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วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยเฉพาะข้อมลูด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถ.ติิวานนท์์ ติ.ติลาดขวัญ อ.เมืือง จ.นนท์บุุรีี 11000
โท์รี 0-2590-7288, 0-2590-7253, 0-2590-7307
โท์รีสารี 0-2591-8457

สวัสดีท่านผู้้้อ่านทุกท่าน วารสารเล่มนี�เป็นฉบับท่ี 4 
ซ่่ึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี โดยในฉบับส่งท้ายปีเก่าขอเร่ิมด้วย
รายงานสัญญาณความเส่ียงจาก WHO Uppsala 
Monitoring Centre (WHO-UMC) เก่ียวกับยา remdesivir 
ท่ีใช้รักษาผู้้้ป่วยโรคโควิด-19 กับการเกิดตับอ่อนเป็นพิษ 
(pancreatic toxicity) ดังนั�น ขอความร่วมมือทุกท่าน
เฝ้าระวังผู้้้ป่วยท่ี ได้รับยาดังกล่าว หากพบเหตุการณ์ 
ไม่พ่งประสงค์ให้รายงานไปยังฐานข้อม้ล Thai vigibase 
ต่อมาเป็นสรุปการติดตามข่าวต่างประเทศเก่ียวกับ 
ความไม่ปลอดภััยของผู้ลิตภััณฑ์์สุขภัาพในรอบ 3 เดือน 
พร้อมทั�งกรณีศ่กษาผู้้้ป่วยได้รับยา donepezil กับการ
เกิดกรามส่ันซ่่ึ่งการติดตามอาการผู้้้ป่วยอย่างใกล้ชิดของ
บุคลากรการแพทย์หลังการใช้ยานี�จะช่วยจัดการอาการ
ไม่พ่งประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยา
และเพ่ิมคุณภัาพชีวิตผู้้้ป่วยได้ ปิดท้ายด้วยผู้ลการด�าเนินงาน
ศ้นย์เฝ้าระวังความปลอดภััยด้านผู้ลิตภััณฑ์์สุขภัาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ท่านได้รับทราบข้อม้ล
และกิจกรรมของ HPVC และน�าข้อม้ลไปใช้ประโยชน์ 
ในการเฝ้าระวังและจัดการความเส่ียงต่อไป

สุดท้ายนี�ขอเชิญชวนผู้้้สนใจทุกท่านร่วมส่ง
บทความท่ีเป็น case report เพ่ือตีพิมพ์เผู้ยแพร่ผู้ลงาน
ลงวารสาร แล้วพบกับบทความท่ีน่าสนใจได้อย่าง           
ต่อเน่ืองในฉบับถัดไป

บทบรรณาธิการ

เข้้าร่วมเครือข้่าย 
HPVC

สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ระหว่างปี พ.ศ.2527-2564

กองบรรณาธิการ
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WHO signal: remdesivir 
กัับ pancreatic toxicity

ศููนย์์เฝ้้าระวัังควัามปลอดภััย์ด้านผลิตภััณฑ์์สุุขภัาพ
กองย์ุทธศูาสุตร์และแผนงาน สุำานักงานคณะกรรมการอาหารและย์า

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

การีติรีวจพบุสัญญาณความืเสี�ยงเบืุ�องต้ินเกี�ยวกับุการีเกิดตัิบุอ่อน
เป็็นพิษ (pancreatic toxicity) จากการีใช้้ยา remdesivir 
เนื�องจากในช้ว่งการีแพรีร่ีะบุาดของโรีคโควดิ-19 ยา remdesivir 
ถูกนำามืาใช้้ในการีรีกัษาผูู้ป่้็วยโรีคโควดิ-19 มืากข้�น โดย UMC ได้
พิจารีณารีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ภายหลังจากการีใช้้ยา
ในการีรัีกษาโรีคโควิด-19 ในช่้วงเดือนธัันวาคมื 2563 พบุว่า 
มีืรีายงาน 13 ฉบัุบุ ที์�สัมืพันธ์ัรีะหว่างการีใช้้ยา remdesivir กับุ
เหตุิการีณ์ acute and chronic pancreatitis (MedDRA High 
Level Term; HLT) ซ้ึ่�งเป็็นรีายงานจาก 5 ป็รีะเท์ศในท์วีป็ยุโรีป็
และอเมืริีกา มีืรีายงานที์�ใช้้ยา remdesivir เป็็นยาที์�สงสัยรีายการีเดียว 
9 ฉบัุบุ และรีายงาน 5 ฉบัุบุ แสดงให้เห็นว่า dechallenge 
positive รีะยะเวลารีะหว่างใช้้ยาแล้วเกิดอาการี (time to           
onset) ตัิ�งแต่ิ 1 – 9 วัน (ค่ามัืธัยฐาน คือ 4) แม้ืว่าในขณะนี�         
จะยังไม่ืมีืข้อมูืลที์�แสดงให้เห็นว่ายา remdesivir เหนี�ยวนำาท์ำาให้
เกิดภาวะตัิบุอ่อนเป็็นพิษ แต่ิพบุว่า ยาต้ิานเชื้�อไวรัีสกลุ่มื nucleoside 
analogue ท์ำาให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ รีวมืถ้งรีายงานหลายฉบัุบุ
แสดงให้เห็นว่าเมืื�อผูู้้ป่็วยเกิดภาวะติับุอ่อนเป็็นพิษแล้วหยุดยา
ต้ิานไวรัีส อาการีดีข้�น (positive dechallenge) ดังนั�น ผูู้้ป่็วยที์�
ได้รัีบุยา remdesivir ควรีมีืการีติิดติามืภาวะตัิบุอ่อนอักเสบุ 
อย่างใกล้ชิ้ด

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

หน่วยงาน UMC วิเครีาะห์รีายงานในฐานข้อมูืล WHO VigibaseTM 

คัดเลือกเฉพาะรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีใช้้ยา
รัีกษาโรีคโควิด-19 (ข้อมูืล ณ วันที์� 8 ธัันวาคมื 2563) พบุว่า           
มีืรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีใช้้ยา remdesivir กับุ 
acute and chronic pancreatitis (MedDRA HLT) 
จำานวน 12 ฉบัุบุ ป็รีะกอบุด้วยอาการี pancreatitis (6 ฉบัุบุ), 
pancreatit is acute (4 ฉบุับุ), และ oedematous 
pancreatitis (2 ฉบุับุ) และ digestive enzymes (HLT) 

จำานวน 9 ฉบุบัุ ป็รีะกอบุดว้ยอาการี lipase increased (3 ฉบุบัุ), 
lipase urine (1 ฉบัุบุ), amylase increased (3 ฉบัุบุ) และ  
hyperamylasemia (2 ฉบัุบุ) โดยเป็็นรีายงานที์�สามืารีถนำามืา
วิเครีาะห์ต่ิอได้จำานวน 13 ฉบัุบุ แบุ่งเป็็นรีายงานผูู้้ป่็วยเพศช้าย 
9 ฉบัุบุ และเพศหญิง 4 ฉบัุบุ ช่้วงอายุรีะหว่าง 38 – 79 ปี็             
ค่ามัืธัยฐานคือ 55 ปี็ เป็็นรีายงานป็รีะเภท์ร้ีายแรีง 9 ฉบัุบุ ผู้ลลัพธ์ัของ
เหตุิการีณ์ส่วนใหญ่คือ หายเป็็นป็กติิ (10 ฉบัุบุ) ทั์�งนี� เป็็นรีายงาน
ที์�มีืยา remdesivir เป็็นยาที์�สงสัยรีายการีเดียว suspected drugs 
9 ฉบัุบุ มีืรีายงาน positive dechallenge 5 ฉบัุบุ time to 
onset คือ 1 – 9 วัน (ค่ามัืธัยฐาน คือ 4 วัน)

ข้้อมููลประเทศไทย(2-3)

remdesivir ไดรั้ีบุอนุมัืติิท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ยาในป็รีะเท์ศไท์ย 
จำานวน 5 ติำารัีบุ โดยมีืข้อบุ่งใช้้ สำาหรัีบุการีรัีกษาโรีคโควิด-19            
ในผูู้้ใหญ่และวัยรุ่ีน (อายุ 12 ปี็ข้�นไป็ ที์�มีืนำ�าหนักตัิวอย่างน้อย   
40 กิโลกรัีมื) ซ้ึ่�งมีืภาวะป็อดอักเสบุที์�ต้ิองได้รัีบุออกซิึ่เจนเสริีมื

ฐานข้อมูืล Thai Vigibase พบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์
จากการีใช้้ยา remdesivir จำานวนทั์�งสิ�น 19 ฉบัุบุ (ข้อมูืลตัิ�งแต่ิ
ปี็ 2563 – 31 ตุิลาคมื 2565 (ยาได้รีับุอนุมืัติิท์ะเบีุยนป็ีแรีก          
คือ ปี็ 2563)) ทั์�งนี�ไม่ืพบุรีายงานที์�เกี�ยวข้องกับุการีเกิดตัิบุอ่อน
เป็็นพิษ (pancreatic toxicity)
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ข้้อมููลท่�เกั่�ยวข้้อง(4-5)

ข้อมูืลความืป็ลอดภัยของยา remdesivir ยังมีือยู่อย่างจำากัด 
แต่ิพบุการีรีายงานการีเกิด anaphylactic reactions (rare) 
transaminase elevation (very common) คลื�นไส้            
(common) ป็วดศีรีษะ (common) ผืู้�น (common) และรีะวัง
การีใช้้ในผูู้้ป่็วยโรีคไติ (renal impairment) รีวมืถ้งการีเกิด         
อันติรีกิริียารีะหว่างยา remdesivir กับุยา chloroquine และ             
hydroxychloroquine ซ้ึ่�งท์ำาให้ยา remdesivir ออกฤท์ธิั�ลดลง 
อยา่งไรีก็ติามื เอกสารีกำากับุยา remdesivir ยงัไม่ืได้มีืการีรีะบุุถ้ง
ความืเสี�ยงของการีเกิดตัิบุอ่อนเป็็นพิษภายหลังจากการีใช้้ยา

 ผูู้้ที์�ใช้้ยาต้ิานไวรัีสกลุ่มื  nucleoside analogue เช่้น ยารัีกษา
ไวรัีสเอช้ไอวี มีืโอกาสเกิดตัิบุอ่อนเป็็นพิษได้ เนื�องจากกลไก 
การีออกฤท์ธิั�จะไป็ยับุยั�งการีสังเครีาะห์ mitochondrial DNA ซ้ึ่�งยา 
remdesivir เป็็นยาในกลุ่มื nucleoside analogue ดังนั�น ผูู้้ที์�
ใช้้ยา remdesivir จ้งอาจเกิดตัิบุอ่อนอักเสบุได้ แม้ืว่าในปั็จจุบัุนยัง
ไม่ืมีืข้อมูืลท์างวิช้าการีที์�แสดงให้เห็นว่ายา remdesivir ท์ำาให้เกิด
ตัิบุอ่อนเป็็นพิษได้

 การีเกิดตัิบุอ่อนเป็็นพิษ (pancreatic toxicity) จากการีใช้้ยา 
remdesivir เป็็นเพียงการีพบุสัญญาณเตืิอนที์�เกิดจากการี
วิเครีาะห์ข้อมูืลรีายงานในฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM โดย 
UMC เท่์านั�น ซ้ึ่�งข้อมูืลดังกล่าวอาจเป็ลี�ยนแป็ลงได้เมืื�อได้รัีบุ
รีายงานเพิ�มืข้�น ผูู้้ป็ฏิิบัุติิงานควรีรีะมืดัรีะวังการีนำาข้อมูืลดังกล่าว
ไป็ใช้้ ศูนย์เฝ้้ารีะวังด้านความืป็ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพเผู้ย
แพร่ีข้อมูืลนี�เพื�อให้เกิดความืติรีะหนักในความืเสี�ยงดังกล่าวจาก
ยา remdesivir เท่์านั�น
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HPVC
NEWS

1. Getinge USA sales inc. recalls flow-c and flow-e 

anesthesia systems for cracked or broken suction sys-

tem power switches

หน่วยงาน U.S. FDA สหรัีฐอเมืริีกา แจ้งเรีียกคืนเครืี�องมืือแพท์ย์ 

flow-c และ flow-e anesthesia systems ของบุริีษัท์ Getinge 

USA Sales inc. ซ้ึ่�งเป็็นเครืี�องมืือที์�ใช้้เพื�อให้ยาดมืสลบุ และควบุคุมื

การีช่้วยหายใจของผูู้้ป่็วยที์�ไม่ืสามืารีถหายใจเอง เนื�องจากได้รัีบุ

รีายงานว่าสวิติช์้เปิ็ด/ปิ็ดมีืการีแติกหักบุริีเวณ suction unit ท์ำาให้

เครืี�องมืือไม่ืสามืารีถขจัดของเหลว เช่้น เสมืหะ เลือด ออกจากป็าก

หรืีอท์างเดินหายใจของผูู้้ป่็วย

ข้อม้ลประเทศไทย: พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวใน

ป็รีะเท์ศไท์ย โดยบุริีษัท์ เกท์์ทิ์งเก (ไท์ยแลนด์) จำากัด ทั์�งนี�มีืเครืี�องมืือแพท์ย์

ที์�นำาเข้าและจำาหน่ายในป็รีะเท์ศไท์ยทั์�งหมืด 14 เครืี�อง (flow-c           

11 เครืี�อง และ flow-e 3 เครืี�อง) ทั์�งนี� บุริีษัท์ได้ดำาเนินการีส่ง  

จดหมืายแจ้งเตืิอนแก่ผูู้้ใช้้งาน และนำาชิ้�นส่วนที์�พัฒนาการีออกแบุบุ

ให้มืีความืท์นท์านมืากข้�นไป็ท์ดแท์นอันเดิมื รีวมืถ้งได้ป็รัีบุป็รีุงคู่มืือ

การีใช้้งาน และบุริีษัท์ได้แจ้งการีรีายงานการีดำาเนินการีแก้ไขเพื�อ

ความืป็ลอดภัยในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ทั์�งในป็รีะเท์ศและนอกป็รีะเท์ศ 

(field safety corrective action report form both domestic 

and foreign cases; FSCA) มืายังสำานักงานคณะกรีรีมืการีอาหารี

และยา (อย.) เรีียบุร้ีอยแล้ว

Ref:  https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/get-

inge-usa-sales-inc-recalls-flow-c-and-flow-e-anesthesia-systems-

cracked-or-broken-suction-system

2. Recall health product: vitros immunodiagnostic 

products HIV combo reagent pack

หน่วยงาน Health Canada ป็รีะเท์ศแคนาดา แจ้งเรีียกคืน      

เครืี�องมืือแพท์ย์ vitros immunodiagnostic products HIV 

combo reagent pack ของบุริีษัท์ ออร์ีโธั-คลินิคอล ไดแอกนอสติิกส์ 

จำากัด เนื�องท์างบุริีษัท์ฯ ได้รัีบุข้อร้ีองเรีียนจากลูกค้าเกี�ยวกับุผู้ลลบุลวง

ของนำ�ายา HIV combo reagent pack รีายละเอียดผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ได้รัีบุ

ผู้ลกรีะท์บุ ได้แก่ products: vitros immunodiagnostic products HIV 

combo reagent pack lot or serial number: 0670, 0740, 0760, 

0660, 0730, 0750 model or catalog number: 684 2779

ข้อม้ลประเทศไทย: พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์โดยบุริีษัท์ 

ออร์ีโธั-คลินิคอล ไดแอกนอสติิกส์ (ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด โดยบุริีษัท์   

ได้ส่งแบุบุรีายงาน FSCA มืายงั อย. และส่งจดหมืายแจ้งเตืิอนแนวท์าง

ป็ฏิิบัุติิไป็ยังตัิวแท์นจำาหน่ายและผูู้้ใช้้ ให้หยุดการีใช้้และทิ์�งนำ�ายาที์�มืี

ผู้ลกรีะท์บุเรีียบุร้ีอยแล้ว

Ref:  https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/vitros-immunodiag-

nostic-products-hiv-combo-reagent-pack

ข่่าวเกี่่�ยวกี่ับกี่ารเรียกี่คืืนผลิิตภััณฑ์์

ประจำำาเดืือนกี่รกี่ฎาคืม – กี่ันยายน 2565

สรุปข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย
ข่องผลิิตภััณฑ์์สุข่ภัาพ

ข่่าวเกี่่�ยวกี่ับกี่ารสื�อสารข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย

1. Low levels of contamination with N-nitroso-quinapril

หน่วยงาน TGA ป็รีะเท์ศออสเติรีเลีย แจ้งเตืิอนเกี�ยวกับุการีติรีวจพบุ

การีป็นเป้็�อนสารี N -nitroso-quinapril จากยาลดความืดันโลหิติสูง 

quinapril ในรีะดับุติำ�า ในผู้ลิติภัณฑ์์ที์�จำาหน่ายในป็รีะเท์ศออสเติรีเลีย 

ซ้ึ่�งสารีดังกล่าวสามืารีถเพิ�มืความืเสี�ยงในการีเกิดมืะเร็ีงได้ อย่างไรีก็ติามื

หน่วยงานยังไม่ืได้เรีียกคืนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวจากท้์องติลาดและ         

อยูร่ีะหว่างดำาเนินการีติรีวจสอบุและพจิารีณาการีดำาเนินการีเพิ�มืเติิมื

ร่ีวมืกับุบุรีิษัท์ผูู้้จำาหน่ายและบุรีิษัท์ผูู้้ผู้ลิติ โดยรีะหว่างนี�ได้มีืการี

ควบุคุมืกรีะบุวนการีผู้ลิติให้เป็็นไป็ติามืมืาติรีฐาน ทั์�งนี�บุริีษัท์ไฟเซึ่อร์ี 

(ป็รีะเท์ศออสเติรีเลยี) จำากัด ได้แจ้งเรีียกคืนผู้ลิติภัณฑ์์โดยสมัืครีใจใน

ชื้�อการีค้า Accupril และ Accuretic/Aquinaretic รีะหว่าง              

การีดำาเนินการีนี�
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ข้อม้ลประเทศไทย: พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ quinapril        

ในป็รีะเท์ศไท์ย โดยบุริีษัท์ ไฟเซึ่อร์ี (ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ในชื้�อการีค้า 

Accupril ทั์�งนี� พบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากฐานข้อมูืล 

Thai Vigibase (ข้อมูืล ณ วันที์� 18 สิงหาคมื 2565) พบุรีายงาน

เหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากยาดังกล่าวทั์�งหมืด 87 ฉบัุบุ ยังไม่ืพบุ

รีายงานเหติกุารีณ์เกี�ยวกับุการีเกดิมืะเร็ีงจากการีใช้้ยา โดยเหติกุารีณ์

ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�พบุส่วนใหญ่ ได้แก่ coughing, angioedema และ 

tongue oedema เป็็นต้ิน

Ref:  https://www.tga.gov.au/alert/quinapril

3. Revision of precautions ramucirumab (genetical       

recombination)

หน่วยงาน PMDA ป็รีะเท์ศญี�ปุ่็น แจ้งการีเพิ�มืข้อความืคำาเตืิอน

ของยา ramucirumab ในหัวข้อ clinically significant adverse 

reactions เกี�ยวกับุการีเกดิอาการี thrombotic microangiopathy 

โดยหากพบุภาวะโลหิติจางร่ีวมืกับุ schizocytes, thrombocytopenia 

และภาวะไติบุกพร่ีอง ควรีพิจารีณาหยุดใช้้ยา

ข้อม้ลประเทศไทย: 

พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ในป็รีะเท์ศไท์ย เลขท์ะเบีุยน 1C 

20/63 (NBC)  ของบุริีษัท์ ซิึ่ลลิค ฟาร์ีมืา จำากัด จากการีสุ่มืเอกสารี

กำากับุยาในติ่างป็รีะเท์ศเบืุ�องต้ิน พบุข้อความืคำาเติือนดังกล่าว

เรีียบุร้ีอยแล้ว จากการีสืบุค้นรีายงานเหติุการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ใน       

ฐานข้อมูืล Thai Vigibase พบุรีายงานเกี�ยวกับุรีะบุบุโลหิติคือ การีเกิด 

anaemia 4 ฉบัุบุ และเกี�ยวกับุการีท์ำางานของไติบุกพร่ีอง                 

nephropathy toxic และ pyelonephritis acute อย่างละ 1 ฉบัุบุ

Ref:  https://www.pmda.go.jp/files/000248004.pdf
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2. Revision of precautions hydroxychloroquine sulfate

หน่วยงาน PMDA ป็รีะเท์ศญี�ปุ่็น แจ้งการีเพิ�มืข้อความืคำาเตืิอน

ของยา hydroxychloroquine sulfate ในหัวข้อ clinically significant 

adverse reactions เกี�ยวกับุการีท์ำางานของตัิบุบุกพร่ีอง โดยอาจ

พบุการีเพิ�มืข้�นของเอมืไซึ่ม์ื AST, ALT และ γ-GTP ได้

ข้อม้ลประเทศไทย: 

พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ในป็รีะเท์ศไท์ย 6 ท์ะเบีุยนติำารัีบุ 

ดังนี� (1) เลขท์ะเบีุยน 1A 11/60 ของบุริีษัท์ เภสัช้กรีรีมืศรีีป็รีะสิท์ธิั� จำากัด 

(2) เลขท์ะเบีุยน 1C 120/56 ของ บุริีษัท์ แคสป้็า ฟาร์ีมืาซูึ่ติิคอล 

(ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด (3) เลขท์ะเบีุยน 1C 15/59 ของบุริีษัท์ แรีนแบ็ุกซีึ่� 

(ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด (4) เลขท์ะเบีุยน 1C 31/64 ของบุริีษัท์ แอติแลนต้ิา 

เมืดดิคแคร์ี จำากัด (5) เลขท์ะเบีุยน 1C 320/49 บุริีษัท์ แป็ซิึ่ฟิค เฮลธ์ัแคร์ี 

(ไท์ยแลนด์) จำากัด (6) เลขท์ะเบีุยน 1C 355/49 ของบุริีษัท์ ซึ่าโนฟี�-       

อเวนตีิส (ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด จากการีสุ่มืเอกสารีกำากับุยาใน             

ต่ิางป็รีะเท์ศเบืุ�องต้ิน พบุข้อความืคำาเตืิอนดังกล่าวเรีียบุร้ีอยแล้ว จาก

การีสืบุค้นรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ในฐานข้อมูืล Thai Vigibase 

พบุรีายงานการีเกิด hepatic function abnormal, hepatitis และ 

hepatitis cholestatic อย่างละ 1 ฉบัุบุ

Ref:  https://www.pmda.go.jp/files/000248003.pdf

4. Gambia probes link between dozens of child deaths 

and paracetamol syrup

สำานักข่าว Reuters เผู้ยแพร่ีเกี�ยวกับุรัีฐบุาลป็รีะเท์ศแกมืเบีุย

กำาลังสืบุสวนว่าการีเสียชี้วิติของเดก็หลายสิบุรีาย เนื�องมืาจากไติวาย 

(kidney failure) เมืื�อเร็ีว ๆ นี�เกี�ยวข้องกับุการีใช้้ยา paracetamol 

syrup หรืีอไม่ื ทั์�งนี�มีืผูู้้ป่็วยจำานวนมืากที์�ป่็วยอันเนื�องมืาจากปั็ญหา

เกี�ยวกับุไติภายหลังจากได้รัีบุยา paracetamol syrup ที์�มีื               

การีจำาหน่ายในท้์องถิ�น เป็็นเวลา 3 – 5 วัน ปั็จจุบัุนข้อมูืลยงัไม่ืชั้ดเจน

ว่าการีเกิดเหตุิการีณ์ดังกล่าวจะเกี�ยวข้องกับุการีใช้้ยาในชื้�อการีค้าหน้�ง ๆ 

หรืีอยาที์�มีืการีใช้้ในหลายป็รีะเท์ศ อย่างไรีก็ติามื การีติิดเชื้�อ E. coli 

ก็สามืารีถเป็็นสาเหตุิของการีเกิดเหตุิการีณ์ดังกล่าวได้
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เจ้าหน้าที์�จากองค์การีอนามัืยโลก มีืข้อสงสัยอีกหลายป็รีะการี     

การีเกิดเหตุิการีณ์นี�มีืความืผิู้ดป็กติิ เนื�องจากเกิดเฉพาะในผูู้้ป่็วยเพียง 

1 กลุ่มือายุเท่์านั�น ดังนั�นองค์การีอนามัืยโลกจ้งดำาเนินการีสืบุสวน

เหตุิการีณ์นี� แม้ืว่าจะยังไม่ืท์รีาบุสาเหตุิการีเสียชี้วิติของเด็ก               

ในป็รีะเท์ศแกมืเบีุยที์�ชั้ดเจนว่าเกิดจากยา paracetamol syrup       

ที์�มีืจำาหน่ายในป็รีะเท์ศแกมืเบีุย หรืีอสาเหตุิอื�น ๆ

ข้อม้ลประเทศไทย: 

อย. ได้รัีบุข้อมูืลจาก WHO เพิ�มืเติิมืว่าพบุผู้ลิติภัณฑ์์ยาเด็ก                

4 รีายการี พบุปั็ญหาติกมืาติรีฐาน ได้แก่ promethazine oral     

solution BP, kofexmalin baby cough syrup, makoff baby 

cough syrup, magrip N cold syrup โดยติรีวจพบุการีป็นเป้็�อน

สารี diethylene glycol และ ethylene glycol ที์�มีืป็ริีมืาณเกินกว่า

มืาติรีฐานที์�ยอมืรัีบุได้ ทั์�งนี�ผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวผู้ลิติโดยบุริีษัท์ Maiden 

pharmaceuticals limited (Haryana, India) และจำาหน่ายใน

ป็รีะเท์ศแกมืเบีุย ท์วีป็แอฟริีกา โดย อย.ได้แถลงข่าวเมืื�อวันที์�               

20 ตุิลาคมื 2565 ว่าไม่ืพบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวใน

ป็รีะเท์ศไท์ย และไมื่พบุข้อมูืลการีขายของผู้ลิติภัณฑ์์ดังกล่าวบุน

อินเท์อร์ีเน็ติของป็รีะเท์ศไท์ย ทั์�งนี� อย.มีืมืาติรีการีกำากับุดูแล

ผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ขายในป็รีะเท์ศไท์ยอยา่งเข้มืงวด และดำาเนินการีเฝ้้ารีะวัง

อย่างต่ิอเนื�อง

Ref:  1. https://www.reuters.com/world/africa/gambia-says-it-is-investigat-

ing-link-between-dozens-child-deaths-paracetamol-2022-09-08/

 2. สำานักงานคณะกรีรีมืการีอาหารีและยา. อย.ยันยาแก้หวัดอินเดียที์�พบุสารี 

ป็นเป้็�อน ไม่ืมีืจำาหน่ายในไท์ย (อินเท์อร์ีเน็ติ). นนท์บุุรีี. เข้าถ้งเมืื�อวันที์� 1 พฤศจิกายน 

2565. เข้าถ้งได้จาก https://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.

aspx?IDitem=1592

5. FDA warns of cybersecurity risk with certain Medtron-

ic insulin pumps

สำานักข่าว Reuters เผู้ยแพร่ีการีแจ้งเตืิอนจาก U.S.FDA เกี�ยวกับุ

ผู้ลิติภัณฑ์์เครืี�องมืือแพท์ย์ MiniMed™ 600 series pump system        

ซ้ึ่�งใช้้ในการีนำาส่ง insulin ผู้ลิติโดยบุริีษัท์ Medtronic เนื�องจากอาจ

เกิดความืเสี�ยงในด้าน cybersecurity จากบุุคคลที์�ไม่ืได้รัีบุอนุญาติได้          

เครืี�องมืือแพท์ย์ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุได้แก่ MiniMed™ 630g model 

no. MMT-1715, MMT-1755, MMT-1754 และ MiniMed™ 670g 

model no. MMT-1780, MMT-1781, MMT-1782, MMT-1760, 

MMT-1761, MMT-1762, MMT-1740, MMT-1741, MMT-1742          

ทั์�งนี� บุริีษัท์ แนะนำาให้ผูู้้ป่็วยปิ็ดรีะบุบุ “Remote Bolus” และหลีกเลี�ยง

การีเชื้�อมืต่ิอเครืี�องมืือในสถานที์�สาธัารีณะ

ข้อม้ลประเทศไทย: 

พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผู้ลิติภัณฑ์์ที์�ได้รัีบุผู้ลกรีะท์บุโดยบุริีษัท์ เมืดโท์รีนิค 

(ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ทั์�งนี�บุริีษัท์ฯ ได้ส่งแบุบุรีายงาน FSCA มืายัง 

อย. และส่งจดหมืายแจ้งเตืิอนเรืี�องความืป็ลอดภัยให้ผูู้้เกี�ยวข้อง

เรีียบุร้ีอยแล้ว

Ref:  https://www.pmda.go.jp/files/000248004.pdf
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ภ�วะกัร�มูสั�นำจ�กักั�รเหนำ่�ยวนำำ�ข้องย� donepezil
Donepezil induced jaw tremor

ปิย์วััฒน์ ดิลกธรสุกุล คณะเภัสุัชศูาสุตร์ มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่
นันทวัรรณ กิติกรรณากรณ์  คณะเภัสุัชศูาสุตร์ มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่

บทน�า

โรีคอัลไซึ่เมือร์ี (alzheimer’s disease) เป็็นกลุ่มือาการีสมืองเสื�อมื 

ส่งผู้ลต่ิอความืจำา ความืป็รีะพฤติิ และการีท์ำางานของร่ีางกาย สาเหตุิ

มัืกเกิดจากความืผิู้ดป็กติิของแอมีืลอยด์ บีุติา (beta-amyloid) และ 

กลุ่มืใยป็รีะสาท์ที์�พันกัน  (neurofibrillary tangles ; NFTs) บุริีเวณสมือง

ส่วนเยื�อหุ้มืสมือง (cortical) และสมืองกลีบุขมัืบุส่วนใน (median 

temporal lobe) ร่ีวมืกับุการีหลั�งสารีสื�อป็รีะสาท์อักเสบุ อันเป็็นผู้ลมืาจาก 

การีพยายามืกำาจัดแอมีืลอยด์บีุต้ิาพลาก (beta-amyloid plaques) 

ในสมือง ท์ำาให้เส้นป็รีะสาท์บุาดเจ็บุและเกิดการีอักเสบุต่ิอเนื�อง นำาไป็สู่

การีขาดสารีสื�อป็รีะสาท์หลาย ๆ ช้นิด โดยสารีสื�อป็รีะสาท์ที์�คาดว่า

เกี�ยวข้องกับุโรีค ได้แก่ แอซิึ่ติิลโคลีน (acetylcholine) ของรีะบุบุ

ป็รีะสาท์โคลิเนอร์ีจิค (cholinergic) นอร์ีอิพิเนฟริีน (norepinephrine) 

และโดพามืีน (dopamine) อาการีแรีกเริี�มืที์�สำาคัญของผูู้้ป่็วย 

อัลไซึ่เมือร์ี คือการีสูญเสียความืจำารีะยะสั�น รีะยะท้์าย ผูู้้ป่็วยอาการี

แย่ลง ติอบุสนองติ่อสิ�งรีอบุข้างน้อยลง สุขภาพท์รีุดโท์รีมืลงคล้าย 

ผูู้้ป่็วยติิดเติียง รัีบุป็รีะท์านได้น้อยลง การีเคลื�อนไหวน้อยลงหรีือไม่ื

เคลื�อนไหวเลย (1,2) 

แนวท์างการีใช้้ยาบุำาบัุดรัีกษาโรีคอัลไซึ่เมือร์ีในปั็จจุบัุน ได้แก่ ยากลุ่มื 

acetylcholinesterase inhibitors (AChEI) และ memantine 

โดยแนะนำาให้ใช้้ยากลุ่มื AChEI เป็็นท์างเลือกแรีกในการีรัีกษาผูู้้ป่็วย 

ที์�มีือาการีน้อยถ้งป็านกลาง และ memantine ในรีายที์�มีือาการี 

ป็านกลางถ้งรุีนแรีงหรืีอผูู้้ที์�ไม่ืสามืารีถใช้้ยา AChEI ได้ ซ้ึ่�ง donnepzil 

เป็็นหน้�งในยากลุ่มื AChEI ท์ำาหน้าที์�ยับุยั�งกรีะบุวนการีไฮโดรีไลซึ่ิส

ของสารีสื�อป็รีะสาท์ เพิ�มืการีท์ำางานของรีะบุบุป็รีะสาท์โคลิเนอร์ีจิค 

หลังจากรัีบุป็รีะท์านยาขนาดยาเริี�มืต้ินที์� 5 มิืลลิกรัีมืต่ิอวัน ต่ิอเนื�อง

อย่างน้อย 3 เดือน จะพัฒนาอารีมืณ์และพฤติิกรีรีมืของผูู้้ป่็วย 

อัลไซึ่เมือร์ีที์�มีืความืรุีนแรีงน้อยถ้งป็านกลาง แต่ิยานี�ไม่ืมีืป็รีะสิท์ธิัภาพ

ต่ิออาการีอยู่ไม่ืนิ�ง กรีะสับุกรีะส่าย เมืื�อเพิ�มืขนาดข้�น เป็็น 10 

มิืลลิกรัีมื จะมีืป็รีะสิท์ธิัผู้ลสูงข้�นแต่ิจะมีืผู้ลข้างเคียงสูงข้�นเช่้นกัน 

โดยเฉพาะด้านท์างเดินอาหารี เช่้น คลื�นไส้ อาเจียน(1)

เอกสารีกำากับุยาของยา donepezil รีะบุุว่าอาการีสั�น (tremor) 

เป็็นอาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ท์างจิติเวช้ (psychiatric disorder) ที์�พบุ

ได้บุ่อยในความืถี� > 1/100 ถ้ง < 1/10(3) พบุข้อมูืลรีายงาน 

กรีณีหญิงสูงอายุในต่ิางป็รีะเท์ศที์�ใช้้ยา donepezil แล้วเกิด 

ความืสัมืพันธ์ักับุการีเกิดภาวะกรีามืสั�น (jaw tremor)(4) ผูู้้ป่็วยจะมีื

อาการีขยับุของขากรีรีไกรีแบุบุไม่ืสามืารีถควบุคุมืได้ อาการีเป็็นมืากข้�น

เมืื�ออ้าป็าก และอาการีจะหายไป็เมืื�อให้กัดฟัน ผูู้้ป่็วยจะท์ำากิจวัติรี

ป็รีะจำาวันง่าย ๆ  ได้อย่างยากลำาบุาก มีืปั็ญหาด้านการีกลืน การีเคี�ยว 

การีพูด และขาดความืมัื�นใจในบุุคลิกภาพ ท์ำาให้คุณภาพช้ีวิติลดลง 

ซ้ึ่�งภาวะกรีามืสั�นเป็็นหน้�งในอาการีท์างคลินิกของโรีคสั�นไม่ืท์รีาบุ

สาเหติุ (essential tremor) แติ่เป็็นอาการีที์�พบุน้อยกว่าภาวะ 

มืือและแขนสั�น และภาวะศีรีษะและเสียงสั�น มัืกพบุในผูู้้สูงอายุ ผูู้้ป่็วย

โรีคพาร์ีกินสัน ผูู้้ที์�ดื�มืสุรีาหนัก รีวมืทั์�งเป็็นผู้ลข้างเคียงจากยาที์�ใช้้

รัีกษาโรีค(5,6) การีสืบุค้นข้อมูืลในป็รีะเท์ศไท์ยยังไม่ืพบุรีายงาน 

อาการีกรีามืสั�นจาก donepezil รีายการียาอื�น ๆ ที์�มีืรีายงานส่งผู้ลให้

เกิดภาวะกรีามืสั�น ได้แก่ oxidopamine (6-OHDA), reserpine, 

typical antipsychotics และ muscarinic drugs(7-9) ภาวะกรีามืสั�น

ที์�เกิดจากยา donepezil นี�สามืารีถรัีกษาได้ด้วยหยุดการีรัีบุป็รีะท์านยา

ที์�เป็็นสาเหติุ และเป็ลี�ยนเป็็นยาอื�นที์�มีืป็รีะสิท์ธิัภาพใกล้เคียงกัน 

ในการีรัีกษาอัลไซึ่เมือร์ี เช่้น ยากลุ่มื antiparkinsonian 

anticholinergic ได้แก่ levodopa, pramipexole, ropinirole, 

rotigotine, amantadine, rivastigmine, galantamine หรืีอ 

istradefylline (7,8)
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รายงานผ้้ป่วย

ผูู้้ป่็วยหญิงไท์ยคู่ อายุ 82 ปี็ ป็ฏิิเสธัการีรัีกษาโรีคเรืี�อรัีงโรีคท์างกาย และได้รัีบุการีวินิจฉัยจากโรีงพยาบุาลจิติเวช้ว่าเป็็น alzheimer’s diseases 

with late onset เมืื�อเดือนสิงหาคมื พ.ศ. 2564 เนื�องจากมืีภาวะสูญเสียความืจำารีะยะสั�น และมืีพฤติิกรีรีมืเป็ลี�ยนแป็ลง ผูู้้ป่็วยได้รัีบุยา 

เพื�อรัีกษาโรีค 3 รีายการี คือ quetiapine, lorazepam และ vitamin B complex จากนั�นผูู้้ป่็วยพบุแพท์ยต์ิามืนดัภายหลงัการีรีกัษา 2 สัป็ดาห์ 

อาการียังไม่ืดีข้�น แพท์ย์ป็รัีบุเพิ�มืขนาดยา quetiapine และ lorazepam ต่ิอมืาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 แพท์ย์หยุดสั�งใช้้ยาทั์�งหมืด แล้วเป็ลี�ยน

เป็็นยา 5 รีายการี คือ risperidone, alprazolam, vitamin B1-6-12 และ aripiprazole และเพิ�มืยาหลักที์�แนะนำาให้ใช้้สำาหรัีบุผูู้้ป่็วยอัลไซึ่เมือร์ี 

คือ donepezil ขนาด 10 มิืลลิกรัีมื รัีบุป็รีะท์านครัี�งละคร้ี�งเม็ืด วันละ 1 ครัี�ง ก่อนนอน จำานวน 2 เดือน และผูู้้ป่็วยเข้าร่ีวมืโครีงการีรัีบุยาเติิมื

ต่ิอเนื�อง (refill medication) ที์�ร้ีานยาชุ้มืช้นอบุอุ่นเชื้�อมืต่ิอกับุโรีงพยาบุาลจิติเวช้ 

เภสัช้กรีร้ีานยาท์ำาหน้าที์�วิดีโอคอล (VDO call) ติิดต่ิอกับุญาติิผูู้้ป่็วยเพื�อติิดติามือาการีก่อนเติิมืยาครัี�งต่ิอไป็ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เภสัช้กรีได้รัีบุแจ้งว่า หลังจากใช้้ยาติามืที์�ได้รัีบุในครัี�งที์�ผู่้านมืา ญาติิสังเกติได้ว่าผูู้้ป่็วยเกิดภาวะกรีามืสั�น ขากรีรีไกรีขยับุแบุบุควบุคุมืไม่ืได้ 

ในขณะพักเกือบุติลอดทั์�งวัน แต่ิจะไม่ืมีืภาวะกรีามืสั�น เมืื�อผูู้้ป่็วยป็รีะกบุริีมืฝี้ป็ากบุนและล่างเข้าหากันสนิท์ ผูู้้ป่็วยไม่ืเคยมีือาการีแบุบุนี�มืาก่อน 

อาการีดังกล่าวคาดว่าสัมืพันธ์ัจากการีใช้้ยา donepezil โดยเริี�มืแสดงอาการีตัิ�งแต่ิหน้�งเดือนหลังการีได้รัีบุยา เภสัช้กรีร้ีานยาจ้งป็รีะสาน 

แจ้งท์างโรีงพยาบุาลจิติเวช้ก่อนเติิมืยา และแนะนำาให้ผูู้้ป่็วยกลับุไป็ติรีวจวินิจฉัยและป็รีะเมิืนที์�โรีงพยาบุาลแท์นการีเติิมืยาที์�ร้ีานยา

แผู้นภัาพท่ี 1 ความสัมพันธ์์เวลาการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พ่งประสงค์ของผู้้้ป่วย

สิงหาคม 2564

ไดรับวินิจฉัยวาเปนโรคอัลไซเมอร
ไดรับยา 

quetiapine (25) ½ X1 เย็น
lorazepam ½ X1, กอนนอน

vitamin B complex 1X2 เชา-เย็น

กันยายน 2564
แพทยเปลี่ยนยา สำหรับใช 2 เดือน

ไดรับยา 
risperidone (1)  ½ X1 กอนนอน

alprazolam (0.5) 1 X1 กอนนนอน
vitamin B1-6-12  1X1 เชา

aripiprazole (2) ½ X2 เชา กลางวัน
donepezil (10) ½ X1 กอนนอน

พฤศจิกายน 2564
โทรติดตามอาการกอนเติมยาญาติแจง

ภาวะกรามสั่น ไดรับยา
risperidone (1)  ½ X1 กอนนอน
alprazolam (0.5) 1 X1 กอนนอน

vitamin B1-6-12  1X1 เชา
aripiprazole (2) ½ X2 เชา กลางวัน

memantine* ½ X1 กอนนอน
(* เปลี่ยนแทน donepezil)

สิงหาคม 2564
(2 สัปดาหตอมา)

แพทยปรับขนาดยา
quetiapine (25) 2 X1 กอนนอน

lorazepam ½ X1 กอนนอน
vitamin B complex 1X2 เชา - เย็น

ตุลาคม 2564
ผูปวยเริ่มมี

ภาวะกรามสั่น

ธันวาคม 2564
โทรติดตามอาการไมพบ

ภาวะกรามสั่นแลว

การวินิจฉััยและการจัดการ

แพท์ย์วินิจฉัยภาวะกรีามืสั�นของผูู้้ป่็วยน่าจะมีืโอกาสเป็็นผู้ลมืาจากยา donepezil เนื�องจากมีืรีายงานกรีณีศ้กษามืาก่อน ส่วนยา 

risperidone แม้ืจะรีะบุุเรืี�องภาวะสั�นในเอกสารีกำากับุยาว่าพบุบุ่อยเช่้นเดียวกัน(10) แต่ิยังไม่ืเคยมีืรีายงานการีเกิดภาวะขากรีรีไกรีสั�น รีวมืทั์�ง 

alprazolam(11) และ aripiprazole(12) ไม่ืค่อยพบุอาการีสั�นหลังใช้้ยา แพท์ย์จ้งสั�งหยุดใช้้ยา donepezil และสั�งใช้้ยา memantine แท์น 

เมืื�อติิดติามือาการีผูู้้ป่็วยหลังหยุดใช้้ยา donepezil นาน 1 เดือน ก็ไม่ืพบุภาวะกรีามืสั�นอีก ความืสัมืพันธ์ัเวลาการีใช้้ยาและการีเกิดอาการี 

ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ของผูู้้ป่็วยสรุีป็ได้ดังแสดงติามืแผู้นภาพที์� 1 
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ข้้อสรุปและข้้อเสนอแนะ

ภาวะกรีามืสั�นของผูู้้ป่็วยรีายนี�น่าจะมีืสาเหตุิจากยา donepezil เพรีาะผูู้้ป่็วยไม่ืเคยมีือาการีดังกล่าวมืาก่อน พบุอาการีแสดงหลังจาก 

การีใช้้ยา โดยอาการีที์�เกิดข้�นสามืารีถอธิับุายได้ด้วยกลไกท์างเภสัช้วิท์ยา รีวมืทั์�งจากการีสืบุค้นข้อมูืลยาพบุรีายงานภาวะสั�นได้ และพบุรีายงาน

กรีณีผูู้้ป่็วยที์�เกิดภาวะกรีามืสั�นจากยา donepezil ในต่ิางป็รีะเท์ศ เภสัช้กรีร้ีานยาจ้งแนะนำาให้ผูู้้ป่็วยรีายนี�กลับุไป็รัีกษาที์�โรีงพยาบุาลต้ินท์าง

และแจ้งอาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นแพท์ย์ผูู้้รัีกษา และป็รีะสานเภสัช้กรีโรีงพยาบุาลเพื�อพิจารีณาดำาเนินการีออกบัุติรีแพ้ยาและบัุนท้์กข้อมูืล

ในรีะบุบุโรีงพยาบุาลติ้นท์างการีป็รีะเมืินภาวะกรีามืสั�นที์�สัมืพันธ์ัจากการีใช้้ยาได้อย่างรีวดเร็ีวและการีหยุดยาสามืารีถท์ำาให้อาการีผิู้ดป็กติิ 

ของผูู้้ป่็วยหายเป็็นป็กติิได้ ดังนั�น เภสัช้กรีโครีงการีรัีบุยาเติิมืต่ิอเนื�อง ควรีติรีะหนักถ้งความืสำาคัญของการีติิดติามือาการีผูู้้ป่็วยอยา่งใกล้ชิ้ด เนื�องจาก

จะช่้วยติรีวจจับุและจัดการีอาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ได้รีวดเร็ีว เพิ�มืความืร่ีวมืมืือในการีใช้้ยาและเพิ�มืคุณภาพชี้วิติของผูู้้ป่็วยได้ 

การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผูู้้ป่็วยรีายนี� มีือาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์เกิดข้�นป็รีะมืาณ 1 เดือน หลังจากแพท์ย์สั�งเพิ�มืรีายการียา donepezil และการีซัึ่กป็รีะวัติิผูู้้ป่็วยไม่ืมีื

ป็รีะวัติิแพ้ยาใด ๆ และไม่ืเคยเกิดอาการีในลักษณะเช่้นนี�มืาก่อน และผูู้้ป่็วยป็ฏิิเสธัการีใช้้สมุืนไพรี อาหารีเสริีมื หรืีอยาอื�น ๆ  

ในช่้วงเวลาเดียวกัน เมืื�อสืบุค้นข้อมูืลเพิ�มืเติิมืพบุรีายงานการีใช้้ยา donepezil แล้วท์ำาให้เกิดผู้ลข้างเคียงต่ิอรีะบุบุท์างเดินอาหารี 

และผู้ลข้างเคียงเกี�ยวกับุรีะบุบุป็รีะสาท์ cholinergic เช่้น คลื�นไส้ ท้์องเสีย นอนไม่ืหลับุ เป็็นต้ิน อาการีเหล่านี�สามืารีถหายได้เอง 

หลังจากใช้้ยาต่ิอเนื�องรีะยะหน้�ง รีวมืทั์�งมีืรีายงานผูู้้ป่็วยว่ายานี�สามืารีถท์ำาให้เกิดภาวะกรีามืสั�นได้เช่้นกัน(4)

ภาวะกรีามืสั�นจากการีใช้้ยา donepezil นั�น มีืหลักฐานท์างวิช้าการีบุ่งชี้�ว่าเป็็นผู้ลมืาจากกลไกการีเป็ลี�ยนแป็ลงการีท์ำาของ basal ganglion 

ส่งผู้ลให้สารีสื�อป็รีะสาท์โดป็ามีืนที์�บุริีเวณ striatum ของสมืองลดลง เกิดการีกรีะตุ้ินรีะบุบุป็รีะสาท์ GABAnergic จ้งเป็็นผู้ลลดการีหลั�งสารี 

สื�อป็รีะสาท์ที์� sensorimotor cortex ท์ำาให้ขาดสารีโดป็ามีืน และจากการีที์�ยานี�ออกฤท์ธิั�ด้วยการียับุยั�งเอนไซึ่ม์ืเอนไซึ่ม์ืแอซีึ่ทิ์ลโคลีนเอสเท์อเรีส 

ท์ำาให้รีะดับุของสารีแอซิึ่ติิลโคลีนเพิ�มืสูงข้�น จ้งเกิดความืไม่ืสมืดุลกันของสารีสื�อป็รีะสาท์ทั์�งคู่ ผูู้้ป่็วยจ้งมีืการีเคลื�อนไหวที์�ผิู้ดป็กติิ ป็รีะกอบุกับุ

ค่าคร้ี�งชี้วิติของยายาวนานถ้ง 70 ชั้�วโมืง เป็็นผู้ลให้รีะดับุยาคงอยูใ่นร่ีางกายได้นานข้�น(13)

อาการีของผูู้้ป่็วยรีายนี� คล้ายคล้งกับุรีายงานผูู้้ป่็วยหญิง อายุ 76 ปี็ ที์�เกิดภาวะกรีามืสั�นจากยา donepezil ขนาด 5 มิืลลิกรัีมืต่ิอวัน 

เพื�อรัีกษาภาวะความืจำาเสื�อมื หลังจากรัีบุป็รีะท์านยาไป็ 2 วัน มีือาการีแสดงของภาวะกรีามืสั�น โดยไม่ืพบุการีเคลื�อนไหวที์�ผิู้ดป็กติิของ 

กล้ามืเนื�ออื�น ๆ  บุริีเวณใบุหน้า รีวมืทั์�งผูู้้ป่็วยไม่ืมีืป็รีะวัติิของอาการีสั�นเกร็ีง หรืีออาการีคล้ายพาร์ีกินสันมืาก่อน และผู้ลติรีวจท์างห้องป็ฏิิบัุติิการี

ไม่ืพบุความืผิู้ดป็กติิใด ๆ จ้งหยุดรัีบุป็รีะท์านยา donepezil จากนั�นอาการีจ้งค่อย ๆ ดีข้�นและหายเป็็นป็กติิภายใน 7 วัน(4) 

การีป็รีะเมืินความืสัมืพันธ์ัรีะหว่างอาการีไมื่พ้งป็รีะสงค์กับุยา donepezil ของผูู้้ป่็วยรีายนี�ด้วย Naranjo’s causality assessment 

ได้คะแนนเท่์ากับุ 5 จ้งสรุีป็ได้ว่า ภาวะกรีามืสั�นของผูู้้ป่็วยรีายนี�น่าจะใช่้ (possible) อาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดจากการีรัีบุป็รีะท์านยา donepezil 

กิตติกรรมประกาศ
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ผลกั�รดำำ�เนำินำง�นำศูนำย์เฝ้้�ระวังคว�มูปลอดำภัยดำ้�นำผลิตภัณฑ์์สุข้ภ�พ
ปีงบประมู�ณ พ.ศ.2565

ศููนย์์เฝ้้าระวัังควัามปลอดภััย์ด้านผลิตภััณฑ์์สุุขภัาพ
กองย์ุทธศูาสุตร์และแผนงาน สุำานักงานคณะกรรมการอาหารและย์า

ศูนย์เฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ (health product vigilance center; HPVC) มีืหน้าที์�ความืรัีบุผิู้ดขอบุ (1) ศ้กษาวิจัย 

พัฒนา และส่งเสริีมืรีะบุบุการีเฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัยจากการีใช้้ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพให้มีืความืเข้มืแข็งและยั�งยืน (2) เป็็นศูนย์เฝ้้ารีะวัง 

ความืป็ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพรีะดับุช้าติิ บุริีหารีจัดการีฐานข้อมูืลการีเฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพรีะดับุช้าติิ 

ของป็รีะเท์ศไท์ย (Thai health product vigilance database; Thai Vigibase) และดำาเนินการีร่ีวมืกับุเครืีอข่ายงานเฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัย

ทั์�งภายในป็รีะเท์ศและต่ิางป็รีะเท์ศ (3) ติรีวจจับุและป็รีะเมิืนสัญญาณความืเสี�ยงจากการีใช้้ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ (4) สอบุสวนท์างรีะบุาดวิท์ยา 

วิเครีาะห์ ป็รีะเมิืนเพื�อบุริีหารีจัดการีความืเสี�ยง/อันติรีายจากการีใช้้ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ (5) แลกเป็ลี�ยนข้อมูืลข่าวสารีกับุองค์กรีด้านสาธัารีณสุข

อื�น ๆ ที์�เกี�ยวข้องทั์�งในและติ่างป็รีะเท์ศ และ (6) สื�อสารีข้อมูืลเกี�ยวกับุความืป็ลอดภัยด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพให้แก่บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ 

และผูู้้ที์�สนใจผู่้านสื�อต่ิาง ๆ โดยในปี็งบุป็รีะมืาณ พ.ศ. 2565 มีืรีายละเอียดผู้ลการีดำาเนินงาน ดังนี�

แผู้นภัาพท่ี 1 จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พ่งประสงค์จากการใช้ผู้ลิตภััณฑ์์สุขภัาพ
ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2565 จ�าแนกตามปีงบประมาณ

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และรายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภััณฑ์์สุข้ภัาพ

ศูนย์ HPVC ได้รัีบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีใช้้ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพในฐานข้อมูืล Thai Vigibase ตัิ�งแต่ิปี็ พ.ศ. 2527 - 2565 

และสามืารีถนำามืาวิเครีาะห์ได้รีวมืทั์�งสิ�น 941,977 ฉบัุบุ (ข้อมูืล ณ วันที์� 6 ตุิลาคมื 2565) (แผู้นภาพที์� 1)
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แผู้นภัาพท่ี 2 ช่ือสารส�าคัญท่ีมีการรายงานเหตุการณ์ไม่พ่งประสงค์จากการใช้ยา 10 อันดับแรก

แผู้นภัาพท่ี 3 เหตุการณ์ไม่พ่งประสงค์แยกตามระบบอวัยวะท่ีได้รับรายงาน 10 อันดับแรก

ในปี็งบุป็รีะมืาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ HPVC ได้รัีบุรีายงานจำานวนทั์�งสิ�น 32,794 ฉบัุบุ จำาแนกติามืป็รีะเภท์ผู้ลิติภัณฑ์์ ดังนี�

1) ยาและวัติถุเสพติิด จำานวน 32,756 ฉบุบัุ เป็็นรีายงานป็รีะเภท์รีา้ยแรีง ร้ีอยละ 29.09 ยาที์�มีืรีายงานสูงสุด 3 อันดับุแรีก ได้แก่ COVID-19 

vaccines, ceftriaxone และ ibuprofen (แผู้นภาพที์� 2) และเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์แยกติามืรีะบุบุอวัยวะที์�พบุสูงสุด 3 อันดับุแรีก คือ 

skin and subcutaneous tissue disorders, general disorders and administration site conditions และ gastrointestinal disorders 

(แผู้นภาพที์� 3)

2) ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพอื�น 38 ฉบัุบุ ได้แก่ เครืี�องมืือแพท์ย์ 10 ฉบัุบุ เครืี�องสำาอาง 4 ฉบัุบุ และอาหารี 24 ฉบัุบุ
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2. รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์และ 
 รายงานการด�าเนนิการแก้ไข้ เพ่ือความปลอดภััย 
 ในการใช้เครื่องมือแพทย์ 

v a c c i n e  A s t r aZenec a ®- จำ�า เ ลื อ ด ,  Co r onaVa c ®- 
arthralgia, CoronaVac®- neuropathy peripheral และ 
CoronaVac®- จำ�าเลือด ยุติิการีติิดติามืจำานวน 15 คู่ ได้แก่ 
วัคซีึ่น CoronaVac® จำานวน 2 อาการี คือ encephalopathy 
และชั้ก วัคซีึ่น COVID-19 vaccine AstraZeneca® จำานวน 
4 อาการีคือ arthralgia, lymphadenopathy, syncope และ 
somnolence วัคซีึ่น Comirnaty® จำานวน 9 อาการี คือ acute 
respiratory distress syndrome (ARDS), arthralgia, dyspepsia, 
febrile convulsion, hypotonic hyporesponsive episode 
(HHE), lymphadenitis, persistent inconsolable crying, 
somnolence, และ sudden cardiac arrest และติิดติามืสัญญาณ
อันติรีายต่ิอจำานวน 6 คู่ ได้แก่ วัคซีึ่น CoronaVac® จำานวน 4 อาการี
คือ acute myocardial, afebrile convulsion, Guillain-Barre 
syndrome (GBS) และ sepsis วัคซีึ่น Comirnaty® จำานวน 2 อาการี
คือ abdominal pain และ afebrile convulsion และได้ติิดติามื 
ข้อมูืลอีกครัี�งในรูีป็แบุบุกรีาฟ เพื�อแสดงแนวโน้มืของคู่ยา-อาการี 
แบุ่งเป็็นทั์�งหมืด 4 ช่้วง ช่้วงละ 3 เดือน โดยพบุคู่ยา-อาการี 
ทั์�งหมืด 512 คู่ โดยไม่ืมืีคู่ยา-อาการีที์�ผู้่านเกณฑ์์สำาหรัีบุติรีวจจับุ
สัญญาณอันติรีาย เนื�องจากอัติรีาการีรีายงานมีืแนวโน้มืลดลง

(2) มีืการีพิจารีณาข้อมูืลรีายงานอาการีไมื่พ้งป็รีะสงค์ของยา
สมุืนไพรีฟ้าท์ะลายโจรี ในฐานข้อมูืล Thai Vigibase โดยพบุรีายงาน
ทั์�งหมืด 710 ฉบัุบุ พบุคู่ยา-อาการีจำานวน 89 คู่ ได้ส่งมือบุคู่ยา-อาการี
ที์�ผู่้านการีพิจารีณาแล้วให้กองผู้ลิติภัณฑ์์สมุืนไพรีเพื�อพิจารีณา
ป็รีะกอบุการีป็รีับุป็รีุงหรืีอเพิ�มืข้อความืคำาเติือนในเอกสารีกำากับุยา 
จำานวน 12 คู่ ได้แก่ อาการี abdominal pain, decreased appetite, 
diarrhea, dizziness, fatigue, nausea, palpitations, vomiting,  
fixed eruption, rash erythematous, rash maculo-papular 
และ anaphylaxis ส่งมือบุคู่ยา-อาการีให้คณะท์ำางานป็รีะเมืิน
สัญญาณอันติรีายจากการีใช้้ยาสำาหรัีบุมืนุษย์ด้านคลินิก ป็รีะเมิืนต่ิอ 
3 คู่ ได้แก่ อาการี acute generalised exanthematous 
pustulosis และ Stevens-Johnson syndrome ร่ีวมืกับุ toxic 
epidermal necrolysis และอยู่รีะหว่างการีติิดติามืคู่ยา-อาการีต่ิอ 
จำานวน 9 คู่ ได้แก่อาการี cough, flatulence, headache, 
hyperhidrosis, oedema, oedema peripheral, pruritus, 
pyrexia และ erythema multiforme

ติามืป็รีะกาศกรีะท์รีวงสาธัารีณสุข เรืี�อง หลักเกณฑ์์ วิธีัการี และ
เงื�อนไขในการีจัดท์ำารีายงานผู้ลการีท์ำางานอันผิู้ดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์
หรืีอเหตุิการีณ์อันไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผูู้้บุริีโภค และรีายงานการี
ดำาเนินการีแก้ไขเพื�อความืป็ลอดภัยในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์             
พ.ศ. 2563 พบุรีายงานปั็ญหาจากการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ที์�ได้รัีบุจาก
ผูู้้ป็รีะกอบุการีในป็งีบุป็รีะมืาณ พ.ศ. 2565 ทั์�งสิ�นจำานวน 3,318 เรืี�อง 
จำาแนกได้ดังนี�

1) รีายงานผู้ลการีท์ำางานอันผิู้ดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์ 
หรืีอเหตุิการีณ์อันไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผูู้้บุริีโภคในป็รีะเท์ศ 
(แบุบุ รี.มื.พ.1)

 1.1) รีายงานผู้ลการีท์ำางานอันผิู้ดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์ 
จำานวน 429 เรืี�อง

 1.2) รีายงานผู้ลอันไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผูู้้บุริีโภค 
จำานวน 152 เรืี�อง 

2) รีายงานติามืแบุบุรีายงานสรุีป็ภาพรีวมืติามืรีอบุรีายงานการี
เกิดผู้ลการีท์ำางานอันผิู้ดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์และเหตุิการีณ์ 
อันไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผูู้้บุริีโภคนอกป็รีะเท์ศ จำานวน 2,063 เรืี�อง

3) รีายงานการีดำาเนินการีแก้ไขเพื�อความืป็ลอดภัยในการีใช้้
เครืี�องมืือแพท์ย์ (แบุบุ รี.มื.พ. 3) จำานวน 674 เรืี�อง

3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 จากการใช้ยาส�าหรับสัตว์

ศูนย์ HPVC ได้รัีบุรีายงานจากผูู้้รัีบุอนุญาติ จำานวน 103 ฉบัุบุ 
แบุ่งเป็็นเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ช้นิดไม่ืร้ีายแรีง 59 ฉบัุบุ และ 
ช้นิดร้ีายแรีง 44 ฉบัุบุ 

4. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตราย 
 จากการใช้ยา

ศูนย์ HPVC ติรีวจจับุและป็รีะเมิืนสัญญาณอันติรีายจากรีายงาน
ฐานข้อมูืล Thai Vigibase ของคู่ยากับุเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ 
(คู่ยา-AEs) ดังนี�

การตรวจจับสัญญาณฯ 

(1) มีืการีพิจารีณาข้อมูืลเกี�ยวกับุการีเกิดอาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ 
ภายหลังจากการีได้รัีบุวัคซีึ่นป้็องกันโควิด-19 พบุคู่ยาอาการีทั์�งหมืด 
131 คู่ โดยพบุคู่ยา-อาการีที์�ผู่้านเกณฑ์์สำาหรัีบุติรีวจจับุสัญญาณ
อันติรีาย จำานวน 26 คู่ และได้ส่งมือบุข้อมูืล คู่ยา-อาการี ที์�คัดเลือก
แล้วให้กับุคณะท์ำางานป็รีะเมิืนสัญญาณฯ เพื�อพิจารีณาต่ิอไป็ 
จำานวน 5 คู่ ได้แก่ CoronaVac® - somnolence, COVID-19 
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การประเมินสัญญาณฯ

มีืการีป็รีะเมืินคู่ยา-อาการี ทั์�งสิ�น 7 คู่ยา-อาการี โดยผู้ลการี
ป็รีะเมิืนมีืดังนี�

(1) สัญญาณที์�ป็รีะเมิืนผู่้าน (verified signal) มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี 
ได้แก่ COVID-19 vaccine AstraZeneca® - แน่นหน้าอก เนื�องจาก
เป็็นอาการีแสดงของ hypersensitivity, anaphylactic event และ
ภาวะการีเกิดลิ�มืเลือดและเกล็ดเลือดติำ�าและความืผิู้ดป็กติิในการีแข็งตัิว
ของเลือด ซ้ึ่�งเป็็น known ADR แต่ิไม่ืมีืการีรีะบุุอาการีแน่นหน้าอก
ในเอกสารีกำากับุยาของป็รีะเท์ศไท์ย

(2) สัญญาณต้ิองติิดติามื (monitor signal) มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี 
ได้แก่ CoronaVac® - peripheral neuropathy

(3) สัญญาณที์�ถูกป็ฏิิเสธั (refuted signal) มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี 
ได้แก่ ยาฟ้าท์ะลายโจรี – อาการี chest pain ให้ยุติิการีป็รีะเมืิน 
และเฝ้้ารีะวังติามืป็กติิต่ิอไป็

(4) ไม่ืจัดเป็็นสัญญาณที์�ป็รีะเมิืนผู่้าน (non-verified signal) 
มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี ได้แก่ CoronaVac® - somnolence

(5) ไม่ืผู่้านเกณฑ์์ขั�นติำ�าในการีป็รีะเมิืนในขั�นติอนการีป็รีะเมิืน
สัญญาณ (signal assessment) ติามืแนวท์างการีจัดการีสัญญาณ 
ปี็ พ.ศ. 2564 จำานวน 2 คู่ – อาการี ได้แก่

 • non - potential signal มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี ได้แก่ 
CoronaVac® - arthralgia เนื�องจากจำานวนรีายงานในฐานข้อมูืล 
Thai Vigibase ไม่ืเข้าเกณฑ์์ และค่า ROR ในฐานข้อมูืล 
WHO VigibaseTM ไม่ืพบุนัยสำาคัญท์างสถิติิ

 • สัญญาณที์�ติรีวจสอบุไมื่ผู่้าน (non-validated signal 
มีืจำานวน 1 คู่ยา-อาการี ได้แก่ COVID-19 vaccine AstraZeneca® 

- จำ�าเลือด

(6) อยู่รีะหว่างการีพิจารีณา โดยหาข้อมูืลเพิ�มืเติิมื มีืจำานวน 
2 คู่ยา-อาการี ได้แก่ ยาฟ้าท์ะลายโจรี – acute generalised 
exanthematous pustulosis (AGEP) และ ยาฟ้าท์ะลายโจรี – 
Stevens-Johnson syndrome (SJS)/ toxic epidermalnecrolysis (TEN)

การส่ือสารสัญญาณฯ

มีืการีจัดท์ำาบุท์ความืเผู้ยแพร่ีในวารีสารีข่าวสารีด้านยาและ
ผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ จำานวน 1 เรืี�อง ได้แก่ signal: Stevens-Johnson 
syndrome จากยา colchicine

5. การจัดการความเสี่ยงด้านยา 

คณะอนุกรีรีมืการีศ้กษาและเฝ้้ารีะวังอันติรีายจาการีใช้้ยา 
สำาหรัีบุมืนุษย์ ได้รีวบุรีวมืและป็รีะเมิืนป็รีะโยช้น์และความืเสี�ยง 
ของผู้ ลิติ ภัณฑ์์ยา  โดยอ้ า ง อิ งติามืห ลักฐานท์าง วิช้าการี 
เสนอคณะอนุกรีรีมืการีฯ พิจารีณากำาหนดมืาติรีการีจัดการีความืเสี�ยง 
เป็็นมืาติรีการีท์างกฎหมืายและมืาติรีการีสื�อสารีข้อมูืลความืเสี�ยง 
โดยผู้ลการีดำาเนินงานของคณะอนุกรีรีมืการีฯ ป็รีะจำาปี็งบุป็รีะมืาณ 
พ.ศ. 2565 สรุีป็ได้ดังนี�

1. ป็รัีบุป็รุีง/เพิ�มืข้อความืคำาเตืิอนของยาดังต่ิอไป็นี�
 1.1 ยากลุ่มืมืะโครีไลด์ (Macrolides)
  ป็รัีบุป็รุีงข้อความืคำาเตืิอนติามืกฎหมืายของยาจำาพวก

มืะโครีไลด์ (macrolides) ทั์�งกลุ่มื ซ้ึ่�งคณะอนุกรีรีมืการีฯ ได้พิจารีณา
ข้อมูืลที์�เกี�ยวข้องและผู้ลการีรัีบุฟังความืคิดเห็นจากผูู้้ที์�มีืส่วนได้ส่วนเสีย
เรีียบุร้ีอยแล้ว ขณะนี�อยู่รีะหว่างการีพิจารีณาร่ีางป็รีะกาศฯ ก่อนนำาเสนอ
ให้คณะกรีรีมืการียาพิจารีณา

 1.2 ยาคุมืกำาเนิดช้นิดผู้สมื ซ้ึ่�งป็รีะกอบุด้วยเอสโติรีเจนกับุ 
โป็รีเจสโติเจนและช้นิดโป็รีเจสโติเจนเดี�ยว

  ป็รัีบุป็รีงุข้อความืคำาเติอืนติามืกฎหมืายของยาคมุืกำาเนิด
ช้นิดผู้สมื ซ้ึ่�งป็รีะกอบุด้วยเอสโติรีเจนกับุโป็รีเจสโติเจนทุ์กรูีป็แบุบุ 
และยาคุมืกำาเนิดช้นิดโป็รีเจสโติเจนเดี�ยว ซ้ึ่�งขณะนี�อยู่รีะหว่าง 
การีพิจารีณาข้อมูืลที์�เกี�ยวข้อง ผู้ลการีรัีบุฟังความืคิดเห็นจาก 
ผูู้้ที์�เกี�ยวข้อง และร่ีางป็รีะกาศฯ ของยาคุมืกำาเนิดช้นิดโป็รีเจสโติเจนเดี�ยว
ก่อนนำาเสนอคณะกรีรีมืการียา

2. พัฒนาและป็รัีบุป็รุีงแนวท์างที์�เกี�ยวข้อง
 2.1 จัดท์ำาแนวท์างการีป็รัีบุป็รุีงคำาเตืิอนเอกสารีกำากับุยา

เกี�ยวกับุเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีใช้้ยาของผูู้้รัีบุอนุญาติ 
รีายเดียวในป็รีะเท์ศไท์ยที์�มีืบุริีษัท์ต้ินแบุบุในต่ิางป็รีะเท์ศ

 2.2 จัดท์ำาแนวท์างการีรีายงานเหติุการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ 
จากการีใช้้ยาที์�ผู้ลิติ นำาหรืีอสั�ง เข้ามืาในรีาช้อาณาจักรีซ้ึ่�งยา 
แผู้นป็จัจุบัุนสำาหรีบัุมืนษุย ์โดยกรีะท์รีวง ท์บุวง กรีมื ในหนา้ที์�ป้็องกัน
หรืีอบุำาบัุดโรีค สภากาช้าดไท์ย และองค์การีเภสัช้กรีรีมื

 2.3 จัดท์ำาโครีงการีเฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัยจากการีใช้้ยา 
ที์�ใช้้รัีกษาโรีค COVID-19 เชิ้งรุีก

6. การจัดการความเสี่ยงผลิตภััณฑ์์
 เครื่องมือแพทย์

HPVC ในฐานะฝ่้ายเลขานุการีคณะท์ำางานป็รีะเมิืนความืเสี�ยง 
ด้านเครืี�องมืือแพท์ย์และคณะอนุกรีรีมืการีเฝ้้ารีะวังความืป็ลอดภัย
และจัดการีความืเสี�ยงด้านเครืี�องมืือแพท์ย์ ได้รีวบุรีวมืและป็รีะเมืิน
ป็รีะโยช้น์และความืเสี�ยงของผู้ลิติภัณฑ์์เครืี�องมืือแพท์ย์โดยอ้างอิง
ติามืหลักฐานท์างวิช้าการี เสนอคณะอนุกรีรีมืการีฯ พิจารีณากำาหนด
มืาติรีการีจัดการีความืเสี�ยง โดยผู้ลการีดำาเนินงานป็รีะจำาปี็งบุป็รีะมืาณ 
พ.ศ. 2565 สรุีป็ได้ดังนี�

1. จัดท์ำาป็รีะกาศกรีะท์รีวงสาธัารีณสุข เรืี�อง กำาหนดให้ 
เครืี�องมืือแพท์ย์เต้ิานมืเที์ยมืซิึ่ลิโคนใช้้ฝั้งในร่ีางกายช้นิดผิู้วขรุีขรีะ
แบุบุแมื็คโครีเท์คเจอรี์ (macrotextured) เป็็นเครืี�องมืือแพท์ย ์
ที์�ห้ามืผู้ลิติ นำาเข้า หรืีอขาย  

2. จัดป็รีะชุ้มืหารืีอเกี�ยวกับุ patient decision checklist 
ของเครืี�องมืือแพท์ย์เต้ิานมืเที์ยมืซึ่ิลิโคนใช้้ฝั้งในร่ีางกายในป็รีะเด็น 
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ข้อกำาหนดท์างกฎหมืายและเนื�อหากับุผูู้้เกี�ยวข้อง ได้แก่ สมืาคมื
ศัลยแพท์ย์ติกแต่ิงแห่งป็รีะเท์ศไท์ย สมืาคมืศัลยแพท์ย์ติกแต่ิงเสริีมืสวย
แห่งป็รีะเท์ศไท์ย และกรีมืสนับุสนุนบุริีการีสุขภาพ

3. จัดท์ำาหนังสือไป็ยังโรีงพยาบุาลที์�เกี�ยวข้องเพื�อติิดติามืข้อมูืล
ความืป็ลอดภยัแบุบุ intensive monitoring ของผู้ลติิภัณฑ์์ trifecta 
valve aortic –structural valve deterioration ข้อบุ่งใช้้สำาหรัีบุ
ท์ดแท์นลิ�นหัวใจเอออร์ีติิกธัรีรีมืช้าติิหรืีอเที์ยมืที์�ได้รัีบุความืเสียหาย
หรืีอท์ำางานผิู้ดป็กติิ เนื�องจากใกล้ค่า threshold 

4. จัดท์ำาสรุีป็รีายงาน device defect/AE และ FSCA 
ป็รีะจำาปี็ พ.ศ.2564 เผู้ยแพรีใ่นวารีสารีขา่วสารีด้านยาและผู้ลติิภัณฑ์์
สุขภาพ ปี็ที์� 25 ฉบัุบุที์� 2 เดือนเมืษายน - มิืถุนายน 2565

5. ติิดติามืการีป็รัีบุป็รุีงซึ่อฟแวร์ีของเครืี�องมืือแพท์ย์ implantable 
defib r i l l a to r s  ใน  mode l :  Coba l t  and  C rome 
ที์�ผู้ลิติก่อนเดือนกรีกฎาคมื 2564 โดยพบุว่า เป็็นอุป็กรีณ์ที์�มีือยู่ 
กับุบุริีษัท์ไม่ืได้ท์ำาการีขายและไมื่มีืการีกรีะจายสินค้า เป็็นอุป็กรีณ์
ภายนอกที์�ไม่ืได้ฝั้งในรีา่งกายแติส่ามืารีถใช้้ติรีวจสอบุเครืี�องมืือแพท์ย์
ที์�ฝั้งในร่ีางกายได้ และเป็็นอุป็กรีณ์ที์�มีืเจ้าหน้าที์�ของบุริีษัท์ไป็ให้
บุริีการีกับุโรีงพยาบุาลฟรีี เมืื�อแพท์ย์นัดผูู้้ป่็วยเพื�อติิดติามือาการี 
ดังนั�น จ้งไมื่มีืผู้ลกรีะท์บุที์�ต้ิองดำาเนินการีเรีียกคืนมืาเพื�อป็รัีบุป็รีุง
ซึ่อฟแวร์ี

6. เฝ้้ารีะวังเครืี�องมืือแพท์ย์เต้ิานมืเท์ียมืซิึ่ลิโคนใช้้ฝั้งในรี่างกาย 
microtextured โดยกำาหนดให้ขอเอกสารีเพิ�มืเติิมืเกี�ยวกับุการีเกิด 
BIA-ALCL และเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์อื�น ๆ  ป็รีะกอบุการีพิจารีณา
การีข้�นท์ะเบีุยนหรืีอต่ิอท์ะเบีุยนเครืี�องมืือแพท์ย์ดังกล่าว

7. จัดท์ำาร่ีางกำาหนดแนวท์างการีแลกเป็ลี�ยนข้อมูืลการีเฝ้้ารีะวัง
ความืป็ลอดภัยด้านเครืี�องมืือแพท์ย์กับุป็รีะเท์ศสมืาชิ้ดในสมืาคมื
ป็รีะช้าช้าติิแห่งเอเชี้ยติะวันออกเฉียงใต้ิ (ASEAN)   

ด้วยยา tafenoquine หรืีอ primaquine โดยใช้้การีติรีวจวัดรีะดับุ
เอนไซึ่ม์ื G6PD เชิ้งป็ริีมืาณ ป็รีะเท์ศไท์ย” (feasibility study): 
กรีมืควบุคุมืโรีคซ้ึ่�งเป็็นหน่วยงานหลักที์�ใช้้ยา tafenoquine ตัิดสินใจ
ในการีเริี�มืใช้้ยา tafenoquine ในป็รีะเท์ศไท์ยผู่้านโครีงการีวิจัยนี� 
ทั์�งนี�กรีมืควบุคมุืโรีครีว่มืกับุศูนย ์HPVC ไดจั้ดป็รีะช้มุืเมืื�อวันที์� 29 - 30 
มีืนาคมื 2565 เพื�อเติรีียมืความืพรี้อมืการีเริี�มืดำาเนินโครีงการีวิจัย 
ดังกล่าวให้กับุโรีงพยาบุาลที์�เข้าร่ีวมืโครีงการีเพิ�มืเติิมื ได้แก่ 
โรีงพยาบุาลแม่ืสะเรีียง และโรีงพยาบุาลสบุเมืย จังหวัดแม่ืฮ่องสอน 
สำาหรีับุโรีงพยาบุาลเดิมืที์�ได้ถูกเติรีียมืความืพรี้อมืแล้ว ได้แก่ 
โรีงพยาบุาลสมืเด็จพรีะยุพรีาช้ยะหา โรีงพยาบุาลกาบัุง โรีงพยาบุาล
กรีงปิ็นัง และโรีงพยาบุาลธัารีโติ จังหวัดยะลา

2. โครีงการีวิจัยดังกล่าว เริี�มืเก็บุข้อมูืลผูู้้ป่็วยตัิ�งแต่ิเดือน 
พฤษภาคมื 2565 โดยในป็จัจุบัุน (ข้อมูืล ณ วันที์� 30 กันยายน 2565) 
มีืผูู้้ที์�ได้รัีบุยา tafenoquine 36 คน ทั์�งนี� ยังไม่ืพบุผูู้้ที์�เกิดเหตุิการีณ์
ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีใช้้ยาดังกล่าว

ซึ่่�งสามารถอ่่านเพิ่่�มเติ่มได้้ที่่�เว็็บไซึ่ติ์
https://hpvcth.fda.moph.go.th/

7. โครงการ smart safety surveillance
 ในการติดตามความปลอดภััยยาต้านมาลาเรีย 

 tafenoquine

อย. โดยศูนย์ HPVC ได้เข้าร่ีวมืโครีงการี smart safety 
surveillance (3S) ติามืคำาเชิ้ญขององค์การีอนามืัยโลก เมืื�อเดือน
มีืนาคมื 2562 โครีงการีดังกล่าวมีืวัติถุป็รีะสงค์เพื�อเสริีมืสรี้าง 
ความืเข้มืแข็งให้แก่ รีะบุบุและวธีิัป็ฏิิบัุติิในการีเฝ้้ารีะวงัความืป็ลอดภยั
ด้านยาในกลุ่มืป็รีะเท์ศที์�มืีรีายได้น้อยถ้งป็านกลาง ป็รีะเท์ศไท์ย 
ได้รัีบุมือบุหมืายใหเ้ฝ้้ารีะวงัความืป็ลอดภยัจากการีใช้้ยาติา้นมืาลาเรีีย 
tafenoquine ในเชิ้งรุีก ซ้ึ่�งในปี็งบุป็รีะมืาณ พ.ศ. 2565 
มีืผู้ลการีดำาเนินงานดังนี� 

1. โครีงการีวิจัย เรืี�อง “การีศ้กษาความืเป็็นไป็ได้ในท์างป็ฏิิบัุติิ
ของการีรีกัษาผูู้้ป่็วยมืาลาเรีียช้นิดไวแวกซึ่ขั์�นหายขาดอยา่งเหมืาะสมื

8. การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้้อม้ล 
 ความปลอดภััยด้านผลิตภััณฑ์์สุข้ภัาพ

ศูนย์ HPVC ได้ สื�อสารีและแลกเป็ลี�ยนข้อมูืลความืเสี�ยง 
ด้านผู้ลิติภัณฑ์์สุขภาพ ในรูีป็แบุบุต่ิาง ๆ ดังนี�

8.1 สรุปข่าวความปลอดภััยผู้ลิตภััณฑ์์สุขภัาพประจ�าวัน 
จำานวน 280 เรืี�อง จำาแนกเป็็นยา 165 เรืี�อง เครืี�องมืือแพท์ย์ 74 เรืี�อง 
ผู้ลิติภัณฑ์์อาหารี/เสริีมือาหารี 35 เรืี�อง ผู้ลิติภัณฑ์์คาบุเกี�ยวรีะหว่าง
เครืี�องสำาอางและยา 1 เรืี�อง และเครืี�องสำาอาง 5 เรืี�อง

8.2 แลกเปล่ียนข้อม้ลเตือนภััยกับประเทศสมาชิกอาเซีึ่ยน 
(post marketing alert system; PMAS) รีวมืทั์�งหมืด 270 
รีายการี จำาแนกติามืผู้ลิติภัณฑ์์ ได้แก่ (1) ผู้ลิติภัณฑ์์ยาแผู้นปั็จจุบัุน 
129 รีายการี (2) ผู้ลิติภัณฑ์์ยาแผู้นโบุรีาณ/สมุืนไพรี 45 รีายการี 
(3) เสริีมือาหารี 20 รีายการี (4) ผู้ลิติภัณฑ์์เครืี�องสำาอาง 71 รีายการี 
และ (5) อื�นๆ 5 รีายการี

8.3 แลกเปล่ียนข้อม้ลความปลอดภััยด้านยากับ WHO 
(WHO Rapid Alerts) เป็็นผู้ลิติภัณฑ์์ยาแผู้นปั็จจุบัุนทั์�งหมืด 
40 รีายการี


