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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
สุขภาพและข้อมลูใหม่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์	
และสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป

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

  สวสัดค่ีะทกุท่าน พบกนัอีกครัง้กบัวารสารข่าวสารด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ.2562 ผ่านมาแล้ว
กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ระหว่าง      
วันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ที่น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มปิติ
ยินดีของพสกนิกรชาวไทยทุกคน
  โลกปัจจุบันยังคงหมุนไป พร้อม ๆ กับเทคโนโลยีที่ก�าลัง
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คนไทยก�าลังจะก้าวไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการใช้
ผลติภัณฑ์สขุภาพด้วยความตระหนกัรูถ้งึความเสีย่งและการเฝ้าระวงั
ความปลอดภัย จึงมีความส�าคัญส�าหรับทุกคน เพ่ือให้พร้อม         
รบัสถานการณ์ด้านสขุภาพต่าง ๆ  ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ในโลกอนาคต
  เนือ้หาฉบับกลางปีนี ้ขอเริม่ด้วยรายงานสญัญาณอนัตราย
จากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับยา Desloratadine กับอาการ
ตาแห้งท่ีมรีายงานจากทัว่โลก แต่ยงัไม่พบในไทย พร้อมทัง้ยงัมี        
สรุปการติดตามข่าวจากต่างประเทศในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา       
ที่เป็น highlight มาให้ทุกท่านได้ทราบ ต่อด้วยบทความกรณี
ศึกษาด ีๆ เกีย่วกบั Oxaliplatin induced long QT syndrome 
with torsades de pointes and myocardial injury               
ในคนไข้ ท่ีเป็น adenocarcinoma of upper rectum และเป็น 
ovarian metastasis ร่วมด้วย ตบท้ายด้วยข้อมูลรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของสารทึบรังสี (contrast media)        
ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาก่อนส�าหรับ
ประเทศไทย
  ท้ายท่ีสดุนี ้ขออาราธนาคณุพระศรีรตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ทัง้หลายอนัเป็นท่ีเคารพของทกุศาสนา ขอจงอ�านวยพรให้ทกุท่าน        
มีสขุภาพแขง็แรง ก้าวหน้าในการงาน ร�า่รวยเงนิทอง และความสขุ 
ตลอดทั้งปีนี้

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
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WHO Signal : Desloratadine กับการเกิดอาการตาแห้ง (dry eyes)

	 	 Desloratadine	ได้รบัอนมุติัทะเบยีนต�ำรบัในประเทศไทย
จ�ำนวน	8	ต�ำรับ	ฐำนข้อมูล	Thai	Vigibase	ไม่พบรำยงำนกำรเกิด
อำกำรตำแห้งกับยำ	 desloratadine	 ทั้งน้ี	 ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขฉบับที่	 28	 ก�ำหนดให้	 desloratadine	 ต้องแสดง
ข้อควำมในส่วนค�ำเตือนในฉลำกและค�ำเตือนในเอกสำรก�ำกับยำ
"ค�าเตือนในฉลาก"
	 	 1.	 ยำนี้อำจท�ำให้ง่วงได้บ้ำงในผู้ใช้ยำบำงรำย	 ผู้ท่ีขับข่ี							
ยำนยนต์หรือท�ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือท�ำงำนที่เสี่ยงต่อ
กำรพลดัตกจำกทีส่งู	ควรทดสอบก่อนว่ำรับประทำนยำน้ีแล้วไม่ง่วง
		 	 2.	 ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ	 3	 เดือนแรก	 และสตรี									
ที่ให้นมบุตร	และเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	12	ปี
"ค�าเตือนในเอกสารก�ากับยา	 ให้ใช้ค�ำเตือนเช่นเดียวกับค�ำเตือน											
ในฉลำก	และเพิ่มเติมค�ำเตือนต่อไปนี้ด้วย
	 	 1.	 ระวังกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยโรคไต
		 	 2.	 กำรใช้ยำน้ีร่วมกับยำต้ำนจลุชพีกลุม่	Macrolides	เช่น	
erythromycin	หรอืยำต้ำนเชือ้รำกลุม่	Imidazoles	เช่น	ketoconazole	
จะท�ำให้ระดับยำนี้ในเลือดสูงขึ้น"

ข้อมูลประเทศไทย
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รายงานจากฐานข้อมูล WHO VigiBase

 	 จำกฐำนข้อมูล	 WHO	 VigiBase	 จ�ำนวนรำยงำนที่เกิด
อำกำรตำแห้งจำกยำ	desloratadine	มทีัง้หมด	13	ฉบบั	(รำยงำน
ฉบับแรก	พบเมือ่เดอืนพฤษภำคม	2561)	รำยงำนส่วนใหญ่	(9	ฉบับ)	
มยีำ	desloratadine	เป็นยำทีส่งสยัเพียงตัวเดียว	มรีำยงำน	6	ฉบับ
ที่ผู ้ป่วยหยุดยำแล้วอำกำรดีข้ึน	 โดยอำกำรที่เกิดขึ้นอำจเกิด									
จำกฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำของ	 desloratadine	 รำยงำนท้ังหมด								
มำจำกประเทศต่ำง	ๆ 	ได้แก่	สหรัฐอเมริกำ	5	ฉบับ	สวีเดน	2	ฉบับ	
เนเธอร์แลนด์	2	ฉบับ	สวิตเซอร์แลนด์	1	ฉบับ	ฟินแลนด์	1	ฉบับ	
โปรตุเกส	1	ฉบับ	และ	แคนำดำ	1	ฉบับ	เป็นเพศหญิง	10	ฉบับ	
เพศชำย	3	ฉบบั	อำยต้ัุงแต่	2-75	ปี	อำยเุฉลีย่	41.2	ปี	รำยงำนท่ีมี
ระยะเวลำเกิดอำกำรหลังจำกได้รับยำ	 (time	 to	 onset:	 TTO)	
จ�ำนวน	8	ฉบับ	โดยมีรำยงำน	TTO	1	วัน	(3	ฉบับ)	TTO	2-3	วัน	
(1	ฉบบั)	TTO	ตัง้แต่เริม่ให้กำรรักษำ	(1	ฉบบั)	TTO	14	วนั	1	เดอืน	
และ	6	เดือน	จ�ำนวนอย่ำงละ	1	ฉบับ	ตำมล�ำดับ
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System,	desloratadine;	[cited	Mar	25,	2019].	Available	from:	www.
thomsonhc.com.	

  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีม่รีะบไุว้ในฉลากยา	ได้แก่		pharyngitis,	
dry	mouth,	myalgia,	fatigue,	somnolence,	headache,	dizziness,	
insomnia,	 dysmenorrhoea,	 nausea,	 dyspepsia,	 diarrhoea,	
vomiting,	anorexia,	increased	appetite,	fever,	UTI,	varicella,	
upper	resp	tract	infection,	coughing,	epistaxis,	parasitic	infection,	
bronchitis,	otitis	media,	rhinorrhoea,	emotional	lability,	irritability,	
maculopapular	rash,	erythema,	xerostomia
	 	 เนือ่งจำกอำกำรตำแห้งจำกกำรใช้ยำ	desloratadine	ยงัไม่เคย	
มรีำยงำนในประเทศไทยมำก่อน	 นอกจำกนี้อำกำรดังกล่ำวยังไม่ได้								
ถูกระบุไว้ในเอกสำรก�ำกับยำอีกด้วย	หำกอำกำรนี้เกิดขึ้น	อำจส่งผล
ให้เกิดอำกำรตำพร่ำมัว	 ซึ่งเป็นอันตรำยส�ำหรับผู้ป่วยที่ขับรถหรือ									
ผู ้ ท่ีใช้เส้นทำงขนส่งต่ำง	 ๆ	 บุคลำกรทำงกำรแพทย์	 ผู้ป่วยและ																						
ผูท้ีเ่กีย่วข้องจึงควรระมัดระวังอำกำรดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้น
	 	 กำรเกดิอำกำรตำแห้งจำกกำรใช้ยำ	desloratadine	เป็นเพียง
สัญญำณเตือนท่ีเกิดจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยงำนในฐำนข้อมูล	
WHO	VigiBase	 ถึงวันท่ี	 25	 มีนำคม	 2562	 ซ่ึงข้อมูลดังกล่ำวอำจ
เปลีย่นแปลงได้เมือ่ได้รบัรำยงำนเพิม่ขึน้	ผูป้ฏบิตังิำนควรระมดัระวงั
กำรน�ำเข้ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้	ศูนย์ฯ	HPVC	เผยแพร่ข้อมูลนี้	เพื่อให้
เกดิควำมตระหนกัในควำมเสีย่งดงักล่ำวจำกยำ	desloratadine	เท่ำนัน้	

วิทยา ประชาเฉลิม
พรกนก จันทร์ข�า

	 	 WHO	Uppsala	Monitoring	Center	(WHO-UMC)	รำยงำนกำรตรวจพบสญัญำณควำมเสีย่งในกำรเกดิอำกำรตำแห้ง	(dry	eyes)	
จำกกำรใช้ยำ	desloratadine	
	 	 ตำแห้ง	 คือ	 อำกำรของดวงตำที่มีปริมำณน�้ำตำมำหล่อเลี้ยงให้เกิดควำมชุ่มช้ืนกับดวงตำและเคลือบกระจกตำด�ำไม่เพียงพอ																	
ซึ่งพบในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย	 โดยตำจะรู้สึกฝืด	 เคือง	 ระคำย	 คล้ำยมีเศษผงเข้ำตำ	 แสบร้อน	 อำกำรดังกล่ำวสำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร												
ตำพร่ำมัว	(blurred	vision)	ได้	สำเหตุของโรคตำแห้งนั้นส่วนใหญ่ไม่พบสำเหตุที่ชัดเจน	แต่มักพบในผู้หญิงที่มีอำยุมำกขึ้น	พบในผู้ป่วย
ทีเ่ป็นโรค	Sjogren’s	syndrome	ซึง่มีอำกำรตำแห้งร่วมกบัข้ออกัเสบและปำกแห้ง	และมสีำเหตมุำจำกยำบำงชนดิท่ีอำจท�ำให้กระบวนกำร
สร้ำงน�้ำตำลดลง	 เช่น	 ยำกลุ่มต้ำนฮิสตำมีนที่ใช้รักษำหวัดและภูมิแพ้	 ยำกล่อมประสำท	 ยำทำงจิตเวช	 ยำลดควำมดันโลหิตสูงในกลุ่ม														
ที่ออกฤทธิ์โดยกำรขับปัสสำวะ	เป็นต้น
	 	 ยำ	desloratadine	เป็นยำต้ำนฮิสทำมีนชนิดกิน	รุ่นที่สำม	(third	generation	oral	H1	antihistamine)	โดยได้รับกำรพัฒนำ							
มำจำก	loratadine	ใช้ส�ำหรับรักษำโรคภูมิแพ้
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สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�ำเดือน มกรำคม – มีนำคม 2562

  ส�ำหรับประเทศไทยพบกำรขึ้นทะเบียนยำ	 gabapentin	

จ�ำนวน	41	ทะเบียน	และจำกฐำนข้อมูล	Thai	vigibase	พบว่ำได้รับ

รำยงำน	 AEs/ADRs	 จำกยำ	 gabapentin	 จ�ำนวน	 1,702	 	 ฉบับ												

โดยไม่พบรำยงำนกำรเกดิ	dysphagia	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	13	กมุภำพนัธ์	2562)
	 	 [Ref:	https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recom-

mendation/prac-recommendations-signals-adopted-14-17-january-

2019-prac-meeting_en.pdf;	Accessed	February,	13	2019]

  Clinical trial finds an increased risk of blood clots 
in the lungs and of death in rheumatoid arthritis             
patients taking high dose of tofacitinib (sold as Xeljanz 

or Xeljanz XR).

  Health	Canada	แจ้งข้อมลูควำมปลอดภยัของยำ	tofacitinib	

(ชือ่กำรค้ำ	Xeljanz	and	Xeljanz	XR)	เนือ่งจำกระหว่ำงกำรทดลอง

ทำงคลินิกพบควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกำรเกิดลิ่มเลือดในปอดและ		

กำรเสียชีวิตเมื่อใช้	 tofacitinib	 ในขนำด	 10	mg	 วันละ	 2	 ครั้ง														

ซึ่งเป็นขนำดสูงกว่ำที่ได้รับอนุมัติ	 โดยในขณะนี้	 Health	 Canada	

และบริษัท	 Pfizer	 อยู่ระหว่ำงกำรประเมินข้อมูลควำมปลอดภัย								

ของยำดังกล่ำว

	 	 ยำ	 Tofacitinib	 เป็นยำท่ีมีข้อบ่งใช้ส�ำหรับกำรรักษำผู้ป่วย	

โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ในระดับควำมรุนแรงปำนกลำงถึงมำก				

(moderate	 to	 severe	 rheumatoid	 arthritis)	 โรคข้ออักเสบ		

สะเกด็เงนิ	(active	psoriatic	arthritis)	ในผูป่้วยทีต่อบสนองต่อกำร

รักษำด้วยยำอื่น	โดยทั่วไปมักใช้ร่วมกับยำอื่น	เช่น	methotrexate

	 	 ส�ำหรับประเทศไทยพบกำรข้ึนทะเบียนยำ	 tofacitinib			

จ�ำนวน	1	ต�ำรบั	ได้แก่		Xeljanz	(tablets	5	mg)	และจำกฐำนข้อมลู	

Thai	 vigibase	 พบว่ำได้รับรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำร										

ใช้ยำ	tofacitinib	จ�ำนวน	30	ฉบบั	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่19	มนีำคม	2562)	

ซึ่งไม่พบรำยงำนเกี่ยวกับกำรเกิดลิ่มเลือดในปอด	และกำรเสียชีวิต
	 	 [Ref:	https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/

hc-sc/2019/69336a-eng.php	March,	13	2019]

  

  Recommendations for update of the product             
information : Biotin – Interference with clinical laboratory tests

  Pharmacovigilance	 Risk	 Assessment	 Committee,				
EMA	 แจ้งแก้ไขเอกสำรก�ำกับยำ	 Biotin	 โดยเพิ่มข้อควำมค�ำเตือน
เกีย่วกบักำรรบกวนผลกำรตรวจทำงห้องปฏบิติักำร	ในหัวข้อ	Special	
warnings	and	precautions	for	use	เนื่องจำกพบข้อมูลว่ำกำรได้
รับยำ	 biotin	 รูปแบบรับประทำนที่มีปริมำณ	 ≥150	microgram							
ต่อหน่วย	และ	biotin	รูปแบบยำฉีดที่มีปริมำณ	≥	60	microgram	
ต่อหน่วย	อำจท�ำให้เกิดกำรรบกวนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร	
	 	 ส� ำหรับประเทศไทย	 พบกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ	์																									
ที่มีส่วนประกอบของ	biotin	 จ�ำนวน	61	ต�ำรับ	 และ	ศูนย์	 HPVC		
เคยมีกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว	 ผ่ำนทำง	 HPVC	
Safety	news	ฉบับที่	46	ปี	พ.ศ.	2561	วันที่	19	ตุลำคม	2561	เรื่อง													
“กำรรบกวนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรจำก	 biotin	 (Vitamin	
B7;	Vitamin	H)”
  [Ref:	https://www.ema.europa.eu/documents/prac-recom-

mendation/prac-recommendations-signals-adopted-14-17-january-

2019-prac-meeting_en.pdf;	Accessed	February,	13	2019]

  Recommendations for update of the product 
information: Gabapentin – Dysphagia

  Pharmacovigilance	 Risk	 Assessment	 Committee,		
EMA	 แจ้งแก้ไขเอกสำรก�ำกับยำ	 gabapentin	 โดยเพ่ิมข้อควำม														
กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับกำรกลืนล�ำบำก	 (dysphagia)	
เนื่องจำกได้รับรำยงำนผู้ป่วยและพบข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัย								
เกี่ยวกับกรณีดังกล่ำว	โดยให้เพิ่มข้อควำมดังต่อไปนี้
  - Summary of product characteristics
						 	 Undesirable	effects:	
       Gastrointestinal disorders
						 	 Uncommon:	dysphagia
  - Package leaflet
						 	 Possible	side	effects
						 	 Uncommon:	may	affect	up	to	1	in	100	people

						 	 Difficulty	swallowing



ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 5

promethazine,	morphine,	 pethidine	 และห้ำมใช้ยำเสพติด									

ดงัต่อไปนีใ้นสตรมีคีรรภ์	สตรรีะยะให้นมบุตร	fentanyl		transdermal,	

methadone	(tablet,	solution)
  [Ref:	 https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/features/

birthdefects-opioid-analgesics-keyfindings.html;	Accessed	January	20,	

2018]

  Potential risk of new primary malignancy with Xgeva®

  HSA	 สิงคโปร์แจ้งบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำร												

เพิ่มอัตรำกำรเกิด	 new	 primary	malignancy	 (NPM)	 ในผู้ป่วย													

ที่เป็น	 advanced	malignancy	 ที่ได้รับกำรรักษำด้วย	 Xgeva®	

(denosumab)	 เมื่อเทียบกับกำรรักษำด้วย	 zoledronic	 acid	

อย่ำงไรก็ตำม	 มีอุบัติกำรณ์และอัตรำกำรเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวต�่ำ								

ไม่พบควำมสมัพนัธ์กบัรปูแบบในกำรรกัษำของผูป่้วยมะเรง็แต่ละชนดิ

หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ชัดเจน	และไม่ทรำบกลไกกำรเกิดที่แน่ชัด

	 	 ส�ำหรบัประเทศไทย	พบรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำร

ใช้ยำ	denosumab	ในฐำนข้อมลู	Thai	Vigibase	จ�ำนวน	21	รำยงำน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	4	มกรำคม	2562)	ในที่นี้มีรำยงำนกำรเกิด	bone	

metastases	จ�ำนวน	1	รำยงำน	 (ไม่สำมำรถประเมนิควำมสัมพันธ์ได้)	

และขณะนี้	อย.	อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสัญญำณ

อันตรำยจำกยำ	denosumab
  [Ref:	https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Prod-

ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_	

Safety_Alerts/2018/potential-risk-ofnewprimarymalignancywithxge-

va.html#;	Accessed	January,	4	2019]

  Early termination of ALLOZITHRO trial due to 
increased risk of relapse in haematopoietic stem cell 
transplantation patients treated with azithromycin for 

prophylaxis of bronchiolitis obliterans syndrome

  HSA	 สิงคโปร์แจ้งบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรส้ินสุด

กำรศกึษำทำงคลนิกิชือ่	ALLOZITHRO	ก่อนก�ำหนดเนือ่งจำกพบกำร

เพิ่มข้ึนของอัตรำกำรกลับเป็นซ�้ำของมะเร็งระบบโลหิตวิทยำและ							

เพิม่อตัรำกำรเสยีชวีติในผูป่้วยกลุม่ทีไ่ด้	azithromycin	เทยีบกบัยำหลอก

	 	 ALLOZITHRO	 เป็นกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของกำรใช้	

azithromycin	 ระยะยำว	 (2	 ปี)	 ในกำรป้องกัน	 bronchiolitis											

obliterans	syndrome	(BOS)	ในผูป่้วยมะเรง็ระบบโลหติวทิยำทีไ่ด้

รับปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิดของเม็ดเลือด	 (hematopoietic	 stem	

cell	transplant	(HSCT))	

	 	 Azithromycin	 มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษำโรคติดเชื้อแบคทีเรีย												

ท่ีไวต่อยำ	 เช่น	 กำรติดเช้ือในระบบทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง	 ได้แก	่

  Maternal Treatment with Opioid Analgesics and 

Risk for Birth Defects

  CDC	 แจ้งผลกำรศึกษำเรื่อง	Maternal	 Treatment	with	

Opioid	Analgesics	and	Risk	for	Birth	Defects	ทีตี่พมิพ์ในวำรสำร	

American	Journal	of	Obstetrics	and	Gynecology	เนื่องจำก

พบว่ำกำรใช้ยำในกลุ่ม	 opioid	 analgesic	 ในช่วงแรกของกำร															

ตัง้ครรภ์สมัพันธ์กบักำรเกิดทำรกวรูิป	เช่น	spina	bifida,	hydrocephaly,	

glaucoma,	 gastroschisis,	 congenital	 heart	 defects															

(conoventricular	 septal	 defect,	 atrioventricular	 septal				

defect,	 hypoplastic	 left	 heart	 syndrome,	 atrial	 septal										

defect,	tetralogy	of	Fallot,	pulmonary	valve	stenosis)

	 	 กำรศกึษำดงักล่ำวเป็นกำรศึกษำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรเกิด	

birth	defects	กับกำรใช้ยำกลุ่ม	opioid	ในระหว่ำง	1	 เดือนก่อน		

ตั้งครรภ์และไตรมำสแรก	ซึ่งใช้ข้อมูลจำก	National	Birth	Defects	

Prevention	 Study	 (NBDPS)	 ในเด็กทำรกที่เกิดตั้งแต่	 1	 ตุลำคม	

1997	 ถึง	 31	 ธันวำคม	 2005	 เป ็น	 population-based																										

case-control	study	มีผู้ป่วยจ�ำนวน	17,449	คนและ	6,701	คน	

เป็นกลุ่ม	case	และ	control	ตำมล�ำดับ	ซึ่งกำรใช้	opioid	สัมพันธ์

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติกับกำรเกิดลักษณะต่อไปนี้ในทำรก																	

conoventricular	septal	defects	(OR,	2.7;	95%	CI,	1.1–	6.3),	

atrioventricular	septal	defects	(OR,	2.0;	95%	CI,	1.2–3.6),	

hypoplastic	left	heart	syndrome	(OR,	2.4;	95%	CI,	1.4	–	4.1),	

spina	bifida	(OR,	2.0;	95%	CI,	1.3–3.2),	หรอื	gastroschisis	(OR,	

1.8;	95%	CI,	1.1–2.9)

	 	 ผลกำรศึกษำน้ีพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้	 codeine	

ระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ไตรมำสแรกกับกำรเกิดควำมผิดปกติของหัวใจ

ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำในครัง้ก่อน	และพบควำมสมัพนัธ์ชนดิใหม่

จำกกำรใช้ยำในกลุ่ม	opioid	analgesics	กบักำรเกดิ	hydrocephaly,	

glaucoma	และ	gastroschisis

	 	 จำกกำรค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมจำก	Drugs	in	Pregnancy	and	

Lactation	11th	ed.	พบข้อมูลควำมเสี่ยงในกำรเกิด	birth	defect	

ต่อทำรกในครรภ์ของมนุษย์	 จำกยำ	 codeine,	 hydrocodone,	

hydromorphone,	 fentanyl,	 meperidine,	 methadone,	

morphine,oxycodone,	 pentazocine,	 propoxyphene	 และ	

tramadol

	 	 ส�ำหรบัประเทศไทยกองควบคุมวตัถเุสพติดได้ก�ำหนดข้อควำม

มำตรฐำนของเอกสำรก�ำกบัยำเสพติด	มใีจควำมโดยสรปุดังน้ี	ให้ระวงั

กำรใช้เป็นพเิศษในสตรีมคีรรภ์	สตรรีะยะให้นมบุตร	เด็ก	และผู้สูงอำยุ	

codeine,	 codeine/glyceryl	 guaiacolate,	 codeine/

paracetamol,	 codeine/	 phenyltoloxamine,	 codeine/											
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หลอดลมอักเสบ	 ปอดอักเสบ	 กำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ									

ส่วนบน	 ได้แก่	 ทอนซิลอักเสบ	 คอหอยอักเสบ	 โพรงอำกำศอักเสบ	

กำรติดเช้ือแบคทีเรียในหู	 ผิวหนัง	 หรือโรคติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์						

เกิดจำกเชื้อ	Chlamydia	 (คลำมิเดีย)	ทั้งนี้กำรใช้เพื่อป้องกัน	BOS	

เป็นกำรใช้แบบ	Off-Label

	 	 ส�ำหรับประเทศไทยพบข้อมลูทะเบยีนยำชือ่สำมญั	azithromycin	

จ�ำนวน	29	ต�ำรบั	และพบรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ	

azithromycin	ในฐำนข้อมลู	Thai	Vigibase	จ�ำนวน	1,454	รำยงำน	

(ข้อมลู	ณ	วนัที	่4	มกรำคม	2562)	ซึง่อำกำรไม่พงึประสงค์	5	ล�ำดบัแรก	

คือ	MP	rash,	urticaria,	rash,	erythematous	rash,	pruritus	 	
	 	 [Ref:https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Prod-

ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_	Recalls/Prod-

uct_Safety_Alerts/2018/early-terminationofallozithrotrialduetoin-

creasedriskofrelapseinh.html#;	Accessed	January,	4	2019]

  Ipilimumab (Yervoy): reports of cytomegalovirus 
(CMV) gastrointestinal infection or reactivation

  GOV.UK	 แจ้งข้อมูลแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์เก่ียวกับ											

กำรเกิดกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินอำหำรจำก	 cytomegalovirus	

(CMV)	 ในผู้ป่วยที่ใช้ยำ	 Ipilimumab	 (Yervoy)	 ที่มีข้อบ่งใช้ใน											

กำรรักษำ	advanced	melanoma	โดยมีข้อแนะน�ำดังนี้

	 	 1.	แนะน�ำให้ผู้ป่วยมำพบแพทย์ทันทีหำกมีอำกำรล�ำไส้ใหญ่

อักเสบ	(colitis)	เช่น	ท้องเสีย	อุจจำระมีเลือดปน	หรือปวดท้อง

	 	 2.	ควรหำสำเหตุของอำกำรท้องเสียหรือล�ำไส้ใหญ่อักเสบ										

ในผู้ป่วยที่ใช้ยำ	 Ipilimumab	 ว่ำเกิดจำกกำรติดเชื้อหรือเกิดจำก	

CMV	หรือไม่

	 	 3.	ควรพิจำรณำเพ่ิมยำที่กดภูมิคุ้มกันชนิดอื่นในผู้ป่วยท่ีเป็น	

immune-related	 colitis	 ที่ไม่ตอบสนองต่อ	 corticosteroid										

หำกสำมำรถยืนยันว่ำไม่มีสำเหตุเกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส	 แบคทีเรีย

และปรสิต

	 	 4.	รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกิดจำก	Ipilimumab

	 	 ส�ำหรับประเทศไทยข้อมูลรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค	์									

จำกกำรใช้ยำ	Ipilimumab	ในฐำนข้อมูล	Thai	Vigibase	มีจ�ำนวน	

8	 รำยงำน	 ซึ่งไม่พบรำยงำนที่เกี่ยวกับอำกำรล�ำไส้ใหญ่อักเสบ										

(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มกรำคม	2562)

  [Ref:	 https://www.gov.uk/drug-safety-update/ipilimumab-

yervoy-reports-of-cytomegalovirus-cmv-gastrointestinal-infection-

or-reactivation;	Accessed	January,	10	2019

  Health Canada safety review finds possible link 

between Fibristal and risk of liver injury

  Health	 Canada	 แจ้งผลกำรทบทวนควำมปลอดภัยของยำ	

Fibristal	 (ulipristal	 acetate)	 เนื่องจำกพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

กำรใช้ยำ	 ulipristal	 acetate	 กับกำรเกิด	 severe	 liver	 injury												

ที่เป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง	 แต่พบได้น้อย	 หลังจำกพบ

รำยงำนผู้ป่วยจ�ำนวน	 4	 รำย	 ในต่ำงประเทศที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

ปลูกถ่ำยตับ	 และแจ้งกำรปรับปรุงข้อมูลควำมปลอดภัยของยำ												

Fibristal	โดยเพิ่มข้อจ�ำกัดในกำรใช้ยำ	ดังนี้

	 	 -	 ไม่แนะน�ำให้ใช้ในหญิงที่มีหรือเคยมีปัญหำเกี่ยวกับตับ

	 	 -	 ส�ำหรบั	Intermittent	use	(รกัษำมำกกว่ำ	1	คอร์ส)	จ�ำกดั

ให้ใช้ในหญิงวัยเจริญพันธุ ์ที่ไม่สำมำรถผ่ำตัดเพื่อน�ำ	 fibrosis													

ออกแนะน�ำให้ตดิตำมกำรท�ำงำนของตบัก่อน	ระหว่ำง	และหลังได้รบัยำ

	 	 ส�ำหรับประเทศไทยพบข้อมูลกำรข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ	์								

ulipristal	 acetate	 ชื่อทำงกำรค้ำ	 Esmya	 5	mg	 tablets	 และ										

ไม่พบรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ	 ulipristal	

acetate	ในฐำนข้อมลู	Thai	Vigibase	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่14	มกรำคม	2562)
  [Ref:	https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/

hc-sc/2019/68806a-eng.php;	Accessed	January,	14	2019]

  Benlysta (belimumab) and risk of serious depression 

and/or suicidal ideation or behaviour or self-injury.

  HSA	สิงคโปร์แจ้งว่ำบริษัท	GlaxoSmithKline	 ได้มีหนังสือ

ถึงบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพื่อสื่อสำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิด								

โรคซึมเศร้ำที่รุนแรง	 (serious	 depression)	 และ/หรือ	 ควำมคิด

อยำกฆ่ำตัวตำย	 หรือกำรท�ำร้ำยตนเอง	 สัมพันธ์กับกำรใช้ยำ													

Benlysta	 (belimumab)	 เนื่องจำกพบรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ	์						

ดงักล่ำวในกำรศกึษำภำยหลงัจำกยำออกสูท้่องตลำด	(post-marketing	

study)	ซึ่งบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำรก�ำกับยำ

	 	 ส�ำหรับประเทศไทยพบข้อมูลทะเบียนยำ	 belimumab	

จ�ำนวน	1	ทะเบียน	ได้แก่	Benlysta	และข้อมูลจำกฐำนข้อมูล	Thai	

Vigibase	 พบว่ำได้รับรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ	

belimumab	จ�ำนวน	1	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	20	มีนำคม	2562)	

ได้แก่	อำกำร	anorexia,	gastroesophageal	reflux	และ	hepatitis
	 	 [Ref:	https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Prod-

ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Over-

view.	html;	Accessed	March,	20	2019]



Oxaliplatin induced long QT syndrome with torsades de pointes and myocardial 
injury in  a patient with adenocarcinoma of upper rectum with ovarian metastasis

	 	 Oxaliplatin	เป็นยำเคมบี�ำบดัรุน่ที	่3	ในกลุม่	platinum-base	chemotherapy	ทีน่ยิมใช้ในกำรรกัษำโรคมะเรง็ชนดิต่ำงๆ	
โดยเฉพำะมะเร็งล�ำไส้	 (colorectal	 cancer)	 ซึ่งผลข้ำงเคียงชนิดเฉียบพลันท่ีพบบ่อย	 ได้แก่	 อำกำรคลื่นไส้	 อำเจียน	 ท้องเสีย															
เม็ดเลือดขำวชนิดนิวโทรฟิลต�่ำ	เกล็ดเลือดต�่ำ	ปลำยประสำทอักเสบ	(peripheral	sensory	neuropathy)	และปฏิกิริยำกำรตอบ
สนองต่อภูมิคุ้มกันไวเกิน	(hypersensitivity	reaction)	เป็นต้น1

	 	 ส�ำหรับควำมรุนแรงของกำรเกิดปฏิกิริยำกำรตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันไวเกิน	(hypersensitivity	reaction)	สำมำรถพบได้
ตัง้แต่ระดบัเลก็น้อยถึงรุนแรงแบบ	anaphylactic	shock	จนส่งผลให้ผูป่้วยเสยีชีวติได้ในท่ีสดุ	เมือ่ผูป่้วยเกิด	anaphylactic	reaction	
มักมีอำกำรแสดงต่ำงๆ	อำทิ	หลอดลมตีบตัน	(bronchospasm)	หัวใจเต้นเร็ว	(tachycardia)	ควำมดันโลหิตต�่ำ	หรือ	ควำมดัน
โลหิตสูง	รวมทั้งภำวะหัวใจหยุดเต้น	(cardiac	arrest)	ถึงแม้ว่ำพบรำยงำนอุบัติกำรณ์กำรเกิด	severe	anaphylactic	reaction	
และพษิต่อหวัใจ	(cardiac	toxicity)	ได้น้อย	แต่มรีำยงำนอบัุติกำรณ์กำรเกดิแปลผันตรงกบักำรได้รบัขนำดยำสะสม	(accumulated	
dose)	ของ	oxaliplatin	ที่เพิ่มขึ้น2	โดยพบว่ำผู้ป่วยเกิด	coronary	artery	spasm	หลังได้รับ	oxaliplatin	ซึ่งสัมพันธ์กับกำรเกิด
อำกำรปลำยประสำทอกัเสบ3	นอกจำกนีย้งัมรีำยงำนกำรเกดิ	long	QT	syndrome	(LQTS)	จำก	oxaliplatin	ในผูป่้วย	appendiceal	
adenocarcinoma4	 ดังนั้นกรณีศึกษำนี้จึงรำยงำนกำรเกิด	 LQTS	 ในผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งล�ำไส้ใหญ่	 ชนิด	 adenocarcinoma										
ระยะแพร่กระจำยจำกกำรรักษำด้วย	oxaliplatin

บทน�า

ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ
ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 7

รายงานผู้ป่วย

	 	 ผู ้ป่วยหญิงไทย	 อำยุ	 76	 ปี	 พื้นที่ผิว	 1.39	 ตำรำงเมตร																			
เข้ำรับกำรรักษำมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ส่วนต้น	 ชนิด	 adenocarcinoma	
ระยะแพร่กระจำยไปรงัไข่	 (adenocarcinoma	of	 upper	 rectum	
with	 ovarian	metastasis)	 ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม	 พ.ศ.	 2561											
ผำ่นกำรใสท่่อ	(colonic	stent)	เพื่อเปดิทำงอุดตนับริเวณล�ำไส้ใหญ่
ด ้วยวิธีส ่องกล ้อง	 (colonoscopy)	 และ	 hand-assisted																										
laparoscopic	 anterior	 resection	 ครั้งนี้มำรับกำรรักษำด้วยยำ
เคมีบ�ำบัดสูตร	 mFOLFOX-6	 (5-fluorouracil	 400	 mg/m2                
IV	bolus	ตำมด้วย	5-fluorouracil	2400	mg/m2	นำน	46	 ช่ัวโมง,	
leucovorin	400	mg/m2	นำน	2	ชัว่โมง	และ	oxaliplatin	85	mg/m2 
นำน	2	ชั่วโมง)	ครั้งที่	6

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและประวัติการใช้ยา

	 	 ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัวเป็นเบำหวำน	 ชนิดที่	 2	 (DM	 type2)						
ได้รับ	metformin	ขนำด	500	มิลลิกรัม	โดยผู้ป่วยปรับขนำดยำเอง
เหลอืรบัประทำนวนัละ	1	เมด็	หลงัอำหำรเช้ำ	และโรคควำมดนัโลหติสงู	
ได้รับยำ	manidipine	ขนำด	20	มิลลิกรัม	รับประทำนวันละ	1	เม็ด	
หลังอำหำรเช้ำ	

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

  ผูป่้วยมำรบัยำเคมบี�ำบดัสตูร	mFOLFOX-6	ครัง้ที	่6	โดยก่อน
เริ่มยำเคมีบ�ำบัดผู้ป่วยได้รับ	 ondansetron	 ขนำด	 8	 มิลลิกรัม												
ร่วมกับ	dexamethasone	ขนำด	20	มลิลกิรมั	IV	push	ส�ำหรบัป้องกนั
อำกำรคลืน่ไส้อำเจยีน	จำกนัน้ท�ำกำรให้	oxaliplatin	ขนำด	110	มลิลกิรมั	
ผสมใน	D5W	ปริมำณ	250	มิลลิลิตร	(ควำมเข้มข้น	0.40	มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร)	 ทำงหลอดเลือดด�ำ	 ด้วยอัตรำเร็ว	 1	 มิลลิกรัมต่อนำที	
ขณะให้ยำ	oxaliplatin	ได้	40	มิลลิลิตร	(16	มิลลิกรัม)	ผู้ป่วยซึมลง	
เกิดอำกำรใจสั่น	 วูบ	 และหมดสติในที่สุด	 โดยไม่พบอำกำรชักเกร็ง
และอำกำรเจ็บหน้ำอก	 เครื่องบันทึกสัญญำณชีพท่ีแสดงคลื่นไฟฟ้ำ
หวัใจพบ	sinus	bradycardia	(อัตรำกำรเต้นของหวัใจ	50	ครัง้/นำท)ี	
จำกนัน้ตรวจพบ	Short	run	ventricular	tachycardia	และ	torsades	
de	 pointes	 ร่วมกับควำมดันโลหิตต�่ำ	 (71/38	 มิลลิเมตรปรอท)											
ซึ่งเป็นอยู่ได้ไม่นำน	 คลื่นไฟฟ้ำหัวใจของผู้ป่วยก็เปล่ียนเป็น	 sinus	
tachycardia	วัด	QT/QTc		interval	ได้	364/	428	มิลลิวินำที	จำก
นั้นประมำณ	4	ชม.วัด	QT/QTc		interval	อีกครั้งได้	456/555	และ	
484/573	มลิลวินิำท	ี(prolonged	QT	interval)	โดยเมือ่ตรวจ	12-lead	
electrocardiogram	 (ECG)	 พบ	 ST-elevation	 ที่	 II,	 III,	 aVF										
และ	ST-depression	V3-V4		ดงัแสดงในรปูท่ี	1,	LVEF	67%,	ไม่มไีข้	
(อณุหภมู	ิ37.4	ºC)	ไม่พบควำมผิดปกตขิองผลตรวจทำงห้องปฏบิตักิำร	
(Na+	142	mmol/L	(ค่ำปกติ	136-145	mmol/L),	K+	3.9	mmol/L	
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(ค่ำปกติ	3.4-4.5	mmol/L),	total	calcium	8.9	mg/dL	(ค่ำปกติ	
8.8-10.2	mg/dL),	 	Mg2+	 2	mg/dL	 (ค่ำปกติ	 1.6-2.6	mg/dL),	
Troponin-T	6.510	ng/L	(ค่ำปกต	ิ≤14	ng/L),	POCT	glucose	167	
mg/dL	 (ค่ำปกติ	 80-180	mg/dL))	 ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์								
เป็น	inferior	wall	myocardial	infarction

ประวัติการแพ้ยา

	 	 ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยำ	สมุนไพร	และอำหำรเสริม

การประเมิน

  อำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้	oxaliplatin	สำมำรถพบได้
ต้ังแต่ระดับเล็กน้อยถึงรุนแรงซึ่งอำจส่งผลให้ผู ้ป ่วยเสียชีวิต																		
จำกกำรเกดิ	anaphylactic	shock	ได้	จำกกำรศึกษำของ	Maindralt-
Goebel	 และคณะท�ำกำรศึกษำควำมถี่ของกำรเกิดอำกำรแพ้													
ต่อ	oxaliplatin	ในผู้ป่วยมะเร็งกว่ำ	42	ชนิด	พบว่ำลักษณะอำกำร
แพ้เกิดได้	2	ชนิด	ได้แก่	ชนิดที่	1	คืออำกำรแพ้แบบ	 immediate												
allergic	reaction	โดยพบอำกำรทำงระบบทำงเดนิหำยใจ	ร้อยละ	47.6	
อำกำรแสดงทำงผิวหนัง	ร้อยละ	40.5	และ	anaphylactic	shock	
ร้อยละ	 3.1	 นอกจำกน้ียงัพบอำกำรแพ้ชนดิที	่ 2	 ซึง่ท�ำให้ผูป่้วยเกดิ											
immunological	thrombocytopenia	ร้อยละ	3.1	ได้เช่นกนั5	และ
จำกกำรศึกษำของ	 Kemp	 SF	 และคณะ	 พบอุบัติกำรณ์กำรเกิด			
severe	anaphylactic	reaction	จำก	oxaliplatin	ร้อยละ	1.326	

ทั้งนี้กำรเกิด	 anaphylaxis	 จะแสดงอำกำรค่อนข้ำงเร็ว	 เนื่องจำก		

การรักษาในครั้งนี้

	 	 เมื่อผู้ป่วยเกิดควำมผิดปกติของกำรรับรู้และหมดสติจึงได้
ท�ำกำรใส่ท่อช่วยหำยใจ	(endotracheal	tube)	และให้	NSS	300	
มลิลลิิตร	ใน	15	นำท	ีจ�ำนวน	2	ครัง้	หลงัจำกน้ันวดัควำมดันโลหิตได้	
127/70	มิลลิเมตรปรอท	และบรหิำรยำ	aspirin	gr	V	(325	มลิลกิรมั)	
1	เม็ด	ร่วมกับ	clopidogrel	75	มิลลิกรัม	1	เม็ด	ทำงปำก	ทันที	และ
ให้	 clopidogrel	 ต่อเนื่องอีก	 7	 วัน	 จำกน้ันผู้ป่วยเข้ำรับกำรท�ำ	
coronary	artery	angiography	(CAG)	และมีแผนกำรรักษำด้วยยำ
ต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด	 2	 ชนิด	 (dual	 antiplatelet	 therapy:	
DAPT)โดยวิธีกำรรับประทำนคือ	aspirin	81	มิลลิกรัม	วันละ	1	ครั้ง	
หลงัอำหำร	ร่วมกบั	clopidogrel	75	มลิลกิรมั	วนัละ	1	ครัง้	หลงัอำหำร	
นำน	1	ปี	

รูปที่ 1  แสดง	12-lead	electrocardiogram	พบ	sinus
	 	 	 tachycardia,	STE	ที่	II,III,	aVF	และ	STD	ที่	V3-V4

กำรปลดปล่อยสำรเคมีต่ำงๆ	เช่น	histamine	,	heparin,	protease	
รวมทั้ง	 leukotriene	และ	prostaglandin	ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิด	
anaphylactic	 reaction	 ผ่ำนทำงกำรจับกันระหว่ำงโมเลกุล													
ของ	immunoglobulin	E	กบัผวิของ	mast	cell7,	8	ซ่ึงสำรเคมข้ีำงต้น
มีคุณสมบัติเป็น	direct	vasoactive	effect	และ	smooth	muscle	
spasmogenic	 effect	 จึงเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้ผู้ป่วยเกิด	 coronary	
spasm	ขึ้นได้	9

	 	 ผู้ป่วยรำยนี้มำรับยำเคมีบ�ำบัดสูตร	mFOLFOX6	 ครั้งที่	 6								
โดยหลังได้รับ	 oxaliplatin	 เพียง	 40	 มิลลิลิตร	 (16	 มิลลิกรัม)														
เกิดอำกำรใจสัน่	วบู	และหมดสต	ิพร้อมกับตรวจพบ	sinus	bradycardia	
จำกนั้นกลำยเป็น	 Short	 run	 ventricular	 tachycardia	 และ											
torsades	de	pointes	ร่วมกบัควำมดนัโลหติต�ำ่	ซึง่เป็นอยูไ่ด้ไม่นำน
คลื่นไฟฟ้ำหัวใจก็เปลี่ยนเป็น	sinus	tachycardia	และ	prolonged	
QT	interval	โดยเมือ่ตรวจ	12-lead	ECG	พบ	ST	elevation	ที	่II,III,	
aVF	 และ	 ST-depression	 V3-V4	 โดยสำเหตุที่ท�ำให้ผู ้ป่วย																				
มีควำมดันโลหิตต�่ำร่วมกับเกิด	torsades	de	pointes	นั้น	เป็นผล
มำจำกภำวะ	anaphylactic	coronary	spasm	ร่วมกับ	oxaliplatin	
induced	QT	prolongation	ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเกิด	sodium	
channelopathy	จำกกำรได้รบัขนำดยำสะสม	(cumulative	dose)	
ของ	oxaliplatin	ซึง่โดยปกต	ิsodium	channel	มผีลต่อกำรท�ำงำน
ของ	 cardiac	myocyte	 และ	 His-Purkinje	 system10	 ดังนั้น														
เมือ่เกดิกำรเปลีย่นแปลงของ	sodium	channel	kinetic	จงึอำจเป็น
สำเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วยรำยนี้เกิด	long	QT	syndrome	และ	torsades	
de	 pointes	 ได้ในท่ีสุด	 สอดคล้องกับกำรรำยงำนกรณีศึกษำ														
ของ	Chang	RY	และคณะทีพ่บว่ำ	 ผูป่้วยหญงิอำย	ุ 67	 ปี	 ได้รบักำร
วินิจฉัยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ส่วนล่ำง	 (lower	 rectal	 cancer)												
ชนิด	adenocarcinoma	ระยะแพร่กระจำยไปตับ	กระดูกและต่อม
น�้ำเหลือง	 โดยมีประวัติเป็น	 dilated	 cardiomyopathy	 ร่วมกับ	
congestive	heart	failure	ผ่ำนกำรรบัยำ	2	รอบแรกสตูร	FOLFOX4:	
5-fluorouracil,	 leucovorin	 และ	 oxaliplatin	 85	 mg/m2               
(12	cycle	และตำมด้วย	6	cycle)	มำแล้ว	เนือ่งจำกมกีำรกลบัเป็นซ�ำ้
ของโรค	จึงมำรับยำรอบที่	3	สูตรเดิม	ค�ำนวณรวมกำรรักษำด้วยยำ	
oxaliplatin	 เป็นครั้งท่ี	 21	 หลังเริ่มยำ	 oxaliplatin	 ผู้ป่วยเกิด															
ST	segment	depression	ที่	lead	II	และ	prolongation	of	QT	
interval	ร่วมกับ	polymorphic	ventricular	tachycardia	จึงเกิด												
torsades	de	pointes	 ในที่สุด11	ถึงแม้ว่ำพบรำยงำนกำรเกิด	QT	
prolongation	ในผู้ป่วยที่ได้รับ	ondansetron	เช่นกัน	แต่ลักษณะ
กำรเกิดเป็นแบบ	dose-dependent	จำกกำรรำยงำนของ	USFDA	
พบอุบัติกำรณ์กำรเกิด	QT	prolongation	เมื่อได้รับ	ondansetron											
ทำงหลอดเลอืดด�ำ	ขนำด	32	มลิลกิรัมต่อคร้ัง12	ในขณะทีไ่ม่พบอุบตัิ
กำรณ์กำรเกิดเมือ่ได้รับ	ondansetron	ขนำดไม่เกิน	16	มลิลิกรมัต่อครัง้										
และไม่เกิน	 24	 มิลลิกรัมต่อวัน13	 ดังนั้นเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์												
ดังกล่ำว	 ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรำยนี้	 มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำมีสำเหตุ							
จำกกำรได้รับ	 oxaliplatin	 มำกกว่ำ	 ondansetron	 และประเมิน
ระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตกำรณ์ไม่พึงประสงค์กับกำรใช้ยำ	
oxaliplatin	ตำม	Naranjo’s	algorithm	พบว่ำอยูใ่นระดับ	Probable	
(7	คะแนน) 
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ในกำรรักษำมะเร็งล�ำไส้	 (colorectal	 cancer)	 ทั้งในระยะต้น											
และระยะแพร่กระจำย	ซ่ึงกำรใช้ยำเป็นระยะเวลำนำนอำจพบ	cardiac	
toxicity	จำก	anaphylaxis	ได้	อกีทัง้กำรเกดิ	prolongation	of	QT	
interval	ร่วมกับ	torsades	de	pointes	อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต	
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Question Yes No Do not 
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+1 0 0 +1
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	 have	caused	the	reaction?

-1 +2 0 +2
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ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ จ�านวนรายงาน (%)

1. สถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 3,799 (35.9)

	 1.1	 โรงพยำบำลสังกัดส�ำนักงำนปลัด	
	 	 กระทรวงสำธำรณสุข
       1.1.1 โรงพยาบาลศูนย์
       1.1.2 โรงพยาบาลทั่วไป
       1.1.3 โรงพยาบาลชุมชน
	 1.2	 โรงพยำบำลนอกสังกัดส�ำนักงำน	
	 	 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

3,425	(32.3)

1,854 (17.5)
1,444 (13.6)

127 (1.2)
374	(3.5)

ตารางที ่1 จ�านวนรายงานท่ีได้รบัจ�าแนกตามประเภทแหล่งทีเ่กดิเหตกุารณ์ ตารางที ่1 จ�านวนรายงานทีไ่ด้รบัจ�าแนกตามประเภทแหล่งทีเ่กดิเหตกุารณ์ (ต่อ)

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้สารทึบรังสี (Contrast Media) 
จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

  สำรทึบรังส	ี (contrast	media)	 หมำยถึง	 สำรที่ใช้ในกำรตรวจทำงรังสีวิทยำ	 เพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงในกำรดูดกลืนรังสีระหว่ำง
อวยัวะทีต้่องกำรตรวจกับอวยัวะหรือโครงสร้ำงอืน่ทีอ่ยู่ใกล้เคียง	เป็นผลให้เหน็อวยัวะท่ีต้องกำรตรวจได้ชัดเจนข้ึน	ชนดิของ	contrast	media	
แบ่งชนิดตำม	WHO	ได้แก่	
	 	 1.	 Iodinated	x-ray	contrast	media	ได้แก่	iobitridol,	iodixanol,	iohexol,	iomeprol,	iopamidol(iopamide),	iopromide,	
iotrolan,	ioxaglic	acid,	ioversol
	 	 2.	 Non-iodinated	x-ray	contrast	media	ได้แก่	barium	sulfate	
	 	 3.	 Magnetic	resonance	imaging	contrast	media	ได้แก่	iron	oxide,	ferric	ammonium	citrate,	gadobenic	acid,	gadobutrol,	
gadodiamide,	gadopentetic	acid,	gadoteric	acid,	gadoversetamide,	gadoxetic	acid
	 	 4.	 Ultrasound	contrast	media	ได้แก่	microparticles	of	galactose,	microspheres	of	human	albumin,	microspheres	
of	phospholipids
	 	 ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยมีกำรสรุปรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้สำรทึบรังสี	 (contrast	media)	ดังกล่ำว	ของประเทศไทย	
บทควำมน้ีจงึมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษำลกัษณะของรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้สำรทบึรงัส	ี(contrast	media)ในประเทศไทย
ในเบื้องต้น	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยจำกกำรใช้	contrast	media	ต่อไป
	 	 ต้ังแต่วันที่	 1	 มกรำคม	 2540	 ถึง	 28	 กุมภำพันธ์	 2562	 มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้	 contrast	media																		
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ	ส่งมำยงัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	จ�ำนวน	10,593	ฉบับ	รำยงำนท่ีได้รบัส่วนใหญ่มำจำกแหล่ง	ท่ีเกิดเหตกุำรณ์ฯ	
ประเภทโรงพยำบำลนอกกระทรวงสำธำรณสุขมำกที่สุด	(ร้อยละ	42.3)	(ตำรำงที่	1)	
	 	 รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	จ�ำนวน	10,593	ฉบับ	พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ	60.8)	อำยุเฉลี่ย	50.4	ปี	อำยุต�่ำที่สุด
คอืเด็กทำรกอำย	ุ1	วนัและอำยสุงูสดุ	96	ปี	ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนปลำย	(41-60	ปี)	มำกท่ีสดุ	(ร้อยละ	39)	เป็นผู้ป่วยนอก	(ร้อยละ	60.4)	
พบเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ำยแรง	 (ร้อยละ	 11.2)	 โดยท�ำให้ผู้ป่วยต้องเข้ำรับกำรรักษำ	 ในโรงพยำบำลหรอืท�ำให้เพิม่ระยะเวลำในกำร
รกัษำนำนขึน้	(ร้อยละ	8.2)	ผูป่้วยส่วนใหญ่หำยเป็นปกติโดยไม่มร่ีองรอยเดิม	(ร้อยละ	77.9)	มี	14	รำย	(ร้อยละ	0.14)	 ท่ีเสียชีวิตภำยหลัง								
เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	โดยมีสำเหตุจำกเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หรือ	อำจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย	(ตำรำงที่	2)
	 	 รำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์	จ�ำนวน	10,593	ฉบบัดังกล่ำว	พบเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์	13,417	เหตกุำรณ์	(events)	(รำยงำนแต่ละฉบบั							
มเีหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ได้มำกกว่ำ	1	เหตุกำรณ์)	โดยพบ	urticaria	มำกท่ีสดุ	(ร้อยละ	21.4)	รองลงมำคอื	rash	(ร้อยละ	17)	และ	pruritus	
(ร้อยละ	9.8)	(แผนภูมิที่	1)	ส่วนเหตุกำรณ์ฯที่ร้ำยแรงที่พบ	เช่น	anaphylaxis	(ร้อยละ	1.5)	cardiac	arrest	(ร้อยละ	0.1)	เป็นต้น	
	 	 เมื่อจ�ำแนกเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ตำมระบบอวัยวะของร่ำงกำย	พบ	skin	and	appendages	disorders	มำกที่สุด	ร้อยละ	71.2	
รองลงมำคอื	body	as	a	whole	-	general	disorders	ร้อยละ	10.2	และ	autonomic	nervous	system	disorders	ร้อยละ	3.2	(แผนภมูทิี	่2)	
contrast	media	ที่มีกำรรำยงำนมำกที่สุด	คือ	iopromide	ร้อยละ	55.6	รองลงมำคือ	iohexol	ร้อยละ	9.4	และ	iobitridol	ร้อยละ	9	
(แผนภูมิที่	3)

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ จ�านวนรายงาน (%)

2. สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง  
สาธารณสุข

 4,476 (42.3)

	 2.1	โรงพยำบำล 4,476	(42.3)

3. เอกชน  2,282 (21.5)

			3.1	 โรงพยำบำลเอกชน 2,281	(21.5)
			3.2	 คลินิก 1	(0.01)

4. ไม่ระบุหน่วยงาน   37 (0.3)

10,593 (100.0)

ที่มา :	 ฐำนข้อมูลเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
	 	 ข้อมูล	ณ	วันที่	25	มีนำคม	พ.ศ.2562

วิทยา ประชาเฉลิม
พรกนก จันทร์ข�า
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  คุณลักษณะ (characteristic)
   จ�านวน (%)
   [n=10,593]

 เพศ 3,799	(35.9)

						หญิง 6,445	(60.8)

						ชำย 4,112	(38.8)

						ไม่ระบุเพศ 36	(0.4)

 อายุ (ปี)

			ค่ำเฉลี่ย	(min-max) 50.4	ปี	(1	วัน	–	96	ปี)

			<	1	(วัยทำรก) 	17	(0.2)	

			>1	-12	(วัยเด็ก) 	112	(1.0)	

			13-18	(วัยรุ่น) 145	(1.4)	

			19-40	(วัยผู้ใหญ่ตอนต้น) 	1,976	(18.6)	

			41-60	(วัยผู้ใหญ่ตอนปลำย) 	4,128	(39.0)	

			>	60	(วัยผู้สูงอำยุ) 2,389		(22.6)	

			ไม่ระบุอำยุ 	1,826	(17.2)	

 ประเภทผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยใน 	2,566	(24.2)	

	 ผู้ป่วยนอก 	6,397	(60.4)	

	 ไม่ระบุประเภทผู้ป่วย 	1,630	(15.4)	

ความร้ายแรง

	 ร้ำยแรง 1,187	(11.2)

 - ต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล/ท�าให้
เพิม่ระยะเวลาในการรักษานานขึน้

867	(8.2)

แผนภมิูที ่1 แสดงรำยกำรเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรได้รบั
	 	 	 	 contrast	media	ทีไ่ด้รบัรำยงำนระหว่ำงปี	พ.ศ.	2540	-	2562
	 	 	 	 (20	อนัดับแรก)

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรได้รับ	
	 	 	 	 contrast	media	ทีไ่ด้รับรำยงำนระหว่ำงปี	พ.ศ.	2540	-	2562	

จ�ำแนกตำมระบบอวยัวะ

รำยงำน	1	ฉบับสำมำรถมีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์มำกกว่ำ	1	เหตุกำรณ์	(n=13,417) รำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์	1	เหตกุำรณ์	อำจจ�ำแนกได้หลำยระบบอวยัวะ	(n=12,928)

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง 
   ประสงค์จากการใช้ contrast media ท่ีได้รบัรายงาน 
   ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2562

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง 
   ประสงค์จากการใช้ contrast media ทีไ่ด้รบัรายงาน 
   ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2562 (ต่อ)

  คุณลักษณะ (characteristic)
   จ�านวน (%)
   [n=10,593]

 - อันตรายถึงชีวิต 165	(1.6)

 - มีความส�าคัญทางคลินิก 102	(1.0)

 - เสียชีวิต 22	(0.1)

 - ไม่ระบุชนิดความร้ายแรง 31	(0.3)

	ไม่ร้ำยแรง 8,775	(82.8)

	ไม่ระบุควำมร้ำยแรง 631	(6.0)

 ผลลัพธ์

	 หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 8,252	(77.9)

	 หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม 640	(6.0)

	 อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย 519	(4.9)

	 ยังมีอำกำรอยู่	/	ยังไม่ดีขึ้น 729	(6.9)

	 เสียชีวิตเนื่องจำกอำกำรอันไม่พึงประสงค์
หรอือำจเกีย่วข้องกับผลติภณัฑ์

14	(0.14)

	 เสยีชวีติเนือ่งจำกสำเหตอุืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้อง
กบัผลติภณัฑ์/ไม่สำมำรถระบคุวำมสมัพนัธ์

8	(0.06)

	 ไม่สำมำรถติดตำมผลได้ 427	(4.1)

 ระดับการประเมิน

	 ใช่แน่นอน 212	(2.0)

	 น่ำจะใช่ 8,081	(76.3)

	 อำจจะใช่ 2,198	(20.7)

	 ไม่น่ำใช่ 30	(0.3)

	 ไม่สำมำรถระบุระดับ 72	(0.7)
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บรรณานุกรม

1.	 ศนูย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	กระทรวงสำธำรณสขุ.	[อนิเตอร์เนต็]	[เข้ำถงึเมือ่	25	มนีำคม	พ.ศ.	2562]	
ข้อมูลรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกฐำนข้อมูลเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ	(Thai	Vigibase)	 เข้ำถึงได้จำก:	http://thaihpvc.
fda.moph.go.th

แผนภมิูที ่3 แสดงจ�ำนวนรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรได้รบั	
contrast	media	ทีไ่ด้รบัรำยงำนระหว่ำงปี	พ.ศ.	2540	-	2562	
จ�ำแนกตำมชือ่สำรส�ำคญั	10	อนัดบัแรก	(n=10,593)

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ�ำนวนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำก	 contrast	
media	ประเภทต่ำงๆ	(n=13,476)

	 	 เมือ่พจิำรณำตำมประเภทของ	 contrast	media	 พบว่ำประเภทของ	contrast	media	ทีมี่รำยงำนจ�ำนวนมำกทีส่ดุคอื	 Iodinated	 x-ray	
contrast	media	(ร้อยละ	88)	(แผนภมูทิี	่4)	โดยพบเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ท่ีร้ำยแรง	เช่น	anaphylactic	shock,	hypersensitivity,	cardiac	arrest,	
Stevens	Johnson	Syndrome	เป็นต้น	ในขณะเดยีวกนั	contrast	media	ประเภทอืน่ๆ	ก็สำมำรถท�ำให้เกิดเหตกุำรณ์ฯ	ท่ีร้ำยแรงได้ด้วย	เช่นกนั	
และเมื่อพิจำรณำจ�ำนวนรำยงำนของเหตุกำรณ์ที่ร้ำยแรงโดยแบ่งตำมประเภทยำ	 (ยำท่ีสงสัยและยำท่ีใช้ร่วม)	 พบว่ำรำยงำนส่วนใหญ่																		
เป็นรำยงำนประเภท	A	คือ	รำยงำนที่มียำที่สงสัย	(S)	เพียงชนิดเดียว	โดยไม่มียำอื่นที่ใช้ร่วมด้วย	(O)	(ตำรำงที่	3)

	 	 โดยสรุป	รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
จำกกำรใช้	contrast	media	ที่พบในฐำนข้อมูล	
Thai	Vigibase	ส่วนใหญ่เป็นรำยงำนทีไ่ม่ร้ำยแรง
และเป็นเหตุกำรณ์ที่ทรำบดีอยู่แล้ว	เหตุกำรณ์ไม่
พงึประสงค์ท่ีพบบ่อย	เช่น	ผืน่	คนั	คล่ืนไส้	อำเจยีน	
เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	พบเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์
ที่ร้ำยแรงจำกกำรใช้	contrast	media	ด้วยเช่น
กนั	พบรำยงำนจำก	contrast	media	ทกุประเภท	
โดยส่วนใหญ่มำจำก	Iodinated	x-ray	contrast	
media	 ดังนั้น	 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรเพ่ิม
ควำมระมัดระวังในกำรใช้	contrast	media	ทุก
ประเภท	 เพื่อป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ต่ำงๆที่อำจจะเกิดขึ้น	และขอให้รำยงำน
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ไปยังศูนย์เฝ้ำระวังควำม
ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำ	 เพื่อน�ำรำยงำนไปใช้
ประโยชน์เป็นข้อมูลเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยใน
ระดับประเทศต่อไป

No. Serious ADR
Iodinated

x-ray
Non-iodinated 

x-ray

Magnetic
Resonance 

Imaging

Ultra
Sound

ไม่ระบุ
ประเภท

1 	Anaphylactic	reaction 66
(A=63, B=2, C=1)

1
(A=1)

2
(A=2)

- -

2 	Anaphylactic	shock 110
(A=107, B=2, C=1)

1
(A=1)

8
(A=8)

- 2
(B=2)

3 	Anaphylactoid	reaction 237
(A=236, B=1, C=0)

- - - 2
(B=2)

4 	Anaphylaxis 156
(A=147, B=2, C=7)

- 9
(A=7, B=1, C=1)

1
(A=1)

33
(A=31, B=2, C=0)

5 	Cardiac	arrest 15
(A=15)

- 2
(A=2)

-

6 	DRESS	syndrome 1
(B=1)

- - -

7 	Drug	hypersensitivity	
syndrome

- - 1
(A=1)

8 	Hypersensitivity 17
(A=17)

- - -

9 Respiratory	arrest 1
(A=1)

- - -

10 Rhabdomyolysis 2
(B=2)

- - -

11 Stevens	Johnson	
Syndrome

10
(A=3, B=1, C=6)

- - - 1
(C=1)

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบจ�านวนเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีร้่ายแรง จ�าแนกตามประเภทของ contrast media

*หมำยเหตุ		 A=	จ�ำนวนรำยงำนที่มียำที่สงสัย(S)	เพียงชนิดเดียว	โดยไม่มียำอื่นที่ใช้ร่วมด้วย	(O)
	 	 	 B=	จ�ำนวนรำยงำนที่มียำที่สงสัย(S)	เพียงชนิดเดียว	โดยมียำอื่นที่ใช้ร่วมด้วย	(O)
	 	 	 C=	จ�ำนวนรำยงำนที่มียำที่สงสัย	(S)	มำกกว่ำ	1	ชนิด


