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ค�ำเตือนยำทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพรฟ้ำทะลำยโจร

วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 การเสนอให้ยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรแสดงข้อความค�าเตือนบนฉลากและ
เอกสารก�ากับยา	เป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่าง	“จากงาน
เฝ้าระวงัความปลอดภยัสูก่ารจดัการความเสีย่งด้านยา”	
ซ่ึงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา	 (pharma-
covigilance)	 นั้นประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ	 คือ	
การตรวจจับความเสีย่ง	การประเมนิความเสีย่ง	การท�า	
ความเข้าใจและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์หรือ
ปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับยา(1)	 การเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัยาทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	
(ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร)	อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มขึ้น
ภายหลังท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้บัญชียา
จากสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของบัญชียาหลักแห่งชาติ
ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2542	และประกาศครั้งที่	2	ใน						
ปี	พ.ศ.	2549	ทัง้นีเ้พือ่ผลกัดนัยาสมนุไพรให้เข้าสูร่ะบบ	
บรกิารสาธารณสขุของรฐัและเอกชนอย่างเป็นทางการ	
ซึง่ยาทีพ่ฒันาจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	ทีป่ระกอบด้วย	
ตวัยาส�าคญัคือ	ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร	
[Andrographis paniculata (Burm.	 f.)	 Wall.										
Ex	Nees]	ที่มีสารส�าคัญ	total	lactone	โดยค�านวณ
เป็น	 andrographolide	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 6	 โดย	
น�้าหนัก	 (w/w)	 ได้ถูกคัดเลือกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ	 ในข้อบ่งใช้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดท่ี								
ไม่เกิดจากการติดเชื้อ	 เช่น	 อุจจาระไม่เป็นมูกหรือ								
มีเลือดปน	(ฉบับ	ปี	พ.ศ.	2542)	และข้อบ่งใช้บรรเทา

อาการเจ็บคอ	 และบรรเทาอาการของโรคหวัด																			
(common	 cold)	 เช่น	 เจ็บคอ	 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ				
(ปี	พ.ศ.	2549)	ในรปูแบบต่าง	ๆ 	ได้แก่	ยาแคปซูล	ยาเมด็	
ยาลูกกลอน	 ท้ังท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการและท่ีผลิต
โดยโรงพยาบาล(2,3)

 การเฝ้าระวังยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

	 ภายหลงัยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรถูกคดัเลอืก
เข้าบัญชียาสมุนไพร	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย	
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (ศูนย์	 HPVC)	 ได้จัดท�า
โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกติดตามการเกิดเหตุการณ์							
ไม่พึงประสงค์	 (adverse	events:	 AEs)	 ในผู้ป่วยที่		
ใช้ยาท่ีพัฒนาจากสมุนไพรตามที่ได้รับมอบหมาย				
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาต	ิ
โดยมเีป้าหมายรายการยาละ	2,000	ราย	หรอืติดต่อกัน	
2	 ปีโดยครั้งแรกด�าเนินการเฝ้าระวังรายการยา													
ทีพ่ฒันาจากสมนุไพรตามบญัชยีาสมนุไพร	(พ.ศ.	2542)	
5	รายการ	ระหว่างปีงบประมาณ	2544-2546	ในครัง้
ที	่2	เฝ้าระวงัรายการพฒันาจากสมนุไพรตามบัญชยีา
สมุนไพร	 (พ.ศ.	2549)	จ�านวน	8	รายการ	ระหว่าง
ปีงบประมาณ	2550-2552	ซ่ึงยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	
เป็นหน่ึงในรายการยาที่เฝ้าระวังทั้ง	 2	 ครั้ง	 ผลการ							
เฝ้าระวังปรากฎว่า	 ครั้งแรกติดตามผู้ป่วยท่ีใช้ยา						
ได ้รวม	 1,077	 รายเป็นผู ้ป ่วยท่ีใช ้ยาสมุนไพร																		
ฟ้าทะลายโจรเพียง	 199	 ราย	 พบผู้ป่วยเกิด	 AEs	
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จ�านวน	33	ราย	(ร้อยละ	16.58)	ไม่พบอาการทีร้่ายแรง	
แต่กพ็บอาการทีเ่กีย่วข้องกบัแพ้	เช่น	ผืน่คนั	แน่นหน้าอก	
หายใจไม่สะดวก	 เป็นต้น	 โดยยาที่ใช้มีทั้งท่ีผลิตโดย						
ผู้ประกอบการและโดยโรงพยาบาล	ครั้งที่	2	ติดตาม
ผู้ป่วยได้รวม	 6,501	 รายเป็นผู้ป่วยท่ีใช้ยาสมุนไพร						
ฟ้าทะลายโจร	1,670	ราย	เกิด	AEs	จ�านวน	11	ราย	
(ร้อยละ	0.65)	ไม่พบอาการที่ร้ายแรง	แต่พบอาการ
ผื่นบวมแดง	เช่นกัน(4,5)

	 ในปี	พ.ศ.	2555	ภายหลงักระทรวงสาธารณสขุ	
ได้ปรับปรงุและประกาศบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิพ.ศ.	2555	
ซ่ึงประกอบด้วยรายการยาทีพ่ฒันาจากสมนุไพร	และ
ยาแผนไทยกว่า	70	รายการ	มากกว่าในบัญชียาหลัก
แห่งชาติฉบับก่อนหน้านี้	 กระทรวงสาธารณสุขจึงม	ี
นโยบายปรบัรปูแบบการเฝ้าระวงัรายการยาทีพ่ฒันา
จากสมนุไพร/แผนไทยตามบญัชยีาหลกัแห่งชาตใิหม่	
โดยก�าหนดให้สถานพยาบาลทีใ่ช้รายการยาดังกล่าวนี้	
ต้องรายงานจ�านวนใบสั่งของรายการยาแต่ละชนิด	
และจ�านวนผู้ป่วยที่เกิด	AEs	 ไปยังศูนย์	HPVC	 เป็น
ประจ�าทกุเดอืน(6)	เพ่ือใช้ประมาณการสดัส่วนการเกดิ	
AEs	ในเบื้องต้น	ซึ่งผลการเฝ้าระวังพบว่า	ข้อมูลที่ได้
อาจต�า่กว่าความเป็นจรงิ	เพราะสถานพยาบาลบางแห่ง	
ทีส่่งรายงาน	AEs	ไม่ส่งข้อมลูจ�านวนใบสัง่ยา	อย่างไรกต็าม	
เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานพยาบาลท่ีส่งจ�านวนใบสั่ง	
สรปุสดัส่วนการเกดิ	AEs	จากยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	
ในปี	พ.ศ.	2557	และพ.ศ.	2558	เท่ากบั	1.6	ต่อ	10,000	
ใบสั่ง	และ	5.7	ต่อ	10,000	ใบสั่ง	ตามล�าดับ(7)

 การตรวจจับความเสี่ยง (risk detection) 

	 ในปี	พ.ศ.	2551	Uppsala	Monitoring	Centre	
(UMC)	ซึง่เป็นศนูย์ประสานงานการติดตามความปลอดภยั	
ด้านยาระดบันานาชาตขิององค์การอนามยัโลก	(the	WHO	
Collaborating	 Centre	 for	 International	 Drug	
Monitoring	Programme)	ได้เผยแพร่ข้อมลูการเกดิ	
serious	 hypersensitivity	 ภายหลังการใช้ยา																
ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิด															

รบัประทานทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากฐานข้อมลู	
องค์การอนามัยโลก	 (WHO	 VigiBaseTM)	 โดยการ								
คัดเลือกเฉพาะรายงานที่มียาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
เป็นยาเพยีงรายการเดยีวท่ีสงสยัว่าสมัพนัธ์กบัการเกิด	
AEs	 (sole	 suspected	 report)	 พบรายงานทั้งสิ้น
รวม	19	ฉบบั	เป็นปฏกิริยิาไวเกนิ	(hypersensitivity	
reaction)	17	ฉบบั	จาก	3	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศไทย	
(ต�ารบัยาเดีย่ว)	ออสเตรเลยี	(ต�ารบัยาผสม)	และสวเีดน	
(ต�ารบัยาผสม)	อาการท่ีพบ	เช่น	anaphylactic	shock	(2)	
anaphylactic	 reactions	 (6)	 angioedema	 (2)							
ผื่นลมพิษ	(4)	เป็นต้น(8)

	 สบืเนือ่งจากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น	ศนูย์	HPVC	
ได้วิเคราะห์ข้อมูลของประเทศไทยจากฐานข้อมูล									
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	(ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase)	
พบว่าตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2544	ซึง่เป็นปีแรกท่ีได้รบัรายงาน
ถึงเดือนสิงหาคม	 2554	 มีรายงาน	 AEs	 จากยา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร	 รวม	 154	 ฉบับ	 เป็น	 sole	
suspected	report	133	ฉบับเกดิ	AEs	ท้ังสิน้	199	อาการ	
ในจ�านวนนี้เป็น	serious	AEs	19	ฉบับ	เป็นรายงาน
ที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้านอนโรงพยาบาล	17	ฉบับ	และ
คุกคาม/อันตรายถึงชีวิต	(life	threatening)	2	ฉบับ	
อาการที่พบ	เช่น	ผื่นลมพิษ	(28)	angioedema	(20)										
แน่นหน้าอก	(5)	anaphylactic	shock	(3)	เป็นต้น	
อาการส่วนใหญ่	(12	ฉบบั)	เกดิในวนัแรกของการรบัยา(9)	

นอกจากนี้	 ผลการวิเคราะห์ค่าความไม่เป็นสัดส่วน	
(disproportionality	 analysis)	 ของคู่ยาแผนไทย/
สมนุไพร-AEs	ในฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	ระหว่างปี	พ.ศ.	
2545-2556	ด้วยการค�านวณค่า	reporting	odds	ratio	
(ROR)	 ท่ีประยุกต์จากแนวคิดทางระบาดวิทยา									
เพื่อตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง	 (signal)	 โดย							
ก�าหนดเกณฑ์คู่ยา-AEs	 ท่ีมีรายงานตั้งแต่	 3	 ฉบับ									
ข้ึนไป	 และค่า	 ROR	 ของคู่ยา-AEs	 มีนัยส�าคัญทาง							
สถิติ	 ถือเป็นคู่ที่มีศักยภาพเป็นสัญญาณความเสี่ยง	
(potential	 signal)	 ผลการวิเคราะห์พบว่าในช่วง								
ดงักล่าวมรีายงานจากยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	179	ฉบบั			
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เป็นรายงาน	anaphylactic	shock	6	ฉบบั	เมือ่ค�านวณ	
ค่า	crude	ROR	(95%	CI)	ของคูย่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	
และ	anaphylactic	shock	มค่ีาเท่ากบั	2.32	(1.03,	5.21)	
และ	 adjusted	 ROR	 เท่ากับ	 2.68	 (1.19,	 6.04)											
ผลทีไ่ด้นีบ่้งชีว่้า	anaphylactic	shock	เป็น	potential	
signal(10)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของ												
คณะท�างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา			
ที่พิจารณาข้อมูลด้านคลินิกของรายงานแต่ละฉบับ							
ในรายละเอยีด	(case	by	case	review)	ได้ข้อสรปุว่า	
ภาวะ	 serious	 hypersensitivity	 เป็นสัญญาณ							
ความเสี่ยงของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	 จากการ
ประเมินข้อมูลต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1)	ผลการตรวจสอบรายงานในรายละเอียด	
ด้านคุณภาพรายงาน	 ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	 และ
ความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูทีย่นืยนัเทยีบกับเวชระเบยีน	
ผู้ป่วยของแหล่งที่รายงานโดยเฉพาะรายงานอาการ	
ที่รุนแรง	 เช่น	 anaphylactic	 shock/reaction	ซึ่ง
พบว่ามีความสอดคล้องกันกับรายงาน
	 2)	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 Thai	 Vigibase	
ระหว่างปี	พ.ศ.	2544-2555	ที่พบรายงาน	197	ฉบับ	
โดยเป็นรายงาน	 sole	 suspected	 170	 ฉบับ	 ใน
จ�านวนนี้เป็น	 serious	AEs	 25	ฉบับ	ที่ท�าให้ผู้ป่วย	
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	หรอืเกดิภาวะคกุคาม
ต่อชีวิต	 แต่ไม่มีรายงานที่ส่งผลให้ผู ้ป่วยเสียชีวิต		
ภาวะ	 serious	 hypersensitivities	 ที่พบ	 ได้แก่		
anaphylactic	shock	(5)	anaphylactic	reaction	(4)	
angioedema	(4)	รวม	13	ฉบับ(11)

	 3)	ข้อมูล	 WHO	 VigiBaseTM	 ที่สืบค้นถึง												
ปี		พ.ศ.	2555	เป็นรายงานจากต�ารบัยาเด่ียว	13	ฉบับ	
จากประเทศออสเตรเลียพบ	 anaphylact ic																		
reaction	2	ฉบับ	และรายงานต�ารับยาผสม	21	ฉบับ	
จากประเทศออสเตรเลีย	 (18)	 และสวีเดน	 (3)	 พบ												
anaphylactic	shock	(3)	และ	anaphylactic	reaction	(1)	
โดยฉบับแรกได้รับเมื่อปี	 พ.ศ.	 2539	 เป็นรายงาน	

anaphylactic	 shock	 ภายหลังใช้ยาท่ีมีส่วนผสม							
ของฟ้าทะลายโจรและโสมจากประเทศสวีเดน
	 4)	ข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจาก	 Therapeutic	
Good	Administration	(TGA)	ประเทศออสเตรเลีย	
เมื่อปี	พ.ศ.	 2555	พบรายงานทั้งสิ้น	 86	ฉบับ	 เป็น
ต�ารบัยาผสม	59	ฉบับ	ต�ารับยาเดีย่ว	27	ฉบับ	พบการ						
เกดิ	anaphylactic	reactions	จากต�ารบัเดีย่ว	4	ฉบบั
	 5)	WHO	 monographs	 on	 selected										
medicinal	plants	volume	2	(2002)	มรีายงานการ
เกิด	 anaphylactic	 reactions	 จากการใช้	 crude	
drug	extract	เฉพาะรปูแบบยาฉดี	การรบัประทานยา	
ในขนาดสูงอาจท�าให้เกิดอาการอึดอัด	 ไม่สบายท้อง	
อาเจียนและเบื่ออาหาร(12)

	 ส�าหรับข้อกังวลที่ว่าภาวะดังกล่าวอาจเกิด	
จากคุณภาพของวัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารก่ออาการ							
แพ้รนุแรงนัน้	พบว่ารายงานทีไ่ด้รบัไม่ได้เกิดจากผลติภณัฑ์	
ท่ีมาจากแหล่งผลติเดยีวกัน	แต่มหีลากหลายชือ่การค้า	
และแหล่งผลิตท้ังจากผู ้ผลิตท่ีเป็นผู ้ประกอบการ								
และสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริม									
ให้ผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิต	 (good	
manufacturing	practice)	นอกจากนี	้อาการเหล่านี้	
ไม่เพียงพบในประเทศไทย	 หากยังพบในประเทศ

ออสเตรเลียและสวีเดน	อีกด้วย 

 การประเมินความเสี่ยง (rick assessment)

	 การประเมนิความเสีย่งในประเดน็ความรนุแรง	
โอกาสเกิดผลกระทบ	 และโอกาสการป้องกันและ/							
หรือ	 ลดความเสี่ยงของการเกิดจากภาวะ	 serious														
hypersensitivity	สรุปได้ดังนี้
 1) ความรุนแรง (severity)	ภาวะ	hyper-
sensitivity	 reaction	 เป็นปฏิกิริยาที่เก่ียวข้องกับ
ระบบภมูคิุม้กันในการตอบสนองต่อยาของแต่ละบุคคล	
ซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ขึน้กบัขนาดยา	
ท่ีได้รบั	เกดิข้ึนรวดเรว็ภายหลงัได้รบั	นอกจากนี	้ความ
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รุนแรงจะเพ่ิมขึน้เมือ่เกิดซ�า้	บางรายอาจน�าไปสูภ่าวะ
คุกคามต่อชีวิตได้เช่น	anaphylactic	shock(13)

 2) โอกาสการเกิด	 ข้อมูลผลการเฝ้าระวัง											
ทีผ่่านมา	พบว่าโอกาสการเกดิ	AEs	ค่อนข้างต�า่	(rare)											
ในสดัส่วนต่อหมืน่ใบสัง่ข้ึนไป	ช่วงแรกทีก่ารใช้ยงัน้อย
ไม่พบความเสีย่งนีโ้ดยเฉพาะรายงานประเภทร้ายแรง	
(serious	cases)	ศูนย์	HPVC	ได้รับรายงานภาวะนี้

ที่มา : ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แผนภมูทิี ่1 แสดงปริมาณการผลติยาจากฟ้าทะลายโจรทีข่ึน้ทะเบยีน	ชนดิต�ารับยาเดีย่ว	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2541-2554

เริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551	 และเพิ่มขึ้นตามล�าดับ													
ซึง่สอดคล้องกบัปรมิาณการผลติยาจากฟ้าทะลายโจร
ชนดิต�ารบัยาเดีย่วทีข่ึน้ทะเบยีนเพิม่มากขึน้	ภายหลงั
บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2542	
เป็นต้นมา	ตามแผนภมูทิี	่1	(ข้อมลูปรมิาณน้ีไม่ครอบคลมุ	
ปริมาณยาท่ีผลิตโดยสถานพยาบาล)	 ท่ีอนุมานได้ว่า	

มีการใช้เพิ่มขึ้น

 3) ผลกระทบ	 ในมุมมองด้านสุขภาพของ											
ผู้ป่วย	 อาการที่เกิดมีความรุนแรงอาจส่งผลให้เกิด	
ภาวะคุกคามต่อชีวิตผู้ป่วย	 หากไม่ได้รับการแก้ไข							
ทันท่วงทีก็มีโอกาสส่งผลให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตได้	 ซ่ึง										
ถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบถึงความเช่ือม่ัน						
ของบคุลการทางการแพทย์	ทีอ่าจไม่เพยีงส่งผลต่อยา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร	 แต่รวมถึงยาแผนไทย/
สมนุไพร	อืน่ๆ	ด้วย	และอาจจะส่งผลกระทบต่อเนือ่ง
ถึงอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ยาแผนไทย/สมุนไพร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ดังกรณีตัวอย่างยา		
จากสมุนไพรใบขี้เหล็กท�าให้เกิดภาวะตับอักเสบ
เน่ืองจากความเป็นพิษต่อตับของสารบาราคอลใน								
ใบขี้เหล็ก(14,15,16,)

 4) โอกาสป้องกันและ/หรือลดผลกระทบ 
แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะมีความรุนแรง	 แต่ก็
สามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที	่					

เคยมีประวัติแพ้ยานี้	 นอกจากนี้	 กรณีที่มีอาการเกิด
ข้ึนหากได้รบัการรกัษาทันเวลาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก็สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้	ดังนั้นการสื่อสาร
ความเสี่ยงไปยังผู้ใช้ยาและบุคลกรทางการแพทย	์				
เพื่อให้ใช้ยาด้วยความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่ง

 มาตรการจัดการลด/ควบคุมความเสี่ยง  
 
	 สืบเนื่องจากผลการตรวจจับและประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับการแสดง
ข้อความในฉลากและเอกสารก�ากับยาที่มีส ่วน
ประกอบของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไม่ได้ระบุ
ข้อความค�าเตือนใด	 ๆ	 คณะท�างานฯ	 จึงเสนอต่อ							
คณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตรายจากการ
ใช้ยาให้สื่อสารความเส่ียงนี้ ไปยังผู ้บริโภคด้วย															
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การขอความร่วมมือผู ้ประกอบการเพิ่มข้อความ											
ค�าเตอืนอาการแพ้ภายหลงัใช้ยานีไ้ว้ในเอกสารก�ากบัยา         
รวมถึงให้มกีารแจ้งเตือนไปยงับคุลากรทางการแพทย์
ทราบด้วย	ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาเห็นชอบ
ตามที่เสนอ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารละยา								
จึงได้จัดท�าจดหมายข่าว	 (HPVC	 safety	 news)									
เร่ืองรายงานการเกดิปฏกิรยิาไวเกิน	(hypersensitivity) 
ภายหลังการใช้ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร(17)         
แจ้งเตือนให้บุคลกรทางการแพทย์ทราบและก�าหนด
ให้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต�ารับยาเดี่ยวที่มาขอ							
ขึน้ทะเบยีนต�ารบัต้องแสดงข้อความค�าเตอืนในเอกสาร 
ก�ากบัยาด้วยข้อความทีอ้่างองิตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
พ.ศ.	2556(18)	แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านกฎหมายข้อก�าหนด 
ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้กับยาที่ขึ้นทะเบียน									
ก่อนหน้านี้	
	 ภายหลงัการสือ่สารความเสีย่งในปี	พ.ศ.	2556	
ศูนย์	 HPVC	 ได้ติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการแพ้นี้
จากทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงได้จัดท�าโครงการ
เฝ้าระวังเชิงรุกยาจากสมุนไพร	5	รายการ	ระหว่างปี	
พ.ศ.	 2556-2557	 โดยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร								
เป็นหนึ่งในรายการดังกล่าว	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดจ�านวน
ตัวอย่างที่น้อยเพียง	 700	 ราย	 ท�าให้ไม่สามารถ								
ตรวจจับ	 serious	 hypersensitivity	 reaction	 ได	้
อย่างไรกต็ามผลการเฝ้าระวงัโดยระบบ	spontaneous	
พบว่าระหว่างปี	พ.ศ.	2556-2558	ศูนย์	HPVC	ยังคง
ได้รบัรายงาน	AEs	เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	รวม	105	ฉบับ	
เป็นรายงาน	anaphylactic	shock	(7)	anaphylactic	
reaction	(2)	และ	anaphylaxis	(6)	จ�านวน	15	ฉบบั		
ในช่วงเวลาเดียวกนัองค์การอนามัยโลกก็ได้รับรายงาน	
เพิ่มขึ้นจาก	19	ฉบับ	เป็น	158	ฉบับ	ในปี	พ.ศ.	2551	
และ	 2558	 ตามล�าดับ	 โดยมีทั้งที่เป็นต�ารับยาผสม	
และยาเดี่ยว	 ไม่เพียงเป็นรายงานจากประเทศไทย	
ออสเตรเลยี	และสวเีดน	ตามท่ีเคยรายงานก่อนหน้าน้ี	
หากยงัมรีายงานจากประเทศแคนนาดา	และประเทศ
มาเลเซียอีกด้วย(19,20)

	 ในประเทศออสเตรเลีย	พบว่า	ปี	พ.ศ.	2558	
TGA	 ได้ออกข่าวแจ้งเตือนผู้บริโภคและบุคลากร							
การแพทย์ถึงความเสี่ยงการเกิดอาการแพ้	 (allergic	
reactions)	ชนดิรุนแรง	เช่น	anaphylactic/allergic	
reactions	 จากการใช ้ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีสมุนไพร																		
ฟ้าทะลายโจร	 ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ											
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของยา	 [the	Advisory	
Committee	 on	 the	 Safety	 of	 Medicines												
(ACSOM)]	 เนื่องจากผลการทบทวนข้อมูลความ		
ปลอดภยัของยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรเก่ียวกับการเกดิ																				
anaphylactic/allergic	reactions	สรุปสาระส�าคัญ
ได้ว่าระหว่างธนัวาคม	2545–2557	TGA	ได้รบัรายงาน	
anaphylaxis	43	ฉบับ	และ	allergic-type	reactions	
78	ฉบับ	ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ
สมนุไพรฟ้าทะลายโจรทัง้รูปแบบต�ารบัยาผสมและยา
เดีย่วตามท่ีข้ึนทะเบียนไว้ใน	the	Australian	Register	
of	Therapeutic	Goods	(ARTG)	ซึ่งระบุข้อบ่งใช้ไว้
หลากหลาย	 TGA	 ได้แนะน�าผู้ท่ีใช้ยาว่า	 หากสงสัย	
หรือเกดิอาการแพ้	ได้แก่	ผืน่ลมพษิ	รูส้กึชาในช่องปาก
หรอืบรเิวณโดยรอบ	ปวดท้อง	คลืน่ไส้	อาเจยีน	หน้าบวม	
หายใจล�าบาก	ลิน้บวม	บวมในช่องคอเปล่งเสยีงล�าบาก	
ไม่รู้สึกตัวและหมดสติ	 ให้หยุดใช้ยาทันทีและปรึกษา
แพทย์	 พร้อมท้ังขอให้แพทย์แนะน�าผู้ป่วยท่ีได้รับยา
ให้สงัเกตลกัษณะอาการแสดงของ	allergic	reaction	
และหยดุใช้ยาทันทีหากสงสยัว่าเกดิอาการแพ้ดงักล่าว	
และปรึกษาแพทย์	นอกจากนี้	TGA	จะหามาตรการ	
ท่ีจ�าเป็นอืน่ๆ	เพิม่เตมิและยงัคงตดิตามความปลอดภยั	
ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป	 ทั้งนี้	 เพราะยาดังกล่าวสามารถ							
หาซื้อได้ทั่วไป	 ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์	 แต่ยังไม่มีข้อ
บังคบัหรอืก�าหนดให้ต้องแสดงค�าเตอืนบนฉลากยา(21,22)

	 ศูนย ์ 	 HPVC	 ได ้น�าข ้อมูลข ้างต ้นเสนอ															
คณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตรายจากการ
ใช้ยาส�าหรับมนุษย์	 พิจารณาก�าหนดมาตรการ											
ลดความเสี่ยงเพิ่มเติมจากท่ีได้ด�าเนินการตั้งแต่ป	ี								
พ.ศ.	2556	เพราะยังคงมีรายงานอาการแพ้ที่รุนแรง
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อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	 ได้พิจารณา
ข้อมูลความเสี่ยงนี้	 ประกอบกับข้อมูลยาสมุนไพร								
ฟ้าทะลายโจรในบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิและความเหน็
ผูเ้ชีย่วชาญแล้ว	เหน็ควรก�าหนดให้ยาทีม่ส่ีวนประกอบ	
ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่ต้องแจ้งข้อความ
ค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับยา	 ด้วยข้อความ
ดังต่อไปนี้
	 (1)		 ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
	 (2)		 ห้ามใช้ในผู ้มีประวัติแพ้ยานี้	 หรือเคย										
มีอาการ	เช่น	ผื่น	ปากบวม	ตาบวม	หน้าบวม
	 (3)		 ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน	7	วัน
	 (4)		 หากใช้ติดต่อกันเกิน	 3	 วัน	 แล้วไม่หาย	
หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยาควรหยุดใช้
และพบแพทย์
	 ด้วยเหตุผลต่างๆ	 คือ	 ในข้อ	 (1)	 เน่ืองจาก															
มีรายงานการศึกษาทดลองพบว่าเกิดทารกวิรูป													
ในสัตว์ทดลอง	 ข้อ	 (2)	 เพื่อลดความเสี่ยงอาการแพ้											
ที่รุนแรงหากเกิดซ�้าในผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อน	
ข้อ	(3)	เนื่องจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพร							
ในกลุ่ม	 “ยาเย็น”	 ตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทย											
ไม่ควรรบัประทานตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	นอกจากนี	้
การใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจท�าให้แขนขา
มีอาการชาหรืออ่อนแรง	 ข้อ	 (4)	 การใช้ยาติดต่อกัน											
3	วันไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้น	บ่งชี้ว่ายาอาจใช้
ไม่ได้ผล	 จ�าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์								
เพื่อป้องกันการลุกลามของโรค	 ข้อเสนอข้างต้นหาก
มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้ผู ้ประกอบการทุกรายท่ีมี							
ยาท่ีมีส ่วนประกอบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร										
ต้องแสดงข้อความตามที่ก�าหนด	 อย่างไรก็ตาม												
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนได	้						
ส่วนเสียในเรื่องน้ีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 จึงได้แจ้ง		
เวียนไปยงัผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัอนมัุติทะเบยีนต�ารบั
ยาที่มีสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ										
รวมประมาณเกอืบสองพนัรายเพือ่รับฟังความคดิเหน็

เก่ียวกับข้อความทีก่�าหนด	ผลปรากฏว่ามผีูใ้ห้ความเห็น	
ส่งกลับเพียง	 5	 ราย	 มีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย											
ในบางข้อความ	 ซึ่งผลท่ีได้จะมีการน�าเสนอคณะ		
อนุกรรมการฯ	พิจารณาอีกครั้งต่อไป

 บทสรุป

	 ยาทีม่ส่ีวนประกอบจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร
เป็นยาท่ียังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง	 แต่ก็ควร
ต้องมีมาตรการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
จากท่ีมีอยู่	 โดยการสื่อสารความเสี่ยงผ่านมาตรการ
ก�าหนดให้เป ็นยาที่ต ้องแสดงข้อความค�าเตือน															
ในฉลากและเอกสารก�ากับยา	 เพื่อผู้ใช้หรือผู้สั่งใช้								
ได ้รับทราบข้อมูลและใช ้ด ้วยความระมัดระวัง															
อันจะช่วยลดโอกาสการเกิดหรือลดความรุนแรงลง	
โดยสรุป	การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา	นับเป็น
หนึ่งในกลไกท่ีช่วยตรวจจับสัญญาณและจัดการ							
ความเสี่ยง	 ท่ีสามารถส่งเสริมและป้องกันให้เกิด											
การใช้ยาอย่างเหมาะสม	 ปลอดภัย	 ดังค�ากล่าวท่ีว่า	
“Early	Detection,	Early	Prevention”.
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สัญญำณควำมเสีย่ง (signal) จำกรำยงำนเสยีชีวติในฐำนข้อมลู 
Thai Vigibase ปี พ.ศ. 2557

พัทรียา โภคกุล *

(ร้อยละ	 63.6)	 ผลการวิเคราะห์พบ	 239	 คู ่ยา-	

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึง	

ประสงค์ที่ทราบกันทั่วไป	 (known	 ADR)	 จ�านวน									

219	 คู่	 และเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ยังไม่เป็น														

ทีท่ราบหรอืยงัไม่เป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไป	(unknown	ADR)	

จ�านวน	 20	 คู่	 ภายหลังประเมินสัญญาณความเสี่ยง

พบว่า	 unknown	 ADR	 ท้ัง	 20	 คู่ไม่เป็น	 signal	

เนื่องจากผู้ป่วยได้รับยาที่สงสัยมากกว่า	 1	 รายการ

และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นอาการโรค

ของผู้ป่วยท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน	 สรุปผลการค้นหา

พบ	unknown	ADR	20	คู่	และภายหลังประเมินพบ

ว่าไม่เป็น	signal	ทั้ง	20	คู่

ค�าส�าคัญ :	 สัญญาณความเสี่ยง	 รายงานเหตุการณ์					

ไม่พึงประสงค์

 Abstracts

	 A	descriptive	of	this	study	was	to	detect	

and	 assess	 signal	 from	 adverse	 event														

(AE)	 reporting	 by	 using	 the	 Thai	 national	

pharmacovigilance	database	(Thai	Vigibase).	

Reports	with	dead	outcome	receiving	in	2014	
were	 reviewed	 and	 analyzed.	 Descriptive	

 บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้ เป ็นการศึกษาเชิงพรรณนา															

มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาและประเมินสัญญาณ									

ความเสี่ยง	 (signal)	 จากรายงานเหตุการณ์ไม	่													

พึงประสงค์ในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังอันตราย									

จากการใช้ยา	 (Thai	Vigibase)	 ปี	พ.ศ.	 2557	ศกึษา						

ข้อมลูแบบย้อนหลงัจากรายงานทีส่งสยัว่าการเสยีชวีติ

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุหรือ												

มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในสาเหตุ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย									

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ประเมินสัญญาณความเสี่ยง								

โดยพิจารณารายละเอียดในรายงานเหตุการณ์ไม	่								

พึงประสงค์ประกอบกับข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม

เกณฑ์พิจารณาสัญญาณความเสี่ยงผ่านคณะท�างาน

ประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาทางคลินิก	

	 ผลการวเิคราะห์พบรายงานเสยีชวีติ	139	ฉบับ

เป็นรายงานเสยีชวีติเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

ร้อยละ	77.0	เนือ่งจากเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์มส่ีวน

ร่วมเป็นหนึ่งในสาเหตุร้อยละ	 17.3	 และไม่สามารถ

ระบุสาเหตุได้ร้อยละ	 5.7	 เป็นเพศชาย	 52	 ฉบับ						

เพศหญิง	45	ฉบับและไม่ระบุ	42	ฉบับ	อายุมัธยฐาน	

61	 ปี	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดมากที่สุดคือ											

infection	 กลุ ่มยาหลักที่พบว่าอาจเกี่ยวข้องกับ									

การเสียชีวิตมากที่สุดได้แก่กลุ ่มยารักษามะเร็ง												
* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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statistics	was	performed.	All	information	of	AE	
reports	and	involved	external	contexts	were	
assessed	 according	 to	 criteria	 for	 signal	
evaluation	by	the	Safety	Signal	Assessment	
Working	Group.
	 One	 hundred	 thirty-nine	 cases	were	
serious	adverse	events	with	resulting	in	death.	
Of	 all	 dead	 reports,	 77.0%	 attributed	 to										
adverse	event,	with	17.3%	may	be	associated	
with	medicine,	and	5.7%	were	the	unknown.											
Of	these,	52	reports	were	males,	45	reports	
were	 females	 and	 42	 reports	 were	 not			
specified,	a	median	age	of	61	years	old.	Infection	
was	 the	most	common	AEs.	Antineoplastic	
and	 immunomodulating	 group	was	mostly	
reported	(63.6%).	Of	all	the	reports,	we	found	
239	drug-adverse	event	pairs.	Two	hundred	
nineteen	 drug-AE	 pairs	 were	 known	 ADRs.	
Twenty	drug-AE	pairs	were	unknown	ADRs.	
All	 unknown	 ADRs	 were	 assessed	 by	 the	
Safety	Signal	Assessment	Working	Group.	They	
all	were	false	signal	because	patients	used	
many	suspected	drugs	and	mostly	adverse	
events	were	symptoms	of	patients	with	more	
severe.	Twenty	unknown	ADRs	were	detected	
and	all	of	them	were	false	signal.	
Key words: 	signal,	adverse	event	reporting

 บทน�า

	 สัญญาณความเสี่ยง	 (signal)	 ตามค�าจ�ากัด
ความขององค์การอนามัยโลก(1)	 หมายถึงข้อมูลท่ีได้
จากการรายงานความสมัพนัธ์ทีอ่าจเป็นไปได้ระหว่าง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับยา	 ซึ่งความสัมพันธ	์											

ดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีรับรู้หรือเป็นข้อมูลท่ีเคยมีแต่ยัง		
ไม่สมบูรณ์	การตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง	(signal	
detection)	 และการประเมินสัญญาณความเสี่ยง	
(signal	 assessment)	 จากรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในฐานข้อมูลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส�าคัญในการ
ด�าเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยภายหลังจากการ
ใช้ยา	 (pharmacovigilance)	 เนื่องจากในข้ันตอน
ก่อนน�ายาออกสู่ตลาดแม้มีการทดลองทางคลินิกแต	่	
ผูเ้ข้าร่วมการศกึษาน้อย	มลีกัษณะของระยะเวลาการ
ใช้ยาไม่นาน	 ท�าให้พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได	้
เพียงจ�านวนหนึ่ง	 ซึ่งแตกต่างกับขั้นตอนภายหลังยา
ออกสู่ตลาดท่ีมีผู้ใช้ยามากข้ึน	 ระยะเวลาการใช้ยา
นานกว่า	ผูใ้ช้ยาอาจมภีาวะโรคอืน่ร่วมหรอืใช้ยาอืน่ที่
อาจท�าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและท�าให้เกิดผล		
ข้างเคียงได้	 ท�าให้พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี							
หลากหลายและจ�านวนมากขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ยังไม่เป็นที่รับรู	้					
มาก่อนที่อาจมีความสัมพันธ์กับยานั้นเพื่อก�าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบต่อไป
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	
ได้พัฒนาแนวทางการตรวจจับและประเมินสัญญาณ
ความเสี่ยงโดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ยา-
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 (adverse	 event:	 AE)								
จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	 (Thai	 Vigibase)	 และหนึ่งในเกณฑ์นั้นคือ							
คัดกรองจากรายงานเสียชีวิตทุกรายที่ได้รับในทุกปี(2) 
เนื่องจากมีความส�าคัญเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค	์
ที่มีความร้ายแรงที่สุด	 ในช่วงก่อนปี	 พ.ศ.	 2557									
อย.	 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน	 Thai	 Vigibase								
ตรวจพบสญัญาณอันตรายจากการใช้ยาเรือ่งการเกิด	
hypersensitivity	ภายหลงัการใช้ยาทีม่ส่ีวนประกอบ
ของสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	และอาการ	anaphylactic	

reaction	ภายหลังจากการใช้ยา	eperisone(3) 
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	 ในปี	พ.ศ.	2557	อย.	ได้รับรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จ�านวนทั้งสิ้น	 46,590	 ฉบับคิดเป็น
รายงานประเภทร้ายแรง	 (serious)	 ร้อยละ	 20.8(4)	

โดยรายงานเสียชีวิตจากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase		
ในปี	 พ.ศ.	 2557	 ยังไม่ถูกน�ามาวิเคราะห์เพื่อค้นหา
และประเมินสัญญาณความเสี่ยงที่น�าไปก�าหนด
แนวทางลดความเสี่ยงที่เหมาะสม	 การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค ์ เพื่อค ้นหาและประเมินสัญญาณ							
ความเสี่ยงจากรายงานเสียชีวิตในฐานข ้อมูล														
Thai	Vigibase	ปี	พ.ศ.	2557

 ค�านิยาม

	 ADR(1)	 (adverse	drug	reaction)	หมายถึง
ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจและเป็นอันตราย												
ต่อร่างกายมนุษย์โดยเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกต	ิ
เพือ่ป้องกนั	วนิิจฉยั	บ�าบดัรักษาโรค	หรอืเปลีย่นแปลง
แก้ไขการท�างานของร่างกาย	 โดยไม่รวมปฏิกิริยา								
ที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด	 โดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจ
ตลอดจนการใช้ยาในทางที่ผิดและผิดวิธี
	 AE(1)	 (adverse	 event)	 หมายถึงอาการ								
หรือผลที่เกิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดย						
เกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์	 ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
	 กลุ่มยาหลัก(5)	คือกลุ่มยาที่จ�าแนกประเภทยา
ตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์	 (anatomical	
therapeutic	chemical:	ATC)	ตามระบบการจัดกลุม่
ยาขององค์การอนามัยโลก

 วิธีการวิจัย

 1 รูปแบบการศึกษา
	 	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	 โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนหลังจากฐานข้อมูล	 Thai	
Vigibase	 ระหว่างวันท่ี	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
พ.ศ.	 2557	 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษาและ								
คัดออกจากการศึกษา	ดังนี้

	 	 เกณฑ์คดัเข้าการศกึษา	(inclusion	criteria)	
คอืรายงานทีส่งสยัว่าการเสยีชวีติเนือ่งจาก	ADR	เป็น
สาเหตหุรือมส่ีวนร่วมเป็นหนึง่ในสาเหต	ุ	โดยพิจารณา
จากข้อมูลผลลัพธ์ระบุว่าเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์และเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับยา	และ
เป็นรายงานที่มีผลการประเมินระดับความสัมพันธ์
ของยากบัเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้	(causality	
assessment)	ในระดับใช่แน่นอน	(certain)	น่าจะใช่	
(probable)	 อาจจะใช่	 (possible)	 และ	 ไม่น่าใช่	
(unlikely)	
	 	 เกณฑ์คดัออกจากการศึกษา	 (exclusion	
criteria)	 คือรายงานเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที	่						
ไม่เก่ียวข้องกับยาและเป็นรายงานท่ีผลการประเมิน	
ระดบัความสมัพนัธ์ของยากบัเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ทีไ่ม่สามารถระบรุะดบัความสมัพนัธ์ได้	(unclassified)	
 2 การวิเคราะห์และประเมินสัญญาณ      
ความเสี่ยง 
	 	 2.1	การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลรายงาน
เสียชีวิต	 เช่น	 จ�านวน	 เพศ	 อายุ	 เหตุการณ์ไม	่														
พึงประสงค์ท่ีพบระดับความสัมพันธ์	 ระบบอวัยวะท่ี
เกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	ยาและกลุม่ยาหลกัทีพ่บ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (descriptive	 statistics)	
ได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 (frequency)	 ร้อยละ	
(percentage)	และค่ามัธยฐาน	(median)	
	 	 2.2	การประเมินสัญญาณความเสี่ยง		
(signal)	 อ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยประเมิน
รายงานแต่ละฉบับในรายละเอยีด	(case	by	case	review)	
ได้แก่	 ข้อมูลผู้ป่วย	 การใช้ยาที่สงสัย	 ยาที่ให้ร่วม							
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น	 ระยะเวลาการเกิด
เหตุการณ์	ระดับความสัมพันธ์	ประกอบกับข้อมูลอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 รายงานของประเทศอื่นจากฐาน
ข้อมลูองค์การอนามยัโลก	ข้อมลูจากเอกสารวชิาการ
และบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์	 เป็นต้น	 การประเมิน

สัญญาณความเสี่ยงมีขั้นตอนดังนี้
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   (1)	พจิารณาว่าเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์	

ที่เกิดขึ้นเป็น	 known	 ADR	 หรือ	 unknown	 ADR				

โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	ดังนี้

     ° known	ADR	คือ	ADR	ที่ระบุ										

ในเอกสารก�ากบัยาในส่วน	ADR	หรือในส่วนเหตุการณ์

ทีพ่บภายหลงัออกสูต่ลาด	(post	marketing	experience)	

ของประเทศไทย	สหรฐัอเมรกิา	สหภาพยโุรป	ออสเตรเลยี	

หรือระบุในฐานข้อมูล	 Micromedex	 หรือที่ระบ	ุ								

ในหนังสืออ้างอิงที่น่าเชื่อถือ	 เช่น	 Drug	 Fact	 and	

Comparison,	Martindale	และ	British	National	

Formulary	เป็นต้น	

     ° unknown	 ADR	 คือ	 ADR	 ที่							

ไม่ระบุในเอกสารก�ากับยาในส่วน	 ADR	 หรือในส่วน

เหตุการณ์ที่พบภายหลังออกสู่ตลาด	 ไม่พบในฐาน

ข้อมูล	Micromedex	 และไม่พบในหนังสืออ้างอิง									

ที่น่าเชื่อถือ	 เช่น	 Drug	 Fact	 and	 Comparison,	

Martindale	และ	British	National	Formulary	เป็นต้น

	 	 	 (2)	กรณีเป็น	 unknown	 ADR	 คณะ	

ท�างานฯ	 ประเมินระดับความสัมพันธ์ของคู่ยา-AE							

มีน�้าหนักเพียงพอที่เป็นสัญญาณความเสี่ยงหรือไม่

จากรายละเอียดของแต่ละฉบับ	 จ�านวนรายงาน	

คุณภาพการรายงาน	และผลการประเมินระดับความ

สัมพันธ์ของยากับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น	

 ผลการศึกษา

 1. ลักษณะข้อมูลรายงานเสียชีวิต

	 	 ฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	ในปี	พ.ศ.	2557	

มีรายงานเสียชีวิตที่ผ ่านเกณฑ์คัดเข้าการศึกษา									

รวมทั้งสิ้น	139	ฉบับเป็นเพศชาย	52	ฉบับ	เพศหญิง	

45	ฉบับไม่ระบุเพศ	42	ฉบับ	อายุต�่าสุด	9	ปี	สูงสุด	

99	ปี	 อายุมัธยฐาน	 61	ปี	 สาเหตุเสียชีวิตเนื่องจาก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 107	 ฉบับ	 เนื่องจากอาจ

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 24	ฉบับ	และ

ไม่สามารถระบุได้	 8	 ฉบับ	 มีระดับความสัมพันธ์ใช่

แน่นอน	4	ฉบับ	อาจจะใช่	15	ฉบับ	น่าจะใช่	48	ฉบับ	

ไม่น่าใช่	 2	ฉบับ	และไม่ระบุระดับความสัมพันธ์	 70	

ฉบับ	

	 รายงานเสยีชวีติ	139	ฉบบัเกดิกบัระบบกลไก

การต้านทาน	(resistance	mechanism	disorders)	

มากท่ีสุด	 41	 ฉบับ	 รองลงมาได้แก่ระบบผิวหนัง										

(skin	and	appendages	disorders)	34	ฉบับ	และ

ระบบร่างกายท่ัวไป	 (body	 as	 a	whole-general	

disorder)	 23	 ฉบับ	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ						

มากท่ีสุด	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 infection	 18	 ฉบับ							

ผื่นผิวหนังรุนแรง	(Stevens-Johnson	syndrome,	

toxic	epidermal	necrolysis)	18	ฉบบั	pancytopenia	

15	ฉบับ	acute	renal	failure	และ	neutropenia	

อย่างละ	12	ฉบับ	ตามล�าดับ

	 กลุม่ยาหลกัทีพ่บมากทีสุ่ด	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	

กลุ่มยารักษามะเร็ง	 รองลงมาได้แก่	 กลุ่มยารักษา							

โรคติดเชื้อ	 และกลุ่มยารักษาโรคเลือดและอวัยวะ	

สร้างเลอืดตามล�าดบั	ยาท่ีสงสยัว่าท�าให้เกดิเหตกุารณ์

ไม่พงึประสงค์มากทีส่ดุ	5	ล�าดบัแรกได้แก่	rituximab	

39	ฉบบั	methotrexate	28	ฉบบั	cyclophosphamide,	

doxorubicin	 และ	 vincristine	 อย่างละ	 9	 ฉบับ	

(ตารางที่	1)
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ตารางที่ 1	ลักษณะข้อมูลทั่วไปของรายงานเสียชีวิต

ข้อมูลทั่วไป จ�านวนรายงาน (N=139) (%)
เพศ 

				ชาย

				หญิง

				ไม่ระบุ

	 	 52	(37.4)
	 	 45	(32.4)

	 	 42	(30.2)

อายุ (ปี)

			ต�่าสุด

			สูงสุด

			มัธยฐาน

	 	 	 9	

	 	 99	

	 	 61

ระบบอวัยวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

		 ระบบกลไกการต้านทาน	

			ระบบผิวหนัง	

			ระบบร่างกายทั่วไป	

			ระบบเม็ดเลือดขาว	

			ระบบเลือด	เกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด	

			ระบบกระเพาะอาหารและล�าไส้	

			ระบบทางเดินปัสสาวะ	

			ระบบตับและท่อน�้าดี	

			อื่น	ๆ	

		เหตุการณ์	(N=239)*,	(%)

	 	 41	(17.2)

	 	 34	(14.2)

	 	 23	(	9.6)

	 	 22	(	9.2)

	 	 18	(	7.5)

	 	 15	(	6.3)

	 	 14	(	5.9)

	 	 12	(	5.0)

	 	 60	(25.1)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

	 infection

	 severe	cutaneous	adverse	reaction	(SJS,	TEN)

	 pancytopenia

	 acute	renal	failure

	 neutropenia

	 pneumonia

	 sepsis

	 hepatitis

	 hemorrhage	nos

	 diarrhoea

	 อื่น	ๆ	

เหตุการณ์	(N=239)*,	(%)

	 	 18	(	7.5)

	 	 18	(	7.5)

	 	 15	(	6.3)

	 	 12	(	5.0)	

	 	 12	(	5.0)

	 	 10	(	4.2)

	 	 	 9	(	3.8)

	 	 	 9	(	3.8)

	 	 	 6	(	2.5)

	 	 	 6	(	2.5)

	 124	(51.9)

กลุ่มยาหลัก

	 กลุ่มยารักษามะเร็ง	

	 กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ

		กลุ่มยารักษาโรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด	

		กลุ่มยารักษากล้ามเนื้อและกระดูก

		อื่น	ๆ	

เหตุการณ์	(N=239)*	(%)

	 152	(63.6)

	 	 29	(12.1)

	 	 14	(	5.9)

	 	 11	(	4.6)

	 	 33	(13.8)
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ข้อมูลทั่วไป

ยา

			rituximab

			methotrexate

			cyclophophamide

	 doxorubicin

	 vincristine

	 prednisolone

	 regorafenib

	 bortezomib

	 ceftriazone

			metronidazole

		 bevacizumab

	 lamivudine

	 allopurinol

	 colchicine

	 erythropoietin	alfa

			อื่น	ๆ	

เหตุการณ์	(N=239)*	(%)

	 	 39	(16.3)

	 	 28	(11.7)

	 	 	 9	(	3.8)

	 	 	 9	(	3.8)

	 	 	 9	(	3.8)

	 	 	 8	(	3.3)

	 	 	 7	(	2.9)

	 	 	 6	(	2.5)

	 	 	 6	(	2.5)

	 	 	 6	(	2.5)

	 	 	 5	(	2.1)

	 	 	 5	(	2.1)

	 	 	 4	(	1.7)

	 	 	 4	(	1.7)

	 	 	 4	(	1.7)

	 	 60	(37.7)

 *หมายเหตุ รายงาน 1 ฉบับอาจมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ระบบอวัยวะ อาจเกิดได้มากกว่า 1 เหตุการณ์

และอาจใช้ยาที่สงสัยมากกว่า 1 ตัว

ตารางที่ 1	ลักษณะข้อมูลทั่วไปของรายงานเสียชีวิต	(ต่อ)

 2. ผลการประเมินสัญญาณความเสี่ยง
	 	 รายงานเสยีชวีติ	139	ฉบบัมจี�านวนคูย่า-AE	
ทั้งหมด	239	คู่	 เป็น	known	ADR	จ�านวน	219	คู่	
และ	unknown	ADR	จ�านวน	20	คู่	 (แผนภูมิที่	 1)													
ผลการประเมนิ	known	ADR	และ	unknown	ADR	มดีงันี้
	 	 2.1	การเสียชีวิตจาก	known	ADR	219	คู่
มาจากรายงานจ�านวน	 124	 ฉบับ	 สาเหตุหลักการ							
เสียชีวิตคือ	 infection	 จากยา	 rituximab	 จ�านวน				
14	 ฉบับ	 สาเหตุรองลงมาคือ	 SJS/TEN	 จากยา												
allopurinaol	 2	 ฉบับ	 pneumonia	 จากยา													
cyclophosphamide		2	ฉบับ	และ	aplasia	pure	
red	 cell	 (PRCA)	 จากยา	 erythropoietin	 alfa,	
rhabdomyolysis	จากยา	simvastatin,	neutropenia	
จากยา	doxorubicin,	และ	SJS	จากยา	ceftriaxone	

อย่างละ	1	ฉบับ	เป็นต้น

  2.2	การเสียชีวิตจาก	 unknown	 ADR								
20	 คู ่จากรายงาน	 15	 ฉบับเกิดจากยาจ�านวน														
13	รายการ	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	(13	ฉบับ)	เป็นโรคมะเร็ง	
ตัวอย่างโรคมะเร็ง	 เช่น	 colectoral	 cancer,												
lymphoma	 และ	 multiple	 myeloma	 with												
myeloidosis	 เป็นต้น	 เมื่อพิจารณารายละเอียด								
ของแต่ละรายงาน	พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่	 (13	 ฉบับ)											
ได้รับยาท่ีสงสัยมากกว่า	 1	 รายการ	 ได้รับยาอื่นที่มี
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบเป็น	 known	 ADR								
ของยานัน้ร่วมด้วย	และเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิ
ขึ้นเป็นความรุนแรงของโรคที่เป็นมากขึ้น	 ภายหลัง
ประเมิน	 unknown	 ADR	 ท้ัง	 20	 คู่	 พบว่าไม่เป็น
สญัญาณความเสีย่งทัง้	20	คู	่สาเหตทุีคู่ย่า-AE	ไม่เป็น

สัญญาณความเสี่ยงของแต่ละคู่	มีดังนี้
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  ° ผู ้ป ่วยได้รับยาอื่นท่ีมีเหตุการณ์ไม	่										

พึงประสงค์	 ที่พบเป็น	 known	 ADR	 ของยาน้ัน										

ร่วมด้วย	 มีจ�านวน	 2	 คู่	 ได้แก่	 ertapenem-TEN											

และ	prednisone-sepsis

  ° เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่เกี่ยวข้อง		

กับยา	 มี	 2	 คู ่ 	 ได ้แก ่	 r ituximab-AIDS	 และ																		

rituximab-stroke

  ° เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นความ

รุนแรงของโรคมี	 10	 คู่	 ได้แก่	 azacitidine-acute	

myeloid	leukemia	aggravated,	bevacizumab	

-ascites,	 bevacizumab-exacerbation	 of													

disease,	 bortezomib-acute	 renal	 failure,									

sodium	 camphosulfonate+cyanocobalamin-							

disseminated	 intravascular	 coagulation,	

nilot inib-cerebral,	 r i tuximab-thoracis																			

empyema,	rituximab-exacerbation	of	disease,	

rituximab-septic	shock	และ	vemurafenib-sepsis	

  ° เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นความ

รุนแรงของโรคและได้รับยาอื่นที่มีเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ที่พบเป็น	known	ADR	ของยานั้นร่วมด้วย

จ�านวน	6	คู	่(จากรายงานฉบับเดียว)	ได้แก่	doxorubicin	

-infection	 viral,	 doxorubicin-respiratory											

distress,	vincristine	-infection	viral,	vincristine-

pneumonia,	 prednisolone-pneumonia	 และ	

prednisolone-respiratory	distress	infarction

รายงานเสียชีวิต 139 ฉบับ
- เนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงค 107 ฉบับ
- เนื่องจากอาจเกี่ยวของกับยา 24 ฉบับ

ฐานขอมูล Thai Vigibase

รายงานเสียชีวิตป พ.ศ. 2557 
จำนวน 208 ฉบับ

คูยา-AE จำนวน 239 คู

known ADR 219 คู  unknown ADR 20 คู

ประเมินการเปน signal ของ unknown ADR 20 คู 
ในรายละเอียดแตละฉบับ

ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รายงานที่คัดออกจำนวน 69 ฉบับ 
- รายงานเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่น
 ที่ไมเกี่ยวของกับยา 42 ฉบับ
- รายงานที่ไมสามารถระบุระดับ
 ความสัมพันธได (unclassified) 27 ฉบับ

ไมเปน signal ทั้ง 20 คู

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการประเมินสัญญาณความเสี่ยง
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 วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 ไม่พบสัญญาณความเสี่ยง

เนื่องจากคู่ยา-AE	 ส่วนใหญ่เป็นรายงานเพียงฉบับ

เดียวและประเมินเฉพาะในฐานข้อมูลประเทศไทย	

ประกอบกบัคณุภาพการรายงานค่อนข้างต�า่	โดยปกติ

สัญญาณความเสี่ยงมาจากการประเมินคู ่ยา-AE	

มากกว่า	 1	 ฉบับและมากกว่า	 1	 แหล่งรายงาน															

ดังตัวอย่างของ	Ian	Boyd(6)	ที่พบว่าอาการ	allergic	

vasculitis	 มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสัญญาณ									

ความเสี่ยง	 (possible	signal)	ของยา	 febuxostat	

จากการประเมินคู่ยา-AE	 ดังกล่าวจากฐานข้อมูล	

WHO	VigiBaseTM	 จ�านวน	7	ฉบับ	มาจากเยอรมัน									

2	ฉบับ	สหรัฐอเมริกา	2	ฉบับ	และฝรั่งเศส	อินเดีย	

ญี่ปุ่น	ประเทศละ	1	ฉบับ	 โดยใช้รายงานในวารสาร

ทางวิชาการยืนยันร่วมด้วย	

	 ผลการศกึษาพบรายงานเสยีชวีติจาก	known	

ADR	เช่น	SJS	จากยา	allopurinol	ซึง่ได้มกีารจดัการ

ความเสี่ยงโดยก�าหนดให้ยา	allopurinol	ต้องแสดง

ข้อความค�าเตือนตามกฎหมายเกี่ยวกับผื่นแพ้ยา

รุนแรง(7)	แต่ยังคงพบรายงานการเกิดอาการดังกล่าว	

ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันยาลดการสร้างกรดยูริกโดย

ยบัยัง้เอนไซม์	 xanthine	 oxidase	ที่ส�าคัญและท่ีใช	้

กันมากคือยา	 allopurinol	 และมีรายงานว่ายา										

allopurinol	 มีความสัมพันธ ์กับพันธุธรรมท่ีม	ี													

ในคนไทย	 HLA-B*5801(8)	 ท�าให้ยังคบพบรายงาน

คู่ยา-AE	 ดังกล่าว	 จึงควรพิจารณาเพิ่มมาตรการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	 เช่น	 ตรวจคัดกรอง	

(screening	test)	ผู้ป่วยที่จะเริ่มใช้ยา	allopurinol	

ทุกราย	 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเป็น	

known	 ADR	 ของยาบางตัวยังไม่มีมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	 เช่นคู ่	 erythropoietin											

alfa-PRCA	ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 เช่น	

หน่วยงานก�ากับดูแล	 ผู้ประกอบการและบุคลากร

ทางการแพทย์ควรตระหนักถึงผลกระทบท่ีร้ายแรง						

ส ่งผลให้ผู ้ป ่วยเสียชีวิตและด�าเนินการร ่วมกัน														

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว	 เช่น								

จัดท�าแผนจัดการความเสี่ยง	 (risk	management	

plan;	 RMP)	 เฉพาะยา	 erythropoietin	 เตรียม						

ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อประเมิน	 RMP	 และ	

สร้างกลไกการติดตามการด�าเนินการ	RMP	เป็นต้น

	 จากฐานข้อมลูพบว่าการเสยีชวีติเกีย่วข้องกบั

กลุ ่มยารักษามะเร็งมากท่ีสุดซ่ึงแตกต่างกับสรุป

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจ�าปี	

2556(3)	 กลุ่มยาหลักที่พบมากที่สุดคือกลุ่มยารักษา						

โรคตดิเชือ้ซึง่มีจ�านวนรายงานเกอืบครึง่หนึง่ของรายงาน	

ท้ังหมด	 (ร้อยละ	 47.5)	 อาจเนื่องจากการศึกษานี	้										

มีเกณฑ์คัดเลือกรายงานเข้า	 คือรายงานเสียชีวิต										

ซึ่งมีผู้ป่วยโรคมะเร็งจ�านวนมากท�าให้พบรายงานการ

ใช้ยาในกลุ่มรักษามะเร็งมากที่สุดเช่นกัน

	 การพบสัญญาณความเสี่ยงจากฐานข้อมูล	

Thai	 Vigibase	 ในช่วงท่ีผ่านมา	 เช่น	 การเกิด														

hypersensitivity	 reaction	ภายหลังจากการใช้ยา

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรนัน้(2)	เป็นการวิเคราะห์รายงาน

จ�านวนมากจากฐานข้อมลูต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2544	ถึง	พ.ศ.		

2555	 รวมทัง้พจิารณารายงานจากแหล่งอืน่ร่วมด้วย		

เช่นประเทศออสเตรเลีย	และสวีเดน	เป็นต้น	แต่จาก

ผลการศึกษาครั้ งนี้ ไม ่พบสัญญาณความเสี่ ยง																

อาจเนื่องจากรายงานเสียชีวิตในปี	 พ.ศ.	 2557														

ที่น�ามาวิเคราะห์มีจ�านวนน้อย	 และเป็นการประเมิน

จากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบสมัครใจ											

ท่ีมข้ีอจ�ากดัเรือ่งจ�านวนรายงานท่ีมกัต�า่กว่าเหตกุารณ์

ทีเ่กดิขึน้จรงิ	(under	reporting)	และความไม่สมบรูณ์	

ของรายงานท�าให้ไม ่สามารถประเมินสัญญาณ

อันตรายได้	ดังนั้น	การศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์

และประเมินจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	
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ชนิดร ้ายแรงอื่นๆ	 เช ่น	 SJS/TEN	 ที่มีรายงาน										

จ�านวนมากในฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 และ																

ผูร้ายงานควรให้ความส�าคัญกบัการรายงานเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ที่พบและบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน	

สรุปผลการศึกษาสัญญาณความเสี่ยงจากรายงาน						

เสียชีวิตในฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	ปี	พ.ศ.	2557	

พบ	 unknown	 ADR	 20	 คู่	 และภายหลังประเมิน									

ไม่พบว่าเป็นสัญญาณความเสี่ยงทั้ง	20	คู่
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 บทน�า

	 ภาวะที่หลอดเลือดในปอดมีความต้านทาน
เพิ่มขึ้น	 ท�าให้ขณะพักผู้ป่วยเหนื่อยง่ายเนื่องจาก										
มีความดันเฉล่ีย	 หลอดเลือดแดงปอด	 เท่ากับหรือ							
สูงกว่า	25	มิลลิเมตรปรอท	 เรียกว่า	ภาวะความดัน
หลอดเลือดปอดสงู	(pulmonary	hypertension,	PH)	
ซ่ึงมีสาเหตุที่ท�าให้แรงต้านจากหลอดเลือดในปอด	
เพิ่มขึ้น	 เช่น	 โรคหัวใจ	 โรคปอด	 หรือภาวะเรื้อรัง											
ทีม่คีราบ	plaque	ทีผ่นงัหลอดเลอืดหนาตวั	จนท�าให้
หลอดเลอืดตบีเลือดไปเลีย้งสมองไม่พอ	หรอืเกดิจาก
คราบชิน้เลก็ได้หลดุลอยไปอดุหลอดเลือดท�าให้สมอง
ขาดเลือด	เป็นต้น	หากไม่ได้รับการรักษา	PH	อาจจะ
รนุแรงจนท�าให้เกดิภาวะหวัใจล้มเหลวและเสยีชวีติได้(1)

	 ส่วนภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง	
(pulmonary	arterial	hypertension,	PAH)(1)	คือ	
ภาวะ	 PH	 ที่มีค่า	 pulmonary	 capillary	wedge	
pressure	(PCWP)	ไม่เกิน	15	มิลลิเมตรปรอท	มีค่า	
pulmonary	vascular	resistance	(PVR)	มากกว่า	
3	Wood	units	ซึ่งเกิดจากแรงต้านหลอดเลือดแดง
ปอดที่เพิ่มขึ้น	 ทั้ง	 PH	 และ	 PAH	 สามารถวินิจฉัย										
ได้จากการตรวจสวนหัวใจห้องขวา(1)	 แต่เน่ืองจาก
แนวทางการรักษา	 PAH	 แตกต่างจากการรักษา	 PH	
ดังนั้นก่อนให้การรักษาจึงต้องให้ความส�าคัญกับการ
วินิจฉัยให้ถูกต้องว่าผู้ป่วยเป็น	PAH(2)

 การรักษา PAH แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน(1) คือ 
  1. การรักษาทั่วไป 
   1.1 การให้ยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด 
เช่น	warfarin	ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม	แนะน�าในผู้ป่วย
กลุ่ม	 chronic	 thromboembolic	 pulmonary	
hypertension,	 idiopathic	pulmonary	 arterial	
hypertension	 (IPAH),	 heritable	 pulmonary								
arterial	 hypertension	 และ	 PAH	 ท่ีเกิดจากยา									
ลดความอ้วน	 โดยควบคุมให้ค่า	 international												
normalized	ratio	(INR)	อยู่ระหว่าง	2.0-3.0	
   1.2 ยาขับปัสสาวะ	 แนะน�าในผู้ป่วย						
ทีม่อีาการจากภาวะน�า้เกนิจากหวัใจด้านขวาล้มเหลว	
โดยต้องให้อย่างระวงัและหมัน่ตรวจเชค็ค่าการท�างาน
ของไตและอิเลคโตรไลต์อย่างสม�่าเสมอ
   1.3 ออกซิเจน	 แนะน�าในผู ้ป่วยที่มี
ระดับความดันย ่อยของออกซิเจนในเลือดแดง											
(partial	pressure	O

2
;	PaO

2
)	ขณะพัก	ต�่ากว่า	60	

มลิลิเมตรปรอท	หรอืความอิม่ตวัของออกซิเจนต�า่กว่า
ร้อยละ	90	(O

2
	saturation)	โดยให้ในช่วงนอนหลับ

หรือช่วงออกก�าลังกายถ้ามีระดับออกซิเจนต�่า
   1.4 Digoxin	 แนะน�าให้ในผู ้ป ่วย													
ที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วที่มีสาเหตุจากหัวใจห้องบน				

เช่น	atrial	fibrillation	เป็นตน้	

* ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ

 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ * นลัท จิตรามาศ **

กำรรักษำภำวะควำมดันหลอดเลือดแดงปอดสูง 
(Pulmonary artery hypertension, PAH)
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a WHO	functional	class	แบ่งออกเป็น	4	ระดับ	ตามการตอบสนองต่อกิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย

 Functional Class I:	 คือผู้ป่วย	 PH	ที่สามารถท�าการออกแรงได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 โดยไม่ท�าให้เกิดอาการ

หายใจหอบ	เหนื่อย	ใจสั่น	เจ็บหน้าอก	หรือคล้ายจะเป็นลม

 Functional Class II:	คือผู้ป่วย	PH	ที่มีข้อจ�ากัดในการออกแรงเล็กน้อย	จะรู้สึกสบายในขณะพัก	การออกแรงท�ากิจวัตรประจ�าวันจะท�าให้เกิด

อาการหายใจหอบ	เหนื่อย	ใจสั่น	เจ็บหน้าอก	หรือคล้ายจะเป็นลม

 Functional Class III:	คือผู้ป่วย	PH	ที่มีข้อจ�ากัดในการออกแรงอย่างมาก	จะรู้สึกสบายขณะพัก	แต่การออกแรงท�ากิจวัตรประจ�าวันจะท�าให้

เกิดอาการหายใจหอบ	เหนื่อย	ใจสั่น	เจ็บหน้าอก	หรือคล้ายจะเป็นลม

 Functional Class IV:	คือผู้ป่วย	PH	ที่ไม่สามารถออกแรงโดยไม่แสดงอาการเหนื่อยได้เลย	ผู้ป่วยจะแสดงอาการของภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว	

อาจมีอาการหายใจหอบและ/หรือเหนื่อยในขณะพัก	จะมีอาการแสดงมากขึ้นเมื่อท�าการออกแรง

   1.5 การออกก�าลงักาย	ผูป่้วยสามารถ

ออกก�าลังกายได้ตราบเท่าที่ยังไม่เหน่ือยมาก	 และ							

ได้ประโยชน์	

   1.6 การคุมก�าเนิดและตั้งครรภ์	 การ

ตั้งครรภ์	 เป็นข้อห้ามในผู้ป่วยทุกราย	 แนะน�าให้ใช้							

ถงุยางอนามยั	มากกว่าการใช้ยาทีม่ฮีอร์โมนเพศ	และ								

ถ้าต้ังครรภ์อาจจะต้องท�าแท้งเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าอนัตราย	

   1.7 การโดยสารเครื่องบิน	 ในกรณีที	่

ผู้ป่วยมีอาการมาก	(WHO	functional	classa	III-IV)	

และมี	 PaO
2
	 น้อยกว่า	 60	 มิลลิเมตรปรอท	 หรือ							

ความอิ่มตัวของออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ	 90	 โดย								

วัดขณะอยู่ระดับพื้นดิน	แนะน�าให้ออกซิเจนทดแทน	

2-3	 ลิตรต่อนาที	 เพื่อให้ความอิ่มตัวของออกซิเจน										

ในเลือดแดงบนเครื่องบินไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	

   1.8 การป้องกันการติดเช้ือ	 แนะน�า					

ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 (influenza	vaccine)	และ

วัคซีนป้องกันการติดเชือ้	pneumococcal	pneumonia	

ในผู้ป่วยทุกราย	

   1.9 ในกรณีท่ีผู ้ป่วยต้องได้รับการ

ผ่าตัดบางชนิด	 เช่น	 ผ่าตัดขาและอวัยวะช่องท้อง			

ส่วนล่าง	 การให้ยาระงับความรู ้สึกอาจเลือกใช้									

epidural	anesthesia	หรอื	peripheral	nerve	block	

  2. การรักษาเฉพาะเจาะจง(1-4)

	 	 	 ผู้ป่วย	 PAH	 ควรได้รับการสวนหัวใจ

ด้านขวา	(right	heart	catheterization)	เพื่อยืนยัน

การวินิจฉัย	 และถ้ามีข้อบ่งชี้ในการใช้	 calcium	

channel	 blockers	 (CCBs)	 ควรท�าร่วมกับตรวจ	

acute	 vasoreactivity	 test	 ด้วย	 โดยผู้ป่วยกลุ่ม	

responder	ควรได้รบัยา	CCBs	 ถ้าไม่มีข้อห้าม	 และ

สามารถเพิ่มขนาดยาขึ้นเร่ือยๆ	 หรือเริ่มให้ยาแบบ

จ�าเพาะเจาะจงโดยมี	3	กลไก	ดังนี้	(ตารางที่	1)	

   2.1 Endothelin pathway 

	 	 	 	 ยากลุ่ม	 endothelin	 receptor	

antagonist	 เช่น	 bosentan	 จะยับยั้งการเกิดการ							

หดตัวของหลอดเลือด	 ท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ		

endothelin-1	ในระดับเลือด	และจับกับ	receptor	

(endothelin-A	 และ	 endothelin-B	 receptor)							

บนเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดปอด	 แล้ว						

เกดิการหลัง่สารทีท่�าให้เกดิการขยายตัวของหลอดเลอืด	

และยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ผ่าน	 nitric	 oxide/

cyclic	 guanosine	monophosphate	 pathway	

(NO/cGMP)	 ซึ่งการใช้ยากลุ่มนี้ต้องวินิจฉัยให้ได	้									

ว่าเป็น	 PAH	 เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าหากน�าไป							

ใช้ในผูป่้วยกลุม่อืน่	เช่น	left	heart	disease	จากการ

วินิจฉัยผิด	 พบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเสียชีวิต

มากขึ้น(2)

	 	 การศึกษาของ	 Launay	 D	 และคณะ										

พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม	 systemic	 sclerosis-associated	

pulmonary	 arterial	 hypertension	(SSc-PAH)								

ที่เ ร่ิมการรักษาด้วยการใช้ยา	 bosentan	 มีผล									

New	York	Heart	Association	 (NYHA)	 class	ซึง่มี							

การแบ่งระดบั	สอดคล้องกบั	WHO	functional	class	
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และพลังไหลเวียนของเลือด	 (haemodynamics)		
เร่ิมดีขึ้นตั้งแต่เดอืนที	่ 4	และอาการคงทีอ่ย่างต่อเนือ่ง	
ในเวลา	12	เดอืน	ภาพรวมของอตัราการรอดชวีติดขีึน้
กว่ารายงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 แต่อย่างไรก็ตาม							
การพยากรณ์โรค	(prognosis)	ในระยะยาวกย็งัคงไม่ดี(5)

   2.2 Nitric oxide pathway 
	 	 	 	 ยากลุ ่ม	 phosphodiesterase	
type-5	 inhibitors	 เช่น	 ยา	 sildenafil	 จะยับยั้ง									
การท�าลาย	cGMP	โดยเอนไซม์	phosphodiesterase	
type-5	 ท�าให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด	 และ
ยบัยัง้การแบ่งตัวของเซลล์ผ่าน	NO/cGMP	pathway	
การใช้ยากลุ ่มนี้ควรพิจารณาเงื่อนไขการใช้ยาให้

ชัดเจน	 เนื่องจากการศึกษา	 ช่ือ	 “STARTS-2”															
ที่ติดตามการใช้ยาในเด็กที่ได้รับการรักษา	 PAH										
พบว่าการใช้ยา	sildenafil	ในขนาดสงูเพิม่ความเสีย่ง
ในการเสยีชีวติมากกว่าการใช้ยาในขนาดต�า่	ท�าให้	US-	
FDA	ออกค�าเตือนในการใช้ยา	sildenafil	ขนาดสูง(6) 
   2.3 Prostacyclin pathway            
	 	 	 ยากลุม่	prostacyclin	 เช่น	beraprost	
sodium	 หรือ	 iloprost	 จะเพิ่มการขยายตัวของ	
หลอดเลือด	เพราะ	prostacyclin	เป็นสารที่ถูกสร้าง
โดยเซลล์เยือ่บุหลอดเลอืด	มฤีทธิเ์หนีย่วน�าให้เกิดการ
ขยายตัวของหลอดเลือด

ตารางที่ 1	ข้อแนะน�าการใช้ยากลุ่ม	PAH	specific	drug	ในประเทศไทย(1) 

ยากลุ่ม PAH specific drug ข้อแนะน�าการใช้

calcium channel blockers 

	 nifedipine
	 diltiazem
	 amlodipine

10-20	mg	วันละ	3	ครั้ง
60-120	mg	วันละ	3	ครั้ง
5-10	mg	วันละ	2	ครั้ง

endothelin receptor antagonist

	 bosentan 62.5	mg	หรือ	125	mg	วันละ	2	ครั้ง

phosphodiesterase-5 inhibitor

	 sildenafil 20	mg	วันละ	3	ครั้ง

prostacyclin

	 beraprost	sodium
	 Iloprost	(Ventavis®)	ขนาด	20	mcg	ต่อ	2	ml	ชนิดพ่น
	 Iloprost	(Ilomedin®)	ขนาด	20	mcg	ต่อ	1	ml	ทาง	IV

20-60	mcg	วันละ	3-4	ครั้ง
2.5-80	mcg	พ่นทุก	4	ชั่วโมง
0.5-2	mcg/kg/min	หยดเข้าหลอดเลือดด�าอย่างต่อเนื่อง

  3. การรักษาต่อเนื่อง 

	 	 	 การรักษาควรติดตามการตอบสนอง

ของผูป่้วย	3-6	เดอืน	หากการรกัษาด้วยยาเดีย่วไม่ได้

ผลอาจจ�าเป็นต้องใช้ยาร่วมกนัมากกว่าหนึง่ชนดิ(2,	7-9) 

โดยจากการศึกษาของ	 McCrory	 DC	 และคณะ												

ท�าการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	

จาก	 6	 การศึกษา	 พบว่าการใช้ยาร่วมกัน	 2	 ชนิด										

ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะช่วยลดอัตราการตาย	 แต่							

ช่วยท�าให้	6-min	walk	distanceb	ดีขึ้น(7)

b 6-Minute	Walk	Test	(6MWT)	ซึง่เป็นการตรวจประเมินสมรรถภาพ	
โดยการวัดระยะเดินได้เป็นเมตรในเวลา	6	นาที	
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	 	 	 การศึกษาของ	Mathai	SC	และคณะ	

พบว่าผู้ป่วยที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วย	bosentan	

เมือ่เพ่ิมการรักษาร่วมกบั	 sildenafil	 แล้วติดตามผล									

นาน	1-3	เดอืน	พบว่า	NYHA	class	และ	6-min	walk	

distance	ดีขึ้น	 แต่ไม่ช ่วยให้อาการดีขึน้ในผูป่้วย																					

กลุ่ม	scleroderma-associated	PAH	(PAH-SSD)(8)

	 	 	 การศึกษาล่าสุดชื่อ	 “Ambition”	

large	RCTs	ซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์	แต่มีการประกาศออก

มาแล้วว่าหากไม่มีการตอบสนองให้	 up	 front	

therapy	 น่ันคือให้ยาร่วมกันได้เลยต้ังแต่เริ่มการ

รักษาจะท�าให้การตอบสนองต่อการใช้ยาได้ผลดี(9) 

 สรุป 

 การรกัษาภาวะความดนัหลอดเลอืดแดงปอดสงู 

ม	ี3	ขัน้ตอน	คอื	การรกัษาทัว่ไป	การรกัษาแบบเจาะจง 

และการรกัษาต่อเนือ่งเพือ่ประเมนิให้การรกัษาต่อไป		

ซ่ึงปัจจุบันพบว่าร้อยละ	 50	 ของการรักษามีปัญหา	

การใช้ยาเกินความจ�าเป็น	 ซึ่งสาเหตุมาจากการ	

วนิจิฉยัผดิ	ใช้ยาผดิข้อบ่งใช้	ท�าให้ผูป่้วยอาการไม่ดข้ึีน 

และเกิดปัญหาจากการใช้ยาหลายขนานมากเกินไป	

โดยเฉพาะยาท่ีใช้ในการรกัษาแบบจ�าเพาะเจาะจงต่อโรค 

PAH	 หากโรคไม่ได้เกิดจากแรงต้านที่หลอดเลือด						

เพิม่ข้ึน	ยาทีใ่ช้อาจท�าให้เกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

และส่งผลให้อาการท่ีผูป่้วยเป็นอยูร่นุแรงมากขึน้ได้(2)

 เอกสารอ้างอิง

1.	 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์.	

แนวทางปฏิบัติเพ่ือการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความ

ดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย	พ.ศ.	2556.	[ไม่ปรากฏ

สถานท่ีพิมพ์]	 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย															

ในพระบรมราชูปถัมภ์;	2556.	หน้า	1-75.

2.	 อรินทยา	พรหมินธิกุล.	 Pulmonary	 artery	 hypertension	

(PAH)	 and	Pharmacological	Treatment.	การอบรมการ

บริบาลทางเภสัชกรรมในผู ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด.												

7	สิงหาคม	2558;	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

เชียงใหม่;	2558.

3.	 Task	force	for	diagnosis	and	treatment	of	pulmonary	

hypertension	of	european	society	of	cardiology	(ESC);	

European	 respiratory	 society	 (ERS);	 International								

society	 of	 heart	 and	 lung	 transplantation	 (ISHLT),	

Galiè	N,	Hoeper	MM,	Humbert	M,	Torbicki	A,	Vachiery	

JL,	Barbera	JA,	et	al.	Guidelines	for	the	diagnosis	and	

treatment	of	pulmonary	hypertension.	Eur	Respir	J.	

2009	Dec;	34(6):	1219-63.

4.	 Humbert	M,	Sitbon	O,	Simonneau	G.	Treatment	of	

Pulmonary	Arterial	Hypertension.	N	Engl	J	Med.	2004	

Sep	30;	351:	1425-1436.

5.	 Launay	D,	Sitbon	O,	Le	Pavec	J,	Savale	L,	Tchérakian	

C,	Yaïci	 A,		 et	 al.	 Long-term	 outcome	 of	 systemic	

sclerosis-associated	pulmonary	arterial	hypertension	

treated	 with	 bosentan	 as	 first-line	monotherapy									

followed	or	not	by	 the	addition	of	prostanoids	or	

sildenafil.	 Rheumatology	 (Oxford).	2010	Mar;	 49(3):	

490-500.

6.	 Barst	RJ,	Beghetti	M,	Pulido	T,	Layton	G,	Konourina	I,	

Zhang	M,	et	al.	STARTS-2:	long-term	survival	with	oral	

sildenafil	monotherapy	in	treatment-naive	pediatric	

pulmonary	 arterial	 hypertension.	 Circulation.	 2014	

May	13;	129(19):	1914-23.

7.	 McCrory	DC,	Coeytaux	RR,	Schmit	KM,	Kraft	B,	Kosinski	

AS,	Mingo	AM,	et	al.	Pulmonary	Arterial	Hypertension:	

Screening,	Management,	 and	 Treatment.	 Rockville	

(MD):	 Agency	 for	 Healthcare	 Research	 and	Quality	

(US);	 2013	 Apr.	 Report	 No.:	 13-EHC087-EF.	 AHRQ	

Comparative	Effectiveness	Reviews.

8.	 Mathai	SC,	Girgis	RE,	Fisher	MR,	Champion	HC,	Housten-

Harris	T,	Zaiman	A,	Hassoun	PM.	Addition	of	sildenafil	

to	 bosentan	monotherapy	 in	 pulmonary	 arterial		

hypertension.	Eur	Respir	J.	2007	Mar;29(3):469-75.	

9.	Huynh	K.	Hypertension:	 Initial	 combination	 therapy	

improves	PAH.	 Nat	 Rev	 Cardiol.	2015	 Sep	 15.	 doi:	

10.1038/nrcardio.2015.144.	 [Epub	 ahead	 of	 print]

Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm.

Drug 19-1/2559.indd   20 31/3/59   17:22



กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 21

 บทน�า

 Vancomycin	 เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ ่ม	

aminoglycoside	 บริหารยาโดยการฉีดเข้าหลอด

เลือดด�าแบบหยดเป็นระยะ	 (intermittent)	 หรือ								

ต่อเน่ือง	(continuous)	การบรหิารยา	vancomycin	

ที่ไม่เหมาะสมโดยได้รับยาที่หยดเข้าหลอดเลือดด�า						

ในอัตราเรว็กว่า	10	มลิลกิรมัต่อนาท	ีหรอืการให้ยาที	่				

ความเข้มข้น	 มากกว่า	 5	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(1)          

เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด	 red	man	 syndrome	

หรือ	 red	neck	 syndrome	ที่เป็นกลุ่มอาการตอบ

สนองของการกระตุ้นการปลดปล่อย	 histamine	

ท�าให้เกิดอาการผื่นแดงขึ้นที่บริเวณแขนส่วนบนของ

ร่างกาย	คอ	แผ่นหลัง	และใบหน้า	ผู้ป่วยจะมีอาการ

คัน	คลื่นไส้อาเจียน	ไข้	ความดันเลือดต�่า	ถ้ามีอาการ

รุนแรงผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บหน้าอก	 หายใจไม่ออก	

ซ่ึงอาการเหล่านีจ้ะเกดิหลงัจากให้ยา	4-10	นาท	ีหรอื

หลงัจากให้ยาเสรจ็	โดยโอกาสเกดิอาการร้อยละ	3.7-47 

ในผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อ	 ความรุนแรงของอาการ						

จะมากในผูป่้วยอายนุ้อย	และภาวะการตดิเชือ้ทีร่นุแรง 

เพราะจะมกีารกระตุ้นให้เกดิการปลดปล่อย	histamine	

มากขึน้	อาการสามารถหายได้เองภายในเวลาเป็นชัว่โมง	

หรือให้	 antihistamine	 เพ่ือบรรเทาอาการได	้														

กลุ่มอาการน้ีสามารถป้องกนัการเกดิได้ด้วยการให้ยา

ในอัตราเร็วที่ลดลงหรือลดความเข้มข้นของยา(1-3)

รำยงำนกำรเกิด red man syndrome 
จำกกำรใช้ยำ vancomycin

ภชัย จังคศิริ * อิทธิเทพ นวลดอกรักษ์ * สุชพันธ์ หาญสิทธานนท์ ** นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ***

*	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
**		 ศูนย์ศรีพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***		 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รายงานผู้ป่วย 

 ผูป่้วยหญงิไทย	โสด	อาย	ุ43	ปี	มารบัการผ่าตดั									

capsulectomy	เนื่องจากได้รับการวินิจฉัยว่ามีแผล

ติดเชื้อเรื้อรังที่เต้านมด้านซ้าย	 หลังจากการผ่าตัด								

ได้ร้บบรหิารยา	vancomycin	หยดเข้าทางหลอดเลอืดด�า         

ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 แพทย์จึงส่งต่อให้

เภสชักรประเมนิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิข้ึน

 อาการส�าคัญ 

	 วนัทีเ่กดิอาการไม่พงึประสงค์	ผูป่้วยพกัฟ้ืนและ													

รอดอูาการหลงัจากการผ่าตดั	และได้รบัยา	vancomycin 

หยดยาเข้าสู ่หลอดเลือดด�า	 หลังการบริหารยา									

เสร็จสิ้นประมาณ	 10	 นาที	 ผู้ป่วยมีอาการผื่นแดง				

ขึน้บรเิวณแผ่นหลงั	หน้าอก	และมอีาการคนัเลก็น้อย

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

 หนึง่วนัก่อนมอีาการไม่พึงประสงค์	ผูป่้วยได้รบั          

การวินิจฉัยว่ามีแผลติดเชื้อเรื้อรังที่เต้านมด้านซ้าย	

และรอรบัการผ่าตดั	capsulectomy	ก่อนเข้ารบัการ

ผ่าตดัเวลา	13.00	น.	ผูป่้วยได้รบัยา	vancomycin	1	กรมั 

ผสมใน	normal	saline	100	มิลลิลิตร	(10	มิลลิกรัม

ต่อมลิลลิติร)	หยดเข้าหลอดเลอืดด�าเป็นเวลา	1	ช่ัวโมง 

(อัตราเร็วประมาณ	16.7	มิลลิกรัมต่อนาที)	หลังจาก
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ได้รับยา	4	ชั่วโมง	ผู้ป่วยมีผื่นแดงขึ้นบริเวณหน้าอก	

แผ่นหลัง	ไม่มีอาการคัน	ซึ่งอาการดังกล่าวหายได้เอง	

โดยไม่ได้รบัการรกัษาใดๆ	ในวนัเดยีวกนัเวลา	22.00	น. 

ผู้ป่วยได้รบัยา	vancomycin	1	กรมั	ผสมใน	normal	

saline	100	 มิลลิลิตร	 (10	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)							

โดยหยดเข้าหลอดเลอืดด�าเป็นเวลา	2	ชัว่โมง	(อตัราเรว็ 

ประมาณ	8.4	มลิลกิรัมต่อนาท)ี	และในเวลา	22.30		น. 

ได้รับ	morphine	3	มิลลิกรัม	ฉีดเข้าหลอดเลือดด�า	

เพ่ือบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด	 ท�าให้ผู้ป่วยหลับ		

จึงไม่ได้สังเกตและไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่											

พึงประสงค์เหมือนตอนได้รับยาช่วงสายหรือไม่

	 วันรุ่งข้ึน	 เวลา	 10.00	 	 น.	 ผู้ป่วยได้รับยา																									

vancomycin	1	กรัม	ผสมใน	normal	saline	100	

มิลลิลิตร	 (10	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)	 หยดเข้าหลอด

เลือดด�าเป็นเวลา	2	ชั่วโมง	 (อัตราเร็วประมาณ	8.3	

มลิลิกรมัต่อนาท)ี	หลงัจากได้รบัยาเสรจ็แล้ว	10	นาที	

ผู้ป่วยมีผื่นขึ้นบริเวณหน้าอก	แผ่นหลัง	และมีอาการ

คนัร่วมด้วย	แพทย์จงึส่งต่อให้เภสชักรประเมินเหตกุารณ์ 

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ 

	 ผูป่้วยมปีระวตัผ่ิาตดัเสรมิหน้าอก	ไม่ทราบประวตัิ	

การใช้ยาเพราะรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น

 ประวัติการใช้สมุนไพรและยาอื่นๆ 

	 ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สมุนไพรหรือยาอื่นๆ	

 ประวัติการแพ้ยา 

	 ปฏิเสธการแพ้ยา

 การวินิจฉัย 

	 ผูป่้วยเข้ารบัผ่าตดั		capsulectomy		เนือ่งจาก											

ได้รับการวินิจฉัยว่ามีแผลติดเชื้อเรื้อรังที่เต้านม									

ด้านซ้าย	หลงัจากการได้รบัการบรหิารยา	vancomycin 

1	กรัม	กรัม	ผสมใน	normal	saline	100	มิลลิลิตร	

(10	มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร)	หยดเข้าทางหลอดเลอืดด�า

ทุก	 12	 ชั่วโมง	 หลังจากได้รับยาเสร็จสิ้น	 10	 นาที										

ผู้ป่วยมีผื่นแดงขึ้นบริเวณหน้าอก	แผ่นหลัง	มีอาการ

คันเล็กน้อย	 การประเมินโดยเภสัชกรพบว่าอาการ							

ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการใช้ยา	vancomycin	

ในความเข้มข้นที่มากกว่า	5	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

 

 การรักษาในครั้งนี้

 เภสชักรได้เสนอให้แพทย์สัง่เปลีย่นการบรหิารยา	โดย

ลดความเข้มข้นของการให้ยาเป็น	 vancomycin										

1	กรัม	ผสมใน	normal	saline	250	มิลลิลิตรหยด

เข้าหลอดเลอืดด�าเป็นเวลา	2	ชัว่โมง	เพือ่ให้	ผูป่้วยได้

รบัยาในความเข้มข้น	4	มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร	(ต�า่กว่า	5 

มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร)	และให้ในอตัราเรว็	8.3	มลิลกิรมั

ต่อนาที	(ช้ากว่าเดมิ	ซ่ึงให้ในอตัรา	10	มลิลกิรัมต่อนาท)ี	

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์	ในเวลาต่อมา	พบว่า	

ผูป่้วยไม่มอีาการไม่พงึประสงค์ใดๆ	เกิดขึ้น

 การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์  
 ไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

  จากประวตัขิองผูป่้วยรายนีจ้ะเหน็ว่าการได้รบั           

ยา	 vancomycin	 ในความเข้มข้นที่สูงเกิน	 มีความ

สมัพนัธ์กบัอาการผืน่แดงขึน้บรเิวณหน้าอก	แผ่นหลงั	

ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่	1
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แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

 สรุป

ผู้ป่วยรายน้ีมีภาวะการติดเชื้อและการใช้ยา	

vancomycin	 ที่ความเข้มข้นมากกว่า	 5	 มิลลิกรัม						

ต่อมิลลิลิตร	 ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ไม	่										

พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้	ได้แก่	ผืน่แดงขึน้บรเิวณแผ่นหลงั	

หน้าอก	 และอาการคันเล็กน้อย	 ซึ่งอาการหล่านี้

สามารถหายไปได้เองหลังจากเกิดอาการไม่นานนัก	

และไม่ได้รับการรักษาใด	 ๆ	 เพิ่มเติม	 จากข้อมูล											

หนังสือ	 drug	 information	 handbook	 22th																

edition	 ระบุว่ายา	 vancomycin	 มีอุบัติการณ	์								

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวมากกว่า														

ร้อยละ	 10(4)	 ซึ่งสอดคลอดคล้องกับการรายงาน									

ของ	Sivagnanam	S	ที่พบว่าสามารถเกิดได้ร้อยละ	

3.7-47	 ในผู้ป่วยท่ีมีอาการติดเช้ือ	 เนื่องจากมีการ	

กระตุ้นให้เกิดการหลั่งของ	histamine(2) 

จากเหตุการณ ์ ไม ่พึ งประสงค ์ดั งกล ่าว									

เภสัชกรได้แจ้งแพทย์ให้ปรับเปลี่ยนการบริหารยา																						

vancomycin	 แล้ว	 จึงสามารถป้องกันการเกิด										

red	man	 syndrome	 ในการให้ยาครั้งต่อมาได	้							

และอธิบายผู ้ป่วยและพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วย												

ให้รับทราบการประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที	่

เกิดข้ึน	นอกจากนีเ้ภสชักรได้ท�าแผ่นข้อมลูการใช้ยาฉดี							

vancomycin	(ภาพที	่1)	ให้กบัพยาบาลบนหอผูป่้วย

ที่ท�าการเตรียมสารน�้าให้กับผู้ป่วย	 เพื่อป้องกันการ

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ�้าในอนาคตด้วย
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 25

 จากการทีป่ระเทศไทยและกลุม่ประเทศอาเซยีน	
ได้ร่วมกันร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์	(ASEAN	Agreement	on	Medical	
Device	 Directive:	 AMDD)	 และประเทศไทยโดย						
พลเอก	ฉตัรชยั	สารกิลัยะ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์	
ได้ลงนามในข้อตกลงดงักล่าวตัง้แต่วนัที	่21	พฤศจิกายน	
2557	และจะมผีลบงัคบัใช้เมือ่ประเทศสมาชกิด�าเนนิ
กระบวนการภายในแล้วเสร็จและให้สัตยาบัน	
	 ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์	หรอื	AMDD(1)	ประกอบด้วยเนือ้หา	24	มาตรา	
(article)	และ	8	ภาคผนวก	(annex)	มีรายละเอียด
เก่ียวกับนิยามต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
เคร่ืองมอืแพทย์	หลกัการส�าคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั	
และสมรรถนะเครื่องมือแพทย์	 การจัดประเภท								
เคร่ืองมือแพทย์	 การประเมินความสอดคล้องของ
เครือ่งมอืแพทย์	เอกสารวชิาการเกีย่วกบัเครือ่งมือแพทย์	
ฉลาก	การกล่าวอ้างสรรพคุณ	ระบบการแจ้งเตือนหลงั
เคร่ืองมือแพทย์ออกสู่ตลาด	 การทดสอบทางคลินิก				
การบงัคบัใช้และการปฏิบัติกรณีเกดิข้อขดัแย้ง	เป็นต้น	
ส�าหรับภาคผนวกของ	 AMDD	 จะมีรายละเอียดของ								
ข้อก�าหนดต่างๆ	ในการก�ากบัดูแลเครือ่งมอืแพทย์	คอื
	 ภาคผนวก	 1	 เรื่องหลักการส�าคัญเกี่ยวกับ							
ความปลอดภยั	และสมรรถนะเครื่องมือแพทย์
	 ภาคผนวก	 2	 เรื่องการจัดประเภทเครื่องมือ
แพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส�าหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย	
	 ภาคผนวก	 3	 เรื่องการจัดประเภทเครื่องมือ
แพทย์ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

	 ภาคผนวก	 4	 เรือ่งการเตรยีมเอกสารส�าหรบั
เครื่องมือแพทย์ในรูปแบบ	Common	Submission	
Dossier	Template	(CSDT)
	 ภาคผนวก	 5	 เรื่องระบบการแจ้งเตือนหลัง
เครื่องมือแพทย์ออกสู่ตลาด
	 ภาคผนวก	 6	 เรือ่งรายละเอยีดเอกสาร	ซึง่ออก	
โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู ้ผลิตเพื่อแสดงความ
สอดคล้องกับหลักการส�าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสมรรถนะเครื่องมือแพทย์
	 ภาคผนวก	 7	 เรื่องข้อก�าหนดฉลาก	
	 ภาคผนวก	 8	 เรื่องการสืบสวนทางคลินิก
	 ดังนั้น	 กลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจึงม	ี									
การปรับแก้ไขกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	
และด�าเนินกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ	
เพื่อให้การก�ากับดูแลเครื่องมือแพทย์สอดคล้องกัน
ตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญตัเิครือ่งมอืแพทย์		

 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสขุโดยส�านกังานคณะกรรมการ	
อาหารและยา	 มีการปรับแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	 ฯ	
อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง										
ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในภาคผนวกต่าง	 ๆ	 ของ	
AMDD	 โดยจัดท�าประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	จ�านวน	6	ฉบับ(2)	คือ	

(1)		 ประกาศ	 ฯ	 เร่ือง	 ก�าหนดแบบตามกฎ
กระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบ								
รบัแจ้งรายการละเอยีดน�าเข้าเครือ่งมอืแพทย์	พ.ศ.	2555	

กำรด�ำเนินกำรตำมข้อตกลงอำเซียนว่ำด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
(ASEAN Agreement on Medical Device Directive: AMDD) 

ของประเทศไทย

สิรินมาส  คัชมาตย์ *

* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Drug 19-1/2559.indd   25 31/3/59   17:23



ปกิณกะ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.19 No.126

(2)		 เรือ่งก�าหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้ง	
รายการละเอยีดและการออกใบรบัแจ้งรายการ	ละเอยีด	
ผลิตเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2555	

(3)		เรือ่งก�าหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอ	
อนญุาตและการออกใบอนุญาตน�าเข้าเคร่ืองมอืแพทย์	
พ.ศ.	2555	

(4)		เรือ่งก�าหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอ	
อนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์	
พ.ศ.	2555	

ประกาศ	ฯ	ทั้ง	4	ฉบับ	เป็นการก�าหนดแบบ
ค�าขอและแบบการอนญุาตเครือ่งมอืแพทย์ให้สอดคล้อง	
กับภาคผนวก	1	และภาคผนวก	4	ของ	AMDD	

(5)		ประกาศฯ	เรือ่งการจดัประเภทเครือ่งมอื
แพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ส�าหรับการวินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย	พ.ศ.	2558	

(6)		 เรื่องการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์
ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย	พ.ศ.	2558	

ประกาศฯ	2	ฉบบันี	้เป็นการจดัประเภทเครือ่งมอื	
แพทย์ตามความเสีย่ง	เพ่ือให้การแบ่งประเภทของเครือ่งมอื	
แพทย์สอดคล้องกับภาคผนวก	2	และ	3	ของ	AMDD

นอกจากนี้ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก�าลังจัดท�าประกาศกระทรวงสาธารณสุข							
เพิ่มเติมอีก	2	ฉบับ	คือ	

(1)		ประกาศ	ฯ	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและ
เงื่อนไขการจัดท�ารายงานผลการท�างานอันผิดปกติ
ของเคร่ืองมอืแพทย์หรอืผลอนัไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิข้ึน
กับผู้บริโภคและการด�าเนินการแก้ไขผลดังกล่าว	

(2)		เรื่องฉลากเครื่องมือแพทย์	
ประกาศ	ฯ	ทั้ง	2	ฉบับ	มีรายละเอียดในการ

ปฏิบัติสอดคล้องกับภาคผนวก	 5	 และภาคผนวก	 7	
ของ	AMDD	รวมถึงจะมีการแก้ไขแบบค�าขออนุญาต
เครื่องมือแพทย์	 โดยเพิ่มเอกสารซึ่งออกโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตเพื่อแสดงว่าเคร่ืองมือแพทย์ได้
ปฏบิตัติามหลกัการส�าคัญเกีย่วกบัความปลอดภยัและ
สมรรถนะเครื่องมือแพทย์	 เพื่อให้สอดคล้องกับ									
ภาคผนวก	6	ของ	AMDD

ในการด�าเนนิกระบวนการภายในของประเทศไทย	
ก่อนการให้สัตยาบัน	 นอกจากการจัดท�าและแก้ไข
กฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 แล้ว	 ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยามีการพัฒนาและเตรียม						
ความพร้อมเจ้าหน้าท่ีรฐั	ผูป้ระกอบการ	และผูเ้ก่ียวข้อง	
ให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงอาเซียน	 ฯ	
โดยการประชาสมัพนัธ์	ประชุมช้ีแจง	รบัฟังความคดิเหน็	
และให้ความรู ้ทางวิชาการด้านเครื่องมือแพทย	์									
โดยจัดอบรมการเตรียมเอกสารขออนุญาตเครื่องมือ
แพทย์ในรูปแบบ	 CSDT	 การจัดการความเสี่ยงของ							
เครือ่งมอืแพทย์ตาม	ISO	14971:	Medical	Devices-
Application	of	risk	management	to	medical	
devices	การประเมนิด้านชวีภาพของเครือ่งมอืแพทย์	
(biological	evaluation	of	medical	devices)	เป็นต้น

เมือ่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงอาเซียน
ว่าด้วยบทบญัญัตเิครือ่งมอืแพทย์แล้ว	หลงัจากจัดท�า
และปรับกฎหมาย	 ด�าเนินกระบวนการภายในและ						
ให้สัตยาบัน	 เพื่อน�า	 AMDD	 ไปสู่การปฏิบัติที่ม	ี												
ผลผูกพันทางกฎหมาย	 จะมีผลให้ประเทศไทยมีการ
ก�ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
บุคลากรทางการแพทย์	 ผู ้บริโภคและผู ้เก่ียวข้อง											
ได้ใช้เครือ่งมอืแพทย์ท่ีมคีณุภาพและมคีวามปลอดภัย	
มีการพัฒนาระบบการก�ากับดูแลและเฝ้าระวังการใช้
เครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ตลาด	 รวมถึงพัฒนาและ
บูรณาการผู ้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ให้มีขีด	
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
และเศรษฐกิจโลกได้ต่อไป
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รำยงำนกำรเกิด hypersensitivity reactions ของยำจำกสมุนไพร 

ฟ้ำทะลำยโจร ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพ ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2556 ถึง 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559

ศรินยา หนูทิม *

* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

	 		นบัตัง้แต่ยาจากฟ้าทะลายโจร	(Andrographis 
paniculata)	 ที่มีสารส�าคัญ	 total	 lactone	 โดย									
ค�านวณเป็น	andrographolide	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6	
ได้รับการบรรจุในบัญชียาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542(1)	

เป็นต้นมา	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 (ศูนย์	 HPVC)	 ได้จัดให้มีระบบเฝ้าระวังยา							
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง	 และในปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้มี
จดหมายข่าว	HPVC	Safety	News	แจ้งเตือนถงึความ
เสีย่งการเกดิภาวะปฏกิริยิาไวเกนิ	 (hypersensitivity		
reaction)	ภายหลงัการใช้ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	
อันเป็นผลสืบเนื่องจากผลการทบทวนข้อมูลความ
ปลอดภยัของยาดังกล่าว	ทัง้จากข้อมลูรายงานในฐาน
ข้อมลูของศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์
สุขภาพ	 (Thai	 Vigibase)	 ที่ได้รับจากเครือข่าย												
ในประเทศ	และรายงานจากฐานข้อมลูองค์การอนามยัโลก	
(WHO	VigiBaseTM)	พบรายงานการเกิดอาการแพ้ที่
รุนแรง	ศูนย์	HPVC	ได้รับรายงาน	ทั้งสิ้น	197	ฉบับ
ในหลากหลายยี่ห้อ	 เป็นรายงานส่งผลผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล	จ�านวน	36	ฉบบั	(18.27	%)	
แต่ไม่พบการเสียชีวิต	 ในจ�านวนนี้	 เกิด	 serious									
hypersensitivity	 reactions	 10	 ฉบับ	 ได้แก่										
anaphylactic	 shock	 (5),	 anaphylaxis	 (4)	 และ	
chest	tightness	ร่วมกับอาการ	faintness	และ	rash	(1)	
จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก	 พบว่านอกจาก

ประเทศไทยแล้ว	ยงัมรีายงานท่ีได้จากประเทศออสเตรเลยี	
และสวีเดน(2,	3) 
	 ภายหลังการแจ้งเตือนความเสี่ยงดังกล่าว		
ศูนย์	 HPVC	 ได้เฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยของ						
ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาโดยตลอด	 ซึ่งพบว่า	
ได้รับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง						
ใช้ยาดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง	แต่ยงัไม่เคยมกีารวเิคราะห์	
อย่างเป็นระบบภายหลงัการแจ้งเตอืนข้างต้น	ในครัง้นี้	
จงึท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	
ระหว่างมกราคม	2556	ถงึ	10	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2559											
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงรายงานการเกิด	
hypersensitivity	reactions	ภายหลงัการแจ้งเตอืน
ความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2556												
ผลการวิเคราะห์	 ศูนย์	 HPVC	 ได้รับรายงานการเกิด
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ท้ังสิน้จ�านวน	125	ฉบับ	เป็นยา
จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่สงสัยว่าท�าให้เกิด
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เพยีงตวัเดยีวจ�านวน	109	ฉบับ	
ในจ�านวนนี้มีเหตุการณ์อย่างน้อย	1	เหตุการณ์ที่เกิด	
hypersensitivity	 reactions	 จ�านวน	 107	 ฉบับ							
เป็นชนิดร้ายแรงจ�านวน	 29	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 27.1)						
(ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ
เวลาในการรักษานานขึ้นจ�านวน	 27	 ฉบับ	 และ
คกุคาม/อันตรายถึงชีวติ	จ�านวน	2	ฉบับ)	การคดัเลอืก
รายงานตามแผนภมิูท่ี	1
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 ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 66.3)	 อายเุฉลีย่ประมาณ	40	 ปี	 เป็นผูป่้วยนอก	 (ร้อยละ	 70.0)									
และเกิด	hypersensitivity	reactions	ชนิดร้ายแรง	(ร้อยละ	27.1)	เป็นชนิดร้ายแรงน�าไปสู่อันตรายถึงชีวิต
จ�านวน	2	ฉบบั	ส�าหรบัข้อมลูการรายงานส่วนใหญ่การประเมนิอยูใ่นระดบัน่าจะใช่	(probable)	(ร้อยละ	66.4)	
หายเป็นปกต	ิ (ร้อยละ	71.9)	และเวลาที่เริ่มมีอาการ	 (time	 to	onset)	อยู่ที่วันแรกที่ใช้ยา	 (ร้อยละ	65.4)	

(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1 ลกัษณะผู้ป่วย	และการเกดิ	hypersensitivity	reactions	ภายหลงัการใช้ยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%)

[n= 107]*

เพศ

	 หญิง
	 ชาย
	 ไม่ระบุ

	 71	(66.3)
	 35	(32.7)
	 	 1	(1.0)

อายุ	(ปี)

	 เฉลี่ย	+	SD
	 ต�่าสุด	-	สูงสุด

	 39.9	+	19.9
	 	 	 7	-	85

ประวัติการแพ้ยา

	 ไม่มี
	 มี
	 ไม่ระบุ

	 	 78		 (72.9)
	 	 10		 (	9.3)
	 	 19		 (17.8)

ประเภทผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยนอก
	 ผู้ป่วยใน

	 	 75		 (70.0)
	 	 16		 (15.0)

	 ไม่ระบุ 	 	 16		 (15.0)

 แผนภูมิที่ 1 การคัดเลือกรายงาน
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ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%)

[n= 107]*

ความร้ายแรง	(seriousness)
ร้ายแรง	(serious) 	 29	(27.1)

	 	 	 	27	
	 	 		 		 2	
	 	 	 		 0	
	 	 	 		 0
	 	 	 		 0	
	 71	(66.4)
	 	 7	(		 6.5)

	 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
	 อันตรายถึงชีวิต
	 มีความส�าคัญทางคลินิก
	 เสียชีวิต
	 ความพิการ
ไม่ร้ายแรง
ไม่ระบุ
ผลลัพธ์	(outcome)

	 หายเป็นปกติโดยไม่มี/มีร่องรอยเดิม
	 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย/ยังมีอาการอยู่
	 เสียชีวิต-เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์/อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา
	 เสียชีวิต-เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
	 ไม่สามารถติดตามผลได้

	 77	(71.9)
						25	 (23.4)
	 	 0	(		 0.0)
	 	 0	(		 0.0)
	 	 5	(		 4.7)

ระดับการประเมิน	(causality	assessment)**

	 ใช่แน่	(certain)
	 น่าจะใช่	(probable)
	 อาจจะใช่	(possible)
	 ไม่น่าใช่	(unlikely)
	 ไม่ระบุ

	 	 5	(	 4.7)
							65	(60.7)
		 33	(30.8)
	 	 1	(		 1.0)
	 	 3	(		 2.8)

Time	to	onset	(วัน)

	 วันแรกที่ใช้ยา 	 70	(65.4)
	 2	วัน 	 19	(17.8)
	 3	วัน 	 	 9	(	 8.4)
	 ≥	4	วัน 	 	 9	(	 8.4)

*  รายงานทั้งหมด 107 ฉบับ ระบุว่าเป็นยาที่สงสัยเกิด hypersensitivity reactions
**  การประเมินต่อรายการแต่ละฉบับ โดยบุคลากรทางการแพทย์

ตารางที ่1 ลกัษณะผูป่้วย	และการเกดิ	hypersensitivity	reactions	ภายหลงัการใช้ยาจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	(ต่อ)

	 		จากข้อมลูจ�านวนเหตุการณ์ของการเกดิ	hypersensitivity	reactions	10	อนัดับแรก	พบว่า	มอีาการ
ไม่ร้ายแรงจ�านวน	69	ฉบบั	และอาการร้ายแรงจ�านวน	27	ฉบบั	(ร้อยละ	25.2)	ซึง่ได้แก่	angioedema	จ�านวน	14	ฉบบั	
(ร้อยละ	13.1)	anaphylactic	chock	และ	anaphylaxis	จ�านวน	13	ฉบับ	(ร้อยละ	12.1)	(แผนภูมท่ีิ	2)
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แผนภูมิที่ 2 จ�านวนเหตุการณ์ของการเกิด	hypersensitivity	reactions	10	อันดับแรก

	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	hypersensitivity	reactions	ชนิดร้ายแรงจ�านวน	29	ฉบับ	(ร้อยละ	27.1)	
ไม่พบรายงานทีม่กีารใช้ยาเกนิขนาดทีแ่นะน�า	เป็นรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	anaphylactic		reactions	
จากการใช้ยาจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจรเพยีงอย่างเดยีว	จ�านวน	15	ฉบับ	(ร้อยละ	14.9)	โดย	เป็น	anaphylactic	
shock	จ�านวน	7	ฉบบั	anaphylaxis	จ�านวน	6	ฉบับ	และ	anaphylactic	reaction	จ�านวน	2	ฉบับ	ผูป่้วยส่วนใหญ่	
(ร้อยละ	66.7)	หายเป็นปกติโดยไม่มร่ีองรอยเดมิ	ดังรายละเอยีดในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	anaphylactic	reactions	ของยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ล�าดับ
ที่

ชื่อ AE ขนาดที่ใช้ onset ความร้ายแรง ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

1 anaphylactic	
shock

1	cap.	Stat	/
1	times	used

5	นาที ร้ายแรง	(คกุคาม/อนัตรายถงึชวีติ) probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

2 anaphylaxis 1	cap.
1	times	a	day

ไม่ระบุ ร้ายแรง	(คกุคาม/อนัตรายถงึชวีติ) probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

3 anaphylactic	
shock

500	mg.
3	times	a	day

30	
นาที

ร ้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

possible หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

4 anaphylactic	
shock

450	mg.
3	times	a	day

1	วัน ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

possible หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

5 anaphylactic	
shock

ไม่ระบุ 30	
นาที

ร ้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

6 anaphylactic	
shock

ไม่ระบุ 1	วัน ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม
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ล�าดับ
ที่

ชื่อ AE ขนาดที่ใช้ onset ความร้ายแรง ระดับความ
สัมพันธ์

ผลลัพธ์

7 anaphylactic	
shock

500	mg.	 Stat	
/1	times	used

1	
ชั่วโมง

ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

8 anaphylactic	
reaction

2	cap.	3	times	
a	day

30	
นาที

ร ้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

9 anaphylactic	
reaction

ไม่ระบุ 1	
ชั่วโมง

ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

possible ยังมีอาการอยู่

10 anaphylaxis 350	 mg . 	 3	
times	a	day

1	วัน ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable ยังมีอาการอยู่

11 anaphylaxis ไม่ระบุ 1	
ชั่วโมง

ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable ยังมีอาการอยู่

12 anaphylaxis 350	 mg . 	 3	
times	a	day

11	
ชั่วโมง

ร้ายแรง	 (ต้องเข้ารับการรักษา									
ในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะ			
เวลาในการรักษานานขึ้น)

probable ยังมีอาการอยู่

13 anaphylaxis 350	mg.	
4	times	a	day

1	วัน ไม่ร้ายแรง probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

14 anaphylactic	
shock

700	mg.	
ไม่ระบุวิธีใช้

ไม่ระบุ ไม่ระบุ probable ยังมีอาการอยู่

15 anaphylaxis 500	mg.	
3	times	a	day

5	นาที ไม่ระบุ probable หายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

ตารางที ่2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	anaphylactic	reactions	ของยาจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	(ต่อ)

 บทสรุป
	 ภายใน	 3	ปี	 ที่ผ่านมามีแนวโน้มของการเกิด														
hypersensitivity	 reactions	 สูงขึ้น	 หนึ่งในปัจจัย
อาจเน่ืองจากการทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้มนีโยบาย
ให้สถานพยาบาลทีใ่ช้รายการยาทีพ่ฒันาจากสมนุไพร/
แผนไทยตามประกาศบญัชยีาหลกัแห่งชาต	ิพ.ศ.	2555 
ต้องรายงานจ�านวนใบสัง่ยาของรายการยาแต่ละชนดิ	
และจ�านวนผูป่้วยทีเ่กดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์	(AEs)	
ไปยังศนูย์	HPVC	ทกุเดือน(4)	ประกอบกบัมกีารส่งเสรมิ 
ให้ใช้ยาจากสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม									

มีผลลัพธ์หลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หาย										
เป็นปกติไม่มีร่อยรอยเดิม	 ดังนั้น	 แพทย์ควรแนะน�า								
ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรหากสงสยั
หรอืเกดิอาการแพ้	ได้แก่	ผืน่ลมพิษ	รูส้กึชาในช่องปาก
หรือบริเวณโดยรอบ	 ปวดท้อง	 คลื่นไส้	 อาเจียน									
หน้าบวม	หายใจล�าบาก	ลิ้นบวม	บวมในช่องคอเปล่ง
เสียงล�าบาก	 เป็นต้น	 ให้หยุดใช้ยาทันทีและปรึกษา
แพทย์ต่อไป
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	 บทความฉบบันีส้�าเร็จลงได้ด้วยดเีนือ่งจากได้รับ						
ความกรุณาจาก	 ภญ.วิมล	 สุวรรณเกษาวงษ์	 ที่ให้									
ค�าแนะน�าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	 ด้วย							
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง	 และขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้ด้วย
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