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สรุปข่าวท่ีน่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือนมีนาคม 2560 

1. Medtronic StrataMR Valves and Shunts Hazard alert – potential for under-drainage 
หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration ประเทศออสเตรเลียร่วมกับ บริษัท Medronic 

Australia แจ้งเตือน hazard alert ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้บริโภคถึงการเกิด under-drainage 
of cerebrospinal fluid จากอุปกรณ์ Medtronic StrataMR Adjustable Valves and Shunts โดยตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2560 บริษัท Medronic ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 
ร้อยละ 1.45 ของผู้ป่วยที่ติดตั้งเครื่องมือ ทั้งนี้ร้อยละ 1.1 ต้องได้รับการผ่าตัดใหม่ อย่างไรก็ตามไม่พบผู้ป่วย
เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

เครื่องมือ Medtronic StrataMR Adjustable Valves and Shunts ใช้ส าหรับจัดการ 
hydrocephalus ในการควบคุมการไหลของ cerebrospinal fluid ที่ระบายออกเพ่ือลดความดันในสมอง 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ under-drainage of cerebrospinal fluid เกิดเนื่องจากการติดตั้ง และตั้งค่า
อุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม  

โดยในประเทศไทย จากการตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พบว่าไมม่ีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย 
เอกสารอ้างอิง  
https://www.tga.gov.au/alert/medtronic-stratamr-valves-and-shunts 
 
2. Zostavax vaccine Safety advisory – not to be used in patients with compromised 
immune function 

หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย ได้รับรายงานผู้ป่วยที่
เป็น pre-existing compromised immune function เสียชีวิต หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 
(varicella-zoster) ชื่อการค้า Zostavax® ซึ่งวัคซีนดังกล่าวมีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันโรคงูสวัด และรักษา ป้องกัน
อาการปวดเส้นประสาทจากการติดเชื้อไวรัส varicella-zoster 

วัคซีน Zostavax® ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากท าให้เกิดการอาการแทรกซ้อน คือ 
ติดเชื้อจากไวรัสที่อยู่ในในวัคซีนได้ โดยอาจมีอาการได้ตั้งแต่ไม่รุนแรง ถึงรุนแรงมาก 

ในประเทศออสเตรเลีย วัคซีน Zostavax®  มีข้อบ่งใช้เพื่อ 

- ป้องกันโรคงูสวัดในผู้ป่วยที่อายุ 50 ปีขึ้นไป 
- ป้องกันการปวดเส้นประสาทเนื่องจากถูกท าลายหลังจากติดเชื้อไวรัส varicella-zoster (post-

herpetic neuralgia) โดยใช้ได้ทั้งอาการปวดชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรังในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ในประเทศไทยข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการสืบค้นข้อมูล

ทะเบียนยา พบยา Zostavax ได้รับทะเบียนในประเทศไทย 1 รายการ เลขที่ใบส าคัญ 1ฉ138/51(NC) 
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ zoster vaccine live attenuated ตั้งแต่ปี 2558 -2559 จ านวน 21 รายงาน  
โดยในจ านวนนี้ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนดังกล่าว 
เอกสารอ้างอิง  
https://www.tga.gov.au/alert/zostavax-vaccine 
 
3. SynchroMed II and SynchroMed EL Implantable Drug Infusion Pumps by Medtronic: 
Class I Recall - Failure of Priming Bolus 

องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์  SynchroMed Implantable Infusion Pumps เนื่องจาก software มีปัญหา ท าให้มีการน าส่งยาใน
อัตราเร็วสูงเข้าสู่ไขสันหลังของผู้ป่วยโดยไม่ตั้งใจ ตามด้วยลดการน าส่งยาหลังจากกระบวนการ priming 
bolus ผลการท างานที่ผิดพลาดของเครื่องมือดังกล่าวท าให้ผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาด หรือต่ ากว่าขนาดยา  
ที่ควรจะเป็น อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง เช่น การกดการหายใจ โคมา หรืออาจเสียชีวิตได้ 

เครื่องมือ SynchroMed II and SynchroMed EL Implantable Drug Infusion Pumps เป็น
เครื่องมือที่ควบคุมการท างานโดย software เพ่ือน าส่งยาที่ใช้รักษา primary or metastatic cancer, 
chronic pain, and severe spasticity เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย  

ในประเทศไทย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ
ตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่ามีการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ SynchroMed II หนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์เลขที่ USA5907500 ส่วน 
SynchroMed EL ไม่มีการน าเข้ามาจ าหน่าย  
เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProd
ucts/ucm546623.htm 
 
4. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about increased risk of serious 
pancreatitis with irritable bowel drug Viberzi (eluxadoline) in patients without a 
gallbladder 

องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และ
ผู้ป่วยว่า ผู้ที่ไม่มีถุงน้ าดี (gallbladder) ไม่ควรใช้ยา Viberzi® (eluxadoline) เนื่องจากยาดังกล่าวอาจ
สัมพันธ์กับการเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คือ ตับอ่อนอักเสบขั้นร้ายแรง (serious 
pancreatitis) จนท าผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตได้ อาการตับอ่อนอักเสบอาจ
เกิดเนื่องจากระบบกล้ามเนื้อที่ใช้ในการย่อยอาหารบริเวณล าไส้เล็กหดเกร็ง (spasm)  
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ยา eluxadoline เป็นยาที่ใช้รักษาโรคล าไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องเสีย ( irritable bowel 
syndrome with diarrhea: IBS-D) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยลดการบีบตัวของล าไส้ (bowel contractions)  
เพ่ือให้ท้องเสียน้อยลง ลดอาการปวดท้อง และถ่ายอุจจาระเป็นปกติ  

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2560 US FDA ได้รับรายงาน ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบขั้น
ร้ายแรงจ านวน 120 ราย ในจ านวนนี้สามารถติดตามประวัติภาวะถุงน้ าดีได้ 68 ราย พบว่าผู้ป่วย 56 ราย ไม่มี
ถุงน้ าดี และได้รับยา eluxadoline ในขนาดการรักษาปกติคือ 75 มิลลิกรัม เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง นอกจากนี้
ได้รับรายงานผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบขั้นร้ายแรงที่ไม่มีถุงน้ าดีเสียชีวิต 2 ราย  

ในประเทศไทยข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการสืบค้นข้อมูล
ทะเบียนยาไม่พบยาที่มีส่วนประกอบของ eluxadoline ได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับ 
เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/ucm143534.htm 
 
5. EpiPen 300 microgram adrenaline injection syringe auto-injector Recall – potential 
failure to activate or need to apply increased force to activate 
 หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration ประเทศออสเตรเลียร่วมกับ บริษัท 
Alphapharm แจ้งเตือนผู้บริโภค และบุคลากรทางการแพทย์ ถึงการเรียกคืน EpiPen 300 microgram 
adrenaline injection syringe auto-injectors จ านวน 4 รุ่นการผลิต ได้แก่ 5FA665, 5FA6651, 
5FA6652 และ 5FA6653 ซึ่งจะหมดอายุในเดือนเมษายน 2560 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีชิ้นส่วนที่
ท างานบกพร่องซึ่งท าให้อุปกรณ์ฉีดยาอัตโนมัติ (auto-injectors) ไม่ท างาน หรือต้องใช้การควบคุมมากขึ้น
เพ่ือให้อุปกรณ์ดังกล่าวท างาน  
 EpiPen 300 microgram adrenaline injection syringe auto-injectors จ าหน่ายไปทั่วโลกกว่า 
80,000 ชิ้น ในจ านวนนี้ได้รับรายงาน confirmed reports 2 ฉบับ จาก EpiPen ในรุ่นการผลิตที่กล่าวมา 
อย่างไรก็ตามท้ัง TGA และ บริษัท Alphapharm ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์จ านวนเท่าใดท่ีถูกใช้งานจริง  
 EpiPen มีข้อบ่งใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเพ่ือรักษาผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิริยาการแพ้ (allergic reaction 
หรือ anaphylaxis) หากเกิดการผิดพลาดในการท างานของ auto-injectors อาจท าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ได้ยา adrenaline ตามขนาดยาที่ใช้ในการรักษา ในเวลาที่ถูกต้อง ท าให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาชีวิตจาก
อาการ anaphylaxis หรือ anaphylactic reactions ได ้
 ในประเทศไทยข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากการสืบค้นข้อมูล
ทะเบียนยา พบยา EPIPEN EPINEPHRINE AUTO - INJECTOR ได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับในประเทศไทย
เลขที่ใบส าคัญ 1C7/56  
เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/epipen-300-microgram-adrenaline-injection-syringe-auto-injector 
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6. Absorb GT1 Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) by Abbott Vascular: Letter to 
Health Care Providers - FDA Investigating Increased Rate of Major Adverse Cardiac 
Events 

องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ ถึง
การเพ่ิมอัตราการเกิดเหตุการณ์ major adverse cardiac events ที่สัมพันธ์กับการรักษาผู้ป่วยด้วย 
Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) สอดในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจ เปรียบเทียบกับที่ได้รับการ
รักษาด้วย the metallic XIENCE drug-eluting stent  

ผลการทบทวนข้อมูลจาก BVS pivotal clinical study (the ABSORB III trial) จากการติดตามเป็น
เวลา 2 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย BVS เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ major adverse cardiac 
events เช่น cardiac death, heart attack, หรือต้องได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจซ้ าอีกครั้ง ร้อยละ 10 
ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Vascular’s metallic XIENCE drug-eluting stent เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ร้อยละ 7.9 (p = 0.03) นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 1.9 เกิดอาการ throm-
bosis หลังจากได้รับการรักษาด้วย BVS ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับ XIENCE drug-eluting เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ดังกล่าวร้อยละ 0.8  

BVS เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดหลอดเลือดหัวใจ coronary artery ที่อุดตันจาก plague เพ่ือให้มีเลือด
ไหลมายังกล้ามเนื้อหัวใจ อุปกรณ์ BVS จะถูกปลูกถ่ายระหว่างกระบวนการท า angioplasty โดยเครื่องมือ
ดังกล่าวจะค่อยละลายไปกับเลือดเม่ือเวลาผ่านไป 

ในประเทศไทย จากการตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Bioresorbable Vascular 
Scaffold (BVS) by Abbott Vascular ได้รับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์เลขที่ 
IRL5706153  
เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProd
ucts/ucm547256.htm 
 
7. Breast Implants: Update - Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell 
Lymphoma (BIA-ALCL) 
 องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกิด  
anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) ที่สัมพันธ์กับการผ่าตัดเสริมเต้านม โดยข้อมูลในปัจจุบัน
แสดงให้เห็นว่า BIA-ALCL สัมพันธ์กับการผ่าตัดเสริมเต้านม ที่ใช้วัสดุเสริมเต้านมที่มีพ้ืนผิวไม่เรียบมากกว่า 
ชนิดที่พ้ืนผิวเรียบ ทั้งนี้ BIA-ALCL เป็นความผิดปกติที่พบไม่บ่อย ส่วนมากพบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไข
การเสริมเต้านม หลังจากเกิดอาการผิดปกติเป็นเวลานาน (persistent seroma) อย่างไรก็ตาม US FDA ไม่
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ทราบจ านวนผู้ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่แท้จริงเนื่องจากไม่มีข้อมูลประมาณการจ าหน่ายวัสดุเสริมเต้า
นม 
 ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 US FDA ได้รับรายงาน medical device reports ถึงการเกิด BIA-
ALCL ที่สัมพันธ์กับการผ่าตัดเสริมเต้านมจ านวน 359 รายงาน โดยในจ านวนนี้ผู้ป่วยเสียชีวิต 9 ราย รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ านวน 231 รายงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนผิวของวัสดุเสริมเต้านม โดย 203 รายงาน
ระบุใช้วัสดุเสริมเต้านมที่มีพ้ืนผิวไม่เรียบ ขณะที่ 28 รายงาน ระบุว่าใช้วัสดุพ้ืนผิวเรียบ นอกจากนี้ยังพบว่า
รายงาน 312 ฉบับ มีข้อมูลชนิดของสารที่อยู่ในวัสดุเสริมเต้านม โดย 186 รายงานระบุว่าเป็น silicone 
ในขณะที่ 126 รายงานระบุว่าเป็นวัสดุเสริมเต้านมที่บรรจุด้วยน้ าเกลือ 
 ในประเทศไทยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกองเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา พบว่ามีวัสดุเสริมเต้านมที่จดแจ้งในประเทศไทยมีทั้งสองชนิด คือ ชนิดผิวเรียบ และไม่เรียบ โดยสารที่อยู่
ในวัสดุเสริมเต้านมมีเฉพาะบรรจุสารซิลิโคน 
เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProdS
Saf/ucm547622.htm 
 
8. HeartStart MRx Monitor/Defibrillator by Phillips Healthcare: Class I Recall - Electrical 
Issues 

US FDA แจ้งบริษัท Phillips Healthcare ประกาศการเรียกคืนเครื่องมือ HeartStart MRx 
Monitor/Defibrillator โดยสมัครใจ เครื่องมือดังกล่าวใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นการท างานของหัวใจแบบ
เร่งด่วน ในคนไข้ภาวะ sudden cardiac arrest  

เครื่องมือที่มีการเรียกคืนเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และ
จ าหน่ายในช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากตรวจพบว่าระหว่างรอยต่อของ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ อาจเกิดความผิดปกติ และท าให้เครื่องมือหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นบาง
ช่วง ในขณะที่ท า CPR ให้แก่คนไข้ ซึ่งอาจท าให้คนไข้เสียชีวิต หรือเกิดภาวะ brain injury   
 บริษัท Phillips Healthcare แจ้งให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือ HeartStart MRx Monitor/Defibrillator 
ที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวตรวจสอบอุปกรณ์ ศึกษาข้อมูลการใช้ และหากพบความผิดปกติ ให้แจ้งบริษัทฯ 
ทันท ี 

ในประเทศไทย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการได้
ตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ พบว่าไม่มีการน าเข้า เครื่องมือ HeartStart MRx 
Monitor/Defibrillator ในประเทศไทย 
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เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProd
ucts/ucm548559.htm 
 
9. Abbott Vascular Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) 

หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนบุคลากรทางการ
แพทย์ และผู้บริโภค ถึงผลการทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์ Absorb BVS จากการศึกษาทางคลินิกเป็นเวลา 2 ปี 
พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ิมอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระบบหัวใจ ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ BVS เทียบ
กับ metallic XIENCE drug-eluting stent เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้แก่ cardiac death, heart 
attack หรือผู้ป่วยบางรายอาจมีความจ าเป็นผ่าตัดเปิดหลอดเลือดหัวใจอีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์เกิดมากเมื่อใช้อุปกรณ์ในหลอดเลือด coronary ขนาดเล็ก 

BVS เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ฝังในหลอดเลือดหัวใจ เพ่ือรักษาหลอดเลือด coronary arteries อุดตัน
หลังจากนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะสลายไป ในประเทศออสเตรเลีย BVS ไดร้ับอนุญาตตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 

ในประเทศไทย จากการตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ Bioresorbable Vascular 
Scaffold (BVS) by Abbott Vascular ได้รับหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์เลขที่ 
IRL5706153  
เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/abbott-vascular-absorb-bioresorbable-vascular-scaffold-bvs 
 


