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ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใชยา
ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑ
 ดานสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานอาหาร

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพโดยเฉพาะขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพและขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวของใหแกบุคลากรทางการ
แพทย และสาธารณสุขเพื่อใชประโยชนทั่วไป

พิมพที่

ที่อยูสำนักงาน

จำนวนพิมพ

วัตถุประสงค
บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

 เรารวมเดินทางมาถึงเดือนธันวาคม...เดือนสุดทายของป  
พรอมๆ กับวารสารขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ         
ฉบับสงทายป 2558 เนื้อหาเพียบเริ่มตั้งแต มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงของยา ketoconazole เพื่อใหรูวา “การจัดการ” 
นั้นไมใชของงาย แตหากเจตนาดีมีหลักฐานประจักษสนับสนุน 
ทางวิชาการแนนพอ ผลลัพธยอมออกมาดีเชนกัน ปจจุบัน 
มีการใชยาที ่พัฒนาจากสมุนไพรมากขึ ้น ก็มีขอมูลจากการ 
ศึกษาเรื่อง การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยาพัฒนา 
จากสม ุนไพรด วยว ิธ ี intensive drug monitoring: 
กรณีศึกษายาจากสมุนไพรเถาวัลยเปรียง (Derris scandens 
(Roxb.) Benth.) มาฝาก ตามมาดวยเรื่องของ ความปวดและยา 
ระงับปวดสำหรับอาการปวดมาก ปวดขนาดโรคมะเร็ง วากัน 
เชนนั้น ยาชื่อวา oxycodone แตเนื่องจากเปนยาเสพติดใหโทษ 
และเปนยาใหมในประเทศไทย ใชวาจะสั่งใชกันงายๆ บริษัท 
จำเปนตองทำแผนบริหารความเสี ่ยงของยาตัวนี ้ เสนอตอ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย ขามไปถึงกรณี 
ศึกษาจากการใชยากันชัก phenytoin และการเกิดภาวะ 
เม็ดเลือดขาวต่ำ ใครก็ตามทำงานดูแลผูปวยอยู พึงใสใจเปน     
พิเศษ เพราะแมอาการตางๆ ดูเหมือนเปนปกติ แตอยาวางใจ 
ตองตามติดตอไปอีกอยางนอยๆ 7 วัน นอกจากนี้เรื่องที่คนให     
ความสนใจกันมากคือ ยาแกปวดไมเกรน และการกอใหเกิด       
ภาวะเนื้อตาย ยุคสมัยนี้เราไมควรเชื่อขาวลือ... ขาวเลาวา แลว 
ตระหนกตกใจ แตควรดูจากขอมูลขอเท็จจริงแลวจึงตัดสินใจ 
เนื ้อหาปดเลมฉบับนี ้ว ิเคราะหขอมูลจาก Thai Vigibase               
เปนฐานขอมูลของศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ 
สุขภาพ เกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจาก drug interactions 
ระหวางยาในกลุม ergot และยาอ่ืนๆ อานแลวรูสึกสะพรึง อยางไร 
นั่นคือขอเท็จจริง!
 กอนจากกันไป คงตองกลาววารู ส ึกยินดีที ่เราทุกคน 
กาวขามผานปแพะ แบะ..แบะ..กันมาได ป พ.ศ. 2559 คงเปน       
ปแหงความรุงเรืองและรุงโรจนของทุกคน แลวพบกันใหมคะ
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การจ�ากดัข้อบ่งใช้ยา ketoconazole ชนดิรบัประทาน

พัทรียา โภคะกุล *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทน�ำ 

	 Ketoconazole	เป็นยาต้านเชือ้รากลุม่	azole	

กลไกการออกฤทธิ์ที่ส�า คัญ	 คือยับยั้ ง เอนไซม ์														

lanosterol 14-α-demethylase	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง	

ของ	fungal	cytochrome	P450	enzyme	system				

โดยยาจะไปจับกับ	heme	iron	ของ	cytochrome	

P450	โดยใช้	nitrogen	atom	ใน	azole	ring	ท�าให้

มีผลลดการสร้าง	 ergosterol	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ			

ที่ส�าคัญของเซลล์เมมเบรนของเชื้อรา	 ได้รับอนุมัติ

ทะเบียนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2526	

ปัจจุบันยา	 ketoconazole	 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ต�ารบัยาในประเทศไทย	มทีัง้สิน้	87	ต�ารบั	ได้รับอนุมตัิ

ในข้อบ่งใช้	การติดเชือ้ราทีผ่วิหนัง	ผม	เลบ็	ทีเ่กิดจาก

เชื้อกลาก	และ/หรือยีสต์	การติดเชื้อราระบบภายใน

ร่างกาย	(systemic	mycotic	infections)	ใช้ป้องกนั

การกลับเป็นซ�้าหลังจากหายแล้วจากการติดเชื้อรา

ตามระบบต่างๆ	ในร่างกาย	และโรคเชือ้ราทีเ่ป็นเร้ือรัง

ตามบริเวณเยื่อมูกของร่างกาย

สาเหตุที่ให้ความส�าคัญกับยา ketoconazole  

ชนิดรับประทาน

	 หน่วยงานดูแลด้านสุขภาพของประเทศ

ฝรั่งเศส	 (French	 Health	 Products	 Safety					

Agency:	 Afssaps)	 ได้มีจดหมายข่าวแจ้งบุคลากร					

ทางการแพทย์เกี่ยวกับการระงับการจ�าหน่ายยา			

Nizoral®	 (ketoconazole)	 ชนิดเม็ดขนาด	 200	

มิลลิกรัม	 และเรียกคืนยาจากท้องตลาดในประเทศ

ฝรั่งเศส	 แจ้งข้อมูลแก่ผู้น�าเข้าและหยุดการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศฝร่ังเศส	 โดยยังคง

อนมุตัใิห้ใช้ชัว่คราวในผูป่้วย	Cushing’s	Syndrome	

ที่จ�าเป็นต้องใช้ยา	 ketoconazole	 และได้เสนอให้

หน่วยงานก�ากบัดแูลด้านยาแห่งสหภาพยโุรปทบทวน

ประโยชน์และความเสี่ยงของยา	 ketoconazole			

ตามกฎหมายสหภาพยุโรปหัวข้อที่	 31	 (directive	

2001/83/CE)	 ท้ังนี้	 มาตรการดังกล่าวของประเทศ

ฝรั่งเศส	 เป็นผลสืบเนื่องจากผลการประเมินข้อมูล

ความปลอดภัย	 ของยา	 ketoconazole	 ท่ีพบว่ายา	

ketoconazole	 ท�าให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ		

(hepatotoxicity)	ได้บ่อย	และรนุแรงกว่ายาต้านเชือ้

รากลุม่	azole	ตวัอืน่ๆ	และยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัความ

เสี่ยงในการเกิดโรคตับเรื้อรังและตับแข็ง	 อย่างไร

กต็ามข้อมลู	ดงักล่าวไม่รวมถึง	ketoconazole	ในรปู

แบบครมี	แชมพ	ูและยาเหนบ็	ข้อมูลความปลอดภัยของ	

ยา	ketoconazole	ท่ี	Afssaps	ประเมนิประกอบด้วย	

	 1.	 ฐานข้อมูลเฝ้าระวังการใช้ยาในประเทศ

ฝรั่งเศส	 (ปี	 ค.ศ.	 1985-2010)	 พบรายงานการเกิด

อนัตรายต่อตบัท่ีสงสยัว่าเกิดจากใช้ยา	ketoconazole	

จ�านวน	129	ราย	โดยพบตบัอกัเสบ	64	ราย	เกิดความ

เป็นพิษต่อตับ	 4	 ราย	 เซลล์ตับถูกท�าลาย	 3	 ราย							



Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.498

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ตับอักเสบจากท่อน�้าดีอุดตัน	7	 ราย	ตับวาย	5	ราย	

และเสียชีวิต	3	ราย

	 2.	ข้อมลูจากการศึกษาทีตี่พิมพ์	พบเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ต่อตับแบบเฉียบพลันจ�านวน	48	ฉบับ	

แบบร้ายแรง	16	ฉบบั	แบบเรือ้รงั	4	ฉบบั	และเกดิตบัแข็ง	

1	ฉบับ	ระยะเวลาการเกิดพิษต่อตับ	(onset)	เกิดได้

ต้ังแต่	 1	 วันจนถึง	 24	 สัปดาห์	 โดยพบอุบัติการณ	์			

การเกดิเป็นพิษต่อตบัเฉยีบพลนัได้ต้ังแต่	1	ต่อ	2,000	

ถึงร้อยละ	12

	 3.	การศึกษาของ	Garcia-Rodriguez	ศึกษา

การเ กิดพิษต ่อตับชนิดเฉียบพลันของยาต ้าน													

เชื้อราในผู้ป่วยจ�านวน	 69,830	 ราย	 จากใบสั่งยา	

149,384	ฉบับ	ในฐานข้อมูล	the	English	general	

practitioner	 GPRD	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 1991-1996			

พบอุบัติการณ์การเกิด	 acute	 liver	 injury	 19.0						

ต่อผู้ป่วย	10,000	ราย	(95%CI,	2.3-68.7)	และพบ	

relative	 risk	 ของ	 acute	 liver	 injury	 228.0	

(95%CI,	33.9-933.0)

การประเมินความเสี่ยงของยา ketoconazole 

ชนิดรับประทานในประเทศไทย

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา									

ได ้ประเมินความเสี่ยงของยา	 ketoconazole									

ชนิดรับประทาน	 โดยพิจารณาจากมาตรการที่มีอยู่	

พบว่ายาดังกล่าว	 มีค�าเตือนตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว	้		

ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและข้อความค�าเตือน	

ลงวันที่	16	กุมภาพันธ์	2533	ว่า	“ยานี้อาจท�าให้เกิด

อนัตรายต่อตบั”	และส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาได้ออกจดหมายข่าวแจ้งบคุลากรทางการแพทย์	

และร้านขายยา	 เกี่ยวกับความเสี่ยงความเป็นพิษต่อ

ตับจากการใช้ยา	ketoconazole	ชนิด	รับประทาน	

ฉบับที่	 8/2554	 วันที่	 12	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554	

นอกจากนี้ได้พิจารณาข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากฐานข้อมลูองค์การอนามยัโลก	(WHO	VigiBase®)	

และจากฐานข้อมลูของประเทศไทย	(Thai	Vigibase)	

การศึกษาการเกิด	 hepatotoxicity	 ของยา	 keto-

conazole	 การใช้ยารักษาเชื้อราตัวอื่นทดแทน	

มาตรการในต่างประเทศ	และผลส�ารวจความคิดเห็น

จากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆ

	 จากฐานข้อมูล	WHO	VigiBase®	พบรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับตับและท่อทาง						

เดินตับ	จ�านวนทั้งสิ้น	1,538	รายงาน	2,241	อาการ	

โดยพบการท�างานของตับผิดปกติมากท่ีสุดจ�านวน	

529	อาการ	รองลงมาได้แก่	ตับอักเสบจ�านวน	439	

อาการ	 ดีซ่านจ�านวน	 274	 อาการ	 และมีรายงาน					

เสยีชวีติ	64	ราย	ข้อมลูจากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	

พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบตับและ

น�า้ดจี�านวน	35	ฉบับ	41	อาการ	อาการไม่พงึประสงค์

ท่ีส�าคัญ	เช่น	ตบัอกัเสบจ�านวน	7	ฉบับ	เอน็ไซม์ตบัสงู

จ�านวน	2	ฉบบั	และเซลล์ตบัถกูท�าลายจ�านวน	1	ฉบบั	

เป็นต้น	 และจากการวิเคราะห์หาสัญญาณอันตราย	

(potential	 signal)	 โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อ

ตรวจจับสัญญาณจากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	ซึ่ง

เป็นการวัดความไม่เป็นสัดส่วน	 (disproportional)	

ของข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับ

ยา	ketoconazole	 เปรียบเทียบกับยาอื่นๆ	 ในฐาน

ข้อมูลระหว่างคู่ยาที่สงสัยและอาการไม่พึงประสงค	์	

ที่พบ	ค�านวณออกมาเป็นค่า	reporting	odds	ratio	

(ROR)	(โดยข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณเป็นข้อมูลตั้งแต่

ปีแรกซึง่ได้รบัรายงานของยา	ketoconazole)	พบว่า

ค่า	 ROR	 ของยา	 ketoconazole	 ต่อระบบตับและ

น�้าดี	 เท่ากับ	 2.15	 (95%CI,	 1.34-3.42)	 ซึ่งเป็น

ลักษณะที่บ่งชี้ว่าการใช้	ketoconazole	สัมพันธ์กับ

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบตับและน�้าดี
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

	 การศกึษาความเสีย่งการเกดิ	hepatotoxicity	

จากการใช้ยา	ketoconazole	โดยการส�ารวจการเกดิ

อาการไม่พึงประสงค์ต่อตบัจากโรงพยาบาลเครอืข่าย	

ผลจากผู้ใช้ยา	ketoconazole	จ�านวน	83,560	ราย	

พบผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อตับจ�านวน						

23	 ราย	 เป็นรายงานไม่พึงประสงค์ไม่ทราบชนิด					

ของเหตุการณ์ต่อตับ	 (disease	 of	 liver)	 13	 ราย	

increased	liver	function	test	และ	 inflamma-

tory	liver	disease	อย่างละ	3	ราย	hepatitis	2	ราย	

hepatic	failure	unspecific	และ	other	specified	

inflammatory	 liver	 disease	 อย่างละ	 1	 ราย						

รวมทัง้การศกึษาในต่างประเทศของ	Chien	RN	et	al.	

ที่ประเมินอุบัติการณ์ความรุนแรง	 และหาความ

สัมพันธ์ของ	ketoconazole	กับการเกิดอันตรายต่อ

ตับในผูป่้วย	onychomyosis	จ�านวน	211	ราย	ซึง่ได้

รับยา	griseofluvin	 (74	ราย)	กับ	ketoconazole	

(137	ราย)	ผลการศกึษากลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รบั	griseoflu-

vin	 ไม่พบความผิดปกติของผลทางห้องปฏิบัติการ

และการเกิดอันตรายต่อตับ	 ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ	

ketoconazole	พบผู้ป่วย	24	ราย	(17.5%;	95%CI,	

11.1-23.9)	แสดง	asymptomatic	transaminase	

elevation

	 ยารักษาเชื้อรากลุ่ม	 azole	 ชนิดรับประทาน		

ที่ได้รับการอนุมัติทะเบียนในประเทศไทยซึ่งสามารถ

ใช้ทดแทนยา	ketoconazole	(alternative	antifungal	

drug)	ได้แก่	fluconazole	ขนาด	50	มิลลิกรัม	100	

มิลลิกรัม	และ	200	มิลลิกรัม	 itraconazole	ขนาด	

100	 มิลลิกรัม	 และ	 455.55	 มิลลิกรัม	 และ																

voriconazole	ขนาด	50	มลิลิกรัม	และ	200	มลิลิกรัม	

	 มาตรการจัดการความเสี่ยงในต่างประเทศ			

พบว่าหน่วยงานก�ากับดูแลด้านยาแห่งสหภาพยุโรป	

ประกาศระงบัการจ�าหน่ายยา	ketoconazole	รปูแบบ

รบัประทานภายหลงัประเมินประโยชน์และความเสีย่ง

แล้วพบว่ามีประโยชน์น้อยกว่าความเสี่ยง	 ท้ังนี้

เนื่องจากอุบัติการณ์และความรุนแรงของการเกิด	

liver	injury	สูงกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกัน	ไม่สามารถ

ควบคมุความเสีย่งของการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	

ดังกล่าว	 รวมทั้งมียาอื่นใช้แทนกันได้	 และองค์การ

อาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการจ�ากัด

การใช้ยา	 ketoconazole	 ชนิดรับประทานโดย

ก�าหนดไม่ให้ใช้เป็น	first	line	drug		ไม่ใช้รักษาการ

ติดเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ	 ให้ใช้เฉพาะ	 systemic	

fungal	 infection	 เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิด	

liver	injury	ท่ีท�าให้เสยีชีวติ	การเกิดปฏกิริยิาระหว่าง

ยาและปัญหาต่อ	adrenal	gland

	 การส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ

จัดการความเสี่ยงของยา	 ketoconazole	 ชนิด								

รบัประทานจากผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2556	 และเดือนกุมภาพันธ์	

พ.ศ.	2557	ได้แก่	คณะแพทยศาสตร์	คณะเภสชัศาสตร์

ทุกแห่ง	 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	

สมาคมโรคตดิเชือ้แห่งประเทศไทย	สมาคมเภสชัวทิยา

แห่งประเทศไทย	สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย	ส่วนใหญ่

มีความเห็นว่าควรจ�ากัดข้อบ่งใช้ของยา	 ketocona-

zole	ชนิดรับประทานให้ใช้เฉพาะ	systemic	fungal	

infection	เท่านั้น	

มาตรการลดความเสี่ยงของยา ketoconazole 

ชนิดรับประทานในประเทศไทย

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

ทบทวนข้อมูลความปลอดภัย	 รวมทั้งประเมิน

ประโยชน์และความเสี่ยงของยา	 ketoconazole			

ชนิดรับประทาน	 ผ่านคณะท�างานพัฒนาระบบเฝ้า

ระวงัและจดัการความเสีย่งด้านยา	คณะอนกุรรมการ

ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา	 และ						

คณะกรรมการยาตามล�าดับ	 โดยพิจารณาข้อมูลท่ี
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เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุมัติทะเบียน						

การเกิดเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	การศึกษาความเสีย่ง

การเกิด	hepatotoxicity	ยารักษาเชือ้ราอืน่ทีส่ามารถ

ใช้แทน	มาตรการในต่างประเทศและผลส�ารวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยง	 ซึ่งใน

แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังกล่าวแล้วข้างต้น						

ผลการประเมินสรุปได้ว่ายา	 ketoconazole	 ยังมี

ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง	 แต่ต้องมีมาตรการ					

ลดความเส่ียงคือจ�ากัดการใช้ยาโดยให้ใช้เฉพาะ					

systemic	fungal	infection	เท่านั้น		ในการประชุม

คณะกรรมการยาครั้งที่	 4/2558	 วันที่	 25	สิงหาคม	

พ.ศ.	2558	จึงมีมติให้ยกเลิกข้อบ่งใช้เฉพาะที่	แต่ยัง

คงข้อบ่งใช้การติดเชื้อราระบบภายในร่างกายตามที่

แต่ละบริษัทได้รับอนุมัติ	 และเพิ่มข้อความต่อท้าย		

ของข้อบ่งใช้การติดเชื้อราระบบภายในร่างกายว่า		

“ใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาต้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผลหรือ

ไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัวอื่น”

 กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบคณุ	นายนิรัตน์	เตียสวุรรณ	ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านพัฒนาระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภคผลิตภัณฑ	์	

ด้านสาธารณสุข	ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าตลอดจนแก้ไข						

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาพฒันาจากสมนุไพรด้วยวธิ ีintensive drug monitoring: 

กรณีศึกษายาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง 
(Derris scandens (Roxb.) Benth.)

สรียา เวชวิฐาน *

	 ผลจากการติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาจากสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียงจ�านวน	385	คน	เป็นผู้ป่วยเพศชายต่อ

ผูป่้วยเพศหญงิ	1:	3.05	ราย	ค่ามธัยฐานอายขุองผูป่้วย	

54.8	ปี	ผูป่้วยเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้

ยาจากสมนุไพรเถาวลัย์เปรยีง	จ�านวน	20	ราย	คดิเป็น	

อบัุตกิารณ์	5.2%	(95%CI	3.2-7.9)	ส่วนใหญ่	(11/20)	

เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหาร	

เช่น	ท้องอืด	จุก	เสียด	แน่น	

	 ถึงแม้ว ่าอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่							

พงึประสงค์ในการศกึษานีจ้ะพบไม่มากกว่าการศกึษา

ที่ผ่านมา	แต่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิด

มาก่อน	เช่น	ปัสสาวะผิดปกติ	และด้วยข้อจ�ากัดของ

จ�านวนตัวอย่างที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้	 แสดงให้เห็น

ว่าการใช้ยาจากสมุนไพรมีความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้	 และผู้ป่วยที่ได้รับยาจาก

สมุนไพร	 ควรได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัย							

เช่นเดียวกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ : ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง	เหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 อุบัติการณ์การเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

 บทคัดย่อ

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได	้			

รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตจากสมุนไพรมากขึ้น	ตั้งแต่ปี	2545	เป็นต้น	มาที่

การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนท�าให้การเข้าถึง					

ยาพฒันาจากสมนุไพรในรปูแบบต่างๆ	ง่ายขึน้	และมี

การบริโภคยาพัฒนาจากสมุนไพรมากขึ้นในภาพรวม	

แต่อย่างไรกต็ามการรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

เพียงอย่างเดียว	 ไม่สามารถน�ามาใช้ประมาณการ

ความเสี่ยงในประชากรได้	จึงได้ด�าเนินการเพื่อศึกษา

ประมาณการอบุตักิารณ์การเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	

จากการใช้ยาพัฒนาจากสมุนไพร	 โดยเริ่มต้นศึกษา

จากกรณีการใช้ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง	 และ

ลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่า

สัมพันธ์กับการใช้ยาดังกล่าว	 เป็นการด�าเนินการ

ศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า		โดยติดตามผู้ป่วยที่ใช้

ยาจากสมุนไพรเถาวลัย์เปรยีง	ทีไ่ด้รบัยาจากโรงพยาบาล	

ที่เข้าร่วมโครงการ	เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยได้รับ	

ข้อมูลทั่วไปของผู ้ป ่วย	 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์	ข้อมลูทีไ่ด้จะวเิคราะห์โดยใช้สถติิเชงิพรรณา

เพือ่บรรยายลักษณะของผู้ป่วย	และค�านวนอบุติัการณ์	

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 Abstracts

	 Until	year	2002,	the	numbers	of	ADRs	

associated	with	herbal	medicines	have	been	

increased.	 The	 high	 consumption	 of	 these	

may	come	from	many	reasons	such	as	the	

government	 or	 other	 stakeholders	 support	

and	 the	 easier	 access	 to	 those	 traditional	

medicines	in	the	country.	However,	the	spon-

taneous	 reporting	 of	 adverse	 event	 alone	

cannot	 be	 used	 to	 estimate	 the	 risk	 of	

herbal	containing	medicine	use	in	the	popu-

lation.	 The	 study	 aims	 to	 estimate	 the												

incidence	 of	 adverse	 reactions	 from	Derris 

scandens	(Roxb.)	Benth.	in	conventional	uses	

and	to	study	the	characteristics	of	adverse	

reactions.	

	 The	 prospective	 cohort	 study	 was	

conducted	 to	monitor	 patients	who	were										

prescribed	of	herbal	medicine	derived	from	

Derris scandens	(Roxb.)	Benth.	in	the	partici-

pated	hospitals.	The	patients’	characteristic	

and	drug’s	use,	history	or	other	medicines	

consumption	 were	 collected.	 Descriptive	

statistic	was	used	to	describe	the	incidence	

of	ADRs.

	 Results	 were	 collected	 from	 385									

patients,	the	male:	female	ratio	was	1:	3.05.	

median	 age	was	 54.8	 years.	 Twenty	 cases	

were	 found	 ADRs	 with	 incidence	 of	 5.2%	

(95%CI	 3.2-7.9).	 Mostly	 ADRs	 (11/20)	 were	

gastrointestinal	adverse	events	like	flatulence,	

bloating	or	heartburn.

	 Although	 the	 incidence	 of	 ADRs	was	

similar	 to	 the	 previous	 studies,	 the	 unex-

pected	ADR	such	as	dysuria	was	found.	Even	

though	the	small	number	of	patients,	ADRs	

were	 reported	 during	 the	 study	 period.			

Therefore,	traditional	medicine	ADRs	surveil-

lance	should	be	continuously	performed	as	

modern	medicine.	

Key words: 	herbal	 medicine	 from	 Derris 

scandens	(Roxb.)	Benth.,	adverse	events,	in-

cidence	of	adverse	events.

 ควำมเป็นมำ

	 ปัจจุบันการใช้ยาสมุนไพรเป็นท่ีนิยมอย่าง

กว้างขวาง	 โดยประมาณการว่าในปี	 2007	 กลุ่ม

ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรมากกว่า	

30	ล้านคนรายงานว่าใช้ยาพัฒนาจากสมุนไพร	หรือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	นอกจากนี้ยังพบว่าในจ�านวน

นี้ผู้ตอบมากกว่า	7.2	ล้านคน	มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อยา

พัฒนาจากสมุนไพรเป็นจ�านวนเฉลี่ยมากกว่า	 1,385	

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี(1)	 ในประเทศไทย	 มูลค่า

การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรเพิ่มจาก	

21	 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี	 2001	 เป็น	 23	

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ในปี	2003(2)	การส�ารวจ

ในประเทศอิตาลีรายงานว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 47	

บริโภคผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพร	 โดยใน

จ�านวนนี้ร้อยละ	 9.6	 รายงานว่าเคยเกิดเหตุการณ	์				

ไม่พึงประสงค์(3)	

	 เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	(adverse	

drug	event,	ADE)	หมายถงึ	เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

ใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับยาที่ผู ้ป่วยใช้	 เช่น	 อาการไม่									

พึงประสงค์จากการใช้ยา	(adverse	drug	reaction,	

ADR)	การเกดิปฏกิริยิาระหวางยา	(drug-drug	inter-
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 103

action)	ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด	(drug	overdose)	

การใช้ยาในทางที่ผิด	 (drug	 abuse)	 หรือความ				

คลาดเคลื่อนทางยา	(medication	error)

	 ระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์		

ในประเทศไทยโดยปกติแล้วด�าเนินการโดยวิธีการ

รายงานโดยสมัครใจ	 (spontaneous	 voluntary	

system)	 ซึ่งมีข้อดีหลายประการ	 เช่น	 มีต้นทุนต�่า	

ท�าให้ได้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่เคย

ทราบมาก่อนจากการทดลองยาทางคลินิก	 phase	

1-3	อย่างไรกด็รีะบบการรายงานดังกล่าวกม็ข้ีอจ�ากดั

หลายประการ	เช่น	การรายงานทีต่�า่กว่าความเป็นจรงิ	

หรือการที่ไม่สามารถประมาณการความเสี่ยงในการ

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้	

	 การติดตามแบบไปข้างหน้าในผู้ป่วยทุกราย			

จึงควรด�าเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการ					

ใช้ยา	 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจสั่งใช้ยา						

การเฝ้าระวังความเส่ียงในผู้ป่วยรายบุคคล	 รวมถึง		

การจัดการความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม	่											

พึงประสงค์ต่อไป	 โดยเร่ิมด�าเนินการเฝ้าระวังแบบ

ติดตามไปข้างหน้าในผู ้ป่วยที่ใช้ยาจากสมุนไพร

เถาวัลย์เปรียง	 ซึ่งได้รับการบรรจุในบัญชียาหลัก

สมุนไพร	 เป็นยาในกลุ่มยารักษากลุ ่มอาการทาง		

กล้ามเน้ือและกระดูก	 เพื่อบรรเทาอาการปวด					

กล้ามเน้ือ	ลดการอกัเสบของกล้ามเนือ้	รปูแบบยาเดีย่ว	

ที่มีใช้	 คือ	 ยาแคปซูลบรรจุผงจากเถาของเถาวัลย์

เปรียง	 รับประทานครั้งละ	 500	 มิลลิกรัม-1	 กรัม							

วันละ	3	ครั้ง(4)

 วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อทราบอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง

	 2.	เพื่อทราบลักษณะการเกิดเหตุการณ์ไม	่			

พึงประสงค์ของยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง

 วิธีกำรศึกษำวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้ เป ็นการศึกษาเชิงสังเกต			

แบบไปข้างหน้า	โดยด�าเนินการศึกษาในโรงพยาบาล

ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร

เถาวลัย์เปรยีงมากทีสุ่ดในช่วง	3	ปีก่อนการเก็บข้อมลู	

มรีะบบการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการ

ใช้ยา	 และยินดีเข้าร่วมโครงการฯ	 ด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือน	ตุลาคม	2554-กันยายน	2555

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าโครงการศึกษา

	 ผูป่้วยทีค่ดัเลอืกเข้าโครงการศกึษาจะต้องเป็น

ผู ้ป่วยท่ีได้รับและบริโภคยาจากสมุนไพรเถาวัลย์

เปรียงท่ีได้รับจากโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	

เป็นครัง้แรกในช่วงเวลาทีศ่กึษา	ไม่ได้บรโิภคสมนุไพร

เถาวัลย์เปรียงหรือสมุนไพรอื่นๆ	 ในช่วง	 6	 เดือนท่ี	

ผ่านมา	 และไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง

	 การศกึษาครัง้นีจ้ะท�าการตดิตามผูท่ี้บรโิภคยา

จากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงจ�านวน	 385	 ราย	 จาก			

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ	 คือ	 โรงพยาบาล

สงขลา	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช											

โรงพยาบาลพุทธชินราช	 โรงพยาบาลอู ่ทอง																	

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร์	 โรงพยาบาล

สะเมิง	 โรงพยาบาลอินทร์บุรี	 โรงพยาบาลนครปฐม	

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ ์	 โรงพยาบาลพลและ									

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม

	 คณะผูว้จิยัด�าเนนิการตดิตามผูป่้วยท่ีสมคัรใจ

เข้าร่วมโครงการ	 โดยสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น	 เมื่อ							

ผู้ป่วยได้รับยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง	 จากนั้น

ติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ทุก	7	วัน	จ�านวน	4	ครั้ง	

หากผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในครั้งใดๆ			

ของการติดตามทั้ง	4	ครั้ง	ให้ถือว่าสิ้นสุดการติดตาม

ข้อมูลผู้ป่วยรายนั้น	 แม้ว่าจะติดตามไม่ครบ	 4	 ครั้ง		

ตามก�าหนด
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	 ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย	 ข้อมูลทั่วไปของ						

ผูป่้วย	เช่น	เพศ	อายุ	โรคร่วม	ข้อมลูผลติภณัฑ์ทีผู่ป่้วย

ได้รบั	ทัง้ยาจากสมนุไพรเถาวลัย์เปรยีงทีท่�าการศึกษา	

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่ผู้ป่วยใช้ร่วมทั้งที่ใช้เอง	และได้

รบัจากโรงพยาบาล	นอกจากนีย้งัเกบ็ข้อมลูเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดในผู ้ป่วย	 และข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	เช่น	อาการ	วันที่เกิดอาการ	

วันที่หายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 ผลลัพธ์หลัง

จากหยุดใช้ผลิตภัณฑ์	

	 ผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการ

ศึกษานี้	คือ	ผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ	

ภายหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์

เปรยีง	แล้วได้รบัการประเมนิ	causality	assessment	

โดยเภสัชกรผู้เก็บข้อมูลแล้ว	 ได้ระดับความสัมพันธ์

ระหว่างยา	 และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อยู่ที่ระดับ	

possible,	probable	หรือ	certain	โดยใช้เครื่องมือ	

Naranjo’s	algorithm	ในการประเมินฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 การศกึษาในครัง้นีจ้ะด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูล	

ด้วยสถิติเชิงพรรณา	 เพือ่บรรยายลักษณะของผูป่้วย	

ลักษณะของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 และลักษณะ				

ของผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ป่วยได้รับ	 อุบัติการณ์การเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ค�านวนจาก	 จ�านวนผู้ป่วยที่

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/จ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด	

	 การวเิคราะห์ข้อมลูในการศกึษานีใ้ช้	epicalc	

package(5)	 บน	 R	 language	 and	 environment	

version	3.1.0

	 การศกึษาวจิยันีไ้ด้รบัอนมุติัให้ด�าเนนิการวิจยั

จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน	

กระทรวงสาธารณสุข

 ผลกำรศึกษำ

	 การศึกษานี้ได้ด�าเนินการติดตามผู้ป่วยที่ใช	้		

ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง	 จ�านวน	 385	 ราย									

เป็นผู้ป่วยเพศชายต่อผู้ป่วยเพศหญิง	 1:	 3.05	 ราย											

ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วย	 54.8	 ปี	 มากกว่าครึ่งมี				

โรคประจ�าตัว	(ร้อยละ	58)	เช่น	โรคหลอดเลือดหัวใจ	

หรอืโรคระบบการเผาผลาญของร่างกาย	(metabolic	

disease)	 เป็นต้น	 รายละเอียดลักษณะท่ัวไปของ							

ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาจากสมนุไพรเถาวลัย์เปรยีงแสดงตาม

ตารางที่	1	

ตารางที่ 1	ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง

ลักษณะของผู้ป่วย (N=385) จ�านวน (ร้อยละ)

เพศ	(ชาย:	หญิง) 	 1:	3.05

มัธยฐานอายุ	(n=368)	(IQR)*	 	 54.8		(44.8-65.1)

กลุ่มอายุ	

	 	 <40	ปี	

	 	 40-59	ปี	

	 	 60	ปีขึ้นไป

59

174

135

(14.9)

(47.3)

(34.2)
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ลักษณะของผู้ป่วย (N=385) จ�านวน (ร้อยละ)

มีโรคร่วม** 	 227		 (58.5)

	 กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

	 กลุ่มโรคระบบการเผาผลาญ	เช่น	เบาหวาน

	 กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

	 กลุ่มโรคทางเดินอาหาร

	 โรคอื่นๆ	เช่น	ภูมิแพ้	มะเร็ง

123

49

23

57

(31.9)

(12.7)

-

(6)

(14.8)

ไม่มีโรคร่วม 	 158	 (40.7)

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 	 	 15		 (3.8)

สูบบุหรี่ 	 	 21		 (5.4)

ประวัติการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	จาก

	 อาหาร

	 โปรตีน

	 ยาชนิดรับประทาน

	 ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนัง

	 	 9	 (2.3)

	 	 1	 (0.3)

	 43	 (11.2)

	 	 1	 (0.3)

การใช้ยาแผนปัจจุบันอื่นๆ	ในขณะที่ใช้ยาสมุนไพร 	 267		 (69.4)

	 การศึกษาในครั้งนี้มีผู ้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม	่		

พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง	

จ�านวน	 20	 ราย	 คดิเป็นอบุตักิารณ์	 5.2%	 (95%CI			

3.2-7.9)	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดเป็น

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง	 ผู้ป่วยหายเป็น

ปกติเมื่อหยุดรับประทานยาจากสมุนไพรเถาวัลย์

เปรียง	ผู้ทีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ส่วนใหญ่	11	ราย	

ตารางที ่2	แสดงการเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาจากสมนุไพรเถาวลัย์เปรยีง	จ�าแนกตามระบบ

อวัยวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ระบบอวัยวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จ�านวน (ทั้งหมด 20 ราย) (ร้อยละ)

ระบบทางเดินอาหาร	เช่น	ท้องอืด 11 (2.9)

ระบบผิวหนัง	เช่น	ผื่น 3 (0.4)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ	เช่น	วิงเวียน	บวมน�้า	หรือปัสสาวะผิดปกติ	 6 (0.8)

ร้อยละของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด	(95%	CI) 5.2 (3.2-7.9)

เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหาร	

เช่น	ท้องอืด	จุก	เสียด	แน่น	เป็นต้น	พบผู้ป่วยที่เกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ	 เช่น	 วิงเวียน	 บวมน�้า	

หรอืปัสสาวะไม่ออกจ�านวน	6	ราย	คดิเป็นร้อยละ	0.8	

ของผู้ป่วยท่ีรับประทานยาจากสมุนไพรในการศึกษา

นี้	รายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แสดง

ในตารางที่	2

 หมายเหตุ	 * IQR: interquartile range 

 ** ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีโรคร่วมได้มากกว่า 1 โรค
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 อภิปรำย และสรุปผลกำรศึกษำ

	 อุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์			
ในคร้ังน้ี	 น้อยกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้  ซึ่งพบ							
อบุติัการณ์การเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้อยละ	30	
อย่างไรก็ดีในการศึกษาดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์ยาจาก
สมุนไพรเถาวัลย์เปรียงในรูปแบบสารสกัด	 400	mg	
ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าผงแห้งในแคปซูลประมาณ	
5	เท่า(6)

	 ผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า
ครึ่ง	 (11ราย)	 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่							
ร้ายแรง	 ซึ่งเป็นอาการของระบบทางเดินอาหาร					
อาจเกิดเนื่องมาจากผลของสาร	 genistein-7-O-[γ-
rhamnopyranosyl-(1	to	6)-β-glucopyranoside]	
ซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญัใน	stem	ของเถาวลัย์เปรียง	
สารประกอบดังกล่าว	 เป็นสารจ�าพวก	 isoflavone				
มคีณุสมบตัเิหมอืน	non-steroidal	anti-inflamma-
tories	ในการยับยั้งการสังเคราะห์	eicosanoid	และ	
ยับยั้งกระบวนการ	cytoprotective	ของระบบทาง
เดินอาหาร(7,	 8)	 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์					
จากการใช้ยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงจากการ
ศึกษานีไ้ม่แตกต่างจากการศึกษาแบบ	retrospective	
study	 ซึ่งรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก	 (8	 ปี						
ย้อนหลัง)	 โดยมีรายงานจากการใช้ยาจากสมุนไพร
เถาวัลย์เปรียง	 เป็นหนึ่งในสมุนไพร	 4	 ชนิดดังกล่าว	
คิดเป็นร้อยละ	6	(9)

	 ผู ้ป ่วยที่ เกิดเหตุการณ์ไม ่พึงประสงค์คือ	
ปัสสาวะไม่ออก	 เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ควร
ติดตามต่อไป	 หากมีการเฝ้าระวังแบบต่อเนื่องและ				
มีจ�านวนผู้ใช้ยามากขึ้น

	 การศึกษาในคร้ังนีด้�าเนนิการในผูป่้วยทีม่ารบั
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลเท่านัน้	ซึง่ลกัษณะของผูป่้วย	
และโรคซ่ึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยได้รับยาจากสมุนไพร
เถาวัลย์เปรียง	 อาจแตกต่างจากจากผู้ป่วยที่ไม่ได้มา
รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล	อนัอาจส่งผลให้อบุติัการณ์

การเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ต่างไปจากการศกึษา
นี้	นอกจากนี้ขนาดตัวอย่างที่ด�าเนินการเก็บข้อมูลใน
การศึกษานี้ค่อนข้างจ�ากัด	 จึงอาจไม่พบเหตุการณ์			
ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เกิดบ่อย	 การศึกษาแบบ	 retro-
spective	 study	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน	
signal	detection	ของการใช้ยาพัฒนาจากสมุนไพร	
จากข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในฐานข้อมูลระบบ
เฝ้าระวงัการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์ในประเทศไทย	
การวิเคราะห์	 reporting	 odd	 ratio	 (crude	 and	
adjusted	RORs)	พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรง	เท่ากับร้อยละ	0.001	ไม่พบรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงจากยาจากสมุนไพรเถาวัลย์
เปรียง	 อาการที่พบคือ	 angioedema	 (ROR	 2.71,	
95%	CI	1.05-6.95)	(10)

	 ยาพฒันาจากสมนุไพร	เป็นการรกัษาทางเลือก
ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน	 การศึกษานี้	 และการศึกษา
ก่อนหน้าในหลายประเทศ	 แสดงให้เห็นว่าการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีพัฒนาจาก
สมนุไพรเป็นสิง่ท่ีเกิดข้ึนได้เช่นเดยีวกบัการรักษาด้วย
ยาแผนปัจจุบัน	 ดังนั้นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม	่					
พงึประสงค์ควรต้องมีการด�าเนนิการต่อไปดงัเช่นการ
ใช้ยาอื่นๆ	เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจ
การใช้ยาพัฒนาจากสมุนไพร	 และสามารถน�าข้อมูล
การเฝ้าระวังมาใช้ในการลดความเสี่ยงต่อไป

 กิตติกรรมประกำศ

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอ
ขอบพระคุณ	 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง	
ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	 และติดตาม						
ผู้ป่วยทุกท่าน	 ได้แก่	 ทีมงาน	 โรงพยาบาลสงขลา						
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาล
พทุธชนิราช	โรงพยาบาลอูท่อง	โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศวร์	 โรงพยาบาลสะเมิง	 โรงพยาบาล
อินทร ์บุรี 	 โรงพยาบาลนครปฐม	 โรงพยาบาล
กาญจนดิษฐ์	 โรงพยาบาลพล	 และโรงพยาบาล
บางกระทุ่ม
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	 ตามแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาความปวด			

ยาในกลุ่ม	 opioids	 เป็นยาแก้ปวดหลักและเป็นยา			

ท่ีสากลให้การยอมรบัในการบ�าบดัความปวดปานกลาง	

ถึงรุนแรง	 เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการ

ระงับปวด	ออกฤทธิเ์รว็	บรหิารยาได้หลายวิธ	ีรปูแบบ

เภสัชภัณฑ์มีหลากหลายรวมทั้งมีแบบรับประทาน			

ซึ่งสะดวกและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด	 แต่ยาใน

กลุ่ม	 opioids	 เป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง	 มีแนวโน้ม

ท�าให้เสพติด	และน�าไปใช้ในทางที่ผิดได้มาก

	 การตอบสนองต่อยาในกลุ่ม	 opioids	 และ		

การทนผลข้างเคียงจากยาของผู ้ป่วยแต่ละคนไม่

เหมอืนกนั	ดงันัน้	การมยีาในกลุม่	opioids	หลายชนดิ

จงึเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย	ชนิดและรูปแบบเภสชัภณัฑ์	

ของยาในกลุ่ม	strong	opioids	ทีม่ใีช้ในประเทศไทย

ในปัจจบุนัค่อนข้างจ�ากดั	ได้แก่	morphine,	pethidine,	

fentanyl	และ	methadone	โดยรปูแบบรบัประทาน

มีเพียง	2	ชนิด	คือ	morphine	และ	methadone	

อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันมียากลุ่ม	 opioids	 ชนิดใหม่

หรือรูปแบบใหม่	 เช่น	 ยาเม็ด	 oxycodone	 ชนิด

ควบคุมการปลดปล่อยตัวยารูปแบบใหม่	 (oxyco-

done	HCL	reformulation	controlled	release	

tablets)	 จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ไม่ตอบ

สนองกับ	morphine	หรือไม่สามารถทนผลข้างเคียง

จาก	morphine	ได้	 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่

แพทย์ในการเลือกใช้ยาระงับความปวดชนิดรุนแรง		

ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

 ยำระงับปวด oxycodone(1-3)

	 Oxycodone	 จัดเป ็นยาเสพติดให ้โทษ										

ในประเภท	2	เป็นยาในกลุ่ม	strong	opioid	ส�าหรับ

รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงในผู้ป่วย		

ที่ต้องการรักษาอาการปวดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

และเป็นเวลานาน

	 Oxycodone	 มีกลไกการออกฤทธิ์ระงับปวด

คล้ายกับยา	opioid	อืน่ท่ีเป็น	agonist	เช่น	morphine,	

fentanyl	ออกฤทธิ์กระตุ้น	mu	receptor	ท�าให้เกิด

การเปลีย่นแปลงการส่งสญัญาณในการรบัรูค้วามปวด	

ท�าให้การรับรู้ความปวดลดลง	 และมีรายงานวิจัย					

พบว่า	 oxycodone	 ยังมีฤทธิ์กระตุ ้น	 kappa												

receptor	 ด้วย	 ซึ่งยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น	 kappa					

receptor	 จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษา	 visceral	

pain	ซึ่งเป็นความปวดที่เกิดจากอวัยวะภายในได้ดี	(4)

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของ oxycodone

	 Oxycodone	 สามารถให้เข้าสู่ร่างกายได้ด	ี

และได้หลายทาง	 ทั้งทางปาก	 ทางจมูก	 ทางหลอด

เลือดด�า	กล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง	และทางทวารหนัก	

มีค่าครึ่งชีวิต	 (half	 life)	 สั้น	 2.5-3	 ช่ัวโมง	 โดยยา				

จะถูกเปลี่ยนแปลงท่ีตับโดยเอนไซม์	 cytochrome	

P450	3A4	(CYP3A4)	และ	cytochrome	P450	2D6	

(CYP2D6)	จะได้	metabolites	ซึง่มผีลระงบัปวดต�า่มาก	* กองควบคุมวัตถุเสพติด	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 นัยนา พัชรไพศาล *

ยาระงับปวด oxycodone
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เนือ่งจากส่วนใหญ่ได้	metabolites	เป็น	noroxyco-

done	 (ร้อยละ	 74)	 ซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวดต�่ามาก							

และได้	oxymorphone	ซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวดแรงมาก	

(แรงกว่า	morphine	10	เท่า)(5)	แต่มีปริมาณน้อยมาก

เพียงร้อยละ	 2.9	 และทั้งหมดจะถูกขับออกทางไต				

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย	คือ	ท้องผูก	คลื่นไส้	ง่วงซึม	

เวียนศีรษะ	 อาเจียน	 ปวดหัว	 ปากแห้ง	 อ่อนแรง				

(asthenia)	 เหงื่อออกมาก	 (diaphoresis)	 ตามัว

เนือ่งจากรมู่านตาหด	เป็นยาทีไ่ม่มเีพดานการออกฤทธิ	์

(ceiling	dose)	จึงไม่มีขนาดยาสูงสุดต่อวัน	ขนาดยา

ที่ให้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของความปวด	 เมื่อให้		

ยาในขนาดที่สูงขึ้น	 ฤทธิ์ระงับปวดจะเพิ่มขึ้นด้วย										

จึงสามารถปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นตามระดับความปวด

และความทนต่อยาของผู้ป่วย	 อย่างไรก็ตาม	 การได้

รับยาเกินขนาดจะกดการหายใจจนเป็นอันตรายถึง

ชีวิตได้	 การได้รับยาเกินขนาดสังเกตได้จากอาการ

หายใจล�าบาก	ง่วงนอน	มึนงง	 เริ่มไม่รู้สึกตัว	coma	

กล้ามเน้ือลายอ่อนแรง	ความดันต�า่	ตัวเยน็	ม่านตาหด	

หัวใจเต้นช้า

ประสิทธิผลของ oxycodone ในการระงับปวด (1)  

	 จากผลการศึกษาทางคลินิก	 oxycodone	

ชนิดออกฤทธ์ิทันที	 (immediate	 release)	 และ			

ชนิดควบคุมการปลดปล่อยตัวยา	 (controlled								

release)	 สามารถบ�าบัดอาการปวดจากมะเร็ง							

และที่มิใช่ปวดจากมะเร็ง	 เช่น	 ปวดหลัง	 ปวดจาก												

ข้อกระดกูอกัเสบ	และปวดจาก	diabetic	neuropathy	

ได้ผลดีและมีความปลอดภัยเท่าๆ	กัน

	 จากการศึกษาเปรียบเทยีบผลการใช้ทางคลนิิก

ระหว่างยา	 oxycodone	 กับ	 morphine	 ชนิด									

รับประทาน	 พบว่า	 oxycodone	 มีฤทธิ์แรงกว่า			

morphine	ประมาณ	1.5-2	เท่า	จากการที่	oxyco-

done	 มี	 oral	 bioavailability	 (ร้อยละ	 60-87)								

สงูกว่า	morphine	(ร้อยละ	20-40)	และ	oxycodone	

ยังมีฤทธิ์ระงับปวดด้วยตัวเอง	 โดยไม่ต ้องผ่าน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็น	oxymorphone	หรือ

สารออกฤทธิ์อื่นก่อน	 อย่างไรก็ตามจากการรวบรวม

หลายการศึกษาอย่างเป็นระบบโดย	The	Cochrane	

Collaboration	พบว่า	oxycodone	และ	morphine	

ให้ผลในการรักษาอาการปวดและก่อให้เกิดผล								

ข้างเคียงได้ไม่แตกต่างกัน	(6)

ข้อควรระวัง หรือข้อห้ามใช้ oxycodone

	 1)	ผู ้ป่วยสูงอายุ	 ผู ้ป่วยโรคตับ	 หรือโรคไต			

ควรปรับลดขนาดยาลง	

	 2)	ระมัดระวังภาวะการหายใจถูกกดในผู้ที่						

มีความเสี่ยง	 เช่น	 มีโรคระบบทางเดินหายใจ	 มีโรค

ระบบไหลเวียนเลือดที่รุนแรง	

	 3)	ระมัดระวังการเกิดปฏิกิริยา	ดังนี้

	 	 3.1	ยาคลายกล้ามเนื้อ	 เพราะท�าให้เพิ่ม

ความเสี่ยงต่อการหายใจถูกกด

	 	 3.2	ยาท่ียับยั้งการท�างาน	 CYP3A4	 เช่น	

ยาปฏิชีวนะกลุ่ม	macrolide	 เช่น	 erythromycin		

ยาฆ่าเชื้อรากลุ ่ม	 azole	 เช่น	 ketoconazole												

ยาที่ยับยั้ง	 protease	 เช่น	 ritonavir	 เพราะท�าให	้			

การขจัดยา	 oxycodone	 ลดลง	 ท�าให้ความเข้มข้น

ของ	oxycodone	ในเลือดสูงขึ้นและมีฤทธิ์นานขึ้น	

	 	 3.3	ยาแก้ปวดกลุม่	opioids	ท่ีเป็น	mixed	

agonist/antagonist	 เช ่น	 pentazocine,																		

nulbuphine	 เพราะท�าให ้ฤทธิ์ระงับปวดของ										

oxycodone	 ลดลง	 หรือท�าให้เกิดอาการถอนยา	

อย่างทันทีทันใด

การท�าให้เสพติดและแนวโน้มการน�าไปใช้ใน       

ทางที่ผิด

	 ยาในกลุ ่ม	 opioids	 ทุกตัวมีศักยภาพ																

ในการท�าให้เสพติดและมีแนวโน้มการน�าไปใช้										

ในทางที่ผิดได้สูง	 oxycodone	 ก็เช ่นเดียวกัน										
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เมื่อเปรียบเทียบกับ	morphine	พบว่า	oxycodone	

มีความสามารถท�าให้เสพติดได้ใกล้เคียงกัน	นอกจาก

นี้	 oxycodone	 มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่สมองผ่าน	

blood	brain	barrier	ได้ดมีาก	(มากกว่า	morphine	

6	เท่า)	ท�าให้เกิด	euphoria	และน�าไปใช้ในทางที่ผิด	

(abuse)	ได้ง่าย

	 การน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ	มหีลายวธิ	ีโดยการสดู

ผงยาเข้าทางจมูก	 (snort)	 เป็นวิธีที่ผู้เสพยานิยมใช	้

เนื่องจาก	 oxycodone	 มี	 nasal	 bioavailability				

สูงถึงร้อยละ	 50-65	 การน�ายาเม็ด	 oxycodone							

มาเสพเข้าทางจมกูสามารถท�าได้ง่ายมาก	โดยการขดู

หรือถูผิวเคลือบชั้นนอกของเม็ดยาออกก่อน	 แล้วจึง

บดให้เป็นผงละเอียด	 วิธีนี้ยาออกฤทธิ์สูงสุดภายใน			

25	 นาที	 ซ่ึงถ้าเสพโดยการรับประทานจะใช้เวลา			

นานกว่าคือประมาณ	60-90	นาที

กำรพัฒนำต�ำรับยำระงับปวด oxycodone 

Oxycodone	 เป็นสารกึ่งสังเคราะห์ในกลุ่ม

อนุพันธ์ฝิ่นที่ได้จากสารทีบาอีน	 (thebaine)	ซึ่งเป็น	

alkaloid	 ตัวหน่ึงในฝิ่น	 oxycodone	 สังเคราะห์						

ได้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมันเมื่อปี	 ค.ศ.	 1916	

(พ.ศ.	 2459)	 เร่ิมมีการน�ามาใช้เป็นยาระงับปวดใน			

รูปแบบยารับประทานและยาฉีดในปีต่อมา	 ในปี					

ค.ศ.	 1950	 เริ่มมีการใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา						

ในรูปแบบยารับประทานที่เป็นต�ารับยาสูตรผสมกับ				

ยาแก้ปวดอืน่	เช่น	oxycodone	ผสมกบั	aspirin	หรอื

ผสมกับ	 acetaminophen	 ท�าให้มีข้อจ�ากัดที่ไม่

สามารถเพิ่มขนาดยาได้เนื่องจากผลข้างเคียงของยา

แก้ปวดอืน่ทีน่�ามาผสม	จงึมีการผลติในลกัษณะทีเ่ป็น

ต�ารับยาสูตรเดี่ยวชนิดออกฤทธิ์ทันที	 (immediate	

release	tablets)	และต่อมา	มกีารพฒันาเป็นยาเมด็

ชนิดควบคุมการปลดปล่อยตัวยา	 (controlled							

release	tablets)

Oxycodone	เป็นยาตัวหนึ่งในกลุ่ม	opioids	

ท่ีมีการน�าไปใช้นอกวัตถุประสงค์ทางการแพทย์								

สูงมากในประเทศที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษา						

โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา	 จากปัญหาการน�า

ยา	opioids	ซึ่งเป็น	prescription	drug	ไปใช้ในทาง

ที่ผิด	USFDA	จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนายาให้มี

คณุสมบตัเิป็น	abuse-deterrent	formulation	เพือ่

ป้องกันการน�ายาไปใช้ในทางที่ผิด	 ซึ่ง	 oxycodone	

เป็นยาตัวหนึ่งที่ได ้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ									

ดังกล่าว	 คือ	 oxycodone	 HCL	 reformulation	

controlled	 release	 tablets	 เม็ดยาจะมีลักษณะ

แข็ง	 ไม่สามารถทุบ	 ตัด	 บด	 หรือเคี้ยวได้	 แต่เมื่อ							

รับประทาน	 ตัวยาจะค่อยๆ	 ถูกปลดปล่อยออกจาก

เมด็ยาเข้าสูร่่างกาย	ส่วนเปลอืกของเมด็ยาจะขบัถ่าย

ออกมาพร้อมกับอุจจาระ	 และหากน�ายาเม็ดไป		

ละลายน�้าจะท�าให้ได้เป็นของเหลวลักษณะคล้ายวุ้น											

(hydrogel)	 ที่เหนียวข้น	 จึงไม่สามารถน�าไปใช้ฉีด			

เข้าร่างกายได้(7)

กำรใช้ประโยชน์จำกยำระงบัปวด oxycodone 
ในประเทศไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย	

และสมาคมการศึกษาเรือ่งความปวดแห่งประเทศไทย

ได้มีหนังสือเสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาน�าเข้ายาเม็ด	 oxycodone	 ชนิดควบคุม						

การปลดปล่อยตัวยารูปแบบใหม่มาใช้ประโยชน์						

ในประเทศ	ยาดงักล่าวเป็นยาระงบัปวดกลุม่ยาเสพตดิ	

ท่ีมคีณุสมบัตแิละประสิทธภิาพเหมาะส�าหรบัการดแูล

รกัษาอาการปวดเร้ือรงัในผูป่้วยทีป่วดจากมะเรง็หรอื

ไม่ได้ปวดจากมะเร็ง	 เป็นยาที่ได้รับการแนะน�าให้ใช้

ตามแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาความปวด									

ข้ันรนุแรงท่ีได้รบัการยอมรบัจากนานาชาต	ิรวมท้ังยา

ระงับปวดท่ีมีใช้ในประเทศมีชนิดของยาน้อย	 ท�าให้

ไม่มีความหลากหลายในการเลือกใช้ยาเท่าท่ีควร						
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จึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกของการใช้ยาระงับปวด					
ขั้นรุนแรงและเร้ือรังในผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้				
ยากลุ่ม	 morphine	 และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
ของผู้ป่วย	

ในปีพ.ศ.	 2558	 ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจงึได้ด�าเนนิการน�าเข้ายา	oxycodone										
ที่เป็น	abuse-deterrent	formulation	คือ	ยาเม็ด	
oxycodone	ชนิด	oxycodone	HCL	reformulation	
controlled	 release	 tablets	 รวม	 2	 ขนาด								
ความแรง	 คือ	 10	 mg/tab	 และ	 40	 mg/tab											
เพื่อจ�าหน่ายให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ	 และ			
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุก�าหนดปรมิาณ	
oxycodone	 ที่จะใช้ในทางการแพทย์และทาง
วิทยาศาสตร์ในประเทศ	จ�านวน	8	กิโลกรัม	(8) 

ทั้งน้ี	 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	
พ.ศ.	2522	สถานพยาบาลทีม่สีทิธ์ิซือ้ยา	oxycodone	
ส�าหรับจ่ายให้ผู ้ป่วยที่มารับการรักษาจะต้องเป็น
สถานพยาบาลทีไ่ด้รบัใบอนุญาตจ�าหน่ายซึง่ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท	2	เท่านั้น	นอกจากนี้	ยาระงับปวด	
oxycodone	 ยังถูกจัดเป็นยาใหม่	 รวมทั้งการเป็น				
ยาเสพติดให้โทษในประเภท	 2	 ที่มีความเสี่ยงสูง						
ต่อการน�าไปใช้ในทางที่ผิด	ซึ่งการได้รับยาเกินขนาด
จะท�าให้การหายใจถกูกดจนเสยีชวีติได้	ดังนัน้	เพือ่ลด
ความเสี่ยงดังกล่าวและการป้องกันการรั่วไหลออก
นอกระบบ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
จึงได้ก�าหนดเงื่อนไข	ดังนี้

1.	อนุญาตให้ใช้ยาระงับปวด	 oxycodone		
ในสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเท่านั้น						
ยังไม่อนุญาตให้ใช้ในคลินิก	 ปรากฏตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเร่ือง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และ			
วิธีการในการก�าหนดปริมาณยาเสพติดให ้โทษ											
ในประเภท	 2	 ที่ผู ้อนุญาตจะอนุญาตให้จ�าหน่าย					
หรือมีไว้ในครอบครอง	 (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2558											
ซ่ึงอนุญาตให้สถานพยาบาลในสงักัดกระทรวง	ทบวง	

กรม	 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	 กรุงเทพมหานคร	
สภากาชาดไทยหรือองค์การเภสัชกรรมสามารถ
จ�าหน่ายหรอืครอบครองยา	oxycodone	ได้	600	กรมั	
ในรูปของเบสต่อปี	 และอนุญาตให้สถานพยาบาล
ประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	 สามารถจ�าหน่ายหรือ
ครอบครองได้	400	กรัมในรูปของเบสต่อปี	(9)

2.	ให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์	 จัดให้มีแผน
บริหารความเสี่ยง	(risk	management	plan)	และ
เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา	ประกอบด้วย

	 2.1	จัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับยา	oxycodone	แก่บุคลากรทางการแพทย์
ท่ีเก่ียวข้อง	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้งในระดับประเทศ	
และอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งในระดับภาค

	 2.2	จัดท�าเอกสาร	 “ข้อมูลเกี่ยวกับยา 
oxycodone ส�าหรับแพทย์และบุคลากรทาง           
การแพทย”์ 

	 2.3	จดัท�าเอกสาร	“คูม่อืการใช้ยา oxyco-
done ส�าหรับผู้ป่วยและญาต”ิ 

	 2.4	ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลบันทึก			
การจ่ายยา	 oxycodone	 ใน	 “แบบบันทึกทะเบียน   
ผู้ป่วยที่ได้รับยา oxycodone ของโรงพยาบาล”     
โดยแสดง	 วันเดือนปีท่ีรับยา	 หมายเลขเวชระเบียน
และบัตรประจ�าตัวผู้ป่วย	 ช่ือแพทย์ผู้สั่งยา	 ขนาดยา	
จ�านวนยา	 วันนัดครั้งต่อไป	 อาการไม่พึงประสงค์	
(ADR)	ที่พบและรายงาน	ADR	ที่อ้างอิง	

	 2.5	ส�าหรบัการจ่ายยา	oxycodone	ให้แก่
ผู้ป่วยในครั้งแรก	 ขอความร่วมมือให้แพทย์อธิบาย
ประโยชน์และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช้ยานี้	
และมีการลงลายมือช่ือผู้ป่วยและแพทย์ร่วมกันใน	
“หนังสือแสดงเจตนายินยอมรับการรักษาด้วยยา 
oxycodone”

	 2.6	จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้ยา	
อุบัติการณ ์ความเสี่ยง	 และจัดท�ารายงานผล															
การวเิคราะห์รวมทัง้การแก้ปัญหา	(ถ้าม)ี	ส่งส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา	
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 สรุป 

	 Oxycodone	 จัดเป ็นยาเสพติดให ้โทษ										

ในประเภท	2	ส�าหรับรักษาอาการปวดระดับปานกลาง 

ถึงรุนแรง	 ยา	 oxycodone	 ที่น�าเข้ามาจ�าหน่าย								

ในประเทศไทยเป็นชนิดเม็ดควบคุมการปลดปล่อย		

ตัวยารูปแบบใหม ่ที่ เป ็น	 abuse-deterrent																

formulation	เนื่องจากเป็นยากลุ่ม	opioids	ตัวใหม่

ของประเทศไทย	 ซึ่งในระยะแรกนี้	 ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาได้ก�าหนดให้มีการจัดท�า				

แผนบริหารความเสี่ยง	 และเฝ้าระวังการน�ายาไปใช้		

ในทางที่ผิด	 ดังนั้น	 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัย

จากการใช้ยาและช่วยให้การบริหารความเส่ียง											
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 บทน�ำ

 ภาวะเม็ดเลือดขาวต�่า	 (agranulocytosis)	

หมายถึงภาวะที่ เม็ดเลือดขาวสุทธิ	 (absolute						

neutrophil	 count:	 ANC)	 ลดลงน้อยกว่า	 500			

cell/mm3	 ส่งผลให้ผู ้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อ									

ในกระแสเลือด	 และอาจเสียชีวิตได้	 ภาวะน้ีเกิดได้		

จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 ความผิดปกติทางพันธุกรรม						

ภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุอื่น	 เช่น	 ยา	 สารเคมี			

ภาวะติดเชื้อ	 สารรังสี	 โรคระบบภูมิคุ ้มกัน	 ภาวะ						

ทพุโภชนาการ	การปลกูถ่ายไขกระดูก	การได้รบัเลอืด	

เป็นต้น(1)	 โดยหน่ึงในยาที่เป็นสาเหตุที่ได้รับรายงาน

การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�่า	 คือยากันชัก	 ได้แก	่

phenytoin,	 carbamazepine,	 phenobarbital	

และ	 valproic	 acid	 โดยหากได้รับยากันชักร่วมกัน

จะเพิม่ความเสีย่งในการเกิดภาวะเมด็เลอืดขาวต�า่(2,3) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบรายงานอุบัติการณ	์						

เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�่าจากยา	 phenytoin	 ได้				

ร้อยละ	0.31(4) 

 การจดัการภาวะนีแ้นะน�าให้รบีหยดุยาทีเ่ป็น 

สาเหตุ	 พิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเช้ือ

ในกระแสเลอืด	โดยเลอืกให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย 

และอาจพิจารณาให้ยากระตุ้นการสร้างเมด็เลอืดขาว	

(granulocyte-colony	stimulating	factor:	G-CSF)	

ภาวะเมด็เลือดขาวต�า่ (agranulocytosis)  
จากยา phenytoin

ฐิติชญา  อุดมรัตน์ *

*	 ร.พ.สงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา

ร่วมด้วย	 โดยท่ัวไประดับเม็ดเลือดขาวสุทธิจะกลับ					

สู่ค่าปกติ	หลังหยุดยาสาเหตุ	7-21	วัน(1,2,5)

 รำยงำนผู้ป่วย 

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	51	ปี	อาชีพแม่บ้าน

 อำกำรส�ำคัญ 

	 ผูป่้วยมไีข้	มภีาวะเมด็เลอืดขาวต�า่	ไม่พบสาเหต	ุ					

ของการติดเชื้อ

 ประวัติกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

	 7	วนั	ก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยมอีาการปวดหัว		

เวียนหัว	 คลื่นไส้	 อ่อนแรงซีกซ้าย	 แพทย์วินิจฉัย					

เป็นเนื้องอกในสมอง	 ผู้ป่วยรับการผ่าตัด	 และได้ยา	

phenytoin	เพือ่ป้องกนัอาการชกั	หลงัได้รับยา	15	วนั 

ผู้ป่วยเกิดผื่นโดยไม่พบอาการผิดปกติของระบบอื่น	

แพทย์ส่ังหยุดยา	 phenytoin	 พบว่าผื่นหายไปหลัง

หยุดยา	 2	 วัน	 (วันท่ี	 17)	 ต่อมาหลังหยุดยา	 6	 วัน						

(วันที่	21)	ผู้ป่วยเริ่มมีไข้	และ	ANC=	0	แพทย์ไม่พบ

สาเหตุของการติดเช้ือ	 จึงปรึกษาเภสัชกรเรื่องยา					

ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต�่า

 ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต 

	 โรคความดันโลหติสงู	5	ปี		(เริม่รกัษาปี		พ.ศ.		2553)	

หยุดยาเอง	2	ปี
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 ประวัติกำรใช้ยำ 

	 Enalapril	และ	omeprazole

 ประวัติกำรแพ้ยำ 

	 ผู้ป่วยปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติทำงสังคม 

	 ปฏิเสธการสบูบหุรีแ่ละดืม่สุรา	ออกก�าลงักาย											

แต่ไม่สม�่าเสมอ

กำรตรวจร่ำงกำย

	 ผูป่้วยมีไข้			(39	ºC)		ร่วมกบัมภีาวะ	เมด็เลอืดขาวต�า่	

ไม่พบสาเหตุของการติดเชื้อระบบอื่น

 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

	 หลงัหยดุยา	phenytoin	6	วนั		(วนัท่ี	21)		ผูป่้วย			

เริม่มไีข้	และ	ANC=	0	หลงัหยดุยา	phenytoin	10	วนั	

(วันที่	 25)	 ระดับ	 ANC	 เพิ่มข้ึน	 และหลังหยุดยา		

phenytoin	14	 วัน	 (วันที่	 29)	 ระดับ	ANC	กลับสู่

ระดับปกติ	(รายละเอียดตามตารางที่	1)

 กำรวินิจฉัย

Phenytoin	induced	agranulocytosis

 กำรรักษำ

แพทย์สัง่หยดุยาทีส่งสยัว่าเป็นสาเหตุคอื	phenytoin	และให้ยา	vancomycin	ร่วมกบั	meropenem	

เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด	พบว่าหลงัหยดุยา	10	วนั	(วนัท่ี	25)	ระดบั	ANC	เพิม่ข้ึน	(561	cells/mm3)	

และหลังหยุดยา	14	วัน	(วันที่	29)	ANC	กลับสู่ระดับปกติ	(5,454	cells/mm3)	ดังแสดงในภาพที่	1

N/A หมายถึง มีปริมาณน้อยมาก (ตรวจหาไม่ได้)

ตารางที่ 1	แสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย

LAB (unit) Normal range DATE

1 13 16 21 23 25 29

WBC	(cell/mm3) 4,500-10,000 11,740 10,330 7,110 460 1,430 3,300 8,140

neutrophil	(%) 43.7-70.9 75.5 90.2 81 N/A N/A N/A 64

bands	(%) 0-3 N/A N/A 1 N/A N/A N/A 3

ANC	(cell/mm3) 1,500-1,800 8,864 9,318 5,830 0 0 561 5,454
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ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

enalapril
omeprazole

phenytoin

วันที่

vancomycin + meroponem ceftazidime + metronidazole

omeprazole

1 2 5 6 8 12 14 15 16 17 19 21 23 24 25 28 29

เกิดผื่น ผื่นหาย มีไข ANC=0 ANC=561 ANC=5,454

กำรประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำกำร   
ไม่พึงประสงค์กับยำท่ีผู้ป่วยได้รับ

พิจารณาจากยา	 และอุบัติการณ์เกิดภาวะ	

agranulocytosis	 พบรายงานยา	 3	 รายการ	 คือ	

phenytoin	 (0.31%),	 omeprazole	 (0.29%)						

และ	 enalapril	 (0.25%)(4)	 โดยค่าคร่ึงชีวิตของยา									

phenytoin	22	ชัว่โมง	(7-42	ชัว่โมง),	omeprazole	

1	ชั่วโมง	และ	enalapril	11	ชั่วโมง	ประวัติการได้		

รบัยา	ผูป่้วยแจ้งไม่เคยรบัประทานยาดังกล่าวมาก่อน	

และจากกรณีศึกษาของ	 S.	 Ito	 และคณะ(2)	 พบว่า				

หลังหยุดยา	 phenytoin	 8	 วัน	 ผู ้ป่วยเกิดภาวะ							

เม็ดเลือดขาวต�่า	 (อาการผื่น	 ไข้	 ต่อมน�้าเหลืองโต					

กลับสู ่ภาวะปกติแล้ว)	 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ													

ผู้ป่วยรายนี้

เภสัชกรให้ข้อมูลแก่ทีมแพทย์ร่วมกับแพทย์

ด้านโลหติวทิยา	แพทย์สงสยัยา	phenytoin	มากทีส่ดุ		

แพทย์ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโดยให้ยาฆ่าเชื้อ	 และ

ติดตามอาการไข้และภาวะเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิด	 พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น	 และกลับ									

สูภ่าวะปกต	ิเภสชักรประเมนิ	Naranjo’s	algorithm	

ได้ระดับ	 “น่าจะใช่”	 จึงออกบัตรแพ้ยา	 บันทึกฐาน

ข้อมลู	และส่งรายงานให้ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยั

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	(HPVC	เลขที่	57051952)

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากกรณศีกึษาแสดงให้เห็นว่ายา	phenytoin	

ส่งผลให้เกดิภาวะเมด็เลอืดขาวต�า่ภายหลงัเกดิอาการ

ผื่น	1	สัปดาห์	ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ	3	สัปดาห์

ภายหลังเริ่มใช้ยา	 phenytoin	 ดังนั้นควรมีการ							

เฝ้าระวังและติดตามภาวะเม็ดเลือดขาวต�่าในผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	 3-4	 สัปดาห์ภายหลังได้รับ	

ยา	phenytoin

 กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณ	 ผู้ป่วย	 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม	

หัวหน้าหน่วยงาน	 อาจารย์	 เพื่อนร่วมงาน	 และ											

ผูเ้กีย่วข้อง	ทีร่่วมเสนอแนวคดิ	และค�าปรกึษาอนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง
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	 องค์การสหประชาชาติได้นิยามความหมาย

ของผู้สูงอายุไว้ว่าหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	

ในขณะทีสั่งคมยโุรปและอเมรกิาเหนอื	นยิมนบัทีอ่าย	ุ

65	ปีขึ้นไป	จะสังเกตได้ว่าการนิยามความหมายของ

ผู้สูงอายุอาจจะมีความแตกต่างกัน	 แต่ก็จะเป็นช่วง

อายุที่เกษียณจากการท�างานเหมือนกัน(1)	                                   

	 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ใช้ยามากกว่า

กลุม่ประชากรวยัอืน่	เนือ่งจากผูป่้วยในกลุม่ประชากรนี	้

มกัมโีรคเร้ือรัง	ท�าให้มโีอกาสรกัษากบัแพทย์หลายคน

และได้รับยาหลายชนิด	 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

ตามวัยท�าให้ร่างกายก�าจัดยาได้น้อยลง	 นอกจากนั้น

ผู ้สูงอายุมักมีปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรค

กระดกูและข้อเส่ือม	ปัญหาการนอนไม่หลบัเนือ่งจาก

ความชรามผีลกระทบต่อความเสือ่มของสมอง	ปัญหา

ด้านสายตาและความจ�า	ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะใช้ยา

ผดิได้มากอีกด้วย	สิง่ทีต่ามมาคือ	อาจเกิดผลอนัไม่พงึ

ประสงค์จากการใช้ยา	 และอาจเกิดอันตรกิริยา

ระหว่างยาหลายตัวได้เพิ่มขึ้น

	 ยาที่ผู้สูงอายุต้องใช้บ่อยมักเป็นกลุ่มยาที่ใช้

ส�าหรับรักษาโรคประจ�าตัว	เช่น	ยาลดความดันโลหิต	

ยาเบาหวาน	 ยาส�าหรับช่วยรักษาอาการทั่วไป	 เช่น			

ยานอนหลับ/ยาคลายกังวล	 ยาแก้ปวด	 ยาคลาย		

กล้ามเนื้อ	 นอกจากน้ียังมียาหรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

บ�ารุงร่างกายต่างๆ	 เช่น	 วิตามิน	 ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร	และสมนุไพร	ซึง่ยาบางชนดิหากได้รบัร่วมกบั

ยา/ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจเกิดปฏิกิริยาในแง่ของ		

การเสริมฤทธิ์กันท�าให้เกิดพิษจากการใช้ยา	 หรือ				

ต้านฤทธิ์กันท�าให้ยาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน			

การรักษา	

 ผลอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำท่ีพบบ่อย
ในผู้สูงอำยุ

1.	กลุ ่มยาคลายกังวลและยานอนหลับ											

มักท�าให้เกิดอาการมึนงง	 และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย			

การใช้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	

จะท�าให้ร่างกายต้องอาศัยฤทธิ์ยาในการกดประสาท

ท�าให้หลับ	 จึงเกิดภาวะติดยาและทนต่อยา	 เมื่อใดที่

ไม่ได้รับยา	 จะเกิดอาการอยากยาและพยายาม

แสวงหายามาใช้ต่อโดยวิธีต่างๆ	 	 	

	 2.	กลุม่ยาลดปวดและอกัเสบ	(non-steroidal	

anti-Inflammatory	drugs:	NSAIDs)	ซึ่งเป็นยาลด

การอกัเสบและบรรเทาอาการปวด	ไม่ควรใช้ตดิต่อกนั

โดยไม่จ�าเป็นเพราะอาจท�าให้เกิดแผลในทางเดิน

อาหารและเลือดไปเลี้ยงไตลดลง	ส่งผลให้การท�างาน

ของไตแย่ลง

3.	กลุ ่มยาวิตามิน	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร				

และสมุนไพร	 ซ่ึงเป ็นผลิตภัณฑ์ ท่ีอาจมีการใช	้											

หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ

อุษณีย์  คุณากรสิริ *

* โรงพยาบาลอุดรธานี		จังหวัดอุดรธานี
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โดยไม่จ�าเป็น	 รวมทั้งอาจเป็นต้นเหตุที่เสริมให้เกิด

อาการไม่พึงประสงค์ได้	 การรับประทานวิตามิน	

สมุนไพร	 หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ควรต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกับโรคหรอืภาวะท่ีเป็น	สมนุไพร

หรือผลติภณัฑ์เสริมอาหารบางชนดิไม่ควรใช้ในผูป่้วย				

โรคไตเพราะอาจท�าให้แร่ธาตุในร่างกายผิดปกต	ิ				

หรือการท�างานของไตแย่ลงได้	 เช่น	 น�้าลูกยอ	 หรือ

สมุนไพรบางตัวอาจเกิดอันตรกิริยากับตัวยาที่ได	้				

รับอยู	่เช่น	โสม-วาร์ฟารนิ	แป๊ะก๊วย-วาร์ฟารนิ	เป็นต้น	

จึงควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนการเริ่ม	

ใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ	 เพื่อ		

หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดตามมา

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้ก�าหนดเกณฑ	์

หรือค�าแนะน�าส�าหรับการใช้ยาให้เหมาะสมในผู้ป่วย

สูงอายุ	เพื่อลดปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสม	ซึ่งเกณฑ์

หรือค�าแนะน�าที่ถูกอ้างอิงและเป็นที่นิยมใช้ทาง						

เวชปฏิบัติ	 ได้แก่	 Beers’	 2012	 criteria(2,4)	ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ	 STOPP/STAR	 2014	

criteria(3,4)	ของประเทศไอร์แลนด์	ซึ่งทั้ง	2	เกณฑ์นั้น

กจ็ะจดัประเภทยาท่ีต้องใช้ด้วยความระมัดระวงั	หรอื	

กลุ่มยาที่ไม่เหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุ

เอาไว้	 เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

รายการยาที่ไม่เหมาะสม	ทั้งนี้ผู้สูงอายุเองเมื่อมาพบ

แพทย์ก็ควรน�ายาท่ีตนเองใช้อยูม่าทกุครัง้	เพือ่ทีจ่ะให้

แพทย์สามารถเลือกใช้ยา	 ก�าหนดขนาดยา	 และ

แบบแผนการรกัษาให้เหมาะสม	ร่วมกบัมกีารตดิตาม

อาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้ยาด้วย

 ข้อควรปฏิบัติที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรใช้ยำ       
ในผู้สูงอำยุ

-	 น�าสมุดบันทึกยาหรือยาที่รับประทาน							

ทุกชนิดมาทุกครั้งที่พบแพทย์	

-	 ควรสอบถามถึงอาการข้างเคยีงในการใช้ยา

และข้อควรระวังทุกครั้งเมื่อเริ่มยาใหม่

 ท�ำอย่ำงไรให้ผู้สูงอำยุไม่ลืมรับประทำนยำ

นอกจากการมีผู ้ดูแลคอยจัดยาแล้ว	 ยังมี		

เครื่องมืออื่นๆ	 ท่ีสามารถเลือกใช้เป็นตัวช่วยในการ	

รับประทานยาให้ถูกต้องมากขึ้น	เช่น

-	 กล่องใส่ยา	เช่น	 กล่องใส่ยาท่ีระบุวันของ

สัปดาห์	 ผู้สูงอายุท่ีมีการรับประทานยาหลายชนิด		

และมีความซับซ้อนอาจเลือกกล่องยาท่ีแยกเป็นมื้อ

ละเอียดมากขึ้น

-	 นาฬิกาปลุก	สามารถเลือกใช้นาฬิกาข้อมือ

หรือโทรศัพท์มือถือตั้งเวลาปลุกเตือนเมื่อถึงเวลา				

รับประทานยา

-	 แอพพลิเคชันส�าหรับเตือนให้รับประทาน	

ยาในสมาร ์ทโฟน	สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได	้									

โดยไม่มีค ่าใช ้จ ่าย	 ทั้งนี้ไม ่แนะน�าให้เตรียมยา											

ล่วงหน้าครั้งละมากๆ	 หากเป็นยาบรรจุแผง	 แนะน�า

ให้ตัดแผงยาตามเม็ดและเอาเม็ดยาออกจากแผง																	

เมื่อจะรับประทานเท่าน้ัน	 เนื่องจากยาบางชนิดอาจ														

ไวต่อแสงหรือความชื้นท�าให้เสื่อมสภาพได้ง่าย

 หำกลืมรับประทำนยำควรท�ำอย่ำงไร(5) 

1.	ยาก่อนอาหาร	ควรกินก่อนอาหาร	15-30	

นาที	หากลืมกินควรกินหลังอาหาร	1	ชม.	แทน	

2.		ยากินพร้อมอาหาร	 ควรกินพร้อมอาหาร	

ค�าแรก	 หากลืมกินให้ข้ามมื้อนั้นไปเลย	 ไม่จ�าเป็น				

ต้องกินเป็น	2	เท่าของมื้อต่อไป	

3.	ยากินหลังอาหาร	 ควรกินหลังอาหาร	 15	

นาที	 หากลืมกินยาให้กินทันทีท่ีนึกได้	 แต่ถ้าถึงเวลา

ต้องกินยามื้อต่อไปแล้ว	 ให้กินมื้อต่อไปในขนาดเดิม	

ไม่ให้กินเป็น	2	เท่า
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การใช้ยาอย่างเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส�าคัญ			

ในการดแูลรักษาผูส้งูอายอุย่างมปีระสทิธภิาพ	ควรให้

ความเอาใจใส่ในการใช้ยาของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ		

ส่วนผู้สูงอายุเองก็ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช	้

และควรมีวิธีการช่วยจ�าเพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย	 เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัว				

ผู้สูงอายุเองและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย
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รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยา  

ของยากลุ่ม ergot และยาอ่ืนๆ

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศรินยา หนูทิม, ชลธิชา สอนสุภาพ  *

*  กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

 บทน�ำ

   ยากลุ่ม	 ergot	 คือ	 ยาที่ประกอบด้วยสาร	

ergot	alkaloid	สารกลุม่น้ีมฤีทธิเ์ป็น	non-selective	

5HT1	receptor	agonist	ท�าให้หลอดเลอืดของสมอง

เกิดการหดตัว	 และมีผลลดการอักเสบของเซลล์

ประสาท	 ในส่วน	 trigeminovascular	 system							

อีกทั้งยังมีผลต่อรีเซปเตอร์ทั้ง	 α-adrenergic									

receptor,	β-adrenergic	receptor	และ	dopamine	

receptor	 ท�าให ้ยากลุ ่ม	 ergot	 มีฤทธิ์ท�าให ้													

หลอดเลือดส่วนปลายหดตัวได้นานและกระตุ้น					

การบีบตัวของมดลูก	 ลดการเสียเลือดระหว่าง							

การคลอด	 จึงมีการน�าสารกลุ่มน้ีมาใช้รักษาผู้ป่วย				

ในข้อบ่งชีต่้างๆ	ได้แก่	รกัษาอาการปวดศรีษะไมเกรน	

ช่วยในการบีบตัวของมดลูกป้องกันการตกเลือด					

หลังคลอด	 เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง	 และใช้ในโรค		

สมองเสือ่ม	ซึง่ยาในกลุม่น้ีต้องใช้ด้วยความระมดัระวงั					

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา				

(drug	interactions;	DI)	กบัยาตวัอืน่ๆ	ซึง่หากผูป่้วย

ได้รับยาที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์	 (enzyme								

inhibitor)	 cytochrome	 P450	 3A4	(CYP3A4)				

ร่วมด้วย	 เช่น	 ยาต้านไวรัสเอชไอวีกลุ ่ม	 non-									

nucleoside	 reverse-transcriptase	 inhibitors	

(NNRTI)	เช่น	efavirenz	และ	protease	inhibitor	

เช ่น	 indinavir,	 lopinavir	 ยาปฏิชีวนะกลุ ่ม										

macrolide	 เช่น	 erythomycin,	 clarithomycin			

ยาต้านเชื้อรา	 เช่น	ketoconazole	 เป็นต้น	อาจส่ง

ผลให้ระดับยา	 ergot	 ในเลือดเพิ่มขึ้นจนท�าให้เกิด

อาการพษิจาก	ergot	ได้(1-3)	อาการทีแ่สดงว่าได้รบัยา

เกนิขนาด	ได้แก่	คลืน่ไส้	อาเจียน	ท้องเสยี	กระหายน�า้	

ปวดกล้ามเนือ้	 ผวิหนงัเยน็ซดี	 เกดิอาการคนั	 ชีพจร				

เต้นแรง	หวัใจเต้นเรว็หรอืหวัใจเต้นช้า	ความดนัโลหติ

สูงหรือต�่า	 สับสน	 มึนงง	 ปวดศีรษะ	 ภาวะซึมเศร้า						

ง่วงซึม	ภาวะชัก	ไม่มีสติ	โคม่า	เกิดภาวะ	ergotism	

ซ่ึงมีอาการชา	 เจ็บแปลบและปวดตามปลายมือ			

ปลายเท้า	 ผิวหนังมีอาการเขียวคล�้าจากการขาด			

เลือดไปเลี้ยงท่ีอวัยวะส่วนปลาย	 ไม่มีชีพจร	 เป็นต้น	

ถ้าไม่รักษา	 อาจเกิดอาการรุนแรงจนถึงเนื้อตายเน่า	

และรุนแรงไปยังอวัยวะอื่นๆ	 เช่น	 จอประสาทตา	

ระบบทางเดินอาหาร	ไต	สมอง	ท�าให้เกิดอาการทาง

ประสาท	ได้แก่	ภาวะชัก	อัมพาตครึ่งซีก	เป็นต้น(4)  

	 ปัจจุบันยาในกลุ่ม	 ergot	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ยาที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน	 มีการใช้

กันอย่างแพร่หลาย	 และมีโอกาสสูงท่ีผู้ป่วยจะมีการ						

ใช้ยาอื่นๆ	ที่มี	DI	ร่วมด้วย	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นที่	

ต้องวเิคราะห์รายงานอาการไม่พงึประสงค์	(adverse	

drug	 reaction)	 จากการใช้ยาในกลุ่ม	 ดังกล่าว						

โดยคดัเลอืกคูย่าทีเ่กดิ	DI	แบ่งตามระดับความรนุแรง	

(severity)	การก�าหนดระดบันยัส�าคญั	(significance	
rating)	 และระยะเวลาที่เร่ิมปรากฏผลทางคลินิก	

(onset)	 ซึ่งระดับความรุนแรงแบ่งเป็น	 3	 ระดับ				
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†		เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(adverse	event;	AE)	หมายถึง	อาการ	หรือ
	 ผลที่เกิดซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดยเกิดขึ้นระหว่างการใช้	
	 ผลิตภัณฑ์	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ได้แก่	major	(life-threatening	หรือ	permanent						

damage),	 moderate	 (ผลที่เกิดข้ึนท�าให้ผู้ป่วยมี

อาการเลวลง	 ต ้องการรักษาเพิ่มขึ้นหรืออยู ่ ใน												

โรงพยาบาลนานขึ้น)	และ	minor	(ผลที่เกิดขึ้นน้อย)	

และระดบันัยส�าคัญ	5	ระดับ	ซึง่เป็นการก�าหนดระดับ

นัยส�าคัญเป็นตัวเลข	เรียงล�าดับตั้งแต่		1	ถึง	5	และ

ระยะเวลาทีเ่ริม่ปรากฏผลทางคลนิิก	แบ่งเป็น	2	ระดับ	

คือ	 rapid	 (ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน	 24	 ชั่วโมง)						

และ	 delayed	 (ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใช้เวลานานเป็น			

วันหรือสัปดาห์)(5)

	 ศูนย์เฝ้าระวังฯ	 ได้รับรายงานเหตุการณ	์								

ไม่พึงประสงค์	 (adverse	 event;	 AE)†	 ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจากการใช้ยากลุ ่ม	 ergot	

ระหว่างวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2527	ถงึ	4	พฤศจิกายน		

พ.ศ.	 2558	 ทั้งสิ้น	 719	 ฉบับ(6)	 พบอาการอัน														

ไม่พึงประสงค์	 3	อันดับแรก	คือ	ergotism	คลื่นไส้	

และอาเจียน	 ตามล�าดับ	 เมื่อคัดเลือกรายงานท่ี

ประกอบไปด้วย	 รายการยาอื่นที่สงสัยร่วมกับยา		

ergot	 (suspected)	 หรือยาที่เกิด	 DI	 อย่างน้อย	 1	

รายการ	พบรายงาน	121	ฉบับ	ในจ�านวนนี้มีการใช้

ยาที่มี	DI	ร่วมด้วย	จ�านวน	37	ฉบับ	ซึ่งมีคู่ยาที่เกิด	

DI	 จ�านวน	 52	 คู ่	 เป็นยา	 ritronavir	 มากที่สุด								

(ร้อยละ	 25.0)	 แผนภูมิที่	 1	 ผู ้ป่วยเป็นเพศหญิง					

(ร้อยละ	81.1)	อายเุฉลีย่ประมาณ	37	ปี	เป็นผู้ป่วยใน	

ผู้ป่วยนอก	และไม่ระบุในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	และ	

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดร้ายแรง	

(ร้อยละ	67.6)	มกีารประเมนิในระดบัน่าจะใช่	ร้อยละ	

43.2	และหายเป็นปกติร้อยละ	59.5	(ตารางที่	1)

 แผนภูมิที่ 1 จ�านวนรายการคู่ยาที่เกิด DI ระหว่างกลุ่ม ergot กับยาอื่นๆ

  aรายงาน 1 ฉบับ อาจมีคู่ยาที่เกิดปฏิกิริยากับยากลุ่ม ergot มากกว่า 1 คู่ยารายการ

ritonavir
lopinavir+ritonavir

saquinavir
indinavir

clarithromycin
ketoconazole

triprolidine+pseudoephedrine
efavirenz

psudoephedrine
propanolol
nevirapine

erythromycin
atazanavir

0 2 4 6 8 10 12 14

จำนวนคูยา DIa (คู)
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ตารางที่ 1 จ�านวนร้อยละลกัษณะผูป่้วย	และรายงานอาการไม่พงึประสงค์ภายหลงัการใช้ยาในกลุม่	ergot	

	 	 		 ร่วมกับยาที่มี	DI	ร่วมด้วย

ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%) [n= 37]b

เพศ

	 หญิง 	 30	 (81.1)

	 ชาย 	 	 6		(16.2)

	 ไม่ระบุ 	 	 1			 (2.7)

อายุ	(ปี)

	 mean	±	SD 	 36.7	±	17.4

	 min-max 	 13-91

ประวัติการแพ้ยา

	 ไม่มี 	 32	 (86.5)

	 มี 	 	 3			 (8.1)

	 ไม่ระบุ 	 	 2			 (5.4)

วิธีใช้ โดยการรับประทาน

ประเภทผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยนอก 	 11	 (29.8)

	 ผู้ป่วยใน 	 12	 (32.4)

	 ไม่ระบุ 	 14	 (37.8)

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์	(seriousness	of	adverse	drug	reaction)

	 ร้ายแรง	(serious) 	 25	 (67.6)

	 -	ต้องเข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานขึน้
	 -	อันตรายถึงชีวิต
	 -	มีความส�าคัญทางคลินิก
	 -	เสียชีวิต
	 -	ความพิการ

	 	 	 21
    1
    1
    1
    1

	 ไม่ร้ายแรง	(non	serious) 	 10	 (27.0)

	 ไม่ระบุ 	 	 2	 	 (5.4)

ผลลัพธ์	(outcome)

	 หายเป็นปกติโดยไม่มี/มีร่องรอยเดิม 	 22	 (59.5)

	 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย/ยังมีอาการอยู่ 	 	 9	 (24.3)

	 เสียชีวิต-เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์/อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา 	 	 1	 	 (2.7)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 123

ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%) [n= 37]b

	 เสียชีวิต-เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 	 	 0	 	 (0.0)

	 ไม่สามารถติดตามผลได้ 	 	 5	 (13.5)

ระดับการประเมิน	(causality	assessment)c

	 ใช่แน่	(certain) 	 	 7	 (19.0)

	 น่าจะใช่	(probable) 	 16	 (43.2)

	 อาจจะใช่	(possible) 	 13	 (35.1)

	 ไม่น่าใช่	(unlikely) 	 	 0	 	 (0.0)

	 ไม่สามารถแบ่งระดับ	(unclassified)	/ไม่ระบุ 	 	 1	 	 (2.7)

Time	to	onset	(วัน)	ของการใช้ยาร่วมกันระหว่างยากลุ่ม	ergot	กับยาอื่น

	 วันแรกที่ใช้ยา 	 16	 (43.3)

	 2-7	วัน 	 10	 (27.0)

	 8-28	วัน 	 	 1	 	 (2.7)

	 >	28	วัน 	 	 0	 	 (0.0)

	 ไม่ระบุd 	 10	 (27.0)

b รายงานทั้งหมด 37 ฉบับ ระบุว่าเป็นยาที่สงสัยที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ergot กับยาอื่น
c การประเมินต่อรายการแต่ละฉบับ โดยบุคลากรทางการแพทย์
d บางรายการไม่มีข้อมูลวันที่เริ่มใช้หรือหยุดใช้ยาหรือทั้งหมด

	 ไม่พบรายงานที่มีการใช้ยาเกินขนาดที่แนะน�า(6,7)	 เมื่อจ�าแนกอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด	DI	จากยา	

กลุ่ม	ergot	และ	ยาอื่นๆ	พบว่า	มีทั้งสิ้น	 36	 รายงาน	อีก	1	ฉบับ	 เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง					

จากยากลุ่ม	ergot	(ตารางที่	2)	โดยมีอาการ	ergotism	มากที่สุด	(ร้อยละ	50)	ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์												

ที่ทราบกันอยู่แล้วของยาในกลุ่ม	 ergot(7,8)	 (known	 adverse	 reaction)	 เมื่อพิจารณาคู่ยาที่ผู้ป่วยได้รับ							

ในรายงานแต่ละฉบับพบว่า	เป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี	(ร้อยละ	66.7)	และมีอาการไม่พึงประสงค์				

ที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจาก	 vasoconstriction	 1	 ราย	พิการจาก	ergotism	1	 ราย	 และผิวหนัง							

เขยีวคล�า้ทีเ่ท้าจาก	ergotism	1	ราย	ซึง่เป็นอาการท่ีเกดิจากคูย่าทีเ่กดิ	DI	(life-threatening	or	permanent	

damage)	และ	significant	rating	เท่ากับ	1(5)	ซึ่งผู้ป่วยทั้ง	3	รายเป็นผู้ป่วยเอชไอวี	โดยได้รับเพียงยาต้าน	

ไวรัสเอชไอวีและยากลุ่ม	ergot	เท่านั้น
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ตารางที่ 2	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด	DI	จากยากลุ่ม	ergot	และยาอื่นๆ	(จ�านวน	36	ฉบับ)	

ล�าดับ ชื่อสารส�าคัญ *ชนิด
ผลิตภัณฑ์

รูปแบบและ
วิธีการใช้ยา

ชื่อ	AE ความ
ร้ายแรง

onset ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

1 ERGOTAMINE	TARTRATE
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 2	tab	prn ERGOTISM ร้ายแรง 2	วัน Possible หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

INDINAVIR O 400	mg.	2	times	a	day
RITONAVIR I 100	mg.	2	times	a	day
EFAVIRENZ I 600	mg.	OD

	2 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab	4	times	a	day ERGOTISM ร้ายแรง 2	วัน Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

CLARITHROMYCIN I 2	tab/2	times	a	day FLUSHING
FLUNARIZINE O 1	tab/2	times	a	day
AMITRIPTYLINE O 25	mg./3	times	a	day

3 ERGOTAMINE	TARTRATE	
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab	3	times	a	day GANGRENE ร้ายแรง 3	วัน Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

LOPINAVIR+RITONAVIR	
(400/100	mg)

I 2	tab	2	times	a	day VASOSPASM

GEMFIBROZIL O 300	mg	1	times	a	day
LAMIVUDINE O 300	mg	1	times	a	day
TENOFOVIR	DISOPROXIL O 300	mg	1	times	a	day

4 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab MYALGIA ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

RITONAVIR	(100	mg) I 1	tab	2	times	a	day NAUSEA
DIDANOSINE	(125	mg) O 2	tab	1	times	a	day VOMITING
INDINAVIR	(400	mg) O 1	tab	2	times	a	day FACE	

OEDEMA
ZIDOVUDINE	 (AZT)	 (200	
mg)

O 2	times	a	day OEDEMA	
LEGS	
FLUSHING

5 ERGOTAMINE	 TARTRATE				
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab	prn ERGOTISM ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

LOPINAVIR+RITONAVIR I 3	tab	2	times	a	day
TENOFOVIR	DISOPROXIL O 1	tab	1	times	a	day
LAMIVUDINE O 1	tab	2	times	a	day

6 ERGOTAMINE	 TARTRATE				
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

S stat/1	time	used CORONARY	
SPASM

ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

LOPINAVIR+RITONAVIR I 2	time	a	day
7 ERGOTAMINE	 TARTRATE			

(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)
I 1	tab./3	time	a	day ERGOTISM ไม่ร้าย

แรง
2	วัน Certain ยังมีอาการอยู่

LOPINAVIR+RITONAVIR I 2	tab/2	time	a	day
ATORVASTATIN S 20	mg/day
NEVIRAPINE S 1	tab./2	time	a	day

8 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab	prn ERGOTISM ร้ายแรง 1	วัน Certain ยังมีอาการอยู่

LOPINAVIR+RITONAVIR	
(200/50	mg)

I 2	tab	2	times	a	day

INDINAVIR	(200	mg) I 2	tab	2	times	a	day
9 ERGOTAMINE	TARTRATE	

(1	mg)+CAFFEINE	(100	mg)
I 1	tab./	2	times	a	day ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Certain พิการ

INDINAVIR I 1	tab./2	times	a	day
LAMIVUDINE O 1	tab./2	times	a	day
TENOFOVIR	DISOPROXIL O 1	tab./day
RITONAVIR I 1	tab./2	times	a	day
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ล�าดับ ชื่อสารส�าคัญ *ชนิด
ผลิตภัณฑ์

รูปแบบและ
วิธีการใช้ยา

ชื่อ	AE ความ
ร้ายแรง

onset ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

10 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab.	Stat ERGOTISM ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

LAMIVUDINE O 1	tab./2	times	a	day
MANIDIPINE O 1	tab./day
ZIDOVUDINE	(AZT) O 200	mg./2	times	a	

day
RITONAVIR I 1	tab./2	times	a	day
NDINAVIR I 1	tab./2	times	a	day
GEMFIBROZIL O ไม่ระบุ

11 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab.	stat GANGRENE ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable ยังมีอาการอยู่

RITONAVIR I 100	mg./2	times	a	day
INDINAVIR I 800	mg./2	times	day

12 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

I 1	tab./2	times	a	day ERGOTISM ร้ายแรง 7	วัน Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

KETOCONAZOLE I 200	mg./2	times	a	day
13 ERGOTAMINE	TARTRATE	+	

CAFFEINE
I ไม่ระบุ THROMBO-

SIS
ร้ายแรง วันแรก

ที่ใช้ยา
Probable หายโดยยังมีร่อง

รอยเดิม
LOPINAVIR+RITONAVIR I 4	tab	2	times	a	day ARTERIAL	

LEG
14 ERGOTAMINE	 TARTRATE				

+CAFFEINE
I 1	tab	/	2	times	a	day PERIPHERAL	

VASOCON-
STRICTION

ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

ไม่ระบุ หายโดยยังมีร่อง
รอยเดิม

LOPINAVIR+RITONAVIR	
(200/50	mg)

I 4	tab	2	times	a	day

15 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

S 1	tab.prn RASH	
MACULO-
PAPULAR

ไม่ร้าย
แรง

3	วัน Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

PROPRANOLOL S 10	mg./3	times	a	day
NORTRIPTYLINE S 25	mg./1	time	a	day
DIAZEPAM S 2	mg	/2	times	a	day
ORPHENADRINE	CITRATE+
PARACETAMOL

O 1	tab

IBUPROFEN O 200	mg./3	times	a	
day

16 ERGOTAMINE I 1	tab	1	times	a	day ERGOTISM
RAYNAUD'S	
PHENOM-
ENON

ร้ายแรง 2	วัน Possible ยังมีอาการอยู่
RITONAVIR	(100	mg) I 1	tab	1	times	a	day
LAMIVUDINE	(300	mg) O 1	tab	1	times	a	day
SAQUINAVIR	(500	mg) I 3	tab	1	times	a	day
TENOFOVIR	 DISOPROXIL	
(300	mg)

O 1	tab	1	times	a	day

MEFENAMIC	ACID O 1	tab.	1	time	a	day
VITAMIN	B1-B6-B12 O 1	tab	1	times	a	day

17 ERGOTAMINE I 1	tab	3	times	a	day VEIN	
VARICOSE

ไม่ระบุ 3	วัน Probable ยังมีอาการอยู่
LOPINAVIR+RITONAVIR	 I 2	tab	2	times	a	day

DIDANOSINE	(250	mg) O 1	times	a	day
ZIDOVUDINE	 (AZT)	 (300	
mg)

O 2	times	a	day

RANITIDINE	(150	mg) O 2	times	a	day
18 DIHYDROERGOTAMINE I 1	mg	stat ERGOTISM ร้ายแรง วันแรก

ที่ใช้ยา
Probable หายเป็นปกตโิดย

ไม่มีร่องรอยเดิมLOPINAVIR+RITONAVIR I ไม่ระบุ
19 ERGOTAMINE	 TARTRATE+	

CAFFEINE
I 2	mg	/1	times	a	day ERGOTISM ไม่ร้าย

แรง
วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

ERYTHROMYCIN I 500	mg./4	times	a	day



รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.4126

ล�าดับ ชื่อสารส�าคัญ *ชนิด
ผลิตภัณฑ์

รูปแบบและ
วิธีการใช้ยา

ชื่อ	AE ความ
ร้ายแรง

onset ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

20 ERGOTAMINE+
COMBINATIONS

I ไม่ระบุ FATIGUE ร้ายแรง ไม่ระบุ Certain หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

KETOCONAZOLE I 1	tab	weekly
21 ERGOTAMINE

+COMBINATIONS
S 3	Tab	in	the	period	

of	afternoon	and	
evening	

VASOCON-
STRICTION

ร้ายแรง ไม่ระบุ Certain เสยีชวิีตเน่ืองจาก	
อาการอันไม่พึง
ประสงค์

RITONAVIR I ไม่ระบุ
ZIDOVUDINE	(AZT) I ไม่ระบุ
LAMIVUDINE I ไม่ระบุ

22 ERGOTAMINE	 TARTRATE+	
CAFFEINE

S 1	mg/	4	times	a	day DYSPNOEA ไม่ร้าย
แรง

วันแรก
ที่ใช้ยา

Possible ไม่สามารถตดิตาม	
ผลได้

CLARITHROMYCIN O 1	Tab/1	times	a	day VOMITING
CHEST	PAIN
NAUSEA

23 ERGOTAMINE	 TARTRATE+	
CAFFEINE

S 1	tab	prn DIZZINESS ไม่ร้าย
แรง

วันแรก
ที่ใช้ยา

Possible หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

CLARITHROMYCIN O 500	mg	2	times	a	day VOMITING
LORATADINE O 10	mg	2	times	a	day ASTHMA
PREDNISONE O 5	mg	3	times	a	day

24 ERGOTAMINE S 	ไม่ระบุ HYPOTEN-
SION

ไม่ระบุ ไม่ระบุ Possible ยังมีอาการอยู่

EFAVIRENZ S 600	mg/1	times	a	day ISCHAEMIA	
PERIPHERAL

25 ERGOTAMINE S 	ไม่ระบุ ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Possible ยังมีอาการอยู่
SAQUINAVIR S 1500	mg/1	times	a	day
RITONAVIR S 100	mg/1	times	a	day

26 ERGOTAMINE S 	ไม่ระบุ ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Possible ไม่สามารถตดิตาม	
ผลได้SAQUINAVIR S 1500	mg/1	times	a	day

RITONAVIR S 100	mg/1	times	a	day
27 ERGOTAMINE S 	ไม่ระบุ ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Possible ไม่สามารถตดิตาม	

ผลได้SAQUINAVIR S 1500	mg/1	times	a	day
RITONAVIR S 100	mg/1	times	a	day

28 ERGOTAMINE S ไม่ระบุ	 ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Possible ไม่สามารถตดิตาม	
ผลได้RITONAVIR S 100	mg/1	times	a	day

SAQUINAVIR S 1500	mg/1	times	a	day
29 ERGOTAMINE S 	ไม่ระบุ ERGOTISM ร้ายแรง ไม่ระบุ Possible ไม่สามารถตดิตาม	

ผลได้LAMIVUDINE S 300	mg/1	times	a	day
RITONAVIR S 100	mg	/1	times	a	day	
TENOFOVIR	DISOPROXIL S 300	mg/	1	times	a	day
SAQUINAVIR S 1500	mg/1	times	a	day

30 LOPINAVIR+RITONAVIR I 	ไม่ระบุ ERGOTISM ร้ายแรง วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable อาการดข้ึีนแต่ยงั
ไม่หายERGOTAMINE	 TARTRATE+	

CAFFEINE
I 	ไม่ระบุ

31 ERGOTAMINE	TARTRATE	(1	
mg)+	CAFFEINE	(100	mg)

S 1	tab/	2	times	a	day VISION	
BLURRED

ไม่ร้าย
แรง

วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

TRIPROLIDINE
+PSEUDOEPHEDRINE

O 1	tab/	3	times	a	day

DICLOFENAC	 FOR	 INJEC-
TION

O 1	times	used	

METOCLOPRAMIDE O 1	tab/	3	times	a	day
MEFENAMIC	ACID O 1	tab/3	times	a	day
METRONIDAZOLE O 400	mg	/3	times	a	day
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ล�าดับ ชื่อสารส�าคัญ *ชนิด
ผลิตภัณฑ์

รูปแบบและ
วิธีการใช้ยา

ชื่อ	AE ความ
ร้ายแรง

onset ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

SULFAMETHOXAZOLE+	
TRIMETHOPRIM	

O 2	tab/2	times	a	day

AMITRIPTYLINE O 25	mg/1	times	a	day
TRAMADOL O 1	mg/3	times	a	day

32 ERGOTAMINE	 TARTRATE			
(1	mg)+CAFFEINE	(100	mg)

S 1	tab	prn	 URTICARIA ไม่ร้าย
แรง

วันแรก
ที่ใช้ยา

Certain อาการดข้ึีนแต่ยงั
ไม่หาย

FLUNARIZINE O 5	mg	1	times	a	day
TRIPROLIDINE
+PSEUDOEPHEDRINE

O 1	tab	3	times	a	day

33 ERGOTAMINE	 TARTRATE+	
CAFFEINE

S ไม่ระบุ PALPITA-
TION
 

ไม่ร้าย
แรง
 

วันแรก
ที่ใช้ยา

Probable หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

 PSEUDOEPHEDRINE S ไม่ระบุ
34 ERGOTAMINE S ไม่ระบุ	 ERGOTISM ร้ายแรง 1	วัน Certain หายเป็นปกตโิดย

ไม่มีร่องรอยเดิม LOPINAVIR+RITONAVIR I ไม่ระบุ  
35 ERGOTAMINE	 TARTRATE			

(1	mg)+	CAFFEINE	(100	mg)
S 1	tab/1	times	a	day VOMITING ไม่ร้าย

แรง
 
 
 

วันแรก
ที่ใช้ยา

Possible หายเป็นปกตโิดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

 KETOCONAZOLE S 200	mg/	1	times	a	day NAUSEA
 METRONIDAZOLE S 200	mg/1	times	a	day DIZZINESS
 DOXYCYCLINE S 100	mg/1	time	a	day  
36 NICERGOLINE S 30	mg/1	times	a	day DIARRHOEA ไม่ร้าย

แรง
7	วัน Possible หายเป็นปกตโิดย

ไม่มีร่องรอยเดิม CLARITHROMYCIN O 1	tab/1	times	a	day
 ATORVASTATIN O 40	mg/2	times	a	day
 MONTELUKAST O 1	tab/1	times	a	day

 สรุปและข้อเสนอแนะ

 อาการไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกิดปฎิกริยา

ระหว่างยากลุ่ม	ergot	กับยาอื่น	ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัยาต้านไวรสัเอชไอว	ีและเป็นยาทีท่ราบกนัอยู่

ก่อนแล้วว่าเกิดปฏิกริยาระหว่างยาต่อกันในระดับที่

รุนแรงที่อาจน�าไปสู่การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้			

ในการน้ี	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวนี	้และอยู่

ระหว่างการพจิารณามาตรการควบคมุความเสีย่งต่อไป

 กิตติกรรมประกำศ

	 บทความฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้

รบัความกรุณาอย่างสงูจาก	ภญ.วมิล	สวุรรณเกษาวงษ์	

และภญ.สุฮวง	 ฐิติสัตยากร	 ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า	

ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ด้วยความเอาใจใส่อย่าง	

ดียิ่ง	และขอขอบพระคุณ	เป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้ด้วย
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 เรารวมเดินทางมาถึงเดือนธันวาคม...เดือนสุดทายของป  
พรอมๆ กับวารสารขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ         
ฉบับสงทายป 2558 เนื้อหาเพียบเริ่มตั้งแต มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงของยา ketoconazole เพื่อใหรูวา “การจัดการ” 
นั้นไมใชของงาย แตหากเจตนาดีมีหลักฐานประจักษสนับสนุน 
ทางวิชาการแนนพอ ผลลัพธยอมออกมาดีเชนกัน ปจจุบัน 
มีการใชยาที ่พัฒนาจากสมุนไพรมากขึ ้น ก็มีขอมูลจากการ 
ศึกษาเรื่อง การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชยาพัฒนา 
จากสม ุนไพรด วยว ิธ ี intensive drug monitoring: 
กรณีศึกษายาจากสมุนไพรเถาวัลยเปรียง (Derris scandens 
(Roxb.) Benth.) มาฝาก ตามมาดวยเรื่องของ ความปวดและยา 
ระงับปวดสำหรับอาการปวดมาก ปวดขนาดโรคมะเร็ง วากัน 
เชนนั้น ยาชื่อวา oxycodone แตเนื่องจากเปนยาเสพติดใหโทษ 
และเปนยาใหมในประเทศไทย ใชวาจะสั่งใชกันงายๆ บริษัท 
จำเปนตองทำแผนบริหารความเสี ่ยงของยาตัวนี ้ เสนอตอ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย ขามไปถึงกรณี 
ศึกษาจากการใชยากันชัก phenytoin และการเกิดภาวะ 
เม็ดเลือดขาวต่ำ ใครก็ตามทำงานดูแลผูปวยอยู พึงใสใจเปน     
พิเศษ เพราะแมอาการตางๆ ดูเหมือนเปนปกติ แตอยาวางใจ 
ตองตามติดตอไปอีกอยางนอยๆ 7 วัน นอกจากนี้เรื่องที่คนให     
ความสนใจกันมากคือ ยาแกปวดไมเกรน และการกอใหเกิด       
ภาวะเนื้อตาย ยุคสมัยนี้เราไมควรเชื่อขาวลือ... ขาวเลาวา แลว 
ตระหนกตกใจ แตควรดูจากขอมูลขอเท็จจริงแลวจึงตัดสินใจ 
เนื ้อหาปดเลมฉบับนี ้ว ิเคราะหขอมูลจาก Thai Vigibase               
เปนฐานขอมูลของศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ 
สุขภาพ เกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจาก drug interactions 
ระหวางยาในกลุม ergot และยาอ่ืนๆ อานแลวรูสึกสะพรึง อยางไร 
นั่นคือขอเท็จจริง!
 กอนจากกันไป คงตองกลาววารู ส ึกยินดีที ่เราทุกคน 
กาวขามผานปแพะ แบะ..แบะ..กันมาได ป พ.ศ. 2559 คงเปน       
ปแหงความรุงเรืองและรุงโรจนของทุกคน แลวพบกันใหมคะ

                                       บรรณาธิการบริหาร

คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยท่ีจะพจิารณาใหตพีมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดาํเนนิงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลติภณัฑสขุภาพโดยเฉพาะดานความปลอดภยั/ประสิทธิผล/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 ควรเขยีนสรุปสาระสาํคญัของงานวจิยั ความยาว 350-400 คํา ระบคุาํสาํคญั (key word) จํานวน 3–4 คาํ

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

 R บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

 R วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับข้ันตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดาํเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

 R ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

 R วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ท่ีมีผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตใุด ผลท่ีไมตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคดิเห็น

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

 R ขอเสนอแนะ สรปุประโยชน/ประเดน็ผลการวจิยัทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจัิยทีค่วรนาํไปตอยอด

4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน

5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 

 URL พรอมทั้งวันท่ีท่ีสืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง

 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง

6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

 R ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4

 R ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาอังกฤษ 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 ผลงานทีไ่ดรับการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน




