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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

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านผ่านมาแล้วครึ่งปีส�าหรับปีพุทธศักราช 
2564 นี ้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ส�าหรบัการระบาดของไวรสัโควดิ 19 
ในครึง่ปีแรกนี ้ ยงัคงอยูใ่นสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วงจากยอดผูต้ดิเชือ้
และผู้เสยีชวีติทียั่งคงไม่ลดลง อย่างไรกต็ามหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการเพิม่
จ�านวนประชากรที่ได้รับวัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับ
ประชาชนชาวไทย และการร่วมมอืกนัในการใส่หน้ากากอนามยั ล้างมอื 
และเว้นระยะห่าง จะช่วยลดความรนุแรงและลดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ อย่างไรก็ตามขอส่งก�าลังใจให้กับพ่ีน้องชาวบุคลากรทางการ
แพทย์ทีถ่อืเป็นก�าลงัส�าคญัในการรกัษาผูต้ดิเชือ้ทีย่งัคงมจี�านวนมาก 
และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ผ่านพ้น
สถานการณ์เช่นน้ีไปได้ด้วยดี

 ส�าหรับวารสารฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาหลากหลายให้ท่านติดตาม    
เช่นเดิม เริ่มด้วยรายงานสัญญาณอันตรายจากองค์การอนามัยโลก   
เก่ียวกบัยา levetiracetam กบัภาวะ hypokalemia ซึง่ในประเทศไทย
ยังไม่พบรายงานอาการดังกล่าว ต่อด้วยสรุปข่าวท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมา โดยได้คดัสรรเรือ่งท่ีเกีย่วข้อง
กบัผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้ทราบ ส�าหรบัคอลมัน์กรณี
ศึกษาและสอบสวนโรคจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวัง         
การแพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง(SJS/TEN) ในโรงพยาบาลนราธิวาส        
ราชนครินทร์ และปิดท้ายด้วยบทความเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์       
ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รบัวัคซนีป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(วคัซนีโควิด 19) จากฐานข้อมลู WHO VigiBaseTM

บทบรรณาธิการ
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ข้อมูลสนับสนุนอื่น(5-7) รายงานจากฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM (1) 

Uppsala monitoring centre signal detection: 
levetiracetam and hypokalemia

 WHO uppsala monitoring centre (WHO-UMC) รายงานการตรวจพบสญัญาณความเสีย่งของการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลอืดต�า่ 

(hypokalemia) จากการใช้ยา levetiracetam โดยยาดังกล่าวได้รบัอนมุติัทะเบียนจากหน่วยงานก�ากบัดแูลยาของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(U.S.FDA) ในปี พ.ศ. 2542 และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ในปี พ.ศ. 2543(1) โดยปัจจบัุนมข้ีอบ่งใช้ในการรกัษาอาการชักแบบ 

focal-onset seizures, juvenile myoclonic epilepsy และ primary generalized tonic clonic seizures ผ่านกลไกการออกฤทธิ์

ในการยับยั้ง synaptic vesicle 2A (SV2A) ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บริเวณปลายประสาท และออกฤทธิ์ยับยั้ง n-type calcium channel 

แบบ partial inhibition ยาถูกก�าจัดผ่านไตในรูปไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 66(2-4) ส�าหรับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่า   

(hypokalemia) คือการที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ากว่า 3.5 mmol/L โดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 

mild ค่าโพแทสเซียมในเลอืดอยูใ่นช่วง >3.0-3.5 mmol/L ซึง่ระดบันีส่้วนใหญ่ผูป่้วยมกัไม่แสดงอาการ ระดบั moderate ค่าโพแทสเซยีม

ในเลือดอยู่ในช่วง 2.5-3.0 mmol/L โดยระดับนี้ผู้ป่วยมักแสดงอาการไม่พึงประสงค์ได้แก่ เกิดตะคริว (cramping) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

(myalgia)  หรือเกิดอาการอ่อนเพลีย (weakness) ได้ และระดับ severe ค่าโพแทสเซียมในเลือดอยู่ในช่วง <2.5 mmol/L ระดับนี้    

ผู้ป่วยอาจแสดงอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงได้ เช่น อาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากระดับ

โพแทสเซียมในเลือดที่ต�่าลงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram)  

 ฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM พบรายงานการเกดิ hypokalemia 

จากการใช้ยา levetiracetam ทีส่ามารถน�ามาพจิารณาต่อได้ จ�านวน 

23 ฉบบั (ข้อมลูถงึวนัที ่15 กนัยายน 2563) จาก 8 ประเทศ แบ่งเป็น 

เพศหญงิ 11 ฉบบั เพศชาย 11 ฉบบั และไม่ระบเุพศ 1 ฉบบั แบ่งเป็น 

แรกเกิด 1 ฉบับ อายุ 5 ปี 1 ฉบับ ผู้ใหญ่ 10 ฉบับ และผู้สูงอายุ       

9 ฉบบั รายงานระบยุา levetiracetam เป็นยาทีส่งสยัเด่ียว 14 ฉบับ 

ร้อยละ 50 ของรายงานทัง้หมดเกดิอาการหลงัได้รบัยาประมาณ 10 วนั 

พบรายงานทีร่ะบุระดบัโพแทสเซยีมในเลอืด 14 ฉบบั แบ่งเป็นระดบั 

mild 3 ฉบับ ระดับ moderate 7 ฉบับ และระดับ severe 4 ฉบับ 

โดยพบว่าผูป่้วย 8 ราย มีอาการดีข้ึนแม้ไม่ได้ปรับขนาดยา และ 4 ราย 

มอีาการดขีึน้ภายหลงัจากการปรบัลดขนาดยาและหยดุยา อย่างไรกต็าม 

ภาวะ hypokalemia สามารถเกดิจากยาอืน่ทีใ่ช้ร่วมได้ โดยเฉพาะยา 

ในกลุ่ม corticosteroids และยา methylxanthines โดยพบการใช้

ยา hydrocortisone และยา theophylline เป็นยาทีส่งสยัร่วม 1 ฉบบั 

รายงาน 4 ฉบับเกิดภาวะ hypomagnesaemia ร่วมกับภาวะ      

hypokalemia ซึง่ภาวะ hypokalemia ท�าให้เกดิ hypomagnesaemia 

ตามมาได้ นอกจากนี้ภาวะ hypomagnesaemia ยังมีความสัมพันธ์

กับการได้รับยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) ด้วย จึงพบ

รายงาน 1 ฉบบั ทีผู่ป่้วยได้รบัยา esomeprazole เป็นยาต้องสงสัยร่วม  

 จากกรณศีกึษาของ Vallianou และคณะ พบรายงานความสมัพนัธ์

ของการเกดิภาวะ hypokalemia และภาวะ hypomagnesemia กบั

การใช้ยา levetiracetam ในผู้ป่วยจ�านวน 2 ราย โดยผูป่้วยรายแรก

เพศหญงิอาย ุ90 ปี เกดิภาวะ severe hypokalemia ร่วมกบัภาวะ 

hypomagnesaemia (serum potassium level = 2.4 mmol/L 

และ serum magnesium level = 0.58 mmol/L) ภายใน 2 วนัหลงั

ได้รบัยา levetiracetam ขนาด 500 mg บริหารผ่านทางหลอดเลือดด�า 

2 ครัง้/วนั และผูป่้วยรายท่ีสองเพศหญงิอาย ุ79 ปี เกิดภาวะ severe 

hypokalemia (serum potassium level = 2.4 mmol/L และ 

serum magnesium level = 1.35 mg/dL)  ภายใน 3 วนัหลงัได้รับ 

levetiracetam ขนาด 1,000 mg บริหารผ่านทางหลอดเลือดด�า          

2 ครัง้/วนั ซ่ึงผูป่้วยทัง้สองรายอาการไม่ดขีึน้แม้ว่าจะได้รับโพแทสเซียม

ทดแทนจงึหยดุการใช้ยา levetiracetam ในเวลาต่อมา และจากกรณี

ศกึษาของ Aksoy และคณะพบว่า ผูป่้วยชายอาย ุ 23 ปี เกิดภาวะ 

hypokalemia ร่วมกบัภาวะ hypomagnesaemia (serum potassium 

level = 3.1 mmol/L และ serum magnesium level = 0.56 

mmol/L) หลงัได้รบัยา levetiracetam ขนาด 500 mg 2 ครัง้/วัน 

เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ ซ่ึงภายหลงัหยดุยา 2 สปัดาห์ ผูป่้วยกลับมา

มรีะดบัอเิลก็โทรไลต์เป็นปกต ิ ส�าหรบักลไกการเกดิ hypokalemia  

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
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จากยา levetiracetam ยงัไม่เป็นทีแ่น่ชัด โดยพบว่าเกดิจากการเสยี

สมดุลในการแลกเปลี่ยนโพแทสเซี่ยมระหว่างเซลล์ (transcellular 

shift imbalance) การศึกษาก่อนหน้าพบว่าการเกิดอาการ                       

ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท�างานของไตล้มเหลวแบบเฉียบพลัน   

(acute renal failure) มคีวามสมัพันธ์กบัการใช้ยา levetiracetam 

เช่นกนั ซึง่อาจเนือ่งมาจากยาดงักล่าวขบัออกทางไตเป็นหลกั และส่งผล 

ให้เกดิระดบัอเิลก็โทรไลต์ในเลือดเสยีสมดุลได้

 ผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) ณ วันท่ี 13 

พฤษภาคม 2564 ไม่พบรายงานการเกิด hypokalemia จากการ        

ใช้ยา levetiracetam ทัง้น้ีปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ยาทีต้่องแจ้งค�าเตอืนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากับยา

และข้อความของค�าเตอืน ฉบบัที ่51 ให้มกีารระบขุ้อความดังนี้

 (9.1) ยาจ�าพวกรักษาโรคลมบ้าหมู (antiepileptics) ยกเว้น           

โทพิราเมท (topiramate) คาร์บามาซีพีน (carbamazepine)          

ลาโมทริจีน (lamotrigine) และ ฟีนีโทอิน (phenytoin)

 ค�าเตือน

 1. ยานีอ้าจท�าให้ง่วงซึม จงึไม่ควรขบัขีย่านยนต์หรอืท�างานเก่ียวกับ 

เครื่องจักร และไม่ควรด่ืมสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้

ยานี้

 2. ยานี้อาจท�าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด

 3.  ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจท�าให้ทารกพิการได้

 4.  ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต

 การเกดิ hypokalemia เป็นเพยีงสญัญาณทีเ่กิดจากการวเิคราะห์

ข้อมูลรายงานในฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM และมีการแจ้งเตือน

แก่ประเทศสมาชิก ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับ

ข้อมูลประเทศไทย(8-9)

รายงานเพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังการน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่ข้อมูลนี้

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์หลงัยาออกสูต่ลาดของยา levetiracetam และเป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
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ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

1. Boston scientific recalls EMBLEM S-ICD subcutaneous 

electrode (model 3501) due to risk of fractures

 U.S.FDA ประเทศสหรฐัอเมรกิา แจ้งข้อมลูการเรยีกคืนเครือ่งมอืแพทย์ 

EMBLEM S-ICD subcutaneous electrode (model 3501)        

ของบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค จ�ากัด ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจ     

รปูแบบฝัง เนือ่งจากพบปัญหาส่วนปลายสายเครือ่งมอืเกดิความเสยีหาย 

ระหว่างใช้งานท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยได้

 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกคืน

 product name: EMBLEM S-ICD subcutaneous electrode

 model number: 3501

 manufacturing dates: March 2016 and November 2020

 distribution dates: June 2017 to November 2020

รูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

 สรุปข่าวที่น่าสนใจ
ประจ�าเดือน มกราคม – มีนาคม 2564

 ข้อมูลประเทศไทย : จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ

ตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบ 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยของบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงได้จัดท�ารายงานการด�าเนินการแก้ไขเพ่ือ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (field safety corrective 

action; FSCA) แจ้งแก่ส�านักงานฯ และส่งจดหมายแจ้งเตือนความ

ปลอดภัยถึงแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว

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

and-adverse-event-reporting-program]

2. Class 2 medical device recall: the alinity i HIV Ag/Ab 

combo calibrator.

 หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) 

ประเทศออสเตรเลีย แจ้งการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ the alinity    

i HIV Ag/Ab combo calibrator ของบริษัท Abbott Australasia 

pty ltd diagnostic division เนื่องจากเครื่องมือแพทย์ calibrator 

ซึ่งใช้เป็น alinity i HAVAb IgG calibrator ติดฉลากผิดเป็น the 

alinity i HIV Ag/Ab combo calibrator  

 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้

 product description: the alinity i HIV Ag/Ab combo 

calibrator. An in vitro diagnostic medical device (IVD)

 list number: 08P0701

 lot number: 21292BE00

 ARTG: 299664

 ข้อมูลประเทศไทย : จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ

ตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ พบการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์   

โดยบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ�ากัด ซึ่งได้จัดท�าแบบรายงาน

การด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ท้ัง

ในประเทศและนอกประเทศ (field safety corrective action 

report form both domestic and foreign cases) แจ้งแก่

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่าง

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ

 ++Ref: https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2021-

RN-00474-1]
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ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย

1. Gilenya (fingolimod) - risk of liver injury

 Government of Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเตือนบุคลากร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยาชื่อ Gilenya  
(fingolimod) เนื่องจากมีรายงานการเกิดภาวะ liver injury อย่างมี
นัยส�าคัญทางคลินิก โดยมีระดับ serum hepatic enzymes และ 
total bilirubin เพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน (acute 
liver failure) ส่งผลให้ผู้ป่วยทีเ่กดิภาวะดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รบัปลกู
ถ่ายตับ พร้อมแนะน�าให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามผลทางห้อง
ปฏิบัติการร่วมกับสัญญาณหรืออาการแสดงของภาวะ liver injury
 ข้อมูลประเทศไทย: จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการข้ึน
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยของบริษัท โนวาร์ตีส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เลขทะเบียนที่ 1C60/55(N)  การตรวจสอบ
เอกสารก�ากับยาเบื้องต้น มีข้อความในส่วนค�าเตือนหรือข้อระวัง 
(warnings and precautions) เกี่ยวกับอาการ liver injury แล้ว 
 จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากศูนย์เฝ้าระวังฯ พบ
รายงานเกี่ยวกับยา Gilenya (fingolimod) ทั้งหมด 42 ฉบับ จาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยไม่พบเหตุการณ์เกี่ยวกับ liver injury 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส�าคัญที่พบ คือ hepatic enzymes            
increased 4 ฉบับ hepatitis 3 ฉบับ SGOT increased 2 ฉบับ 
และ bilirubinaemia 1 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564) 
(รายงาน 1 ฉบับ อาจมเีหตุการณ์ไม่พงึประสงค์มากกว่า 1 เหตกุารณ์)

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

sc/2021/74803a-eng.php]

2. Pregabalin and gabapentin: safety advisory-enhanced 
warnings relating to abuse and dependence

 หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งการเพิ่มข้อความ         
ค�าเตือนลงในส่วน box warning เกี่ยวกับยา pregabalin และ 
gabapentin ซึ่งใช้รักษาอาการชัก และภาวะปวดปลายประสาท    
โดยเพ่ิมข้อความค�าเตอืนด้านความเสีย่งของการใช้ยาอย่างไม่เหมาะ
สมของยา pregabalin และใช้ยาในทางท่ีผดิของยา pregabalin และ 
gabapentin ท�าให้ผู้ป่วยเกิดอาการติดยา และเกิดภาวะง่วงซึมได้

 ข้อมูลประเทศไทย: จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการข้ึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ pregabalin 52 ทะเบียน และ gabapentin  39 
ทะเบียน ท้ังนี้จากการสุ่มเบ้ืองต้นในเอกสารก�ากับยายังไม่พบ
ข้อความค�าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2564)

 [Ref: https://www.tga.gov.au/alert/pregabalin-and-gabapentin] 

3. Xeljanz, Xeljanz XR (tofacitinib): drug safety com-
munication - initial safety trial results find increased 
risk of serious heart-related problems and cancer with 
arthritis and ulcerative colitis medicine

 หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนความ
ปลอดภัยของยา Xeljanz, Xeljanz XR (tofacitinib) ซึ่งใช้ในการ
รกัษาอาการข้ออักเสบและโรคล�าไส้อกัเสบชนดิ ulcerative colitis 
โดยพบความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง อ้างอิงจากข้อมูล
ผลการศึกษาทางคลินิกด้านความปลอดภัยเบื้องต้น (preliminary 
results from safety clinical trial) 
     Tofacitinib ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ JAKs (janus-        
associated kinases) ส่งผลให้ลดการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน    
ในร่างกาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในการรักษาภาวะข้ออักเสบ
ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา methotrexate และรักษา       
โรคล�าไส้อักเสบแบบเรื้อรังชนิด ulcerative colitis 
       อย่างไรก็ตาม U.S.FDA เคยเพิ่มข้อความค�าเตือนใน boxed 
warning เกีย่วกบัการเพิม่ความเสีย่งของการเกดิลิม่เลอืดอดุตนัและ
การเสียชีวิตของยาดังกล่าวแล้วจากการศึกษาเดียวกันนี้ 
 ข้อมูลประเทศไทย : จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ พบการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์    
ดงักล่าว จ�านวน 1 ทะเบียน ได้แก่ Xeljanz เลขทะเบียน 1C 35/58 (N) 
ของบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีข้อบ่งใช้ส�าหรับการรักษา
ผู ้ป ่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ในผู ้ใหญ่ท่ีมีความรุนแรงโรค              
ในระดบัปานกลางถึงรนุแรง และไม่ตอบสนองหรอืไม่ทนต่อการรกัษา
ด้วยยา methotrexate จากการสุม่เอกสารก�ากบัยาของต่างประเทศ
เบื้องต้น พบข้อความค�าเตือนความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
     จากการสบืค้นรายงานจากฐานข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา 
tofacitinib จ�านวน 51 ฉบับ โดยพบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีส่�าคญั
ได้แก่ sudden death 1 ฉบับ palpitations 1 ฉบับ chest pain 
1 ฉบับ และ lung neoplasm malignant 2 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 และรายงาน 1 ฉบับ สามารถมีเหตุการณ์            
ไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 เหตุการณ์)  

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

xeljanz-xeljanz-xr-tofacitinib-drug-safety-communication-initial-safety-

trial-results-find-increased]
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การติดตามเฝ้าระวังการแพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง(SJS/TEN) 
ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal 

necrolysis (TEN) เป็นอาการอนัไม่พงึประสงค์ทางผวิหนงัทีร่นุแรง

ภาวะ SJS มกีารกล่าวถึงครัง้แรกในปี ค.ศ.1922 โดยนายแพทย์  

2 คน คอื Stevens และ Johnson ซ่ึงในขณะนัน้ ได้รบัรักษา       

ผูป่้วยเดก็เพศชาย 2 ราย อาย ุ8 ปี และ 7 ปี ทีส่่งตวัมาจากคลนิกิ

ด้วยอาการไข้ มผีืน่ผดิปกตทิีผ่วิหนงั ร่วมกบัเยือ่บุช่องปากและเย่ือบุ 

ตาอักเสบและในช่วงท้ายของโรคเกิดสะเก็ดแผลจ�านวนมาก    

แม้ว่าอาการของผู้ป่วยจะคล้ายกับ erythema multiforme       

แต่เนือ่งจากรอยโรคมคีวามรนุแรงมากกว่าและเกดิความผดิปกติ

ท่ีเยือ่บมุากกว่า 1 ต�าแหน่ง ในขณะนัน้แพทย์ทัง้สองจงึเข้าใจว่า

อาการของผูป่้วยเกิดจากการตดิเชือ้ท่ีไม่ทราบชนดิ จงึตัง้โรคใหม่

ว่า Stevens-Johnson Syndrome ส่วนภาวะ TEN ได้มกีาร

อธบิายครัง้แรกโดย Alan  Lyell ในปี  ค.ศ. 1956 และให้ค�าจ�ากัด

ความในขณะนั้นว่า เป็นความผิดปกติชนิดรุนแรงมากกว่า SJS  

และมโีอกาสท�าให้ผูป่้วยถงึแก่ชวีติได้ โดยอาการทีพ่บ คอื มแีผล

บริเวณเยื่อบุเมือกและมีการหลุดลอกของเยื่อบุ (erythema 

necrolysis) ร่วมกบัมตีุม่พองน�า้ขนาดใหญ่และแตกออกจนเห็น

ชัน้หนงัแท้เป็นสแีดง การวนิจิฉยัแยกโรคระหว่าง SJS และTEN คอื 

ภาวะ SJS รอยโรคเกดิไม่เกนิ 10% ของพืน้ทีผ่วิของร่างกาย  ส่วน TEN 

รอยโรคเกดิมากกว่า 30% ของพืน้ทีผ่วิของร่างกาย ถ้ารอยโรคอยู่

ระหว่าง 10% ถงึ 30% ของพืน้ท่ีผวิของร่างกาย เรยีกว่า SJS/TEN (1)

 อาการน�าของ SJS และ TEN พบได้ประมาณร้อยละ 50 ของ

ผูป่้วย โดยอาการทีเ่กดิไม่มลีกัษณะจ�าเพาะส่วนใหญ่จะคล้ายกบั

อาการของไข้หวัด เช่น ไข้ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ ปวดศรีษะ ไอ น�า้มกู

ไหล เจ็บคอ เป็นต้น(1) ในสภาวะปัจจุบันองค์กรต้องจัดการ           

งบประมาณ ให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ ลดภาระค่าใช้จ่าย การจดัการ 

การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ  ช่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรกัษา

ดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาการแพ้ยากลุ่ม

อาการผื่นแพ้ยา Stevens-Johnson syndrome และ toxic 

epidermal necrolysis จากยา carbamazepine มีค่าใช้จ่ายสูง 

20,000–100,000 บาทต่อราย(2)    

 จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) ของศูนย์เฝ้าระวัง     

ความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ ระดบัประเทศของส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในหวัข้อความรุนแรงของการแพ้ยา

ผืน่ชนดิรนุแรง  ข้อมลูสะสมตัง้แต่ ปี 2527 – ปี 2552  พบประเภท

ความรนุแรงทีต้่องเข้ารบัการรักษา มากทีส่ดุ คอื 5,300 ราย คดิเป็น 

80.80% รองลงมาได้แก่ อนัตรายถงึชวีติ 549 ราย คดิเป็น 8.37%  

เสยีชีวติ  213 ราย คดิเป็น 3.26% และพิการ 14 ราย คิดเป็น 

0.20% ตามล�าดบั(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากรายงานการแพ้ยา

ชนดิ (SJS/TEN) ของโรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์ ในปี 2558 -   

ปี 2560 พบแพ้ยา ชนดิ TEN จ�านวน 5 ราย ชนดิ SJS จ�านวน 15 ราย 

จากการประเมินสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causality assessment)   

ส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์กบัยา allopurinol พบ 6 ราย และยา  ใน

กลุม่ hydantoin (ประกอบไปด้วย ยา phenytoin, phenobar-

bital, carbamazepine, lamotrigine)  จ�านวน 7 ราย ท่ีเหลือ

                                                                                                            ภก.มามุ  ตาเหร์
                                                                                                   ภญ.อุมาภรณ์  สีสวนแก้ว

                                                                            งานเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
                                                                                         โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
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ตารางที ่1 ผลการด�าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวงัตดิตามผูป่้วยทีไ่ด้รับยากลุม่เสีย่ง ระหว่างผูป่้วยกลุม่แรกและผูป่้วยกลุม่ทีส่อง 

ประเภทข้อมูล จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มแรก

(ปีงบประมาณ 2558-2560)

จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มสอง

(ปีงบประมาณ 2561-2563)

ผู้ป่วยที่ได้รับค�าแนะน�าตามแผน

การเฝ้าระวังติดตามฯ

N/A* 773

ผู้ป่วยที่เกิด SJS 15 9

ผู้ป่วยที่เกิด TEN 5 3

ผู้ป่วยที่ถูกดักจับอาการ prodrome N/A* 24
*N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล

 อนึ่ง ได้ด�าเนินการติดตามลักษณะอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งถือว่าเป็นอาการแพ้ยาที่ไม่รุนแรง และสามารถรักษา

อาการจนหายเป็นปกติ  แสดงดังตารางที่ 2

อีก 7 ราย สัมพันธ์กับรายการยาท่ีหลากหลายจ�านวนไม่มาก        

ในแต่ละรายการ จากข้อมลูสะสมตัง้แต่ ปี 2527 – ปี 2560 พบว่า

รายการยา allopurinol เป็นรายการท่ีมกีารรายงานเป็นล�าดบัแรก

ทีส่มัพนัธ์กบัการเกดิภาวะผืน่แพ้ยาชนดิรนุแรง(4)

 เพือ่ความปลอดภยัจากการใช้ยากลุม่เสีย่งกลุม่งานเภสชักรรม

โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์ จงึได้พฒันาแผนการเฝ้าระวงั

ตดิตามผูป่้วยทีไ่ด้รบัยากลุม่เสีย่งดังกล่าวขึน้ เพ่ือศกึษาอบุตักิารณ์

การเกดิผืน่แพ้ยาทีร่นุแรงชนดิ SJS และ TEN จากการใช้ยากลุ่ม

เสีย่งใน รพ.นราธวิาสราชนครนิทร์ โดยแบ่งการศกึษาเป็นสองกลุม่ 

ก่อนและหลังการพัฒนาแผนการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ   

ยากลุม่เสีย่ง

 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยากลุม่เสีย่งต่อการเกดิการแพ้ยาผืน่ชนดิทีร่นุแรง 

(SJS/TEN) ของโรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์  กลุม่แรก ได้แก่ 

ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในทกุรายทีไ่ด้รบัยากลุม่เสีย่งครัง้แรก 5 รายการ 

รายการใดรายการหนึง่ ดงันี ้allopurinol, phenytoin, pheno-

barbital, carbamazepine และ lamotrigine ในช่วงเดอืนตุลาคม 

2557 - เดือนกันยายน 2560 กลุ่มที่สอง ได้แก่ ผู้ป่วยนอกและ     

ผู้ป่วยในทุกรายที่ได้รับยากลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นครั้งแรก และได้

รบัการเฝ้าระวงัเพือ่ลดความรนุแรงของการแพ้ยาชนดิ SJS/TEN 

ด้วยระบบทีก่�าหนดขึน้ในช่วงเดอืนตลุาคม 2560-เดอืนกนัยายน 

2563 

 ผู้ด�าเนินการปฏบิติัตามแผนการเฝ้าระวงัฯ แก่ผู้ป่วยกลุม่ทีส่อง

โดยให้ความรู้ในเรื่องการเฝ้าระวังอาการแพ้ยาชนิดรุนแรง การ

ปฏบิตัติวักรณสีงสยัว่าจะมกีารแพ้ยา และมอบบตัรเฝ้าระวงัอาการ

เพ่ือลดการแพ้ยาท่ีรุนแรงให้แก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดท�าเอกสาร

ตัวอย่างยากลุ่มเสี่ยงต่อการพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง/เอกสารภาพ

ประกอบการแพ้ยาผืน่ชนดิทีร่นุแรง เพือ่ประกอบการให้ค�าแนะน�า

แก่ผูป่้วยและญาตแิละมกีารโทรติดตามสอบถามอาการแพ้ยา ภายใน 

2 เดอืน หลงัจากท่ีได้รบัยากลุม่เสีย่งในครัง้แรก จากนัน้เก็บข้อมูล

จ�านวนผูป่้วยทีไ่ด้รบัค�าแนะน�า จ�านวนอาการ prodrome ทีส่ามารถ

ดกัจับอาการได้จากผูป่้วย รายการยาทีด่กัจับอาการ prodrome 

และลกัษณะของอาการการแพ้ยาทีพ่บ เป็นต้น 

 จากการติดตามเฝ้าระวังตามแผนฯ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบ

จ�านวนผูป่้วยจากการใช้ยากลุม่เสีย่งเป็นครัง้แรกก่อนการด�าเนนิ

งานตามแผนฯ (ปีงบประมาณ 2558-2560) กบัหลงัการด�าเนนิการ

ตามแผนฯ (ปีงบประมาณ2561-2563) พบว่าลดลง 40% จาก 

20 ราย เป็น 12 ราย นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิการตดิตามผู้ป่วยท่ีได้

รบัยากลุม่เสีย่งต่อการเกดิการแพ้ยาทีร่นุแรง ในช่วงเดอืนตลุาคม 

2560 - เดอืนกันยายน 2563 จ�านวน 773 ราย ผูป่้วยได้รบัการ

แนะน�าเพิม่ขึน้ทกุปี สามารถดกัจบัอาการ prodrome ได้ ซึง่ท�าให้

ลดความรนุแรงของการแพ้ยาได้เป็นอย่างด ีอนัเนือ่งมาจากขยาย

กลุม่เป้าหมายและรายการยาทีเ่ฝ้าระวงั  แสดงดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 2 ลักษณะอาการผู้ป่วยเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการแพ้ยา 

ลักษณะอาการ rash erythema multiforme fixed drug eruption รวม

จ�านวน (ร้อยละ) 19 (79.20) 4 (16.60) 1 (4.20) 24 (100)

 พบรายการยาที่เฝ้าระวังท่ีพบอาการ prodrome โดยพบจากยา phenytoin มากท่ีสุดเท่ากับ 18 ราย allopurinol จ�านวน         

5 ราย  และ carbamazepine จ�านวน  1 ราย ตามล�าดับ และสามารถรักษาอาการจนหายเป็นปกติ  แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  จ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับค�าแนะน�าในการเฝ้าระวังการแพ้ยาชนิด SJS/TEN

ยา Phenytoin Allopurinol Carbamazepine รวม

จ�านวน (ร้อยละ) 18 (75.00) 5 (20.00) 1 (5.00) 24 (100)

วิจารณ์และสรุปผล 

 ในการด�าเนินงานเฝ้าระวงัการผืน่แพ้ยาชนดิรนุแรงในปี 2561 

ได้ท�าการเฝ้าระวังเฉพาะรายการยา phenytoin ในแผนก

ศัลยกรรมชาย สืบเนื่องจากพบอุบัติการณ์การแพ้ยาผื่นรุนแรง   

ที่หอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมชายนี้ ค่อนข้างมากกว่าแผนกหอ      

ผู้ป่วยอื่น ๆ มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับยากลุ่มเสี่ยงได้รับค�าแนะน�า

จากเภสัชกร จ�านวน  88 ราย ไม่พบการแพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง 

ทีห่อผูป่้วยแผนกศัลกรรมชาย สามารถดกัจบัอาการน�าได้ 2 ราย 

ท�าให้มีอาการแพ้ยาที่ไม่รุนแรง (rash) แต่พบการแพ้ยาผื่น    

ชนิดที่รุนแรง (SJS/TEN) ที่แผนกหอผู้ป่วยในอื่น ๆ และแผนก  

ผูป่้วยนอกทีไ่ม่ได้ด�าเนินการเฝ้าระวงัจ�านวน 7 ราย สรปุรายงาน

สะสมการแพ้ยา phenytoin ชนิด SJS และ TEN (ตั้งแต่ปี    

2527-2562) พบรายงานการแพ้ยาชนิด SJS และ TEN จ�านวน 

1,621 และ 165 ราย ตามล�าดับ(5)

 ในปีงประมาณ 2562 ได้มีการขยายการด�าเนินงานเฝ้าระวัง

ผื่นแพ้ยาที่รุนแรง ทุกแผนกหอผู ้ป่วยในและเพิ่มรายการที่        

เฝ้าระวังเป็น 5 รายการ คือ ยา allopurinol และยาในกลุ่ม 

hydantoin  4 รายการ ประกอบไปด้วย phenytoin, pheno-

barbital, carbamazepine และ lamotrigine  ผู้ป่วยรายใหม่

ทีไ่ด้รบัยากลุม่เสีย่งได้รบัค�าแนะน�าจากเภสชักร มจี�านวน  256 ราย 

สามารถดกัจบัอาการน�าได้ 6 ราย ท�าให้มอีาการแพ้ยาทีไ่ม่รุนแรง 

(rash) จากยา phenytoin จ�านวน 6 ราย พบการแพ้ยาผ่ืน     

ชนิดที่รุนแรงเท่ากับ 1 ราย เนื่องจากไม่ได้รับค�าแนะน�าจาก

เภสัชกร พบการแพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง ที่แผนกผู้ป่วยนอก 

จ�านวน 2 ราย  

 ในปีประมาณ 2563 จึงได้ขยายการด�าเนินงานไปยังแผนก   

ผู ้ป่วยนอกด้วย มีผู ้ป่วยรายใหม่ท่ีได้รับยากลุ ่มเสี่ยงได้รับ           

ค�าแนะน�าจากเภสัชกร มจี�านวน 429 ราย สามารถดกัจบัอาการ

น�าได้ 16 รายท�าให้อาการแพ้ยาที่ไม่รุนแรง (erythema        

multiforme/rash) จากยา phenytoin จ�านวน 12 ราย          

allopurinol จ�านวน 3 ราย carbamazepine จ�านวน 1 ราย 

พบการแพ้ยาผืน่ชนดิทีร่นุแรง 1 ราย จากรายการยา phenytoin 

เนื่องจากไม่ได้รับค�าแนะน�าจากเภสัชกร พบการแพ้ยาผื่นชนิด   

ที่รุนแรงที่แผนกผู้ป่วยใน เป็นรายการยานอกกลุ่มที่เฝ้าระวัง      

1 ราย ข้อมูลต้ังแต่ปี 2527-2562 พบรายงานการแพ้ยา        

phenytoin ชนิด SJS และ TEN เท่ากับ 831 และ 87 ราย     
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ตามล�าดบั(5)  ผลการด�าเนนิการนีไ้ม่แตกต่างจากรายงานการเกดิ

ภาวะ SJS ในต่างประเทศ ซึ่งมีข้อมูลว่าในสาธารณรัฐไต้หวัน  

พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะ SJS เท่ากับ 1 ใน 6 รายต่อปี        

โดยยา carbamazepine พบเป็นสาเหตุหลักในการท�าให้เกิด

ภาวะแพ้รุนแรงนี้ นอกจากนี้ยา allopurinol ยา phenytoin 

เป็นยาทีท่�าให้เกดิภาวะ SJS เช่นเดยีวกนักบัท่ีพบในการเฝ้าระวงั

ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์(6)

 ผลการด�าเนินงานเฝ้าระวังการแพ้ยาชนิดที่รุนแรง ใน

ปีงบประมาณ 2561-2563 มแีนวโน้มจ�านวนอบุตักิารณ์การเกดิ

อาการการแพ้ยาชนิดทีร่นุแรงลดลง ทีส่�าคญัพบผูป่้วยทีส่ามารถ

ดกัจับอาการน�าได้มากถงึ 24 ราย ซึง่สอดคล้องกบัจ�านวนผู้ป่วย

ที่ได้รับค�าแนะน�าจากเภสัชกรท่ีมีจ�านวนมากข้ึนท�าให้ไม่มีคนไข้

แพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรง โดยถ้าไม่มีระบบการเฝ้าระวังคนไข้เหล่า

นี้อาจมีโอกาสแพ้ยาผื่นชนิดที่รุนแรงได้

1. ธิดา นิงสานนท์,จันทิมา โยธาพิทักษ์ บรรณาธิการ ตรงประเด็น เรื่อง Adverse 

Drug Reaction.พิมพ์ครั้งที่ 2,กรุงเทพ, สมาคมเภสัชกรรรมโรงพยาบาล, 2550

2. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ

3. สรุปรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  กองแผนงานและวิชาการ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจ�าปี 2552

4.  สรุปรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา กองแผนงานและวิชาการ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจ�าปี 2560

5. สรุปรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  กองแผนงานและวิชาการ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจ�าปี 2562

6.  Syu, F. K., Pan, H. Y., Chuang, P. C., Huang, Y. S., Cheng, C. Y., & Cheng, 

F. J. (2018). Incidence of Stevens–Johnson syndrome following   

combination drug use of allopurinol, carbamazepine and phenytoin 

in Taiwan: A case–control study. The Journal of dermatology, 45(9), 

1080-1087.

เอกสารอ้างอิง
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รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) 

จากฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM

 แผนงานการติดตามความปลอดภัยด้านยาระดับนานาชาติ

ขององค์การอนามยัโลก (WHO Programme for International 

Drug Monitoring; WHO PIDM)  เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 

(ค.ศ. 1968) ภายหลังจากเหตุการณ์โศกนาฎกรรมจาก               

ยา thalidomide  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา ค้นหาสญัญาณความเสีย่ง 

และส่งต่อข้อมูลไปยังแต่ละประเทศเพื่อให้แต่ประเทศใช้เป็น

ข้อมูลในการก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป โดยเริ่มต้นจาก 

10 ประเทศสมาชิก ในปี พ.ศ.2521 ได้แต่งต้ัง Uppsala      

monitoring centre (UMC) ณ ประเทศสวีเดน เป็นศูนย์

ประสานงานงานดังกล่าว (WHO collaborating centre for 

International Drug Monitoring) ท�าหน้าที่พัฒนาระบบ       

และบริหารจัดการฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ

นานาชาติที่ได้รับจากประเทศสมาชิก ครอบคลุมรายงานที่ได้    

รับในช่วงการทดลองการวิจัยทางคลินิก ไปจนถึงรายงานที่ได้    

รับภายหลังออกสู่ตลาด ที่เรียกว่า WHO global database of 

individual case safety reports; WHO VigiBaseTM รวมถึง

ตรวจจับสญัญาณและสือ่สารให้ประเทศสมาชกิรบั เพือ่ด�าเนนิการ 

จัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการที่เหมาะสมต่อไป(1)

 ปัจจุบัน  (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564) WHO PIDM มีสมาชิก

มากกว่า 145 ประเทศ และสมาชิกสมทบอีก 26 ประเทศ 

ครอบคลมุประชาชนทัว่โลกมากกว่าร้อยละ 95  WHO VigiBaseTM 

มีรายงานสะสมมากกว่า 20 ล้านฉบับ(2)  สัญญาณที่ตรวจจับได้

จากฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ UMC ได้สรุปผลการค้นหาสัญญาณ

ความเส่ียงเผยแพร่ทาง VigiLyze เพื่อให้ประเทศที่เป็นสมาชิก

ทราบเป็นข้อมูลเบือ้งต้นก่อน และเผยแพร่ผ่าน WHO Pharma-

ceuticals Newsletter เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งสัญญาณ

ความเสีย่งล่าสดุทีเ่ผยแพร่ข้อมลูผ่านทาง VigiLyze  คอื สญัญาณ

ความเสี่ยงจากการใช้วัคซีนโควิด 19 เช่น การเกิดไส้ติ่งอักเสบ 

(appendicitis) และอาการสญูเสยีการได้ยนิ (hearing loss)(3, 4)

 วัคซีนโควิด 19 ได้มีการพัฒนาขึ้นภายหลังจากการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุซ์าร์ส-โคว-ี2 (SARS-CoV-2) 

ครั้งแรก ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแต่

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562(5) ปัจจุบันข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization, WHO) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 

พฤษภาคม 2564)  ระบุว่ามีวัคซีนโควิด 19 จ�านวน 284 ชนิด 

ที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน  โดย 101 ชนิด 

อยู่ในช่วงการทดลองกับสัตว์ (pre-clinical development) 

และ 183 ชนิด ก�าลังอยู่ในการศึกษาในมนุษย์ (clinical deve-

lopment) วัคซีนโควิค 19 สามารถแบ่งตามกระบวนการผลิต

ออกได้เป็น 10 กลุ่ม แต่ปัจจุบันวัคซีนที่ WHO รับรองให้ใช้       

ในภาวะฉุกเฉิน มีเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วัคซีนชนิดสาร

พันธุกรรม (DNA หรือ mRNA vaccine ) ได้แก่ วัคซีนของ 

Pfizer-BioNtech และ Moderna กลุ่มที่ 2 วัคซีนชนิดใช้ไวรัส

เป็นพาหะ (recombinant viral vector vaccine) ได้แก่       

AstraZeneca และ Janssen และกลุ่มที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อตาย 

(inactivated virus vaccine) ได้แก่ วัคซีนของ Sinopharm 

และ Sinovac(6) 

 Pfizer-BioNTech vaccine เป็นวัคซีนชนิดแรกที่ได้รับ      

การอนุมัติให้ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     

โดยประเทศอังกฤษ เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้มี   

การอนุมัติทะเบียนอีกหลายชนิดในหลายประเทศ แต่เนื่องจาก

วัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ที่พัฒนาขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า

ปกติ ได้รับการอนุมัติทะเบียนให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

(emergency use authorization : EUA) จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีทุก 

ประเทศต้องมีระบบการเฝ้าระวังภายหลังการใช้วัคซีนโควิค 19     
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                                                                                         พิมภรณ์ สมกิตติธรรม และรัชนี มุงเมือง                                                                            
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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อย่างใกล้ชิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างแต่ละประเทศ ผ่านการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ       

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (adverse events following immunization: AEFI) โดยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบในแต่ละ

ประเทศจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM ต่อไป

 WHO ได้นิยาม AEFI ให้หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีสาเหตุจาก

วัคซีน โดยความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจพบได้ คือ ความรู้สึกไม่สบาย หรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติผิดปกติ หรือมีอาการ

แสดงของโรค ระบบที่ใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของวัคซีนโควิคนั้นประยุกต์มาจากระบบการเฝ้าระวังของวัคซีน (vaccine 

safety surveillance systems) ซึ่งวิธีที่ใช้ในการติดตามมี 2 วิธีการหลักประกอบด้วย 1) การติดตามความปลอดภัยเชิงรับ (routine 

passive surveillance) เป็นการเฝ้าระวังเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รับวคัซนีตามปกต ิมวีธิกีารเฝ้าระวังรปูแบบ spontaneous 

reporting คือ บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ประกอบการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    

รวมถึงการรายงานโดยผู้ป่วยเอง 2) การติดตามความปลอดภัยเชิงรุก (active surveillance) เป็นการเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นไปที่                

กลุ่มประชากรที่ก�าหนดหรือเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่สนใจ (adverse event of special interest; AESI) เพื่อค้นหาอุบัติการณ์การเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกก�าหนด AESI รายละเอียดตามตารางที่ 1 โดยวิธีที่ใช้ในการเฝ้าระวัง ได้แก่ cohort 

event monitoring คอื วธิท่ีีประชากรกลุม่เป้าหมายจะถกูเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีก่�าหนด และ sentinel 

surveillance  คือ วิธีการก�าหนดพื้นที่เพื่อด�าเนินการเฝ้าระวังแบบเชิงรุก(7) 

ตารางที่ 1 Adverse event of special interest; AESI ส�าหรับวัคซีนโควิด 19 ตามที่องค์การอนามัยก�าหนด

ลำ�ดับ Adverse event of special interest; AESI ลำ�ดับ Adverse event of special interest; AESI

1 acute aseptic arthritis 18 Guillain-Barre syndrome

2 acute disseminated encephalomyelitis 19 haemorrhagic disease

3 acute kidney injury 20 ischaemic heart disease

4 acute respiratory distress syndrome 21 limb ischaemia

5 anaphylaxis 22 liver injury

6 anosmia aguesia 23 microangiopathy

7 aseptic meningitis 24 multisystem inflammatory syndrome

8 cardiac arrhythmias 25 myelitis

9 cardiac failure 26 myocarditis

10 cardiogenic shock 27 pancreatitis

11 cardiomyopathy 28 pericarditis

12 cerebrovascular stroke 29 pulmonary embolus

13 chilblain-like lesions 30 rhabdomyolysis

14 deep vein thrombosis 31 single organ cutaneous vasculitis

15 encephalitis 32 thrombocytopaenia

16 erythema multiforme 33 thyroiditis

17 generalized convulsion 34 vaccine associated enhanced disease
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รายงานในฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM (8)

 ฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564) พบรายงาน AEFI จากวัคซีนโควิด 19 จ�านวนทั้งสิ้น 861,785 ฉบับ 

เป็นรายงานจากวัคซีนของบริษัท AstraZeneca มากท่ีสุด คือ 364,417 ฉบับ รองลงมาคือวัคซีนของบริษัท Pfizer BioNTech 

(320,668 ฉบับ) และ Moderna (108,761 ฉบับ) ตามล�าดับ (ตารางที่ 2) รายงานจ�านวน 812,037 ฉบับ (ร้อยละ 94.2) เป็นรายงาน

ที่ได้รับภายหลังวัคซีนได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภูมิภาคที่มีการรายงานมากที่สุดคือ ทวีปยุโรป รองลงมาคือ อเมริกา

และเอเชีย-แปซฟิิก ตามล�าดบั เมือ่จ�าแนกตามเพศของผูป่้วย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรายงานจากผู้ป่วยเพศหญงิ (ร้อยละ 72) อยู่ในช่วงอายุ 

18-44 ปี มากที่สุด รองลงมาคือช่วงอายุ 45-64 ปี และช่วงอายุ 65-74 ปี ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 จ�านวนรายงาน AEFI จากการใช้วัคซีนโควิด 19 จ�าแนกตามชื่อการค้าของวัคซีน

กลุ่มวัคซีน วัคซีน (ชื่อก�รค้�) จำ�นวนร�ยง�น (ฉบับ)

ชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ 
(recombinant viral 
vector vaccine)

AstraZeneca 364,417

Janssen 36,909

Sputnik V 1,161

รวม 402,487

ชนิดสารพันธุกรรม  
(DNA หรือ mRNA 
vaccine)

Comirnaty, Pfizer BioNTech 320,668

Moderna 108,761

รวม 429,429

ชนิดเชื้อตาย  (inacti-
vated virus vaccine)

CoronaVac, Vero Cell, Sinovac 15,443

Vero Cell, Sinopharm, Beijing 7,121

Covaxin, Bharat Biotech 429

Vero Cell, Unspecified 1,715

รวม 24,708

กลุ่มอื่นๆ วัคซีนอื่นๆ 191

ไม่ระบุชื่อวัคซีน 4,970

รวม 5,161

รวมทั้งหมด 861,765

 เมื่อพิจารณา AEFI ของวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจ�าแนกแต่ละวัคซีนพบว่า AEFI ของวัคซีนที่พบมาก ส่วนใหญ่เป็น

อาการที่มีการระบุในเอกสารก�ากับยา/ทราบอยู่ก่อนแล้วจากการวิจัยทางคลินิก เช่น อาการปวดศีรษะ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ 

(ตารางที่ 3) และเมื่อพิจารณาจ�าแนกรายงานตาม AESI พบว่า มีความแตกต่างในวัคซีนแต่ละชนิด กลุ่มวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ 

(recombinant viral vector vaccine) พบสัดส่วนรายงาน haemorrhagic disease มากที่สุดทั้งใน AstraZeneca (ร้อยละ 3.74) 

และ Janssen (ร้อยละ 4.16) กลุ่มวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม (DNA หรือ mRNA vaccine)  พบ haemorrhagic disease และ     

anaphylaxis มากในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือ Pfizer BioNTech พบที่ ร้อยละ 2.42 และ 2.26 Moderna พบท่ีร้อยละ 2.73        

และ 2.69  แต่  Moderna พบสัดส่วนการรายงาน  cardiac failure มากที่สุด (ร้อยละ 3.50) เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่น ส�าหรับกลุ่ม



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN30

วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated virus vaccine)  รายงานที่ได้รับค่อยข้างน้อยเมื่อเทียบกับวัคซีน 2 กลุ่มแรก วัคซีน CoronaVac 

พบ anaphylaxis มากที่สุด (ร้อยละ 1.42) ขณะที่วัคซีน Sinopharm พบ anosmia ageusia มากที่สุดที่ร้อยละ 0.86 ใกล้เคียงกับ 

anaphylaxis ซึ่งพบที่ร้อยละ 0.80 (รูปที่ 1-3)

ตารางที่ 3 ตัวอย่าง AEFI จากการใช้วัคซีนโควิค 19 ที่มีการรายงานมาก 10 อันดับแรก (อ้างอิงวัคซีน AstraZeneca) 

จ�าแนกตามชื่อวัคซีน

AEFI

วัคซีน/จำ�นวนร�ยง�น (ร้อยละ)

recombinant viral vector 
vaccine

DNA หรือ mRNA vaccine inactivated virus vaccine

AstraZeneca Janssen Pfizer 
BioNTech

Moderna Sinopharm CoronaVac

headache 152,112 
(41.74%)

13,066 
(35.40%)

83,330 
(25.99%)

23,515 
(21.62%)

2,326 
(32.66%)

2,551 
(16.52%)

pyrexia 128,241 
(35.19%)

10,757 
(29.14%)

63,439 
(19.78%)

21,208 
(19.50%)

1,059 
(14.87%)

1,351 
(8.75%)

fatigue 90,541 
(24.85%)

8,998 
(24.38%)

57,566 
(17.95%)

18,548 
(17.05%)

918
(12.89%)

684
(4.43%)

chills 92,034 
(25.26%)

10,317 
(27.95%)

44,016 
(13.73%)

18,782 
(17.27%)

320
(4.49%)

337
(2.18%)

myalgia 77,557 
(21.28%)

4,628 
(12.54%)

49,493 
(15.43%)

10,925 
(10.04%)

515
(7.23%)

645
(4.18%)

nausea 59,329 
(16.28%)

6,566 
(17.79%)

38,768 
(12.09%)

13,157 
(12.10%)

700
(9.83%)

689
(4.46%)

arthralgia 50,950 
(13.98%)

2,924 
(7.92%)

32,660 
(10.18%)

7,683 
(7.06%)

440
(6.18%)

259
(1.68%)

malaise 46,284 
(12.70%)

2,956 
(8.01%)

27,256 
(8.50%)

6,314 
(5.81%)

499
(7.01%)

372
(2.41%)

injection site pain 28,940

(7.94%)

3,346 
(9.07%)

28,701 
(8.95%)

13,502 
(12.41%)

632
(8.88%)

697
(4.51%)

dizziness 28,986 
(7.95%)

5,409 
(14.65%)

24,054 
(7.50%)

9,283 
(8.54%)

615
(8.64%)

1,264 
(8.18%)

blood pressure 
increased

3,167 
(0.87%)

261 
(0.71%)

2,725 
(0.85%)

993 
(0.91%)

46 
(0.65%)

4,559 
(29.52%)



ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 31

รูปที่ 3 สัดสวน AESI ของวัคซีนชนิด inactivated virus vaccine ที่มีการรายงาน 5 อันดับแรก

รูปที่ 2 สัดสวน AESI ของวัคซีนชนิด DNA หรือ mRNA vaccine ที่มีการรายงาน 5 อันดับแรก

รูปที่ 1 สัดสวน AESI ของวัคซีนชนิด recombinant viral vector vaccine ที่มีการรายงาน 5 อันดับแรก

deep vein thrombosis

haemorrhagic disease anaphylaxis

haemorrhagic
disease

anosmia aguesia cardiac failure generalised
convulsion

anaphylaxis

cardiac failure anosmia aguesia cardiac arrythmias
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 โดยสรปุรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รบัวคัซีน    

โควิด 19 ที่ได้รับขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น

เหตุการณ์ที่ทราบดีอยู่แล้ว และ AESI ที่รายงานพบว่า มีความ

แตกต่างกันตามกระบวนการผลิต และมีสัดส่วนการรายงาน       

ที่น้อย เมื่อเทียบกับการระบาดของโรคท่ีจ�านวนผู ้ป่วยเพ่ิม      

มากข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์     

พบว่า จ�านวนผู้ป่วยโควิค 19 มีจ�านวนลดลงในประเทศที่มี      

การฉีดวัคซีนในอัตราที่สูง เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอิสราเอล อาจสรุปได้ว่าวัคซีนโควิด 19   

มปีระโยชน์มากกว่าความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  อย่างไรกต็าม การได้รบั

วัคซีนอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต อาจส่งผลให้พบ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากขึ้นโดยเฉพาะ AEFI ชนิดใหม่ๆ      

ดังนั้น การติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยวัคซีนจึงยังคงมี     

ความส�าคัญและจ�าเป็นต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง  ทัง้โดยการ

ตดิตามเชงิรกุเป็นการเฉพาะ ร่วมกบัการเฝ้าระวงัตามระบบปกติ  

เพราะจะส่งผลให้สามารถค้นหาสญัญาณความเสีย่งและป้องกนั

หรือลดความร้ายแรงจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ 

 อน่ึง  เนือ่งจากข้อมลูข้างต้นยงัไม่มกีารประเมนิความสมัพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างวัคซีนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานควร

ระมัดระวังการน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ศูนย์เฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อทราบ       

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของบคุลากรทางการแพทย์
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