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มาตรการจัดการความเสี่ยง

Domperidone: ค�ำเตือนทีฉ่ลำกและเอกสำรก�ำกบัยำ 

สรียา เวชวิฐาน, ภควดี ศรีภิรมย์  *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 สืบเนื่องจาก	the	Coordination	Group	for	

Mutual	 Recognition	 and	 Decentralized																

Procedure-Human	 (CMDh)	 แห่งสหภาพยุโรป								

ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ยา	

domperidone	ภายหลงัผลการประเมนิข้อมลูความ

ปลอดภยัของยา	domperidone	โดย	the	Pharma-

covigilance	 Risk	 Assessment	 Committee	

(PRAC)	พบว่าการใช้ยา	domperidone	เพ่ิมความเสีย่ง

ในการเกิดภาวะ	 QTc	 prolongation,	 torsade										

de	pointes,	serious	ventricular	arrhythmia	และ	

sudden	cardiac	death	โดยก�าหนดให้ไม่ควรใช้ยา	

domperidone	 เพ่ือรักษาอาการ	 bloating	 หรือ				

กรดไหลย้อน	 (heartburn)	 ไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ	

การท�างานของตบับกพร่องในระยะปานกลางหรอืรนุแรง	

ในผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ	 หรือมีการเต้น

ของหัวใจผดิปกต	ิหรอืผูป่้วยทีมี่ความเสีย่งในการเกดิ

ภาวะดงักล่าว	โดยพบว่าความเสีย่งนีเ้พิม่ขึน้ในผูป่้วย

อายุมากกว่า	 60	 ปี	 ที่ได้รับยา	 domperidone	

มากกว่า	30	มิลลิกรัมต่อวัน	และในผู้ป่วยที่ได้รับยา

อืน่ทีท่�าให้เกดิภาวะ	QT	prolongation	หรอืได้รบัยา

ในกลุ่ม	cytochrome	P-450	(CYP)3A4	inhibitors	

ร่วมกับยา	 domperidone	 โดยมาตรการดังกล่าวนี	้

มีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรป

	 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้ทบทวน

ข้อมลูความปลอดภยั	และมาตรการจดัการความเสีย่ง

ของยาดงักล่าวในประเทศไทย	พบว่ายงัไม่ครอบคลมุ

ความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภาวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะดังกล่าว	 จึงได้รวบรวมข้อมูล										

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากในและต่างประเทศ	เพื่อพิจารณา

ก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งของยา	domperidone	

ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	
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	 Domperidone	 เป็นยาในกลุ่ม	 selective	

dopamine	D2	receptor	antagonist	ได้รับอนุมัติ

ข้อบ่งใช้ในประเทศไทย	เพือ่รกัษากลุม่รวมของอาการ

อาหารไม่ย่อย	 (dyspeptic	 symptom	 complex)	

ซ่ึงมกัเกีย่วข้องกบัภาวะกระเพาะอาหารบบีตวัไล่อาหาร

ทั้งหมดไปยังล�าไส้เล็กได้ช้าลง	 (delayed	 gastric	

emptying)	 ภาวะกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน

กลบัเข้าไปในหลอดอาหาร	(gastro-esophageal	reflux)	

ภาวะหลอดอาหารอักเสบ	 (esophagitis)	 ได้แก	่											

มีความรู้สึกแน่นท้อง	 อิ่มเร็วกว่าปกติ	 รู้สึกว่าท้อง

ขยายตัวออก	ปวดช่องท้องส่วนบน	มีลมในท้อง	เรอ	

ท้องอดื	คลืน่ไส้และอาเจยีน	รวมทัง้แสบร้อนกลางอก

โดยอาจมีหรือไม ่มีการไหลย้อนของสิ่งที่อยู ่ ใน

กระเพาะอาหารขึ้นมาที่ปาก	 อาการคลื่นไส้หรือ

อาเจียนที่เกิดจากความผิดปกติของการท�าหน้าที่	

ความผิดปกติของอวัยวะ	 การติดเชื้อ	 หรืออาหาร								

ยาดงักล่าวมีการขึน้ทะเบยีนในประเทศไทยในรูปแบบ

ยาอดัเมด็	(compress	tablet)	และยาน�า้แขวนตะกอน	

ชนิดรับประทาน	 (oral	 suspension)	 ในขนาด	 10	

มลิลกิรมัเท่านัน้	ไม่มกีารขึน้ทะเบยีนในรปูแบบยาเหนบ็	

(suppository)	จดัเป็นยาอนัตราย	และไม่ใช่ยาทีต้่องแสดง	

ข้อความค�าเตือนบนฉลากและเอกสารก�ากับยา								

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว

 

 รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 

	 นับตัง้แต่ปีพ.ศ.	2536	ถงึ	2555	ศนูย์เฝ้าระวงั

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ส�านักงาน			

คณะกรรมการอาหารและยา	ได้รบัรายงานอาการไม่พงึ

ประสงค์จากการใช้ยา	domperidone	จ�านวน	1,649	ฉบบั	

จากสถานพยาบาลจ�านวน	580	แห่ง	เป็นอาการไม่พงึ

ประสงค์	 2,665	 รายการ	 โดยพบว่าร้อยละ	 62.58		

เป็นอาการท่ีเก่ียวกับความผิดปกติของระบบผิวหนัง	

ได้รบัรายงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเต้นของหวัใจผดิปกติ	

(heart	rate	and	rhythm	disorders)	เพยีง	21	ฉบับ	

(ร้อยละ	0.86)	อาการที่พบเช่น	arrhythmia,	atrial	

fibrillation	 paroxysmal,	 cardiac	 arrhythmia,	

palpitation	โดยได้รับฉบับแรกในปีพ.ศ.	2543

 การด�าเนนิงานในประเทศนอกสหภาพยโุรป

	 มาตรการลดความเสี่ ย งจากการใช ้ยา												

domperidone	ของหน่วยงานก�ากบัดแูลด้านยาของ

ประเทศนอกสหภาพยโุรป	พบว่า	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ไม่มกีารขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์ยาทีม่ส่ีวนประกอบของยา	

domperidone	เนือ่งจากมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการใช้ยา	

ดังกล่าวในหญิงให้นมบุตรเพ่ือกระตุ้นการผลิตน�้านม	

และความกงัวลเกีย่วกบัความเสีย่งในการเกิด	cardiac	

arrhythmias,	cardiac	arrest	และ	sudden	death	

ในขณะทีป่ระเทศแคนาดา	แนะน�าให้ใช้ยา	domperidone	

ไม่เกนิ	30	มลิลกิรมัต่อวนั	(ครัง้ละ	10	มลิลกิรมั	3	เวลา)	

และให้ปรับปรุง	product	monograph	 ให้มีข้อมูล

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ	serious	abnormal	heart	

rhythms	 และ	 sudden	 cardiac	 arrest	 รวมถึง							

เพิ่มข้อมูลความปลอดภัย	 (safety	 information)									

ในเอกสารก�ากับยาส�าหรับผู้ป่วย	 ส�าหรับประเทศ

สิงคโปร์พบว่า	ก�าหนดให้	domperidone	 เป็นยาที่

ต้องสัง่จ่ายโดยแพทย์	หรอืจ่ายโดยเภสชักรในผูป่้วยที่

มใีบสัง่ยาจากแพทย์	และจ�ากดัข้อบ่งใช้ให้ใช้เฉพาะใน

ภาวะคลืน่ไส้	อาเจยีน	และภาวะ	dyspepsia	เท่านัน้
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 มาตรการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทย 

	 คณะอนุกรรมการศึกษาเฝ้าระวังอันตราย						

จากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	ได้พจิารณาข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง	

แล้วมเีหน็ควรเหน็ในเบือ้งต้นให้มกีารสือ่สารความเสีย่ง	

ทีเ่กิดขึน้ให้บุคคลการทางการแพทย์ทราบ	ซึง่ส�านกังาน	

คณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ด�าเนินการตาม									

ข้อเสนอแนะโดยได้มีจดหมายข่าว	 เรื่อง	 ความเสี่ยง

จากการใช้ยา	 domperidone	 เมื่อเดือนมิถุนายน	

พ.ศ.	2558	เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซด์	และสถานพยาบาล	

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ	นอกจากน้ี	คณะอนุกรรมการฯ	

ยังมีความเห็นว่าควรเสนอคณะกรรมการยา	ก�าหนด

ให้ยา	 domperidone	 เป็นยาที่ต้องแจ้งข้อความ								

ค�าเตือนบนฉลากและเอกสารก�ากับยาตาม	 พระราช

บญัญตัยิา	พ.ศ.	2510	มาตรา	79	ซึง่คณะกรรมการยา	

ในการประชมุครัง้ที	่1/2559	วนัที	่1	เมษายน	พ.ศ.	2559	

เห็นชอบตามเสนอ	

	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้มีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	 เรื่องยาที่ต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้							

ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากบัยา	ฉบบัที	่58	ลงนามเมือ่

วันที่	 17	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2559	 ก�าหนดให้ยา									

domperidone	ต้องแสดงข้อความค�าเตอืนบนฉลาก

และเอกสารก�ากับยา	ดังนี้

	 ค�าเตือนที่ฉลาก

	 	 (1)	 ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ	

	 	 (2)	 ไม่ควรใช้ในผู ้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิด

จงัหวะ	กรณต้ีองการใช้ร่วมกบัยาอืน่ให้ปรกึษาแพทย์

	 ค�าเตือนที่เอกสารก�ากับยา	 (ก�าหนดให้ต้อง

แสดงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมใกล้ข้อบ่งใช้)	

	 	 (1)	 ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะการท�างาน

ของตับบกพร่องระยะปานกลาง	ถึงรุนแรง

	 	 (2)	 ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี	 หรือเคยมีภาวะ

ความผดิปกตขิองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ	(QT	prolongation)	

หรือได้รับยาอื่นท่ีส่งผลให้การท�างานของคล่ืนไฟฟ้า

หัวใจยาวข้ึน	 เช่น	 cisapride,	 erythromycin,												

ketoconazole	

	 	 (3)	 ไม่ควรใช้ในผูป่้วยท่ีมภีาวะโปแทสเซียม	

และแมกนีเซียมต�่า

	 	 (4)	 ไม่ควรใช้ยานีร่้วมกบัยาทีย่บัยัง้การท�างาน

ของเอนไซม์	 CYP3A4	 เช่น	 ketoconazole,																											

erythromycin,	 cimetidine,	 omeprazole																					

เพราะจะท�าให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น	

	 ปัจจุบันประกาศฯ	 ดังกล่าวอยู ่ระหว่างรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 และจะมีผลบังคับใช้

ภายใน	240	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา	

เป็นต้นไป
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 เอกสารอ้างอิง 
1.	 ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	
(Thai	Vigibase)	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2536	-2555.

2.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง
อันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	2/2558	วันที่	27	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	และครัง้ที	่2/2559	วนัที	่18	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2559.

3.	 รายงานการประชมุคณะกรรมการยาในการประชมุครัง้ท่ี	1/2559	
วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2559.

4.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือน								
การใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสารก�ากบัยาและข้อความของค�าเตอืน	
ลงวนัที	่16	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2533.	ราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	107		
ตอนที	่44	ลงวนัที	่19	มนีาคม	พ.ศ.	2533	และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิ.		

5.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือน									
การใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสารก�ากบัยาและข้อความของค�าเตอืน	
ฉบับที่	58	ลงวันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559.	(รอประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)
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งานวิจัย

กำรศึกษำข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์จำกอันตรกิริยำระหว่ำงยำและสมุนไพร:
กรณีศึกษำกำรใช้ยำแอสไพริน (aspirin) และ มะรุม (Moringa oleifera)

Study of adverse drug reaction induced by drug-herb interaction 
between aspirin and Moringa oleifera

ScienceDirect	 และ	 EMBASE	พบเพียงการศกึษา						

ในหลอดทดลองของสารสกดัน�า้ของใบมะรมุว่ามฤีทธิ์

ยับยั้งการเกาะกลุ ่มของเกล็ดเลือดจากการยับยั้ง								

คอลลาเจน	 (collagen),	 ADP-induced	 platelet	

aggregation	 และมีกลไกลที่เหมือนกับ	 แอสไพริน							

ในการยบัยัง้	cyclooxygenase	(COX)	และลดการสร้าง													

thromboxane-A2	 (TXA2)	 ภายหลังจากการ

สังเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงได้แนะน�าให้ผู ้ป่วยหยุด											

รบัประทานน�า้ต้มใบมะรมุแห้ง	ผลพบว่า	อาการไม่พึง

ประสงค์ดังกล่าวดีขึ้นและหายเป็นปกติ	 ความส�าคัญ

ส่วนหนึง่ของการศึกษานีค้อืปัญหาการเกดิอนัตรกิริยา

ระหว่างยากบัสมนุไพรซึง่มีโอกาสเกดิได้มากในบรบิท

การดูแลรักษาตนเองที่มีการใช้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	

และสมนุไพรตามความรูพ้ืน้บ้าน	และมกัไม่ได้บอกแพทย์	

ทีส่ัง่ใช้ยา	หรอืแพทย์อาจไม่ทราบผลข้างเคยีงจากสมนุไพร	

ค�าส�าคัญ:	อันตรกิริยา	ยา	สมุนไพร	แอสไพริน	มะรุม

 บทคัดย่อ

	 มะรุมเป็นพืชที่นิยมรับประทานเป็นอาหาร

และใช้เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างในกลุ่ม					

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังซ่ึงมีโอกาสมากที่จะเกิดอันตรกิริยา

กบัยาทีผู่ป่้วยใช้ประจ�า	ข้อมลูจากงานวจิยัในห้องปฏบิตัิ

การพบว่าสารสกดัน�า้ของใบมะรมุมสีาร	กลุม่ฟลาโวนอล	

(flavonols)	 ที่มีสารประกอบย่อย	 คือ	 เควอซิทิน							

(quercetin)		ทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเกาะกลุม่ของเกลด็เลอืด	

(antiplatelet)	 โดยผ่านหลายกลไก	 การศึกษานี้											

เป็นการศึกษาข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยที่คาดว่า									

การเกดิอาการ	ไม่พงึประสงค์จากอนัตรกริยิาระหว่าง

ยาแอสไพริน	 ร่วมกับน�้าต้มใบมะรุมแห้ง	 	 ที่คาดว่า						

จะเสริมฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแล้ว

ท�าให้เกิดเกิดจ�้าเลือดที่บริเวณหลังมือทั้ง	 2	 ข้าง												

ผลจากการสืบค้นด้วยค�าส�าคัญ	“aspirin,	Moringa 

oleifera,	 interaction,	 antiplatelet,	 bleeding,	

platelet	aggregation”	จากฐานข้อมูล	Pubmed,																								

เวโรจน์ เหล่าโภคิน *, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ **

*	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ
**	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Medicinal and Health Product Bulletin Vol.19 No.4
102

งานวิจัย

 Abstracts

 Moringa oleifera	is	widely	use	as	edible	
and	medicinal	plants	among	chronic	disease	
patients.	This	is	highly	opportunity	of	herb-drug	
interaction.	In	vitro	study,	aqueous	moringa	
leaf	 extracts	 contains	 flavonols	 (quercetin)	
which	inhibit	human	platelet	aggregation	by	
diverse	pathways.	This	study	aims	to	analyze	
a	 case	 of	 herb-drug	 interaction	 induced											
adverse	reaction.	A	patient,	who	use	aspirin	
along	with	aqueous	moringa	leaf	extracts,	was	
found	spontaneous	ecchymosis	on	both	back	
of		hands.	We	found	only	one	in	vitro	study	
from	searching	by	keywords	“aspirin,	Moringa 
oleifera,	 interaction,	 antiplatelet,	 bleeding,	
platelet	 aggregation”	 from	 Pubmed,																			
ScienceDirect,	 and	 EMBASE.	 A	 document	
showed	antiplatelet	aggregation	of	aqueous	
moringa	 leaf	 extracts	 from	 inhibition	 of														
collagen	and	ADP-induced	platelet	aggregation.	
Alike	 aspirin	 by	 theory,	 it	 also	 inhibit																						
cyclooxygenase	 (COX)	 and	 reduce	 throm								
boxane-A2	 (TXA2)	 synthesis.	 After	 synthesis	
the	 documents	 and	 patient	 profile,	 we											
recommended	 discontinuing	 the	 extract.	
Ecchymosis	fades	out	within	one	week	and	
normal	at	the	end	of	monitoring.	Importantly,	
the	 study	 shows	 problem	 of	 herb-drug													
interaction.	This	situation	is	currently	common	
in	self-medication	with	supplementary	and	
herbal	products.	Patients	also	often	omit	to	
tell	health	professionals,	as	well	as,	physicians	
may	unknow	adverse	events	from	herbal.

Keywords :	interaction,	 drug,	 herb,	 aspirin,		

Moringa oleifera

 บทน�า 

	 การทบทวนงานวิจัยท่ีส�ารวจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในจงัหวดัเชยีงใหม่	พบว่ากลุม่ตัวอย่างจ�านวนร้อยละ	36.1	
ซ้ือสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินร่วมกับยา
แผนปัจจุบัน	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	 ร้อยละ	 24.4	 นิยมใช้
มะรุมมากท่ีสุด	 โดยพบการใช้ร่วมกับ	 enalapril,	
amlodipine,	simvastatin,	omeprazole	ท�าให้ใน
ทางทฤษฏแีล้วมะรมุจะเป็นสมนุไพรทีม่โีอกาสเกิดอนัตร
กริยิากับยาที่ผู้ป่วยใช้มากที่สุด	(ร้อยละ	63.2)(1)	โดย
กลไกของการเกดิปฏกิริยิาเหล่านีส่้วนใหญ่มกัเกดิจาก
การยับยั้งหรือกระตุ้นการท�างานของเอนไซม์ไซโต
โครมพี	450	(cytochrome	P-450:	CYP)(2)

	 กิจกรรมการเยีย่มบ้านผูป่้วยโรคเรือ้รงัในจงัหวัด	
เชียงใหม่ตามรายวิชาการฝึกปฏิบัติการเบ้ืองต้นทาง
เภสัชศาสตร์	มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้นกัศกึษาเภสชัศาสตร์	
มคีวามพร้อมและประสบการณ์ของการบรบิาลเภสชักรรม	
ในการค้นหาและจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจาก
การใช้ยา	 (drug-related	 problems,	 DRPs)	 ใน
กิจกรรมนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้พบกรณีศึกษา					
ของผู ้ป ่วยรายหนึ่งท่ีดื่มน�้าต้มใบมะรุมแห้งและ						
สงสัยว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากอันตรกริยากับ
ยาแอสไพรนิทีผู่ป่้วยใช้ร่วมกนั	 ผูว้จิยัจงึท�าการศกึษา
ข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการติดตาม						
ผู้ป่วยรายนี้
 มะรมุมชีือ่ทางวทิยาศาสตร์ว่า	Moringa oleifera 
เป็นพชืทีม่ปีระโยชน์มากมายทัง้เป็นผกัและสมุนไพร	
การศึกษาพบว่าประกอบด้วยสารส�าคัญหลายชนดิ							
ทัง้ทีอ่ยูใ่นกลุม่ของแอลคาลอยด์	(alkaloids)	ฟลาโวนอยด์	
(flavonoids)	และซินนาเมต	 (cinnamate)	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ฟลาโวนอยด์	กลุม่ย่อยฟลาโวนอล		(สารประกอบ
ย่อยในอาหารทีโ่ดดเด่นของกลุม่นี	้คอื	เคอซทิิน)	เป็นสาร
ส�าคัญที่พบได้มากในใบมะรุมและมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบที่ดี(3)	 พบรายงานว่าการรับประทานมะรุมจะ
เสรมิฤทธิล์ดความดนัเลอืดเมือ่ใช้ร่วมกบัยา	candesartan	
และอาจจะยับยั้งเอมไซม์	CYP3A4	ท�าให้ระดับยาใน
เลือดของยาท่ีใช้ร่วมเพิ่มข้ึน(1)	 แต่อย่างไรก็ตาม	
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รายงานวิจัยการศึกษาความสามารถของสารสกัดพืช

สมุนไพร	5	ชนิด	 ได้แก่	 เพชรสังฆาต	หญ้าดอกขาว	

เถาวลัย์เปรยีง	หญ้าหวาน	และมะรมุ	ในการยบัยัง้การ

ท�างานของเอนไซม ์ 	 CYP	 ในตับจนส ่งผลให ้

เปลีย่นแปลงความเข้มข้นของยาแผนปัจจุบนัทีใ่ช้ร่วม

ด้วยนั้น	 พบว่ามีโอกาสท�าให้เกิดอันตรกิริยาระหว่าง

พืชสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันที่เมตาบอลิซึมผ่าน

เอนไซม์	 CYP	 ชนิดย่อย	 CYP1A2,	 CYP2C9	 และ	

CYP3A4	ในระดับต�า่(4)

	 การวิเคราะห์การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค	์			

เพ่ือศกึษาข้อมลูอาการไม่พงึประสงค์จากอนัตรกริยิา

ระหว่างยาและสมนุไพร	โดยเริม่จากการสบืค้นข้อมลู

ของผู้ป่วยจากแฟ้มเวชระเบยีนประวตักิารรกัษา	พบว่า

ผูป่้วยเริม่ได้รบัยา	แอสไพริน	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2552	 ใน						

ข้อบ่งใช้ป้องกนัปฐมภมูใินการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ								

ซึ่งผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด	จนกระทั่งในปี	

พ.ศ.	 2558	 เมื่อผู ้ป่วยเริ่มด่ืมน�้าต้มใบมะรุมแห้ง								

ร่วมกบัการรบัประทานยาแอสไพรนิและยาอืน่	ๆ	ทีไ่ด้		

รบัเป็นประจ�า	จงึเริม่เกดิรอยจ�า้เลอืดใต้ผวิหนงัหลาย	ๆ	

ต�าแหน่งของร่างกาย

 วิธีการศึกษา 

	 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา								

และหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีไ่ด้จากการสบืค้นฐานข้อมูล

เพ่ือประเมินความสัมพันธ์อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด

จากอันตรกิริยาระหว่างยาแอสไพรินและมะรุม	ดังนี้

	 1.	การสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยจากแฟ้มเวช

ระเบยีนประวตักิารรกัษา	ทั้งการวินิจฉัย	ยาที่ใช้	และ

พฤตกิรรมทางสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง	โดยยนืยนัความถกูต้อง	

ของข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในกิจกรรมการ

เยี่ยมบ้านช่วงเดือน	มิถุนายน	-	สิงหาคม	พ.ศ.2559

	 2.	การสบืค้นข้อมลูเพือ่หาหลกัฐานเชิงประจกัษ์

สนบัสนุนถงึเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ดังกล่าวจากฐาน

ข้อมูล	 Pubmed,	 ScienceDirect	 และ	 EMBASE		

โดยใช้ค�าส�าคญัในการค้นหา	ดงันี	้“aspirin,	Moringa 

oleifera,	 interaction,	 antiplatelet,	 bleeding,	

platelet	aggregation”	โดยจ�ากัดการค้นเฉพาะเอกสาร

ภาษาองักฤษ	แต่ไม่จ�ากดัปีท่ีตพีมิพ์ของเอกสาร	 และ

รูปแบบของการศึกษาวิจัย

	 3.	การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ใช้ค้นหาและจดัการ

กับปัญหาท่ีเก่ียวเนื่องจากการใช้ยา	 และติดตาม								

ผลการด�าเนินงานบริบาลเภสัชกรรม	 เพื่อประเมิน

ความสัมพันธ์อาการไม่พึงประสงค์

 ผลการศึกษา 

	 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยหญิงไทยคู่อาย	ุ

74	ปี	จากแฟ้มเวชระเบยีนประวัต	ิ	การรกัษาได้ข้อมลู

ว ่าผู ้ป ่วยไม่ได ้ประกอบอาชีพ	 โรคประจ�าตัวคือ															

เบาหวานชนดิทีส่อง	 ความดนัเลอืดสงู	 ไตวายเรื้อรัง								

เข้ารบัการรกัษาทีส่ถานอีนามยัใกล้บ้าน	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	

2556	ไม่เคยมปีระวตักิารเกดิจ�า้เลอืดผดิปกติมาก่อน	

ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาตรงตามขนาดท่ี

แพทย์สัง่อย่างครบถ้วน	ปัจจุบันได้รบัยา	5	ชนิด	คือ			

	 1.	glibenclamide	5	มิลลิกรัม	รับประทาน

ครั้งละ	½	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	ก่อนอาหารเช้า

	 2.	amlodipine	 10	 มิลลิกรัม	 รับประทาน	

ครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหารเช้า

	 3.	losartan	 50	 มิลลิกรัม	 รับประทาน											

ครั้งละ	½	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหารเช้า

	 4.	aspirin	 81	 มิลลิกรัม	 รับประทานครั้งละ		

1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหารเช้า

	 5.	vitamin	B	complex	รับประทานครั้งละ	

2	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหารเช้า	กลางวัน	เย็น

	 การสอบถามผู ้ป่วยเพิ่มเติมทราบว่าตั้งแต	่		

พ.ศ.	 2558	 ได้น�าใบมะรุมตากแห้งครั้งละ	 2-3	 ใบ							

ต้มกับน�้าสะอาดประมาณ	 1	 กาน�้า	 ดื่มวันละครั้ง									

ในตอนเช้า	และดืม่ต่อเนือ่งมาตลอด	(ภาพท่ี	1	และ	2)	



ปกิณกะ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.19 No.4
104

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของระยะเวลากับยาและสมุนไพรกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์ผู ้ป่วยเพื่อประเมินระยะเวลา		

การใช ้ยาแอสไพรินและมะรุมกับการ								

เกิดอาการไม่พึงประสงค์

ภาพที่ 2 ใบมะรุมตากแห้งที่ผู้ป่วยใช้ต้มกับน�้าดื่ม

ผู้ป่วยเชื่อว่ามะรุมมีสรรพคุณช่วยลดระดับน�้าตาล							

ในเลือด	 และลดระดับความดันเลือดให้ปกติ	 โดย										

ในเวชระเบยีนวันที	่23	กนัยายน	พ.ศ.	2558	พบบนัทกึ	

ผูป่้วยแจ้งแพทย์ให้ทราบว่ามรีอยจ�า้เลอืดบรเิวณหลงัมอื	

ทั้ง	 2	 ข้าง	 เห็นชัดและขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมือกระทบ

ส่ิงของต่าง	ๆ 	เวลาท�างานบ้าน	ไม่มปีระวติัการอาเจียน

เป็นเลือด	หรือถ่ายด�า	ผู้ป่วยท�าการรักษาด้วยการใช้

ผ้าชบุน�า้อุน่ในการประคบด้วยตนเองมาตลอด	ผูว้จิยั

จงึคาดว่าอาการไม่พงึประสงค์ดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธ์

กับการเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างมะรุม	 และยา

แอสไพริน	(ภาพที่	3)
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	 แอสไพรินเป็นยากลุ่ม	 nonsteroidal	 anti-		

inflammatory	drugs	 (NSAIDs)	 การใช้ยาแอสไพริน

สามารถแบ่งตามผลการรกัษาตามขนาดทีใ่ช้	การใช้ขนาด	

325-650	 มิลลิกรัมมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ								

ระงบัอาการปวด	 ลดไข้	 และการใช้ขนาด	 75-325	

มลิลกิรมั	ส�าหรบัฤทธิต้์านการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืด	

ใช้ในการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิจากการอดุตนั

ของหลอดเลือด	เช่น	เส้นเลือดหัวใจอุดตัน	เส้นเลือด

สมองอุดตัน	 หรือเส้นเลือดที่ขาอุดตัน	 โดยเฉพาะ								

ในกลุ่มผูป่้วยสงูอาย	ุหรอืกลุม่ผูป่้วยทีม่โีรคประจ�าตวั	

เช่น	 โรคเบาหวาน	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง							

ในการเกิดภาวะดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประชากรปกติ	

และกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอาจจ�าเป็นต้องใช้ยาหลาย

ชนิดรวมถึงอาจมีการใช้สมุนไพรร่วมในการรักษา							

จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา

ภาพที่ 4 กลไกการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของยาแอสไพรินและมะรุม

หรือสมุนไพร	 และน�ามาซ่ึงอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยา(5-7)

	 การสบืค้นข้อมลูไม่พบรายงานการเกดิเหตกุารณ์

อนัตรกริยิาระหว่างมะรมุกบัแอสไพรนิ	พบแต่	การศกึษา	

Moringa oleifera	 leaves	 as	 an	 inhibitor	 of										

human	 platelet	 aggregation	 ซ่ึงเป็นการศึกษา

ฤทธิ์การต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดในหลอด

ทดลองโดยใช้สารสกัดน�า้ของใบมะรมุ	 พบว่าสามารถ	

ยับยั้งการเกาะกลุ ่มของเกล็ดเลือดจากการยับยั้ง															

คลอลาเจน,	 ADP-induced	 platelet	 aggregation	

นอกจากนั้นมะรุมยังมีผลเหมือนกับแอสไพรินในการ

ยับยั้ง	 cyclooxygenase	 (COX)	 และลดการสร้าง											

thromboxane-A2	 (TXA2)	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ															

ทีท่�าให้เกดิการเกาะกลุม่ของเกลด็เลอืด	อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติ(8)	(ภาพที่	4)
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ภาพที ่5 รอยจ�า้เลอืดบรเิวณหลงัมอืของผูป่้วยก่อนและหลงัจากหยดุดืม่น�า้ต้มใบมะรมุแห้งเป็นเวลาหนึง่สปัดาห์

	 นอกจากนี	้การสบืค้นข้อมลูเพิม่เติมยงัพบการ

ศึกษาผลของสารกลุ่มฟลาโวนอล	 ที่มีสารประกอบ

ย่อยเควอซิทนิ	และรติูน	(rutin)	และสารกลุม่ฟลาเวน	

(flavanes)	ทีม่สีารประกอบย่อยไซยารดิอล	(cyanidol)	

และมีเซียโดนอล	(meciadonol)	ต่อการท�างานของ

กระบวนการท�างาน	non-enzymatic	lipid	peroxidation	

และการท�างานของเอนไซม ์	 l ipoxygenase,															

cyclooxygenase	ทีจั่บบนผวิของอลับมูนิและเกลด็เลอืด	

พบว่าฟลาโวนอลจะปล่อยตัวสือ่ในการสลายลิม่เลอืด							

ทีบ่รเิวณหลอดเลอืด	จึงส่งผลต่อการเกาะกลุ่มกันของ

เกลด็เลอืดได้(9)	หลงัจากการสงัเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้รบัจาก																											

เวชระเบยีนและหลกัฐานเชงิประจกัษ์	ผูว้จิยัได้เยีย่มบ้าน

ผูป่้วยอกีครัง้เพือ่วางแผนจัดการกบัปัญหาทีเ่กีย่วเน่ือง

กับการใช้ยาและความเชื่อของผู้ป่วยในการใช้มะรุม

รักษาโรคต่าง	 ๆ	 โดยเน้นย�้าถึงอาการไม่พึงประสงค์

ของการเกิดจ�า้เลอืดทีห่ลงัมอืทัง้	2	ข้าง	ว่าอาจจะเกดิ

จากการที่รับประทานยาแอสไพรินกับการดื่มน�้าต้ม	

ใบมะรมุแห้ง	ถ้าไม่หยดุการใช้คูย่าและสมนุไพรดังกล่าว	

ผลของอาการไม่พงึประสงค์นัน้อาจจะรนุแรงมากข้ึน	

เช่น	การเกดิเลอืดออกในทางเดนิอาหารส่วนต้น	ท�าให้

ผูป่้วยเกดิการยอมรบัและเข้าใจมากขึน้	และผูป่้วยได้

รับปากจะหยุดดื่มน�้าต้มใบมะรุมแห้ง	

	 การติดตามผลในเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจาก							

ให้ผูป่้วยหยดุการดืม่น�า้ต้มใบมะรมุแห้ง	พบว่าจ�า้เลอืด

ลดขนาดและสจีางลงอย่างเหน็ได้ชดั	(ภาพที	่5)	ระดบั

น�้าตาลในเลอืดและความดนัเลอืดกป็กต	ิ ผูป่้วยจงึให้	

ความร่วมมอืในการงดดืม่น�า้ต้มมะรมุแห้งโดยเดด็ขาด	

และนกัศกึษาได้ส่งต่อข้อมลูของผูป่้วยให้โรงพยาบาล								

ส่งเสริมประจ�าสุขภาพประจ�าต�าบลได้ติดตามต่อไป	

กระบวนการดแูลผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งนีท้�าให้นกัศกึษา

เภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงการท�าหน้าท่ีในการดูแล

การใช้ยา	เฝ้าระวงัการเกดิอนัตรกริยิาจากยากบัสมนุไพร	

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบสาธารณสขุต่อไป
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 วิจารณ์และสรุปผล 

	 ยาแอสไพริน	 81	 มิลลิกรัม	 ส�าหรับข้อบ่งใช้

เป็นการป้องกนัปฐมภมูขิองการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ	

อาจท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ด้านระบบเลือด	

เช่น	 การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ	 ภาวะเลือดออก				

ระยะเวลาโปรธอมบนิ	(prothombin	time)	ยาวนาน

ขึ้นได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้ป่วยรายนี้เกิดจุดจ�้าเลือด					

ผิดปกติที่หลังมือทั้งสองข้างหลังจากที่ผู ้ป่วยเร่ิม									

รบัประทานยาแอสไพรนิร่วมกับการด่ืมน�า้ต้มใบมะรมุ

ตากแห้ง		ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการใช้ยาแอสไพรินที่

ออกฤทธิย์บัยัง้	COX-1	แบบผนักลบัได้	ท�าให้เกลด็เลือด

ไม่สามารถสร้าง	TXA2	ซึง่มบีทบาทส�าคัญทีท่�าให้เกดิการ

เกาะกลุ่มของเกลด็เลือด	 โดยผู ้ป่วยรับประทานยา

แอสไพรนิ	ร่วมกบัน�า้ต้มใบมะรุมซึง่มฤีทธิใ์นหลอดทดลอง						

(in	 vitro)	 ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเช่น

เดยีวกนั	ดงันัน้	การเกดิจุดจ�า้เลอืดทีบ่ริเวณหลงัมอืทัง้	

2	ข้างของผูป่้วย	คาดว่าอาจจะมคีวามสัมพนัธ์ทีจ่ะเกดิ

จากการใช้ยาแอสไพรนิทีเ่กดิอนัตรกริยิาร่วมกบัมะรมุ

ทีเ่สริมฤทธิต้์านการเกาะกลุม่ของเกล็ดเลือด

	 การทบทวนวรรณกรรมว่ามหีลกัฐานเชงิประจกัษ์

ที่พบผลของผงแห้งของใบมะรุมมีความเป็นไปได้									

ท่ีจะใช้รกัษาภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงูของผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่สอง	 และรักษาไขมันในเลือดสูงทั้ง	 HDL-C		

และ	TC/HDL-C		แต่ก่อนจะน�าไปส่งเสรมิการใช้ในคน

ยังคงต้องการการออกแบบการศกึษาทดลองทีพ่สิจูน์

ความคงที่ของผลลัพธ์การรักษา	 และติดตามความ

ปลอดภยัจากการรบัประทานมะรุม	โดยเฉพาะผลข้างเคียง

ทีอ่าจเกิดขึน้ทัง้จากทีม่ผีลจากอนัตรกรยิาของยาหรอื

ไม่ก็ตาม	เช่น	พบรายงานว่าการรับประทานใบมะรุม

ตากแห้งต้มในขนาดท่ีสูงกว่า	 2	 กรัม	 ต่อน�้าหนักตัว

กิโลกรัมอาจจะมีผลต่อการท�างานของตับ(10)	 แต่

อย่างไรกต็าม	 การใช้ร่วมกบัยาแผนปัจจบัุนหลาย	ๆ	

ครั้งยังต้องปรึกษาและได้รบัการตดิตามอย่างใกล้ชดิ						

จากบุคลากรการแพทย์

	 กรณีการศึกษานี้เป็นรายงานข้อมูลส�าหรับ								

ผู้ป่วยเฉพาะรายซึ่งยังไม่สามารถสรุปเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในวงกว้างได้	 แต่ก็มีข้อมูลการรายงานเร่ืองนี	้

ในต่างประเทศซ่ึงควรมีการตดิตามข้อมลูในประเทศไทย	

เพราะมคีวามนยิมใช้สรปุนีอ้ย่างกว้างขวางมาระยะหนึง่

เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของ						

การใช้ยาทีมี่ผลต่อการแขง็ตวัของเลอืดหลายชนดิกบั

สมุนไพรมะรุม

 ข้อเสนอแนะ 

 งานวจิยันีม้ข้ีอจ�ากัดทีเ่ป็นการวเิคราะห์เอกสาร

จากเวชระเบียนของผู ้ป่วยเพียงรายเดียวอาจจะ								

ไม่สามารถยนืยนัหรอืบอกแนวโน้มของการเกดิอาการ

ไม่พงึประสงค์จากอนัตรกรยิาของคูย่าและสมนุไพรนีไ้ด้	

นอกจากนีย้งัเป็นการเกบ็ข้อมลูแบบผลกลบัไปหาเหตุ

ท�าให้อาจจะไม่สามารถควบคุมปัจจัยกวนอีกหลาย

อย่างที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการไม่								

พึงประสงค์ของผู้ป่วยได้

	 การสืบค้นข้อมูลเพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์

สนับสนุนอาจจะต้องขยายผลไปยังฐานข้อมูลอื่น	 ๆ							

ในวงกว้างมากขึน้ทัง้การทดลองในคนและในหลอดทดลอง	

เพื่อหาเหตุผลทางทฤษฎีหรือผลลัพธ์ทางคลินิก											

มาอธบิายความสมัพนัธ์ของการเกิดอาการไม่พงึประสงค์

ให้ชัดเจนขึ้น
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	 ยาต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง	 (direct-																		

acting	 antivirals;	 DAA)	 เป็นยากลุ ่มใหม่ที่ใช้														

ในการรักษาการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ	ี (hepatitis							

C	 virus;	 HCV)	 เรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ	 ออกฤทธิ์

โดยตรงในการยับยั้งกระบวนการต่างๆ	 ในวงจรชวีติ

ของ	HCV	แบ่งเป็น		กลุม่ย่อยต่าง	ๆ 	ตามกลไกการออกฤทธิ์	

ในการยบัยัง้	HCV-coding	 proteins	 ได้แก่	 NS3/4A	

protease	inhibitors	(เช่น	telaprevir,	boceprevir,	

simeprevir,	 paritaprevir)	 NS5A	 inhibitors									

(เช่น	 daclatasvir,	 ledipasvir,	 ombitasvir)	 และ	

NS5B	polymerase	inhibitors	(เช่น	sofosbuvir,	

dasabuvir)

	 ปัจจบุนัยาในกลุม่ดงักล่าวทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน

ในประเทศไทย	 คือ	 boceprevia,	 sofosbuvir,											

daclatasvir,	simeprevir,	ledipasvir/sofosbuvir,	

paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabuvir	ซึง่

ล้วนเป็นยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแบบ							

มเีงือ่นไข	และยงัมีวางจ�าหน่ายในท้องตลาดเพียงไม่นาน

จงึอาจท�าให้พบอาการไม่พงึประสงค์ได้ในจ�านวนน้อย	

โดยเฉพาะอย่างยิง่อาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิหลงัจาก

ใช้ยาในระยะยาว	 ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึง

ควรใช้ยาด้วยความระมดัระวงั	และติดตามอาการของ

ผูป่้วยหลงัใช้ยาอย่างใกล้ชดิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในผูท้ี่

มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้ง่าย	

เช่น	ผูส้งูอาย	ุผูท้ีม่กีารท�างานของตบัและไตบกพร่อง

อย่างรุนแรง	 หรือผู้ท่ีมีโรคร่วมอื่นๆ	 โดยส่วนใหญ่

อาการที่มักพบได้จากการใช้ยากลุ่ม	DAA	คืออาการ

อ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	และนอนไม่หลับ	

	 องค์การอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิา	

(U.S	FDA)	ได้ประกาศค�าเตอืนของยากลุม่	DAA	เนือ่งจาก

พบความเสี่ยงท่ีจะเกิด	 hepatitis	 B	 virus	 (HBV)													

reactivation	ในผู้ป่วยบางรายที่เคยมีประวัติติดเชื้อ	

HBV	 มาก่อน(1,2)	 ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อตับ								

ที่ร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

	 ท้ังนี	้การศกึษาในปัจจุบันพบความเก่ียวเนือ่งกัน

ของ	HBV	และ	HCV	ดงันี	้(1)	การติดเช้ือ	HCV	อาจกด

การเพิ่มจ�านวนของเชื้อ	HBV(1)	(2)	การติดเชื้อ	HBV	

ส�าทับ	(HBV	superinfection)	สามารถยบัยัง้การเพิม่

ธวัชชัย นาคราชนิยม *,  ศิระวุฒิ ทับทิม  ** 

อำกำรไม่พึงประสงค์

จำกกำรใช้ยำต้ำนเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
** วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข	กาญจนาภิเษก
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จ�านวนของ	 HCV	 (3)	 ไวรัสชนิดที่มีจ�านวนมากกว่า

อาจข่มไวรัสอกีชนิดหนึง่ได้(2)	ดงันัน้	การใช้ยากลุม่	DAA	

เพียงชนิดเดียวโดยไม่ใช้	 peginterferon	 (Peg-IFN)	

(ที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมทั้ง	HBV	และ	HCV)	เพื่อรักษา

การติดเชือ้	HCV	อาจท�าให้ปริมาณเชือ้	HBV	เพิม่จ�านวน

ข้ึนหลงัจากปรมิาณเชือ้	HCV	ในร่างกายลดลงเป็นผล

ท�าให้เกิด	HBV	reactivation	ตามมา(1,2)

 อาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านเชื้อไวรัส    
 ที่ออกฤทธิ์โดยตรง 

 Boceprevir(3)

	 ยา	 boceprevir	 เป็นยาในกลุ่ม	 protease	

inhibitors	โดยการยับยั้ง	NS3/4A	ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ	

Peg-IFN	alfa	และ	ribavirin	โดยมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วย	

compensated	liver	disease	และ	cirrhosis	ทีไ่ม่เคย

ได้รบัการรกัษา	หรอืเกดิการล้มเหลวจากการรกัษาด้วย	

interferon	และ	ribavirin

	 อาการข้างเคียงที่พบได ้บ ่อยจากการใช	้									

boceprevir	ร่วมกับ	Peg-IFN	alfa-2b	และ	ribavirin	

ได้แก่	อ่อนเพลีย	โลหิตจาง	คลื่นไส้	การรับรสผิดปกติ

 Sofosbuvir(3)

	 Sofosbuvir	 เป็น	 prodrug	 ของ	 uridine	

nucleotide	 analogue	 ออกฤทธิ์ยับยั้ง	 NS5B											

polymerase	 สามารถใช้ร ่วมกับยากลุ ่ม	 DAA										

(เช่น	daclatasvir,	simeprevir,	ledipasvir)

	 Sofosbuvir	 ถูกเปลี่ยนแปลงที่ ตับ	 และ												

ถูกขับออกทางไตเป็นหลัก	 แต่เนื่องจากยังไม่มีขนาด

ยาแนะน�าในผู้ป่วยทีม่กีารท�างานของไตบกพร่องอย่าง

รนุแรง	(eGFR<30	mL/min/1.73	m2)	หรือในผู้ป่วย

ที่ท�าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 ดังนั้นจึงควร					

มกีารตดิตามการท�างานของไตหลังจากใช้ยาในผูป่้วย

อย่างใกล้ชดิ(4)	นอกจากนีร้ะดบัยา	sofosbuvir	อาจลดลง

ได้ในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ร่วมกับ	P-glycoprotein	(P-gp)	

inducers	ในล�าไส้เลก็	เช่น	rifampicin,	carbamazepine,	

phenobarbital	และ	phenytoin	เป็นต้น

	 อาการข้างเคียงที่พบได ้บ ่อยจากการใช	้																									

sofosbuvir	 ร่วมกับ	 ribavirin	 หรือใช้ร่วมกับ	 Peg-						

IFN	alfa	และ	ribavirin	เช่น	โลหิตจาง	นอนไม่หลับ	

ปวดศีรษะ	ระดับ	bilirubin	เพิ่มขึ้น	อ่อนเพลีย

 Daclatasvir(3)

	 ยา	daclatasvir	ออกฤทธิย์บัยัง้	NS5A	โดยจับท่ี	

N-terminus	 ของ	 NS5A	 ยับยั้งขบวนการถ่ายแบบ	

RNA	 (RNA	 replication)	 และการสร้างตัวไวรัส								

(viral	assembly)

		 อาการข้างเคยีงทีพ่บได้บ่อย	(>10%)	จากการใช้	

daclatasvir	ร่วมกบั	sofosbuvir	คอือาการปวดศรีษะ

และอาการอ่อนเพลีย	 และนอกจากนี้หากใช้ร่วมกับ	

ribavirin	 อาจพบอาการปวดศีรษะ	 โลหิตจาง	 และ

คลื่นไส้ร่วมด้วย

	 ห้ามใช้ยา	 daclatasvir	 ร่วมกับยาท่ีสามารถ

กระตุน้การท�างานของเอนไซม์	cytochromes	P450	

(CYP)	3A	เช่น	phenytoin,	carbamazepine	และ	

rifampin	 เนื่องจากท�าให้ประสิทธิภาพของยา											

daclatasvir	ลดลงจนอาจท�าให้เชื้อไวรัสดื้อต่อยาได้	

และไม่แนะน�าให้ใช้	 daclatasvir	 ร่วมกับยาที่ยับยั้ง

การท�างานของเอนไซม์	 CYP3A4	 อย่างรุนแรง	 เช่น	

clarithromycin,	 erythromycin,	 rifampicin,										

corticosteroids,	carbamazepine,	oxcarbazepine,	

phenobarbital,	 phenytoin,	 imidazole	 และ	

verapamil	และควรระวงัการใช้ร่วมกบั	amiodarone	

เมื่อใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ	sofosbuvir	เนื่องจากอาจ

ท�าให้เกิด	serious	symptomatic	bradycardiaได้
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 Simeprevir(3)

	 เป็นยาในกลุม่	protease	inhibitors	โดยการ

ยับยั้ง	NS3/4A	ซึ่งมีความส�าคัญต่อขบวนการแบ่งตัว

ของเซลล์ไวรัส

	 อาการไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา	 simeprevir	

ได้แก่	เมื่อยล้า	ปวดศีรษะ	ผื่นคัน	ผื่นผิวหนัง	ตับวาย	

ภาวะไวแสง(4)	 และเมื่อใช้ร่วมกับ	 sofosbuvir	 และ	

amiodarone	 อาจก ่อให ้ เกิดภาวะ	 serious												

symptomatic	bradycardia

	 ยา	 simeprevir	 ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับโดย

เอนไซม์	CYP3A4	เป็นหลกั	จึงสามารถเกดิอนัตรกิรยิา

กบัยาอืน่และไม่สามารถใช้ร่วมกบั	ledipasvir,	calcium	

blocker,	imidazole,	sedatives	macrolides	และ	

antiarrhythmics	 (โดยเฉพาะเมื่อใช ้ร ่วมกับ																

antiarrhythmic	และ	sofosbuvir)

 Ledipasvir/sofosbuvir(3)

	 Ledipasvir	 เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม	์

polymerase	ที่	NS5A	ไม่สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวได้	

เน่ืองจากเชื้อไวรัสสามารถดื้อยาได้อย่างรวดเร็ว									

ดังนั้นจึงมีการใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ	sofosbuvir

	 อาการข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช ้ยา												

ledipasvir/sofosbuvir	 คือ	 อ่อนเพลีย	 ปวดศีรษะ	

นอนไม่หลับ	และคลื่นไส้	ส�าหรับการเกิดอันตรกิริยา

ระหว่างยาสามารถเกิดข้ึนได้	หากใช้	ledipasvir	ร่วมกบั	

P-gp	inducers	เช่น	rifampin,	statin	จะท�าให้ความ

เข้มข้นของ	 ledipasvir/sofosbuvir	 ลดลงส่งผลให้

ประสิทธิภาพการรักษาลดลงได้

	 การใช้ร่วมกบั	proton	pump	inhibitors	(PPIs)	

อาจลดการดดูซึมของ	ledipasvir	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้

ของ	pH	ในกระเพาะอาหาร	ดังนัน้จงึควรรบัประทาน	

PPIs	หลงัทาน	ledipasvir/sofosbuvir	ไปแล้ว	2	ชัว่โมง	

หรือทาน	 antacid	 ก่อนหรือหลังทาน	 ledipasvir/

sofosbuvir	4	ชั่วโมง

 Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/

dasabuvir(3)

	 เป็นสูตรยาท่ีมีประกอบด้วยตัวยาท่ีออกฤทธ์

ต้านเชื้อไวรัสโดยตรงโดยมีผลต่อวงจรชีวิตของ	HCV	

ประกอบด้วยยา	ombitasvir	ซึง่ออกฤทธิย์บัยัง้	NS5A	

ท่ีใช้ในขบวนการ	RNA	replication	แล	viral	assembly

	 Paritaprevir	เป็นยาในกลุม่	protease	inhibitor	

ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง	NS3/4A	โดยจะผสมกับ	ritonavir	

ซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อไวรัสตับอักเสบซี	 ออกฤทธิ์ยับยั้งการ

ท�างานของเอนไซม์	CYP3A4	ส่งผลให้ระดบัความเข้มข้น

ของยา	paritaprevir	และยาอ่ืนๆ	มรีะดบัสงูข้ึน	และ	

dasabuvir	ซึง่เป็น	non-nucleoside	HCV	inhibitor	

ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง	 RNA-dependent	 RNA	

polymerase	ที่	NS5B	gene

	 อาการไม่พงึประสงค์ท่ีสมัพนัธ์กับยาคอื	การเกิด	

hyperbilirubinemia	 และการเพ่ิมขึ้นของระดับ	

aminotransferase	(ALT	และ	AST)	(4)	และอาการไม่พงึ

ประสงค์ทีพ่บได้บ่อย	เช่น	เมือ่ยล้า	ขาดก�าลงั	อาเจยีน	

ผื่นคัน	และนอนไม่หลับ

	 การใช้ยาสูตรนี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการท�างาน

ของเอนไซม์	 CYP3A,	 uridine	 diphosphate										

(UDP)-glucuronosyl	 transferase	1A1	 (UGT1A1),	

organic	 anion	 transporting	 polypeptide	 1B1	

(OATP1B1)	หรอื	OATP1B3	เช่น	rifampicin,	ergot	

derivatives,	 anticonvulsants,	 simvastatin,								

lovastatin,	neuroleptics,	antihyperlipidemics,	

ethinyl	 estradiol,	 triazolam,	 midazolam													

อาจท�าให้ระดับยาสูตรนี้เพิ่มสูงขึ้นได้
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 ค�าแนะน�าในการใช้ยาส�าหรับบุคลากร  
 ทางการแพทย์(5) 

	 เนือ่งจากยาในกลุม่	DAA	 เป็นยากลุม่ใหม่ท่ีเพิง่												

ได้รับการขึน้ทะเบยีนจากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร	

และยา	ท�าให้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์

ท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้ยาอยูเ่ป็นจ�านวนไม่มากนกั	 ดังน้ัน

จึงควรใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง	 และเพื่อ

เป็นการลดความเสีย่งในการกลบัเป็นซ�า้ของ	HBV	ใน

ผู้ป่วยทีต่ดิเชือ้ร่วมไวรสัตบัอกัเสบ	ซ	ีและ	บ	ีบคุลากร

ทางการแพทย์ควรที่จะ

	 •	 ตรวจคัดกรองเชื้อ	 HBV	 หรือ	 ซักประวัติ						

ผู้ป่วยทุกคนถึงการติดเชื้อ	 HBV	 ก่อนเริ่มรักษาด้วย										

ยา	กลุ่ม	DAA	โดยการเจาะเลือดติดตาม	HBsAg	และ	

anti-HBc	ในผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสัตับอกัเสบ	บ	ีควรตรวจ

ปริมาณ	HBV	DNA	เพื่อเป็น	baseline	ก่อนเริ่มการ

รักษาด้วย	ยากลุ่ม	DAA

	 •	 ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยท่ีมี

หลกัฐานทางการแพทย์ท่ีแสดงถึงการตดิเชือ้ไวรสัตบั

อกัเสบ	บ	ีทัง้ในปัจจุบนัหรือในอดีต	เช่น	ตรวจ	HBsAg,	

HBV	DNA	ตรวจเลือดประเมินสภาพและการท�างาน

ของตบั,	bilirubin	ทัง้ในระหว่างและหลงัจากเริม่การ

รักษาด้วย	DAA	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	1-2	เดือน

แรก	 เนื่องจากการกลับเป็นซ�้าของ	 HBV	 มักเกิด	

ภายใน	1-2	เดือน	(ประมาณ	52	วันโดยเฉลี่ย)

	 •	 แนะน�าให้ผู ้ป่วยติดต่อบุคลากรทางการ

แพทย์ทันทีหากเกิดอาการอ่อนเพลีย	 เหนื่อยล้า									

เบ่ืออาหาร	 คล่ืนไส้อาเจียน	 ตาหรือผิวหนังเป็นสี

เหลอืง	หรอือจุจาระสซีีด	ซึง่เป็นอาการแสดงของการ

บาดเจ็บของตับอย่างรุนแรง

	 •	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กดิจากการใช้	

ยากลุ่ม	 DAA	 มายังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย							

ด้านผลติภณัฑ์สขุภาพผ่านระบบ	AE	Online-Reporting	

ที่	http://www.fda.moph.go.th/vigilance 
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 	 Succinylcholine	 เป็นยาหย่อนกล้ามเน้ือ

กลุ่ม	depolarizing	เพียงตัวเดียวที่มีใช้ในเวชปฏิบัติ	

ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว	สามารถท�าให้กล้ามเนื้อลาย

หย่อนตัวได้ในเวลา	 30-60	 วินาที	 และหมดฤทธิ์เร็ว

ในเวลา	 5-10	 นาที	 จากคุณสมบัติดังกล่าวท�าให	้							

succinylcholine	 เป็นยาที่นิยมใช้ส�าหรับหย่อน	

กล้ามเนือ้เพือ่ใส่ท่อช่วยหายใจ	แต่อย่างไรกต็ามพบว่า	

succinylcholine	 สามารถกระตุ ้นให้เกิดภาวะ								

malignant	 hyperthermia	 (MH)(1)	 ในผู้ป่วยที่ม	ี												

ความเสี่ยง	 ได้แก่	 มีประวัติเป็น	MH	 ในครอบครัว										

มีประวัติเป็น	MH	หรอืมอีาการคล้าย	MH	จากการดม

ยาสลบครัง้ก่อน	มโีรคทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั	MH	เป็นต้น(2) 

		 MH	เป็นภาวะวกิฤติทีเ่กดิขึน้ระหว่างหรอืหลงั

การวางยาสลบ	ท�าให้ถึงแก่ชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว	

ซ่ึงเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดแบบ	

autosomal	dominant	มลีกัษณะเฉพาะ	คอื	กล้ามเน้ือ

ลายของผูป่้วยตอบสนองต่อยาสลบประเภทยาดมสลบ	

(volatile	anesthetics)	หรอืยาหย่อนกล้ามเนือ้ในกลุม่	

depolarizing	 muscle	 relaxant(2-9)	 ท�าให้เกิด							

ความผิดปกติของการควบคุมจ�านวนแคลเซียมใน	

sarcoplasmic	 reticulum	 ในกล้ามเนื้อลาย	 เมื่อมี

ตัวกระตุ้นเข้าสู่ร่างกาย	ท�าให้มีแคลเซียมจ�านวนมาก

ล้นออกจาก	sarcoplasmic	reticulum	เกิดการหดเกรง็

ของกล้ามเนื้อลายทั่วร่างกาย	(generalize	rigidity)	

ท่ีเหน็ได้ชัดคอืกล้ามเนือ้ขากรรไกร	(masseter	spasm)	

เพิ่มกระบวนการเผาผลาญพลังงาน	 เกิดภาวะ											

hypermetabolism	ที่ต้องการใช้ออกซิเจน	จนเกิด

ความร้อนและผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็น

จ�านวนมาก	 ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายขาดออกซิเจน	

(hypoxemia)	คาร์บอนไดออกไซด์คัง่	(hypercarbia)	

ภาวะกรด	(acidosis)	อณุหภมูร่ิางกายเพิม่สงูข้ึนอย่าง

รวดเร็ว	อาจเพิ่มถึง	1	องศาเซลเซียสในทุกๆ	5	นาที	

หวัใจเต้นเรว็	(tachycardia)	ความดนัโลหติสงู	น�า้ตาล

ในเลือดสูง	 กล้ามเนื้อถูกท�าลาย	 ท�าให้พบ	muscle	

enzyme	 และโปแตสเซียมในเลือดสูง	 และพบ										

myoglobinuria(3-5)	ซึ่งจากภาวะดังกล่าวอาจรุนแรง

ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าได้รับการรักษาล่าช้า	

		 การรักษาภาวะ	 MH	 คือ	 หยุดให้การระงับ	

ความรูส้กึ	เลือ่นการผ่าตดัถ้าสามารถท�าได้	และเมือ่ท�าการ	

ผ่าตดัอกีครัง้ต้องหลกีเลีย่งปัจจยักระตุน้	และเฝ้าระวงั

การเกิด	MH	ปัจจุบันในประเทศไทยมีการน�าเข้าตัว

ยาท่ีใช้รักษาเฉพาะ	 คือ	 dantrolene(2)	 ซ่ึงขณะนี	้								

 ทิพวรรณ  วงเวียน  *

Succinylcholine induced 

malignant hyperthermia

*	 	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
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ยังมีข้อจ�ากัดให้ใช้ได้เฉพาะในโรงเรียนแพทย์และ						

โรงพยาบาลศูนย์	บางแห่งเท่านัน้	เนือ่งจากมรีาคาสงูมาก	

ส่วนใหญ่โรงพยาบาลทัว่ไปจะรกัษาแบบประคับประคอง

		 ในปัจจบุนัการวินจิฉยัภาวะ	MH	ใช้วธิ	ีcaffeine	

halothane	contracture	test	ถงึแม้จะม	ีspecificity	

และ	sensitivity	สงู	แต่กเ็ป็นวธีิที	่invasive	มรีาคาแพง

และไม่มใีนประเทศไทย	ส่วนการทดสอบโดยใช้	genetic	

marker	ของ	MH	กม็รีาคาแพงและไม่สามารถท�าได้ทัว่ไป	

นอกจากน้ีถึงแม้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจาก	MH	 ก็ไม่พบ

ลกัษณะจ�าเพาะทีส่�าคญัของโรคนีจ้ากการผ่าศพพสิจูน์	

ดงันัน้การใช้	MH	clinical	grading	scale	ของ	Larach	

และคณะ	จงึน่าจะมีประโยชน์มากในการวนิิจฉัยภาวะ	

MH(6)	 โดยประเมินจากอาการที่ผิดปกติและ																	

การเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ									

หลังได้รบัปัจจยัทีเ่ป็นสิง่กระตุน้	 ซึง่เกณฑ์ของ	Larach	

และคณะ	ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลัก	7	ข้อ	มีราย

ละเอียดและคะแนนก�ากับในแต่ละข้อ	 โดยให้เลือก

คะแนนทีส่งูทีส่ดุของข้อน้ัน 	ๆน�าคะแนนทีต่อบได้ทัง้หมด

มารวมกนั	แล้วจัดระดบัความน่าจะเป็น	ออกเป็น	6	ระดบั(7)        

ดังตารางที่	1

ตารางที ่1 แสดงระดับความน่าจะเป็นของภาวะ	MH(7)

score MH rank description of likelihood

0 1 almost	never

3-9 2 unlikely

10-19 3 somewhat	less	than	likely

20-34 4 somewhat	greater	than	likely

35-49 5 very	likely

50+ 6 almost	certain

 รายงานผู้ป่วย 

 	 ผูป่้วยชายไทย	อาย	ุ37	ปี	แรกรบัแพทย์วนิจิฉยั

ว่ามีกระดูกขาด้านซ้ายหัก	 จึงเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลเพ่ือเตรียมผ่าตัดยึดตรึงภายในบริเวณ

กระดูกขา	 หลังจากการระงับความรู้สึกด้วยการดม

ยาสลบแบบทั่วร่างกาย	 โดยใช้	 thiopental	 และ	

succinylcholine	ผูป่้วยเกดิอาการไม่พงึประสงค์ข้ึน	

จึงเลื่อนการผ่าตัด	และรักษาแบบประคับประคอง

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

 	 2	ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยตกบันได

ในเรือสูง	 10	 เมตร	 ไม่มีศีรษะกระแทก	 ไม่หมดสต	ิ							

จ�าเหตกุารณ์ได้	หลงัตกบนัไดมอีาการปวดขาซ้ายและ

หลังระดับเอวมากจนเดินไม่ได้	แพทย์จึงเตรียมผ่าตัด

โดยวิสัญญีแพทย์น�าสลบด้วย	thiopental	300	mg	

และ	 succinylcholine	100	mg	หลังได้ยาผู้ป่วยมี

กล้ามเนื้อกระตุก	 (fasciculation)	 และเกร็งท้ังตัว	

เปิดปากได้เล็กน้อย	 ไม่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้		

จึงเพิ่มการให้ยา	 thiopental	 100	 mg	 และ																		

succinylcholine	50	mg	อกีครัง้	หลงัได้ยาครัง้ทีส่อง

ไม่มอีาการเกรง็ของกล้ามเนือ้	สามารถเปิดปากใส่ท่อ

ช่วยหายใจได้	สัญญาณชีพปกติ	อุณภูมิร่างกาย	37.0	

องศาเซลเซียส	ความดนัโลหติ	121/78	mmHg		ชีพจร	

99	bpm	ความอิม่ตวัของ	O
2
	99%	ความเข้มข้นของ	

CO
2
	 ในลมหายใจที่ขณะหายใจออกสุด	 (end-tidal	

carbon	dioxide:	EtCO
2
)	40	mmHg	จากนัน้จงึคว�า่

ตัวผู ้ป่วยเตรียมผ่าตัด	 สังเกตเห็นความดันโลหิต	

150/90	mmHg	ชีพจร	160	bpm	EtCO
2
	68	mmHg	

และพบ	EKG	มี	sinus	tachycardia
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 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 

  ปฏิเสธโรคประจ�าตัว	 ปฏิเสธการเข้ารับการ

รักษาตัวในโรงพยาบาล	 และปฏิเสธการผ่าตัดหรือ	

การดมยาสลบมาก่อน

 ประวัติการแพ้ยา 

		 ปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติครอบครัว 

		 ปฏเิสธประวติัญาติเคยได้รบัการผ่าตัดหรอืดม
ยาสลบมาก่อน

 ประวัติทางสังคม 

		 ปฏิเสธการสบูบหุร่ีและดืม่สรุา

 การวินิจฉัย 

  หลังเกิดอาการไม่พึงประสงค์	 วิสัญญีแพทย์

และอายุรแพทย์วนิิจฉยัว่าผูป่้วยเกดิภาวะ	MH	จากยา	

succinylcholine

 การรักษา 

  ส�าหรบัผูป่้วยรายน้ีได้ให้การรักษาแบบประคับ

ประคอง	โดยเลื่อนการผ่าตัด	และหยุดการให้ยาสลบ	

sevoflurane	ซึ่งเป็นหนึ่งในสารกระตุ้นการเกิด	MH	

และเริ่มการรักษาด้วยการให้	 O
2
	 100%	 เพ่ือช่วย

หายใจและท�าให้	 EtCO
2
	 ลดลง	 วัดอุณหภูมิร่างกาย

ร่วมกับประเมินปัสสาวะเป็นระยะ	 พบว่ามีอุณหภูมิ

เพิม่ขึน้	39.4	องศาเซลเซียสภายในเวลา	30	นาท	ีและ

พบปัสสาวะมีสีเข้มขึ้น	 จึงเช็ดตัวผู้ป่วยด้วยน�้าเย็น			

เอาน�้าแข็งประคบรอบตัวผู้ป่วย	 และให้	 normal	

saline	เย็นทางหลอดเลือดด�า	นอกจากนี้ตรวจเลือด

พบ	 serum	 creatinine	 (Scr)	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	

1.10	 เป ็น	 1.38	 mg/dL	 แต่มีค ่า	 creatine																	

phosphokinase	(CPK)	เพิ่มขึ้นเท่ากับ	5,012	IU/L	

(ค่าปกต	ิ=	15-220	IU/L)	ตดิตามอาการอย่างใกล้ชดิ

ในห้องผ่าตัดนาน	 3	 ช่ัวโมง	 สัญญาณชีพเริ่มกลับสู	่							

ค่าปกติ	ความดันโลหิตลดลง	121/74	mmHg	ชีพจร	

100	 bpm	 อุณหภูมิร่างกาย	 37.7	 องศาเซลเซียส	

EtCO
2
	 35	mmHg	 จึงย้ายผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยไอซีย	ู	

เพื่อดูแลรักษาแบบประคับประคองและเฝ้าตดิตาม

อาการ	หลงัเกิดอาการ	1	วนั	ตรวจพบค่า	CPK	มค่ีาสงู

ขึน้อีกเท่ากบั	 19,816	 IU/L	อกี	 2	 วนัต่อมาค่า	 CPK											

มีแนวโน้มลดลงเหลือ	8,672	IU/L	และ	ลดลงเหลือ	

3,311	 IU/L	ในวนัถัดไป	อาการโดยรวมของผูป่้วยดข้ึีน	

จึงย้ายผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยสามัญ	 เภสัชกรได้รับแจ้ง	

จากอายรุแพทย์ให้ไปร่วมประเมนิอาการไม่พงึประสงค์

จากยา	succinylcholine

 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่   
 พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

 	 เมื่อพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึน

ตามเกณฑ์ประเมิน	 MH	 clinical	 grading	 scale									

ดังตารางที่	2	ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาการหลัก	7	ข้อ	

พบว่าผู้ป่วยมีอาการแสดง	ดังต่อไปนี้	

		 1.	 มีภาวะแข็งเกร็งทั่วร่างกาย	

		 2.	 มีค่า	EtCO
2
>	55	mmHg	

		 3.	 มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	

		 4.	 เกิดภาวะ	sinus	tachycardia	

		 ได้คะแนนรวมเท่ากับ	 48	 คะแนน	 มีความ								

น่าจะเป็นอยู่ในระดับใช่แน่นอน	(very	likely)
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ประเมิน	MH	clinical	grading	scale(7)

process indicator คะแนน

1.	rigidity	 -	 generalized	muscular	rigidity
-	 masseter	spasm	

15
15	

2.	muscle	breakdown	 -	 creatine	Kinase	>20,000	IU	after	succinylcholine	
-	 creatine	Kinase	>10,000	IU	with	no	succinylcholine	
-	 cola	colored	urine	in	perioperative	period
-	 myoglobin	in	urine	>	60	mcg/L
-	 myoglobin	in	serum	>	170	mcg/L	
-	 blood/plasma/serum	K+	6	mEq/L	(absence	of	renal	failure)	

15
15	
10
		5	
		5
		5	

3.	respiratory	acidosis	 -	 EtCO
2
	>	55	mmHg	with	controlled	ventilation								

-	 arterial	PaCO
2
	>	60	mmHg,	controlled	ventilation			

-	 EtCO
2
	>	60	mmHg	with	spontaneous	ventilation					

-	 arterial		PaCO
2
	>	65	mmHg	with	spontaneous	ventilation

-	 inappropriate		hypercarbia	
-	 inappropriate		tachypnea

15
15	
15
15
15	
10	

4.	temperature	increase	 -	 inappropriately		rapid	increase	in	temperature
-	 inappropriately		increased	temperature	>	38.8°C	

15	
10

5.	cardiac	involvement	 -	 inappropriate	sinus	tachycardia
-	 ventricular	tachycardia	or	ventricular	fibrillation	

3
3	

6.	family	history	 -	 positive	family	history	in	first	degree	relative	
-	 positive	family	history,	more	distant	relative	

15
	5	

7.	others	 -	 arterial	base	excess	more	negative	than	–8	mEq/L	
-	 arterial	pH		<7.25
-	 rapid	reversal	of	MH	signs	after	IV	dantrolene	
-	 positive	MH	family	history	with	another	indicator	from	the	
			 patient’s	anesthetic	experience	other	than	increased	CK
-	 elevated	CK	and	a	family	history	of	MH	

10
10	
	5	
10

10	

คะแนนรวม 48
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 	 ผลการประเมินความสัมพันธ์ของภาวะ	MH	

กบัยา	succinylcholine	โดยใช้แบบประเมนิ	Naronjo’s	

algorithm	ได้เท่ากบั	4	คะแนน	อยูใ่นระดับอาจจะใช่	

(possible)	เภสัชกรจงึมอบบตัรแพ้ยา	พร้อมทัง้แนะน�า

ให้ผู้ป่วยจ�าชื่อยาและอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น	

แนะน�าให้ผู ้ป ่วยพกบัตรแพ้ยาและแจ้งบุคลากร

ทางการแพทย์ทกุครัง้	โดยเฉพาะถ้าจ�าเป็นต้องเข้ารบั

การผ่าตดัและการระงับความรู้สกึในคร้ังต่อไป		รวมทัง้

บนัทกึประวัติแพ้ยาของผูป่้วยลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ของโรงพยาบาลเพือ่ป้องกนัการแพ้ยาซ�า้	และส่งรายงาน

  ซ่ึงในผู้ป่วยรายนี้มีลูกสาวทั้งหมด	 4	 คน	 มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์	 50%	 ที่จะเกิด	MH	 จากยา										

succinylcholine	เภสัชกรได้เน้นย�้าให้ผู้ป่วย	สอนให้ลูกสาวทั้งหมดจดจ�าประวัติการเกิดภาวะ	MH	ของบิดา	

หลังจากนั้นอีก	1	สัปดาห์	ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตดัใหม่อกีครัง้โดยหลกีเลีย่งการใช้ยา	succinylcholine	ซึง่สามารถ

ท�าการผ่าตดัได้ส�าเรจ็	และกลบับ้านได้ในอีก	5	วันต่อมา

อาการไม่พึงประสงค์ของผูป่้วยรายนีใ้ห้ศนูย์เฝ้าระวงั

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 HPVC	 เลขท่ี	

58030945	

		 นอกจากนี้ได้อธิบายถึงโอกาสเกิดภาวะ	MH	

ในญาติของผูป่้วย	ญาตท่ีิเกีย่วข้องจ�าเป็นต้องให้ข้อมลู

กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา	

เพือ่แสดงตนว่ามคีวามเสีย่งต่อการเกดิภาวะ	MH	โดย

มลี�าดับความสมัพนัธ์ของญาตกัิบโอกาสเป็นภาวะ	MH	

ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3 แสดงล�าดับความสัมพันธ์ของญาติกับโอกาสเป็นภาวะ	MH(2)

ล�าดับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ โอกาสจะเป็น

ล�าดับที่	1 พ่อ	/	แม่	/	พี่น้อง	/	ลูก 50	%

ล�าดบัท่ี	2 พี	่หรอืน้องของพ่อหรอืแม่	/	หลาน 25	%

ล�าดับที่	3 ลูกพี่ลูกน้อง 12.5	%
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 ข้อสรุป 

  Malignant	 hyperthermia	 เป็นภาวะผิดปกติของกล้ามเน้ือลายท่ีถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์	 เกิดจาก

การตอบสนองต่อยาสลบบางชนิด	ส่งผลท�าให้เพิ่ม	metabolism	อย่างมาก	ท�าให้มไีข้สงู	กล้ามเนือ้ขากรรไกรและ

กล้ามเนื้อทั่วร่างกายแข็งเกร็ง	 หัวใจเต้นผิดจังหวะ	 กล้ามเนือ้ถกูท�าลาย	และเกดิภาวะ	acidosis	อย่างรวดเรว็		

จนเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติได้ในระหว่างและหลงัดมยาสลบ	ดงันัน้ผูป่้วยและญาตทิกุคนต้องแจ้งแพทย์ทกุครัง้	

เม่ือเตรยีมเข้ารบัการผ่าตดั	เพือ่หลกีเลีย่งการใช้ยาทีเ่ป็นตวักระตุน้ให้เกดิภาวะนี	้ในการระงบัความรูส้กึแบบทัว่ไป

ในอนาคต

Timeline	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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  จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลทางออนไลน์ว่า							

มผีูเ้สยีชวีติหลงัใช้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	แมงลกัแคปซลู		

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 จึงได้

ออกมาย�า้อกีครัง้ถงึอนัตรายของผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร

ดังกล่าว

		 ก่อนหน้านี	้ช่วงเดือนตุลาคม	2559		ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือเวียนแจ้ง

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัให้ด�าเนนิการตรวจสอบ	

เฝ้าระวงั		การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแมงลกัแคปซลู	

หรือ	Mangluk	Power	Slim	เนือ่งจากตรวจสอบแล้ว

พบว่าเป็นอาหารปลอม	ทั้งปลอมเลขสารบบอาหาร

พาฝัน กิติเงิน *, อรัญญา เทพพิทักษ์ **

แมงลักแคปซูล (Mangluk Power Slim)

อันตรำยถึงชีวิต

*	 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
**	 กองส่งเสรมิงานคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านผลติภัณฑ์สขุภาพในส่วนภูมภิาค

และท้องถิ่น	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และปลอมช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต	 นอกจากนี้							

ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้พบยา		

แผนปัจจุบัน	 ไซบูทรามีน	 (sibutramine)	 อีกด้วย																								

โดยผลิตภัณฑ ์ดั งกล ่ าวฉลากระบุ เลขที่ 	 อย .																					

89-1-04151-1-0080	น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย	บรษิทั	

THE	RICH	POWER	NETWORK	จังหวัดสมุทรสาคร	

ซึง่เมือ่ด�าเนนิการตรวจสอบแล้วพบว่าผลติภณัฑ์ดงักล่าว

ไม่ได้ขออนญุาตผลติหรอืน�าเข้า	รวมทัง้เมือ่ตรวจสอบ

ข้อมูลผู้น�าเข้าและผู้จัดจ�าหน่ายตามท่ีระบุบนฉลาก

จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ก็ไม่พบข้อมูล	

การจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด
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และเมือ่ตรวจสอบทางส่ืออนิเทอร์เนต็	พบมกีารโฆษณา

โอ้อวดเกนิจรงิและมกีารขายผลติภณัฑ์ดงักล่าวอย่าง

แพร่หลาย	ในช่วงต้นเดอืนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	ส�านกังาน	

คณะกรรมการอาหารและยา	จงึได้มกีารประชาสมัพนัธ์

เตอืนประชาชนให้ระมดัระวงัอย่าซ้ือผลติภณัฑ์อาหาร

แมงลักแคปซูล	หรอื	Mangluk	Power	Slim	มาบรโิภค	

โดยเน้นย�า้ให้ทราบว่าผลติภณัฑ์ดังกล่าวตรวจพบสาร

ไซบูทรามีน	 ซึ่งไซบูทรามีนเป็นสารที่มีอันตรายต่อ											

ผูบ้ริโภค	 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	

โรคความดนัโลหติ	โรคหลอดเลอืดสมองตีบ	โรคตับ	โรคไต	

โรคต้อหิน	 หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร	 โดยจะมี

อาการข้างเคียง	คอื	ปากแห้ง	ปวดศรีษะ	นอนไม่หลบั	

ท้องผูก	ท�าให้เกดิความดนัโลหติสงู	หวัใจเต้นเรว็	อาจ

ถึงขั้นเสียชีวิตได้	 ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ปลอดภัย	 มีการปลอมเลขสารบบอาหาร	 และ

โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง	ผู้ใดผลิต	น�าเข้าเพื่อ

จ�าหน่าย	 หรือจ�าหน่าย	 ผลิตภัณฑ์อาหารแมงลัก

แคปซูล	 หรือ	 Mangluk	 Power	 Slim	 ซ่ึงจัดเป็น

อาหารไม่บริสุทธิ์น้ัน	 ถือว่ากระท�าการฝ่าฝืน	 มาตรา	

25(1)	 บทก�าหนดโทษตามมาตรา	 58	 แห่งพระราช

บัญญตัอิาหาร	พ.ศ.2522	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน

สองปี	หรอืปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั	

		 เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	 ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความร่วมมือจาก

พนักงานเจ้าหน้าท่ีในทุกพื้นท่ีด�าเนินการให้ความรู้

เกีย่วกบัอนัตรายของผลติภณัฑ์ดงักล่าวแก่ผูป้ระกอบ

การและผู้บริโภคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	ตรวจสอบ	เฝ้า

ระวังการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและหากพบให้

ด�าเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
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 	 ยากลุ่ม	dipeptidyl	peptidase	4	(DPP-4)	

inhibitors	เป็นยาลดระดับน�า้ตาลในเลอืด	ทีอ่อกฤทธิ์

โดยการยับยั้งเอนไซม์	dipeptidyl	peptidase	4	ซึ่ง

เอนไซม์ดงักล่าวท�าหน้าทีย่่อยสลายฮอร์โมนทีก่ระตุ้น

การหลั่งอินซูลินและยับยั้งการหลั่งกลูคากอน	 ได้แก	่

glucagon-l ike	 peptide	 1	 (GLP-1)	 และ																							

glucose-dependent	insulinotropic	polypeptide	

(GIP)	ดงันัน้การยบัย้ังเอนไซม์ดังกล่าว	จะท�าให้	GLP-1	

และ	GIP	 อยู่ในกระแสเลือดและออกฤทธิ์ได้นานขึ้น	

ส่งผลให้ระดับน�า้ตาลในเลอืดลดลง(1,	 2)	 ซึง่ยาในกลุม่	

DPP-4	 inhibitors	 มทีัง้ยาทีเ่ป็นยาเด่ียวและยาผสม	

อาการไม่พงึประสงค์ทีพ่บ	เช่น	ภาวะระดับน�า้ตาลในเลอืด

ต�า่	ปวดท้อง	 คลื่นไส้	 อาเจียน(3,	 4)	 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ประกอบของยาในกลุม่นีใ้นประเทศไทย	ได้แก่	alogliptin	

benzoate,	linagliptin,	saxagliptin	hydrochloride,	

sitagliptin	 phosphate	 และ	 vildagliptin	 มีทั้ง			

สถานะยาใหม่	(N)	และยาใหม่ที่ได้รับทะเบียนแบบมี

เงื่อนไข	(NC)	โดย	sitagliptin	phosphate	เป็นยา

ตัวแรกได้รับการอนุมัติทะเบียนในประเทศไทยเมื่อ						

ปี	พ.ศ.	2550(5,	6)	 

		 เมือ่วนัท่ี	5	เมษายน	พ.ศ.	2559		องค์การอาหารและยา	

ประเทศสหรัฐอเมรกิา	(U.S	FDA)	ได้ประกาศข่าวแจ้งเตอืน	

เกีย่วกบัความเสีย่งในการเกดิภาวะหัวใจล้มเหลวจากยา	

saxagliptin	 และ	 alogliptin	 ต่อมาในวันที่	 28	

สงิหาคม	พ.ศ.	2558	U.S	FDA	ได้แจ้งเตอืนเกีย่วกบัการเกิด

ความเสีย่งในการเจบ็ข้ออย่างรนุแรง	(severe	joint	pain)	

ท่ีอาจท�าให้เกิดการพกิารจากการใช้ยาในกลุม่	DPP-4	

inhibitors	 และก�าหนดให้มีการเพิ่มประเด็นการ							

แจ้งเตอืนเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าว	ในฉลากยา	DPP-4	

inhibitors	ทุกตัว(7,	8)	ในการนีส้�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ได้รวบรวมข้อมลูดงักล่าวและทีเ่กีย่วข้อง	

เสนอทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้องพจิารณา

ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	 ซ่ึง

หนึง่ในข้อมลูดงักล่าว	คอื	รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

ของยาในกลุม่	DPP-4	inhibitors	จงึเป็นทีม่าของการ

วิเคราะห์ข้อมูลฯ	ในครั้งนี้		

		 ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม	่					

พึงประสงค์จากการใช้ยาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	ซึ่งเป็น

ปีแรกที่มีการขึ้นทะเบียนยาในกลุ่มนี้	 จากฐานข้อมูล	

กำรเกดิเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกยำรกัษำโรคเบำหวำน
กลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors

ศรินยา หนูทิม, ชลธิชา สอนสุภาพ *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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Thai	Vigibase	 โดยคัดเลือกเฉพาะรายงานที่ระบุว่า	

ยาในกลุ่ม	DPP-4	inhibitors	เป็นยาทีส่งสัย	(suspected)	

พบว่า	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550	-	30	กนัยายน	พ.ศ.	2559	

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

(HPVC)	 ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยากลุ่ม	 DPP-4	 inhibitor	 รวม	 103	 ฉบับ												

มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด	128	รายการ	โดย

ตารางที่ 1 จ�านวนร้อยละลักษณะผู้ป่วยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม	DPP-4	

inhibitor	ที่ได้รับระหว่างปี	พ.ศ.	2551	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	

ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%) [n= 103]

เพศ

หญิง

ชาย

ไม่ระบุ

	 65	(63.1%)

	 35	(34.0%)

	 	 3	(	 2.9%)

อายุ (ปี)

มัธยฐาน

ต�่าสุด-สูงสุด

	 64.8

	 45-89

แหล่งที่ส่งรายงาน (แห่ง)

โรงพยาบาลภาครัฐ

โรงพยาบาลภาคเอกชน

ผู้ประกอบการ

	 40	(38.8%)

	 24	(23.3%)

	 39	(37.9%)

ประวัติแพ้ยา

ไม่มี

มี

ไม่ระบุ

	 73	(70.9%)	

	 14	(13.6%)

	 16	(15.5%)

รายงานฉบบัแรกได้รบัในปี	พ.ศ.	2551(9)		เป็นรายงาน

จากโรงพยาบาลภาครัฐและผู้ประกอบการในสัดส่วน

ที่ใกล้เคียงกัน	 (ร้อยละ	38.8	และ	37.9	ตามล�าดับ)		

ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	(ร้อยละ	63.1)	ค่ามัธยฐานของ

อาย	ุ64.8	ปี	และรายงานส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่ร้ายแรง	

(ร้อยละ	74.8)	มกีารประเมนิในระดบัอาจจะใช่	ร้อยละ	

42.7	และหายเป็นปกติร้อยละ	66.0	(ตารางที่	1)
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ลักษณะ (characteristics) จ�านวน (%) [n= 103]

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์

(seriousness of adverse drug reaction)

ไม่ร้ายแรง

ร้ายแรง	(serious)

	 •	 ต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิม่ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้	

	 •	 อันตรายถึงชีวิต	

	 •	 มีความส�าคัญทางคลินิก	

	 •	 เสียชีวิต

	 •	 ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

	 77	(74.8%)

	 22	(21.3%)

   12

    1

   4

   4

   0

	 	 4	(	 3.9%)

ผลลัพธ์ (outcome)

หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม/หายโดยยังมีร่องรอยเดิม	

อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย/ยังมีอาการอยู่

	 68	(66.0%)

	 13	(12.6%)

เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ไม่สามารถติดตามผลได้

ไม่ระบุ

	 	 4	(	 3.9%)

	 16	(15.5%)

			 	 2	(	 2.0%)

ระดับการประเมิน (causality assessment)a

ใช่แน่	(certain)

น่าจะใช่	(probable)	

อาจจะใช่	(possible)	

ไม่น่าใช่	(unlikely)	

ไม่สามารถแบ่งระดับ	(unclassified)	/ไม่ระบุ

	 	 2	(	 1.9%)

	 33	(32.0%)

	 44	(42.7%)

	 	 7	(	 6.9%)

	 17	(16.5%)

a	การประเมินต่อรายการแต่ละฉบับประเมินโดยผู้ส่งรายงาน

ตารางที่ 1 จ�านวนร้อยละลักษณะผู้ป่วยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม	 DPP-4	

inhibitor	ที่ได้รับระหว่างปี	พ.ศ.	2551	-	30	กันยายน	พ.ศ.	2559		(ต่อ)
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	 ยาในกลุ่ม	 DPP-4	 inhibitor	 ขึ้นทะเบียนใน

ประเทศไทยทัง้หมด	5	ชนดิ	แต่ได้รบัรายงานเพยีง	4	ชนดิ	

คอื	sitagliptin,	linagliptin,	saxagliptin	และ	vidagliptin	

ในรายงานท้ังหมดเป็น	sitagliptin	65	ฉบบั	(ร้อยละ	63.1)	

รองลงมาคอื	linagliptin	จ�านวน	21	ฉบบั	(ร้อยละ	20.4)	

และ	vidagliptin	จ�านวน	12	ฉบับ	(ร้อยละ	11.6%)	

และ	saxagliptin	จ�านวน	5	ฉบับ	(ร้อยละ	4.9)		

	 ในจ�านวนเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์นีไ้ม่พบภาวะ

หวัใจล้มเหลวและการเจบ็ข้ออย่างรนุแรง	ตามประเด็น

การแจ้งเตือน	ของ	U.S	FDA	ของยาในกลุ่ม	DPP-4	

inhibitor	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด											

3	อนัดบัแรก	คอื	nausea,	maculo-papular	rash	และ

ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนัของ	rash	และ	dizziness	ตามล�าดบั	

พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลต่อตับในกลุ ่ม								

DPP-4	inhibitor	ทุกชนิด	เช่น	hapatitis,	jaundice,	

hepatic	enzymes	increased,	encephalopathy,	

hepatic	 neoplasm	malignant,	 liver	 function	

tests	abnormal	และมกีารประเมนิในทกุระดบัยกเว้น

ระดบัการประเมนิ	certian	(ตารางที	่2)

ตารางที่ 2 	 รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม	 DPP-4	 inhibitor	 ที่ได้รับระหว่างปี	

พ.ศ.	2551	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	ตามระดับความสัมพันธ์

ชื่อยา

รายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์b

ใช่แน่นอน และ น่าจะใช่ 

(certain & probable)

อาจจะใช่ และ ไม่น่าใช่ 

(possible & unlikely)

ไม่สามารถแบ่งระดับ 

(unclassified) และไม่ระบุ

sitagliptin maculo-papular	rash	(4),	

rash(3),	oedema	leg(2),	

jaundice,	anorexia,	liver	

function	tests	abnormal,	

urticaria,	vomiting,	

nausea,	flatulence,	

eczema,	skin	peeling,	

itching,	mouth											

ulceration,	throat	sore,	

diarrhoea,	cholesterol	

serum	elevated,	

dizziness,	palpitation,	

enuresis,	oedema,	

ulcers	aphthousoral,	

fullness	of	chest,	

oedema	mouth

pruritus(3),	rash(3),	

nausea(2),	dizziness(2),	

faintness(2),	fatigue(2),	

vomiting(2),	hepatitis,	

mouth	irritation,	

rhabdomyolysis,	

bloating,	debility,	

urticaria,	peripheral	

neuritis,	paraesthesia,	

angioedema,

maculo-papular	rash,

oedema	eyelid,	

oedema	peripheral,	

abdominal	pain,	rash	

erythematous,	fix	

eruption,	itching

oedema(2),	hepatic	

neoplasm	malignant,	

renal	failure,	myocardial	

infarction,	death,									

pancreatitis,	fullness	

abdominal,	dizziness,	

lack	of	efficacy,	coughing,	

oedema	eyelid,											

rhabdomyolysis,	cerebral	

infraction,	stroke,	sepsis
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ตารางที่ 2 รายละเอียดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม	 DPP-4	 inhibitor	 ที่ได้รับระหว่าง										

ปี	พ.ศ.	2551	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2559	ตามระดับความสัมพันธ์	(ต่อ)

ชื่อยา

รายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์b

ใช่แน่นอน และ น่าจะใช่ 

(certain & probable)

อาจจะใช่ และ ไม่น่าใช่ 

(possible & unlikely)

ไม่สามารถแบ่งระดับ 

(unclassified) และไม่ระบุ

linagliptin dyspnoea,	fullness	of	

chest,	maculo-papu-

lar	rash,	angioedema,			

pruritus,	urticarial

nausea(2),	rash(2),	

jaundice,																			

encephalopathy,	

hepatic	enzymes	

increased,	sepsis,	

maculo-papular	rash,	

itching,	palpitation,	

vasculitis	allergic,	lips	

swelling	non-specific,	

angioedema,	headache,	

vomiting

hepatoma,	fall,												

hypoglycaemia,	rash,	

somnolence,	

vision	blurred,	

saxagliptin tinnitus cholelithiasis,	chest	

pain,	constipation,	

dizeness

vidagliptin enzyme	abnormality(2),	

tachycardia,													

pancreatitis,

dizziness	postural,	

palpitation,	oedema	

legs,	maculo-papular	

rash

vomiting(2),	hepatitis,	

dizziness,	nausea,		

dizziness,	black-out	

(not	amnesia),	mouth	

dry

b	รายงาน	1	ฉบับอาจมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า	1	รายการ	และมียาที่สงสัยมากกว่า	1	ชนิด
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แผนภาพ	แสดงจ�านวนรายงานที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบ่งตามอวัยวะ

 รายงานที่ได้รับส่วนใหญ่เป็น	 known	ADR(1,3,4)	 โดยเมื่อจ�าแนกตามระบบอวัยวะพบเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ที่พบส่วนใหญ่เป็นระบบ	 skin	 and	 appendages	 disorders	 (ร้อยละ	 20.9)	 และ	 body	 as	 a	

whole-general	disorders	และ	gastro-intestinal	system	disorders	(ร้อยละ	12.8)	ตามล�าดบั	ตามแผนภาพ

 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 	 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยากลุ่ม	 DPP-4	 inhibitor	 ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ร้ายแรงและ	

เป็นที่ทราบอยู่แล้ว	 (known	 ADR)	 เป็นระบบ	 skin	 and	appendages	disorders	อย่างไรกต็ามมรีายงาน																							

ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั	known	ADR	เกีย่วข้องกบัการท�างานของตบั	ดงันัน้	จงึควรจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องมกีารตดิตาม	

เฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิดเมือ่มกีารใช้ยากลุม่ดงักล่าวนี	้ส�าหรบัอาการเกีย่วกบัภาวะหวัใจล้มเหลวและ	การเจบ็ข้อ

อย่างรุนแรง	 ตามที่มีในประกาศแจ้งเตือนจาก	 U.S	 FDA	 นั้นยังไม่พบการรายงานในประเทศไทยทั้งนี้																	

อาจเน่ืองจากปัญหาในข้อจ�ากัดของระบบในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นแบบสมัครใจ																			

(spontaneous	report)
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