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ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ใช้ประโยชน์
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 สวัสดีท่านผู้้้อ่านทุกท่าน ขณะนี�เราได้ก้าวมาถึงไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณกันแล้ว หลายคนคงเหน็ดเหน่ือยต่อ 
การท�างานในช่วงท่ีผู่้านมาท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนร้ปแบบ 
การท�างานให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  
ท่ีจะกลายเป็นโรคประจ�าถ่ินในไม่ช้านี� แม้ว่าจะมีการผู่้อนคลาย
มาตรการต่างๆ แต่เพ่ือความไม่ประมาทเราก็ยังควรด�าเนินชีวิต
ภายใต้การใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (new normal)

 ส�าหรับวารสารฉบับนี�แม้ ว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ แต่เนื�อหายังเข้มข้นเช่นเดิม เร่ิมด้วยสัญญาณ 
ความเส่ียงจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับสัญญาณความเส่ียง 
การส้ญเสียการได้ยินและห้อื�อภายหลังได้รับวัคซีีนป้องกันโรค      
โควิด-19 แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง แต่บุคลากร     
ทางการแพทยค์วรทราบ เพ่ือใช้ในการวางแผู้นการตดิตามผู้้ป่้วย 
ต่อด้วยสรุปข่าวท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความปลอดภัย ในรอบ 3 เดือน
ท่ีผู่้านมา ส�าหรับคอลัมน์กรณีศึึกษาเป็นเร่ืองเก่ียวกับภาวะ       
กล้ามเนื�อหัวใจอักเสบภายหลังได้รับวัคซีีนโคโรนาแวคเพ่ือ
ป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือเป็นข้อม้ลให้บุคลากรทางการแพทย์       
ใช้ในการเฝ้าระวัง และตบท้ายด้วยบทความเก่ียวกับการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาบรรเทาอาการอักเสบท่ี      
ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) มากกว่า 1 ชนิด พร้อมกัน จากฐานข้อม้ล 
Thai Vigibase ท่ีจะเป็นประโยชน์ส�าหรับใช้เป็นข้อม้ลในการจัดท�า
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผู้ล

 สุดท้ายนี�กองบรรณาธิิการหวังว่าผู้้้อ่านทุกท่านจะได้
ประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี� และขอให้ทุกท่านมี
ความสุข มีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง พร้อมรับกับหน้าท่ีและ
ส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาในปีงบประมาณถัดไป
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WHO Signal: Covid-19 vaccines
กัับ hearing loss and tinnitus

ศููนย์์เฝ้้าระวัังควัามปลอดภััย์ด้านผลิตภััณฑ์์สุุขภัาพ
กองย์ุทธศูาสุตร์และแผนงาน สุำานักงานคณะกรรมการอาหารและย์า

บทนำำ�
WHO Uppsala Monitoring Center (WHO-UMC) รีายงาน  

การีติรีวจพบุสัญญาณความืเสี�ยงเบืุ�องต้ินเกี�ยวกับุการีสูญเสีย             

การีได้ยิน (hearing loss) และหููอื�อ (tinnitus) ภายหูลังการีได้รัีบุ

วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 โดยรีายงานจากฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM 

ที์�ได้รัีบุจนถึงวันที์� 22 กุมืภาพันธ์์ 2564 พบุรีายงานอาการี                 

hearing loss (ติามืรีะบุบุ MedDRA high level term, HLT)    

จำานวน 164 ฉบัุบุ และรีายงานอาการี tinnitus (ติามืรีะบุบุ              

preferred term, PT) จำานวน 367 ฉบัุบุ โดยเป็้นรีายงานจาก           

10 ป้รีะเท์ศ รีะยะเวลาการีเกิดอาการีภายหูลังได้รัีบุวัคซีีน                   

(time to onset) คือ 0 ถึง 19 วัน ค่ามัืธ์ยฐาน (median) คือ 1 วัน 

ซึี�งรีายงานส่วนใหูญ่ไม่ืได้รีะบุุถึงสาเหูตุิอื�นร่ีวมื โดยผูู้้ป่้วยบุางรีายมีื

โรีคป้รีะจำาตัิว เช่่น ภูมิืแพ้ ความืดันโลหิูติสูง เคยมืีป้รีะวัติิสูญเสีย         

การีได้ยนิมืาก่อน และโรีคเกี�ยวกับุรีะบุบุภูมิืคุ้มืกัน ผู้ลลัพธ์์ของอาการี

ส่วนใหูญ่หูายได้เองแต่ิผูู้้ป้่วยบุางรีายต้ิองได้รีับุการีรัีกษาด้วย                

ยาสเตีิยรีอยด์ กลไกการีเกิดเหูตุิการีณ์อาจเกี�ยวข้องกับุเส้นป้รีะสาท์

การีได้ยิน (vestibulocochlear nerve) อย่างไรีก็ติามืข้อมูืลนี�              

ยงัไม่ืพบุหูลักฐานท์างวิช่าการีที์�ใช้่ป้รีะกอบุการีอา้งอิง ข้อมูืลดังกล่าว

จึงเป็้นเพียงข้อมูืลที์�ใหู้บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ใช้่ในการีวางแผู้น         

การีติิดติามืผูู้้ป่้วย ซึี�งจำาเป็้นต้ิองมีืการีป้รีะเมิืนในรีายละเอียดต่ิอไป้

ร�ยง�นำจ�กัฐ�นำข้อ้มูลู WHO VigiBaseTM(1)

 ในการีติรีวจจับุสัญญาณเสี�ยงในฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM                    

เมืื�อวันที์� 22 กุมืภาพันธ์์ 2564 พบุการีใช้่วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 

สัมืพันธ์์กับุอาการีสูญเสียการีได้ยิน ซึี�งรีวมืถึงการีสูญเสียการีได้ยิน

ทั์นที์ (sudden hearing loss) และอาการีหููอื�อ โดยมีืรีายละเอียด

ดังนี�

รีายงานอาการีสูญเสียการีได้ยนิ (hearing loss) จากการีใช้่วัคซีีน

ป้้องกันโรีคโควิด-19 มีืจำานวนทั์�งสิ�น 164 ฉบัุบุ ส่วนใหูญ่เป็้นรีายงานจาก

ผูู้้ป่้วยเพศหูญิงร้ีอยละ 63 (จำานวน 104 ฉบัุบุ) อายุผูู้้ป่้วยอยู่รีะหูว่าง 

19 ถึง 93 ปี้ ค่ามัืธ์ยฐานคือ 49 ปี้ เป็้นรีายงานมืาจาก 10 ป้รีะเท์ศ 

เมืื�อพิจารีณาเรืี�องวัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 พบุว่าเป็้นรีายงานจาก

วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 ของบุริีษัท์ Pfizer/BioNTech มืากที์�สุด 

(จำานวน 142 ฉบัุบุ) รีองลงมืาคือ บุริีษัท์ Moderna (จำานวน 15 ฉบัุบุ) 

และบุริีษัท์ AstraZeneca (จำานวน 7 ฉบัุบุ) ติามืลำาดับุ ส่วนใหูญ่               

เป็้นรีายงานป้รีะเภท์ไม่ืร้ีายแรีงร้ีอยละ 57 (จำานวน 93 ฉบัุบุ)                        

time to onset คือ ตัิ�งแต่ิหูลายนาที์ถึง 19 วันหูลังได้รัีบุวัคซีีน            

(ค่ามัืธ์ยฐาน คือ 1 วัน)

รีายงานอาการีหููอื�อ (tinnitus) จากการีใช้่วัคซีีนป้้องกันโรีค           

โควิด-19 มีืจำานวนทั์�งสิ�น 367 ฉบัุบุ เป็้นรีายงานจากผูู้้ป่้วยเพศหูญิง

ร้ีอยละ 73 (จำานวน 268 ฉบัุบุ) อายุผูู้้ป่้วยอยู่รีะหูว่าง 19 ถึง 91 ปี้       

ค่ามัืธ์ยฐานคือ 48 ปี้ เป็้นรีายงานมืาจาก 27 ป้รีะเท์ศ เมืื�อพิจารีณาเรืี�อง

วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 พบุว่าเป็้นรีายงานจากวัคซีีนป้้องกันโรีค

โควิด-19 ของบุริีษัท์ Pfizer/BioNTech ร้ีอยละ 80 (จำานวน 293 ฉบัุบุ)                 

บุริีษัท์ Moderna ร้ีอยละ 11 (จำานวน 39 ฉบัุบุ) บุริีษัท์ AstraZeneca 

ร้ีอยละ 8.4 (จำานวน 31 ฉบัุบุ) และบุริีษัท์ Sinovac ร้ีอยละ 0.3 

(จำานวน 1 ฉบัุบุ) ส่วนใหูญ่เป็้นรีายงานป้รีะเภท์ไม่ืร้ีายแรีงร้ีอยละ 74 

(จำานวน 270 ฉบัุบุ) time to onset คือ ตัิ�งแต่ิหูลายนาที์ถึง 30 วัน

หูลังได้รัีบุวัคซีีน (ค่ามัืธ์ยฐาน คือ 1 วัน)

ข้้อมููลประเทศไทย(2-4)

ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลจากรีะบุบุติรีวจสอบุท์ะเบีุยนของสำานักงาน

คณะกรีรีมืการีอาหูารีและยาพบุวัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 ที์�ได้รัีบุ

อนุมัืติิท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ในป้รีะเท์ศไท์ยจำานวนทั์�งสิ�น 7 ติำารัีบุ           
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โดยแบุ่งเป็้นวัคซีีนช่นิดเชื่�อติาย (inactivated virus vaccine) ได้แก่ 

CoronaVac (บุริีษัท์ Sinovac) และ Covilo (บุริีษัท์ Sinopharm) 

วัคซีีนช่นิดสารีพันธุ์กรีรีมื (DNA หูรืีอ mRNA vaccine) ได้แก่ Comirnaty 

(บุริีษัท์ Pfizer/BioNTech) และ Spikevax (ชื่�อเดิมื Covid-19          

vaccine Moderna บุริีษัท์ Moderna) วัคซีีนช่นิดใช้่ไวรัีสเป็้นพาหูะ 

(recombinant viral vector vaccine) ได้แก่ Covid-19 Vaccine 

AstraZeneca (บุริีษัท์ AstraZeneca) และ Covid-19 Vaccine 

Janssen (บุริีษัท์ Janssen) และวัคซีีนที์�ท์ำาจากโป้รีตีินส่วนหูนึ�งของเชื่�อ 

(protein subunit vaccine) ได้แก่ Covovax (บุริีษัท์ Novavax)

ผู้ลการีสืบุค้นฐานข้อมูืล Thai Vigibase (ข้อมูืล ณ วันที์�                 

15 กรีกฎาคมื 2565) พบุรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จาก             

การีใช้่วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 จำานวนทั์�งสิ�น 3,214 ฉบัุบุ โดยเป็้น

รีายงานอาการี hearing loss (ติามืรีะบุบุ MedDRA high level 

term, HLT) จำานวน 3 ฉบัุบุ ได้แก่ อาการี sudden hearing loss 

1 ฉบัุบุ (จากวัคซีีน Comirnaty) และอาการี hypoacusis 2 ฉบัุบุ 

(จากวัคซีีน AstraZeneca) ผู้ลลัพธ์์ของอาการี ได้แก่ หูายเป็้นป้กติิ 

จำานวน 2 ฉบัุบุ และอาการีดีขึ�นแต่ิยังไม่ืหูาย จำานวน 1 ฉบัุบุ รีะยะ

เวลาการีเกิดอาการีภายหูลังได้รัีบุวัคซีีน คือ 0 ถึง 5 วัน สำาหูรัีบุ

รีายงานอาการี tinnitus (ติามืรีะบุบุ preferred term, PT) จำานวน 

5 ฉบัุบุ แบุ่งเป็้นรีายงานจากวัคซีีน AstraZeneca 2 ฉบัุบุ และวัคซีีน 

Comirnaty, Coronavac และ Spikevax อย่างละ 1 ฉบัุบุ ผู้ลลัพธ์์

ของอาการี ได้แก่ หูายเป็้นป้กติิ จำานวน 3 ฉบัุบุ และยังมีือาการีอยู่ 

หูรืีอ อาการีดีขึ�นแต่ิยังไม่ืหูาย อย่างละ 1 ฉบัุบุ รีะยะเวลาการีเกิด

อาการีภายหูลังได้รัีบุวัคซีีน คือ 0 ถึง 16 วัน

ผู้ลการีติรีวจสอบุข้อมูืลเอกสารีกำากับุยาของวัคซีีนป้้องกันโรีค               

โควิด-19 ช่นิดต่ิางๆ ยังไม่ืพบุการีแจ้งเตืิอนเกี�ยวกับุการีสูญเสียการีได้ยิน

การีเกิดอาการีสูญเสียการีได้ยินและหููอื�อภายหูลังการีได้รัีบุ        

วัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 เป็้นเพียงการีพบุสัญญาณเตืิอนที์�เกิดจาก       

การีวิเครีาะห์ูข้อมูืลรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ในฐานข้อมูืล 

WHO VigiBaseTM โดย UMC เท่์านั�น ซึี�งข้อมูืลดังกล่าวอาจ

เป้ลี�ยนแป้ลงได้เมืื�อได้รัีบุรีายงานเพิ�มืขึ�น ผูู้้ป้ฏิิบัุติิงานควรีรีะมัืดรีะวัง

การีนำาข้อมูืลดังกล่าวไป้ใช้่ ศูนยเ์ฝ้้ารีะวังความืป้ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์

สุขภาพเผู้ยแพรี่ข้อมูืลนี�เพื�อใหู้เกิดความืติรีะหูนักในความืเสี�ยง          

ดังกล่าวจากวัคซีีนป้้องกันโรีคโควิด-19 เท่์านั�น
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1. Ferrero recalls some Kinder chocolates from U.S. 

over salmonella fears

สำานักข่าว Reuters นำาเสนอข่าวการีเรีียกคืนผู้ลิติภัณฑ์์อาหูารี 

Kinder chocolates จากสหูรัีฐอเมืริีกาอยา่งสมัืครีใจ โดยผู้ลิติภัณฑ์์

ดังกล่าวเป็้นแบุรีนด์ในเครืีอบุริีษัท์ Ferrero เนื�องจากอาจพบุ             

การีป้นเป้้�อนของเชื่�อซัีลโมืเนลลา (Salmonella) ซึี�งเชื่�อดังกล่าว

สามืารีถท์ำาใหู้เกิดการีติิดเชื่�อร้ีายแรีงและรุีนแรีงได้ โดยเฉพาะ               

ในเด็กหูรืีอผูู้้สูงอายุ และคนอื�นๆ ที์�มีืรีะบุบุภูมิืคุ้มืกันอ่อนแอ

การีเรีียกคืนดังกล่าวเกิดขึ�นหูลังจากที์�บุริีษัท์ฯ ได้เรีียกคืน

ช็่อกโกแลติไข่ Kinder Surprise จากร้ีานค้าในสหูรีาช่อาณาจักรี   

เบืุ�องต้ินพบุว่าผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุนั�นผู้ลิติในป้รีะเท์ศเบุลเยียมื 

ทั์�งนี�การีเรีียกคืนผู้ลิติภัณฑ์์อาจขยายไป้ยังป้รีะเท์ศอื�นๆ ด้วย             

โดยรีายงานข่าวยังรีะบุุว่า พบุผูู้้ป่้วยติิดเชื่�อ Salmonella ที์�อาจเชื่�อมืโยง

กับุการีกนิผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวในสหูรีาช่อาณาจกัรี ฝ้รัี�งเศส ไอรีแ์ลนด์ 

เบุลเยียมื เยอรีมืนี ลักเซีมืเบิุร์ีก เนเธ์อร์ีแลนด์ สวีเดน และนอร์ีเวย์

ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุ        

ติรีวจสอบุท์ะเบีุยนของสำานักงานคณะกรีรีมืการีอาหูารีและยาไม่ืพบุ

ชื่�อผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ติรีงกันอย่างชั่ดเจน แต่ิพบุผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ชื่�อใกล้เคียงกัน 

ซึี�งจากการีป้รีะสานข้อมูืลเบืุ�องต้ินไม่ืพบุผู้ลิติภัณฑ์์ที์�มีืปั้ญหูาดังกล่าว

ในป้รีะเท์ศไท์ย เนื�องจากสินค้าที์�นำาเข้ามืาจากต่ิางสถานที์�ผู้ลิติ
Ref:  https://www.reuters.com/business/retail-consumer/ferrero-recalls-

some-kinder-chocolates-us-over-salmonella-fears-2022-04-08/ 

2. Urgent Field Safety Notice (FSN) – Medical Device 
Recall; Hilal Embolization Microcoil, Nester® Embolization             
Microcoil and Tornado® Embolization Microcoil

หูน่วยงาน MHRA แหู่งสหูรีาช่อาณาจักรี แจ้งว่าบุริีษัท์                 
Cook Medical พบุว่าอาจมีื stainless-steel cannula ชิ่�นเล็กๆ       
ที์�ไม่ืได้ตัิ�งใจอยู่ในติลับุบุรีรีจุ (loading catrige) ของ Hilal Embolization 
Microcoils, Nester® Embolization Microcoils และ Tornado® 

Embolization Microcoils

ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุติรีวจสอบุ
ท์ะเบีุยนของสำานักงานฯ พบุการีขึ�นท์ะเบีุยน Hilal Embolization 
Microcoil, Nester Embolization Microcoil และ Tornado 
Embolization Microcoil โดย บุริีษัท์ คุ้ก เมืดิคอล (ป้รีะเท์ศไท์ย) จำากัด 
ทั์�งนี�บุริีษัท์ฯ แจ้งว่ามีืผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุ จำานวน 40 ชิ่�น        
ซึี�งบุริีษัท์ฯ แจ้งข้อมูืลการีเรีียกคืนโดยสมัืครีใจ (voluntary recall) 
และแบุบุติอบุรีับุ (customer reply form) ใหู้โรีงพยาบุาล                 
ที์�เกี�ยวข้องท์รีาบุแล้ว แต่ิโรีงพยาบุาลรีะบุุว่า ใช้่ผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าว
ทั์�งหูมืดแล้ว อย่างไรีก็ติามืในขณะนี�ยังไม่ืพบุผูู้้ป่้วยที์�เกิดเหูตุิการีณ์      
ผิู้ดป้กติิหูรืีออาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์จากการีใช้่ผู้ลิติภัณฑ์์
Ref:  https://mhra-gov.filecamp.com/s/7QPfiAEmfNGjxMuz/d

3. Recall of Xofluza film coated tablets 40 mg

หูน่วยงาน HSA ป้รีะเท์ศสิงคโป้ร์ี แจ้งเรีียกคืนยา Xofluza film 
coated tablets 40 mg bath no B8160N03 บุริีษัท์ Roche 
Singapore Pte. ltd. เนื�องจากพบุรีะบุุวันหูมืดอายุไม่ืถูกต้ิอง 

ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุติรีวจสอบุ
ท์ะเบีุยนของสำานักงานฯ พบุการีขึ�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวโดย
บุริีษัท์ โรีช่ ไท์ยแลนด์ จำากัด อย่างไรีก็ติามืไม่ืมีืการีนำาเข้าผู้ลิติภัณฑ์์       
ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุดังกล่าวเข้ามืาในป้รีะเท์ศไท์ย
Ref: https://www.hsa.gov.sg/announcements/product-recall/recall-of-

xofluza-film-coated-tablets-40-mg

4. Draeger, Inc recalls SafeStar 55 breathing system 
filters for possible obstructions that may block oxygen 
flow to patients

หูน่วยงาน US.FDA ป้รีะเท์ศสหูรีัฐอเมืริีกา แจ้งเรีียกคืน 
เครืี�องมืือแพท์ย์ SafeStar 55 lot 2103 ซึี�งเป็้นเครืี�องกรีองในรีะบุบุ
ช่่วยหูายใจ ของบุริีษัท์ Draeger, Inc. เนื�องจากพบุอาจมีืสิ�งกีดขวาง
แผู่้นกรีองส่งผู้ลการีไหูลผู่้านออกซิีเจน ท์ำาใหู้ผูู้้ป่้วยอาจเกิดภาวะ       
ขาดออกซิีเจนได้ 

ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุติรีวจสอบุ
ท์ะเบีุยนของสำานักงานฯ พบุการีขึ�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวโดย
บุริีษัท์ โรีช่ ไท์ยแลนด์ จำากัด อย่างไรีก็ติามืไม่ืมีืการีนำาเข้าผู้ลิติภัณฑ์์       
ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุดังกล่าวเข้ามืาในป้รีะเท์ศไท์ย
Ref: https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/drae-

ger-inc-recalls-safestar-55-breathing-system-filters-possible-obstruc-
tions-may-block-oxygen-flow

ข่่าวเกี่่�ยวกี่ับกี่ารเรียกี่คืืนผลิิตภััณฑ์์

ประจำำาเดืือนเมษายน – มิถุุนายน 2565

สรุปข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย
ข่องผลิิตภััณฑ์์สุข่ภัาพ
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ข่่าวเกี่่�ยวกี่ับกี่ารสื�อสารข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย

5. Triathlon Solid CR Tibial Insert Trials
หูน่วยงาน TGA ป้รีะเท์ศออสเติรีเลีย แจ้งเรีียกคืนเครืี�องมืือแพท์ย์ 

TRIATHLON SOLID CR TIBIAL INSERT TRIAL SIZE 2 - 9MM และ 
TRIATHLON SOLID CR TIBIAL INSERT TRIAL SIZE 2 - 10MM        
ซึี�งเป็้นอุป้กรีณ์ขาเที์ยมืจากบุริีษัท์ Stryker Australia Pty ltd เนื�องจาก
พบุการีท์ำาเครืี�องหูมืายด้วยเลเซีอร์ีที์�มีืความืหูนาไม่ืถูกต้ิอง

รีายละเอียดของผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ถูกเรีียกคืน มีืดังนี�

1. TRIATHLON SOLID CR TIBIAL INSERT TRIAL SIZE 2 - 9MM
 lot number: A234P
2. TRIATHLON SOLID CR TIBIAL INSERT TRIAL SIZE 2 - 10MM
 lot number: A234Q
ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุติรีวจสอบุ

ท์ะเบีุยนของสำานักงานฯ พบุการีขึ�นท์ะเบีุยนของผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าว 
โดยบุริีษัท์ สไติรีเกอร์ี (ป้รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ทั์�งนี�บุริีษัท์ได้แจ้งว่าไม่ืได้
นำาเข้าหูรืีอจำาหูน่ายผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุดังกล่าวในป้รีะเท์ศ
Ref:  https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2022-RN-00830-1

6. ThermoFisher: Phadia 200
หูน่วยงาน MHRA แหู่งสหูรีาช่อาณาจักรี แจ้งว่าบุริีษัท์ ThermoFisher 

Scientific ได้มีืจดหูมืายแจ้งว่าผู้ลิติภัณฑ์์ Phadia 200 software        
มีืปั้ญหูา ซึี�งอาจส่งผู้ลต่ิอการีแป้ลผู้ลได้

รีายละเอียดของผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ถูกเรีียกคืน มีืดังนี�
 product/device name: Phadia 200
 product code(s): 12-4300-00
 batch/serial number(s): all serial numbers
ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลจากรีะบุบุติรีวจสอบุ

ท์ะเบีุยนของสำานักงานฯ พบุการีขึ�นท์ะเบีุยน Phadia 200 โดยบุรีษัิท์ 
ไบุโอเมืด ไดแอกนอสติิกส์ (ป้รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ทั์�งนี�บุริีษัท์ฯ แจ้งว่า 
ป้รีะเท์ศไท์ยมีื Phadia 200 จำานวน 2 เครืี�อง แต่ิยังไม่ืได้ใช้่งาน 
กับุคนไข้
Ref:  https://mhra-gov.filecamp.com/s/cWyHHo4YRF2hlYO6/d

1. Safety advisory – Clozapine
หูน่วยงาน TGA ป้รีะเท์ศออสเติรีเลีย แจ้งเพิ�มืคำาเตืิอนอาการีท้์องผูู้ก

ที์�รุีนแรีงจากการีใช้่ยา clozapine ในเอกสารีกำากับุยา product 
information (PI) และ เอกสารีกำากับุยาสำาหูรัีบุป้รีะช่าช่น               
consumer medicine information (CMI) เนื�องจากยาดังกล่าว  
ส่งผู้ลใหู้ลำาไส้ท์ำางานได้ช้่าลงและอาจท์ำาใหู้ท้์องผูู้กรุีนแรีงได้              
(clozapine-induced gastrointestinal hypomotility) ซึี�งหูาก       
ผูู้้ป่้วยไม่ืได้รัีบุการีรัีกษาอาจท์ำาใหู้เกิดอาการีที์�รุีนแรีงได้

ข้อม้ลประเทศึไทย: ผู้ลการีสืบุค้นข้อมูืลเบืุ�องต้ินจากรีะบุบุติรีวจสอบุ
ท์ะเบีุยนของสำานักงานคณะกรีรีมืการีอาหูารีและยาพบุการีขึ�น

ท์ะเบุยีนของยาดงักล่าวในป้รีะเท์ศไท์ย และจากการีสุ่มืติรีวจเอกสารี
กำากับุยา พบุว่ามีืข้อความืคำาเตืิอนเกี�ยวกับุท้์องผูู้กในเอกสารีกำากับุยาแล้ว
Ref:  https://www.tga.gov.au/alert/clozapine

2. Summary of investigation results: nivolumab               
(genetical recombination), pembrolizumab (genetical 
recombination)

หูน่วยงาน PMDA ป้รีะเท์ศญี�ปุ่้น แจ้งการีป้รีบัุป้รีงุคำาเติอืนของยา 
nivolumab ชื่�อการีค้า Opdivo i.v. infusion 20 mg, 100 mg, 
120 mg, 240 mg และยา pembrolizumab ชื่�อการีค้า Keytruda 
injection 100 mg ในส่วนของ clinically significant adverse 
reactions ของเอกสารีกำากับุยา เกี�ยวกับุอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์          
severe gastritis หูลังจากใช้่ยา

ข้อม้ลประเทศึไทย: 
1) ผู้ลจากการีสืบุค้นข้อมูืลท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ในเบืุ�องต้ิน             

พบุการีขึ�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวในป้รีะเท์ศไท์ย
2) จากการีสุ่มืเอกสารีกำากับุยาต่ิางป้รีะเท์ศ พบุข้อความืคำาเตืิอน

เกี�ยวกับุ gastritis เรีียบุร้ีอยแล้ว 
3) รีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM 

พบุรีายงานเกี�ยวกับุอาการี gastritis ของยา nivolumab จำานวน 
155 ฉบัุบุ และของยา pembrolizumab จำานวน 77 ฉบัุบุ และ       
ฐานข้อมูืล Thai Vigibase ไม่ืพบุรีายงานการีเกิดอาการีดังกล่าว        
โดยรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ของยา nivolumab ส่วนใหูญ่ที์�พบุ 
เช่่น pharyngitis, nausea และ gastrointestinal disorder และ
ยา pembrolizumab พบุเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ เช่่น gastrointestinal 
sounds abnormal, gastrointestinal inflammation และ gastric 
haemorrhage (ข้อมูืล ณ วันที์� 16 มิืถุนายน 2565)
Ref:  https://www.pmda.go.jp/files/000246857.pdf

3. Summary of investigation results: nirmatrelvir/ritonavir
หูน่วยงาน PMDA ป้รีะเท์ศญี�ปุ่้น แจ้งการีป้รัีบุป้รุีงคำาเตืิอนของ  

ยา nirmatrelvir/ritonavir ชื่�อการีค้า Paxlovid ในส่วนของ   
clinically significant adverse reactions ของเอกสารีกำากับุยา
เกี�ยวกับุอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์ anaphylaxis หูลังจากใช้่ยา

ข้อม้ลประเทศึไทย: 
1) ผู้ลจากการีสืบุค้นข้อมูืลท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ในเบืุ�องต้ิน           

พบุการีขึ�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวในป้รีะเท์ศไท์ย
2) จากการีสุ่มืเอกสารีกำากับุยาต่ิางป้รีะเท์ศ พบุข้อความืคำาเตืิอน

เกี�ยวกับุ anaphylaxis เรีียบุร้ีอยแล้ว 
3) รีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM 

ไม่ืพบุรีายงานเหูติุการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�เกี�ยวกับุอาการีดังกล่าว         
โดยอาการีส่วนใหูญ่ที์�พบุได้แก่ hypersensitivity และรีายงาน
เหูติกุารีณไ์ม่ืพึงป้รีะสงคจ์ากฐานขอ้มูืล Thai Vigibase ไมืพ่บุรีายงาน
เหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากการีใช้่ยา nirmatrelvir/ritonavir   
(ข้อมูืล ณ วันที์� 16 มิืถุนายน 2565)
Ref:  https://www.pmda.go.jp/files/000246857.pdf
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ภ�วะกัล้�มูเนำ้�อหััวใจอักัเสบภ�ยหัลังได้้รับวัคซีีนำโคโรนำ�แวคเพื่่�อป้องกัันำโรคโควิด้-19 
Myocarditis after CoronaVac Vaccine Covid-19

เฟื่่�องฟื่้า หลักขัน1 ภั.บ., ปิย์พร ใจซื่่�อ2 ภั.ม.
1แผนกเภัสุัชกรรม สุถาบันโรคทรวังอก จ.นนทบุรี

2ศููนย์์ข้อมูลข่าวัสุารด้านย์าและพิษวัิทย์า โรงพย์าบาลสุุราษฎร์ธานี จ.สุุราษฎร์ธานี

บทน�า

ภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ (Myocarditis) คือ ภาวะที์�มีื            

การีอักเสบุ ของกล้ามืเนื�อหัูวใจ ซึี�งจะมีือาการีเจ็บุแน่นหูน้าอก        

หูายใจลำาบุาก เหูนื�อยง่าย และบุางรีายอาจพบุหูัวใจเต้ินผิู้ดจังหูวะ 

โดยรีะยะเวลาการีเกิดภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ อาจเกิดขึ�นไม่ืกี�ชั่�วโมืง   

ภายหูลังการีได้รัีบุสิ�งกรีะตุ้ิน แต่ิอาจพบุอาการีต่ิอเนื�องยาวนาน  

รีะยะเวลาเป็้นเดือน ซึี�งอาจพบุภาวะแท์รีกซ้ีอน เช่่น หัูวใจล้มืเหูลว 

หัูวใจโติ กล้ามืเนื�อหัูวใจขยาย หูรืีอการีเกิดหัูวใจหูยุดเต้ิน สำาหูรีับุ

สาเหูตุิการีเกิดภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ พบุได้หูลายสาเหูตุิ อาทิ์ 

การีติิดเชื่�อจากไวรัีส เช่่น human immunodeficiency virus (HIV),     

severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2                

(SARS-COV-2) การีติิดเชื่�อจากแบุคที์เรีีย เช่่น Borrelia โรีคท์างรีะบุบุ 

ภูมิืคุ้มืกัน เช่่น systemic lupus erythematosus (SLE),             

rheumatoid arthritis การีเกิดพิษจากยา เช่่น anthracyclines, 

clozapine, adrenergic drugs หูรืีอสาเหูตุิอื�น เช่่น alcohol,         

amphetamines เป็้นต้ิน(1) 

จากสถานการีณ์การีรีะบุาดของเชื่�อไวรัีสโคโรีนา 2019                  

นานาป้รีะเท์ศทั์�วโลกได้มีืการีพัฒนาวัคซีีนเพรีาะเป้็นเครืี�องมืือ             

ในการีป้้องกันโรีคที์�มีืป้รีะสิท์ธิ์ภาพ โดยในช่่วงเดอืน กรีกฎาคมื 2564 

ที์�ผู่้านมืาป้รีะเท์ศไท์ยมีืการีรีะบุาดของสายพันธ์ุ์เดลต้ิา ที์�ป้รีะชุ่มื       

คณะกรีรีมืการีโรีคติิดติ่อแหู่งช่าติิและการีป้รีะชุ่มืคณะกรีรีมืการี

อำานวยการีศูนย์ป้ฏิิบัุติิการีฉุกเฉินด้านการีแพท์ย์และสาธ์ารีณสุข       

ของป้รีะเท์ศไท์ย (คป้ค.สธ์) ได้กำาหูนดใหู้การีฉีดวัคซีีนป้้องกันโรีค       

โควิด-19 เข็มืที์� 1 ด้วยโคโรีนาแวค (CoronaVac) ของบุรีษัิท์ซิีโนแวค 

(Sinovac) และเข็มืที์� 2 ด้วย COVID-19 vaccine AstraZeneca 

ของบุริีษัท์แอสติร้ีาเซีนเนก้า (AstraZeneca) โดยมีืรีะยะเวลาหู่างกัน 

3-4 สัป้ดาห์ู เนื�องจากเพิ�มืป้รีะสิท์ธิ์ภาพในการีป้้องกันเชื่�อกลายพันธ์ุ์

สายพันธ์ุ์เดลต้ิา โดยจะสร้ีางภูมิืคุ้มืกันต่ิอเชื่�อไวรัีสใหู้อยู่ในรีะดับุที์�สูง

ใกล้เคียงกับุการีได้รัีบุวัคซีีนของบุริีษัท์ AstraZeneca 2 เข็มื                             

แต่ิใช้่รีะยะเวลาสั�นกว่า จึงมีืป้รีะสิท์ธิ์ภาพและทั์นต่ิอสถานการีณ์ของ

โรีคในรีะยะที์�มีืวัคซีีนจำานวนจำากัด(2)

ปั้จจุบัุนป้รีะเท์ศไท์ยได้อนุมัืติิใหู้ใช้่วัคซีีน 7 รีายการี(3) ได้แก่ วัคซีีน

ช่นิดเชื่�อติาย (inactivated vaccine) คือ CoronaVac ของบุริีษัท์ 

Sinovac และ Covilo ของบุริีษัท์ซิีโนฟาร์ีมื (Sinopharm)               

วัคซีีนช่นิดใช้่ไวรัีสเป็้นพาหูะ (recombinant viral vector vaccine) 

คือ COVID-19 Vaccine AstraZeneca ของบุริีษัท์ AstraZeneca 

และ COVID-19 Vaccine Janssen ของบุริีษัท์จอห์ูนสันแอนด์จอห์ูนสัน 

(Johnson & Johnson) วัคซีีนที์�มีืการีใช้่สารีพันธุ์กรีรีมื (messenger 

RNA : mRNA) คือ Comirnaty ของบุริีษัท์ไฟเซีอร์ี (Pfizer) และ 

Spikevax ของบุริีษัท์โมืเดอร์ีนา (Moderna) วัคซีีนที์�ท์ำาจากโป้รีตีิน

ส่วนหูนึ�งของเชื่�อ (protein subunit vaccine) คือ Covovax ของ

บุริีษัท์ Novavax โดยหูนึ�งในรีายงานอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�สำาคัญ

และรีุนแรีงที์�พบุภายหูลังการีได้รัีบุวัคซีีน คือ ภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจ

อักเสบุ ซึี�งพบุรีายงานจากการีใช้่วัคซีีนช่นิด mRNA(4-11) เป็้นหูลักและ

ยังพบุจากวัคซีีนช่นิด viral vector(9-11) ด้วย สำาหูรัีบุวัคซีีนช่นิดเชื่�อติาย

ยงัพบุได้น้อย โดยพบุจากการีรีายงานของป้รีะเท์ศไท์ย ซึี�งได้รัีบุวัคซีีน

ของบุริีษัท์ Sinopharm จำานวน 1 รีาย(12) โดยอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์

จากวัคซีีนช่นิดเชื่�อติายส่วนใหูญ่พบุอาการีเฉพาะที์� เช่่น ป้วด บุวมื 

แดง บุริีเวณได้รัีบุยา(13)
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รายงานผ้้ป่วย 

ผูู้้ป่้วยหูญิงไท์ย อายุ 26 ปี้ ป้ฏิิเสธ์การีแพ้ยาและอาหูารี มืารัีบุการีรัีกษาที์�โรีงพยาบุาลแผู้นกผูู้้ป่้วยใน ด้วยอาการีไข้ ไอ มีืเสมืหูะครืีดครีาด 

เจ็บุติรีงกลางหูน้าอก หูอบุเหูนื�อย ผูู้้ป่้วยมีืป้รีะวัติิรัีบุวัคซีีน CoronaVac เข็มืที์� 1 ที์�โรีงพยาบุาลชุ่มืช่น ป้รีะมืาณ 10 วันหูลังฉีดวัคซีีน                         

มีือาการีไข้ หูนาวสั�น ต่ิอมืายังมีือาการีไข้ ไอมีืเสมืหูะ เจ็บุคอ เพลีย กินได้น้อยลง จึงเข้ารัีบุการีรัีกษาที์�โรีงพยาบุาลชุ่มืช่น อาการีไม่ืดีขึ�น             

วันที์� 14 กันยายน 2564 มีือาการีหูอบุเหูนื�อยมืากขึ�น เจ็บุกลางหูน้าอก กินได้น้อยลง อาเจียนป้รีะมืาณ 10 ครัี�ง จึงเข้ารัีบุการีรัีกษาที์�โรีงพยาบุาลเอกช่น 

ซึี�งจากการีติรีวจวินิจฉัย แพท์ย์พบุว่าผูู้้ป่้วยมีือาการีป้อดอักเสบุ จึงได้ส่งตัิวมืาโรีงพยาบุาล โดยผู้ลการีติรีวจร่ีางกายที์�สำาคัญ วันที์� 15 กันยายน 2564 

ค่าสัญญาณชี่พ BP 91/56 mmHg ค่า c-reactive protein (CRP) เท่์ากับุ 182.4 mg/L ซึี�งมืากกว่าค่าป้กติิแสดงถึงการีสร้ีางโป้รีตีินที์�               

ติอบุสนองต่ิอการีอักเสบุ ค่า lactate dehydrogenase (LDH) 875 U/L มืากกว่าค่าป้กติิ ซึี�งแสดงถึงการีท์ำาลายของเนื�อเยื�อ มีืการีติรีวจ          

คลื�นไฟฟ้าหัูวใจ พบุ ST และ T wave ผิู้ดป้กติิ และมีืการีเอ็กซีเรีย์พบุภาวะหัูวใจโติ (cardiomegaly) จากนั�นวันที์� 17 กันยายน 2564               

พบุค่าการีท์ำางานของหัูวใจ (cardiac function) ผิู้ดป้กติิ โดยได้ท์ำาการีติรีวจหัูวใจด้วยคลื�นเสียงความืถี�สูง (echocardiography) พบุหัูวใจหู้องล่างซ้ีาย

บีุบุตัิวผิู้ดป้กติิ (LVEF เท์า่กับุ 35%) พบุ cardiac troponin ที์�สูงเกินกว่าป้กติิคือ 1,099 ng/L แพท์ยจึ์งท์ำาการีฉดีสีหูลอดเลอืดหัูวใจ (coronary 

angiography) พบุว่าป้กติิ ซึี�งรีะยะเวลาตัิ�งแต่ิผูู้้ป่้วยได้รัีบุการีฉีดวัคซีีน เริี�มืมีือาการี ติลอดจนได้รัีบุการีรัีกษาและอาการีดีขึ�น ได้แสดงใน        

แผู้นภาพที์� 1 ดังนี� 

แผู้นภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ิเวลาการใช้ยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้้้ป่วยการวินิจฉัยและการจัดการ

1/10/64
F/U OPD

ไม่่ม่ีอาการผิิดปกติิ
ผิลทางห้้องปฏิิบััติิการ

LVEF 65%
SGOT 31
SGPT41

Coronavac
dose ที่ 1
24/08/64

10/09/64 16/09/64 18/09/64

19/09/64

3/09/64

15/09/64
17/09/64

1/10/64
เริ่มมีอาการไข 

หนาวสั่น
ไข เสมหะ 

เจ็บคอ กินนอย 
รักษาตามอาการ

รพ.ชุมชน 

เขารับการรักษาที่รพ.เอกชน
ผูปวยหอบเหนื่อยมากขึ้น
เจ็บกลางหนาอก กินนอย

อาเจียน 10 ครั้ง 
สงสัยปอดอักเสบ สงตัว รพ.

CRP 182.4 SGOT 136 SGPT 47
start ceftriaxone 2 g iv OD
start azithromycin (250) 2x1 pc

ใจสั่น เหนื่อยงาย
SGOT 3,998
SGPT 1,843

furosemide 20 mg iv

ไมเหนื่อย นอนราบได
LVEF 35%

SGOT 2,374
SGPT 1,697

CAG normal coronary artery
furosemide 40 mg iv

LVEF 35%
off ceftriaxone 

off azithromycin 
add enalapril (5) 

0.5x2 pc
add furosemide(40) 

0.5x1 pc 

D/C ไมเหน่ือย ไมใจส่ัน ไมมีอาการบวม 
เดินได ทำกิจกรรมไดปกติ

LVEF 35%
SGOT 272 SGPT 759

K 3.05 ได 10% KCl 30 ml 
HM enalapril (5) 0.5x2  pc
furosemide (40) 0.5x1 pc

spironolactone (25) 0.5x1 pc

f/u OPD
ไมมีอาการผิดปกติ

ผลทางหองปฏิบัติการ
LVEF 65%
SGOT 31
SGPT41

การวินิจฉััยและการจัดการ

ผูู้้ป่้วยรีายนี�มีืทั์�งอาการีท์างคลินิก การีติรีวจร่ีางกาย และผู้ลท์างหู้องป้ฏิิบัุติิการีเข้าได้กับุภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุติามื ESC guideline 2021(1) 

ที์�รีะบุุเกณฑ์์วินิจฉัยว่าจะต้ิองมีือาการีท์างคลินิก (clinical presentation) ร่ีวมืกับุผู้ลท์างหู้องป้ฏิิบัุติิการีอื�นๆ (mandatory diagnosis test) 

ซึี�งผูู้้ป่้วยรีายนี�มีือาการีท์างคลินิกที์�เข้าได้คือ แน่นหูน้าอก เหูนื�อย ใจสั�น และมีืผู้ลท์างการีติรีวจท์างหู้องป้ฏิิบัุติิการี คือมีื cardiac troponin       

สูงกว่าป้กติิ มีืการีติรีวจคลื�นไฟฟ้าหัูวใจ พบุ ST และ T wave ผิู้ดป้กติิ ติรีวจ cardiac function echocardiography พบุว่าหัูวใจหู้องล่างซ้ีาย

บีุบุตัิวลดลง เพื�อใหู้ LV dysfunction recovery (EF>50%) แพท์ย์ใหู้ยาลดแรีงต้ิานการีบีุบุตัิวของหัูวใจ ขยายหูลอดเลือด คือ enalapril 5 mg  

ครึี�งเม็ืดวันละ 2 ครัี�ง (0.5 tab bid) รีวมืถึงยาขับุปั้สสาวะกรีะตุ้ินการีขับุนำ�าและลดอาการีหูอบุเหูนื�อยคือ furosemide 40 mg และ                     

spironolactone 25 mg อย่างละครึี�งเม็ืดวันละ 1 ครัี�ง (0.5 tab OD)

มีืการีติิดติามือาการีท์างคลินิก เอนไซีม์ืการีท์ำางานของหัูวใจ คลื�นไฟฟ้าหัูวใจ และการีติรีวจหัูวใจด้วยคลื�นเสียงความืถี�สูง โดยหูลังจาก       

ใหู้การีรัีกษาพบุว่าอาการีดีขึ�น และผูู้้ป่้วยสามืารีถกลับุบุ้านได้เพียงไม่ืกี�วัน
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สรุปและข้้อเสนอแนะ

สาเหูตุิเกิดภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ ของผูู้้ป่้วยรีายนี�น่าจะมืาจาก

การีได้รัีบุวัคซีีน CoronaVac เมืื�อพิจารีณาแล้ว ไม่ืพบุสาเหูติุอื�นที์�

สามืารีถท์ำาใหู้เกิดอาการีได้ สำาหูรัีบุการีพิจารีณาการีรัีบุวัคซีีนเข็มืที์� 2 

อายุรีแพท์ย์โรีคหัูวใจได้พิจารีณาถึงป้รีะโยช่น์ที์�จะได้รัีบุและ            

ความืเสี�ยงของการีเกิดอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์ในผูู้้ป่้วยรีายนี� เนื�องจาก

หูลังจากฉีดวัคซีีน CoronaVac เข็มืแรีกไป้แล้วเกิดอาการีแพ้รุีนแรีง 

และขณะนี�ป้รีะเท์ศไท์ยได้แนะนำาใหู้ใช้่วัคซีีน CoronaVac ในเข็มืที์� 1 

และเข็มืที์� 2 เป็้นวัคซีีนของบุริีษัท์ AstraZeneca จึงต้ิองมีืการีวางแผู้น

การีเฝ้้ารีะวังการีกลับุมืาเป็้นซีำ�า โดยแพท์ย์แนะนำาว่า ควรีเลื�อน          

การีฉีดวัคซีีนออกไป้ก่อนจนกว่าผูู้้ป่้วยจะอาการีคงที์� หูรืีอไม่ืแนะนำาใหู้

ผูู้้ป่้วยได้รัีบุวัคซีีนเข็มืที์� 2 

เนื�องจากการีสืบุค้นข้อมูืลพบุว่า วัคซีีนของบุริีษัท์ AstraZeneca 

นั�นก็มีืโอกาสท์ำาใหู้เกิดภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ(9-11) ได้ และยัง

ท์ำาใหู้เกิดภาวะเกล็ดเลือดติำ�าที์�กรีะตุ้ินการีเกิดหูลอดเลือดอุดตัินจาก

ภูมิืคุ้มืกันภายหูลังได้รัีบุวัคซีีน (vaccine-induced immune  

thrombotic thrombocytopenia:VITT) (14-15) ได้เช่่นกัน                         

ซึี� ง ผูู้้ ป่้ วยรีายนี� ตัิด สินใจไ ม่ืป้รีะสง ค์ ที์� จะ ฉีด วัค ซีีนเข็มืที์�  2                       

เภสัช่กรีจึงได้ออกบัุติรีแพ้ยาใหู้ผูู้้ป่้วย และแนะนำาใหู้ผูู้้ป่้วยป้้องกัน  

การีติิดเชื่�อโรีคโควิด-19 ด้วยวิธี์อื�น เช่่น ล้างมืือบุ่อยๆ ใส่หูน้ากากอนามัืย 

ไม่ืรัีบุป้รีะท์านอาหูารีร่ีวมืกับุผูู้้อื�น รัีกษารีะยะหู่าง และไม่ืเข้าไป้           

ในพื�นที์�เสี�ยงเพื�อเป็้นการีป้้องกันการีติิดเชื่�อโรีคโควิด-19 แท์นการีได้รัีบุ          

วัคซีีน 

 

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

ผูู้้ป่้วยมีือาการีท์างคลินิกและผู้ลท์างหู้องป้ฏิิบัุติิการีที์�เข้าได้กับุ

ภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ ซึี�งมีืการีตัิดปั้จจัยอื�นที์�ท์ำาใหู้เกิด คือ     

การีติิดเชื่�อไวรัีส และแบุคท์ีเรีีย โดยมีืการีส่งติรีวจไวรีัสตัิบุอักเสบุบุี 

(HBsAg) ส่งติรีวจหูา HIV และ SARS-CoV-2 ไม่ืพบุเชื่�อ รีวมืถึง          

การีติรีวจโรีคท์างรีะบุบุภูมิืคุ้มืกัน ติรีวจ antinuclear antibodies (ANA) 

ไม่ืพบุความืจำาเพาะเจาะจงต่ิอโรีคภูมิืคุ้มืกัน รีวมืถึงผูู้้ป่้วยไม่ืได้มีื      

โรีคป้รีะจำาตัิวที์�ต้ิองใช้่ยาป้รีะจำา ไม่ืดื�มืแอลกอฮอล์ หูรืีอใช้่สารีเสพติิด        

ดังนั�นแพท์ย์จึงสรุีป้สาเหูตุิภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ ในครัี�งนี�ว่า      

น่าจะเกิดจากวัคซีีน CoronaVac มืากที์�สุด 

จากการีสืบุค้นข้อมูืลพบุว่า วัคซีีนที์�ท์ำาใหู้เกิดภาวะกล้ามืเนื�อหัูวใจ

อักเสบุ มัืกเกิดจาก mRNA vaccine(4-11) และรีะยะเวลาที์�ท์ำาใหู้เกิด

มัืกเกิดหูลังจากได้รัีบุวัคซีีนป้รีะมืาณ 1 สัป้ดาห์ู หูายโดยใช้่เวลาเพียง

ไม่ืกี�วัน รีวมืถึงมัืกจะเกิดในผูู้้ที์�อายุน้อย ซึี�งสอดคล้องกับุผูู้้ป่้วยรีายนี�

ที์�อายุ 26 ปี้ เริี�มืมีือาการีหูลังจากได้รัีบุวัคซีีนป้รีะมืาณ 10 วัน และ

อาการีดีขึ�นภายใน 2 สัป้ดาห์ู ปั้จจุบัุนผูู้้ป่้วยไม่ืมีือาการีผิู้ดป้กติิ         

รีวมืทั์�งผู้ลท์างหู้องป้ฏิิบัุติิการีกลับุมืาป้กติิทั์�งหูมืด เภสัช่กรีได้ท์ำา        

แบุบุป้รีะเมิืน Naranjo’s algorithm ป้รีะเมิืนความืสัมืพันธ์์รีะหูว่างวัคซีีน

และอาการีกล้ามืเนื�อหัูวใจอักเสบุ พบุว่าผูู้้ป่้วยได้คะแนน 6 คะแนน 

ซึี�งอยู่รีะดับุน่าจะใช่่ (probable) ทั์�งนี�ได้มีืการีลงบัุนทึ์กข้อมูืลไว้ใน

ป้รีะวัติิการีเกิดอาการีไม่ืพึงป้รีะสงค์ของผูู้้ป่้วยในฐานข้อมูืลใน        

รีะบุบุคอมืพิวเติอร์ีของโรีงพยาบุาล และรีายงานข้อมูืลเข้าสู่รีะบุบุ   

การีเฝ้้ารีะวังอาการีภายหูลังได้รัีบุการีสรี้างเสริีมืภูมิืคุ้มืกันโรีค          

(adverse event following immunization : AEFI) 
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กั�รเกัิด้เหัตุุกั�รณ์์ไมู่พื่ึงประสงค์จ�กักั�รใช้้ย�บรรเท�อ�กั�รอักัเสบ
ที�ไมู่ใช้่สเตุียรอยด้์ (NSAIDs) มู�กักัว่� 1 ช้นำิด้พื่ร้อมูกัันำ

 จ�กัฐ�นำข้้อมููล Thai Vigibase
อานันท์ ตัณจนรัตน์

ศููนย์์เฝ้้าระวัังควัามปลอดภััย์ด้านผลิตภััณฑ์์สุุขภัาพ 
กองย์ุทธศูาสุตร์และแผนงาน สุำานักงานคณะกรรมการอาหารและย์า

ยาบุรีรีเท์าอาการีอักเสบุที์�ไม่ืใช่่สเตีิยรีอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หูรืีอ NSAIDs) เป้็นยาที์�ใช้่ในการีบุรีรีเท์า 
อาการีป้วด ลดไข้ หูรืีอบุรีรีเท์าอาการีอกัเสบุต่ิางๆในรีา่งกาย โดยกลไกของยา NSAIDs คือ การียบัุยั�งการีท์ำางานของเอนไซีม์ื cyclooxygenase 
หูรืีอ COX ซึี�งมีืทั์�ง COX-1 และ COX-2 โดย COX มีืหูน้าที์�สร้ีางสารี prostaglandins ซึี�งมีืบุท์บุาท์ในกรีะบุวนการีอักเสบุ ท์ำาใหู้เกิดอาการี
ป้วด และไข้ หูากมีืการียับุยั�งการีสร้ีาง prostaglandins จะท์ำาใหู้สามืารีถลดอาการีป้วดหูรืีออักเสบุ แต่ิในขณะเดียวกันก็จะมีืผู้ลต่ิอกลไกรัีกษา
สมืดุลอื�นๆในร่ีางกายด้วย1,2 โดยเฉพาะเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ต่ิอรีะบุบุท์างเดินอาหูารี เช่่น การีเกิดแผู้ลในกรีะเพาะอาหูารี เป็้นต้ิน3,4 

ติามืนโยบุายแหู่งช่าติิด้านยา พ.ศ. 2554 และยุท์ธ์ศาสติรี์การีพัฒนารีะบุบุยาแหู่งช่าติิพ.ศ. 2555-2559 กำาหูนดใหู้ยุท์ธ์ศาสติรี์การีใช้่ยา 
อย่างสมืเหูตุิผู้ลเป็้นหูนึ�งในยุท์ธ์ศาสติร์ีการีพัฒนารีะบุบุยาแหู่งช่าติิ และได้มีืการีดำาเนินโครีงการีโรีงพยาบุาลส่งเสริีมืการีใช้่ยาอย่างสมืเหูตุิผู้ล 
(โครีงการี RDU) ตัิ�งแต่ิปี้ พ.ศ. 2560 ซึี�งเป็้นโครีงการีที์�บูุรีณาการีมืาติรีการีติามืแนวท์างขององค์การีอนามัืยโลกสู่การีพัฒนารีะบุบุกลไกการีใช้่ยา 
อย่างสมืเหูตุิผู้ลใหู้เป็้นรูีป้ธ์รีรีมื ภายใต้ิบุริีบุท์ปั้ญหูาของป้รีะเท์ศไท์ย เพื�อพัฒนารีะบุบุคุณภาพด้านยา ใหู้ป้รีะช่าช่นได้รัีบุบุริีการีที์�มีืคุณภาพ 
และป้ลอดภัยใหู้เป็้นมืาติรีฐานเดียวกัน รีวมืถึงยังมีืแนวท์างการีใช้่ยาสมืเหูตุิผู้ลในร้ีานยาเพื�อช่่วยขับุเคลื�อนใหู้รีะบุบุยาของช่าติิดังกล่าว 
เกิดการีพัฒนาไป้ในทิ์ศท์างที์�ดี และส่งเสริีมืการีใช้่ยาอย่างสมืเหูตุิผู้ลในร้ีานยา โดยหูนึ�งในข้อควรีป้ฏิิบัุติิและข้อควรีหูลีกเลี�ยงที์�สำาคัญของการีใช้่ยา 
อย่างสมืเหูตุิผู้ล คือ ไม่ืแนะนำาการีใช้่ยากลุ่มื NSAIDs มืากกว่า 1 ช่นิดพร้ีอมืกัน และแนะนำาใหู้ใช้่ยา NSAIDs ขนาดติำ�าที์�สุดเท่์าที์�จำาเป็้น5,6,7  

ในปั้จจุบัุนยา NSAIDs มีืการีใช้่อย่างแพร่ีหูลาย จากการีศึกษาของวัช่รีาภรีณ์ กุลวงศ์ ยังคงพบุผูู้้ป่้วยที์�ใช้่ยา NSAIDs อย่างไม่ืสมืเหูตุิผู้ล การีใช้่ยา 
NSAIDs ซีำ�าซ้ีอน เพิ�มืความืเสี�ยงต่ิอการีเกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์เพิ�มืมืากขึ�น ท์ำาใหู้คุณภาพชี่วิติติำ�าลง และอาจเป็้นอันติรีายถึงชี่วิติ8,9 

บุท์ความืนี�มีืวัติถุป้รีะสงค์เพื�อศึกษาลักษณะทั์�วไป้ของรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�มีืการีใช้่ยา NSAIDs มืากกว่า 1 ช่นิดพร้ีอมืกัน 
ครีอบุคลุมืป้ริีมืาณรีายงานที์�ได้รัีบุ เหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�เกิดขึ�น ยา NSAIDs ที์�ใช้่พร้ีอมืกันมืากที์�สุด รีวมืถึงแหูล่งที์�ผูู้้ป่้วยได้รัีบุยา NSAIDs 
ในช่่วงที์�มีืการีดำาเนินโครีงการีโรีงพยาบุาลส่งเสริีมืการีใช้่ยาอย่างสมืเหูตุิผู้ล10 โดยแหูล่งข้อมูืลที์�ใช้่ในการีวิเครีาะห์ู คือ Thai Vigibase ซึี�งเป็้น
ฐานข้อมูืลรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากผู้ลิติภัณฑ์์สุขภัณฑ์์สุขภาพ ที์�ศูนย์เฝ้้ารีะวังความืป้ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ ได้รัีบุจากเครืีอข่าย 
ตัิ�งแต่ิปี้ พ.ศ. 2527 เป็้นต้ินมืา 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ NSAIDs มากกว่า 1 ชนิดพร้อมกัน

 ในรีะหูว่างวันที์� 1 มืกรีาคมื 2527 – 17 มิืถุนายน 2565 ฐานข้อมูืล Thai Vigibase มีืรีายงานที์�รีะบุุว่ายา NSAIDs เป็้นยาที์�สงสัย  
(suspected) หูรืีอเกิดป้ฏิิกิริียาต่ิอกัน (interaction) ทั์�งหูมืด 131,483 ฉบุบัุ (โดยคัดรีายงานที์�มีืคุณภาพรีะดับุ 9 ออกจากการีวิเครีาะห์ู เนื�องจาก
เป็้นรีายงานที์�ข้อมูืลไม่ืครีบุถ้วนติามืข้อมูืลขั�นติำ�า คือ ข้อมูืลแหูล่งที์�ส่งรีายงาน ข้อมูืลผูู้้ป่้วย ข้อมูืลรีายการียาที์�สงสัย และข้อมูืลเหูตุิการีณ์ 

 

ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากการีใช้่ยา11) เมืื�อคัดเลือกเฉพาะรีายงานที์�มีื 
การีใช้่ยา NSAIDs มืากกว่า 1 ช่นิดพร้ีอมืกันหูรืีอในช่่วงเวลาที์� 
ใกล้เคียงกัน พบุว่ามีืจำานวนรีายงาน 3,005 ฉบัุบุ (ร้ีอยละ 2.3)  
เมืื�อจำาแนกจำานวนรีายงานรีายปี้ พบุว่ามีืแนวโน้มืลดลงนับุตัิ�งแต่ิ 
ปี้ พ.ศ. 2561 ภายหูลังการีดำาเนนิโครีงการี RDU และเมืื�อเป้รีียบุเท์ยีบุ
กับุจำานวนรีายงานที์�ได้รัีบุทั์�งหูมืด พบุว่าสัดส่วนรีายงานการีใช้่ยา 
NSAIDs พร้ีอมืกัน มีืแนวโน้มืลดลงตัิ�งแต่ิปี้ พ.ศ. 2561 เช่่นกัน (รูีป้ที์� 
1 และ 2)

ปีีที่่� 25 ฉบัับัที่่� 3 เดืือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 43
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ร้ปท่ี 1 จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีการใช้ยา NSAIDs พร้อมกัน ระหว่างปี พ.ศึ. 2527 - 17 มิถุนายน พ.ศึ. 2565

ร้ปท่ี 2 สัดส่วนจ�านวนรายงานท่ีมีการใช้ยา NSAIDs พร้อมกันเทียบกับจ�านวนรายงานท่ีได้รับทั�งหมด 
ระหว่างปี พ.ศึ. 2527 – 17 มิถุนายน พ.ศึ. 2565
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ผูู้้ป่้วยที์�เกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากการีใช้่ยา  NSAIDs พร้ีอมืกันตัิ�งแต่ิ 1 ช่นิด ส่วนใหูญ่เป็้นเพศหูญิง (ร้ีอยละ 59.1) อายุติำ�าสุด 7 เดือน 
และสูงสุด 95 ปี้ ค่ามัืธ์ยฐานของอายุคือ 44 ปี้ (ค่าพิสัยรีะหูว่างควอไท์ล์ของอายุ คือ 24) เป็้นรีายงานการีใช้่ยา NSAIDs 2 ช่นิดพร้ีอมืกัน  
มืากที์�สุด (ร้ีอยละ 91.7) รีายงานส่วนใหูญ่เป็้นช่นิดไม่ืร้ีายแรีง (ร้ีอยละ 60.9) และมีืผู้ลลัพธ์์หูายเป็้นป้กติิ (ร้ีอยละ 63.5) (ติารีางที์� 1)
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ตารางท่ี 1 จ�านวนลกัษณะรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์มีการใช้ยา NSAIDs พรอ้มกัน ระหว่างปี พ.ศึ. 2527-17 มิถุนายน พ.ศึ. 2565

ลักษณะ จ�านวน (ร้อยละ)
[n=3,005]

เพศึ
 หูญิง 1,775 (59.1)
 ช่าย 1,216 (40.5)
 ไม่ืรีะบุุ 14 (0.4)
อายุ (ช่วงอายุ)
 มืากกว่า 1 เดือน – 12 เดือน 1 (0.0)
     มืากกว่า 1 ปี้ – 12 ปี้ 35 (1.2)
     13 ปี้ – 18 ปี้ 95 (3.2)
     19 ปี้ – 40 ปี้ 1,029 (34.2)
     41 ปี้ – 60 ปี้ 1,090 (36.3)
     61 ปี้ขึ�นไป้ 460 (15.3)
     ไม่ืรีะบุุอายุ 295 (9.8)
ประวัติแพ้ยา
     มีื 546 (18.2)
     ไม่ืมีื 2,040 (67.9)
     ไม่ืรีะบุุ 419 (13.9)
ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (seriousness of adverse drug event)
     ไม่ืร้ีายแรีง 1,831 (60.9)
     ร้ีายแรีง 1,047 (34.8)
 - ท์ำาใหู้เสียชี่วิติ
 - อันติรีายถึงชี่วิติ
 - ต้ิองเข้ารัีบุการีรัีกษาในโรีงพยาบุาล/ท์ำาใหู้เพิ�มืรีะยะเวลาในการีรัีกษานานขึ�น
 - ความืพิการีถาวรี/ไร้ีความืสามืารีถ
 - ความืผิู้ดป้กติิแต่ิกำาเนิด/ท์ารีกวิรูีป้
 - อื�นๆ ที์�มีืความืสำาคัญท์างการีแพท์ย์
 - ไม่ืรีะบุุ

9
66

904
0
0

46
22

(0.3)
(2.2)
(30.1)
(0.0)
(0.0)
(1.5)
(0.7)

     ไม่ืรีะบุุความืร้ีายแรีง 127 (4.3)
ผู้ลลัพธ์ิ (outcome)
     หูายเป็้นป้กติิโดยไม่ืมีืร่ีองรีอยเดิมื 1,908 (63.5)
     หูายโดยมีืร่ีองรีอยเดิมื 252 (8.4)
     อาการีดีขึ�นแต่ิยังไม่ืหูาย 139 (4.6)
     ยังมีือาการีอยู่ 438 (14.6)
     เสียชี่วิติ 9 (0.3)
     ไม่ืสามืารีถติิดติามืผู้ลได้ 259 (8.6)
จ�านวน NSAIDs ท่ีใช้พร้อมกัน
 - 2 ช่นิด 2,756 (91.7)
 - 3 ช่นิด 235 (7.8)
 - มืากกว่า 3 ช่นิด 14 (0.5)
จ�านวนแหล่งท่ีรับยา*
 - 1 แหูล่ง (แหูล่งเดียวกัน) 2,415 (80.4)
 - 2 แหูล่ง 305 (10.1)
 - 3 แหูล่ง 3 (0.1)
 - ไม่ืได้รีะบุุแหูล่งที์�ได้รัีบุยา 282 (9.4)
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ในจำานวนรีายงาน 3,005 ฉบัุบุ พบุว่ามีืเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จำานวน 4,520 เหูตุิการีณ์ (รีายงาน 1 ฉบัุบุ อาจเกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ 
มืากกว่า 1 เหูตุิการีณ์) โดยเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�พบุมืากที์�สุด 5 อันดับุแรีก คือ angioedema (ร้ีอยละ 12.4) urticaria (ร้ีอยละ 13.2) 
rash (ร้ีอยละ 12.1) pruritus (รี้อยละ 11.2) และ periorbital oedema (รี้อยละ 10.7)  ติามืลำาดับุ (รูีป้ที์� 3) ซึี�งเมืื�อติรีวจสอบุกับุ  
Pharmacotherapy handbook และ IBM Micromedex® พบุว่าส่วนใหูญ่เป็้นอาการีที์�ท์รีาบุอยูแ่ล้ว (known ADR)12,13 และเมืื�อจำาแนก
ความืร้ีายแรีงติามืจำานวนยา NSAIDs ที์�ใช้่พร้ีอมืกัน พบุว่า รีายงานการีเกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�ร้ีายแรีงในกลุ่มืที์�ใช้่พร้ีอมืกัน ตัิ�งแต่ิ 3 ช่นิด
ขึ�นไป้ มีืสัดส่วนที์�มืากกว่า กลุ่มืที์�ใช้่ 2 ช่นิดพร้ีอมืกัน (ติารีางที์� 2) กรีณีผูู้้ป่้วยที์�เสียชี่วิติทั์�งหูมืด 9 รีาย นั�น พบุว่ามีื 1 รีายเป็้นผูู้้ป่้วยอายุ 68 ปี้ 
ใช้่ยาชุ่ดป้รีะกอบุด้วย diclofenac indomethacin และ prednisolone และใช้่พร้ีอมืกับุ ferrous sulphate ซึี�งยากลุ่มืดังกล่าวมีือาการีข้างเคียง 
ท์ำาใหู้รีะคายเคืองกรีะเพาะอาหูารี จึงเป็้นเหูตุิใหู้โรีคป้รีะจำาตัิวที์�มีือยู่แล้วคือ upper gastrointestinal bleeding รุีนแรีงมืากขึ�นจนส่งผู้ล 
ใหู้ผูู้้ป่้วยเสียชี่วิติ 
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ร้ปท่ี 3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา NSAIDs พร้อมกัน 10 อันดับแรกระหว่าง ปีพ.ศึ. 2527 – 17 มิถุนายน พ.ศึ. 2565 

ตารางท่ี 2 ความร้ายแรงของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา NSAIDs พร้อมกัน จ�าแนกตาม จ�านวนชนิดของ NSAIDs 
  ท่ีใช้ ระหว่างปี พ.ศึ. 2527-17 มิถุนายน พ.ศึ. 2565

ความร้ายแรงของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จ�านวนรายงานท่ีมีการใช้ยา NSAIDs พร้อมกัน (ร้อยละ)

2 ชนิด (n1=2,756) ตั�งแต่ 3 ชนิดขึ�นไป (n2=249)

ร้ีายแรีง 937 (34.0) 110 (44.2)

ไม่ืร้ีายแรีง 1,705 (61.9) 126 (50.6)

ไม่ืรีะบุุ 114 (4.1) 13 (5.2)

 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การใช้ยา NSAIDs พร้อมกันภายหลังด�าเนินโครงการ RDU 

   นับุตัิ�งแต่ิมีืการีดำาเนินโครีงการี RDU ตัิ�งแต่ิปี้ พ.ศ. 2560 พบุว่ามีืรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ทั์�งหูมืด 677 ฉบัุบุ เมืื�อเป้รีียบุเที์ยบุ
ช่นิดของยา NSAIDs ที์�ใช้่พร้ีอมืกันรีะหูว่างก่อนและหูลังการีดำาเนินโครีงการี RDU พบุว่า ช่นิดยาที์�ใช้่พร้ีอมืกัน 10 อันดับุแรีก มีืความืแติกต่ิางกัน 
โดยก่อนดำาเนินโครีงการี RDU จากรีายงาน 2,328 ฉบัุบุ พบุว่ามีืการีใช้่ยา diclofenac ร่ีวมืกับุ ibuprofen พร้ีอมืกันมืากที์�สุด 593 ฉบัุบุ  
(ร้ีอยละ 25.5) ติามืด้วย diclofenac ร่ีวมืกับุ piroxicam 472 ฉบุับุ (ร้ีอยละ 20.3) (รีูป้ที์� 4)  ในขณะที์�ภายหูลังดำาเนินโครีงการี RDU  
จากรีายงาน 677 ฉบัุบุ พบุว่ามีืการีใช้่ยา diclofenac ร่ีวมืกับุ piroxicam พร้ีอมืกันมืากที์�สุด 140 ฉบัุบุ (ร้ีอยละ 20.7) ติามืด้วย diclofenac 
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ร้ปท่ี 4 ชนิดของยา NSAIDs ท่ีใช้พร้อมกันมากท่ีสุด 10 อันดับแรกก่อนด�าเนินโครงการ RDU

ร้ปท่ี 5 ชนิดของยา NSAIDs ท่ีใช้พร้อมกันมากท่ีสุด 10 อันดับแรกหลังด�าเนินโครงการ RDU

ร่ีวมืกับุ ibuprofen 86 ฉบัุบุ (ร้ีอยละ 12.7) นอกจากนี�ในช่่วงหูลังดำาเนินโครีงการี RDU พบุว่ามีืการีใช้่ยาเกินขนาด จำานวน 57 ฉบัุบุ ได้รัีบุยา
จากร้ีานยา 21 ฉบัุบุ (ร้ีอยละ 36.8) เมืื�อพิจารีณาช่นิดและขนาดยาที์�ใช้่ต่ิอวัน พบุว่าส่วนใหูญ่ (50 ฉบัุบุ) เป็้นการีใช้่ยา piroxicam เกินขนาด
ป้กติิ (20 มิืลลิกรัีมืต่ิอวัน) มืากที์�สุดเป็้นจำานวน 50 ฉบัุบุ สำาหูรัีบุช่่วงรีะยะเวลาในการีใช้่ยา NSAIDs พร้ีอมืกัน นั�น พบุว่ามีืการีใช้่พร้ีอมืกัน  
1 วันมืากที์�สุด จำานวน 408 ฉบัุบุ (ร้ีอยละ 60.3)
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 สำาหูรัีบุจำานวนแหูล่งที์�ได้รีับุยา NSAIDs หูลังดำาเนินโครีงการี RDU พบุว่า ส่วนใหูญ่ได้รีับุยาจากแหูล่งเดียวกันมืากที์�สุด ติามืด้วยได้รีับุ 
ยาจาก 2 แหูล่ง (ติารีางที์� 3) โดยแหูล่งที์�ได้รัีบุยา 1 แหูล่งสามืารีถจำาแนกติามืป้รีะเภท์ของแหูล่งที์�ได้รัีบุยา พบุว่า ได้รัีบุยาจากสถานพยาบุาล
มืากที์�สุด (ร้ีอยละ 49.3) ติามืด้วยร้ีานยา (ร้ีอยละ 29.7) และแหูล่งอื�นๆ (ร้ีอยละ 21.0)  เช่่น ร้ีานขายสินค้าทั์�วไป้ ร้ีานช่ำา แผู้งลอย ติามืลำาดับุ 
(ติารีางที์� 4)



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN48

ตารางท่ี 3 จ�านวนรายงาน จ�าแนกตามจ�านวนแหล่งท่ีได้รับยา 
NSAIDs ภายหลังด�าเนินโครงการ RDU

จ�านวนแหล่งท่ีได้รับยา จ�านวนรายงาน (ร้อยละ)  
[n=677]

 - 1 แหูล่ง 515 (76.1)

 - 2 แหูล่ง 82 (12.1)

 - 3 แหูล่ง 2 (0.3)

 - ไม่ืได้รีะบุุแหูล่งที์�ได้รัีบุยา 78 (11.5)

ตารางท่ี 4 จ�านวนรายงานจากแหล่งท่ีได้รับยา 1 แหล่ง จ�าแนก
ตามประเภทของสถานท่ีรับยาหลังด�าเนินโครงการ RDU

ประเภทสถานท่ีรับยา จ�านวนรายงาน (ร้อยละ)  
[n=515]

1. สถานพยาบุาล 
   (โรีงพยาบุาล/คลินิก)

254 (49.3)

2. ร้ีานยา 153 (29.7)

3. แหูล่งอื�นๆ 108 (21.0)

 สรุปและข้้อเสนอแนะ 

 ข้อมูืลรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ที์�มีืการีใช้่ยา NSAIDs  
พร้ีอมืกัน รีะหูว่างปี้ พ.ศ. 2527 – 17 มิืถุนายน พ.ศ. 2565 จากฐานข้อมูืล 
Thai Vigibase ซึี�งเป็้นฐานข้อมูืลรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ 
ที์�ได้จากการีรีายงานโดยสมัืครีใจของเครืีอข่ายเฝ้้ารีะวังความืป้ลอดภัยฯ 
ด้วยวิธี์ spontaneous reporting เป็้นหูลัก ซึี�งมีืข้อจำากัดหูลายป้รีะการี 
เช่่น จำานวนรีายงานที์�ได้รัีบุติำ�ากว่าความืเป็้นจริีง (underreporting) 14,15  
อย่างไรีก็ติามื ข้อมูืลที์�ได้รัีบุก็ยังบุ่งชี่�ว่าการีใช้่ยา NSAIDs พร้ีอมืกัน
จะเพิ�มืความืเสี�ยงต่ิอการีเกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ช่นิดร้ีายแรีง 
อาจจะท์ำาใหู้เสียชี่วิติหูรีือเป็้นอันติรีายต่ิอชี่วิติได้ดังที์�มีืผูู้้เสียชี่วิติ  
9 รีาย รีวมืถึงการีใช้่ยา NSAIDs หูลายช่นิดพร้ีอมืกัน มีืรีายงาน 
การีเกิดเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์ช่นิดร้ีายแรีงในสัดส่วนที์�มืากขึ�น 
ติามืจำานวนยาที์�ใช้่

 แม้ืจะมีืการีดำาเนินการีส่งเสริีมืการีใช้่ยาอย่างสมืเหูตุิผู้ลใน 
โรีงพยาบุาลรีวมืถึงร้ีานยา และมีืข้อควรีป้ฏิิบัุติิและข้อควรีหูลีกเลี�ยง
ที์�เกี�ยวกับุ NSAIDs  คือ ไม่ืแนะนำาการีใช้่ยากลุ่มื NSAIDs มืากกว่า  
1 ช่นิดพร้ีอมืกัน และใช้่ขนาดติำ�าที์�สุดเท่์าที์�จำาเป็้น แต่ิจากรีายงาน 
ที์�ได้รัีบุยังคงพบุรีายงานเหูตุิการีณ์ไม่ืพึงป้รีะสงค์จากการีใช้่ NSAIDs 
พร้ีอมืกัน แต่ิมีืแนวโน้มืที์�ลดลง มีืการีได้รัีบุยา NSAIDs พร้ีอมืกันจาก
สถานพยาบุาลเดียวกันมืากที์�สุด  และยังพบุว่ามีืการีใช้่ยาเกินขนาดคือ 
piroxicam ซึี�งรัีบุจากร้ีานยามืากที์�สุด  ดังนั�น เพื�อใหู้มีืการีใช้่ยาอยา่ง
เหูมืาะสมืและเป็้นป้รีะโยช่น์แก่ผูู้้ป่้วย จึงควรีส่งเสริีมืเพิ�มืป้รีะสิท์ธิ์ภาพ
โครีงการี RDU และ สรี้างความืติรีะหูนักถึงอันติรีายที์�เกิดขึ�นกับุ
บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ทั์�งในสถานพยาบุาล และร้ีานยา อยา่งต่ิอเนื�อง
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