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สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ระหว่างปี	พ.ศ.2527-2562

เว็บไซต์	Safety	Alert ใบสมัครข่าวสารด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปล. ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุจ�าเป็นส�าหรับงานเฝ้าระวังฯ เช่น บัตรแพ้ยา สติ๊กเกอร์แพ้ยา สมุดประจ�าตัว G-6-PD เป็นต้น
ที่อีเมล adr@fda.moph.go.th ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือดาวน์โหลดได้ที่

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/Webpage/main.jsp หวัข้อ "เอกสารเผยแพร่และสือ่สนบัสนนุต่าง ๆ" เลอืก "วสัดสุนบัสนนุ"
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วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ      
โดยเฉพาะข้อมลูด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ             
ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2590-7288, 0-2590-7253, 0-2590-7307
โทรสาร 0-2591-8457กองบรรณาธิการ

 สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน ในทีสุ่ดเราเดนิทางมาถึงท้ายปี พ.ศ. 2563 
แล้ว แม้ว่าในปีนี้เราจะพบปัญหาต่างๆ มากมายทั้งการแพร่ระบาด        
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) และปัญหา
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเราก็ได้พบสิ่งดีๆ ในสภาวการณ์เหล่านี้              
การได้เหน็น�า้ใจของคนทีม่ต่ีอกนั เช่น ตูปั้นสุข ทีมี่การแบ่งปันอาหารให้ 
ผู ้ท่ีขาดแคลน การบริจาคทั้งเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้                     
กับโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล นอกจากนี้         
คนไทยยงัร่วมใจกนัปรบัรูปแบบการด�าเนนิชวีติและการท�างานให้เป็นแบบ 
new normal เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 2 เมตร การใช้ 
VDO conference application ในการประชุม  กองบรรณาธิการหวงั
เป็นอย่างยิง่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะดข้ึีนในเรว็วนั
 ส�าหรับวารสารฉบับน้ียังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่นเดิม เริ่มด้วย
การด�าเนินโครงการ Smart Safety Surveillance ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย tafenoquine ซึ่งเป็น
โครงการท่ีองค์การอนามยัโลกได้เชญิศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจาก
ประเทศไทยมรีะบบการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านยาทีด่ ีซึง่เป็นผล
จากการด�าเนินงานที่ดีของเครือข่ายงานเฝ้าระวังฯ ที่มีการท�างานมา
แล้ว 37 ปี ต่อมาเป็นสรุปข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
รอบ 3 เดอืนท่ีผ่านมา ตามมาด้วยกรณีศกึษา เรือ่ง topical tobramycin 
associated with anaphylaxis  และปิดท้ายด้วยสรปุผลการด�าเนนิงาน 
ของศนูย์ HPVC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านท่ีติดตามวารสาร 
“ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” มาโดยตลอด และท้ายสุดนี้
ขออารธนาอ�านาจคณุพระศรีรตันตรยั และสิง่ศกัดิสิ์ทธิอ์นัเป็นท่ีเคารพ
ของทกุศาสนา อ�านวยพรใหท้า่นมสีขุภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง ปราศจาก
โรคภยั มีความสุขและสมหวังต้อนรับปีฉลูและตลอดไป

บทบรรณาธิการ
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ก่อนการเริ่มใช้ยาต้านมาลาเรีย	tafenoquine	

	 ยา	 tafenoquine	 ได้รบัอนมุตัทิะเบยีนต�ารบัครัง้แรกทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมรกิา	ปี	พ.ศ.	2561	และในปีเดยีวกนัเครอืรฐัออสเตรเลยีได้อนมุตัิ
ทะเบียนต�ารบัยาดงักล่าว	 ส�าหรบัประเทศทีย่งัคงมกีารระบาดของโรค			
ไข้มาลาเรยี	ประเทศบราซลิเป็นประเทศแรกท่ีอนมุตัทิะเบยีนต�ารบัยา	
tafenoquine	ในเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2562	ต่อมาประเทศไทยได้อนมุตัิ
ทะเบยีนต�ารบัยาดงักล่าว	ในวนัที	่27	ธนัวาคม	พ.ศ.	2562	ในข้อบ่งใช้
รกัษามาลาเรยีจากการตดิเชือ้ P. vivax	ให้หายขาด	(ป้องกนัการกลบัมา
ของโรค)	ในผูป่้วยทีม่อีายตุัง้แต่	16	ปีขึน้ไป	ทัง้ประเทศบราซลิและไทย
จะเริม่น�าร่องใช้ยา	tafenoquine	หลงัจากยาได้รบัอนมุตัทิะเบยีนต�ารบั	
ในโครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยาในทางปฏิบัต	ิ										
(feasibility	 study)	 ก่อน	 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ											
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทีร่นุแรง	ท�าให้ประเทศบราซลิ							
ยงัไม่ได้เริม่การใช้ยา	tafenoquine	ในโครงการวจิยัดงักล่าว	ดงันัน้ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกทีม่กีารแพร่ระบาดโรคไข้มาลาเรยีทีใ่ช้ยา	tafenoquine			                                                                    
 

 
	 ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน	 เช่น										
การประชุมร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องเพือ่ศกึษาสถานการณ์การใช้
และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรียชนิดอื่น	เพื่อ
เป็นข้อมลูใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยา

ยา	tafenoquine

โครงการ Smart Safety Surveillance ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย tafenoquine

วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์ และ พัทรียา โภคะกุล
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บทน�า

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(HPVC)	กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน	ได้ตอบรบัค�าเชิญจากองค์การอนามยัโลก	เมือ่เดือนมนีาคม	พ.ศ.	2562	ในการเข้าร่วมโครงการ	Smart	Safety	Surveillance	(3S)	
ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบและวธิปีฏบัิติในการเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านยา	ในกลุม่ประเทศท่ีมรีายได้น้อย
ถึงปานกลาง	ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย	tafenoquine	ในเชิงรุก	ทั้งนี้รูปแบบ
การเฝ้าระวงัของประเทศไทย	จะเป็นตวัอย่างให้ประเทศอืน่ทีมี่รายได้น้อยถงึปานกลาง	ด�าเนนิงานเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยาดงักล่าว																																																																																												
	 ยา	 tafenoquine	 ใช้ในการรกัษาการตดิเชือ้	Plasmodium vivax	 ในทกุระยะ	 รวมทัง้ในระยะ	 hypnozoite	 ซึง่เป็นระยะทีเ่ชือ้												
หลบซ่อนอยูใ่นตับ	โดยระยะน้ีจะท�าให้ผูป่้วยเกดิการเป็นโรคซ�า้	(relapse)	แม้ว่าจะไม่มเีช้ือในกระแสเลอืดแล้ว	โดยยาดงักล่าวมีความเสีย่ง
ทีส่�าคัญ	คอื	การเกดิ	haemolytic	anaemia	ในผูป่้วยทีม่ภีาวะพร่องเอนไซม์	G6PD	ดงันัน้ผูป่้วยต้องได้รบัการตรวจวัดระดบัเอนไซม์	G6PD	
ว่าไม่มภีาวะดงักล่าวก่อนการใช้ยา

tafenoquine	 นอกจากนี้ เจ ้าหน้าที่ 	 อย.	 ผู ้ เ ช่ียวชาญ	 และ														
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางด้านยา	 และคณะกรรมการ
นโยบายยาและแนวทางการใช้ยารักษามาลาเรียของประเทศ											
ได ้ เพิ่มพูนความรู ้ เกี่ ยวกับการด�า เนินงานเฝ ้าระวั งฯ	 โดย																									
การแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์กบัเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงาน
ก�ากับด้านยาของสหราชอาณาจักร	(Medicines	and	Healthcare						
products	Regulatory	Agency:	MHRA)	และเครือรัฐออสเตรเลีย	
(Therapeutic	Goods	Administration:	TGA)
	 อย.	โดย	ศนูย์	HPVC	ได้จดัท�า	“คูม่อืการด�าเนนิงานการเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยจากการใช ้ยาต ้านมาลาเรีย	 tafenoquine																						
ในประเทศไทย	 ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์”	 โดยมีการหารือ
เนื้อหาของคู่มือฯ	 เช่น	 วิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
ต้านมาลาเรีย	 tafenoquine	 ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากกองควบคุมโรค
ตดิต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคมุโรค	และฝ่ายเภสชักรรมโรงพยาบาล	
ก่อนทีจ่ะจดัส่งคูม่อืฯ	ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา	tafenoquine	ส�าหรับ
วิธีการเฝ ้าระวังความปลอดภัยของยา	 tafenoquine	 เป ็น																				
การด�าเนินงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ	 เพื่อติดตามผู้ที่ใช้ยา	
tafenoquine	 ทุกราย	 และมีการรายงานข ้อมูลการใช ้ยา														
tafenoquine	 ของผู ้ท่ีเกิดและไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค	์									
ทุกประเภทจากการใช้ยาไปให้ศูนย์	 HPVC	 รับทราบทุกเดือน										
เป็นระยะเวลา	2	ปี	สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือฯ	ได้ที่เว็บไซต์
http://thaihpvc.fda.	moph.go.th/
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	 การท�างานร่วมกนัของ	อย.	โดยศนูย์	HPVC	ร่วมกบักรมควบคุมโรค	
และโรงพยาบาล	 ซึ่งเป็นการท�างานแบบสหสาขาวิชาชีพ	 ที่มีแพทย	์
เภสชักร	พยาบาล	 เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิาร	และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	
ท�างานร่วมกนั	 จะมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ทีท่�าให้ผูป่้วยมคีวามปลอดภยั					
จากการใช้ยา	tafenoquine	เพิม่ขึน้

	 เมื่อวันที่	 5	 –	 8	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2563	 กรมควบคุมโรคซ่ึงเป็น					
หน่วยงานหลักที่มีการใช้ยาต้านมาลาเรีย ได้จัดการประชุม																		
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก ารขั บ เค ล่ือนการด� า เ นินงาน โครงการศึ กษา																												
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการรักษาผู ้ป่วยมาลาเรียชนิด									
ไวแวกซ์ข้ันหายขาดอย่างเหมาะสมด้วยยา	 tafenoquine	 หรือ																				
pr imaquine	 โดยใช ้การตรวจวัดระดับ เอนไซม ์ 	 G6PD																																
เชิงปริมาณ	 ประเทศไทย	 (feasibility	 study)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค	์					
เพื่อศึกษาว่าเจ ้าหน้าที่สามารถใช้ยาได้ถูกต้องสอดคล้องกับ										
ระดับเอนไซม์	 G6PD	 และวัดความถี่ของการเกิดภาวะโลหิตจาง
เฉียบพลันจากเม็ดโลหิตแดงแตก	 (acute	 haemolyt ic																										
anaemia:	 AHA)	 ณ	 โรงพยาบาลธารโต	 โรงพยาบาลกรงปินัง														
โรงพยาบาลกาบัง	 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา															
จังหวัดยะลา	 ในการประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์	 HPVC															
ได้อธิบายถึงข้อมูลยา	 tafenoquine	 รายงานการเกิดเหตุการณ์											
ไม ่พึงประสงค ์จากการใช ้ยา	 tafenoquine	 ในฐานข ้อมูล																	
องค์การอนามัยโลก	 และวิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการ											
ใช ้ยา	 tafenoquine	 ทั้ ง น้ี ศูนย ์ 	 HPVC	 ต ้องการรายงาน																						
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวทั้งชนิดร้ายแรง											
และไม่ร้ายแรงในการติดตามยาใหม่นี้	 ไม่เพียงเฉพาะรายงาน													
การเกิด	AHA	เท่านั้น
 

ภาพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การด�าเนนิงานโครงการศกึษาความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัฯิ ระหว่าง
วนัที ่5 – 8 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาล
กรงปินัง โรงพยาบาลกาบัง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ยะหา จังหวัดยะลา
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ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

1. การระงับการจ�าหน่ายช่ัวคราวยา ulipristal ส�าหรับรักษา

อาการของเนื้องอกมดลูก (uterine fibroids)

	 คณะกรรมการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านยา							
(Pharmacovigilance	Risk	Assessment	Committee;	PRAC)	ของ
สหภาพยุโรป	แนะน�าให้มกีารเพกิถอนทะเบยีนต�ารบัยา	ulipristal	ส�าหรบั
รกัษาอาการของเนือ้งอกมดลกู	(uterine	fibroids)	เนือ่งจากพบรายงาน
การเกดิ	liver	injury	และการผ่าตดัปลกูถ่ายตบั	(liver	transplant)	แม้ว่า
จะมีการด�าเนนิมาตรการลดความเสีย่งของการเกดิอาการดังกล่าวแล้ว			
ค�าแนะน�าทีเ่สนอโดยคณะกรรมการ	PRAC	นีจ้ะเสนอให้คณะกรรมการ
ทางด้านยาคนของสหภาพยโุรป	(Committee	for	Medicine	Product	
for	Human	Use:	 CHMP)	 พิจารณารับเป็นความเห็นของหน่วยงาน	
European	Medicines	 Agency	 (EMA)	 ต่อไป	 ทั้งน้ีหน่วยงาน											
Health	 Canada	 ยงัได้แจ้งถงึการถอนทะเบียน	 Fibristal® 5	mg																																			
(ulipristal	acetate	tablet	5	mg)	ส�าหรบัรกัษาอาการของเนือ้งอกมดลูก	
(uterine	fibroids)		โดยสมคัรใจของบรษิทั	Allergan	Inc.	อกีด้วย

 ข้อมูลในประเทศไทย: พบการขึ้นทะเบียนยา	 ulipristal	 ใน							
ชื่อการค้า	Esmya® ของบริษัท	ซิลลิค	ฟาร์มา	จ�ากัด	ทั้งนี้บริษัทฯ		
ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนต�ารับยาดังกล่าวโดยความ
สมัครใจ	 และเรียกคืนเก็บยาคืนจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว	 และ			
ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	 5	ตุลาคม	2563)	พบ
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 ulipristal	
ทั้งหมด	 6	 ฉบับ	 โดยไม่พบรายงานการเกิด	 liver	 injury	 แต่พบ
เหตกุารณ์	SGOT	increased,	SGPT	increased,	hepatic	enzymes	
increased,	flatulence,	myalgia,	oedema	nos	และ	headache	
เหตุการณ์ละ	1	ฉบับ

	 [Ref:	1.	https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-recommends-re-

voking-marketing-authorisation-ulipristal-acetate-uterine-fibroids	 																																																																																																												

	 	 	 2.	 https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2020/74063a-eng.php]

 สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ�าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

1. Benzodiazepine drug class: drug safety communication 
- boxed warning updated to improve safe use

		 	หน่วยงาน	U.S.	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	แจ้งเพิม่
ข้อความค�าเตอืนลงในส่วน	box	warning	เก่ียวกับความเส่ียงของการใช้
ยาในทางทีผ่ดิ	หรอืใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	ท�าให้ผูป่้วยเกิดอาการตดิยา	
และเกิดภาวะถอนยาจากการใช้ยาในกลุม่	Benzodiazepine	ซึง่ใช้รกัษา
อาการชัก	นอนไม่หลบั	กลวัการเข้าสงัคม	และอาการตืน่ตระหนก

 ข้อมูลในประเทศไทย: พบการข้ึนทะเบียนยาในกลุม่	Benzodiaze-
pine	ได้แก่	ยา	midazolam	1	ทะเบียน	diazepam	10	ทะเบยีน	ทัง้นี้
จากการสุ่มเบ้ืองต้นในเอกสารก�ากับยาพบข้อความค�าเตือนเก่ียวกับ			
ความเสีย่งดงักล่าวแล้ว																																																																												

	 [Ref:	 https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/

benzodiazepine-drug-class-drug-safety-communication-boxed-warning-updat-

ed-improve-safe-use]				

2. FDA warns about serious problems with high doses of 
the allergy medicine diphenhydramine (Benadryl®)

	 หน่วยงาน	U.S.FDA	แจ้งเตอืนความปลอดภยัของการใช้ยา	diphen-
hydramine	เกินขนาด	แก่ผูบ้รโิภคและบุคลากรทางการแพทย์	เนือ่งจาก
พบรายงานการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมการท้าเบนาดริล	 (Benadryl		
Challenge)	 	 ในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียติ๊กต๊อก	 (TikTok)																									
การรบัประทานยาดงักล่าวเกินขนาดอาจน�าไปสูเ่หตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
เก่ียวกับการท�างานของหวัใจ	เกิดอาการชัก	หรอืน�าไปสูก่ารเสยีชวีติได้																																									
 ข้อมูลในประเทศไทย:	พบการข้ึนทะเบียนยา	diphenhydramine	
ในรปูแบบยารบัประทาน	43	ทะเบียน	ยาน�า้	35	ทะเบยีน	และยาเมด็
และแคปซูล	8	ทะเบียน	และพบการข้ึนทะเบียนช่ือการค้า	 เบนาดรลิ	
(Benadryl®)	ซึง่เป็นรูปแบบยาน�า้	โดยบรษิทั	โอลคิ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
จากฐานข้อมลู	 Thai	 Vigibase	พบรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์							
จากการใช้ยา	diphenhydramine	ท้ังหมด	128	ฉบับ	โดยเป็นรายงาน								
จากชือ่การค้า	 Benadryl®	 ท้ังหมด	39	ฉบับ	 รายงานทีพ่บมากทีส่ดุ										
ตามล�าดบั	 คอื	 urticaria,	 erythematous	 rash,	 rash,	periorbital	
oedema,	maculo-papular	rash 

	 อย.	 ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงจากการใช้ยา																																			
diphenhydramine			เกนิขนาด	โดยมปีระกาศ	อย.	เรือ่ง	รายการยาทีต้่อง
รายงานต่อ	อย.	ก�าหนดให้ยา	diphenhydramine	ในรปูแบบยาน�า้	จ�าเป็น
ต้องรายงานการขายยาตามแบบ	ข.ย.13	เสนอต่อ	อย.	ทกุ	4	เดอืน	รวมทัง้	
อย.	ได้ประชาสมัพนัธ์แจ้งเตอืนประชาชนไม่ให้มพีฤตกิรรมเลยีนแบบ                                         

ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย
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การใช้ยา	 Benadryl®	 ตามดังเช่นในแอปพลิเคชัน	 TikTok																
เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2563	แล้ว	

	 [Ref:	1.	https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-

about-serious-problems-high-doses-allergy-medicine-diphenhydramine-benadryl						                             

  2 .h t tp : / /pca . fda .moph . go . th /pub l i c_med ia_de ta i l .

php?id=2&cat=50&content_id=1899]	 

3. Lemtrada®(alemtuzumab): revised indications,       
additional contraindications and risk minimization 
measures                                                                         

		 	หน่วยงาน	Health	Sciences	Authority	สิงคโปร์	แจ้งว่าบริษัท	
Sanofi-aventis	Singapore	Pte	Ltd	 ได้ออกจดหมายถึงบุคลากร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารก�ากับยาในด้าน							
ข้อบ่งใช้	 การเพิ่มเติมข้อห้ามใช้ยา	 และมาตรการลดความเสี่ยงจาก
การใช้ยา	 Lemtrada® (alemtuzumab)	 อันเนื่องมาจากการพบ
ข้อมูลความปลอดภัยใหม่ภายหลังการจ�าหน่ายยาดังกล่าวใน									
ท้องตลาดแล้ว	 ข้อมูลความปลอดภัยที่พบ	 คือ	 รายงานการเกิด																
myocard ia l 	 i schaemia , 	 myocard ia l 	 in fa rct ion ,																																		
haemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH),	autoimmune	
hepatitis,	acquired	haemophilia	A,	Epstein-Barr	virus	(EBV)	
reactivation,	 haemorrhagic	 stroke,	 dissection	 of	 the											
cervicocephalic	arteries,	pulmonary	alveolar	haemorrhage	
และ	thrombocytopenia	จากการทบทวนประโยชน์และความเสีย่ง
ของยา	 Lemtrada®	 มาตรการลดความเสี่ยงที่จะถูกน�ามาใช้												
จะเกี่ยวกับ	 1)	 การเริ่มต้นใช้ยาและการบริหารยา	 2)	 ค�าแนะน�าใน
การฉีดยาเพื่อลดปฏิกิริยาที่รุนแรงชั่วคราว	 และ	 3)	 ค�าแนะน�าใน				
การติดตามอาการภายหลังการบริหารยา		                                                   

 ข ้ อมู ล ในประ เทศ ไทย : 	 พบการขึ้ นทะ เบี ยนของยา																														
Lemtrada® ในประเทศไทย	 โดยบริษัท	 ซาโนฟี ่ -อเวนตีส			
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และจากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	(ข้อมูล	ณ	
วันที่	 31	 กรกฎาคม	 2563)	 พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค	์					
จากการใช้ยา	alemtuzumab	ทั้งหมด	3	ฉบับ	พบรายงานการเกิด	
infection,	 cerebrovascular	 disorder	 และ	 fall	 เหตุการณ์ละ						
1	ฉบับ																																																																										
 [Ref:	https://moph.cc/nrFI5fpdG]		

4. Hydrochlorothiazide: safety advisory - increased risk 

of non-melanoma skin cancer

 หน่วยงาน	 Therapeutic	 Goods	 Administration	 เครือรัฐ
ออสเตรเลีย	แจ้งข้อมลูว่าขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนินการให้มกีารระบุ
ข้อความเก่ียวกบัการเพิม่ความเสีย่งของการเกดิมะเรง็ผวิหนงัชนดิ	non-		
melanoma	จากการใช้ยาทีม่ส่ีวนประกอบของ	hydrochlorothiazide	
(HCTZ)	ในเอกสารก�ากบัยาของบคุลากรทางการแพทย์และของประชาชน	
ทัง้นีก้ารเกิด	photosensitivity	จากการใช้ยา	HCTZ	 เป็นเหตกุารณ์ที่
ทราบกันอยู่แล้ว	 และอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดมะเร็งผิวหนังชนิด						
non-melanoma	ได้

 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบการขึน้ทะเบยีนยา	HCTZ	จ�านวน	94	
ทะเบยีน	และจากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่24	สงิหาคม	
2563)	พบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	HCTZทัง้หมด	
6,303	ฉบบั	เป็นรายงานการเกดิ	photosensitivity	reaction	417	ฉบบั	
แต่ไม่พบรายงานการเกดิมะเรง็ผวิหนังชนดิ	non-melanoma
	 [Ref:	https://www.tga.gov.au/alert/hydrochlorothiazide]

5. ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุเอกสารก�ากบัยาในสหภาพยโุรป
	 หน่วยงาน	 EMA	สหภาพยโุรป	 เผยแพร่ข้อมลูสญัญานความเสีย่ง	
(signal)	 และค�าแนะน�าในการปรบัปรงุเอกสารก�ากบัยาของบคุลากร
ทางการแพทย์และประชาชน	ท่ีได้จากการประชุมคณะกรรมการ	PRAC	
ท้ังนีเ้ป็นการเพิม่ข้อมลูอาการไม่พงึประสงค์	 anaphylactic	 reaction	
จากการใช้ยา	 abiraterone	 และอาการ	 progressive	multifocal						
leukoencephalopathy	(PML)	จากการใช้ยา	pomalidomide	

 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบการขึน้ทะเบยีนยา	 abiraterone	และ	
pomalidomide	และจากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	(ข้อมลู	ณ	วันที	่30	
กันยายน	2563)	พบรายงานการเกิดเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้
ยา	abiraterone	113	ฉบับ	โดยไม่พบรายงานการเกิด	anaphylactic	
reaction	 และรายงานการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	
pomalidomide	 3	 ฉบับ	 โดยไม่พบรายงานการเกิด	 progressive						
multifocal	leukoencephalopathy	(PML)
	 [Ref:	https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/

prac-recommendations-signals-adopted-31-august-3-september-2020-prac-

meeting_en.pdf]

6. ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุเอกสารก�ากบัยาในประเทศญีปุ่น่

	 หน่วยงาน	 Pharmaceuticals	 and	Medical	Device	Agency	
ประเทศญีปุ่น่	แนะน�าปรบัปรงุเอกสารก�ากบัยา	hydroxychloroquine	
sulfate	หวัข้อ	 clinically	 significant	 adverse	 reactions	 โดยเพิม่
ข้อความ	 prolonged	QT,	 ventricular	 tachycardia	 (including											
torsades	de	pointes)

 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบการข้ึนทะเบยีนยา	hydroxychloroquine	
จ�านวน	5	ทะเบยีน	และจากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	(ข้อมูล	ณ	วนัที	่30	
กนัยายน	2563)	พบรายงานการเกดิเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	
hydroxychloroquine	 ท้ังหมด	289	ฉบับ	แต่ไม่พบรายงานการเกดิ	
prolonged	QT,	ventricular	tachycardia	และ	torsades	de	pointes

 [Ref:	https://www.pmda.go.jp/files/000236576.pdf]
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Topical tobramycin associated with anaphylaxis
สุทธิเกียรติ ส่าเภา, วีรพัชร พานทอง และศศิธร มามีชัย

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

บทน�า

 Aminoglycosides	เป็นกลุม่ยาปฏชิวีนะ	มกีลไกการออกฤทธิ์

ยับย้ังการสร้างโปรตีนของแบคทีเรียท่ี	 30s	 subunit	 ของ												

ไรโบโซม	 (ribosome)	 ของแบคทีเรีย	 โดยยาออกฤทธิ์ต่อเชื้อ

แบคทีเรียแกรมลบเป็นส่วนใหญ่	 และมีผลต่อเชื้อแบคทีเรีย							

แกรมบวกบางชนิดเท่านั้น	 คือ	 methicillin-sensitive																														

Staphylococcus aureus	 (MSSA)	 	 ที่ระดับความเข้มข้นต�่า					

ยาจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ	 (bacteriostatic)	 และที่ระดับ			

ความเข้มข้นสูงมีฤทธ์ิฆ่าเชื้อ	 (bactericidal)¹	 ในปัจจุบันยาม	ี		

รูปแบบเภสัชภัณฑ์หลากหลาย	ได้แก่	ophthalmic	solution,	

ophthalmic	ointment,	intravenous	และ	inhaled

	 การแพ้ชนิดรุนแรง	 (anaphylaxis)	 เป็นการแพ้ที่เกิดขึ้นได้

หลายระบบ	 และอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้	 อาการและ

อาการแสดงทีพ่บมากทีส่ดุคอื	อาการในระบบผวิหนงั	ระบบทาง

เดินหายใจ	ระบบหวัใจและหลอดเลอืด	และระบบทางเดนิอาหาร	

อาการท่ีเกิดขึ้นเป็นแบบเฉียบพลันภายในเวลาไม่กี่นาที	 หรือ					

ไม่กี่ชั่วโมงหลังได้รับสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิดการแพ้²

	 อุบัติการณ์การแพ้ยากลุ่ม	 Aminoglycosides	 	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในรูปแบบใช้เฉพาะที่	(topical)	เป็นอุบัติการณ์ที่พบได้

น้อย3,4	ข้อมูลจากเอกสารก�ากบัยาหยอดตา	tobramycin	ส�าหรบั

รักษาการติดเช้ือแบคทีเรียของลูกตาส่วนนอก	 พบอาการแพ้	

(hypersensitivity)	ร้อยละ	0.1-1	และพบอาการแพ้ชนดิรนุแรง	

(anaphylaxis)	 หลังวางจ�าหน่าย	 แต่ไม่สามารถระบุความถ่ีได	้

จากการค้นคว้ารายงานกรณีศึกษาผู ้ป่วยท่ีเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากยาหยอดตา	 tobramycin	พบเฉพาะรายงานกรณี

ศึกษาผู้ป่วยเกิดเยื่อบุตาอักเสบ	(conjunctivitis)5,6	แต่ยังไม่พบ

รายงานกรณีศึกษาอาการแพ้ชนิดรุนแรง	 ในบทความนี้จึงจะ

กล่าวถึงผู้ป่วยที่เกิด	อาการแพ้ชนิดรุนแรงที่สงสัยสาเหตุจากยา

หยอดตา	tobramycin	

รายงานผู้ป่วย
	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	65	ปี	น�้าหนัก	76	กิโลกรัม	ความดัน

โลหติ	151/90	ม.ม.	ปรอท	อณุหภมูร่ิางกาย	36.5	องศาเซลเซยีส											

อตัราการเต้นของหวัใจ	68	ครัง้ต่อนาท	ีอตัราการหายใจ	20	ครัง้ต่อนาที

อาการส�าคัญ

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ประวัติการใช้ยา

	 ผู้ป่วยเกิดอาการคันล�าตัว	 อวัยวะเพศ	 หายใจล�าบากและ	

คลื่นไส้อาเจียน	หลังผ่าตัด	แพทย์สงสัยการแพ้ยา

	 ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัเป็น	 ต้อกระจกในผูส้งูอายขุองเลนส์ตา		

ข้างขวา	(senile	nuclear	cataract	right	eye)		แพทย์จึงนัด

มาท�าการผ่าตัด

	 ผูป่้วยเป็นโรคความดนัโลหติสงูและนิว่ในไตท่ีได้รบัการผ่าตดั

แล้วเมื่อ	8	ปีก่อน

	 ยารับประทานที่ผู้ป่วยได้รับก่อนผ่าตัด	 ประมาณ	 3	 ชั่วโมง	

ได้แก่	ยาแก้ปวด	paracetamol	500	mg	2	เม็ด	ยาลดความดัน

ลูกตา	acetazolamide	250	mg	2	เม็ด	และยาต้านอาการวิตก

กงัวล	diazepam	5	mg	2	เมด็	ส�าหรับยาหยอดตาทีผู่ป่้วยได้รบั

ก่อนผ่าตัด	ได้แก่	ยาขยายม่านตา	tropicamide	1%	หยอดตา

ทุก	15	นาที	4	ครั้ง	ยาลดการอักเสบ	diclofenac	หยอดตาทุก	

30	นาท	ี4	ครัง้	ยาฆ่าเช้ือแบคทเีรยีแกรมลบ	tobramycin	หยอดตา	

ทุก	10	นาที	6	ครั้ง	ยาหดหยอดเลือดฝอยตา	phenylephrine	

10%	หยอดตาทกุ	15	นาท	ี2	ครัง้	ยาฆ่าเชือ้แบคทีเรยีแกรมบวก	

vancomycin	 และ	 ยาชาเฉพาะที่	 lidocaine	 1%	 ผสม							

adrenaline	หยอดตาก่อนเข้าห้องผ่าตดั	ขณะรกัษาในโรงพยาบาล						

ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาลดความดันโลหิต                              
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รูปที่	1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และการใช้ยา

ประวัติการแพ้ยา

	 ผู ้ป่วยมีประวัติแพ้ยาที่ได้รับการประเมินจากเภสัชกร	 ได้แก่								
ยาหยอดตาชนิดผสม	polymyxin	B	+	neomycin	+	gramicidin	
มอีาการแน่นหน้าอก	คนับรเิวณรกัแร้และอวยัวะเพศ	ผลการประเมนิ
ระดับ	 probable	 และ	 ceftriaxone	 เกิดภาวะเกล็ดเลือดต�่า				
(thrombocytopenia)	ผลการประเมนิระดบั	probable	ประวตัแิพ้
ยาที่ผู้ป่วยแจ้ง	 ได้แก่	 penicillin	 และ	 cephalexin	 โดยมีอาการ			
แน่นหน้าอก	หายใจไม่ออก	ผื่นลมพิษ	คันตามตัวและหู

ประวัติทางสังคม/ประวัติส่วนตัว
	 ปฏิเสธการสูบบุหรี่	และดื่มสุรา

การตรวจร่างกายเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยา

	 ผูป่้วยมอีาการคนัตามล�าตัวและอวัยวะเพศ	หายใจล�าบาก	คลืน่ไส้
อาเจียน	และได้รบัการตรวจร่างกายจากแพทย์	พบว่าเสยีงหายใจจาก
การฟังปอดปกติ	(lung	clear)	ความดันโลหิตปกติ

การวินิจฉัย

	 หลังผู้ป่วยเกิดอาการผิดปกติ	แพทย์ได้ท�าการตรวจร่างกายและ
วินิจฉัยภาวะแพ้ยาและปรึกษาเภสัชกรเพื่อร่วมประเมินอาการ								
ไม่พึงประสงค์	 ซึ่งพบว่าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของคณะท�างานเพ่ือ									

การรกัษาและป้องกันการแพ้ชนดิรนุแรงแห่งประเทศไทย²	ทีก่�าหนด
ว่าผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ชนิดรุนแรง	 หลังสัมผัสสารที่คาดว่าจะเป็น				
สารก่อภมูแิพ้	ต้องมอีาการของระบบอวัยวะต่อไปน้ี	ต้ังแต่	2	ข้อ	ขึน้ไป	ได้แก่
1.	 มีอาการทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุ	 เช่น	 ลมพิษ	 คัน	 ผื่นแดง	
อาการบวมของปาก	ลิ้น	เพดานอ่อน	เป็นต้น
2.	มอีาการของระบบทางเดนิหายใจ	เช่น	คดัจมกู	น�า้มกูไหล	หอบเหนือ่ย	
หายใจมเีสยีงหวดี	การลดลงของระดบัออกซเิจนในเลอืด	เป็นต้น
3.	 ความดันโลหิตหรือการท�างานของระบบต่างๆ	 ล้มเหลว	 เช่น							
เป็นลม	ปัสสาวะราด	เป็นต้น

4.	มีอาการของระบบทางเดินอาหาร	เช่น	ปวดท้อง	คลื่นไส้	อาเจียน
ซึ่งพบว่าผู้ป่วยในกรณีศึกษานี้เกิดอาการของ	3	ระบบอวัยวะ	ได้แก่	
คันผิวหนังและอวัยวะเพศ	 หายใจล�าบาก	 และคลื่นไส้อาเจียน	 เข้า
กับภาวะแพ้ชนิดรุนแรงข้างต้น	

การรักษาในครั้งนี้

	 หยุดยาร่วมกับให้	chlorpheniramine	maleate	10	mg	ฉีดเข้า
หลอดเลือดด�าทันที	

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์
กับยาที่สงสัย

	 ผู ้ป่วยใช้ยาหยอดตา	 และยารับประทานที่ไม่เคยใช้มาก่อน				
หลายชนิดประมาณ	3	ชั่วโมงก่อนเข้าห้องผ่าตัดท�าให้แยกได้ยากว่า
อาการไม่พงึประสงค์เกดิจากยาชนดิใด	เภสชักรสงสยัการเกดิอาการ										
ไม่พึงประสงค์จากยาหยอดตา	 tobramycin	 มากที่สุด	 เนื่องจาก
ประวัติแพ ้ยาเดิมพบว ่าผู ้ป ่วยเคยเกิดอาการไม ่พึงประสงค	์																		
จากยาหยอดตาชนดิผสม	polymyxin	 B+neomycin+gramicidin					
จากโรงพยาบาลอืน่	โดยมอีงค์ประกอบของ	neomycin	ซึง่เป็นยากลุม่								
Aminoglycosides	 เหมือนกับ	 tobramycin	 และอาการท่ีเกิดขึ้น
คล้ายกับเหตุการณ์ในครั้งนี้	 โดยมีข้อมูลสนับสนุนว่าการแพ้ยา				
neomycin	 สามารถเกิดปฏิกิริยาแพ้ข้ามกลุ่มกับยา	 tobramycin			
ได้ถึงร ้อยละ	 65	 เน่ืองจากยาทั้งสองตัวมีโครงสร้างหลักเป็น													
deoxystrepatamine	เหมือนกนั	โดยแตกต่างกันเลก็น้อยทีต่�าแหน่ง	
diamino	 sugars7	 เภสัชกรจึงท�าการประเมินความสัมพันธ์ของ					
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์กับการแพ้ยาหยอดตา	 tobramycin									
ด้วย	 Naranjo’s	 algorithm	 (ตารางที่	 1)	 พบว่ายาหยอดตา														
tobramycin	มีรายงานอาการ	anaphylaxis	จากเอกสารก�ากับยา	
อาการของผู้ป่วยเกิดข้ึนหลังจากท่ีใช้ยาหลายชนิด	 โดยยาที่เคยใช้			
ครัง้แรก	ได้แก่	ยารบัประทาน	diazepam,	acetazolamide	ยาหยอดตา	
tobramycin,	 vancomycin,	 tropicamide,	 phenylephrine								
และ	lidocaine	ผสม	adrenaline	ส่วนยาหยอดตา	diclofenac
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แพ้ยาและให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ป่วย	 และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล												
ของโรงพยาบาล	 รวมถึงรายงานข้อมูลผู้ป่วยไปยังศูนย์เฝ้าระวัง				
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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พบว่าผูป่้วยมปีระวตัเิคยใช้ยา	diclofenac	25	mg	ชนดิรบัประทานมา	
2	 คร้ังในช่วง	 6	 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยเกิดอาการผิดปกติ	 ดังนั้นจึง					
ไม่สงสยัการแพ้ยาหยอดตา	diclofenac	ผูป่้วยมอีาการดขีึน้เมือ่หยดุยา
ทุกชนิด	 ไม ่มีการทดลองใช ้ยาชนิดใดซ�้าหลังเกิดเหตุการณ	์											
อย่างไรกต็ามปฏกิริยิาดงักล่าวไม่สามารถยนืยนัได้ชดัเจนว่าเกดิจาก
ยาหรือเกิดจากสารกันเสีย	 (preservative)	 เนื่องจากเมื่อพิจารณา
องค ์ ป ระกอบของยาหยอดตาพบว ่ าทั้ ง 	 t ob r amyc i n																																				
และ	tropicamide	มีสารกันเสียชนิดเดียวกัน	คือ	benzalkonium					
chlor ide	 0.01%w/v	 ซึ่ งพบรายงานการแพ ้ชนิดรุนแรง																						

(anaphylaxis)	 ได้8,9	 และไม่ทราบองค์ประกอบของสารกันเสีย								
ในยาหยอดตาชนิดอื่นๆ	 ที่ผู ้ป ่วยได้รับ	 ผู ้ป ่วยเคยเกิดอาการ															
ไม่พึงประสงค์จากยาหยอดตาคล้ายกบัเหตกุารณ์ในครัง้นี	้และได้รบั
การตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่าสงสัยอาการแพ้ยาไม่สงสัยสาเหตุ					
ของโรคอ่ืน 	ๆรวมคะแนน	เท่ากบั	5	คะแนนอยูใ่นระดับน่าจะใช่	(probable)	

ข้อสรุป/เสนอแนะ
	 ผู้ป่วยรายนี้เกิดการแพ้ชนิดรุนแรง	 (anaphylaxis)	 โดยมีอาการ
คันล�าตัวและอวัยวะเพศ	 หายใจล�าบาก	 ร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน							
หลังได้รับยาหยอดตาหลายชนิด	 ประมาณ	 3	 ชั่วโมง	 หนึ่งในนั้น									
คือยาหยอดตา	 tobramycin	 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุด								
โดยมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม	 Naranjo's	 algorithm	 ระดับ								
น่าจะใช่	 (probable)	 แพทย์จึงมีค�าสั่งหยุดยา	 เภสัชกรออกบัตร		

ตารางที	่1	แสดงการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จาก											
														การใช้ยาตาม	Naranjo's	algorithm
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1.	รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลการด�าเนินงานศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (Health	 Product	 Vigilance	 Center:	 HPVC)	 ได้รับรายงานเหตุการณ์														
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2527	-	2563	และสามารถน�ามาวิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น	
872,119	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	12	ตุลาคม	พ.ศ.2563)	(แผนภาพที่1)

แผนภาพที่ 1 จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างปี พ.ศ. 2527 – 2563 จ�าแนกตามปีปฏิทิน

	 1)		ยาและวัตถุเสพติด	จ�านวน	35,837	ฉบับ	เป็นรายงานประเภทร้ายแรง	ร้อยละ	20.97	ยาที่มีรายงานสูงสุด	3	อันดับแรก	
ได้แก่	ceftriaxone,	 ibuprofen	และ	amlodipine	(แผนภาพที่	2)	และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่พบสูงสุด	3	อันดับ
แรก	คือ	skin	and	subcutaneous	tissue	disorders,	general	disorders	and	administration	site	conditions,	และ	gastrointestinal	
disorders	(แผนภาพที่	3)

 2)		ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ได้แก่	เครื่องมือแพทย์	36	ฉบับ	เครื่องส�าอาง	11	ฉบับ	อาหาร	19	ฉบับ	และวัตถุอันตราย	5	ฉบับ

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ศูนย์	HPVC	ได้รับรายงานจ�านวนทั้งสิ้น	35,885	ฉบับ	จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้
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แผนภาพที ่2 ช่ือสารส�าคญัทีมี่การรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
จากการใช้ยา 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภาพที่ 3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่ได้
รับรายงาน 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

2.	รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์และ
รายงานการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือแพทย์

5.	การจัดการความเสี่ยงด้านยา

3.	รายงานการติดตามและประเมินประสิทธิผลจาก
การใช้กัญชาทางการแพทย์	

4.	การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตราย
จากการใช้ยา	

	 ศูนย์	HPVC	ได้รบัรายงานจากผูป้ระกอบการเครือ่งมอืแพทย์	จ�าแนก
ตามประเภทของรายงาน	ดงันี้
	 1)	 รายงานปัญหาจากการใช้เคร่ืองมือแพทย์	 โดยเป็นรายงาน												
ผลการท�างานอนัผดิปกตขิองเครือ่งมอืแพทย์	จ�านวน	7,661	เรือ่ง	และ
รายงานผลอนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภค	จ�านวน	19,291	ฉบับ	
ซึง่เป็นรายงานทีเ่กดิในต่างประเทศทัง้หมด
	 2)	 รายงานการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช	้								
เคร่ืองมอืแพทย์	(Field	Safety	Corrective	Action:	FSCA)	จ�านวน	183	เรือ่ง

	 อย.	 ได้รับรายงานการติดตามผู้ป่วยท่ีได้รับกัญชาทางการแพทย์
จ�านวน	 11,364	 ราย	 เป็นผู้ป่วยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผน
ปัจจบุนั	จ�านวน	2,516	ราย	และเป็นผูป่้วยทีม่กีารใช้ผลติภณัฑ์กญัชา
แผนไทย	 จ�านวน	 8,848	 ราย	 โดยมีผู้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ประมาณร้อยละ	 7	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่
ร้ายแรง	เช่น	อาการปากแห้ง	เวียนศีรษะ	ง่วงซึม	อาเจียน

	 ศูนย์	HPVC	ตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากรายงาน
ฐานข้อมูลThai	Vigibase	ของคู่ยา-AEs	ดังนี้
	 4.1	ติดตามแนวโน้มของคู่ยา	–	อาการที่เป็น	weak	signal	ได้แก่	
dimenhydrinate	 กับ	 Stevens-Johnson	 syndrome/toxic				
epidermal	necrolysis	 (SJS/TEN)	 และ	 ibuprofen	กับ	 acute	
generalised	exanthematous	pustulosis	(AGEP)	และคู่ยา-อาการ	
ที่มีโอกาสเป็นสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	 (potential	 signal)	
ได้แก่	 propylthiouracil	 กับการเกิด	 severe	 skin	 reaction												
ผลการประเมินไม่พบแนวโน้มปัญหาที่มากขึ้น	จึงควรมีการเฝ้าระวัง
แนวโน้มของรายงานดังกล่าวต่อไป
	 4.2	 ประเมินรายงานการเกิด	 colitis	 จากยา	 rituximab													
ผลการประเมนิไม่พบว่ายา	rituximab	มคีวามสมัพนัธ์กับการเกดิ	colitis
	 4.3	ประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา	chloroquine	กับ
อาการ	 SJS,	 TEN	 และ	 exfoliative	 dermatitis	 และส่ง																											
ผลการประเมินไปยังคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตราย
จากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	 เพ่ือพิจารณาก�าหนดข้อความค�าเตือน
ของยา	chloroquine	เกี่ยวกับการเกิดผื่นผิวหนังที่รุนแรง

	 คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา
ส�าหรับมนุษย์ได้มีมติเห็นชอบ

 5.1 ปรบัปรงุข้อความค�าเตอืนตามกฎหมายของยากลุม่คอร์ตโิค-    
สเตอรอยด์ชนดิฉีด ดังนี้
	 	 1)	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
	 	 2)	 ห้ามใช้ในผู ้ที่ติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย	 (systemic						
fungal	infections)	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็น

	 	 3)	ระมดัระวงัการใช้ในผูป่้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรอื
ล�าไส้	โรคเบาหวาน	วัณโรค	โรคติดเชื้อไวรัส																																	
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   5.2 เพิ่มค�าเตือนที่เกี่ยวข้องกับการเกิด suicide จากการใช้
ฮอร์โมนคุมก�าเนิด
	 						ปรบัปรงุข้อความค�าเตือนตามกฎหมายของฮอร์โมนคุมก�าเนดิ
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิด	 suicidal	 ซึ่งอยู่ระหว่าง
พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนน�าเสนอ		
คณะกรรมการยา

 5.3 ทบทวนข้อความค�าเตือนของกลุ่มยากันชักในสตรีมีครรภ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
	 	 กลุ่มที่	 1	 ปรับปรุงค�าเตือนเป็น	 “สตรีมีครรภ์ห้ามใช้ยานี้”	
ในยา	 4	 รายการ	 ได้แก่	 topiramate,	 carbamazepine,																				
phenytoin	และ	sodium	valproate/valproic	acid
	 	 กลุ่มที่	 2	 ปรับปรุงค�าเตือนเป็น	 “สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้	
ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์”	 ในยา	 3	 รายการ	 ได้แก	่															
oxcarbazepine,	pregabalin	และ	zonisamide	
	 	 กลุ่มที่	3	ปรับปรุงค�าเตือนเป็น	“สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้
ยาน้ี”	 ในยา	 3	 รายการ	 ได้แก่	 gabapentin,	 lamotrigine	 และ			
levetiracetam	
	 	 ทั้งน้ี	 อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการยาเพ่ือปรับปรุง						
ค�าเตือนตามกฎหมายต่อไป

 5.4 เพิ่มค�าเตือนที่เกี่ยวที่ข้องกับการเกิด SJS และ TEN จาก
การใช้ยา chloroquine/hydroxychloroquine
	 	 ปรบัปรุงข้อความค�าเตือนตามกฎหมายของยา	chloroquine	
และ	 hydroxychloroquine	 ให้ครอบคลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับ							
การเกิด	SJS/TEN

6.	การจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์

8.	การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากยา
แบบไม่มีทะเบียนต�ารับ

9.	การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7.	โครงการ	Smart	Safety	Surveillance	ในการ
ติดตามความปลอดภัยยาต้านมาลาเรีย		tafenoquine

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง	ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เฝ้าระวังความปลอดภัย
จากการใช้ยาต้านมาลาเรีย	 tafenoquine	 ในเชิงรุก	 โดยใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้มีการประชุมหารือรูปแบบการเฝ้าระวัง
ความปลอดภยัจากการใช้ยา	tafenoquine	ร่วมกบัโรงพยาบาลทีจ่ะ
มีการใช้ยาและเครือข่ายงานเฝ้าระวังฯ	 ในการประชุมประสาน				
เครือข่ายศูนย์	 HPVC	 ประจ�าปี	 และศูนย์	 HPVC	 ได้จัดท�าคู่มือ									
การด�าเนนิงานการเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยาต้านมาลาเรยี	
tafenoquine	ในประเทศไทย	ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	ซึ่งได้
หารือเนื้อหาในคู่มือฯ	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรคติดต่อ			
น�าโดยแมลง	 กรมควบคุมโรค	 และโรงพยาบาลที่จะใช้ยาดังกล่าว			
ก่อนที่จะจัดส่งคู่มือฯ	ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ศนูย์	HPVC	ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่หารอืเรือ่ง
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากยาแบบไม่มทีะเบยีน
ต�ารับยา	 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้	 ศูนย์	 HPVC	 จัดท�าร ่างคู ่มือ																		
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาแบบไม่มีทะเบียนต�ารับยาและ			
รับฟังความเห็นต่อร่างดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ต่อไป

	 ศนูย์	HPVC	ได้มีการสือ่สารและแลกเปลีย่นข้อมลูความปลอดภยั
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้
 9.1 จดหมายข่าว HPVC Safety News	 สื่อสารความสี่ยง	
จ�านวน	8	ฉบับ
 9.2 สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ�าวัน 
จ�านวน	298	เรือ่ง	จ�าแนกเป็นยา	168	เรือ่ง	เครือ่งมอืแพทย์	69	เรือ่ง	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	46	เรื่อง	และเครื่องส�าอาง	15	เรื่อง
 9.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
(Post Marketing Alert System: PMAS)	จ�านวน	286	รายการ	
จ�าแนกเป็นยา	104	รายการ	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	41	รายการ	และ	
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	141	รายการ
 9.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยด้านยากับ Pharmaceuticals 
and Medical Devices Agency (PMDA) จ�านวน	6	รายการ
 9.5 ข ้อมูลเ ตือนภัยขององค ์การอนามัยโลก (WHO                      
International Alert) รวม	66	รายการ	เป็นยา	65	รายการ	และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	1	รายการ
	 ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	 http://thaihpvc.fda.	
moph.go.th/

	 คณะอนุกรรมการเฝ ้าระวั งและจัดการความเสี่ ยงด ้าน																		
เครื่องมือแพทย์ได้มีติเห็นชอบ
	 6.1	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และ
เงื่อนไขในการจัดท�ารายงานผลการท�างานอันผิดปกติของ															
เครือ่งมอืแพทย์หรอืเหตกุารณ์อนัไม่พึงประสงค์ทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภค	
และรายงานการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้						
เคร่ืองมอืแพทย์	พ.ศ.	2563	รวมทัง้แบบรายงานตามประกาศดงักล่าว
	 6.2	 แนวทางปฏบิตักิารเรยีกคืนผลิตภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์ส�าหรบั
ผู้ประกอบการ
	 6.3	 ข้ันตอนการปฏิบัตงิานในการสือ่สารการเรยีกคนืเครือ่งมอืแพทย์	
โดยใช้	HPVC	Safety	News

	 อย.	โดยศนูย์	HPVC	ได้ตอบรบัค�าเชญิจากองค์การอนามยัโลกใน
การเข้าร่วมโครงการ	 Smart	 Safety	 Surveillance	 (3S)	 ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบและวธิปีฏบัิตใิน


