
สรุปข่าวความปลอดภยัของผลิตภัณฑส์ุขภาพทาง Internet  
ประจําเดือน เมษายน 2558 

1. Gold Viagra tablets (packaged as "Kangaroo Sexually Invigorating Essence") 

TGA ออสเตรเลีย แจ้งว่ายาเม็ด Gold Viagra มีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพและไม่ควรรับประทาน 
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุ "Kangaroo Sexually Invigorating Essence"ซึ่ง ประกอบไปด้วย 
เม็ดยาสีเหลืองรูปพระจันทร์เสี้ยว จํานวน 10 เม็ด มีสัญลักษณ์ 'Goldviagra' บนเม็ดยาพบว่ามีสารที่ไม่ได้แจ้ง
ไว้คือ sildenafil และ tadalafilเป็นยาที่ใช้ได้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นแหล่งผลิตของ Gold Viagra tabletsไม่
ถูกกฎหมาย และยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินโดย TGA เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ 
ภายใต้ข้อกําหนดของกฏหมายออสเตรเลีย 

จากการสอบสวนของ TGA พบว่าประชาชนอาจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ online และผู้ที่ซื้อยามานั้น
ให้หยุดรับประทานยาดังกล่าว และนํายาที่เหลืออยู่คืนแก่ร้านยาในพื้นที่เพื่อการกําจัดอย่างปลอดภัย หากเคย
รับประทานยาแล้วมีข้อกังวลต่อสุขภาพให้ปรึกษาแพทย์ 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/gold-viagra-tablets-packaged-kangaroo-sexuallyinvigorating-
essence Accessed April, 3 2015 

 
2. Intravenous (IV) Solutions (Select Lots) by Baxter:Recall – Potential Presence of 

Particulate Matter 

  US FDA แจ้งเตือน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Intravenous (IV) solutions ของบริษัท Baxter 
เนื่องจากพบสารแปลกปลอมในบาง lot และอาจพบมีความเสี่ยงอันตรายเมื่อใช้ โดยอาจเกิดภาวะ local 
vein irritation, inflammatory reaction, aggravation of preexisting infections, allergic reaction, 
and systemic embolization และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามขนาดและปริมาณที่ใช้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว อาจทําให้เกิด serious adverse health consequences บริษัท Baxter พบสาร
แปลกปลอมที่บริเวณ solution transmission system pump และได้เรียกคืน Intravenous (IV) 
solutions ต้ังแต่วันที่ 24/03/2015 

เอกสารอ้างอิง 
www.usfda.gov/medwatch Accessed April, 16 2015 
 
 
 
 
 

 



3. PRAC recommends updating advice on use of high-dose ibuprofenReview 
confirms small increased cardiovascular risk with daily doses at or above 2,400 mg 

คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) แจ้งข้อมูลการ
ทบทวนความปลอดภัยของยา ibuprofen ในขนาดสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 2,400 mg ต่อวัน) กับการเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทาง cardiovascular เช่น heart attacks และ strokes ซึ่งคล้ายกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นกับยาบางตัวในกลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) รวมถึงยาในกลุ่ม COX-2 
inhibitors และยา diclofenac 

คณะกรรมการ PRAC สรุปว่ายาการกินยา ibuprofen ในขนาดสูง ยังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง 
สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับหัวใจหรือระบบไหลเวียนโลหิต เช่น  heart failure, heart disease 
และ circulatory problems หรือผู้ที่เคยเกิด heart attack หรือ stroke ควรหลีกเลี่ยงการกินยา 
ibuprofen ในขนาดดังกล่าวและคนไข้ที่ต้องกินยา ibuprofen ในขนาดสูงเป็นระยะเวลานานนั้น แพทย์
ผู้รักษาควรมีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทาง cardiovascular ก่อนทําการรักษาทั้งนี้การทบทวน
ความปลอดภัยดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะการใช้ยาที่ผลต่อระบบอวัยวะต่างๆ (systemic  use)เช่นการให้ยา
ทางปาก หรือการฉีด เป็นต้น 

ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับยา ibuprofen 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2557  จํานวน 32,161รายงาน พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disorders) จํานวน 6,931 รายงาน ในจํานวนนี้ผู้รายงานแจ้ง
ว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจํานวน1,342รายงานอาการที่พบ ได้แก่ blood pressure drop 
arterial, cardiac asthma, chest congestion, congestive heart failure, cyanosis, lung oedema, 
oedema, oedema dependent, oedema eyelid, oedemageneralised, oedema legs, 
oedemanos, oedema of extremities, oedemaperiorbital, oedema peripheral, shock, shock-
like symptom, st elevated, swelling non-inflammatory, syncope 

เอกสารอา้งอิง 

1. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Ibupr
ofen_and_dexibuprofen_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk
_Assessment_Committee/WC500185425.pdf Accessed April, 20 2015 

2. http://www.fda.moph.go.th/vigilanceAccessed April, 20 2015 

 

 

 

 



4. Mucinex Fast-MAX Products: Recall - Incorrect Labeling 

US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาโดยสมัครใจของบริษัทReckitt Benckiserผู้จําหน่ายยา liquid 
bottles of Mucinex Fast-MAX Night Time Cold & Flu; Mucinex Fast-MAX Cold & Sinus; 
Mucinex Fast-MAX Severe Congestion & Cough and Mucinex Fast-MAX Cold, Flu & Sore 
Throatซึ่งเป็นยาที่ไม่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ (over-the-counter: OTC)เนื่องจากพบว่าข้อมูลของตัวยาสําคัญที่
ระบุไว้บนฉลากหน้าขวดยาไม่ถูกต้องตามส่วนประกอบที่แท้จริง ซึ่งระบุไว้บริเวณฉลากหลังขวดอาจส่งผลให้ผู้
ที่รับประทานยาดังกล่าวได้รับยา acetaminophen, dextromethorphan, guaifenesin, phenylephrine 
และ/หรือdiphenhydramine ในระดับที่ไม่ได้แจ้งไว้  

สําหรับรุ่นการผลิตที่มีการเรียกคืนนั้นสามารถดูได้ที่ 
http://www.mucinex.com/media/712003/list-of-recall-batches-for-website.pdf 
จากฐานข้อมูลสํานักยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าในปัจจุบันไม่มีการนําเข้าหรือขึ้น

ทะเบียนยาดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอา้งอิง 
1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedic

alProducts/ucm444082.htm Accessed April, 24 2015 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp Accessed April, 24 2015 

 
5. Bupivacaine HCl Injection by Hospira: Recall - Iron Oxide Particulate In Glass Vials 

US FDA แจ้งว่าบริษัทHospiraได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา 0.5% Bupivacaine HCl Injection, USP), 
30 mL, Single-dose Vial - Preservative Free (NDC: 0409-1162-02, Lot 38-515-DK) เนื่องจาก
พบอนุภาคตกค้างของ iron oxide ที่อาจสามารถขัดขวางการนําส่งยาไปยังร่างกายของผู้ป่วยทําให้ใช้เวลาใน
การรักษานานมากขึ้นอาจเกิดการอักเสบบริเวณที่ฉีด การระคายเคืองของเนื้อเยื่อและเกิดอาการแพ้หรือ
ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกายจาก iron oxide  

สําหรับประเทศไทยพบการขึ้นทะเบียนยา 0.5% Bupivacaine HCl Injection ของบริษัท                
แอสตร้าเซนเนก้า(ประเทศไทย) จํากัดจํานวน 4 รายการได้แก่ Marcaine 0.5% เลขทะเบียน               1C 
63/2556, MARCAIN 0.5% เลขทะเบียน 1C 101/2539, Marcaine spinal,solution 5 mg/ml      
เลขทะเบียน1C 158/2553 Marcaine spinal heavy solution 5 mg/ml เลขทะเบียน 1C 157/2553  

เอกสารอา้งอิง 
1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedic

alProducts/ucm444384.htm Accessed April, 27 2015 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp Accessed April, 27 2015 
3. http://www.hospira.com/en/products_and_services/drugs/BUPIVACAINE_HYDROCHLO

RIDE Accessed April, 27 2015 
 

 



6. Codeine not to be used in children below 12 years for cough and cold 

คณะกรรมการ  Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralized 
Procedures-Human (CMDh) ของประเทศยุโรป มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการลดความเสี่ยงของยาที่มี
ส่วนประกอบของ Codeine จากทบทวนข้อมูลคามปลอดภัยของ คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC)เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาการทางระบบการหายใจ ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว มีดังนี้ 

- ห้ามใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ codeine ในกรณีบรรเทาไอจากไข้หวัดในเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า     
12 ปี  

- ไม่ควรใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ codeine ในกรณีบรรเทาไอจากไข้หวัด ในเด็กและวัยรุ่นที่มี
อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการทางระบบการหายใจ 

ยา Codeine เป็นยาในกลุ่ม opioid agonist ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นmorphine ในร่างกายโดยเอ็นไซม์
ที่ตับ พบว่าในคนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจะอยู่ในกลุ่มCYP2D6 ultra-rapid metaboliserของ 
codeine ทําให้สาร codeine ถูกเปลี่ยนเป็น morphine ในอัตราเร็วกว่าคนทั่วไป ทําให้ระดับของ 
morphine ในเลือดสูงและอาจทําให้เกิดภาวะเป็นพิษ เช่น การกดการหายใจ เป็นต้น  

ข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับยา codeine ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2557 จํานวน 617 รายงาน พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ
ทางเดินหายใจ (Respiratory system disorders) จํานวน 25 รายงาน ในจํานวนนี้ผู้รายงานแจ้งว่าเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจํานวน 4 รายงานอาการที่พบ ได้แก่Dyspnoea 

เอกสารอ้างอิง 
1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015

/04/news_detail_002316.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Accessed April, 29 
2015 

2. http://www.fda.moph.go.th/vigilance Accessed April, 29 2015 
 


