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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

  สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในท่ีสุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงสิ้น

ปีงบประมาณแล้ว เชือ่ว่าหลายคนคงเหนด็เหนือ่ยกบัการท�างาน

ของปีทีผ่่านไป และหวงัว่างาน/โครงการของท่านในปีน้ีคงส�าเรจ็

เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี 

  วารสารฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ         

เช่นกัน โดยยังคงมีเนื้อหาที่สนใจ เร่ิมด้วยรายงานสัญญาณ

อันตรายจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับยา Etanercept            

กับอาการ ophthalmic herpes ซึ่งในประเทศไทยยังไม่พบ

รายงานอาการดังกล่าว ต่อไปด้วยสรุปข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้คัดสรรเรื่อง           

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้ทราบ             

ต่อด้วยบทความการใช้ยาอย่างสมเหตผุลและการเฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัด้านยา (Rational Drug Use and Pharmacovigillances) 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสนใจมากในช่วง 2-3 ปี                

ที่ผ่านมา ปิดท้ายด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase          

เกี่ยวกับยากลุ่ม Macrolides กับอาการท่ีอาจจะเกี่ยวข้อง           

กับโรคหัวใจ

  กองบรรณาธิการหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์ 

จากบทความในวารสารฉบับนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข 

สุขภาพแข็งแรง พร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ ในปีงบประมาณถัดไป

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
•	 ภญ.ชลธิชา		สอนสุภาพ
•	 ภญ.พิมภรณ์		สมกิตติธรรม
•	 ภก.ธวัชชัย		นาคราชนิยม
•	 ภญ.พรกนก		จันทร์ข�า	 	
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WHO Signal: Etanercept and ophthalmic herpes

	 	 Etanercept	 ได ้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศไทย											

จ�ำนวน	2	ต�ำรับ	ข้อมูล	ณ	วันที่	13	มิถุนำยน	2562	ผลกำรสืบค้น

จำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลิตภัณฑ์สขุภำพ	

(Thai	VigiBase)	ณ	วนัท่ี	17	มถุินำยน	2562	ไม่พบรำยงำนกำรเกดิ		

ophthalmic	herpes	จำกยำ	Etanercept

ข้อมูลประเทศไทย

3

รายงานจากฐานข้อมูล WHO VigiBase

 	 มรีำยงำนกำรเกดิ	ophthalmic	herpes	จำกยำ	etanercept	

ใน	WHO	 VigiBase	 (ฐำนข้อมูลกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค	์								

จำกกำรใช้ยำขององค์กำรอนำมยัโลก)	จ�ำนวน	50	ฉบบั	ในจ�ำนวนนี้

เป็นรำยงำนชนิดร้ำยแรง	 45	 ฉบับ	 รำยงำนทุกฉบับพบว่ำผู้ป่วย

เป็น	 non-specified	 ocular	 herpes	 infection	 อำกำรที่พบ							

เช่น	 ulcerative	 keratitis,	 retinal	 haemorrhage,	 corneal	

scar,	uveitis,	corneal	graft	rejection	และ	corneal	disorder	

เมือ่พจิำรณำผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้หลงัเกดิอำกำรไม่พงึประสงค์	พบว่ำ

 	 -	 รำยงำน	 16	 ฉบับ	 ยังพบเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์นั้น	

อยู่ในวันที่กรอกรำยงำน	หรืออำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย

	 	 -	 รำยงำน	 8	 ฉบับ	 เป็นเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีหำย	

โดยยังมีร่องรอยเดิม	หรือหำยเป็นปกติ

	 	 -	 รำยงำน	 26	 ฉบับ	 ไม่ระบุผลลัพธ์ของกำรเกิดอำกำร									

ไม่พึงประสงค์
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	 	 WHO	Uppsala	Monitoring	Center	(WHO-UMC)	รำยงำนกำรตรวจพบสัญญำณควำมเสี่ยงในกำรเกิด	ophthalmic	herpes	

ในผู้ป่วยที่ใช้ยำ	etanercept	(1)	ซึ่ง	etanercept	เป็นยำในกลุ่ม	Tumor	necrosis	factor	alpha	(TNF-α)	inhibitors	(2)	ใช้ส�ำหรับรกัษำ

โรคข้ออกัเสบรูมำตอยด์	 เช่น	 rheumatoid	 arthritis,	 juvenile	 idiopathic	 arthritis,	 psoriatic	 arthritis,	 axial	 spondyloarthritis,														

ankylosing	spondylitis	และ	psoriasis

	 	 Herpes	zoster	 (shingles)	 เป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัส	varicella-Zoster	Virus	 (VZV)	ซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอำยุ	 โดย	1	ใน	5		

ของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ติดเชื้อมักจะมีกำรติดเชื้อที่ระบบประสำทและผิวหนัง	(neurocutaneous	infection)	ส่วนใหญ่อำกำรแสดงของโรค

มักจะหำยได้เองภำยในไม่กี่สัปดำห์	 อย่ำงไรก็ตำมในบำงคนอำจเกิดภำวะแทรกซ้อนได้	 เช่น	 post-herpetic	 neuralgia,	 ophthalmic	

herpes	 zoster,	 sight-threatening	 eye	 problem	 (3)	 ซึ่งกำรแพร่กระจำยเชื้อ	 Herpes	 Simplex	 Virus	 (HSV)	 สำมำรถผ่ำนทำง																

กำรสัมผัสผิวหนังหรือกำรสัมผัส

	 	 กำรติดเชื้อ	VZV	และ	HSV	บริเวณของดวงตำผู้ป่วย	 (ophthalmic	herpes	zoster)	มักพบท�ำให้เกิดอำกำรเยื่อบุตำอักเสบได้	

ทัง้น้ีอำจพบอำกำรรนุแรงคือ	keratitis,	uveitis	และ	optic	neuritis	ซ่ึงหำกไม่ได้รบักำรรักษำอำจกระทบต่อกำรมองเหน็อย่ำงถำวร	(3)           



สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�ำเดือน เมษำยน – มิถุนำยน 2562

ข่ำวเกี่ยวกับกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ข่ำวเกี่ยวกับกำรสื่อสำรข้อมูลควำมปลอดภัย

  Esmya (ulipristal acetate) and risk of serious 

liver injury

  HSA	 สิงคโปร์แจ้งบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรเกิด	
serious	liver	injury	จำกยำ	Esmya	(ulipristal	acetate)	ซึง่บรษิทั	
Zuellig	Pharma	Pte	Ltd	อยูร่ะหว่ำงกำรเปลีย่นแปลงเอกสำรก�ำกบัยำ	
โดยเพิ่มค�ำเตือนเกี่ยวกับกำรเกิด	serious	liver	injury	และแนะน�ำ
ให้ติดตำมค่ำกำรท�ำงำนของตับท้ัง	 ก่อนใช้ยำ	 ระหว่ำงใช้ยำ	 และ								
หลังจำกใช้ยำ
	 ข้อมูลในประเทศไทย:	พบกำรขึ้นทะเบียนยำ	ulipristal	จ�ำนวน	
1	 ต�ำรับ	 และข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์จำกฐำน	 Thai	 Vigibase								
ไม่พบรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์ท่ีเกีย่วข้องกบักำรเกดิ	liver	injury	
(ข้อมูล	ณ	วันที่	4	เมษำยน	2562)	ซึ่งทำง	อย.	ได้ด�ำเนินกำรเฝ้ำระวัง
แนวโน้มของกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด
	 [Ref:	 https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Prod-

ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Dear_

Healthcare_Professional_Letters/2019/esmya-ulipristalacetatean-

driskofseriousliverinjury.html;	Accessed	April,	4	2019]

  

  Actemra® (tocilizumab) and risk of hepatotoxicity

  HSA	 สิงคโปร์แจ้งว่ำบริษัท	 F.	 Hoffmann-La	 Roche															
ได้มีหนังสือถึงบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพื่อสื่อสำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
กำรเกดิพษิต่อตบั	(hepatotoxicity)	สมัพนัธ์กับกำรใช้ยำ	Actemra®	
(tocilizumab)	เนือ่งจำกพบรำยงำนกำรเกดิเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์
ดังกล่ำว	 และในผู้ป่วยบำงรำยต้องได้รับกำรปลูกถ่ำยตับ	 (liver	
transplant)	โดยแนะน�ำให้ผู้ป่วยควรได้รับกำรตรวจติดตำมค่ำ	ALT	
และ	AST	ทุก	4	-	8	สัปดำห์เป็นระยะ	6	เดือนแรกส�ำหรับกำรรักษำ	
และหลังจำกนั้นให้ตรวจติดตำมทุก	12	สัปดำห์	นอกจำกนี้ควรปรับ
ขนำดยำตำม	Recommended	dose	ในผูท้ีม่รีะดบั	liver	enzyme	
ผิดปกติ
	 ข้อมูลในประเทศไทย:	 พบกำรข้ึนทะเบียนยำ	 tocilizumab	
จ�ำนวน	 2	 ต�ำรับ	 และข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์จำกฐำนข้อมูล										
Thai	Vigibase	พบรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำจ�ำนวน	
32	 ฉบับ	 แต่ไม่พบรำยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกิด	 hepatotoxicity	
หรือ	liver	injury	(ข้อมูล	ณ	วันที่	17	เมษำยน	2562)

  Edwards Lifesciences Recalls Miller and Fogarty 
Atrioseptostomy Dilation Catheters Due to Balloon 
Deflation, Fragmentation and Detachment Issue

  U.S.	 FDA	 แจ้งกำรเรียกคืนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	
Miller	 Balloon	 Atrioseptostomy	 Catheter	 และ	 Fogarty													
Dilation	 Atrioseptostomy	 Catheter	 เนื่องจำกพบว่ำอำจมี										
กำรยบุตวัของบอลลนูภำยหลงัจำกทีม่กีำรใช้งำนและอำจเกิดกำรแตก
หรือแยกชิ้นส่วนของบอลลูน	 ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค	์
ที่ร้ำยแรงได้
	 	 ข้อมลูประเทศไทย:	พบกำรขึน้ทะเบียนเฉพำะ	Fogarty	Dilation	
Atrioseptostomy	Catheter	 โดยบริษัท	 เอ็ดวำร์ดส์	 ไลฟ์ไซเอ็นซ์	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ทั้งนี้	บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
  [Ref:	 https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-

recalls/edwards-lifesciences-recalls-miller-and-fogarty-atrioseptos-

tomy-dilation-catheters-due-balloon;	Accessed	May,	3	2019]

  Australian Recall Actions: Zenith Alpha Abdominal 
Endovascular Graft

  TGA	แจ้งกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ	Zenith	
Alpha	Abdominal	Endovascular	Graft	หมำยเลขรุ่น	(Lot	No.)	
9232391,	9232392,	9246536,	9232393,	9226426	ของบริษัท	
William	A	Cook	Australia	Pty	Ltd	เนื่องจำก	safety	lock	knob	
สเีทำอำจเกดิควำมเสยีหำย	ซึง่อำจส่งผลให้เกดิควำมยำกในกำรตดิตัง้	
graft	ท�ำให้เพิ่มระยะเวลำกำรท�ำหัตถกำร
	 	 ข้อมลูประเทศไทย:	พบกำรขึน้ทะเบยีนของผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัผล	
กระทบโดยบริษัท	 คุ๊ก	 เมติคอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด	 ทั้งนี้	 บริษัท								
อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
	 	 [Ref:	https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-

2019-RN-00673-1;	Accessed	May,	2	2019]

MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN4



ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 5

	 	 3.		ข้อมูลในฐำน	Thai	Vigibase	พบรำยงำนกำรเกิดอำกำร
ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้	 zolpidem	 จ�ำนวน	 32	 รำยงำน	 โดย															
มรีำยงำนกำรเกดิอำกำรไม่พงึประสงค์ท่ีได้รบัรำยงำน	เช่น	เวยีนศรีษะ	
ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	ผื่นคัน	ซึ่งเป็นรำยงำนประเภทไม่ร้ำยแรงทั้งหมด
  [Ref:	https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-andavailability/

fda-addsboxed-warning-riskserious-injuries-causedsleepwalking-

certainprescription-insomnia;	Accessed	May,	1	2019]

  Safety Notice: Lartruvo (olaratumab) - Important 
information from Eli Lilly and Company Ltd. as approved 
by the HPRA

  HPRA	 ประเทศไอร์แลนด์เผยแพร่จดหมำยถึงบุคลำกร			
ทำงกำรแพทย์ของบริษัท	 Eli	 Lilly	 and	 Company	 Limited											
เกีย่วกับกำรยกเลกิทะเบียนใน	EU	เนือ่งจำกขำดประสทิธภิำพในกำรรกัษำ	
โดยผลกำรศึกษำ	Phase	3	(ANNOUNCE	study)	ไม่พบประโยชน์
จำกกำรใช้	 olaratumab	 ร่วมกับ	 doxorubicin	 ในผู้ป่วยท่ีเป็น	
advanced	หรือ	metastatic	soft	tissue	sarcoma	(STS)
	 	 ข้อมูลประเทศไทย:	 พบข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์	
LARTRUVO	โดยบริษัท	อีไล	ลิลลี่	เอเซีย	อิงค์	(สำขำประเทศไทย)	
ซึ่งบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรยื่นขอยกเลิกทะเบียนกับ	อย.
  [Ref:	 https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-

document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)

20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0;	Accessed	May,	7	2019]

  Revisions of PRECAUTIONS to the Package Insert 
of Gel-filled Breast implant.

  หน่วยงำน	PMDA	ประเทศญีปุ่่น	แจ้งข้อมลู	กำรแก้ไขค�ำเตือน
ในเอกสำรก�ำกบักำรใช้	เครือ่งมอืแพทย์	Gel-filled	Breast	Implant	
เกี่ยวกับกำรเกิด	breast	implant-associated	anaplastic	large	
cell	 lymphoma	 (BIA-ALCL)	 โดยแนะน�ำให้แจ้งข้อมูลให้ผู้ป่วย
ทรำบอย่ำงเพียงพอก่อนใช้ผลิตภัณฑ์	 ผู้ป่วยควรได้รับกำรตรวจ
ติดตำมผล	 และควรพบแพทย์ทันทีหำกมีอำกำรที่สงสัย	 เช่น													
บวมบรเิวณท่ีฝัง	เจบ็	เต้ำนมไม่สมมำตร	มก้ีอนท่ีเต้ำนมหรอืรกัแร้แดง	
เต้ำนมแข็งตัว	เป็นต้น
	 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบกำรน�ำเข้ำผลติภณัฑ์	Breast	implant	
จ�ำนวนทั้ง	7	บริษัท	ได้แก่	บริษัทแอลเลอร์แกน	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	
บริษัท	นีโอ	ฟำร์ม	จ�ำกัด	บริษัท	จอห์นสัน	แอนด์	จอห์นสัน	(ไทย)	
จ�ำกัด	บรษิทั	บรำโว่	เมดคิอลเทค	จ�ำกดั	บรษัิท	ด	ิอำร์โซลูชัน่ส์	จ�ำกดั	
บริษัท	 อี-ไซเมด	 จ�ำกัด	 และบริษัท	 อัลฟ่ำ	 เฮลท์	 แอนด์	 บิวตี้
(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ทัง้นี	้ส�ำนกังำนฯ	อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรปรับปรุง

ประกำศเกี่ยวกับกำรเพิ่มข้อควำมค�ำเตือนดังกล่ำว
  [Ref:	 https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/

devices/0002.html;	Accessed	June,	10	2019]

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

ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Dear_

Healthcare_Professional_Letters/2019/actemra-tocilizumabandris-

kofhepatotoxicity.html;	Accessed	April,	17	2019]

  Yellow fever vaccine (Stamaril) and fatal adverse 
reactions: extreme caution needed in people who may 
be immunosuppressed and those 60 years and older

  GOV.UK	 แจ้งเตือนข้อมูลควำมปลอดภัยของยำ	 Yellow	
fever	vaccine	(Stamaril)	เน่ืองจำกพบรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์
ชนดิร้ำยแรงจ�ำนวน	2	ฉบบั	และได้ย�ำ้เตือนให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์
ให้ใช้ยำนีด้้วยควำมระมัดระวงัในผูท้ีม่ปีระวติั	thymus	dysfunction	
หรือผู ้ที่มีภำวะ	 immunosuppression	 รวมถึงให้ระมัดระวัง												
กำรใช้ยำน้ีในผู้ที่มีอำยุ	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 เนื่องจำกอำจเพิ่มควำมเสี่ยง									
ต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
	 	 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบข้อมลูกำรขึน้ทะเบยีนยำ	Yellow	fever	
vaccine	จ�ำนวน	1	ต�ำรับ	คอื		Stamaril	ทัง้นี	้ฐำนข้อมลู	Thai	Vigibase	
(ข้อมลู	ณ	วนัที	่17	เมษำยน	2562)	ไม่พบรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์
จำกกำรใช้ยำดังกล่ำว	 ซึ่งทำง	 อย.	 ได้ด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังแนวโน้ม					
ของกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิด
  [Ref:	 https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-fever-

vaccine-stamaril-and-fatal-adverse-reactions-extreme-caution-

needed-in-people-who-may-be-immunosuppressed-and-those-

60-years-and-older;	Accessed	April,	17	2019]

  FDA adds Boxed Warning for risk of serious            
injuries caused by sleepwalking with certain prescription 

insomnia medicines

  U.S.FDA	 แจ้งกำรเพิ่ม	 Boxed	Warning	 เกี่ยวกับกำรเกิด							
กำรบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงและเสียชีวิตจำก	 complex	 sleep												
behaviors	ภำยหลงัจำกกำรใช้วัตถอุอกฤทธิรั์กษำอำกำรนอนไม่หลบั	
โดยเฉพำะ	 eszopiclone	 (Lunesta),	 zaleplon	 (Sonata),														
and	zolpidem	(Ambien,	Ambien	CR,	Edluar,	 Intermezzo,	
Zolpimist)	 U.S.FDA	 ได้รับรำยงำนกำรเกิด	 complex	 sleep									
behaviors	 จ�ำนวน	 66	 รำย	 ในช่วง	 26	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งมีผลลัพธ	์									
ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงรวมถึงเสียชีวิต	
	 	 ข้อมูลประเทศไทย:	
	 	 1.		zolpidem	 ถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่	 2												
มข้ีอบ่งใช้รกัษำอำกำรนอนไม่หลบั	 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูท้ีน่อนหลบัยำก
ชนิด	initial	insomnia
	 	 2.		กองควบคุมวัตถุเสพติด	 มีกำรก�ำหนดข้อควำมมำตรฐำน
ของเอกสำรก�ำกับวัตถุออกฤทธิ์	 Zolpidem	 ซึ่งระบุค�ำเตือนว่ำ		
“ท�ำให้ง่วงซึมหลังตื่นนอน	 จึงไม่ควรขับขี่ยำนพำหนะ	 หรือท�ำงำน							
เกีย่วกบัเครื่องจักรกล	หรือท�ำงำนที่เสี่ยงอันตรำย”
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การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
(Rational Drug Use and Pharmacovigillances)

ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อีเมล pharmui30@gmail.com
 ทิศทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระบบสุขภาพ

  รัฐบำลได้ก�ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำเชื้อดื้อยำและกำรใช้ยำ

สมเหตุผล	 เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	

(Service	excellence)	ของยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	ด้ำนสำธำรณสุข	

และกระทรวงสำธำรณสุข	 ก�ำหนดให้นโยบำย	 “กำรใช้ยำอย่ำง												

สมเหตุผล”	เป็นแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	สำขำที่	15	ตั้งแต่

ปีงบประมำณ	2560	เป็นต้นมำ	เนือ่งจำกกำรใช้ยำไม่สมเหตผุลส่งผล

ต่อกำรรักษำผู้ป่วยด้ำนประสิทธิผล	ควำมคุ้มค่ำ	และควำมปลอดภัย	

ตลอดจนกำรเกดิอำกำรไม่พงึประสงค์จำกยำ	 รวมทัง้ปัญหำเชือ้ดือ้ยำ	

สร้ำงควำมสิน้เปลืองและสูญเปล่ำให้กบัผูป่้วย	ครอบครวัและประเทศ

	 	 ในบรบิทระบบสขุภำพของแต่ละประเทศแตกต่ำงกนั	กำรแก้

ปัญหำกำรใช้ยำไม่สมเหตุผลส�ำหรับประเทศไทย	 จึงมีกำรแก้ปัญหำ

หลำยส่วนไปพร้อมกนั	ตัง้แต่กำรขึน้ทะเบยีน	กำรควบคมุกำรกระจำยยำ											

และกำรใช้ยำในสถำนพยำบำลและชุมชน	 ตลอดจนถึงปัจจัยต่ำงๆ								

ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยำและประชำชน	 เช่น			

กำรโฆษณำ	กำรส่งเสรมิกำรขำยยำ	โดยควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำ

มีมำตั้งแต่	 พ.ศ.2524	 ซึ่งเริ่มมีกำรพัฒนำบัญชียำหลักแห่งชำติ										

ฉบบัแรก	แต่ด้วยข้อจ�ำกดัและปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอก	ส่งผลต่อ

ควำมต่อเน่ืองของกำรด�ำเนินงำน	 จนกระทั่งมีระเบียบส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ	 พ.ศ.2551								

ซึ่งได้พัฒนำนโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ	 ฉบับที่	 3	 ของประเทศ	 คือ	

นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ	 พ.ศ.	 2554	 ประกอบกับกำรมีทรัพยำกร

ระดับหนึ่ง	 จึงท�ำให้เกิดควำมต่อเน่ืองของกำรขับเคลื่อนนโยบำย							

แห่งชำตด้ิำนยำมำกขึน้	ทัง้นีใ้นนโยบำยดงักล่ำว	ก�ำหนดให้มยีทุธศำสตร์

ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	 (Rational	 Drug	 Use:	 RDU)	 โดย								

คณะกรรมกำรพฒันำระบบยำแห่งชำต	ิได้มอบหมำยคณะอนกุรรมกำร

ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลรับผิดชอบพัฒนำระบบ	กลไก	และ

เคร่ืองมอืกำรส่งเสรมิกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ของยทุธศำสตร์ดงักล่ำว	ทัง้นีใ้นปี	พ.ศ.2557-	2559	คณะอนกุรรมกำรฯ	

ได้จัดท�ำโครงกำรโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลข้ึน								

ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรมำตรกำรตำมแนวทำงขององค์กำรอนำมัยโลก

สู่กำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	 ภำยใต้บริบทปัญหำของประเทศไทย							

ผ่ำนกุญแจส�ำคญั	6	ประกำร	(PLEASE)	3	ซึง่ประกอบด้วย	1)	คณะกรรมกำร

เภสัชกรรมและกำรบ�ำบัด	 (Pharmacy	 and	 Therapeutics												

Committee)	 2)	 ฉลำกและข้อมูลยำสู่ประชำชน	 (Labeling	 and	

Leaflet)	 3)	 เครือ่งมอืจ�ำเป็นเพือ่กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล	 (Essential	

RDU	tools)	4)	ควำมตระหนกัรู้ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้ป่วย	

(Awareness	of	RDU	in	health	personnel	and	patients)	5)	กำรดแูล

ด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยของประชำกรกลุ ่มพิเศษ	 (Special												

population	Care)	6)	จรยิธรรมในกำรสัง่ใช้ยำ	(Ethics	in	prescription)	

และต่อมำแนวทำงตำมโครงกำรดังกล่ำวได้ขยำยผลเป็นนโยบำย

กระทรวงสำธำรณสุข	ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น

	 	 นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรอ่ืน	 ที่สนับสนุนให ้กำรใช ้ยำ																

อย่ำงสมเหตุผลเป็นไปอย่ำงย่ังยืน	 ได้แก่	 สถำบันรับรองคุณภำพ							

สถำนพยำบำล	(องค์กำรมหำชน)	ได้ก�ำหนดให้กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล	

เป็นส่วนหนึ่งในมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ	 ฉบับท่ี	 4	

ซ่ึงเริ่มใช้ประเมินเพื่อรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล	 ตั้งแต่วันที่	 1	

กรกฎำคม	 2561	 เป็นต้นมำ	 และกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลเป็นหนึ่ง

ในประเดน็เป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผูป่้วย	(patient	safety	goal)	4 

และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 12	กันยำยน	2560	 เรื่องมำตรกำร

ป้องกันทุจริตกำรเบิกจ่ำยยำในสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร	

ซ่ึงมอบกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด�ำเนินกำร			

ตำมที่ เสนอ	 โดยให ้สถำนพยำบำลของรัฐทุกสังกัด	 รวมถึง																					

สถำนพยำบำลเอกชน	 ซ่ึงเข้ำร่วมโครงกำรเบิกจ่ำยตรงส�ำหรับ											

สิทธิ์รักษำพยำบำลข้ำรำชกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์

กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 รวมทั้งผลักดัน		

ให้มีกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยส่งเสริมกำรขำยยำ													

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น	ส่งผลให้กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ส่งเสริมกำรใช้ยำ

อย่ำงสมเหตุผล	 ครอบคลุมกำรด�ำเนินกำรของสถำนพยำบำลทั้งรัฐ

และเอกชน	 และท�ำให้กำรด�ำเนินกำรมีกำรแปลงจำกนโยบำยสู	่						

ระบบงำนประจ�ำ	ทัง้นีใ้นกำรด�ำเนนิกำรต่อไป	ยงัจ�ำเป็นต้องวิเครำะห์

ติดตำม	เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในระดับต่ำงๆ	

อย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำในภำพรวมต่อไป
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ท�าไมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลจงึเกีย่วข้องกบัการเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยด้านการใช้ยา

  กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	(Rational	Drug	Use	หรอื	Rational	

use	of	medicines	เรียกแบบย่อว่ำ	RDU)	มีควำมสัมพันธ์อย่ำงยิ่ง

กบักำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนกำรใช้ยำ	โดยกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล	

มเีป้ำหมำยเพ่ือควำมปลอดภยัในกำรใช้ยำของผูป่้วย	มคี�ำจ�ำกดัควำม

ขององค์กำรอนำมยัโลก	ซึง่กล่ำวไว้ว่ำ	“ผูป่้วยได้รบัยำทีเ่หมำะสมกับโรค	

ในขนำดและระยะเวลำทีเ่หมำะสมกับผูป่้วยแต่ละรำย	ด้วยค่ำใช้จ่ำย

ทีน้่อยทีสุ่ดส�ำหรับผูป่้วยและชุมชน”1	ส่วนกำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั

ด้ำนกำรใช้ยำ	(Pharmacovigilance)	เป็นกระบวนกำรค้นหำ	ประเมนิ	

และป้องกันเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	 (adverse	 event,	 AE)	 หรือ

ปัญหำอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับยำ	 ก็มีวัตถุประสงค์คือ	 เพื่อสนับสนุน										

ให้มีกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัยและสมเหตุผล	และคุ้มค่ำ2	ทัง้น้ีกำรใช้ยำ

อย่ำงสมเหตุผลและควำมปลอดภัยจำกเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค	์							

จำกกำรใช้ยำ	 เป็นประเด็นเป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู ้ป่วย										

ของประเทศไทย	พ.ศ.2561	(Patient	Safety	Goals	(PSGs)3

	 	 บทควำมน้ี	จงึมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ทรำบทศิทำงกำรเชือ่มโยง

กำรด�ำเนินกำรกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	 โดยน�ำระบบข้อมูลจำก								

กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำมำใช้สะท้อนกำรด�ำเนินกำร										

ตำมแนวทำงกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	ทัง้ระดบัประเทศ	ระดบัสถำนพยำบำล

และระดบัชมุชน	และเป็นข้อมลูเพือ่ประเมนิประโยชน์และควำมเสีย่ง

ของกำรใช้ยำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 ตำมท่ีองค์กำรอนำมยัโลก1	ได้กล่ำวไว้ว่ำ	ประเภทของกำรใช้ยำ

ไม่สมเหตุผลที่พบบ่อย	ได้แก่	กำรใช้ยำหลำยขนำนร่วมกัน	กำรใช้ยำ

ปฏชิวีนะทีไ่ม่เหมำะสม	กำรใช้ยำฉดีเกนิจ�ำเป็น	ทัง้ทีม่ยีำรับประทำน

ท่ีเหมำะสมกว่ำ	 กำรสั่งใช้ยำไม่เป็นไปตำมแนวทำงกำรรักษำ	 และ		

กำรใช้ยำรกัษำด้วยตนเอง	ท่ีไม่เหมำะสม	โดยประเมนิปัญหำกำรใช้ยำ

อย่ำงไม่สมเหตุผล	 เพื่อจัดกำรกับปัญหำกำรใช้ยำ,	 กำรสั่งใช้ยำ,										

กำรจ่ำยยำอย่ำงไม่สมเหตุผล	 และกำรใช้ยำของผู้ป่วย	 ควรได้รับ									

เฝ้ำติดตำมอย่ำงสม�่ำเสมอใน	3	ประเด็น	ได้แก่

	 	 •		 ประเภทกำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุผล	 (type)	 เพื่อก�ำหนด

เป้ำหมำยของกลยุทธ์ที่แก้ไขปัญหำได้เฉพำะเจำะจง

	 	 •		 ขนำดกำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตผุล	(amount)	เพือ่รูข้อบเขต

ปัญหำ	และสำมำรถเฝ้ำติดตำมผลกระทบของกลยุทธ์ที่แก้ปัญหำได้

	 	 •		 เหตุผล	(reasons)	กำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุผล	เพื่อเลือก

กลยทุธ์ทีเ่หมำะสม	มปีระสทิธภิำพและเป็นไปได้ในกำรจดักำรปัญหำ

	 	 ดังนั้นเพื่อติดตำมประเภทและขนำดปัญหำกำรใช้ยำไม่สม

เหตุผลในระดับประเทศ	 ระดับสถำนพยำบำล	 และระดับชุมชน	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	โดยควำมร่วมมือของส�ำนัก/

กองที่เกี่ยวข้อง	 อยู่ระหว่ำงศึกษำเพื่อพัฒนำระบบเก็บข้อมูลอำกำร

ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ	 โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค	์							

จำกกำรใช้ยำที่ป้องกันได้	 (preventable	Adverse	drug	 events	

(ADE))	i,	ii	และปัญหำกำรใช้ยำต่ำงๆ	ที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลในระดับ

สถำนพยำบำล	 รวมถึงในระดับชุมชน	 โดยงำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ						

และชุมชน	เพือ่น�ำข้อมลูมำใช้ประโยชน์ในกำรประมวลภำพรวมของประเทศ	

i	 preventable	ADE	หมำยถึง	เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำท่ีสำมำรถป้องกัน	หรือลดควำมรุนแรงได้	โดยหมำยรวมถึง	preventable	ADR	ซึง่ใช้แนวทำงกำรประเมินของ	
Schumock	&	Thornton	และรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำระดับควำมรุนแรงระดับ	E	ขึ้นไป

ii	 กำรประเมินของ	 Schumock	&	Thornton	ประกอบด้วยค�ำถำม	7	ข้อ	หำกผลกำรประเมินพบว่ำอย่ำงน้อย	 1	ข้อ	 ตอบว่ำ	 “ใช่”	 อำกำรไม่พึงประสงค์ดังกล่ำวจะจัดเป็น	
“preventable	ADR”

ล�าดับ ค�าถาม ค�าตอบ

ใช่ ไม่ใช่

1 ยำที่ไม่เหมำะสมต่อโรคหรือภำวะของผู้ป่วยใช่หรือไม่

2 ขนำดยำ	วิถี	ควำมถี่ของกำรบริหำรยำที่สงสัย	ไม่เหมำะสมต่ออำยุ	น�้ำหนัก	ผลทำงห้องปฏิบัติกำร	
หรือสภำวะของโรคของผู้ป่วยใช่หรือไม่

3 ไม่มีกำรตรวจวัดระดับยำในเลือดหรือกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่จ�ำเป็น	หรือมีกำรตรวจในควำมถี่
ที่ไม่เพียงพอใช่หรือไม่

4 ผู้ป่วยมีประวัติกำรแพ้ยำ	หรือเคยเกิดปฏิกิริยำต่อยำที่สงสัยมำก่อนใช่หรือไม่

5 อำกำรไม่พึงประสงค์ครั้งนี้	เกิดจำก	drug	interaction	ใช่หรือไม่

6 มีผลกำรตรวจวัดระดับยำในเลือดพบว่ำอยู่ในระดับที่สูงกว่ำระดับรักษำใช่หรือไม่

7 อำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบเกิดจำกควำมไม่ร่วมมือในกำรรักษำของผู้ป่วย	(non-compliance)	ใช่หรือไม่
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ในกำรระบปุระเภทหรอืขนำดของกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	เพือ่ก�ำหนด

กลยทุธ์แก้ปัญหำกำรใช้ยำไม่สมเหตุผลทีส่�ำคัญและน�ำสูก่ำรแก้ปัญหำ

ระดับสถำนพยำบำลและชุมชนต่อไป	 โดยกำรเฝ้ำติดตำมประเภท											

และขนำดของกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลระดบั	สถำนพยำบำล	ภำยใต้

แนวทำงโรงพยำบำลส่งเสรมิกำรใช้ยำอย่ำง	สมเหตผุล	สำมำรถวเิครำะห์

จำกข้อมูล	 3	 แหล่งหลัก	 5	 ได้แก่	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำ											

จำกระบบ	hospital	information	system	ระบบคลงัยำและเวชภณัฑ์

และกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำ	 (pharmacovigilance)										

ซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลเหลำ่นี้	 จะสะท้อน	 กำรใช้ยำของโรงพยำบำล	

เพ่ือตัดสินใจและแก้ปัญหำในระดับต่ำงๆ	 ต่อไป	 โดยเฉพำะกำรน�ำ

ข้อมูลเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ	 ที่สำมำรถป้องกันได้ที่เกิดขึ้น	

(preventable	adverse	drug	reactions	(ADRs))	หรือ	Type	A	

ADRs	 มำประมวลและสะท้อนข้อมูลกำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุผล												

ทีเ่กิดขึน้ในโรงพยำบำล	กำรประเมนิ	preventable	ADRs	ใช้แนวทำง

กำรประเมินของ	Schumock	&	Thornton	และรำยงำนอุบัติกำรณ์

ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำระดับควำมรุนแรงระดับ	E	ขึ้นไป

	 	 ส่วนกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลในชมุชน	หรอืท่ีเรยีกว่ำ	

RDU	community	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงพฒันำรูปแบบและถอดบทเรยีน	

ในชื่อว่ำ	“อ�ำเภอต้นแบบ	RDU”	มีกรอบแนวทำงด�ำเนินกำร	5	องค์

ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 มีกำรบูรณำกำรงำน	 RDU/Antimicrobial												

Resistant	(AMR)	ภำยใต้คณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชวีติระดบัอ�ำเภอ	

(พชอ.)	 หรือนโยบำยอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับอ�ำเภอหรือต�ำบล																	

2)	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังภำครัฐและเอกชน		

มคีวำมเข้ำใจและมส่ีวนร่วมด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย	3)	มรีะบบข้อมลู

ด้ำนยำเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ	 แก้ปัญหำของพื้นที่	 และ												

ใช้ติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	 4)	 มีระบบกำรเฝ้ำระวัง	 และ

จัดกำรป ัญหำยำไม ่ เหมำะสมและเ ช้ือดื้อยำในชุมชน	 และ																													

5)	 ประชำชนในชุมชนเข้ำใจแนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและ								

กำรแก้ปัญหำเช้ือด้ือยำ	 และสำมำรถดูแลสุขภำพตนเองเบื้องต้น									

ทั้งนี้	มีกลวิธี	5	รูปแบบ	ได้แก่	กำรมีส่วนร่วมของชุมชน	กำรเฝ้ำระวัง

ควำมปลอดภัยด้ำนยำ	ทั้งกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกและเชิงรับ	กำรพัฒนำ	

กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในภำคเอกชน	 และกำรสร้ำงควำมรอบรู	้	

ด้ำนกำรใช้ยำ	โดยมคีวำมแตกต่ำงตำมพืน้ท่ีแบ่งเป็น	3	ลกัษณะ	ได้แก่	

เขตเมืองใหญ่	เขตเมือง	และเขตชนบท

	 	 ทั้งนี้กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังและกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรใช้

ยำของผู้ป่วย	 ซึ่งอำจมีทั้งยำที่ได้รับจำกโรงพยำบำลและยำในชุมชน	

จำกช่องทำงต่ำงๆ	 ท้ังร้ำนช�ำ	 ร้ำนสะดวกซ้ือ	 ร้ำนยำ	 คลินิก	 ฯลฯ								

เมื่อพบผู้ป่วยมำรักษำท่ี	 โรงพยำบำลด้วยอำกำรต่ำงๆ	 ที่ประเมิน								

แล้วว่ำ	เกดิจำกผลข้ำงเคยีงของยำ	จงึควรตดิตำมเฝ้ำระวงัทำงระบำดวทิยำ	

เพือ่สำมำรถตรวจจบัเหตกุำรณ์	แนวโน้ม	สถำนกำรณ์และเปรียบเทยีบ

กำรเกิดโรคหรือกลุ่มอำกำรที่ใช้แจ้งเตือน	โดยเชื่อมโยงกำรเฝ้ำระวัง	

ในโรงพยำบำล	 และกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกในชุมชน	 โดยมีทีมเฝ้ำระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	 (surveillance	 rapid	 response	 team	

(SRRT))	ที่จะค้นหำข้อมูลเพิ่มเติม	ประเมินขอบเขต	และขนำดของ

ปัญหำที่เกิดจำกยำ	 ในแต่ละเหตุกำรณ์ที่ตรวจจับได้	 รวมท้ังแก้ไข

ปัญหำเบือ้งต้น	โดยอำศัยระบบโครงสร้ำง	ทีม่อียูแ่ล้วในหน่วยบริกำร

ที่พบกำรเกิดโรค	และมีระบบเสริมที่รำยงำนเหตุกำรณ์เข้ำมำ
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สรุป

  กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนกำรใช้ยำเป็นกลวิธีหนึ่ง													

ในกำรส่งเสรมิกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล	ซึง่ต้องวำงระบบทีเ่ชือ่มโยงกนั

ตั้งแต่ระดับประเทศ	 ระดับสถำนพยำบำลและระดับชุมชนโดยกำร	

ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน	 ควรบูรณำกำรเชื่อมโยง

อย่ำงใกล้ชิดกับกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิและงำนคุ้มครอง										

ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพต่อไป

เอกสารอ้างอิง

	 	 1.	 World	health	organization.	(2002)	Promoting	rational	

use	of	medicines:	core	components.	source	http://www.who.

int/medicines/publications/policyperspectives/ppm05en.pdf

	 	 2.	 World	health	organization	(2004)	Pharmacovigilance:	

Ensuring	the	Safe	Use	of	Medicines	-	WHO	Policy	Perspectives	

on	Medicines,	No.	009,	October	2004	source	http://apps.who.

int/medicinedocs/en/d/Js6164e/2.html

	 	 3.	 สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล	 (องค์กำรมหำชน).	

(2561)	 เป้ำหมำยควำมปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย	พ.ศ.	2561	

(Patient	Safety	Goals:	SIMPLE	Thailand	2018).	เฟมัส	แอนด์	ซัค

เซ็สฟูล.	พิมพ์ครั้งที่	1	กันยำยน	2561.	

	 	 4.	 คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล.	(๒๕๕๘)	

คูม่อืกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล.	

Source	http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use/detail/67

	 	 5.	 	เอกสำรกำรประชมุวิชำกำรงำนคุ้มครองผูบ้รโิภคด้ำนผลติภัณฑ์

สขุภำพแห่งชำต	ิ	วนัที	่25-27	กมุภำพนัธ์	2562	ณ	โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	

กรุงเทพมหำนคร	หัวข้อ	From	vigilance	to	RDU	(ไฟล์น�ำเสนอ)

 	 ตัวอย่ำงตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรใช้ยำ	ที่ควรติดตำมและเชื่อมโยง

ข้อมลูระดับโรงพยำบำล	และชมุชน	โดยมรีะบบข้อมูลในโรงพยำบำล	

เพื่อให้ทรำบขนำดปัญหำ	 และน�ำไปสู่กำรเฝ้ำระวังและแก้ปัญหำ							

ตำมทีไ่ด้กล่ำวมำ	ซ่ึงได้พัฒนำรปูแบบน�ำร่องในกำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั	

ในเขตสขุภำพท่ี	95	เช่น	อำกำร	cushing’s	syndrome	จำกยำสเตยีรอยด์	

กำรเกิดภำวะ	 upper	 gastro	 intestinal	 bleeding	 กำรเฝ้ำระวัง	

กำรใช้ยำ	metformin	และ	NSAIDs	ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
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ยากลุ่ม Macrolides กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ
จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  ยำกลุ่ม	 Macrolides	 เป็นยำปฏิชีวนะที่ใช้รักษำโรคติดเช้ือจำกแบคทีเรียมำนำนกว่ำ	 50	 ปี	 ส�ำหรับโรคติดเชื้อกลุ่ม													
pneumocci	streptococci	และ	mycoplasma	ใช้ส�ำหรับรักษำโรคติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน	เช่น	คอหอยอักเสบ	
ไซนัสอักเสบ	หูน�้ำหนวก	โรคติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง	ยำกลุ่ม	Macrolides	ออกฤทธิ์โดยกำรยับยั้งกำรสังเครำะห์
โปรตนีของแบคทเีรยี	โดยมกีลไกกำรออกฤทธิ	์คอื	ยำจะแทรกซมึผ่ำนผนงัเซลล์ของแบคทเีรยีและจบักบั	50S	ribosome	subunit	
แล้วไปยับยั้งกำรเคลื่อนย้ำย	(translocation)	ของ	aminoacyl-tRNA	ซึ่งมีผลต่อกำรสังเครำะห์โปรตีนของแบคทีเรีย[1]	ยำกลุ่มนี้
ทีไ่ด้รบัอนมุตัทิะเบยีนในประเทศไทย	ได้แก่	azithromycin,	clarithromycin,	erythromycin,	midecamycin,	roxithromycin	
และ	spiramycin	โดยต�ำรับแรกที่ได้รับอนุมัติทะเบียน	คือ	ยำ	erythromycin	เมื่อปี	พ.ศ.	2526[2]

	 	 เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของยำในกลุ่ม	Macrolides	 ที่พบได้บ่อย	 เช่น	 gastrointestinal	 distress	 cardiac	 toxicity										
(ได้แก่อำกำร	QT	prolongation	และ	torsades	de	pointes)	hepatic	toxicity[3]	รวมถึงผลกำรศึกษำเพื่อติดตำมเหตุกำรณ์						
ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ	 azithromycin	 รวมทั้งควำมเสี่ยงของกำรตำยจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด	พบว่ำ	 azithromycin	
ท�ำให้เกิด	 QT	 prolongation	 และ	 torsades	 de	 pointes	 ได้	 และอำจเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตจำกโรคหัวใจและ																		
หลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด[4]	 อีกท้ังเมื่อไม่นำนมำนี้องค์กำรอำหำรและยำ						
ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 (US	 FDA)	 ได้มีกำรแจ้งเตือนข้อมูลควำมปลอดภัยเพ่ิมเติมของยำ	 clarithromycin	 ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
เนื่องจำกพบควำมเสี่ยงในกำรเกิดปัญหำด้ำนโรคหัวใจที่มำกขึ้นรวมถึงกำรเสียชีวิต	โดยค�ำแนะน�ำของ	US	FDA	ได้มำจำกผลกำร
ศึกษำในโครงกำร	 CLARICOR	 โดยติดตำมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ	 (coronary	 heart	 disease)	 ต่อเนื่องกัน	 10	 ปี	 พบว่ำ															
มีกำรเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีได้รับยำ	 clarithromycin	 ติดต่อกัน	 2	 สัปดำห์	 เมื่อเทียบกับยำหลอก														
และจำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว	US	FDA	ได้เพิ่มค�ำเตือนลงบนฉลำกของยำ	clarithromycin	เกี่ยวกับกำรเพิ่มโอกำสกำรเสียชีวิต
ในผูป่้วยโรคหวัใจ	และให้ค�ำแนะน�ำแพทย์ในพจิำรณำกำรใช้ยำปฏชิวีนะกลุม่อืน่ในกลุม่ผูป่้วยดงักล่ำว[5]	 ประเทศไทยโดยศนูย์เฝ้ำระวัง			
ควำมปลอดภัยด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ	ได้เผยแพร่จดหมำยข่ำวแจ้งเตอืนข้อมลูดังกล่ำวไปยงับุคลำกรทำงกำรแพทย์เกีย่วกบัประเดน็
ควำมปลอดภยัดังกล่ำว	เพือ่เป็นกำรเฝ้ำระวงักำรสัง่ใช้ยำในผูป่้วย[6]	จงึเป็นท่ีมำของกำรวเิครำะห์ข้อมลูในครัง้นี	้โดยท�ำกำรวเิครำะห์
รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำกลุ่ม	Macrolides	 ท่ีได้รับในฐำนข้อมูลรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของศูนย	์							
เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 (Thai	 vigibase)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของยำกลุ่ม													
ดังกล่ำวต่อไป

บทน�า

พิมภรณ์ สมกิตติธรรม*, ชลธิชา สอนสุภาพ*, พัทรียา โภคะกุล*
กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วิธีการศึกษา

  รูปแบบการศึกษา
	 	 เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณนำ	 และกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์									
แบบย้อนหลัง
  ขอบเขตการศึกษา
	 	 รำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำกลุม่	Macrolides	
ที่ได้รับในฐำนข้อมูล	 Thai	 vigibase	 ที่รำยงำนมำยังศูนย์เฝ้ำระวัง
ควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร				
อำหำรและยำ	ในระหว่ำงวนัที	่1	มกรำคม	2527	–	30	กนัยำยน	2561[7]

  เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
	 	 รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่ำสัมพันธ์กับกำร									
ใช้ยำกลุ ่ม	 Macrolides	 โดยคัดเลือกรำยงำนท่ีระบุยำในกลุ่ม												
Macrolides	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัย	 (suspected	 product)	 หรือ							
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วม	 (other	product)	หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด
ปฏิกิริยำต่อกัน	(product	interaction)
  เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
	 	 รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสถำนะรำยงำน	:	ยกเลิก
รำยงำน	และรำยงำนซ�้ำ
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ลักษณะ
(characteristics)

จ�านวน (%)
[n = 10,039]

เพศ

หญิง 6,104	(60.80%)

ชำย 3,926	(39.11%)

ไม่ระบุ 9	(0.09%)

อายุ

มัธยฐำน 47	ปี

ต�่ำสุด	–	สูงสุด <1	วัน	–	98	ปี

ประวัติการแพ้ยา

มี 1,921	(19.14%)

ไม่มี 6,895	(68.68%)

ไม่ระบุ 1,223	(12.18%)

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์
(seriousness of adverse drug reaction)

ร้ำยแรง
	 •	 ต้องเข้ำรับกำรรักษำใน	
โรงพยำบำล/ท�ำให้เพิ่มระยะเวลำ
ในกำรรักษำนำนขึ้น
	 •	 อันตรำยถึงชีวิต
	 •	 มีควำมส�ำคัญทำงคลินิก
	 •	 เสียชีวิต
	 •	 ไม่ระบุ
ไม่ร้ำยแรง
ไม่ระบุ

2,767	(27.56%)
2,464

      

139
106
33
25

6,911	(68.84%)
361	(3.60%)

ผลลัพธ์ (outcome)

หำยเป็นปกติ 7,290	(72.62%)

อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย/
ยังมีอำกำรอยู่

2,002	(19.94%)

เสียชีวิตเนื่องจำกสำเหตุอื่น
ที่ไม่ใช่เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

43	(0.43%)

ไม่สำมำรถติดตำมผลได้ 704	(7.01%)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนร้อยละลักษณะผู้ป่วยและรำยงำนเหตุกำรณ์
	 	 	 ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำกลุ่ม	Macrolides

ผลการศึกษา

  ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพได้รับรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำกลุ่ม	Macrolides	 ในช่วงที	่													
รับรำยงำนตั้งแต่	1	มกรำคม	2527	–	30	กันยำยน	2561	จ�ำนวน	ทั้งสิ้น	10,039	ฉบับ	เป็นรำยงำนผู้ป่วยเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย	3,926	ฉบับ	
ค่ำมัธยฐำนของอำยุ	 คือ	 47	 ปี	 (อำยุอยู่ในช่วง	 <	 1	 วัน	 –	 98	 ปี)	 รำยงำนส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่ร้ำยแรง	 ร้อยละ	 68.84	 และหำยเป็นปกต	ิ																	
ร้อยละ	72.62	(ตำรำงที่	1)

	 	 ในจ�ำนวนรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	 10,039	 ฉบับ								
จำกยำกลุม่	Macrolides	พบว่ำมจี�ำนวนคูย่ำกับเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์									
(คู่ยำ	–AEs)	ทั้งสิ้น	43,855	คู่	 (รำยงำน	1	ฉบับ	อำจมียำที่สงสัย/
อำกำรไม่พึงประสงค์	มำกกว่ำ	1	รำยกำร)	โดยเป็นคู่ยำ	Macrolides	
–	 AEs	 จ�ำนวน	 17,051	 คู่	 ซึ่งเมื่อพิจำรณำเฉพำะคู่ยำ	 –	 AEs																			
ท่ีเก่ียวข้องกับกำรเกิดโรคหวัใจ	(ได้แก่	ระบบอวยัวะ	cardiovascular	
disorders,	general	และ	heart	 rate	and	rhythm	disorders)	
พบว่ำมีจ�ำนวนทั้งสิ้น	811	คู่	(ตำรำงที่	2)

ชื่อยาในกลุ่ม 
Macrolides

จ�านวนคู่ยา – AEs
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจ[n=811]

azithromycin 112	(13.81%)

clarithromycin 160	(19.73%)

erythromycin 147	(18.12%)

midecamycin 23	(2.84%)
roxithromycin 366	(45.13%)

spiramycin 3	(0.37%)

ตารางที่ 2 จ�ำนวนคู่ยำ	Macrolides	กับเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	
ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรเกดิโรคหัวใจ	(ระบบอวัยวะ	cardiovascular	
disorders,	general	และ	heart	rate	and	rhythm	
disorders)

	 	 ค่ำ	Reporting	Odds	Ratio	(ROR)	ค�ำนวณจำกสูตร	ROR	=	

(a/b)/(c/d)	โดยก�ำหนดให้

	 เซล	 a	 คือจ�ำนวนคู ่ยำ-AEs	 ในรำยงำนที่ระบุได้ว่ำได้รับยำ											

Macrolides	ที่สนใจและเกิด	AEs	ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคหัวใจ	

	 เซล	 b	 คือจ�ำนวนคู ่ยำ-AEs	 ในรำยงำนท่ีระบุได้ว่ำได้รับยำ										

Macrolides	ที่สนใจแต่ไม่เกิด	AEs	ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคหัวใจ	

	 เซล	 c	 คือจ�ำนวนคู ่ยำ-AEs	 ในรำยงำนที่ไม่ระบุว่ำได้รับยำ											

Macrolides	ที่สนใจแต่เกิด	AEs	ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคหัวใจ

	 เซล	 d	 คือจ�ำนวนคู ่ยำ-AEs	 ในรำยงำนที่ไม่ระบุว่ำได้รับยำ									

Macrolides	ทีส่นใจและไม่เกดิ	AEs	ทีเ่กีย่วข้องกบักำรเกดิโรคหวัใจ
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ชื่อยา
ปีทีได้รัรายงาน
ฉบับแรก (พ.ศ.)

a b c d ค่า ROR 95% Cl

azithromycin	 	2544 112 2,971 1,933 38,833 0.76 0.62	-	0.92

clarithromycin	 2546 160 3,389 1,837 37,741 0.97 0.82	-	1.14

erythromycin 2542 147 2,822 1,898 38,986 1.07 0.90	-	1.27

midecamycin 2544 23 296 2,022 41,508 1.60 1.04	-	2.44

roxithromycin 2544 366 6,727 1,679 35,077 1.14 1.01	-	1.28

spiramycin 2535 3 28 2,042 41,782 2.19 0.67	-	7.22

ตำรำงที่	3	ค่ำ	Reporting	Odds	Ratio	(ROR)	ของยำกลุ่ม	Macrolides

สรุปและอภิปรายผล

	 	 ข้อมลูรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ของยำกลุม่	Macrolides	

กบัเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ทีเ่กีย่วข้องกับกำรเกดิโรคหวัใจ	พบว่ำ	พบ

ในผูป่้วยเพศหญงิมำกกว่ำเพศชำย	ค่ำมธัยฐำนของอำยผุูป่้วย	คอื	47	

ปี	ผลลพัธ์ของกำรเกดิเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่หำยเป็นปกติ	

ร้อยละ	72.62	และผลกำรวิเครำะห์ค่ำ	ROR	ของกำรเกิดเหตุกำรณ์

ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจจำกกำรใช้ยำในกลุ่ม	 Macro-

lides	จ�ำแนกตำมรำยกำรยำ	พบว่ำกำรได้รบัยำ	midecamycin	และ	

roxithromycin	 สัมพันธ์กับเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถติ	ิอย่ำงไรก็ตำมข้อมลูดังกล่ำวได้มำจำกกำรรำยงำนเหตกุำรณ์

ไม่พงึประสงค์โดยสมคัรใจ	ซึง่อำจท�ำให้จ�ำนวนรำยงำนทีไ่ด้รบัต�ำ่กว่ำ

ควำมเป็นจริง	 รวมถึงข้อมูลดังกล่ำวเป็นเพียงกำรวิเครำะห์สัญญำณ

อนัตรำยจำกรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์	ไม่ได้มกีำรตดิตำมในผู้

ป่วยทุกรำย	ดงัน้ันเพือ่เป็นกำรยนืยนัควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวควรมกีำร

เฝ้ำระวงัเชงิรกุด้วยกำรตดิตำมผูป่้วยไปข้ำงหน้ำ	รวมถงึสงัเกตกำรณ์

กำรเกดิเหตกุำรณ์ไม่พึงประสงค์ทีเ่กีย่วข้องกบัโรคหวัใจว่ำสัมพนัธ์กบั

กำรใช้ยำทุกรำยกำรที่ผู้ป่วยได้รับ
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	 	 เมื่อวิเครำะห์ค่ำ	ROR	ของยำกลุ่ม	Macrolides	โดยข้อมูลที่น�ำมำค�ำนวณค่ำ	a,	b,	c	และ	d	ได้มำจำกจ�ำนวนคู่ยำ	–	AEs	ของรำยงำน

ฉบับแรกที่ได้รับในฐำนข้อมูล	 Thai	 vigibase	จนถึงวันที่	 30	กันยำยน	2561	พบว่ำมียำ	 2	 รำยกำร	ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดเหตุกำรณ์										

ไม่พึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องโรคหัวใจอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 ได้แก่	midecamycin	 มีค่ำ	 ROR	 เท่ำกับ	 1.60	 (95%	Cl	 1.04	 -	 2.44)	 และ													

roxithromycin	มีค่ำ	ROR	เท่ำกับ	1.14	(95%	Cl	1.01-1.28)


