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ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ
นกัวชิาการอาหารและยา 10 ชช. ดา้นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสทิธิผลของยาและการใชย้า
เภสชักร 9 วช.ดา้นมาตรฐานยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
เภสชักร 9 วช.ดา้นระบาดวทิยาของวตัถเุสพตดิ
เภสชักร 9 วช.ดา้นความปลอดภยัของวตัถอัุนตราย
นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช. ดา้นความปลอดภยั
ของอาหารและการบรโิภคอาหาร
นกัวชิาการอาหารและยา 9 ชช.ดา้นมาตรฐานอาหาร
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นอาการไมพึ่งประสงค์
จากการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพและขอ้มลูใหม ่ๆ เกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ

ในขณะทีเ่ขยีนต้นฉบบัอยู่น้ี เปน็ช่วงต้น
เดือนธันวาคมท่ีอากาศเร่ิมเย็นสบายข้ึนจากเดือน
ก่อน  คงต้องย้ำว่าวันเวลาเคล่ือนไปเร็วเหลือเกิน
อีกไม่ก่ีสัปดาห์ก็จะเร่ิมปีใหม่อีกคร้ัง กองบรรณา-
ธิการขอส่งความสขุล่วงหน้ามายังทุกท่าน

ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2547 นี้ยังคงเนื้อหา
ที่เป็นประโยชน์เช่นเดิม    เริ่มกันด้วยยากลุ่ม
COXIBs ที่มีชนวนจากยา rofecoxib ซึ่งถอน
ทะเบียนจากตลาดยาท่ัวโลกไปเม่ือเร็ว ๆ น้ี  ทำให้
ยากลุ่มน้ีถูกจับตามองในเรือ่งความปลอดภัยกัน
เป็นพิเศษ  เช่ือว่าบุคลากรสาธารณสขุทุกท่านคง
ช่วยกันติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
และรายงานมาให้ทราบเป็นระยะ นอกจากนี้
เนื้อหาของ case report ยังคงน่าสนใจชวนให้
ระแวดระวงัในการใชย้ามากขึน้

ขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยั และสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์อันเป็นที่เคารพของทุกศาสนาได้
อำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดี  และมีความสุข
ตลอดปใีหมท่ีจ่ะมาถงึในไมช้่านี้

กองบรรณาธิการ
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Case report คือรายงานผู้ป่วยท่ีน่าสนใจทัง้
ด้านสาเหต ุและ/หรือการวินิจฉัย และ/หรือ การดูแล
ผู้ปว่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบั ADR
วัตถุประสงค์

การนำเสนอ case report เพื่อเป็นการสื่อ
สารข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น
สัญญาณเตือน (signal) เก่ียวกับอันตรายจากการใช้ยา
รูปแบบ ประกอบดว้ย

1. ช่ือบทความภาษาไทย
2. ช่ือผู้นพินธภ์าษาไทย พร้อมวฒุกิารศกึ-

ษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน

300 คำ ประกอบดว้ย
3.1 วัตถปุระสงค์
3.2 กรณศีกึษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรปุ

4. เนือ้หา ไดแ้ก่
4.1 บทนำ เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณ-

กรรมเกีย่วกับยาและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคต่์าง ๆ
4.2 ขอ้มลูผู้ปว่ย ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่

ไป(เพศ อาย ุนำ้หนกั สว่นสงู ภูมลิำเนา) อาการสำ-
คัญ ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บ
ป่วยในอดีต ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา ประ-
วัติครอบครัว ประวัติสังคม การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สรุปปัญหาความเจ็บป่วย
ในปัจจุบันหรือการวินิจฉัยข้ันต้น (provisional diag-
nosis) การดำเนนิโรคหรอืการเปลีย่นแปลงระหวา่ง
อยู่ในโรงพยาบาล (hospital course) เรยีงตามลำดบั
เหตุการณ์

4.3 อภิปรายปญัหาผูป้ว่ยเกีย่วกบัสาเหตุ
การวินิจฉัย (หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความ
เกีย่วขอ้งกบัยาทีส่งสยั) การรกัษา ADR สำหรบัผู-้
ป่วยที่ได้นำเสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี
หรือข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

4.4 สรปุ

5. เอกสารอา้งองิ (References)
5.1 ลักษณะการอา้งองิ
ในบทความอ้างอิงเป็นตัวเลขแบบใช้การยกข้ึน (superscript) เช่น “การวินิจฉัยอาการไม่

พึงประสงคโ์ดยการใช ้ Naranjo’s algorithm1 เปน็ คำถามมาตรฐาน 10 ข้อ.............”
5.2 การอา้งองิทา้ยบทความ

5.2.1 หากเปน็วารสาร อ้างอิงดังนี้
ช่ือผู้นพินธ ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร (ใชช่ื้อย่อ ถ้าไมม่ใีชช่ื้อเตม็ได)้ ปทีีพิ่มพ ์(year) ปทีี ่(volume)
และหนา้ ถ้ามผู้ีนพินธม์ากกวา่ 3 ช่ือ ใส ่3 ช่ือแรกและเตมิ et al. หรือ และคณะ ดงัตวัอย่าง

1. Suh DC, Woodal BS, Shin SK, et al.Clinical and economic impact of adverse drug reactions in
hospitalized patients. Ann Pharmacother 2000 ; 34: 1373-9

ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือกลาง(ย่อ) ช่ือบทความ

ช่ือวารสาร
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2. ปรชีา   มนทกานตกิลุ, อัศวิน  ศรีวิไลเจรญิ, ศุภวรรณ  สุรเมธกีลุ, และคณะ. การศกึษาเบือ้งตน้;
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตวายจากยาต้านจุลชีพในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์. วารสารสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล(ประเทศไทย)2543; 10: 188-99.

5.2.2 หากเปน็หนงัสอืตำรา อ้างดงันี้
ผู้นพินธเ์ขยีนแบบวารสาร ถ้าเปน็บรรณาธกิารใหใ้สค่ำวา่ ed. หรือ eds. หรือบรรณาธกิารไวท้า้ยชือ่
ช่ือหนังสอื คร้ังทีพิ่มพ์ (edition) เมอืง/จังหวัดทีพิ่มพ์ สำนกัพิมพ์ และหนา้ ดังตวัอย่าง

1. Dayan A. Toxicology and adverse drug reactions. In: Stephens MDB, Talbot JCC, Routledge
PA, eds. Detection of new adverse drug reactions. 4th ed. London:Macmilland Referenced Ltd,
1999: 87-96.

2. ปราโมทย ์ ตระกลูเพียรกิจ. อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า.ใน : เฉลมิศร ี ภุมมางกรู, กฤตกิา
ตัญญะแสนสขุ (บรรณาธกิาร). โอสถกรรมศาสตร.์ กรงุเทพมหานคร : บรษัิท นวิไทยมติร จำกดั,
2543 : 179-202.

6. การพมิพ์และสง่บทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ

พร้อม diskette ท่ีระบุช่ือ file ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ภก.อ.ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัช-
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่ 447 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทร.02-644-
8677-91 ตอ่ 1301, 1302

email: pyptg@mahidol.ac.th
หรือส่งถึง   ศูนยติ์ดตามอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ กองแผนงาน

และวชิาการ สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ถ.ติวานนท ์ จ.นนทบรีุ  11000
email : adr@fda.moph.go.th

ช่ือตัว ช่ือสกุล

ช่ือสกุล ช่ือตัว(ย่อ)ของผู้นิพนธ์ ช่ือบทความ บรรณาธิการ

ช่ือหนังสือ เมือง

ช่ือเร่ือง

สำนักพิมพ์

ช่ือหนังสือ
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* ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวทิยาลยัมหดิล

ยาระง ับปวดลดไข และต านการอ ักเสบ
(nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) จัด
เป็นยากลุมที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุดในโลก
รวมทั ้งในประเทศไทย1,2 สืบเนื ่องจากการคนพบ
เอนไซม cyclooxygenase-2 ในปี 19893 และ cyclooxy-
genase-3 ในปี 20024 ทำใหมีการคิดคนและพัฒนา

  ⌫
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ยาในกลุม coxibs เพ่ือลดผลขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยา
ในกลุม NSAIDs (ดูรูปท่ี 1) และเกิดการจัดแบงกลุมของ
NSAIDs ใหม (ดูตารางที ่ 1) บทความนีจึ้งมุงเนนไปที่
เร่ืองผลขางเคยีงจากการใชยาในกลุมท่ีเรียกวา conven-
tional NSAIDs และ coxibs

รูปท่ี 1 COX concept based on theory by Vane 19935, Akarasereenont6 and Warner7
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ตารางที ่1 การจัดแบงกลุมตาม concept ของ COX-2 selectivity

ผลขางเคียงจากการใชยาในกลุม NSAIDs มี
หลายระบบจะขอกลาวท่ีสำคัญไดแก ทางเดินอาหาร ไต
และระบบไหลเวยีนเลือด ดังน้ี
1. ผลตอระบบทางเดินอาหาร

อาการทีเ่กิดข้ึนจากการใช NSAIDs ในระบบ
ทางเดินอาหาร ไดแก ทองอืด ทองเฟ้อ จุกแนนลิ้นปี่
อาหารไมยอย  แสบรอนที่บริเวณหนาอก คลื่นไส
อาเจียน เลือดออกในทางเดินอาหาร โดยเช่ือวาเป็นผลมา
จากการระคายเคืองโดยตรง (direct irritation) และ
ทางออมจากการลด mucosal barrier และ blood flow
(ดรููปที ่ 2) นอกจากนียั้งมปีจัจยัเสีย่งทีท่ำใหเกดิผลขาง
เคียงตอระบบทางเดนิอาหารไดมากข้ึน คือ เคยเป็นแผล
ในกระเพาะอาหารมากอน  เคยมีประวัติเลือดออกใน
ทางเดินอาหารมากอน การใช NSAIDs หลายชนิด
รวมกัน การใช NSAIDs ในขนาดสูง อายุมาก เคยมี
ประวัติโรคทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด มีการใชยา
ในกลุม anticoagulant หรือ corticosteroids รวมดวย
และภาวะทุพพลภาพ สำหรับผลขางเคียงท่ีตับท่ีพบไดแก
การทำลายของเซลลตับ (hepatocellular damage) และ
การค่ังของน้ำดี (cholestasis)

สำหรับความเส่ียงของ NSAIDs ชนิดตาง ๆ  ท่ีมี
ตอระบบทางเดินอาหารมีหลายรายงาน ซึ่งมีความ
แตกตางกันไปในแตละรายงาน แตพอสรุปไดวายา
ในกลุม classical NSAIDs  จะพบผลขางเคียงตอระบบ
ทางเดินอาหารมากกวายาในกลุม COX-2 inhibitors10

สวนการประเมิน cost-effectiveness จากการใชยาในกลุม
classical NSAIDs  และ coxibs ในประเทศไทยยงัไมมี
รายงาน    จะมีแตรายงานการศึกษาหลายฉบับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสวิสเซอรแลนด
ซึ่งพอสรุปไดวา cost-effectiveness  (ในแง improve
health และ decrease cost) จากการประเมิน direct
medication ในกลุมท่ีใช coxibs จะใหประโยชนมากกวา
classical เมื ่อมีการใชยาเป็นเวลานาน (มากกวา 6
เดือน)11-20 แตถาพิจารณาปัจจัยอื่นรวมดวยนอกเหนือ
จากผลขางเคียงดานระบบทางเดินอาหาร เชน quality
of life improvements (ซึ่งชวยลด morbidity และ
mortality), indirect cost advantages secondary to fewer
adverse events (เชน lost productivity) ยาในกลุม coxibs
มีแนวโนมวาจะมีคาใชจายดานที่เป็นทั้งตัวเงินและ
ไมใชเงินต่ำกวายาในกลุม classical NSAIDs13

Groups
1. Classical NSAIDs (COX-2IC50 > COX-1IC50)

2. Selective (preferential) COX-2 inhibitor
(COX-2IC50 < COX-1IC50; inh. COX-1 at Rx level)

3. Specific COX-2 inhibitor
(COX-2IC50 << COX-1IC50; uninh. COX-1at
Rx level)
3.1 First generation
3.2 Secondary generation**

Drugs
aspirin, indomethacin, ibuprofen, diclofenac,
naproxen, piroxicam, sulindac, nabumetone
meloxicam, nimesulide, etodolac

celecoxib, rofecoxib*
valdecoxib, parecoxib, etoricoxib, lumiracoxib

หมายเหตุ
* ขณะทีเ่ขียนตนฉบับทางบรษัิท MSD ไดประกาศเกบ็ยา rofecoxib ออกจากทองตลาดดวยเหตุผลดานผลขางเคยีง

ตอหัวใจ8

** ยาในกลุม second generation COXIBs จะมี selectivity ตอ COX-2 มากกวายาในกลุม first generation COXIBs
แตความสำคญัทางคลนิิกยังอยูในระหวางการศกึษาวิจัย 9
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รูปท่ี 3 Roles of prostaglandins in kidney. COX-1 is more likely contributed to vasoaction than COX-2
but COX-2 is more likely contributed to absorbed and reabsorbed functions than COX-1
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รูปท่ี 2 Central of NSAIDs induced gastric injury

2. ผลตอการทำงานท่ีไต
NSAIDs ทำใหเกิดผลขางเคียงตอการทำงาน

ท่ีไตใน 2 ลักษณะใหญคือ ผลตอระบบไหลเวยีนเลือด
ท่ีไต ซ่ึงทำใหเกิดภาวะไตขาดเลือด และระบบการดูดซึม
กลับและ/หรือการขับถายสารที่ไตโดยเฉพาะเกลือแร

ทำใหเกดิภาวะคัง่โซเดยีมหรือบวมนำ้ และนำไปสูการ
เพิ่มความดันเลือด21 (ดูรูปที่ 3) อื่น ๆ ที่อาจพบไดคือ
การทำลายเนื้อไต เชน interstitium nephritis, nephro-
pathy
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ความเส่ียงของ NSAIDs ชนิดตาง ๆ  ท่ีมีตอการ
ทำงานท่ีไตพบไดนอย (รอยละ1-5) โดยจะพบความเส่ียง
มากข้ึน  เม่ือไตเกิดพยาธิสภาพหรือทำงานผิดปกติ เชน
มกีารอกัเสบหรอืภาวะเลอืดไปเลีย้งไตนอยลง อยางไร
ก็ตามในหลายรายงานการศกึษาพบวายาในกลุม coxibs
มีแนวโนมที่จะทำใหเกิดภาวะคั่งโซเดียมหรือบวมน้ำ
มากกวายาในกลุม classical NSAIDs โดยเฉพาะเมือ่ใช
ยาเปน็ระยะเวลานานและใชยาในกลุมทีม่คีวามจำเพาะ
ตอ COX-2 สูง22-25

3. ผลตอระบบไหลเวียนเลือด
ที่สำคัญไดแก เกล็ดเลือดและหัวใจ  ผลตอ

เกล็ดเลือดคือยับยั ้งการจับกลุ มของเกล็ดเลือดจาก
การยับยั้งการสราง thromboxane A2 ซึ่งมีฤทธิ์กระตุน
การจับกลุมของเกล็ดเลือด แตมีเพียง aspirin เทานั้น
ท่ียับย้ังการจับกลุมของเกล็ดเลือดแบบถาวร (irreversible
platelet aggregation inhibition) สวน NSAIDs ชนิดอ่ืน ๆ
ในกลุม classical NSAIDs ยับยัง้การจบักลุมของเกลด็
เลือดแบบชั่วคราว (reversible platelet aggregation
inhibition) ในขณะทีย่าในกลุม coxibs ไมพบการยับย้ัง
การจับกลุมของเกลด็เลือดอยางมีนัยสำคัญทางสถติิ26-29

สำหรบัผลตอหัวใจทีส่ำคญัไดแก ภาวะหวัใจ
ลมเหลว (heart failure) และภาวะอุดตันของหลอดเลือด
(thromboembolic events) โดยกลไกทีเ่กิดจากความผดิ
ปกติในการทำหนาท่ีของไต เซลลเย่ือบุผนังหลอดเลือด
และเกล็ดเลือด (ดูรูปท่ี 4 และ 5) ซ่ึงพบไดนอยในกลุม
classical NSAIDs แตมีแนวโนมวาจะมีความเส่ียงมากข้ึน
เม่ือใชยาในกลุม coxibs เป็นเวลานาน (มากกวา 6 เดือน)
และใชในผูป่วยที่มีพยาธิสภาพของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด22,24,30-33 จะเห็นไดจากการที่บริษัทยา MSD
ยอมสมัครใจที่จะถอนยา rofecoxib ออกจากตลาด
ทั่วโลก เนื่องจากพบอุบัติการณทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือดมากกวาปกติถึง 2 เทาเมื่อใชยาเป็นระยะ
เวลามากกวา  6  เดอืน และยิง่สงูมากขึน้เมือ่ใชยาเปน็
ระยะเวลาถึง 18 เดือน8

4. สรุป
สืบเนื่องจากวิวัฒนาการในการคนพบกลไก

การออกฤทธ์ิของ NSAIDs ซ่ึงนำไปสูการพัฒนายาใหม
โดยเฉพาะในกลุม coxibs รวมกับการพัฒนาระบบ
ติดตามเฝ้าระวังอันตรายจากการใชยา ทำใหเราเริ่ม
เขาใจผลขางเคียงที่เกิดขึ้นและนำมาซึ่งแนวทางใน
การเลือกใชและเฝ้าระวังอันตรายจากการใชยาในกลุม
NSAIDs ไดดีข้ึน (ดูตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลขางเคียงจากการใชยาและ cost effectiveness ระหวาง Classical NSAIDs และ COXIBs

Side effects and cost effectiveness
Side effects
  -   Gastrointestinal irritation
  -   Sodium and water retention

  -   Inhibition of platelet aggregation
Cost effectiveness
- improve health and reduced cost aspect

-  include quality of life and indirect cost advantage

Comparison between Classical NSAIDs and COXIBs

Classical NSAIDs > COXIBs
Classical NSAIDs < COXIBs (especially chronic use more
than 6 months and higher COX-2 selectivity)
Classical NSAIDs > COXIBs

Classical NSAIDs better than COXIBs (< 6 months use)
Classical NSAIDs less than COXIBs (> 6 months use)
Classical NSAIDs less than COXIBs
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รูปท่ี 5 Platelet-endothelium pathophysiological effects of NSAIDs on cardiovascular homeostasis based on
COX selectivity theory

Effective circulating volume

Renal blood flow

NSAIDs

PGE2

PGI2

Vasopressin 
effect

ReninChloride 
absorption

Vasodilation
afferent arteriole

Water 
reabsorption

AldosteroneSodium 
reabsorption

Renal blood flow

Edema
Mean blood pressure

Potassium secretionGlomerular filtration rate

HyperkalaemiaAcute renal failure

Effective circulating volume

Renal blood flow

NSAIDs

PGE2

PGI2

Vasopressin 
effect

ReninChloride 
absorption

Vasodilation
afferent arteriole

Water 
reabsorption

AldosteroneSodium 
reabsorption

Renal blood flow

Edema
Mean blood pressure

Potassium secretionGlomerular filtration rate

HyperkalaemiaAcute renal failure

รูปท่ี 4 Renal pathophysiological effects of NSAIDs on cardiovascular homeostasis
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จากงานวิจัยแบบ Randomized controlled trials
จำนวน 53 รายงาน ท่ีทำการศึกษาในผูป่วยโรคขออักเสบ
รูมาตอยดและโรคขอเสื่อมจำนวน 61,731 คน ทำให
ทราบวายากลุ ม COX - 2 inhibitor  ไมวาจะเป็น
Celecoxib หรือ Meloxicam มีประสิทธิภาพยับยั้งการ
อักเสบไมแตกตางจากยากลุม NSAIDs เชน Naproxen,
Diclofenac, Ibuprofen, Piroxicam, Aspirin เป็นตน  แต
การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา โดยเฉพาะ
ต่อระบบทางเดินอาหารจะต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ p < 0.0011 อยางไรก็ตามยากลุมนี้ไมไดมี
ขอไดเปรียบเหนือกวายากลุม NSAIDs ในการใชกับ
ผูป่วยท่ีมี renal insufficiency2 และยังไมมีรายงานความ
ปลอดภัยตอไตมากกวายากลุม NSAIDs3

การเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบทางเดิน
อาหารจากการใชยากลุม NSAIDs สามารถป้องกันได
ดวยยา Misoprostol4 และยากลุม proton pump inhibitors5

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Francis KL. และคณะ
ซ่ึงศึกษาการกลับเป็นซ้ำ Ulcer bleeding ในผูป่วยท่ีใชยา
Celecoxib เปรยีบเทยีบกบัผูปว่ยทีไ่ดรับยา Diclofenac
รวมกับ Omeprazole พบวาผูป่วยท่ีเขารวมมีท้ังส้ิน 287
ราย อัตราการหยุดยากอน 6 เดือน ท้ัง 2 กลุมใกลเคียง
กันคือ  กลุมแรก (Celecoxib) 13.3% กลุมท่ี 2  (Diclofenac
+ Omeprazole) 11.9% พบเลือดออกในกระเพาะใน
กลุมแรก 7 ราย ในกลุมท่ี 2   9 รายคิดเป็นโอกาสเสีย่ง
ตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะเทากับรอยละ 4.9 ใน
กลุมแรกและรอยละ 6.4 ในกลุมท่ี 2 เม่ือนำมาทดสอบ
ทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกัน  สำหรับประสิทธิผล
ในการบรรเทาปวดพบวา ท้ัง 2 กลุมไมมีความแตกตาง
กัน (lack of efficacy ในกลุมแรกมีคา 2.8% ในกลุมท่ี 2
มีคา 2.1%) และอาการไมพึงประสงคจากการใชยาท้ัง 2
กลุมไมมีความแตกตางเชนกัน6

ดังน้ันยากลุม COX - 2 inhibitor จึงไมไดรับ
การแนะนำใหใชเป็น routine ในผูป่วยโรคขอและ

รูมาติสซั่ม นอกเสียจากผูป่วยมีความเสี่ยงตอการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากการใชยากลุม NSAIDs1

Celecoxib เป็นยากลุม specific COX - 2 inhi-
bitor บรรจุอยูในบัญชียาของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มีปริมาณ
การใชสูงข้ึนทุกปี  คิดเป็นมูลคามากเป็นอันดับหน่ึงของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2545 และ 2546 ดวยมูลคาประมาณ
3 ลานบาทตอปี จากงานวิจัยมากมายดังกลาวขางตนที่
สรุปไดวายา Celecoxib ควรใชกับผูป่วยบางกลุมเทาน้ัน
ทำใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ไดกำหนด
แนวทางการใชยา Celecoxib เพื่อใหเกิดความคุมคา
และเหมาะสมดงัตารางท่ี 1

* **  กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบรีุ
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ผูป่วยท่ีสมควรไดรับยากลุม COX - 2 inhibitor มากกวา
ยากลุม NSAIDs  ไดแก

ผูป่วยท่ีมีประวัติ significant GI complication, GI bleeding,
GI surgery มากอน

หรือ
ผานการใชยากลุม NSAIDs รวมกับ Omeprazole มาแลว
อยางนอย 2 สัปดาห และมีปัจจัยเสี่ยงตอไปนี้อยางนอย 2
ปัจจัย ไดแก

1.อายุ > 60 ปี
2.ใชรวมกับยา systemic steroid
3.ใชรวมกับยา Warfarin
4. มีหลักฐานวาเกิดการ bleeding จากยากลุม NSAIDs

หรือ
ผานการใช NSAIDs มาแลวอยางนอย 2 รายการ ๆ ละ
ไมต่ำกวา 2 สัปดาห   ไมดีข้ึน     COX - 2  = 2 สัปดาห

                                         ดีข้ึน                      ไมดีข้ึน/เทาเดมิ

ใช COX - 2 ตอ          NSAIDs

ตารางท่ี 1 แนวทางการใชย้า Celecoxib โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

,
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หลังจากประกาศใชแนวทางฯ  กลุมงานเภสัชกรรมไดเก็บขอมูลการส่ังใชยา Celecoxib เป็นเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 โดยเก็บขอมูลเฉพาะผูป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
เน่ืองจากเป็นแผนกท่ีใชยาน้ีมากท่ีสุดในโรงพยาบาล  คือรอยละ 92 พบขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ดังน้ี

1. เชิงปริมาณ มีการสั่งใชยา Celecoxib ใหกับผูป่วยจำนวน 373 คน คิดเป็นมูลคา 2,513,820 บาท
ซ่ึงจำแนกไดดังน้ี

1.1สิทธิการรักษาพยาบาลของผูป่วย พบวาผูป่วยที่ใชยา Celecoxib เป็นผูมีสิทธิประเภทชำระเงิน
เองจำนวน 288 คนหรือรอยละ 77.2 คิดเป็นมูลคา 1,933,050 บาท และเป็นผูมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
ยกเวนคาธรรมเนียมจำนวน 85 คนหรือรอยละ 22.8 คิดเป็นมูลคา 580,770 บาท ดังตารางท่ี 2

สิทธิการรักษาพยาบาล จำนวนผูป่วย
จำนวน (คน) ร้อยละ

มูลคายาท่ีใชไป (บาท)

ผูป่วยชำระเงิน
ผูป่วยมีบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนายกเวนคาธรรมเนียม
รวม

288
85

373

77.2
22.8

100.00

1,933,050
580,770

2,513,820

ตารางที่ 2  จำนวนและรอยละของผูป่วยจำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล

1.2ปริมาณการใชจำแนกตามวันจันทรถึงวันศุกร พบวาแพทยสั่งใชยาใหกับผูป่วยในวันจันทรมาก
ท่ีสุดจำนวน 113  คนหรอืรอยละ 30.3 คิดเปน็มลูคา 772,980 บาท รองลงมาคอืวันพฤหัสบด ี วันอังคาร  วันพุธและ
วันศกุรตามลำดบั ดงัตารางที ่3

วัน จำนวนผูป่วยที่ใช้ยา
จำนวน (คน) ร้อยละ

รวมมูลค่ายา (บาท)

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
รวม

113
69
68
84
39

373

30.3
18.5
18.2
22.5
10.5

100.00

772,980
346,560
485,730
722,250
186,300

2,513,820

ตารางท่ี 3 ปริมาณการใชยา Celecoxib จำแนกตามวนัจันทรถึงวันศุกร
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2. เชิงคุณภาพ
2.1การสั่งใชยาตามแนวทางการใชยาของโรงพยาบาล พบวาแพทยแผนกศัลยกรรมกระดูกสั่งจายยา

ใหกับผูป่วยนอกจำนวน 482 คร้ัง โดยสัง่จายยาตามแนวทางการใชยาของโรงพยาบาลจำนวน 242 คร้ังหรือรอยละ
50.2 และสัง่จายยาไมเปน็ไปตามแนวทางการใชยาจำนวน 240 ครัง้หรอืรอยละ 49.8 ดงัตารางที ่4

ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของการสั่งใชยาตามแนวทางการใชยา

การสั่งใช้ยาของแพทย์ จำนวนที่สั่งใช้ยา
จำนวน (คร้ัง) ร้อยละ

ส่ังใช้ยาตามแนวทาง ฯ
ส่ังใช้ไม่ตามแนวทาง ฯ
รวม

242
240
482

50.2
49.8

100.00

2.2ลักษณะเฉพาะของผูป่วยที่ใชยาCelecoxib พบวาแพทยสั่งใชยา Celecoxib กับผูป่วยที่มีประวัติ
significant GI complication , GI bleeding , GI surgery มากอน มากที่สุดจำนวน 159 ครั้งหรือรอยละ 65.7
รองลงมาคอืผูป่วยท่ีผานการใชยากลุม NSAIDs มาแลวอยางนอย 2 รายการ รายการละไมต่ำกวา 2  สัปดาห จำนวน
52 ครัง้ หรือรอยละ 21.5 และผูปว่ยทีผ่านการใชยากลุม NSAIDs รวมกบั Omeprazole มาแลวอยางนอย 2 สปัดาห
และมีปัจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยากลุม NSAIDsอยางนอย 2 ปัจจัย จำนวน 31 ครั้ง
หรือรอยละ 12.8 ดังตารางที ่5

ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ใช้ยาตามแนวทาง ฯ จำนวนครั้งที่แพทย์สั่งใช้ยา Celecoxib
จำนวน (คร้ัง) ร้อยละ

มีประวัติ significant GI complication, GI bleeding,
GI surgery มากอน
ผานการใช NSAIDs + Omeprazole  > 2 สปัดาห
และมปีจัจยัเสีย่ง > 2 ปจัจยั
ผานการใช NSAIDs > 2 รายการ รายการละ
ไมนอยกวา 2 สปัดาห
รวม

159

52

31

242

65.7

21.5

12.8

100.00

ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของลักษณะเฉพาะของผูป่วยที่ใชยาตามแนวทางฯ
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สรุป
Celecoxib เป็นยากลุม specific COX - 2 inhi-

bitor  ท่ีมีประสิทธิภาพการรักษาอาการอักเสบไมแตกตาง
จากยากลุม NSAIDs แตมีมูลคาการใชในโรงพยาบาล
เป็นอันดับหน่ึงในปีงบประมาณทีผ่านมาคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรีจึงกำหนดแนวทางการใชยานี้ขึ้นเพื่อ
ใหเกิดความเหมาะสมคุมคาที่สุด แตจากการประเมิน
โดยเก็บขอมูลเป็นเวลา 12 เดือนหลังประกาศใช
แนวทาง ฯ  พบวามีการสั่งใชยาตามแนวทาง ฯ เพียง
รอยละ 50.2 จึงตองมีการแกไขพัฒนากันตอไป อีก
ประเด็นหนึ่งถามีการสั่งใชยาตามแนวทางดังกลาว
ทุกคร้ังจะสามารถลดมลูคาการใชยา Celecoxib ลงไดถึง
1,316,022 บาทตอปี
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ผิวหนังเป็นอวัยวะของรางกายที่มีขนาดใหญ
ท่ีสุด แบงไดเป็น 3  ช้ัน   ช้ันนอกสุดคือ stratum  corneum
ลึกลงไปคือ epidermis  และ dermis เป็นชั้นในสุด
ผิวหนังมีหนาที่สำคัญหลายอยาง เชนปกป้องอวัยวะ
ตาง ๆ จากสิ่งแวดลอม ควบคุมทั้งอุณหภูมิ ปริมาณ
ของน้ำและความชืน้  รวมท้ังเป็นท่ีเกิดของกระบวนการ
ทางชีวเคมีหลายอยาง เชน  melanin formation, epinephrine
stimulation of the sweat gland  เปน็ตน

เป็นท่ีทราบกันดีวาแสงแดดกอใหเกิดอันตราย
ตอผิวหนังได ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีรังสี
Ultraviolet (UV) เป็นสาเหตุหลักของอันตรายที่จะ
เกิดข้ึน รังสี UV น้ียังแบงตามชวงความยาวคลืน่ (wave-
length) ออกไดเป็นหลายชวง แตละชวงจะกอใหเกิด
อันตรายตอผิวหนงัแตกตางกนั   ดงันี้

1. รังสี UV ท่ีมี wavelength ชวง  200-290  nm.
เรียกวารังสี UVC  มีพลังงานสูงและกอใหเกิดอันตรายได
รายแรงที่สุด  โชคดีที่รังสีชวงนี้ถูกกรองไวดวยชั้น
ของบรรยากาศ (stratospheric ozone layer)  จึงไมสงผาน
ลงมาถึงผิวโลก แตตอมาพบวาสาร Chlorofluorohydro
carbons (CFCs) สามารถทำลายชั ้นบรรยากาศนี ้
จึงนาเปน็หวงวาถายังคงมกีารใชสารนีต้อไปในอนาคต
รังสี UVC อาจผานชั ้นบรรยากาศลงมากอใหเกิด
อันตรายได

2. รังสี UV ท่ีมี wavelength  ชวง 290-320 nm.
เรียกวารังสี UVB รังสีนี ้จะแทรกซึมผาน stratum
corneum  ลงไปถึงชั้น epidermis สามารถทำใหเกิด
อันตรายไดทันที เชนทำใหผิวแสบ รอนแดงหรือผิวไหม
(erythema or sunburn)  ซ่ึงสังเกตไดชัดเจนในคนทีมี่ผิว
ขาว (fair-skinned individuals)
* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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3. รังสี UV  ท่ีมี  wavelength ชวง 320-400 nm.
เรียกวารังสี  UVA รังสีนี้จะแทรกซึมไดลึกที่สุดผาน
stratum corneum และ epidermis ลงไปถึงชั้น dermis
ซึ่งเป็นที่อยูของเซลล์สรางเม็ดสี (melanocytes) จึงไป
กระตุนการสรางเม็ดสี (melanin pigments) ทำใหผิวมีสี
เขมขึ ้น ซึ ่งเป็นกระบวนการป้องกันอันตรายตาม
ธรรมชาติเพื่อมิใหผิวไหม  และการเขาถึงชั้น dermis
จะกอใหเกิด elastosis  ทำใหผิวหนังสูญเสียความยืดหยุน
(loss of structural support and elasticity of the skin)
รวมทั้งทำใหเกิดผิวแกกอนวัยเนื่องจากแสงแดดและ
มะเรง็ผวิหนงั (photoaging และ development of skin
cancers)

ในชีวิตประจำวันคนเรายอมไมอาจหลบเลี่ยง
แสงแดดไดตลอดเวลา   แสงแดดจงึสามารถกอใหเกดิ
อันตรายไดอยางตอเนื่อง (แมวาผิวจะยังไมไหมก็ตาม)
อันตรายท่ีเกิดข้ึนมีไดหลายลักษณะ ต้ังแตแสบ รอน  แดง
ผิวที่แกกอนวัย (premature aging) ริ้วรอย เหี่ยวยน
(wrinkling )  รวมท้ังมีผลตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย
(body's immune system)

การป้องกันอันตรายจากแสงแดดเป็นสิ่งที่
จำเป็น  สวนใหญวิธีแรกที่นึกถึงคือใชผลิตภัณฑเพื่อ
ป้องกันแสงแดด (sunscreen products) การเลือกใช
ผลิตภัณฑกลุ มนี ้ตองพิถีพิถันพอสมควร  เพราะ
ผลิตภัณฑจะมีสวนผสมของสารป้องกันแสงแดด
ประกอบกับการใชแตละครั้งตองใชในปริมาณมาก
พอควร สัมผัสกับผิวหนังในบริเวณกวางและไดรับ
แสงแดดโดยตรงตอเนื ่องกันเป็นเวลานาน (direct
exposure to UV radiation for prolonged periods)
จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายไดเชนกัน  และที่
สำคัญ  ผลิตภัณฑนั้นควรสามารถป้องกันอันตราย
ท้ังจากรังสี UVB และ UVA
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เน่ืองจากผลิตภัณฑป้องกันแสงแดดท่ีวางจำหนาย
สวนใหญจะผสมสารป้องกันเฉพาะรังสี UVB มีเพียง
บางผลิตภัณฑเทาน้ันท่ีผสมสารป้องกันรังสี UVA ดวย
กอนซื้อจึงควรอานฉลากใหละเอียด  เพื่อพิจารณาวา
ผลิตภัณฑนั้นมีสารป้องกันแสงแดดชนิดใด  และจะ
สามารถป้องกันอันตรายจากรังสี UV ชนิดใดไดบาง
ดังรายละเอยีดตอไปนี้

สารป้องกันแสงแดด (Sunscreens) สามารถ
แบงตามกลไกการทำงานเพือ่ปกป้องผิวหนัง ไดเป็น  2
กลุม คือ

1. Physical blockers เป็นสารเคมีกลุ มที ่
สามารถสะทอนหรือกระจาย (reflect or scatter) รังสี UV
ไดแก zinc oxide, titanium dioxide, red petrolatum
สารกลุมน้ีหากมีปริมาณมากพอจะสามารถสะทอนรังสี
จากแสงแดดไดทุกชนิด (all the ultraviolet, visible and
infrared rays)

2. Chemical absorbers เป็นสารเคมีกลุมที่
สามารถดูดซับรังสี Ultraviolet  อาจแบงเป็น 2  กลุมคือ

2.1สารดูดซับรังสี  UVA   (UVA absorbers)
ไดแก

(1) Benzophenone derivatives เชน
oxybenzone, dioxybenzone, sulisobenzone, mexenone,
2-ethylhexyl-2 (4-phenylbenzoyl) benzoate

(2) Dibenzoylmethane derivatives
เชน 1-(4-tert-butylphenyl-3-(4-methoxyphenyl)
propane-1, 3-dione

(3) Antranilate derivatives เชน
menthylanthranilate, homomenthyl-N-acetylanthra-
nilate

2.2สารดูดซับรังสี UVB  (UVB absorbers)
ไดแก

(1) Cinnamate derivatives ไดแก 2-
ethoxy-ethyl-p-methoxycinnamate, octyl-p-methoxy-
cinnamate

(2) p-Amino benzoate (PABA) deriva-
tives ไดแก  PABA, glyceryl PABA, amyldimethyl
PABA,  octyldimethyl PABA

(3) Salicylate  derivatives  ไดแก octyl
salicylate, homomenthyl salicylate, triethanolamine
salicylate, salicylic acid salts, 4-isopropylbenzyl salicylate

(4) Camphor derivatives  เชน N,N,N-
trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinium
methylsulfate

อยางไรก็ตามการใชผลิตภัณฑป้องกันแสงแดด
เพียงอยางเดียว  ยังไมอาจป้องกันอันตรายจากแสงแดด
ไดดีพอ เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว ป้องกันผิวแก
กอนวัยไปจนถงึมะเรง็ผิวหนัง (premature aging,  sun
damage and skin cancer)  ตองใชหลายวิธีประกอบ
กันซ่ึงควรเร่ิมต้ังแตเม่ืออายุยังนอยปฏิบัติใหเป็นประจำ
และสม่ำเสมอ ไดแก

1. หลีกเล่ียงการอยูกลางแจงในชวงท่ีแสงแดด
จดัจา  คอืชวงเวลา 10.00-16.00 น. หากจำเปน็ควรอยู
กลางแจงในชวงเวลาท่ีส้ันท่ีสุดหรืออยูในรมเงา

2. เมื ่ออยูกลางแจงควรสวมหมวกปีกกวาง
สวมเสื้อผาที่ปกคลุมรางกายมิดชิด รวมทั้งสวมแวน
กันแดด (sunglasses)  เพราะขณะนี้พบวารังสี UV
สามารถทำลาย cornea และเป็นสาเหตุหนึ่งของตอ
กระจก (cataracts) ได

3. เมื่ออยูกลางแจงควรใชผลิตภัณฑป้องกัน
แสงแดดทีมี่คา Sun Protection Factor (SPF) อยางนอย
15 ทาผลิตภัณฑในปริมาณที่พอเพียงใหทั ่วผิวกาย
บริเวณท่ีมีโอกาสโดนแสงแดด  และทาซ้ำทุก ๆ   2 ช่ัวโมง
แมในวันท่ีมีเมฆหมอกมดืคร้ึม (cloudy days)   และอยา
ประมาท แสงแดดท่ีสะทอนจากผิวน้ำหรือหิมะก็สามารถ
กอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน

4. ทาผลิตภัณฑป้องกันแสงแดดซ้ำตามความ
จำเป็น หลังจากการวายน้ำ เหงื่อออกมาก ๆ  หรือเมื่อ
ใชผาเช็ดผิวหนัง

5. อยาปลอยใหเด็ก ๆ โดนแสงแดดโดยตรง
เพราะมีขอมูลวาการไดรับแสงแดดมากเกินไปตั้งแต
เด็ก ๆ อาจกอใหเกิดมะเร็งท่ีผิวหนังได (over exposure
early in life may lead to skin cancers later in life)

ขณะน้ีผูคนสวนใหญตระหนักถึงอันตรายของ
รังสี UV จากแสงแดด  แตยังไมคอยใสใจกับการป้องกัน
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หรือหลีกเล่ียงอันตรายเทาท่ีควร   American Academy
of Dermatology (AAD) ไดเผยแพรขอมูลวาปัจจุบัน
ผูบริโภคนิยมใชผลิตภัณฑป้องกันแสงแดด (Sunscreen)
ก็จริงแตยังใชไมถูกวิธี   จึงไมสมประโยชนและไมคุมคา
Seventeen Magazine และ Beiersdorf Inc. รวมกับ  AAD
ทำการศึกษาในกลุมวัยรุนพบวาปัจจุบันวัยรุนนิยมใช
ผลิตภัณฑป้องกันแสงแดดมากขึ้น แตยังพบปัญหา
ไดแก  88% ของวัยรุนใชเวลานานพอควร ( a significant
amount of time) อยูกลางแจง  แตมีเพียง 72% ของวัยรุน
ที่บอกวาใช Sunscreens เพียงบางครั้ง มีเพียง 40%
ของวยัรุนเทานัน้ทีบ่อกวาใช Sunscreens บอย ๆ หรือ
ทุกครั้ง จำนวนวัยรุนหญิงที่ใช Sunscreens มีมากกวา
วัยรุนชาย      30% ของวัยรุนไมใช Sunscreens เพราะเช่ือ
วาจะไมประสบปัญหาผิวไหม (belief that they never
burn)    17% ของวัยรุนบอกวาไมสะดวก (inconvenience)
และ 6% ของวัยรุนบอกวาตองการใหผิวเป็นสีแทน
(desire for a dark tan) น่ันแสดงวาวัยรุนยังมีความเขาใจ
ที่ไมถูกตองเกี่ยวกับอันตรายจากแสงแดดอีกทั้งเป็น
เรื่องยากที่จะใหวัยรุนตระหนักถึงเรื่องนี้ เพราะเป็น
ผลเสียในระยะยาว กวาจะเห็นผลอยางชัดเจนก็ตอง
อายุราว 40 - 50  ปี

ผลิตภัณฑป้องกันอันตรายจากแสงแดดเป็น
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพท่ีมีจำหนายท่ัวโลก  แตละประเทศ
จะมีกฎระเบียบในการกำกับดูแลแตกตางกัน  เชน
ในสหรัฐอเมริกาจัดใหผลิตภัณฑป้องกันแสงแดด
(Sunscreens) เป็นยา (over-the counter drugs) เครื่อง
สำอางใดที ่วางจำหนายและอางสรรพคุณป้องกัน
อันตรายจากแสงแดด (sun-protection claims) ดวย
จะถูกกำกับดวยกฎระเบียบของทั้งยาและเครื่องสำอาง
หากผลิตภัณฑใดมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามขอกำหนด
(monograph) ก็สามารถวางขายใหประชาชนซื้อไปใช
เองโดยไมตองมีใบสั่งแพทย     แตถาไมเป็นไปตาม
monograph ผลิตภัณฑนั ้นจะตองขึ ้นทะเบียนเป็น
ยาใหม  ขณะที่ในสหภาพยุโรปและในประเทศไทย
จะจัดผลิตภัณฑกลุ มนี ้เป็นเครื ่องสำอาง ผูบริโภค
สามารถเลือกซ้ือมาใชไดเองตามความพอใจ

ปกติประเทศไทยอากาศรอนแสงแดดจัดจา
การรณรงคใหหลีกเลี ่ยงแสงแดดคอนขางไดผลดี
แตในบางประเทศมีแสงแดดนอย  อากาศหนาวเย็น
คนผิวขาวพบปัญหาวาผูคนชื่นชอบแสงแดด เพราะ
ผิวสีแทนจะแสดงถงึสุขอนามัยดี ฐานะดี   (ท้ังท่ีจริงแลว
ผิวสีที่เปลี่ยนไป  เป็นการบงบอกถึงสัญญาณอันตราย
ท่ีกำลังเกิดข้ึน)  จึงมักจะละเลยเร่ืองอันตรายจากแสงแดด
และมีความพยายามดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใหผิวมีสีแทน
ขณะนี้จึงมีหลายทางเลือกที่จะชวยใหผิวสีแทนโดย
ไมตองสัมผัสกับแสงแดด น่ันคือ  Indoor  or  Sunless
Tanning วิธีการเพื่อตอบสนองความตองการนี้มีหลาย
รูปแบบ  เชน

1. Tanning Salons เป็นการใชอุปกรณ (indoor
tanning devices)  เชน   tanning beds and sunlamps
ซ่ึงสามารถปลดปลอยรังสีอัลตราไวโอเล็ตออกมากระตุน
การสรางเม็ดสี (melanin pigments)  ไดในทำนองเดียวกับ
รังสีจากแสงแดด ดังนั ้นคำโฆษณาที่วาเป็นรังสีที ่
ปลอดภัย (safe rays) จึงไมอาจเชื่อถือไดเพราะเมื่อ
อุปกรณเหลาน้ันสามารถปลดปลอยรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ซึ่งประกอบดวย UVA และ UVB ไดเชนเดียวกับ
แสงแดด    ก็ยอมกอใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกัน
ต้ังแตทำใหเกิดร้ิวรอยหรือสัญญาณอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงผิว
แกกอนวัย (wrinkling and other signs of premature skin
aging)   มะเร็งผิวหนัง (skin cancer)   ตลอดจนอันตรายตอ
ดวงตาและระบบภูมิคุมกัน (damage to the eyes and
immune system)

2. Tanning Pills  มีสวนประกอบสำคัญคือ
large dose of Canthaxanthine  US FDA  อนุญาตใหใช
Canthaxanthin ผสมอาหารไดในปริมาณเพียงเล็กนอย
เพ่ือแตงสีอาหาร (food color additive) เทาน้ัน การกิน
Canthaxanthin  ครั้งละมาก ๆ สีจะไปสะสมที่บริเวณ
ตาง ๆ ของรางกายโดยเฉพาะที่ผิวหนัง  ทำใหสีผิว
เปลี ่ยนไปเป็นเฉดสีสมจนถึงสีน้ำตาล (orange to
brownish) และกอใหเกิดปัญหาต่อสุขภาพ คือเกิดการ
สะสมของสีเหลืองท่ีเย่ือช้ันในสุดของลูกตา (formation of
yellow deposits on the eye's retina)   ซ่ึงมีช่ือเรียกเฉพาะ
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วา   Canthaxanthin  retinopathy  อีกท้ังมีขอมูลวาอาจเป็น
อันตรายตอตับ  และกอใหเกิดอาการคันอยางรุนแรง
(cause liver injury and a severe itching condition called
urticaria) ขณะนี้ผลิตภัณฑ tanning pill จึงจัดเป็น
ผลิตภัณฑท่ีผิดกฎหมายในสหรฐัอเมริกา

3. Sunless Tanners มีรูปแบบ spray in tanning
booths โฆษณาวาชวยใหผิวมีสีแทนโดยไมตองโดน
แสงแดด ผลิตภัณฑน้ีมีสวนประกอบสำคญัคือสี (color
additive) ชื่อ Dihydroxyacetone (DHA) ซึ่งจะไปทำ
ปฏิกิริยากับเซลล์ผิวหนังช้ันนอกสุด (dead surface cells
in the outermost layer of the skin) ทำใหผิวมีสีคล้ำ
มีขอจำกัดคือใหใชเฉพาะกับผิวกายภายนอกเทานั้น
(externally application) หามสัมผัสกับริมฝีปากหรือ
เย่ือบุออนรวมท้ังบริเวณรอบดวงตา   แตเน่ืองจากวิธีการ
ใชเป็นการสเปรยใหทั่วรางกายจึงตองมีวิธีการป้องกัน
ไมใหผลิตภัณฑสัมผัสกับผิวบริเวณรอบดวงตา  ริมฝีปาก
เยื่อบุออน รวมทั้งตองป้องกันไมใหผลิตภัณฑเขาสู
รางกายดวยการสูดดมหรือกลืนกิน (internal exposure
caused by inhaling or ingesting)  ดวย

ผลิตภัณฑกลุม suntanning preparation  อาจพบ
ไดในอีกหลายรูปแบบ เชน gels, creams, liquids    ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
จากแสงแดด  ในสหรัฐอเมริกาจึงกำหนดใหผลิตภัณฑ
กลุ มนี ้ตองแสดงคำเตือนที ่ฉลากใหชัดเจนดวยวา
ผลิตภัณฑนี้ไมมีสวนผสมของสารป้องกันแสงแดด
จึงไมสามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดดได
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* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของรายงานผู้ป่วยรายนี้เพื่อให้

บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงอาการคล่ืนไส้อาเจียน
อย่างรนุแรงทีเ่กดิจากการใช ้ theophylline ซึง่เปน็ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของยานี้และเป็นอาการที่ทำนายได้
(type A adverse drug reactions) อาการคลืน่ไสอ้าเจยีน
เกิดขึ้นได้บ่อยหลังจากรับประทาน theophylline แต่
กรณีที่รุนแรงถึงขั้นต้องหยุดยานั้นพบได้น้อย

ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 36 ปี น้ำหนัก 65 กิโลกรัม
มาโรงพยาบาลด้วยอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
และคลื่นไส้อาเจียนมากทุกเช้า ผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด
และไดรั้บ theophylline หลังจากทีไ่ดรั้บยาประมาณ 5
เดือน ผู้ป่วยมีอาการคลืน่ไส้อาเจียนอย่างรุนแรงมากทกุ
เชา้ประมาณ 1 สปัดาหก์อ่นมาโรงพยาบาล แพทยค์าด
ว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
theophylline จึงพิจารณาหยดุยา หลังจากหยดุยาแลว้ไม่
เกดิอาการอกี แพทยจ์งึวนิจิฉยัว่าอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน
อย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนี้เกิดจาก theophy-
lline เม่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการใช ้theophy-
lline กบัอาการดงักลา่วดว้ย Naranjo’s algorithm พบวา่
อยู่ในระดบันา่จะใช ่(probable)
-----------------------------------------------------------------------

อาการคล่ืนไส้อาเจียนเป็นอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดจากยาหลายชนิด และมักจะหายไปเม่ือรับประทาน
ยาต่อไปสักระยะหนึ่ง1 แต่ยาบางชนิดอาจทำให้เกิด
อาการรุนแรงมากจนจำเปน็ต้องหยุดยาแม้ว่าจะได้รับใน
ขนาดทีใ่ช้รักษากต็าม2 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากฤทธิท์างเภสชั-
วิทยาของยาเอง เชน่ theophylline3,4

  ⌫
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

theophylline มีฤทธิ์ต่อร่างกายหลายระบบ1-4

รวมท้ังฤทธ์ิต่อระบบประสาทซึง่ยาสามารถกระตุน้ศูนย์
อาเจียนแม้ว่าความเข้มข้นของยาจะอยู่ในระดับที่ใช้
รักษาและฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร โดยยาจะเพิ่ม
การหลัง่ gastric acid และ pepsin สามารถคลาย gastro-
esophageal sphincter ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ได้ง่าย1,3-4 อาการดังกล่าวอาจเป็นอาการนำของการ
เกิดพิษจาก theophylline2 นอกจากนี้อาการอาจไม่ขึ้น
กับระดบัยาในเลอืด รวมท้ังการเกดิอาการทีรุ่นแรงกไ็ม่
จำเปน็ตอ้งมอีาการทีไ่มรุ่นแรงเกดินำขึน้กอ่นเสมอไป5

ดงันัน้หากมอีาการไมพึ่งประสงคเ์หลา่นีไ้ดแ้ก ่คลืน่ไส้
อาเจยีน ปวดทอ้ง วิงเวยีนศรีษะ มนึงง นอนไมห่ลับ ชัก
หัวใจเต้นเร็ว คัน หรือมีอาการทางผิวหนังอ่ืน ๆ  ต้องแจ้ง
แพทย์ทราบเพื่อปรับขนาดยา เนื่องจาก theophylline
เปน็ยาทีม่ ี narrow therapeutic index และผลการรกัษา
รวมท้ังพิษจากยาจะสัมพันธ์กับระดับยาในเลือด อย่างไร
ก็ตาม pharmacokinetics ในแต่ละคนนั้นมีความแตก
ตา่งกนัทัง้ในภาวะตบัปกตแิละผดิปกต ิเพศ อาย ุพฤต-ิ
กรรมทางสังคม โรค ยาที่ใช้ร่วม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
ผู้ป่วยปกติหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ก็ควรติดตามตรวจวัดระดับยา3,6-8

รายงานผู้ป่วยรายน้ีเป็นผู้ป่วยโรคหอบหืด เกิด
อาการคลืน่ไส ้อาเจยีนอย่างรนุแรงหลงัจากไดรั้บ theo-
phylline จนกระทัง่แพทยต้์องหยุดยา เม่ือประเมนิความ
สัมพันธ์ระหว่าง theophylline กับอาการดังกล่าวด้วย
Naranjo’s algorithm แล้วพบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่
(probable)
รายงานผู้ป่วย

ผู้ปว่ยนอก เพศชาย สญัชาตไิทย สถานภาพคู่
อายุ 36 ปี อาชีพค้าขาย น้ำหนัก 65 กิโลกรัม ส่วนสูง
172 เซนตเิมตร ภูมลิำเนาอยูจ่งัหวดัสงขลา
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อาการสำคญั (Chief Complaint : CC) :
4 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการแน่นหน้าอก

หายใจไมอ่อก
ประวัตกิารเจบ็ปว่ยในปจัจบุนั (Present illness : PI) :

1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ
คลืน่ไส ้อาเจยีนมากทกุเชา้
ประวตักิารเจบ็ปว่ยในอดตี (Past History : PH) :

2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคหอบหืด ใช้ยาพ่นมาตลอดได้แก่ Inflammide
inhaler (200 mcg) กดพน่ในลำคอ 2 พ่น วันละ 2 ครัง้
เชา้เยน็, Salbutamol inhaler กดพน่ในลำคอ เวลาหอบ

5 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการหอบแทบ
ทุกคืน ต้องพ่นยาเกือบตลอด ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
asthma และ acute bronchitis จึงได้รับยาเพิ่มอีกหนึ่ง
ชนดิคอื theophylline SR (200) 1x1 หลังอาหารเยน็

4 เดอืนกอ่นมาโรงพยาบาล มีอาการหอบและ
ไอมากตอนเชา้ ยังทำงานไดต้ามปกต ิตรวจร่างกายแลว้
พบว่ามี wheezing แพทย์จึงส่งผู้ป่วยไปพ่นยา salbu-
tamol 1 nebule ทีห้่องฉกุเฉนิ

ประวัตกิารใชย้า (Medication History : MH) :
Inflammide inhaler (200 mcg) กดพ่นในลำคอ

2 พ่น วันละ 2 ครัง้ เชา้เยน็
Salbutamol inhaler กดพน่ในลำคอ เวลาหอบ
Theophylline SR (200) 1x1 หลังอาหารเยน็

ประวัตกิารแพย้า (Drug Allergy) :
ปฏิเสธการแพย้า อาหารและสารเคมี

ประวัตคิรอบครวั (Family History) :
ไมม่บีคุคลในครอบครวัเปน็โรคหอบหดื

ประวัตทิางสงัคม (Social History : SH) :
ไมด่ื่มเหลา้ ไมสู่บบหุร่ี

การตรวจรา่งกาย (Physical Examination : PE) :
Vital sign-BT 37.0 C, BP 120/90, PR 80, RR

36, BW 65.4 Kg.
HEENT-not pale, no jaundice
Heart-normal S1S2, no murmur
Lung-wheezing
Abdomen-soft, not tender, active bowel

sound, no hepatosplenomegaly
Extremities-no edema
GA : a middle-age Thai man, look conscious

การวนิจิฉยั (Diagnosis) : asthma
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยได้รับแต่ละครั้งที่พบแพทย์

เครือ่งหมาย หมายถงึผูป้ว่ยไดรั้บยา
เครือ่งหมาย - หมายถงึผูป้ว่ยไมไ่ดรั้บยา

Salbutamol inhaler 1 puff prn for asthma
Inflammide (200) 2 puff x 2 เช้า เย็น
Theophylline SR (200) 1x1 pc เย็น
Loratadine 1x2 pc เช้า
Triprolidine + pseudoephedrine 1x3 pc
Bromhexine (8) 1x3 pc
Amoxicillin (500) 1x3 pc x 5 วัน
Prednisolone (5) 3x2 pc
Dexamethasone 10 mgIV
Salbutamol nebule 1 nebule stat
Sigatricin 1 tab prn for sore throat

13/02/2546 13/03/2546 22/04/2546 28/05/2546  2/07/2546 23/07/2546ชื่อยา
วันท่ีได้รับยา
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วิจารณ์
1.ความรู้พื้นฐาน

Asthma8-9 เป็นโรคหลอดลมอักเสบ ทำให้หลอดลมไวและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่า
ปกต ิ(hypersensitivity and hyperreactivity) เมือ่ผู้ป่วยไดสั้มผัสสารทีเ่ปน็สาเหต ุหลอดลมจะเกดิการเกรง็ มีอาการ
ไอ หอบ หายใจมเีสยีงหวดี (wheezing) ซึง่อาการจะดขีึน้เองหรอืดขีึน้เมือ่ไดรั้บยาขยายหลอดลม
การวินิจฉัย

1. มปีระวตักิารไอ หอบ หายใจมเีสยีงหวดีทีเ่ปน็ ๆ หาย ๆ (แตเ่สยีงหวดีในปอดอาจเกดิจากสาเหตอ่ืุนได้
ด้วยเชน่ COPD, CHF)

2. ทำ spirometry แลว้พบวา่มหีลอดลมอดุกัน้ ซึง่อาการจะดขีึน้หลงัจากไดรั้บยาขยายหลอดลม
3. หลอดลมไวตอ่ส่ิงกระตุน้มากกวา่คนปกติ
4. มคีวามผนัผวนของ peak expiratory flow (PEF) rate ในชว่งวนัมากกวา่ 20%

ระดับความรุนแรงและการรักษา

การจับหืด
การหอบตอนกลางคืน
เมือ่ไมม่กีารจบัหดื
ความผนัผวนของ PEF
การรักษา

Mild intermittent asthma Mild persistent asthmaระดับความรนุแรง
< 1 ครัง้/สัปดาห์
< 2 ครัง้/เดอืน
ค่า spirometry จะปกติ
< 20%
พ่น beta2 agonist เมือ่จับหืด
หรือกิน theophylline เมือ่จับหืด
หรือกนิ beta2 agonist เมือ่จบัหืด

>1 ครัง้/สปัดาห ์แตไ่มเ่กนิ 1 ครัง้/วัน
> 2 ครัง้/เดอืน
ค่า spirometry จะปกติ
20-30%
พ่น beta2 agonist เมือ่จับหืด
+ พ่น steroid ต่อเนือ่ง
+/- กิน antileukotriene

การจับหืด
การหอบตอนกลางคืน
เมือ่ไมม่กีารจบัหดื
ความผนัผวนของ PEF
การรักษา

Moderate asthma Severe asthmaระดับความรนุแรง
ทุกวัน
> 1 ครัง้/สัปดาห์
ค่า spirometry 60-80% ของคา่ปกติ
> 30%
พ่น beta2 agonist เมือ่จับหืด
+ พ่น steroid ขนาดสงูขึน้ ต่อเนือ่ง
+/- พ่น beta2 agonist ออกฤทธิย์าว
+/- กิน theophylline ออกฤทธิย์าว
+/- กิน antileukotriene

ตลอดเวลา
เกือบทุกคืน
ค่า spirometry < 60% ของคา่ปกติ
> 30%
พ่น beta2 agonist เมือ่จับหืด
+ พ่น steroid ขนาดสงูสดุ ตอ่เนือ่ง
+ พ่น beta2 agonist ออกฤทธิย์าว
+ กิน theophylline ออกฤทธิย์าว
+ กิน steroid

+ หมายถงึ และ
+/- หมายถงึ และ/หรือ
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Theophylline3-8

คุณสมบัติทั่วไป
theophylline เปน็ยากลุม่ xanthine derivatives

ละลายน้ำได้ไม่ดี การละลายน้ำจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การดูดซึมของยารับประทาน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. ถ้าระดบัยาในเลอืด 10-20 mg/L (ซึง่อยูใ่น
ช่วงปกตขิองการรกัษา) จะมฤีทธิเ์ปน็ competitive ade-
nosine receptor antagonist ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของ
ทางเดนิหายใจคลายตวั เกดิ bronchodilation เพิม่ flow
rate และ vital capacity นอกจากนี้ยังทำให้กล้ามเนื้อ
หายใจมีความทนต่อการล้ามากขึ้น แต่ถ้าระดับยาใน
เลือดมากกว่า 40 mg/L (ซ่ึงเป็นระดับท่ีเป็นพิษ) จะยับย้ัง
phosphodiesterase ผลก็คือมี cAMP เพิ่มขึ้น แต่ทำให้
เกดิ bronchodilation เชน่กนั นอกจากนียั้งมฤีทธิยั์บยัง้
การหลัง่ histamine จาก mast cell

2. ทำใหเ้กดิ pulmonary arteriole dilation ลด
pulmonary vascular resistance เพิม่ pulmonary blood
flow

3. ลด threshold of respiratory center ของการ
ตอบสนองตอ่ CO2 ทำใหเ้กดิ cerebral vasoconstriction
ลด cerebral blood flow แตเ่พิม่ปรมิาณ CO2 ในเลอืด
ซึง่จะกระตุน้ศนูยห์ายใจที ่medullary center (จงึนำยานี้
มาใชรั้กษา premature apnea และ COPD)

4. กระตุ้นศูนย์อาเจียนแม้ว่าความเข้มข้นของ
ยาจะอยู่ในระดับที่ใช้รักษา

5. ขนาดยาที่สูงกว่าขนาดที่ใช้รักษาโรคหอบ
หืด ยาจะมผีลในการเพิม่แรงบบีของหวัใจ (inotropics)
เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (chronotropics) และลด
cardiac preload ผลกค็อื cardiac output (CO) เพิม่ขึน้ทัง้
ในคนปกตแิละผู้ป่วย นอกจากนียั้งอาจทำใหเ้กิด tachy-
cardia หรือ arrhythmias

6. ลด right และ left ventricular-end-diastolic
pressure เพ่ิม right และ left ventricular ejection fraction
ในผู้ป่วยที่เป็น COPD

7. ทำใหเ้กดิ afferent และ efferent renal arte-
riolar dilation เพ่ิม glomerular filtration rate (GFR) และ
renal blood flow

8. ยับยัง้ sodium และ chloride reabsorption ที่
proximal tubules จึงมีฤทธ์ิขับปัสสาวะ

9. ขนาดยาที่ใช้รักษาโรคหอบหืด สามารถ
กระตุ้น adrenal medulla ให้หลั่ง catecholamines ลด
catecholamine reuptake ซึ่งสามารถกระตุ้นให้มีการ
หล่ัง insulin และ glucagon นอกจากนีย้ายงัสามารถยบั
ยั้ง prostaglandins (PGs) กระตุ้นการสลายไขมัน เพิ่ม
cortisol clearance และ serum FFA

10. เพิ่ม urine output เพิ่ม salt และ water
excretion ซึง่จะเกดิขึน้ชัว่คราว

11. เพิ่ม gastric acid และ pepsin secretion
คลาย gastroesophageal sphincter

12. ลดการหลั่ง erythropoietin ลด hepatic
blood flow ลดการบบีตวัของมดลกู ลดการอกัเสบ

13. มีฤทธิ์เป็น beta-receptor agonists
อาการไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ
1. อาการดังกล่าวอาจไม่ขึ ้นกับระดับยาใน

เลือดก็ได้ นอกจากนี้การเกิดอาการที่รุนแรงไม่จำเป็น
ต้องมีอาการที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้นก่อนเสมอไป

2. อาการไมพึ่งประสงคท์ีพ่บไดน้อ้ยแม ้theo-
phylline serum level จะนอ้ยกวา่ 20 mg/L ไดแ้ก ่tachy-
cardia, nervousness, restlessness, nausea, vomiting, rash,

Theophylline serum
level (mg/L)

Adverse Drug Reaction

15-25

25-35
> 35

abdominal pain, agitation, diarrhea,
dizziness, GI upset, headache,
insomnia, muscle cramp, nausea,
nervousness, tremor, vomiting
tachycardia, accational PVC
ventricular tachycardia, frequent
PVC, seizure
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insomnia, irritability, seizure, gastric irritation, tremor
3. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้แก่

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง
นอนไมห่ลับ ชัก หัวใจเตน้เรว็ คนั หรือมอีาการทางผวิ
หนงัอืน่ ๆ ตอ้งแจง้แพทยท์ราบเพือ่ปรบัขนาดยา เนือ่ง
จากเป็นยาที่มี narrow therapeutic index และผลการ
รักษารวมทั้งพิษจากยาจะสัมพันธ์กับระดับยาในเลือด
อย่างไรก็ตาม pharmacokinetics ในแต่ละคนนั้นมี
ความแตกต่างกันทั้งในภาวะตับปกติและผิดปกติ เพศ
อาย ุพฤตกิรรมทางสงัคม โรค ยาทีใ่ชร่้วม ดงันัน้ไมว่่า
จะเปน็ผู้ป่วยปกติหรือเกิดอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการ
ใช้ยา กค็วรตรวจวดัระดบัยา
ขนาดที่ใช้

ใชต้ามแพทยส์ัง่ (ขนาดยาในแตล่ะคนจะแตก
ต่างกนั ควรปรบัขนาดยาใหเ้หมาะสม)
2. วิเคราะห์และประเม ินความสัมพันธ์ระหว่าง
theophylline กับอาการคลืน่ไส ้อาเจยีนในผูป่้วยรายนี้

ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลก่อนแพทย์นัดเนื่องจาก
มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน
อย่างรุนแรง ผู้ป่วยได้รับการวนิิจฉัยว่าเปน็โรคหอบหดื
มาประมาณ 2 ปี ได้รับ Inflammide และ Salbutamol
inhaler มาตลอดเพือ่ควบคมุอาการหอบหดื (ดตูารางที่
1 ประกอบ) ยาทัง้ 2 ชนดิไมเ่คยทำใหผู้้ปว่ยมอีาการถงึ
ขนาดทีต่อ้งมาพบแพทยก์อ่นนดั

กมุภาพนัธ ์2546 ความรนุแรงของอาการหอบ
หืดอยู่ในระดับ moderate ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดแทบ
ทกุวนั ตอ้งพน่ยาบอ่ย จงึไดรั้บ theophylline SR (200)
1x1 pc มือ้เยน็

มนีาคม 2546 ยังคงมอีาการหอบหดื หายใจมี
เสียงหวีด ต้องพ่นยาทุกวัน เม่ือทดสอบแลว้พบว่าผู้ป่วย
พ่นยาไม่ถูกวิธี แพทย์จึงส่ัง prednisolone (5) 3x2 pc  เพ่ือ
ลดการอักเสบของหลอดลม

เมษายน 2546 อาการดีข้ึน หายใจไม่มีเสียงหวีด
แพทย์จ ึงหยุดยา prednisolone แต่ย ังคงสั ่งจ ่าย
theophylline

จนกระทั่งกรกฎาคมปีเดียวกัน ผู้ป่วยอาเจียน
มากหลังตื่นนอนทุกเช้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนมาพบ
แพทย์ แพทย์จึงให้หยุดยา theophylline เน่ืองจากคาดวา่
อาการดังกล่าวอาจเกิดจากยานี้ หลังจากหยุดยาแล้ว
อาการดังกล่าวหายไป

เม่ือพิจารณาฤทธิท์างเภสชัวิทยาของ theophy-
lline ที่สามารถกระตุ้นศูนย์อาเจียนและคลาย gastro-
esophageal sphincter แมว่้าระดบัยาจะอยูใ่นระดบัทีใ่ช้
รักษา  พบว่า theophylline น่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุด
เน่ืองจากอาการเกิดข้ึนหลังจากใช้ยาและหายไปเม่ือหยุด
ยาทัง้ ๆ ทียั่งคงใชย้าอืน่อยา่งตอ่เนือ่ง

อาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหนึ่งในหลาย ๆ
อาการที่ผู้ป่วยต้องแจ้งแพทย์ทราบ และแพทย์ควรติด
ตามดูระดับยาในเลือดเพื ่อปรับขนาดยา เนื ่องจาก
อาการดังกล่าวอาจไม่ขึ้นกับระดับยาในเลือด และการ
เกิดอาการที่รุนแรงก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการที่ไม่รุนแรง
เกิดนำขึ้นก่อนเสมอไป ดังนั้นระดับยาในเลือดของ
ผู้ป่วยรายนี้อาจอยู่ในระดับที่ใช้รักษาหรือระดับที่เป็น
พิษก็ได้ เพราะฉะน้ันการหยุดยาจึงเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด
หลังจากหยุดยาแล้วก็ไม่เกิดอาการขึ้นอีก จึงสามารถ
ยืนยันได้ว่าอาการดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจาก theo-
phylline มากที่สุด เมื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
theophylline กับอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่รุนแรงด้วย
Naranjo’s algorithm  พบว่าอยู ่ในระดับน่าจะใช่
(probable)
สรุป

theophylline เป็นยารักษาโรคหอบหืดที่ดี
แต่พบอาการไม่พึงประสงค์ได้บ่อยพอสมควร รวมถึง
อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน ซึง่พบประมาณ 1-10 % อย่างไร
ก็ตามอาการคลื่นไส้อาเจียนที่รุนแรงนั้นพบได้ไม่บ่อย
แต่เป็นอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยจน
กระท่ังบางรายไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ   จากรายงาน
ผู้ป่วยรายนี้พบว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการใช้
theophylline ในขนาดปกติประมาณ 5 เดือน ทั้ง ๆ ที่
ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีข้อห้ามใช้ ไม่มีปัจจัยอื่นที่เป็น
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สาเหต ุนอกจากนีอ้าการยงัหายไปหลงัจากหยดุยา เมือ่
พิจารณาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาแล้ว อาการ
คลืน่ไส ้อาเจยีน อาจไมข่ึน้กบัระดบัยาในเลอืด และไม่
จำเป็นต้องมีอาการที่ไม่รุนแรงเกิดนำขึ้นก่อนอาการที่
รุนแรงเสมอไป ดังนั ้นหากผู ้ป่วยมีอาการดังกล่าว
จะต้องแจ้งแพทย์ทราบ และแพทย์ควรติดตามดูระดับ
ยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยา
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* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Thrombocytopenia หมายถึงภาวะที่รางกาย
มีเกล็ดเลือด (platelets) ต่ำกวาปกติ1 (ภาวะปกติรางกาย
มเีกลด็เลอืด 140,000-440,000 cells/cu.mm.) ซึง่อาจมี
สาเหตุจาก

1.การสรางเกล็ดเลือดไดนอย (Diminished or
absent megakaryocytes in marrow, Diminished platelet
production despite the presence of megakaryocytes in
marrow)

2.มีการทำลายหรือใชเกล็ดเลือดมากขึ ้น
(Removal of antibody-coated platelets โดย mono-
nuclear phagocytes, Thrombin-induced platelets
damage, Removal by acute vascular abnormalities)

3.การดึงเกล็ดเลือดเขาไวภายในมาม ในผูป่วย
โรคตับแข็งท่ีมีมามโต

ลักษณะทางคลินิก2: ผูป่วยจะมาดวยอาการ
และอาการแสดงของเลือดออกงายบริเวณผิวหนัง
และเยื่อบุ ที่พบบอยคือ petechiae, purpura เลือดออก
ตามไรฟัน เลือดกำเดาไหลและประจำเดอืนออกมากกวา
ปกติ ถาเป็นรุนแรงอาจมีเลือดออกทางเดินอาหาร
ปัสสาวะเป็นเลือด และมีเลือดออกในสมองได

ยาอาจเป ็นสาเหตุหนึ ่งท ี ่ทำใหเก ิดภาวะ
thrombocytopenia ไดโดยมีกลไก3 ดังน้ี

1.รบกวนการสรางเกลด็เลือดโดยตรง
2.ทำใหเกิดภูมิตานทานและมีการทำลาย

เกล็ดเลือด นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่น ๆ แตพบนอยเชน
ทำใหเกิดการจับเป็นกลุมของเกล็ดเลือด (agglutination)
ไดแก ยาristocetin, porcin factor 8 และยาที่เหนี่ยว
นำใหเกิดตับอักเสบและทำใหเกิด hypersplenism ตามมา
ไดแก ยาmethyldopa, methotrexate

กรณีที่ยาเป็นสาเหตุของภาวะ thrombocyto-
penia  สวนใหญเกิดจากการรบกวนการสรางเกล็ดเลือด
โดยตรงซึ่งสามารถคาดการณได  ความรุนแรงขึ้นกับ

  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ขนาดยาที่ไดรับ ตัวอยางเชนยาตานมะเร็ง ถึงแมวายา
สวนใหญท่ีเป็นสาเหตุของ thrombocytopenia จะกดการ
ทำงานของไขกระดกู (marrow suppression) ก่อใหเกิด
ความเสียหายตอ hematopoietic stem cell  และทำใหเกิด
pancytopenia ในท่ีสุด แตยาบางตัว เชน alcohol เร่ิมแรก
จะยับย้ังการสราง megakaryocytes และทำใหเกิดภาวะ
thrombocytopenia ตามมา การใชยารวมกัน เช่น
cimetidine และ phenytoin อาจทำใหเกิดภาวะ thrombo-
cytopenia ไดโดยทำให megakaryocytes ในไขกระดกู
ลดลง  จากการทดลองภายนอกรางกาย (in vitro) พบวายา
cimetidine มีผล myelotoxic

การเกิดภาวะ thrombocytopenia จากยาที่มี
การเพ่ิมการทำลายของเกลด็เลือด  สวนใหญอาศัยระบบ
ภูมิคุมกนั (immune mechanism) ซ่ึงมคีวามสำคญัมาก
ในทางคลนิิกเพราะ

1.ยาเปน็จำนวนมากทำใหเกดิภาวะ thrombo-
cytopenia โดยผานระบบภูมิคุมกัน รวมท้ังยาท่ีมีการใช้
กันเป็นประจำไดแก heparin, quinine และ sulfonamides

2.ภาวะ thrombocytopenia ท่ีเกิดข้ึนไมสามารถ
ทำนายลวงหนาได (unpredictable)

3.ทำใหเกิดภาวะแทรกซอน ซึ่งบางครั้งเกิด
เลือดออกที ่จำเป็นตองรักษาแบบชวยชีวิต (life-
threatening bleeding) หรือทำใหเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ท้ังเสนเลือดแดงและเสนเลือดดำไดแกยา heparin

ระหวาง4 พ.ศ.2507-2511 มีรายงานผูป่วย
เสียชีวิตจากภาวะ thrombocytopenia ที่เกิดจากยา
จำนวน 69 ราย จากรายงานทัง้หมด 384 ราย (ท่ีเกิดภาวะ
thrombocytopenia)

ยา Ticlopidine5 เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการ
เกาะกลุมและลดการติดแนนของเกล็ดเลือด  ลดการ
เกิดลิ่มเลือด  อาการไมพึงประสงคจากการใช้ยานี้
ตอระบบเลือด ไดแกภาวะ neutropenia และภาวะ
thrombocytopenia ซ่ึงมีรายงานว่าเกิดข้ึนในช่วง 3 เดือน
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แรกของการรกัษา    เม่ือหยุดยาอาการจะกลบัสูปกติได
ตามเอกสารกำกับยาในขอควรระมัดระวังการใชยา
ไดระบุวา ถาเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 cells/cu.mm.
ควรหยุดยาและติดตามจนกระทั ่งเกล็ดเลือดกลับ
สูภาวะปกติ

กรณีศึกษาที ่จะนำเสนอตอไปนี ้ เป ็นการ
เกิดภาวะ thrombocytopenia ที่มีความสัมพันธกับ
การใชยา ticlopidine ซ่ึงความผดิปกตเิกดิขึน้เมือ่ผูป่วย
ไดรับยา ticlopidine มาประมาณ 1 ปีกวา

ผูป่วยชายไทยคู อายุ 57 ปี ประวัติเจ็บป่วย
ปัจจุบันคือ 1 สัปดาหกอน มีอาการไข ถายเหลว อาเจียน
1 วันกอนมาโรงพยาบาลมีอาการเหนื่อยเพลีย พบผื่น
petechiae ขึ้นบริเวณลำตัวและขา โรงพยาบาลประจำ
จังหวัดจึงสงตัวผูป่วยมาท่ีโรงพยาบาลศูนย

ประวัติการเจ็บป่วย/การไดรับยาในอดีต  ผูป่วย
มีประวัติแขน ขาขางขวาออนแรง  (Rt. hemiparesis)
และความดันโลหิตสูงมาประมาณ 1 ปีกวา ยาที่ไดรับ
เป็นประจำคือ Pentoxifylline (400mg.) 1x3pc.,
Piracetam (400mg.)1x3pc., Simvastatin (20mg.)1x2pc.,
Amlodipine (5mg.) 1x1pc., Ticlopidine (250mg.)1x1pc.,
Vitamin B complex 1x3pc.
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

วันที่ 6 กันยายน 2547 (โรงพยาบาลประจำ
จังหวัด ตามใบสงตัว) CBC: Hct 41%, Hb 13.8%, Plt
32,000 cells/cu.mm., WBC 5,600 PMN 51%, Lym 45%,
Eosinophil 1%

แพทยสั่งหยุดยา ticlopidine เพียงชนิดเดียว
ในวันท่ี 6 กันยายน 2547

วันท่ี 7 กันยายน 2547 (โรงพยาบาลอุดรธานี)
CBC: Hct 41.4%, Hb 14.2 gm%, Plt 57,000 cells/
cu.mm., WBC 11,100 cells/cu.mm. PMN 81%, Lymp
12%, Mono 1%, Atypical Lymph 6 %, Anti-HIV
Negative   แพทยรายงานศูนยติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาเพ่ือรวมประเมนิ

วันที่ 8 กันยายน 2547 Routine Chemistry
BUN 8mg%(8-26), Creatinine 0.9mg% (0.7-1.5), Na+

142 mEq/L (135-155), K- 3.3 mEq/L (3.5-5.5), Cl- 105
mEq/L (97-109), HCO3

2- 26 (23-31), Total Protein 6.7

g% (6-8), Albumin 3.6 g% (3-5), Globulin 3.1 g%(2-3),
SGOT 42 U/L (5-35), SGPT 31 U/L (5-40), Alk.
Phosphatase 72 U/L (39-117), Bilirubin Direct 0.3 mg%
(0.2-0.8), Total 0.6 mg% (0.5-1.5), Cholesterol total 114
mg% (<200), Uric acid 4.0 mg% (2.6-7), LDH total 231
U/L (114-250)

วันท่ี 9 กันยายน 2547 แพทยเฉพาะทางระบบ
เลือดไดทำ Bone Marrow Aspiration

วันท่ี 10 กันยายน 2547  CBC: Hb 13.3 gm%,
Hct 39.3 %, Plt (count) 197,000 cells/cu.mm., WBC
9,200 cells/cu.mm. PMN 63%, Eos 1%, Lymph 30%,
Mono 6%  ผ่ืน petechiae ท่ีขาเหลือนอย แพทยอนุญาต
ใหผูป่วยกลับบาน โดยให้รับประทานยาเดิมยกเวน
ticlopidine และนัดผูป่วยมาพบวันท่ี 23 กันยายน 2547
โดยตรวจเลือด (CBC) กอนพบแพทย

วันที่13 กันยายน 2547 ผล Bone Marrow
Aspiration พบ megakaryocyte  increase 2+  อัตราสวน
myeloid : erythroid  3.37 : 1  Conclusion : thrombocy-
topenia (peripheral destruction)  Suggestion : หยุดยาท่ี
ทำใหเกิด thrombocytopenia

วันท่ี 23 กันยายน 2547 ผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ CBC: Hb 11.5 gm%, Hct 34.6 %, Plt (count)
271,000 cells/cu.mm., WBC 10,700 cells/cu.mm.

thrombocytopenia ท่ีเกิดข้ึนมีความเป็นไปได้ว่า
สัมพันธกับยา ticlopidine ความสัมพันธอยูในระดับ
probable (+7) โดยใช Naranjo's algorithm

เอกสารอ้างอิง
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วิทยา  ศรีดามา บรรณาธิการ. ตำราอายุรศาสตร 3 พิมพครั้งที่ 4
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Theodore E. Warkentin, John G. kelton. The Platelet life cycle
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* กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน  กรุงเทพมหานคร
** กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน  กรุงเทพมหานคร
*** กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน  กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
วัตถุประสงคของรายงานผูป่วยรายนี้เพื่อให

บุคลากรทางการแพทยไดตระหนักถึงความรุนแรงจาก
ภาวะช็อค (anaphylactic shock) ซึ่งเป็นภาวะแพยา
ท่ีรุนแรงท่ีอาจป้องกันได (preventable ADR) ท่ีเกิดข้ึน
จากการใชยา Acetaminophen (Paracetamol) ที่มี
อุบัติการณ์ต่ำและเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การเกิดการแพยาซ้ำ ทราบลักษณะทางคลินิกของ
การเกิดอาการแพยา และทราบวิธีที่ควรปฏิบัติที่จะลด
ความรุนแรงถึงแก่ชีวิตท่ีจะเกดิข้ึนกับผูป่วย

ผูป่วยชายไทย อายุ  15  ปี ถูกทำราย โดยถูกตี
และฟันท่ีตนแขนขวาและเอวซาย  แพทยรับรักษาตวัท่ี
หองฉกุเฉนิและรบัรักษาตอในโรงพยาบาลโดยวนิิจฉยั
วาเป็น open fracture distal humerus และ lateral wound
at right  elbow ผูป่วยใหประวัติแรกรับวาแพยา Parace-
tamol ขณะที่รับรักษาในหอผูป่วยมีความเสี่ยงจากการ
แพยาซ้ำข้ึนโดยผูป่วยปวดแผลและขอยาแกปวดและได
รับยา Paracetamol   หลังรับประทานยาได 15 นาที ผูป่วย
มีอาการคันตามตัว (generalized pruritus) มีผื่นขึ้น
ตามตัวและแขนขาคลายลมพิษ (erythematous maculo-
papular rash,urticaria ) หนังตาบวม (conjunctival edema)
หนาบวมมือบวม (facial and finger angioedema) ใจส่ัน
(arrhythmia ) ความดัน BP = 60/40 mmHg และหมดสติ
แพทยไดรักษาอาการแพโดยใหยา adrenaline, Dexa-
methasone, IV infusion, antihistamine เป็นต้น จนผูป่วย
อาการดีขึ้นและไดสติ     แพทยวินิจฉัยวาผูป่วยแพยา
Paracetamol    จากการประเมินความสัมพันธ์ระหวางการ
ใช Paracetamol กับการเกิด anaphylactic shock ดวย
Naranjo's algorithm พบวาอยู ในระดับใชแนนอน
(certain)

    ⌫   ⌫
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Anaphylactic shock
เป็นอาการทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีรวดเร็ว

แคนาทีโดยเกิดอาการแพไดหลาย ๆ ระบบของรางกาย
เชนระบบทางเดนิหายใจ  เย่ือเมือก  ผิวหนัง  ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท
สวนกลาง เป็นต้น  เน่ืองจากไดรับสารท่ีกอใหเกิดภูมิแพ
ซ่ึงมีผลตอระบบต่าง ๆ  ไดแก ใจส่ัน (arrhythmia)  ความ
ดันโลหิตต่ำ เป็นลม (hypotension) ผื่นคัน (urticaria)
หนาบวม (edema) และหมดสติ อาจเกิดจากปฏิกิริยา
ของสารกอภูมิแพคือ IgE (Type 1 reaction of Gel and
Coombs หรือ IgE mediated reaction)1-3 หรือ Type B
ADR ทำใหเกิดการหล่ังของสารท่ีกอใหเกิดการแพ เชน
histamine และ mediator ตาง ๆ จาก mast cell   การหล่ัง
ของ histamine  ทำใหหลอดเลือดคลายตัว (vasodilate)
และหลอดลมตีบ (bronchospasm)

สารกอใหเกิดภูมิแพเหลาน้ีไดแกถ่ัวตาง ๆ   เช่น
ถ่ัวลิสง  ผลไม   ยา (เช่น  Penicillin,  contrast  media,
NSAIDs เป็นต้น) ยาง (natural rubber) เหล็กไนผึ้ง
เป็นต้น โดยการรักษาควรรีบนำผูป่วยสงโรงพยาบาล
ทันทีและใหยา adrenaline 1:100 ขนาด 0.3cc  และ
corticosteroid  ขนาดสูง ๆ ทันที อาจตองมีการให
อ็อกซิเจนใสทอหายใจหรือให IV infusion หรือยา anti-
histamine เพ่ือชวยแกไขอาการแพท่ีระบบตาง ๆ  เชน
ผิวหนัง หลอดเลือด ระบบการหายใจ เป็นต้น2

Preventable ADR3  เป็นอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาที่อาจป้องกันได  มีรายละเอียดในตาราง
ซึ่งถาผูป่วยที่ไดรับยาแลวเกิดอาการแพและเขาตาม
criteria 1 ใน 8 ขอน้ีจะถือวาเปน็อาการไมพึงประสงค
ที่ป้องกันได เชนในผูป่วยรายนี้ตรงกับ criteria ขอ 4
คือมีประวติัแพยาแตไดรับยาซำ้
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รายงานผูป่วย
ผูป่วยชายไทยอายุ  15 ปี ภูมิลำเนาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร
อาการสำคัญ (chief compliant)

ถูกทำรายรางกาย มีแผลถูกฟันท่ีหลัง แขนขวา
และสะโพกซาย  ถูกตีท่ีทายทอยและไหลซาย ไมสลบ
ไมเจ็บท่ีอ่ืน ไมปวดทอง ไมแนนหนาอก รูสึกตัวดีตลอด
ประวัติเจ็บป่วยในปัจจุบัน (present illness)

มีแผลตัดขนาดยาว 10 cm ท่ีแขนขวาและมีแผล
ฉีกขาดและขอศอกขวาหกั
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (past history)
               ไมมี
ประวัติการใชยา (medical history)

ไมเจ็บป่วยแข็งแรงดี
ประวัติการแพยา (drug allergy)

Paracetamol
ตรวจรางกายแรกรับ (physical examination)

BP=134/72mmHg, PR=100 /min , RR=22/min
ระบบรางกายท่ัวไป ปกติ
บทนำ

ยา Paracetamol เป็นยาแกปวดลดไขที่นิยม
ใชกันอยางแพรหลายท่ัวโลก  การเกิดอาการแพยาแบบ
anaphylactic shock เกี่ยวของกับ immune  response
และมี mediator คือ IgE เขามาเกี่ยวของดวย มีอาการ
ทางคลินิกคือ ผื ่นคัน หนาบวม หลอดลมตีบและ
ช็อคหมดสติ มีอุบัติการณ์นอยกวารอยละ 14 แตสามารถ
ทำใหผู ป่วยถึงกับเสียชีวิตได และมีรายงานใน
ตางประเทศอยูบาง5-6 สวนใหญบุคลากรทางการแพทย
มักจะคุนเคยกับการเกิดพิษของยา Paracetamol จาก
การใชยาเกินขนาด (overdose) และเกิดพิษตอตับ
มากกวาซึ่งเป็นผลขางเคียงของยา (side effect) แบบ
Type A reaction4

การทดสอบการแพยา Paracetamol อาจทำได
โดย skin prick tests และ intradermal test  อย่างไรก็ตาม
มีรายงานในตางประเทศวาผูป่วยท่ีไดผลลบจาก skin test
ของ Acetaminophen แต่มีผลการวิจัยบางรายงานชี้วา
เมื่อใหยารับประทานกลับไดผลบวก  ยา Paracetamol
จึงมีผลตอการเหนีย่วนำใหเกิดการแพได5,7

Preventability
Code Criterion

1

2

3

4

5

6

7

8

Drugs involved were not appropriate for
the patient's clinical condition.
ยาที่ใหกับผูป่วยไมเหมาะสมกับอาการ
ทางคลินิกของผูป่วย
Dose, route, or frequency of adminis-
tration was not appropriate for the
patient's age, weight or disease.
ขนาดยา.วิถีท่ีใหยา.ความถ่ีของการใหยา
ไมเหมาะสมกับอายุน้ำหนักหรือโรคของ
ผูป่วย
Required therapeutic drug monitoring or
other necessary laboratory test were not
performed or not frequently enough.
ไมไดมีการตรวจ ไมไดตรวจสอบคาของ
ยาในหองปฏิบัติการ (drug monitoring)
หรือตรวจแตไมเหมาะสมเพยีงพอ
Patient has a history of allergy or previous
reaction to the drug.
ผูป่วยมีประวัติแพยาหรือใชยาไมไดมากอน
A known drug interaction was the
suspected cause of the reaction.
เกิด drug interaction ระหวางยาท่ีใหกับ
ยาอ่ืน ๆ
A serum drug concentration above the
therapeutic range  was documented.
ความเขมขนของระดับยาในเลือดสูงกวา
ระดับท่ีใชรักษาโรค
Noncompliance was associated with the
reaction (for out-patient only).
การไมรวมมือในการใชยาของผูป่วย
ทำใหเกิดอาการไมพึงประสงคข้ึน
(สำหรับผูป่วยนอกเทาน้ัน)
A medical error was associated with the
reaction.
อาการไมพึงประสงคน้ันเกิดจากการไดรับ
ยาไมถูกตอง
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กรณีศึกษา (Case report)
ผูป่วยรายนี้หลังจากไดรับยา  Paracetamol

เพ่ือบรรเทาอาการปวดแผลประมาณ 15นาทีตอมาผูป่วย
มีอาการ anaphylactic shock   เกิดผ่ืนแดงคันข้ึนตามตัว
(erythematous maculopapular rash, urticaria) ทั่วตัว
หนาบวม ตาบวม มือบวม (angioedema) และหมดสติ
BP 60/40 mmHg  (เนื่องจากผูป่วยใหประวัติแพยา
แตไดรับยาโดยบังเอิญ)  หลังจากน้ันแพทยไดชวยเหลือ
โดยใหยา Dexamethasone 4 mg และ Chlorpheniramine
1 amp V stat   1  ช่ัวโมงหลังจากน้ันผูป่วยมี BP เพ่ิมข้ึน
เป็น 80/50 mmHg ผูป่วยถูกยายไปห้อง ICU แพทยไดให
NSS  IV infusion 1,000 CC, Adrenaline 1:100 ขนาด
0.3 cc ผูป่วยไดสติและ BP เพ่ิมข้ึนเป็น  100/80 mmHg

การประเมินความสัมพันธของการเกิด anaphy-
lactic shock กับยา Paracetamol จากประวัติการแพยา
นี้ของผูป่วยโดยใช  Naranjo's algorithm พบวาอยู่ใน
ระดับใช่แนนอน (certain)
วิจารณผล

ปัญหาการแพยาซ้ำของผูป่วยรายนี้เกิดจาก
ความผิดพลาดในการส่ือสารของบุคลากรทางการแพทย
โดยอาจจะไมเช ื ่อว าผ ู ป ่วยแพยาจริงตามคำบอก
หรือคิดวาเป็นยาสามัญประจำบานท่ีใชกันอยูแพรหลาย
จึงไมนาจะแพ ซ่ึงพบไดบอยคร้ังในการปฏบัิติงานของ
เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย    สวนตัวผูป่วยเอง
ก็อาจจะหลงลืมวาเคยแพยานี้และไมไดถามชื่อยาแก
ปวดกอนการรับประทาน

ผลกระทบจากการที่ผูป่วยแพยา ทำใหผูป่วย
ตองนอนในโรงพยาบาลนานขึน้   เสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้น เสียเวลา เสียสุขภาพจิต ทำให
คุณภาพชวิีตลดลง บุคลากรทางการแพทยต้องเสยีเวลา
ในการดูแลผูป่วยมากข้ึน  ผูป่วยตองนอนพักนานข้ึนอีก
4  วัน เสียคาใชจายในการรกัษาอาการแพยา และคาใช
จายอื ่น ๆ เพิ ่มขึ ้นจากการรักษาตามปกติถึงเกือบ
หม่ืนบาท ซ่ึงคนไขใช้สิทธิ 30 บาท จึงทำใหโรงพยาบาล
ตองแบกรับคาใชจายในสวนน้ีเพ่ิมมากข้ึน9

แนวทางการแกไขปญัหาดงักลา่ว อาจกระทำ
ได้โดย

1.ควรสอบถามประวัติการแพยาของผูป่วย
อยางละเอียด กอนจายยาใด ๆ ใหกับผูป่วย

2.มีระบบเตือนถึงการแพยาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประกันคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA คือไมควรเกิดการแพยาซ้ำในโรงพยาบาล
โดยใชระบบ IT เขามาชวย เช่น ระบุชื่อยาที่ผูป่วยแพ
ในเวชระเบยีนทุกคร้ังท่ีออกใบส่ังยา

3. ใหความรูแกบุคลากรทางการแพทยใหเห็นถึง
ความรุนแรงของการแพยาและผลกระทบตอคุณภาพบริการ
ของโรงพยาบาล และระมัดระวังการส่ังใชยาในผูป่วย

4. ใหความรูแกผูป่วยใหเขาใจถงึความรุนแรง
และป้องกันการแพยาซ้ำ โดยจดจำช่ือยาท่ีแพ้ การออก
บัตรแพยาโดยเภสชักร และการสอบถามถึงชื่อยาที่แพ
ทุกครั้งกอนการรับประทานยา โดยผูป่วยไมควรซ้ือยา
มารับประทานเอง

5. มีการประเมินการแพยาโดยเภสัชกรรวมกับ
แพทยซ่ึงกระทำอยางรอบคอบถกูตองเช่ือถือได
สรุป

บุคลากรทางการแพทยควรระมัดระวังความ
เป็นไปไดในการเกดิ anaphylactic shock จากยา Aceta-
minophen (Paracetamol) ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบาน
ที่ใชกันทั่วไป  แต่อาจทำใหผูป่วยถึงกับเสียชีวิตได
การป้องกันและใสใจไมละเลยตอประวัติการใชยาของ
ผูปว่ยยอมดกีวาการแกไข

เอกสารอ้างอิง
นารัติ เกษตรทัต การติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา คูมือการติดตาม
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา   ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา กระทรวงสาธารณสขุ กรุงเทพฯ
Edwards IR, Aronson JK:Adverse drug reaction:definition, diagnosis
and management.Lancet 2000;356:1255-1259
Almut G.Wintersterstein,Randy C,et al.Identifying Clinically Signifi-
cant Preventable Adverse Drug Events Through a Hospital's Data-
base of Adverse drug reaction Reports.Am J Health-Syst Pharm
2002;59(18):1749-2002
Charles F. Lacy CF ,Lora L Amstrong, Morton P.Goldman,  et al.Drug
Information Handbook.Twelveth edition. Hudson, Ohio:Lexi-Comp,
26-28
Van diem L, Grillat JP :Anaphylactic  shock induced by paracetamol.
Eur J Clin Pharmacol 1990;38:389-390
Galindo PA, Borja J, Mur P, et al : Anaphylaxis to paracetamol .Allergol
Immunopathol 1998 ;26:199-200
Kumar RK,ByardI:Paracetamol a cause of anaphylaxis.Hosp Med J
2000 ; 76:501-502
Pirmohamed, Munir, Breckenridge, Alasdir M, et al. Fortnightly re-
view: Adverse drug reactions.BMJ;volume 316(7140) April 25,
1998:1295-1298

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

drug 7-4.pmd 7/12/2547, 20:4825





            
  ⌧

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

หญิงไทยคู่ อายุ 35 ปี มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด
1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาลและเขา้รักษาในโรงพยาบาล
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2547

26 กันยายน 2547 แพทย์ตรวจ IVP พบการอุด
ตันของท่อไตด้านขวา (right ureteric obstruction) และ
พบก้อนเลือดอุดตันในกระเพาะปสัสาวะจำนวนมาก

จากการซักประวัติ ผู้ป่วยมีสุขภาพดีมาตลอด
ไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ แต่ก่อนหน้าน้ีประมาณ 2 เดือน
เคยได้รับการตรวจมวลกระดกูด้วยเคร่ือง (วิธีวาง ฝ่าเท้า
บนเคร่ือง) และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน
จึงพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา แพทย์ให้การรักษาด้วยยา
Alendronate 1 เม็ดต่อสัปดาห์ร่วมกับ Calcium supple-
ment ผู ้ป่วยวิตกกังวลเรื ่องโรคกระดูกพรุนมาก
จึงรับประทานอาหารทีมี่แคลเซยีมสูง ได้แก่ปลาตัวเล็ก
ตัวน้อย

หลังจากไดรั้บยา Alendronate มา 2 เดือน (รับ-
ประทานยา 9 เม็ด) เกิดปัสสาวะเปน็เลือด และปวดท้อง
น้อยด้านขวามากจนตอ้งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แพทย์ได้ดำเนินการรักษาผู้ป่วย และหาสาเหตุ
ของอาการดงักล่าวต่อ โดยการปฏิบัติดังน้ี

วันท่ี 7 ตุลาคม 2547 CT-kidneys: ผลการตรวจ
พบว่า ไตด้านขวามีการทำงานผิดปกติ พบ multiple
calcifications ใน renal pelvis และส่วนบนของท่อไต
(upper ureter) พบการขยายตวัของ right pelvocalyces
และ upper ureter พบ transitional cell carcinoma of right
pelvocalyces และ upper ureter สว่นไตดา้นซา้ยมกีาร
ทำงานปกติ แต่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากการ compen-
satory hypertophy และพบ cyst ขนาดเล็ก (1 cm)
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ทางด้านล่างของไตด้านซ้าย แต่ตรวจไม่พบ ascites
หรือ lymphadenopathy

วันท่ี 11 ตุลาคม 2547 แพทย์ส่งผู้ป่วยทำ MRI
ผลปรากฏวา่

-Two right upper pole renal cortical cysts and
a right middle pole renal cortical cyst.

- Evidence of marked right obstructive
uropathy.

- A left lower pole renal cortical cyst.
- Other unremarkable.
แพทย์ยังไม่ระบุสาเหตุที่แน่ชัดในอาการของ

ผู้ป่วยรายน้ี   เพราะยังไม่พบสาเหตุท่ีน่าจะเป็นไปได้ และ
cyst ที่พบจากการทำ MRI อาจเกิดขึ้นภายหลังก็ได้
อย่างไรก็ตามแพทย์ได้ส่ังหยุดยา Alendronate ต้ังแต่วันท่ี
ผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและสั่งห้ามผู้ป่วย
กลับไปใช้ยา Alendronate อีก เพราะยังไม่พบสาเหตุอ่ืน
ทีท่ำใหเ้กดิอาการดงักลา่ว

ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
25 วัน การรักษากระทำโดยการให้เลือด และให้ยา
Transamine เพ่ือลดภาวะเลือดออก จนกระท่ังภาวะเลือด
ออกทุเลาลง ( ปัสสาวะมสีีจางลง) แพทย์จึงอนุญาตให้
ผู้ป่วยกลับบ้านได้

การประเมนิความสมัพันธ์ของยากบัอาการไม่
พึงประสงค์ดังกล่าวอยู่ในระดับ Possible (4 คะแนน)
ทั้งนี้จากการสืบค้นยังไม่เคยมีรายงานการเกิดภาวะ
ไตอักเสบ เลือดออกท่ีไต หรืออาการปัสสาวะเป็นเลือด
ในผู้ที ่ใช้ยา Alendronate รายงานนี้จึงเป็น signal
ในการติดตามการใชย้า Alendronate อย่างใกล้ชิดต่อไป
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1.Vioxx® withdrawal by Merck & Co (30 กันยายน
2547)

บริษัท Merck & Co ประกาศเรียกคืนยา  Vioxx®
(rofecoxib) ซ่ึงเป็นยาตานการอักเสบท่ีเป็น non-steroidal
anti-inflammatory drug (NSAID) ทีช่วยบรรเทาอาการ
โรคขออักเสบ (osteoarthritis) และอาการปวดตาง ๆ
เน่ืองจากผลการศึกษาในคนไขที่เป็น recurrent colon
polyps ที่ใชยานี้เป็นเวลานาน    พบวาสามารถเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคของ
หลอดเลือดหัวใจ (serious cardio- vascular events) ไดแก
heart attack และ stroke มากกวากลุมควบคมุ

ในการน้ีบริษัท MSD (Thailand) Ltd. ผูนำเขายา
ดังกลาวในประเทศไทยไดมีหนังสือช้ีแจงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
และขอยกเลกิทะเบยีนยา Vioxx® ทัง้หมดแลว  ในสวน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดดำเนินการ
แจงขอใหบรษิทัเรยีกเกบ็ยา Vioxx® ทกุรุนทกุทะเบยีน
คืนจากทองตลาดภายในระยะเวลาสามสบิวัน  นับต้ังแต
วันที่ 5 ตุลาคม 2547 นอกจากนี้ ยังไดจัดทำสรุปขาว
เผยแพรทาง website FDA และทำจดหมายขาวแจง
เผยแพรประชาสมัพนัธใหผูบรโิภคทราบดวย
Ref :1.http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01122.html

2.http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warnings/2004/2004_50.htm

3.http://www.tga.gov.au/recalls/2004/vioxx.htm
4.http://www.tga.gov.au/media/2004/040930_

vioxx.htm
2. Important new safety information concerning the
antiepileptic, Lamictal® (lamotrigine) (27 กันยายน 2547)

บริษัท GlaxoSmithKline แจงเวียนบุคลากร
ทางการแพทยถึงขอมูลความปลอดภยัของยา Lamictal®

(lamotrigine) ซึ่งเป็น antiepileptic เนื่องจากผลการ
ศึกษาพบวาการใชยาน้ีรวมกับฮอรโมนคุมกำเนิดอาจจะ
ลดระดับยา lamotrigine ในซีรั ่มและอาจทำใหเกิด
อาการ seizure, menstrual bleeding disorder และ
unexpected pregnancies ได

อน่ึงเร่ืองยา Lamictal®  น้ีบริษัท GlaxoSmithKline
ประเทศไทยไดเคยมหีนงัสอืลงวนัที ่16 สงิหาคม 2547
แจงเพ่ือทราบวาจะมีการดำเนินการปรับปรุงเอกสารกำกับยา
โดยเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวางกันของยา
ดงักลาว และจะจดัสงจดหมาย "Dear doctor" ถึงแพทย
ในโรงพยาบาลตาง ๆ เพื ่อเป็นขอมูลประกอบการ
พิจารณาสั่งจายยาดังกลาวรวมกัน
Ref :1.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
lamictal_hpc_e.html

2. letter from GlaxoSmithKline
3. Crestor® (rosuvastatin) associated with rhab-
domyolysis and kidney failure (สงิหาคม 2547)

มรีายงานขาวการเรยีกรองของ Public Citizen
ให US FDA เพิกถอนยา rosuvastatin ออกจากทองตลาด
เน่ืองจากพบรายงานการเกดิ rhabdomyolysis และ renal
failure ในคนไข 11 ราย ตั้งแตมีการใชยาในสหรัฐ-
อเมรกิา โดยใน 11 รายนีพ้บการเกดิภาวะ renal insuf-
ficiency และพบมีการใชยาในขนาดคอนขางต่ำคือ
10mg แลวเกิด rhabdomyolysis ขณะนี้ US FDA อยู
ระหวางการประเมินความปลอดภัยของยา โดยยัง
ไมไดเพิกถอนยาดังกลาว รวมทั้งยังไมมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงเอกสารกำกับยาที่ใชอยู แตไดมีการย้ำ
เตือนใหแพทยระมัดระวังการใชยาตามขอเสนอแนะ
และคำเตือนในเอกสารกำกับยาท้ังในเร่ืองขนาดการใชยา
และความเสี่ยงของอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น
สวนในประเทศไทยน้ันมีแนวโนมวาจะดำเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงเอกสารกำกับยาเกี่ยวกับขนาดการใชยา* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ยา rosuvastatin ขึ ้นทะเบียนตำรับยาใน
ประเทศไทย 3 ตำรับ ไดแก Crestor® 10 mg, 20 mg
และ 40 mg โดยไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ
2547 เป็นยาใหมแบบมีเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะสถาน-
พยาบาลเทานั้น  ในเอกสารกำกับยาที่ขึ้นทะเบียนไว
ระบุการเกดิภาวะ myopathy/rhabdomyolysis เม่ือผูป่วย
ไดรับยาในขนาด 40 mg ขึน้ไป รวมทัง้การใชในผูปว่ย
สงูอาย ุ(>65 ปขีึน้ไป)

ขอมูลรายงานอาการไมพึงประสงคจากการ
ติดตามความปลอดภัยในการใชยาของประเทศไทย
ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2547 พบการเกิด
อาการไมพึงประสงคฯ จำนวน 1 ราย โดยอาการทีพ่บ
ไดแก คลืน่ไส ปวดเมือ่ย raising muscle enzymes
Ref: 1.http://www.citizen.org/publications/release.
cfm?ID=7317

2. http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/crestor.htm
3.http://www.anattorneyforyou.com/legal/st_topics

351.htm
4. Health Canada advises of potential adverse effects
of SSRIs and other anti-depressants on new borns (9
สงิหาคม 2547)

Health Canada ประกาศเตือนประชาชนให
ระมัดระวังการใชยาตานโรคซึมเศรากลุม SSRIs และ
กลุมใหม ๆ ในหญงิมคีรรภชวงไตรมาสที ่ 3 เนือ่งจาก
พบความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้กบัทารกแรกเกดิ เชน หายใจ
ผิดปกต ิชัก muscle rigidity, jitteriness เปน็ตน
Ref :http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warnings/2004/2004_44.htm
5. Caffeine Interferes with Diabetes Control (26
กรกฎาคม 2547)

นักวิจัยจาก Duke University Medical Center,
สหรัฐอเมริกา คนพบวาการรับประทานกาแฟสามารถ
เพิม่ระดบั glucose และ insulin ในคนไขโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ไดซ่ึงทำใหระยะเวลาในการควบคมุระดับของ
สารทั้งสองนี้ยาวนานกวาคนที่ไมไดรับประทานกาแฟ
โดยผลการทดลองพบวาหลังจากรับประทานอาหาร
คนที่รับประทานกาแฟรวมดวยนั้นจะมีระดับ glucose
เพิม่ขึน้ 21% และ insulin เพิม่ขึน้ 48 %

Ref :http://www.reuters.com/printerFriendlyPopup.
jhtml? type=healthNews&storyID=5772013
6. Health Canada warns Canadians not to use the
products containing Aristolochic Acid (26 กรกฎาคม
2547)

Health Canada ประกาศเตือนผูบริโภคไมให
รับประทานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีสวนประกอบของสาร
aristolochic acid เนื่องจากทำใหเกิดโรคมะเร็งและ
ไตวายได  แมวาจะยงัไมมีรายงานอาการไมพึงประสงค
จากการใชผลิตภณัฑดงักลาวในประเทศแคนาดากต็าม
Ref : http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warnings/2004/2004_43.htm
7. Study: Long painkiller use may harm kidney (26
กรกฎาคม 2547)

ผลการวิจัยลาสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวายา acetaminophen ซึ่งเป็นยาลดไขบรรเทาปวด
ทีน่ยิมในปจัจบุนั หากใชเปน็ระยะเวลานาน ๆ  อาจทำ
ใหประส ิทธ ิภาพในการทำงานของไตในคนไข 
บางรายลดลงได จากการทดลองเปน็เวลามากกวา 11 ปี
ในผูหญิง 1,700 คนท่ีใชยาน้ี   พบวามีจำนวน 1 ใน 10 ของ
ผูทดลองทั้งหมดที่ประสิทธิภาพในการทำงานของไต
ลดลงถงึ 30 % นอกจากนีจ้ากการศกึษาทีเ่คยตพิีมพใน
วารสาร The Archives of Internal Medicine พบวา
ผู หญิงที่เคยรับประทานยานี้ตลอดชีวิตเป็นจำนวน
ระหวาง 1,500 เม็ดถึง 9,000 เม็ด มีการดอยประสิทธิภาพ
ของไตเพ่ิมข้ึน 64 % สวนผูหญิงท่ีรับประทานยาจำนวน
มากกวา 9,000 เม็ดจะมีความเสี่ยงเพิ่มอีกเป็น 2 เทา
(ประมาณ 120 %)
Ref :http://www.cnn.com/2004/HEALTH/07/26/
painkiller.reut/index.html
8.Health Canada is advising Canadians that
antidepressant Trazodone®  may interact with
certain medications (8 กรกฎาคม 2547)

Health Canada ประกาศเตือนผูบริโภคใหระมัด
ระวังการใชยาตานโรคซึมเศรา Trazodone® รวมกับ
ยาตาง ๆ  ดังตอไปน้ีคือ ketoconazole, ritonavir, indinavir
และ carbamazepine โดยอาจทำใหเกิดอาการไมพึง
ประสงคเชน คลื่นไส ความดันโลหิตต่ำ สูญเสียความ
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รูสึกตัวชั่วคราว และลดประสิทธิผลทางการรักษาของ
ยา Trazodone® ลง
Ref :http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/
warnings/2004/2004_38.htm
9. Arava® (leflunomide) and interstitial lung disease
(21 มิถนุายน 2547)

Health Canada มีหนังสือแจงเวียนบุคลากร
ทางการแพทยถึงการเปลี่ยนแปลงขอความบนเอกสาร
กำกับยา ในสวนของขอควรระวังและอาการไมพึง
ประสงคของยา Arava® (leflunomide) ซ่ึงใชรักษาคนไข
โรคขออักเสบ (Rheumatoid arthritis) เนื่องจากพบ
รายงานของ Interstitial Lung Disease (ILD) ทีพ่บนอย
(rare case) แตอาจเปน็สาเหตใุหเสยีชีวิตได
Ref :1.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
arava_hpc_e.html

2.http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/
arava_pa_e.html
10.Study links vaccine ingredient to autism in mice
(9 มิถนุายน 2547)

ผลการวิจัยของนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีท่ำในหนทูดลองพบวา สารปรอททีเ่ปน็ preservative

ในวคัซนีนัน้อาจมคีวามสมัพันธกับการเกดิโรค autism
ในเด็กได  อยางไรก็ตามยังไมสามารถสรุปความสัมพันธ์
ดังกลาวไดอยางชัดเจน  เนื ่องจากมีขอโตแยงจาก
ผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาวิจัยในอนาคต
ตอไป
Ref :http://www.reuters.com/printerFriendlyPopup.
jhtml? type=healthNews&storyID=5386673
11.Domperidone : warnings issued about unapproved
use (7 มิถนุายน 2547)

US FDA ประกาศเตือนบุคลากรสาธารณสุข
และหญิงใหนมบุตรไมใหใชยา domperidone ในการ
เพิ่มการผลิตน้ำนม (lactation) ซึ่งไมไดรับอนุมัติใหมี
ขอบงใชดังกลาว  เนื่องจากมีผูใชยาในลักษณะเชนนี้
เพิ ่มขึ ้นเกรงวาจะไดรับความเสี ่ยงจากยา  ยานี ้ถึง
แมวาจะมีขอบงใชสำหรับรักษาอาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหารในหลาย ๆ  ประเทศก็ตาม  แตไมได
รับอนมุตัใินขอบงใชเพือ่เพิม่การผลตินำ้นม
Ref :1.http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/
2004/safety04.htm#domperidone

2.http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/
2004/ANS01292.html
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ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2547
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิต-
ภัณฑ์สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช ้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยระบบ Spontaneous
Reporting ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ประเมินผลได้จำนวนทั้งสิ้น 6,871 ฉบับ จำแนกเป็น
ผู้ป่วยเพศชาย 2,853 คน (41.52%)   เพศหญิง 4,000
คน (58.22%) และไม่ระบุเพศ 18 คน (0.26%) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 1,749 คน
(25.45%) รองลงมาเปน็ชว่งอาย ุ15-30 ป ีจำนวน 1,365
คน (19.87%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 6,871 ฉบับมี
อาการไมพึ่งประสงค์จำนวน 13,586 รายการ จากยาที่
สงสัย 7,265 ชนดิ (รายงาน 1 ฉบบัอาจมียาท่ีสงสัยและ
อาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้น แบ่งตามระดับ
ความรุนแรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 79.83 มีอาการ
ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิดขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.80 จะหายเป็นปกติโดยไม่มี
ร่องรอยเดิม

ในจำนวนนี ้มีกลุ ่มยาหลักที ่พบอาการไม่
พึงประสงคม์ากทีส่ดุคอืกลุม่ general antiinfectives for
systemic use จำนวน 3,924 รายการ (54.01%) รองลงมา
คือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน  1,072 รายการ
(27.32%) อันดับสามได้แก่ยาในกลุ่ม central nervous sys-
tem จำนวน 785 รายการ (14.76%) โดยมีรายละเอียด
ของกลุม่ยาทีส่งสยั  ดังน้ี

1. กลุ่มยา general antiinfectives for systemic use
ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 3,924
รายการ โดยเป็นยากลุ่ม systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ  2,774 รายการ (70.69%) รองลงมาคือ

ยากลุม่ systemic chemotherapeutics จำนวน 754 ราย
การ (19.22%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 1,027 รายการ
โดยเป็นยากลุ่ม antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดเท่ากับ 888 รายการ (86.47%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 785 รายการ
โดยเปน็ยากลุม่ analgesics จำนวนมากทีส่ดุเทา่กบั 401
รายการ (51.08%) และรองลงมาคอืยาในกลุม่ antiepi-
leptics เทา่กบั 195 รายการ (24.84%)

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น
13,586  รายการ  พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and ap-
pendages disorders) เป็นอาการไม่พึงประสงคท์ีพ่บ
มากท่ีสุดเท่ากับ 6,879 รายการ (50.63%) รองลงมาคอื
อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบท่ัวไปของร่างกาย  (body  as
a whole general disorders) จำนวน 1,679 รายการ (12.36%)
และอันดับสามคือ gastro-intestinal system disorders
จำนวน 879 รายการ (6.47%) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1.ระบบผวิหนงั (skin and appendages  dis-
orders) ไดรั้บรายงานรวม 6,879 รายการ ในจำนวนนี้
อาการทีพ่บมากทีสุ่ดคือ  rash 2,063 รายการ, pruritus
1,064 รายการ และ urticaria 1,006 รายการ ตามลำดับ

2.ระบบทัว่ไปของรา่งกาย (body as a whole
general disorders) ได้รับรายงานรวม 1,679 รายการ
ในจำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  oedema face   290
รายการ, periorbital oedema 253 รายการและ oedema
mouth 205 รายการตามลำดับ

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  system
disorders) ไดรั้บรายงานรวม 879 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการทีพ่บมากทีส่ดุคอื nausea 277 รายการ, vomiting
230 รายการ และ stomatitis  71 รายการ  ตามลำดับ

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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SKIN  AND  APPENDAGES  DISORDERS
BODY  AS  A  WHOLE-GENERAL  DISORDERS
GASTRO-INTESTINAL  SYSTEM  DISORDERS
AUTONOMIC  NERVOUS  SYSTEM  DISORDERS
RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
CARDIOVASCULAR   DISORDERS,  GENERAL
METABOLIC AND NUTRITIONAL  DISORDERS
CENTRAL & PERIPHERAL  NERVOUS  SYST. DISORDERS
URINARY  SYSTEM  DISORDERS
HEART  RATE  AND RYTHM  DISORDERS
LIVER AND BILIARY  SYSTEM  DISORDERS
VISION  DISORDERS
PSYCHIATRIC  DISORDERS
VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS
PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING  DISORDERS
APPLICATION  SITE  DISORDERS
MUSCULO-SKELETAL DISORDERS
RED BLOOD CELL DISORDERS
RESISTANCE MECHANISM DISORDERS
ENDOCRINE  DISORDERS
HEARING  AND  VESTIBULAR  DISORDERS
REPRODUCTIVE  DISORDERS, FEMALE
REPRODUCTIVE  DISORDERS, MALE
WHITE  BLOOD  CELL  DISORDERS
MYO-, ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS
NEOPLASMS
FOETAL DISORDERS
COLLAGEN DISORDERS
SPECIAL SENSES OTHER, DISORDERS

ระบบอวัยวะของร่างกาย

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย ( 1 มกราคม -30 กันยายน 2547)

ร้อยละจำนวน
6,879
1,679

879
721
558
529
504
423
318
223
154
124
108
94
75
71
68
48
36
22
21
17
16
10
5
1
1
1
1

อาการไม่พึงประสงค์

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ที่ได้รับรายงานมากที่สุด 25 อันดับแรก (1 มกราคม - 30 กันยายน 2547)

1. RASH
2. PRURITUS
3. URTICARIA
4. MACULO-PAPULAR RASH
5. ERYTHEMATOUS RASH
6. ANGIOEDEMA
7. DYSPNOEA
8. OEDEMA FACE
9. NAUSEA
10. PERIORBITAL OEDEMA
11. VOMITING
12. OEDEMA MOUTH
13. STEVENS JOHNSON SYNDROME

Total 13,586 100.00

จำนวน
946
488
486
345
328
189
176
148
128
124
103
94
94

อาการไม่พึงประสงค์
14. PALPITATION
15. ITCHING
16. DIZZINESS
17. FIXED ERUPTION
18. OEDEMA
19. FATIGUE
20. BRONCHOSPASM
21. ANAPHYLACTIC SHOCK
22. EXFOLIATIVE  DERMATITIS
23. ERYTHEMA MULTIFORME
24. ANAPHYLACTIC REACTION
25.HEADACHE

จำนวน
93
92
81
71
63
63
54
54
52
41
40
39

50.63
12.36
06.47
05.31
04.11
03.89
03.71
03.11
02.34
01.64
01.13
00.91
00.79
00.69
00.55
00.52
00.50
00.35
00.26
00.16
00.15
00.12
00.12
00.07
00.04
00.01
00.01
00.01
00.01

(ข้อมลู ณ วนัที ่17 พฤศจกิายน 2547)


