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ผูทรงคุณวุฒิดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ
 และการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใชยา
ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานอาหาร
ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานยา
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอาหารและยา
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบนำเขา-สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑ
 ดานสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค
 และทองถิ่น

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพโดยเฉพาะขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพและขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวของใหแกบุคลากรทางการ
แพทย และสาธารณสุขเพื่อใชประโยชนทั่วไป

พิมพที่

ที่อยูสำนักงาน

จำนวนพิมพ

วัตถุประสงค
บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

 สวัสดีทานผูอานทุกทาน เวลาผานไปอยางรวดเร็ว กมหนา 
กมตาทำงาน เผลอแปบเดียว ก็ส้ินปงบประมาณประจำป พ.ศ. 2558 แลว 
หวังว างาน/โครงการของทานคงสำเร ็จเสร ็จส ิ ้นไปไดด วยดี 
อยางไรก็ตามวารสารฉบับที่ทานถืออยูนี ้ก็ยังคงเต็มเปยมไปดวย 
เนื้อหาและสาระเหมือนเชนเคย เริ่มตนจากแนะนำเว็บไซตศูนยเฝา 
ระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อเปน 
ชองทางสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจาก 
การใชยาใหผูสนใจสามารถคนหาได สวนทานใดท่ีอาจเคยใชหรือกำลัง 
ใชยาฮอรโมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol
คงตองใหความสนใจวามีความเส่ียงอะไรบาง ตางประเทศและรวมท้ัง 
ประเทศไทยมีมาตรการจัดการลดความเสี่ยงอยางไร ตามติดดวย 
กรณีศึกษาผูปวยที่ไดรับยา clindamycin แลวเกิดผื่นแพยาชนิด 
acute generalized exanthematous pustulosis ซึ่งเปน known 
ADR ก็คงตองเฝาระวังการใชยากันตอไป ทานใดที่มีอาการเขาเสื่อม 
จะเลือกใชวิธีการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษา ชวยไดจริงหรือ? 
มีขอจำกัดอยางไรบาง? หาอานรายละเอียดไดในฉบับ สวนคอลัมน 
งานวิจัยที ่เขมขนดวยการประเมินความเหมาะสมการสั ่งใชยา                     
dabigatran etexilate ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนผิดจังหวะ 
ในดานขอบงใช ขนาดการรักษา ขอระวัง ขอหามใช ผลการประเมิน             
เปนอยางไรมีความสมเหตุสมผลในการสั่งใชยาหรือไม? หรือตองเพิ่ม 
มาตรการควบคุมเพ่ือใหผูปวยไดประโยชนสูงสุดจากการใชยา สามารถ 
ติดตามไดในฉบับ ทายสุด...เปนการนำขอมูลจากฐานขอมูลศูนยเฝา 
ระวังความปลอดภัยจากการใชยามาใชประโยชน โดยอาศัยวิธีการตางๆ 
มาวิเคราะหเพ่ือตรวจจับหาสัญญาณอันตรายจากการใชยาท่ีทำใหเกิด
Stevens-Johnson syndrome และ toxic epidermal necrolysis 
ซึ ่งจะนำไปกำหนดแผนลดความเสี ่ยงตอไป… แลวพบกันใหม 
ขอใหมีความสุข สวัสดี ทุกทาน
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยงของยาสูตรผสม
cyproterone acetate และ ethinyl estradiol ในประเทศไทย

ภควดี ศรีภิรมย์ *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง

อันตรายจากการใช้ยาได้มีมติในการประชุม	 คร้ังที่	

1/2557	 วันที่	 25	 มีนาคม	 2557	 เห็นชอบให้เสนอ

คณะกรรมการยา	กระทรวงสาธารณสุข	เพือ่พจิารณา

ยกเลิกข้อบ่งใช้ในภาวะ	 alopecia	 ของต�ารับยาที่มี

ส่วนประกอบของ	 cyproterone	 acetate	 และ		

etinyl	 estradiol	 เนื่องจากประโยชน์น้อยกว่า										

ความเสี่ยงที่เกิด	 ส�าหรับข้อบ่งใช้อื่นที่พิจารณาแล้ว

พบว่าประโยชน์มากกว่าความเสีย่ง	รวมทัง้ให้ปรับปรุง	

ข ้อความค�าเตือนที่ฉลากและเอกสารก�ากับยา											

และข้อความค�าเตือนของยาที่มีส่วนประกอบของ															

cyproterone	acetate	และ	etinyl	estradiol		ซึ่ง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้น�ามต	ิ							

ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการยาเรียบร้อยแล้ว	

	 ยา	 cyproterone	 acetate	 เป็นยาในกลุ่ม	

steroidal	 antiandrogen	 ซึ่งมีลักษณะของสูตร

โครงสร้างคล้าย		progesterone		มฤีทธิเ์ป็น	potent	

antigonadotropic	 activity	 ต�ารับยาที่มีส่วน

ประกอบของ	cyproterone	acetae	2	มลิลกิรมั	และ	

ethinylestradiol	 35	 ไมโครกรัม	 ได้รับอนุมัติ

ทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกัน	ปัจจุบันมีจ�านวนทั้งสิ้น	30	

ต�ารบั	บางต�ารบัมข้ีอบ่งใช้รกัษาอาการซึง่เกดิจากการ

มีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติในสตรี	 เช่น	 สิว											

ผมร่วง	การมีขนเจรญิมากกว่าปกต	ิร่วมกบัการคมุก�าเนดิ	

บางต�ารับมีข้อบ่งใช้เป็นยาคุมก�าเนิดในผู้ที่มีอาการ	

อนัอาจเนือ่งมาจากฮอร์โมน	androgens	และบางต�ารบั	

มีข้อบ่งใช้รักษาสิว	เป็นต้น

การด�าเนินการในต่างประเทศ

	 เมือ่เดอืนมกราคม	พ.ศ.	 2556	หน่วยงานด้าน	

ควบคุมยาของประเทศฝรั่งเศส	(French	Medicine	

Agency)	ประกาศระงบัการจ�าหน่ายยาสตูร	cyproterone	

acetate	 และ	 ethinyl	 estradiol	 เนื่องด้วยผล									

การศึกษาแบบ	 case	 control	 study	 ของข้อมูล											

ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้จากฐานข้อมูลแบบ	registry	ในหลาย

การศึกษาท่ีพบความเสี่ยงในการเกิดภาวะ	 venous	

and	thromboembolism	(VTE)	เพิม่ขึน้ในผูท้ีใ่ช้ยา

ในกลุ่ม	third	และ	fourth-generation	combined	

oral	 contraceptives	 เปรียบเทียบกับผู้ท่ีใช้ยา			

progestogen	levonorgestrel(1)	ค่า	relative	risk	

(RR)	ประมาณ	2	และค่า	absolute	attributable	risk	

อยู่ระหว่าง	2	ถึง	8	ต่อผู้ใช้	10,000	รายต่อปี(2)

	 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม	 2556	 หน่วยงาน

ก�ากบัดแูลด้านยาของสหภาพยุโรป	[Co-ordination	

Group	for	Mutual	Recognition	and	Decentralized	

Procedures’Human	(CMDh)]	ได้ประเมินความเสีย่ง	

ในการเกิดภาวะ	 VTE	 แล้วมีความเห็นว่า	 ยานี้																						
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ยงัมปีระโยชน์มากกว่าความเสีย่ง	 แต่ต้องมีมาตรการ					

ลดความเส่ียงในการเกิดภาวะ	 VTE	 เช่น	 มีเอกสาร

แนะน�าต่อผู ้ใช้ยาเมื่อแพทย์สั่งยา	 รวมทั้งก�าหนด											

ให้ใช้ยาน้ีโดยมีข้อบ่งใช้ในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี

ภาวะ	moderate	to	severe	acne	ที่มี	androgen	

sensitivity	 และ/หรือ	 hirsutism	 และให้ใช้เป็น		

alternative	treatment	เมือ่ผูป่้วยใช้ยาแบบ	topical	

therapy	 และรักษาด้วยยาปฎิชีวนะไม่ได้ผลแล้ว

เท่านั้น

การด�าเนินการในประเทศไทย

	 เพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการเกิดภาวะ	 VTE	

ในประเทศไทย	คณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงั

อันตรายจากการใช้ยา	 ได้ประเมินประโยชน์และ						

ความเสีย่งของการใช้ยาท่ีมส่ีวนประกอบของ	cyproter	

one	 acetate	 และ	 etinyl	 estradiol	 โดยปัจจัย									

ในการพิจารณาประกอบด้วยข้อมูลการศึกษาทาง

ระบาดวิทยาในความเสีย่งของการใช้ยา	cyproterone	

acetate	และ	ethinyl	estradiol	กับการเกิดภาวะ	

thromboembolism(3-5)	 ข้อมูลการขึ้นทะเบียน									

ของยานีใ้นประเทศต่างๆ	ข้อมลูรายงานการเกิดอาการ											

ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยแบบ	 spontaneous	

system	 รวมทั้งความเห็นของสมาคมแพทย์ผู ้สั่ง										

ใช้ยาน้ี	แล้วมีความเห็นว่า	การเกดิภาวะ	VTE	มคีวาม

สมัพนัธ์กบัขนาดและชนิดของฮอร์โมน	และความเสีย่ง	

จะเพิม่ขึน้ในยาทีมี่ปรมิาณเอสโตรเจนสงู(6-8)	เห็นควร

ยกเลิกข้อบ่งใช้ในภาวะ	 alopecia	 และให้ปรับปรุง

ข ้อความค�าเตือนที่ฉลากและเอกสารก�ากับยา															

และข้อความค�าเตือนของยาที่มีส่วนประกอบของ	

cyproterone	acetate	และ	etinyl	 estradiol	 เป็น						

ดงันี้

	 	 (1)	 ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน	

และโรคตับ

	 	 (2)	 ไม่ควรใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อ							

การเกดิหลอดเลอืดอดุตนั	เช่น	มปีระวตัเิป็นโรคหลอด

เลือดอักเสบ	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	

มะเร็ง

	 	 (3)	 ระมัดระวังการใช้ในสตรีที่สูบบุหรี่			

โดยเฉพาะสตรท่ีีอายมุากกว่า	35	ปี	ควรปรกึษาแพทย์

ก่อนใช้ยา

	 	 (4)	 กรณี ท่ี ใช ้นอกเหนือจากเพื่อการ									

คุมก�าเนิด	ให้ปรึกษาแพทย์

	 	 (5)	 หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผิดปกติให้รีบ

ปรึกษาแพทย์

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้น�า

มติข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการยาในการประชุม

ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	22	เมษษยน	2558	แล้ว	ซึ่ง																						

คณะกรรมการยามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว
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ท่ีได้ขนาดยาเหมาะสมจ�านวน	 13	 ราย	 (ร้อยละ	

44.83)	 ส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดไม่เหมาะสม	

แยกเป็น	การได้รบัขนาดยาต�า่กว่าเกณฑ์จ�านวน	8	ราย	

(ร้อยละ	27.59)	การได้รับยาขนาดยาที่สูงกว่าเกณฑ์

จ�านวน	 3	 ราย	 (ร้อยละ	 10.34)	 และไม่สามารถ

ประเมินความเหมาะสมได้	 เนื่องจากขาดข้อมูล									

การตรวจติดตามการท�างานของไตจ�านวน	 5	 ราย								

(ร้อยละ	17.24)	

	 ในด้านการได้รับยาที่มีอันตรกิริยาร่วมและ	

การจดัการ	พบว่ามกีารตดิตามเหมาะสมทกุราย	ทัง้นี้

จากการตดิตามการเกิดอาการไม่พงึประสงค์ภายหลงั

การใช้ยา	 ได้แก่	 อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหล

เวยีนโลหติและหวัใจ	อาการผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในระบบ

ทางเดินอาหาร	 การเกิดเลือดออกผิดปกติรวมไปถึง

การเสียชีวิตในทุกสาเหตุระหว่างได้รับการสั่งใช้ยา		

ผลคือไม่พบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย						

ทั้ง	29	ราย	ที่ใช้ยา	dabigatran	etexilate	ในช่วง

เวลาที่ศึกษา	 ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้ป่วยส่วนใหญ่	 คือ											

13	ราย	(ร้อยละ	44.83)	ได้รับยาที่เหมาะสมเป็นไป

ตามเกณฑ์	 และมีผู้ป่วย	 8	 ราย	 (ร้อยละ	 27.59)																

ที่ได้รับยาในขนาดต�่ากว่าขนาดที่ก�าหนด	 รวมไปถึง

การที่อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยไม่เกิน	75	ปี

 บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ											

ย้อนหลงั	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสม

ของการใช้ยา	 dabigatran	 etexilate	 ในผู้ป่วยที่มี

ภาวะหวัใจห้องบนเต้นผดิจังหวะ	ด้านขนาดยาทีไ่ด้รบั			

การได้รับยาร่วมที่อาจก่อให้เกิดอันตรกิริยา	 และ						

เพื่อศึกษาข ้อมูลการเกิดอาการไม ่พึงประสงค ์																	

ท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้ยา	ระหว่าง	วนัที	่1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	

ถึง	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 จากฐานข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาล	 โดย

ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาด้วยแบบ

ประเมนิการใช้ยา	dabigatran	etexilate	ซึง่สร้างขึน้

จากการทบทวนวรรณกรรม	

	 จากการศึกษามี	ผู้ป่วยจ�านวน	38	ราย	ได้รับ

การสั่งใช้ยา	 dabigatran	 etexilate	 ในช่วงเวลา											

ที่ศึกษา	แต่มีเพียง	29	ราย	ที่สามารถติดตามข้อมูล

ของผู้ป่วยได้	 ทั้งนี้	 พบว่ามีการสั่งใช้ยาให้แก่ผู้ป่วย							

ที่อยู ่ในเกณฑ์ห้ามใช้ยา	 2	 ราย	 (ร้อยละ	 6.90)	

เน่ืองจากมปีระวตักิารท�างานของไตบกพร่อง	creatinine																

clearance	(CrCl)	น้อยกว่า	30	ml/min		จ�านวน	1	ราย	

และมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหารอีก	 1	 ราย		

ในด้านความเหมาะสมของขนาดยาทีไ่ด้รบัซึง่ประเมนิ

ตามข้อบ่งใช้และการท�างานของไต	 พบว่า	 มีผู้ป่วย								

การประเมินการใช้ยา dabigatran etexilate ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
ห้องบนเต้นผิดจังหวะ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 Drug use evaluation of dabigatran etexilate in patients with atrial 
fibrillation at university hospital

เยาวภา ชัยเจริญวรรณ, จีรติการณ์ พิทาค�า, ณัฐพงษ์ ไชยลังการ์, 
โอวาท ต๊ะใส, นพมาศ วิเชียรกันทา และทัชชัย เรือนแปง *

* หน่วยเภสชัสนเทศ	ฝ่ายเภสชักรรม	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่
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 ผลการประเมินพบว่าผู ้ป่วยได้รับขนาดยา

เหมาะสม	ร้อยละ	44.83	และมีผู้ป่วย	ร้อยละ	27.59	

ที่ได้รับยาในขนาดต�่ากว่าขนาดที่ก�าหนด	 ทั้งน้ีการ

ศึกษา	เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของการใช้ยาในผูป่้วย

ชาวไทย	ในระยะยาวเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา	รวมไป

ถึงควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์เห็นถึง

ความส�าคัญของการตรวจประเมินการท�างานของไต

ทั้งก่อนการสั่งใช้ยาและตลอดช่วงการใช้ยา

ค�าส�าคัญ :	 dabigatran,	 การประเมินการใช้ยา,						

หัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ

 Abstract

	 The	objective	of	this	drug	use	evaluation	

(DUE)	was	to	determine	the	appropriateness	

of	dabigatran	etexilate	in	patients	with	atrial	

fibrillation	 in	 terms	 of	 dosing,	 drug-drug											

interaction	 and	 also	 reviewing	 the	 safety	

profile	 of	 the	medicine.	 A	 retrospective,									

descriptive	 study	 was	 performed	 using									

electronic	 prescribing	 system	 and	medical	

record.	Patients	receiving	dabigatran	etexilate	

from	December	1,	2012	to	May	31,	2013	were	

selected.	 All	 patients	 receiving	 dabigatran	

etexilate	 with	 accessible	medical	 records	

were	 eligible	 for	 the	 inclusion	 in	 DUE.													

Researchers	 reviewed	 the	 collected	 data						

using	 the	 constructed	 evaluation	 form												

derived	from	literature	review.	

	 Out	of	38	patients,	29	patients	(76.32%)	

were	 eligible	 for	 DUE.	 Dabigatran	 etexilate	

was	prescribed	for	appropriate	indications	in	

29	 patients	 (100.00%).	 Nevertheless,	 there	

were	2	patients	(6.90%)	receiving	dabigatran	

etexilate	while	were	 recorded	as	having	 at	

least	 one	 contraindication	 of	 dabigatran							

etexilate,	1	patient	reported	as	having	creatinine	

clearance	(CrCl)	of	less	than	30	ml/min	and	

the	other	documented	as	having	an	active	

bleeding.	Base	on	indication	and	renal	function,	

13	patients	received;	correct	dosing	(44.83%).	

For	 patients	 receiving	 inappropriate	 dosing,	

suboptimal	 and	 supra-best	 dosing	 were								

identified,	8	(27.59%)	and	3	patients	(10.34%),	

respectively.	The	dosing	patterns	of	5	patients	

(17.24%)	were	not	evaluated	due	to	the	lack	

of	laboratory	test	of	renal	function.	There	was	

no	prescription	of	concomitant	drugs	requiring	

dosage	 adjustment	 or	 discontinuation	 of								

dabigatran	 etexilate.	 For	 patients	 receiving	

concomitant	drugs	requiring	a	monitoring	of	

minor	bleeding,	all	patients	received	a	routine	

monitoring	of	the	side	effect.	There	were	no	

adverse	drug	reactions	observed	during	the	

study.	

	 This	DUE	revealed	the	appropriate	dosing	

of	 dabigatran	 etexilate	 usage	were	 44.83%	

and	 27.59%	 received	 suboptimal	 dose.									

Nevertheless,	additional	research	for	evaluate	

the	 effectiveness	 of	 long-term	 dabigatran	

etexilate	treatment	in	Thai	people	is	required.	

Furthermore,	a	routine	laboratory	investigation	

of	 renal	 function	 is	 also	 recommended	 to	

assure	 the	 efficacy	 of	 drug	 therapy	 and	 to	

minimize	the	risk	of	adverse	drug	reactions.

Key words :	dabigatran,	drug	use	evaluation,	

atrial	fibrillation
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 บทน�า

 Dabigatran	etexilate	เป็นยาต้านการแข็งตัว	
ของเลือด	ชนิดรับประทาน	มีข้อบ่งใช้ส�าหรับป้องกัน
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายหลังการผ ่าตัดทาง
ศัลยกรรมกระดูกเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า	
และเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	(stroke)	
ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน	 (systemic	 embolism)	 และ	
ลดการเสียชีวิตจากความผิดปกติของหลอดเลือด								
ในผูป่้วย	non-valvular	atrial	fibrillation	แทนการใช้	
warfarin	 ที่มีความเสี่ยงของการเกิด	 bleeding													
มีอันตรกิริยากับยาหรืออาหารหลายชนิด	 และ													
มคีวามไม่สะดวกในการบรหิารยาเนือ่งจากต้องเจาะเลอืด	
เพ่ือติดตามการออกฤทธิ์และอาการไม่พึงประสงค	์
จากยา(1)

	 Dabigatran	etexilate	เป็นยาต้านการแข็งตัว	
ของเลอืดตัวแรกในกลุม่	direct	thrombin	inhibitor	
เป็น	 prodrug	 ของ	 dabigatran	 และเป็น	 non-
peptide	molecule	 มีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของ	
thrombin	 โดยจบัท่ีต�าแหน่งออกฤทธิ	์ (active	 site)	
บนโมเลกุลของ	 thrombin(2)	 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ครัง้แรกในยโุรป	เม่ือปี	ค.ศ.	2008	ในข้อบ่งใช้ส�าหรบั
ป้องกัน	 venous	 thromboembolism	 ในผู้ป่วย										
ที่ได้รับการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกเพื่อเปลี่ยน						
ข้อสะโพกหรือข้อเข่า(3)	 และได้รับการขึ้นทะเบียน							
ในข้อบ่งใช้ส�าหรบัป้องกันการเกดิ	stroke,	systemic	
embolism	 และลดการเสียชีวิตจากความผิดปกต	ิ
ของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้น						
ผิดจังหวะ	 (atrial	 fibrillation)	 จากองค์การอาหาร
และยาแห ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเ ม่ือตุลาคม													
ค.ศ.	 2010(4)	 โดยอ้างอิงผลหลักจากการศึกษาทาง
คลินิกขนาดใหญ่ชื่อ	 RE-LY®	 ซึ่งเป็น	 phase	 III,								
randomized	trial	ระดับโลก	ศึกษาในผู้ป่วย	atrial	
fibrillation	ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิหลอดเลอืดสมอง	
18,118	คน	จาก	951	ศนูย์	ใน	44	ประเทศ	ผลการศกึษา	
แสดงถงึการลดลงของความเสีย่งของการเกดิ	stroke,	

systemic	 embolism	 และลดการเสียชีวิตจาก														
ความผิดปกติของหลอดเลือดเมื่อเปรียบเทียบกับ							
การใช้	well	 controlled	warfarin	 (INR	 2.0-3.0)	
อย่างมีนัยส�าคัญ	 ในขณะที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์	
major	bleeding	เกิดน้อยกว่า	เมื่อใช้	dabigatran	
etexilate	ขนาด	110	mg	วนัละสองครัง้	แต่ไม่แตกต่าง	
เมื่อใช้ขนาด	150	mg	วันละสองครั้ง(1)

	 ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหลังการขึ้นทะเบียน											
ในสหรัฐอเมริกา	 พบว่ามีการสั่งใช้ยา	 dabigatran	
etexilate	 มากกว่าหนึ่งล้านใบสั่งในผู ้ป่วยเกือบ												
สี่แสนรายที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก(5,6)	 และ
ภายหลังท่ี	 dabigatran	 etexilate	 ออกจ�าหน่าย										
ทีส่หรฐัอเมรกิา	The	Institute	of	Safe	Medication	
Practices	 (ISMP)	 ซึ่งท�าหน้าที่ติดตามเหตุการณ	์								
ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง	 การเกิดความพิการไปจนถึง
การเสียชีวิตภายหลังการใช้ยา	 ในประเทศสหรัฐ	
อเมริกา	ได้รายงานว่าในช่วง	3	เดือนแรกของปี	ค.ศ.	
2011	The	MedWatch	reporting	program	ได้รับ
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง	
(serious	 adverse	 events)	 ภายหลังการใช้																
dabigatran	 etexilate	 มากถึง	 932	 รายงาน	 ซ่ึง
เป็นการเสียชวีติ	120	ราย	เกดิความพกิารถาวร	25	ราย	
และเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	
543	ราย	โดยจากการรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ทั้ง	 932	 รายนี้	 พบว่าเป็นรายงานการเกิดเลือดออก	
(hemorrhagic)	505	ราย	ขณะที	่warfarin	มรีายงาน
การเกิดเลือดออก	176	รายงาน(7) 
	 เมื่อพิจารณารายงานการเกิดเลือดออกของ	
dabigatran	etexilate	พบว่ามี	120	ราย	ที่เกี่ยวข้อง
กับ	 hemorrhagic	 stroke	 โดยผู้ป่วยที่เกิดอาการ	
ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอาย	ุ(อายเุฉลีย่	80	ปี)(7)	ซึง่ท�าให้เกดิ
ค�าถามถึงความปลอดภัยของยานี้ในผู ้ป่วยสูงอายุ	
เนื่องจากการขึ้นทะเบียนยานี้ในประเทศสหรัฐ	
อเมรกิา	เป็นการข้ึนทะเบียนแบบ	“one	size	fits	all”	
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คือก�าหนดให้ใช้ขนาด	 150	 mg	 วันละสองครั้ง															
ในผู ้ป ่วยทุกราย	 ยกเว้นผู ้ป ่วย	 severe	 renal															
impairment	 ที่ให้ใช้ขนาด	 75	mg	 วันละสองครั้ง		
จึงมีความส�าคัญที่จะต ้องเฝ ้าสังเกตเหตุการณ	์														
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนในผู้สูงอายุที่จัดเป็นผู้ป่วย							
กลุ่มเสี่ยงจากการท่ีไตท�างานลดลง	 หรือจากการที่						
แต่เดิมมีข ้อห้ามใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด								
กลุ่ม	 vitamin	 K	 antagonist	 อีกท้ังยังมีโรคร่วม											
ที่ท�าให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกได้
	 ข ้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม ่พึงประสงค	์								
ภายหลังการใช้	 dabigatran	 etexilate	 ที่เพิ่มขึ้น							
ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่สูงถึง												
150	 ราย	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา(8)										

แต่องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังเชื่อในประโยชน์ที่มากกว่าความเสี่ยงของยา	
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก	 5	 การศึกษา											
ที่มีข้อมูลผู ้ป่วยรวม	 26,000	 ราย	 โดยมีการเกิด							
major	bleeds	1,034	 เหตุการณ์	ผลการวิเคราะห์
พบว่าในผู้ป่วยที่เกิด	major	 bleeds	 จากการใช้ยา	
dabigatran	 etexilate	 มีอัตราการเสียชีวิตภายใน	
30	วัน	ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับ	major	bleeds	จากการ
ใช้ยา	warfarin-HR	0.55	(95%	CI	0.36-0.85)	และ	
การต ้องเข ้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม ่										
แตกต่างกนั	แต่มแีนวโน้มว่าในกลุ่มทีใ่ช้	dabigatran	
etexilate	 จะมีจ�านวนวันนอนที่สั้นกว่า	 warfarin	
(1.9	 วัน	 เทียบกับ	 3.2	 วัน)	 และไม่มีความแตกต่าง							
ในเรือ่งของ	neurological	function	ภายหลงัการเกดิ	
intracranial	hemorrhage(9)

	 การติดตามประเมินความเหมาะสมของการ		
สั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้	 จัดว่าเป็นอีกประเด็นที่ต้อง	
ค�านึงถึงและให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากการที่องค์การ
อาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	 ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนการใช้ยา	dabigatran	etexilate	ในผู้ป่วย
ทีม่ภีาวะหวัใจห้องบนเต้นผดิจังหวะทีม่สีาเหตุมาจาก
ลิ้นหัวใจ	(valvular	atrial	fibrillation)	แต่อนุญาต
ให้ใช้เฉพาะ	non-valvular	atrial	fibrillation	ทั้งนี้	

เมือ่วนัที	่19	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	องค์การอาหารและยา	
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนแก่บุคลากร
สาธารณสุข	 โดยแนะน�าว่าไม่ควรใช้ยา	 dabigatran	
etexilate	mesylate	 เพื่อป้องกัน	 stroke	 และ										
ลิ่มเลือด	 (blood	 clot)	 ในผู้ป่วยที่มีประวัติผ่าตัด
เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม	 เนื่องจากผลของงานวิจัย	
phase	II	study	เพือ่ประเมนิความปลอดภยัและเภสัช
จลนพลศาสตร์ของยา	dabigatran	etexilate	ชนิด
รับประทานในผู้ป่วยที่มีประวัติผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เทียม	(patients	after	heart	valve	replacement	
:	RE-ALIGN)	ทีบ่่งชีว่้า	ผูเ้ข้าร่วมการทดลองทีไ่ด้รบัยา	
dabigatran	 etexilate	 เกิดภาวะ	 stroke,	 blood	
clot	และ	ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจวายเฉยีบพลัน	(heart	
attack)	รวมไปถึงภาวะเลือดออกภายหลังการผ่าตัด	
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยา	warfarin(10)

	 ในประเทศไทย	dabigatran	etexilate	ได้รับ
การขึน้ทะเบยีนในปี	พ.ศ.	2552	ในขนาด	75	มลิลกิรมั
และ	 ขนาด	 110	 มิลลิกรัม	 และในปี	 พ.ศ.	 2555												
มกีารข้ึนทะเบียนในขนาด	150	มลิลกิรมั	โดยมข้ีอบ่งใช้	
เพื่อต้านการแข็งตัวของเลือด	 ใช้ป้องกันการอุดตัน			
ของเลือดที่ขาหลังผ่าตัดสะโพกหรือเปลี่ยนข้อเข่า	
และป้องกัน	 stroke	 และ	 systemic	 embolism									
ในผู้ป่วยที่มีภาวะ	atrial	fibrillation	จากฐานข้อมูล
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
(Thai	Vigibase)	ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์
ของยา	dabigatran	etexilate	ในประเทศไทย	(ข้อมลู	
ณ	วันที่	6	ตุลาคม	2554)(11)	ซึ่งจ�านวนรายงานที่น้อย
อาจมีผลมาจากการมีขนาดยาให้เลือกใช้มากกว่า							
ในสหรัฐอเมริกา	 การเลือกใช้ยาท่ีมีความเหมาะสม
ตามข้อบ่งใช้	หรอือาจเกิดจากความแตกต่างของเช้ือชาต	ิ
ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยา	 ท้ังนี้การประเมิน						
ความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาและการติดตาม					
ความปลอดภัยของการใช้ยาจึงมีความจ�าเป็น	เพื่อให้
ทราบสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์							
ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาในประเทศไทย	 และสามารถ
วางระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา
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	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ์ เพื่อประเมิน							
ความเหมาะสมของการส่ังใช้ยา	dabigatran	etexilate	
ในผู้ป่วยที่มีภาวะ	atrial	fibrillation	และเพื่อศึกษา
อุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ยา	
dabigatran	etexilate	
	 การศึกษานี้น�า	CHADS

2
	และ	CHA

2
DS

2
-VAS	

classification	 scheme	 for	 stroke	 risk	 ซึ่งเป็น
เครือ่งมอืการแบ่งชัน้ความเสีย่งโรคหลอดเลอืดสมอง	
โดยแบ่งเป็น	3	ระดับคือ	low	risk	:	CHADS2	Score	
=	0	คะแนน	moderate	risk:	CHADS2	Score	=	1-2	
คะแนน	และ	high	risk:	CHADS2	Score	มากกว่า	2	
คะแนน	 มาเปรียบเทียบการแบ่งกลุ ่มผู ้ป่วยตาม						
ความเสี่ยงในการเกิด	 stroke	 และ	 systemic											
embolism	 เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมิน					
ความเหมาะสมของการใช้ยา		

 วิธีการศึกษา

 รูปแบบงานวิจัย	เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
แบบย้อนหลัง	 (retrospective)	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะ	
atrial	fibrillation	ทีไ่ด้รบัการส่ังจ่ายยา	dabigatran	
etexilate	 โดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่การสัง่ใช้ยาของโรงพยาบาลและเวชระเบยีนผูป่้วย
 ประชากรกลุม่ตวัอย่าง	ผูป่้วยทีม่ภีาวะ	atrial	
fibrillation	ทีไ่ด้รบัการสัง่ใช้	dabigatran	etexilate	
เพื่อป้องกันการเกิด	stroke,	systemic	embolism	
และลดการเสยีชวิีตจากความผดิปกติของหลอดเลอืด	
ตัง้แต่วนัท่ี	1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	ถงึวนัที	่31	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2556	ณ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย	แบบประเมนิการใช้
ยา	dabigatran	etexilate	และ	แบบประเมินอาการ								
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	dabigatran	etexilate	

 การวิเคราะห์และประเมินผล 

	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(descriptive	statistic)	
คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 เพื่อแจกแจงข้อมูล									
ของกลุ่มประชากร	ดังนี้

	 	 -	 ข้อมลูลกัษณะประชากร	ผูป่้วยทีม่ภีาวะ	
atrial	 fibrillation	 ที่ได้รับการสั่งใช้	 dabigatran	
etexilate
	 	 -	 ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะสม			
ของการสั่งใช้ยาในด้านขนาดยาที่ใช้	 การได้รับยา					
ร่วมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรกิริยา	 และความปลอดภัย									
จากการใช้ยา

 ผลการศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
	 จากการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ							
สัง่ใช้ยาของโรงพยาบาล	ในช่วงวนัที	่1	ธนัวาคม	พ.ศ.	
2555	ถึงวนัท่ี	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	พบว่ามกีารสัง่	
ใช้ยา	 dabigatran	 etexilate	 ให้แก่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ	
atrial	fibrillation	เพือ่ป้องกนัการเกดิ	stroke,	systemic	
embolism	และลดการเสยีชวีติจากความผดิปกตขิอง
หลอดเลอืด	จ�านวน	38	ราย	แต่สามารถตดิตามข้อมลู
ผู้ป่วยได้	29	ราย	กลุ่มผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	72	ปี	
เป็นเพศชาย	14	ราย	มีอายุเฉลี่ย	70	ปี	และเพศหญิง	
15	ราย	มีอายุเฉลี่ย	72	ปี	มีผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ	75	ปี	9	ราย	และ			อายุน้อยกว่า	75	ปีจ�านวน	
20	ราย	เมือ่แบ่งผูป่้วยตาม	CrCl	ก่อนการสัง่ใช้ยา	พบว่า	
ผูป่้วยทีม่	ีCrCl	น้อยกว่า	30	ml/min	มจี�านวน	1	ราย	
ผูป่้วยท่ีม	ีCrCl	30-50	ml/min	จ�านวน	14	ราย	ผูป่้วย	
ที่มี	CrCl	มากกว่า	50	ml/min	มีจ�านวน	9	ราย	และ
มผีูป่้วยท่ีไม่มีการตรวจประเมนิค่า	CrCl	จ�านวน	5	ราย	
	 เมื่อจ�าแนกผู้ป่วยจากการประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดภาวะ	systemic	embolism	โดยการใช้	
CHADS

2
	 Score	 พบว่าผู ้ป่วยที่มีความเสี่ยงของ									

การเกิด	 thromboembolism	 ต�่า	 จ�านวน	 4	 ราย								
ผูป่้วย	moderate	risk	16	ราย	และผูป่้วย	high	risk	9	ราย	
	 ทั้งนี้เมื่อลองน�าผู้ป่วยที่มี	 CHADS

2
	 score	

เท่ากับศูนย์คะแนน	 ท้ัง	 4	 ราย	 มาประเมินซ�้าโดย									
ใช้	CHA

2
DS

2
-VAS	score	ที่มีการน�าเพศ	การเป็นโรค

ทางหลอดเลือด	 (vascular	 disease)	 มาพิจารณา		
รวมไปถึงการลดช ่วงอายุ ท่ีมีความเสี่ ยงและ																				
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การเพิ่มคะแนนความเสี่ยงให้แก่ผู ้ที่มีอายุ	 75	 ปี										
ขึ้นไปด้วย	 ซึ่งมีการศึกษาอย่างน้อย	 2	 การศึกษา								
ที่รายงานว่า	 CHA

2
DS

2
-VAS	 score	 มีความแม่นย�า

และแบ่งแยก	 low	 risk	 และ	 high	 risk	 ได้ดีกว่า	
CHADS

2
	score(12,	13) 

	 จากการประเมินผู้ป่วย	 4	 รายที่มี	 CHADS
2 

score	 เท่ากับศูนย์คะแนน	 พบว่าผู้ป่วยทั้ง	 4	 ราย									
มี	CHA

2
DS

2
-VAS	score	เท่ากับ	2	ทุกราย	แสดงถึง

การมีความเสี่ยงต่อการเกิด	 thromboembolism	
เนื่องจากทั้ง	4	รายเป็นเพศหญิง	โดย	3	ราย	มีอายุ
มากกว่า	65	ปี	และมี	1	ราย	เป็นโรคทางหลอดเลือด	
ผู้ป่วยทั้ง	4	รายจึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการสั่ง
ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน											
ดังรายละเอียดในตารางที่	1

ตารางที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	

ข้อมูลทั่วไป (n=29) จ�านวนคน (ร้อยละ)

เพศ
	 -	ชาย
	 -	หญิง

	 14	(48.28)
	 15	(51.72)

ช่วงอายุ 
	 -	น้อยกว่า	75	ปี
	 -	มากกว่าหรือเท่ากับ	75	ปี

	 20	(68.97)
	 	 9	(31.03)

Creatinine clearance
	 -	น้อยกว่า	30	ml/min
	 -	30-50	ml/min
	 -	มากกว่า	50	ml/min
	 -	ไม่มีการตรวจประเมิน

	 	 1			(3.45)
	 14	(48.28)
	 	 9	(31.03)
	 	 5	(17.24)

CHADS
2
 score

	 -	0	คะแนน
	 -	1-2	คะแนน
	 -	มากกว่า	2	คะแนน

	 	 4	(13.79)
	 16	(55.18)
	 	 9	(31.03)

 จากการตรวจสอบประวัติก่อนเร่ิมใช้ยา	
dabigatran	etexilate	พบว่ามีผู้ป่วยจ�านวน	9	ราย	
ที่ไม่เคยได้รับ	 anticoagulant	 drug	 ตัวอื่นมาก่อน
และได้รับ	dabigatran	etexilate	เป็นยาต้านการแขง็ตวั	
ของเลือดชนิดรับประทานตัวแรก	 โดยผู้ป่วย	 3	 ราย	
ระบุเหตุผลว่า	ปฏิเสธการใช้ยา	warfarin	 เนื่องจาก

ไม่ต้องการเจาะตรวจค่า	 INR	 บ่อยครั้งและกังวล							
เรื่องอาการข้างเคียง	และอีก	6	ราย	แม้ไม่ได้ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือดมาก่อน	 แต่ได้ยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด	 (antiplatelet)	 คือ	 aspirin	 4	 ราย	
และ	ได้รบั	clopidogrel	2	ราย	มผีูป่้วยจ�านวน	20	ราย	
ที่เคยได้รับ	anticoagulant	ตัวอื่นมาก่อนที่จะได้รับ	
dabigatran	 etexilate	 โดยจ�าแนกเป็นผู้ท่ีเคยใช้	
warfarin	จ�านวน	12	ราย	เคยใช้	low	molecular	
weight	 heparin	 1	 ราย	 เคยใช้	 conventional	
heparin	7	ราย	
	 ส� าหรับ เหตุผลที่ มี การ เป ล่ียนจากยา															
anticoagulant	ตัวอื่น	เป็น	dabigatran	etexilate	
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมระดับ	 INR	 ให้อยู ่ใน									
เป้าหมายได้จ�านวน	6	ราย	ผูป่้วยไม่สามารถใช้		warfarin	
ได้เนื่องจากเกิดอันตรกิริยากับยาที่ต้องใช้ประจ�า									
2	ราย	ผูป่้วยเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากยา	warfarin	
1	ราย	ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ยา	warfarin	5	ราย	และ
มีอยู่	6	ราย	ที่ไม่มีการระบุเหตุผลในการเปลี่ยนมาใช้	
dabigatran	etexilate	แสดงดังตารางที่	2

ตารางที ่ 2	ข้อมูลก่อนการเริ่มใช้ยา	 dabigatran	
etexilate		

ข้อมูลก่อนการเริ่มใช้ยา dabigatran  
(n = 29)

จ�านวนคน (ร้อยละ)

การใช้ยาต้านแข็งตวัของเลอืดก่อนหน้าน้ี
	 -	ไม่เคย
	 -	เคย
  warfarin
  low molecular weight heparin
  heparin

	 	 9	(31)
	 20	(69)
   12(60)
     1  (5)
    7(35)

สาเหตุที่เปลี่ยนจาก ยาต้านแข็งตัวของ
เลือดเดิม เป็น dabigatran 
	 -	ไม่ได้ระบุ
	 -	ระบุ
  unstable INR
  drug-drug interaction
  intolerable side effects
  ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ยา warfarin

 
	 	 5	(51.72)
	 14	(48.28)
   6(42.86)
   2(14.29)
   1  (7.14)
   5(35.71)



งานวิจัย

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.374

  จากการศึกษาลักษณะของผู ้ป ่วยที่ไม่ม	ี							
ข้อห้ามใช้ในการได้รับยา	พบว่า	 ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้	
dabigatran	 etexilate	 แต่ได ้รับการสั่งใช ้ยา										
จ�านวน	2	ราย	(ร้อยละ	6.90)	ผู้ป่วยทุกรายไม่แพ้ยา	
dabigatran	 etexilate	 หรือส่วนประกอบอื่นๆ									
ของตวัยา	ไม่มปีระวัติผ่าตัดลิน้หวัใจเทยีม	ไม่ใช่ผูป่้วย
ทีมี่เลือดออกง่ายผดิปกติ	ไม่ใช่ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกติ
ของขบวนการหยดุไหลของเลอืด	ไม่เป็นโรคหลอดเลอืด	
สมองแบบมีก้อนเลือด	 (hemorrhagic	 stroke)	
ภายใน	6	เดอืนทีผ่่านมา	ไม่มยีาทีใ่ช้ร่วมเป็น	systemic	
ketoconazole	และไม่มยีาทีใ่ช้ร่วมเป็น	dronedarone	
	 แต่ส�าหรับเกณฑ์ในหัวข้อ	 ผู้ป่วยต้องไม่มี
ระดับ	CrCl	น้อยกว่า	30	ml/min	นั้นมีผู้ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์	 1	 ราย	 และมีผู ้ป ่วยหน่ึงรายท่ีขณะ												
เริ่มใช้	dabigatranได้รบัการวนิจิฉยัเป็น	upper	gastro-										
intestinal	 hemorrhage	 (UGIH)	 ซึ่งขณะน้ัน																			
ได้รบัการรักษาแล้วแต่แผลยังไม่หายจ�านวน	 1	 ราย													
ดังตาราง	ที่	3
	 จากการประเมินขนาดยา	 dabigatran	
etexilate	 ที่ได้รับพบว่ามีผู้ป่วย	 13	 ราย	 (ร้อยละ	
44.83)	 ได้รับขนาดยาเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ	์								
มีผู้ป่วย	11	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	37.93	ที่ได้ขนาดยา
ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์	 โดยจัดเป็นการได้รับยา							
ขนาดสูงเกินไป	 3	 ราย	 (ร้อยละ	 27.27)	 คือ	 ผู้ป่วย			
รายทีห่นึง่	อาย	ุ76	ปี		ค่าCrCl	เท่ากบั	42.31	ml/min	
แต่ได้ยาในขนาดยา	 150	mg	 วันละสองครั้ง	 ผู้ป่วย
รายที่สองมีประวัติเลือดออกในกระเพาะอาหาร										
แต่ได้ยาในขนาดยา	 150	mg	 วันละสองครั้ง	 และ										
ผู้ป่วยรายที่สามเป็นผู้ใหญ่อายุ	 18	 ปีขึ้นไป	 และ														
ค่า	CrCl	 เท่ากบั	28.85	ml/min	แต่ได้ยาในขนาดยา		
110	mg	วันละสองครั้ง	
	 ผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดต�่าเกินไป	 8	 ราย	
(ร้อยละ	72.73)	 	จัดเป็นผู้ป่วยที่การท�างานของไตดี	
และมีอายุไม่เกิน	75	ปี	แต่ได้ยาในขนาดยาที่ต�่ากว่า
ที่แนะน�าคือ	 ได้ขนาดยา	 110	mg	 วันละสองคร้ัง	

จ�านวน	 6	 ราย	 ผู้ป่วยที่การท�างานของไตปานกลาง	
และมีอายุไม่เกิน	75	ปี	แต่ได้ยาในขนาดยาที่ต�่ากว่า
ท่ีแนะน�าคือ	 ได้ขนาดยา	 110	mg	 วันละหนึ่งครั้ง	
จ�านวน	2	ราย		 ท้ังนีม้ผีูป่้วยจ�านวน	5	ราย	 ท่ีไม่มกีาร							

ส่งตรวจค่า	serum	creatinine	(Scr)		ดงัตารางท่ี	4

ตารางที่ 3 ลักษณะของผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามใช้ใน
การได้รับยา	dabigatran	etexilate

ลักษณะของผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามใช้       
ในการได้รับยา 

dabigatran  etexilate

เป็นไปตามเกณฑ์
ใช่

จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

ไม่ใช่
จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

ไม่มปีระวตัแิพ้ยา	dabigatran	etexilate	
หรือส่วนประกอบอื่นๆ	ของตัวยา

29	(100) 	 0	(0)

ไม่มรีะดบั	CrCl<	30	ml/min	(ภาวะทีม่ี	
การท�างานของไตผดิปกตใินระดบัรนุแรง)

28	(96.55) 	 1	(3.45)

ไม่มีประวัติผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม	
(pat ients	 after	 heart	 valve																
replacement)

29	(100) 	 0(0)

ไม่ใช่ผู ้ป่วยที่มีเลือดออกง่ายผิดปกติ	
(bleeding	diathesis)

29	(100) 	 0(0)

ไม่ใช่ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของขบวน	
การหยดุการไหลของเลอืด	(hemostasis)

29	(100) 	 0(0)

ไม่มบีาดแผลทีอ่วยัวะไดๆ	ทีเ่สีย่งต่อการ
เกดิเลอืดออกอย่างมนียัส�าคญัทางคลนิกิ

28	(96.55) 	 1	(3.45)

ไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบมีก้อน
เลอืด	 (hemorrhagic	 stroke)	ภายใน	
6	เดือนที่ผ่านมา

29	(100) 	 0	(0)

ไม่มียาที่ใช้ร่วมเป็น	systemic
ketoconazole

29	(100) 	 0	(0)

ไม่มียาที่ใช้ร่วมเป็น		dronedarone 29	(100) 	 0	(0)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 75

ตารางที่  4 ผลการประเมินความเหมาะสม												
ด้านขนาดยาที่ได้รับ  

การประเมินขนาดยาที่ได้รับ
จ�านวนผู้ป่วย 

(คน)

ผูใ้หญ่	(อาย	ุ18-74		ปี	และ	CrCl>	50	ml/min)
	 ◊	รับประทาน	150	mg	วันละสองครั้ง		 	

	 (prevent	stroke	&	systemic	emboli	in	AF)
1

ผูสู้งอาย	ุ	(อายุ	75		ปี	ข้ึนไปและ	CrCl>50	ml/min)
	 ◊	รับประทาน	110	mg	วันละสองครั้ง 3

ผูใ้หญ่	(อาย	ุ18	ปี	ขึน้ไป	และ	CrCl	=	30-50	ml/min)
	 ◊	รับประทาน	110		mg	วันละสองครั้ง 9

ผูป่้วยท่ีได้รบั	potent	P-glycoprotein	 inhibitors		
ร่วมด้วย	(amiodarone,	quinidine,	verapamil)
	 ◊	รับประทาน	150	mg	วันละหนึ่งครั้ง									

	 (prevent	stroke	&	systemic	emboli	in	AF)

0

ผูป่้วยท่ีเคยมีประวตัเิลอืดออกในทางเดนิอาหารมาก่อน
	 ◊	รับประทาน	110	mg	วันละสองครั้ง 0

ผู้ป่วยที่ได้รับยาไม่เป็นไปตามขนาดยาที่ก�าหนด
	 ◊	รบัประทาน	150	mg	วันละสองครัง้	ในผูใ้หญ่		

	 (อาย	ุ18	ปี	ขึน้ไป	และ	CrCl	=	30-50	ml/min)
	 ◊	รบัประทาน	150	mg	วันละสองครัง้	ในผูป่้วย	

	 ที่เคยมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหาร		
	 มาก่อน

	 ◊	รบัประทาน	110	mg	วันละสองครัง้ในผูใ้หญ่		
	 (อายุ	18-74		ปี	และ	CrCl>50	ml/min)

	 ◊	รบัประทาน	110	mg	วันละหนึง่ครัง้ในผูใ้หญ่		
	 (อาย	ุ18	ปี	ขึน้ไป	และ	CrCl	=	30-50	ml/min)

	 ◊	รบัประทาน	110	mg	วันละสองครัง้	ในผูใ้หญ่		
	 (อายุ	18	ปี	ขึ้นไป	และ	CrCl<30	ml/min)

1

1

6

2

1

ผู้ป่วยที่ไม่มีการตรวจติดตาม	Scr 5

   จากการประเมินความเหมาะสมเรื่องการ		
ใช้ยาร่วมกับคู่ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน	 พบว่าไม่มี						
การสั่งใช้	 dabigatran	 etexilate	 ร่วมกับคู่ยาที่มี									
คู่อันตรกิริยาต่อกันที่ท�าให้ต้องหยุดใช้	 dabigatran	
etexilate	หรอืปรบัลดขนาด	dabigatran	etexilate	ลง	
รวมถึงไม่มีการสั่งใช้ยาที่มีผลลดฤทธิ์	 dabigatran	
etexilate	แต่มกีารสัง่ยาทีม่อีนัตรกริยิากบั	dabigatran	
etexilate	ชนดิทีต้่อง	monitor	bleeding	จ�านวน	5	ราย	
โดยเป็นผูป่้วยทีไ่ด้รบั	aspirin	1	ราย	ได้รบั	simvastatin	
2	ราย	ได้รับ	aspirin	ร่วมกับ	simvastatin	1	ราย	
และได้รับ	sertraline	1	ราย	ดังตารางที่	5

ตารางที่ 5 การประเมินยาที่มีอันตรกิริยาร่วมกับ	
dabigatran	etexilate	และการจัดการ	 

การประเมินยาที่มีอันตรกิริยา
ร่วมด้วยและการจัดการ

จ�านวนผู้ป่วย 
(คน)

มียาที่ต้องหยุดใช้	dabigatran		etexilate 0

มียาที่ต้องปรับลดขนาดของ	dabigatran
etexilate

0

มียาที่ไม่ต้องปรับขนาดของ	dabigatran
etexilate	แต่ต้อง	monitor	bleeding
	 ◊	aspirin	
	 ◊	aspirin	ร่วมกับ	simvastatin
	 ◊	simvastatin									
	 ◊	sertraline

1
1
2
1

มยีาทีล่ดฤทธิ	์dabigatran		etexilate 0

 จากการติดตามการเกิดอาการอันไม่พึง	
ประสงค์จากการใช้ยา	โดยมกีารตดิตามจากทะเบียน
ประวัติและจากการสัมภาษณ์	 เพื่อค้นหาการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ยา	ได้แก่	อาการ
ผิดปกติเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ	
อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบทางเดินอาหาร								
การเกิดเลือดออกผิดปกติ	 รวมไปถึงการเสียชีวิต									
ในทุกสาเหตุระหว่างได้รับการสั่งใช้ยา	 ผลการศึกษา
ไม่พบการเกดิอาการไม่พงึประสงค์ในผูป่้วยท้ัง	29	ราย	
ที่ใช้ยา	dabigatran	etexilate	ในช่วงเวลาที่ศึกษา
	 ทั้ งนี้ จากการติดตามทะเบียนประวัต	ิ											
ย้อนหลัง	 พบว่ามีผู้ป่วย	 1	 ราย	 ที่เคยมีประวัติเกิด	
hematuria	ในขณะที่ได้รับการสั่งใช้ยา	dabigatran	
etexilate	เมือ่หนึง่ปีก่อนการศึกษานี	้โดยแพทย์สงสยั
เรื่องการมีนิ่วในไตร่วมด้วย	 แต่ในการเริ่มใช้ยา													
ในครัง้ปัจจบุนั	พบว่าผูป่้วยได้รบัการสัง่ใช้ยาในขนาด
ท่ีปรบัให้เข้ากบัความเสีย่งเรือ่งสงูอายแุละการท�างาน
ของไตท่ีลดลงแล้ว	 คือ	 ได้รับยาในขนาด	 110	mg								
รับประทานวันละสองครั้ง	 และภายหลังการใช้ยา							
ต่อเนื่องไป	150	วัน	ไม่พบการเกิด	bleeding	ใดๆ
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 สรุปและอภิปรายผล

	 จากการประเมินการใช้ยา	 dabigatran	
etexilate	ในผูป่้วย	atrial	fibrillation	จ�านวน	29	ราย	
อายุเฉลี่ย	72	ปี	เป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วน
ใกล้เคยีงกัน	เมือ่พจิารณาถงึช่วงอายทุีเ่กดิความเสีย่ง
ต่อการเกิดเลือดออก	 (bleeding)	 คืออายุมากกว่า
หรือเท่ากับ	75	ปี	พบว่ามี	9	ราย	(ร้อยละ	31.03)	ใน
จ�านวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	 80	 ปี	 จ�านวน									
5	ราย	(ร้อยละ	17.24)	และเป็นผูป่้วยทีอ่ายนุ้อยกว่า	
75	ปีจ�านวน	20	ราย	(ร้อยละ	68.97)	
	 มีผู้ป่วย	 24	 ราย	 (ร้อยละ	 82.76)	 ที่ได้											
รับการส่งตรวจประเมินการท�างานของไตในระหว่าง					
การสัง่ใช้ยาโดยการส่งตรวจค่า	Scr	แต่มผีูป่้วยจ�านวน	
5	ราย	(ร้อยละ	17.24)	ทีไ่ม่ได้รบัการส่งตรวจประเมนิ	
ท�าให้ไม่ทราบการท�างานของไตที่แท้จริงของผู้ป่วย	
รวมถึงขนาดยาที่ถูกต้องที่ผู้ป่วยควรได้รับ	 ซึ่งการส่ง
ตรวจค่า	 Scr	 เพื่อประเมินการท�างานของไตม	ี									
ความส�าคัญต่อขนาดยาของผู ้ป่วย	 ผู ้ป่วยทุกราย							
ควรที่จะได้รับการตรวจ	Scr	ก่อนได้รับ	dabigatran	
etexilate	เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
	 ด้านการแบ่งกลุ ่มผู ้ป ่วยตามความเสี่ยง									
ในการเกดิ	stroke	และ	thromboembolism	โดยใช้	
CHADS

2
	score	พบว่ามีผู้ป่วยจ�านวน	4	ราย	ที่ได้	0	

คะแนน	 ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความเสี่ยงน้อย	 อาจได้รับ
การรกัษาโดย	aspirin	75-325	mg	หรือไม่ได้รบัยาใดๆ	
เพือ่ป้องกนัการเกิด	stroke	และ	thromboembolism	
การได้รับ	 dabigatran	 etexilate	 อาจถือเป็น											
unnecessary	 therapy	 ก็เป็นได้	 แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อประเมินโดย	 CHA

2
DS

2
-VAS	 score	 จะพบว่า								

ผู้ป่วยทั้ง	 4	 ราย	 มีคะแนนเท่ากับ	 2	 ซึ่งแปลผลว่า											
มคีวามเสีย่งในการเกดิ	stroke	และ	thromboembolism	
ดังนั้นในการประเมินการใช้ยาครั้งต่อไป	 ควรน�า	
CHA

2
DS

2
-VAS	 score	 เข้ามาประเมินความเสี่ยง								

ของผู้ป่วย	เนื่องจาก	CHA
2
DS

2
-VAS	score	สามารถ

แบ่งกลุ่มผู้ป่วย	low	risk	หรือ	high	risk	ได้แม่นย�า
กว่าการใช้	CHADS

2
	score

	 เมื่อย้อนพิจารณาประวัติผู ้ป ่วยท่ีได้รับ								
การประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด	 stroke	 และ	
embolism	 แต่ไม่เคยได้รับ	 anticoagulant	 drug		
ตัวอื่นมาก่อนการได้รับ	 dabigatran	 etexilate											
ในครั้งนี้	 จ�านวน	9	 ราย	 (ร้อยละ	31.03)	การใช้ยา	
dabigatran	etexilate	จึงเป็นอีกทางเลือกในการใช้
เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน										
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่เคยได้รับ	 anticoagulant		
ตัวอื่นมาก่อนที่จะได้รับ	 dabigatran	 etexilate													
มีจ�านวน	 20	 ราย	 จ�าแนกเป็นผู้ท่ีเคยใช้	 warfarin	
จ�านวน	 12	 ราย	 เคยใช้	 low	molecular	weight	
heparin	1	ราย	เคยใช้	conventional	heparin	7	ราย	
ส�าหรับเหตุผลที่มีการเปลี่ยนยา	 anticoagulant									
ตัวอื่น	 เป็น	 dabigatran	 etexilate	 เนื่องจาก														
ไม่สามารถควบคุมระดับ	 INR	 ให้อยู ่ในเป้าหมาย										
ได้จ�านวน	 6	 ราย	 ผู้ป่วยไม่สามารถใช้	 warfarin													
ได้เนื่องจากเกิดอันตรกิริยากับยาที่ต้องใช้ประจ�า										
2	ราย	ผูป่้วยเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากยา	warfarin	1	
ราย	ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ยา	warfarin	5	ราย	ดังนั้น
การใช้ยา	dabigatran	etexilate	จงึเป็นอกีทางเลอืก
ในการใช้เป ็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด													
รับประทานในผู้ป่วยกลุ่มนี้เช่นกัน
	 ส�าหรับการประเมนิความเหมาะสมด้านการ
ไม่มีข้อห้ามใช้ยา	 พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ครบทุกข้อ	
จ�านวน	27	ราย	(ร้อยละ	93.10)	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
2	 ราย	 (ร้อยละ	 6.90)	 โดยผู้ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เนื่องจาก	มี	CrCl	เท่ากับ	28.8	ml/min1	จ�านวน	1	
ราย	และมีเลือดออกในทางเดินอาหารอีก	1	ราย	
	 การประเมินความเหมาะสมด้านขนาดยา									
ที่ได้รับ	 พบว่ามีผู้ที่ได้ขนาดยาเหมาะสม	 13	 ราย													
(ร้อยละ	44.83)	โดยมีผู้ป่วย	11	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	
37.93	 ท่ีได้ขนาดยาไม่เหมาะสมตามเกณฑ์	 โดย								
การใช้ยาท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์	 จัดเป็นการได้รับยา
ขนาดสูงเกินไป	 3	 ราย	 (ร้อยละ	 27.27)	 ได้รับยา												
ในขนาดต�่าเกินไป	8	ราย	(ร้อยละ	72.73)



งานวิจัย

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 77

	 เมือ่พจิารณาเรือ่งการได้รบัยาทีมี่อนัตรกริยิา	
ร่วมกับ	 dabigatran	 etexilate	 และการจัดการ										
พบว่าไม่มีการสั่งใช้	dabigatran	etexilate	ร่วมกับ
คู ่ยาที่มีคู ่อันตรกิริยาต่อกันที่ท�าให้ต ้องหยุดใช ้														
dabigatran	etexilate	หรือปรับขนาด	dabigatran	
etexilate	 ลง	 หรือยาที่ลดฤทธิ์ 	 dabigatran																
etexilate	แต่พบผูป่้วยมคีูย่าอนัตรกริยิากบั	dabigatran	
etexilate	โดยต้อง	monitor	bleeding	จ�านวน	5	ราย	
ซึ่งมีการติดตามเหมาะสมทุกราย	
	 ทั้งน้ีจากการติดตามการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ภายหลังการใช้ยา	 ได้แก่	 อาการผิดปกติ						
เกีย่วกบัระบบไหลเวยีนโลหติและหวัใจ	อาการผดิปกต	ิ
ที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร	 การเกิดเลือดออก
ผิดปกติ	 รวมไปถึงการเสียชีวิต	 ผลการศึกษาไม่พบ	
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยทั้ง	 29	 ราย												
ที่ใช้ยา	dabigatran	etexilate	ในช่วงเวลาที่ศึกษา	
	 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
การสั่งใช้ยา	 dabigatran	 etexilate	 เพ่ือป้องกัน								
การเกิด	 stroke,	 systemic	 embolism	 และลด									
การเสียชีวิตจากความผิดปกติของหลอดเลือดในผู้
ป่วยท่ีมภีาวะ	atrial	fibrillation	ทีม่แีนวโน้มสัง่ใช้ยา
ในขนาด	110	mg	วันละสองครั้ง	แม้แต่ในผู้ป่วยอายุ
ไม่ถึง	75	ปี	ที่มีการท�างานของไตปกติ	ซึ่งเป็นขนาด
ยาที่ต�่ากว่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	 แต่เป็นขนาดยา					
ท่ีใช้ในการศึกษา	 RE-LY®	 ซึ่งเป็นการศึกษาหลัก													
ทีใ่ช้อ้างอิงในการขึน้ทะเบยีนยา	dabigatran	etexilate	
ในข้อบ่งใช ้เดียวกันโดยองค์การอาหารและยา													
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	
	 การศกึษา	RE-LY®	แสดงผลของยา	dabigatran	
etexilate	 ขนาด	 110	mg	 ว่าสามารถลดการเกิด	
stroke	 หรือ	 systemic	 embolism	 ได้ไม่ด้อยกว่า
การใช้ยา	warfarin	(INR	2-3)	(relative	risk	0.91;	
95%CI	,	0.74	to	1.11;	P<0.001	for	noninferiority)	
ในขณะที่การเกิด	major	 bleeding	 ต�่ากว่าอย่าง											
มีนัยส�าคัญ	 (3.36%	 ต่อปี	 ในผู้ป่วยที่ใช้	 warfarin	
เปรียบเทียบกับ	 2.71%	 ในผู้ป่วยที่ใช้	 dabigatran	
110	mg	 วนัละสองครัง้	 ;	 P=0.003)	 และการใช้ยา	

dabigatran	 etexilate	 150	mg	 วันละสองครั้ง								
แสดงผลลดการเกิด	stroke	หรอื	systemic	embolism	
ได้ดีกว่าการใช้ยา	warfarin	(INR	2-3)	(relative	risk	
0.66;	 95%CI	 ,	 0.53	 to	 0.82;	 P<0.001	 for															
superiority)	 แต่เกิด	major	 bleeding	 ไม่ต่างกัน		
เมื่อท�าการติดตามผู ้ป ่วยไปอีกประมาณ	 2.3	 ป	ี							
(RELY-ABLE	trial)(14)	ผลการศกึษายงัแสดงถึงการเกิด	
major	 bleeding	 ท่ีสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญของ								
dabigatran	etexilate	150	mg	วันละสองครั้ง	แต่
อัตราการเกิด	 stroke	 และการเสียชีวิต	 ไม่แตกต่าง
เมื่อเทียบกับการใช้	 dabigatran	 etexilate	 ขนาด	
110	mg	วันละสองครั้ง	
	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	 อาจเป็นเหตุผล
ให้มีการเลือกสั่งใช้ยาในขนาดต�่า	 คือ	 110	 mg														
วันละสองครั้ง	 ท่ีมีรายงานว่าเป็นขนาดยาที่เกิด										
major	 bleeding	 น้อยกว่า	 แต่ให้ผลการรักษา														
ที่ไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยา	warfarin
	 ท้ังนี้ในการศึกษานี้ไม่พบการเกิดอาการ								
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจเนื่องจากกลุ่มผู้ป่วย
ที่ท�าการศึกษามีอายุเฉลี่ยเพียง	72	ปี	ซึ่งต�่ากว่าอายุ
เฉลีย่ของผูป่้วยท่ีได้ใช้ยาและเกดิอาการไม่พงึประสงค์	
hemorrhagic	 stroke	 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา												
ทีม่อีายเุฉลีย่เท่ากบั	80	ปี	ประกอบกบัผูป่้วยส่วนใหญ่
ได้รบัยาทีป่รบัขนาดให้เหมาะสมกบัภาวะการท�างาน
ของไตหรือบางรายได้ยาในขนาดต�า่กว่าขนาดทีไ่ด้รบั
การข้ึนทะเบียน	จงึส่งผลให้ไม่พบอาการไม่พงึประสงค์	
ภายหลงัการใช้ยาดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น	ทัง้นีก้ารศกึษา
เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้ยาในระยะยาว

เป็นเรื่องที่ควรพิจารณา

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

 การวจิยัในครัง้นี	้แสดงผลถงึความปลอดภยั
ในการใช้ยา	 dabigatran	 etexilate	 ในผู้ป่วยอายุ							
ไม่เกิน	75	ปี	และไม่มีข้อห้ามใช้ยา	ณ	โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย	และยงัแสดงถงึแนวโน้ม
การสัง่ขนาดการรกัษาด้วยยา	dabigatran	etexilate	
ในขนาดต�า่กว่าทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน	คอื	ขนาด	110	
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มิลลิกรัม	 รับประทานวันละสองครั้ง	 อย่างไรก็ตาม	
การศึกษาวิจัยทางคลินิกในประชากรกลุ่มใหญ่	 และ
ติดตามผลการรักษาเป็นระยะเวลานานเพ่ือพิสูจน์
ประสิทธิภาพของขนาดการใช้ยาที่ต�่ากว่าท่ีได้รับ							
การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งจ�าเป็น	 ทั้งน้ี	 เพ่ือประโยชน	์						
ในการพิจารณาขนาดการรกัษาของยาทีม่ปีระสทิธภิาพ	
และเหมาะสมในคนไทยต่อไป	
	 อีกทั้ง	 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรม		
ความร่วมมือในการใช้ยา	 dabigatran	 etexilate						
เพือ่ปอ้งกนั	การเกิด	stroke	,	systemic	embolism	
และการลดการเสียชีวิตจากความผิดปกติของหลอด
เลอืดในผู้ป่วยทีม่ภีาวะ	atrial	fibrillation	เปรยีบเทยีบ	
กบัการใช้ยาต้านการแขง็ตัวของเลอืดชนิดรับประทาน	
warfarin	และ	ชนดิฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	low	molecular	
weight	 heparin	 ของผู้ป่วยคนไทย	 เพื่อประกอบ					
การพจิารณาความคุม้ค่า	และสมเหตุสมผลของการใช้ยา	

ต้านการแข็งตัวของเลือดในประเทศไทย
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 บทน�า 

	 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	
จากการศึกษาระบาดวิทยาของประชากรไทย	พบว่า
ผูท้ีอ่ายเุกนิ	60	ปี	และอาศยัอยูช่านกรงุเทพมหานคร	
มคีวามชกุของโรคน้ีสงูถงึร้อยละ	34.5	ปัจจัยเสีย่งอืน่ๆ	
ที่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม	 เช่น	 อายุที่สูงขึ้น	
ความอ้วน	ซึง่จะท�าให้ข้อเข่ารบัน�า้หนกัมากขึน้	การใช้
งานข้อเข่าที่มากเกินไปท�าให้แนวเข่าโก่งงอกว่าปกต	ิ						
การได้รับบาดเจบ็ของข้อ	พนัธกุรรม	การเล่นกฬีาหรอื
การออกก�าลงัทีม่กีารกระแทกทีรุ่นแรงและซ�า้ทีข้่อ(1-3)

	 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเส่ือมของข้อเข่า	ต�าแหน่งทีม่กีารเปลีย่นแปลง	
อย่างชัดเจน	คอื	กระดกูอ่อนผวิข้อ	(articular	cartilage)	
ในข้อชนิดที่มีเยื่อบุ	 (diarthrodial	 joint)	 โดยจะม	ี
การท�าลายกระดูกอ่อนผิวข้อเกิดขึ้นอย่างช้าๆ	 และ
ต่อเนือ่ง	เกดิการเปล่ียนแปลงทางชวีเคม	ีชวีกลศาสตร์	
และโครงสร้างของกระดูกอ่อนผิวข้อ	 รวมถึงกระดูก
บรเิวณใกล้เคียง	เช่น	ขอบกระดกูในข้อ	(subchondral	
bone)	 หนาตัวขึ้น	 และมีการเปลี่ยนแปลงของน�้า
ไขข้อท�าให้คุณสมบัติการหล่อลื่นลดลง	 ซึ่งการรักษา
ในปัจจุบันสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาบรรเทา
อาการปวด	 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ	 และการรักษาโดย	
ไม่ใช้ยา	เช่น	การลดน�า้หนกั	กายบรหิารบ�าบดั	การฟ้ืนฟู	

สมรรถภาพข้อเข่า	รวมถึงการฝังเข็ม	เป็นต้น(1-3)

 การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม

	 โรคข้อเข่าเสื่อมท�าให้ผู ้ป่วยเกิดอาการได	้
หลายรปูแบบ	ท้ังมอีาการปวดแบบตือ้ๆ	ท่ัวๆ	ไปบรเิวณ
ข้อ	ระบุต�าแหน่งไม่ได้ชัดเจน	ข้อฝืดตึงและมีเสียงดัง
กรอบแกรบในข้อเข่าขณะเคลือ่นไหวทีม่กัพบได้บ่อย
ในช่วงเช้า	แต่มกัไม่นานเกนิกว่า	30	นาท	ีข้อบวมและ
ผดิรูปอาจมลีกัษณะข้อเข่าโก่งหรือข้อเข่าฉิง่ซึง่เกดิจาก	
กระดูกที่งอกโปนบริเวณข้อ	ผู้ป่วยจะปวดเรื้อรังและ
ปวดมากขึ้นเมื่อใช้งานหรือลงน�้าหนักบนข้อนั้นๆ										
มคีวามล�าบากในการเคล่ือนไหว	นัง่	ลกุ	เดนิ	หรอืข้ึนลง	
บันได	 อาการจะทุเลาลงเมื่อพักการใช้งาน	 แต่กรณี
โรครุนแรงอาจปวดตลอดเวลา(2-4)

	 การวนิจิฉยัโรคข้อเข่าเสือ่มให้ชดัเจนจงึใช้เกณฑ์	
ของ	America	college	of	Rheumatology	classi-	
fication	criteria	for	osteoarthritis	of	the	knee	โดยใช้	
traditional	format	ของอาการปวด		ข้อเข่าและภาพรงัส	ี
พบปุ่มกระดกูงอก	(osteophytes)	ประกอบกับมปัีจจยั	
อย่างน้อย	1	ใน	3	ประการ	ดงันี	้อายมุากกว่า	50	 ปี	
ระยะเวลาที่ข้อฝืดตึงช่วงเช้าน้อยกว่า	 30	นาท	ีและ							
มเีสยีงกรอบแกรบ	(crepitus)	เม่ือเคลือ่นไหว(2,	3)

 การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม(2-6) 

 1. การรักษาโดยใช้ยาบรรเทาอาการปวด 
เช่น	 พาราเซตามอล	 (paracetamol)	 ทรามาดอล									
(tramadol)	 กลุม่ยาต้านการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตยีรอยด์	
(non-steroidal	anti-Inflammatory	drugs,	NSAIDs)	

1 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
2  คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศุภชัย จังคศิริ 1, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2

การฝังเข็ม (acupuncture) ทางเลือกเสริมส�าหรับการรักษา

อาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis of knee)
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ทั้งชนิดรับประทานและยาทาภายนอก	 และยาฉีด						
เข้าข้อกลุ ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์	 (intraarticular								
corticosteroid	injections)

 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

 3. การรักษาโดยไม่ใช้ยา	เช่น	การให้ความรู้
เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม	 การลดน�้าหนัก	 การฟื ้นฟู
สมรรถภาพข้อเข่า	กายบรหิารบ�าบดัแบบ	low	impact	
aerobic	exercise	เช่น	การเดนิและการฝังเขม็	เป็นต้น

การฝังเข็ม (acupuncture) รักษาอาการ     
ข้อเข่าเสื่อมได้อย่างไร(1, 7) 

การฝังเข็มจัดเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ทางเลือกหน่ึงที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า	 2,500	 ปี		
โดยทฤษฏีอธิบายว่าอาการปวดเข่าเกิดจากมีการอุด
กล้ันของพลังลมปราณ	การฝังเขม็จะช่วยแก้ไขการอดุ
กลั้นและท�าให้ลมปราณหมุนเวียนได้ดีขึ้น	 และช่วย
ปรับสมดุลร่างกาย

ทฤษฎีแพทย์แผนปัจจุบันพบว่าการฝังเข็ม
สามารถลดอาการปวดได้โดยผ่านกลไกการกระตุ้น	
ระบบประตูควบคุมความเจ็บปวด	 (gate	 control	
system)	 หรือกระตุ ้นการหลั่งสารเคมีในสมอง							
(neurochemicals)	 ในระบบประสาทส่วนกลาง						
การฝังเข็มจะท�าให้มีการส่งกระแสประสาทไปสู ่
ไขสันหลงัและสมอง	เกดิการหลัง่สารสือ่ประสาท	เช่น	
endorphin	และ	monoamines	ท�าให้ระงับความ
เจ็บปวดได้

Osteoarthr it is	 Research	 Society																
International	 (OARSI)	 2014	 และ	 American							
College	of	Rheumatology	(ACR)		2012	รวมทั้ง
แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคข ้อเข ่าเสื่อม											
พ.ศ.	 2554	 ได ้แนะน�าการรักษาแบบไม่ใช ้ยา																
โดยสามารถเลือกใช้การฝังเข็มในการรักษาผู้ป่วย							
โรคเข่าเสื่อมได้	 ซึ่ง	 ACR	 2012	 แนะน�าให้ใช้เมื่อ												
ผู้ป่วยมีอาการปวดเร้ือรังระดับปานกลางถึงรุนแรง
และต้องได้รับการผ่าตัด	แต่แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดได้	
เช่น	 ผู ้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดหรือผู ้ป่วยมีข้อห้าม												
ในการผ่าตัด

การศึกษาทางคลินิกของผลการฝังเข็ม       
กับการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม 

การศึกษาแบบวิธีวิเคราะห์อภิมาน	(meta-
analysis)	ของ	Manyanga	Taru	และคณะ	ในการลด	
ความปวดเมื่อประเมินจาก	ระดับความปวด	(visual	
analogue	scale,	VAS)	(คะแนนเต็ม	10)	ในผู้ปวย
โรคข้อเสื่อมจ�านวน	1,699	คน	แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ
การรักษาด้วยการฝังเข็มเปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบั
การฝังเข็มหลอก	 หรือรักษาแบบปกติด้วยยาและ						
การออกก�าลังกาย	หรือไม่ได้รับการรักษาใดๆ	พบว่า	
คะแนนกลุ่มที่ฝังเข็มมีระดับความเจ็บปวดน้อยกว่า
กลุ่มอื่น	0.29	คะแนน	(MD	-0.29,	95%	Cl	-0.55	to	
-0.02)	เมือ่ท�า	subgroup	analysis	พบว่าการฝังเข็ม
ทีต่่อเนือ่งนานกว่า	4	สปัดาห์	จะมรีะดบัความเจบ็ปวด
น้อยกว่ากลุ่มที่ฝังเข็มน้อยกว่า	4	สัปดาห์	เป็น	0.38	
คะแนน	(MD	-0.38,	95%	Cl	-0.69	to	-0.06)	แสดงว่า										
การฝังเข็มสามารถลดความปวดได้และควรได้รับ						
การรักษาเป็นเวลาอย่างน้อย	4	สัปดาห์(8) 

Scharf	HP	และคณะ	ประเมนิอาการของผูป่้วย	
โรคข้อเข่าเสื่อม	 1,007	 คน	 แบบสุ่มกลุ่มควบคมุ								
อย่างเป็นระบบ	 (randomized	 controlled	 trial)											
ด้วย	Western	Ontario	and	McMaster	Universities	
Osteoarthritis	 Index	(WOMAC	score)	แบ่งเป็น	
3	กลุ่มคือ	กลุ่มที่	1	ได้รับการฝังเข็มร่วมกับกายภาพ	
บ�าบัดและยา	 diclofenac	 150	 มิลลิกรัมต่อวัน								
กลุม่ที	่2	ได้รบัการฝังเขม็หลอกร่วมกบักายภาพบ�าบัด
และยา	diclofenac	150	มิลลิกรัมต่อวัน	กลุ่มที่	 3								
ได้รับการกายภาพบ�าบัดร่วมกับยา	diclofenac	150	
มิลลิกรัมต่อวัน	หรือ	rofecoxib	25	มิลลิกรัมต่อวัน	
โดยดู	 success	 rates	 (WOMAC	 score	 ที่ดีข้ึน									
อย่างน้อย	 36%)	 ในสัปดาห์ที่	 26	 ของแต่ละกลุ่ม								
พบว่า	 success	 rates	 ของกลุ่มท่ี	 1	 คือ	 53.1%,							
กลุ่มที่	2	คือ	51.0%	กลุ่มที่	3	คือ	29.1%	และพบว่า
กลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมกับกายภาพบ�าบัดและ							
รับประทานยา	 dicrofenac	 สามารถลด	WOMAC	
score	 ได้มากกว่ากลุ่มท่ีได้เฉพาะการท�ากายภาพ	
บ�าบดัและได้รบัยา	dicrofenac	1.1	คะแนน	(MD	-1.1,	
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95%	Cl	-1.5	to	-0.8)	แสดงให้เหน็ว่าการฝังเข็มร่วมกบั	
การท�ากายภาพบ�าบัดและรับประทานยาต้านการอกัเสบ	
สามารถท�าให้อาการของผูป่้วยโรคข้อเข่าเสือ่มดขีึน้(9)

Mavrommatis	 CI	 และคณะ	 ประเมิน
ประสิทธิภาพการฝังเข็มเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง
เน่ืองจากข้อเข่าเส่ือมของผูป่้วย	120	คน	ในการทดลอง	
แบบสุม่กลุ่มควบคมุอย่างเป็นระบบ	โดยใช้	WOMAC	
scroce	 และ	 VAS	 ประเมิน	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ										
กลุ่มที	่ 1	 ได้รบัการฝังเขม็	 ร่วมกับ	 etoricoxib	 60	
มิลลิกรัมต่อวัน	กลุ่ม	2	ได้รับการฝังเข็มหลอกร่วมกับ	
etoricoxib	 60	 มิลลิกรัมต่อวัน	 และกลุ่ม	 3	 ได้รับ	
etoricoxib	 60	 มิลลิกรัมต่อวัน	 เป็นเวลา	8	สปัดาห์								
พบว่า	WOMAC	 scroce	 และ	 VAS	 ของกลุ่มที่	 1									
แตกต่างจากทั้งกลุ่ม	 2	 และกลุ่ม	 3	อย่างมนียัส�าคญ
ทางสถติ	ิ (P<0.0005)	 ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	 การฝังเข็ม							
ร่วมกับรับประทานยา	 etoricoxib	 สามารถท�าให	้
อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ														
ทางสถติแิละมปีระสิทธภิาพดีว่าการฝังเขม็หลอกหรอื																										
การรับประทานยาเพียงอย่างเดียว(10)

การเลือกใช้การฝังเข็มส�าหรับเป็นทางเลือก
เสริมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 

การเลอืกเสรมิการรกัษาระงับอาการปวดในผูป่้วย	
โรคข้อเข่าเสือ่มด้วยการฝังเขม็ควรพจิารณาดังน้ี	กรณี
ผู้ป่วยอาการยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องพิจารณารับการ
รักษาโดยการผ่าตัด	 สามารถเลือกใช้การฝังเข็ม									
ร่วมกับการรับประทานยา	หรือการรกัษาแบบประคับ
ประคองโดยไม่ใช้ยา	เช่น	การลดน�า้หนกัตวั	การบรหิาร	
กล้ามเนื้อรอบข้อเข่า	เป็นต้น(1,	5)

ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องได้รับการ
ผ่าตดั	แพทย์ไม่สามารถให้การรกัษาด้วยการผ่าตดัได้	
เช่น	 ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด	 ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพ					
ทีเ่ป็นอปุสรรคหรอืข้อห้ามในการผ่าตัด	ซึง่กรณีเหล่านี	้
อาจใช้การฝังเข็มร่วมรักษา	 (adjunctive	 therapy)	
เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม(1,	5)

ปัจจุบันยังไม่มีระยะเวลาท่ีแน่ชัด	 ข้ึนอยู่กับ
อาการผู ้ป่วยและการพิจารณาของแพทย์ฝังเข็ม									
โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมารับการรักษาด้วยการฝังเข็ม						
ประมาน	1-2	ครั้ง	 ต่อสัปดาห์	 จุดที่ใช้ในการฝังเข็ม
รกัษาโรคเข่ามเีสือ่มด้วยกนัประมาน	 6	 ต�าแหน่ง	 ซึง่								
การเลอืกจดุฝังเขม็ขึน้อยูก่บัอาการของผูป่้วยและการ
ประเมินของแพทย์ผู้ท�าการรักษา(1,	 5)	 การประเมิน
ความคาดหวังของผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและ							
ได้รบัการรกัษาเสรมิด้วยการฝังเข็มนานกว่า	 8	สปัดาห์	
พบว่าเริม่ท่ีมัน่ใจว่าอาการดข้ึีนจากการฝังเขม็มมีากกว่า	
ผูป่้วยทีย่งัไม่แน่ใจ	(OR	1.67,	95%	CI	1.20-2.32)	(11)

ค่าใช้จ่ายของวธิกีารรกัษาก็เป็นอกีปัจจยัทีใ่ช้ประกอบ
การพจิารณา	ดงัตวัอย่างอตัรา	ค่าใช้จ่ายในการฝังเข็ม	
และยาต่าง	ๆ	ดังนี้

การรักษา วิธีการรักษา
ราคาการ
รักษา/
สัปดาห์

การฝังเข็ม ฝังเข็มประมาน	1-2	ครั้ง								
ต่อสัปดาห์

200-400	บาท*

paracetamol รับประทานครั้งละ	500	
มิลลิกรัม	ทุก	6	ชั่วโมง

6	บาท**

dicrofenac	
sodium

รับประทานครั้งละ	50	
มิลลิกรัม	วันละ	2-3ครั้ง

4	บาท**

naproxen รับประทานครั้งละ	250-500	
มิลลิกรัม	วันละ	2	ครั้ง

17	บาท**

ibuprofen รับประทานครั้งละ	400-600	
มิลลิกรัม	วันละ	3	ครั้ง

5	บาท**

meloxicam รับประทานครั้งละ	7.5-15	
มิลลิกรัม	วันละครั้ง

56	บาท***

sulindac รับประทานครั้งละ	150-200	
มิลลิกรัม	วันละ	2	ครั้ง

126	บาท***

celecoxib รับประทานครั้งละ	200	
มิลลิกรัม	วันละครั้ง

184	บาท***

etoricoxib รับประทานครั้งละ	60	
มิลลิกรัม	วันละครั้ง

294	บาท***

tramadol รับประทานครั้งละ	50	
มิลลิกรัม	วันละ	3-4	ครั้ง

16	บาท**

*-ราคาการฝังเขม็ต่อสปัดาห์ โดยคดิจากการฝังเขม็ 1 ครัง้/สปัดาห์ ข้อมลู
ราคาจากรพ.เวชศาตร์เขตร้อนและรพ.พระมงกุฎ

**-ราคายารวมในการรักษาต่อสัปดาห์ โดยคิดจากขนาดยาในการรักษา
ต�่าสุด ข้อมูลราคาจากระบบยาแห่งชาติ ราคากลางของยา พศ. 2557

***-ราคายารวมในการรักษาต่อสัปดาห์ข้อมูลราคาจาก http://www.
smartdrugprice.com (accessed July 24, 2015)



บทความทางวิชาการ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.382

 ข้อห้ามและข้อควรระวังของการฝังเข็ม(8, 12) 

การฝังเขม็เพือ่เสริมการรักษาระงับอาการปวด	
ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมควรหลีกเลี่ยงการฝังเข็ม								
ในหญงิตัง้ครรภ์	และระมดัระวงัเป็นพเิศษในการฝังเขม็	
กบัผูป่้วยทีม่ภีาวะเลือดออกง่าย	เช่น	ผูป่้วยฮโีมฟิลเลีย	
ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด	เป็นต้น	
	 การเตรียมตัวก่อนไปฝังเข็มเพื่อรักษาโรค								
ข้อเข่า	เสือ่ม	ผูป่้วยควรพกัผ่อนให้เพยีงพอ	สวมใส่เสือ้ผ้า 
ทีไ่ม่รดัแน่นเกนิไปเพือ่สะดวกในการฝังเขม็	เตรยีมใจ	
ให้สงบในการรักษาเพื่อลดการสั่นและการเกร็งของ
กล้ามเน้ือขณะฝังเข็ม	 อาจพบการเป็นลม	 ง่วงนอน	
หลังการฝังเขม็	อาจมอีาการเจบ็หรอืบวมหรอืเกดิเลอืด 
ออกบริเวณที่ฝังเข็ม

 สรุป 

การฝังเข็มสามารถพิจารณาเป็นทางเลอืกเสริม	
ในการรกัษาโรคข้อเข่าเสือ่ม	ร่วมกบัการรกัษาแบบใช้ยา	
หรอืร่วมกบัการรกัษาแบบประคับประคองโดยไม่ใช้ยา	
เช่น	การลดน�้าหนักตัว	กายบริหาร	เป็นต้น	เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบว่าสามารถบรรเทาอาการปวดและ
ท�าให้อาการของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้น	 สามารถ
พิจารณาใช้ได้ในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสื่อมที่มีอาการ	
ยังไม่รุนแรง	 หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นผ่าตัด	 แต่ไม	่					
สามารถผ่าตดัได้ โดยหลกีเลีย่งการฝังเขม็ในหญงิต้ังครรภ์	
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการฝังเข็มกับผู้ป่วยที่มีภาวะ
เลือดออกง่าย	เช่น	ผู้ป่วยฮีโมฟิลเลีย	ผู้ป่วยที่ได้รับยา
ต้านการแข็งตัวของเลือด	เป็นต้น
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 83

 Acute	 generalized	 exanthematous	
pustulosis	(AGEP)	เป็นหน่ึงในผืน่ผวิหนังชนิดรนุแรง
เช่นเดียวกับ	Stevens-Johnson	syndrome	(SJS),	
toxic	epidermal	necrolysis	(TEN),	drug	rash	with 
eosinophilia	and	systemic	syndrome	(DRESS)	
และ	drug	induced	hypersensitivity	syndrome	
(DIHS)(1)	 ผื่น	 AGEP	 เป็นผื่นผิวหนังที่พบไม่บ่อย											
ในต่างประเทศมรีายงานอบัุติการณ์	1-5	ราย	ต่อผูป่้วย	
หนึ่งล้านรายต่อปี(2)	 ส�าหรับประเทศไทยมีรายงาน
อุบัติการณ์	 2.34	 ราย	 ต่อผู้ป่วยหนึ่งล้านรายต่อปี(3)	

อาการของผืน่ชนดินีม้ลีกัษณะเด่นชดัเจน	 คือ	 อาการ						
ผืน่เกิดขึน้อย่างรวดเรว็หลงัได้รบัยาทีส่งสยั	 โดยมกัมี					
ไข้สงูมากกว่า	 38	 องศาเซลเซียส	 ร่วมกับอาการคัน	
หรืออาการผื่นแดง	บวม	ปวดแสบปวดร้อน	ต่อมาจะ
มตีุม่หนอง	(nonfollicular	sterile	pustules)	ขนาด
เล็กกว่า	 5	 มิลลิเมตรจ�านวนมากกระจายอยู่บนผื่น										
บวมแดงทีเ่กดิขึน้มาก่อน	ส่วนใหญ่ตรวจพบ	neutrophil	
เพิ่มขึ้นมากกว่า	7,000	cells/mm3(2-7)	และ	1	ใน	3	
ของผู้ป่วยจะมีค่า	eosinophil	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	และ
ผู้ป่วยร้อยละ	20	อาจเกิดความผิดปกติของเยื่อบุผิว
อ่อน	(mucous	membrane)	มกัไม่พบความผดิปกติ
ของอวัยวะภายใน	 แต่อาจมีผลท�าให้	 creatinine	
clearance	ลดลง	และม	ีserum	aminotransferase	
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น(4)

สาเหตขุองการเกดิผืน่	AGEP	เกดิได้หลากหลาย	
สาเหตุ	ได้แก่	ยา	เชื้อไวรัส	เชื้อแบคทีเรีย	สารปรอท	

Clindamycin induced acute generalized   
exanthematous pustulosis

ทิพวรรณ  วงเวียน *

*	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา		จ.	ชลบุรี

แสง	ultraviolet	เป็นต้น		โดยสาเหตุที่พบมากที่สุด
ร้อยละ	90	เกิดจากยา(2)	ยาที่พบว่าเป็นสาเหตุส�าคัญ
ของผ่ืน	AGEP	คอื	ยาปฏชีิวนะ(2-7)	ได้แก่	penicillin	V,	
ampicillin,	amoxicillin,	amoxicillin/clavulanic,	
cloxacillin,	cefazolin,	ceftriaxone,	ceftazidime,	
cefotaxime,	piperacillin/tazobactam,	imipenem/
cilastatin,	meropenem,	colistin,	metronidazole	
และ	clindamycin	เป็นต้น	ระยะเวลาการเกิดผืน่หลงั
ได้รับยาอาจแตกต่างกัน	 ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะอาจพบ
ผื่นได้ตั้งแต่วันแรกหลังได้รับยา	 และอาการต่างๆ								
จะดีข้ึนและหายไปภายใน	 15	 วันหลังจากหยุดยา							
ท่ีเป็นสาเหตุ	 ถึงแม้ว่าจะสามารถท�านายการด�าเนิน
ของผื่นได้ดี	 แต่พยาธิสภาพทางผิวหนังท่ีเกิดข้ึน									
อาจท�าให้เกดิอนัตรายทีร่นุแรงถงึแก่ชวิีตได้	มรีายงาน
อัตราการตายสูงถึงร้อยละ	 5	 ซึ่งเป็นผลจากภาวะ	
secondary	 infection	 ในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วย								
ที่เกิดตุ ่มน�้า	 (bullae)(4)	 โดยทั่วไปการวินิจฉัยผื่น	
AGEP	 จะใช้เกณฑ์การพิจารณาของ	 European	
group	 for	 the	 study	 of	 severe	 cutaneous						
adverse	reaction	(EuroSCAR)	ซึง่เป็นเกณฑ์เฉพาะ
ของผื่น	AGEP	ในการวินิจฉัยแยกผื่น	AGEP	ออกจาก
ผืน่รนุแรงชนดิอ่ืน	ได้แก่	SJS,	TEN,	DRESS	และ	DIHS	
โดยจะพิจารณาใน	 3	ประเด็นหลัก	 คือ	 ลักษณะผื่น	
(morphology)	 การด�าเนินของโรค	 (course	 of	
disease)	และการตรวจเนือ่เยือ่	(histology)	ประกอบ
ด้วยค�าถาม	 10	 ข้อ	 ซ่ึงมีคะแนนก�ากับในแต่ละข้อ							
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น�าคะแนนที่ตอบได้มารวมกันแล้วจัดระดับคะแนน
เป็น	4	ระดบั	ดงันี	้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั	0	คะแนน	คอื	
ไม่ใช่	(no),	1-	4	คะแนน	คือ	อาจจะใช่	(possible),	
5-7	คะแนน	คือ	น่าจะใช่	(probable),	8-12	คะแนน	
คอื	ใช่แน่นอน	(definite)(2)

 รายงานผู้ป่วย 

	 ผูป่้วยชายไทย	อาย	ุ38	ปี	อาชพีรบัจ้าง

 อาการส�าคัญ 

 ผูป่้วยมาโรงพยาบาล	เมือ่กลางเดอืนพฤษภาคม		
2557	ด้วยอาการมีไข้สูงหนาวสั่น

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

 1	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	 มีแผลบริเวณ																					
หลังเท้าซ้าย
	 3	 วันก่อน	มอีาการไข้ต�า่ๆ	 รบัประทานอาหาร													
ได้น้อยลง	มีอาการคลื่นไส้	ไม่อาเจียน	
	 1	 วนัก่อน	มอีาการไข้สงูหนาวสัน่	 ผูป่้วยจึงมา												
โรงพยาบาล	แพทย์วนิจิฉยัเป็น	cellulitis	และให้ผูป่้วย						
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทัว่ไปแห่งหนึง่	ขณะรกัษา
ตวัในโรงพยาบาลทัว่ไป	ผูป่้วยได้รับ	empirical	therapy	
เป็น	clindamycin	900	mg	IV	q	8	hr	และ	ceftazidime	
1	gm	IV	q	8	hr	ร่วมด้วย	หลงัจาก	เริม่ยา	2	วนั	ผูป่้วย								
มผีืน่บวมแดงคนัทีห่น้า	แขนขา	ล�าตัวและหลงั		แพทย์แจ้ง
เภสชักรเพ่ือประเมนิผืน่ทีเ่กดิขึน้

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  

	 1		ปีก่อน	วนิิจฉยัครัง้แรกเป็น	hypertension	
และ	nephrotic	syndrome	
	 8	 	เดอืนก่อน	มภีาวะไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย
โดยรับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

 ประวัติการใช้ยา 

	 ยาทีผู่ป่้วยรับประทานเป็นประจ�า		คอื		carvedilol,	
manidipine,	hydralazine,	doxazosin,	simvastatin, 
gabapentin,	 lorazepam,	 senokot,	 folic	 acid,	
FBC	และ	calcium	carbonate

 ประวัติการแพ้ยา 
	 ปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติทางสังคม 

	 ปฏิเสธการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 ในวนัท่ี	1	ค�านวณ	blood	neutrophil	count	มค่ีา
เท่ากบั	12,512	cells/mm3		ต่อมาในวนัท่ี	5	หลงัจาก
เกดิผืน่และหยดุยาทีส่งสยัมค่ีา	 blood	 neutrophil	
count	 ลดลงเหลือ	 7,715	 cells/mm3	 แต่มีค่า												
eosinophil	สงูข้ึนเลก็น้อย	ดงัตารางท่ี	1	

ตารางที่ 1	 แสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้ป่วย

Lab ค่าปกติ วันที่ 1 วันที่ 5

WBC	 4,500-10,000	
cells/mm3

15,130 11,380

neutrophil	 43.7-70.9% 	 82.7 	 67.8

eosinophil	 0.7-9.2% 	 0.3 	 6.7

 การวินิจฉัยของแพทย์

acute	 generalized	 exanthematous		
pustulosis	(AGEP)

 การรักษา

หลังเกิดผื่นบวมแดง	 แพทย์พิจารณาหยุดยา
ทั้ง	clindamycin	และ	ceftazidime	เปลี่ยนเป็นยา	
piperacillin/tazobactam	2.25	g	IV	q	8	hr	หลัง
เปลี่ยนยา	 1	 วันพบตุ ่มหนองเล็กๆ	 จ�านวนมาก
กระจายอยู่บนผื่นแดงบริเวณหลังของผู้ป่วย	 และ								
อีก	 1	 วันต่อมาบริเวณตุ่มหนองท่ีหลังมีผิวแห้งลอก
เป็นขุยและมีการแตกของผิวหนังท่ีหลังเป็นแผล	
แพทย์จงึพจิารณาหยดุยา	piperacillin/tazobactam	
ในวนัที	่2	และเปลีย่นเป็นยา	ciprofloxacin	400	mg	
IV	q	12	hr	และ	metronidazole	250	mg	IV	q	8	hr	
และให้การรักษาแบบประคับประคองด้วยยา	 para-												
cetamol,	 hydroxyzine,	 cetirizine,	 0.1%	 TA	
cream	ทาผืน่ท่ีตัว,	cold	cream	ทาผืน่ท่ีแขนขาและ
หลัง	และ	topicorte	cream	ทาผื่นที่ใบหน้า
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การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ       
ไม่พึงประสงค์กับยาท่ีผู้ป่วยได้รับ

เภสชักรได้ติดตามและประเมนิลกัษณะอาการ
ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย	 ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีอาการ		
และติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง	เบื้องต้นได้ประเมิน
อาการผื่นของผู้ป่วย	เพื่อวินิจฉัยอาการแยกออกจาก
ผื่นรุนแรงชนิดอื่นๆ	 ในผู้ป่วยรายนี้เป็นเพียงผื่นบวม
แดงกระจายที่ใบหน้า	 แขน	 ขา	 ล�าตัวและหลังมีตุ่ม	
หนองเล็กๆ	บนผื่นที่หลัง	มีผิวหนังลอกเป็นขุยมีแผล

ตารางที่ 2	แสดงเกณฑ์ประเมินภาวะ	AGEP	ตามแนวทางของ	EuroSCAR(2)

เกณฑ์วินิจฉัย ผลการประเมิน คะแนน

morphology
	 -	pustules
	 -	erythema
	 -	distribution/pattern
	 -	postpustular	desquamation

ใช่	(มีตุ่มหนองกระจายบริเวณหลัง)
ใช่	(ผื่นบวมและแดง)
ใช่	(ผื่นที่หน้า	แขน	ขา	ล�าตัวและหลัง)	
ใช่	(ผิวลอกเป็นขุยหลังเกิดตุ่มหนอง)

2
2
2
1

course 
	 -	mucosal	involvement
	 -	acute	onset	(<10	days)
	 -	resolution	of	pustules	and	erythema
	 	 (<15	days)
	 -	fever	(>38	oC)
	 -	blood	neutrophil	count	(>7,00	cells/mm3)	

ไม่ใช่	(ไม่พบอาการตามเยื่อบุอ่อน)
ใช่	(เกิดหลังได้รับยาที่สงสัย	2	วัน)
ใช่	(ผื่นหายไปภายใน	14	วัน)

ใช่	(39.2	oC)
ใช่	(12,512	cells/mm3)

0
0
0

1
1

histology ไม่มีการตรวจเนื้อเยื่อ 0
คะแนนรวม 9

แตกเลก็น้อย	ไม่มผีืน่	target	lesion	และไม่พบอาการ
ท่ีเยือ่บุอ่อน		มไีข้	39.2	oC	และมค่ีา	blood	neutro-
phil	count	เท่ากับ	12,512	cells/mm3	อาการหลัง
จากหยุดยา	พบว่าผื่นลดลงในวันที่	6	และผื่นหายไป
หมดภายใน	14	วันหลังหยุดยาที่สงสัย	เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์วินิจฉัยผื่น	 AGEP	 ของ	 EuroSCAR	 ในผู้
ป่วยรายนีต้ามตารางที	่2	ได้คะแนนเท่ากบั	9	คะแนน									

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับใช่แน่นอน	(definite)

Timeline	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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จากประวัติของผู้ป่วยรายนี้	 มียาที่สงสัยว่า	
อาจเป็นสาเหตุท�าให้เกิดผื่น	AGEP	ได้	3	รายการ	คือ	
clindamycin,	 ceftazidime	 และ	 piperacillin/
tazobactam	 จากการทบทวนประวัติการใช้ยาใน
อดีตของผู้ป่วยพบว่า	 1	 ปีก่อนผู้ป่วยเคยได้รับยา	
ceftazidime	อย่างต่อเน่ืองมาแล้วหลายคร้ัง	จึงไม่น่า	
จะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดผื่น	 AGEP	 และผู้ป่วยเร่ิม					
เกิดผ่ืนก่อนที่จะได้ยา	 piperacillin/tazobactam			
ดงันัน้ยาทีค่าดว่าจะเป็นสาเหตุมากทีส่ดุ	คือ	clindamycin	
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะผื่นและการด�าเนิน								
ของโรคมากที่สุด	 เกิดผื่นขึ้นอย่างรวดเร็วใน	 1-2									
วันหลังได้รับยา	clindamycin	ตามมาด้วยตุ่มหนอง
จ�านวนมากกระจายบนผื่นแดง	 และพบผิวหนังแห้ง
เป็นขุยร่วมกับมีแผลบริเวณผื่นที่หลัง	 มีไข้สูงและ									
มีภาวะ	neutrophilia	ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรายงาน
กรณีศึกษาในต่างประเทศของผู้ป่วยที่เกิดผื่น	 AGEP	
จากยา	 clindamycin(6-7)	 เมื่อเภสัชกรประเมิน							
ความสัมพันธ์ของอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย
โดยใช้แบบประเมนิ	Naranjo’s	algorithm	ได้เท่ากบั	
8	 คะแนน	 อยู่ในระดับน่าจะใช่	 (probable)	 และ
แพทย์อายุรกรรมผู ้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนัง							
ได้ประเมินอาการแสดงทางคลินิกมีความเห็นตรงกัน
กบัเภสชักรว่าผูป่้วยเป็นผืน่	AGEP	จากยา	clindamycin	
เภสัชกรจึงออกบัตรแพ้ยา	พร้อมทั้งแนะน�าให้ผู้ป่วย
จ�าชื่อยาที่ท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์	 แนะน�าให	้	
ผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาและแจ้งบุคลากรทางการแพทย์
ทราบทุกคร้ัง	 รวมทั้งบันทึกประวัติแพ้ยาของผู้ป่วย	
ลงในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ของโรงพยาบาลเพือ่ป้องกนั	
การแพ้ยาซ�้า	 และส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์	
ของผู้ป่วยรายน้ีให้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	HPVC	เลขที่	57019064

 ข้อสรุป

รายงานกรณีศึกษาผื่นแพ้ยา	 AGEP	 ใน
ประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย	 ดังนั้นการเข้าใจถึง
ลักษณะผื่นชนิดนี้ 	 เพื่อแยกออกจากผื่นรุนแรง									
ชนดิอืน่ๆ	มคีวามส�าคัญ	อาการส�าคญัทีค่วรนกึถงึ	คอื	
ไข้	ผืน่ตุม่หนอง	และภาวะ	neutrophilia	ซึง่จะน�าไป
สู่การวินิจฉัยผ่ืนแพ้ยาได้อย่างถูกต้อง	 ท�าให้ผู้ป่วย							
ได้รบัการรกัษาท่ีเหมาะสม	โดยเฉพาะในผูป่้วยสงูอายุ
และผู้ป่วยที่มีโรคอื่นๆ	ร่วมด้วย
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 เมือ่พดูถงึ	“ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance 

Center: HPVC)”	หลายคนอาจจะไม่รูจ้กั	แต่ถ้าเป็น	

“ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา   

(Adverse Drug Reaction Monitoring Center 

หรอื ศนูย์ ADR)”	น่าจะเป็นทีรู่จั้กกนัอย่างแพร่หลาย	

โดยเฉพาะโรงพยาบาลเพราะเป็นศูนย์ที่กระทรวง

สาธารณสุขแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2526	 ภายใต้

ความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	(อย.)	เพ่ือวิจยัพฒันาและส่งเสรมิระบบเฝ้าระวงั	

ตดิตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาของประเทศ	

ค้นหา	และประเมนิสญัญาณอนัตราย/ความเสีย่งจาก

ข้อมลูทีไ่ด้จากการเฝ้าระวงั	และสอบสวนทางระบาด

วิทยา	 ตลอดจนส่ือสารความเสี่ยงหรือเสนอแนวทาง

จัดการความเสี่ยงที่พบให้หน่วยงานหรือบุคลากร

ทางการแพทย์ทราบและใช้ประโยชน์	 ส่งเสรมิให้เกิด		

การใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ในปี	พ.ศ.	2551	

ศนูย์ได้เปล่ียนชือ่เป็น	ศนูย์	HPVC	ภายหลงัการขยาย

ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุม

ผลติภณัฑ์สขุภาพอืน่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ	 อย.	

นอกเหนือจากยา	 รวมถึงปรับเป้าหมายการเฝ้าระวัง

เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(adverse	event:	AE	)	

ซ่ึงรวมปัญหาด้านความปลอดภยัทีก่ว้างขึน้	 ไม่เพียงแต่

ที่มีสาเหตุ	ADR	หรือปฏิกริยา	หากแต่ยังรวมถึงเกิด

จากสาหตุอื่น	 เช่น	 ความบกพร่องของผลิตภัณฑ	์

ความคลาดเคลื่อนทางยา	เป็นต้น	โดยใช้เครอืข่ายและ

ระบบงานที่มีอยู่เดิม	 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นฐาน

ข้อมลูของประเทศ	โดยใช้ชือ่เป็น	Thai	Vigibase	

	 นับตั้งแต่นั้น	 ปี	 พ.ศ.	 2551	 ศูนย์ได้พัฒนา							

เว็ปไซต ์	 www.fda.moph.go.th/vigilance															

ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางส�าหรับให้เครือข่ายรายงาน																

AE/ADR	 ผ่านระบบออนไลน์	 และสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศต่างๆ	 ให้กับเครือข่ายและบุคลากรทาง		

การแพทย์ในรปูแบบต่างๆ	 โดยเวป็ไชต์นีแ้บ่งช่องทาง	

สื่อสารเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่

	 1.	 ข่าวสารและกิจกรรมของของศูนย์	HPVC		

	 2.	 download	ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

	 3.	การรายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพ

	 4.	 AE-online	reporting

ดงัแสดงตามภาพท่ี	1	(จากเวป็ไซต์นีส้ามารถเช่ือมตอ่

ไปยัง	Facebook	ของศูนย์ได้)	เป็นช่องทางสาธารณะ

ทีท่กุคนสามารถ	 เข้าถงึได้โดยอสิระ	 ไม่จ�าเป็นต้องลง					

ทะเบียนใดๆ	ยกเว้นช่องทาง	AE-online	 reporting														

ท่ีต้องมรีหสัผูใ้ช้	(username)	และรหสัผ่าน	(password)								

เพือ่ให้เครอืข่ายใช้ส�าหรบัรายงานเท่านัน้ 

เว็ปไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีอะไรมากกว่าที่คิด

www.fda.moph.go.th/vigilance

วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ *

* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ภาพที่ 1 เว็ปไซต์ ศูนย์ HPVC

 1. ข่าวสารและกิจกรรมของของศูนย์ HPVC 

เป็นช่องทางสาธารณะทีท่กุคนสามารถเข้าถงึ
ได้โดยอิสระ		(ภาพที่	2)	เป้าหมายเพื่อสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศด้านความปลอดภัย	 ผลด�าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ	 ให้บุคลากรทางการแพทย์และเครือ
ข่ายได้ทราบ	มีหัวข้อส�าคัญ	ได้แก่

- ข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย
	 เป้าหมายเพื่อสื่อสารให้บุคลากรทางการ

แพทย์ได้ทราบถึง	ข่าวสารปัญหาด้านความปลอดภัย
จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ		ทัง้ทีไ่ด้จากการเฝ้าระวงั						
ทัง้ในและต่างประเทศ		น�าเสนอในรปูแบบจดหมายข่าว	
ภายใต้	HPVC	safety	News	และข่าวรายเดือน		โดย	
HPVC	safety	News		มีเป้าหมายหลัก	คือ	แจ้งเตือน
อนัตราย/ความเสีย่งจากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ	และ
ค�าแนะน�าหรือมาตรการจดัการความเสีย่งที	่อย.	มต่ีอ
เรื่องดังกล่าวในประเทศไทย	เช่น	

 º  เร่ือง	การเกดิปฏกิริยิาไวเกนิ (hypersen- 
sitivity reaction) ภายหลงัการใช้ยาจากสมนุไพร
ฟ้าทะลายโจร	 เป็นการสื่อสารสัญญาณความเสี่ยง						
ที่ได้จากการเฝ้าระวังติดตาม	AE/ADR	เครือข่าย		

 º  เรือ่ง	ความเส่ียงของยา domperidone 
และ hydroxyzine	 กับการเกิดภาวะหัวใจเต้น											

ผิดจังหวะ	เป็นการสื่อสารค�าแนะน�า	และการด�าเนิน
การของ	 อย.	 ที่มี/จะมีต่อปัญหาของยาทั้ง	 2	 ชนิด						
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ	

ส�าหรบัหวัข้อข่าวรายเดอืน	เป็นการสรปุข้อมลู
การเฝ้าระวังข่าวสารด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่
โดยหน่วยงานก�ากับดูแลของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	
ผนวกด้วยข้อมูลสถานะและข้อมูล	 AE/ADR	 ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย	

- ผลการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ  
เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนนิงานทัง้ของศนูย์	HPVC	
และของเครือข่าย	 เช่น	 จ�านวน	 และคุณภาพความ	
ครบถ้วนสมบรูณ์ของรายงาน	AE/	ADR	ของเครอืข่าย	
(completeness	 of	 report)	 รายงานการใช้ยา
สมนุไพรตามบัญชียาหลกัแห่งชาตขิองสถานพยาบาล
ต่างๆ	 เป็นต้น	 ข้อมูลดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อให	้					
เครอืข่ายได้รบัทราบและน�าไปใช้ประกอบการพฒันา
ระบบงานด้านนี้ต่อไป

- การรายงาน AE หัวข้อนี้มีเป้าหมาย							
เพือ่ส่งกลบัข้อมลู	(feedback)	ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากเครอืข่าย										
ท้ังในรูปของผลการประเมินระบบการรายงาน	 AE	
จ�าแนกตามผู้ส ่งรายงาน	 ที่มีการประเมินระบบ											
ทุกไตรมาส	สถิติรายงานในรูปของกราฟ	และสรุปผล
รายงาน	AE/ADR	ประจ�าปีในรูปแบบ	e-book	กรณี
สรุปผลรายงาน	ADR	ประจ�าปีนั้น	นอกจากน�าเสนอ
ข้อมูลลักษณะข้อมูลท่ีได้รับในปีนั้นๆ	 ด้วยสถิติ										
เชงิพรรณนาแล้ว	ยงัน�าเสนอข้อมลูทัง้หมดของฐานข้อมลู	
Thai	Vigibase	ในลกัษณะคูย่าและ	ADR	(drug-ADR	
pairs)	พร้อมความน่าจะเป็น	(probability)	ของความ
สัมพันธ์ระหว่างยาและ	 ADR	 คู่นั้นๆ	 ท้ังนี้	 เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลอ้างอิง
การเกิด	 ADR	 ของยาแต่ละชนิดของประเทศต่อไป	
ฉบับล่าสุดท่ีมีการเผยแพร่คือ	 พ.ศ.	 2556	 (2013)	
ส�าหรบัข้อมลูปี	พ.ศ.	2557	ได้มกีารเผยแพร่ในวารสาร
ข่าวสารด้านยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ	ฉบบัปี	 ที่	 18							
ฉบับที่	2	เดือนเมษายน-มิถุนายน	พ.ศ.	2558	

www.fda.moph.go.th/vigilance



ปกิณกะ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 89

ภาพที ่2 ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของศูนย์ HPVC  

- เอกสารเผยแพร่และส่ือสนับสนุนต่างๆ 
เป็นช่องทางสื่อสารให้เครือข่ายทราบถึงรายละเอียด	
เอกสารเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	วารสารข่าวสาร
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 คู่มือแนวทางปฏิบัติ	
(manual	 &	 guidance)	 ต่างๆ	 เอกสารประกอบ							
การประชมุ	เป็นต้น	รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ทีศ่นูย์จดัท�าขึน้	
เพือ่แจกจ่ายให้กบัเครือข่ายส�าหรับใช้ในงานเฝ้าระวงัฯ	
ได้แก่	แบบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	
สมุดพก	G6PD	บตัรแพ้/เตอืนเรือ่งยา	สตกิเกอร์	ผูป่้วย
แพ้ยา	 สติกเกอร์ระวังการใช้ยา	 ในกรณีผู ้ที่สนใจ																					
จะรบัวารสารด้านยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ	หรอื	HPVC	
safety	News	 เป็นประจ�า	 สามารถสมคัรเป็นสมาชกิ
ผ่านเวป็ไซต์ที	่หวัข้อ	“สมคัรสมาชกิ	วารสาร”	(ภาพที	่3)

- การบรกิารข้อมูล AE ส�าหรบัผู้ประกอบการ  
มีเป้าหมายเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการส่งกลับ
ข้อมลูส�าหรับผูป้ระกอบการ	กรณทีีต้่องการข้อมลูรายงาน	

AE	เพือ่ใช้ประโยชน์	สามารถขอข้อมลู	AE	ของผลติภณัฑ์	
ภายใต้ช่ือการค้าของบริษัทได้	 โดยต้องปฏิบัติตาม
ประกาศระเบียบส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	
ว่าด้วยการจดัเกบ็ค่าบรกิารข้อมลูข่าวสารอนัเกีย่วกบั
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ									
ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบัจากการให้บรกิารดงักล่าวนีจ้ะถูกน�า
กลับมาพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการส่งน�าเข้าและส่งกลบัข้อมลูให้เครอืข่าย	
และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์	ซึง่จะเริม่
ด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559		

ในกรณบีคุลากรทางการแพทย์	หรอืหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต้องการข้อมูลรายงาน	 AE/ADR	 เฉพาะ
นอกเหนอืจากรปูแบบทีไ่ด้เผยแพร่ในรปูแบบ	สรุปรายงาน	
ประจ�าปี	หรือวารสารข่าวสารด้านยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ			
สามารถท�าเป็นหนงัสอืขอไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ	
อาหารและยาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
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 2. Download ข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

 เป็นช่องทางส�าหรับให้เครือข่าย	 download	
เอกสารและเคร่ืองมือประกอบการการด�าเนินงาน					
เฝ้าระวังฯ	เช่น	โปรแกรม	Thai	algorithm	ส�าหรับ
ใช้ประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างยาทีส่งสยัและอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่พบ	(causality	assessment)	แบบ
ฟอร์มการายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ					
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ในรูป	word	/pdf	file	รวมถึง	
แบบฟอร์มหรือโปรแกรมส�าหรับผู ้ประกอบการ
รายงานผลอนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิกบัผูบ้รโิภค	(adverse	
effect:	 AE)	 และผลการด�าเนินอันผิดปกติของ							
เครือ่งมอืแพทย์	(device	defect:	DD)	หรอื	การด�าเนนิ	
การแก้ไขเพ่ือความปลอดภยั	(field	safety	corrective	
action	:	FSCA)	เป็นต้น          

 3. รายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สขุภาพ  

 เป็นโปรแกรมทีพ่ฒันาให้เป็นช่องทางสาธารณะ	
เพือ่ให้บคุคลทัว่ไปใช้รายงานปัญหาจากการใช้ผลติภณัฑ์	
สขุภาพ	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทีเ่กิดกับคน	หรือสัตว์เลีย้ง	
สามารถรายงานผ่านช่องทางนีโ้ดยไม่ต้องขอรหสัผูใ้ช้	
(username)หรือรหัสผ่าน	(password)	แต่ที่ผ่านมา	
ยังไม่เคยได้รับรายงานจากช่องทางนี้

 4. AE online reporting 

เป็นช่องทางส�าหรับให้เครือข่ายรายงาน								
AE/ADR	 ที่พบ	 ไม่ว่าจะเป็นรายงานโดยสมัครใจ								
เช่น	 การรายงานแบบ	 voluntary	 spontaneous	
reporting	 system	 	 หรือ	 รายงานตามกฎระเบียบ						
ที่ก�าหนด	 เช่น	 การรายงานตามเงื่อนไข	 safety	
monitoring	program	ท่ีได้รับทะเบียนแบบมเีงือ่นไข	
หรือรายงานตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขของการน�ายา					
เข้ามาเพ่ือการวจิยั		โดยผูท่ี้มคีวามประสงค์จะรายงาน
ผ่านระบบนี้	ไม่ว่าจะเป็น	โรงพยาบาล	คลินิก	แพทย์	
ผูป้ระกอบการธรุกจิยา	(ผูร้บัอนญุาต	ผลติ	น�าเข้าหรอื
จ�าหน่ายยา)	 หรือนักวิจัย	 สามารถขอรหัสผู้ใช้	 หรือ
รหัสผ่าน	 ได้ท่ีศูนย์	 HPVC	 โดย	 download	 แบบ
ฟอร์ม	ค�าขอ	(HPVC	form	10)	และคูม่อืแนวทางการ
ใช้งานได้จากเว็ปไซต์

	โดยสรุป	เว็ปไซต์	ศูนย์	HPVC	ไม่ใช่เป็นเพียง
เป็นช่องทางการรายงาน	 AE/ADR	 หากยังเป็น											
ช่องทางในการสื่อสาร	 ส่งกลับ	 และบริการข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไป	
ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้งาน	 หรือต้องการเสนอ
แนะเพื่อการปรับปรุงเว็ปไซต์	 หรือต้องการติดต่อ						
ศูนย ์ 	 HPVC	 สามารถส ่ งผ ่ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่	adr@fda.moph.go.th

ภาพที่  3 วารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และการสมัครสมาชิก
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การตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา: กรณีศึกษา

Stevens–Johnson syndrome และ toxic epidermal necrolysis 

สรียา เวชวิฐาน, ภควดี ศรีภิรมย์, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์  *

* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 บทน�า

	 ภาวะทางผวิหนงัทีร่นุแรง	(severe	cutaneous	
adverse	reactions:	SCARs)	ภาวะดงักล่าวทีร่นุแรง
อาจถึงชีวิตที่รู้จักกันดี	 ได้แก่	 Stevens–Johnson	
syndrome	(SJS)	และ	toxic	epidermal	necrolysis	
(TEN)	 ซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกันแต่มีลักษณะเฉพาะ
คือ	 เม่ือเกิดอาการจะมีการหลุดลอกของผิวหนังชั้น	
epidermis	และม	ีerosions	ของ	mucous	membrane	
เกิด	stomatitis	พบการเกิด	purpuric	macules	ที่
บริเวณผิวหน้าและล�าตัว	 โดยที่	 TEN	 จะมีการหลุด
ลอกของผิวหนังชั้น	 epidermis	 มากกว่า	 (มากกว่า
ร้อยละ	30	ของพื้นที่ผิวหนัง)(1)	นอกจากนี้ยังมีภาวะ
ทางผิวหนังที่รุนแรงอื่นๆที่ถูกจัดว่าเป็น	SCARs	เช่น	
acute	generalized	exanthematous	pustulosis	
(AGEP)	หรือ	drug	rash	with	eosinophilia	and	
systemic	symptoms	(DRESS)(2)

	 โดยทั่วไป	 SJS/TEN	 มีโอกาสพบได้น้อย								
(อบุตักิารณ์ประมาณ	2	ราย	ต่อประชากรล้านคนต่อปี)	
แต่เป็นภาวะที่มีอัตราตายสูงถึงร้อยละ	 10-40	 และ
ยังส่งผลในระยะยาวต่อผู้ป่วย	 เช่น	 การเกิดแผลที่
กระจกตา	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ผลจาก	 SJS/TEN	 ยัง
ท�าให้เกิดความเสียหายทัง้ทางด้านร่างกาย	และจิตใจ
ของผู้ป่วย	 โดยผู้ป่วยจ�านวนมากรายงานว่าการเกิด
ภาวะ	 SJS/TEN	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	 และมีค่าใช้
จ่ายจากการใช้ยารักษาภาวะดังกล่าวค่อนข้างมาก(3)	

	 กลไกในการเกิด	SJS/TEN	ยังไม่ทราบแน่ชัด	
มีรายงานสมมุติฐานการเกิดภาวะดังกล่าวจากหลาย
สาเหตรุ่วมกัน	ซ่ึงร้อยละ	95	ของผูป่้วยท่ีเกิด	SJS/TEN	
มาจากอาการไม่พงึประสงค์หลงัจากได้รบัยา	โดยยาทีไ่ด้รบั	
รายงานบ่อยว่าท�าให้เกิดภาวะดังกล่าว	 เช่น	 ยา								
carbamazepine	allopurinol	หรอื	cotrimoxazole	
เป็นต้น	นอกจากนีย้งัมรีายการศกึษาพบว่า	SJS/TEN	
ได้รบัรายงานมากในกลุม่คนเอเชยี	การรายงานอาการ
ไม่พงึประสงค์	SJS/TEN	จงึเป็นหนึง่ในกลไกทีจ่ะช่วย
ให้เกิดการเตอืน/เฝ้าระวงัในผูป่้วยรายอืน่ๆ	ท่ีมีโอกาส
จะใช้ยาท่ีเคยมรีายงานว่าสมัพนัธ์กับการเกิด	SJS/TEN
	 การรายงานอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา
แบบสมัครใจ	 (spontaneous	 reporting	 system)	
เป็นหนึง่ในวธิกีารของการเฝ้าระวงัความปลอดภยัจาก
การใช้ยา	 (pharmacovigilance)	 ซึ่งหนึ่งเป้าหมาย	
หลัก	 คือ	 การตรวจจับสัญญาณอันตราย	 (signal	
detection)	 จากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที	่								
ไม่เคยทราบจากการศกึษาทางคลนิกิก่อนท่ียาจะออก							
สูท้่องตลาด	ระบบการรายงานแบบสมคัรใจเป็นระบบ
การรายงานอาการไม่พงึประสงค์ทีน่ยิมด�าเนนิการใน
การเฝ้าระวังด้านยา	 เนื่องจากเริ่มด�าเนินการได้ง่าย	
และมต้ีนทุนในการด�าเนนิการไม่มาก	อย่างไรก็ตามระบบ	
การรายงานอาการไม่พงึประสงค์ชนดินี	้จะได้รบั	รายงาน	
แต่ผูป่้วยท่ีเกดิอาการไม่พงึประสงค์แล้วเท่านัน้	 แต่จะ
ไม่ทราบจ�านวนผู้ป่วยที่แท้จริงที่ได้ใช้ยานั้น	 จงึท�าให้								
ไม่สามารถประมาณการความเสี่ยงจากการใช้ยาได้		
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 การตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	

(signal	detection)	จากการรายงานอาการไม่พงึประสงค์	

แบบเป็นกลุ่มก้อน	(cluster	of	ADR	report)	เป็นวิธี

หน่ึงทีน่�ามาใช้ค้นหาสญัญาณความเสีย่งทีอ่าจเป็นไปได้	

(potential	signal)	ของการเกดิอาการไม่พึงประสงค์

ทีไ่ม่เคยทราบมาก่อนจากการศกึษาทางคลนิกิก่อนทีย่า	

จะออกสู่ท้องตลาด(4)	 ในสภาวะที่การรายงานอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ	

และฐานข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มีขนาด

ใหญ่พอ	สัญญาณอนัตรายทีค่�านวณได้จากฐานข้อมลู

อาจน�ามาใช้เพื่อน�าไปสู่สมมุติฐานความเสี่ยงของ						

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์นั้นๆ	 โดยเฉพาะอาการ

ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง	 น�าไปสู่ผลต่อเนื่องในผู้ป่วย	

หากสามารถระบุความเสี่ยงในการเกิดอาการได้จาก

รายงานแบบกลุม่ในระยะแรกเริม่	จะน�าไปสูก่ารสือ่สาร	

ความเส่ียง	และการเฝ้าระวงัการเกิดอาการไม่พงึประสงค์	

นัน้ๆ	จากยา	(ทีไ่ม่เคยทราบมาก่อน)	ในคนไข้รายอืน่ๆ	

ที่มีโอกาสจะได้รับยานั้นๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ								

การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์							

จากการใช้ยาในคร้ังน้ี	เพ่ือค้นหา	และตรวจจับสัญญาณ

อนัตรายจากการเกดิอาการไม่พงึประสงค์	 กรณศีกึษา

เฉพาะอาการ	 Stevens-Johnson	 syndrome	 (SJS)							

และ	toxic	epidermal	necrolysis	(TEN)

 วิธีการด�าเนินการ

 การด�าเนินการตรวจจับสัญญาณอันตราย						

จากการใช้ยาในครั้งนี้จะด�าเนินการเป็น	2	ส่วน	คือ

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้

ข้อมลูจากฐานข้อมลูศูนย์เฝ้าระวงัอนัตรายด้านการใช้

ผลติภณัฑ์สขุภาพ	(Thai-Vigibase)	ต้ังแต่ปี	2527–2557	

โดยจะต้องเป็นรายงานทีม่คุีณภาพต้ังแต่เกรด	0	ขึน้ไป	

คือ	มีข้อมูล	1)	แหล่งที่รายงาน	2)	ข้อมูลพื้นฐานของ

ผู้ป่วย	เช่น	เพศ	อายุ	หรือน�้าหนัก	เป็นต้น	3)	ระบุยา

ท่ีสงสยัอย่างน้อย	1	ชนดิ	4)	ระบุอาการไม่พึงประสงค์

เป็น	SJS	หรือ	TEN	ที่ระดับ	causality	assessment	

อยู่ในระดับ	possible,	probable	และ	certain

	 ค้นหาสญัญาณอนัตรายจากการใช้ยาทกุชนดิ

ทีถ่กูรายงานว่าท�าให้ผูป่้วยเกดิ	SJS	หรอื	TEN	ด�าเนนิ

การโดยการวิเคราะห์ความไม่เป็นสัดส่วนของการ

รายงาน	 (measure	 of	 disproportionality)	 ด้วย

การประมาณการค่า	reporting	odds	ratio	(ROR)	

คอื	อตัราส่วนระหว่าง	odds	ของผูป่้วยทีเ่กดิ	SJS/TEN	

ท่ีสนใจในจ�านวนผูป่้วยท่ีได้ยาท่ีสงสยั	(a/b)	กบั	odds	

ของผูป่้วยทีเ่กดิ	SJS/TEN	ในผูป่้วยทีไ่ด้ยาอืน่ๆ	(c/d)	

ดังแสดงในแบบจ�าลอง	ตารางที่	1

ตารางที่ 1	 แสดงตาราง	 2-by-2	 เพื่อแสดงแบบ

จ�าลองการค�านวณ	ROR	ของอาการ	SJS/TEN

SJS/TEN ADR อื่นๆ

ยาที่สงสัย a b

ยาอื่นๆ c d

 a คือ จ�านวนคู่ยา-อาการที่ระบุว่าได้รับยา        

ที่สนใจทั้งที่เป็น และเกิด SJS/TEN

 b คือ จ�านวนคู่ยา-อาการที่ระบุว่าได้รับยา         

ที่สนใจ แต่ไม่เกิด SJS/TEN 

 c คือ จ�านวนคู่ยา-อาการที่ไม่ระบุว่าได้รับยา

ที่สนใจ แต่เกิด SJS/TEN

 d คือ จ�านวนคู่ยา-อาการที่ไม่ระบุว่าได้รับยา

ที่สนใจ และไม่เกิด SJS/TEN
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 การแปรผลค่า	ROR	จากฐานข้อมลูนี	้จะบ่งชีว่้า

อาการไม่พงึประสงค์	SJS/TEN	ทีร่ายงานว่าสมัพนัธ์กบั

ยาหนึง่ๆ	มากกว่ายาอืน่ในฐานข้อมลู	เท่ากบั	##.##	เท่า	

(##.##	=	ค่า	ROR	ทีไ่ด้จากการค�านวณ	ค่า	ROR	ทีร่ะดบั

ความเชือ่ม่ันทีร้่อยละ	95)	ค่าล่างมากกว่า	1	และ	จ�านวน

รายงานของยานั้น	 กับภาวะ	 SJS/TEN	 มากกว่า	 3	

รายงาน	ซึง่จะนบัว่าเป็น	potential	signal

 2. การประเมินสัญญาณอันตรายจากการ      

ใช้ยาเชิงคุณภาพ	 รายงานที่ค�านวณแล้วถือว่าเป็น	

potential	signal	นี	้ต้องด�าเนนิการตรวจสอบรายงานฯ	

อย่างละเอียด	 และค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อประเมิน	

ยนืยนัสญัญาณอันตราย	 ว่าเป็นอาการไม่พงึประสงค์								

ที่ไม่เคยทราบมาก่อนหรือไม่	 (unexpected	 ADR)		

ครั้งนี้ด�าเนินการเฉพาะการสืบค้นจากฐานข้อมูล	

pubmed	โดยไม่จ�ากัดรูปแบบการศึกษา	ว่าการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์	SJS/TEN	ได้เคยมีการรายงาน

มาก่อนหรือไม่

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ตั้ งแต ่ป ี 	 2527–2557	 ศูนย ์ เฝ ้ าระวั ง																	

ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์	 SJS/TEN	 จ�านวน	

14,262	ราย	เป็นเพศหญิงร้อยละ	52	ผูป่้วยทีเ่กิดภาวะ	

ดังกล่าวกว่าครึ่ง	(ร้อยละ	50.3)	ได้รับยาอื่นร่วมด้วย	

ตารางที่	2

ตารางที่ 2	 ลักษณะของผู้ป่วยที่เกิด	 SJS/TEN	

2527-2557	(N	=14,262)

ลักษณะของผู้ป่วยที่เกิด SJS/TEN จ�านวน (ร้อยละ)

เพศ	(ชาย:	หญิง) 1:1.18

อายุ	(มัธยฐาน,	interquartile	range) 42(30-59	ปี)

ผู้ป่วยใน 9,483(66.5)

โรคร่วม	 3,297(23.1)

ประวัติการแพ้ยา 1,944(13.6)

การได้รับยาอื่นร่วมด้วย 8,599(50.3)

 เมือ่ค�านวณ	RORs	แล้ว	ได้คูย่าทีเ่ป็น	potential	

signal	62	รายการ	ซึ่งได้น�าเสนอ	10	รายการยาที่ได้

รับรายงานมากท่ีสุดว่าสัมพันธ์กับอาการ	 SJS/TEN	

ดงัแสดงในตารางท่ี	3	ยาท่ีได้รบัรายงานสงสยัว่าเกดิอาการ									

ไม่พึงประสงค์	 SJS/TEN	 ส่วนมากเป็นยากลุ่มยา

ปฏชิวีนะ	ยากนัชัก	ยาต้านไวรสั	เป็นต้น	ซึง่ยาทีไ่ด้รบั

รายงานมากท่ีสดุ	คอื	allopurinol,	carbamazepine	

และ	phenytoin	ได้รบัรายงานว่าสมัพนัธ์กบัการเกดิ	

SJS/TEN	จ�านวน	1,865,	1,424	และ	1,272	ฉบับ	

ตามล�าดับ
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ตารางที่ 3	แสดงรายการยาที่เป็น	potential	signal	สงสัยว่าท�าให้เกิดอาการ	SJS/TEN	ที่ได้รับรายงาน

สูงสุด	10	อันดับแรก

ชื่อยา ROR (95%CI) a b c d 

allopurinol 	 12.05(11.43	-	12.70) 1,865	 			7,042	 	19,366	 	881,053	

carbamazepine 	 17.97(16.87	-	19.14) 1,424	 			3,539	 	19,807	 	884,556	

phenytoin 	 	 4.63(	 4.36	-		 4.91) 1,272	 	12,069	 	19,959	 	876,026	

stavudine+lamivudine+nevirapine 	 	 3.26(	 3.00	-		 3.55) 607	 			7,945	 	20,624	 	880,150	

nevirapine 	 	 4.80(	 4.36	-		 5.29) 474	 			4,203	 	20,757	 	883,892	

phenobarbital 	 	 7.65(	 6.91	-		 8.48) 443	 			2,466	 	20,788	 	885,629	

tetracycline 	 	 1.81(	 1.63	-		 2.01) 384	 			8,943	 	20,847	 	879,152	

piroxicam 	 	 1.42(	 1.27	-		 1.59) 307	 			9,073	 	20,924	 	879,022	

rifampicin 	 	 1.56(	 1.38	-		 1.76) 267	 			7,206	 	20,964	 	880,889	

isoniazid 	 	 1.81(	 1.58	-		 2.07) 28	 			5,294	 	21,003	 	882,801	

	 ในจ�านวนยา	 62	 รายการที่เป็น	 potential	 signal	 พบ	 2	 รายการยา	 ที่ยังไม่เคยมีการรายงาน																		

ในวารสารทางการแพทย์มาก่อน	ว่าพบผูป่้วยเกิด	SJS/TEN	จากการใช้ยาดังกล่าว	คอื	ยา	gliclazide	และยา	

clofazimine	ซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นยาที่สงสัยว่าท�าให้เกิด	SJS/TEN	จ�านวน	6	และ	4	รายงานตามล�าดับ	

ดังแสดงในตารางที่	4

ตารางที่ 4	 แสดงรายการยาที่เป็น	potential	 signal	 สงสัยว่าท�าให้เกิดอาการ	 SCARs	ที่ไม่เคยได้มีการ

รายงานมาก่อน

ชื่อยา ROR(95%CI)  a  b  c d 

gliclazide 	 3.59(1.56	-		 8.26) 6 70 21,225 888,025

clofazimine 	 5.58(1.96	-	15.84) 4 30 21,227 888,065

 อภิปราย และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 จากรายการยาทั้งสิ้นที่ผ่านการคัดกรอง	 62	

ตัวยาที่ค่า	 ROR	 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	 95								

ค่าล่างมากกว่า	1	และมีจ�านวนรายงาน	3	ฉบับขึ้นไป	

ในจ�านวนนี้เป็นยาท่ีไม่เคยได้รับรายงานในวารสาร

ทางการแพทย์มาก่อน	สองรายการยา	คอื	gliclazide	

และ	clofazimine

	 รายการยาท่ีได้รับรายงานสงสัยว่าท�าให้เกิด	

SJS/TEN	มากที่สุด	10	อันดับแรกเป็นยาที่ทราบอยู่

แล้ว	 หรือมีรายงานมาก่อนว่าท�าให้เกิดอาการไม่พึง

ประสงค์	 SJS/TEN	 ได้	 ซ่ึงผลลัพธ์ของการนวณค่า	

RORs	จากระบบฐานข้อมลูนัน้ควรได้คู่ยา	-ADR	เหล่านี	้

เป็น	potential	 signal	อยู่แล้ว	 เนื่องจากผู้รายงาน					
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 95

มแีนวโน้มทีจ่ะรายงานอาการไม่พึงประสงค์	SJS/TEN	

ที่สงสัยว่าเกิดจากยาเหล่านี้เข้ามามากกว่าที่จะสงสัย

ว่าเกดิจากยาอืน่ทีไ่ม่เคยมรีายงานมาก่อน	นอกจากนี้

แล้วการที	่ROR	ของ	SJS/TEN	และยาทีท่ราบอยู่แล้ว

มนียัส�าคญัน้ัน	อาจเป็นการบอกได้อกีทางหน่ึงว่าฐาน

ข้อมลูมคีวามสามารถในการคดักรอง/ตรวจจบั	สญัญาณ	

อันตรายจากความสัมพันธ์ของคู่ยา	 -ADR	 ที่พิสูจน์

แล้วว่าเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง

	 ตัวอย่างกรณียาที่ทราบมาก่อนว่าอาจท�าให้

เกิดอาการ	SJS/TEN	คือ	ยา	allopurinol	ซึ่งได้รับ

รายงานมากที่สุด	 (ในบรรดายาที่เป็น	 potential	

signal)	 พบรายงานการศึกษาว่าการเกิด	 SJS/TEN	

สมัพนัธ์กบัการมรีปูแบบรหสัพนัธุกรรม	HLA-B*5801	

allele	ในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว(5)	

เช่นเดียวกันกับยา	 carbamazepine	 ซึ่งมีรายงาน							

ในคนไทยทีไ่ด้รบัยาดังกล่าว	แล้วเกดิอาการ	SJS/TEN	

พบสมัพันธ์กับการมรีปูแบบรหสัพนัธกุรรม	HLA-B*1502	

allele	ที่	odds	ratio	75.4	เท่าเทียบกับผู้ที่ไม่มีรูป

แบบรหัสพันธุกรรมดังกล่าว(6)	 อย่างไรกต็ามในกรณี					

ที่รายงาน	 SJS/TEN	 ที่สงสัยว่าเกิดจากยาใดยาหนึ่ง								

มจี�านวนรายงานน้อยกว่า	3	รายงาน	แต่เป็น	potential	

signal	อาจเป็นไปได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง	SJS/TEN	

และยานั้นไม่เคยทราบมาก่อน	

	 ยา	 gliclazide	 และ	 clofazimine	 ซึ่งไม่มี

รายงานว่าสัมพันธ์กับการเกิด	 SJS/TEN	 มาก่อนนั้น	

กรณีนี้อาจต้องท�าการสืบค้นข้อมูลผู ้ป่วยเฉพาะ									

รายเพ่ิมเติม	 และประเมินข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ	 เช่น										

ยาอื่นที่ใช้ร่วม	 หรือภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย	 เป็นต้น	

ประกอบร่วมกันเพื่อน�าไปสู่ค�าตอบว่าความสัมพันธ์

ระหว่าง	SJS/TEN	และยานั้นๆ	มีความเป็นไปได้หรือ

ไม่อย่างไร	 น�าไปสู ่การประเมินสัญญาณอันตราย							

จากการใช้ยา	 (signal	 assessment)	 ที่ได้จากการ

ตรวจจับ	 และค้นหาจากข้อมูลในฐานข้อมูลการ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์แบบสมัครใจต่อไป	

	 การตรวจจบัสญัญาณอนัตรายจากการใช้ยานี้	

ค่าประมาณการที่ได้	 (เช่น	 RORs)	 ไม่สามารถบอก

ความเสี่ยงจากการใช้ยาท่ีแท้จริง	 แต่เป็นสัญญาณ								

ที่จะน�าไปสู่การพิสูจน์สมมุติฐานต่อไป	การวิเคราะห์

รายงานอาการไม่พึงประสงค์นี้ด�าเนินการบนฐาน

ข้อมูลที่รายงานมาด้วยความสมัครใจ	 จึงต้องแปรผล

โดยค�านึง ถึงข ้อจ�ากัดของการรายงานอาการ																		

ไม่พึงประสงค์แบบสมัครใจ	 เช่น	 การรายงานท่ีต�่า			

หรอืสงูกว่าความเป็นจรงิเมือ่มกีารกระตุน้การรายงาน	

นอกจากน้ีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ส่วนมาก

เป ็นการเกิดและรายงานเมื่อผู ้ป ่วยมารับยาท่ี								

สถานพยาบาล	 ซึ่งอาจมีผู้ป่วยจ�านวนมากที่ซื้อยา							

รับประทานเอง	 ซ่ึงหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์										

ผู้ป่วยอาจไม่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้

	 การที่ข ้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ ้าระวัง						

ความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	สามารถน�ามาใช้	

เพื่อตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาทั้งยา								

ท่ีทราบ	หรอืมกีารรายงานในผลการศกึษาใดๆ	มาก่อน	

เช่น	การเกิด	SJS	หรือ	TEN	ที่สัมพันธ์กับการใช้ยา	

allopurinol,	 carbamazepine	 และ	 phenytoin	

แสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจจับสัญญาณอันตราย							

โดยใช้ค่า	RORs	นี	้สามารถตรวจจบัสญัญาณอนัตรายได้	

ยิง่ไปกว่านัน้การท่ีสามารถตรวจจบัสญัญาณอนัตราย

จากการใช้ยาที่ไม่เคยทราบ	 หรือไม่เคยมีรายงาน							

มาก่อน	ว่าอาจท�าให้เกิดอาการไม่พงึประสงค์ท่ีสนใจได้	

เช่น	ยา	gliclazide	และ	clofazimine	นัน้	อาจแสดง

ให้เห็นว่าวิธีการนี้	 มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ

สัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	 ซ่ึงการท่ีหน่วยงาน

ควบคุมด้านยา	 เช่นส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 สามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายได ้																

มีประสิทธิภาพนั้น	 น�าไปสู่การพิจารณาข้อมูลเชิงลึก

ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเป็นอันตราย									

เพือ่หาสาเหตท่ีุแท้จรงิ	และการจดัการความเสีย่งจาก

การใช้ยาที่ทันท่วงทีต่อไป
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 สวัสดีทานผูอานทุกทาน เวลาผานไปอยางรวดเร็ว กมหนา 
กมตาทำงาน เผลอแปบเดียว ก็ส้ินปงบประมาณประจำป พ.ศ. 2558 แลว 
หวังว างาน/โครงการของทานคงสำเร ็จเสร ็จส ิ ้นไปไดด วยดี 
อยางไรก็ตามวารสารฉบับที่ทานถืออยูนี ้ก็ยังคงเต็มเปยมไปดวย 
เนื้อหาและสาระเหมือนเชนเคย เริ่มตนจากแนะนำเว็บไซตศูนยเฝา 
ระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อเปน 
ชองทางสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจาก 
การใชยาใหผูสนใจสามารถคนหาได สวนทานใดท่ีอาจเคยใชหรือกำลัง 
ใชยาฮอรโมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol
คงตองใหความสนใจวามีความเส่ียงอะไรบาง ตางประเทศและรวมท้ัง 
ประเทศไทยมีมาตรการจัดการลดความเสี่ยงอยางไร ตามติดดวย 
กรณีศึกษาผูปวยที่ไดรับยา clindamycin แลวเกิดผื่นแพยาชนิด 
acute generalized exanthematous pustulosis ซึ่งเปน known 
ADR ก็คงตองเฝาระวังการใชยากันตอไป ทานใดที่มีอาการเขาเสื่อม 
จะเลือกใชวิธีการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษา ชวยไดจริงหรือ? 
มีขอจำกัดอยางไรบาง? หาอานรายละเอียดไดในฉบับ สวนคอลัมน 
งานวิจัยที ่เขมขนดวยการประเมินความเหมาะสมการสั ่งใชยา                     
dabigatran etexilate ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนผิดจังหวะ 
ในดานขอบงใชขนาดการรักษา ขอระวัง ขอหาม ใชผลการประเมิน             
เปนอยางไรมีความสมเหตุสมผลในการสั่งใชยาหรือไม? หรือตองเพิ่ม 
มาตรการควบคุมเพ่ือใหผูปวยไดประโยชนสูงสุดจากการใชยาสามารถ 
ติดตามไดใน ฉบับทายสุด...เปนการนำขอมูลจากฐานขอมูลศูนยเฝา 
ระวังความปลอดภัยจากการใชยามาใชประโยชน โดยอาศัยวิธีการตางๆ 
มาวิเคราะหเพ่ือตรวจจับหาสัญญาณอันตรายจากการใชยาท่ีทำใหเกิด
severe cutaneous adverse reactions ซึ่งจะนำไปกำหนดแผน 
ลดความเส่ียงตอไป… แลวพบกันใหมขอใหมีความสุข สวัสดี ทุกทาน

 

                                       บรรณาธิการบริหาร

คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยทีจ่ะพจิารณาใหตพีมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดาํเนนิงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลติภณัฑสขุภาพโดยเฉพาะดานความปลอดภยั/ประสทิธิผล/การใชผลติภณัฑสขุภาพ  ซึง่ไมเคยตพีมิพในวารสารฉบับอืน่

มากอน และผลงานที่สงมาตองสิ้นสุดการดําเนินการไมเกิน 5 ป โดยจัดทําตามรูปแบบ ดังนี้  

1. ชื่อเรื่อง ตองเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรตั้งใหครอบคลุม กระชับ และสอดคลองกับเนื้อหา

2. ช่ือผูนิพนธ ใหระบุช่ือจริง ที่อยู/สังกัด โทรศัพทที่ติดตอได/มือถือ และ email address กรณีที่ทําโดยหมูคณะใหแจง

 รายละเอียดของผูที่จะเปนผูประสานงานใหชัดเจน

3. เนื้อหา ตองมีหัวขอ บทคัดยอ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณผล และขอเสนอแนะ 

 R บทคดัยอ ควรเขยีนสรุปสาระสาํคญัของงานวจัิย ความยาว 350-400 คํา ระบคุาํสาํคญั (key word) จํานวน 3–4 คาํ

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

 R บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

 R วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับขัน้ตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดาํเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

 R ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

 R วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ท่ีมีผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใด ผลทีไ่มตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคดิเหน็

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

 R ขอเสนอแนะ สรุปประโยชน/ประเดน็ผลการวจัิยทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจัิยทีค่วรนาํไปตอยอด

4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน

5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 

 URL พรอมทั้งวันที่ที่สืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง

 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง

6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

 R ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4

 R ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาองักฤษ หากไมใชชือ่เฉพาะใหข้ึนตนดวยอกัษรตวัเลก็ หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตวัเอน

 R ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 

 R รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรบัอนญุาตใหตพิีมพ/

  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 

 R ไมควรนาํตาราง รปูภาพ กราฟ ในอนิเทอรเนต็หรอืแหลงอืน่มาใช เนือ่งจากอาจมลีขิสิทธิ ์แตหากนาํมาใชตองระบุ

  แหลงที่มาและวัน/เดือน/ปที่แสดงไวใหละเอียดและชัดเจนดวย

7. วิธีสงผลงาน สงทาง email ที่ adr@fda.moph.go.th

หมายเหตุ : คณะบรรณาธิการขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจทาน แกไขตนฉบบัและพิจารณาตพีมิพตามความสาํคญักอนหลงั และการพจิารณา

 ของ peer reviewer ถอืเปนทีส้ิ่นสุด ผลงานทีไ่ดรบัการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน
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