
สรปุข่าวความปลอดภัยของผลติภณัฑ์ ประจําเดือนธนัวาคม 2556 
1. Recall: Slimming  Factor  (also known as Easy Trim, Que She and Chinese Herbal Diet 
Pills) 
    TGA ออสเตรเลียประกาศให้บริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Slimming  Factor  เนื่องจากเป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อหัวใจ และมีส่วนผสมของยาที่ได้ประกาศเพิกถอนทะเบียนจากประเทศแล้วคือ ยา sibutramine, 
fenfluramine และphenolphthalein   โดย Slimming  Factor ประกาศขายทางเว็บไซด์และแจ้งว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก TGA ออสเตรเลียตรวจพบว่ามีส่วนประกอบของยา sibutramine, fenfluramine, 
phenolphthalein, paracetamol, lignocaine และ propanolol 
   อน่ึง Slimming  Factor  (also known as Easy Trim, Que She and Chinese Herbal Diet Pills) 
ขายในเว็บไซด์อย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลีย และ TGA ไม่เคยพิจารณารับรองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ี 
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2. RABIES - PHILIPPINES: (KALINGA), COUNTERFEIT VACCINE, ALERT     
       หน่วยงาน International Society of Infectious Disease แจ้งว่า FDA ประเทศฟิลิปปินส์และบริษัท 
Novartis ผู้จําหน่าย Rabies Vaccine (Rabipur) พบมีการปนปลอมและมีการนําเข้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น
วัคซีนที่ไม่มีทะเบียน  ทั้งน้ีประเทศฟิลิปปินส์ตรวจพบวัคซีนปลอมท่ีเมือง Tabak  โดยตรวจสอบแล้วยืนยันว่า
เป็นวัคซีนปลอม จึงขอได้แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบและระมัดระวังในการใช้ Rabies vaccine 
ดังกล่าว เพราะอาจไม่มีประสิทธิผลในการใช้ยาได้  
     อน่ึง Rabies vaccine ใช้ฉีดป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพิษสุนัขบ้า และต้องมีการเก็บในอุณหภูมิ
ที่ถูกต้อง (2-8 องศาเซลเซียส) เพราะอาจมีการสูญเสียประสิทธิผลของยาได้ 
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3. Phen Tabz Tablet 
    TGA   ประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก Phen Tabz Tablet  ซึ่งจําหน่ายทางเว็บไซด์มี
อันตรายร้ายแรงเนื่องจากมีส่วนประกอบของ 1,3-dimethylamylamine (DMAA) ซึ่งเป็นสารพิษ และมี
อาการข้างเคียงที่ร้ายแรง โดย TGA ได้ประกาศห้ามจําหน่ายแล้ว การจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ีเป็นการจําหน่าย
โดยผิดกฎหมายและ TGA ไม่เคยพิจารณารับรองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ีและสถานที่ผลิตและจําหน่ายยัง
ไม่ได้รับรองตามกฎหมาย TGA ตรวจพบว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากส่ังซื้อผลิตภัณฑ์น้ีทางเว็บไซด์  จึงแจ้งเตือน
ดังกล่าว 
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4. LOVher Capsules 
    TGA   ประเทศออสเตรเลียแจ้งเตือนว่ายา LOVher capsules   เป็นยาที่ลักลอบนําเข้าและจําหน่ายทาง
เว็บไซด์ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง  TGA ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์น้ี มีส่วนประกอบของ tadanafil, 
sildenafil และ diclofenac  ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยใบสั่งแพทย์เท่าน้ัน  ทั้งน้ี TGA ไม่เคยพิจารณารับรอง
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การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ี  TGA ตรวจพบว่ามีผู้บริโภคจํานวนมากส่ังซื้อผลิตภัณฑ์น้ีทางเว็บไซด์  จึงแจ้ง
เตือนดังกล่าวและจะดําเนินการตรวจจับต่อไป 
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5. PRAC considers benefits of Kogenate Bayer/Helixate NexGen outweigh risks in 
previously untreated patients 
            คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ของประเทศยุโรป 
แจ้งข้อมูลการทบทวนความปลอดภัยของยา Kogenate Bayer/Helixate NexGen ว่ายังมีประโยชน์มากกว่า
ความเส่ียง แม้ว่าจะพบรายงานอาการข้างเคียงคือ การเกิดภาวะ secondary Factor VIII antibodies 
inhibitors  
            ยา Kogenate Bayer/Helixate NexGen เป็นยาที่ใช้เพ่ิมปริมาณของ factor VIII โดยใช้ 
recombinant DNA technology ยาดังกล่าวใช้รักษาภาวะเลือดไม่แข็งตัว ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ 
hemophilia A ยา Kogenate Bayer/Helixate NexGen   พบมีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงคือการ
เพ่ิมขึ้นของสาร factor VIII antibodies inhibitors ในเลือดแล้วทําให้การรักษาไม่ได้ผล จึงทําให้
คณะกรรมการ PRAC ต้องทําการทบทวนฯ  
          ข้อมูลที่คณะกรรมการ PRAC ทบทวนประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา RODIN Study, ข้อมูลการศึกษา
ทางคลินิกที่เก่ียวข้อง, มาตรการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันที่มีอยู่ รวมท้ังพิจารณาข้อมูลใน product 
information ของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ safety information ดังกล่าว เพ่ือพิจารณาการจัดการความเสี่ยง  
การวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวัง European haemophilia safety and surveillance study (EUHASS) ใน
การศึกษา RODIN study  ระยะเวลา 3 ปี ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ hemophilia A  พบมีรายงานการเกิด 
factor VIII antibodies inhibitor แต่เป็นรายงานฯที่สามารถพบได้ในการใช้ยานี้  
          คณะกรรมการ PRAC สรุปว่ายา Kogenate Bayer/Helixate NexGen ยังมีประโยชน์มากกว่าความ
เสี่ยงและจะเสนอข้อมูลน้ีต่อคณะกรรมการ CHMP เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
         ในประเทศไทย ยา Kogenate Bayer ขึ้นทะเบียนเป็นยาใหม่ มีทั้งหมด 3 ตํารับ ส่วน Helixate 
NexGen  ไม่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย และยังไม่พบข้อมูลการเกิดรายงานอาการไม่พึงประสงค์ Secondary 
Factor VIII antibodies inhibitors ในประเทศไทย 
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6. Hospira Infusion Pumps Plum Family, Gemstar and Lifecare Models 
 บริษัท Hospira และ TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือ 
infusion Pumps ซึ่งเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ใช้ในการฉีดสารละลายให้ยาแก่ผู้ป่วยภาวะวิกฤต  และ TGA ได้
ประกาศเรียกคืนเครื่องมือดังกล่าวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทราบ   ทั้งน้ี ผู้ป่วยที่ยังคงมีความจําเป็นใน
การใช้เครื่องมือน้ี   แพทย์ควรประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้   และควรใช้เป็นการช่ัวคราว
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เท่าน้ัน เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายได้   บริษัท Hospira ได้ยกเลิก CE certificate ในประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรป ของเคร่ืองมือ infusion Pump   น้ีแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2013 
                    เครื่องมือ Infusion Pump ดังกล่าวมีช่ือการค้าและ Model ดังน้ี: Hospira Infusion 
Pumps, Family, Gemstar และ Lifecare โดยบริษัท Hospira เป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายในประเทศ
ออสเตรเลีย TGA   ออสเตรเลีย จะทําการตรวจสอบการเรียกคืนดังกล่าว ต่อไป 
  
 ในประเทศไทยจากการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น ไม่พบว่านําเข้าในประเทศไทย 
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7. Acipimox only to be used as additional or alternative treatment to reduce high 
triglyceride levels 
 
                    The Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralized 
Procedures-Human (CMDh)   แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยในเร่ืองการใช้ยา Acipimox 
ร่วมกับยาลดไขมันในกลุ่มอ่ืน คือ ให้ใช้ยา Acipimox ในการลดรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด 
(hyperlipoproteinaemia) ทั้งชนิดที่มี triglyceride ในเลือดสูง (type IV) cholesterol ในเลือดสูง (typ a)  
เมื่อไม่สามารถใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่มอ่ืนได้แล้วเท่าน้ัน และควรมีการติดตามผู้ป่วยเป็นประจํา   
เน่ืองจากพบว่ายา Acipimox ไม่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดโดยการ
ลดระดับของ LDL-C ได้ ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) 
 คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ของประเทศ
ยุโรป ได้ทบทวนความปลอดภัยของยา Acipimox เน่ืองจากการศึกษา HPS2-THRIVE study พบว่าการใช้ยา 
nicotinic acid ซึ่งมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับยา Acipimox   ร่วมกับยา laropirant   ในระยะเวลานาน ไม่
สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดเช่น ภาวะ heart attack, stroke แต่ทําให้
เกิดอาการข้างเคียงต่อหัวใจที่ร้ายแรง แม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต  คณะกรรมการพิจารณาด้านความ
ปลอดภัยของยาแห่งสหภาพยุโรป (EMEA)  จึงประกาศหยุดการใช้ยาน้ีเป็นการช่ัวคราว (suspension) จึงทํา
ให้คณะกรรมการ PRAC ต้องทําการทบทวนฯ        
                      ยา Acipimox   ใช้เป็นยาที่ใช้ลดปริมาณ triglyceride ในเลือด (Fredrickson type IV 
hyperlipoproteinamia)  ในผู้ป่วยที่อาจมี/ไม่มีภาวะ hypercholesterolemia ร่วมด้วย โดยใช้ร่วมกับยา
ลดไขมันในเลือดกลุ่มอ่ืน เช่น ยาในกลุ่ม statins  , fibrates ยา Acipimox เป็นอนุพันธ์ของสาร nicotinic 
acid                      
                     ข้อมูลที่คณะกรรมการ PRAC ทบทวนประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา HPS2-THRIVE study  
ข้อมูลจาก spontaneous reports ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง  ข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง เพ่ือพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงของยา Acipimox   คณะกรรมการ PRAC พิจารณาแล้วพบว่าแม้
การศึกษา  HPS2-THRIVE study จะเป็นการติดตามความเสี่ยงของการใช้ยา nicotinic acid ร่วมกับยา 
laropirant    ซึ่งไม่มีการใช้ยา Acipimox รวมท้ังไม่มีข้อมูลการใช้ยาลดระดับไขมันในเส้นเลือดอ่ืนเช่น statin  
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ร่วมด้วยในการศึกษาดังกล่าว  แต่พบว่ายา nicotinic acid มีโครงสร้างใกล้เคียงกับยา Acipimox  จึงมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าจะเกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกัน 
                    คณะกรรมการ PRAC สรุปว่า ควรใช้ยา Acipimox เมื่อไม่สามารถใช้ยาลดระดับไขมันใน
เลือดกลุ่มอ่ืนได้แล้วเท่าน้ัน และควรมีการติดตามผู้ป่วยเป็นประจํา   เน่ืองจากพบว่ายา Acipimox ไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดโดยการลดระดับของ LDL-C ได้   ซึ่ง CMdh จะ
เสนอข้อแนะนําของ PRAC ต่อ the European Commission (EC) เพ่ือเป็นมาตรการของยาน้ีในสหภาพ
ยุโรปทั้งหมด ต่อไป 
 
                     ในประเทศไทย ยา Acipimox ขึ้นทะเบียนจํานวน 1 ตํารับ เลขทะเบียน 1C 283/2541 
ในช่ือการค้า Olbetam ใช้รักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด (hyperlipoproteinaemia) ทั้งชนิดที่มี 
triglyceride ในเลือดสูง (type IV) cholesterol ในเลือดสูง (typ a) และทั้ง triglyceride และ cholesterol 
ในเลือดสูง (type IIb, III , V)  และยังไม่พบข้อมูลการเกิดรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทางหัวใจที่ร้ายแรงใน
ประเทศไทย 
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8. Muscle Growth Product Called Mass Destruction: FDA Health Risk Warning-
Undeclared Ingredients 

 US FDA ได้รับรายงาน จาก the North Carolina Department of Health and Human 
Service   ถึงการเกิดภาวะ liver failure ในชายอายุ 28 ปีที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารช่ือ Mass Destruction ซึ่งทําให้ผู้ป่วยต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับ  จึงแจ้งเตือนข้อมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ี เน่ืองจากตรวจพบมีส่วนประกอบของสาร steroid ซึ่งทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่
ร้ายแรงคือ ภาวะ liver injury และอาจมีผลต่อระดับของไขมันในเส้นเลือด   ทําให้มีความเสี่ยงต่อภาวะ 
heart attack และ stroke    ให้หยุดบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่ือ Mass Destruction ทันที และหากมี
อาการผิดปกติ เช่น fatigue, abdominal pain, discolored urine   ให้รีบปรึกษาแพทย์ 

   
 ในประเทศไทยจากการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น ไม่มีการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่ือ 
Mass Destruction 
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