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ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ
นักวิชาการอาหารและยา 10 ชช. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านมาตรฐานยา
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัย ของเครื่องสำอาง
เภสัชกร 9 วช.ด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
เภสัชกร 9 วช.ด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย
นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. ด้านความปลอดภัย
ของอาหารและการบริโภคอาหาร
นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.ด้านมาตรฐานอาหาร
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขรวมท้ังผู้เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

เผลอประเดี๋ยวเดียววันเวลาก็ล่วงเลยเข้า
กลางปี 2546 ซะแล้ว  อย่างไรก็ตามข่าวสาร
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพยังคงเดินหน้าเพ่ือ
นำเสนอสาระและข้อมูลที ่น่าสนใจแก่ทุก
ท่านต่อไป

ฉบับนี้ยังคงมีเรื ่องราวหลากหลายให้
ผู ้อ่านได้ความรู ้ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
จะสังเกตว่าไม่ใช่เพียงยาเท่าน้ันท่ีอาจทำให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์   ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  เช่น เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์  รวมทั้งผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
ได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ันตาม �กระแสนิยม� จึงต้องระมัดระวัง
และเอาใจใส่ต่อผลข้างเคียงท่ีจะตามมา  โดยต้ัง
อยู่ในหลักการไม่ประมาทเท่าน้ันเป็นดีท่ีสุด

หวังว่าท่านจะเลือกใช้หรือสั่งใช้ผลิต-
ภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบกัน ท้ังฉลาก
หรือเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดังเช่นข่าวสาร
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเล่มน้ีท่ีได้พยายาม
ถ่ายทอดข้อมูลเพื่อท่านเป็นประจำเสมอมา

กองบรรณาธิการ
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บอกข่าวมติคณะกรรมการยาฉบับน้ีขอสรุป
มติคณะกรรมการยาที่มีการประชุมไป 3 ครั้ง คือ
การประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2545 คร้ังท่ี 7/2545 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2545 และ
คร้ังท่ี 8/2545 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 ซ่ึงมีมติท่ี
น่าสนใจหลายเร่ืองดังน้ี
1. ยา Cisapride

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คำแนะนำต่อรัฐ-
มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกคำส่ัง
แก้ไขทะเบียนตำรับยา cisapride ให้มีข้อบ่งใช้
เฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็น gastro-oesophageal
reflux(GERD) เท่าน้ัน
2. คำเตือนตามกฎหมายของยา Topiramate

มีมติกำหนดให้ยา Topiramate มีข้อความคำ
เตือนตามกฎหมายดังน้ี

(1) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเฉียบ
พลัน (acute myopia) และโรคต้อหินชนิด second-
ary angle closure glaucoma

(2) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผิดปกติทาง
สายตาได้แก่ มองเห็นไม่ชัดหรือปวดตา  ให้หยุดใช้ยา
ทันทีและปรึกษาแพทย์

(3) ควรดื่มน้ำให้มากเพียงพอทุกวัน เพื่อ
ป้องกันการเกิดนิ่วในไต
3. ทบทวนเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนยารักษาโรคเอดส์

มีมติให้คงเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนยารักษา
โรคเอดส์ไว้ตามเดิม คือ ให้ขายเฉพาะโรงพยาบาลท่ี
มีผู้เช่ียวชาญในการรักษาโรคเอดส์เท่าน้ัน   ไม่ให้นำ
ออกจำหน่ายตามสถานที่ขายยาหรือสถานที่อื่นใด
โดยเด็ดขาด หากหน่วยงานใดจะขอยกเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว    ให้กรมควบคุมโรคร่วม
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและนำเสนอคณะกรรม-
การยาเพื่อขอความเห็นชอบเป็นเฉพาะราย

บอกข่าวมติคณะกรรมการยา
  ⌫

* กองควบคุมยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. วัคซีน MMR คางทูมสายพันธ์ุ Urabe มีมติดังน้ี
1. เห็นชอบให้ยกเลิกการแขวนทะเบียน

ตำรับวัคซีน MMR คางทูมสายพันธ์ุ Urabe ในเด็ก
เล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

2. เห็นชอบให้มีการแก้ไขทะเบียนตำรับยา
วัคซีน MMR คางทูมทุกสายพันธ์ุ ให้ใช้สำหรับเด็ก
เล็กอายุ 9-12 เดือน โดยให้ดำเนินการภายใต้เง่ือนไข
ต้องติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแบบ Post
Marketing Surveillance หรือ Safety Monitoring
Programme เป็นเวลา 2 ปี ตาม protocol ท่ีกรมควบ
คุมโรคเห็นชอบ และให้สรุปผลเสนอต่อคณะ
กรรมการยาพิจารณาหลังจากเสร็จสิ้นการติดตาม
ความปลอดภัย

3. ให้คำแนะนำต่อสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาให้มีการศึกษาในเร่ืองประสิทธิผล (ef-
ficacy) ของวัคซีน MMR คางทูมทุกสายพันธ์ุ ท่ีใช้
สำหรับเด็กเล็กอายุ 9-12 เดือน
5. Growth Hormone มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้รับข้ึนทะเบียนตำรับยา Growth
Hormone ที่ใช้สำหรับมนุษย์ซึ่งผลิตโดยเทคนิค ดี
เอ็นเอสายผสม (rDNA technique) โดยมีข้อบ่งใช้
เพ่ือรักษาเด็กท่ีมีภาวะขาด Growth Hormone ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดไว้

2. เห็นชอบให้ไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา
Growth Hormone ท่ีใช้สำหรับสัตว์ ยกเว้นกรณีการ
นำเข้าฯ เพ่ือการศึกษาวิจัยเป็นราย ๆ ตาม protocol
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีของสถาบันและมี
หนังสือจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าฯ ต่อสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา โดยการพิจารณา protocol
ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิ-
จารณาการข้ึนทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์

3. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเชิญประชุมผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางเพ่ือ
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พิจารณา Growth Hormone ท่ีใช้สำหรับมนุษย์ และ
มีข้อบ่งใช้ในผู้ติดเช้ือ HIV เพ่ือรักษาอาการ AIDS
wasting หรือ cachexia เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ
ยาต่อไป
6. คำเตือนของยา Fexofenadine และ Deslora-
tadine สำหรับใช้ภายใน

คำเตือนของยา Fexofenadine สำหรับใช้ภายใน
คำเตือนในฉลาก/เอกสารกำกับยา
1. ยาน้ีอาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย

ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทด
สอบก่อนว่ารับประทานยาน้ีแล้วไม่ง่วง

2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือน
แรก สตรีท่ีให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

3. หากใช้ยาน้ีแล้วหัวใจเต้นผิดปกติให้หยุด
ยาและปรึกษาแพทย์

คำเตือนในเอกสารกำกับยา ให้เพ่ิมข้อความ
4. ระวังการใช้ยาน้ีในผู้ป่วยโรคไต
5. การใช้ยาน้ีร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Ma-

crolides เช่น erythromycin หรือยาต้านเชื้อรากลุ่ม
Imidazole เช่น ketoconazole จะทำให้ระดับยาน้ีใน
เลือดสูงข้ึน

คำเตือนของยา Desloratadine สำหรับใช้ภายใน
คำเตือนในฉลาก/เอกสารกำกับยา
1. ยาน้ีอาจทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย

ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทด
สอบก่อนว่ารับประทานยาน้ีแล้วไม่ง่วง

2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือน
แรก สตรีท่ีให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

คำเตือนในเอกสารกำกับยา ให้เพ่ิมข้อความ
4. ระวังการใช้ยาน้ีในผู้ป่วยโรคไต
5. การใช้ยาน้ีร่วมกับยาต้านจุลชีพกลุ่ม Ma-

crolides เช่น erythromycin หรือยาต้านเชื้อรากลุ่ม
Imidazole เช่น ketoconazole จะทำให้ระดับยาน้ีใน
เลือดสูงข้ึน

7. คำเตือนของยา Cetirizine สำหรับใช้ภายใน
คำเตือนในฉลาก/เอกสารกำกับยา
1. ยาน้ีอาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับข่ียาน

ยนต์หรือทำงานเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลหรือทำงานท่ี
เส่ียงต่อการพลัดตกจากท่ีสูง

2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือส่ิงท่ี
มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

3. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือน
แรก สตรีท่ีให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

คำเตือนในเอกสารกำกับยา ให้เพ่ิมข้อความ
4. ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กด

ประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines
หรือยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ

5. ระวังการใช้ยาน้ีในผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
6. ยาน้ีอาจทำให้ตาพร่า สับสน และปัสสา-

วะขัดได้
8. คำเตือนตามกฎหมายของยากลุ่ม combined oral
contraceptives

มีมติให้ปรับปรุงคำเตือนตามกฎหมายของ
ยากลุ่ม combined oral contraceptives เป็นดังน้ี

(1) ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน
และโรคตับ

(2) ไม่ควรใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดหลอดเลือดอุดตัน เช่น มีประวัติเป็นหลอดเลือด
อักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

(3) ระมัดระวังการใช้ในสตรีท่ีสูบบุหร่ีโดย
เฉพาะสตรีที่อายุมากกว่า 35 ปี ควรปรึกษาแพทย์
ก่อนใช้ยา

(4) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผิดปกติให้รีบ
ปรึกษาแพทย์
9. มีมติให้เพิ่มเติมข้อกำหนดมาตรฐานของจุกยาง
ในทะเบียนตำรับยาฉีด

1. เห็นชอบให้คำขอข้ึนทะเบียนตำรับยาฉีด
ที่มีจุกยางเป็นส่วนประกอบของภาชนะบรรจุยาจะ
ต้องกำหนดมาตรฐานของจุกยางไว้ในทะเบียนตำรับ
ยาด้วย
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2. เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการกำหนดมาตรฐาน
ของจุกยางไว้ในทะเบียนตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้
แล้วและยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานของจุกยางไว้
ภายใน 180 วัน
10. การจำหน่ายยา Sildenafil มีมติดังนี้

คงมติให้มีการใช้ยา Sildenafil เฉพาะในสถาน
พยาบาล เมื่อยานี้ได้รับอนุมัติทะเบียนแบบไม่มี
เงื่อนไข
11. คำเตือนยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor

มีมติเห็นควรให้มีคำเตือนในฉลาก/เอกสารกำกับ
ยาของยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor ดังน้ี

คำเตือนในฉลาก/เอกสารกำกับยา
1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้

นมบุตร
2. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อ

น่อง หลัง หรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ หรือมีความ

ผิดปกติของระดับเอนไซม์ตับ
คำเตือนในเอกสารกำกับยา ให้เพ่ิมข้อความ
4. ไม่ควรใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม Azole anti-

fungals, ยากลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin,
clarithromycin เป็นต้น ยากลุ่ม Calcium channel
blocker ยากลุ่ม Fibric acid derivatives เช่น gemfi-
brozil เป็นต้น ยา nicotinic acid ยา cyclosporin ยา
cimetidine หรือยา methotrexate เนื่องจากจะเพิ่ม
ความเส่ียงในการเกิดภาวะ rhabdomyolysis และ re-
nal failure

5. ควรตรวจการทำงานของตับก่อนให้ยาและ
หลังให้ยา 6 และ 12 สัปดาห์ หากระดับ transami-
nase สูงกว่า upper normal limit 3 เท่า ให้หยุดยาและ
ปรึกษาแพทย์
12. การแจ้งคำเตือนของตำรบัยาผสม

มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งคำเตือน
ของตำรับยาผสม ดังน้ี

(1) ในกรณีท่ีข้อความคำเตือนของยาแต่ละ
ตัวท่ีนำมาผสมกัน ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ไม่ซ้ำซ้อน

หรือไม่ขัดแย้งกัน ให้เอาคำเตือนตัวยาแต่ละตัวมา
เขียนรวมกันและเรียงข้อต่อกัน โดยให้ผู้ประกอบ
การดำเนินการได้เลย

(2) ในกรณีท่ีข้อความคำเตือนของยาแต่ละ
ตัวที่นำมาผสมกัน มีความเกี่ยวข้องกัน ขัดแย้งกัน
ซ้ำซ้อนกัน หรือลักษณะเดียวกัน แต่มีความเข้มแตก
ต่างกัน หรือมีข้อความเหล่ือมกัน ให้นำมาเขียนปรับ
รวมกัน ตัดข้อความที่ซ้ำซ้อนออก ส่วนข้อความที่
เหลื่อมกันให้เอาข้อความที่เข้มกว่าไว้ โดยให้คณะ
อนุกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา

(3) ในกรณีท่ีเม่ือนำตัวยามารวมกันแล้ว มี
ผลทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในส่วนของข้อมูลคำ
เตือน เช่น อาการข้างเคียงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน ให้คณะ
อนุกรรมการฯ ปรับคำเตือนใหม่ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการแล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

คณะอนุกรรมการฯ หมายความถึงคณะอนุ-
กรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันที่
ใช้สำหรับมนุษย์ คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา หรือคณะอนุ-
กรรมการพิจารณาทะเบียนตำรับยา (ยาสามัญหรือ
ยาใหม่) คณะใดคณะหน่ึงแล้วแต่ความเหมาะสม แต่
ละกรณีไป
13. เง่ือนไขการข้ึนทะเบียนตำรับ Chloramphenicol

เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขในการขึ้นทะ-
เบียนตำรับยา Chloramphenicol ท่ีใช้ภายในสำหรับ
มนุษย์ให้เป็นยาท่ีต้องใช้เฉพาะในโรงพยาบาล
14. การแสดงวันสิ้นอายุในฉลากยา

มีมติเห็นชอบว่ากรณีการแสดงยาส้ินอายุใน
ฉลากเป็น �เดือน ปี� สามารถกระทำได้ โดยเป็นไป
ตามหลักสากลท่ีวันส้ินอายุของยา ในกรณีน้ีหมายถึง
วันสุดท้ายของเดือนท่ีระบุไว้ สำหรับยาท่ีมีอายุการ
ใช้ยาส้ันยังคงมีความจำเป็นต้องแสดงวันส้ินอายุเป็น
วัน เดือน ปี ท้ังน้ีให้สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศช้ีแจงให้ผู้รับอนุญาตเกิดความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตรงกันด้วย
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มีรายงานการเกิดอาการแทรกซ้อนหลายรูป
แบบในวารสารและเสนอต่อองค์การอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา ท่ีสืบเน่ืองจากกรณีการใช้ Bone Ce-
ment : polymethylmethacrylate : PMMA (acrylic)
ในการรักษาผู้ป่วย compression fractures ของกระดูก
ไขสันหลัง โดยฉลากของผลิตภัณฑ์ bone cement ท่ี
จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุ
ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา compression fractures
ของกระดูกไขสันหลัง อีกท้ังยังไม่กล่าวถึงข้อแทรก
ซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ดังกล่าว

อาการแทรกซ้อนที่มีการรายงานได้แก่
อาการบาดเจ็บรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต   ซ่ึงสาเหตุท่ี
เฉพาะน้ันมาจากการร่ัวไหลของ bone cement รวม
ถึงการท่ีเน้ือเย่ืออ่อนถูกทำลายและการเจ็บปวดหรือ
ปลายรากประสาทถูกแรงอัด   ส่วนอาการท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ ได้แก่ pulmonary embolism  ระบบทางเดิน
หายใจและหัวใจล้มเหลว รวมถึง abdominal intru-
sions/ileus และเสียชีวิต  อาการแทรกซ้อนแต่ละรูป
แบบน้ันเก่ียวข้องกับการใช้ bone cement ในวิธีการ
รักษาท้ังแบบ vertebroplasty  และ  kyphoplasty  ซ่ึง
มีเทคนิคท่ีแตกต่างกันในการใช้รักษา compression
fractures  ของกระดูกไขสันหลัง   อย่างไรก็ตามข้อมูล
ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ที่จะระบุอัตราการแทรก
ซ้อน หรือบอกความแตกต่างของประเภทและอุบัติ-
การณ์ของอาการแทรกซ้อนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ bone
cement  ในแต่ละวิธีการ
ข้อมูลพื้นฐาน

จากข้อมูลของหน่วยงาน National Os-
teoporosis Foundation พบว่ามีผู้ป่วย vertebral frac-

อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้ Bone Cement ในการรักษา
Compression Fractures ของกระดูกไขสันหลัง (Spine)

  

* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

tures ประมาณ 700,000 รายต่อปี     ในจำนวนนี้
ประมาณ  270,000  รายมีอาการเจ็บปวดและ
วินิจฉัยทางคลินิกได้   คนไข้ส่วนใหญ่ได้รับการรักษา
แบบไม่ต้องผ่าตัด  บางรายไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาแบบ conservative และถูกปล่อยให้เจ็บปวด
เร้ือรัง  การเคล่ือนไหวเป็นไปอย่างค่อนข้างจำกัด  ผู้ป่วย
เหล่านี้จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการรักษาด้วย
วิธีการแบบ vertebroplasty  หรือ  kyphoplasty ซ่ึงเป็น
วิธีการแบบ invasive โดยใช้  bone cement รักษา com-
pression fractures ของกระดูกไขสันหลัง

วิธีการรักษาทั้ง 2 เทคนิคดังกล่าวข้างต้น
น้ันมีความแตกต่างกัน   รวมถึงความแตกต่างกันของ
กลุ่มผู้ทำการรักษาในแต่ละวิธีการ   อีกท้ังยังแตกต่าง
กันในเร่ืองการคัดเลือก การเปล่ียนแปลงแก้ไข และ
การประยุกต์ใช้  bone cement  ด้วย

วิธีการรักษาแบบ vertebroplasty  ได้มีการ
พัฒนามาในช่วงปี 1980 โดยเป็นการฉีดสารผสมของ
PMMA  bone cement  และ  contrast agent  ( barium
sulfate ) เข้าไปใน vertebral body  ด้วยการใช้ fluoro-
scopic และ/หรือ Computed Tomography   ช่วงแรก
ของการรักษาแบบน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือบรรเทาอาการ
ปวดและทำให้กระดูกท่ีหักคงตัวในผู้ป่วย hemangio-
mas, malignant metastases  หรือเน้ืองอกแบบอ่ืนของ
กระดูกไขสันหลัง

ส่วนการรักษาแบบ kyphoplasty  พัฒนา
ข้ึนมาในช่วงปี  1990  โดยเป็นการใช้เคร่ืองมือผ่าตัด
ใส่เข้าไปใน vertebral body  เพ่ือทำให้มีการยกตัว
หรือขยายส่วนของ vertebra  และทันทีท่ีเอาเคร่ืองมือ
ดังกล่าวออกก็จะใส่สารผสม  bone cement  เข้าไปใน
ช่องว่างที่เกิดขึ้น   ด้วยวิธีการแบบนี้จะช่วยแก้ไข
การผิดรูปของกระดูกและ/หรือทำให้ความสูงกลับ
มาเหมือนเดิมได้
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มีการใช้ acrylic bone cement  หลายปีแล้ว
สำหรับการเช่ือมติดของวัสดุเทียมโลหะและพลาสติก
ในการเปลี่ยนข้อต่อและใช้ไม่มากนักในกรณีของ
การแตกหักทางพยาธิสภาพ  อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
cement นี้ไม่มีการประเมินอย่างเฉพาะสำหรับการ
ใช้รักษา compression fractures ของกระดูกไขสันหลัง
ผลิตภัณฑ์ cement ที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งถูกออก
แบบมาเพ่ือใช้ในกรณีอ่ืนมักจะถูกนำมาดัดแปลงใช้เพ่ือ
การรักษา compression fractures ของกระดูกไขสัน
หลัง  การดัดแปลงเอาผลิตภัณฑ์  cement  อ่ืนมาใช้น้ียัง
ผันแปรไปตามแพทย์ท่ีรักษาและวิธีการท่ีเลือกใช้ด้วย
อาทิเช่น มีการเพ่ิมปริมาณ contrast agent  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำ x-ray การเปล่ียนแปลงความ
เหนียวและการเลือกคุณสมบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของการรักษาซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนวิธีการเตรียม  ce-
ment  โดยปราศจากการดัดแปลงส่วนผสม   ปัจจุบัน
ยังไม่มีสูตรท่ีเป็นมาตรฐาน  รวมถึงไม่มีมาตราด้านชีว-
กลศาสตร์ หรือข้อแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับ
ชนิดหรือจำนวนของสาร radio-opaque หรือ สารอ่ืน
ที่ใช้เติม หรือสำหรับวิธีการเตรียม bone cement
เพ่ือใช้ในกระดูกสันหลัง   ซ่ึงผลกระทบของ bone
cement  ที่ถูกดัดแปลงไปใช้ในกระดูกไขสันหลัง

และเนื้อเยื่อรอบๆ ยังไม่มีการศึกษาอย่างเพียงพอ
เพ่ือนำมาสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในท้องตลาด
สถานการณ์ปัจจุบัน

จากการที่ฉลากมิได้ระบุการใช้ bone ce-
ment สำหรับรักษา compression fractures ของกระดูก
ไขสันหลังไว้ แพทย์ผู้ทำการรักษาจึงควรตระหนักถึง
ข้อพิจารณาและคำแนะนำที่มีอธิบายไว้ในวารสาร
ทางการแพทย์  หรือโดยองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องใน
ด้านการคัดเลือกผู้ป่วย  เทคนิคการรักษา  อาการ
แทรกซ้อนที่มีความเป็นไปได้สูง และการติดตาม
ผู้ป่วยเพื่อพิจารณาเลือกใช้ bone cement ในการ
รักษาการหักของกระดูกดังกล่าว

ข้อมูลการศึกษายิ่งมีมากก็ยิ่งจะเป็นประ-
โยชน์  ดังน้ันองค์การอาหารและยา  สหรัฐอเมริกา
จึงได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรวิชาชีพและ
ผู้ผลิตเครื่องมือด้านกระดูกเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์
สำหรับการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิ-
ภาพของ bone cement ที่ถูกนำมาใช้ในการรักษา
compression fractures  ของกระดูกไขสันหลัง   ปัจจุบัน
มีผู้ผลิตบางรายที่ได้รับอนุมัติให้ทำการศึกษาทาง
คลินิกเพื ่อระบุถึงความปลอดภัยและประสิทธิ-
ภาพของ bone cement ท่ีใช้ในกรณีน้ีแล้ว
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เรารู้จักงานติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยามาเป็นเวลามากกว่าสองทศวรรษแล้ว
แต่สำหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ค่อนข้างจะเป็น
เร่ืองใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
ท้ังน้ีตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ ซ่ึงประกาศ
ใช้ในปี พ.ศ.2531 จะมีข้อบังคับตามมาตรา 30 ท่ีกำ-
หนดให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้ขาย จัดทำรายงานอาการอัน
ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย์ (แบบ
รมพ.1-1 และ รมพ.1-2) หากเกิดอุบัติการณ์ข้ึนกับ
ผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ดังนั้นงานนี้จึงมิใช่
งานใหม่ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เคยมีการรายงานจาก
ผู้ประกอบการเลย ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะติดตามอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ โดยจัดให้มีการ
รายงานเบื้องต้นตามระบบสมัครใจ (Spontaneous
Reporting System) ในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ยา

อย่างไรก็ตาม งานติดตามอาการอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะได้รับความ
สำเร็จต้องประกอบด้วยความเข้าใจในสิ่งที่จะต้อง
ติดตามว่ามีขอบเขตหรือนิยามรายละเอียดมากน้อย
เพียงไร  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากกว่าผลิตภัณฑ์ยา
มาก ขณะนี้กองควบคุมเครื่องมือแพทย์กำลังศึกษา
หารูปแบบท่ีเหมาะสมท้ังจากสหราชอาณาจักร  กลุ่ม
ประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่นและ
งาน Study Group 2 ขององค์กร Global Harmoni-
zation Task Force

สำหรับวารสารฉบับนี้จะเสนอข้อมูลของ
กลุ่มประชาคมยุโรปซึ่งจัดทำเป็นแนวทางเพื่อการ
แจ้งและประเมิน adverse incidents ในระบบเฝ้า
ระวังเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Vigilance
System) โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันสำหรับเครื่อง

การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์
 

มือแพทย์ตามกฎหมาย (Directive) ของ Active Im-
plantable Medical Devices (AIMD), Medical De-
vices (MDD)  และ In vitro Diagnosis Medical De-
vices (IVDD) ครอบคลุมอุบัติการณ์ที ่เกิดขึ ้น
ในพ้ืนท่ีประชาคมยุโรปและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ภายในเขต
เศรษฐกิจยุโรป (European Community และ Euro-
pean Economic Area) ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่อง
มือแพทย์ท่ีได้รับ CE-mark และท่ียังไม่ได้รับ  CE-
mark เพื่อให้อุบัติการณ์เหล่านี้นำไปสู่มาตรการ
แก้ไขผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ  CE-mark อยู่แล้ว

มาตรการแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง
การเรียกคืน (product recall) การออกเอกสารต่าง ๆ
เช่น advisory notice, additional surveillance/modi-
fication ของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการใช้อยู่ ดัดแปลง
การออกแบบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์
หรือกรรมวิธีการผลิต แก้ไขเปล่ียนแปลงฉลาก หรือ
คู่มือการใช้

หลักเกณฑ์นี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่
อยู่ภายใต้การทดลองทางคลินิก (clinical investiga-
tion) หรืออยู่ระหว่างการประเมิน (performance
evaluation) หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับต่อผู้ผลิต (manu-
facturers) ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ (competent authorities)  องค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กับการดูแลสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์
(health-care organization and personnel)
จุดประสงค์ของระบบงานเฝ้าระวัง

1. พัฒนาปรับปรุงการป้องกันสุขภาพผู้ป่วย
ผู้ใช้ และอ่ืน ๆ ให้ปลอดภัย โดยลดโอกาสการเกิด
adverse incidents ซ้ำ ในสถานท่ีและเวลาท่ีแตกต่าง
กันด้วยการประเมินรายงานที่ได้รับ แล้วเผยแพร่
ข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ หรือลดการเกิดอุบัติ-
การณ์อื่นภายหลัง

2. ได้ข้อมูลท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ (competent authorization) และผู้ผลิตเพ่ืออำนวย* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ความสะดวกต่อมาตรการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติ-
การณ์ซ้ำอีก ถ้าแต่ละประเทศได้รับข้อมูลรวดเร็วและ
มีมาตรการพื้นฐานของแต่ละแห่งชัดเจน

3. ขณะท่ีผู้ผลิตมีความรับผิดชอบท่ีจะดำเนิน
การที่จำเป็นเมื่อเกิด adverse incidents ภาครัฐก็จะ
ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ผลิตภาย
หลังท่ีมีการรายงานแล้ว โดยท่ีภาครัฐควรมีการดำเนิน
การที่จำเป็นเพิ่มเติมจากผู้ผลิตด้วย

4. เม่ือใดท่ีมีการพิสูจน์มาตรการแก้ไข โดย
ผู้บริหารโรงพยาบาล  แพทย์  บุคลากรการแพทย์และ
ตัวแทนผู้ใช้ซ่ึงรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและดูแล
ความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์   ต้องดำเนินการ
ทุกข้ันตอนท่ีจำเป็น ซ่ึงเป็นการทำงานท่ีประสานงาน
ร่วมกับผู้ผลิต

5. หน่วยงานภาครัฐอาจต้องมีการติดตามการ
ใช้เคร่ืองมือแพทย์ประเภทเดียวกัน ท่ีผลิตโดยผู้ผลิต
ที่แตกต่างกันเพิ่มเติม    เพื่อกำหนดมาตรการที่
เหมาะสมต่อเคร่ืองมือแพทย์ประเภทเดียวกันท้ังหมด
ซ่ึงหมายรวมถึง การให้ความรู้แก่ผู้ใช้หรือให้คำแนะนำ
ในการจัดกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ใหม่
หลักการทั่วไป

ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ภาครัฐต้องเก็บเป็น
ความลับ การเผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่นควรกระทำ
ได้เมื่อมีการร้องขอข้อมูลมา กฎหมายเกี่ยวกับการ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ มิได้แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่ออุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือเหตุการณ์ติด
ตามภายหลังรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มิได้เป็น
หลักฐานแสดงว่าผู้รายงานมีความผิด ผู้ผลิตเม่ือพบ
อาการอันไม่พึงประสงค์จะต้องจัดทำรายงานเบ้ืองต้น
(initial report) ส่งภาครัฐเพ่ือการบันทึกและประเมิน
รายงานเบ้ืองต้นแต่ละฉบับจะไปสู่การจัดทำรายงาน
สุดท้าย (final report) แต่ก็มิใช่หมายความว่ารายงาน
เบื้องต้นทุกเรื่องจะทำให้เกิด corrective action ใน
กรณีท่ีเกิดอุบัติการณ์ท้ัง incident หรือ near incident
เป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองของการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
สองชนิดหรือมากกว่าโดยใช้แยกกัน ซ่ึงเป็นเครื่อง
มือแพทย์ท่ีผลิตจากผู้ผลิตท่ีแตกต่างกัน ผู้ผลิตแต่ละ

 รายควรจัดส่งรายงานไปหน่วยงานรัฐของตน
อุบัติการณ์ท่ีเป็น adverse incidents ซ่ึงต้อง

รายงานต้องเข้าหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน 3 ประการ
1. เกิดอุบัติการณ์ หรือมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์
2. เคร่ืองมือแพทย์ของผู้ผลิตท่ีเก่ียวข้องกับ

อุบัติการณ์ที่เกิด
3. อุบัติการณ์ท่ีทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิด

ผลดังต่อไปนี้
- การตายที่เกิดกับผู ้ป่วย ผู้ใช้ หรือ

บุคคลอ่ืน ๆ
- บาดเจ็บร้ายแรงที่เกิดกับผู้ป่วย ผู้ใช้

หรือบุคคลอื่น ๆ ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อป้องกัน
การเกิดความพิการถาวร

กฎหมายของประชาคมยุโรป ได้กำหนด
อุบัติการณ์ท่ีจะต้องรายงาน 2 แบบ คือ

1. Incident
2. Near Incident
Incident หมายถึงอุบัติการณ์ทำให้ถึงตาย

หรือผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ใช้หรือ
บุคคลอื่น ๆ เมื่อมีข้อมูลเพียงพอที่แสดงความสัม-
พันธ์กับเคร่ืองมือแพทย์ และอุบัติการณ์ท่ีมีแนวโน้ม
ว่าอาจทำให้ถึงแก่ความตาย หรือผลเสียร้ายแรงต่อ
สุขภาพ

ผลเสียร้ายแรง คือ ป่วยหรือบาดเจ็บทำให้
ถึงแก่ชีวิตได้ หรือทำให้เกิดการพิการต่อร่างกายท้ัง
การทำงานและโครงสร้าง หรือเกิดภาวะที่จำเป็น
ต้องได้รับการผ่าตัดเพ่ือป้องกันการพิการอย่างถาวร

หมายเหตุ : การแปลความหมายของ คำว่า
�ร้ายแรง� ถ้าเป็นไปได้ควรปรึกษาบุคลากรทาง
การแพทย์

Near Incident หมายถึงผลการวิเคราะห์
หรือทดสอบเครื่องมือแพทย์หรือข้อมูลสนับสนุน
เคร่ืองมือแพทย์หรือข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีช้ีชัด
เกี่ยวกับปัจจัยบางประการ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิด
อุบัติการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตายหรือผลเสียร้ายแรง
ต่อสุขภาพ

อุบัติการณ์ท้ัง Incident และ Near Incident
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มีความสัมพันธ์กับตัวเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจะต้องรายงาน
ดังน้ี

1. Malfunction หรือ deterioration in the cha-
racteristics or performance เป็นการล้มเหลวของการ
ทำงานของเครื่องมือแพทย์คือ ไม่ได้ผลตามที่ระบุ
จากผู้ผลิต เม่ือมีการทำงานตามคู่มือหรือเป็นปัญหา
ที่เกิดจากผลทางชีววิทยาที่คาดไม่ถึงจากการใช้
เครื่องมือแพทย์

2. Inadequate design or manufacture เม่ือ
พบว่าเครื่องมือแพทย์มีการออกแบบ หรือการผลิต
ที่บกพร่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การตายหรือบาดเจ็บร้าย
แรง โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดอุบัติการณ์หรือยัง

3. Inaccuracy in the labelling, instructions
for use and/or promotional materials ความไม่ถูก
ต้องของฉลาก คู่มือ หรือเอกสารส่งเสริมการขายจะ
รวมถึงการละเลยและความบกพร่องอ่ืน ๆ  เช่น คู่มือ
ที่ไม่ถูกต้องท่ีเป็นสาเหตุหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิด
การใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือการบำรุงรักษาหรือการ
ปรับเครื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่การละเลยนี้จะมิได้รวม
ถึงการไม่ได้ระบุข้อมูลที่ผู้ใช้ควรทราบอยู่แล้ว

4. A significant public health concern เป็น
อุบัติการณ์ท่ีผิดจากธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญซ่ึงจะ
เป็นเรื่องเตือนอันตรายร้ายแรงต่อสาธารณะ

5. ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงผล
การทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต หรือผู้ใช้ก่อนท่ีจะ
มีการใช้ในผู้ป่วยหรืออื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูล
จากวารสารหรือทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ
อุบัติการณ์ท่ีได้รับยกเวน้ไม่ต้องรายงาน

1. ข้อบกพร่องในเคร่ืองมือแพทย์ใหม่ท่ีพบ
โดยผู้ใช้ก่อนใช้จริง ไม่คำนึงถึงข้อมูลท่ีมีอยู่ในคู่มือ
สำหรับการใช้  ข้อบกพร่องท่ีปกติตรวจพบโดยผู้ใช้
และไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

2. อุบัติการณ์ท่ีเกิดจากภาวะของผู้ป่วย อาทิ
ผู้ป่วยมีอาการอยู่ก่อนแล้ว หรือเกิดขึ้นระหว่างการ
ใช้เคร่ืองมือ คนท่ีจะตัดสินใจว่าไม่ต้องรายงานต้อง
มีคุณสมบัติเป็นผู ้มีความรู ้ทางการแพทย์ และ
จากผู้ผลิตซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ-

หรับสรุปว่าเครื่องมือนั้นทำงานตามข้อบ่งใช้และ
ไม่ใช่สาเหตุหรือทำให้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงหรือตาย
ตัวอย่างเช่น

- การได้รับการฝังใน hip joint และคำ
เตือนเก่ียวกับการออกกำลังกาย แต่ผู้ป่วยไปเล่นสกี
น้ำไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามทำให้เกิดอุบัติการณ์

- ผู้ป่วยตายภายหลังได้รับการรักษาโดย
การล้างไต (dialysis) เน่ืองจากผู้ป่วยอยู่ในระยะสุด
ท้ายของโรคไต และเสียชีวิตจากภาวะไตวาย

3. อายุบริการหรืออายุการใช้ของเคร่ืองมือ
แพทย์ เมื่ออุบัติการณ์เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
แพทย์ท่ีเกินอายุการบำรุงรักษา หรืออายุการใช้ของ
เครื่องมือที่ผู้ผลิตระบุไว้ และความล้มเหลวไม่ได้
ผิดจากปกติท่ัวไป service life หรือ shelf life คือเวลา
หรืออายุการใช้เก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ตามข้อบ่งใช้
ภายหลังการผลิตและจำหน่ายและการบำรุงรักษา
ตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงผู้ผลิตต้องระบุไว้ในบันทึกการ
ผลิตหรือในคู่มือการใช้ ตัวอย่างเช่น

- กรณีสูญเสียความรู้สึก ภายหลังที่ใส่
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจท่ีหมดอายุการใช้งาน ซ่ึงจะต้อง
มีสัญญาณแสดงช่วงเวลาที่ต้องได้รับการผ่าตัด
เปล่ียนแปลงหรือใส่เคร่ืองใหม่

4. การป้องกันอย่างถูกต้องเพ่ือมิให้การทำงาน
ผิดพลาด  อุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่นำไปสู่การบาดเจ็บ
ร้ายแรงหรือตาย (near incidents) เน่ืองจากเคร่ืองมือ
แพทย์ได้มีการออกแบบเพือ่ป้องกันต่อข้อผิดพลาด
ก่อนท่ีเร่ิมจะเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น

- เครื่อง infusion pump หยุดทำงาน
เน่ืองจากเกิดความบกพร่องของเคร่ืองแต่ก็สามารถ
ให้สัญญาณเตือนทำให้ไม่เกิดผลร้ายแรงต่อผู้ป่วย

5. อุบัติการณ์ที่ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงหรือ
ตายที่อาจมองข้ามได้

near incidents ซ่ึงมีโอกาสตายหรือบาดเจ็บ
ร้ายแรงน้อยมากไม่ต้องรายงาน ถ้าอุบัติการณ์นั้น
ไม่เกิดข้ึนและความเส่ียงน้ีมีลักษณะเฉพาะ และเป็น
ข้อมูลท่ียอมรับในการประเมินความเส่ียงเต็มรูปแบบ

ถ้าอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลให้ตาย
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 หรือบาดเจ็บร้ายแรงต้องรายงานอุบัติการณ์น้ันและ
จำเป็นต้องทำการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง ถ้าทำ
การประเมินซ้ำแล้วพบว่าความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นน้อย
หรือเป็น near incidents ชนิดเดียวกันที่เคยเกิดมา
แล้วก็ไม่ต้องจัดทำรายงานย้อนหลัง แต่การตัดสินใจ
ไม่รายงานต้องบันทึกไว้  ถ้ามีแนวโน้มการเปลี่ยน
แปลงของ non-serious พบว่ามีอุบัติการณ์เพิ ่ม
อาการเหล่านี้ก็จำเป็นต้องรายงาน ตัวอย่างเช่น

- ผู้ผลิต pacemaker ท่ีมีจำหน่ายในท้อง
ตลาดแล้ว พิสูจน์ว่าการเกิด software bug มีโอกาส
ทำให้เกิด serious injury ได้ แต่เม่ือมีการตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีโอกาสเกิดขึ ้นน้อยมากจนสามารถ
ละเลยได้ และยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับผล
ไม่พึงประสงค์น้ี  ก็ไม่ต้องรายงาน

6. ผลข้างเคียงท่ีคาดการณ์ไว้หรือทราบแล้ว
ผลข้างเคียงท่ีทราบแล้วและเป็นท่ียอมรับทางคลินิก
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย  ระบุในฉลากของ
ผู้ผลิต มีการทำงานท่ีชัดเจน หรือสามารถทำนายได้
เมื่อมีการใช้เครื่องมือแพทย์ก็ไม่ต้องรายงาน บาง
ครั ้งเป็นอุบัติการณ์ที ่ทราบดีในทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือพบในระหว่าง
การวิจัยทางคลินิกหรือการประเมินการทำงานของ
เครื่องแล้วระบุไว้ในฉลากโดยผู้ผลิตแล้ว เอกสาร
ท้ังหมดดังกล่าวรวมท้ังการประเมินความเส่ียง (risk
assesment) ท่ีเก่ียวกับผลไม่พึงประสงค์ ควรระบุไว้
ในบันทึกการผลิต (master record) ก่อนการเกิดอุบัติ
การณ์ ผู้ผลิตไม่สามารถสรุปเองขณะเกิดอุบัติการณ์
ถ้าไม่มีข้อมูลน้ีระบุไว้ก่อนแล้ว ตัวอย่างเช่น

- ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจ
เทียมมาแล้ว 10 ปี เกิด endocarditis แล้วตาย

7. อาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
(advisory notice) อาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังท่ีผู้ผลิตได้รายงานใน advisory notice แล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องรายงาน advisory notice จะรวมถึง
การเพิกถอนจากท้องตลาด มาตรการการป้องกัน

และการเรียกผลิตภัณฑ์คืน    ผู้ผลิตจะต้องทำสรุป
รายงาน เนื้อหา รายงานความสอดคล้องแก่หน่วย
งานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น

- ผู้ผลิตได้ออก advisory notice และ
เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ coronary stent ซึ่งเกิดเคลื่อน
ย้ายผิดตำแหน่ง เน่ืองจากกลไกการพองตัวของ bal-
loon ท่ีไม่เหมาะสม ผู้ผลิตต้องจัดทำสรุปรายงานน้ี
ทุก 3 เดือน ตลอด 1 ปี แจ้งเกี่ยวกับมาตรการการ
เรียกผลิตภัณฑ์กลับคืนจากท้องตลาด แต่ไม่ต้องจัด
ทำรายงานการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน
ในผู้ป่วยแต่ละราย

8. หน่วยงานภาครัฐ (competent authority)
ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ อุบัติการณ์ท่ีปกติและเป็นท่ี
ทราบแล้ว อาจได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานภาค
รัฐ ให้ผู้ผลิตไม่ต้องจัดทำรายงาน
ระยะเวลาที่ต้องจัดส่งรายงาน

หากพบอุบัติการณ์ควรรายงานให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ผู้
ผลิตต้องจัดทำรายงานเบ้ืองต้นต่อหน่วยงานภาครัฐ
หลังจากเร่ิมพบอุบัติการณ์ คือ

ภายใน 10 วัน สำหรับ Incidents
ภายใน 30 วัน สำหรับ Near Incidents
เรื ่องราวเกี่ยวกับระบบงานเฝ้าระวังของ

ประชาคมยุโรปยังมีรายละเอียดต่ออีกจึงขอพักไว้
ก่อนแล้วนำเสนอให้ทราบในฉบับหน้าต่อไปซ่ึงจะ
มีเร่ืองท่ีน่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น แบบฟอร์ม ข้ัน
ตอนการตัดสินใจว่าอุบัติการณ์ใดต้องรายงานหรือ
ไม่ต้องรายงาน และเมื่อได้รับรายงานเบื้องต้นแล้ว
ท้ังผู้ผลิต และหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีต้องทำอะไร
กันบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลให้เราทุกคนช่วยพิจารณาและ
ให้ความเห็นว่าของประเทศไทยสมควรมีรูปแบบ
การทำงานในลักษณะอย่างไรต่อไปที่จะก่อให้
เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การเรียกคืน  (Recall)
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายในประเทศแคนาดา

⌫  ⌫

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2003  ท่ีผ่านมา  กระทรวง
สาธารณสุขประเทศแคนาดา ไดประกาศเรียกคืน
ผลิตภัณฑสาหรายชื่อ  Seavite เนื่องจากเมื่อรับ
ประทานในขนาดที่แนะนำตามฉลากพบมีปริมาณ
สารไอโอดีนเกินกวากำหนดตามมาตรฐานท่ีใหบริโภค
ตอวัน (recommended daily allowance : RDA) ถึง
25 เทา ซึ่งจะทำใหเกิดพิษและสงผลใหเกิดอาการ
ไมพึงประสงครายแรง  โดยเฉพาะในเด็กทารกแรกเกิด
สตรีมีครรภ  และสตรีใหนมบุตร  นอกจากนี้ยัง
พบความเสี่ยงในผูที่รับประทานร่วมกับยารักษา
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ  (amiodarone)  ดวย  ขณะน้ี
ในประเทศแคนาดา  มีรายงานการเกิดอาการไมพึง
ประสงคท่ีรายแรงจำนวน  3  ราย  โดยพบวาอาจมี
ความสัมพันธ กับการบริโภคผลิตภัณฑ Seavite1

สาหรายทะเล จัดเป็นพืชช้ันต่ำมีอยูประมาณ
20,000 ชนิดท่ัวโลก แบงออกเป็นกลุมไดดังน้ี 2

1. Blue seaweed (สาหรายสีน้ำเงิน) จัดเป็น
สาหรายเซลลเดียวและมีขนาดเล็ก (microscopic,
unicellular)  เชน Spirulina

2. Green seaweed ( สาหรายสีเขียว)  มีขนาด
10-15 เซนติเมตร จะพบบริเวณน้ำทะเลในสวนที่
ต้ืนๆ ( upper section) เชน Aosa ,  Fucus vesiculosus ,
Laminaria digitata

3. Brown  seaweed (สาหรายสีน้ำตาล) อยู
ในนานน้ำทะเลลึกปานกลาง (middle section) มี
ขนาดยาวต้ังแต 10 เซนติเมตรถึง 100 เมตร สาหราย
สีน้ำตาลเป็นสาหรายท่ีมีคุณคามากท่ีสุดเพราะมีสวน

ประกอบของ amino acids และวิตามิน รวมท้ังเกลือ
แรมากท่ีสุด เชน Ascophyllum nodosum

4. Red seaweed  (สาหรายสีแดง) อยูในสวน
นานน้ำลึกท่ีสุด (deepest level) มีขนาดยาวต้ังแต 10-
40 เซนติเมตร เชน Codium corallina
สวนประกอบท่ีสำคัญของสาหรายทะเล มีดังน้ี

- Amino acids  ที่พบมี cysteine, lysine,
aspartic , glutamic, proline, methionine, tryptophan,
arginine, ornithine

- วิตามิน ประกอบดวยวิตามิน A , C , B1 ,
B2 , B 12 , E , D

- เกลือแร ประกอบดวย แมกนีเซียม
โปตัสเซียม แคลเซียม และซิลิกอน

- trace elements ประกอบดวย iodine, iron ,
manganese, cobalt, copper, zinc, bromium, nickel,
strontium, aluminium, barium, titanium, silver, gold,
chromium และ fluorine

อยางไรก็ตามสวนประกอบตาง ๆ  ใน สาหราย
จะมีความแตกตางกันขึ ้นอยู กับปัจจัยหลาย ๆ
ประการ เชน

- นานน้ำท่ีเป็นแหลงท่ีมาของสาหราย  ถา
เก็บเกี่ยวจากนานน้ำที่มีมลพิษสูง  จะไดสาหราย
ที่คุณคาต่ำ

- การเก็บเกี่ยวสาหรายที่มาจากทองทะเล
ลึกจะมีคุณคามากกวาสาหรายท่ีถูกพัดปลิวมาจากฝ่ัง
( wreck seaweed)

- ขบวนการผลิต ถาเป็นสาหรายที่ไดจาก
การอบแหงโดยใชความรอนจะมีคุณคานอยกวาสาหราย
ท่ีไดจากขบวนการแปรรูปจากความเย็น3
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ผลิตภัณฑจากสาหรายทะเลในช่ือ Seavite
นี้ เป็นสาหรายทะเลจากมหาสมุทรแอตแลนติก
มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Fucus vesiculosus ผลิตโดย
บริษัท  Newfoundland Aqua Products  อยูในรูปของ
Premium Atlantic Kelp blend  และ  Premium Atlantic
Kelp tablets  สาหรายชนิดน้ีมีปริมาณแรธาตุโดยเฉพาะ
ไอโอดีนประมาณรอยละ 0.02-0.33 ของน้ำหนักแหง
มีฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาคือมีบทบาทเกี่ยวกับการ
ทำงานของตอมไทรอยด  เน่ืองจากมีปริมาณไอโอดีน
คอนขางสูง และสามารถจับกับโลหะหนักหรือสาร
พิษได อย่างไรก็ตามมีขอหามใชในผูป่วยภาวะ  hyper-
thyroidism  เน่ืองจากจะเพ่ิมความเขมขนของสาร  iodide
ในตอมไทรอยด  ซ่ึงจะยับย้ังการสรางสาร  thyroxin
ทำใหเกิดภาวะ  myxedema  ซ่ึงเป็นอันตรายรายแรงได
ท้ังน้ีไมควรบริโภคสาหรายน้ีติดตอกันเป็นเวลานาน4,5

เอกสารอ้างอิง
www.hc-sc.gc.ca   Health Canada advises against use of
SEAVITE products containing iodide
www.zooscape.com
www.tei.or.th
www.seavite.ie
American Herbal Products Association (AHPA) Safety &
Labeling Guidelines Subcommittee : Michael Mc Guffin,
Chair; Christopher Hobbs, L.Ac.; and Roy Upton (consensus
of the Committee)

1.

2.
3.
4.
5.

ในประเทศไทย  มีผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ี
เป็นสาหรายทะเลอยูหลายชนิด  แตยังไมพบปริมาณ
สารไอโอดีนเกินกวามาตรฐานที่กำหนดใหบริโภค
ตอวัน อยางไรก็ตามผูบริโภคโดยเฉพาะผูท่ีอยูในกลุม
เส่ียงคือ ทารก  เด็ก และสตรีมีครรภ ควรระมัดระวัง
การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมจากสาหรายทะเล
ไมใหมีปริมาณมากเกินไป  ซึ่งจะเกิดอันตราย
ดังกลาวได



 ⌫⌫  ⌫        

ผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ 4 เดือน น้ำหนัก 5
กิโลกรัม  เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
ด้วยอาการอาเจียนปนเลือดสีแดงสดและถ่ายอุจจาระดำ
วันละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 1 เดือน เคยไปรักษาท่ีคลินิก
และโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มาก่อนแต่อาการ
ไม่ดีขึ้น ผลการตรวจร่างกายในวันแรกรับ อาการ
ท่ัวไปปกติ โดยผลการตรวจ CBC พบ Hb 9.2 mg% ,
Hct  27 % , WBC  15,100  ,  Plt   654,000  ส่วนค่า PT
และ PTT  ปกติ  ตรวจ stool occult blood  ได้ผลบวก
(มีเลือดปนในอุจจาระ)  แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า
ผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
(GI  bleeding)  แต่ยังไม่ทราบสาเหตุจึงได้ให้การรักษา
ด้วยยา  Ranitidine 15 mg  เช้า-เย็น     (เภสัชกรเตรียม
ในรูปยาน้ำ  โดยใช้ Ranitidine ขนาด 150 mg. คร่ึงเม็ด
ผสมน้ำ 5 ซีซี แบ่งให้ครั้งละ 1 ซีซี) นอกจากนั้น
ผู้ป่วยมีผ่ืนท่ีศีรษะและหลังเป็นสะเก็ดแห้ง ๆ จึงให้
น้ำมันมะกอกทาร่วมกับ 0.02% TA cream  จากการ
ซักประวัติ มารดาผู ้ป่วยปฏิเสธประวัติการ
ใช้ยาแอสไพริน หรือยาอื่นที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง
และเน่ืองจากมารดาผู้ป่วยเป็นโรค SLE ( systemic
lupus erythematosus) จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้ด่ืมนม
แม่เพียง 25 วัน หลังจากน้ันด่ืมนมวัวย่ีห้อ ENFALAC
สูตร  infant formula (มีนิวคลีโอไทด์และทอรีน
สำหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี )  ครั้งละ 3
ออนซ์ วันละ 4 ขวดมาอย่างต่อเน่ือง จนเม่ือผู้ป่วย
อายุประมาณ 3 เดือน เร่ิมอาเจียนเป็นสีน้ำตาล ถ่าย
เป็นมูกสีน้ำตาล และต่อมาเร่ิมมีอาเจียนเป็นเลือดสด
เหม็นคาว ถ่ายดำเหนียว  โดยไม่มีไข้

จากผลการตรวจร่างกายและประวัติการด่ืม

นม ทำให้แพทย์สงสัยภาวะซีดจากเลือดออกใน
ระบบทางเดินอาหาร มีสาเหตุจากการแพ้นมวัวจึง
เปล่ียนนมวัวเป็นนมถ่ัวเหลืองแทน หลังจากด่ืมนม
ถ่ัวเหลืองได้ 1 วัน   อาการผู้ป่วยดีข้ึนไม่มีอาเจียน
ไม่มีถ่ายดำ   อุจจาระเร่ิมเป็นสีเหลือง  ผู้ป่วยร่าเริงข้ึน
และดื่มนมได้ดี  ทำให้แพทย์สรุปได้ว่าผู้ป่วยรายนี้
เกิด cow milk protein allergy (CMA) เภสัชกรแนะนำ
ให้หลีกเล่ียงอาหารท่ีทำจากนมวัวโดยเด็ดขาด เช่น
เค้ก ช็อกโกแลต แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
ได้และนัดมาดูอาการอีก 1 สัปดาห์ต่อมา   ผลการ
ติดตามผู้ป่วยไม่มีอาการเลือดออกในระบบทางเดิน
อาหารอีก  ด่ืมนมถ่ัวเหลืองได้ดี จึงให้ใช้นมถ่ัวเหลือง
ต่อไปอีกประมาณ 1 ปีแล้วจึงอาจทดลองกลับมา
ใช้นมวัวใหม่

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีรายงานอาการ
ผิดปกติที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อนมวัวได้ถึง
ร้อยละ 2.5 ในเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 3 เดือน1  โดยเฉพาะ
ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้โอกาส
แพ้นมวัวจะมากกว่าปกติ  สาเหตุของการแพ้ คือ
ภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารของทารกยังไม่
สมบูรณ์  เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ยังเจริญเติบโตไม่
เต็มท่ี2   และชนิดของโปรตีนในนมวัวแตกต่างจากท่ี
พบในนมแม่      ดังน้ันโปรตีนในนมวัวซ่ึงเป็นสาร
แปลกปลอมจึงเล็ดลอดเข้าสู ่ใต้เยื ่อบุผนังลำไส้
และก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงของ CMA
ซ่ึงอาการของ CMA น้ี มีหลายรูปแบบข้ึนกับ anti-
gen  ปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กแต่ละคนแบ่ง
ตามระบบต่างๆ ได้แก่  เกิดอาการ anaphylaxis อย่าง
รวดเร็วและรุนแรง  ผ่ืนลมพิษ   angioedema  เป็น
หวัดเร้ือรัง ไอหอบเป็นประจำ  อาเจียน อุจจาระร่วง

Cow Milk Protein Allergy
  

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก

CASE REPORT :
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มีเลือดออก   ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กเน่ืองจาก
มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร1,2

การรักษาทารกท่ีมีภูมิไวเกินต่อโปรตีนใน
นมวัว คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของนมวัว
ควรใช้นมถ่ัวเหลืองแทนนมวัว   หากมารดาไม่มีปัญหา
ในการให้นม ทารกควรได้รับนมแม่แทนนมวัวใน
ระยะ 3 เดือนแรก เพราะนมแม่มีสารต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ระบบทางเดินอาหารของ
ทารก2

ผู้ป่วยรายน้ีเม่ือประเมินอาการไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นโดยใช้ Naranjo� s algorithm ได้คะแนน
เท่ากับ 7 ( Probable ADR )  ซ่ึงสรุปได้ว่าอาการเลือด
ออกในระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยรายน้ีน่าจะเกิด
จากนมวัว

สรุป
จากกรณีตัวอย่างข้างต้นบุคลากรทางการ

แพทย์ควรตระหนักว่า เม่ือพบผู้ป่วยเด็กท่ีอายุน้อยมี
ปัญหาเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร  นอกจาก
การซักประวัติการใช้ยาแล้ว  ควรคำนึงถึงนมที่ใช้
ด้วยว่าอาจเป็นสาเหตุได้ ถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็ว
และได้รับการรักษาที ่ถูกต้องก็จะช่วยลดความ
เจ็บป่วยของทารกและส่งเสริมสุขภาพทารกให้
สมบูรณ์ นอกจากนั้นข้อมูลนี้ยังสนับสนุนแนวคิด
ท่ีว่านมแม่ดีท่ีสุด
เอกสารอ้างอิง
1. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย.  การแพ้อาหาร. ใน :วันดี วราวิทย์, ประพุทธ
ศิริปุณย์, สุรางค์ เจียมจรรยา บรรณาธิการ.  ตำรากุมารเวชศาสตร์
(ฉบับเรียบเรียงใหม่  เล่ม 2). กรุงเทพฯ:บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่ง
จำกัด; 2540. 164-171
2. พิภพ จิรภิญโญ. ปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อโปรตีนในนมวัว. โภชน-
ศาสตร์ทางคลินิกในเด็ก. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ ;2538. 295-
304
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ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 42 ปี ถูกส่งตัวมา
จากโรงพยาบาลชุมชน ด้วยอาการเจ็บปากและ
รู้สึกร้อนที่คอ เยื่อบุในช่องปากและริมฝีปากลอก
มีผื ่นขึ ้นตามตัวและแขนขา มีไข้สูง ตัวร้อน
จากการซักประวัติผู้ป่วยพบว่าประมาณครึ่งเดือน
ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการมึนศีรษะ เครียด
นอนไม่หลับ ร่วมกับมีอาการชาและเสียวตามปลาย
มือปลายเท้า จึงได้ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลชุมชน
แพทย์ได้ให้ยา Carbamazepine 200 mg tablet คร่ึง
เม็ดวันละ 4 เวลา, Vitamin B1-6-12 tablet หนึ่งเม็ด
วันละ 3 เวลา, Amitriptyline 10 mg tablet หน่ึงเม็ด
ก่อนนอน ภายหลังรับประทานยา อาการดังกล่าว
ไม่ดีข้ึนและ 12 วันหลังจากน้ันผู้ป่วยเร่ิมมีไข้ ตัวร้อน
จึงไปซ้ือยาลดไข้มารับประทาน   หลังจากรับประ-
ทานยาลดไข้ไป 1 วัน อาการยังไม่ดีข้ึนและผู้ป่วยเร่ิม
รู้สึกร้อนท่ีคอจึงได้ไปพบแพทย์อีกคร้ัง   แพทย์ได้ให้
ยา Ibuprofen 400 mg tablet หน่ึงเม็ด วันละ 3 เวลา
Amoxycillin 500 mg capsule หน่ึงเม็ด วันละ 3 เวลา
Chlorpheniramine 4 mg tablet หน่ึงเม็ดทุก 4 ช่ัวโมง
Bromhexine 8 mg  tablet หน่ึงเม็ดวันละ 3 เวลาและ
Paracetamol 500 mg tablet  สองเม็ดทุก ๆ 4 ช่ัวโมง
มารับประทาน  คืนน้ันหลังจากรับประทานยาผู้ป่วย
มีผื่นขึ้นตามตัว แขน ขา รู้สึกเจ็บคอและปากกลืน
ลำบาก เยื่อบุในช่องปากและริมฝีปากลอก ผู้ป่วย
ไม่มีประวัติการแพ้ยาใด ๆ มาก่อน  แพทย์วินิจฉัยว่า
ผู้ป่วยเป็น Stevens-Johnson Syndrome ซึ่งน่าจะ
เกิดจาก Carbamazepine

Stevens-Johnson Syndrome เป็นกลุ่ม
อาการที่ประกอบด้วย ผื่นซึ่งลักษณะเป็นวงราบ

(maculopapular rash) ในช่วงแรกรอยผ่ืนจะมีขนาด
เล็กและค่อย ๆ  เพ่ิมขนาดออกไปเร่ือย ๆ  จนได้ขนาด
1-2 เซนติเมตร ตรงกลางของรอยผ่ืนอาจมีจุดสีคล้ำ ๆ
ดูลักษณะคล้ายม่านตา (iris) หรือคล้ายเป้าสำหรับ
ปาลูกศร (target-shaped lesion) ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ
ของโรคน้ี  นอกจากน้ีผ่ืนดังกล่าวจะมีลักษณะอักเสบ
บวมแดงร่วมด้วย   โดยอาการเหล่าน้ีจะกระจายไป
ท่ัวร่างกายภายใน 1-3 วัน ในกรณีท่ีเป็นรุนแรงจะมี
ตุ่มน้ำใสขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ และมีเลือดออก
บริเวณที่เป็นแผลโดยเฉพาะที่เยื่อบุเมือกหลายแห่ง
เช่น ในปาก ลำคอ ตา ทางเดินปัสสาวะ และช่องคลอด
ผู้ป่วยที่แพ้ยาแบบนี้มักมีอาการไอ ไข้ ครั่นเนื้อ
คร่ันตัว เจ็บคอนำมาก่อน (1,5)

Carbamazepine เป็นยาในกลุ่มยากันชัก
(anticonvulsants) ซึ่งมีรายงานการเกิด Stevens-
Johnson Syndrome จากการใช้ยากลุ ่มนี ้ค่อน
ข้างบ่อย(5) ระยะเวลาในการเกิด Stevens-Johnson
Syndrome ไม่แน่นอน แต่พบว่าการเกิด Stevens-
Johnson Syndrome จาก Carbamazepine จะเกิดหลัง
จากใช้ยาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน (range ประมาณ
1-3 สัปดาห์) (2,3,4,5) ปฏิกิริยาการเกิด Stevens- Johnson
Syndrome จากการใช้ยาจะเกี่ยวข้องกับปฏิกริยา
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย (immune complex reaction)
โดยยาหรือ hapten จะจับกับโปรตีนในร่างกายและ
ทำหน้าท่ีเป็นแอนติเจนกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง anti-
body โดยใช้เวลาในการสร้าง antibody คือ IgG
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เม่ือได้รับยาคร้ังต่อมา  IgG
จะจับกับ antigen เป็น antigen-antibody complex
ตามปกติแล้วเมื่อมี IgG ที่จับกับ antigen ร่างกาย
จะพยายามกำจัดออกแต่หากมี antigen มากเกิน

CASE REPORT :
Carbamazepine-induced Stevens-Johnson Syndrome
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* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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จะทำให้ได้ complex ที่มีขนาดเล็กจนร่างกายไม่
สามารถกำจัดออกได้ complex จึงล่องลอยอยู่ใน
กระแสเลือดและไปเกาะที ่เนื ้อเยื ่อต่าง ๆ เช่น
ผนังด้านในของหลอดเลือดฝอยเมื่อมีการกระตุ้น
complement จะมีการทำลายเนื ้อเยื ่อเหล่านั ้น
ปฏิกิริยาไวเกินแบบนี้ใช้เวลาในการเกิดประมาณ
10-14 วันหลังจากได้รับยา (1)

จากข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยา
ใด ๆ มาก่อนและได้รับยา  Carbamazepine ใน
ช่วงระยะเวลาท่ีสงสัยว่าทำให้เกิด Stevens-Johnson
Syndrome คือ 1-3 สัปดาห์ ส่วนยาอื่น ๆ ที่ได้รับ
ในช่วงเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Vitamin B1-6-12 , Amitrip-
tyline , Chlorpheniramine และ Bromhexine นั้น
ไม่เคยพบว่ามีรายงานการเกิด Stevens-Johnson
Syndrome จากยาเหล่านี้เลย(3)  สำหรับยาที่ผู้ป่วย
ได้รับในช่วงหลังก่อนมาโรงพยาบาล  เช่น  Ibuprofen ,
Amoxycillin  และ Paracetamol ถึงแม้ว่าจะมีรายงาน
การเกิด Stevens-Johnson Syndrome (มีอุบัติ-
การณ์ที่ต่ำกว่า Carbamazepine) แต่ผู้ป่วยเคยใช้ยา
เหล่านี้มาหลายครั้งแล้วและไม่เกิดอาการอันไม่
พึงประสงค์ รวมท้ังเม่ือพิจารณาระยะเวลาการได้รับ
ยาและการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์มีความ
สัมพันธ์น้อยกว่า Carbamazepine ดังน้ัน Carbama-
zepine จึงเป็นยาท่ีสงสัยทำให้เกิด Stevens-Johnson
Syndrome มากกว่ายาชนิดอื่น ๆ  แพทย์ได้ทำการ
รักษาโดยให้หยุดยาทุกชนิดที่เคยได้รับก่อนหน้านี้
และให้ยา Prednisolone tablet, Hydroxyzine tablet,
Dex-Oph , 0.5 % Silver nitrate, Vaseline , Special
Mouth Wash , Hibiscrub  และ Erythromycin tablet

 ผลการรักษาผู้ป่วยอาการดีข้ึนจนสามารถกลับบ้าน
ได้ในท่ีสุด
 สรุป

ผู้ป่วยรายน้ีเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์คือ
Stevens-Johnson Syndrome หลังจากใช้ยา Carba-
mazepine ประมาณ 2 สัปดาห์  โดยมีอาการไข้ตัวร้อน
เจ็บปากและรู้สึกร้อนที่คอ  เยื่อบุในช่องปากและ
ริมฝีปากลอก มีผื่นขึ้นตามตัว และแขนขา หลัง
จากหยุดยาและรักษาตามอาการ ผู้ป่วยมีอาการ
ดีข้ึนจนสามารถกลับบ้านได้  เม่ือประเมินอาการอัน
ไม่พึงประสงค์โดยใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
สุรปได้ว่าอาการอันไม่พงึประสงค์เกิดในช่วงระยะ
เวลาที ่สอดคล้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
และไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นอยู่หรือยาที่ใช้
ร่วมอยู่และเม่ือหยุดยาอาการดีข้ึน แต่ยังไม่มีข้อมูล
การใช้ยาซ้ำ การประเมินจึงอยู่ในระดับ probable
(น่าจะใช่)

โพยม  วงศ์ภูวรักษ์.  การแพ้ยาและอาการอันไม่พึงประสงค์อื่น
ของยาทางผิวหนัง. ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2536. หน้า 20-21
Scott Steven A.,Amilcar Falcao and DRUGDEXEditorial
Staff. Carbamazepine (Drug Evaluation). In: Hutchison TA &
Shahan DR (Eds): DRUGDEXSystem.
DRUGDEX Editorial Staff. Drug-Induced Stevens Johnson
Syndrome  (Drug Consult). In: Hutchison TA & Shahan DR
(Eds): DRUGDEX System. MICROMEDEX, Greenwood
Village, Colorado (Edition 114 expires [12/2002]).
Benichou Christian. Adverse Drug Reaction. A Practical
Guide to Diagnosis and Management. John Wiley & Sons.
Singapore.1994 . p-48-49
Clarke Amanda K., Amy M. Heck. Stevens-Johnson Syndrome
�A Disease of Diagnostic and Therapeutic Controversy�.
U.S.Pharmacist Continuing Education. [Online] 2003 : [11
screens]. Available from : URL : http://www.uspharmacist.com/
ce/stevensjohnson/lesson.cfm
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของรายงานผู้ป่วยรายน้ีเพ่ือให้

บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงอันตรายของ
ภาวะ metabolic acidosis ท่ีเกิดจากการใช้ metformin
ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีหน้าท่ีของไตปกติ  ซ่ึงมีอุบัติ-
การณ์ต่ำแต่มีความรุนแรง และเพ่ือให้ทราบลักษณะ
การดำเนินของโรคและสามารถป้องกันภาวะดังกล่าว
ผู้ป่วยชายไทยโสด อายุ 35 ปี น้ำหนัก 88.2 กิโลกรัม
มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดโดยมีสภาพร่างกาย
ปกติเหมือนทุกคร้ัง  ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้รับ
glibenclamide และ  metformin  หลังจากได้รับ
metformin ประมาณ 3 เดือน ผู้ป่วยเกิดภาวะ meta-
bolic acidosis โดยไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน เมื่อ
พิจารณาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วพบว่า
serum bicarbonate ต่ำกว่าปกติ (15 mEq/L), anion
gap เท่ากับ 24 mEq/L   หลังจากแพทย์พิจารณา
หยุดยาประมาณ 2 สัปดาห์ พบว่า serum bicarbonate
อยู่ในช่วงปกติ (22 mEq/L), anion gap ลดลงเหลือ
17 mEq/L  แพทย์จึงวินิจฉัยว่า metabolic acidosis
ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนี้เกิดจาก metformin เมื่อ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการใช้  metformin  กับ
metabolic acidosis ด้วย Naranjo�s algorithm พบว่า
อยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)
-------------------------------------------------------

biguanides เป็นกลุ่มยารับประทานที่ใช้
รักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (type 2 diabetes, nonin
sulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM)
ออกฤทธิ์โดยลดการสร้างน้ำตาลกลูโคสจากตับ
* ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

เพิ ่มการใช้กลูโคสของเนื้อเยื ่อและเพิ่มความไว
ของเน้ือเย่ือต่อ insulin, biguanides สามารถใช้เป็น
ยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาเบาหวานกลุ่มอื่นในการ
รักษาเบาหวานชนิดท่ี 2  ควบคู่กับการควบคุมอาหาร
และการออกกำลังกาย โดยมีประสิทธิภาพพอ ๆ กัน
กับยากลุ่ม sulfonylureas (SUs)  แต่ biguanides
มีข้อดีกว่า sulfonylureas คือไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาล
ในเลือดต่ำ (hypoglycemia) เนื่องจากไม่มีฤทธิ์ใน
การกระตุ้นการหล่ัง insulin ตัวอย่างยากลุ่มน้ีได้แก่
phenformin และ metformin1-7

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ metformin
(dimethylbiguanide) ที่พบบ่อยมักจะเกิดขึ้นกับ
ระบบทางเดินอาหาร1,5-6  ประมาณร้อยละ 5-30
ของผู้ป่วยท่ีใช้ยาน้ี เช่น เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน
ท้องเสีย (พบมากกว่า 10%) โดยอาการเหล่านี้ขึ้น
กับขนาดยาและมักเกิดข้ึนในช่วงแรกของการใช้ยา1,
อาการทางผิวหนังเช่น ผ่ืน ลมพิษ แพ้แสงแดด (พบ
1-10%), โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ
(พบน้อยกว่า 1%)

ส่วน lactic acidosis เป็นอาการไม่พึง
ประสงค์ที ่พบได้น้อยแต่รุนแรง1,3, phenformin
ถูกถอนออกจากท้องตลาดของสหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยุโรปเนื่องจากทำให้เกิดภาวะ
metabolic acidosis ท่ีรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต1  โดยมี
อุบัติการณ์ 40-64 รายต่อระยะเวลารวมทั้งหมดที่
ผู ้ป่วยได้รับยานี้ 100,000 ปี (40-64 cases per
100,000 patient-years)2 ส่วน metformin ก็สามารถ
ทำให้เกิด metabolic acidosis ได้เช่นเดียวกันแต่

CASE REPORT :
Metformin-induced metabolic acidosis
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รุนแรงน้อยกว่า1    มีรายงานอุบัติการณ์ของการเกิด
lactic acidosis จากการใช้ metformin แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแหล่งรายงาน  โดยมีอุบัติการณ์ได้ตั้งแต่
น้อยกว่า 0.01 ถึง 8.4 รายต่อ100,000 patient-years2-

3,8-10 และร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่พบภาวะดังกล่าว
เสียชีวิต1,3,11,   เชื่อกันว่า lactic acidosis ที่เกิดจาก
metformin เกิดเนื่องจาก metformin กระตุ้นการ
หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน  (anaerobic respiration)12

และมักจะเกิดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีหน้าที่ของไต
บกพร่องอย่างมาก จึงเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยกลุ่มน้ี 1,3

อย่างไรก็ตามภาวะ  lactic acidosis  อาจเกิดข้ึนใน
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีหน้าท่ีของไตปกติได้13-14

รายงานผู้ป่วยรายน้ีเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ท่ีมี
หน้าที่ของไตปกติที่ได้รับ metformin แต่เกิดภาวะ
metabolic acidosis   เมื่อประเมินความสัมพันธ์
ระหว่าง metformin กับ metabolic acidosis  ด้วย
Naranjo�s algorithm แล้วพบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่
(probable)
รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยชายไทยโสด อายุ 35 ปี น้ำหนัก 88.2
กิโลกรัม ส่วนสูง 170 เซนติเมตร ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด
สงขลา
อาการสำคัญ (Chief Complaint : CC) :

ผู้ป่วยมาตรวจตามแพทย์นัด
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน  (Present  Illness : PI) :

3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการรับประทานยาดี  ยังคงมีการออกกำลัง
กาย แต่ควบคุมอาหารได้ไม่ดี  ไม่เคยมีอาการของ
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia), ได้รับยา
glibenclamide (5) 1x2 ac, metformin (850) 1x2 ac
พร้อมได้รับคำแนะนำให้ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History : PH) :

2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ได้รับการวินิจฉัย

ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งทราบจากการตรวจ
ร่างกายโดยมี FBS 259 mg%, urine protein 2+, urine
glucose 3+, รับประทาน glibenclamide (5) 1x1 ac

1  ปีก่อนมาโรงพยาบาล เร่ิมมีปัสสาวะตอน
กลางคืน 1-2 คร้ังต่อคืน, urine protein 2+,  ออกกำลัง
กายโดยการวิ่งประมาณวันละ 3 กิโลเมตร ไม่เคย
มีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia),
ได้รับ glibenclamide (5) 1x2 ac  และเร่ิมรับประทาน
metformin (500) 1x2 pc  พร้อมได้รับคำแนะนำให้
ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด, 6 เดือนถัดมาพบว่า
ผู้ป่วยมีปัญหาไม่ใช้ยาตามสั่ง (non-compliance)
จึงลองให้รับประทาน metformin (500) 1x2 ac
ผลก็คือผู้ป่วยให้ความร่วมมือดี
ประวัติการใช้ยา (Medication History : MH) :

glibenclamide (5) 1x2 ac, metformin (850)
1x2 ac
ประวัติการแพ้ยา (Drug Allergy) :

ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร และสารเคมี
ประวัติครอบครัว (Family History) :

บิดาและมารดาเป็นเบาหวานชนิดที่ 2,
พ่ีชายเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเม่ืออายุ 42 ปี
 ประวัติทางสังคม (Social History : SH) :

ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหร่ี
การตรวจร่างกาย (Physical Examination : PE) :

Vital sign � BT 37.0 C, BP 110/70, PR
80, RR 20, BW 88.2 kg.

HEENT- not pale, no jaundice
Heart- normal S1S2, no murmur
Lung-  clear
Abdomen- soft, not tender, active bowel

sound, no hepatosplenomegaly
Extremities- no arm and leg edema, no

foot ulcer
GA : a middle-age Thai man, look conscious
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory data) :
Chemistry results
Glucose 180 mg% BUN 9.7 mg% SCr 1.03 mg%
Na 141 mEq/L K 4.6 mEq/L Cl 102 mEq/L HCO3 15 mEq/L
Cholesterol 169 mg% Triglyceride 345 mg% Uric acid 6.30 mg%
Direct bili 0.41 mg% SGOT 29 U/L SGPT 46 U/L
ALP 94 U/L Total protein 7.40 g% Albumin 4.30 g%
HbA1c 6.4 % HDL-C 24.80 mg%
Urinalysis results
Color yellow Sp. gr. 1.025 pH  5 Clarity slight cloudy
Protein negative Glucose trace Ketone negative
Blood negative Bilirubin negative Urobilinogen normal
Nitrite negative Leucocyte esterase negative

การวินิจฉัย (Diagnosis) : Diabetes mellitus (DM), metformin-induced metabolic acidosis
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายละเอียดเก่ียวกับยาท่ีผู้ป่วยได้รับแต่ละคร้ังท่ีพบแพทย์

วันที่ได้รับยา
ชื่อยา

4/10/
2542

18/4/
2544

4/4/
2544

11/1/
2544

1/10/
2543

19/7/
2543

24/5/
2543

26/4/
2543

29/2/
2543

7/12/
2542

Glibenclamide [5] 1x1 ac
Glibenclamide [5] 1x2 ac
Gliben [5] 2x1 เช้า, 1x1 เย็น
Metformin [500] 1x2 pc
Metformin [500] 1x2 ac
Metformin [850] 1x2 ac

!
-
-
-
-
-

!
-
-
-
-
-

-
!
-
-
-
-

-
!
-
!
-
-

-
!
-
!
-
-

-
!
-
!
-
-

-
!
-
-
!
-

-
!
-
-
-
!

-
-
!
-
-
-

-
-
!
-
-
-

เคร่ืองหมาย !  หมายถึง ผู้ป่วยได้รับยา,    เคร่ืองหมาย  -  หมายถึง ผู้ป่วยไม่ได้รับยา

ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะท่ีอยู่โรงพยาบาล
วันท่ีตรวจ

ผลการตรวจ
4/10/
2542

18/4/
2544

4/4/
2544

11/1/
2544

1/10/
2543

19/7/
2543

24/5/
2543

26/4/
2543

29/2/
2543

7/12/
2542

Glucose [mg%]
BUN [mg%]
Creatinine [mg%]
Sodium [mEq/L]
Potassium [mEq/L]
Chloride [mEq/L]
Bicarbonate [mEq/L]
Cholesterol [mg%]
Triglyceride [mg%]
Uric acid [mg%]

259**
14

0.96
-
-
-
-

195
272**

5.2

127**
-
-
-
-
-
-
-
-
-

179**
-
-
-
-
-
-
-
-
-

183**
-
-
-
-
-
-
-
-
-

131**
9.4

0.95
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

180**
9.7
1.03
141
4.6
102
15*
169

345**
6.3

-
-
-

141
4.6
102
22
-
-
-
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะท่ีอยู่โรงพยาบาล(ต่อ)
วันท่ีตรวจ

ผลการตรวจ
4/10/
2542

18/4/
2544

4/4/
2544

11/1/
2544

1/10/
2543

19/7/
2543

24/5/
2543

26/4/
2543

29/2/
2543

7/12/
2542

SGOT [U/L]
SGPT [U/L]
ALP [U/L]
Albumin [g%]
HbA1c
Urinalysis
Color
Clarity
Sp. gr.
pH
Protein
Glucose
Ketone
Blood
Bilirubin
Urobilinogen
Nitrite
Leucocyte esterase

46**
65**

94
-
-

yellow
clear

>1.030
5.0
2+
3+
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-
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วิจารณ์
1. ความรู้พ้ืนฐาน
Metabolic acidosis1,12,15-19

metabolic acidosis เป็นความผิดปกติ
เกี่ยวกับสมดุลกรด-ด่าง [acid-base balance] โดย
ความผิดปกติที ่เกิดขึ ้นจะมี serum bicarbonate
[HCO3

-] ลดลงเป็นลำดับแรก (primary event) [serum
bicarbonate < 22 mEq/L, pH < 7.35] และมี partial
pressure ของ carbon dioxide [pCO2] ลดลงเป็น
ลำดับถัดมา (secondary event)

สมการท่ีเก่ียวข้อง
pH = 6.1+log  ([HCO3

-] /[H2CO3])
____________ (1)

pH   =   6.1 +  log ([HCO3
-]/[0.03 x pCO2])

____________ (2)

* หมายถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีต่ำกว่าค่าปกติ,             -ve หมายถึง ตรวจไม่พบ
** หมายถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีสูงกว่าค่าปกติ

เพื่อให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำหน้าที่
ได้ตามปกติร่างกายจะต้องคงรักษาความเป็นกรด
ด่างไว้ท่ี pH 7.4  ดังน้ันเม่ือพิจารณาจากสมการท่ี (1)
และ (2)  จะเห็นได้ว่า เม่ือ [HCO3

-]  ลดลง,  [pCO2]
ต้องลดลงด้วยโดยเพ่ิมการหายใจให้เร็วข้ึน เพ่ือรักษา
สัดส่วนของ [HCO3

-]/[0.03x pCO2] ให้เท่ากับ 20 : 1
อย่างไรก็ตาม pCO2 จะต้องลดลงไม่เกิน 1.0-1.3
mmHg/1 mEq ของ HCO3

- ท่ีลดลง เพราะ respira-
tory compensation จะเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์

metabolic acidosis [MA] สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มตาม anion gap คือ high anion gap
MA [high AG-MA หรือ simple MA] และ normal
anion gap MA [normal AG-MA]  โดยปกติ AG
มีค่าอยู่ในช่วง 6-12 mEq/L
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สมการท่ีเก่ียวข้อง AG = [Na+] � [Cl-] �
[HCO3

-]
Adjusted AG = (AG ท่ีคำนวณได้) + 2.5

(4.4 � albumin ท่ีวัดได้)
ภาวะ high AG-MA เกิดข้ึนเม่ือมีการสูญเสีย

HCO3
- และมีการสร้างกรดเพ่ิมข้ึนเช่น formic acid,

lactic acid โดยกรด HA แตกตัวเป็น H+ และ A-  แต่
A- ยังคงสะสมอยู่ในเลือด  จึงทำให้ดูเหมือนว่า
มีสัดส่วนของ Cl- ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ anion
ตัวอ่ืน, สาเหตุของ high AG-MA เกิดจากการได้รับ
กรดเพิ่มเติมจากภายในร่างกาย (endogenous acid)
หรือภายนอก (exogenous acid) หรือไตขับกรดน้อย
ลง,  MA ชนิดน้ีจะมีอัตราส่วนระหว่างความแตกต่าง
ของ anion gap ต่อความแตกต่างของ serum bicar-
bonate  (∆AG/∆HCO3) ประมาณ 1-2,  ตัวอย่าง high
AG-MA ได้แก่ uremic acidosis, ketoacidosis, lactic
acidosis, intoxicants

ส่วน normal AG-MA เกิดขึ้นเมื่อมีการ
สูญเสีย HCO3

- และ HA แตกตัวเป็น H+ และ A- แต่
A- จะสูญเสียออกไปจากร่างกาย ทำให้ดูเหมือน
ว่ามีสัดส่วนของ Cl- เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ an-
ion  ตัวอ่ืน, จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า hyperchloremic
metabolic acidosis (HCMA), ภาวะ HCMA หรือ
normal AG-MA  มักจะมี  ∆AG/∆HCO3 <1,   ตัวอย่าง
MA กลุ่มน้ีได้แก่ renal tubular acidosis (RTA)

metabolic acidosis มีผลต่อร่างกายหลาย
ประการเช่น มีการแลกเปล่ียน H+ กับ Ca2+ ในกระดูก
ทำให้เกิด bone resorption, hypercalciuria, osteoma-
lacia ในเด็ก, มีการแลกเปล่ียน H+ กับ K+ ในเซลล์
ทำให้เกิด hyperkalemia ซ่ึงเกิดเฉพาะใน mineral aci-
dosis  ส่วนใน organic acidosis เช่น lactic acidosis
จะไม่เกิด hyperkalemia, Hemoglobin (Hb) มีความ
สามารถในการจับกับออกซิเจน (oxygen affinity)
ลดลง   ทำให้เน้ือเย่ือได้รับ oxygen เพ่ิมข้ึน, มีการหล่ัง
catecholamine เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นแรงขึ้น อย่างไร

ก็ตามบางรายอาจไม่มีอาการหรือไม่ปรากฏอาการให้
เห็นชัดเจน

อาการและอาการแสดงของ metabolic aci-
dosis  : ใน acute metabolic acidosis อาจมีอาการ
หอบลึก (Kussmaul�s sign), ซึม (stupor), สับสน (con-
fusion), หัวใจวาย (heart failure), ความดันโลหิตต่ำ
(hypotension) หรือโคม่า (coma) แล้วแต่ความรุนแรง
ของโรค   ส่วน chronic metabolic acidosis อาจมี
อาการเพียงแค่อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้

เม่ือพิจารณา arterial blood gas จะพบว่ามี
pH, HCO3

- และ pCO2 ต่ำ  (อย่างไรก็ตาม arterial pH
หรือ HCO3

- ท่ีปกติไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะปกติ
เสมอไป อาจมี mixed acid-base disorder ได้), serum
anion gap อาจจะปกติหรือสูงข้ึน, ∆AG/∆HCO3

-  < 2
Lactic acidosis1,12,16-20

lactic acid เป็น metabolic product ท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการสลายไกลโคเจน (glycolysis) โดย
lactic acid ที่เกิดขึ้นจะถูกบัฟเฟอร์ (buffer) อย่าง
รวดเร็วเป็น lactate ดังสมการ
 CH3-CH(OH)-COOH  +  NaHCO3  �����>
                     (Lactic acid)
�> CH3-CH(OH)-COONa  +  CO2  +  H2O
                             (Sodium lactate)

ภาวะท่ีร่างกายขาดออกซิเจนหรือไม่สามารถ
ใช้ออกซิเจนได้หรือมีการขัดขวางกระบวนการ oxi-
dative phosphorylation ภายใน mitochondria, glu-
cose จะถูกเปลี่ยนเป็น pyruvate  และ pyruvate
จะถูกเปล่ียนต่อไปเป็น lactate   แต่การเปล่ียนแปลง
(metabolism) ของ lactate มีอยู่ทางเดียวเท่าน้ัน (dead
end) คือ เปล่ียนกลับไปเป็น pyruvate โดยอาศัย lac-
tate dehydrogenase   ดังสมการ
glucose  �����>  pyruvate  + NADH  <��>
<��> lactate  +  NAD+

จากน้ัน lactate และ pyruvate จะถูกเปล่ียนต่อไปเป็น
CO2, H2O และ HCO3

-   ดังสมการ

-

-
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Lactate  +  3O2  +  NAD+  �����>  pyruvate
�����>  2CO2  +  2H2O  +  HCO3

-

หรือ  2 Lactate  +  2CO2  +  2H2O  �����>
glucose  +  2 HCO3

-

กระบวนการสร้าง lactate ของร่างกายมี 2
ทางคือ lactate underutilization (เช่น ลดการใช้ pyru-
vate) และ lactate overproduction (เช่น เพ่ิมการสร้าง
pyruvate, เพ่ิมการสร้าง NADH)   โดยภาวะ lactic
acidosis จะเกิดจาก lactate underutilization มากกว่า
lactate overproduction

lactic acidosis แบ่งได้ 2 ชนิดตามสาเหตุคือ
type A และ type B lactic acidosis, type A lactic aci-
dosis เกิดจาก low tissue perfusion ในภาวะน้ีร่างกาย
จะขาด NAD+ทำให้เซลล์ไม่สามารถเปล่ียน lactate
ให้เป็น HCO3

- ได้ทัน,  lactic acidosis ชนิดนี้เป็น
สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ shock ได้บ่อยเช่น cardio-
genic shock, hypovolemic shock, septic shock, CO
poisoning, acute hypoxemia, ความรุนแรงของ lac-
tic acidosis ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของภาวะ hypoper-
fusion ท่ีมีผลต่อร่างกายผู้ป่วยรายน้ันๆ

type B lactic acidosis เกิดจาก normal tis-
sue perfusion เช่น โรคตับแข็ง (cirrhosis) ซ่ึงตับเส่ือม
สมรรถภาพในการทำลาย lactate,  มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว (leukemia) ซ่ึงมีการสร้าง lactic acid จาก leuke-
mic cell, โรคเบาหวาน (DM), ยากลุ่ม biguanides
ซ่ึงกระตุ้นการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic
respiration), พิษจาก salicylate (salicylate poisoning)
โดย  salicylate กระตุ้นการสร้าง lactic acid, ภาวะน้ำ
ตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia), พิษจากสารจำพวก
แอลกอฮอล์ (ethanol, methanol, ethylene glycol or
cyanide poisoning) โดยแอลกอฮอล์กระตุ้นการสร้าง
lactic acid

อาการแสดงของภาวะ lactic acidosis  มีได้
แตกต่างกันมากแล้วแต่ปัจจัยหลายประการ  บางราย
อาจไม่มีอาการหากไม่รุนแรง  อาการส่วนใหญ่จะไม่

จำเพาะเช่น อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเน้ือ หายใจลำบาก
ง่วงนอน ไม่สบายท้อง   อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถ
หาสาเหตุของ metabolic acidosis ที่เกิดขึ ้นได้
ก็ควรจะคำนึงถึง lactic acidosis

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะ lactic acidosis มักจะพบว่ามีความเข้มข้นของ
lactic acid ในเลือดมากกว่า 5 mEq/L หรือมากกว่า
45 mg%, pH ในเลือดน้อยกว่า 7.25-7.35, anion gap
เพ่ิมข้ึน (มากกว่า 15 mEq/L), มีอัตราส่วนของ lactate
ต่อ pyruvate เพ่ิมข้ึน

การวินิจฉัย : การวินิจฉัยท่ีแน่นอน (definite
diagnosis) ของภาวะ lactic acidosis คือ มี plasma lac-
tate > 4-5 mEq/L
ผลของ metformin ต่อ lactic acidosis ในผู้ป่วย
เบาหวาน1,5,12-13,21-24

โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลง (me-
tabolism) ของ lactic acid ในผู้ป่วยเบาหวานจะ
ผิดปกติแม้ว่าจะไม่ได้รับประทาน metformin ก็ตาม
แต่ metformin มีผลกระตุ้นการหายใจแบบไม่ใช้
ออกซิเจน (anaerobic respiration) รบกวนการสร้าง
และการทำลาย lactic acid โดยทำให้การทำงานของ
pyruvate dehydrogenase ลดลง  ดังนั้นการได้รับ
metformin จึงเป็นการเพ่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลง
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic metabolism) และเพ่ิม
lactic acid ในร่างกาย

ข้อห้ามใช้ของ metformin คือ ผู้ป่วยท่ีมีการ
ทำงานของไตบกพร่อง (serum creatinine > 1.5 mg%
ในผู้ชายและ > 1.4 mg% ในผู้หญิง) หัวใจวายและ
ตับวาย

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกจากจะ
เหมือนกับภาวะ lactic acidosis ดังกล่าวแล้ว อาจพบ
ว่าความเข้มข้นของ metformin ในเลือดมากกว่า 5
mcg/ml  อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของ metformin
ในเลือดไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ
metformin ในเน้ือเย่ือ  นอกจากน้ีแม้ว่าความเข้มข้น
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ของ metformin ในเลือดจะอยู่ในช่วงปกติ ก็อาจ
พบภาวะ lactic acidosis ได้  หรือพบว่ามีความเข้มข้น
ของ lactic acid ในเลือดเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุอ่ืน เช่น
การขาดออกซิเจน (hypoxia), ภาวะขาดน้ำ (dehydra-
tion)  ดังนั้นการวัดความเข้มข้นของ metformin
ในเลือดจึงไม่เป็นท่ีนิยมในทางปฏิบัติ

เคยมีรายงานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
การทำงานของไตปกติและเกิดภาวะ metabolic aci-
dosis  จากการใช้ metformin ,  มีการศึกษาในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีการทำงานของไตปกติ 110 ราย
ได้รับ metformin ต้ังแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี พบว่า ร้อยละ
57 ของผู้ป่วยมีระดับ lactic acid ในเลือดสูง (เฉล่ีย
2.208 mEq/L, ค่าปกติ 0.3-1.3 mEq/L), ระยะเวลา
ที่ใช้ metformin ไม่มีผลต่อระดับความเข้มข้นของ
lactic acid ในเลือด, ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
lactic acid ในเลือดท่ีเพ่ิมข้ึนกับ HbA1c, กลุ่มท่ีมีระดับ
lactic acid ในเลือดสูงจะมีอัตราการตายมากกว่าอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตาม กลไกการเกิด lactic acidosis
จาก metformin ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีหน้าท่ีของไต
ปกติน้ันยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด
2. การวิเคราะห์และประเมนิความสัมพันธ์ระหว่าง
metformin กับ metabolic acidosis ในผู้ป่วยรายน้ี

ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดโดย
ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
metformin-induced metabolic acidosis   ผู้ป่วยเป็น
โรคเบาหวานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2542  รับประทาน
glibenclamide (5) 1x1 ac เพ่ือควบคุมระดับน้ำตาล
(ดูตารางท่ี 1 และ 2 ประกอบ)

เดือนกุมภาพันธ์ 2543 ได้รับ glibenclamide
(5) 1x2 ac เน่ืองจากผู้ป่วยไม่ควบคุมอาหาร ทำให้
ระดับน้ำตาลสูงข้ึน ซ่ึงจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน

เดือนเมษายน 2543 แพทย์สั่ง glibencla-
mide (5) 1x2 ac และ metformin (500) 1x2 pc

เน่ืองจากยังคงไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่
ในระดับท่ีต้องการ

เดือนตุลาคม 2543  พบว่าผู้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยาไม่ดีนัก แพทยจึ์งส่ังเปล่ียนการ
รับประทาน metformin จากหลังอาหารเป็นก่อน
อาหาร หลังจากนั้นผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการ
ใช้ยาดีข้ึน

เดือนมกราคม 2544  แพทย์เพิ ่มขนาด
metformin เป็น metformin (850) 1x2 ac เน่ืองจาก
ผู้ป่วยไม่ควบคุมอาหาร

เดือนเมษายน 2544 หลังจากท่ีใช้ metfor-
min (850) 1x2 ac ได้ประมาณ 3 เดือน ผู้ป่วยเกิดภาวะ
metabolic acidosis โดยไม่มีอาการและอาการแสดง
ปรากฏออกมาให้เห็นเน่ืองจากเป็นภาวะท่ีไม่รุนแรง
แม้กระท่ังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละคร้ัง
ก็ไม่แตกต่างกัน  มีเพียงแต่ bicarbonate เท่าน้ันท่ีต่ำ
กว่าค่าปกติซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดภาวะ metabolic acidosis
เม่ือคำนวณ anion gap  แล้วได้เท่ากับ 24 (AG = [Na+]
� [Cl-] � [HCO3

-] = 141 � 102 � 15 = 24) เข้าได้กับ
ภาวะ high AG-MA ซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดจากการใช้
metformin มากที่สุด การที่ผู้ป่วยมี high AG-MA
และไม่สามารถหาสาเหตุอ่ืนๆมาอธิบายได้ จะต้อง
นึกถึง lactic acidosis ด้วยเสมอ9  นอกจากน้ีแม้ว่าจะ
ไม่ได้ตรวจวัดระดับ lactic acid ในเลือดก็ตาม
แต่เนื่องจากภาวะ lactic acidosis สามารถแสดง
ออกได้โดยการมีภาวะ metabolic acidosis โดยไม่มี
ketoacidosis ร่วมด้วย1 รวมถึงไม่มีปัจจัยอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
ให้เกิดภาวะดังกล่าว  ดังน้ันเม่ือสงสัยว่า metformin
เป็นสาเหตุของ metabolic acidosis   จึงควรหยุด
metformin เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด metabolic acidosis
ท่ีอาจรุนแรงข้ึน

หลังจากหยุดใช้ metformin ประมาณ  14 วัน
พบว่า bicarbonate กลับมาอยู่ในช่วงปกติคือ 22 mEq/
L หมายความว่าผู ้ป่วยหายจากภาวะ metabolic
acidosis  จึงสามารถยืนยันได้ว่า metabolic acidosis
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ท่ีเกิดข้ึนน่าจะมีสาเหตุมาจาก metformin มากท่ีสุด
เมื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง metformin กับ
metabolic acidosis  ด้วย Naranjo�s algorithm แล้วพบ
ว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)
สรุป

metformin  เป็นยาท่ีนำมาใช้เพ่ือรักษาโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 มาแล้วเป็นเวลาประมาณกว่า 4
ทศวรรษ  อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงถึงขั้นเสีย
ชีวิตอย่างเช่น metabolic acidosis น้ันพบได้น้อยมาก
จากรายงานผู้ป่วยรายน้ีพบว่า ภาวะ metabolic acido-
sis  เกิดขึ้นหลังจากการใช้ metformin ในขนาดที่

ใช้รักษา (ขนาดยาสูงสุดท่ีใช้รักษาคือ 2,550 มิลลิกรัม
ต่อวัน1,5)  ประมาณ 3 เดือน ทั้งๆที่ไตทำงานปกติ
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยาและไม่มีข้อห้ามในการ
ใช้ยา ไม่มีปัจจัยอ่ืนท่ีเป็นเหตุให้เกิด metabolic aci-
dosis  นอกจากนี้ภาวะดังกล่าวหายไปเมื่อหยุดยา
ดังน้ันจึงควรมีการติดตามภาวะ metabolic acidosis
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไตทำงานปกติและ
ได้รับ metformin โดยวัดค่า serum bicarbonate
หากพบว่ามี high anion gap metabolic acidosis
ร่วมด้วยก็จะบ่งช้ีถึงภาวะ lactic acidosis
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Nimesulide
Nimesulide เป็นยากลุ่ม non-steroidal anti-

inflammatory (NSAID) ซ่ึงออกฤทธ์ิยับย้ัง cyclooxy-
genase-2 (COX-2) enzyme ใช้สำหรับแก้ปวดและ
ลดการอักเสบในหลายกรณี อาทิเช่น osteoarthritis,
tendonitis, bursitis, post-operative pain และ primary
dysmenorrhea เป็นต้น

ยานี้เริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นครั้ง
แรกท่ีอิตาลี เม่ือปี ค.ศ.1985 และอีกหลายประเทศ
ทั่วโลกในเวลาต่อมา ช่วงปี ค.ศ.1998-1999 มีราย
งานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาน้ีเพ่ิมข้ึนมาก
ดังน้ันในปี ค.ศ.1999 ประเทศโปรตุเกสจึงมีการทบ-
ทวนตำรับยาดังกล่าว และจำกัดการใช้สำหรับอา-
การปวดบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ osteoarthritis,
extra-articular rheumatic conditions, post-operative
and/or post-traumatic pain and inflammation, oral/
dental inflammatory conditions และ dysmenor-
rhoea โดยระบุข้อควรระวังไว้ว่า

•ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 7 วันในการรักษาอา-
การปวดอย่างเฉียบพลัน

• ห้ามใช้ในผู้ท่ีมีภาวะตับวาย
• ควรติดตามตรวจสอบการทำงานของตับ

เม่ือใช้ในผู้ท่ีมีประวัติตับผิดปกติ
• ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง เมื่อให้

ร่วมกับยาที่อาจทำให้ตับอักเสบ
นอกจากนี้โปรตุเกสยังระงับการจำหน่าย

สูตรตำรับยาสำหรับเด็กในเดือนมีนาคม 1999
ในปี ค.ศ.2000 มีรายงานจากฟินแลนด์ว่า

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs
ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับยา nimesulide และกว่าคร่ึง
จะเก่ียวข้องกับความผิดปกติของตับโดยมีรายงานจำนวน
109 ฉบับ ซึ ่งในจำนวนนี ้ 66 ฉบับ
จะเก่ียวข้องกับการเกิดพิษต่อตับและพบผู้เสียชีวิต 1
ราย ดังน้ันฟินแลนด์จึงส่ังระงับการจำหน่ายยาน้ีไว้

ข่าวอาการอันไม่พึงประสงค์
 ⌦⌫

ช่ัวคราว ท้ังน้ีหน่วยงานประเมินการใช้ยาของยุโรป
(EMEA) ได้ทำการตรวจสอบประเมินความปลอด
ภัยของยา และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2002 สเปน
ก็ส่ังระงับการจำหน่ายยาน้ีชั่วคราวเช่นกัน อย่างไร
ก็ตามสเปนได้อนุญาตให้ยาน้ีกลับมาจำหน่ายได้อีก
ครั้งโดยจำกัดการใช้และให้ติดตามการทำงานของ
ตับในระหว่างใช้ยาอย่างเข้มงวด

ท่ีไอร์แลนด์ยาน้ีเร่ิมออกจำหน่ายในปี ค.ศ.
1995 ต่อมาในปี ค.ศ.1999 หน่วยงานควบคุมยาแห่ง
Irish ได้ทบทวนความปลอดภัยของยาสืบเน่ืองจาก
รายงานการเกิดพิษต่อตับและขอให้บริษัทยาทำการ
ศึกษาเพ่ิมเติม ผลการศึกษาเบ้ืองต้นในผู้ป่วยท่ีใช้ยา
1,212 รายยังไม่พบข้อชี้บ่งถึงความปลอดภัยที่แตก
ต่างระหว่างยา nimesulide, diclofenac และ
ibuprofen

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตร-
เลียยังไม่มีการอนุญาตให้จำหน่ายยาดังกล่าว ท่ีบรา-
ซิลยานี้จำหน่ายโดยต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ (pre-
scription drug) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด
ยาน ้ำแขวนตะกอนหร ือยาหยดสำหร ับเด ็ก
รวมทั้งยาสอดทางทวารหนัก ส่วนในเอเชียมีการ
จำหน่ายยานี้ในหลายรูปแบบ เช่น ที่อินเดียมีการ
จำหน่ายยารูปแบบเม็ดและเจลมาเกือบ 10 ปีแล้ว
และแม้จะมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ต่อตับ ก็
เป็นการยากที่จะชี้ถึงระดับความสัมพันธ์ที่แน่ชัด
เนื่องจากผู้ป่วยมักใช้ยาแก้ปวดหลายชนิดร่วมกัน
ในประเทศไทยมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบยาเม็ด
ส่วนยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับเด็กน้ัน บริษัทยาได้
ขอยุติการจำหน่ายไว้ช่ัวคราวโดยสมัครใจจนกว่าจะ
มีข้อมูลความปลอดภัยที่เพียงพอ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามมติคณะอนุกรรม-
การศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ได้ขอ
ให้บริษัทฯ ทำการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความปลอด
ภัยของยาท่ีใช้สำหรับเด็ก ก่อนนำข้อมูลมาตัดสินใจ* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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อนุญาตให้นำกลับมาจำหน่ายอีกคร้ัง
(WHO Pharmaceuticals Newsletter No 4, 2002
หน้า 12)
Nimesulide : liver failure and first report
of haemolytic anaemia

ภายหลังจากเร่ิมใช้ยา nimesulide 100 mg.
วันละ 2 เวลาเพ่ือรักษา osteoarthritis มาเป็นเวลา 7
เดือน หญิงสูงวัยอายุ 63 ปี ผู้หน่ึงต้องเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลจากภาวะ severe haemolytic anaemia
และ acute, fulminant liver failure ซ่ึงจำเป็นต้องผ่า
ตัดเปลี่ยนตับ
ประวัติอาการนำ :

3 สัปดาห์ก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ได้แก่ ผ่ืนคัน คล่ืนไส้ อาเจียน ปัสสาวะสีเข้ม และ
ดีซ่าน แพทย์ให้หยุดยา nimesulide หลังเข้าโรงพยาบาล
ในวันแรก   การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผลดังน้ี

- total bilirubin 33.9 mg/dL (ค่าปกติ <1.2)
- direct bilirubin 24 mg/dL (ค่าปกติ <0.7)
- AST 240 IU/L (ค่าปกติ <31)
- ALT 143 IU/L (ค่าปกติ <31)
- γ-glutamyl transferase 565 IU/L (ค่าปกติ <50)
- alkaline phosphatase 1099 IU/L (ค่าปกติ <280)
- platelet count 129 x 109 ต่อลิตร
- positivity for antimitochondrial antibod-

ies 1/80
การตรวจเนื้อตับในวันที่ 8 ที่รักษาตัวใน

โรงพยาบาล แสดงผลดังนี้ �marked architectural
collapse with numerous bridging, marked mainly lym-
phocytic lobular inflammation, extensive parenchy-
mal necrosis, severe cholestasis, and occasional gi-
ant cells and liver cell rosette formation� นอกจากน้ี
ผู้ป่วยยังเกิดภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง โดยพบระ-
ดับ lactate dehydrogenase > 1000 IU/L และ hapto-
globin < 5 mg/dL ซ่ึงบ่งช้ีว่าเกิด haemolytic  anaemia

การรักษาผู้ป่วยรายน้ีทำโดยการให้เม็ดเลือด

 แดง, พลาสม่าแช่แข็ง, IV corticosteriods และ plas-
mapheresis อย่างไรก็ตามภาวะโลหิตจางไม่ดีขึ้น
และการทำงานของตับก็แย่ลงเร่ือย ๆ  จนเกิด hepatic
encephalopathy ในวันท่ี 23 ของการรักษา อีก 2 วัน
ต่อมาผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ และผลการ
ติดตามภายหลังการเปลี่ยนตับมา 20 เดือน ไม่พบ
การเกิด haemolysis เพียงแต่ยังคงมี mild biochemi-
cal cholestasis เท่าน้ัน
(Reactions, 22 Feb. 2003, No 939 หน้า 12-13)
Herbal medicine : acute hepatitis

ชายวัย 48 ปี เกิด acute hepatitis ภายหลังใช้
ยาสมุนไพรในการรักษา psoriasis สมุนไพรดังกล่าว
เป็นสมุนไพรจีน �Fu Fang Qing Dai Wan� ใช้แปะ
ในกระดาษ 1 แผ่นวันละ 3 เวลา ตำรับยาดังกล่าว
ประกอบด้วย Indigo naturalis, Rhizoma smilcis
glabrae, Radix angelicae dahuricae, Radix salviae
milthiorrhizae และ Massa medicata fermentata
1 เดือนภายหลังการใช้ยาดังกล่าว ผู้ป่วยเกิดอาการ
เหล่าน้ีได้แก่ ไม่สบายตัว (malaise) อ่อนเพลีย ความ
อยากอาหารลดลง คลื่นไส้ อาเจียน อาหารไม่ย่อย
ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม เป็นต้น

ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลัง
จากเร่ิมเกิดอาการ 6 วัน ผลการตรวจร่างกายพบว่า
ตับโต, WBC และ eosinophil counts สูงข้ึน, ระดับ
AST 1074 U/L, ALT 1605 U/L, alkaline phos-
phatase 1079 U/L, γ-glutamyl transferase 274 U/L,
total bilirubin 3.3 mg/dL การตรวจเน้ือตับพบการ
เกิด toxic hepatitis

ภายหลังหยุดการใช้ยาจากสมุนไพรดังกล่าว
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ หลังจากเข้ารักษาตัว
นาน 2 สัปดาห์อาการต่าง ๆ หายไปและออกจาก
โรงพยาบาลได้ ผลการตรวจติดตามหลังออกจาก
โรงพยาบาล 6 สัปดาห์ พบว่าค่าการทำงานของตับ,
WBC และ eosinophil counts กลับสู่ปกติ
(Reactions, 8 Mar. 2003, No 941, หน้า 10)
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Spirulina : hepatotoxicity
ชายวัย 52 ปี เกิด hepatotoxicity หลังจาก

เร่ิมรับประทาน spirulina มา 2 สัปดาห์ โดยพบระดับ
AST และ ALT เพ่ิมสูงข้ึน อย่างไรก็ตามยาท่ีเขาใช้
ร่วมกันมีหลายชนิด ได้แก่ amlodipine, simvastatin
และ acarbose ภายหลังจากรับประทาน spirulina อีก
3 สัปดาห์ถัดมา ระดับเอนไซม์ตับยังคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ
จนเขาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบค่าต่าง ๆ ดังน้ี AST, ALT, alka-
line phosphatase และ γ-glutamyl transpeptidase
เท่ากับ 1176, 1726, 281 และ 301 IU/L ตามลำดับ
การทดสอบ spirulina lymphocyte stimulation ให้ผล
บวก ผลการตรวจเนื้อตับพบ �feathery degenera-
tion and ballooning of cells with modest inflamma-
tion and pericentral cholestatis� หลังจากหยุดรับ-
ประทาน spirulina และยาอื่นทุกชนิด ผลทดสอบ
การทำงานของตับดีขึ้นเรื่อย ๆ และระดับเอนไซม์
ตับลดลงจนเกือบกลับสู่ปกติ

จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีรายงาน
การเกิด hepatic failure ท่ีอาจสัมพันธ์กับ spirulina
จำนวน 2 ฉบับ
(Reactions, 8 Mar. 2003, No. 941 หน้า 14)
Kavain : liver failure

หญิงวัย 45 ปีมีอาการคล่ืนไส้ อ่อนเพลีย ภาย
หลังจากเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมชื่อ kavain
(kava-kava) มา 8 สัปดาห์ ท่ีฉลากมีข้อมูลว่าผลิต-
ภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยสารสกัดจากราก kava-
kava  ซ่ึงคิดเทียบเป็น 30% kavalactones (75 mg.)
ใช้รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 3 เวลา หญิงดัง
กล่าวรับประทานผลิตภัณฑ์น้ีคร้ังละ 1 เม็ด วันละ 2
เวลา โดยไม่ได้รับประทานร่วมกับยาหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอื่นใด และไม่ค่อยได้รับประทานเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในช่วงต้นหญิงดังกล่าวได้รับการรักษา
โดย rabeprazole เป็นเวลา 4 วัน และหยุดรับประทาน
kavain หลายวันต่อมาจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยอาการดีซ่านและตับอักเสบ ผลการตรวจเน้ือตับ
ช้ีว่าเกิด subfulminant hepatic necrosis และต้องผ่า
ตัดเปลี่ยนตับในเวลาต่อมา
(Reactions, 22 Feb. 2003, No.939, หน้า 11)
Glitazones : update on adverse drug re-
actions in Canada

ข้อมูลใน The Canadian Adverse Drug
Reaction Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2002
ช้ีว่ายารักษาเบาหวานกลุ่ม thiazolidinedione ได้แก่
rosiglitazone และ pioglitazone อาจสัมพันธ์กับอา-
การอันไม่พึงประสงค์ท่ีมีการรายงานในช่วงระหว่าง
สิงหาคม 2000 ถึง มีนาคม 2002 โดยมีรายงานจำนวน
282 ฉบับท่ีสงสัยว่าอาจสัมพันธ์กับการใช้ยา rosigli-
tazone ซ่ึงในจำนวนน้ี 134 ฉบับเป็นอาการท่ีร้ายแรง
(serious) อาการต่าง ๆ ที่พบได้แก่ cardiovascular
disorders 60 ฉบับ, heart failure 36 ฉบับ, liver and
biliary disorders 16 ฉบับ, fatal outcome 10 ฉบับ

สำหรับยา pioglitazone มีรายงานจำนวน 29
ฉบับ ในจำนวนน้ี 24 ฉบับเป็นอาการท่ีร้ายแรง อา-
การต่าง ๆ  ท่ีพบได้แก่ cardiovascular disorders 8 ฉบับ,
heart failure 4 ฉบับ, liver and biliary disorders 1 ฉบับ,
fatal outcome 1 ฉบับ

มีข้อน่าสังเกตว่าแม้ผู้ป่วยเบาหวานชนิด
type 2 จะมีความเส่ียงต่อการเกิด heart failure อยู่แล้ว
แต่ผู้ที่ใช้ยาจำพวก glitazones จะมีความเสี่ยงมาก
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาจำพวกนี้ ดังนั้นเพื่อลดความ
เส่ียงดังกล่าว จึงมีข้อแนะนำว่าห้ามใช้ยาจำพวก gli-
tazones ในผู้ท่ีเส่ียงต่อการเกิด serious hepatic im-
pairment และ acute heart failure
(WHO Pharmaceuticals Newsletter No.4, 2002
หน้า 7-8)
Levofloxacin : tendinopathy

นับต้ังแต่ยาเร่ิมออกจำหน่ายในปี 2000 จน
ถึงกลางเดือนเมษายน 2002 ศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยจากการใช้ยาของเบลเยี่ยมได้รับราย
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งานการเกิด tendinopathy จำนวน 161 ฉบับที่อาจ
สัมพันธ์กับการใช้ยา levofloxacin รวมท้ังพบ tendon
rupture จำนวน 68 ฉบับ อายุเฉล่ียของผู้ใช้ยาท่ีเกิด
tendinopathy คือ 69 ปี และพบประมาณคร่ึงหน่ึงท่ี
ใช้ร่วมกับยา corticosteroid ระยะเวลาเฉล่ียนับจาก
เริ่มใช้ยาจนเกิดอาการ tendinopathy และ tendon
rupture เท่ากับ 8.4 วันและ 10 วัน ตามลำดับ นอกจาก
นี้ในบางรายอาจเกิด tendon rupture ได้ภายใน 48
ช่ัวโมง

มีข้อสังเกตจากศูนย์ฯ ดังกล่าวว่ารายงานการ
เกิด tendon disorders จากการใช้ยา levofloxacin สูง
กว่ายาอ่ืน ๆ  ท่ีมีใช้มากว่า 10 ปีแล้ว เช่น ciprofloxacin
(มีรายงาน 22 ราย), norfloxacin (8), ofloxacin (63)
และ pefloxacin (16)

สำหรับข้อบ่งใช้ยา levofloxacin ท่ีมักทำให้
เกิด tendon rupture ได้แก่ acute or chronic bron-
chitis (32%) และ chronic obstructive pulmonary
disease (28%) ทั้งนี้ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยนอกมี
เพียงให้ใช้รักษานิวโมเนียในผู้ท่ีแพ้ β-lactams เท่า
นั้น ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยานี้จึงมีคำย้ำเตือนว่า
หากเกิดอาการปวดเส้นเอ็นให้รีบพบแพทย์ทันที
และเน้นว่าความเส่ียงจะเพ่ิมมากข้ึนสัมพันธ์กับอายุ
รวมท้ังเม่ือใช้ร่วมกับยา corticosteroid

จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีรายงาน
tendon disorders จากการใช้ยาดังกล่าว จำนวน 888 ฉบับ
(WHO Pharmaceuticals Newsletter No.4, 2002
หน้า 8-9)
Quinine : thrombocytopenia

ต้ังแต่ปี 1972 คณะอนุกรรมการ ADR ของ
ออสเตรเลีย (ADRAC) ได้รับรายงานการเกิด throm-
bocytopenia 198 ฉบับที่อาจสัมพันธ์กับการใช้ยา
quinine โดยในจำนวนน้ีมีผู้เสียชีวิต 4 ราย และนับ
ตั้งแต่ต้นปี 2000 จนถึงกลางปี 2002 พบผู้ป่วย 17
ใน 20 ราย มีจำนวน platelet 0-14 x 109/L ซึ่งใน
จำนวนเหล่าน้ีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและได้

รับการรักษาด้วย platelet transfusions, corticoster-
oids หรือ immuno-globulin อย่างไรก็ตามมีข้อสัง-
เกตว่า ส่วนใหญ่หลังจากผู้ป่วยหยุดยา quinine ระดับ
ของเกล็ดเลือดกลับมาเป็นปกติภายในเวลา 1 สัป-
ดาห์ กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้ีเช่ือว่าเป็น
immune-based mechanism นอกจากนี้ยังแนะนำ
มิให้ใช้ยา quinine สำหรับอาการตะคริวในเวลา
กลางคืนเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าใช้แล้วได้ผลใน
การรักษา

จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก มีราย
งานการเกิด thrombocytopenia จากการใช้ยา qui-
nine จำนวน 392 ฉบับ
(WHO Pharmaceuticals Newsletter No.4, 2002
หน้า 10)
Metformin : haemolytic anaemia

หญิงวัย 68 ปี ผู้หน่ึงเกิดภาวะ haemolytic
anaemia ในขณะท่ีได้รับยา metformin เพ่ือใช้รักษา
เบาหวานชนิดที่ 2 โดยรับประทานยา metformin
850 mg. วันละ 3 เวลา ร่วมกับยา repaglimide มา 2
สัปดาห์เมื่อเริ่มเกิดอาการ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติ
การพบว่าระดับ haemoglobin อยู่ท่ี 8 g/dL ลดลงจาก
12 g/dL ในสัปดาห์ก่อนหน้า   ค่า mean corpuscular
volume เท่ากับ 96 fl. และ reticulocyte count  เท่ากับ
11%  ระดับ iron, transferrin, วิตามินบี 12 และ folic
acid ในกระแสเลือดมีค่าปกติ แต่ระดับของ ferritin
มีค่าสูง ระดับ serum bilirubin สูงข้ึนถึง 35 mmol/L
ระดับของ plasma lactate dehydrogenase อยู่ท่ี up-
per limit ของค่าปกติ และการทดสอบ direct Coombs
test ให้ผลลบ

ภายหลังจากหยุดยา metformin พบว่าระดับ
haemoglobin เพิ่มขึ้นจนคงที่อยู่ที่ 11g/dL และผล
การทดสอบ red cell G6PD activity 1 เดือนให้หลัง
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลพบว่ามีค่าลดลง
(Reactions, 31 May 2003, No. 953, หน้า 10)
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Minocycline : retinal pigmentation
หญิงสองรายเกิดภาวะ retinal pigmentation

ในขณะใช้ยา minocycline เพื่อรักษา bronchiecta-
sis  และ rheumatoid arthritis ตามลำดับ  โดยหญิงคน
แรกอายุ 76 ปี ใช้ยา minocycline มานาน 12 ปี ซ่ึงใน
ช่วงเวลาดังกล่าวผู้ป่วยเร่ิมเกิด gray scleral  pigmen-
tation อีกคนเป็นหญิงวัย 70 ปี ได้รับยา minocycline
มา 5 ปี แล้วเกิด conjunctival pigmented inclusions
โดยพบว่า maculae ประกอบไปด้วย discrete, un-
usual pigment clumps ของ retinal pigment epithe-
lium และ fluorescein angiogram แสดงถึงการ
สกัดกั้น background fluorescence จาก pigment
clumps เหล่าน้ัน

ผู้ป่วยท้ังสองปฏิเสธถึงการใช้ mascara หรือ
ยาหยอดตาเพ่ือรักษา glaucoma ผลการตรวจ inclu-
sions ด้วย light microscope ยืนยันว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมี
ลักษณะของ eosinophilic amorphous concretions
with yellow autofluorescence ซ่ึงเหมือนกับผลท่ีเกิด
จากการรักษาด้วยยา tetracycline

จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลกยังไม่
เคยมีการรายงานกรณีเช่นนี้มาก่อน
(Reactions, 31 May 2003, No.953, หน้า 11)
Thalidomide : liver disorders

หญิงวัย 62 ปีเกิด severe liver toxicity ในระ-
หว่างใช้ยา thalidomide  เพ่ือรักษา refractory mul-
tiple myeloma ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับยา thalidomide
200 mg. ต่อวันร่วมกับ dexamethasone มาเป็นเวลา
7 เดือน แล้วจึงมีอาการอ่อนเพลียมากรวมท้ังเกิด pe-
ripheral neuropathy ด้วย โดยมีอาการส่ัน (tremor)
ระดับ transaminase สูงเป็น 50 เท่าของค่าปกติ
อย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดระดับ bilirubin, alka-
line phosphatase, calcium และ potassium ยังอยู่ใน
ช่วงปกติ

ภายหลังจากผู้ป่วยหยุดใช้ยา thalidomide
โดยยาอ่ืนยังคงไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม พบว่าระดับ
AST และ ALT กลับสู่ปกติภายใน 7 วัน
(Reactions, 31 May 2003, No.953, หน้า 14)
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* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2545
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณ-
สุขต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยระบบ Spontaneous Re-
porting  ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์
และประเมินผลได้จำนวนทั ้งสิ ้น 9,567 ฉบับ
จำแนกเป็นผู้ป่วยเพศชาย 3,854 คน (40.28%) เพศ
หญิง 5,700 คน (59.58%) และไม่ระบุเพศ 13 คน
(0.14%) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี
(25.65%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-30 ปี (20.53%)

จากจำนวนรายงานทั้ง 9,567 ฉบับ พบ
อาการไม่พึงประสงค์ท้ังส้ิน 9,832 รายการ จากยาท่ี
สงสัย 10,781 ตัวยา (1 รายงานสามารถมียาท่ีสงสัย
และอาการอันไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ)
อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับ
ผูป่้วยแบ่งตามระดับความรุนแรง พบว่าผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ (76.14%) มีอาการไม่ร้ายแรงโดยผลที่เกิด
ข้ึนจากอาการอันไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ (58.09%)
จะหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนน้ีมีกลุ่มยาหลักท่ีพบอาการอันไม่
พึงประสงค์มากท่ีสุดคือกลุ่ม general antiinfectives
for systemic use จำนวน 5,813 ฉบับ (53.92%) รอง
ลงมาคือกลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน
1,497 ฉบับ (13.89%) อันดับสามได้แก่ ยาในกลุ่ม
central nervous system 1,207 ฉบับ (11.20%) มีราย
ละเอียดของกลุ่มยาท่ีสงสัย ดังน้ี

สรุปรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
(1 มกราคม-31ธันวาคม 2545) : ขอมูลเบ้ืองตน

 

1. กลุ่มยา general antiinfectives for sys-
temic use ได้รับรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จำนวน 5,813 ฉบับ เป็นกลุ่มยา systemic antibiot-
ics จำนวนมากที่สุดคือ  3,793  ฉบับ (65.25%)
รองลงมาคือ กลุ่มยา systemic chemotherapeutics
จำนวน 1,193 ฉบับ (20.52%)

2. กลุ่มยา musculo-skeletal system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์รวม 1,497 ฉบับ
เป็นกลุ่มยา antiinflammatory and antirheumatic
products จำนวนมากท่ีสุดคือ 1,311 ฉบับ (87.58%)

3. กลุ่มยา central  nervous  system ได้รับ
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์รวม 1,207 ฉบับ
เป็นกลุ่มยา analgesics จำนวนมากท่ีสุดคือ 587 ฉบับ
(48.63%) และรองลงมาคือยาในกลุ่ม antiepileptics
306 ฉบับ (25.35%)

รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ จำแนกตาม
ระบบอวัยวะของร่างกายมีรายงานทั้งสิ้น  9,832
รายการ พบว่าอาการทางผิวหนัง (skin and append-
ages disorders) เป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ที่พบ
มากท่ีสุดคือ 4,102 รายการ (41.72%) รองลงมาคือ
อาการอันไม่พึงประสงค์ทางระบบท่ัวไปของร่างกาย
(body as a whole general disorders) จำนวน 1,290
รายการ (13.12%) และอันดับสามคือ gastro-intes-
tinal system disorders จำนวน 785 รายการ (7.98%)
มีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages  dis-
orders) ได้รับรายงานรวม 4,102 รายการ ในจำนวนน้ี
อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ pruritus (25.50%),   rash
(19.82%)  และ erythematous rash  (13.02%)  ตามลำดับ
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2. ระบบทั่วไปของร่างกาย (body as a
whole  general disorders) ได้รับรายงานรวม 1,290
รายการ ในจำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ perior-
bital oedema   (23.18%),  face oedema (16.82%),
และ mouth oedema (10.31%) ตามลำดับ

3.ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal  sys-
tem  disorders) ได้รับรายงานรวม 785 รายการ ใน
จำนวนน้ีอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ vomiting (30.57%),
nausea (30.44%) และ stomatitis (6.11%)  ตามลำดับ

นอกจากน้ีมีอาการอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาท่ีรุนแรงซ่ึงผู้ ใช้ยาควรระมัดระวังและติดตาม
การใช้อย่างใกล้ชิดคือ

1. Anaphylactic shock จากการใช้ยา peni-
cillin V (phenoxymethylpenicillin), ampicillin for
injection, penicillin G, cloxacillin, diclofenac

2. Erythema multiforme จากการใช้ยา
sulfamethoxazole + trimethoprim, isosorbide
dinitrate, phenytoin, amoxycillin

3. Hepatitis จากการใช้ยา isoniazid, pyrazi-
namide, rifampicin, nimesulide

4. Stevens johnson syndrome จากการใช้ยา
allopurinol, sulfamethoxazole+trimethoprim,
amoxycillin, phenytoin, carbamazepine, griseo-
fulvin
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ชื่อระบบอวัยวะของร่างกาย

Total

ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามระบบอวัยวะของร่างกาย (มกราคม - ธันวาคม 2545)

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

ร้อยละจำนวน

4,102
1,290

785
608
532
528
518
379
246
195
95
89
87
84
78
54
45
27
17
17
16
10
8
8
4
4
3
2
1

9,832

41.72
13.12
07.98
06.18
05.41
05.37
05.27
03.85
02.50
01.98
00.97
00.91
00.88
00.85
00.79
00.55
00.46
00.27
00.17
00.17
00.16
00.10
00.08
00.08
00.04
00.04
00.03
00.02
00.01

100.00
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ชื่ออาการไม่พึงประสงค์

ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ตามอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบ 25 อันดับต้น (มกราคม - ธันวาคม 2545)

PRURITUS
PERIORBITAL OEDEMA
RASH
RASH ERYTHEMATOUS
RASH MACULO-PAPULAR
URTICARIA
VOMITING
FACE OEDEMA
PALPITATION
OEDEMA
DYSPNOEA
NAUSEA
BRONCHOSPASM
HEADACHE
ANGIOEDEMA
MOUTH OEDEMA
FIXED ERUPTION
DIZZINESS
PERIPHERAL OEDEMA
ERYTHEMA MULTIFORME
DIARRHOEA
STEVENS JOHNSON SYNDROME
GENERALISED OEDEMA
LEGS OEDEMA
SYNCOPE

ร้อยละ

1,046
888
813
534
520
499
476
433
301
261
240
239
206
188
137
133
125
124
108
100
90
87
81
80
76
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