
£ ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ (TaWai for Health 
 Application): เครื่องมือและ ระบบการจัดการ
 ความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา

£ รายงานอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาประจ�าปี 
พ.ศ. 2560 จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง

 ความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase)

£ ทีมตระหนกัรู้สถานการณ์ (ภยั) ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ
 (Situation Awareness Team: SAT)

£ Zidovudine-induced anemia

£ รายงานการเกิด Drug Reaction with Eosinophilia 
and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome 
จากยา Phenytoin

£ ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ

£ ความเคลื่อนไหวเครือข่าย HPVC

กรณีศึกษาและสอบสวนโรค

บทความวิชาการและมาตรการจัดการความเสี่ยง
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บรรณาธกิารบรหิาร

วัตถุประสงค์

กองบรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการทรงคุณวุฒิ

	 เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์สุขภาพ	
โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพและ										
ข้อมลูใหม่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์	และสาธารณสขุ	
เพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป

ผูท้รงคณุวฒุด้ิานมาตรฐานผลติภณัฑ์ด้านสาธารณสขุ
 ประธานกองบรรณาธกิาร
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานความปลอดภยัและประสิทธผิลของผลติภณัฑ์
	 และการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัและประสิทธผิลของยาและการใช้ยา
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานยา
ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบาดวทิยาของวตัถุเสพตดิ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัของเครือ่งมอืแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัของอาหารและการบรโิภค
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัของเครือ่งส�าอางและวตัถอัุนตราย
ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคผลติภณัฑ์ด้านสาธารณสขุ

•	 ดร.	ภญ.	ธารกมล		 จันทร์ประภาพ	
•	 ภญ.	นุชนาฏ		 กิติวรนนท์	
•	 มล.	วรดนู		 ศรีรัตนสถาวร	
•	 นายวชิรวิทย์		 เจียมพิริยะ
•	 ภญ.	สุภาวดี		 ธีระวัฒน์สกุล		
•	 ดร.	ภก.	ชัชช์กุญช์		 เตชะกิตติโรจน์	
•	 ภญ.	รณิดา		 จิวารุ่งเรือง	
•	 ดร.	ภญ.	ชุติมา		 จามีกรกุล
•	 ภญ.	พาฝัน	 กิติเงิน		
•	 ภญ.	เสาวนีย์		 ใจภักดี	
•	 น.ส.	อรสุรางค์		 ธีระวัฒน์	
•	 ดร.	สายันต์		 รวดเร็ว
•	 ภญ.	พัทรียา		 โภคะกุล
•	 ภญ.	ศรินยา	 หนูทิม
•	 ภก.	วิทยา		 ประชาเฉลิม
•	 ภญ.	ชลธิชา		 สอนสุภาพ
•	 ภก.	ธวัชชัย		 นาคราชนิยม		
•	 ภญ.	พิมภรณ์		 สมกิตติธรรม	
•	 ภญ.	พรกนก	 จันทร์ข�า	

	 	 ไม่มีอะไรที่ท�ำไม่ได้	 หำกเรำตั้งใจจริงๆ	 หลำยท่ำนอำจเคยมี
ประสบกำรณ์ตรงต่อถ้อยควำมดังกล่ำว	 เหมือนพวกเรำทีมงำนจัดท�ำ
วำรสำรฯ	 ที่มีเป้ำหมำยผลิตงำนออกมำในเวลำไล่เลี่ยกับฉบับที่แล้ว
ภำยในระยะเวลำเพียงหนึ่งเดือน	และพิสูจน์ว่ำ	เรำท�ำได้!	
	 	 ใครๆ	กแ็นะน�ำว่ำหำกสำมำรถพฒันำเครือ่งมอืให้มีกำรรำยงำน
เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์สะดวกและง่ำยขึน้	ควรใช้	mobile	application	
เป็นอกีช่องทำงหนึง่	ดงันัน้	บทควำมเรือ่ง	TaWai	for	Health	อำจช่วย
ให้ท่ำนเหน็ควำมพยำยำมและพฒันำกำรในเรือ่งดงักล่ำวได้	ตำมมำ	ด้วย
เรื่องกำรท�ำงำนของ	 SAT	 หรือทีมตระหนักรู ้สถำนกำรณ์	 (ภัย)														
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 ที่พบว่ำบนควำมตั้งใจท�ำงำนภำยใต้ข้อจ�ำกัด
หลำยอย่ำง	 แต่เม่ือคนท�ำงำนรู ้ใจกันแล้ว	 ควำมช่วยเหลือและ														
ควำมเห็นใจกัน	จะท�ำให้งำนขับเคลื่อนไปได้	บทควำมว่ำด้วยทีม	SAT	
ของ	อย.	อ่ำนดูและให้ก�ำลังใจกันต่อไป
	 	 สิ่งท่ีถือเป็นเร่ืองส�ำคัญ	 เป็นผลผลิตหลักอย่ำงหนึ่งของศูนย	์							
เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	คือ	สรุปข้อมูลรำยงำน
อำกำรไม่พึงประสงค์ประจ�ำปี	 ที่มำจำกฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase								
ครัง้นีเ้ป็นข้อมลูประจ�ำปี	พ.ศ.2560	ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดฉบับ
เต็มได้เร็วๆนี้	บนเว็บไซต์	http://thaihpvc.fda.moph.go.th	และ
อีก	 2	 เรื่อง	 เป็นกรณีศึกษำท่ีเกิดขึ้นในโรงพยำบำล	 เก่ียวกับยำ												
Phenytoin	และอำกำร	DRESS	อกีเรือ่งหนึง่เกีย่วกบัยำ	Zidovudine	
และ	anemia	ปิดเล่มด้วยภำพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่ำนมำ
	 	 ขอบคณุผูอ่้ำนทุกท่ำนทีต่ดิตำมกนัมำตลอด	ตัง้แต่เปลีย่นภำพลกัษณ์	
รูปเล่ม	ก็ชวนติดตำม	ต่อไป	หำกเปลี่ยนบรรณำธิกำร	ทีมงำนกันบ้ำง			
ก็อย่ำลืมติดตำมกันต่อไปนะคะ...

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา	(ทุกท่าน)

บรรณาธิการบริหาร

กองแผนงานและวิชาการ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.	วมิล		 	 สวุรรณเกษาวงษ์
ภญ.	เยาวเรศ	 อปุมายนัต์	
ดร.	ภญ.	ออรศั		 คงพานิช			 เลขานุการกองบรรณาธกิาร																																											

ถ.	ติวานนท์	จ.นนทบุรี	11000	โทร.	0–2590–7288,	0-2590-7253
โทรสาร.	0–2590–7253,	0-25591-8457

พิมพ์ที่	ส�านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
http://thaipvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Journal/
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บทความวิชาการ

ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์1*, รุ่งนภา กงวงษ์2, ชวลิน อินทร์ทอง3

ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ (TaWai for Health Application):
เครื่องมือและระบบการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา

บทคัดย่อ บทน�า

1  ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
2  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี
3 ร้านยา อินทร์ทองเภสัช อ.เมือง จ.สงขลา

	 	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบ�ารุงและรักษาสุขภาพ	
ท้ังในรปูแบบของ	ยา	สมนุไพร	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	และเครือ่งส�าอาง	
ได้รบัความนยิมจากผูบ้ริโภคเพิม่มากข้ึนเรือ่ย 	ๆและสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ง่ายขึ้นผ่านหลายช่องทาง	อาทิ	ร้านค้าออนไลน์	สื่อโซเซียลมีเดีย	
การขายตรง	 ทั้งนี้เมื่อมีการใช้มากขึ้นหรือใช้เกินความจ�าเป็นย่อม											
มคีวามเสีย่งท่ีจะส่งผลเสียตามมามากมาย	เช่น	เสยีโอกาสในการได้รบั
การรกัษาทีเ่หมาะสม	 สญูเสยีเงนิเกนิความจ�าเป็น	 เกดิการแพ้	 และ
อาการไม่พึงประสงค์ต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้	 นอกจากนี	้							
ผลติภัณฑ์ดังกล่าวยงัมรีายงานการปลอมปนยาแผนปัจจบัุน	การปนเป้ือน
สารเคม	ีหรอืสิง่ต้องห้ามทีก่่อเกดิอนัตรายได้	บางชนดิมกีระบวนการผลิต
ที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ไม่มีที่มาที่ชัดเจน	หรือไม่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง	
ยิ่งจะท�าให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่ออันตรายที่รุนแรง	ดังที่มีข่าวการเสียชีวิต
หรือได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่เป็นประจ�า 1, 2 
	 	 จากฐานข้อมลู	Single	Window	ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์3 
พบรายงานปัญหาผลติภณัฑ์อนัตรายด้านยา	462	รายงาน	ด้านเคร่ืองส�าอาง	
397	รายงาน		(ข้อมูล	ณ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2561)	ในขณะที่ข้อมูล
ของศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านสขุภาพ	ส�านกังานคณะกรรมการ
องค์การอาหารและยา	(อย.)	ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานผลข้างเคยีง
จากยาแผนปัจจบัุนทีม่กีารใช้อยูใ่นสถานพยาบาล	แต่ข้อมลูผลกระทบ
จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพชนดิอืน่	ๆ 	มรีายงานอยูน้่อยมาก	ท�าให้ไม่มี
ข้อมลูยนืยนัถึงผลกระทบท่ีชัดเจนท่ีสามารถน�าไปด�าเนนิการทางด้าน
กฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ใน
ระดับประเทศ	
	 	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 เครือข่ายเภสัชกรงานคุ้มครอง					
ผู้บริโภคเขตบริการสุขภาพที่	 10	 ร่วมกับ	 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง										
และพฒันาระบบยา	(กพย.)	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	
และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 จึงได้พัฒนาระบบ												
การเฝ้าระวังภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบท่ีใช้ชื่อว่า	 TaWai	
for	Health	version	1.0		โดยระบบรายงานประกอบด้วย	3	หัวข้อ	
คอื	 1.ระบบเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์	2.	 ผลติภณัฑ์ต้องสงสัยและ							
ยาชุด	และ	3.	การโฆษณาเกินจริง		โดยให้ประชาชนร่วมเป็นผู้รายงาน
เข้าระบบ	 ปัญหาที่รายงานจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วจากเภสัชกร
ประจ�าอ�าเภอในเขตพื้นที่รายงานที่รับผิดชอบ	 และข้อมูลท้ังหมด								
จะถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูลและแสดงผลทั้งในรูปแบบสถิติและ
ระบาดวทิยา	เพือ่น�าเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	
สู่การแก้ปัญหาเชิงระบบและผลักดันเชิงนโยบายต่อไป	

  TaWai for Health	 	 เป็นเครื่องมือและระบบการจัดการ									
ความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและการโฆษณา	ทีด่�าเนนิการร่วมกนั
ระหว่างภาคส่วนประชาชนและหน่วยงานของรฐั	โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนสามารถรายงาน	ตรวจสอบ	และสบืค้นผลติภณัฑ์สขุภาพ
ทีก่่อให้เกดิอนัตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภค	และโฆษณาเกนิจรงิ	
โดยอาศัยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนเป็นผู้รายงาน	
พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูอาการไม่พงึประสงค์	ข้อมลูผลติภณัฑ์สขุภาพ
ที่ผิดกฎหมาย	 การโฆษณาเกินจริง	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถสืบค้นในรูปแบบเชิงสถิติและระบาดวิทยา			
เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและเป็นแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย											
ในการควบคมุดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพ	และพฒันาระบบเครอืข่ายเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยและส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ที่มีความรวดเร็ว			
ในการเข้าถงึ	บริหารจดัการได้ง่าย	และแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงท	ีซึง่ถือเป็น	
การสร้างกลไกใหม่ทางสงัคมทีจ่ะเตมิเตม็การท�างานของหน่วยงานภาครัฐ
ท้ังในส่วนของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
(Health	Product	Vigilance	Center:	HPVC)	ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	และ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปัจจุบนัได้มกีารใช้งานจรงิ
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่	 10	 และ	 12	 โดยหลังจากมีการใช้งาน
ระบบ	TaWai	for	Health	เป็นระยะเวลากว่า	1	ปี	มผีูใ้ช้งานมากกว่า	
1,200	ราย	และมีรายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกว่า	1,400	รายงาน	
ซึง่มทีัง้อาการไม่พงึประสงค์	ผลติภัณฑ์ทีต้่องสงสยั	และโฆษณาเกนิจรงิ	
ข้อมูลที่ผ่านการรายงานได้รับการยอมรับจากศูนย์	HPVC	ว่ามีระดับ
ความน่าเชือ่ถอืและน�าเข้ามาใช้ในการตดิตามเฝ้าระวงัปัญหาผลติภัณฑ์
สขุภาพได้	โดยเฉพาะข้อมลูผลติภณัฑ์สุขภาพทีไ่ม่ใช่ยา	ข้อมลูบางประเภท
ถูกน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชงิระบบ	เช่น	เรือ่งยาปนเป้ือนเสตียรอยด์	
ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน	 เป็นต้น	 และหลายพื้นที่น�าข้อมูลจากฐาน
ข้อมลูไปใช้แก้ปัญหารายบคุคลและเชงิระบบ	พร้อมทัง้สร้างเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงานส�าหรับใช้ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างมปีระสทิธภิาพ	
โดยระบบ	TaWai	for	Health	พร้อมทีจ่ะน�ามาพฒันาต่อยอดเป็นเครือ่งมือ
และกลไกหน่ึงของประเทศส�าหรบัจดัการปัญหาผลติภัณฑ์สขุภาพในอนาคต
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ผลการพัฒนาระบบ TaWai for Health version 1.0

	 	 เพื่อศึกษาแนวทางการน�าเทคโนโลยี	TaWai	for	Health	มาเป็นเครื่องมือและระบบการจัดการความปลอดภัย	ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และการโฆษณาในระดับพื้นที่	ซึ่งจะสามารถขยายผลน�าไปใช้งานในระดับประเทศ	เพื่อเสริมประสิทธิภาพของงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

	 การท�างานของระบบ	application	ส�าหรับติดตามและเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นดังนี้
 1)	ผู้รำยงำนปัญหำเข้ำสู่ระบบ	มีหน้าต่างให้รายงานผลิตภัณฑ์
สขุภาพในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ	ซึง่สามารถรายงานอาการไม่พงึประสงค์	
ผลิตภณัฑ์ทีต้่องสงสัย	โฆษณาเกนิจรงิ	แก้ไขข้อมลูส่วนตวั	และระบบ
บริหารจัดการข้อมูลของตนเอง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา

แนวทางการใช้งานระบบ TaWai for Health สรุปผลการด�าเนินงาน

  2)	ผูร้บัรำยงำนและจดักำรข้อมลูในระบบ	เป็นส่วนทีใ่ช้จดัการ
และตรวจสอบรายงาน	การโต้ตอบกับผูท้ีอ่ยูใ่นเครอืข่าย	การปรบัเปลีย่น
สถานะของรายงาน	โดยสามารถเรยีกดรูายงานเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นเครอืข่าย
ของตน	 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานของตนเองและเครือข่าย	 พร้อมท้ังใช้									
ฐานข้อมูลของรายงานแต่ละประเภทได้

รปูที ่1 ประเภทของรำยงำน	และหน้ำต่ำงในกำรจดักำรปัญหำต่ำงๆ

รูปที่ 2 ส่วนของกำรจัดกำรข้อมูล

รูปที่ 3 กำรท�ำงำนของ	TaWai	for	Health	ในกำรติดตำม		
และเฝ้ำระวังผลกระทบจำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ

  1  กำรรำยงำนปัญหำผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 ผู้ป้อนข้อมูล
ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย	 ซ่ึงร่วมกันสอดส่องปัญหาการใช้
ผลติภณัฑ์สขุภาพ	และป้อนข้อมลูเข้าระบบ	ข้อมลูจะได้รบัการปกปิด
เพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของผู้รายงาน
  2 กำรรบัรำยงำนและจดักำรข้อมลูในระบบ	เภสัชกรผู้ได้รบั
มอบหมายจะติดตามและตรวจสอบข้อมลูเพือ่ความถกูต้อง	ก่อนท่ีจะบรรจุ
เข้าสู่ระบบ	พร้อมทัง้แนะน�าให้ผูร้ายงาน	จดัการปัญหาทีพ่บเบือ้งต้น
ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์
  3  กำรเติมเต็มข้อมูล	หากเภสชักรท่ีตรวจสอบข้อมลูในระบบ
พบเจอปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์	 หรือแนวทางการจัดการปัญหา										
เชิงระบบ	 สามารถท่ีจะขอให้เภสัชกรในเครือข่าย	 เช่น	 ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั	ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์	เป็นต้น	ช่วยเตมิเตม็
ข้อมูลได้ผ่าน	Application	ที่พัฒนาขึ้น
  4  กำรขยำยผลข้อมลูไปสู่ผูร้บัผดิชอบ	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	
จะได้รบัข้อมลูในเชงิสถติแิละระบาดวทิยาของพืน้ท่ีทีต่นดแูล	 โดยไม่
สามารถทราบข้อมลูรายบคุคลได้เนือ่งจากข้อมลูผูป่้วยจะถกูปกปิดเป็น
ความลบั	การทราบข้อมูลในภาพรวมเพือ่น�าไปจัดการในเชงิระบบต่อไป
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	 1.	 สถติขิองผูล้งทะเบยีนใช้งำน
	 	 	 มีผู้ลงทะเบียนอยู่ในระบบเป็นจ�านวน	 1,201	 ราย	 โดย
กลุ่มผู้ใช้งานมีดังต่อไปนี้

 2.	 สถติิของรำยงำนทีถ่กูป้อนเข้ำสูร่ะบบ

  1)	อำกำรไม่พึงประสงค์	137	รำยงำน	โดยส่วนใหญ่

เกิดจากยาแผนปัจจุบัน	 นอกจากนั้นเกิดจาก	 สมุนไพร/											

ยาแผนโบราณ	 ผลิตภัณฑ์ปนเปื ้อนสเตียรอยด์	 ยาชุด	

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	และเครือ่งส�าอาง	ตามล�าดบั	ซึง่สถาน

พยาบาลและร้านช�า	จะเป็นแหล่งท่ีมาส่วนใหญ่ของผลติภัณฑ์

ที่ก่อให้เกิดอันตรายเหล่านี้

  2)	 ผลติภณัฑ์ท่ีต้องสงสยั	1,106	รำยงำน	โดยส่วนใหญ่

เป็นปัญหาจากยา	โดยเฉพาะการจ�าหน่ายยาอนัตรายในร้านช�า	

(เช่น	ยาแผนปัจจุบันกลุ่มแก้หวัดลดน�้ามูก	กลุ่ม	Antibiotic	

และกลุม่	NSAIDs)	นอกจากนีพ้บยาสมนุไพรปลอมปนเสตยีรอยด์	

และยาชุด	 รองลงมาเป็นผลติภณัฑ์อาหาร	 และเครือ่งส�าอาง	

(โดยส่วนใหญ่พบปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส�าอาง						

ทีไ่ม่ขึน้ทะเบยีน	รองลงมาคอืปัญหาอาหารและเครือ่งส�าอาง

ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง	 ถัดมาคือปัญหาทะเบียนอาหารและ

เครื่องส�าอางปลอม)

  3)	 โฆษณำเกินจริง	210	รำยงำน 

	 	 นอกจากน้ีทางทมีพฒันาระบบ	TaWai	for	Health	ได้มกีารหารอืกบัศนูย์	HPVC	เพือ่พฒันาแนวทางการจดัการปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพ

ในชุมชน	และน�าเสนอแนวทางการท�างานให้กับ	อย.	ในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	เพื่อให้	TaWai	for	Health	เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดการ

ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีศักยภาพ	 โดย	 TaWai	 for	 Health	 จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยรวบรวมปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								

ในชุมชน	และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ	HPVC	ในทุกวันที่	10	ของเดือน	เพื่อใช้จัดการปัญหาต่อไป

ผลการทดสอบใช้งานระบบ

รูปที่ 5 จ�ำนวนผู้ใช้งำนระบบทั้งหมดแบ่งตำมหมวดหมู่ต่ำงๆ

รปูที ่4 แนวทำงกำรใช้งำนระบบ	TaWai	for	Health	ร่วมกบั	อย.	ในกำรเป็นเครือ่งมอืตดิตำมผลติภณัฑ์สขุภำพทีม่ปัีญหำในชมุชน
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	 	 	 ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดระบบให้ประชาชนทั่วไป	หรือเครือข่าย	อื่นๆ	นอกเขตบริการสุขภาพที่	10	และ	12	ใช้งาน	เนื่องจากอยู่										

ในช่วงพัฒนาระบบให้พร้อมที่จะขยายไปใช้งานในทั่วประเทศต่อไป	แต่ทั้งนี้หากมีผู้ใดสนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว	และข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้จาก	Facebook	page:	ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ	หรือ	Line@	:	@tawai	(ตาไว	รู้ทันภัยสุขภาพ)

รูปที่ 6 Facebook	page:	ตำไวรู้ทันภัยสุขภำพ

สรุปผลการด�าเนินงาน
		 	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคใต้	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี	 (IRTC)	 และศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา	 (กพย.)	 ส�าหรับการสนับสนุนแหล่งทุนในการ

พัฒนาระบบและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้งาน	 และ	 บริษัท																

มีดี	 ดิจิทัล	 จ�ากัด	 ส�าหรับความช่วยเหลือในการพัฒนาและดูแล															

ระบบ	Application	TaWai	for	health	ส�าหรบัการใช้งานในปัจจบุนั
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  ระบบ TaWai for Health	 	 	มีจุดเด่นเนื่องจากถูกออกแบบ							

ให้จัดการปัญหาได้รวดเร็วและทันท่วงที	 มีความครบถ้วน	 กระชับ	

และเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานจรงิในพ้ืนท่ี	ความเข้มแขง็อกีประการ

คอืการได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาคส่วนประชาชน

และภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่พร้อมจะใช้ข้อมูลและระบบนี้ไป

ขยายผลต่อเมือ่มกีารพัฒนาระบบเสรจ็สิน้	 โดยเมือ่มกีารรายงานผ่าน

ระบบที่มีการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ	 big	 data	 เพื่อประมวลผลทั้ง							

เชิงสถิติและระบาดวิทยาและส่งต่อข้อมูลให้กับพื้นที่ผ่านการสืบค้น

จากฐานข้อมลูของระบบในการแก้ไขปัญหาทัง้ในส่วนผูไ้ด้รบัผลกระทบ

รายบุคคล	และการจดัการเชงิระบบ	ซึง่ถอืเป็นการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

และองค์ความรู้ด้านสขุภาพมาเป็นเครือ่งมอืใหม่ในการคุม้ครองผูบ้รโิภค	

เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถรายงานและเฝ้าระวัง

ปัญหาได้	 โดยในปัจจุบันมีการใช้งานระบบ	 Application	 นี้ใน												

เขตบริการสุขภาพที่	 10	 และ	 12	 เท่านั้น	 ทีมผู้พัฒนาก�าลังเร่ง												

สร้างระบบ	TaWai	for	Health	version	2	ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และตอบสนองการท�างานทีห่ลากหลายมากขึน้เพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้จริงในทกุพ้ืนที	่ทัง้น้ีเมือ่ระบบพฒันาจนเสรจ็สมบรูณ์คาดว่าระบบ	

TaWai	for	Health	จะพร้อมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรื่องปัญหา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศร่วมกับระบบเดิมของภาครัฐได้อย่าง										

มีประสิทธิภาพ	และสร้างกลไกใหม่ๆ	ในการคุ้มครองผู้บริโภค
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* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ภญ.เยาวเรศ อุปมายันต์

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (ภัย) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Situation Awareness Team: SAT)

รูปที่ 1 หลักกกำรด�ำเนินกำรของ	SAT

ที่มา:	ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค

รูปที่ 2 หน้ำที่ของ	SAT	อย.

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาใช้หลกัการขบัเคล่ือนงาน

โดยน�าข้อมลูปัญหาท่ีเกดิขึน้ในสถานการณ์มาเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนด

นโยบายเพ่ือน�าไปสูป่ฏบิตักิารให้ตรงเป้าหมาย	 โดยใช้กลไกหนึง่ของ									

การท�างานผ่านทีมตระหนักรู้สถานการณ์	 หรือ	 SAT	 ซึ่งท�าหน้าท่ี										

ในภาวะปกติ	 เช่น	 การติดตาม	 เฝ้าระวัง	 ประเมินสถานการณ์												

ความเสี่ยงต่าง	 ๆ	การจัดท�าสรุปรายงานเหตุการณ์ส�าคัญ	 เร่งด่วน							

การพิจารณาวิธีจัดการภัยเบื้องต้น	 การเสนอข้อพิจารณาตัดสินใจ									

และอืน่ๆ	ดงัแสดงในรูปที่	2

	 เนือ่งจากการด�าเนนิงาน	SAT	อย.	ยงัอยูใ่นระยะแรก	(1	ปี	2	เดอืน)	

ของการท�างาน	ดงัน้ัน	งานส่วนใหญ่จงึเป็นปฏบิตักิารของเจ้าหน้าทีภ่ายใน	

อย.	ซึง่ยังไม่ได้พัฒนาครอบคลมุทมี	SAT	ในส่วนภมิูภาค	แต่อย่างไรกต็าม	

ได้มกีารวางแผนดงักล่าวไว้ส�าหรับอนาคตในการท�างานร่วมกบั	 SAT	

ภมูภิาค	ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เป็นต้น

	 	 ในช่วงเวลาทีผ่่านมาน้ัน	ทมี	SAT	ได้พฒันาแนวทางและกรอบ

การท�างานไว้	โดยจะยกกรณเีหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ทีไ่ด้ใช้กรอบการด�าเนนิงาน

จ�าลองเหตุการณ์	กรณียำ	valsartan	จากแผนภูมิในหน้า	8

 

  ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (ภัย) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  	หรือเรียกสั้นๆ	ว่า	SAT	อย.	ถูกแต่งตั้งโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา	ในฐานะประธานคณะท�างานพฒันาระบบเฝ้าระวังผลติภณัฑ์สขุภาพ	เมือ่วนัที	่12	กรกฏาคม	พ.ศ.	2560	ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

จากทุกกองผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ยา	 อาหาร	 เครื่องส�าอาง	 เครื่องมือแพทย์	 วัตถุอันตราย	 และวัตถุเสพติด	 รวมทั้งกองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 กองแผนงานและวิชาการ	 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ								

ท้องถ่ิน	ส�านักด่านอาหารและยา	และศนูย์จดัการเรือ่งร้องเรยีนและปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ	ในฐานะผู้แทน

กองๆ	ละ	1	ท่านมหีน้าท่ีรบัผดิชอบ	ทัง้น้ี	การบรหิารจัดการสามารถแบ่งเป็น	2	สถานการณ์	ได้แก่	1)	ในภาวะปกติ	และ	2)	ในภาวะฉุกเฉนิ
  ความหมายและการด�าเนินกิจกรรมของ	 SAT	 (Situation	

Awareness	Team)	อาจมคีวามแตกต่างในแต่ละองค์กรซึง่มบีรบิทงาน

และความรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกัน	 แต่โดยวัตถุประสงค์หลักนั้น										

เพ่ือให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่ปกติที่เกิดขึ้น	 วิเคราะห์														

และประเมนิดวู่าสถานการณ์นัน้สมควรจะด�าเนนิการจดัการความไม่ปกติ

หรือความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือภาวะปกติอย่างไร									

เพื่อเสนอผู้บริหารตัดสินใจในนโยบายต่อไปดังแสดงในรูปที่	1

SAT
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การรบัข่าวสาร

แผนภมู ิการด�าเนินการกรณ ีValsartan

สารสนเทศ
เสนอผูบ้รหิาร
(บันทึกข้อความ

อีเมล โทรศพัท์ ไลน์)

มาตรการ
(กฎหมาย สือ่สาร)

SAT (การประชุม)

ท�าอย่างไรกบัข้อมลู

ข่าว CNN :  Common heart drug recalled
in 22 countries for possible cancer link, 6 July 2018

1)	 ข่าวประชาสัมพันธ์	อย.	เรื่อง	อย.	เรียกเก็บคืนยาวาลซาร์แทน	(Valsartan)
	 หลังพบสารก่อ	มะเร็งใน	วัตถุดิบวันที่	14	กรกฎาคม	2561	เผยแพร่แก่	ประชาชน
2)	 จดหมายข่าว	HPVC	Safety	News,	16	ก.ค.	2561	เร่ือง	การจัดการ	ความเส่ียง
	 กรณีพบสารปนเป้ือน	N-nitrosodimethylamine	ในวตัถุดบิที่ใช้ผลิตยา	valsartan	
	 เผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์
3)	 แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน	โดยเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาและ	รองเลขาธกิาร	

คณะกรรมการอาหารและยา	เรือ่ง	แนวทางปฏบัิต	ิส�าหรบัประชาชน	กรณเีรยีกเกบ็คืน	
“ยาวาลซาร์แทน	(Valsartan)”	หลังพบสารก่อมะเรง็ในวตัถดิุบ,	16	ก.ค.	2561	

เจ้าหน้าที่	HPVC	และในฐานะ	SAT	ตรวจพบข้อมูล
ดังกล่าว,	7	ก.ค.	2561					

เกณฑ์	พิจารณาเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย
ส่งผลกระทบในวงกว้าง	การประเมินข้อมูลเบื้องต้น
และเสนอผู้บริหารทราบภายใน	24	ชั่วโมง

	 	 	 การเฝ้าระวงัข้อมูลประจ�าวนั	SAT	มกีารตดิตามจากช่องทางต่างๆ	เช่น	สือ่ต่างประเทศ	หน่วยงานก�ากบัดแูลผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย

ของประเทศต่างๆ	การรับข้อมูลจากเครือข่าย	เช่น	โรงพยาบาล	บุคลากรการแพทย์	นอกจากนี้กองต่างๆ	(ในฐานะ	SAT)	มีการส่งผ่านข้อมูล

เพือ่ให้ทีมรบัทราบ	และหากผูรั้บผดิชอบการติดตามข้อมลูประจ�าวนั	ต้องการข้อมลู	และรายละเอยีดเพิม่เตมิจากกองทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ข่าวนัน้	

ทีม	SAT	จากกองดังกล่าว	จะรับผิดชอบหาข้อมูลเพิ่มเติม	เพื่อให้การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด	และรายงาน

เสนอผู้บริหารทราบทุกวัน	พร้อมข้อเสนอตัดสินใจและสั่งการ

	 	 	 ทีม	SAT	อย.	มีกลไกท�างาน	โดยใช้การประชุม	และการสื่อสารผ่าน	line	group	ชื่อ	SAT	FDA	ทั้งนี้	สิ่งที่เป็นความคาดหวังจากการ

ท�างานของ	 SAT	 คือ	 การรับรู้ปัญหาได้เร็ว	 การค้นหาสาเหตุการป้องกันปัญหา	 และตอบสนองโดยเร็ว	 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา											

ช่องทางสื่อสารเตือนภัย	หรือ	Safety	Alert!	คาดว่าภายในเดือนธันวาคม	2561	การปรับปรุงจะเสร็จสมบูรณ์	และหวังว่า	จะเป็นแหล่งข้อมูล

เตือนภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รวดเร็ว	ทันเหตุการณ์มากที่สุด

	 	 	 ส�าหรับท่านที่ประสงค์แจ้งข้อมูลให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง	เช่น

   £	หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา	แจ้งได้ที่ เบอร์	1556	หรือ	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
   £	หากเป็นเรื่องเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
	 	 	 สามารถรายงานไปได้ที่

	 	 	 แม้การท�างานของ	SAT	อย.นั้น	 เพิ่งเริ่มต้นแต่ความตั้งใจของทุกคนท�าให้เรื่องยากๆ	ดูเป็นเรื่องสนุกสนาน	และ	 เป็นบทเรียนใหม่															

ที่ต้องศึกษาทุกวัน	....หากไม่เริ่มต้นก้าวแรก	เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร

 http://thaihpvc.moph.go.th และ       e-mail: adr@fda.moph.go.th

1	 เจ้าหน้าที่	HPVC	ได้สรุปข้อมูลส�าคัญและตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
เสนอผู้บริหารอนุมัติการเผยแพร่สรุปข่าวที่น่าสนใจ
ทาง	Internet	ประจ�าวันที่	9	ก.ค.	2561	บนเว็บไซต์
ที่	http://thaihpvc.fda.moph.go.th	และข้อเสนอมอบ
ส�านักยาด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
2		ส�านักยาได้ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียด
พร้อมด�าเนินการเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว
และเสนอผู้บริหารอนุมัติมาตรการ

3	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ได้มีค�าสั่ง
ลงวันที่	12	ก.ค.	2561	มาตรการให้เรียกเก็บยาคืน
4	 มาตรการสื่อสาร	ได้แก่	
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	 	 ในระหว่างเดือนมกราคม	 -	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย																		

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยระบบรายงาน											

ด้วยความสมัครใจ	 (Spontaneous	 Reporting	 System)	 จากโรงพยาบาล/สถานบริการ

สาธารณสุขระดับต่างๆ	 ทั่วประเทศและผู้ประกอบการ	 ที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ประเมินผล								

ได้ทั้งสิ้น	รวม	45,275	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	14	มิถุนายน	2561)

	 	 อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 โดยเป็นผู้ป่วย													

ที่มีช่วงอายุ	 19-60	ปีมากที่สุด	 จ�านวน	 22,415	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 49.54)	 รองลงมาคือช่วงอายุ										

60	ปีขึ้นไป	จ�านวน	10,828	ฉบับ	(ร้อยละ	23.92)	เมื่อจ�าแนกตามความร้ายแรงของเหตุการณ์	

(seriousness)	พบว่าเป็นรายงานประเภทไม่ร้ายแรง	(non-serious)	มจี�านวนทัง้สิน้	33,429	ฉบบั	

(ร้อยละ	 73.84)	 ประเภทร้ายแรง	 (serious)	 มีจ�านวนท้ังสิ้น	 8,239	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 18.20)													

ในจ�านวนนีพ้บอาการไม่พงึประสงค์ท่ีท�าให้ผูป่้วยต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล	หรอืท�าให้

เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น	 (initial/prolonged	 hospitalization)	 มากที่สุด															

จ�านวน	6,658	ฉบับ	(รอ้ยละ	14.71)	โดยผลลัพธ์	(outcome)	ของการเกดิอาการไม่พึงประสงค์

ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	 27,744	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 61.28)	 อย่างไรก็ตาม									

พบรายงาน	73	ฉบับ	 (ร้อยละ	0.16)	ที่มีผลลัพธ์ท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์	

(รายละเอยีดตามตารางท่ี	1	และ	2)

	 	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจ�านวน	 45,275	 ฉบับ	 มีจ�านวนยาที่สงสัย													

(suspected	 drug)	 54,060	 รายการ	 (รายงาน	 1	 ฉบับมียาท่ีสงสัยได้มากกว่า	 1	 รายการ)												

รายการยาทีไ่ด้รบัรายงานอาการไม่พงึประสงค์มากท่ีสดุ	25	ล�าดบัแรก	(แสดงในรปูท่ี	1)	โดยยาที่พบ

รายงานมากที่สุด	คือยา	ceftriaxone	รองลงมาคือ	ibuprofen	และ	amlodipine	ตามล�าดับ

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตารางที่ 1 จ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่ได้รับ	ในปี	พ.ศ.	2560	(จ�ำแนกตำมช่วงอำยุและเพศ)

กลุ่มอายุ/เพศ
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ ไม่ระบุเพศ

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

Neonate	(แรกเกิด	-	1	เดือน) 315 1.87 264 0.94 7 1.96 586 1.29

Infant	(มำกกว่ำ	1	-	12	เดือน) 54 0.32 87 0.31 - - 141 0.31

Child	(13	เดือน	-	12	ปี) 1,555 9.23 1,368 4.87 12 3.36 2,935 6.48

Adolescent	(มำกกว่ำ	12	เดือน	-	18	ปี) 525 3.12 825 2.94 - - 1,350 2.98

Adult	(19	-	60	ปี) 7,999 47.45 14,376 51.22 40 11.21 22,415 49.51

Elderly	(61	ปีขึ้นไป) 4,226 25.08 6,580 23.45 22 6.16 10,828 23.92

ไม่ระบุ 2,179 12.93 4,565 16.27 276 77.31 7,020 15.51

ผลรวมทั้งหมด 16,853 100.00 28,065 100.00 357 100.00 45,275 100.00

บทความวิชาการ

ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม *

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจ�าปี พ.ศ. 2560
จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase)
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รายการยา

จำนวนรายงาน (ฉบับ)
0

OMEPRAZOLE
CEETAZIDIME

NAPROXEN
METRONIDAZOLE

TOLPERISONE
MEROPENEM

CEFAZOLIN
CEETRIAXONE SODIUM

SIMVASTATIN
ALLOPURINOL

TRAMADOL
IOPROMIDE

PARACETAMOL
DICLOXACILLIN

CIPROFLOXACIN
COTRIMOXAZOLE

AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID
PHENYTOIN

DICLOFENAC
CLINDAMYCIN
AMOXYCILLIN

ENALAPRIL
AMLODIPINE

CEFTRIAXONE
IBUPPROFEN

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่ไดรับรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์	ปี	พ.ศ.2560

รูปที่ 1 รำยกำรยำที่ได้รับรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด	25	ล�ำดับแรก

ข้อมูลทั่วไป (N=45,275) จ�านวน ร้อยละ

เพศ
	 หญิง
	 ชำย
	 ไม่ระบุ

28,065
16,853
357

61.99
37.22
0.79

ควำมร้ำยแรง	(seriousness)
	 ไม่ร้ำยแรง
	 ร้ำยแรง
	 	 เสียชีวิต
	 	 อันตรายถึงชีวิต
	 	 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
	 	 ความพิการ
	 	 เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่ก�าเนิดของทารก
	 	 มีความส�าคัญทางคลินิก
	 	 ไม่ระบุ
 ไม่ระบุควำมร้ำยแรง

33,429
8,239

141
483

6,658
26
2

797
132

3,607

73.84
18.20

0.31
1.07

14.71
0.06

<0.01
1.76
0.29

7.97

ผลลัพธ์	(outcome)
	 หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
	 หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม
	 อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย
	 ยังมีอำกำรอยู่
	 เสียชีวิต
	 	 เนื่องจากอาการอันไม่พึงประสงค์
	 	 เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
	 	 เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 ไม่สำมำรถติดตำมผลได้

27,744
2,617
3,964
7,766
221

73
56
92

2,963

61.28
5.78
8.76
17.15
0.48

0.16
0.12
0.20

6.54
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	 	 เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่พบอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด	คือ	กลุ่มยา	general	antiinfectives	

for	systemic	use	มีจ�านวน	21,097	รายการ	(ร้อยละ	39.03)	รองลงมาคือกลุ่มยา	musculo-skeletal	system	มีจ�านวน	8,951	รายการ	

(ร้อยละ	16.56)	และกลุ่มยา	cardiovascular	system	มีจ�านวน	6,251	รายการ	(ร้อยละ	11.56)	และส�าหรับกลุ่มยาอื่นๆ	พบการรายงาน

ค่อนข้างน้อย	(แสดงในรูปที่	2)

	 	 ในจ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 45,275	 ฉบับ	 จ�าแนกอาการไม่พึงประสงค์ตามระบบอวัยวะของรายงานได	้												

รวมทัง้สิน้	62,024	รายงาน	(รายงาน	1	ฉบบั	เกดิอาการไม่พงึประสงค์ได้มากกว่า	1	ระบบ)	พบว่า	ระบบอวยัวะของร่างกายท่ีเกิดอาการไม่พงึประสงค์

มากที่สุด	 คือ	 ระบบผิวหนัง	 (skin	 and	 appendages	 disorder)	 จ�านวนถึง	 29,792	 รายการ	 (ร้อยละ	 48.03)	 รองลงมาคือ	 ระบบทั่วไป												

ของร่างกาย	(body	as	a	whole	general	disorder)	จ�านวน	8,347	รายการ	(ร้อยละ	13.46)	ระบบ	metabolic	and	nutritional	disorder	

จ�านวน	3,990	รายการ	(ร้อยละ	6.43)	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	(cardiovascular	disorder)	3,513	รายการ	(ร้อยละ	5.66)	ตามล�าดับ	

ส่วนระบบอื่นๆ	ของร่างกายมีค่อนข้างน้อย	(รายละเอียดตามตารางที่	3)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

ANTIPARASITIC PRODUCTS

DERMATOLOGICALS

TRADITIONAL + HERBAL & COMPLEMENTARY MEDICINE

SENSORY ORGANS

SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX...

GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS

ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

VARIOUS

RESPIRATORY SYSTEM

ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

CARDIOVASCULAR SYSTEM

MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

GENERAL ANTINFECTIVES, SYSTEMIC

ช�่อกลุ�มผลิตภัณฑ�

จำนวนรายงาน (ฉบับ)

รูปที่ 2 จ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่ได้รับในปี	พ.ศ.	2560	จ�ำแนกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 3  จ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรำยงำนในปี	พ.ศ.	2560	จ�ำแนกตำมระบบอวัยวะต่ำงๆ	ของร่ำงกำย		
    (รายงาน	1	ฉบับ	เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า	1	ระบบ)

ระบบอวัยวะของร่างกาย รายการ ร้อยละ

SKIN	AND	APPENDAGES	DISORDERS 29,792 48.03

BODY	AS	A	WHOLE	-	GENERAL	DISORDERS 8,347 13.46

METABOLIC	AND	NUTRITIONAL	DISORDERS 3,990 6.43

CARDIOVASCULAR	DISORDERS,	GENERAL 3,513 5.66

RESPIRATORY	SYSTEM	DISORDERS 2,679 4.32

GASTRO-INTESTINAL	SYSTEM	DISORDERS 2,335 3.76

URINARY	SYSTEM	DISORDERS 2,220 3.58
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	 	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับในช่วงปี	 พ.ศ.	 2560	 พบว่า									
ยา	ceftriaxone	มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุด	และผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ระบบผิวหนัง	ซึ่งข้อมูล			
ที่ศูนย์ฯ	 ได้รับที่ผ่านมานั้นจะถูกน�าไปวิเคราะห์ใช้ในการก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การออกจดหมายแจ้งเตือน
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์	 (HPVC	 Safety	 News)	 การเพิ่มข้อความค�าเตือนและข้อควรระวังบนฉลาก															
และเอกสารก�ากบัยาเกีย่วกบัความไม่ปลอดภยัจากการใช้ยา	การแก้ไขทะเบยีนต�ารบัยา	ไปจนถงึการเพกิถอนทะเบยีนต�ารบันา	อย่างไรกต็าม
รายงานส่วนใหญ่เป็นการรายงานแบบสมัครใจซึ่งรายงานท่ีได้รับต�่ากว่าความเป็นจริง	 ดังนั้น	 ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา								
จะเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และข้อมูล											
ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาไปยังศูนย์ส่วนกลาง	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการความเสี่ยงด้านยาในระดับประเทศต่อไป

ระบบอวัยวะของร่างกาย

ผลรวมทั้งหมด

รายการ

62,024

ร้อยละ

100.00

AUTONOMIC	NERVOUS	SYSTEM	DISORDERS 2,078 3.35

CENTRAL	&	PERIPHERAL	NERVOUS	SYST.	DISORDERS 1,510 2.43

HEART	RATE	AND	RHYTHM	DISORDERS 719 1.16

LIVER	AND	BILIARY	SYSTEM	DISORDERS 657 1.06

PLATELET,	BLEEDING	AND	CLOTTING	DISORDERS 542 0.87

MUSCULO-SKELETAL	SYSTEM	DISORDERS 523 0.84

VASCULAR	(EXTRACARDIAC)	DISORDERS 521 0.84

VISION	DISORDERS 480 0.77

PSYCHIATRIC	DISORDERS 420 0.68

RESISTANCE	MECHANISM	DISORDERS 376 0.61

RED	BLOOD	CELL	DISORDERS 361 0.58

APPLICATION	SITE	DISORDERS 241 0.39

WHITE	BLOOD	CELL	DISORDERS 237 0.38

SECONDARY	TERMS 107 0.17

ENDOCRINE	DISORDERS 82 0.13

REPRODUCTIVE	DISORDERS,	FEMALE 73 0.12

NEOPLASMS 62 0.10

COLLAGEN	DISORDERS 50 0.08

MYO-,	ENDO-,	PERICARDIAL	&	VALVE	DISORDERS 29 0.05

REPRODUCTIVE	DISORDERS,	MALE 25 0.04

HEARING	AND	VESTIBULAR	DISORDERS 14 0.02

POISON	SPECIFIC	TERMS 13 0.02

SPECIAL	SENSES	OTHER,	DISORDERS 11 0.02

FOETAL	DISORDERS 9 0.01

NEONATAL	AND	INFANCY	DISORDERS 8 0.01

สรุป

เอกสารอ้างอิง
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(Thai	Vigibase)
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  Zidovudine (AZT) เป็นยา Antiretroviral agent ในกลุ่ม           

Nucleoside Analog Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) 

โดยตัวมนัเองจะไม่มฤีทธิ	์แต่เมือ่เข้าสูร่่างกายแล้วจะถกูเปลีย่นให้อยูใ่นรปู	

Triphosphate	โดยอาศยัเอนไซม์	Kinase	ในเซลล์	ซึง่	AZT	triphosphate	

จะออกฤทธิย์บัยัง้การท�างานของ	Reverse	transcriptase	ซึง่เป็นเอนไซม์

ที่มีหน้าที่ช่วยสร้าง	 DNA	 จาก	 RNA	 ของ	 Retrovirus	 ได้อย่างค่อนข้าง

เฉพาะเจาะจง	 นอกจากนี้แล้ว	 AZT	 triphosphate	 ซึ่งมีสูตรโครงสร้าง

คล้ายคลึงกับ	 Thymidine	 บางส่วนจะถูกน�าเข้าไปในสายของ	 DNA													

ของเชื้อแทน	 Thymidine	 เป็นผลให้การสร้าง	 DNA	 ของเช้ือหยุดชะงัก	

ท�าให้ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมของ	Retrovirus	เพ่ือเพิม่จ�านวน	

ในเซลล์เจ้าบ้านถูกยับยั้ง	จึงไม่สามารถเพิ่มจ�านวนได้

	 	 เภสัชจลนศาสตร ์ยานี้จะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได ้ด	ี																			

ถกูเปลีย่นแปลงทีต่บัและขบัออกทางปัสสาวะในรูป	 Glucoronide	 conju-

gate	AZT	ในรูป	Triphosphase	จะมค่ีาครึง่ชวีติในเลอืดประมาณ	1	ชัว่โมง

	 	 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย	 ได้แก่	 กดไขกระดูก	macrocytic	

anemia	หรือเม็ดเลือดขาวต�่า	(neutropenia)	คลื่นไส้อาเจียน	ปวดศีรษะ	

นอนไม่หลับ	 อ่อนเพลีย	 เล็บสีคล�้าขึ้น	 Lactic	 acidosis/severe																				

hepatomegaly	with	hepatic	steatosis	(พบน้อยมากแต่อนัตรายถึงชีวิต)	

Hyperlipidemia	 Insulin	 resistance/เบาหวาน	 Lipoatrophy	 และ	

Myopathy

  AZT เป็นยาท่ีจดัอยู่ใน Category : C ประโยชน์ในทางการแพทย์	

AZT	ถือเป็นยาที่แนะน�าให้ใช้ในผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์มากที่สุด	ซึ่งจากการ

ศึกษาต่าง	 ๆ	 พบว่ามีประสิทธิภาพดีท่ีสุดสามารถลดการถ่ายทอดเชื้อ											

จากแม่สู่ลูกได้ถึง	70%	และไม่เกิดผลที่เป็น	Toxicity	ต่อทารกในครรภ์

	 	 การดื้อยา	ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับยา	AZT	ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ	

อาจท�าให้เชือ้	HIV	เกดิการดือ้ยาขึน้ได้	ทัง้นี	้เป็นผลเนือ่งมาจากการกลายพันธ์ุ	

(Mutation)	ของเอนไซม์	Reverse	transcriptase	ปัจจุบันนิยมใช้	AZT	

ร่วมกับยาอืน่ๆ	เป็นแบบ	double	หรอื	triple	combination	ในการรกัษา

โรคเอดส์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการดื้อยาของเชื้อ

	 	 7	วนัก่อนมาโรงพยาบาล		มอีาการปวดศรีษะเป็นๆ	หายๆ	

เหนือ่ย	เพลยี	อาเจียนทุกคร้ังท่ีทานอาหาร	ทานอาหารได้น้อยลง	

ชาตามปลายมือ	 จึงมาโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม									

พ.ศ.	2561	แพทย์วนิจิฉยัว่าผูป่้วยเป็น	megaloblastic	anemia

	 	 2	เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยได้รบัการเปลีย่นสตูรยา

ต้านไวรัสจาก	GPO-virS30®	(ประกอบ	ด้วยยา	stavudine:	d4T	

30	mg,	lamivudine:	3TC	150	mg	และ	nevirapine:	NVP	

200	mg)	รบัประทานครัง้ละ	1	เมด็	ทุก	12	ช่ัวโมง	เป็น	GPO-virZ250®

ภญ.จารี  ลิ้มพันธ์*

Zidovudine-induced anemia

บทน�า[1]

* โรงพยาบาลวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Zidovudine (AZT)

รายงานผู้ป่วย

อาการส�าคัญ (chief complaint)

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

ผู้ป่วยหญิงไทย	คู่	อายุ	45	ปี

น�้าหนัก	50	กิโลกรัม

กรณีศึกษาและสอบสวนโรค
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(ประกอบด้วยยา	zidovudine;	AZT	250	mg,	lamivudine;	3TC	150	mg	

และ	nevirapine:	NVP	200	mg)	รบัประทานครัง้ละ	1	เมด็	ทกุ	12	ชัว่โมง

	 	 7	 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการปวดศีรษะ	 เป็นๆหายๆ	

เหนื่อย	 เพลีย	 อาเจียนทุกคร้ังที่ทานอาหารทานอาหารได้น้อยลง									

ชาตามปลายมือ

	 	 ต้นเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 2561	 มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล							

ผลการตรวจร่างกาย	พบว่า	 ผู้ป่วยมีลักษณะหายใจล�าบาก	 และซีด	

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	complete	blood	count	 (CBC)	

พบว่า	hemoglobin	(Hb)	มค่ีาต�า่กว่าปกติ	และ	Mean	Corpuscular	

Volume	 (MCV)	 มีค่าสูงกว่าปกติ	 แพทย์วินิจฉัยเป็น	Macrocytic	

anemia	ทมีสหสาขาวชิาชพีร่วมกนัประเมนิและสงสยั	AZT	induced	

anemia

	 	 HIV	 (ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2559)	 และ	 Asthma	 (ไม่ทราบวันที	่													

เริ่มวินิจฉัย)

	 	 เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2559	ผู้ป่วยเริ่มรับยาต้านไวรัส	ใช้ยา

ต้านไวรัสสตูร	GPO-vir	S30®	รับประทานคร้ังละ	1	เมด็	ทกุ	12	ชัว่โมง

	 	 เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2559	เปลีย่นสตูรยาเป็น	tenofovir	(TDF),		

efavirenz	(EFV)	และ	lamivudine	(3TC)	อาจเนื่องมาจากต้องการ

หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงในระยะยาวของ	stavudine	(d4T)		

	 	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2560	 กลับมาใช้ยาต้านไวรัสสูตรเดิม									

คอื	GPO-vir	S30®	รบัประทานครัง้ละ	1	เมด็	ทกุ	12	ชัว่โมง		เนือ่งจาก

ผู้ป่วยมีผื่นหลังกินยาได้	5	วัน

	 	 ต้นเดือนเมษายน	พ.ศ.	2561	แพทย์พิจารณาเปลี่ยนสูตรยา

เป็น	Teevir®	(ประกอบด้วยยา	TDF	300	mg,	emtricitabine;	FTC	

200	mg	และ	EFV	600	mg)		รบัประทานคร้ังละ	1	เมด็	ทกุ	24	ช่ัวโมง	

เนื่องจากเป็นสูตรที่ได้ผลในการควบคุมไวรัสได้ดีมีผลข้างเคียงน้อย

และใช้วันละครั้ง	 หลังรับประทานยาต้านไวรัสสูตรใหม่	 ได้	 8	 วัน									

	 	 แพ้ยา	EFV	ผื่นคันแดง	Erythematous	rash	ขึ้นทั้งตัว

	 	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ดังนี้

	 	 	 	 							ปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่

 £ vital	sign:	T	=	37.8	๐C,	PR	=	90	bpm,	RR	=	24	bpm,		

	 	 BP	=	130/80	mmHg,	DTX		=	109	mg%,		E4V5M6

 £ general	appearance:	look	dyspnea							

 £ HEENT:	look	pale

 £ heart:	normal

 £ lung:	clear

 £ abdominal:	normal

 £ extremities:	normal

	 	 AZT-induced	megaloblastic	anemia

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ประวัติการแพ้ยา

ประวัติทางสังคม/ประวัติส่วนตัว

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การวินิจฉัย (diagnosis)

ประวัติการใช้ยา

พบว่ามีผื่นคันแดง	Erythematous	rash	ขึ้นทั้งตัว	หายใจไม่สะดวก	

จากการประเมนิโดยเภสชักรพบว่า	น่าจะเป็น	adverse	drug	reaction	

(ADR)	ที่เกิดจากยา	EFV	แพทย์จึงพิจารณากลับมาใช้ยาสูตรเดิม	คือ	

GPO-vir	S30®	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมง

	 	 ปลายเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2561	(2	เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล)	

เปลีย่นสตูรยาอกีครัง้เป็น	GPO-vir	Z250®	รบัประทานครัง้ละ	1	เม็ด	

ทุก	12	ชั่วโมง

Lab Normal กพ. 61 กค. 61

Hematocrit	(Hct) 37-54	(%) 35 16

Hemoglobin	(Hb) 11.5-17.0	
(g/dl)

11.1 6.2

Mean	Corpuscular
Volume	(MCV)

80-100
(fl)

115.0 115.0
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  หยุดยาทีค่าดว่าเป็นสาเหตขุอง megaloblastic anemia คอื AZT			เปลีย่นสตูรยาต้านไวรสัเป็น	TDF	300	mg	รบัประทานครัง้ละ						

1	เม็ด	ทุก	24	ชั่วโมง,	3TC	150	mg	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมง	และNVP	200	mg	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมง	

	 	 ให้เลือด	packed	red	cell	รวมทั้งหมด	3	unit	ร่วมกับ	folic	acid	5	mg	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหาร	และ	

ferrous	fumarate	200	mg	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร

	 	 ภาวะ	megaloblastic	anemia[2]	เกิดได้จากหลายสาเหตุ	ได้แก่	vitamin	B12	deficiency,	folate	deficiency	หรือจากการได้รับยา

บางชนิด	เช่น	hydroxyurea,	zidovudine,	cytarabine,	methotrexate,	azathioprine,	6-mercaptopurine,	และcladribine	เป็นต้น								

ซึง่จากประวติัของผูป่้วย	ไม่ปรากฎผลการตรวจผลทางห้องปฏิบัตกิารของ	vitamin	B12	และ	folate	level	ท�าให้ไม่สามารถประเมินสาเหตท่ีุแท้

จริงของภาวะ	megaloblastic	anemia	ในผูป่้วยรายนีไ้ด้	แต่จากประวตัขิองผูป่้วยพบว่า	หลงัจากมกีารเปลีย่นสตูรยาต้านไวรสัเป็น	GPO-vir	Z250®        

เมือ่ต้นเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2561	หลงัรบัประทานยาได้ประมาณ	2	เดอืน		ผู้ป่วยเริม่มีอาการปวดศรีษะเป็นๆหายๆ	เหนือ่ย	เพลยี	อาเจยีนทกุครัง้	

ทีท่านอาหาร	ทานอาหารได้น้อยลง	ชาตามปลายมอื		ต่อมาต้นเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2561	จึงมาพบแพทย์และเข้ารบัการรักษาตวัในโรงพยาบาล	ได้รบั

การวินจิฉยัว่ามภีาวะ	megaloblastic	anemia	ร่วมกบัยาต้านไวรสัท่ีผูป่้วยรบัประทานปัจจุบัน	คอื	GPO-vir	Z250®	ประกอบด้วยยา	AZT,	3TC	และ	

NVP	จากข้อมลูการเกดิ	ADR	ของยา	AZT	เช่น	กดไขกระดูก	macrocytic	anemia	หรอืเมด็เลอืดขาวต�า่	neutropenia,	Lactic	acidosis/severe	

hepatomegaly	with	hepatic	steatosis	(พบน้อยมากแต่อนัตราย

ถึงชีวิต),	 Hyperlipidemia,	 Insulin	 resistance/	 เบาหวาน,												

Lipoatrophy,	Myopathy		เป็นต้น	ข้อมลูการเกิด	ADR	ของยา	3TC	

พบว่าเป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยมาก	 ส่วนข้อมูลการเกิด	 ADR										

ของยา	NVP	เช่น		ผ่ืน,	บางรายรุนแรงถงึ	Stevens-Johnson	syndrome,	

ตบัอกัเสบ	เป็นต้น	โดยผูป่้วยรายน้ีเกดิภาวะ	megaloblastic	anemia	

ซึง่เป็น	ADR	ทีพ่บได้มากของยา	AZT	ข้อมลูอบุตักิารณ์การเกดิ	ADR	

คือ	Bone	marrow	suppression	ของยา	AZT		พบว่า	เกิดภาวะ

โลหติจาง	1.1-4.0%	โดยเกณฑ์การวนิจิฉยั	คอืค่า	Hb	น้อยกว่า	7-8	g/dL	

อาการและอาการแสดงเกิดหลังใช้ยา	 2-3	 สัปดาห์แรก	 จนถึง										

หลายเดือนแรก[3]	 ซึ่งผู ้ป ่วยรายน้ีเกิดภาวะ	 megaloblastic														

ภาวะ	 megaloblastic	 anemia	 ในผู้ป่วยรายนี้	 คือ	 ยา	 AZT																	

อีกทั้งจากประวัติของผู้ป่วยรายนี้ไม่พบปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจเป็นสาเหตุ

ท�าให้ผูป่้วยเกดิ	Anemia	ได้	เช่น	Chronic	blood	loss	(GI	bleeding),	

เมด็เลอืดแดงถกูท�าลายมากเกนิไป	เป็นต้น	ดงันัน้จากข้อมลูอบุตักิารณ์

การเกิด	 ADR	 ของยา	 AZT	 และระยะเวลาท่ีเริ่มการแสดงอาการ										

ในผู้ป่วยรายนี้	(ประมาณ	2	เดือน)	มีความสัมพันธ์กับยา	AZT	และ

ไม่พบสาเหตอุืน่ๆ	จงึสามารถสรปุได้ว่าผูป่้วยรายนีม้ภีาวะ	megaloblastic	

anemia	ทีเ่กดิจาก	ADR	ของ	AZT	หรอื	AZT-induced	megaloblastic	

anemia		เมือ่ประเมนิตาม	Naranjo’s	algorithm	พบว่าได้	6	คะแนน	

อยู่ในระดับน่าจะใช่	 (Probable)	 จึงออกบัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย			

พร้อมท้ังแนะน�าเก่ียวกับ	 ADR	 ของยา	 AZT	 ท่ีเกิดขึ้น	 นอกจากนี้										

ได้ลงประวัติ	AZT	induced	megaloblastic	anemia	ระดับ	Sig	2	

ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล	 และได้ส่งรายงาน											

ไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การรักษาในครั้งนี้

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

วันที่ 0 วันที่ 63

5 เดือนก�อน
มาโรงพยาบาล

Hb 11.1 g/dl
Hct 35 %
MCV 115.0 fl

เร�่มใช�ยา
GPO-virZ 250

มีอาการปวดศีรษะ เหนื่อย เพลีย
อาเจ�ยน ทานอาหารได�น�อยลง
ชาตามปลายมือ

Hb 6.2 g/dl
Hct 16 %
MCV 115.0 fl

7 วันก�อน
มาโรงพยาบาล

วันที่ 70

เข�ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล

แผนภูมิที่ 1 ควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำและกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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	 	 AZT-induced	anemia	เป็น	ADR	ที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้ยา	

AZT	 แม้ว่า	 Thailand	 National	 Guidelines	 on	 HIV/AIDS										

Treatment	and	Prevention	2017[3]	ซึง่เป็นแนวทางเวชฯ	ส�าหรบั

โรค	 HIV	 ฉบับล่าสุดของประเทศไทย	 จะไม่ได้แนะน�าให้ใช้	 AZT									

เป็นยาทางเลอืกแรก	แต่ยงัคงมผีูป่้วยรายเก่าบางส่วนทีย่งัคงใช้สูตรยา

ต้านไวรสัทีม่	ีAZT	เป็นส่วนประกอบอยู	่ดังน้ันควรตรวจติดตาม	CBC	

ในผู้ที่ใช้ยา	 AZT	 อย่างน้อยทุก	 3-6	 เดือน	 หรือเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วย										

มีภาวะซีด	เช่น	มีอาการเหนื่อย	อ่อนเพลีย	เป็นต้น	แม้ว่าจะยังไม่ถึง

ก�าหนดตรวจ	เนื่องจาก	ADR	ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้น	ภายหลังใช้ยา	

2-3	 สัปดาห์แรกจนถึงหลายเดือนแรก	 และหากพบว่าผู้ป่วยมีภาวะ	

AZT-induced	 anemia	 ควรเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเป็นสูตรอ่ืนๆ	

ที่ไม่มีส่วนประกอบของ	AZT	โดยให้เปลี่ยนจาก	AZT	เป็นยาในกลุ่ม	

NRTI	 ชนิดอื่น	 เช่น	 d4T	 หรือ	 TDF	 แทน	ทั้งนี้เภสัชกรควรเข้ามา											

มบีทบาทกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการประเมินภาวะ	anemia	ทีเ่กดิ

ในผู้ป่วยที่ใช้ยา	AZT	ว่า	ADR	ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับยาที่ผู้ป่วย

ได้รับหรือไม่	 เพื่อช่วยให้ทีมสหสาขาวิชาชีพวางแผนการจัดการ									

และการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ประเมิน Naranjo’s algorithm

ค�าถาม

รวม

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ คะแนน

6

1.		 เคยมีสรุปหรือรายงานการปฏิกิริยานี้มาแล้วหรือไม่ +1 0 0 1

2.			 อาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับยาที่คิดว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ +2 -1 0 2

3.	 	 อาการไม่พึงประสงค์นี้ดีขึ้นเมื่อหยุดยาดังกล่าว	หรือเมื่อให้ยาต้านที่จ�าเพาะเจาะ
(specific	antagonist)	หรือไม่

+1 0 0 0

4.			 อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเริ่มให้ยาใหม่หรือไม่ +2 -1 0 0

5.			ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้สามารถเกดิจากสาเหตอุืน่	(นอกเหนอืจากยา)	ของผูป่้วยได้หรอืไม่ -1 +2 0 2

6.			ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก	เมื่อให้ยาหลอกหรือไม่ -1 +1 0 0

7.			 สามารถตรวจวดัปรมิาณยาได้ในเลอืด	(หรอืของเหลวอืน่)	ในปรมิาณความเข้มข้น
ที่เป็นพิษหรือไม่

+1 0 0 0

8.			ปฏกิริยิารนุแรงเกดิขึน้	เมือ่เพิม่ขนาดยาหรอืลดความรนุแรงลงเมือ่ลดขนาดยาหรอืไม่ 1 0 0 0

9.			 ผูป่้วยเคยมีปฏกิิริยาเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกันนีม้าก่อน	ในการได้รบัยาครัง้ก่อนๆ	หรอืไม่ +1 0 0 0

10.	 อาการไม่พึงประสงค์นี้	 ได้รับการยืนยันโดยหลักฐานท่ีเป็นรูปธรรม	 (objective	
evidence)	หรือไม่

+1 0 0 1
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Drug-induced megaloblastic anemia

	 จากกรณศีกึษาข้องต้น	นอกจาก	zidovudine	แล้ว	ยงัมยีาอกีหลายชนิดทีม่กีารศกึษาพบว่าสามารถท�าให้เกิด	megaloblastic	
anemia	ได้เช่นเดยีวกนั	ซึง่สามารถแบ่งประเภทของ	Drug-induced	megaloblastic	anemia	ได้เป็น	(1)	ยาทีเ่ปลีย่นแปลงกระบวนการ	
purine	metabolism	 (2)	 ยาที่รบกวนการดูดซึมของ	 folic	 acid	 (3)	 ยาที่รบกวนการสังเคราะห์	 pyrimidine	 (4)	 ยาที่มี	 folate				
analogue	activity	และ	(5)	ยาที่ส่งผลให้ระดับ	vitamin	B12	ลดลง	ซึ่งมีตัวอย่างยา	ดังนี้

	 ข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(Thai	Vigibase)	ได้รับรายงานการเกิด	megaloblastic	anemia	/	macrocytic	
anemia	 จ�านวน	 72	 รายงาน	 เรียงล�าดับช่ือยาที่ได้รับรายงาน	 5	 ล�าดับแรกคือ	 zidovudine,	 sulfamethoxazole+trimethoprim,	 pyrimethamine,																	
chloroquine	และ	isoniazid

	 (ที่มา:	 Qahtani	 SA.	 Drug-induced	megaloblastic,	 aplastic,	 and	 hemolytic	 anemias:	 current	 concepts	 of	 pathophysiology	 and															
treatment.	Int	J	Clin	Exp	Med	2018;11(6):5501-12)

เปลี่ยนแปลงกระบวนกำร

purine	metabolism

Mycophenolate

mofetil

Azathioprine	

Methotrexate	

Allopurinol	

Pentostatin

Fludarabine

Cladribine

Mercaptopurine

Thioguanine

ลดกำรดูดซึม	folic	acid

Erythromycin

Aminosalicylic	acid

Nitrofurantoin	

Chloramphenicol

Ampicillin

Cotrimoxazole

Tetracyclines

Estrogens

Glutethimide

Aminopterin

Phenobarbital	

Phenytoin

Primaquine

Artemether	 lumefan-
trine

Chloroquine	Quinine

รบกวนกำรสังเครำะห์

pyrimidine

Teriflunomide	

Leflunomide	

Cytosine	arabinoside

Methotrexate	

Gemcitabine	

Capecitabine	

Hydroxyurea	

Fluorouracil	

Mercaptopurine	

Trimethoprim	Nitrous	

oxide	Leflunomide

มี	folate	analogue 

activity

Trimethoprim

Pyrimethamine

Raltitrexed

Pemetrexed	Proguanil

Methotrexate

ลดกำรดูดซึม	Vit	B12

Isoniazid	Cycloserine

Aminosalicylic	acid	

Metformin	Neomycin

Colchicine	

H2-receptor	antagonists	

Proton-pump	inhibitors

ท�ำลำย	Vit	B12

Nitric	oxide

เพิ่มกำรขับ	Vit	B12

Sodium	nitroprusside

(1) (2) (3) (4) (5)



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN18

* โรงพยาบาลวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทน�า
  Phenytoin			เป็นยากันชักที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการชักแบบเฉพาะส่วน
และการชักท่ีกระแสไฟฟ้ากระจายทั่วทั้งสมอง	 ยานี้ออกฤทธิ์ควบคุมการต่ืนตัวของเซลล์															
ประสาทและยับย้ังการกระจายของจุดก�าเนิดชัก	 โดยขัดขวางการผ่านเข้าออกของประจุ
โซเดยีม	และแคลเซียมทีเ่ยือ่บเุซลล์ประสาทและควบคมุระบบการส่งข้อมลูในเซลล์ประสาท												
(second	messenger	system)	ได้แก่	calmodulin	และ	cyclic	nucleotide	ตัวยาออกฤทธิท์ี่
สมองส่วนหน้า	(cerebral	cortex)	เป็นหลัก	ยามีผลข้างเคียงหลายอย่าง	เช่น	เวียนศีรษะ	
มองเห็นภาพซ้อน	คลื่นไส้	อาเจียน	เหงือกบวม	ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง	พิษต่อตับ
ตับอ่อนอักเสบ	และความผิดปกติต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด[1]

  Drug	hypersensitivity เป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยา	ที่ไม่ได้เกิดจากการออกฤทธิ์
ทางเภลัชวิทยา	จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้	มีอาการแสดงและกลไกในการเกิดพยาธิสภาพได้หลากหลาย
ทัง้ทีเ่กิดจากการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัทีไ่วเกนิ	เรยีกว่า	การแพ้ยา	(drug	allergy)	และทีไ่ม่ได้เกดิจากปฏกิริยิา
ทางภูมิคุ้มกันที่ไวเกิน	ซึ่งจะเรียกว่า	non-allergic	reaction	หรือ	pseudoallergy[2]	

  Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome	หมายถึง	กลุ่มอาการไม่พึงประสงค์							
จากการใช้ยาที่มีอาการรุนแรงและเป็นปฏิกิริยาแบบ	idiosyncrasy	
	 	 การวินิจฉัยกลุ่มอาการ	 DRESS	 ในปัจจุบัน	 ไม่มีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานทีแ่น่นอน	แต่โดยทัว่ไปอาศยัเกณฑ์	3	 ข้อ	 (Bocquet																		
diagnosis	criteria)	ดังนี้
	 	 1)	 อาการแสดงทางผวิหนงั	ผืน่ทีพ่บในภาวะนีมี้หลายแบบ	
ส่วนใหญ่เป็นผื่นแดงราบ	(macule/	patch)	หรือนูน	(papule/	
plaque)	แต่อาจพบตุ่มน�้า	หรือเป็นตุ่มหนองได้
	 	 2)	 Complete	blood	count	พบ	eosinophil	>	1,500	
cells/mm3	หรือพบ	atypical	lymphocyte
	 	 3)	 มีอาการตามระบบต่างๆ	อย่างน้อย	1	อาการ	ได้แก่
	 	 	 3.1)	 Lymphadenopathy	:	ต่อมน�้าเหลืองโต	โดย
มีขนาดมากกว่า	2	cm
	 	 	 3.2)		 Hepatitis	:	โดยพบ	transaminase	>	2	เท่า
	 	 	 3.3)		 Interstitial	nephropathy
	 	 	 3.4)		 Interstitial	lung	disease
	 	 	 3.5)	 Myocardial	involvement	(Carditis)
	 	 	 หรือในกรณีที่มีประวัติการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง									
ต่อการเกิด	 DHS/DRESS	 แม้พบเกณฑ์การวินิจฉัยเพียงข้อ	 1									
และข้อ	3	ก็สมควรหยุดยาและให้การรักษา[3]

	 	 	 มีการประมาณอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการ	 DRESS									
อยู่ระหว่าง	 1:1,000	 -	 1:10,000	 ของผู้ที่ได้รับยา	 ผู้ป่วยมักมี
ประวตักิารได้รบัยาเป็นครัง้แรกอาการจะปรากฏภายหลงัการได้
รับยาเป็นเวลาตั้งแต่	1-8	สัปดาห์[3]

	 	 ยาที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิด	DRESS	syndrome	ที่พบได้
บ่อยทีส่ดุ	ได้แก่	ยากนัชกักลุม่	aromatic	และยากลุม่	sulfonamides[3] 
ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่ามีกลไกการเกิดดังต่อไปนี้[4]

	 	 1)	 Genetic	deficiency	of	detoxifying	enzymes	 เช่น	
epoxide	hydroxylase	enzyme	ทีช่่วยลดความเป็นพษิของ	metabolites	
จาก	aromatic	amine	anticonvulsants	
	 	 2)	 Genetic	associations	between	human	leukocyte	
antigen	(HLA)	เช่น	phenytoin	associated	HLA-B*13:01	and	
B*51:01	induced	DRESS	syndrome	in	Han	Chinese	population[5]

	 	 3)	 Virus-drug	interaction;	sequential	reactivation	of	
herpesvirus	family	เช่น	HHV-6,	HHV-7,	EBV,	CMV
	 	 การแพ้ยาแบบ	 DRESS	 มักวินิจฉัยได้ล่าช้า	 เนื่องจากผื่น												
ในระยะแรกไม่จ�าเพาะ	แต่พบความผดิปกตขิองอวยัวะภายในอย่างมาก	
มักมีระยะเวลาด�าเนินโรคที่ค ่อนข้างนาน	 มีอัตราการเสียชีวิต									
ระดับปานกลาง	 (10%)	ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะตับวายและไตวาย[2]	

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาถูกต้อง	 อาการจะดีขึ้น	 บางรายอาจมีอาการ
กลับเป็นซ�้าได้อีก	ใน	3-4	สัปดาห์	แต่อาการมักน้อยกว่าครั้งแรก[3]

DRESS syndrome

 ภญ.จารี  ลิ้มพันธ์*

กรณีศึกษาและสอบสวนโรค

รายงานการเกิด Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic 
Symptoms (DRESS) Syndrome จากยา Phenytoin
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	 ผู้ป่วยหญิงไทย	 คู่	 อายุ	 50	 ปี	 น�้าหนัก	 65	

กิโลกรัม	ส่วนสูง	159	เซนติเมตร	อาชีพท�านา

	 รับส่งต่อ	 จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง	 ด้วยอาการไข้	 และ										

มีผื่นตามตัว

	 7	วันก่อน	มไีข้	ผืน่คนัตามร่างกายใช้ยา	paracetamol	(500)	2	tab	

เวลามีไข้	ปวดศีรษะ	

	 3	 วันก่อน	 ยังมีไข้สูง	 ผื่นมากขึ้น	 จึงเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยใน										

ที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

	 เมื่อประมาณ	1	เดือนก่อน	ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการ

ผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง	 และเริ่มใช้ยา	 phenytoin	

(100)	3xhs	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 3	 วันก่อน	 เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน	 ที่โรงพยาบาลชุมชน	

แห่งหนึ่ง	วินิจฉัยว่าเป็น	hepatitis,	fever	with	rash	แพทย์สั่งหยุด

ใช้ยา	 phenytoin	 และเริ่มการรักษาด้วยยา	 oseltamivir	 (75)										

1x2	po	pc,	roxithromycin	(150)	1x2	po	ac,	ceftazidime	2	g	

IV	q	8	hr	และ	doxycycline	(100)	1x2	po	pc

รายงานผู้ป่วย

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

ประวัติการใช้ยา

อาการส�าคัญ

แผนภูมิที่ 1 ควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

1 เดือนก�อน 7 วันก�อน วันที่ 1 : รับ Refer Dx. + Tx. allergy วันที่ 6 Tx. allergy

ประมาณ 3 สัปดาห�

3 วันก�อน Admit รพ.แห�งหนึ่ง

ไข�+ผื่น ไม�ดีข�้น ไข�+ผื่น ดีข�้น

เร�่มมีไข� ผื่นคันตามร�างกาย
ไม�ไปรักษาที่ไหน

ใช�ยา phenytoin (100) 3xhs ไข�สูง ผื่นมากข�้น

หยุดยา phenytoin

PE : V/S แรกรับ : BT = 37.9 ๐C
 GE : looked illness
 Skin : generalized MP rash involve mucosa
 HEENT : conjunctivtis, swelling mucosa mount, lip

Eosinophil (cell/mm3)        306
SGOT (AST) (U/L)        1.738
SGPT (ALT) (U/L)        1.301

Eosinophil (cell/mm3)        260
SGOT (AST) (U/L)        1.422
SGPT (ALT) (U/L)          886

AST (U/L)     118
ALT (U/L)     338

1	เดือนก่อน รพ.ศูนย์แห่งหนึ่ง phenytoin	(100)	3xhs

7	วันก่อน ใช้ยาด้วยตนเอง paracetamol	(500)	2	tab	prn

3	วันก่อน

รพ.ชุมชนแห่งหนึ่ง

หยุดยา	phenytoin	

เริ่ม	oseltamivir	(75)	1x2	po	pc,	roxithromycin	(150)	1x2	po	ac

2	วันก่อน เริ่ม	ceftazidime	2	g	IV	q	8	hr,	doxycycline	(100)	1x2	po	pc

วันที่ใช้ยา สถานที่รับยา/ใช้ยา รายการยาและวิธีใช้ยา
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ผู้ป่วยปฏิเสธการแพ้ยา

ผู้ป่วยปฏิเสธการสูบบุหรี่	การดื่มสุรา

และการใช้ยาสมุนไพร

 V/S	แรกรับ	:	BT	=	37.9	°C

 GE	:	looked	illness

 Skin	:	generalized	MP	rash	involve	mucosa

 HEENT	:	conjunctivitis,	swelling	mucosa	mount,	lip

V/S	ขณะนอนรพ.	:

Parameter วันที่	1 วันที่	2 วันที่	3 วันที่	4 วันที่	5

	Body	temp	(°C) 38.2á 38.4á 37.2 36.9 36.9

CBC	:

Parameters Normal วันที่	1 วันที่	4

WBC	(cell/mm3) 5,000-10,000 5,100 6,500

Eosinophil	(%) 0-6 6 4

LFT	:

Parameters Normal 1	วันก่อนส่งต่อ วันที่	1 วันที่	4 วันที่	6

Total	protein	(g/dl) 6.6-8.7 5.22â 4.9â 5.0â 5.4â

Albumin	(g/dl) 3.5-5.2 2.75â 2.6â 2.3â 2.4â

Globulin	(g/dl) 2.7-3.5 2.5â 2.3â 2.7 3.0

Total	bilirubin	(mg/dl) 0-1.2 3.30á	icteric	1+ 3.1á 4.9á 4.3á

Direct	bilirubin	(mg/dl) 0.0-0.3 2.53 2.8á 4.4á 3.1á

Indirect	bilirubin	(mg/dl) - 0.77 0.3 0.5 1.2

SGOT	(AST)	(U/L) Female	=	0-32 1,738á 1,422á 375á 118á

SGPT	(ALT)	(U/L) Female	=	0-33 1,301á 886á 575á 338á

Alkaline	phosphase	(U/L) Female	=	35-104 367á 304á 475á 553á

	 	 ผูป่้วยรายนีม้ปีระวตัใิช้ยาทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิ	DRESS	

คือ	phenytoin	มีอาการทางผิวหนัง	(MP	rash)	ไม่พบความผิดปกติ

ของ	CBC	(Absolute	eosinophil	count=WBC*	Eosinophils/100	

เท่ากบั	306	cell/mm3)	แต่พบภาวะ	Hepatitis	(AST,	ALT	>	2	เท่า	

คือ	วันที่	2/7/61	AST	=	1738	U/L,	ALT	=	1301	U/L)

	 	 1)	 หยุดยาที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ	คือ	phenytoin

	 	 2)	 รักษาตามอาการ	และรักษาแบบประคับประคอง		 	

	 	 	 2.1)	 Paracetamol	(500)	2	tab	prn

	 	 	 2.2)		 Antihistamine	คือ	CPM	10	mg	IV	q	6	hr

	 	 3)	 Systemic	corticosteroids	therapy	คอื	dexamethasone	

8	 mg	 IV	 stat	 ต่อมาให้เป็น	 prednisone	 1	 mg/kg/day																

(Prednisolone	5	mg	4x3pc)

	 จากประวตัขิองผูป่้วยรายน้ีจะเห็นได้ว่าการได้รบัยา	 phenytoin												

มีความสัมพันธ์กับการเกิด	 DRESS	 syndrome	 คือ	 อาการไข้และ							

ผื่นเกิดหลังจากได้ยาที่สงสัย	3	สัปดาห์	(ภายใน	1-8	สัปดาห์)[3]

ประวัติการแพ้ยา การวินิจฉัย Dx : Allergy

การรักษาในครั้งนี้

การประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์ 
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

û

û
ประวัติทางสังคม/ประวัติส่วนตัว

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
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	 	 ผู้ป่วยรายน้ีเกิด	 DRESS	 syndrome	 จากยา	 phenytoin									

ซึ่งเป็นยากันชักกลุ่ม	 aromatic	 พบว่า	 มีกลไกการเกิดที่สัมพันธ	์									

กับความผิดปกติของการก�าจัดยา	 โดยยากันชักที่มี	 aromatic	 ring	

อยู่ในโครงสร้างยา	โดยปกติจะแปรสภาพผ่าน	cytochrome	P450	

(CYP450)	 เกิดเป็น	 arene	 oxide	 ที่เป็นสารพิษ	 ต่อร่างกาย	 แต่	

arene	 oxide	 นี้จะถูกก�าจัดด้วยเอนไซม์	 epoxide	 hydroxylase	

หรือ	glutathione	transferase	ทั้งนี้	การเกิดความผิดปกติของยีน

ที่สร้างเอนไซม์ดังกล่าวท�าให้เกิดการสะสมของ	arene	oxide	และ									

มีผลท�าให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติตามมา

	 	 ผูร้ายงานได้ท�าการประเมนิความสมัพนัธ์ของการเกดิ	DRESS	

syndrome	 จากยา	 phenytoin	 โดยใช้	 Naranjo’s	 algorithm										

ผลการประเมิน	 ได้คะแนน	 +7	 อยู่ในระดับ	 น่าจะใช่	 (probable)			

และได้ส่งรายงานไปยงัศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	

พร้อมได้ออกบัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย

	 	 DRESS	syndrome	เป็นอาการไม่พงึประสงค์จากยาทีรุ่นแรง	

ส่งผลถึงชีวติได้	ดงันัน้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	ควรตระหนกั

ถึงการเกดิอาการไม่พึงประสงค์นี	้หากพบการใช้ยาท่ีมคีวามเส่ียง	ควร

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยก่อนเริ่มใช้ยา	 เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 และในกรณี

เกดิเหตกุารณ์ข้ึนแล้วควรให้ข้อมลูชือ่ยาทีแ่พ้	กลุม่ยาทีต้่องหลกีเลีย่ง

กับผู้ป่วยและผู้ดูแล	 แนะน�าการพกบัตรแพ้ยาเพื่อแจ้งแพทย์ทราบ	

บนัทกึข้อมลูในเวชระเบยีน	หรอืระบบยาของโรงพยาบาลเพ่ือป้องกนั

การได้รบัยาทีแ่พ้หรอืกลุม่ยาทีม่คีวามเสีย่งซ�า้	ซึง่ในกรณนีีผู้้ป่วยแพ้ยา	

phenytoin	ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งยากันชกักลุม่	aromatic	ทกุชนดิ	

ได้แก่	 phenobarbital,	 carbamazepine,	 lamotrigine	 ส่วนยา						

กนัชักท่ีสามารถเลอืกใช้ได้	ได้แก่	vaproic	acid,	gabapentin	เป็นต้น	

รวมถึงควรให้ค�าปรึกษาแก่ครอบครัวเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงการแพ้ยา

ในลกัษณะเดยีวกันใน	first	degree	relatives	ให้ระมดัระวงัการใช้ยา

ในกลุ ่มท่ีผู ้ป่วยแพ้	 เน่ืองจาก	 ความสามารถในการ	 detoxify																

ยาเกี่ยวข้องกับภาวะทางพันธุกรรม[3]

การประเมิน Naranjo’s algorithm

ค�าถาม

ยาที่สงสัย :  Phenytain กับอาการไม่พึงประสงค์ : DRESS syndrome (fever + MP rash + hepatitis)

ข้อ

รวม

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ Phenytoin

+7

	 1.		 เคยมีสรุปหรือรายงานการปฏิกิริยานี้มาแล้วหรือไม่	 +1 0	 0	 +1

	 2.			 อาการไม่พึงประสงค์น้ีเกดิขึน้ภายหลงัจากได้รบัยาท่ีคดิว่าเป็นสาเหตหุรอืไม่	 +2 -1	 0	 +2

	 3.			 อาการไม่พึงประสงค์นีดี้ขึน้เมือ่หยุดยาดังกล่าว	หรอืเมือ่ให้ยาต้านทีจ่�าเพาะเจาะจง		
	 	 (specific	antagonist)	หรือไม่

+1 0	 0	 +1

	 4.	 อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเมื่อเริ่มให้ยาใหม่หรือไม่	 +2 -1	 0	 0

	 5.	 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น	(นอกเหนือจากยาที่สงสัย)																
	 	 ของผู้ป่วยได้	หรือไม่	

-1	 +2 0	 +2

	 6.			 ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก	เมื่อให้ยาหลอกหรือไม่	 -1	 +1 0	 0

	 7.			 สามารถตรวจวดัปรมิาณยาได้ในเลอืด	(หรอืของเหลวอืน่)	ในปรมิาณความเข้มข้น	
	 	 ที่เป็นพิษหรือไม่

+1 0	 0	 0

	 8.		 ปฏกิริยิารนุแรงขึน้เมือ่เพิม่ขนาดยา	หรอืลดความรนุแรงลงเมือ่ลดขนาดยาหรอืไม่	 +1 0	 0	 0

	 9.	 ผูป่้วยเคยมปีฏกิริิยาเหมอืนหรือคล้ายคลงึกนัน้ีมาก่อนในการได้รบัยาครัง้ก่อนๆ	
	 	 หรือไม่

+1 0	 0	 0

10.	 อาการไม่พงึประสงค์น้ี	ได้รบัการยนืยนัโดยหลกัฐานท่ีเป็นรปูธรรม	(objective		
	 	 evidence)	หรือไม่

+1 0	 0	 +1

ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ
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Drug Reaction
with Eosinophilia And Systemic Symptom Syndrome (DRESS)

		 เป็นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีมีความรุนแรง	ที่ปัจจุบันยังมีข้อมูลพยาธิวิทยาที่ไม่สมบูรณ์	 มักพบจากการใช้	 anticonvulsants	
และ	sulfonamides	โดยเฉพาะอย่างยิ่งยา	phenytoin	ทั้งนี้	ยังสามารถเกิดได้จากยาอื่นๆ	ได้เช่นกัน	เช่น

Antimicrobial

Anticonvulsant

Antiviral

Antidepressant

Antihypertensive

อื่นๆ

Ampicillin,	dapsone,	isoniazid,	linezolid,	minocycline,	rifampin,	sulfasalazine,	

trimethoprim-sulfamethoxazole,	vancomycin

Carbamazeoine,	phenytoin,	lamotrigine,	phenobarbital

Abacavir,	nevirapine

Fluoxetine

Captopril

Allopurinal,	efalizumab,	NSAID	(celecoxib)

กลุ่มยา ชื่อสารส�าคัญ

	 	 ส�าหรับข้อมลูจากฐานข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	(Thai	Vigibase)	ได้รบัรายงานการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	DRESS	
จ�านวน	 1,050	 ฉบับ	 โดยมียาที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่ตามล�าดับดังนี้	 phenytoin,	 allopurinol,	 trimethoprim-sulfamethoxazole,	 phenobarbitol,																
nevirapine,	carbamazepine

	 	 (ที่มา:	De	A,	Rajagopalan	M,	Sarda	A,	Das	S,	Biswas	P.	Drug	Reaction	with	Eosinophilia	and	Systemic	Symptoms:	An	Update	and	
Review	of	Recent	Literature.	Indian	J	Dermatol.	2018	Jan-Feb;63(1):30-40)



ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“ข ่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ”

ทบทวนเรื่องยา/ผลิตภัณฑ์		(โดยใช้ชื่อสามัญ	ไม่ควรระบุชื่อการค้า)	และโรคพอสังเขป

สรุปลักษณะ	(characteristics)	ของผู้ป่วย	เช่น	เพศ	อาชีพ	สถานภาพสมรส	อาชีพฯ

ระบุอาการส�าคัญที่เป็นสาเหตุให้ต้องรับการรักษาในครั้งนี้

ระบุประวัติการเจ็บป่วยที่มีอาการน�ามาก่อนที่จะเข้ารับการรักษาครั้งนี้

ระบุภาวะทางสุขภาพ	ความผิดปกติ	หรือโรคประจ�าตัวที่เป็นอยู่ก่อน

ระบุรายการยา	(อาจวงเล็บชื่อการค้า	หากรู้แน่ชัด)	ขนาดยา	ระยะเวลาที่เริ่มใช้	(ถ้ามี)

ระบุโรค/การแพ้	ที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยครั้งนี้

ให้ระบปุระวตัส่ิวนตวัด้านสงัคม	เช่น	การสบูบหุรี	่ดืม่สรุา	การใช้สารเสพตดื	นสิยัการบรโิภคอาหาร	เป็นต้น

ระบุโรค/การแพ้	ที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยครั้งนี้

ระบุรายละเอียดการตรวจทั้งหมด	แต่ผลการตรวจให้ระบุเฉพาะที่มีความผิดปกติ

ระบุเฉพาะผลการตรวจที่มีความผิดปกติ	(ให้วงเล็บค่ามาตรฐานของแต่ละค่าด้วย)

ระบุแนวคิด/หลักการที่ใช้ในการวินิจฉัยด้วย		(ถ้ามีรายละเอียด)

ระบุวิธีการรักษา	และยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการไม่พึงประสงค์ในครั้งนี้

ให้บรรยายเหตผุลและประเมนิความสมัพนัธ์ของการเกดิความผดิปกตใินครัง้นี	้กบัยา/ผลติภณัฑ์ทีส่งสยั
ว่าจะเป็นสาเหตุ	(ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมินด้วย)	พร้อมทั้งระบุ	causality	assessment	กรณีที่มี
แผนภาพ		timeline	หรือตารางของการใช้ยากับการเกิดอาการให้ใส่ในหัวข้อน้ี

ระบุข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี)

ให้แสวงวงเล็บเลขตามล�าดับการอ้างอิงไว้เหนือข้อความ	และแสดงรายละเอียดของแหล่งอ้างอิงไว้ท้าย
รายงาน	โดยใช้ระบบ	Vancouver	หรือระบบอื่น	แต่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเรื่อง	กรณีท่ีอ้างจาก	
internet	ให้ระบุ	URL	พร้อมทั้งวันที่ที่สืบค้นด้วย

1

2

3

4

	 เนือ้หาของบทความทีส่ามารถเสนอเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารฯ	 ต้องเกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ	 (ได้แก่	 	 ยาแผนปัจจบุนั	 ยาแผนโบราณ	 วตัถเุสพตดิ															

วตัถอุอกฤทธิต่์อจติประสาท	 เครือ่งมอืแพทย์	 ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	 เครือ่งส�าอาง	 และผลติภณัฑ์วตัถอัุนตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืเพือ่การสาธารณสขุ)												

การด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ	โดยเฉพาะด้านความปลอดภยั/ประสิทธผิล/การใช้ผลติภณัฑ์	

การจัดท�าบทความ 
 £ พมิพ์โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	word		แบบอกัษร	Angsana		ขนาด	16	เนือ้หาทัง้หมดประมาณ	4-10	หน้า	A4

 £ ช่ือและศัพท์	หากจะใช้ค�าย่อในบทความ	ต้องใส่วงเล็บค�าย่อต่อท้ายชือ่และค�าศพัท์ท่ีต้องการให้ชดัเจนก่อน	กรณชีือ่และค�าศพัท์ภาษาองักฤษ																

	 	 หากไม่ใช่ช่ือเฉพาะให้ขึน้ต้นด้วยอกัษรตัวเลก็	หากเป็นช่ือวทิยาศาสตร์ให้พิมพ์ด้วยตวัเอน

 £ ตารางให้มหีมายเลขก�ากับทกุตาราง	โดยแสดงค�าบรรยายไว้หลงัหมายเลขตารางด้วย

 £ รปูภาพ/กราฟ	ควรใช้เฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับเน้ือหา	มคีวามชดัเจน		มคี�าบรรยายของรปูภาพ/กราฟ	และส�าหรบักรณรีปูภาพ/กราฟ	ทีม่าจากอนิเทอร์เนต็	

	 	 หรือแหล่งอืน่	ให้ระบแุหล่งทีม่าให้ชดัเจน	ไม่ใช้รปูภาพท่ีมปัีญหาลขิสทิธิ	์

วิธีการส่งบทความ ส่งทาง e-mail ที่ adr@fda.moph.go.th

แนวทางการเสนอบทความ Case Report (กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค)
 £ ไม่ระบุชือ่จรงิของสถำนพยำบำล โดยให้ระบวุ่าเป็น	“โรงพยาบาลแห่งหนึง่”

 £ ไม่ระบุวัน	เดอืน	ปีท่ีเกดิเหตุกำรณ์จรงิ		ให้แปลงเป็นจ�านวนวนัท่ีเกดิเหตกุารณ	เช่น	วนัท่ี	0	เกิด	adverse	drug	reaction	(ADR)	

	 	 วันท่ี	3	หยดุยา	วนัที	่5	อาการดีขึน้	1สปัดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลและได้รบัยา		....	3	เดือนทีแ่ล้วได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรค…	เป็นต้น

 £ กำรน�ำเสนอบทควำม	Case	report	ให้เรยีงล�าดับข้อมลู	ดังนี้

หัวข้อที่น�าเสนอ รายละเอียดเนื้อหาที่น�าเสนอ

1.	 บทน�ำ

2.	 รำยงำนผู้ป่วย

3.	 อำกำรส�ำคัญ	(chief	compliant)

4.	 ประวัติกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน

5.	 ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต

6.	 ประวัติกำรใช้ยำ

7.	 ประวัติครอบครัว

8.	 ประวัติทำงสังคม	/ประวัติส่วนตัว

9.	 ประวัติครอบครัว

10.	 กำรตรวจร่ำงกำย

11.	 	กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

12.	 กำรวินิจฉัย	(diagnosis)

13.	 กำรรักษำในครั้งนี้

14.	 กำรประเมนิควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์	

หรืออำกำรไม่พึงประสงค์กับยำ/ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

15.	 ข้อสรุป/เสนอแนะ

16.	 เอกสำรอ้ำงอิง



หากท่านพบผลไม่พึงประสงค์หรือความผิดปกติ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดยใช้แบบรายงานตาม QR Code นี้
โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ผ่านทาง เว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf
 e-mail: adr@fda.moph.go.th

หากหน่วยงานเครือข่าย HPVC มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และต้องการเผยแพร่ให้เครือข่ายทราบ โปรดส่งรูปภาพ สื่อ และข้อมูลโดยสังเขป

มาที่ E-mail : adr@fda.moph.go.th

ความเคลื่อนไหวเครือข่าย HPVC

การประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Situation Awareness Team: SAT) 
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส�านักด่านอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะบรรณาธิการจัดท�าวารสาร
“ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 3 กันยายน 2561  เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา


