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£ Ibuprofen induced ischemic stroke

£ สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
	 ประจ�าเดือน	ตุลาคม	–	ธันวาคม	2561

£ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาฉีด	diclofenac	
	 จากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	ระหว่างปี	พ.ศ.	2529-2561

£ WHO	Signal:	Methylphenidate	กับการเกิด	lockjaw

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562
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กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

คณะที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

แบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์

จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์	จากการใช้ยา
ระหว่างปี	พ.ศ.2527-2560

เว็บไซต์	Safety	Alert ใบสมัครรับข่าวสารด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	 โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพและข้อมูลใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	
และสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป

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

  สวสัดปีีหมทูอง หลงัจากทีเ่ราได้บอกลาความทกุข์ ความเศร้า 

ในปีเก่าและเริ่มปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวัง            

ซึง่หลายๆ ท่านได้ตัง้เป้าหมายของชวีติไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสขุภาพ 

การงาน การศึกษา การพัฒนาตนเอง หรืออื่นๆ ก็ขอให้สมหวัง 

ดังที่ตั้งใจไว้ และเป็นก�าลังใจให้ส�าหรับท่านท่ียังไม่ได้ก�าหนด       

เป้าหมายใด ๆ อาจเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในแต่ละวันท่ีเรียกว่า 

“small success” ได้เช่นกัน

  ในฉบับต้อนรบัปีใหม่ขอเริม่ด้วยรายงานสัญญาณอนัตราย

จากองค์การอนามยัโลกเกีย่วกบัยา Methylphenidate กบัการเกดิ 

lockjaw ซึ่งยาดังกล่าวใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และจัดเป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 อยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของ อย. ท่ีต้องขอความร่วมมือทุกท่านเมื่อเจอเหตุการณ์       

ไม่พึงประสงค์ให้รายงานไปยังฐานข้อมูล Thai Vigibase ต่อไป 

พร้อมท้ังยงัมสีรปุการตดิตามข่าวจากต่างประเทศในรอบ 3 เดอืน

ที่ผ่านมาที่เป็น highlight มาให้ทุกท่านได้ทราบ ต่อด้วยกรณี

ศึกษาดีๆ เกี่ยวกับรายงานการเกิด Ibuprofen induced          

ischemic stroke ซึ่งเป็นยาที่ใช้บ่อยและเป็นเหตุการณ์                            

ไม่พงึประสงค์ทีร่นุแรง ตบท้ายด้วยบทความข้อมูลจากฐานข้อมลู 

Thai Vigibase เกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์           

จากการใช้ยาฉีด diclofenac 

  ท้ายสุดนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ทั้งหลายได้อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้า             

ในการงาน ร�่ารวยความสุขและเงินทอง ตลอดปีหมูทองนี้

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

88/24	ถ.ติวานนท์	ต.ตลาดขวัญ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
โทร	0-2590-7288,	0-2590-7253,	0-2590-7307
โทรสาร	0-2591-8457

บทบรรณาธิการ

กองแผนงานและวิชาการ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

•	 ดร.ภญ.พรทิพย์		เจียมสุชน
•	 ภญ.พัทรียา		โภคะกุล
•	 ภญ.ศรินยา		หนูทิม
•	 ภก.วิทยา		ประชาเฉลิม
•	 ดร.ภญ.วัชรี	รุ่งอภิรมย์นันท์
•	 ภญ.ชลธิชา		สอนสุภาพ
•	 ภญ.พิมภรณ์		สมกิตติธรรม
•	 ภก.ธวัชชัย		นาคราชนิยม
•	 ภญ.พรกนก		จันทร์ข�า	 	
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WHO Signal: Methylphenidate กับการเกิด lockjaw

	 	 WHO	Uppsala	Monitoring	Center	 (WHO-UMC)	รายงานการเกิด	 trismus	หรือ	 lockjaw	ว่าอาจเป็นสัญญาณความเสี่ยง	
(potential	signal)	ของยา	methylphenidate	เนือ่งจากพบรายงานมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ในฐานข้อมลูรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์
ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO	 VigiBase)	 โดยได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในช่ือต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 trismus,	 jaw	 stiffness,																	
jaw	joint	rigid	state,	tightness	in	jaw	หรือ	tightness	of	jaw	muscles	ซึ่งในเอกสารก�ากับยาระบุเพียงอาการ	muscle	tightness,	
muscle	spasms,	muscle	twitching	และ	muscle	cramps	แต่ยังไม่มีอาการเกี่ยวกับ	trismus	หรือ	lockjaw	ในเอกสารก�ากับยา		
	 	 อาการ	trismus	หรือ	lockjaw	เป็นอาการที่ไม่สามารถเปิดปากได้เนื่องจากกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง	กลไกการเกิด	trismus	อาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงระดับโดปามีนในสมอง	อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ	เช่น	อุบัติเหตุ	การผ่าตัดช่องปาก	การติดเชื้อ	โรคข้อ	temporo	
mandibular	และสาเหตุจากยา	เช่น	risperidone,	metoclopramide	
	 	 Methylphenidate	เป็นสารทีก่ระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง	เปลีย่นแปลงระดบัของโดปามีนในสมอง	มข้ีอบ่งใช้รกัษาโรคสมาธิสัน้	
(attention	 deficit	 disorder;	 ADD)	 โรคสมาธิส้ันอยู่ไม่นิ่ง	 (attention	 deficit	 hyperactivity	 disorder;	 ADHD)	 และโรคลมหลับ	
(narcolepsy)

	 	 Methylphenidate	จดัเป็นวัตถอุอกฤทธิต่์อจิตและประสาท
ในประเภท	 2	 ต้องควบคมุการท�าบญัชกีารผลิต	 ขาย	น�าเข้าและ										
ส่งออกตามประกาศคณะกรรมการวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท
เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการท�าบัญชี										
และควบคุมการท�าบัญชี	 เกี่ยวกับการผลิต	 การขาย	 การน�าเข้า							
และการส่งออกซ่ึงวัตถอุอกฤทธิใ์นประเภท	 2	 และจากการสบืค้น
ข้อมลูรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ในฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	
ณ	วนัที	่16	มกราคม	2562	ไม่พบรายงานการเกดิเหตกุารณ์ทีส่มัพนัธ์
กบั	lockjaw	จากยา	methylphenidate	ทัง้นีย้า	methylphenidate	
มีข้อห้ามใช้ดังนี้	

ข้อมูลประเทศไทย
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รายงานจากฐานข้อมูล	WHO	VigiBase

 	 จ�านวนรายงานท่ีเกดิ	trismus	จากยา	methylphenidate	
ในฐานข้อมลู	WHO	VigiBase	มทีัง้หมด	38	ฉบบั	รายงานส่วนใหญ่	
(ร้อยละ	70)	มยีา	methylphenidate	เป็นยาทีส่งสยัเพยีงตวัเดยีว	
มีรายงาน	8	ฉบับที่ผู้ป่วยหยุดยาแล้วอาการดีขึ้น	และมี	1	ฉบับที่
ได้รบัยาซ�า้แล้วเกิดอาการใหม่	โดยอาการทีเ่กดิขึน้อาจเกดิจากฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของ	methylphenidate	รายงานทั้งหมดมาจาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	(14	ฉบับ)	เนเธอร์แลนด์	(14	ฉบับ)	แคนาดา	
(3	ฉบับ)	ฝรัง่เศส	(2	ฉบบั)	เดนมาร์ก	ไอซ์แลนด์	นิวซแีลนด์	นอร์เวย์	
และแอฟรกิาใต้	(ประเทศละ	1	ฉบบั)	เป็นเพศหญงิ	17	ฉบบั	เพศชาย	
20	ฉบบั	ไม่ระบ	ุ1	ฉบบั	อายตุัง้แต่	5-60	ปี	อายเุฉลีย่	25	ปี	มรีายงาน
ระยะเวลาเกิดอาการหลงัจากได้รบัยา	(time	to	onset;	TTO)	22	ฉบบั	
โดยมีรายงาน	TTO	1	วัน	จ�านวน	10	ฉบับ	และมีอาการเกิดขึ้น
หลังจากหยุดยา	3	ฉบับ	และหลังจากลดขนาดยาลง	1	ฉบับ

เอกสารอ้างอิง
1.	 Attala	M.,	Ekelo	M.	Methylphenidate	and	lockjaw.	Signal.	2018:24-32.
2.	 กองควบคุมวัตถุเสพติด.	 เอกสารก�ากับวัตถุออกฤทธิ์ต ่อจิตและประสาท											

Methylphenidate.	 [เข้าถึงเมื่อ	3	ม.ค.	2561].	 เข้าถึงได้จาก:	http://www.
fda.moph.go.th/sites/Narcotics/_	 layouts/15/osssearchresults.aspx?
u=http%3A%2F%2Fwww%2Efda%2Emoph%2Ego%2Eth%2Fsites%2
FNarcotics&k=methylphenidate.

 1.	 ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา	methylphenidate	
	 2.	 ห้ามใช้รักษาผู้ป่วยโรคอารมณ์ซึมเศร้าชนิดรุนแรง	 (major	
depressive	disorder)	ทั้งแบบ	exogenous	และ	endogenous	
	 3.	 ห้ามใช้ป้องกันหรือรักษาภาวะเหนื่อยล้าตามปกติ	 (normal																
fatigue	states)
	 4.	 ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคต้อหิน		
	 5.	 ห้ามใช้ในผูท้ีมี่อาการกระตุก	(tics)	หรอืเป็น	Tourette	syndrome		
	 6.	 ห้ามใช้ในผูป่้วยท่ีก�าลงัได้รบัยาในกลุม่	Monoamine	oxidase									
inhibitors	(MAOIs)	หรอืหยดุยา	MAOIs	ไม่เกิน	2	สปัดาห์	เนือ่งจาก						
อาจท�าให้อาการความดันเลือดสูงแบบวิกฤตเกิดขึ้นได้
	 7.	 ห้ามใช้ในเดก็อายตุ�า่กว่า	6	ปี	เนือ่งจากไม่มข้ีอมูล	ความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของยา
 หมายเหตุ :	ในกรณท่ีีจ�าเป็นต้องใช้	ให้ข้ึนกบัดลุยพินจิของแพทย์

	 การเกิด	 trismus	 หรือ	 lockjaw	 จากยา	methylphenidate											
เป็นเพยีงสญัญาณเตอืนทีเ่กดิจากการวเิคราะห์ข้อมลูรายงาน	ในฐาน
ข้อมลู	WHO	VigiBase	ถงึวนัที	่2	พฤษภาคม	2561	ซึง่ข้อมลูดังกล่าว
อาจเปลีย่นแปลงได้เม่ือได้รบัรายงานเพิม่ข้ึน	ผูป้ฏบัิติงานควรระมดัระวงั
การน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้	ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยั	ด้านผลติภณัฑ์
สขุภาพ	(HPVC)	เผยแพร่ข้อมลูนีเ้พือ่ให้เกดิความตระหนกัในความเสีย่ง
ดังกล่าวจากยา	methylphenidate	เท่านั้น

พัทรียา โภคะกุล
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�ำเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2561

ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

  Class 2 Medicines Recall: Ozurdex® 700 micrograms 
intravitreal implant in applicator manufactured by        
Allergan Pharmaceuticals Ireland (MDR 95-08/18)

  US.FDA	 แจ้งข่าวบริษัท	 Allergan	 pharmaceuticals	
ประเทศไอร์แลนด์	 เรียกเก็บยา	Ozurdex® 700	 ไมโครกรัม	 (ที่ใช้									
ฉีดเข้าดวงตาเพ่ือรักษาความบกพร่องของตา)	 เฉพาะรุ่นการผลิต										
ที่อาจมีอนุภาคซิลิโคนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 300	 ไมครอนท่ี											
หลุดออกมาจาก	needle	sleeve	และมีโอกาสหลุดเข้าไปในลูกตา
และท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกตาได้
  ข้อมูลในประเทศไทย:	 ทะเบียนต�ารับยาชื่อ	 Ozurdex®            
ได้รับอนุมัติทะเบียนต�ารับยาในประเทศไทย	 เลขทะเบียนท่ี	 1C	
10/56	(NC)	ของบริษัท	แอลเลอร์แกน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้เรียก
เก็บยาดังกล่าวโดยสมัครใจของรุ่นการผลิตที่มีการตรวจพบอนุภาค	
ซิลิโคนและได้มีการน�าเข้ามาในประเทศไทย	 โดยเรียกเก็บยาคืน									
จากโรงพยาบาลและคลนิกิส�าหรบัยาทีอ่ยูใ่นท้องตลาด	และได้ท�าการ
กกักัน	(quarantine)	ในรุน่การผลติทีพ่บอนุภาคซลิิโคนเป็นการชัว่คราว	
ซึ่งบริษัทฯ	ได้ประเมินความปลอดภัยจากการใช้ยาพบว่าความเสี่ยง	
ในการเกิด	potential	risks	อยูใ่นระดบัต�า่	รวมทัง้ประเมนิประโยชน์
และ	ความเส่ียงสรุปได้ว่า	benefit-risk	profile	ยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้	
และได้จดัท�าจดหมายชีแ้จงแก่แพทย์	เภสชักร	และผูเ้กีย่วข้องเกีย่วกับ
การเรยีกเกบ็คนืโดยสมคัรใจของยา	Ozurdex®	ในประเทศไทยในรุ่น
การผลิต	 E76943	 E77110	 E77512	 E77959	 E78689	 E79049	
E79752	 E79891	 E80405	 E80684	 E81273	 E82463	 E82638	
E82652	E82876
  [Ref:	 https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medi-

cines-recall-ozurdex-700-micrograms-intravitreal-implant-in-appli-

cator-manufactured-by-allergan-pharmaceuticals-ireland-

mdr-95-08-18;	Accessed	October,	5	2018]

  Recall: losartan potassium + HCTZ tablets, USP, 
losartan potassium, valsartan tablets, USP, amlodipine 
+ valsartan tablets, USP, และ valsartan + HCTZ tablets, USP

 U.S.FDA และ TGA	แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์	 losartan	
potassium	 +	 HCTZ	 tablets,	 USP,	 losartan	 potassium,												
valsartan	tablets,	USP,	amlodipine	+	valsartan	tablets,	USP,	

และ	valsartan	+	HCTZ	tablets,	USP	เฉพาะ	lot	ทีม่แีหล่งวัตถดุบิ
จาก	 บริษัท	 Zhejiang	 Huahai	 Pharmaceutical	 Co.	 Ltd.	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 บริษัท	 Hetero	 Labs	 จ�ากัด	 และบริษัท	
Mylan	Pharmaceuticals	ประเทศอนิเดยี	เนือ่งจากพบการปนเป้ือน
ของสาร	 N-nitrosodiethylamine	 (NDEA)	 ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา			
ที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์	
  ข้อมูลในประเทศไทย: 
	 	 1)		พบผู้รับอนุญาตที่น�าวัตถุดิบตัวยา	 losartan	 จากบริษัท	
Zhejiang	 Huahai	 Pharmaceutical	 Co.Ltd.	 มาผลิตเป็นยา
ส�าเร็จรูปจ�านวน	1	ราย	คือ	บริษัท	เบอร์ลิน	ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้	
จ�ากัด	 และผู้รับอนุญาตน�าเข้าวัตถุดิบตัวยาส�าคัญ	 จ�านวน	 4	 ราย									
ซ่ึง	 อย.ได้มีหนังสือให้เรียกเก็บคืนยาส�าเร็จรูปของ	 บริษัท	 เบอร์ลิน	
ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้	จ�ากัด	และทางบริษัทได้ด�าเนินการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์และระงับการจ�าหน่ายจ�านวน	16	รุ่นการผลิตแล้ว	รวมทั้ง	
อย.ได้ให้ผู ้รับอนุญาตน�าเข้าวัตถุดิบตัวยาส�าคัญ	 จ�านวน	 4	 ราย												
จัดท�ารายงานการจ�าหน่ายย้อนหลัง	2	ปี	
	 	 2)		พบผู้รับอนุญาตที่น�าวัตถุดิบตัวยา	 losartan	 จากบริษัท	
Hetero	lab	จ�ากัด	มาผลติเป็นผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปูจ�านวน	2	ราย		คอื	
บรษิทั	สยามเภสชั	จ�ากดั	และบรษิทั	 เบอร์ลนิฟาร์มาซติูคอลอนิดสัตร้ี	
จ�ากัด	 ท้ังนี้	 อย.พิจารณาและพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูป							
ของบรษัิท	สยามเภสชั	จ�ากัด	มกีระบวนการผลติทีแ่ตกต่างจากวตัถดุบิ
ท่ีพบการปนเป้ือน	NDEA	ท่ีถูกเรยีกคนืในต่างประเทศ	ส่วนผลิตภณัฑ์ยา
ของบริษัท	 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้	 จ�ากัด	นั้น	อยู่ระหว่าง
ด�าเนนิการตรวจสอบว่าวตัถดุบิรุน่การผลติใดทีพ่บการปนเป้ือน	ทัง้นี้	
สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ท่ีเว็บไซต์	 http://thaihpvc.fda.
moph.go.th/
	 	 3)		พบการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 valsartan																
ท่ีใช้เคมภีณัฑ์จากบรษัิท	Mylan	จ�านวน	1	ต�ารบั	แต่ไม่มกีารน�าเข้าใน
ประเทศไทย	
  [Ref:	 https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm625492.htm;	

Accessed	November,	12	2018,	https://www.fda.go	v/Safety/Recalls/

uc	m628966.htm;	Accessed	December,21	2018,	https://www.fda.

gov/Safety/Recalls/ucm626367.htm;	Accessed	November,	22	2018,	

https://www.tga.gov.au/current-year-alerts;	 Accessed	November,	

23	 2018,	 https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm626802.htm;											

Accessed	November,	28	2018]

  US.FDA	 แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์									
ช่ือ	 CoaguChek	 XS	 PT	 Test	 Strips	 (ใช้ติดตามค่าการแข็งตัว											
ของเลือด	(PT/INR)	ของบริษัท	โรช	ไดแอกโนสติกส์	เนื่องจากให้ผล
ทดสอบ	INR	ไม่ถูกต้องในช่วง	INR	สงู	(INR	มากกว่า	4.5)	จะแสดงค่า
มากกว่าความเป็นจริง	อาจส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วย
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การใช้	 fluoroquinolone	 จะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด	 aortic									
aneurysm	และฉีกขาด	โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ	1.2	คนต่อ	1000	คน
ต่อปี	 ดังนั้น	 บุคลากรทางแพทย์ควรแนะน�าผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้ยา											
ดังกล่าวหากมีอาการปวดท้องกะทันหัน	 เจ็บหน้าอกหรือปวดหลัง							
ให้พบแพทย์ทันที
  ข้อมูลในประเทศไทย:	 จากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase								
(ข้อมูลตั้งแต่ปี	2531-16	พฤศจิกายน	2561)	พบรายงานในกลุ่มยา	
fluoroquinolones	จ�านวน	25,351	รายงาน	โดยพบรายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเก่ียวข้องกับอาการดังกล่าว	 ได้แก่	 chest										
tightness	569	รายงาน	abdominal	pain	60	รายงาน	breathing	
difficult	 55	 รายงาน	 และ	 back	 pain	 8	 รายงาน	 ซึ่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาในฉลาก
และทีเ่อกสารก�ากบัยาและข้อความค�าเตอืน	ฉบบัที	่39	ได้มกีารแจ้งเตอืน
ใน	กลุม่ยา	fluoroquinolone	แต่ไม่พบการแจ้งเตอืนทีเ่กีย่วข้องกบั
อาการหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง	(aortic	aneurysm)	และฉกีขาด
ซ่ึงทาง	 อย.	 ได้ด�าเนินการเฝ้าระวังแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ	์							
ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
	 	 [Ref:	https://www.ema.europa.eu/documents/press-release/

fluoroquinolone-quinolone-antibiotics-prac-recommends-restric-

tions-use_en.pdf;	Accessed	October,	9	2018	และ	https://www.gov.uk/

drug-safety-update/systemic-and-inhaled-fluoroquinolones-small-

increased-risk-of-aortic-aneurysm-and-dissection-advice-for-prescrib-

ing-in-high-risk-patients;	Accessed	November,	16	2018]

  Hydrochlorothiazide (HCTZ): risk of non-melanoma 
skin cancer, particularly in long-term use

  GOV.UK แจ้งข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาของประเทศ
เดนมาร์กเก่ียวกับขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา	 HCTZ	 กับ									
ความเสีย่งในการเกดิมะเรง็ผวิหนงัชนดิ	non-melanoma	เมือ่ใช้ยา
ระยะยาว	 (เป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อย)	 อุบัติการณ์ดังกล่าวขึ้นกับ			
skin	 phenotypes	 และปัจจัยอื่น	 ๆ	 ที่มีพื้นฐานต่างกันในแต่ละ
ประเทศ	และแนะน�าให้ผูใ้ช้ยาตรวจสอบ	(และรายงาน)	หากพบความ
ผดิปกตบินผวิหนงั	ทัง้นี	้ผูป่้วยทีใ่ช้ยาดงักล่าวควรหลกีเล่ียงการสัมผัส
กับแสงแดด	และรังสียูวี	และใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด	
  ข้อมูลประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียนยา	
HCTZ	จ�านวน	127	ต�ารับ	ทั้งนี้	ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	(ข้อมูล	
ณ	วนัท่ี	15	พฤศจิกายน	2561)	พบรายงานการเกิดอาการไม่พงึประสงค์
จากการใช้ยาดงักล่าวทัง้สิน้	5,983	ฉบับ	โดยพบรายงานทีเ่กีย่วข้องกบั	
photosensitivity	reaction	416	ฉบับ	hyperpigmentation	skin	
11	 ฉบับ	 และ	 burning	 sensation	 10	 ฉบับ	 แต่ไม่พบรายงาน										
ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งผิวหนังชนิด	non-melanoma
	 	 [Ref:	 https://www.gov.uk/drug-safety-update/hydrochloro-

thiazide-risk-of-non-melanoma-skin-cancer-particularly-in-long-

term-use;	Accessed	November,	15	2018]

  ข้อมูลในประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียน	
CoaguChek	 XS	 PT	 Test	 จากบริษัท	 โรช	 ไดแอกโนสติกส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ทั้งนี้	บริษัทได้ด�าเนินการเรียกคืนโดยสมัครใจ	
และ	อย.ได้จดัท�าจดหมายข่าวแจ้งการเรียกคืนผลติภณัฑ์แล้วในฉบบัที	่
45	ปี	พ.ศ.	2561	วันที่	12	ตุลาคม	2561	ดังนี้	
	 	 -		CoaguChek	®	XS	PT	Test	PST	lot	numbers	286324,	
297788,	304974,	322642,	322643,	334497,	334498
	 	 -		CoaguChek	®	XS	PT	Test	Strip	lot	numbers	286319,	
293986,	294151,	297787,	304974,	322641
	 	 -		CoaguChek	®	PT	Test	lot	numbers	272170,	322039,	
322646,	322647,	334502
  [Ref:https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ListofRe-

calls/ucm624822.htm?utm_campaign=FDA%20MedWatch%20Re-

call%20Notice%20-%20CoaguChek%20XS%20PT%20Test%20

Strips%20by%20Roche%20Diagnostics&utm_medium=email&utm_

source=Eloqua;	Accessed	November,	2	2018]

ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย

  Fluoroquinolone and quinolone antibiotics: PRAC 
recommends restrictions on use EMA’s Pharmacovigilance 
Risk และ Systemic and inhaled fluoroquinolones: small 
increased risk of aortic aneurysm and dissection; advice 
for prescribing in high-risk patients

  PRCA	 แนะน�าให้จ�ากัดการใช้ยากลุ่ม	 fluoroquinolone								
ชนิดรับประทาน	ฉีด	และชนิดพ่น	ภายหลังการทบทวนผลข้างเคียง
ที่เกิดขึ้นระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อ	 เอ็น	 กระดูก	 และ
ระบบประสาท	และเกิดการพกิาร	ซึง่โอกาสเกดิได้น้อยมาก	(very	rarely)	
โดย	PRCA	ไม่แนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม	fluoroquinolone	ในกรณีดังนี้
	 	 -	 การตดิเชือ้ท่ีอาการดีข้ึนเองโดยไม่ต้องรักษาหรือเป็นอาการ
ที่ไม่รุนแรง	เช่น	ติดเชื้อที่คอ
	 	 -	 ป้องกันท้องเสียจากการเดินทาง	 หรือป้องกันการกลับ							
เป็นซ�้าการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
	 	 -	 ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มนี้อย่างรุนแรง
	 	 -	 การติดเชื้อที่ไม่รุนแรง	
	 	 ในขณะที่	 GOV.UK	 แจ้งบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ									
การใช้ยากลุ่ม	 fluoroquinolones	 ทั้งชนิดรับประทาน	 ฉีด	 และ								
ชนิดสูดดมว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
โป่งพอง	 (aortic	 aneurysm)	 และฉีกขาดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ										
ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีพ่บได้น้อย	จงึควรมกีารประเมนิทัง้ด้านประโยชน์
และความเส่ียงก่อนใช้ในผูป่้วยเป็นกลุม่เสีย่ง	เช่น	ในผู้ป่วยทีม่ปีระวติั
หรือเคยวินิจฉัยว่ามีอาการดังกล่าว	 หรือมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น	 ๆ								
เช่น	 เป็นโรค	marfan	 syndrome	 ความดันโลหิตสูง	 และภาวะ															
หลอดเลือดแข็ง	 เป็นต้น	 โดยมีการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า									
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  Sildenafil (Revatio and Viagra): reports of persistent 
pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) following 
in-utero exposure in a clinical trial on intrauterine 
growth restriction

  GOV.UK	 แจ้งบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ	 sildenafil							
กับรายงานการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด				
ของทารกแรกเกิด	(pulmonary	hypertension	of	the	newborn	
PPHN)	 เนื่องจาก	 STRIDER	 clinical	 trial	 ได้ท�าการศึกษาการใช	้
sildenafil	 ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อรักษาภาวะทารกโตช้าในครรภ์													
(intrauterine	 growth	 restriction;	 IUGR)	 ต้องยุติการศึกษา														
ลงก่อนก�าหนด	เนือ่งจากพบอบุติัการณ์	PPHN	และเสยีชวีติของทารก	
ซึ่ง	 sildenafil	 อนุญาตให้ใช้ส�าหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่	 1	 ปี									
ถึง	17	ปี	ที่มีความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด	(pulmonary	
arterial	hypertension;	PAH)	ไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือใช้เมื่อ
จ�าเป็นเท่านั้น	
  ข้อมูลในประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียน
ยา	sildenafil	จ�านวน	19	ต�ารับ	ทั้งนี้	 ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	
(ข้อมูลต้ังแต่ปี	 2542-16	 พฤศจิกายน	 2561)	 พบรายงานการเกิด
อาการไม่พงึประสงค์จ�านวน	78	รายงาน	โดยพบรายงาน	5	อนัดบัแรก	
ได้แก่	 flushing,	 headache,	 rash	 erythematous,	 dizziness							
และ	vision	abnormal	ตามล�าดบั	แต่ไม่พบรายงานอาการไม่พงึประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับ	PPHN	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ยาที่ต้อง
แจ้งค�าเตือนการใช้ยาในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและข้อความ						
ค�าเตือน	ฉบับที่	44	ได้มีการแจ้งเตือนยา	sildenafil	ส�าหรับใช้รักษา
อาการหย่อน	 สมรรถภาพทางเพศ	 และรักษาความดันโลหิตสูง													
ในหลอดเลือดแดงปอด	 แต่ไม่มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาภาวะทารกโตช้า							
ในครรภ์	และ	อย.	ได้มีจดหมายข่าว	(HPVC	Safety	News)	ฉบับท่ี	52	
ปี	พ.ศ.2561	วันที่	 24	 ธันวาคม	2561	 เรื่อง	การเกิด	Persistent	
Pulmonary	Hypertension	of	the	Newborn	จากยา	sildenafil	
ในหญิงตั้งครรภ์	 (The	 STRIDER	 clinical	 trial)	 เพื่อเผยแพร	่														
ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ
	 	 [Ref:	https://www.gov.uk/drug-safety-update/sildenafil-reva-

tio-and-viagra-reports-of-persistent-pulmonary-hypertension-of-the-

newborn-pphn-following-in-utero-exposure-in-a-clinical-trial-on-

intrauterine-growth-restriction;	Accessed	November,	16	2018]

  Gilenya (fingolimod): Drug Safety Communication 
- Severe Worsening of Multiple Sclerosis After Stopping 
the Medicine

  U.S. FDA	 แจ้งเตือนการหยุดยา	 Gilenya®	 (fingolimod)	
อาจท�าให้อาการของโรค	Multiple	Sclerosis	มคีวามรนุแรงมากกว่า
เดิม	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากแต่มีผลท�าให้พิการอย่างถาวรได้
  ข้อมูลในประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียน
ยา	fingolimod	จ�านวน	1	ต�ารับ	ทั้งนี้	ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	
(ข้อมูลตั้งแต่ปี	 2556-	 21	พฤศจิกายน	2561)	พบรายงานการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จ�านวน	45	ฉบับ	ไม่พบรายงานการกลับเป็นซ�้า
ของ	MS	 แต่พบรายงานที่อาจเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การเกิด	 allergic	
conjunctivitis	1	ฉบบั	cerebral	vascular	lesion	1	ฉบบั	dry	eye	

1	ฉบับ	faintness	2	ฉบับ	leg	pain	1	ฉบับ	paresis	1	ฉบับ	และ	
spinal	 cord	 injury	 1	 ฉบับ	 และ	 อย.ได้มีจดหมายข่าว	 (HPVC	
Safety	News)	ฉบับที่	53	ปี	พ.ศ.2561	วันที่	24	ธันวาคม	2561	
เรื่อง	การหยุดยา	fingolimod	อาจท�าให้อาการของโรค	Multiple	
Sclerosis	มคีวามรนุแรงมากกว่าเดิม	เพือ่เผยแพร่ให้บคุลากรทางการ
แพทย์ทราบ
		 	 [Ref:https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/Safety-
Information/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/
ucm626264.htm;	Accessed	November,	21	2018]

  Infliximab safety information

  TGA แจ้งการปรับเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยในเอกสาร
ก�ากบัยา	infliximab	โดยเพิม่ข้อความในส่วนเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์	
ได้แก่	การเกิด	mycosis	 fungoides	ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลือง	
และ	เพิ่มข้อความในส่วนค�าเตือน	ข้อควรระวัง	และเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์	 ได้แก่	 lupus-like	 syndrome	 ภายหลังได้รับรายงาน										
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น
  ข้อมูลในประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียน
ยา	 infliximab	จ�านวน	 2	 ต�ารับ	ทั้งนี้	 ฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	
(ข้อมูล	ณ	18	ธันวาคม	2561)	พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	
จ�านวน	52	ฉบับ	แต่ไม่พบ	mycosis	fungoides	และ	Lupus-like	
syndrome	เหตุการณ์ฯ	ที่พบส่วนใหญ่	ได้แก่	Rash	6	ฉบับ	lack	of	
efficacy	4	ฉบับ	nausea	2	ฉบับ	vomiting	2	ฉบับ	และข้อมูลจาก
เว็บไซต์	MIMS	Thailand	ไม่พบข้อความเกี่ยวกับการเกิด	mycosis	
fungoides	แต่พบข้อความเกี่ยวกับ	lupus-like	syndrome	ในส่วน	
adverse	drug	reactions	ของยา	infliximab
	 	 [Ref:	 https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-

safety-update-volume-9-number-4-december-2018;	 Accessed					

December,	18	2018]

  Direct-acting antivirals for chronic hepatitis C: risk 
of hypoglycaemia in patients with diabetes
  MHRA ประเทศอังกฤษ	 แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ยาต้านเช้ือไวรัสท่ีออกฤทธิ์โดยตรง	 (direct-
acting	 antiviral;	 DAA)	 ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีเรื้อรัง	(Chronic	Hepatitis	C)	ที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย	
เนื่องจากพบความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ	 ภาวะ
น�้าตาลในเลือดต�่า	 (hypoglycemia)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ	3	
เดือนแรกของการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสดังกล่าว
  ข้อมูลในประเทศไทย:	จากฐานข้อมูล	อย.	มีการขึ้นทะเบียน
ยาต้านไวรัสในกลุ่มนี้	จ�านวน	18	ต�ารับ	ทั้งนี้	ฐานข้อมูล	Thai	Vigi-
base	 (ข้อมูล	ณ	 20	 ธันวาคม	 2561)	 พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสในกลุ่มนี้	จ�านวน	85	ฉบับ	ส่วนใหญ่
คือ	เหนื่อย	24	ฉบับ	เป็นไข้	13	ฉบับ	และเบื่ออาหาร	12	ฉบับ	โดย
ไม่พบอาการ	hypoglycemia	
	 	 [Ref:	 https://www.gov.uk/drug-safety-update/direct-acting-

antivirals-for-chronic-hepatitis-c-risk-of-hypoglycaemia-in-patients-

with-diabetes;	Accessed	December,	20	2018]
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Ibuprofen induced ischemic stroke

	 	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (stroke	 or	 cerebrovascular	 disease)	 คือ	 clinical	 syndrome	ที่ประกอบด้วยลักษณะของ	

neurological	deficit	ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด	มีอาการหรืออาการแสดงอยู่นานกว่า	24	ชั่วโมง	และมีสาเหตุมาจาก	vascular	origin	

ท่ีท�าให้เกิด	 infraction	 หรือ	 hemorrhage	 ในความหมายนี้จึงรวมสาเหตุที่ท�าให้หลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตกที่เกิดจาก														

ภาวะต่าง	ๆ	เช่น	trauma,	infection	หรือ	neoplasm	โรคหลอดเลือดสมองมี	2	ประเภท	คือ	โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจาก

หลอดเลอืดสมองขาดเลือด	(ischemic	stroke)	พบประมาณร้อยละ	75-80	และโรคหลอดเลอืดสมองท่ีเกิดจากการมเีลอืดออกในสมอง	

(hemorrhagic	 stroke)	 พบประมาณร้อยละ	 20-25(1)	 องค์กร	World	 Stroke	 Organization	 รายงานสาเหตุการตายจาก														

โรคหลอดเลือดสมอง	เป็นอันดับ	2	ของประชากรอายุมากกว่า	60	ปี	ทั่วโลก	และเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ	5	ของประชากร

อายุ	15-59	ปี	ในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง	ประมาณ	6	ล้านคน	ซึ่งมากกว่าคนทั่วโลกที่เสียชีวิต		ด้วย

โรคเอดส์	วัณโรค	และ	โรคมาลาเรียรวมกัน(2) 

	 	 Ibuprofen	เป็นยาต้านการอักเสบชนิด	Non-Steroidal	Anti-Inflammatory	Drugs	(NSAIDs)	ซึ่งจัดเป็น	non-specific	

COX-2	inhibitors	มกีลไกการท�างานโดยสรุปคือเมือ่เนือ้เยือ่ของร่างกายได้รบับาดเจบ็จะเกดิการสร้าง	arachidonic	acid	เพิม่ข้ึน	

ซึง่	arachidonic	acid	กจ็ะถูกเอนไซม์	cyclooxycygenase	(COX)	ซ่ึงมีอยู	่2	isoforms	ด้วยกัน	คอืเอนไซม์	COX-1	และ	COX-2	

โดยเอนไซม์	COX-1	จะท�าหน้าที่เปลี่ยน	arachidonic	acid	ไปเป็น	prostaglandins	E2	(PGE2)	และ	tromboxane	A2	(TXA2)	

ส่วนเอนไซม์	COX-2	จะท�าหน้าที่เปลี่ยน	arachidonic	acid	ไปเป็น	prostacycline	(PGI2)	ซึ่ง	Ibuprofen	จะท�าหน้าที่ยับยั้ง

การท�างานของเอนไซม์	COX	ทั้ง	2	 isoforms	ผลที่เกิดขึ้นก็คือ	ทั้ง	PGE2,	TXA2	และ	PGI2	ลดลง	ผลทางสรีรวิทยาที่ตามมา									

ก็คืออาการปวด	 ไข้	และอกัเสบลดลง	ซึง่เป็นฤทธิท์างเภสัชวทิยาท่ีต้องการโดยตรง	นอกจากนีย้งัมผีลอืน่	ๆ	อาทิ	 เยือ่เมอืกท่ีกระเพาะ

อาหารลดลง	ความดันโลหิตสูงขึ้น	และมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลการรวมตัวของเกล็ดเลือด	(platelet	aggregation)(3)

	 	 จากการทบทวนการศึกษาทีเ่กีย่วข้องของรายงานความสมัพนัธ์ของ	ibuprofen	กบัการเกดิภาวะ	ischemic	stroke	พบท้ังที่

อาจมีความสัมพันธ์และไม่พบความสัมพันธ์	 โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มยา	 NSAIDs	 ไม่เฉพาะเจาะจงกับยา							

ibuprifen	จากรายงานการศกึษาของ	Abraham	NS	และคณะพบว่ายากลุม่	NSAIDs	ในกลุม่	highly	selective	COX-2	มคีวามสัมพนัธ์

กับการเกิด	 ischemic	 และ	 hemorrhagic	 stroke	 (Odds	 Ratio=1.6,	 95%CI=1.2-2.2)	 Andersohn	 และคณะ	 พบว่า																			

rofecoxib	มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกิด	 ischemic	stroke	ในระดบัท่ีสงูข้ึน	(Odds	Ratio	1.71,	95%CI=1.33-2.18)	ส่วน	Haag	MD.										

และคณะพบว่าความสมัพนัธ์ของการใช้ยากลุม่	NSAIDs	กบัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	(ischemic	และ	hemorrhagic	stroke)	

โดยจะเพิม่ขึน้ไปตามระดบั	selectivity	ต่อเอนไซม์	COX-2	คอื	highly>moderately>poorly(4)	ซ่ึงยาท่ีเก่ียวข้องในกรณศีกึษานีก้็คือ	

ibuprofen	จดัไว้ในกลุม่	poorly	selective	COX-2	การศึกษาของ	Patompong	Ungprasert	และคณะซ่ึงเป็นการศกึษาในรปูแบบ	

systemic	 review	 และ	meta-analysis	 ในยากลุ่ม	 NSAIDs	 ท่ีไม่ใช่	 aspirin	 กับการเกิด	 hemorrhagic	 stroke	 พบว่า																						

ยากลุ่ม	NSAIDs	ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิด	hemorrhagic	stroke	(Risk	Ratio=1.09,	95%CI=0.98-1.22)(5)

บทน�า

สุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล, ฉันทิศ พลยะเรศ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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การรักษาในครั้งนี้

NSS	1,000	mL	80	mL/hr

ASA	gr	V	1x1	pc	with	stat	dose

cpm	1	amp	IV	q	8	hr

ranitidine	1	ampIV	q	12	hr

tramol	1	cap	po	prn	q	8	hr

amoxicillin	500	mg	1x3	pc

การวินิจฉัย

	 แพทย์วนิจิฉยัว่าผูป่้วยมภีาวะเสยีการสือ่ความ	(Global	Aphasia)	

R/O	ischemic	stroke

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือ
อาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

	 ภาวะ	ischemic	stroke	ท่ีมสีาเหตมุาจากการได้รบัยา	ibuprofen	

อาจมีกลไกจากการท่ียา	 ibuprofen	 ไปยับยั้งเอนไซม์	 COX																	

อย่างไม่เฉพาะเจาะจง	 ท�าให้เสียสมดุลของระบบ	 hemostasis																	

ท่ีผนงัหลอดเลอืด	โดยการยบัยัง้เอนไซม์	COX-1	ท�าให้	TXA2		ลดลง	

ส่งผลท�าให้เกิดภาวะหลอดเลือดหดตัว	 ความดันโลหิตสูงขึ้น																				

ส่วนการยบัยัง้เอนไซม์	COX-2	ท�าให้ม	ีPGI2	(prostacycline)	ลดลง

ท�าให้เกิดการเกาะกลุม่ของเกรด็เลอืด(3)	 ผลทัง้หมดคาดว่าเป็นสาเหตุ

ท่ีท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ดงักล่าว

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคความดันโลหติสงูเม่ือเดือนมถินุายน	

พ.ศ.2561

ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วย

 enalapril	(5	mg)	1/2x1	pc

ประวัติครอบครัวและสังคม

 ปฏเิสธการดืม่สรุา	ปฏเิสธการสบูบหุร่ี	ปฏเิสธการใช้สารเสพตดิ

ประวัติการแพ้ยา

 ปฏิเสธประวัติการแพ้ยา

การตรวจร่างกาย

PE		 	 :	V/S	:	BT	36.9	oC,	BP	174/117	mmHg,	PR	98	/min,		

RR	18	/min	HT	159	cm,	BW	73	kg

GA	 	 :	 good	conciousness	skin	:	no	rash,	no	petechiae

HEENT	 :	no	 pale	 conjunctivae,	 no	 Icteric	 sclera														

มีปวดฟันซีกบนและล่างขวา	 มีตุ ่มกดเจ็บไม่มี

เหงือกบวม

Heart			 :	normal	S
1
,	S

2
	no	murmur,	regular	rhythm

Lung			 :	 clear,	equal	both	lung

Abdomen		 :	 soft	not	tender

Extremities		:	no	deformity

Neuro		 :	E4V2M6

CT	Brain		 :	Acute	brain	infarct	of	left	basal	ganglia

รายงานผู้ป่วย

 ผู้ป่วยหญิงไทย	 อายุ	 34	 ปี	 น�้าหนัก	 75	 กิโลกรัม	 สูง	 150	

เซนติเมตร		BMI	=	29.67	kg/m2	อาชีพรับจ้าง

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

	 เมื่อวานก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดฟันตั้งแต่

เวลา	 10.00	 น.	 และได้เริ่มรับประทานยา	 ibuprofen	 ครั้งแรก

เวลา	15.00	น.	จ�านวน	1	เมด็	ต่อมาอาการไม่ดขีึน้	จงึรบัประทานยา	

ดังกล่าวอกีครัง้เวลา	20.30	น.	จ�านวน	1	เมด็	อาการยงัคงไม่ดขีึน้อกี	

จึงรับประทานยาน้ีเป็นครัง้ที	่3	เวลา	22.00	น.	จ�านวน	1	เมด็	หลงัจากนัน้

อกีประมาณ	30	นาท	ีผู้ป่วยมีอาการขากรรไกรแขง็	แต่ยงัหายใจได้ปกติ	

พดูไม่ได้	น�า้ลายไหล	ปวดศีรษะ	ปากชา	ลิน้ชา	ไม่มแีขนขาอ่อนแรง	

GCS	E4V2M6	Dx	R/O	stroke	จึงส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์

อาการส�าคัญ

	 รับย้ายมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	 แรกรับที่ห้องฉุกเฉิน													

ผู้ป่วยรู้สึกตัว	ไม่มีแขนขาอ่อนแรง	GCS	E4V5M6	แต่พูดไม่ชัด
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กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคณุ	นศภ.ซาฟีนะฮ์	อโรรยิะ	นกัศกึษาฝึกงานเภสชัศาสตร์

คณะเภสชัศาสตร	์มหาวทิยาลยัศลิปากรที่เป็นผูช่้วยในการสบืค้น

ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานฉบับนี้

สรุป

	 ยังไม่มีรายงานการเกิดภาวะ	 ischemic	stroke	ที่เกิดจากยา	

ibuprofen	 โดยเฉพาะ	 แต่เมื่อทบทวนรายงานการศึกษาต่าง	 ๆ							

ทีเ่กีย่วข้อง	ท�าให้ทราบว่าภาวะดงักล่าวมโีอกาสเกดิข้ึนได้	อย่างไร

ก็ดีอาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดหลังการใช้ยานี้และดีขึ้นหลังหยุด									

ใช้ยาดงักล่าว	ประกอบกบัผล	CT	brain	และค�าวนิจิฉยัของแพทย์

ยืนยันการเกิด	 ischemic	 stroke	 สิ่งท่ีต้องน�ามาพิจารณา															

อีกประการหนึ่งส�าหรับผู ้ป่วยรายนี้ก็คือการมีปัจจัยเส่ียงร่วม											

จดัเป็นเป็นสาเหตอุืน่นอกเหนอืจากยา	ibuprofen	ทีอ่าจจะท�าให้

เกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวนี้ได้	 เมื่อประเมินความสัมพันธ์	

โดยใช้	Naranjo’s	algorithm	ผลการประเมินจะได้คะแนน	+3	

อยู่ในระดับอาจจะใช่	 (possible)	 ดังนั้น	 แพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ควรเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์ดงักล่าวในผูป่้วย

ที่ใช้ยานี้	และยากลุ่ม	NSAIDs	อื่น	ๆ	ด้วย

	 Ibuprofen	จดัเป็นยาจัดอยูใ่นกลุม่	traditional	NSAIDs	(poorly	

selective	 COX-2)	 น่าจะมีฤทธิ์	 antiplatelet	 เหมือน	 aspirin												

ซึง่ปกติ	aspirin	จะถกูน�ามาใช้ป้องกันการอดุตันของหลอดเลอืดสมอง

อยู่แล้ว	 แต่กรณีดังกล่าวผลกลับตรงกันข้าม	 	 โดย	 aspirin	 เป็นยา									

ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์	 COX-1	 	ที่เกล็ดเลือดส่งผลให้	 TXA2	ลดลง	

ท�าให้เกิดการยับยั้งการจับกลุ่มเกาะตัวของเกล็ดเลือด	 (platelet	

aggregation)	โดยการจบัตวักันระหว่าง	aspirin	กบัเอนไซม์	COX-1		

ที่เกล็ดเลือดที่เกิดขึ้นอย่างถาวร	 (irreversible)	 ในขณะที่ยากลุ่ม	

traditional	 NSAIDs	 อื่น	 ๆ	 จะจับเอนไซม์	 COX-1	 อย่างชั่วคราว

(reversible)	ดงันัน้	ibuprofen	จงึไม่สามารถน�ามาใช้เป็น	antiplatelet	

ได้เลย(3)

	 กรณีผู้ป่วยรายน้ีขนาดยา	 ibuprofen	 ที่แนะน�าเป็นขนาดที่ใช	้						

ในกรณีใช้บรรเทาปวดคือ	200-400	mg	ทุก	4-6	ชั่วโมง	แต่ผู้ป่วย	

ได้ใช้ยาดังกล่าวถึง	1,200	mg	ภายใน	7	ชั่วโมง	ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง

เมือ่เทียบกบัขนาดทีแ่นะน�า	นอกจากน้ีผูป่้วยยงัมปีระวติัโรคประจ�าตวั

คือโรคความดันโลหิตสูง	 ซึ่งความดันโลหิตขณะแรกรับเท่ากับ	

174/117	mmHg	 (แนะน�าไม่เกิน	 110/90	mmHg)	 กรณีนี้ถือว่า											

ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้	 ประกอบกับผู้ป่วยมีระดับ	

BMI=29.67	kg/m2	สูง	(แนะน�าไม่เกิน	23	kg/m2)(1)	ทั้งสามประเด็น

ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง
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3.		 พรทวี	 เลิศศรีสถิต	 และสุชีลา	 จันทร์วิทยานุชิต.ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์	 (Non-steroidal	 Anti-inflammatory	 drugs).คณะแพทยศาสตร	์																					
โรงพยาบาลรามาธิบดี[อินเทอร์เน็ต].-[เข้าถึงเมื่อ	 18	 ตุลาคม	 2561].เข้าถึงได้จาก:	 https://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/
medicinebook1/NSAIDS.pdf	

4.		 Ki	Park,	Anthony	A	Bavry.	Risk	of	stroke	associated	with	nonsteroidal	anti-inflammatory	Drugs.	Vascular	Health	and	Risk	Management.	
2014;10:25-32.	

5.		 Patompong	Ungprasert,	Eric	L.	Matteson,	Charat	Thongprayoon.	Nonaspirin	nonsteroidal	anti-inflammatory	drugs	and	risk	of	hemorrhagic	
stroke	a	systematic	review	and	meta-analysis	of	observational	studies.	Stroke.	2016;47:350–355.



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN10

  ลักษณะผู ้ป่วยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากรายงาน
จ�านวน	10,551	ฉบับ	พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	61.7)	
อายเุฉลีย่	44.5±16.5	ปี	เป็นผูป่้วยนอก	(ร้อยละ	53.8)	ไม่มปีระวัตแิพ้ยา	
(ร้อยละ	62.8)	เป็นเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ประเภทร้ายแรง	ร้อยละ	32.1	
และผูป่้วยส่วนใหญ่หายโดยไม่มร่ีองรอยเดิม	(ร้อยละ	72.6)	ผลการประเมนิ
ความสมัพนัธ์เชงิสาเหต	ุ(causality	assessment)	มากกว่าครึง่หนึง่
อยู่ในระดับน่าจะใช่	(probable)	(ร้อยละ	70.8)	แสดงดังตารางที่	2

ประเภทแหล่งที่ส่งรายงาน จ�านวนรายงาน (%)
สถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข  8,931 (84.6)

	 โรงพยาบาลศูนย์ 1,399	(13.3)

	 โรงพยาบาลทั่วไป 2,663	(25.2)

	 โรงพยาบาลชุมชน 4,867	(46.1)

	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 2	(0.02)	

โรงพยาบาลนอกสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

  148 (1.4)

สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

  449 (4.3)

เอกชน  1,001 (9.5)

		 โรงพยาบาลเอกชน 	996	(9.4)

	 คลินิกเอกชน 	4	(0.04)

	 ร้านขายยา	(drug	store) 		1	(0.01)

ไม่ระบุหน่วยงาน    22 (0.2)

ตารางที ่1 จ�านวนรายงานทีไ่ด้รบัจ�าแนกตามประเภทแหล่งท่ีส่งรายงาน

ลักษณะทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ) 
[n=10,551]

ผู้ป่วย

เพศ
			หญิง 6,508	(61.7)
			ชาย 4,017	(38.1)
			ไม่ระบุ 26	(0.2)
อายุ (ปี) 
			เฉลี่ย 44.5±16.5
			ต�่าสุด-สูงสุด 1-98
			<	12 75	(0.7)
			13-18 387	(3.7)
			19-40 3,829	(36.3)
			41-60 3,	822	(36.2)
			>	60 1,764	(16.7)
			ไม่ระบุ 674	(6.4)
ประเภทผู้ป่วย
			ผู้ป่วยนอก 5,672	(53.8)
			ผู้ป่วยใน 4,265	(40.4)
			ไม่ระบุ 614	(5.8)
ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์

			มี 2,830	(26.8)
			ไม่มี 6,626	(62.8)
			ไม่ทราบ 1,095	(10.4)

ตารางที่ 2 ลักษณะท่ัวไปผู้ป่วยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์        
จากยาฉีด diclofenac ในฐานข้อมูล Thai Vigibase 
ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2561
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  Diclofenac	เป็นยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์	(Non-steroidal	anti-inflammatory	drug;	NSAID)	ท่ีมฤีทธิร์ะงบัปวด	ลดไข้	
และต้านการอกัเสบ	โดยมกีลไกการออกฤทธิเ์กีย่วข้องกบัการยบัยัง้การสร้าง	prostaglandin	ในเนือ้เย่ือของร่างกายโดยการยบัยัง้เอนไซม์	
cyclooxygenase	(COX)	อย่างน้อย	2	isoenzymes	คอื	COX-1	และ	COX-2	ซึง่ยาดงักล่าวอาจพบอาการไม่พงึประสงค์	เช่น	ปวดศรีษะ	
วงิเวียน	ผืน่	คนั	ปวดท้อง	ปวดเกรง็	ท้องเสยี	คลืน่ไส้	ท้องผูก	ยา	diclofenac	ชนดิฉีดมรีาคาถูก	เป็นยาในบัญชียาหลกัแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559	
ประเภท	ก	ท�าให้มีการใช้ยาเป็นจ�านวนมากส่งผลท�าให้พบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ได้บ่อยท้ังท่ีเกดิจากฤทธิข์องตวัยาส�าคญัหรอืจากเทคนคิ
การบรหิารยา	จงึเป็นทีม่าของการวเิคราะห์ข้อมลูในครัง้นี	้ซึง่ได้วเิคราะห์ข้อมลูรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2529	
ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการขึ้นทะเบียนยาและเป็นปีแรกที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาดังกล่าว	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาฉีด	 diclofenac	 ในฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ															
(Thai	Vigibase)	ในระยะเวลา	33	ปี	(พ.ศ.	2529	–	วนัที	่25	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561)	พบว่ามรีายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีส่งสัยว่ามคีวามสมัพนัธ์
กับการใช้ยาฉีด	diclofenac	จ�านวน	10,551	ฉบับ	เฉลี่ยปีละ	320	ราย	เป็นรายงานใช้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	8,439	ราย	(ร้อยละ	79.9)	
และใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดด�า	2,112	ราย	(ร้อยละ	20.1)
	 	 รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีไ่ด้รบัส่วนใหญ่มาจากสถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	(ร้อยละ	84.6)	โดยเป็นรายงาน
จากโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด	(ร้อยละ	46.1)	และมีรายงานจากภาคเอกชนร้อยละ	9.5	แสดงดังตารางที่	1

 พัทรียา โภคะกุล, ศรินยา หนูทิม
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาฉีด  diclofenac 
จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2561
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	 	 เมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ช่วง	 10	 ปี	ตัง้แต่											

พ.ศ.	2551-2560	กบัปรมิาณการน�าเข้า/ผลิตยาฉีด	diclofenac	ในช่วง

เวลาเดยีวกนั	พบอตัราการรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เฉล่ีย	7	ราย

ต่อปรมิาณการน�าเข้า/ผลติยาฉดี	diclofenac	100,000	ampules	ต่อปี	

และเมื่อพิจารณาแยกรายปีพบอัตราการรายงานสงูสดุ	10.82	ต�า่สดุ	

4.27	 ราย	 ต่อปรมิาณการน�าเข้า/ผลติยาฉีด	 diclofenac	 100,000	

ampules	โดยไม่พบแนวโน้มการรายงานท่ีสงูข้ึน	แสดงดังแผนภมูท่ีิ	1

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ) 
[n=10,551]

ระดับความร้ายแรง

ร้ายแรง  3,388 (32.0)
	 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/
	 ท�าให้	เพิ่มระยะเวลา	ในการรักษานานขึ้น

						2,752	(26.1)

	 อันตรายถึงชีวิต 		350	(3.3)
	 มีความส�าคัญทางคลินิก 184	(1.7)
	 เสียชีวิต 												23	(0.2)
	 ความพิการ 3	(0.02)
	 ไม่ระบุ 											76	(0.7)
 ไม่ร้ายแรง  6,889 (65.3)
 ไม่ระบุ   274 (2.7)
ผลลัพธ์
			หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 7,660	(72.6)
			หายโดยยังมีร่องรอยเดิม 629	(6.0)
			ยังมีอาการอยู่	/	ยังไม่ดีขึ้น 1,296	(12.3)
			อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย 296	(2.8)
			เสยีชวีติเนือ่งจากสาเหตอุืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ	
	 ผลิตภัณฑ์

9	(0.1)

			เสียชีวิตเนื่องจากอาการอันไม่พึงประสงค์ 20	(0.2)
			เสยีชวีติเนือ่งจากอาจเกีย่วข้องกับผลติภณัฑ์ 3	(0.02)
			ไม่สามารถติดตามผลได้ 635	(6.0)
			ไม่ระบุ 3	(0.02)

ระดับการประเมิน
	 certain 786	(7.5)
	 probable 7,474	(70.8)
		 possible 2,163	(20.5)
	 unlikely 23	(0.2)
		 unclassified 56	(0.5)
		 ไม่ระบุ 49	(0.5)

	 	 เมื่อจ�าแนกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามความผิดปกต	ิ											

ของระบบอวัยวะของร่างกาย	 พบความผิดปกติในระบบผิวหนัง										

(skin	 and	 appendages	 disorders)	 มากที่สุด	 (ร้อยละ	 35.7)										

รองลงมา	 คือ	 ความผิดปกติในระบบอวัยวะท่ัวไป	 (body	 as	 a	

whole-general	 disorders)	 (ร้อยละ	 21.6)	 และความผิดปกติ											

ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ	(cardiovasvular	disorders,	general)																									

(ร้อยละ	10.6)	แสดงดังแผนภูมิที่	2

อัตราการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคตอปริมาณการนำเขา /ผลิตของยาฉีด diclofenac
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35.7%

21.6%
10.6%

9.9%

8.9%
4.7%

2.5%
2.3%

1.6% 1.1%
skin and appendages disorders
body as a whole - general disorders
cardiovascular disorders, general
metabolic and nutritional disorders
urinary system disorders
respiratory system disorders
various
autonomic nervous system disorders
central & peripheral nervous  syst. disorders
gastro-intestinal system disorders
heart rate and rhythm disorders

1.1%

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาฉดี	diclofenac	จ�าแนกตามระบบอวัยวะร่างกาย

แผนภูมิที่ 1 อัตราการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อปริมาณการ	
น�าเข้า/ผลิตยา	ฉีด	diclofenac
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	 	 การบาดเจ็บเส้นประสาทไซอาติกจากการฉีดยาเข้ากล้ามมักมีอาการ	ชา	ปวด	อ่อนแรง	เท้าตก	เดินล�าบาก	โดยพบรายงานเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบาดเจ็บของเส้นประสาทไซอาตกิจากการฉดียา	diclofenac	เข้ากล้ามในฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	พบได้น้อย
เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ทราบกันอยู่แล้ว	 (known	ADR)	 โดยพบ	peripheral	nerve	 injury	32	 เหตุการณ์	 รองลงมา	 ได้แก่	
numbness	29	เหตุการณ์	ปวดเมื่อย	19	เหตุการณ์	และกล้ามเนื้ออ่อนแรง	15	เหตุการณ์	แสดงดังตารางที่	3

macular rash
bronchospasm

chest fullness of
anaphylactic reaction

oedema
palpitation

oedema mouth
itching

oedema periorbital
face oedema

anaphylaxis
rash erthematous

dyspnoea
anaphylactic shock

rash maculo-papular
pruritus

rash
oedema eyelid

urticaria
angloedema

จำนวนเหตุการณไมพึงประสงค
ชื่อ

เห
ตุก
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ณ
ไม

พ
ึงป
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สง

ค

แผนภูมิที่ 3 จ�านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาฉีด	diclofenac	20	อันดับแรก

ตารางที่ 3  ตัวอย่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง                              
    กับการบาดเจ็บของเส้นประสาทไซอาติก 	 	 โดยสรุป	 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการ

ฉีดยา	 diclofenac	 ที่พบในฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibae	 ส่วนใหญ่											
เป็นรายงานประเภทไม่ร้ายแรงและเป็นเหตุการณ์ท่ีทราบดีอยู่แล้ว	
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย	เช่น	angioedema	urticarial	
และ	edema	eyelid	ส�าหรับการบาดเจ็บของเส้นประสาทไซอาติก
จากการฉีดยาเข้ากล้ามเป็นเหตุการณ์ท่ีพบได้น้อยแต่มีผลกระทบ
รนุแรงต่อผูป่้วย	เช่น	กล้ามเนือ้ขาอ่อนแรง	อาการชา	เคลือ่นไหวขาล�าบาก	
เป็นต้น	 โดยหนึ่งในปัจจัยท่ีอาจเป็นสาเหตุคือเทคนิคการฉีดยา												
ดังนั้น	 บุคลากรทางการแพทย์ท่ีฉีดยาให้ผู้ป่วยควรทบทวนเทคนิค	
การฉีดยาที่ถูกต้อง	 และควรใช้ยาฉีด	 diclofenac	 ตามข้อบ่งใช	้							
อย่างสมเหตสุมผล	(rational	drug	use)	นอกจากนีห้ากพบเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องจากการใช้ยาฉีด	 diclofenac	
ขอให้รายงานไปยงัศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เพือ่น�ารายงานไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อมูลเฝ้าระวังความปลอดภัยระดับประเทศต่อไป

เหตุการณ์ไม่ประสงค์ จ�านวนเหตุการณ์

peripheral	nerve	injury 32
numbness 29
fatigue 19
muscle	weakness 15
paraesthesia 13
tremor 4
numbness	localized 4
myalgia 4
weakness	generalized 3
paralysis 3

injection	site	bruising 3
injection	site	abscess 3
malaise 2
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	 	 เหตุการณ์ไม ่พึงประสงค ์ที่พบมากที่สุดคือ											
angioedema	รองลงมาได้แก่	urticarial	และ	edema	
eyelid	 ซ่ึงเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ทราบดีอยู่แล้ว	
(known	ADR)	ของยากลุ่ม	NSAIDs	มีค�าเตือนในฉลาก
และเอกสารก�ากับยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
เรื่อง	 ยาที่ต้องแจ้ง	 ค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและ											
ที่เอกสารก�ากับยาและข้อความของค�าเตือน	 ฉบับที่	 55	
โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	20	อันดับแรกที่พบ	ในฐาน
ข้อมูล	Thai	Vigibase	แสดงดังแผนภูมิที่	3


