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1. Common Anticholinergic Drug LikeBenadryl Linked to Increased Dementia Risk  
 Harvard Health Publications แห่ง Harvard Medical School รายงาน เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2558 ถึงผลการศึกษาล่าสุด เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเกิด dementia ในผู้ที่ใช้ anticholinergic 
drug ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า ในผู้ที่ใช้ anticholinergic drug เป็นเวลานาน มีโอกาสเป็น dementia มากกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช้ยาดังกล่าว อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวย่ิงแปรผันตามการสะสมขนาดยาอีกด้วย  
 การศึกษาชิ้นนี้ดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์ University of Washington โดยทําการติดตาม
กลุ่มอาสาสมัครจํานวน 3,500 คน ที่อายุมากกว่า 65 ปี โดยติดตามข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์
และ over-the-counter ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ก่อนเริ่มการศึกษา พบว่าอาสาสมัครจํานวน 800 
รายเป็น dementia เมื่อติดตามไปข้างหน้าอีก 7 ปีโดยเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ที่ใช้ยา 
anticholinergicเช่น tricyclic antidepressants, first-generation antihistamines, and bladder 
antimuscarinicsเป็นต้น เป็นเวลา 3 ปีหรือมากกว่า มีความเสี่ยงในการเกิด dementia เพิ่มขึ้น 54% เทียบ
กับผู้ที่ใช้ยากลุ่มดังกล่าวในขนาดเดียวกันเป็นเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (adjusted Hazard Ratio 1.54, 95%CI 
1.21 – 1.96) 
 ข้อมูลในประเทศไทย ตัวอย่างยากลุ่ม anticholinergic drug ที่มีขึ้นทะเบียน ได้แก่ 
 1. tricyclic antidepressantsเช่น 
 2. first-generation antihistaminesเช่น  
 3. bladderantimuscarinics เช่น belladonna alkaloids 
 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
 
2. Simulated IV Solution from Wallcur : CDER  statement – FDA’s investigation into 
Patients  being Injected   
 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รายงานผลการสอบสวนทางระบาดวิทยาท่ี
ดําเนินการร่วมกับสํานักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US CDC) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 
ถึงการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลายเหตุการณ์ เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับ Wallcur’s simulated IV 
products รวมถึงการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศให้เพิ่มความระมัดระวังถึง
ความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากปัญหา sterilization ถึงแม้ว่า US FDA ยังไม่สามารถสรุป
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้ และไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลิตภัณฑ์อ่ืนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์นี้อีก
หรือไม่ 
 ผลิตภัณฑ์ Wallcur’s simulated IV saline solution, Practi-0.9% sodium chloride 
solution จ่ายในผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ และหน่ายฉุกเฉินในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา เพื่อทดแทน 0.9% 
injection (IV normal saline) ที่ขาดตลาด  
 ข้อมูลจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2558 มีผู้ป่วยจํานวน 40 ราย เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น 
ไข้ หนาวสั่น และปวดหัว เป็นต้น ผู้ป่วยบางรายต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรักษาเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ นอกจากนี้มีผู้ป่วย 1 ราย เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 ในประเทศไทยจากการค้นข้อมูลในฐานข้อมูลสํานักยา ไม่พบผลิตภัณฑ์ภายใต้ช่ือการค้าดังกล่าว
ได้รับทะเบียน 
3. Invacare PerfectO2 Oxygen Concentrator 



 Therapeutic goods administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย แจง้ประชาชน บุคคลากรทาง
การแพทย์ ผูแ้ทนจําหน่าย ถงึการเรียกคืน ผลิตภัณฑ์ Invacare PerfectO2concentrators ซึ่งเป็น เครื่องมือ
ที่ใช้เพื่อให้กาซออกซิเจนแกผู่้ป่วยที่เป็นโรคปอด เนื่องจากความบกพร่องของส่วนประกอบภายในตัวเครื่องซึ่ง
อาจทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ได้โดยรุ่นที่มีปัญหาได้แก่ IRC5PO2VAW และ IRC5PO2AW ซึ่งผลิตขึ้นระหว่าง
เดือนมีนาคม 2010 ถึงสิงหาคม 2012 
 ในการนี้ TGA ยังไม่ได้รับรายงานความบกพร่องของเครื่องมือดังกล่าว ที่จําหน่ายในประเทศ
ออสเตรเลีย อย่างไรก็ดี มีรายงานจํานวน 2 ฉบับในสหภาพยุโรปที่ระบุความบกพร่องของเครื่องมือดังกล่าว 
 ในประเทศไทยจากการค้นข้อมูลในเวบไซตส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา “สบืค้นข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์” ไมพ่บการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใต้ช่ือดังกล่าว 
  
4. Ketorolac Tromethamine Injection by Hospira: Recall - Particulate in Glass Vials 

องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข่างแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ถึงกรณีที่
ผู้ผลิตเรียกคืน ketorolac tromethamine injection ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ หลาย lot การ
ผลิต ที่กระจายยาไปตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงธันวาคม 2557 ในสหรัฐอเมริกา และ มกราคม 2557 
– กรกฎาคม 2557 ในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากได้รับรายงานจากผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เจือปนอนุภาคท่ี
มองเห็นได้ด้วยตา โดยผลการตรวจวิเคราะห์ได้รับการยืนยันว่าอนุภาคดังกล่าวคือ calcium ketorolac 
crystal  

ผลิตภัณฑ์ยาฉีดที่มีอนุภาคปนเปื้อน ถ้าบริหารยาด้วยวิธีฉีดเข้ากล้าม หรือเข้าทางหลอดเลือดดําอาจ
ทําให้เกิด inflammation allergic reactiongranuloma formation หรือ หรือ microembolic effect    
เมื่อได้รับยาทางหลอดเลือดดํา นอกจากนั้นยังอาจเกิด delay therapy เนื่องจากอนุภาคไปขวางกั้นการ
กระจายของสารละลายยา  อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงานว่าสงสัย
สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนดังกล่าวจากทั้งสองประเทศ 

ในประเทศไทยจากเวบไซต์งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ตพบผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยา
สําคัญ ketorolac tromethamine ในรูปแบบ injection ที่ยังคงมีทะเบียนอยู่จํานวน 1 ตํารับ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท SIU GUAN CHEM.IND.CO., LTD. เมือง CHIA YI ประเทศ Taiwan 
  
5. Trellis 6 and Trellis 8 Peripheral Infusion Systems by Covidien: Class I Recall - 
Balloon Inflation Ports Mislabeled  

 องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Trellis 6 and Trellis 8 
Peripheral Infusion systems เนื่องจากมีความผิดพลาดของการระบุตําแหน่ง balloon inflation ports 
ซึ่งอาจทําให้แพทย์ผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว deflate the balloons ไม่เป็นไปตามลําดับที่ถูกต้อง นํามาซึ่ง 
blood clots to dislodge and move into the lungs ซึ่งอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

 Trellis 6 and Trellis 8 Peripheral Infusion Systems เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เพื่อการรักษา 
blood clot ที่เส้นเลือดบริเวณ แขน มือ ขา หรือเท้า  

 
 
 

6. PRAC recommends new measures to minimize known heart risks of hydroxyzine-
containing medicines 



  คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ทําการทบทวนความ
เสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ antihistamine hydroxyzine หลังจากที่มีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ hearth rhythm 
 ผลการทบทวนข้อมูลของคณะกรรมการ PRAC พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในการเกิดภาวะ QT 
intervalProlongationและ torsade de pointes จากการใช้ยา hydroxyzine ความเสี่ยงในการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละข้อบ่งใช้ PRAC จึงมีข้อแนะนําให้มีมาตรการลด
ความเสี่ยงนี้ คือ ให้ใช้ยาในขนาดที่ตํ่าสุดที่ทําให้เกิดผลในการรักษา และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และห้ามใช้
ยานี้ในผู้สูงอายุ และขนาดยาที่ใช้ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม ในผู้ใหญ่ หรือไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ในผู้สูงอายุ 
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิด heartrhythm disturbances หรือใช้ยาอ่ืนที่ทําให้เกิดที่เพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิด QT prolongation 
 ยา antihistamine hydroxyzine มีจําหน่ายในเกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป โดยได้รับทะเบียน 
ภายใต้ข้อบ่งใช้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะ คลายกังวล ลดอาการคัน ใช้
ก่อนผ่าตัด รักษาภาวะ sleep disorders 
 ในประเทศไทยยา hydroxyzine ได้รับทะเบียน จํานวน 209 ตํารับ ได้รับอนุมัติทะเบียนในข้อบ่งใช้
เพื่อ ใช้รักษา บรรเทาอาการวิตกกังวลในผู้ใหญ่ ใช้รักษา บรรเทาอาการคัน การให้ยาในเบื้องแรกก่อนการทํา
การผ่าตัด 
 ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ศูนย์เฝ้าระวังอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับยาที่มี
ส่วนประกอบของ hydroxyzine จํานวน 669 รายงาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532ถึง พ.ศ. 2557พบเหตุการณ์ไม่
พึ งประสงค์ จํ านวน  1 ,408รายการ  ทั้ งนี้ ไ ม่ พบรายงาน เหตุ การณ์ ไม่ พึ งประสงค์ ที่ ร ะบุ  QT 
intervalProlongationหรือ torsade de pointes อย่างไรก็ดี พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ หัวใจ และหลอดเลือด (cardiovascular disorders) จํานวน 82 รายงาน ในจํานวนนี้ผู้รายงานแจ้งว่า
เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่ทําให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล
นานขึ้น หรืออันตรายถึงชีวิต (Life-threatening) จํานวน 18 ราย 
 
7. Warfarin review  

องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลียได้ทบทวน Product Information ของยา warfarin แล้ว
มีคําแนะนําให้ปรับปรุงProduct Information ของยาดังกล่าว ในประเด็นการเกิดปฏิกิริยาต่อกันกับยาอ่ืน 
การเฝ้าระวัง anticoagulant status ของผู้ป่วย และการได้รับยาเกินขนาด โดยปรับปรุงข้อมูลสําหรับ
ผู้บริโภค และข้อมูลสําหรับบุคคลากรทางการแพทย์ดังนี้ 

ข้อมูลสําหรับผู้บริโภค 
ผู้บริโภคควรได้รับการเตือนถึงความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา warfarin กับยาชนิด

อ่ืนทั้งยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร ซึ่งอานนํามาซึ่งภาวะเลือดออกอย่างรุนแรง ผู้บริโภคควรแจ้งบุคคลากร
ทางการแพทย์ที่ทําการรักษาทุกครั้งเมื่อเข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin ควรได้รับการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ําเสมอ 

ข้อมูลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ควรสั่งตรวจ ค่า International Normalised Ratio (INR) ของผู้ป่วยที่ได้รับ

ยา warfarin อย่างสม่ําเสมอ สาเหตุกลักของการภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin เกิดจากการใช้



ยากลุ่มอ่ืนร่วมด้วย เช่น antiplatelet agents, anticoagulants และ non-steroidal anti-inflammatory 
drugsรวมถึงยาอื่นที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการเผาผลาญยา warfarin 

ประเทศไทยยา warfarin ไม่เป็นยาที่ต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและ
ข้อความของคําเตือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่ถูกบรรจุในเนื้อหาของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ของยาชนิดอ่ืนหลายฉบับ เช่น กระทรวงสาธารณสุขเรื่องประกาศยาที่ต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยา
ไว้ในฉลากและที่เอกสารกํากับยาและข้อความของคําเตือน ฉบับที่ 39ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551  
ข้อ 3 (1.29)ยาจําพวกควิโนโลน (Quinolone)  และอนุพันธ์ของยาดังกล่าว ระบุ “การใช้ยานี้ร่วมกับ 
warfarin  อาจจะเพิ่มฤทธ์ิของ  warfarin” เป็นต้น 

 
8. Atracurium Besylate Injection by Sagent Pharmaceuticals: Recall - Potential Impact 
on Product Sterility  
 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
AtracuriumBesylate Injection, USPทั่วประเทศ โดยความสมัครใจจากผู้ประกอบการ หลังจากเจ้าหน้าที่ 
US FDA สังเกตเห็นความบกพร่องของกระบวนการปลอดเชื้อ และ GMP ในขั้นตอนการผลิตที่อาจทําให้มีผล
ต่อ sterility ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง 
 ยา AtracuriumBesylate Injection, USP รุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืน ได้แก่  

- AtracuriumBesylate Injection, USP, 50mg/5mL single-dose vials (NDC 25021-
659-05) รุ่นการผลิตที่VATA012, VATA015 (50mg/5mL)และ  

- AtracuriumBesylate Injection, USP, 100mg/10mL multi-dose vials (NDC 25021-
672-10)รุ่นการผลิตที่ VATB012, VATB013, VATB014, VATB017 

ยาในรุ่นการผลิตดังกล่าว ออกจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 
US FDA ได้แจ้งให้ สถานพยาบาล และผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หยุดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

และส่งคืนผลิตภัณฑ์ในรุ่นการผลิตดังกล่าวคืนให้บริษัทผู้ผลิต  
ในประเทศไทยจากเวบไซต์งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ที่มีตัว

ยาสําคัญ AtracuriumBesylate ที่ยังคงทะเบียนตํารับอยู่จํานวน 6 รายการ ในจํานวนนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่แจ้ง
ว่านําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
9.Colistimethate for Injection USP, 150 mg and Rifampin for Injection USP, 600 mg/vial 
by Heritage Pharmaceuticals: Recall - Lack of Sterility Assurance 
  องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
Colistimethate for Injection USP, 150 mgจํานวน 10 รุ่นการผลิต และ Rifampin for Injection USP, 
600 mg/vial จํานวน 3 รุ่นการผลิต ที่ผลิตโดยบริษัท Emcure Pharmaceuticals Ltd. และจัดจําหน่ายโดย
บริษัท Heritage Pharmaceuticalsโดยความสมัครใจจากผู้ประกอบการ หลังจากเจ้าหน้าที่ US FDA 
สังเกตเห็นความบกพร่องของกระบวนการปลอดเชื้อ และ GMP ในขั้นตอนการผลิตที่อาจทําให้มีผลต่อ 
sterility ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาติดเชื้อเฉพาะที่ หรือทั่วร่างกาย อาจรุนแรงถึงทําให้
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตได้  
 ยา Colistimethate for Injection USP, 150 mg ในรุ่นการผลิตดังกล่าว ออกจําหน่ายใน
สหรัฐอเมริกาต้ังแต่เดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 2558และยา Rifampin for Injection USP, 600 



mg/vial ออกจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 US FDA ได้แจ้งให้ 
สถานพยาบาล และผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หยุดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่งคืนผลิตภัณฑ์ในรุ่นการผลิต
ดังกล่าวคืนให้บริษัทผู้ผลิต  

ในประเทศไทยจากเวบไซต์งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ที่มีตัว
ยาสําคัญ Colistimethate ที่ยังคงทะเบียนตํารับอยู่จํานวน 6 รายการ และ ตัวยาสําคัญ Rifampin ยังคง
สถานะทะเบียนอยู่จํานวน 13 ตํารับ ในจํานวนนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่แจ้งว่านําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


