื่อ FDA พบตํารับใหม่ที่มีคุณสมบัติขัดขวางการนําไปใช้
ในทางที่ผิดน้ี จึงสั่งให้ผู้ผลิตยาสามัญทําคุณสมบัติเช่นเดียวกันน้ีด้วย 

การประเมินด้าน postmarketing ของผลกระทบจาก reformulated OxyContin ในการนําไปใช้ที่
ผิดยังคงดําเนินต่อไป และFDA จะเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเร็วๆนี้ 

Ref: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm
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3. FDA announces voluntary nationwide recall by Balanced Solutions Compounding 
Pharmacy  
All sterile non-expired products recalled due to a lack of sterility assurance 

บริษัท Balanced Solutions Compounding Pharmacy ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือทุก
รุ่นการผลิตที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดออกจากท้องตลาดโดยสมัครใจ เน่ืองจากขาดการควบคุมคุณภาพด้าน
ปราศจากเช้ือและปัญหาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือของบริษัท Balanced Solutions ควร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทันทีและกักกันบริเวณไว้ พร้อมทําตามข้อแนะนําของบริษัทในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาซึ่งผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อแพทย์ผู้ให้บริการ 
  

ผลการตรวจสอบของ FDA ในเบ้ืองต้น พบว่าบริษัทมีสภาพและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะต่อการผลิตซึ่ง
อาจทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปราศจากเช้ือได้ ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันอีกครั้งเมื่อ FDA 
นําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาฉีด chromium chloride ของบริษัทมาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปนเป้ือนเช้ือ
แบคทีเรียชนิด gram-negative ซึ่งเช้ือดังกล่าวน้ีก่อให้เกิดโรคและพบเช้ืออ่ืนอีกมากมาย ผู้ป่วยที่เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถรายงานไปยัง FDA ได้ทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ 
หรือโทรสาร ตามท่ีอยู่ข้างล่างน้ี 
  

• Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm1  
• Regular mail: use postage-paid, pre-addressed Form FDA 3500 available 

at: www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm2 and mail to address on the pre-addressed 
form  

• Fax: 1-800-FDA-0178 

Ref: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348787.htm 

4. European Medicines Agency publishes initial list of medicines under additional 
monitoring 

EMEA ประกาศรายช่ือยาที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายใหม่ของ European ด้าน 
pharmacovigilance โดยยาเหล่าน้ีจะต้องแสดงเคร่ืองหมายสามเหล่ียมสีดํากลับหัวในแผ่นพับบรรจุภัณฑ์ 
และแสดงในข้อมูลสําหรับบุคลากรการแพทย์ที่เรียกว่า the summary of product characteristics 
(SmPC) พร้อมคําอธิบายสั้นๆว่าเคร่ืองหมายสามเหลี่ยมหมายถึงอะไร 

http://wcms.fda.gov/ucm/resources/wcm/3rdparty/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HIIHD48E/www.fda.gov/medwatch/report.htm
http://wcms.fda.gov/ucm/resources/wcm/3rdparty/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HIIHD48E/www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm
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 ยาทุกชนิดที่จําหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปจะถูกติดตามอย่างถ้วนถี่ ยาที่มีฉลากสามเหลี่ยมกลับหัว
ไม่ได้หมายถึงยาไม่ปลอดภัย แต่เป็นสัญลักษณ์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และผู้ป่วยรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ใดก็ตามท่ีเกิดจากยาน้ันๆไม่ว่าจะเป็นยาใหม่หรือยาที่มีข้อจํากัดเก่ียวกับข้อมูลความปลอดภัย  

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นวิธีการที่จําเป็นในการได้ข้อมูลของยาที่วางตลาดเพราะ
เจ้าหน้าที่จะใช้พิจารณาร่วมกับข้อมูลยาที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าประโยชน์ของยานั้นมี
มากกว่าความเสี่ยง และจะดําเนินการที่จําเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา
อย่างเหมาะสม 

กลุ่มยาท่ีต้องเพิ่มการติดตาม ได้แก่ 
• ยาที่ได้รับอนุญาตหลังวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2011 ที่มีสารออกฤทธ์ิตัวใหม่ 
• ยาชีวะวัตถุที่มีข้อมูลภายหลังจําหน่ายสู่ตลาดจํานวนจํากัด 
• ยาที่ได้รับอนุญาตแบบมีเง่ือนไขหรือได้รับอนุญาตภายใต้สถานการณ์ยกเว้น 
• ยาที่บริษัทผู้ได้รับอนุญาตต้องดําเนินการศึกษาความปลอดภัยภายหลังการได้รับอนุญาต 

(post-authorisation safety study ;PASS) 
ยาอ่ืนๆอาจต้องได้รับการติดตามเพ่ิมเติมตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ the European 

Medicines Agency's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)  
ยาที่จะถูกบรรจุอยู่ในรายการน้ีจะเป็นยาที่ได้รับอนุญาตเป็นคร้ังแรกหรือในช่วงใดก็ตามของวัฏจักรยา

น้ัน และจะถูกติดตามเป็นเวลา 5 ปี หรือจนกว่าคณะกรรมการ the PRAC ตัดสินใจถอดออกจากรายการยาที่
ต้องติดตาม คณะกรรมการจะทบทวนรายการยาท่ีติดตามทุกเดือนและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
ทุกภาษาในกลุ่มประเทศ  

แผนปฏิบัติการ 
           การแสดงฉลากสามเหลี่ยมสีดํากลับหัวในแผ่นพับบรรจุภัณฑ์และ SmPC ของกลุ่มยาดังกล่าวจะ

เริ่มต้ังแต่ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013 บริษัทต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแสดงฉลากด้วยรูปแบบที่กําหนด
ล่าสุด โดยเริ่มดําเนินการในช่วงปี 2013 

• สําหรับยาใหม่จะเริ่มมีผล เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ยาในมนุษย์เห็นชอบในเดือน
พฤษภาคม 2013 ยาใหม่ที่อยู่ในรายการซึ่งได้รับอนุญาตหลังวันที่ 1 กันยายน 2013 จะ
แสดงสัญลักษณ์ในแผ่นพับบรรจุภัณฑ์เมื่อยาน้ันวางจําหน่ายในตลาด  

• สําหรับ ยาที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บรษิัทควรปฏิบัติตามข้อกําหนดใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ 
มิฉะน้ันบริษัทควรย่ืน a type-IAIN variation ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2013 

 

Ref:www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/04/news_d

etail_001771.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
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5. Recommendation to suspend tetrazepam-containing medicines endorsed by CMDh 

ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 
ได้ส่งผลให้คณะทํางาน the Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures –Human(CMDh)ลงนามอนุมัติให้บริษัทผู้รับอนุญาตจําหน่ายยาที่มีส่วนประกอบของ 
tetrazepam ระงับการจําหน่ายช่ัวคราวทั่วทั้งประเทศในกลุ่ม EU 

Tetrazepam เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ใช้กันมากในประเทศกลุ่ม EU เพ่ือรักษาอาการ
ปวดจากการหดตัวกล้ามเน้ือ(เช่น ปวดหลัง ปวดคอ) และปวดเกร็งกล้ามเน้ือ  

การระงับจําหน่ายช่ัวคราวอาจได้รับการยกเว้นหากบริษัทใดก็ตามแสดงข้อมูลให้เห็นว่ามีผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ยามากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย 

• Tetrazepam เป็นยาคลายกล้ามเน้ือใช้ในภาวะเจ็บปวด เช่น ปวดหลัง ปวดคอ รวมทั้ง
อาการปวดเกร็งกล้ามเน้ือ 

• เน่ืองจากความเสี่ยงจากการเกิดอาการทางผิวหนังร้ายแรงชนิดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
คณะทํางานCMDh จึงเห็นควรไม่ให้ใช้ยาที่มี Tetrazepam เป็นส่วนประกอบในประเทศ
กลุ่ม EU ต่อไป 

• ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้อยู่ไม่ควรหยุดยาทันที่ แต่ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือหาทางเลือกใหม่ในการรักษา 

ข้อมูลสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข 

• แพทย์ควรทบทวนการรักษาให้ผู้ป่วยและอาจพิจารณาทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมในการรักษา 

• เภสัชกรควรแนะนําผู้ป่วยให้พบแพทย์ในรายที่จะใช้ยาที่มี Tetrazepam เป็นส่วนประกอบ 
เป็นคร้ังแรกหรือเป็นผู้ป่วยที่จะรับยาซ้ํา 

ข้อมูลจากการทบทวนของ PRAC เ ก่ียวกับความเสี่ยงของการเกิดอาการทางผิวหนังจากการใช้ยา 
Tetrazepam และประสิทธิภาพของยาตามท่ีได้รับอนุญาตอยู่แล้วน้ัน พบว่า 

• จํานวนคร่ึงหน่ึงของรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา tetrazepam เป็นความ
ผิดปกติทางผิวหนัง ซึ่งบางครั้งมีความร้ายแรง เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือตายได้ เช่น 
Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN), erythema 
multiforme and drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 
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• ข้อมูลของการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาต้นแบบอย่าง  Myolastan พบว่า เกิดอาการ
ทางผิวหนัง(หรือการแพ้)จํานวน 513 ราย ในจํานวนน้ีมี 65 รายที่เกิดอาการ  SJS and TEN 
แม้ว่าส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลายตัว แต่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าการใช้ยา 
tetrazepam มีผลให้เกิดความผิดปกติในผู้ป่วยจํานวนมาก 

• ความเสี่ยงของการเกิดอาการทางผิวหนังจากการใช้ยา tetrazepam จะมีมากกว่ายาตัวอ่ืนๆ
ในกลุ่ มbenzodiazepines ซึ่ งอ ธิบายได้จากโครงสร้างของยา ท่ีแตกต่างกัน  ( เ ช่น 
tetrazepam มีโครงสร้าง แบบcyclohexenyl ring) 

• ผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพ พบว่า มี 4 การศึกษาให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อใช้ยา 
tetrazepam และยาออกฤทธ์ิอ่ืนๆ ในการรักษาอาการหดเกร็ง ประสิทธิภาพของยา  
tetrazepam ที่ใช้รักษาภาวะปวดเกร็งมีข้อมูลสนับสนุนจาก 2 การศึกษาเล็กๆ ที่ทําแบบ 
double-blind placebo-controlled clinical trials ซึ่งแสดงว่ายามีประสิทธิภาพจํากัด 

เมื่อพิจารณาจากการเกิดอาการทางผิวหนังที่ร้ายแรงและมีโอกาสเสียชีวิตประกอบกับประสิทธิภาพ
จํากัดของยา tetrazepam การไตร่ตรองระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยาที่มี 
tetrazepam เป็นส่วนประกอบ คณะกรรมการจึงไม่เห็นว่ายาสมควรใช้อีกต่อไป 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/
04/news_detail_001777.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 
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