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บทบรรณาธิการ
สวัสดีปีชวด “แมวไม่อยู่ หนูเริงร่า” หลังจากที่เราได้ผ่านปี
หมูทองที่มีทั้งเรื่องหมูและไม่หมูอย่างที่คาดหวังไว้ หรือแม้
หลายๆ ท่านอาจตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในปีที่ผ่านมีสมหวังบ้าง
มีผดิ หวังบ้าง ก็ให้มนั ผ่านไปนะคะ ปีใหม่นขี้ อให้ทกุ ท่านเดินต่อไป
ข้างหน้า ใช้ชีวิตในแต่ละวันและมีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
เต็มทีก่ บั ชีวติ และคิดถึงแต่สงิ่ ดีๆ อย่าหวัน่ ไหวกับปัญหาทีเ่ ราจะ
พบนะคะ
ในฉบับต้อนรับปีใหม่ขอเริม่ ด้วยรายงานสัญญาณความเสีย่ ง
จาก Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb
Signal เกี่ยวกับยา bupropion กับ alopecia ซึ่งยาดังกล่าว
ใช้รกั ษา major depressive episodes และรักษาอาการติดสาร
นิ โ คติ น เพื่ อ ช่ ว ยในการเลิ ก บุ ห รี่ ซึ่ ง ยาดั ง กล่ า วได้ รั บ อนุ มั ติ
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยที่อยู่ในการดูแลของ อย. ที่
ต้องขอความร่วมมือทุกท่านเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้
รายงานไปยังฐานข้อมูล Thai Vigibase ต่อไป พร้อมทัง้ ยังมีสรุป
การติดตามข่าวจากต่างประเทศในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาที่เป็น
highlight มาให้ทุกท่านได้ทราบ ต่อด้วยกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
รายงานการเกิด amlodipine-induced gynecomastia ทีเ่ กิด
ในเพศชายทีม่ กี ลไกการเกิดอาการดังกล่าวยังไม่แน่ชดั และอุบตั กิ ารณ์
การเกิดต�ำ่ ไม่อนั ตรายถึงชีวติ แต่อาจท�ำให้เป็นกังวลใจได้ ตบท้าย
ด้วยบทความข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase เกี่ยวกับ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ของกลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผน
โบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ท้ายสุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายได้อ�ำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้า
ในการงาน ร�่ำรวยความสุขและเงินทอง ตลอดปีหนูด้วยเทอญ

กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและข้อมูลใหม่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

คณะที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ทุกท่าน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทุกท่าน)
ผู้เชี่ยวชาญ (ทุกท่าน)
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองบรรณาธิการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ภญ.พัทรียา โภคะกุล
ภญ.ศรินยา หนูทิม
ภก.วิทยา ประชาเฉลิม
ดร.ภญ.วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์
ภญ.ชลธิชา สอนสุภาพ
ภญ.พิมภรณ์ สมกิตติธรรม
ภก.ธวัชชัย นาคราชนิยม
ภญ.พรกนก จันทร์ข�ำ
ภญ.รัชนี มุงเมือง		

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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

ปล. ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับงานเฝ้าระวังฯ เช่น บัตรแพ้ยา สติ๊กเกอร์แพ้ยา สมุดประจ�ำตัว G-6-PD เป็นต้น
ที่อีเมล adr@fda.moph.go.th ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ หรือดาวน์โหลดได้ที่
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/Webpage/main.jsp
สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา
ระหว่างปี พ.ศ.2527-2560

แบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb Signal :
Bupropion กับ Alopecia
The Netherlands Pharmacovigilance centre Lareb แลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงการเกิดโรคผมร่วง
(alopecia) จากการใช้ยา bupropion ซึ่งยา bupropion เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการน�ำกลับไปใช้ใหม่ (reuptake) ของสารสื่อประสาท
noradrenaline และ dopamine อย่างจ�ำเพาะ มีข้อบ่งใช้ส�ำหรับรักษา major depressive episodes และรักษาอาการติดสารนิโคติน
เพือ่ ช่วยในการเลิกบุหรี่ โรคผมร่วง (alopecia/hair loss) คือการสูญเสียเส้นผมซึง่ เกิดขึน้ ได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของวงจร
การงอกของเส้นผม ภาวะอักเสบทีท่ ำ� ลาย hair follicle หรือความผิดปกติของเส้นผม (hair shaft) ซึง่ สามารถร่วงได้ทวั่ ทัง้ ศีรษะ (diffuse)
หรือร่วงเป็นหย่อม (localized) และสามารถเกิดได้ทงั้ แบบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง นอกจากนีโ้ รคผมร่วงยังสามารถเกิดจากยาโดยการรบกวน
วงจรการงอกของเส้นผม โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด telogen effluvium (พบได้บ่อยที่สุดและมักเกิดภายหลังจากได้รับ
ยา 2 – 4 เดือน และ ชนิด anagen effluvium (มักเกิดภายหลังจากได้รับยาตั้งแต่ไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์)
รายงานจากฐานข้อมูล Lareb(1)
จากฐานข้อมูล Lareb พบรายงานการเกิดโรคผมร่วง จากยา
bupropion ระหว่างกุมภาพันธ์ 2546 ถึงกรกฎาคม 2562        
จ�ำนวน 13 ฉบับ เป็นเพศหญิง 7 ฉบับ เพศชาย 6 ฉบับ อายุตั้งแต่
23 – 58 ปี โดยใช้เป็นยาช่วยเลิกบุหรี่ 1 ฉบับ และใช้เป็นยา           
ต้านซึมเศร้าและโรคสมาธิสนั้ (attention-deficit hyperactivity           
disorder; ADHD) 12 ฉบับ รายงาน 7 ฉบับ (ร้อยละ 54.0) มียา
bupropion เป็นยาที่สงสัยเพียงตัวเดียว มีรายงานระยะเวลา        
เกิดอาการหลังจากได้รบั ยา (time to onset; TTO) ตัง้ แต่ 5 ชัว่ โมง
ถึง  2 ปี (เฉลี่ย 6 สัปดาห์) โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือกลับเป็น
ปกติหลังการหยุดยาหรือลดขนาดยา (positive dechallenge) 7 ฉบับ
และเกิดอาการอีกหลังได้รบั ยาซ�ำ 
้ (positive rechallenge) 1 ฉบับ
ข้อมูลสนับสนุนอื่น(2)
เอกสารวิชาการ
Etminan และคณะ ศึ ก ษาแบบ retrospective cohort            
เปรียบเทียบการเกิดผมร่วงในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา fluoxetine, fluvoxamine,
sertraline, citalopram, escitalopram, paroxetine, duloxetine,
venlafaxine และ desvenlafaxine กับผู้ป่วยที่ได้รับ bupropion
จ�ำนวน 1,025,140 ราย พบว่า bupropion เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดผมร่วงเมือ่ เปรียบเทียบกับยากลุม่ selective serotonin reuptake
inhibitors และ selective norepinephrine reuptake inhibitors
กลไกการเกิดโรคผมร่วงจากยา bupropion
กลไกการเกิดผมร่วงเกิดจากฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของ dopamine  
ซึ่งมีอิทธิพลต่อวงจรการงอกของเส้นผม พบรายงานการเกิดผมร่วง
หลายรายจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ dopamine agonist นอกจากนี้
prolactin receptor ที่อยู่ภายใน hair follicle และการลดลง          
ของระดับ prolactin จากยาทีม่ ฤี ทธิ์ dopamine agonist อาจท�ำให้
เกิดผมร่วงได้

ข้อมูลประเทศไทย(3,4)
Bupropion เป็นยาอันตรายได้รับอนุมัติทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา      
ในประเทศไทย จ�ำนวน 4 ต�ำรับ ฐานข้อมูล Thai Vigibase ไม่พบ
รายงานการเกิดโรคผมร่วงจากการใช้ยา bupropion
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีระบุไว้ในฉลากยา(5)
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เช่น headache, dry mouth,
nausea, weight loss, insomnia, agitation, dizziness,               
constipation, tinnitus
การเกิดโรคผมร่วงจากยา bupropion เป็นเพียงสัญญาณเตือน
ทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายงานในฐานข้อมูล Lareb ในช่วงเวลา
หนึ่ ง เท่ า นั้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วอาจเปลี่ ย นแปลงได้ เ มื่ อ ได้ รั บ             
รายงานเพิม่ ขึน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านควรระมัดระวังการน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (HPVC) เผยแพร่
ข้ อ มู ล นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วจากยา            
bupropion เท่านั้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ได้แปลและเรียบเรียงโดย นศ.ภ.ตุลยรัฐ รัตนะประภา
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารอ้างอิง
1. The Netherlands pharmacovigilance centre Lareb. Bupropion and
alopecia. Bijwerkingen centrum lareb November 2019: 1-4.
2. Etminan M, Sodhi M, Procyshyn RM, Guo M, Carleton BC. Risk of hair
loss with different antidepressants: a comparative retrospective
cohort study. Int Clin Psychopharmacol 2018 Jan;33(1):44-8.
3. ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. Thai Vigibase [Database on the internet] Nonthaburi: Health Product
Vigilance Center, Food and Drug Administration, Thailand; c2017-2019,
bupropion; [cited Dec. 17, 2019]. Available from: http://thaihpvc.fda.
moph.go.th/thaihvc/index.jsf
5. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters
(Healthcare); c2017-2019 Truven Health Analysis LLC. Drugdex® System,
bupropion; [cited Dec. 17, 2019]. Available from: www.thomsonhc.com
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สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประจ�ำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562

ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
Unauthorized "Yunnan Baiyao Toothpaste" is being
recalled by LinkGlobal Food Inc. because it contains a
prescription drug and may pose serious health risks
Health Canada แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาสีฟนั ชือ่ การค้า
“Yunnan Baiyao Toothpaste” ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องจาก           
มีการระบุว่ามีส่วนผสมของยา tranexamic acid ที่ต้องสั่งใช้              
โดยแพทย์ไว้บนฉลาก และอาจท�ำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์         
ต่อสุขภาพ เช่น อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ เกิดลิ่มเลือด             
ในปอดหรือขา โรคหลอดเลือดสมอง การมองเห็นเปลี่ยนแปลง หรือ
อาการแพ้ Health Canada แนะน�ำให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์       
ดังกล่าวและปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์
ข้อมูลในประเทศไทย: จากฐาน
ข้ อ มู ล อย. มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผลิตภัณฑ์ ยูนนาน ไบเยา ทูธเพสท์
(Yunnan Baiyao TOOTHPASTE)
เลขทีใ่ บจดแจ้ง 10-2-6010055897
ทั้ ง นี้ อย.อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ
ตามกฎหมายกับผู้รับอนุญาต
[ref: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2019/71191a-eng.php]

ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย
Safety advisory - Febuxostat (Adenuric) tablets
increased risk of death in gout patients with a history of
major cardiovascular disease
TGA มีคำ� แนะน�ำด้านความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริโภคและบุคลากร
ทางการแพทย์ เกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง The Cardiovascular
Safety of Febuxostat and Allopurinol in Patients with Gout
and Cardiovascular Morbidities (CARES) study พบความเสี่ยง
ในการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคเกาต์ทเี่ ป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด

มาก่อนที่ได้รับ febuxostat เทียบกับ allopurinol ส�ำหรับผู้บริโภค
ที่ใช้ยาดังกล่าวและมีหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจล้มเหลว หัวใจ       
ขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง ไม่แนะน�ำให้หยุดใช้ยาด้วยตนเอง
ให้พบแพทย์หากมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม มึนศีรษะ เป็นลม
หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่ปกติ อ่อนแรงครึ่งซีก ตาพร่ามัวเฉียบพลัน
ปวดศีรษะเฉียบพลัน ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แนะน�ำให้
พิจารณาปัจจัยเสีย่ งด้านหัวใจและหลอดเลือดของผูป้ ว่ ยก่อนสัง่ ใช้ยา
และแนะน�ำผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของ myocardial
infarction stroke และ congestive cardiac failure และให้การ
ปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงดังกล่าว
ข้อมูลในประเทศไทย: จากฐานข้อมูล อย. มีการขึ้นทะเบียนยา
จ�ำนวน 2 บริษัท ทั้งนี้ ฐานข้อมูล Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 2
ตุลาคม 2562) พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ�ำนวน 47 ฉบับ
เช่น ผื่นคัน อาการคัน ตับอักเสบ แต่ไม่พบรายงานเหตุการณ์              
ไม่พึงประสงค์ในระบบอวัยวะหัวใจและหลอดเลือดหรือรายงาน       
การเสียชีวิต
[ref: https://www.tga.gov.au/alert/febuxostat-adenuric-tablets]

Medical Device Alert - Prismaflex haemofiltration
systems installed with software versions 8.10, 7.20 and
lower – risk of unexpected machine shutdown during
treatment
GOV.UK แจ้งเตือนเครือ่ งมือแพทย์ชอื่ Prismaflex haemofiltration
systems ใช้ software versions 8.10, 7.20 หรือทีต่ ำ�่ กว่า ของบริษทั
Baxter เนือ่ งจากการเกิด Communication error alarms ทีอ่ าจส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการรักษาจากการปิดระบบขณะใช้งาน ทัง้ นีบ้ ริษทั
จะด�ำเนินการอัพเดท software version ให้เป็น 7.21 และ 8.20    
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้อมูลในประเทศไทย: จากฐานข้อมูล อย. มีการขึ้นทะเบียน    
Prismaflex haemofiltration systems โดยบริษทั แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งรายงานการด�ำเนินการแก้ไข
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ เ กี่ ย วกั บ ปรั บ ปรุ ง
ซอฟต์แวร์ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว
[ref: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/
5d9f16bb40f0b668c5af1a4a/MDA-2019-037.pdf]

LEMTRADA (alemtuzumab) - Risk of Autoimmune
Hepatitis, Haemophagocytic Lymphohistiocytosis, and
Associated Serious Cardiovascular Reactions
Health Canada แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ          
การได้รับรายงานการเสียชีวิต จากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์            
ในระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดอย่างรวดเร็วภายหลังบริหารยา   
LEMTRADA (alemtuzumab) การเกิด immune-mediated           

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563

adverse reactions เช่ น autoimmune hepatitis (AIH)              
Haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) ท�ำให้มกี าร
ปรับปรุง Monograph ของผลิตภัณฑ์ในส่วนข้อบ่งใช้และข้อมูลความ
ปลอดภัย LEMTRADA (alemtuzumab) มีข้อบ่งใช้ในการรักษา      
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปลอกประสาทอักเสบแบบกลับเป็นซ�้ำเป็น ๆ
หาย ๆ (relapsing remitting multiple sclerosis) ซึง่ อาการก�ำเริบ
ของโรคตรวจพบได้จากลักษณะทางคลินกิ หรือจากภาพถ่ายทางรังสี
Health Canada มีค�ำแนะน�ำส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้
• ตรวจวัดระดับ serum transaminases (ALT และ AST) และ
total bilirubin ก่อนเริม่ ให้ยาและติดตามต่อเนือ่ งเป็นเวลา 48 เดือน
หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย
• หยุดใช้ยาและตรวจวัดระดับ serum transaminases และ
total bilirubin ทันที หากผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของ            
การท�ำงานที่ผิดปกติของตับ เช่น มีระดับเอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้น        
โดยที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้
• ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของ pathologic immune
activation ทันที และพิจารณาเกี่ยวกับการเป็น HLH
• ติดตามสัญญาณชีพ รวมถึงความดันโลหิตทัง้ ก่อนและระหว่าง
การให้ยา และให้หยุดบริหารยาหากมีการเปลีย่ นแปลงของสัญญาณชีพ
ที่ส�ำคัญทางคลินิกและให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ข้อมูลในประเทศไทย: จากฐานข้อมูล อย. มีการขึ้นทะเบียน
LEMTRADA (alemtuzumab) โดย บริษทั ซาโนฟี-่ อเวนตีส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ทัง้ นี้ ฐานข้อมูล Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว
จ�ำนวน 2 ฉบับ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเกิด AIH และ HLH
[ref: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/             
hc-sc/2019/71299a-eng.php]

Me2Shape capsules pose a serious risk to your health
and should not be taken และ De2Xy capsules pose a
serious risk to your health and should not be taken
TGA แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่
• Me2Shape capsules เนือ่ งจากตรวจพบสารทีไ่ มได้แจ้งไว้ใน
ผลิตภัณฑ์คือ fluoxetine ซึ่งเป็นยาที่แพทย์เป็นผู้สั่งใช้
• De2Xy capsules เนื่องจากตรวจพบสารที่ไมได้แจ้งไว้ใน
ผลิตภัณฑ์คือ bisacodyl
ดังนั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว       
ไม่ได้ผ่านการประเมินจาก TGA ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ           
หรื อ ความปลอดภั ย ภายใต้ ข ้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายออสเตรเลี ย         
รวมถึงสถานทีผ่ ลิตไม่ได้รบั อนุญาตจาก TGA และแนะน�ำให้ผบู้ ริโภค
หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หากมีขอ้ สงสัย
ข้อมูลในประเทศไทย: จากฐานข้อมูล อย. ไม่พบการขึน้ ทะเบียน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่พบมีขายในอินเทอร์เน็ต
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ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งเตือนและการด�ำเนินการทางกฎหมาย จากโฆษณา
โดยไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในเดือน กรกฎาคม
2562 แล้ว

[ref: https://www.tga.gov.au/alert/me2shape-capsules, https://
www.tga.gov.au/alert/de2xy-capsules]

Domperidone for nausea and vomiting: lack of efficacy
in children; reminder of contraindications in adults and
adolescents
GOV.UK แจ้งผลการศึกษายา domperidone ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ในเด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปีหรือ         
ผู้ที่มีน�้ำหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม และย�้ำเตือนห้ามใช้ยาในผู้ใหญ่           
ที่มีภาวะดังต่อไปนี้
- มีการท�ำงานของตับบกพร่องปานกลางถึงรุนแรง
- มีภาวะ QT prolongation
- เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว
- มีภาวะ electrolyte disturbances อย่างมีนัยส�ำคัญ
- ได้รับยาอื่นที่ท�ำให้เกิด QT prolongation ร่วม
- ได้รับยาอื่นที่เป็น potent CYP3A4 inhibitors ร่วม
- เป็น prolactin-releasing pituitary tumor
ข้อมูลในประเทศไทย: มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง          
ยาทีต่ อ้ งแจ้งค�ำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่ อกสารก�ำกับยาฉบับที่
58 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีข้อความค�ำเตือน ดังนี้
ค�ำเตือนที่ฉลาก
(1) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
(2) ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(3) กรณีต้องการใช้ร่วมกับยาอื่นให้ปรึกษาแพทย์
ค�ำเตือนที่เอกสารก�ำกับยา
(1) ไม่ ค วรใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะการท� ำ งานของตั บ บกพร่ อ ง         
ระยะปานกลางถึงรุนแรง
(2) ไม่ ค วรใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ห รื อ เคยมี ภ าวะความผิ ด ปกติ ข อง            
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (QT prolongation) หรือได้รับยาอื่นที่ส่งผลให้         
การท�ำงานของคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจยาวขึน้ เช่น cisapride, erythromycin,
ketoconazole
(3) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปแทสเซียมและแมกนีเซียมต�่ำ 
(4) ไม่ควรใช้ยานีร้ ว่ มกับยาทีย่ บั ยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ CYP3A4
เช่น ketoconazole, erythromycin, cimetidine, omeprazole
เพราะจะท�ำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น
[ref: https://www.gov.uk/drug-safety-update/domperidone-            
for-nausea-and-vomiting-lack-of-efficacy-in-children-reminder-                
of-contraindications-in-adults-and-adolescents]
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Amlodipine-Induced Gynecomastia
บทน�ำ

*รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์, ณัฐมน วงศ์วานิช และ ณิชารีย์ ณรงค์ฤทธิ์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Gynecomastia เป็นภาวะที่เกิดจากเนื้อเยื่อต่อมบริเวณทรวงอก (เต้านม) ในเพศชายมีการแบ่งตัวมากกว่าปกติ โดยไม่ได้เกี่ยวกับ
การเป็นเนื้อร้าย (มะเร็ง) โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ physiologic gynecomastia และ nonphysiologic gynecomastia                 
ซึง่ physiologic gynecomastia เกิดขึน้ ได้ทวั่ ไปในเด็กแรกเกิด วัยรุน่ และสูงวัย ทัง้ นี้ เนือ่ งจากอาการของ gynecomastia อาจหายได้เอง
แต่มักจะก่อให้เกิดความไม่สบายทั้งทางกายและทางใจ ในส่วนของ nonphysiologic gynecomastia อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ               
อาจเป็นภาวะผิดปกติเรือ้ รัง เช่น ตับแข็ง ภาวะไตบกพร่อง เป็นต้น นอกจากนีย้ งั อาจเกิดได้จากการใช้ยา อาหารเสริม หรือสารเสพติดได้อกี ด้วย(1)
โดยยาทีอ่ าจก่อให้เกิดภาวะ gynecomastia ได้ เช่น antiandrogens antibiotics, antiulcer drugs, cancer chemotherapeutic drugs,
hormones, psychoactive drugs, drugs of abuse เช่น alcohol, marijuanna, methadone, และ cardiovascular drugs เช่น
calcium channel blockers เป็นต้น(2)
Amlodipine เป็นยาในกลุม่ dihydropyridine calcium channel blockers ซึง่ มีขอ้ บ่งใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด (coronary
artery disease: CAD) และความดันโลหิต (hypertension) ซึ่งอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ peripheral edema, pulmonary
edema, palpitations, flushing, fatigue, dizziness, drowsiness, pruritis, skin rash, nausea, abdominal pain, muscle cramps
และ weakness เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบรายงานการเกิดภาวะ gynecomastia โดยมีอุบัติการณ์น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ซึ่งเป็นอาการ       
ไม่พึงประสงค์ที่ระบุไว้บนเอกสารก�ำกับยา (labelled adverse drug reaction)(3)
รายงานผู้ป่วย

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 28 ปี อัตราการหายใจ 86 ครั้งต่อนาที อัตรา
การเต้นของหัวใจ 20 ครั้งต่อนาที และความดันโลหิต 153/111
มิลลิเมตรปรอท มีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคไตเรื้อรังระดับที่ 5 หรือที่
เรียกว่า ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย คือ ไตมีการท�ำงานเหลือน้อยกว่า       
ร้อยละ 15 ขณะนี้ได้รับการฟอกไต (hemodialysis) ครั้งนี้มา             
โรงพยาบาลเพือ่ ตรวจอาการตามนัด มีประวัตไิ ด้รบั ยา amlodipine
มาตั้งแต่ 16 เดือนก่อนหน้า

ผู้ป่วยได้รับการฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และฉีดยากระตุ้น          
เม็ดเลือด คือ Hemax (erythropoietin alpha) 4000 units             
ทุกสัปดาห์ที่โรงพยาบาล

อาการส�ำคัญ
ผูป้ ว่ ยมีภาวะของ gynecomastia โดยมีเต้านมข้างขวาโตกว่าข้างซ้าย
ซึง่ ผลการตรวจบริเวณทรวงอกด้วยเครือ่ งอัลตราซาวด์ (ultrasound)
และตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) พบเกิด
ภาวะ gynecomastia โดยพบเต้ า นมข้ า งขวาโตกว่ า ข้ า งซ้ า ย           
อย่างชัดเจน และพบถุงน�้ำขนาด 0.3 เซนติเมตร อยู่ 1 ต�ำแหน่ง

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระดับ 5 เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง           
ด้ ว ยภาวะความดั น โลหิ ต สู ง โดยไม่ ท ราบสาเหตุ ร่ ว มกั บ ไตวาย
เฉียบพลัน
ประวัติการแพ้
ไม่มีประวัติแพ้ยา สารเคมีใดๆ มาก่อน
ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วย
ก่อนมาโรงพยาบาล 16 เดือนผู้ป่วยเริ่มได้รับยา amlodipine 5
มิลลิกรัม (มก.) รับประทานวันละ 1 ครั้ง (1 tab OD) หลังจากนั้น               
ครึ่งเดือน (15.5 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล) ผู้ป่วยได้รับการปรับเพิ่ม
ขนาดยา amlodipine เป็น 10 มก. รับประทานวันละ 1 ครั้ง           
(รายละเอียดยาอื่นๆ ตาม timeline ด้านล่าง)
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amlodipine 5 mg

amlodipine 10 mg 1x1
allopurinol 100 mg 1x2
sod. bicarbonate 300 mg 2x2

16 เดือน
กอนมา รพ.

15.5 เดือน
กอนมา รพ.

เพ��มยา
เพ��มยา
ferrous sulfate 1x3 calcium carbonate
folic acid 5 mg 1x1 1250 mg 0.5 x 2

14 เดือน
กอนมา รพ.

การวินิจฉัยและการจัดการ
ผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั ยา amlodipine 5 มก. ครัง้ ละ 1 เม็ดวันละ 1 ครัง้
ตั้ ง แต่ 16 เดื อ นที่ แ ล้ ว และ แพทย์ ไ ด้ ป รั บ ขนาดยาขึ้ น เป็ น                      
amlodipine 10 มก. ครัง้ ละ 1 เม็ดวันละ 1 ครัง้ ใน 2 สัปดาห์ตอ่ มา
เนื่ อ งจากขนาดยาเดิ ม ยั ง ไม่สามารถท�ำให้ความดันโลหิต เป็นไป         
ตามเป้าหมาย คือ น้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งขนาดยา  
10 มก. ต่อวัน เป็นขนาดปกติ (usual dose) ที่มีการแนะน�ำให้ใช้ใน
การควบคุมความดันโลหิต(3) ในครัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยมาพบแพทย์ตามนัด และ
ได้แจ้งว่ามีอาการตึงและเจ็บบริเวณหน้าอก แพทย์จงึ ส่งผูป้ ่วยไปท�ำ                      
ultrasound และสรุปว่า ผูป้ ว่ ยมีภาวะ gynecomastia โดยพบเต้านม
ข้างขวาโตกว่าข้างซ้าย ยาที่แพทย์สงสัย คือ ยา amlodipine จึงให้
หยุดยา amlodipine 10 มก. และเปลี่ยนเป็นยา doxazocin 2 มก.
เพื่อควบคุมความดันโลหิตแทน โดยให้รับประทานครั้งละครึ่งเม็ด      
วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้าและก่อนนอน หลังจากหยุด amlodipine
ไป 2 เดือน ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บตึงเต้านม และขนาดเต้านมกลับมา
เป็นปกติเหมือนเดิม
การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผลการสืบค้นจากรายงานสรุปอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
ประจ�ำปี 2560 ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(4) ซึง่ เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยาจากสถานพยาบาลทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2527- 2560
พบว่ามีรายงานการเกิดภาวะ gynecomastia จากยาต่างๆ รวมทัง้ สิน้
375 รายงาน โดยพบมากทีส่ ดุ จากยา spironolactone จ�ำนวน 142
รายงาน แต่ไม่พบรายงานจากยา amlodipine

2 เดือน
กอนมา รพ.

แจงเจ็บเตานม
แพทยใหหยุด
amlodipine
เพ��มยา doxazocin
1 mg/day 0.5x2

อาการเจ็บเตานม
หายไป และขนาด
เตานมปกติ

Day 0 มาพบ
แพทยตามนัด

2 เดือนตอมา
มาพบแพทยตามนัด
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จากฐานข้อมูล eHealthMe ซึง่ เป็นฐานข้อมูลความปลอดภัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีว่ เิ คราะห์ รวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลความ
ปลอดภัยของยาหลังออกสู่ท้องตลาด พบรายงานการเกิดภาวะ       
gynecomastia 17 ราย จากยา amlodipine 33,018 รายงาน         
คิดเป็นร้อยละ 0.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562)(5) นอกจากนัน้
พบรายงาน gynecomastia จากยา amlodipine ที่น่าสนใจ                   
4 case reports(6-8) ทัง้ 4 รายเป็นผูป้ ว่ ยไตวายทีไ่ ด้รบั การฟอกไต                
ใช้ amlodipine 10 มก.ต่อวัน เกิดภาวะ gynecomastia ขึ้นหลัง
จากใช้ยาไประยะเวลาแตกต่างกัน ตัง้ แต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี และหลัง
จากหยุดยา amlodipine โดยที่ยาชนิดอื่นยังคงใช้อย่างต่อเนื่อง
อาการ gynecomastia ค่อยๆ ดีขึ้น และมีอยู่ 1 รายที่แพทย์ได้  
rechallenge ยา amlodipine ซ�ำ ้ พบเกิดภาวะ mild gynecomastia  
ขึ้นซ�้ำอีกใน 3 เดือนต่อมา
จากรายงานการศึกษา การเกิด gynecomastia ของผู้ป่วยรายนี้
มีความสอดคล้องกับกรณีศึกษาที่เคยมีรายงานมาก่อน กล่าวคือ        
เป็นผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการฟอกไต และใช้ยา amlodipine ขนาด
10  มก. ต่อวันเหมือนกัน อาการเกิดขึ้นหลังใช้ยานานประมาณ 16
เดื อ น และหลั ง จากหยุ ด ยา amlodipine ยั ง ใช้ ย าชนิ ด อื่ น ๆ                 
ต่อเนื่อง พบว่าอาการดังกล่าวดีขึ้นจนเป็นปกติ จึงสรุปได้ว่า ภาวะ
gynecomastia ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับการใช้ยา amlodipine
โดยไม่น่าจะมีสาเหตุอื่นมาเกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ แพทย์ไม่ได้ให้ผู้ป่วย
ทดลองใช้ยานี้ซ�้ำอีก เมื่อประเมินระดับความสัมพันธ์ของการเกิด
gynecomastia กับยา amlodipine โดย Naranjo’s algorithm  
ได้คะแนนรวม 5 คะแนน ความสัมพันธ์เป็นระดับ probable
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ตารางที่ 1 ตารางประเมิน Naranjo’s algorithm
สรุปและข้อเสนอแนะ
แม้ว่ากลไกการเกิด CCB-induced gynecomastia ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและอุบัติการณ์การเกิดต�่ำ  ไม่มีอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต
และเกิดขึน้ ได้ในผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย แต่ภาวะ gynecomastia อาจก่อให้เกิดความไม่สบายกายและใจแก่ผปู้ ว่ ยได้ ดังนัน้ บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดอาการดังกล่าวนี้ ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยง เช่น          
amlodipine ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีใ่ ช้ยาบางชนิดทีม่ รี ายงานการเกิดมาก่อน เช่น fluoxetine, haloperidol, tricyclic antidepressant ผูป้ ว่ ยเอชไอวี
ที่ใช้ยาต้านไวรัสบางตัว หรือแม้กระทั่งยาความลดไขมันในเลือด ranitidine, amiodarone ก็ล้วนแต่เคยมีรายงานกรณีศึกษามาก่อนทั้งสิ้น(1)
ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่จะเกิด gynecomastia ดังเช่นผู้ป่วยรายนี้
เอกสารอ้างอิง

1 Gynecomastia [Internet]. the American Family Physician; 2019 [cited 7 September 2019]. Available from: https://www.aafp.org/afp/2012/0401/p716.pdf
2. Gynecomastia:epidemiology pathophysiology and causes of gynecomastia. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.
uptodate.com (Accessed on August 27, 2019.)
3. Corbett A, Dana W, Fuller M, Gallagher J, Golembiewski J, Gonzales J et al. Drug Information Handbook with International trade names index.
25th ed; Wolters Kluwer: 2019. 114-5.
4. ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ กองแผนงานและวิชาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, spontaneous reports of adverse drug reactions/
2017, เข้าถึงเมื่อ 24 ตุลาคม 2562, เข้าถึงได้จาก: http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_3_4_100797.pdf
5. Amlodipine-induced gynecomastia [Internet]. EhealthMe. 2019 [cited 13 September 2019]. Available from: https://www.ehealthme.com/ds/
amlodipine-besylate/gynaecomastia/
6. Zochling J, Large G, Fassett R. Gynaecomastia and amlodipine. Medical Journal of Australia. 1994;160(12):807-807.
7. Cornes P, Hole A. Amlodipine gynaecomastia. The Breast. 2001;10(6):544-545.
8. Komine N, Takeda Y, Nakamata T. Amlodipine-induced gynecomastia in two patients on long-term hemodialysis therapy. Clinical and Experimental
Nephrology. 2003;7(1):85-86.
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รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ของกลุม่ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ ไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพประเทศไทย (Thai Vigibase)
ธวัชชัย นาคราชนิยม
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทน�ำ
ปัจจุบนั การใช้ยาแผนโบราณได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายเนือ่ งจากความเชือ่ ทีว่ า่ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัย
รัฐบาลสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ
ประกอบกับผูป้ ว่ ยให้ความสนใจในด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้งา่ ย(1) ซึง่ การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
วัยท�ำงานมีการใช้ยาสมุนไพร ยาแผนไทย และยาแผนโบราณถึงร้อยละ 32.6(2)
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้บรรจุบัญชียาจากสมุนไพร ซึ่งรวมถึงกลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณจ�ำนวน 50 รายการ           
แต่พบว่า มียาเพียง 10 รายการเท่านัน้ ทีไ่ ด้ระบุขอ้ มูลอาการไม่พงึ ประสงค์ คือ ยาถ่ายดีเกลือฝรัง่ ยาผสมเพชรสังฆาต ยาปลูกไฟธาตุ ยาแก้ไอ
ผสมกานพลู ยาตรีผลา ยาปราบชมพูทวีป ยากษัยเส้น ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาผสมเถาวัลย์เปรียง และยาสหัศธารา(3) ทั้งที่ยาทั้งหมดบรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ 2555(4) บางรายการถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2549(5) ซึ่งข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์
เป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยของยาประเด็นส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ให้บคุ ลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนผูบ้ ริโภคสามารถติดตามเฝ้าระวัง
การใช้ยาได้ น�ำไปสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ในฐานะศูนย์ระดับประเทศ ได้ทำ� การรวบรวมข้อมูลการรายงานเหตุการณ์/อาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ครอบคลุมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) และจัดการเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ (Thai Vigibase)
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ มีการด�ำเนินการโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพร(6) และเคยวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเผยแพร่ แต่ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของยากลุม่ แผนไทยหรือแผนโบราณในรายละเอียดจ�ำแนกตามรายการต�ำรับยามาก่อน(7) บทความนี้ เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ของกลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ�ำแนกตามรายการต�ำรับที่เป็นภาพรวมของ
ประเทศไทยจากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ในบุคลากรทางการแพทย์ได้ทราบและใช้ประโยชน์
การเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรในประเทศไทย
การเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าจากสมุ น ไพร            
ซึ่งครอบคลุมยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนไทย/ยาแผนโบราณใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนต�ำรับ  ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาได้ อ อกประกาศก� ำ หนดเงื่ อ นไขการขึ้ น
ทะเบียนต�ำรับ ให้ผรู้ บั อนุญาตต้องติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา
ทีข่ นึ้ ทะเบียนต�ำรับยาไว้ โดยการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา
ชนิดร้ายแรง (serious adverse drug reaction) และรายงานข้อมูล
และสถานภาพการตัดสินใจของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
ทะเบียนต�ำรับยา (Marketing Authorization Authority) ในกรณีทพี่ บ

ปัญหาด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับต�ำรับยาแผนโบราณ ให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบ(8) กลุ่มที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์ยาจาก
สมุนไพร ที่เป็นผลิตภัณฑ์รายการใหม่ หรือมีข้อบ่งใช้ใหม่ หรือมี        
รูปแบบใหม่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติในแต่ละครัง้ สถานพยาบาล
ที่มีการผลิต หรือมีการสั่งใช้กลุ่มยาดังกล่าว มีหน้าที่ต้องติดตาม        
และรายงานข้อมูลความปลอดภัยต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย      
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา                  
ตามแนวทางการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร พ.ศ. 2550(9)
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ผลการวิเคราะห์
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้รบั รายงาน
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากกลุม่ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง 2561 (สืบค้นข้อมูล
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) ที่มีผลการประเมินความสัมพันธ์        
เชิงสาเหตุ (causality assessment) ในระดับใช่แน่นอน น่าจะใช่
และอาจจะใช่ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 138 ฉบับ เป็นรายงานผู้ป่วยเพศหญิง

101 ฉบับ (ร้อยละ 73.2) อายุมัธยฐาน 53 ปี (Interquartile Range
42.5 – 65.0) รายงาน 99 ฉบับ (ร้อยละ 71.7) เป็นผูป้ ว่ ยนอก เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง จ�ำนวน 105 ฉบับ (ร้อยละ 76.1) โดยมี
รายงานจ�ำนวน 82 ฉบับ (ร้อยละ 59.4) ที่ระบุผลลัพธ์ คือหาย        
เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากกลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ
จ�ำแนกตามลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย
จ�ำนวนรายงาน (ร้อยละ)
(n = 138)

ลักษณะของผู้ป่วย
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ Median (IQR) (ปี)
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ไม่ระบุ
ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง
- ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือท�ำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
- มีความส�ำคัญทางคลินิก
- ไม่ระบุ
ไม่ร้ายแรง
ไม่ระบุความร้ายแรง
ผลลัพธ์
หายเป็นปกติโดยไม่มรี อ่ งรอยเดิม
หายโดยยังมีรอ่ งรอยเดิม
อาการดีขนึ้ แต่ยงั ไม่หาย
ยังมีอาการอยู่ / ยังไม่ดขี นึ้
ไม่สามารถติดตามผลได้

เมือ่ พิจารณารายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จำ� แนกตามอาการ        
ไม่พึงประสงค์ในระดับ Preferred Term (PT) ตาม WHO-ART
ตารางที่ 2 แสดงถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ โดยพบการเกิด              

101 (73.2)
37 (26.8)
53 (42.5 – 65.0)
99 (71.7)
20 (14.5)
19 (13.8)
24 (17.4)
22
  

1
1
105 (76.1)
9 (6.5)
82 (59.4)
6 (4.3)
16 (11.6)
24 (17.4)
10 (7.3)

urticaria มากที่สุด (ร้อยละ 14.3) และพบว่ายาสหัศธาราเป็นยาที่
ได้รบั รายงานมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 27.2) รองลงมาคือ ยากษัยเส้น (ร้อยละ
12.6) ดังแสดงในตารางที่ 3

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรายงานมาก 5 อันดับแรก
อาการไม่พึงประสงค์
urticaria
rash maculo-papular
rash
dizziness
anaphylactic reaction

*รายงาน 1 ฉบับอาจมียาที่ท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 อาการ

จ�ำนวน (ร้อยละ) (n = 189)*
27 (14.3)
19 (10.0)
11 (5.8)
10 (5.3)
8 (4.2)

ตารางที่ 3 จ�ำนวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จ�ำแนกตามชื่อต�ำรับยา
ชื่อต�ำรับยา
ยาสหัศธารา

ยากษัยเส้น

ยาแก้ไอ
ผสมมะขามป้อม
ยาผสมเถาวัลย์เปรียง
ยาธาตุอบเชย
ยาประสะไพล
ยาหอมอินทจักร์
ยาบ�ำรุงโลหิต
ยาธาตุบรรจบ
ยาหอมเทพจิตร
ยาจันทน์ลีลา
ยาตรีผลา
ยาปราบชมพูทวีป
ยาหอมนวโกฐ
ยาเบญจกูล

จ�ำนวนรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์*
(ร้อยละ) (n=143)
39 (27.2)
abdominal pain (4), diarrhoea (4), dizziness (4), rash (4), rash maculo-papular (4),
urticaria (4), flatulence (3), mouth dry (3), pruritus (3), somnolence (3), anorexia (2),
chest pain (2), headache (2), insomnia (2), myalgia (2), nausea (2), palpitations (2),
angioedema, arthralgia, asthenia, constipation, dyspepsia, face oedema, faecal
abnormality nos, fatigue, hearing decreased, oedema, oedema periorbital, oedema
peripheral, rash erythematous, tongue disorder, urinary retention, vomiting
18 (12.6)
rash maculo-papular (4), urticaria (4), anaphylactic reaction (2), pruritus (2),          
angioedema, bradycardia, bullous eruption, chest pain**, dermatitis exfoliative,
face oedema, fixed eruption, GI haemorrhage, oedema, rash erythematous,   
Stevens Johnson Syndrome
12 (8.4)
anaphylactic reaction (4), rash maculo-papular (3), urticaria (2), angioedema,                   
bronchospasm, rash
11 (7.7)
urticaria (4), micturition frequency** (2), palpitations** (2), rash maculo-papular
(2), angioedema, dizziness, pruritus, rash, Stevens Johnson Syndrome
8 (5.6)
flatulence (3), nausea (2), urticaria (2), rash maculo-papular, vomiting
7 (4.9)
rash maculo-papular (3), urticaria (2), Stevens Johnson Syndrome, chest pain,
dyspnoea
6 (4.2)
abdominal pain, chest pain, dyspnoea, eczema, hepatitis, oedema peripheral,
pruritus, rash erythematous, urticaria
6 (4.2)
urticaria (2), constipation, flatulence, oedema periorbital, rash, rash maculo-papular
4 (2.8)
dizziness (2), face oedema, rash
3 (2.1)
faecal abnormality nos, nausea, photosensitivity reaction, rash erythematous,
rash maculo-papular
3 (2.1)
urticaria (2), anaphylactic reaction, chest pain
3 (2.1)
urticaria (3), oedema periorbital
3 (2.1)
oedema periorbital, rash, urticaria
2 (1.4)
rash erythematous, rash maculo-papular, urticaria
2 (1.4)
chest pain, rash maculo-papular
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ชื่อต�ำรับยา
ยาประสะกะเพรา
ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง
ยาธรณีสันฑะฆาต
ยาเขียวหอม
ยาห้าราก
ยาหอมทิพโอสถ
ยาประสะกานพลู
ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาริดสีดวงมหากาฬ
ยาไฟประลัยกัลป์
ยาอ�ำมฤควาที

จ�ำนวนรายงาน
(ร้อยละ) (n=143)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)

อาการไม่พึงประสงค์*
angioedema, dizziness
angioedema, dizziness, nausea, urticaria
abdominal pain, rash
angioedema, rash pustular
allergy, constipation, dizziness
flatulence
mouth dry, paraesthesia, rhinitis
anaphylactic reaction
Toxic Epidermal Necrolysis
rash
nausea

*รายงาน 1 ฉบับอาจมียาที่ท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 อาการ
**ได้ระบุในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ของบัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์ของยาแต่ละต�ำรับในบัญชียาจากสมุนไพรพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานในฐาน
ข้อมูล Thai Vigibase นั้น ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชียาสมุนไพร ยกเว้น chest pain จากยากษัยเส้น และ       
micturition frequency palpitations จากยาผสมเถาวัลย์เปรียง ซึ่งเป็นยาที่ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์มากเป็นล�ำดับที่ 2 และ 4
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ผู้ศึกษาตรวจพบความซ�้ำซ้อนของชื่อต�ำรับยาในฐานข้อมูล ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความสับสนต่อผู้รายงานในการเลือกรหัสยา
และส่งผลกระทบต่อการรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ การปรับปรุงรหัสมาตรฐานของยาแผนไทยและยาแผนโบราณเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำเนินการต่อไป เพื่อให้ผู้รายงานเข้าใจ สื่อสารตรงกัน ซึ่งท�ำให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้กลุม่ ยาแผนไทยและยาแผนโบราณในฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2541              
ถึง 2561 ทีไ่ ด้รบั รายงานอาการไม่พงึ ประสงค์มากทีส่ ดุ มาจากการใช้ยาสหัศธารา รองลงมาคือยากษัยเส้น โดย urticaria เป็นอาการไม่พงึ ประสงค์
ทีไ่ ด้รบั รายงานมากทีส่ ดุ รายงานส่วนใหญ่เป็นอาการไม่พงึ ประสงค์ทไี่ ม่ได้ระบุในบัญชียาสมุนไพร การก�ำหนดรหัสมาตรฐานของกลุม่ ยาแผนไทย
และยาแผนโบราณจะช่วยให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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