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กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

คณะที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

แบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์

จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาประจ�าปี 2560
เว็บไซต์ Safety Alert ใบสมัครรับข่าวสารด้านยา

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพและข้อมูลใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	
และสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป

•	 ดร.ภญ.พรทิพย์		เจียมสุชน
•	 ภญ.พัทรียา		โภคะกุล
•	 ภญ.ศรินยา		หนูทิม
•	 ภก.วิทยา		ประชาเฉลิม
•	 ภญ.ชลธิชา		สอนสุภาพ
•	 ภญ.พิมภรณ์		สมกิตติธรรม
•	 ภก.ธวัชชัย		นาคราชนิยม
•	 ภญ.พรกนก		จันทร์ข�า	

ปล. ท่านสามารถขอสนับสนุนวัสดุจ�าเป็นส�าหรับงานเฝ้าระวังฯ เช่น บัตรแพ้ยา สติ๊กเกอร์แพ้ยา สมุดประจ�าตัว G-6-PD
ที่อีเมล adr@fda.moph.go.th ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

  ในขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ เป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม       

ที่ใครหลายคนบอกกันว่าปีนี้จะหนาวกว่าปีก่อนๆ แต่ในช่วงนี้      

ในบางที่ก็ยังมีฝนตกอยู่ จึงอยากให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพ

ก่อนทีจ่ะไม่สบาย เพราะอกีไม่กีส่ปัดาห์เรากจ็ะได้ใช้ค�าลงท้ายว่า

ปี พ.ศ. 2562 แล้ว ก็ขอใช้โอกาสดีขอส่งความสุขและ             

ความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่าน

  ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2561 นี้ยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์       

เช่นเดมิ เร่ิมกนัด้วยรายงานสญัญาณอนัตรายจากองค์การอนามยัโลก

เกี่ยวกับยา Amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid           

ว่าอาจท�าให้เกดิ aseptic meningitis ในเพศชายได้ ซึง่จะเหน็ว่า

แม้จะเป็นยาที่เราใช้กันมาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็เพิ่งค้นพบอาการ

ไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ มาเรื่อยๆ เห็นแบบนี้แล้วก็อยากเชิญชวน

ให้ทกุท่านรายงานอาการไม่พงึประสงค์เข้ามาเยอะๆ ค่ะ นอกจากนี้

ยังมีกรณีศึกษาการเกิดภาวะฟอสฟอรัสในเลือดต�่าจากยา               

ทีท่่านกรู้็จกัด ีคอื Tenofovir คราวนีเ้ป็นรายงานทีไ่ด้รบัจากร้านยา 

ซึง่จะเหน็ว่า ไม่ว่าท่านจะปฏิบตังิานอยู่ทีไ่หน กส็ามารถประเมนิการ

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน

  ท้ายท่ีสดุนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

อนัเป็นท่ีเคารพของทกุศาสนา ได้อ�านวยพรให้ทกุท่านมสีขุภาพดี 

และมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา	(ทุกท่าน)
ผูท้รงคณุวฒุ	ิ(ทกุท่าน)
ผูเ้ช่ียวชาญ	(ทกุท่าน)
ผูอ้�านวยการกองแผนงานและวชิาการ

กองแผนงานและวิชาการ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ถ.ติวานนท์	จ.นนทบุรี	11000
โทร	0-2590-7288,	0-2590-7253,	0-2590-7307
โทรสาร	0-2591-8457

บทบรรณาธิการ
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WHO Signal: Amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid
กับการเกิด aseptic meningitis ในเพศชาย

รายงานจากฐานข้อมูล WHO VigiBase
	 	 ข้อมูล	ณ	 วันที่	 9	 กันยายน	 2561	 มีรายงานใน	WHO		
VigiBase	 (ฐานข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ขององค์การอนามัยโลก)	 จ�านวน	 2,695	 ฉบับ	 ที่มี	 MedDRA	
preferred	term	(PT)	“meningitis	aseptic”	เป็นเพศหญงิ	56%	
เพศชาย	37.3%	และไม่ระบุเพศ	6.0%	ยาที่สัมพันธ์กับการเกิด	
aseptic	 meningitis	 ที่ได้รับรายงานมากที่สุดคือ	 human														
immunogloburins	(35.3%)	และ	ibuprofen	(6.6%)	โดยเป็น
รายงานจาก	amoxicillin	จ�านวน	47	ฉบับ	 (เพศชาย	26	ฉบับ	
เพศหญิง	 21	 ฉบับ)	 และจาก	 amoxicillin/clavulanic	 acid	
จ�านวน	 24	 ฉบับ	 (เพศชาย	 18	 ฉบับ	 เพศหญิง	 6	 ฉบับ)																	
เมือ่น�ารายงานซ�า้ออกพบว่ามรีายงานทีเ่กดิในเพศชายเหลอื	36	ฉบับ	
เป็นผู้ป่วยอายุตั้งแต่	1	เดือนถึง	86	ปี	จากหลายประเทศ	ได้แก่	
สหรฐัอเมริกา	ฝรัง่เศส	เยอรมน	ีเบลเยยีม	สวติเซอร์แลนด์	เชก็เกยี	
อติาลี	สเปน	โปรตเุกส	ญีปุ่น่	และนิวซแีลนด์	โดยม	ีtime	to	onset	
ตั้งแต่	6	ชั่วโมงจนถึง	13	วัน

	 	 WHO	Uppsala	Monitoring	Center	(WHO-UMC)	รายงานการตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงในการเกิด	aseptic	meningitis	
ในผู้ป่วยเพศชายที่ใช้ยา	amoxicillin	หรือ	amoxicillin/clavulanic	acid	ซึ่ง	amoxicillin	เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม	penicillin	ใช้ในการ
ก�าจัดเชือ้แบคทเีรยีโดยออกฤทธิย์บัยัง้การสร้างผนงัเซลล์ของแบคทีเรยี	 มข้ีอบ่งใช้ส�าหรบัรกัษาโรคท่ีมกีารตดิเชือ้แบคทีเรยี	 เช่น	otitis	media,									
streptococcal	pharyngitis,	pneumonia,	skin	infections,	urinary	tract	infections,	typhoid	และ	paratyphoid	fevers,	Lyme	disease	
และ	Helicobacter pylori	หรือใช้ในการป้องกันผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อนท�าทันตกรรม	ส�าหรับ	calvulanic	acid	เป็น	beta-lactamase	
inhibitor	ซึ่งใช้ในการป้องกันเอนไซม์	beta-lactamase	ที่มาจากเชื้อดื้อยา
	 	 Drug-induced	aseptic	meningitis	 (DIAM)	 เป็นการอกัเสบของ	membrane	ของระบบประสาทส่วนกลางทีม่สีาเหตุจากยา	 ผู้ป่วย										
มักแสดงอาการไข้	 ปวดศีรษะ	 และ	mental	 status	 เปลี่ยนแปลง	 ผลการตรวจน�้าไขสันหลัง	 (cerebrospinal	 fluid)	 พบการเพ่ิมขึ้น						
ของเม็ดเลือดขาว	โปรตนี	แต่มรีะดับน�า้ตาลปกติ	และผลการเพาะเชือ้แบคทีเรยีเป็นลบ	กลุม่ยาท่ีมกัได้รบัรายงานการเกดิ	DIAM	เช่น	non-steroidal	
anti-inflammatory	agents,	antimicrobial,	intravenous	immunogloburins,	OKT3	monoclonal	antibodies	และ	anticonvulsants	
ส�าหรบั	time	to	onset	ทีไ่ด้รบัรายงานมคีวามหลากหลายตัง้แต่หลายนาทีไปจนถึงหลายเดอืน	และมกัพบว่า	Systemic	Lupus	Erythematous	
เป็นโรคร่วมที่พบมากที่สุดในรายงาน	DIAM
	 	 กลไกการเกดิ	DIAM	ได้แก่	1)	เกดิจากตัวยาทีส่ามารถผ่านทาง	CSF	ได้โดยตรง	2)	immunological	hypersensitivity	reactions	
(type	I	-	IV)	ส�าหรับยา	amoxiclilin	พบว่าเกิดจาก	delayed	type	IV	hypersensitivity	หรือ	T-cell	mediated	hypersensitivity	
ซึ่งเพศชายมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศหญิง	กล่าวคือเพศชายจะตอบสนองต่อ	Th1	type	มากกว่า	(Th1	type	สัมพันธ์กับการเกิด	type	IV	
hypersensitivity	ของ	amoxicillin	DIAM)	

ค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับยา
	 	 1.	 ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
	 	 2.	 ยานี้อาจท�าให้เกิดการแพ้และเป็นอันตรายถึงชีวิต
	 	 3.	 หากเกิดอาการผื่นแดง	 ระคายเคืองหรือบวม	 ให้หยุด	
ใช้ยาและปรึกษาแพทย์
	 	 4.	 หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง	 หรือมีอาการคล้าย						
เป็นหวัด	ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที	
ค�าเตือนในเอกสารก�ากับยา
	 	 5.	 เม่ือใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้	 เช่น	 ไข้	 ผื่นแดง													
ตุม่น�า้พอง	มกีารหลดุลอกของผวิหนงัและบรเิวณเยือ่บตุ่าง	 ๆ	 เช่น										
ในช่องปาก	ล�าคอ	จมกู	อวยัวะสบืพนัธุ	์และเยือ่บตุาอกัเสบ	ให้หยุดยา
และปรกึษาแพทย์เพราะอาจเป็น	Stevens-Johnson	syndrome	
	 	 การเกิด	Aseptic	meningitis	จากยา	amoxicillin	หรือ	
Amoxicillin/clavulanic	 acid	 เป็นเพียงสัญญาณเตือนที่เกิด							
จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานใน	WHO	 VigiBase	 ถึงวันที	่														
9	กันยายน	2561	 เท่านั้น	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อได้รับรายงานมากข้ึน	 หรือมีผลการศึกษาเก่ียวกับเหตุการณ์	
ดังกล่าวมากขึ้น	 ดังนั้นผู้ปฎิบัติงานควรที่จะเกิดความระมัดระวัง
ในการน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้	HPVC	เผยแพร่ข้อมลูนีเ้พือ่ให้เกดิความ
ตระหนักในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ยา	 amoxicillin								
หรือ	amoxicillin/clavulanic	acid		เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1.	 Chandler	 R.	 Amoxicillin,	 amoxicillin/clavulanic	 acid	 and	

aseptic	meningitis	in	males.	signal.	2018:5-11.
2.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้

ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยา	 และข้อความของค�าเตือน	 ฉบับที่	 47	
ประกาศ	ณ	 วันที่	 13	 กรกฎาคม	 2555.	 คัดจากราชกิจจานุเบกษา										
เล่ม	129	ตอนพิเศษ	135	ง	วันที่	3	กันยายน	2555.

	 	 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพ	(Thai	VigiBase)	ณ	วนัที	่31	ตลุาคม	2561	
ไม่พบรายงานการเกิด	Aseptic	meningitis	จากยา	amoxicillin	
หรือ	amoxicillin/clavulanic	acid	ทั้งนี้ปัจจุบันยา	amoxicllin	
ยงัไม่มคี�าเตอืนเก่ียวกับอาการไม่พงึประสงค์ในระบบประสาทส่วนกลาง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือน							
การใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากบัยาและข้อความของค�าเตอืน	
แต่ประกาศฯ	ฉบับที่	47	ให้มีการระบุข้อความดังนี้
	 	 (1.26.2)	ยาอะมอกซิซิลลิน	(Amoxicillin)	

ข้อมูลในประเทศไทย
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Ceftriaxone

Ampicillin

Sunitinib

	 	 PMDA	 ปรับปรุงข้อความค�าเตือนในเอกสารก�ากับยาของ	
Tacrolimus	hydrate,	Ciclosporin	และ	Azathioprine	ในหญงิต้ังครรภ์	
ให้ใช้ยาดังกล่าวเฉพาะกรณทีีม่ปีระโยชน์มากกว่าความเสีย่ง	ส�าหรบั
ประเทศไทยพบการขึ้นทะเบียนยาทั้งสามชนิด	 ซึ่งไม่พบรายงาน									
การเกิด	birth	premature	จากยาดังกล่าว	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่10	กรกฎาคม	
2561)
	 [Ref:	 https://www.pmda.go.jp/files/000224963.pdf;	 Accessed	

July	10,	2018]

	 	 PMDA	 เพิม่ข้อความค�าเตอืนในเอกสารก�ากับยา	Ampicillin		
เก่ียวกับการเกิดผื่นแบบ	 Acute	 generalised	 exanthematous	
pustulosis	ส�าหรับประเทศไทย	ยา	Ampicillin	 เป็นยาที่ต้องระบุ
ค�าเตอืนตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เร่ือง	ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตอืน
การใช้ยาในฉลากและท่ีเอกสารก�ากับยาและข้อความค�าเตือน	 คือ	
“หากเกิดอาการผืน่แดงระคายเคืองหรอืบวมให้หยดุใช้ยาและปรกึษา
แพทย์”	 ซึ่ง	 HPVC	 ได้รับรายงานการเกิด	 Acute	 generalized								
exanthematous	pustulosis	จากยา	Ampicillin	จ�านวน	14	รายงาน	
(ข้อมูล	ณ	วันที่	18	กันยายน	2561)
	 [Ref:	https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/

revision-of-precautions/0006.html;	Accessed	September,	18	2018]

	 	 PMDA	 เพิม่ข้อความค�าเตอืนในเอกสารก�ากับยา	Dolutegravir	
เกีย่วกบัการเกดิความผิดปกตขิองตบั	โรคดซ่ีาน	(Hepatic	impairment,	
jaundice)	ซึง่ประเทศไทยไม่ได้รบัรายงานการเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว	
(ข้อมูล	ณ	วันที่	18	กันยายน	2561)
	 [Ref:	https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/

revision-of-precautions/0006.html;	Accessed	September,	18	2018]

	 	 PMDA	 เพิ่มข้อความค�าเตือนในเอกสารก�ากับยา	 Sunitinib	
เกี่ยวกับการเกิดโรคถุงน�้าดีอักเสบ	 (Acute	 cholecystitis)																			
ซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับรายงานการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	 (ข้อมูล									
ณ	วันที่	18	กันยายน	2561)
	 [Ref:	https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/

revision-of-precautions/0006.html;	Accessed	September,	18	2018]

	 	 PMDA	เพิม่ข้อความค�าเตือนในเอกสารก�ากบัยา	Ceftriaxone	
เกี่ยวกับการเกิดอาการทางระบบประสาท	 (Neuropsychiatric	
symptom)	ส�าหรบัประเทศไทยพบรายงานการเกิด	unconsciousness	
2	รายงาน	partial	unconscious	1	รายงาน	convulsions	14	รายงาน	
tonic	convulsion	1	รายงาน	และ	choreoathetosis	1	รายงาน	
(ข้อมูล	ณ	วันที่	2	สิงหาคม	2561)
	 [Ref:	https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/

revision-of-precautions/0006.html;	Accessed	August,	2	2018]

 ในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน  2561 ศนูย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ได้ติดตาม  
ประเด็นข่าวด้านสุขภาพท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น U.S. Food and Drug                 
Administration (U.S. FDA), European Medicine Agency 
(EMA), Therapeutic Goods Administration (TGA), Health 
Canada, Health Sciences Authority (HSA), Pharmaceutical 
and Medical Device Agency (PMDA) เป็นต้น และได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวทางเวบ็ไซต์ของ HPVC (http://thaihpvc.
fda.moph.go.th) โดยมีข่าวน่าสนใจสรุปได้ดังนี้

Tacrolimus hydrate, Ciclosporin และ
Azathioprine

สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2561

Dolutegravir
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	 	 US	FDA	เพ่ิมค�าเตอืนในฉลากของยากลุม่	fluoroquinolone	
เกี่ยวกับการเกิด	 hypoglycemia	 และผลทาง	mental	 health	
ส�าหรบัประเทศไทย	ยากลุม่	Fluoroquinolones	เป็นกลุม่ยาท่ีต้องระบุ
ค�าเตอืนตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เร่ือง	ยาทีต้่องแจ้งค�าเตอืน
การใช้ยาในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและข้อความค�าเตือน	 คือ	
“ยานีอ้าจมผีลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัน�า้ตาลในเลือด	ควรระมดัระวัง
การใช้ในผูป่้วยเบาหวาน”	แต่ยงัไม่มกีารระบเุกีย่วกบัผลทาง	mental	
health
	 [Ref:	https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/

SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm612979.htm;	Accessed	

July	11,	2018]

	 	 EMA	แนะน�าให้ใช้ยา	radium	-	223	dichloride	เฉพาะใน
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดท่ีมีการแพร่กระจายไปยังกระดูกหลัง
จากได้รบัการรกัษาด้วยยาสองรายการ	(ได้แก่	abiraterone	acetate	
และ	prednisone/prednisolone)	หรอืเมือ่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี
อื่น	 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับ	 radium	 -	 223	 di-
chloride	มคีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติเรว็ขึน้และมภีาวะกระดกูแตกหัก
มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก	(placebo)
	 [Ref:	 https://www.ema.europa.eu/documents/referral/xofigo-

article-20-procedure-prac-recommends-restricting-use-prostate-

cancer-medicine-xofigo_en.pdf;	Accessed	July	20,	2018]

	 	 Health	Canada	แจ้งให้ระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้ม
ข้นของ	hydroquinone	มากกว่า	2%	เนือ่งจากอาจท�าให้เกดิอาการ
แสบร้อน	บวมแดง	แผลพุพอง	ผิวแห้งแตก	สีผิวผิดปกติ	และปรับให้
มใีบสัง่แพทย์ทกุครัง้เมือ่มกีารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ดงักล่าว	(มผีลบงัคับ
ใช้	30	มิถุนายน	2019)
	 	 ส�าหรับประเทศไทยพบข้อมูลการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวเป็นยาอันตราย	 และจัดเป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอาง	(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ชุดท�าเล็บเทียม)	และ	HPVC	ได้รับรายงาน
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	จากสตูรผสม	Hydroquinone/Tretinoin/
fluocinolone	acetonide	รูปแบบ	Topical	จ�านวน	2	รายงาน
ได้แก่	burning	sensation	และ	oedema	 (ข้อมูลระหว่างวันที่	 1	
มกราคม	2543	ถึง	26	กันยายน	2561)
[Ref:	 https://healthycanadians.gc.ac/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2018/67812a-eng.php;	Accessed	September,26	
2018)

	 	 US	 FDA	 แจ้งข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยาปฏิชีวนะ	
azithromycin	 ระยะยาว	 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการปลูกถ่าย	
stem	cell	เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าอาจท�าให้เกิด	bronchiolitis	
obliterans	 syndrome	 ซึ่งเป็นการอักเสบและมีแผลในหลอดลม
ปอด	ส่งผลให้หายใจถี่และไอแห้งอย่างรุนแรงได้
	 [Ref:		https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/

SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm6157	38.htm;	Accessed	

August,	6	2018]

	 	 TGA	 แจ้งเตือนการตรวจพบ	 sibutramine	 ในผลิตภัณฑ	์										
ชื่อ	Fairy	capsules	ซึ่งมีฉลากภาษาไทย	แต่ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ในประเทศไทย

	 [Ref:	 https://www.tga.gov.au/alert/fairy-capsules;												
Accessed	August,	3	2018]

Azithromycin

radium - 223 dichloride

Hydroquinone

Fluoroquinolones

Fairy capsules

	 	 Health	Canada	แจ้งเตอืนความเสีย่งในการเกดิ	 Immune-
related	 nephritis	 จากการใช้ยา	 atezolizumab	 เพ่ือรักษา												
urothelial	 cancer	 หรือ	 lung	 cancer	 ควรติดตามการท�างาน													
ของไตระหว่างใช้ยา	 และหยุดใช้ยาช่ัวคราวหากเกิด	moderate	
(Grade	 2)	 immune-related	 nephritis	 หรือหยุดใช้ยาเมื่อเกิด																	
severe	(Grade	3	and	4)	immune-related	nephritis
	 [Ref:	 http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/								

hc-sc/2018/67782a-eng.php;	Accessed	September,	19	2018]

Atezolizumab
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Case Report: ภาวะฟอตฟอรสัในเลือดต�า่ (hypophosphatemia)
จากยา Tenofovir disoproxil fumarate

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

  เมื่อ	 6	 ปีท่ีผ่านมา	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไวรัส									

ตับอักเสบเรื้อรังชนิดบี	แพทย์สั่งใช้ยา	 lamivudine	 (3TC)	150	

มิลลิกรัม	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหารเช้า	

สองปีต่อมาผู้ป่วยมีผลการตรวจ	HBeAg	เป็นบวก	และตรวจพบ	

HBV	DNA	 ในเลือด	แพทย์จึงปรับแผนการรักษาเป็น	TDF	300	

มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	หลังอาหารเช้า	

ร่วมกับ	3TC	เดิมที่ได้รับอยู่แล้ว	และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

	 	 สองเดือนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	ญาติของผู้ป่วยแนะน�า								

ให้รับประทานสมุนไพรหญ้าไผ่น�้า	 โดยใช้	 2	 ใบต้มในน�้าสะอาด								

ดืม่วนัละ	1	ครัง้	ร่วมกบัการกินยาท้ังสองชนดิในขนาดเดมิมาตลอด

	 	 ผูป่้วยปฏเิสธสาเหตอุืน่ทีจ่ะท�าให้อาการของโรคตบัอกัเสบ

แย่ลง	ได้แก่	โรคทางพนัธกุรรมอืน่	ๆ 	การดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	

  Tenofovir	 disoproxil	 fumarate	 (TDF)	 เป็นยาต้านไวรัส	 (antiretroviral)	 จัดอยู่ในกลุ่ม	 nucleotide-reverse																	
transcriptase	Inhibitor	มีข้อบ่งใช้ในการรักษา	Human	Immunodeficiency	Virus	(HIV)	infection	และ	chronic	hepatitis	
B	 virus	 (HBV)	 มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยา	 TDF	 ท่ีพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดบี	 ได้แก่									
ผื่น	(ร้อยละ	16)	คลื่นไส้	(ร้อยละ	9	–	20)	อาเจียน	(ร้อยละ	18)	ปวดท้อง	(มากกว่าร้อยละ	5	–	22)	นอนไม่หลับ	(ร้อยละ	18)	
และไตวายเฉียบพลัน	 (ร้อยละ	 6.7)	 เป็นต้น1	 นอกจากนั้น	 รายงานการศึกษาแบบสังเกตของยา	 TDF	 ที่ส่งผลข้างเคียงต่อไต														
โดยท�าให้เกิด	Fanconi	syndrome,	nephrogenic	diabetes	insipidus	และไตวายเฉียบพลัน2

	 	 การเกดิพิษต่อไตจากการใช้ยา	TDF	คอื	ท�าให้เซลล์เยือ่บุท่อไตส่วนต้นมคีวามผดิปกติในการดดูซมึสารต่าง	ๆ 	เช่น	การตรวจ
พบน�้าตาลในปัสสาวะโดยไม่มีภาวะเบาหวาน	และภาวะระดับฟอตฟอรัสในเลือดต�่า	 (hypophosphatemia)3	 ซึ่งเกิดจากเซลล์
เยื่อบุท่อไตส่วนต้นมีความผิดปกติจึงไม่มีการดูดกลับฟอตฟอรัส	 (phosphorus)	 และถูกขับออกมากข้ึน	 จึงอาจท�าให้เกิดอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง	rhabdomyolysis	สับสน	และโรคกระดูกน่วม	(osteomalacia)4

1. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

รายงานผู้ป่วย

  ผู้ป่วยชายไทย	 อายุ	 54	 ปี	 ส่วนสูง	 168	 เซนติเมตร													

หนัก	62	กิโลกรัม	(ดัชนีมวลกาย	21.97	กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	

รับยา	 TDF	 อย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคไวรัส														

ตบัอกัเสบเร้ือรังชนิดบ	ี(chronic	hepatitis	B	virus)	การนดัตรวจ

ที่โรงพยาบาลคร้ังหลังสุดเม่ือวานน้ีพบรายงานผลตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการมีระดับฟอตฟอรัสในเลือดต�่ากว่าปกติ	 (2.3	 มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตร)	 แต่ไม่ได้รับการรักษาอื่นเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล												

ผู ้ป่วยกังวลใจกับผลตรวจเลือดรวมทั้งหนึ่งเดือนก่อนนี้ผู ้ป่วย												

มีอาการอ่อนเพลีย	 เบื่ออาหาร	 จึงมาปรึกษากับเภสัชกรร้านยา						

อกีคร้ังเพือ่สอบถามความจ�าเป็นของการได้รบัวติามนิหรอืเกลอืแร่

เสริมเพื่อรักษาอาการดังกล่าว	(ตารางที่	1)

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือด
(ค่าปกติ)

6 เดือนก่อน 2 เดือนก่อน
1 วัน ก่อนวัน

ประเมิน
การติดตามผลหลังจากวันประเมิน

1 เดือน

BUN	(5-20	mg	/dl) 11

Creatinine	(0.5-1.5	mg/dl) 0.9 0.9 0.9 0.9

ตารางที่ 1 ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย

บทน�า

นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 1, นลัท จิตรามาศ 2
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การแบ่งระดับความรุนแรง การตรวจคัดกรอง การรักษา

Grade	1	(2.0	-	2.2	mg/dl) ติดตามวดัระดับฟอสเฟตในเลอืดในครัง้ต่อไปท่ีนดัตรวจ	
จนกว่าผู้ป่วยได้รับยาที่มีโอกาสท�าให้เกิดพิษต่อไต

ไม่ท�าการรักษา	ยกเว้น	ถ้าทราบสาเหตุ

Grade	2	and	3		(1.0-1.9	mg/dl) เหมือน	Grade	1	และมีการวัดระดับแคลเซียมใน
เลือด	และวัดระดับ	25-hydroxy	vitamin	D

รักษาโดยให้ฟอสเฟตทดแทน
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจ:  
แบ่งให้	1-3.5	g	(30-110	mmol)	ต่อวัน	
ผูป่้วยวกิฤต หรอืผูป่้วยท่ีใส่เครือ่งช่วยหายใจ: 
0.08-0.16	mmol/kg	บริหารยานาน
2-6	ชั่วโมง

Grade	4	(<1.0	mg	/dl) ตรวจอย่างละเอียด

ตารางที่ 2 การรักษาของภาวะฟอตฟอรัสในเลือดต�่า5

	 	 ผลการตรวจพบผู้ป่วยมีค่าฟอตเฟตในเลือด	 2.3	mg/dl	 ซึ่งประเมินระดับความรุนแรงของอาการรุนแรงน้อยกว่า	 Grade	 1																								
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องท�าการรักษา	(ตารางที่	2)5	เภสัชกรให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยรับประทาน	3TC	และ	TDF	ต่อเนื่องในขนาดเดิม	โดยชี้แจงถึงผล	
กระทบของการหยดุยาอาจจะท�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบก�าเรบิ	(hepatic	flare)	รวมทัง้หนึง่เดอืนก่อนนีผู้ป่้วยมอีาการอ่อนเพลยี	เบือ่อาหาร	
จึงอาจจะรับประทานอาหารที่มีฟอตเฟตน้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะฟอตเฟตต�่าในผู้ป่วยรายนี้	 เภสัชกรจึงแนะน�าให้ผู้ป่วย
รับประทานอาหารที่มีฟอตฟอรัสสูง	 เช่น	 นม	 ผลิตภัณฑ์จากนม	 ไข่	 เมล็ดฟักทอง	 เนื้อปลา	 เนื้อสัตว์	 ถ่ัว	 เป็นต้น	 เนื่องจากสองในสาม													
ของฟอตเฟตในอาหารที่รับประทานสามารถดูดซึมผ่านล�าไส้เล็กได้ดี	จึงสามารถเพิ่มระดับของฟอสฟอรัสในเลือดได้รวดเร็ว5,6	ทั้งนี้แนะน�า
ให้ผู้ป่วยควรงดรับประทานสมุนไพรทุกชนิด	 และพบแพทย์ตามก�าหนดนัดอย่างสม�่าเสมอและแจ้งแพทย์ทราบถ้ามีอาการผิดปกติอื่น	 ๆ							
หลงัจากนัน้หนึง่เดอืน	ผูป่้วยน�าผลตรวจระดับของฟอสฟอรัสในเลอืดมาพบเภสชักรท่ีร้านยา	อกีครัง้	พบว่ามค่ีาฟอตเฟตในเลอืด	4.2	mg/dl	
ซึ่งอยู่ในระดับตามเกณฑ์ปกติ

การประเมิน

  Hypophosphatemia	คือ	ภาวะที่ค่าฟอสเฟตในเลือด	ต�่ากว่า	2.5	mg/dl	ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ	เช่น	การให้อาหารทางหลอด
เลือดด�ามากเกินไป	 (parenteral	 hyperalimentation)	 ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง	 (alcoholism)	ผู้ป่วยเบาหวานที่ฟื้นตัว	 จากภาวะเลือดเป็น	
กรดจากคีโตน	 (diabetic	 ketoacidosis)	ผู้ป่วยเบาหวานที่ฟื้นตัวหลังจากเกิดภาวะไหม้รุนแรง	 (severe	burns)	ผู้ป่วยเบาหวานที่ฟื้นตัว	
จากภาวะขาดอาหาร	 และผู้ที่รับประทานยา	 phosphate-binders	 [Al(OH)

3
]	 มากเกินไป	 เป็นต้น	 แต่อาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วย												

จะพบได้เมื่อค่าฟอสเฟตในเลือดต�่ากว่า	1	mg/dl7 

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือด
(ค่าปกติ)

6 เดือนก่อน 2 เดือนก่อน
1 วัน ก่อนวัน

ประเมิน
การติดตามผลหลังจากวันประเมิน

1 เดือน

eGFR		(CKD-EPI)	cc/min/1.73	m2 95.14

AST	(M<37,	F<31	U/L) 43 22 27

ALT	(M<45,	F<34	U/L) 47 35 37

Sodium	(137-145	mmol/L) 141

Potassium	(3.6-5	mmol/L) 3.87

Chloride	(98-107	mmol/L) 104

CO
2
	(22-31	mmol/L) 27

Phosphorus		(2.5-4.5	mg	/dl) 2.3 4.2

ตารางที่ 1 ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย	(ต่อ)
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4	ปีก่อน

3TC	(150	mg)	1x1

TDF	(300	mg)	1x1

2	เดือนก่อน

3TC	(150	mg)	1x1

TDF	(300	mg)	1x1

ไผ่น�้าต้มดื่ม	วันละครั้ง

1	วันก่อนการประเมิน

Serum	phosphorus

=	2.3	mg/dl

ตดิตามผลหลงัประเมนิ	1		เดอืน

Serum	phosphorus

=	4.2	mg/dl

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของเวลาในการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

การประเมิน (ต่อ)

  Tenofovir	 เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้และ	
พบได้บ่อยของค่าฟอตฟอรสัในเลอืดต�า่ของผูป่้วยทีใ่ช้ยานี	้เนือ่งจาก
ยานี้สามารถท�าให้เกิดความเสียหายของท่อไตส่วนต้น	 (renal	
proximal	tubules)	ซึง่ท�าหน้าทีก่รองและดูดกลับของฟอตเฟต8 
รายงานอบุตักิารณ์ในการเกดิพิษต่อไตจากยา	TDF	พบถึงร้อยละ	
17	–	229	 ระยะเวลาในการท�าให้เกิดความเป็นพษิต่อไตประมาณ										
49	เดือน	(22	–	94	เดือน)	หรือ	4	ปี2	โดยระยะเวลาในการเกิด
อาการไม่พงึประสงค์เป็นช่วงเดียวกบัการใช้ยาของผู้ป่วย	อย่างไรกต็าม	
ถึงแม้ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันยังไม่พบรายละเอียด
ของกลไกการท�าลายท่อไตส่วนต้นจากการใช้ยา	TDF	ในคนเอเชยี
โดยเฉพาะกลุม่ผู้ทีใ่ช้สารเสพติดทางหลอดเลือดด�า	ผูป่้วยเอชไอว	ี
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ	 และผู้ป่วยรายนี้มีค่าครีแอทินิน
ในเลอืด	0.9	mg/dl	ซึง่อยูใ่นช่วงค่าปกต	ิแต่พบว่าการเปลีย่นแปลง
ลดลงเล็กน้อยของ	eGFR	(glomerular	filtration	rate)	จาก
การใช้ยา	TDF	กท็�าให้การดูดซมึกลบัของฟอตเฟตท่ีบริเวณท่อไต
ส่วนต้นลดลงได้9-11	รวมท้ังบางการศึกษากพ็บว่าภาวะฟอตฟอรสั
ในเลอืดต�า่ของผู้ป่วยไม่มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัการท�างานทีล่ดลง
ของไต12	การหยดุยารบัประทานยา	TDF	จะท�าให้การท�างานของ
ไตกลับมาดขีึน้ภายใน	1	-	4	สปัดาห์	และจากข้อมลูการติดตาม
หลังหยุดใช้ยา	 TDF	 20	 ±	 26	 เดือน	 ผู ้ป่วยร้อยละ	 50																						
มีการท�างานของไตเท่ากับก่อนใช้ยาอย่างสมบูรณ์8

	 	 สมนุไพรหญ้าไผ่น�า้	(Tradescantia fluminensis)	เป็นอกี
สาเหตหุนึง่ของการเกดิค่าฟอตเฟตในเลอืดต�า่ท่ีน�ามาพจิารณาใน						
ผูป่้วยรายนี	้เนือ่งจากสารส�าคญัทีพ่บในพชืวงศ์นี	้ได้แก่	β-sitosterol,	
succinic	acid,	zebrinin,	anthocyanin,	flavonols,	apigenin	
เป็นต้น	พบว่าในหลอดลทดลองมฤีทธิ	์anti-cholinesterase	และ
พบรายงานการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากหญ้าไผ่น�า้ว่าท�าให้ค่า								
ครแีอทนินิในเลอืดเพิม่ซึง่แสดงถงึการท�างานของไตทีล่ดลง	และ
น�าไปสูภ่าวะฟอตฟอรสัในเลอืดต�า่ได้13-15	อย่างไรกต็าม	 ผู้ป่วยรายนี	้
มีค่า	Scr	0.9	mg/dl	ซึ่งอยู่ในช่วงค่าปกติ	จึงยังสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของการเกดิค่าฟอตเฟตในเลอืดต�า่ทีส่มัพนัธ์กบัการ
ดืม่น�า้ต้มสมนุไพรหญ้าไผ่น�า้	แต่ถึงแม้ว่าหญ้าไผ่น�า้จะยงัไม่ใช่สาเหตุ
ที่น่าสงสัยของการเกิดความผิดปกติของอาการผู้ป่วยในตอนนี	้	
แต่การใช้หญ้าไผ่น�้ามีรายงานการท�างานของไตที่แย่ลงได้	ดังนั้น	
เภสัชกรจึงแนะน�าให้งดดื่มน�้าสมุนไพรหญ้าไผ่น�้าก่อน
	 	 ผู้ป่วยรายนี้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีด้วยยา	
3TC	 และ	 TDF	 และดื่มน�้าต้มสมุนไพรหญ้าไผ่น�้า	 มีตรวจทาง							
ห้องปฏบัิตกิารของค่าฟอตฟอรสัในเลอืดต�า่กว่าปกติ	(2.3	mg/dl)	
ซึง่ผูป่้วยปฏเิสธการเป็นเบาหวาน	เคยมภีาวะไหม้รนุแรง	การใช้ยา	
phosphate-binders	[Al(OH)

3
]	ตดิสรุาเรือ้รงั	หรอืมค่ีาครแีอทนินิ

ในเลอืดผดิปกต	ิจึงคาดว่าสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้เกิดค่าฟอสเฟตในเลือด
กว่าปกตเิลก็น้อยน่าจะมาจากการเบือ่และรบัประทานอาหารน้อยลง
ในเดือนที่ผ่านมาก่อนการประเมิน

ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ

 	 ฟอสฟอรสัในร่างกายอยูใ่นรปูของฟอสเฟต	ท�าหน้าทีส่�าคญั
ในการเป็นบพัเฟอร์ควบคมุความสมดุลของกรดและด่างในเลอืด
ให้เป็นกลาง	 ควบคุมเมแทบอลิซึมของโปรตีนคาร์โบไฮเดรต									
ไขมนั	และเป็นต้นก�าเนิดของ	ATP	(adenosine	triphosphate)	
ซึ่งจ�าเป็นในการท�าให้กล้ามเนื้อหดตัวการท�างานของประสาท	
เป็นต้น	ความเข้มข้นของฟอสเฟตในพลาสมาขึ้นกับ	 เพศ	อายุ	
และอาหาร	อวยัวะส�าคญัทีช่่วยคงระดับฟอสฟอรัสในเลอืด	ได้แก่	
อวัยวะทางเดินอาหาร	 ไต	 ฮอร์โมน	 กระดูก	 และเซลล์ต่าง	 ๆ											
โดยฟอสเฟตส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเซลล์	 ดังนั้น	 การมีระดับ

ฟอสเฟตในเลือดต�่ากว่า	 2.5	mg/dL	 อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเกิด								
ร่วมกบัภาวะทีร่่างกาย	มฟีอสเฟตน้อย	(phosphate	depletion)	
เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายฟอสเฟตเข้าภายในเซลล์มากขึ้น	
ท�าให้ฟอสเฟตภายนอกเซลล์ลดลง
	 	 ผู้ป่วยรับประทานยา	 TDF	 มาเป็นเวลา	 4	 ปี	 แล้วพบค่า
ฟอสฟอรัสในเลือดต�่า	ซึ่งสงสัยว่ายา	TDF	อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ท่ีท�าให้เกิดอาการไม่พงึประสงค์นี	้ผูร้ายงานจึงได้ท�าการความสัมพนัธ์
โดยใช้	 Naranjo’s	 algorithm	ผลการประเมินได้คะแนน	4	อยู่							
ในระดับอาจจะใช่	 (possible)	 แต่เน่ืองจากผู้ป่วยรายน้ี	 มีค่า													
ครีแอทินินในเลือดอยู่ในช่วงค่าปกติไม่ได้ออกบัตรแพ้ยาให้กับ											
ผู ้ป่วยเนื่องจากยังคงมีความจ�าเป็นต้องใช้ยานี้	 รวมท้ังระดับ											
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ของฟอตฟอรสัในเลือดต�า่เพยีงเลก็น้อยซึง่ยงัไม่จ�าเป็นต้องท�าการรกัษา	
เภสัชกรจึงได้แนะน�าให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีฟอตฟอรัสสูง				
เช่น	นม	ผลิตภัณฑ์จากนม	ไข่	 เมล็ดฟักทอง	เนื้อปลา	เนื้อสัตว์	ถั่ว	
เป็นต้น	 รวมทั้งบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย	 ในระบบบริการเพื่อติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์และวางแผนการรักษาต่อไป
	 	 การศึกษา	cross-sectional	study	ในการตรวจสอบหน้าที่
ของเซลล์เยื่อบุท่อไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้	 รับยาต้านไวรัสเอชไอวี											
ที่มียา	TDF	เป็นส่วนประกอบเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ทีไ่ม่มยีานี	้สรปุว่ายา	TDF	ท�าให้เซลล์เยือ่บุท่อไตส่วนต้นมคีวามผดิปกติ

ในการดูดซึมสารต่าง	 ๆ	 ท�าให้ตรวจพบน�้าตาลในปัสสาวะโดยไม่มี
ภาวะเบาหวาน	และภาวะฟอสเฟตในเลือดต�า่	และควรจะหยดุการใช้ยา
ถ้าพบลักษณะดังกล่าว16	 ดังนั้น	 การวางแผนติดตามค่าฟอตฟอรัส												
ในเลอืดในผู้ป่วยควรท�าอย่างสม�า่เสมอ	หากมค่ีาฟอตเฟตในเลอืดต�า่ถงึ	
Grade	2	ขึน้ไป	ให้รกัษาด้วยฟอสฟอรสัทดแทนแบบรบัประทาน	ในขนาด
ท่ีแนะน�า	คอื	1-3.5	กรมัต่อวนั5	หากภาวะฟอตเฟตในเลอืดต�า่ยงัไม่ดขีึน้	
และต้องหยดุยา	TDF	และพจิารณาแนะน�าให้ใช้ยาทางเลอืกอืน่ต่อไป	
เช่น	entacavir,	tenofovir	alafenamide	(TAF),	telbivudine	17
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ผลการด�าเนินงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

	 	 ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ	(HPVC)	ได้รบัรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพในฐาน
ข้อมูล	Thai	Vigibase	ตั้งแต่	พ.ศ.	 2527	 -	 2561	และสามารถน�ามาวิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น	 784,863	ฉบับ	ทัง้นี	้พ.ศ.	2561	ได้รบัรายงาน										
จ�านวนทั้งสิ้น	26,197	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	ตุลาคม	2561)	(แผนภาพที่	1)	

 	 ทั้งนี้	ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในปีงบประมาณ	2561	จ�านวน	62,163	ฉบับ	จ�าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
  1.1  ยา	จ�านวน	37,315	ฉบบั	เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจ�านวน	6,735	ฉบับ	(ร้อยละ	18.0)	ประเภทไม่ร้ายแรงจ�านวน	30,580	ฉบบั	
(ร้อยละ	82.0)	ยาทีไ่ด้รบัรายงานสูงสดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	Ceftriaxone	Ibuprofen	และ	Enalapril	(แผนภาพที	่2)	และเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
แยกตามระบบอวยัวะทีพ่บสงูสดุ	3	อนัดบัแรก	คอื	Skin	and	appendages	disorders,	Body	as	a	whole	-	general	disorders	และ	Metabolic	
and	nutritional	disorders	(แผนภาพที	่3)		

แผนภาพที่ 1 จ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง	พ.ศ.	2527	–	ก.ย.	2561	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	10		ตุลาคม	2561)

แผนภาพที่ 3  อาการไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะ	10		
	 	 	 	 	 อันดับแรกในปีงบประมาณ	2561
	 	 	 	 	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	10	ตุลาคม	2561)

แผนภาพที่ 2			 สารส�าคญัทีไ่ด้รบัรายงานอาการไม่พึงประสงค์มาก		
	 	 	 	 	 10	อันดับแรกในปีงบประมาณ	2561	
	 	 	 	 	 (ข้อมลู	ณ	วันที	่10	ตุลาคม	2561)



ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 11

2. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตราย
 จากการใช้ยา 

  2.1  การตรวจจบัสญัญาณอันตรายจากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์ 
(signal detection)
	 	 	 	 HPVC	 ใช้	 Thai	 Signal	 Detection	 Program													
ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากรายงานในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ	(Thai	Vigibase)	ของคู่ยา-ADR	
ได้แก่	ranitidine	–	face	oedema	ผลการพิจารณาพบว่า	เป็น	ADR	
ทีม่ข้ีอความค�าเตือนอยูแ่ล้วในเอกสารก�ากับยา	 เป็นทีร่บัทราบกนัทัว่ไป	
(known	ADR)	และระบบรายงานแบบ	spontaneous	ไม่สามารถ
หาปัจจัยเสีย่งของการเกดิอาการไม่พงึประสงค์ได้	จงึไม่เป็นสญัญาณ
ความเสี่ยง
  2.2  การประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับ
มนุษย์ทางคลินิก (signal assessment) 
	 	 	 	 HPVC	ประเมนิสญัญาณอนัตรายพบประเดน็ทีน่่าสนใจ											
ในปีงบประมาณ	2561	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 lamotrigine	 -	 DRESS	 syndrome	ภายหลังการ
ประเมินความสมัพนัธ์และพจิารณามาตรการจัดการความเสีย่งพบว่า							
ยงัไม่มกีารระบคุ�าเตอืนการเกดิ	DRESS	syndrome	ในเอกสารก�ากับยา	
อกีทัง้ยงัพบว่ายา	lamotrigine	สามารถท�าให้เกดิผืน่ผวิหนงัชนดิรนุแรง	
เช่น	SJS/TEN	รวมถงึมข้ีอมูลท่ีแสดงให้เหน็ว่าลกัษณะทางพนัธกุรรม
สอดคล้องกับการเกิดผ่ืนดังกล่าว	 จึงได้จัดท�าจดหมายข่าวเพื่อแจ้ง
บุคลากรทางการแพทย์ทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว	
และขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง	
	 	 	 	 2)	 clarithromycin	 กับความเสี่ยงในการเกิดปัญหา						
โรคหัวใจที่มากขึ้นรวมถึงการเสียชีวิตในกลุ ่มผู ้ป ่วยโรคหัวใจ														
เมื่อพิจารณารายงานผู้ป่วยที่ได้รับในฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase									
รวมถึงมาตรการจดัการความเสีย่งในประเทศไทยพบว่าตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้ท่ีฉลาก
และเอกสารก�ากับยาของยา	clarithromycin	และยากลุม่	Macrolides	
ไม่ได้มกีารปรบัปรงุมานานแล้ว	ในประเด็นการเกดิ	drug	interaction	
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลและมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม

  1.2  เครือ่งมอืแพทย์	จ�านวน	25,294	ฉบบั	(ข้อมูล	ณ	วนัท่ี	4	
ตุลาคม	2561)	แบ่งเป็น
	 	 	 	 1)	 รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น	
24,826	 ฉบับ	 ประกอบด้วยรายงานผลการท�างานอันผิดปกต	ิ									
ของเครื่องมือแพทย์	 (device	defect)	จ�านวน	13,774	ฉบับ	และ
รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้บริโภค	 (adverse	 event)	
จ�านวน	11,052	ฉบับ
	 	 	 	 2)		รายงานการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย						
ของเคร่ืองมือแพทย์	 (Field	 Safety	 Corrective	 Action;	 FSCA)											
จ�านวน	468	ฉบับ
  1.3  ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	จ�านวน	22	ฉบับ	คือ	ผลิตภัณฑ์							
อาหาร	 14	 ฉบับ	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 7	 ฉบับ	 และผลิตภัณฑ	์									
วัตถุอันตราย	1	ฉบับ	

3. การจัดการความเสี่ยงด้านยา 

  3.1  การก�าหนดข้อความค�าเตือนของยาท่ีมีส่วนประกอบ
ของฟ้าทะลายโจร
	 	 	 	 HPVC	 ได้รับรายงานการเกิด	 anaphylactic	 shock			
และ	 anaphylactic	 reactions	 จากการใช้ยาท่ีมีส่วนประกอบ										
ของฟ้าทะลายโจรและภายหลังการพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงโดย
คณะท�างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาด้านคลินิกและ
คณะอนกุรรมการศึกษาและเฝ้าระวงัอนัตรายจากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	
มีความเห็นควรเพิ่มข้อความค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับยา	
คณะกรรมการยาจึงมีมติให้ยาท่ีมีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร	
ต้องมีข้อความค�าเตือนตามกฎหมายดังนี้
    ค�าเตือนในฉลาก	และเอกสารก�ากับยา
	 	 	 	 1)	 ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์	และสตรีให้นมบุตร
	 	 	 	 2)	 ห้ามใช้ในผู ้ที่ เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร	 เช่น	 มีผื่น												
ปากบวม	ตาบวม	หน้าบวม
	 	 	 	 3)	 หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น	 ปากบวม	 ตาบวม	 หน้าบวม											
ให้หยุดยาทันที	และพบแพทย์	
	 	 	 	 4)	 หากใช้ติดต่อกันเกิน	3	วัน	แล้วไม่ดีขึ้น	หรืออาการ
รุนแรงขึ้น	ระหว่างการใช้ยาควรหยุดใช้	และพบแพทย์
	 	 	 	 5)	 หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน	 อาจท�าให้แขนขา										
มีอาการอ่อนแรง
	 	 	 	 	 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้ง
ค�าเตอืนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากบัยา	และข้อความของค�าเตอืน	
ฉบับที่	63	ประกาศ	ณ	วันที่	16	มีนาคม	2561)					 	 	
  3.2  ยากลุ่ม fluoroquinolone กับอาการไม่พึงประสงค์
ชนิดร้ายแรง
	 	 	 	 คณะอนุกรรมการฯ	ได้พิจารณาประเด็นการเกิดอาการ
ไม่พงึประสงค์ชนดิร้ายแรงเก่ียวกับเอน็	ข้อ	ประสาทและระบบประสาท
ส่วนกลางของยากลุ่ม	fluoroquinolone	และมคีวามเหน็ว่าอาการไม่พงึ
ประสงค์ดงักล่าวนัน้	แม้มีอบัุตกิารณ์เกิดน้อย	แต่เกดิแล้วรนุแรง	ถาวร
และพกิาร	ควรมกีารเฝ้าระวังและให้ความสนใจเพราะอาจพบข้อมลูใหม่
เพิ่มขึ้น	จึงมีมติให้สื่อสารความเสี่ยงผ่านจดหมายข่าว	HPVC	Safety	
News	เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ระมัดระวังการใช้ยากลุ่มนี้
  3.3  การเพิม่ค�าเตอืนของยา Gadolinium-based Contrast 
Agents (GBCAs) 
	 	 	 	 เนือ่งจากผลการวจิยัพบการตกค้างของ	GBCAs	ในร่างกาย
และสมองของผูท้ีใ่ช้ยาดงักล่าว	แม้ว่าในปัจจบุนัยงัไม่มข้ีอมลูเกีย่วกบั
ความเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการป้องกนัความเส่ียง
ทีอ่าจจะเกิดขึน้	คณะอนกุรรมการฯ	จงึมมีาตรการควบคมุความเสีย่งดงันี้
	 	 	 	 1)	 เผยแพร่ข้อมลูความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิขึน้ให้บคุลากร
การแพทย์ทราบผ่านทาง	HPVC	Safety	News
	 	 	 	 2)	 เสนอคณะกรรมการยาให้เพิ่มข้อความค�าเตือน							
ของ	GBCAs	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (1)	 ยานีอ้าจท�าให้มกีารตกค้างในสมองและเนือ้เยือ่อืน่
และเพิ่มขึ้นเมื่อใช้หลายครั้งติดกัน
	 	 	 	 	 (2)	 ระมดัระวงัการใช้ยาในผูป่้วยทีม่ภีาวะไตบกพร่อง	
หญิงมีครรภ์	และเด็ก
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4.  การเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านเคร่ืองมือแพทย์ 
  (Medical Device Vigilance)

  4.1  มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด�าเนินการ
	 	 	 	 1)	 การสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลไม่พึงประสงค	์						
จากการใช้ผลติภณัฑ์	Urogynaecological	surgical	mesh	implants	
	 	 	 	 2)	 การสือ่สารความเสีย่งเกีย่วกับการแจ้งเตอืนการเกดิ
แบตเตอรี่ลดลงก่อนก�าหนดในเครื่องมือแพทย์	 FortifyTM	 DR	 และ	
FortifyTM	VR	ของบริษัท	เซนต์จูด	เมดิคัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

5.  การสือ่สาร/แลกเปลีย่นข้อมลูความปลอดภัยด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ  

  ศนูย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลติภณัฑ์สขุภาพได้มกีารสือ่สารและแลกเปลีย่นข้อมลูความเสีย่งด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	ในรปูแบบต่างๆ	ดงันี	้
  5.1  จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง	รวม	47	ฉบับ	ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	http://thaihpvc.fda.
moph.go.th/
  5.2  แลกเปลีย่นข้อมูลเตอืนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซยีน (Post marketing alert system; PMAS)	รวม	267	รายการ	แบ่งเป็นยา	
65	รายการ	อาหาร	40	รายการ	และเครื่องส�าอาง	162	รายการ
	 	 	 	 ทั้งนี้	เมื่อคัดเลือกเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสื่อสารความเสี่ยงในแต่ละประเทศสามารถสรุปได้ดังนี้
    ประเทศมาเลเซีย
	 	 	 -	ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ยา	ดังนี้

   สาธารณรัฐสิงคโปร์
	 	 	 -	 ประกาศการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา	Modafinil	เช่น	ความดันโลหิตสูง	ปัญหาทางจิตประสาท	SJS/TEN	รวมทั้ง						
มีความเสี่ยงของการใช้อย่างไม่เหมาะสม	และการติดยา
	 	 	 -		 เผยแพร่	Drug	Safety	Information	เรือ่ง	Gadolinium-based	Contrast	Agents	(GBCAs)	กบัความเสีย่งของการตกค้างในสมอง

Active ingredient ข้อมูลความปลอดภัยที่เพิ่มเติม

ยากลุม่	Proton-pump	inhibitors	ได้แก่	pantoprazole,	
omeprazole,	lansoprazole,	esomeprazole,	rabe-
prazole	และ	dexlansoprazole

ท�าให้ระดับ	Chromogranin	A	(CgA)	สูงขึ้น	ท�าให้การตรวจวินิจฉัย	Neuroendrocrine	
Tumors	ให้ผล	False	Positive	ได้

Hyoscine	(เฉพาะยาฉีด) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วยโรคหัวใจ

Metronidazole	(ยกเว้นยาที่ใช้ภายนอก) การเกิดพิษต่อตับในผู้ป่วย	Cockayne	syndrome

Testosterone การใช้ยาในทางที่ผิด	และการติดยา

Tramadol การจ�ากัดการใช้ในเด็ก	และให้ระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์	และให้นมบุตร

Metformin การใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาไตท�างานลดลงปานกลาง	และการเกิด	lactic	acidosis

Fluconazole ความเสี่ยงท�าให้แท้ง	และความผิดปกติแต่ก�าเนิด

Opioids	และ	benzodiazepines อันตรกิริยาระหว่างยา	(drug	interaction)

Aripripazole การขาดความยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ	เช่น	การพนัน	การกิน	เป็นต้น

Denosumab	 เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด	Multiple	Vertebral	Fractures	(MVF)	ภายหลังหยุดใช้

Bendamustine เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อฉวยโอกาส	(opportunistic	infection)	และการเสียชีวิต

  3.4  การเพิ่มค�าเตือนของยา diacerein 
	 	 	 	 จากการทบทวนข้อมลูความปลอดภยัของยา	diacerein	
จาก	Cochrane	Database	of	Systematic	Review	2014	รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก	 และ								
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	จนถึงปี	2560	รวมทั้งการประเมินประโยชน์และความเสี่ยง
ของยา	diacerein	คณะอนุกรรมการฯ	จึงเสนอให้คณะกรรมการยา
เพิ่มข้อความค�าเตือนของยา	 diacerein	 ไว้ในฉลากและที่เอกสาร
ก�ากับยา	และโดยให้มีข้อความของค�าเตือนในกรอบสี่เหลี่ยม	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 หากเกิดอาการท้องเสียให้หยุดยาและไปพบแพทย์
	 	 	 	 2)	 ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง
	 	 	 	 3)	 ควรลดขนาดยาลงในผูป่้วยทีม่ภีาวะไตบกพร่องอย่าง
รุนแรง

	 	 	 	 4)	 ระมัดระวังการใช้ในผู้ท่ีอายุตั้งแต่	 65	 ปีขึ้นไปหรือ						
ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคตับ


