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1. FDA Orders Starker Warnings on Some Painkillers (ABC NEWS posted 10 September 
2013) 
 US FDA เตรียมแจ้งให้บริษัทผู้ผลิตยาเพิ่มข้อความคําเตือนในเอกสารกํากับยาบรรเทาปวด
กลุ่ม Opioid ชนิดต่างๆ เช่น oxycodone และ morphine เป็นต้น ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็นระยะเวลานานๆ 
(long acting) เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด 
 ก่อนหน้านี้มีการกําหนดข้อความบนเอกสารกํากับยาเหล่านี้ว่าใช้รักษาอาการปวดปานกลาง
ถึงปวดมาก แต่ในครั้งนี้ได้มีการเสนอข้อความใหม่แทนคือใช้เพื่อบรรเทาปวดรุนแรง แต่ควรใช้อย่างเพียงพอใน
ขนาดที่เหมาะสมในแต่ละวัน โดยการรักษาด้วยยาดังกล่าวควรเป็นกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีรักษา
ทางเลือกอื่นๆได้แล้ว 
 US FDA ยังเสนอให้ ควรมีคําเตือนใหม่ใน boxed warning เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิด
อาการถอนยา (withdrawal syndrome) เช่น หายใจเร็ว ตัวสั่น ทานอาหารได้น้อย เป็นต้น ในเด็กทารกและ
เด็กแรกเกิดในช่วงการต้ังครรภ์ คลอด และช่วงเลี้ยงดูต่างๆ  
 นอกจากนี้รายงานของ US FDA พบว่าแพทย์จํานวนหนึ่งจ่ายยาบรรเทาปวดเพื่อรักษา
อาการอื่นๆเช่น ปวดไมเกรน เป็นต้น ในขณะที่ผู้ป่วยบางครั้งได้เคี้ยวยาที่ออกแบบให้กลืน (extended 
release pill) ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจทําให้พบการใช้ยาที่เกินขนาดได้ 
  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ องค์การอนามัยโลก พบรายงาน overdose 77 ฉบับ 
และ withdrawal syndrome neonatal 7 ฉบับ จากการใช้ยาในกลุ่ม Opioids 
  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่พบ
รายงาน overdose และ withdrawal syndrome neonatal จากการใช้ยาดังกล่าว 
 
Reference   

1.http://abcnews.go.com/Health/wireStory/fda-orders-starker-warnings-opioid-painkillers-20213254 

  2.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ องค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org) 11 

กันยายน 2556 

  3.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC)  

    กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย 11 กันยายน 2556 

 

สรุปประเด็นขา่วความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสนใจทาง Internet 
ในเดือน กันยายน 2556 



รายงานผลงานประจําเดือน ก.ย.56_V.07-10-56.doc 4 

2. Bupivacaine HCL Injection 0.25% (2.5 MG/ML) and Bupivacaine HCL 0.75% (7.5 
MG/ML), 30 ML Single-Dose Vials by Hospira, Inc.: Recall- Presence of Particulate Matter 
(US FDA posted 13 September 2013) 
 US FDA ประกาศว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัท Hospira ได้เรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ยา Bupivacaine HCL Injection 0.25% (2.5 MG/ML) และ Bupivacaine HCL 0.75% (7.5 
MG/ML), 30 ML Single-Dose Vials เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนของอนุภาคท่ีลอยในหลอดฉีดยา โดย
อนุภาคดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นอนุภาคของสแตนเลสขนาด 542 ถึง 1,700 ไมครอน ใน lot 18-
136-DK (0.25% Bupivacaine) และเป็นอนุภาคของ iron oxide ขนาดประมาณ 2,000 ไมครอน ใน lot 
23-338-DK (0.75% Bupivacaine) 
 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนดังกล่าว สามารถทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรง เช่น thrombophlebitis, bacteremia, sepsis, endocarditis และอาจนําไปสู่การเสียชีวิตได้ โดย
อาการที่แสดงนําได้แก่ อักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน เป็นไข้ ช่วงการหายใจสั้นลง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ คลื่นไส้ 
และอาเจียน นอกจากนี้ การปนเปื้อนนี้ยังสามารถทําให้เกิดการอุดตันของยาที่ให้กับคนไข้ ทําให้การรักษามี
ประสิทธิภาพลดลงได้ 
 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจากการใช้ยา 
Bupivacaine ได้แก่ thrombophlebitis 7 ฉบับ sepsis 19 ฉบับ และ เสียชีวิต 139 ฉบับ ในขณะที่ประเทศ
ไทย พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจากการใช้ยาดังกล่าว คือ เสียชีวิต 1 ฉบับ 

 
Reference   

1.http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
  ucm368405.htm 

2. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm368401.htm 

   3. ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯขององค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org)  
    สืบค้น ณ วันที่ 16 กันยายน 2556 

   4. ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) 

กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย สืบค้น ณ วันที่ 16 กันยายน 
2556 
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3. Creafuse Powder Grape and Creafuse Powder Fruit Punch: Recall - Contains DMAA 
(US FDA posted 13 September 2013) 
 US FDA แจ้งเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อาจปนเปื้อนสาร 
1,3 dimethylamylamine (DMAA) ภายหลังจากที่บริษัท GE Pharma, LLC ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร Creafuse Powder Grape lot #GE4568 และ Creafuse Powder Fruit Punch lot #GE4570 
เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสารดังกล่าว 
 สาร 1,3 dimethylamylamine (DMAA) เป็นสารที่ใช้เติมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อ
กระตุ้นความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกาย และ เพื่อลดน้ําหนักตัว US FDA ตรวจพบว่าสารดังกล่าว
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถทําให้ความดันโลหิตสูง นําไปสู่ความผิดปกติ
ของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้ 

 
Reference   
 1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts 
  /ucm368351.htm 
 2. http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm368315.htm 

 
4. Numeta G13%E to be suspended and new risk minimization measures to be 
introduced for Numeta G16%E (EMEA posted 20 September 2013) 
  หน่วยงานความปลอดภัยด้านยาของสหภาพยุโรปที่มีช่ือว่า The Coordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) ได้ประกาศสนับสนุนมติการ
ประชุมที่แนะนําให้สหภาพยุโรประงับการจําหน่ายในท้องตลาดของผลิตภัณฑ์ยา “Numeta G13%E” ซึ่งให้
ทางหลอดเลือดดําของเด็กทารก เนื่องจากพบความเสี่ยงของการเกิดภาวะแมกนีเซียมในเลือดสูง 
(hypermagnesaemia) การระงับการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะดําเนินการต่อเนื่อง จนกว่า
กระบวนการเตรียมสูตรตํารับใหม่จะเสร็จสิ้น 
  นอกจากนี้ CMDh ยังได้ประเมินผลิตภัณฑ์ยาอีกชนิดหนึ่งคือ “Numeta G16%E” ที่ใช้ใน
เด็กทารกแรกเกิดและเด็กอายุมากกว่า 2 ปี โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง 
อย่างไรก็ตาม CMDh ยังคงแจ้งบุคลากรทางแพทย์ให้ควบคุมระดับแมกนีเซียมในเลือดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 
และแนะนําให้คํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ และความต้องการของคนไข้แต่ละรายด้วย  
  ผลิตภัณฑ์ Numeta จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยา ประเภทสารที่ให้ทางหลอดเลือดดํา (Solutions 
for parenteral nutrition) ที่ให้กับเด็กที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปาก หรือทางสายลําเลียงอาหารได้ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยสารอาหารชนิดต่างๆ เช่น น้ําตาล ไขมัน กรดอะมิโน และแมกนีเซียม เป็นต้น 
  Hypermagnesaemia เป็นสภาวะที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง โดยมีปริมาณแมกนีเซียมในเลือดสูง
ผิดปกติ ทําให้เกิดอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลําบาก ความดันโลหิตตํ่า และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
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  สําหรับประเทศไทย ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
  สําหรับข้อมูลความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ไม่พบรายงานการเกิด hypermagnesaemia จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 
Reference  

 1 . http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/09/ne

ws_detail_001892.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

 2.ฐานข้อมูลทะเบียนยา สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย 

สืบค้นวันที่ 23 กันยายน 2556 
 3.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ องค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org) 
ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 23 กันยายน 2556 
     4.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC) กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 23 
กันยายน 2556  

 
5. Apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) and rivaroxaban (Xarelto): Information for 
health professionals.  Safety advisory - risk factors for bleeding (TGA posted 24 
September 2013) 
 TGA ประเทศออสเตรเลีย ประกาศแจ้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ระมัดระวัง
ในการใช้ยา apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) and rivaroxaban (Xarelto) ซึ่งเป็นยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด เนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ ภาวะ
เลือดออกผิดปกติ (bleeding) ที่สามารถทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  
  ยา apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) and rivaroxaban (Xarelto) เป็นยาต้าน
การแข็งตัวของเลือดในกลุ่ม antithrombotic agents  
  สําหรับประเทศไทย พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นทั้งยาใหม่แบบมีเงื่อนไขและ
ยาใหม่แบบไม่มีเงื่อนไข ได้แก่ apixaban (Eliquis) เลขทะเบียน 1C 94/2555(NC), dabigatran (Pradaxa) 
เลขทะเบียน 1C 97/2552(NC), 1C 98/2552(NC) และ 1C 11/2555(NC) rivaroxaban (Xarelto) เลข
ทะเบียน 1C 96/2552(N), 1C 101/2555(NC) และ 1C 102/2555(NC) 
  ข้อมูลความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก พบรายงานการเกิด bleeding จากการใช้ยา 
apixaban, dabigatran และ rivaroxaban จํานวน 4, 1 และ 29 ฉบับ ตามลําดับ 
  ข้อมูลความปลอดภัยของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.พบรายงาน
การเกิด bleeding จากการใช้ยา dabigatran และ rivaroxaban จํานวน 5 และ 3 ฉบับ ตามลําดับ 
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Reference  

 1. http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-apixaban-hp-130924.htm 

 2.ฐานข้อมูลทะเบียนยา สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย 

สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 3.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ องค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org) 
ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 4.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC) กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 
ตุลาคม 2556 

 

6. Arzerra (ofatumumab) and Rituxan (rituximab): Drug Safety Communication - New 
Boxed Warning, Recommendations to Decrease Risk of Hepatitis B Reactivation (US FDA 
posted 25 September 2013) 
  US FDA อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารกํากับยาในส่วนของคําเตือนของยา 
Arzerra (ofatumumab) and Rituxan (rituximab) เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีซ้ําและมีอาการกําเริบ (reactivation of hepatitis B virus (HBV) infection) โดยความเสี่ยง
ดังกล่าวเกิดในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่ได้รับยาในกลุ่ม CD-20 directed cytolytic antibodies ซึ่งรวมทั้งยา 
Arzerra (ofatumumab) and Rituxan (rituximab) ด้วย 
  ofatumumab เป็นยากดภูมิคุ้มกันและต้านโรคมะเร็งที่ใช้รักษา Chronic Lymphocytic 
Leukemia (CLL) ในผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการของโรคภายหลังจากการรักษาด้วยยาต้านโรคมะเร็งคือ 
fludarabine and alemtuzumab ส่วนยา rituximab เป็นยาที่ใช้รักษาโรค non-Hodgkin’s lymphoma 
และ CLL นอกจากนี้ยังใช้รักษาภาวะอ่ืนๆ รวมทั้ง rheumatoid arthritis, granulomatosis with 
polyangiitis และ microscopic polyangiitis อีกด้วย 
  สําหรับประเทศไทย ไม่พบการขึ้นทะเบียนยา ofatumumab มีเพียงยา rituximab 
(Mabthera) เท่านั้น ที่พบการขึ้นทะเบียนเป็นยาชีววัตถุใหม่แบบมีเงื่อนไข ได้แก่ 1C 34/2555(NB) 
  ข้อมูลความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก พบรายงานการเกิด Hepatitis infectious 
และ Hepatitis viral จากการใช้ rituximab จํานวน 1 และ 131 ฉบับ ตามลําดับ 
  ข้อมูลความปลอดภัยของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.พบรายงาน
การเกิด infection จากการใช้ rituximab จํานวน 2 ฉบับ 

 
Reference  
 1.http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProd
ucts/ucm369846.htm 
 2.http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm366406.htm 
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 3.ฐานข้อมูลทะเบียนยา สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย 

สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 4.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ องค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org) 
ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 5.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC) กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 
ตุลาคม 2556 

 

7. Tygacil (tigecycline): Drug Safety Communication - Increased Risk of Death (US FDA 
posted 27 September 2013) 
  US FDA ประกาศเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้ระมัดระวังในการใช้ยา Tygacil 
(tigecycline) เนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2010 ได้เปรียบเทียบยานี้กับยาฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียตัวอ่ืนๆ พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิต เมื่อยาถูกใช้ทางหลอดเลือดดํา โดยมีข้อบ่งใช้ทั้ง
ตามท่ี US FDA อนุมัติและไม่อนุมัติ นอกจากนี้ US FDA ได้แจ้งว่าได้ทําการเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร
กํากับยาในส่วน Boxed Warning และ Warnings and Precautions and the Adverse Reactions 
sections ของยาดังกล่าวแล้ว 
  ยา Tygacil (tigecycline) เป็นยาที่ US FDA อนุมัติโดยมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษา complicated 
skin and skin structure infections (cSSSI), complicated intra-abdominal infections (cIAI), และ 
community-acquired bacterial pneumonia (CABP) ยาดังกล่าวไม่ได้อนุมัติเพื่อการรักษา diabetic 
foot infection or for hospital-acquired or ventilator-associated pneumonia  
 สําหรับประเทศไทย พบการขึ้นทะเบียนยา tigecycline (Tygacil) เป็นยาใหม่แบบไม่มี
เงื่อนไขได้แก่ 1C 112/2553(N) 
 ข้อมูลความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก พบรายงานการเกิดการเสียชีวิตจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จํานวน 17 ฉบับ 
 ข้อมูลความปลอดภัยของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ไม่พบ
รายงานการเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 
Reference 
 1.http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProd

ucts/ucm370170.htm 

 2. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm369580.htm 

 3.ฐานข้อมูลทะเบียนยา สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย 

สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
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 4.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ องค์การอนามัยโลก (https://vigilyze.who-umc.org) 
ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 5.ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC) กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย สืบค้นวันที่ 2 
ตุลาคม 2556 

 
 




