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สรุุปรุายงาน่เหตุกัารุณ์
ไม่พึงปรุะสงค์ จากักัารุใช้้ยา
รุะหว่างปี พ.ศู.2527-2560

เว็บไซต์ Safety Alert ข่่าวสารุดื้าน่ยา
และผลิตภััณฑ์์สุข่ภัาพ

ปล. ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุจ�าเป็นส�าหรับงานเฝ้าระวังฯ เช่น บัตรแพ้ยา สติ๊กเกอร์แพ้ยา สมุดประจ�าตัว G-6-PD เป็นต้น
ท่�อ่เมล adr@fda.moph.go.th ฟร่!! ไม่ม่ค่่าใช้จ่ายค่่ะ หรือดาวน์โหลดได้ท่�
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  สวสัดผู่อ่้านทกุท่านค่่ะ ในท่�สดุเราก็เดนิทางมาถงึช่วงสิน้

ปีหมูทองกันแล้ว เชื�อว่าหลายค่นค่งเพลิดเพลิน สนุกสนาน           

กับบรรยากาศการเฉลมิฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่�ถูกประดบัด้วย    

แสงไฟอย่างสวยงาม และหวงัว่าทกุท่านจะม่ค่วามสขุ ม่สขุภาพด่ 

ตลอดปี พ.ศ. 2563 ท่�ก�าลังจะมาถึง และประสบค่วามส�าเร็จ          

กับเป้าหมายในหลาย ๆ  ด้านท่�ต้ังใจไว้ วารสารฉบับน้่ก็เป็นฉบับ

สุดท้ายของปี พ.ศ. 2562 โดยยังค่งม่เนื้อหาท่�สนใจ เริ�มด้วย 

รายงานสัญญาณอันตรายจากองค่์การอนามัยโลกเก่�ยวกับยา 

colecalciferol กับอาการนอนไม่หลับ (insomnia) ซึึ่�งใน           

ประเทศไทยยังไม่พบรายงานอาการดังกล่าว ทางกองบรรณาธิิการ             

จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยกันรายงานหากพบเหตุการณ์      

ไม่พึงประสงค่์จากการใช้ยา นอกจากน้่ต่อกันด้วย สรุปข่าว           

ท่�น่าสนใจเก่�ยวกับค่วามปลอดภัยในรอบ 3 เดือนท่�ผ่านมา         

โดยได้คั่ดสรรเรื�องท่�เก่�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์์ในประเทศไทย            

มาให้ทุกท่านได้ทราบ ตามมาด้วย กรณ่ศกึษา เรื�อง Rhabdomyolysis 

from statins and drug-drug interaction: protease inhibitors 

- statins และ ปิดท้ายด้วยข้อมูลสรุปผลการด�าเนินงานของศูนย์ 

เฝ้าระวังค่วามปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์์สุขภาพ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

 กองบรรณาธิิการขอบคุ่ณผูอ่้านทกุท่านท่�ตดิตามกนัมาตลอด 

และหวงัว่าผูอ่้านทกุท่านจะได้ประโยชน์จากบทค่วามในวารสาร

ฉบับน่้ และ พร้อมรับสิ�งใหม่ ๆ ด่ๆ ในปีถัดไป

บทบรรณาธิการ
วัตถุปรุะสงค์

	 เพื่่�อเผยแพื่ร่่ข้้อมููลข้่าวสาร่และให้้ความูรู่้เกี่่�ยวกี่ับผลิตภััณฑ์์สุข้ภัาพื่						
โดยเฉพื่าะข้้อมููลด้านความูปลอดภััยข้องผลิตภััณฑ์์สุข้ภัาพื่และข้้อมููลให้มู่	ๆ 	
ท่ี่�เก่ี่�ยวข้้องให้้แก่ี่บุคลากี่ร่ที่างกี่าร่แพื่ที่ย์	และสาธาร่ณสุข้เพ่ื่�อใช้้ปร่ะโยช้น์ทัี่�วไป

คณะที่่�ปรุึกัษา
เลข้าธิกี่าร่คณะกี่ร่ร่มูกี่าร่อาห้าร่และยา
ร่องเลข้าธกิี่าร่คณะกี่ร่ร่มูกี่าร่อาห้าร่และยา	(ทุี่กี่ท่ี่าน)
ผูท้ี่ร่งคณุวฒุ	ิ(ที่กุี่ท่ี่าน)
ผูเ้ช้่�ยวช้าญ	(ที่กุี่ท่ี่าน)
ผูอ้�านวยกี่าร่กี่องแผนงานและวชิ้ากี่าร่
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WHO Signal : Colecalciferol กับ insomnia

	 	 Colecalciferol	 (vitamin	 D3)	 ได้รับอนุมัติทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยจ�านวน	107	ต�ารับ	ฐานข้อมูล	Thai	

VigiBase	 ไม่พบรายงานการเกิดอาการนอนไม่หลับ	 (insomnia)	

จากการใช้ยา	colecalciferol

	 ยกตัวอย่าง	เช่น	hyperphosphataemia,	hypercalcaemia,							

hypercalciuria,	ectopic	calcification,	&	renal	&	CV	damage,				

hypervitaminosis	 D,	 constipation,	 loss	 of	 appetite,											

nausea	เป็นต้น

	 การเกิดอาการนอนไม่หลับจากการใช้ยา	 colecalciferol								

เป็นเพียงสัญญาณเตือนท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน										

ในฐานข้อมูล	WHO	Vigibase	ถึึงวันท่ี	9	ตุลาคม	2562	ซ่ึึ่งข้อมูล

ดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้เม่ือได้รับรายงานเพ่ิมขึ�น	 ผู้ปฏิิบัติงาน														

ควรระมัดระวังการน�าเข้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้	 ศูนย์เฝ้้าระวังความ

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เผยแพร่ข้อมูลนี�เพ่ือให้เกิด											

ความตระหนักในความเส่ียงดังกล่าวจากยา	colecalciferol	เท่านั�น

ข่้อมูลปรุะเที่ศูไที่ย[2,3]

เหตุกัารุณ์ไม่พึงปรุะสงค์ที่่�ม่รุะบุไว้ใน่ฉลากัยา [4,5] 

3

รุายงาน่จากัฐาน่ข่้อมูล WHO Vigibase[1]

 	 จากฐานข้อมลู	WHO	VigiBase	จ�านวนรายงานท่ีเกิดอาการ

นอนไม่หลับ	(insomnia)	จากยา	colecalciferol	มทีั�งหมด	52	ฉบับ	

รายงานทั�งหมดมาจากทวีปต่างๆ	ได้แก่	ยุโรป	37	ฉบับ	อเมริกา	

12	ฉบบั	เอเชยี	2	ฉบบั	และแอฟริกา	1	ฉบบั	เป็นเพศหญงิ	39	ฉบับ	

เพศชาย	13	ฉบบั	อายตัุ�งแต่	9-79	ปี	อายเุฉลีย่	51	ปี	รายงานส่วนใหญ่	

34	ฉบบั	(65	%)	มยีา	colecalciferol	เป็นยาทีส่งสยัเพยีงตวัเดยีว	

โดยยาที่ใช ้ร ่วมมากที่สุดได้แก่	 levothyroxine	 5	 ฉบับ,																						

hydrocodone/paracetamol	4	ฉบับ	และ	lisinopril	4	ฉบับ	

ในจ�านวนรายงานทั�งหมด	52	ฉบับ	นั�น	พบว่ามี	21	ฉบับที่อาการ

นอนไม่หลับทุเลาลงเมื่อหยุดใช้ยา	 และมี	 7	 ฉบับท่ีอาการนอน									

ไม่หลับกลับมาเกิดซึ่��าเมื่อคนไข้ได้รับยาเดิม	 อย่างไรก็ตาม														

พบรายงานจ�านวนเล็กน้อยที่อาการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ	์

กับขนาดยา	 colecalciferol	 โดยเมื่อลดขนาดยาลง	 จะส่งผลให้

อาการนอนไม่หลับบรรเทาลง
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	 WHO	Uppsala	Monitoring	Center	(WHO-UMC)	รายงานการตรวจพบสญัญาณความเสีย่งในการเกิดอาการนอนไม่หลบั	(insomnia)	

จากการใช้ยา	Colecalciferol	(vitamin	D3)

	 Colecalciferol	 (vitamin	 D3)	 เป็นยาในกลุ่ม	 steroid	 hormone	 ท่ีใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะการขาดวิตามินดีทั�งใน																

ผู้หญิงสูงวัยและในเด็ก

	 อาการนอนไม่หลบั	(insomnia)	เป็นภาวะของการนอนท่ีผดิปกตทัิ�งในเชิงปรมิาณและคณุภาพ	อาการท่ีเกดิขึ�นนั�นเกดิร่วมกบัเหตกุารณ์

ในชีวิตประจ�าวันที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดหรือไม่สบายใจ	 รวมไปถึึงความผิดปกติทางกาย	 จิตใจ	 หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง										

อาการนอนไม่หลับมักมีผลกระทบต่อการปฏิิบัติงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น

วิิทยา ประชาเฉลิิม พรกนก จัันทร์ขำำา
สำานักงานคณะกรรมการอาหารแลิะยา

กัองบรุรุณาธิกัารุ



NEWS
สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประจำำ�เดืือน กรกฎ�คม – กันย�ยน 2562

1. ข่่�วเก่�ยวกับก�รเรียกคืนผลิิตภััณฑ์์

  1.2 Abbott (Formerly St. Jude Medical Inc.), Recalls Ellipse 
Implantable Cardioverter Defibrillators due to exposed 
aluminum wires that may prevent defibrillation therapy
  
  USFDA	 แจ้งการเรียกเก็บเคร่ืองมือแพทย์	 Certain	 Ellipse									
Implantable	 Cardioverter	 Defibrillators	 เน่ืองจากพบระบบไฟฟ้า							
ขัดข้องซ่ึึ่งมาจากกระบวนการผลติท่ีผิดพลาดท�าให้สายอลมิูเนียมบางส่วน					
ถูึกสัมผัสเพียงบางส่วนซึ่ึง่อาจท�าให้เกดิอันตรายร้ายแรง	หรือท�าให้เสียชีวิตได้	
โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกคืน	มีดังนี�	
	 	 เลขรุ่นการผลิต	(Lot	Number)	:	ทุกรุ่นการผลิตระหว่างวันท่ี	5	
เมษายน	–	29	พฤษภาคม	2562
	 	 เลขรุ่น	 (Model	 Number)	 :	 CD1377-36C,	 CD1377-36QC,	
CD1411-36Q,	CD2377-36QC,	CD2411-36C,	CD2411-36Q
	 	 วันท่ีผลิต	:	วันท่ี	5	เมษายน	–	29	พฤษภาคม	2562
	 	 วันท่ีกระจายสินค้า	:	วันท่ี	6	พฤษภาคม	–	14	มิถุึนายน	2562
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ�นทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยบริษัท	
เซึ่นต์จูด	เมดิคัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	น�าเข้าโดยบริษัท	แอ๊บบอต	เมดิคัล	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 จากการประสานงานกับบริษัท	แอ๊บบอต	 เมดิคัล	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	พบว่าสินค้ารุ่น	CD1377-36QC	(Serial	No.1281839,	128378,	
1283779,1283773,1283795,1283796)	 ได้ด�าเนินการส่งกลับ	
เจ้าของผลิตภัณฑ์	ส่วนรุ่น	CD1377-36C,	CD2377-36QC,	CD2377-36C	
ไม่มีการน�าเข้ามาในประเทศไทย	ซ่ึึ่งได้จัดท�ารายงานการด�าเนินการแก้ไข	
เพ่ือความปลอดภัย	(FSCA)	แล้ว	ในขณะท่ีรุ่น	CD1411	36Q,	CD2411	
36C	และ	CD2411	36Q	บริษัทฯ	แจ้งว่าไม่มีการน�าเข้าในประเทศไทย
	 	 [Ref:	https://sl.moph.go.th/G3BdhEtW	Accessed	August,	
5-2019]
  

  1.3  Medisca Gentian Violet Product Recall

  Health	 Canada	 แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาช่ือการค้า	 Gentian	
Violet	Topical	Solution	USP	1%,	Gentian	Violet	Topical	Solution	
USP	1%	aq,	Gentian	Violet	USP	crystals	และ	Bonney's	Blue	solution	
ของบริษัท	Medisca	เน่ืองจากพบสาร	gentian	violet	ท่ีอาจมีอันตราย
ต่อสุขภาพ	 ซ่ึึ่งเป็นผลจากการทบทวนข้อมูลความปลอดภัยในเดือน		
มิถุึนายน	 2562	พบว่าการใช้	 gentian	 violet	 อย่างต่อเน่ือง	 อาจเพ่ิม						
ความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง	 โดยข้อมูลการวิจัยในสัตว์พบความสัมพันธ์										
ว่าการรบัประทานผลติภัณฑ์ดังกล่าวอาจท�าให้เกดิโรคมะเร็ง	แต่ไม่พบข้อมลู		
ว่าการใช้ยาในรูปแบบทาจะท�าให้เกิดความเส่ียงดังกล่าว	รวมถึึงไม่มีข้อมูล	
ของระดับการสัมผัสสาร	 (level	 of	 exposure)	 ท่ีท�าให้เกิดความเส่ียง	
ในมนษุย์	และไม่พบรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์	(adverse	event	:	AE)
สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง	จากกรณีดังกล่าว	มีการด�าเนินการดังนี�
	 	 (1)	ผู้รับอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์	 gentian	 violet	 ประเภท	
human	non-prescription	และ	veterinary	drugs	ในประเทศแคนาดา	
ได้ด�าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ

  1.1   Allergan macro-textured breast implants and 
tissue expanders Hazard alert – risk of breast implant-        
associated anaplastic large cell lymphoma in rare cases

  หน่วยงาน	Therapeutic	Goods	Administration	(TGA)	ประเทศ	
ออสเตรเลยีแจ้งเตือนอันตราย	พบความเส่ียง	breast	implant-associated	
anaplastic	large	cell	lymphoma	(BIA-ALCL)	ในผู้ป่วยจ�านวนน้อย	
(rare	case)	รายละเอียดดังนี�
	 	 บริษัท	 แอลเลอร์แกน	 เรียกเก็บคืนเต้านมเทยีมท่ีใช้ฝั้งในร่างกาย		
ชนิดผิวขรุขระและชนิด	 tissue	 expanders	 รวมถึึงสินค้าในคลัง																	
ชนิด	Un-implanted	เน่ืองจากมคีวามเส่ียงในการเกิด	BIA-ALCL	โดยเต้านมเทียม
ชนิดผิวเรียบ	 (micro	 textured	 and	 smooth)	 ไม่ได้รับผลกระทบ														
ในการเรียกเก็บคืน	 การเกิด	 BIA-ALCL	 โดยท่ัวไปเก่ียวข้องกับการบวม																
ของเต้านม	พบเฉล่ีย	8	ปีหลังจากใส่เต้านมเทียม	ซ่ึึ่งเกิดจากการสะสมของเหลว
บริเวณเต้านมเทียมตลอดเวลา	อาจพบ	BIA-ALCL	ลักษณะเป็นก้อนเนื�อ											
ในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ได้แต่พบได้น้อย	 อุบัติการณ์ของ	 BIA-ALCL	
พบได้น้อย	 อยู่ระหว่าง	 1:1,000	 ถึึง	 1:10,000	 พบรายงานเสียชีวิต	
แต่ส่วนใหญ่	BIA-ALCL	ถูึกจัดการแก้ไขได้โดย	การน�าเต้านมเทียม
และบริเวณรอบ	ๆ	ออก
	 	 ข้อมูลในประเทศไทย:	 จากฐานข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการ	
อาหารและยา	 มีการขึ�นทะเบียนของเต้านมเทียมจากบริษัท	แอลเลอร์แกน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ทั�งนี�	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการเรียกคืนโดยสมัครใจ	และ	
อย.ได้จัดท�าจดหมายข่าวแจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์แล้วในฉบับท่ี	 8																			
ปี	พ.ศ.	2562	วันท่ี	6	สิงหาคม	2562	ดังนี�	
	 	 (1)	Natrelle	 Cohesive	 Silicone	 Gel	 Breast	 Implants	
Model	ST-410	MF	(จน.	5/2560)
	 	 (2)		Natrelle	 Silicone	 Gel	 Breast	 Implants	Model	 120								
(จน.	36/2561)
	 	 (3)	Natrelle	Cohesive	Silicone	Gel	Breast	Implants	Model	
ST-410	MM	(จน.	4/2562)
	 	 นอกจากนี�ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยูร่ะหว่างเสนอ	
(ร่าง)	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เร่ือง	เต้านมเทียมซิึ่ลิโคนใช้ฝั้งในร่างกาย	
	 	 [Ref:	 1.https://www.tga.gov.au/alert/allergan-macro-
textured-breast-implants-and-tissue-expanders;	
								 	 	 	 2.http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/
News/uploads/hpvc_2_5_0_100880.pdf	Accessed	August,	2	2019]
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น�าเข้าโดยบริษัท	 ฟาร์มาแลนด์	 (1982)	 จ�ากัด	 จากผู้ผลิตยาส�าเร็จรูป										
คือ	 Cadila	 Pharmaceuticals	 Limited	 สาธารณรัฐอินเดีย	
และผู้ผลิตวัตถุึดิบ	 คือ	 Saraca	 Laboratories	 Ltd.	 สาธารณรัฐอินเดีย			
อย.	จึงได้ประสานงานร่วมกับผู้รับอนุญาตทั�ง	2	ราย	เรียกเก็บยาคืนและ
ด�าเนินการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว
  [Ref:	1.	https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/
fda-updates-and-press-announcements-ndma-zantac-ranitidine
	 	 	 2.	http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?	
IDitem=913	Accessed	September,	26	2019]

  1.6  House Of Spices (India) issues recall of "MDH 
Sambar Masala" due to salmonella contamination

  US.FDA	แจ้งข่าวบริษัท	House	of	Spices	(India)	เรียกคืน
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีช่ือ	MDH	SAMBAR	MASALA	เน่ืองจากตรวจพบ
การปนเป้�อนเชื�อ	salmonella	ในผลิตภัณฑ์	โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกคืน
มีรายละเอียด	ดังนี�
	 	 UPC	code	:	6291103750327	ขนาดบรรจุ	:	3.5	ออนซ์ึ่	(100	กรัม)
	 	 รหัสรุ่นและวันหมดอายุ	:
	 	 107	หมดอายุ	เดือนพฤศจิกายน	2564
	 	 48		 หมดอายุ	เดือนธันวาคม	2564
	 	 47		 หมดอายุ	เดือนธันวาคม	2564
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของส�านกังานฯ	
พบการขออนญุาตน�าเข้าผลิตภัณฑ์โดย	บริษัท	อชิรวัตร	ดีสทริบิวช่ัน	จ�ากัด	
ใบส�าคัญเลขท่ี	 10-3-04752-5-0202	 และพบมีการน�าเข้าผลิตภัณฑ	์
จ�านวน	180	กิโลกรัมในปีพ.ศ.	2561	และจ�านวน	90	กิโลกรัมในปี	พ.ศ.	2562
  [Ref:	https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/house-spices-india-issues-recall-mdh-sambar-masala-									
due-salmonella-contamination	Accessed	September,	11	2019]

 2.1  Xeljanz®, Xeljanz XR® (tofacitinib): Drug Safety           
communication - due to an increased risk of blood clots 
and death with higher dose

  หน่วยงาน	USFDA	ประเทศสหรัฐอเมริกา	แจ้งถึึงการเพ่ิมค�าเตือน	
ใน	box	warning	ของยา	Xeljanz®,	Xeljanz	XR®	(tofacitinib)	เก่ียวกับ								
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ�นของการเกิดล่ิมเลือด	(blood	clot)	และการเสียชีวิต	
ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรค	ulcerative	colitis	ท่ีใช้ยาดังกล่าวขนาด	10	mg	
วันละ	2	ครั�ง	ทั�งนี�ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคดังกล่าวระบุจะใช้ยาดังกล่าวเม่ือใช้ยาอ่ืน
ไม่ได้ผลหรือเกิดอาการข้างเคียงท่ีรุนแรงจากยาอ่ืน
	 	 ส�าหรับประเทศไทย	 พบการขึ�นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว	
โดยบริษัท	 ไฟเซึ่อร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ข้อมูลจากฐาน	Thai	 Vigibase	
พบรายงานการเสียชีวิต	จ�านวน	1	ราย	จาก	pneumonia	fungal	นอกจากนี�	
มีรายงาน	LDL	increased	1	เหตุการณ์	palpitation	1	เหตุการณ์	tightness	
of	chest	1	เหตุการณ์	จากการใช้ยาดังกล่าว	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	30	กรกฎาคม	2562)
  [Ref:	 https://www.fda.gov/safety/medwatch-safety-alerts-
human-medical-products/xeljanz-xeljanz-xr-tofacitinib-drug-safety-
communication-due-increased-risk-blood-clots-and-death		Accessed	
July,	30	2019]

	 	 (2)	ในเดือนกรกฎาคม	 2562	 Health	 Canada	 ได้แจ้งข้อมูล	
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์	gentian	violet	ของบริษัท	Galenova
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 ไม่พบข้อมูลการขึ�นทะเบียนน�าเข้าผลิตภัณฑ์	
เหล่านี�	 แต่พบการขึ�นทะเบียนยาท่ีมีส่วนประกอบของ	 gentian	 violet	
จ�านวน	 11	 ทะเบียน	 แบ่งเป็นยาท่ีใช้ในมนุษย์	 6	 ทะเบียน	 และยาสัตว์		
จ�านวน	 5	 ทะเบียน	 และข้อมูล	 AEs	 จากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	
พบว่าได้รับรายงานจากยา	gentian	violet	จ�านวน	5	ฉบับ	อาการท่ีพบ	
ได้แก่	oral	ulceration,	anaphylactic	reaction	และ	lips	swelling	
	 	 [Ref:	https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/
hc-sc/2019/70681r-eng.php#affected-touches;	Accessed	August,	1	2019]

  1.4  Xolair®

  HSA	สิงคโปร์แจ้งว่าบริษัท	F.	Hoffmann-La	Roche	ได้มีหนังสือ
ถึึงบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือส่ือสารความเส่ียงเก่ียวกับ	การเกิดพิษต่อตับ	
(hepatotoxicity)	สัมพันธ์กับการใช้ยา	Actemra®	(tocilizumab)	เน่ืองจาก	
พบรายงานการเกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 ดังกล่าว	และในผู้ป่วยบางราย	
ต้องได้รับการปลูกถ่ึายตับ	(liver	transplant)	 โดยแนะน�าให้ผู้ป่วยควรได้รับ	
การตรวจติดตามค่า	ALT	และ	AST	ทุก	4	-	8	สัปดาห์	เป็นระยะ	6	เดือนแรก
ส�าหรับการรักษา	 และหลังจากนั�น	 ให้ตรวจติดตามทุก	 12	 สัปดาห	์
นอกจากนี�ควรปรับขนาดยาตาม	Recommended	dose	ในผู้ท่ีมีระดับ	
เอนไซึ่ม์ตับผิดปกติ
	 	 ข้อมูลในประเทศไทย	 :	 พบการขึ�นทะเบียนยา	 tocilizumab	
จ�านวน	2	ต�ารับ	และข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	
พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจ�านวน	32	ฉบับ	แต่ไม่พบ
รายงานท่ีเก่ียวข้องกับการเกิด	 hepatotoxicity	 หรือ	 liver	 injury												
(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	17	เมษายน	2562)
	 	 [Ref:	 https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_
Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_														
Recalls/Dear_Healthcare_Professional_Letters/2019/actemra-
tocilizumabandriskofhepatotoxicity.html;	Accessed	April,	17	2019]

  1.5  FDA Updates and Press Announcements on 
NDMA in Zantac® (ranitidine)

  USFDA	 แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา	 ranitidine	 โดยสมัครใจ	
ของบริษัท	Apotex	Corp.	เน่ืองจากพบการปนเป้�อน	N-Nitrosodimethylamine	
(NDMA)	 ในระดับต่างๆ	 โดยก่อนหน้านี�	 ได้เรียกคืนยา	 ranitidine	 ท่ียัง	
ไม่หมดอายุในทุกรุ่นการผลิต	โดยสมัครใจของบริษัท	Sandoz	Inc	
	 	 จากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา	ไม่พบการขึ�นทะเบียน
ของยา	ranitidine	ของบรษัิทดังกล่าว	อย่างก็ตาม	ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาได้มีข่าวประชาสัมพันธ์	 เร่ือง	 “เรียกคืนยา	 Ranitidine	
หลังต่างประเทศพบสารปนเป้�อน”	 สรุปดังนี�	 ในประเทศไทย	 มีการขึ�น	
ทะเบียนต�ารับยา	ranitidine	จ�านวนทั�งหมด	34	ทะเบียน	แบ่งเป็น
ยาท่ีผลิตในประเทศจ�านวน	23	ทะเบียน	และยาน�าเข้าจากต่างประเทศ
จ�านวน	11	ทะเบียน	ซ่ึึ่ง	อย.	ได้เฝ้้าระวัง	และติดตามข่าวการตรวจวเิคราะห์ยา	
Ranitidine	 ทั�งในสหรัฐอเมริกา	 และข่าวการเรียกคืนยาในสิงคโปร์														
พบว่ามผีลิตภัณฑ์ยาท่ีมช่ืีอการค้าเดยีวกันกับท่ีถูึกเรียกคืนในประเทศสงิคโปร์	
คือ	 ช่ือการค้า	 Xanidine®	 เลขทะเบียน	 1A	 67/33	 ผลิตโดยบริษัท	
เบอร์ลินฟาร์มาซูึ่ติคอลอินดัสตรี�	 จ�ากัด	 ซ่ึึ่งใช้วัตถุึดิบท่ีผลิตจาก	 SMS	
Lifesciences	India	Ltd.	สาธารณรัฐอินเดีย	และ	ช่ือการค้า	Aciloc	150	® 

เลขทะเบียน	 1C	 90/39	 และ	 Aciloc	 300®	 เลขทะเบียน	 1A	 91/39	

2. ข่่�วเก่�ยวกับก�รสื่ื�อสื่�รข่้อมูลิคว�มปลิอดืภััย
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  2.2  Carfilzomib (Kyprolis®): reminder of risk of        
potentially fatal cardiac events

  หน่วยงานก�ากบัดูแลด้านยาของประเทศองักฤษ	(MHRA)	แจ้งเตอืนยา	
carfilzomib	ว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหัวใจ	หยดุเต้น	หัวใจล้มเหลว
และกล้ามเนื�อหัวใจตาย	 รวมถึึงในผู้ป่วยท่ีไม่มีภาวะโรคหัวใจอยู่ก่อน						
แพทย์ควรติดตามอาการ	 และอาการแสดงภาวะผิดปกติของโรคหัวใจ	
ก่อนและระหว่างการให้ยาดังกล่าว
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของ	ส�านกังานฯ	
พบการขึ�นทะเบียนยาดังกล่าว	โดยบริษัท	แอมเจน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 ยา	carfilzomib	ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว	multiple	myeloma	
ท่ีมีการกลับเป็นซึ่��าหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา	
	 	 จากข้อมูล	 summary	 of	 product	 characteristics	 ของยา	
carfilzomib	(Kyprolis®)	หัวข้อ	Special	warnings	and	precautions	for	use	
พบค�าเตือนเก่ียวกับความผิดปกติของหัวใจ	โดยรวมถึึงการเกิดภาวะหัวใจวาย	
กล้ามเนื�อหัวใจตายและเสียชีวิต	
	 	 จากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	พบรายงานการเกิด	AE	ดังกล่าว	
จากยา	carfilzomib	จ�านวน	9	ฉบับ	เสียชีวิตจ�านวน	3	ฉบับ	และรายงาน	
AE	 ท่ีเก่ียวกับหัวใจ	 เช่น	myocardial	 infarction,	 congestive	heart	
failure	อย่างละ	1	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	20	สิงหาคม	2562)	
	 	 [Ref:	https://sl.moph.go.th/nsc2jdZd;	Accessed	August,	
20-2019]

  2.3  Daratumumab (Darzalex®): risk of reactivation of 
hepatitis B virus)

  หน่วยงานก�ากับดูแลด้านยาประเทศอังกฤษ	 (MHRA)	 แจ้งเตือน	
ความเส่ียงการติดเชื�อไวรัสตับอักเสบบีซึ่��าจากการใช้ยา	 daratumumab	
ในผู้ป่วยท่ีเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนและในผู้ป่วยท่ีไม่ทราบผล	
การตรวจ	serology	ของไวรัสตับอักเสบบี
	 	 สืบเน่ืองจากพบรายงานการเกิดไวรัสตับอักเสบบีกลับเป็นซึ่��า	
และมีรายงานเสียชีวิตจากยา	daratumumab	แพทย์ควรตรวจคัดกรอง	
ไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยทุกรายก่อนเร่ิมการรักษาด้วยยา	daratumumab	
และติดตามผู้ป่วยท่ีมีผล	 serology	 เป็นบวก	 โดยติดตามอาการทางคลินิก	
และผลทางห้องปฏิิบัติการของการเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่��า	ในระหว่างการรักษา
และติดตามอย่างน้อย	6	เดือนจนถึึงหยุดการรักษา
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของ	ส�านกังานฯ	
พบการขึ�นทะเบียนยาดังกล่าว	โดยบริษัท	แจนเซ่ึ่น	ซีึ่แลก	จ�ากัด
	 	 ยา	 daratumumab	 เป็นยาชีววัตถุึ	 จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ	
ใช้ส�าหรับการรักษาโรค	multiple	myeloma	 ชนิดกลับเป็นซึ่��าและดื�อ												
ต่อการรักษา	ซ่ึึ่งเคยได้รับการรักษาด้วย	proteasome	inhibitor	และยากลุ่ม	
immunomodulatory	มาก่อนและมกีารลกุลามของ	โรคจากการรกัษาครั�งสุดท้าย
	 	 จากข้อมูล	product	information	ของยา	daratumumab	(Darzalex®) 
หัวข้อ	Precautions	พบค�าเตอืนเก่ียวกับการเกดิไวรัสตับอักเสบบกีลับเป็นซึ่��า	
และมรีายงานเสียชีวิตจากการใช้ยา	daratumumab	ควรมกีารตรวจคัดกรอง						
ผู้ป่วยทุกรายก่อนเร่ิมรักษาด้วยยา	daratumumab
	 	 จากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	พบรายงานการเกดิ	AE	จากยาดงักล่าว		
จ�านวน	3	ฉบับ	5	เหตุการณ์	ได้แก่	lack	of	efficacy	2	เหตุการณ์	(ความสมัพันธ์	
ระหว่างยากับเหตุการณ์เป็นระดับน่าจะใช่	 และไม่สามารถึระบุได้อย่างละ																

1	เหตุการณ์)	เสียชีวิต	และ	testis	neoplasm	malignant	อย่างละ	1	เหตุการณ์	
ไม่สามารถึระบุความสัมพันธ์ได้	 ทั�ง	 2	 เหตุการณ์	 (ข้อมูล	ณ	 วันท่ี	 22	
สิงหาคม	2562)

	 	 [Ref:	https://sl.moph.go.th/se_6YQDg	Accessed	August,	22	2019]

  2.4  Revision of precautions: Bromocriptine mesilate

  PMDA	แจ้งข่าวปรับปรุงค�าเตือนของยา	bromocriptine	mesilate	
รายละเอียดดังนี�
	 	 Important	 precautions	 :	 เม่ือจ�าเป็นต้องลดขนาดยาหรือ	
หยุดยาควรค่อยๆ	 ลดขนาดยาลง	 การลดขนาดยาอย่างรวดเร็วหรือ											
การหยุดยาทันที	อาจท�าให้เกิดอาการถึอนยาได้	
	 	 Adverse	reactions:	อาการถึอนยา	(วิตกกังวล	เฉยเมย	ภาวะซึึ่มเศร้า	
ความเหน่ือยล้า	เหง่ือออก	ปวด	เป็นต้น)
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของ	ส�านกังานฯ	
พบการขึ�นทะเบียนยาดังกล่าวจ�านวน	 1	 ต�ารับ	 โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
ภิญโญฟาร์มาซีึ่
	 	 ข้อมูลจากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	พบรายงานจ�านวน	39	ฉบับ									
ไม่พบอาการท่ีเข้าได้กับอาการถึอนยา	 อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบบ่อย								
เช่น	คล่ืนไส้	10	ฉบับ	อาเจียน	8	ฉบับ	และมึนงง	6	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	
23	สิงหาคม	2562)
  [Ref:	https://www.pmda.go.jp/files/000231127.pdf;	Accessed	
August,	23	2019]

 2.5  Risk of acute pancreatitis and congenital malformations 
associated with the use of carbimazole or thiamazole
  
  HSA	แจ้งข่าวความเส่ียงการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน	(acute	
pancreatitis)	และการเกิดความผิดปกติของทารกแต่ก�าเนิด	(congenital	
malformations)	จากการใช้ยา	carbimazole	และ	thiamazole	สืบเน่ือง	
จากพบรายงานการเกิดความเส่ียงดังกล่าวในวารสารวิชาการ	โดยการเกิด	
acute	 pancreatitis	 ส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิงท่ีอายุตั�งแต่	 55	 ปีขึ�นไป	
และเกิดภายหลัง	2-3	สัปดาห์หลังจากได้รับยา	และการศึกษาเม่ือเร็ว	ๆ	
นี�พบหลักฐานว่ายา	carbimazole	และ	thiamazole	เพ่ิมความเส่ียงต่อ
การเกิด	congenital	malformations	เม่ือเทียบกับยาอ่ืน	ๆ 	[odds	ratio	(OR)	
1.88;	95%confidence	interval	(CI)	1.33-2.65]
	 	 จากการสบืค้นเบื�องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบยีนของส�านกังานฯ	
พบการขึ�นทะเบียนยา	methimazole	(synonym	กับ	thiamazole)
	 	 จากการสืบค้นจากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 พบ	 AE	 จากยา												
methimazole	จ�านวน	810	ฉบับ	ไม่พบรายงานท่ีเก่ียวข้องกับ	acute	
pancreatitis	และ	congenital	malformation	โดย	AE	ท่ีพบมากท่ีสุด								
ได้แก่	 rash	MP	 จ�านวน	 170	 ฉบับ	 urticarial	 จ�านวน	 167	 ฉบับ	 AE	
ท่ีส�าคัญ	 เช่น	 agranulocytosis	 จ�านวน	 47	 ฉบับ	 และ	 angioedema	
จ�านวน	33	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	12	กันยายน	2562)
  [Ref:	https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Prod-
ucts_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Prod-
uct_Safety_Alerts/2019/risk-of-acute-pancreatitisandcongenitalmal-
formationsassociatedwi.html	Accessed	September,	12	2019]
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Rhabdomyolysis From Statins and Drug-Drug Interaction :
Protease inhibitors - Statins

  ภาวะ	rhabdomyolysis	หรือกล้ามเนื�อลายสลาย	/	กล้ามเนื�อลายละลาย	เป็นภาวะหรือกลุ่มอาการท่ีเกิดจากกล้ามเนื�อลาย
ท่ัวร่างกายได้รับบาดเจ็บรุนแรงเฉียบพลัน	 ท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ	 และ	 หรือ	 เกิดการตายของเซึ่ลล์เยื่อหุ้มกล้ามเนื�อลาย	
และของเซึ่ลล์กล้ามเนื�อลาย	 ส่งผลให้เกิดสารพิษและสารท่ีก่อการอักเสบ	 ซ่ึึ่งสารเหล่านี�จะซึึ่มเข้าสู่กระแสโลหิต	 ส่งผลต่อเน่ือง	
ให้เกิดอาการผิดปกติต่าง	 ๆ	 เกิดขึ�นทั�งกับกล้ามเนื�อลาย	 และกับอวัยวะต่าง	 ๆ	 ท่ัวร่างกาย	 โดยเฉพาะสารพิษท่ีเป็นโปรตีนชนิด									
ท่ีช่ือ	“myoglobin”	ถ้ึาปริมาณสารตัวนี�ในเลือดมีมาก	สารนี�จะไปอุดกั�นท่ีท่อกรองปัสสาวะในหน่วยไตส่วนท่ีเรียกว่า	Renal	tubule	
ส่งผลให้ไตกรองปัสสาวะไม่ได้	เกิดเป็นภาวะไตวายเฉียบพลัน	ซ่ึึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในท่ีสุด
	 	 ภาวะกล้ามเนื�อลายสลายนี�เป็นภาวะพบได้ไม่บ่อยนัก	สถิึตกิารเกิดแน่นอนยงัไม่ทราบจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถึานพยาบาล	
ขึ�นกับสาเหตุ	โดยปัจจัยเส่ียงส�าคัญเกิดจากกล้ามเนื�อลายได้รับบาดเจ็บรุนแรงชนิดบดทับ	(crush	injury)	เช่น	จากแผ่นดินไหว
ดินถึล่ม	ในผู้เสพสารเสพติด	(เช่น	โคเคน	เฮโรอีน)	ท่ีส่งผลให้กล้ามเนื�อลายขาดเลือดเฉียบพลันจากพิษของสารเสพติดเหล่านั�น
ต่อสมองและต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด	การใช้ยาบางชนิด	การเกิดภาวะกล้ามเนื�อลายสลายเกิดได้ในทุกช่วงอาย	ุแต่พบในผู้ใหญ่
สูงกว่าในเด็กมาก	และพบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิง
	 	 ส�าหรับอาการผิดปกติทางกล้ามเนื�อท่ีเกิดจากยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม	statin	มีหลายรูปแบบ	แม้ว่ายงัไม่มีแนวทางเวชปฏิิบัติ
นิยามอาการของภาวะดังกล่าวอย่างชัดเจน	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการปวดกล้ามเนื�อ	 (muscle	pain	or	aching	or	myalgia)								
ล้า	 (weakness)	 ร่วมกับมีอาการคล้ายกับอาการของโรคหวัด	 (flu-like	 symptoms)	 อาการตึง	 (stiffness	 or	 tenderness)	
หรือตะคริว	(cramping)	มักแสดงอาการตอนกลางคืน	(nocturnal	cramping)	โดยไม่พบความผิดปกติของค่า	creatine	kinase	:	
CK	 หรือ	 CPK	 หรือท่ีเรียกรวมกันว่า	myalgia	 ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื�ออักเสบเรียกว่า	myositis	 ซ่ึึ่งอาการหลัก												
คือ	ภาวะ	myalgia	โดยเกิดร่วมกับภาวะ	myonecrosis	และมีค่า	CK	สูงกว่าปกติ	สามารถึแบ่งความรุนแรงออกเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	
	 	 1.)	ระดับเล็กน้อย	(mild)	มีค่า	CK	สูงกว่าปกติ	3-10	เท่า	
	 	 2.)	ระดับปานกลาง	 (moderate)	 มีค่า	 CK	 สูงกว่าปกติ	 10-50	 เท่า	 อาจเรียกอาการปวดล้ากล้ามเนื�อท่ีมีค่า	 CK	
สูงกว่าปกติมากกว่า	10	เท่าของ	upper	normal	limit	ว่า	myopathy
	 	 3.)	ระดับรุนแรง	(severe)	มีค่า	CK	สูงกว่าปกติ	40-50	เท่าขึ�นไป	อาจพบอาการอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	น��าหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ	
หัวใจเต้นเร็ว	 คล่ืนไส้	 ปัสสาวะมีสีน��าตาลเน่ืองจากการสลายตัวของ	myoglobin	 ผู้ป่วยบางรายพัฒนาอาการรุนแรงขึ�นเกิด														
ภาวะ	 rhabdomyolysis	 ผู้ป่วยมีอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื�อรุนแรง	 กล้ามเนื�อถูึกท�าลายเซึ่ลกล้ามเนื�อตาย	 (muscle	 necrosis)	
หรือมีภาวะ	myoglobinuria	ร่วมกับมีระดับ	serum	creatinine	สูงขึ�นมากถึึง	40-50	เท่าของค่าปกติ	เรียกอาการทั�งหมดรวมกันว่า	
statin-associated	muscle	 symptoms:	 SAM	 อาการ	 SAM	 นั�นส่วนใหญ่พบอาการปวดหรือล้าของกล้ามเนื�อท่ีสมมาตรกัน								
มักพบความผิดปกติบริเวณกล้ามเนื�อขนาดใหญ่	เช่น	สะโพก	ต้นขา	น่องหรือหลัง	เป็นต้น	ระยะเวลาเกิดอาการรายงานแตกต่างกันไป	
ตั�งแต่ช่วงแรกของการเร่ิมใช้ยา	(ภายใน	4-6	สัปดาห์)	หรือเกิดความผดิปกติในผู้ป่วยท่ีได้รับยาต่อเน่ืองมาหลายปี	ทั�งนี�อาการผดิปกติ
ดังกล่าวอาจสังเกตพบในผู้ท่ีได้รับการปรับเพ่ิมขนาดยา	ได้รับยาท่ีเกิดอันตรกิริยา
	 	 ส�าหรับปัจจัยของยาลดไขมันกลุ่ม	statins	ท่ีมีผลต่อการเกิดอาการสลายตัวของกล้ามเนื�อลายขึ�นอยู่กับ
	 	 1.	 คุณสมบัติโครงสร้างของยาความชอบน��าหรือไขมันของยา	(hydrophilic	or	lipophilic	properties)	ยาลดไขมันกลุ่ม	statin	
ท่ีจัดอยูใ่นกลุ่มชอบน��า	 เช่น	pravastatin	และ	rosuvastatin	มีรายงานการเกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื�อน้อยมาก	ในขณะท่ี	
กลุ่มชอบไขมันมีคุณสมบัติเข้าสู่เซึ่ลล์ได้ดี	 จึงสามารถึเข้าสู่เซึ่ลล์ตับ	 เซึ่ลล์กล้ามเนื�อและเซึ่ลล์เนื�อเยือ่อ่ืน	 ๆ	 ได้ดีเช่นกัน	 จึงเป็นสาเหตุ										
ท่ีท�าให้ยาเข้าสู่กล้ามเนื�อและน�าไปสู่ความผิดปกติของกล้ามเนื�อได้มากกว่า
	 	 2.	 คุณสมบัติการเมตาบอลิสซึึ่มผ่าน	cytochrome	P450:	CYP	 ท่ีแตกต่าง	ๆ	กัน	เช่น	simvastatin,	 lovastatin	และ	
atorvastatin	 เมตาบอไลต์โดย	 CYP3A4	 เม่ือมีการใช้ยาอ่ืน	 ๆ	 ร่วมด้วย	 และเป็นยาท่ีออกฤทธิ�แรงในการยับยั�ง	 CYP	
ท่ีใช้ในกระบวนการเมตาบอลิสซึึ่มของยา	statin	ชนิดนั�น	จะเพ่ิมโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื�อลายสลายเน่ืองจากมีระดับ	statin	เพ่ิมมากขึ�น	
ยาท่ีมีผลยับยั�ง	cytochrome	P450	3A4:	CYP3A4	ได้มาก	คือ
	 	 	 •	 ยากลุ่ม	Anti-retroviral	agents	ได้แก่	protease	inhibitors	เช่น	atazanavir,	darunavir,	indinavir,	lopinavir	
	 	 	 •	 ยากลุ่ม	Anti-bacterial	agents	เช่น	clarithromycin,	telithromycin	
	 	 	 •	 ยากลุ่ม	Anti-fungal	agents	เช่น	itraconazole,	ketoconazole,	posaconazole,	voriconazole	
	 	 	 •	 ยากลุ่ม	Antidepressants	เช่น	nefazodone	(1)	
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6 เดือน 
ก่อน

*6 
ปีก่อน
Refer 

MI

4 
ปีก่อน

3 
ปีก่อน

2
ปีก่อน

1 ปี 4 
เดือนก่อน

วันท่� 0
Admit

วันท่� 
1-19

วันท่� 20 
กลับบ้าน

1 GPO	Vir	S30		Tab	1	q	12	hr /

2 Fluconazole	100	mg	Tab	2	x	2	pc	
ทุกวันจันทร์	และ	พฤหัสบดี

/ /

3 Co	trimoxazole	(80/40)	Tab	2	x	1	pc / /

4 GPO	Vir	Z	250	mg	Tab	1	q	12	hr /

5 Gemfibrozil	600	mg	Tab	1	x	1	ac / /

6 Zidovudine	(AZT)	100	mg	Cap	2	q	12	hr / / / / / / x x x

7 Tenofovir	(TDF)	300	mg	Tab	1	q	24	hr / / /

8 Lopinavir/Ritonavir	(200/50mg)
Tab	2	q	12	hr

/ /

9 Isosorbide	dinitrate	10	mg	Tab 4	x	3	pc 1	x	2	pc

x x x x x x

10 Enalapril	5	mg	Tab	 1	x	2	pc 1	x	1	pc

x x x x x

11 Atenolol	50	mg	Tab ½	x	2	pc ½	x	1	pc

x x x x x x

12 Folic	acid		5	mg	Tab	1	x	1	pc x x x x

13 Diltiazem	30	mg	Tab	1	x	3	pc x x x

14 Isosorbide	dinitrate	5	mg	Tab	
1	SL	prn	for	chest	pain

x x x x x x

ตารุางปรุะวัติกัารุไดื้รุับยาข่องผู้ป่วย

กัรุณ่ศูึกัษา

	 	 ผู้ป่วย	 ชายไทยคู่	 อายุ	 61	 ปี	 ปฏิิเสธการแพ้ยาและอาหาร														
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป	แผนกผู้ป่วยนอก	 ด้วยอาการเจ็บ	
หน้าอกรุนแรงทั�งสองข้างประมาณ	1	ช่ัวโมงก่อนมา

กัารุเจ็บป่วยปัจจุบัน่

	 	 ประมาณ	1	ช่ัวโมงก่อนมา	ผู้ป่วยมามีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง
ทั�งสองข้าง	จึงเดินทางมาโรงพยาบาลท่ัวไปได้รบัการตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก	
และแพทย์พิจารณารับเข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยใน	และให้ยาเม่ือแรกรับ	
AZT	100	mg	Tab	1	q	12	hr,	ATV	300	mg	Tab	1	q	24	hr,													
RTV	Tab	100	mg	1	q	24	hr,	tenoforvir	300	mg	Tab	1	q	48	hr,	
atorvastatin	40	mg	Tab	1	x	1	pc,	isosorbide	dinitrate	10	mg	
Tab	1	x	2	pc,	isosorbide	dinitrate	5	mg	Tab	1	SL	prn	chest	pain,	
aspirin	81	mg	Tab	1	x	1	pc,	clopidogrel	75	mg	Tab	1	x	1,	
hydralazine	25	mg	Tab	1	x	3	pc,	atenolol	50	mg	Tab	½	x	1	pc,	

ปรุะวัติกัารุเจ็บป่วยใน่อดื่ต

	 ผู ้ป่วยรายนี�ได้รับการวินิจฉัยเป็น	 HIV	 (asymptomatic)		
เม่ือประมาณ	10	ปีท่ีแล้ว	และเร่ิมรับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลชุมชน	
และ	4	ปี	ต่อมา		ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง	
ถูึกวินิจฉัย	myocardial	infarction	และส่งตัวไปโรงพยาบาลท่ัวไป	
หลังจากนั�นผู ้ป ่วยสมัครใจไปรับการรักษาและรับยาโรคหัวใจ																		
ท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป	 ส่วนยาต้านไวรสัยังคงรับต่อโรงพยาบาลชมุชนเดิม		
มีรายการยาท่ีได้รับดังตารางประวัติการได้รับยาของผู้ป่วย

paracetamol	500	mg	Tab	1	prn	pain	or	fever,	tramadol	50	mg	
Cap	 1	 prn	 for	 severe	 pain,	 lorazepam	 1	 x	 hs	
มีการตรวจทางห้องปฏิิบัติการ	พบค่าผิดปกติคือ	CPK	23,	516	U/L	
(ค่าปกติ	24-195	U/L)	และ	Troponin	234	ng/L	(ค่าปกติ	<	150	ng/L)	
แพทย์ส่ังหยดุยา	atorvastatin	40	mg	Tab,	tenofovir	300	mg	Tab,	
atenolol	50	mg	Tab



ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 9
ตารุางปรุะวัติกัารุไดื้รุับยาข่องผู้ป่วย (ต่อ)

/		รายการยารับจากโรงพยาบาลชุมชน,	x		รายการยารับจากโรงพยาบาลท่ัวไป
*	 โรงพยาบาลชุมชนส่งตัวไปโรงพยาบาลท่ัวไป	 เน่ืองจากมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 (Acute	MI)	 และรับยาจากโรงพยาบาลท่ัวไปดังรายการท่ีปรากฏิ	 และผู้ป่วยขอไปรับยาโรคหัวใจ				

ท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป
**	 ภายหลังปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม	 ให้ปรับเปล่ียน	 จาก	 Lopinavir/Ritonavir	 เป็น	 Atazanavir/Ritonavir	 เน่ืองมีผลตรวจ	 Lipid	 Profile	 ผิดปกติ	 Triglyceride	 623	mg%,													

Cholesterol	237	mg	%,	HDL	23	mg	%,	LDL	ไม่สามารถึค�านวณได้
***	 ภายหลังปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอายกุรรม	มีการปรับเปล่ียนวิธีการใช้ยา	เน่ืองจากผลตรวจการท�างานของไตแย่ลง	creatinine	1.56	mg/dL,	GFR	47.91	ml/min/1.73	m2,	Urine	protein	2+

รายการยา

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั�วไป

10 
ปีก่อน

8
ปีก่อน

7 ปี
6 เดือน 
ก่อน

*6 
ปีก่อน
Refer 

MI

4 
ปีก่อน

3 
ปีก่อน

2
ปีก่อน

1 ปี 4 
เดือนก่อน

วันท่� 0
Admit

วันท่� 
1-19

วันท่� 20 
กลับบ้าน

15 Lorazepam	1	mg	Tab	1	x	1	hs x x x x x

16 Atorvastatin	40	mg	Tab	1/2	x	1 ½	x	1	pc 1	x	1	pc

x x x x x

17 Atazanavir	300	mg	Tab	1	q	24	hr **/ / / / x x x

18 Ritonavir	100	mg	Tab	1	q	24	hr **/ / / / x x x

19 Tenofovir	300	mg	Tab	1	q	48	hr ***/ / / x

20 Aspirin	81	mg	Tab	1	x	1	pc x x x x x

21 Clopidogrel	75	mg	Tab	1	x	1	pc x x x

22 Simvastatin	20	mg	Tab	2	x	1	hs x

23 Hydralazine	25	mg	Tab	1	x	3	pc x x x

24 Paracetamol	500	mg	Tab	1	prn	pain/fever x x x

25 Tramadol	50	mg	Cap	1	prn	for	severe	pain x x x

26 Enoxaparin	sodium	60	mg/0.6	ml	Inj	Stat x

27 Sodium	bicarbonate	7.5%	W/V	50	ml	
Inj	0.5	mEq/kg/	dose	IV

x

ผลตรวจทางห้องปฏิิบัติการ ค่่าปกติ

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั�วไป

7 ปี 
6 เดือนก่อน

4 ปี
ก่อน

3 ปี
ก่อน

2 ปี
ก่อน

1 ปี 
4 เดือนก่อน

Admit

Drug	resistance NNRTIs+/-		M184VI

Creatinine (Cr) 0.7-1.2	mg/dL 1.54 1.10 1.56 1.48 1.61 8.41

Glomerula	Filtration	Rate	(GFR) ≥	90	ml/min/1.73	m2 47.91 50.7 45.47 6.16

Creatine	phosphokinase	(CPK,	CK) 24-195	U/L 23,516

Troponin <	40	ng/L 234

กัารุตรุวจที่างห้องปฏิิบัติกัารุ

กัารุวิน่ิจฉัย

	 	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น	 rhabdomyolysis	 เน่ืองจากผลตรวจทางห้องปฏิิบัติพบค่า	CPK	 สูงมากกว่าค่าปกติเกิน	50	 เท่า	 ร่วมกับ		
มีภาวะกล้ามเนื�อหัวใจขาดเลือด
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กัารุรุักัษาครุั�งน่่�

	 	 แพทย์ส่ังหยดุการใช้ยา	atorvastatin	เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ	
rhabdomyolysis	ทั�งจากตัวยา	statins	เอง	และการเกิด	drug	interaction	
กับ	 atazanavir	 และส่ังหยุดใช้ยา	 tenofovir	 เน่ืองจากอาจมี				
ผลกระทบท�าให้การท�างานของไตแย่ลง	โดยยังคงให้ใช้ยาต้านไวรัส
เพียง	2	ตัว	และยาส�าหรับภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ

กัารุปรุะเมนิ่ความสัมพนั่ธ์รุะหว่างเหตุกัารุณ์หรืุออากัารุ 
ไม่พึงปรุะสงค์กัับยาที่่�สงสัย

	 	 จากประวัติของผู้ป่วยรายนี�จะเห็นว่าภาวะการเกิด	rhabdo-
myolysis	 น่าจะเกิดได้จาก	 2	 สาเหตุคือ	 การได้รับยา	 statins	
อย่างต่อเน่ืองโดยได้รับ	atorvastatin	และ	simvastatin	สลับกัน
ในบางช่วง	 และมีการใช้ยา	 statins	 ร่วมกับยาท่ีมีโอกาสเกิด	 drug	
interaction	 ได้สูงคือยากลุ่ม	 Protease	 inhibitor	 (PIs)	 (2)

ได้ดังรายละเอียดในแผนภูมิ

สรุุป

	 	 ผู้ป่วยรายนี�เกิดภาวะกล้ามเนื�อลายสลาย	(rhabdomyolysis)	
เน่ืองจากสาเหตท่ีุเป็นไปได้	2	ประการคอื	1.	อาการไม่พึงประสงค์จากยา	
statins	คือ	atorvastatin	และ	simvastatin		ซ่ึึ่งจากการสืบค้นข้อมูล
อุบัติการณ์การเกิด	rhabdomyolysis	จาก	statins	ในประเทศไทย	
พบรายงานร้อยละ	0.1-0.5	(3)	2.	เกิด	drug	interaction	ระหว่างยา	
Protease	 inhibitor	s	 (PIS)	 คือ	lopinavir,	atazanavir	และ	ritonavir	
กับยา	statins	จากการศึกษาของ	Fichtenbaum	และคณะพบว่า
การให้	saquinavir/	 ritonavir	ขนาด	400/100	มิลลิกรัม	 วันละ	2	ครั�ง	
ร่วมกบั	pravastatin,	simvastatin	และ	atorvastatin	ขนาด	40	มิลลิกรัม	
วันละ	1	ครั�ง	ในอาสาสมัครสุขภาพดี	14	คน	ท�าให้ปริมาณยาในร่างกาย		
(โดยพิจารณาจากพื�นท่ีใต้กราฟของความเข้มข้นของยา	กลุ่ม	statins	
ณ	เวลาต่าง	ๆ	หรือ	Area	under	theconcentration-time	curve,	
(AUC)	ของ	ยา		pravastatin	ลดลงร้อยละ	50,	ปริมาณยา	simvastatin		
เพ่ิมขึ�นร้อยละ	30.59	และปริมาณยา	atorvastatin	เพ่ิมขึ�นร้อยละ	79	
นอกจากนี�มีรายงานผู้ป่วยเกดิอาการปวดเม่ือยตามตัวร่วมกับอาการ
ขาอ่อนแรง	และมีระดับ	creatine	kinase	(CK)	เพ่ิมสูงขึ�น	รวมทั�ง	
พบการเพ่ิมขึ�นของเอนไซึ่ม์ท่ีบ่งชี�การท�างานของตบัหลังเร่ิมใช้	 ritonavir	
ขนาด	100	มิลลิกรัม	ร่วมกับ	simvastatin	20	มิลลิกรัมอีกด้วย	ทั�งนี�	
ในแนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการติดเชื�อเอชไอวีของประเทศไทย	
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Time Line การใช�ยาของผู�ป�วยรายนี้

Lopinavir/
Ritonavir

+
Atorvastatin

วันที่ 0 2 ป 2 ป 8 เดือน 16 เดือน

Rhabdomyolysis
เกิดภาวะ

Atazanavir/
Ritonavir

+
Atorvastatin

Atazanavir/
Ritonavir

+
Simvastatin

.

Atazanavir/
Ritonavir

+
Atorvastatin

Admit

ปี	2560	ระบุห้ามใช้ยา	simvastatin	ในผู้ป่วยท่ีรับประทานยากลุ่ม	PIS	
โดยยาท่ีแนะน�าให้ใช้กรณีมีภาวะไขมันในเลือดสูงส�าหรับผู้ท่ีใช้ยาต้าน	
เอชไอวีกลุ่ม	PIs	คือ	atorvastatin	โดยแนะน�าให้เร่ิมจากขนาดต�า่	ๆ 	ก่อน	
และขนาดยาสูงสุดท่ีใช้ไม่ควรเกิน	 40	 มิลลิกรัมต่อวัน (4) และ	
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เร่ืองยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยา
ไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก�ากับยาและข้อความของค�าเตือน	ฉบับท่ี	50(5)  
ได้ก�าหนดค�าเตือนในฉลากและเอกสารก�ากับยาของยาลดไขมันในเลือด	
ท่ีออกฤทธิ�ยบัยั�งเอนไซึ่ม์	เอช	เอ็ม	จี	โคเอนไซึ่ม์	เอ	รีดักเตส	(HMG-COA	
reductase	inhibitor)	ในข้อ	6,7,8	มีเนื�อความสรุปโดยย่อคือยากลุ่มนี�	
อาจเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดภาวะกล้ามเนื�อผิดปกติ	(myopathy)	
หรือภาวะกล้ามเนื�อสลาย	(rhabdomyolysis)	เม่ือใช้ยากลุ่มนี�ในขนาดสงู
ใช้ในผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยท่ีการท�างานของตับหรือไตบกพร่อง	ผู้ท่ีติดสุราเรื�อรัง	
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน	 การใช้ยากลุ่มนี�ร่วมกับยาอ่ืนได้แก	่											
ยา	กลุ่ม	azole	antifungals	เช่น	ketoconazole,	Itraconazole	
ยากลุ่ม	macrolides	เช่น	erythromycin,	clarithromycin	ยากลุ่ม	
HIV	protease	 inhibitors	 เช่น	 indinavir,	 ritonavir	ยา	verapamil,	
gemfibrozil,	amiodarone	เป็นต้น
	 	 ผู้รายงานได้ท�าการประเมินความสัมพันธ์การเกิด	 rhabdo-
myolysis	 จากยา	 statins	 และ	 drug	 interaction	 ระหว่างยา	
Protease	 inhibitors	 กับ	 statins	 โดยใช้	 Naranjo’s	 algorithm	
ได้คะแนน	+7	แปลผลการประเมินอยูใ่นระดับ	น่าจะใช่	(Probable)	
และได้ส่งรายงานไปยงัศูนย์เฝ้้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		
รายงาน	HPVC	เลขท่ี	62024585	พร้อมเพ่ิมค�าเตือนในข้อมูลของผู้ป่วย	
รายนี�ทั�ง		2	โรงพยาบาล	“ใช้ยา	statins	เม่ือมีข้อบ่งชี�ท่ีจ�าเป็น	เน่ืองจาก	
มีประวัติเกิดภาวะ	rhabdomyolysis	“	และน�าเสนอข้อมูลสู่สหวิชาชีพ	
โดยผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด	 เพ่ือสร้างความตระหนัก
ทั�งการเฝ้้าระวัง	 และป้องกันอาการไม่พึงประสงค์	 รวมถึึงการให	้										
ความส�าคัญกับการทบทวนข้อมูลการใช้ยาของผู ้ป ่วยทั�งหมด											
(medical	conciliation)
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ผลการดำาเนิินิงานิศููนิย์เฝ้้าระวังความปลอดภัยด้านิผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศู.2562

ศููนย์เฝ้้าระวิังควิามปลิอดภััยด้านผลิิตภััณฑ์์สุขำภัาพ

 1.  รุายงาน่เหตกุัารุณ์ไม่พงึปรุะสงค์จากักัารุใช้้ผลติภััณฑ์์ 
  สุข่ภัาพใน่มนุ่ษย์

	 	 ศูนย์เฝ้้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (Health	
Product	 Vigilance	 Center:	 HPVC)	 ได้รับรายงานเหตุการณ์													
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	
ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2527	-	2562	และสามารถึน�ามาวิเคราะห์ได้รวมทั�งสิ�น	
834,854	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันท่ี	17	ตุลาคม	พ.ศ.	2562)	(แผนภาพท่ี	1)

แผนภาพท่� 1		จ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง
	 	 		 	 ปี	พ.ศ.2527	–	2562	จ�าแนกตามปีปฏิิทิน

  ทั�งนี�	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้รับรายงานฯ		จ�านวนทั�งสิ�น	
42,971	ฉบับ	จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์ดังนี�
  1) ยาและวัตถุเสพติด	จ�านวน	42,931	ฉบับ	เป็นรายงาน
ประเภทร้ายแรง	 ร้อยละ	 20.19	 ยาท่ีมีรายงานสูงสุด	 3	 อันดับแรก	
ได้แก่	 ceftriaxone,	 ibuprofen	 และ	 enalapril	 (แผนภาพท่ี	 2)										
และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะท่ีพบสูงสุด	 3	
อันดับแรก	 คือ	 skin	 and	 appendages	 disorders,	 general													
disorders	–	body	as	a	whole	และ	metabolic	and	nutritional	
disorders	(แผนภาพท่ี	3)

แผนภาพท่� 2	ช่ือสารส�าคัญท่ีมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
	 	 		 	 การใช้ยา	10	อันดับแรกใน		ปีงบประมาณ		พ.ศ.	2562

แผนภาพท่� 3	 อาการไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะท่ีได้รับรายงาน		
	 	 		 	 10	อันดับแรก	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

  2) ผลิตภัณฑ์์สุขภาพอื�น	 ได้แก่	 เคร่ืองมือแพทย์	 13	 ฉบับ	
เคร่ืองส�าอาง	12	ฉบับ	อาหาร	402	ฉบับ	และวัตถุึอันตราย	13	ฉบับ

 2. รุายงาน่ปัญหาจากักัารุใช้้เครืุ�องมอืแพที่ย์และรุายงาน่  
  กัารุดืำาเน่นิ่กัารุแก้ัไข่เพื�อความปลอดืภััยข่องเครืุ�องมือ
  แพที่ย์ใน่มน่ษุย์

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ศูนย์	HPVC	ได้รับรายงานจาก		
ผู้ประกอบการเคร่ืองมือแพทย์	 จ�าแนกตามประเภทของรายงาน							
ได้ดัง	ต่อไปนี�
	 	 1)	 รายงานปัญหาจากการใช้เคร่ืองมือแพทย์	โดยเป็นรายงาน	
ผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ�นกับผู้บริโภค	(adverse	event)	จ�านวน	
6,293	 ฉบับ	 ซ่ึึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ�นในต่างประเทศทั�งหมด												
และรายงานผลการท�างานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์	 (device	
defect)	จ�านวน	8,273	เร่ือง
	 	 2)		รายงานการด�าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของ									
เคร่ืองมือแพทย์	(FSCA)	จ�านวน	174	เร่ือง

 3.  กัารุตรุวจจบัและปรุะเมนิ่สญัญาณอนั่ตรุายจากักัารุใช้้ยา 

	 	 ศูนย์	 HPVC	 มีการตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตราย		
จากรายงานในฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 จ�านวน	 32	 คู่ยา-AE	
ทั�งนี�มีประเด็นท่ีน่าสนใจ	มีดังนี�
	 	 จากการประเมินความสัมพันธ์ของคู ่ยา	 lamotrigine	
กับการเกิด	 drug	 reaction	with	 eosinophilia	 and	 systemic	
symptoms	 (DRESS)	 syndrome	 ได้ข้อสรุปว่า	 ควรระบุค�าเตือน		
ดังกล่าวในฉลากหรือเอกสารก�ากับยา	และในประกาศตามกฎหมาย
ยงัไม่พบการแจ้งเตือนการเกดิผ่ืนแพ้ยาชนดิรุนแรง	(severe	cutaneous	
adverse	 reactions;	 (SCARs)	 ในกลุ่มยากันชัก	 จึงเห็นควรให้มี											
การทบทวนเพ่ิมค�าเตอืนตามกฎหมายของกลุ่มยากันชักกับอาการ	ดงันี�
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	 	 1)	 การเกิด	 Stevens-Johnson	 syndrome	 (SJS)	 และ	
DRESS	syndrome	ของยา	carbamazepine,	lamotrigine,	phenytoin,	
sodium	valproate,	gabapentin,	levetiracetam,	oxcarbazepine	
และ	zonisamide
	 	 2)	 การเกิด	Stevens-Johnson	 syndrome	 (SJS)	ของยา													
phenobarbital	และ	clobazam

 4. กัารุจัดืกัารุความเส่�ยงดื้าน่ยา

	 	 คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้้าระวังอันตรายจากการใช้ยา		
ส�าหรับมนุษย์	ได้มีมติเห็นชอบ
  4.1 ก�าหนดข้อค่วามค่�าเตือนของยาท่�ม่ส่วนประกอบของ
สมุนไพร Polygonum multiflorum
    ค�าเตือนในฉลาก	และเอกสารก�ากับยา
	 	 		 1)	 ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของตับห้ามใช้ยานี�	 เน่ืองจาก
อาจเกิดอันตรายต่อตับในผู้ป่วยบางราย
	 	 		 2)	 ควรใช้ภายใต้ค�าแนะน�าของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา	
การแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ไม่ควรใช้ต่อเน่ือง
เกิน	30	วัน
  4.2 ปรับปรุงข้อค่วามค่�าเตือนตามกฎหมายเก่�ยวกับการเกิด
ผื�นแพ้ยาชนิดรุนแรงของยารักษาลมบ้าหมู
	 	 		 1)	 ปรับปรุงข้อความค�าเตอืนตามกฎหมายเก่ียวกับการเกิด	
SJS	ในยา	2	รายการ	ได้แก่	topiramate	และ	pregabalin
	 	 		 2)	 ปรับปรุงข้อความค�าเตือนตามกฎหมายการเกิด	DRESS	
syndrome	ในยา	8	รายการ	ได้แก่	carbamazepine,	lamotrigine,	
phenytoin,	sodium	valproate,	gabapentin,	levetiracetam,	
oxcarbazepine	และ	zonisamide
  4.3 ปรับปรุงค่�าเตอืนของยาฮอร์โมนค่มุก�าเนดิ (hormonal 
contraceptives) ให้ค่รอบค่ลุมค่วามเส่�ยงภาวะซึึ่มเศร้า ซึึ่�งอาจ
น�าไปสู่ค่วามคิ่ดหรือการพยายามฆ่่าตัวตาย ขณะนี�อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการ	และศูนย์	HPVC	ได้มีการส่ือสารความเส่ียงดังกล่าว		
ผ่านทาง	HPVC	Safety	News	แล้ว

 5. กัารุจัดืกัารุความเส่�ยงผลิตภััณฑ์์เครุื�องมือแพที่ย์

  5.1 มาตรการจัดการค่วามเส่�ยงท่�ได้ด�าเนินการ
	 	 		 1)	 ส่ือสารความเส่ียงเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้เสริม	
เต้านมเทียมชนิดฝ้ังในร่างกายกับความเส่ียงมะเร็งต่อมน��าเหลือง	
(anaplastic	 large	 cell	 lymphoma)	 ผ่านทางการแถึลงข่าว										
และ	HPVC	Safety	News
	 	 		 2)	 คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์ได้มีการทบทวนประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับท่ี	 23)	 พ.ศ.	 2540	 เร่ือง	 เต้านมเทียม	
ซิึ่ลิโคนใช้ฝั้งในร่างกาย	โดยขณะนี�อยู่ระหว่างจัดท�าประกาศฯ

 6. โครุงกัารุ Smart Safety Surveillance ใน่กัารุติดืตาม 
  ความปลอดืภััยยาต้าน่มาลาเรุีย tafenoquine

	 	 ศูนย์	 HPVC	 ได้ตอบรับค�าเชิญจากองค์การอนามัยโลก	
ในการเข้าร่วมโครงการ	 Smart	 Safety	 Surveillance	 (3S)	 ซ่ึึ่งมี												
วัตถุึประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและวิธีปฏิิบัติ	
ในการเฝ้้าระวังความปลอดภัยด้านยา	 เน่ืองจากองค์การอนามัยโลก
ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีระบบการเฝ้้าระวังการใช้ยาท่ีดี	น่าจะสามารถึ
น�าร่องการเฝ้้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย	
tafenoquine	 ในเชิงรุกได้	 และสามารถึเป็นตัวอย่างให้ประเทศท่ีมี	
รายได้น้อยถึึงปานกลาง	ด�าเนินงานเฝ้้าระวังความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาดังกล่าว
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก�าลังพิจารณาการอนุมัติ
ทะเบียนต�ารับยา	tafenoquine	โดยในระหว่างนี�	เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเฝ้้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าว								
ศูนย์	 HPVC	 ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือศึกษา		
สถึานการณ์การและการเฝ้้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย	
นอกจากนี�ยังได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิิบัติการจ�านวน	 3	 ครั�ง										
และการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ี	Medicines	and	Healthcare	
products	Regulatory	Agency	(MHRA)	ท่ีสหราชอาณาจักร	และ	
Therapeutic	Goods	Administration	(TGA)	ท่ีเครือรัฐออสเตรเลีย	
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

 7.  กัารุสื�อสารุ/แลกัเปล่�ยน่ข่้อมูลความปลอดืภััย
   ดื้าน่ผลิตภััณฑ์์สุข่ภัาพ 

	 	 ศูนย์	HPVC	ได้มีการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลความปลอดภัย	
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ในรูปแบบต่างๆ	ดังนี�
	 	 7.1		จดหมายข่าว	 HPVC	 Safety	 News	 ส่ือสารความเส่ียง	
จ�านวน	25	ฉบับ	
	 	 7.2		สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ�าวัน	จ�านวน		
351	เร่ือง	จ�าแนกเป็นยา	144	เร่ือง	เคร่ืองมือแพทย์	97	เร่ือง	อาหาร	
82	เร่ือง	เคร่ืองส�าอาง	18	เร่ือง	วัตถุึเสพติด	4	เร่ือง	และยาสัตว์	6	เร่ือง	
	 	 7.3		แลกเปล่ียนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซีึ่ยน	
(Post	marketing	 alert	 system;	 PMAS)	 จ�านวน	 225	 รายการ	
จ�าแนกเป็นยา	 94	 รายการ	 อาหาร	 32	 รายการ	 และเคร่ืองส�าอาง								
99	รายการ	โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ	เช่น	ประเทศสงิคโปร์	พบรายงาน	
การเกิด	liver	injury	จ�านวน	7	ฉบับ	จากการใช้ผลิตภัณฑ์	Natural	
Miracle	 Healer®	 (เมล็ดมะฮอกกานีในรูปแบบแคปซูึ่ล)	 หรือ														
เมล็ดมะฮอกกานีชนิดท่ียังไม่แปรรูป
	 	 ซ่ึึ่งสามารถึอ่านเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็ปไซึ่ต์	http://thaihpvc.fda.
moph.go.th/


