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โดยเฉพาะข้อมลูด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน มาถงึฉบบัท่ี 3 แล้ววารสารข่าวสาร

ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพยังมีสาระให้ทุกท่านได้อ่าน 

เช่นเดิม ตลอดเวลาท่ีผ่านมาหลาย ๆ ท่านได้เรียนรู้วิถี     

new normal ตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 กันไป   

บ้างแล้ว ในช่วงน้ีอัตราการติดเช้ือเพิ่มข้ึนทุกวัน ขอเป็น

ก�าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน รวมถึงผู้อ่าน      

ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง ก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

 ในฉบับน้ีขอเริ่มด ้วยรายงานสัญญาณความเสี่ยง        

Uppsala monitoring centre signal detection เกีย่วกบั     

ยา methotrexate  กบัการเกิดกล้ามเนือ้หดเกรง็ (muscle 

spasm) ทีมี่ความสมัพนัธ์กบัการใช้ยาในขนาดต�า่เป็นระยะ

เวลานาน พร้อมทัง้ยงัมสีรปุการตดิตามข่าวจากต่างประเทศ

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ตลอดจนการด�าเนินงานของ อย. 

ให้ทกุท่านได้ทราบ ต่อด้วยกรณศีกึษาเกีย่วกบัการเกดิน�า้นมไหล 

ในวัยรุ่นจากยา fluoxetine และ sertraline ซึ่งบุคลากร

ทางการแพทย์ต้องเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาดังกล่าว  

ตบท้ายด้วยบทความจากฐานข้อมูล Thai Vigibase       

เกี่ยวกับการเกิด DRESS จากการใช้ยา ethambutol และ 

pyrazinamide

บทบรรณาธิการ
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ข้อมูลสนับสนุนอื่น

รายงานจากฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM (1) 

Uppsala monitoring centre signal detection: 
methotrexate and muscle spasm

 WHO Uppsala monitoring centre (WHO-UMC) รายงานการตรวจพบสัญญาณความเส่ียงการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

(muscle spasm) จากการใช้ยา methotrexate โดยยาดังกล่าวได้รับอนุมัติทะเบียนครั้งแรกจากหน่วยงานก�ากับดูแลยาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2496 ยาดังกล่าวเป็นอนุพันธ์ของกรดโฟลิก (folic acid) ออกฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซม์หลายตัวท่ีส�าคัญในการสังเคราะห์ purine nucleotides ท�าให้ขัดขวางการแบ่งตัวของเซลล์และช่วยลดอักเสบ                 

มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น acute leukemia, lymphomas, osteosarcoma, breast cancer รวมทั้ง

โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่น rheumatoid arthritis และ psoriasis นอกจากนี้ยังใช้รักษา gestational choriocarcinoma, 

chorioadenoma, hydatiform mole และ advanced mycosis fungoides ส�าหรับอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle 

spasm) คือ การหดตัวทันทีของกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอ�านาจจิตใจ ซึ่งไม่สามารถบังคับและคลายตัวได้เอง เมื่อเจ็บปวดเป็นระยะ

เวลานานลักษณะของอาการอาจคาบเกีย่วกบัอาการตะครวิ อาการกล้ามเนือ้หดเกรง็เป็นอาการทีร่บกวนคณุภาพชวีติของผู้ป่วย

เพราะท�าให้จ�ากัดการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ซึ่งอาการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการใช้ยา methotrexate ในขนาดต�่าเป็นระยะ

เวลานาน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(1)  

 ฐานข้อมูล WHO VigiBaseTM พบการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

(muscle spasm) จากการใช้ยา methotrexate จ�านวน         

47 ฉบบั (ข้อมลูถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563) จาก 18 ประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นรายงานจากทวีปยุโรป โดยเป็นเพศหญิง 30 ฉบับ 

เพศชาย 17 ฉบับ อายุระหว่าง 13-87 ปี ค่ามัธยฐานของอายุ   

อยู่ที่ 57 ปี โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

(rheumatoid arthritis) 17 ฉบับ โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis)     

8 ฉบับ และโรคมะเร็ง (neoplastic) 6 ฉบับ รายงาน 26 ฉบับ 

(ร้อยละ 55.0) ได้รับ methotrexate โดยการรับประทาน         

ค่ามัธยฐานของระยะเวลาการเกิดอาการหลังได้รับยา (time to 

onset; TTO) ตั้งแต่ 1 วัน-6 ปี รายงาน 28 ฉบับ (ร้อยละ 59.0) 

มียา methotrexate เป็นยาท่ีสงสัยเพียงตัวเดียว รายงาน       

บางฉบับมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ร่วมคือ ระดับแคลเซียม

และแมกนีเซียมในเลือดลดลง (1 ฉบับ) ท้องเสียหรืออาเจียน      

(7 ฉบับ) นอกจากน้ีรายงานบางฉบับพบการใช้ยาอื่นร่วม เช่น 

pantoprazole, diclofenac, misoprostol, simvastatin 

เป็นต้น และมีรายงาน 31 ฉบับพบการเกิดตะคริวที่บริเวณ      

แขนขา มือหรือเท้า โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือกลับเป็นปกติ  

 จากกรณศีกึษาแบบของ HJ. de Rouw และคณะพบรายงาน

การเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งจากยา pemetrexed ซึ่งเป็น     

อนพัุนธ์ของยา methotrexate ในผู้ป่วยหญงิอาย ุ53 ปี ส�าหรบั

รักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung 

cancer )  ที่ อ าจสัมพันธ ์ กับขนาดยา pemet rexed                                

ในการรักษา และการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นเหตุการณ์          

ไม่พงึประสงค์จากยา pemetrexed และยา methotrexate ทีพ่บ 

ได้ยาก อาจเกดิจากฤทธิท์างเภสชัวทิยาทีเ่ป็น folate antagonist(2) 

การศกึษาของ J.K. Curtis และคณะแบบ cross-sectional เพือ่

ดูอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา methotrexate ในผู้ป่วย

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์พบว่า อาการที่พบได้บ่อยคือ ท้องเสีย 

อ่อนเพลีย วิงเวียนและผมร่วง(3)  นอกจากนั้นการศึกษาของ        

C. Mazaud และ L. Fardet แบบ meta-analysis ของการใช้

ยา methotrexate ขนาดต�า่ไม่พบรายงานการเกดิกล้ามเนือ้หด

เกร็งจากการใช้ยาดังกล่าว(4) เป็นไปได้ว่าการเกิดกล้ามเนื้อหด

หลังจากหยุดยาหรือลดขนาดยา (positive dechallenge)       

21 ฉบบั และเกดิอาการอกีหลงัได้รบัยาซ�า้ (positive rechallenge) 

3 ฉบับ
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กิตติกรรมประกาศ

เอกสารอ้างอิง

 บทความนี้ได้แปลและเรียบเรียงเนื้อหาโดย นศ.ภ.ศรัณย์พร 
เวียงเงิน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกร็งจากยา methotrexate อาจพบได้ยาก นอกจากนี ้WHO Vigi-

BaseTM พบการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle spasm) สงสัย

จากการใช้ยา methotrexate ร่วมกบัยาอืน่ ๆ  (co-suspected) 

จ�านวน 18 ฉบบั adalimumab (3 ฉบับ) entanercept (1 ฉบบั) 

ในผูป่้วยมกีารใช้ methotrexate เรือ้รงั และยากลุม่ PPI (5 ฉบบั) 

ได้แก่ lansoprazole (1 ฉบับ) pantoprazole (2 ฉบับ) และ 

esomeprazole (2 ฉบับ) รวมถึงยังพบการใช้ยาอื่นร่วมด้วย  

เช่น omeprazole, rabeprazole, diclofenac, naproxen, 

ibuprofen, atorvastatin และ simvastatin(1)

 คาดว่าเกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา methotrexate    

ทีย่บัยัง้เอนไซม์ aminoimidazole carboxamide ribonucleotide 

transformylase (AICART) จงึท�าให้ threshold ของ adenosine 

monophosphate-activated protein kinase (AMPK)         

ในเซลล์กล้ามเนือ้ลดลง(1) หรอืคาดว่าเกดิจากฤทธิท์างเภสชัวทิยา

ทีเ่ป็น folate antagonist ยบัยัง้เอนไซม์หลายตวัทีส่�าคญัในการ

สงัเคราะห์ pyrimidine และ purine ส่งผลต่อการขาดกรดโฟลกิ 

และวิตามินบี 12 การขาดวิตามินดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของ

อาการทางระบบประสาท รวมถึงอาการกล้ามเนือ้หดเกรง็ซ่ึงหากเกดิ 

จากสาเหตุ vitamin deficiencies การให้วิตามินทดแทน        

คาดว่าน่าจะช่วยป้องกันอาการอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งได้(2)

กลไกที่คาดว่าท�าให้เกิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง
จากยา methotrexate 

ข้อมูลประเทศไทย(8-9)

สรุป

 ยา methotrexate เป็นยาควบคมุพิเศษได้รบัอนุมตัทิะเบยีน

ผลติภณัฑ์ยาในประเทศไทย จ�านวน 3 ต�ารบั(5) ผลการสบืค้นจาก

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ประเทศไทย (Thai Vigibase) ไม่พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อ

หดเกรง็ (muscle spasm) จากการใช้ยา methotrexate(6)  และ

ไม่มีระบุอาการดังกล่าวในเอกสารก�ากับยาส�าหรับบุคลากร 

ทางการแพทย์ (SmPC)(7)
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 การเกดิอาการกล้ามเนือ้หดเกรง็ (muscle spasm) เป็นเพียง

สัญญาณเตือนที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูล WHO 

VigiBaseTM ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวอาจ

เปล่ียนแปลงได้เมื่อได้รับรายงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งข้อมูลรายงาน  

ดงักล่าวมปัีจจยัจากยาทีใ่ช้ร่วมกบัยา methotrexate ความแตกต่าง 

ของวิธีบริหารยาและขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับ อาจจะส่งผลต่อ     

การเกิดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle spasm) จากการใช้

ยา methotrexate ได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวัง

การน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) เผยแพร่ข้อมูลนี้เพื่อให้เกิดความ

ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจากยา methotrexate เท่านั้น
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ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
1. Philips respironics Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, and BiPAP A30/A40 series 
device models

	 หน่วยงำน	Medicines	 and	 Healthcare	 products	 Regulatory	 Agency	 (MHRA)	 ของสหรำชอำณำจักร	 แจ้งว่ำบริษัท	 Philips												
respironics	ได้แจ้งข่ำวเก่ียวกบัควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ผลติภัณฑ์เครือ่งมือแพทย์	Philips	continuous	และ	non-continuous	ventilators	
รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่	1	และ	2	สืบเนื่องมำจำกโฟม	polyester-based	polyurethane	(PE-PUR)	ที่ใช้เป็นแผ่นซับเสียงอำจมีกำร
ปลดปล่อยอนุภำคเล็กๆ	ทีส่ำมำรถเข้ำไปในระบบทำงเดนิอำกำศของผลติภณัฑ์ดงักล่ำว	แล้วเข้ำทำงปำกหรอืทำงเดนิหำยใจของผู้ใช้ได้	อนุภำค
ดงักล่ำวอำจปลดปล่อยสำรเคมบีำงชนิดทีอ่ำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจบ็ร้ำยแรง	(serious	injury)	หรอืมอีนัตรำยต่อชีวติ	รวมถึงสำมำรถท�ำให้สญูเสีย	
สมรรถนะของบำงระบบในร่ำงกำยอย่ำงถำวร	และท�ำให้ผู้ใช้ต้องพบแพทย์เพื่อรักษำภำวะดังกล่ำว	

	 อำกำรเสี่ยงของกำรได้รับสำรเคมีที่ถูกปลอดปล่อยออกมำประกอบด้วย	อำกำรปวดศีรษะ/วิงเวียนศีรษะ	 ระคำยเคืองตำ	 จมูก	 หลอดลม	
และผิวหนัง	 เกิดกำรแพ้	 คลื่นไส้	 อำเจียน	 รวมถึงผลกระทบอื่นอันเนื่องจำกพิษหรือสำรก่อมะเร็ง	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังไม่ได้รับรำยกำรงำน		

กำรเสียชีวิตอันเนื่องจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

  ตารางที ่1 เครือ่งมอืแพทย์กลุม่ผลติภณัฑ์ CPAP (continuous positive airway pressure) และ Bi-Level PAP 

     ที่ได้รับผลกระทบ

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์
continuous ventilator, minimum ventilatory support, facility use E30	(emergency	use	authorization)
continuous ventilator, non-life supporting DreamStation ASV

DreamStation ST, AVAPS
SystemOne ASV4
C-Series ASV
C-Series	S/T	and	AVAPS
OmniLab Advanced+

noncontinuous ventilator SystemOne (Q-Series)
DreamStation
DreamStation Go
Dorma 400
Dorma 500
REMstar	SE	Auto

  ตารางที่ 2 เครื่องมือแพทย์กลุ่มผลิตภัณฑ์ Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, 
     และ BiPAP A30/40 Series ที่ได้รับผลกระทบ

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์
continuous ventilator Trilogy 100

Trilogy 200
Garbin Plus, Aeris, LifeVent

continuous	ventilator,	minimum	ventilatory	support,	facility	Use A-Series BiPAP Hybrid A30
A-Series BiPAP V30 Auto

continuous ventilator, non-life supporting A-Series BiPAP A40
A-Series BiPAP A30

 สรุปข่าวที่น่าสนใจ
ประจ�าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564
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 ข้อมูลประเทศไทย : จำกกำรสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจำกระบบ

ตรวจสอบทะเบยีนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพบกำร

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	โดยบริษัท	เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์	จ�ำกัด	ซึ่ง

ได้จัดท�ำรำยงำนกำรด�ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้			

เคร่ืองมอืแพทย์	(field	safety	corrective	action)	แจ้งแก่	อย.	และ

ส่งจดหมำยแจ้งเตือนควำมปลอดภัยถึงแพทย์และผู ้เกี่ยวข้อง													

ที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนโฟม	 ทั้งนี้	 อย.	 ได้จัดท�ำ		

จดหมำยข่ำว	 HPVC	 Safety	 News	 ฉบับที่	9	ปี	 พ.ศ.	 2564															

วันที่ 	13	กรกฎำคม	 2564	 เพื่อให ้บุคลำกรใช ้เป ็นข ้อมูลใน																

กำรเฝ้ำระวังฯ	ต่อไป

	 [Ref:	https://mhra-gov.filecamp.com/s/W2jlU1cWAe2sB2S9/d]

1. PMDA - revisions of precautions; June 15, 2021

	 หน่วยงำน	Pharmaceuticals	and	Medical	Devices	Agency	

(PMDA)	ของประเทศญีปุ่น่	แจ้งข้อมลูกำรปรบัปรุงค�ำเตือนในเอกสำร

ก�ำกับยำ	ดังนี้

 1) ยา ixekizumab (genetical recombination)

	 	 ในส่วนของ	 adverse	 reactions	 :	 clinical	 significant			

adverse	 reactions:	 	 เพ่ิมกำรระบุอำกำรปอดบวมในผนังถุงลม	

(interstitial pneumonia) 

	 	 กรณกีำรเกดิ	interstitial	pneumonia	จำกกำรใช้ยำดงักล่ำว:	

ถ้ำผูป่้วยไอ	หำยใจล�ำบำก	หรอืมไีข้	ควรท�ำกำรตรวจอำกำรของผูป่้วย

โดยทันที	เช่น	กำรท�ำ	x-ray,	CT	scan	ที่ปอด	และกำรตรวจเลือด	

ทั้งนี้ถ้ำสงสัยว่ำมีภำวะ	 interstitial	 pneumonia	 ควรหยุดยำ										

ixekizumab	และให้กำรรักษำที่เหมำะสม	เช่น	กำรให้ยำ	cortico-

steroids	แก่ผู้ป่วย

 2) ยา pembrolizumab (genetical recombination)

	 	 ในส่วนของ	important	precaution:	เพิ่มข้อควำมอำจเกิด

ตับอักเสบชนิดร้ำยแรง	(fulminant	hepatitis)	ตบัวำย	(hepatic	failure)	ได้

	 	 ในส่วนของ	 adverse	 reactions	 :	 clinical	 significant				

adverse	 reactions:	 	 เพิ่มกำรระบุอำกำร	 fulminant	hepatitis,	

hepatic failure

 ข้อมูลประเทศไทย: 

	 จำกกำรสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจำกระบบตรวจสอบทะเบียนของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

	 พบกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

	 1)	 พบกำรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	 ixekizumab	 ในชื่อกำรค้ำ	

Talz®	โดยบริษัท	Eli	Lilly	Asia,	 Inc	เลขทะเบียน	1C15065/63	

(NBC)	และ	1C15084/63	(NBC)	

	 2)	 พบกำรข้ึนทะเบียนผลติภณัฑ์	pembrolizumab	ในชือ่กำรค้ำ	

Keytruda®	โดยบริษัท		MSD	เลขทะเบียน	1C41/59	(NB)	

	 จำกกำรสบืค้นรำยงำนจำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั

ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ	(Thai	Vigibase)	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่	16	มถุินำยน	2564)	

	 1)	 ไม่พบรำยงำนกำรเกิด	interstitial	pneumonia	จำกกำรใช้

ยำ	ixekizumab

	 2)	 ไม่พบรำยงำนกำรเกิด	fulminant	hepatitis	และ	hepatic	

failure	แต่พบ	hepatitis	2	ฉบับ	immune-mediated	hepatitis	

1	ฉบับ	และ	hepatic	enzyme	increased	7	ฉบับ	จำกกำรใช้ยำ	

pembrolizumab

 ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารก�ากับยา  

	 1)	 ไม่พบกำรระบุ	 interstitial	 pneumonia	 ในเอกสำรก�ำกับ			

ยำ	ixekizumab	ของไทย

	 2)	 พบกำรระบ	ุimmune-mediated	hepatitis	และ	hepatitis	

ในเอกสำรก�ำกับยำ	pembrolizumab

	 [Ref:	 https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/re-

vision-of-precautions/0009.html]

2. EU drug regulator records 415 cases of possible rare 

blood clotting

	 ส�ำนักข่ำว	 Reuters	 รำยงำนข้อมูลว่ำหน่วยงำนก�ำกับด้ำนยำ				

ของสหภำพยุโรป	 (European	Medicine	 Agency,	 EMA)	 ได้รับ

รำยงำนจ�ำนวน	415	คนที่เกิดภำวะลิ่มเลือด	(blood	clot)	ร่วมกับ

ภำวะเกลด็เลอืดต�ำ่	(low	platelet	count)	ซึง่เรยีกว่ำ	thrombosis	

with	thrombocytopenia	syndrome	(TTS)	ในเขตเศรษฐกจิยโุรป	

จำกผู้ที่ได้รับ	AstraZeneca	COVID-19	vaccine	และ	Johnson	&	

Johnson	 COVID-19	 vaccine	 รวมกันท้ังสิ้นจ�ำนวน	 50	 ล้ำนคน	

ทั้งนี้	 แบ่งจ�ำนวนผู้ที่เกิดภำวะลิ่มเลือดร่วมกับภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ					

คือ	จ�ำนวน	405	คน	จำกจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ	AstraZeneca	COVID-19	

vaccine	 45	 ล้ำนคน	 และ	 จ�ำนวน	 10	 คน	 จำกจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ	

Johnson	&	Johnson	COVID-19	vaccine	ประมำนเกอืบ	6	ล้ำนคน		

 ข้อมูลประเทศไทย: 

	 จำกกำรสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้นจำกระบบตรวจสอบทะเบียนของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย
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	 พบกำรขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์	Covid-19	vaccine	AstraZeneca® 
โดยบริษัท		AstraZeneca	เลขทะเบียน	1C1/64	(NBC)	และ	บริษัท	
สยำมไบโอไซเอนซ์	จ�ำกัด	เลขทะเบยีน	1A1/64	(NBC)	และทะเบยีน
ผลิตภัณฑ์	 Johnson	 &	 Johnson	 COVID-19	 vaccine	 ใน
ประเทศไทย	 คือ	 COVID-19	 Vaccine	 Janssen®	 โดยบริษัท	
Janssen-Cilag	จ�ำกัด	เลขทะเบียน		1C	5/64	(NBC)	ซึ่งยังไม่ถูกใช้
ในประเทศไทย

	 จำกกำรสบืค้นรำยงำนจำกฐำนข้อมลูศูนย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั
ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ	(Thai	Vigibase)		(ข้อมูล	ณ	วนัที	่18	มถุินำยน	2564)	

	 พบรำยงำนกำรเกิด	thrombocytopenia	จ�ำนวน	1	เหตุกำรณ์	
stroke	2	เหตุกำรณ์	myocardial	 infarction	1	เหตุกำรณ์	แต่ไม่
พบรำยงำนกำรเกิด	 blood	 clot,	 low	 platelet	 count	 หรือ					
thrombosis	จำกกำรใช้	Covid-19	vaccine	AstraZeneca®  

	 ทั้งนี้ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพได้จัดท�ำ
จดหมำยข่ำว	HPVC	safety	News	เรือ่งกำรใช้ผลติภัณฑ์	COVID-19	
VACCINE	 AstraZeneca	 ต่อควำมเสี่ยงกำรเกิดลิ่มเลือดอุดตันและ
เกล็ดเลือดต�่ำ	 (thrombosis	 with	 thrombocytopenia	 )	 เพื่อ					
แจ้งเตือนให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทรำบเป็นข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง
ควำมปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

 ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารก�ากับยา 
	 เอกสำรก�ำกับยำ	 Covid-19	 vaccine	 AstraZeneca®	 และ	
COVID-19	 vaccine	 Janssen®	 ของไทยพบค�ำเตือนพิเศษและ						
ข ้อควรระวังในกำรใช้ยำดังกล่ำวในผู ้ที่มีภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ						
(thrombocytopenia)	 และมีควำมผิดปกติในกำรแข็งตัวของเลือด	
(coagulation	disorders)		อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีกำรระบุเหตุกำรณ์	
blood	 clot,	 low	 platelet	 count	 หรือ	 thrombosis	 with				
thrombocytopenia	syndrome	ในส่วนของอำกำรไม่พึงประสงค์

	 [Ref:	https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/

eu-drug-regulator-records-415-cases-possible-rare-blood-clotting-      

2021-06-17/]

3. Vaccine-linked heart condition tends to resolve 
quickly; Delta variant fuses cells to infect more              
efficiently

	 ส�ำนักข่ำว	 Reuters	 รำยงำนกำรเกิด	myocarditis	 (กล้ำมเนื้อ
หัวใจอักเสบ)	 ภำยหลังจำกกำรได้รีบวัคซีนโควิด	 ส่วนใหญ่มักเกิด					
ในชำยหนุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดชนิด	mRNA	 ในโดสที่	 2	 กำรศึกษำ
ขนำดเล็กที่ตีพิมพ์ใน	 Circulation	 Journal	 รำยงำนว่ำอำกำรของ	
myocarditis	 เช่น	 เจ็บหน้ำอก	 หัวใจเต้นเร็วหรือไม่ปกติ	 ภำยหลัง		
ได้รับวัคซีน	 อำกำรเหล่ำนี้มักจะหำยได้โดยใช้ระยะเวลำไม่นำนนัก	
ทั้งนี้กำรศึกษำดังกล่ำว	 แพทย์ได ้ติดตำมผู ้ป ่วยเพศชำยอำย	ุ																	

19-39	ปี	ท่ีรกัษำตวัในโรงพยำบำลด้วยอำกำรคล้ำยกบั	myocarditis	
หลงัจำกทีร่บัวคัซนีชนดิ	mRNA	(Pfizer-BioNTech	และ	Moderna)	
หรอื	Johnson	&	Johnson		จ�ำนวน	7	คน	โดยทุกคนหำย	และออกจำก	
โรงพยำบำลหลังจำกได้รับกำรรักษำ	2-4	วัน		นอกจำกนี้	ผู้วิจัยร่วม	
Dr.	 Christopher	 deFilippi	 แห่ง	 Inova	 Heart	 and	 Vascular	
Institute	 ในรัฐ	 Viginir	 กล่ำวว่ำในระบบสำธำรณสุข	 (health						
system)	 ของหน่วยงำนท่ีสังกัด	 ซึ่งมีข้อมูลประมำณ	 2	 ล้ำนคน							
พบว่ำกำรเกิด	myocarditis	 ภำยหลังจำกท่ีได้รับวัคซีนโควิด	 19					
พบได้น้อยมำก	

	 หน่วยงำน	CDC	ได้รำยงำนว่ำภำวะทีเ่กีย่วข้องกบัหัวใจนีเ้กดิด้วย
อัตรำ	12.6	คน/1	ล้ำน	ที่ได้รับวัคซีนโควิด	Pfizer-BioNTech	หรือ	
Moderna	 ซ่ึงสูงกว่ำอัตรำท่ีเกิดในประชำชนท่ัวไป	 อย่ำงไรก็ตำม		
คณะของ	 deFilippi	 กล่ำวว่ำกำรได้รับวัคซีนโควิดยังคงมีประโยชน์
มำกกว่ำควำมเสี่ยงอย่ำงมำก

 ข้อมูลประเทศไทย:   
	 จำกกำรสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้นจำกระบบตรวจสอบทะเบียนของ	
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	พบกำรขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ์	
Comirnaty®	โดยบรษัิท	Pfizer	และ	Covid-19	vaccine	Moderna® 
โดยบริษัท	 Zeullig	 Pharma	 Co.Ltd	 รวมท้ังพบกำรขึ้นทะเบียน
ผลติภัณฑ์	Johnson	&	Johnson	COVID-19	vaccine	ในประเทศไทย	
คือ	Covid-19	vaccine	Janssen®	โดยบริษัท	Janssen	Co.Ltd	
	 จำกกำรสบืค้นรำยงำนจำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั	
ด้ำนผลติภณัฑ์สุขภำพ	(Thai	Vigibase)	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่28	มถินุำยน	
2564)	 ไม่พบรำยงำนกำรเกิด	 myocarditis	 จำกกำรใช้วัคซีน				
Comirnaty®	และ	Covid-19	vaccine	Moderna®	และ	Covid-19	
vaccine Janssen® 

	 จำกกำรสบืค้นรำยงำนจำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั
ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ	(Thai	Vigibase)	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่28	มถินุำยน	2564)	
ไม่พบรำยงำนกำรเกิด	 myocarditis	 จำกกำรใช้ยำ	 Covid-19								
vaccine	 AstraZeneca®	 แต่พบเหตุกำรณ์	 palpitations																		
4	เหตุกำรณ์	arrhythmia	1	เหตุกำรณ์	ventricular	tachycardia	
1	เหตุกำรณ์	chest	pain	3		เหตุกำรณ์	และ	chest	discomfort					
4	เหตุกำรณ์

 ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารก�ากับยา 
	 จำกกำรสุม่ตรวจตรวจเอกสำรก�ำกับยำ	Comirnaty®, Covid-19 
vaccine Moderna®	และ	Covid-19	vaccine	Janssen®	ของไทย		
ไม่พบกำรระบุเหตุกำรณ์	myocarditis	ในเอกสำรก�ำกับยำ	ดังกล่ำว

	 [Ref:	https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/

vaccine-linked-heart-condition-tends-resolve-quickly-delta-variant-fuses-

cells-2021-06-25/]
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การเกิดน�้านมไหลในวัยรุ่นจากยา fluoxetine และ sertraline
fluoxetine and sertraline induced galactorrhea in adolescents

	 กำรเกดิน�ำ้นมไหลเป็นอำกำรแสดงของภำวะโปรแลคตนิในเลอืดสงู	

โดยที่โปรแลคตินเป็นฮอร์โมนที่หล่ังจำกต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ								

ถกูควบคุมโดยโดปำมนี	(dopamine)	ในสมอง	ดังน้ันหำกควำมเข้มข้น	

ของโดปำมีนลดลงจะท�ำให้มีระดับโปรแลคตินสูงขึ้นและเกิดน�้ำนม

ไหลได้	 กำรรับประทำนยำที่มีผลต่อระดับโดปำมีน	 เช่น	 ยำรักษำ

อำกำรทำงจิต	(antipsychotics)	ยำเพิ่มกำรเคลื่อนไหวของทำงเดิน

อำหำร	(prokinetics)	ยำลดควำมดันโลหิต	(hypertension	drug)	

ยำคมุก�ำเนดิชนิดรบัประทำน	(oral	contraceptives)	รวมถงึยำต้ำน	

ซึมเศร้ำกลุ่ม	selective	serotonin	 reuptake	 inhibitors;	SSRIs	

อำจท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ที่ท�ำให้เกิดภำวะน�้ำนมไหลได้(1)

	 ยำ	fluoxetine	และ	sertraline	เป็นยำต้ำนซึมเศร้ำกลุ่ม	SSRIs	

ที่อยู ่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ(2)	 ถูกน�ำมำใช้ในโรคเด็กและวัยรุ่น				

หลำยโรค	 เช่น	 โรคซึมเศร้ำ	 (major	 depressive	 disorders)										

โรควิตกกังวล	(anxiety	disorders)	กลุม่โรคออทิสซมึ	(autism	and	

other	 pervasive	 developmental	 disorders)	 ในประเทศไทย

ยำกลุ ่ม	 SSRIs	 ได้แนะน�ำให้ใช้เป็นยำล�ำดับแรกในกำรรักษำ													

โรคซมึเศร้ำ(3)	อำกำรไม่พงึประสงค์ทีพ่บบ่อย	เช่น	นอนไม่หลับ	ปวดศรีษะ	

เบือ่อำหำร	(anorexia)	คล่ืนไส้	(nausea)	อ่อนแรง	(weakness)	และ

สัน่	(tremor)	อำกำรไม่พงึประสงค์ทีพ่บไม่บ่อย	เช่น	ภำวะน�ำ้นมไหล(4) 

fluoxetine	 และ	 sertraline	 กับภำวะน�้ำนมไหลเป็นอำกำรไม่พึง

ประสงค์ที่พบได้น้อย	โดยพบตั้งแต่	1:10,000	แต่ไม่ถึง	1:1000 (5, 6) 

	 ภำวะน�้ำนมไหลในเด็กและวัยรุ ่นมีควำมส�ำคัญเนื่องจำกเป็น

อำกำรแสดงของภำวะ	 hyperprolactinemia	 ซึ่งจะส่งผลต่อ							

ควำมหนำแน่นของกระดูก	 และท�ำให้เกิดกำรเจริญเติบโตช้ำ (7) 

รำยงำนฉบับนี้จึงได้น�ำเสนอข้อมูลเพื่อให้เป็นกำรเฝ้ำระวังอำกำร						

ไม่พึงประสงค์ดงักล่ำวอันอำจเกิดผลกระทบในผูป่้วยอำยตุ�ำ่กว่ำ	18	ปี	

จำกแบบบันทึกข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำท่ีประเมิน

โดยเภสัชกรโรงพยำบำลสวนปรุง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยใช้แบบ

ประเมินควำมสัมพันธ์	Naranjo’s	algorithm	ในช่วงวันที่	1	ตุลำคม	

2561-30	กนัยำยน	2562	ในผูป่้วยเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ	18	ปี	ทีเ่กดิอำกำร

ไม่พึงประสงค์น�้ำนมไหลจำกยำต้ำนอำกำรซึมเศร้ำ	 จ�ำนวน	 2	 รำย	

เป็นยำ	fluoxetine	1	รำย	และยำ	sertraline	จ�ำนวน	1	รำย	รำยงำน

นี้ได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน						

โรงพยำบำลสวนปรงุ	จงัหวดัเชยีงใหม่	เลขทีห่นงัสอืรบัรอง	28/2562

 กรณีศึกษาที่ 1 

	 เด็กหญิงอำยุ	14	ปี	มำด้วยพฤติกรรมเก็บตัว	ไม่ดูแลตนเอง	รู้สึก

ไร้ค่ำ	มคีวำมคดิอยำกตำย	เวลำเครยีดจะดงึผมตนเอง	ดงึจนเห็นหนงั

ศีรษะ	ไม่ยอมไปโรงเรียน	เมื่อประเมินด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำ	

2	 ค�ำถำม	 (2Q)	 ซึ่งเป็นแบบคัดกรองอำกำรซึมเศร้ำเบื้องต้น	พบว่ำ				

ผูป่้วยมอีำกำรหดหู	่เศร้ำหรอืท้อแท้สิน้หวงัในช่วง	2	สปัดำห์ทีผ่่ำนมำ	

แต่เนื่องจำกผู้ป่วยไม่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมินโรคซึมเศร้ำ			

9	 ค�ำถำม	 (9Q)	 	 ซ่ึงเป็นแบบประเมินระดับของอำกำรโรคซึมเศร้ำ				

จึงไม่สำมำรถบอกระดับอำกำรซึมเศร้ำได้	 กำรตรวจสัญญำณชีพ					

พบว่ำปกติ	แพทย์ให้กำรวนิจิฉยัว่ำเป็นโรคซมึเศร้ำ	(major	depressive	

disorder:	รหัส	ICD	10	F	32.2)	และ	trichotillomania	(รหัส	ICD	

10	F63.3)	ให้รบัไว้เป็นผูป่้วยใน	และให้กำรรกัษำด้วยยำ	fluoxetine,	

lorazepam	และ	haloperidol	แบบฉีด	1	ครั้งในวันแรก	ดังรูปที่	1	

	 ภำยหลังได้รับกำรรักษำด้วยยำดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ	 	 6	 วัน						

ผูป่้วยเกดิภำวะน�ำ้นมไหลจำกเต้ำนมทัง้สองข้ำง	ไม่มอีำกำรปวดเต้ำนม	

ไม่มีกำรตรวจวัดระดับฮอร์โมนโปรแลคติน	 (prolactin)	 ไม่พบ

ประวัติกำรแพ้ยำ	  

ปฤทัย เกสร1*,  เรวดี เจนร่วมจิต2 และจรรยพร เจียมเจริญกุล1

1โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทน�า

รายงานผู้ป่วย

MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN40



ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 41

 

 การวินิจฉัยและการจัดการ

	 ผู้ป่วยเริ่มกำรรักษำด้วยยำ	 fluoxetine	 10	 มิลลิกรัม/วัน	 ต่อมำในวันที่	 5	 ของกำรรักษำ	 มีกำรปรับเพิ่มขนำด	 เป็น	 20	 มิลลิกรัม/วัน									

เพื่อให้ได้ตำมขนำดปกติ	และมีกำรเพิ่มยำ	perphenazine	2	มิลลิกรัม/วัน	เนื่องจำกผู้ป่วยยังมีอำกำรหงุดหงิดอยู่	เช้ำวันที่	6	มีน�้ำนมไหลจำก

เต้ำนมทั้งสองข้ำง	แต่ไม่มีอำกำรปวดเต้ำนม	เภสัชกรได้ประเมินอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ	สงสัยว่ำเกิดจำกยำ	fluoxetine	จึงรำยงำนแพทย์	

แพทย์ให้เปลี่ยนยำเป็น	sertraline	50	มิลลิกรัม/วัน	หลังเปลี่ยนยำ	3	วัน	ผู้ป่วยแจ้งว่ำน�้ำนมหยุดไหล

 การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

	 ยำที่พบข้อมูลว่ำท�ำให้เกิดภำวะน�้ำนมไหลได้คือ	 haloperidol	 injection,	 fluoxetine	 และ	 perphenazine	 แต่พบว่ำ	 haloperidol							

จะท�ำให้เกิดภำวะน�้ำนมไหลได้เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน(8)	 แต่ผู้ป่วยรำยนี้ได้ยำเพียง	 1	 ครั้งก่อนเกิดอำกำร	 5	 วัน	 ส่วน	 perphenazine							

ผู้ป่วยได้รับในขนำดต�่ำกว่ำขนำดปกติจึงไม่นำ่เป็นสำเหตุของอำกำรไม่พึงประสงค์ซ่ึงข้ึนกับขนำดกำรรักษำ	 (dose	 dependence)(9)	 และได	้	

รับเพียง	1	มื้อก่อนเกิดอำกำร	เมื่อประเมิน	Naranjo’s	algorithm	จึงพบว่ำ	fluoxetine	น่ำจะเป็นสำเหตุของกำรเกิดน�้ำนมไหลได้มำกที่สุด	

(haloperidol	2	คะแนน,	perphenazine	2	คะแนน,	fluoxetine	4	คะแนน)

	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม	พบรำยงำนผู้ป่วย	 (case	 report)	 ระบุว่ำ	 fluoxetine	 20	มิลลิกรัมต่อวัน	ท�ำให้เกิดน�้ำนมไหลในหญิงอำยุ					

29	ปี	หลงัได้รบัยำ	21	วนั	และน�ำ้นมหยดุไหลภำยหลงัหยดุยำ	8	วนั(10)	ในขณะท่ีรำยงำนนีพ้บน�ำ้นมไหลในเดก็อำย	ุ14	ปี	หลงัจำกใช้	fluoxetine	

10	 มิลลิกรัมต่อวัน	 เป็นเวลำ	 5	 วัน	 และน�้ำนมหยุดไหลภำยหลังหยุดยำ	 3	 วัน	 	 ทั้งนี้	 ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวอำจเนื่องจำกในเด็กจะมีขนำด								

ตัวเล็กกว่ำผู้ใหญ่	มีกำรกระจำยของยำ	(volume	of	distribution)	น้อย	ท�ำให้ระดับยำสูงสุด	ในเลือดสูงกว่ำผู้ใหญ่	โดยกำรใช้	fluoxetine	

20	 มลิลิกรัมพบควำมเข้มข้นของยำในเลอืดเดก็สงูกว่ำผูใ้หญ่	 2	 เท่ำ จงึอำจเป็นเหตทุ�ำให้เกดิอำกำรไม่พงึประสงค์ได้อย่ำงรวดเร็วหลังได้รับยำ		

นอกจำกนี้	เด็กมีเซลล์ตับและเซลล์ไตสูงเมื่อเทียบกับขนำดตัว	จึงท�ำให้มีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงและขับออกของยำเร็วกว่ำผู้ใหญ่(11) 

อีกทั้งยำที่ได้มีขนำดต�่ำ	จึงท�ำให้อำกำรไม่พึงประสงค์หำยไปได้หลังหยุดยำเพียง	3	วัน

 กรณีศึกษาที่ 2 

	 เด็กหญิง	 อำยุ	 15	 ปี	 เริ่มกำรรักษำเมื่อ	 2	 ปีที่ผ่ำนมำ	 มีประวัติกำรท�ำร้ำยตัวเองด้วยกำรรับประทำนยำเกินขนำด	 และใช้มีดกรีดแขน										

มักทะเลำะกับมำรดำ	ผลกำรประเมินด้วยแบบประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้ำ	2Q	แบบประเมิน	9Q	และแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำย	8	ค�ำถำม	

(8Q)	พบว่ำ	ผู้ป่วยมีอำกำรของโรคซึมเศร้ำเล็กน้อย	(9Q=9)	และมีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยน้อย	(8Q=1)	เช่นกัน		นอกจำกนี้	เมื่อประเมินภำวะ

สุขภำพจิต	สังคมของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือ	Health	of	the	Nation	Outcomes	Scales	for	Child	and	Adolescent	:HoNOS(CA)	พบว่ำ			

ผู้ป่วยมีปัญหำเกี่ยวกับอำกำรหลอนและควำมคิดหลงผิด	(คะแนน	HoNOS(CA)	หมวดที่	7=2)	เนื่องจำกมีหูแว่วเสียงคนสั่งให้ฆ่ำตัวตำย	และ

คิดว่ำมำรดำอยำกให้ผู้ป่วยตำย	จึงได้รับกำรรักษำด้วยยำรักษำอำกำรซึมเศร้ำ	(sertraline)	และยำรักษำอำกำรทำงจิต	(clozapine)

	 ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัย	 โรคซึมเศร้ำที่มีอำกำรทำงจิตร่วม	 (major	 depressive	 disorder	with	 psychotic	 feature)	 ได้รับกำรรักษำ						

โดยใช้ยำ	sertraline	ตั้งแต่แรก	หลังรักษำประมำณ	2	ปีมีกำรปรับเพิ่มขนำดยำ	รำยละเอียดประวัติกำรใช้ยำ		ดังรูปที่	2	ภำยหลังจำกปรับยำ	

2	สัปดำห์	ผู้ป่วยสังเกตว่ำเริ่มมีน�้ำนมไหลจำกเต้ำนมทั้ง	2	ข้ำง	ไม่มีกำรตรวจระดับโปรแลคตินในเลือด	ไม่พบประวัติแพ้ยำ

fluoxetine	20	mg	0.5x1

lorazepam 1 mg 1x1

haloperidol	inj.	2.5	mg	IM

เพิ่ม	fluoxetine		20	mg	1x1

clonazepan 0.5 mg 1x1

perphenazine 2 mg 1x1

น�้ำนมไหล	เปลี่ยนยำเป็น

sertraline 50 mg 1x1

clonazepan 0.5 mg 1x1

perphenazine 2 mg 1x1

น�้ำนมหยุดไหล

ใช้ยำเดิมต่อ

วันที่	0 วันที่	5 วันที่	6 วันที่	9

รูปที่ 1 แสดงรายการยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN42

หูแว่วเสียงคนสั่งให้ฆ่ำตัวตำย

รับ	admit	น�้ำนมยังไหลอยู่

sertraline 50 mg 1x2

ลด	thioridazine	50	mg	0.5xhs

lithium 300 mg 1x2

เพิม่	nortriptyline	25	mg	1xhs

น�้ำนมยังไหลอยู่	

หยุดใช้	thioridazine

sertraline 50 mg 1x2

เพิ่ม	quetiapine	50	mg	2xhs

lithium 300 mg 1x2

nortriptyline 25 mg 1xhs

น�้ำนมยังไหลอยู่

หยุดใช้	sertraline

quetiapine 50 mg 2xhs

lithium 300 mg 1x2

nortriptyline 25 mg 1xhs

น�้ำนมหยุดไหล

ใช้ยำเดิมต่อ

36	สัปดำห์ 39	สัปดำห์ 40	สัปดำห์ 43	สัปดำห์

รูปที่ 3 แสดงการปรับขนาดและชนิดของรายการยาภายหลังพบการเกิดภาวะน�้านมไหล

 ผู้ป่วยเริ่มกำรรักษำด้วย	 sertraline	50	มิลลิกรัม/วัน	หลังปรับ

เพิ่มขนำดยำเป็น	 100	 มิลลิกรัม/วัน	 2	 สัปดำห์	 มีน�้ำนมไหลจำก							

เต้ำนมทั้ง	 2	 ข้ำง	 แพทย์ได้ปรับยำที่อำจเป็นสำเหตุของภำวะ								

น�้ำนมไหลหลำยครั้ง	 ดังรูปที่	 3	 	 แต่ผู ้ป่วยยังคงมีน�้ำนมไหลอยู่												

จนกระทัง่มกีำรหยดุใช้ยำ	sertraline	ภำยหลงักำรหยดุยำ	3	สปัดำห์	

พบว่ำน�้ำนมหยุดไหล	แพทย์จึงให้ใช้ยำเดิมต่อได้

 การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

	 ยำที่พบข้อมูลว่ำท�ำให้เกิดภำวะน�้ำนมไหลได้คือ	 risperidone,	

sertraline	 และ	 thioridazine	 แต่เมื่อหยุดกำรใช้ยำ	 risperidone	

และ	thioridazine	ผู้ป่วยยังคงมีน�้ำนมไหลอยู่	จนกระทั่งหยุดกำรใช้	

sertraline	น�ำ้นมจงึหยดุไหล	และจะเห็นว่ำน�ำ้นมไหลเกิดขึน้หลงัจำก

ที่มีกำรปรับเพิ่มขนำด	 sertraline	 เมื่อเภสัชกรประเมินอำกำร											

ไม่พงึประสงค์กบัยำทีส่งสยัด้วยแบบประเมนิ		Naranjo’s	algorithm	

พบว่ำ		โอกำสที่จะเกิดจำก	risperidone	และ	thioridazine	อยู่ใน

ระดับอำจจะใช่	(possible	2	คะแนน)	และ	sertraline	อยู่ในระดับ

อำจจะใช่	เช่นกัน		แต่คะแนนสูงกว่ำ	(4	คะแนน)	ดังนั้น	sertraline	

จึงมีควำมเป็นไปได้มำกที่สุด	

	 นอกจำกนี้	 จำกผลกำรทบทวนวรรณกรรม	 พบว่ำ	 sertraline						

ในขนำด	 50	 มิลลิกรัมต่อวัน	 ท�ำให้เกิดน�้ำนมไหลหลังจำกเริ่มยำ									

13	วัน(12)	-	2	เดือน(13)		และน�้ำนมหยุดไหลหลังหยุดยำ	2-3	วัน	และ	

16	วันตำมล�ำดับ	ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนี้

การวินิจฉัยและการจัดการ

sertraline 50 mg 1x1

clozapine 25 mg 1xhs

กินยำเกินขนำด	รับ	admit

sertraline 50 mg 1x1

perphenazine 8 mg 1xhs

trihexyphenidyl 2 mg 2x3

sodium valproate Cr 500 mg

กรีดข้อมือ	รับ	admit

เพิ่ม	sertraline	50	mg	1x2

risperidone 2 mg 1xhs

lithium 300 mg 1x2

น�้ำนมไหล

หยุดใช้	risperidone

sertraline 50 mg 1x2

เพิม่	thioridazine	50	mg	1xhs

lithium 300 mg 1x2

26	เดือนก่อน 9	เดือนก่อน 2	สัปดำห์ก่อน วันที่	0

รูปที่ 2 แสดงขนาดและรายการยาที่ได้รับในช่วงเวลาก่อนการเกิดภาวะน�้านมไหล
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 ข้อสรุปและเสนอแนะ

	 สำเหตุกำรเกิดภำวะน�้ำนมไหลจำกยำ	 fluoxetine	 และ													

sertraline	 ซึ่งเป็นยำต้ำนซึมเศร้ำกลุ่ม	 SSRIs	 ยังไม่แน่ชัด	 มีกำร

อภิปรำยไว้	 หลำยสำเหตุที่เป็นไปได้	 เช่น	 serotonin	 กระตุ้น											

thyrotropin-releasing	 hormone	 และ	γ-aminobutyric acid   

ซึ่งเป็นปัจจัยในกำรหลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน	 หรือกำรท่ีสำรส่ือ

ประสำทซีโรโทนิน	 (serotonin)	 ไปยับย้ังสำรสื่อประสำทโดปำมีน	

(dopamine)	 ซึ่งมีหน้ำท่ียับยั้งกำรหลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน	 หรือ				

อำจเกดิจำกกำรกระตุ้นกำรหลัง่ฮอร์โมนโปรแลคตินโดยตรงผ่ำนทำง

ตัวรับ	5-HT	receptors	ที่	 tuberoinfundibular	dopaminergic	

neurons(14)	นอกจำกนีย้งัพบยำอืน่ในกลุม่	SSRIs	ได้แก่	citalopram(14), 

paroxetine(15)	 และ	 escitalopram(16)	 ก็สำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร				

ไม่พึงประสงค์นี้ได้เช่นกัน

				ซึ่งกำรใช้ยำ	fluoxetine	หรือ	sertraline	มีกำรรำยงำนว่ำท�ำให้

เกิดน�้ำนมไหลในผู้ป่วยเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	18	ปีได้	และกำรใช้ยำขนำด

สูงเพ่ิมโอกำสท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ได้มำกกว่ำกำรใช้ยำ

ขนำดต�่ำ	 ดังนั้นจึงควรมีกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์นี	้

โดยเฉพำะกำรใช้ในผู้ป่วยอำยุต�่ำกว่ำ	18	ปี	เนื่องจำกกำรเกิดน�้ำนม

ไหลเป็นอำกำรแสดงหนึ่งของภำวะ	hyperprolactinemia	ซึ่งมีผล

ต่อกำรเจริญเติบโตได้

เอกสารอ้างอิง

1. Torre DL and Falorni A. Pharmacological causes of hyperprolactinemia. 

Ther Clin Risk Manag. 2007 ; 3(5): 929–951.

2.	กลุม่นโยบำยแห่งชำตด้ิำนยำ	[อินเทอร์เน็ต].	ส�ำนักงำนคณะกรรกำรอำหำรและยำ;	

เข้ำถึงเมื่อวันที่	30	กรกฎำคม	2564.	เข้ำถึงได้ที่	http://ndi.fda.moph.go.th

3.	คณะท�ำงำนจดัท�ำแนวทำงกำรจดักำรโรคซมึเศร้ำส�ำหรับแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป	ใน

สถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	กรมสุขภำพจิต.	แนวทำงกำรจัดกำรโรค

ซมึเศรำ้ส�ำหรับแพทยเ์วชปฏิบตัิทัว่ไปในสถำนบรกิำรระดบัปฐมภูมแิละทุตยิภมูิ.	

อุบลรำชธำนี.	หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท;	2553

4.	Lacy	CF,	Armstrong	LL,	Goldman	MP	and	Lance	LL.	Drug	Information	

Handbook	20th	edition.	Hudson:	Lexi-Comp	 Inc.	2011:	693,	1486,	

1283.

5.	The	electronic	Medicines	Compendium	(eMC).	[internet].	SmPC:	Fluox-

etine	20	mg	Capsules;	[cited	August	4,	2020].	Available	from:	https://

www.medicines.org.uk/emc/medicine/25737#gref

6.	The	electronic	Medicines	Compendium	(eMC).	[internet].	SmPC:	Ser-

traline	50mg	tablets;	[cited	August	4,	2020].	Available	from:	https://

www.medicines.org.uk/emc/product/5760/smpc#gref

7. Rosenbloom AL. Hyperprolactinemia with Antipsychotic Drugs in Chil-

dren	and	Adolescents.	International	Journal	of	Pediatric	Endocrinol-

ogy. 2010

8.	Miyamoto	BE,	Galecki	M	and	Francois	D.	Guidelines	for	Antipsychotic-

Induced	Hyperprolactinemia.	Psychiatric	Annals.	2015;45(5):266,	268,	

270-272

9.	Lacy	CF,	Armstrong	LL,	Goldman	MP	and	Lance	LL.	Drug	Information	

Handbook	20th	edition.	Hudson:	Lexi-Comp	Inc.	2011:	1283

10.	Canan	F,	Andinoglu	U	and	Sinani	G.	Transient	normoprolactinemic	

galactorrhea	 induced	 by	 fluoxetine.	 J	 Clin	 Exp	 Invest.	 2013;	 4(1):	

105-106

11. Findling RL. Clinical Manual of Child and Adolescent Psychopharma-

cology.	Arlington.	American	Psychiatic	Publishing	Inc.	2008:	4

12.	Ozten	E,	Sayar	GH,	Gul	IG	and	Ceylan	ME.	Sertraline	Induced	Galactor-

rhea.	ARCH	NEUROPSYCHIATR.	2015;	52:	202-203

13.	Ouanes	S,	Vaeren	BV,	Cromec	I,	Golay	F	and	Rey-Bellet	P.	Galactor-

rhea Associated with Sertraline: A Case Report and Literature Review. 

EUR	PSYCHIAT.	2015;	30(1):	28-31

14.	Turkoglu	S.	Citalopram	induced	galactorrhea	in	an	adolescent.	CLIN	

NEPHROL.	2016;	39(6):331

15. Chakraborty S, Sanyal D, Bhattacharyya  R and Dutta S. A case of 

paroxetine-induced galactorrhoea with normal serum prolactin 

level.	Indian	J	Pharmacol.	2010;	41(5):	322-323

16.	Shim	SH,	Lee	YJ	and	Lee	EC.	A	Case	of	Galactorrhea	Associated	with	

Excitalopram.	Psychiatry	Invest.	2009;	6:	230-232



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN44

Signal: Drug reaction with eosinophilia 
and systemic symptoms 

จากยา ethambutol และ pyrazinamide
พรกนก จันทร์ข�า                                                                                         

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทน�า
Drug reaction with eosinophilia and systemic 

symptoms	 (DRESS)	 หรือ	 drug	 hypersensitivity	 syndrome	

(DHS)	หมำยถงึ	เป็นกลุม่อำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำทีม่อีำกำร

รุนแรงหรือเป็นกำรแพ้ยำชนิดท่ีรุนแรง	 และอำจเป็นอันตรำยถึง

แก่ชีวิตได้้	เกิดปฏิกิริยำแบบ	idiosyncrasy	อุบัติกำรณ์กำรเกิดยังไม่

ทรำบแน่ชัด	 มีกำรประมำณอุบัติกำรณ์อยู ่ระหว่ำง	 1:1,000-				

1:10,000	 ของผูไ้ด้รับยำ	 ผูป่้วยทีเ่กดิอำกำรมักมปีระวติักำรได้รับยำ	

เป็นครั้งแรก	 อำกำรจะปรำกฏภำยหลังกำรได้รับยำเป็นเวลำตั้งแต่	

1-8	สัปดำห์	ส่วนใหญ่จะมีผื่นผิวหนัง	มีไข้	ต่อมน�้ำเหลืองโต	ร่วมกับ

มีควำมผิดปกติของอวัยวะภำยใน	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	เช่น	ตับอักเสบ	

ปอดอักเสบ	 ไตอักเสบ	 เป็นต้น	 นอกจำกน้ีกำรตรวจ	 complete	

blood	 count	 จะพบมี	 eosinophil	 สูงขึ้น	 (บำงรำยตรวจพบใน			

สัปดำห์ที	่2-3)	หรอือำจพบ	atypical	lymphocyte	ได้	โดยผืน่ทีพ่บ

ในภำวะนี้มีหลำยแบบ	 ส่วนใหญ่เป็นผื่นแดงรำบ	 หรือนูน	 แต่อำจ

พบตุ่มน�้ำหรือเป็นตุ่มหนองได้		ตัวอย่ำงยำที่อำจเป็นสำเหตุของกำร

เกิด	DHS/DRESS	ที่พบได้บ่อยที่สุด	ได้แก่	ยำกันชักกลุ่ม	aromatic	

และยำกลุ่ม	 sulfonamides	 นอกจำกนี้ยังมียำอีกหลำยชนิดที่มี					

รำยงำน	 anti-infective	 agents	 เช่น	 anti-tuberculosis											

drugs:	 isoniazid,	 anti-retroviral	 drugs:	 nevirapine	 และ									

antibiotics drugs: cotrimoxazole 

	 ท้ังนี้	 DRESS	 จัดเป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ชนิดภำวะภูมิคุ้มกัน				

ไวเกินต่อยำ	หรือ	type	B	reactions	ประเภท	T	cell-mediated	

หรือ	 delayed	 drug	 hypersensitivity	 reactions	 (type	 IV)											

ซึ่งกำรเกิดผ่ืนแพ้ยำแบบ	 type	 IV	 นั้น	 พบว่ำ	 มีปัจจัยทำงด้ำน			

พันธุกรรมเข้ำมำเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพำะกำรแปรผันของยีน	 HLA										

ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดผื่นแพ้ยำแบบรุนแรงได้	

นอกจำกนีม้ปัีจจยัเสีย่งอ่ืนๆ	ต่อกำรเกดิกำรแพ้ยำแบบ	drug	allergy	

และ	 hypersensitivity	 เช่น	 ปัจจัยด้ำนผู้ป่วย	 (สูงอำยุ	 เพศหญิง						

โรคภูมิแพ้ชนิด	 pseudoallergy	 จำก	 NSAIDs,	 iodinated																

radiocontrast	media	 ภำวะที่มีควำมผิดปกติทำงภูมิคุ้มกัน	 เช่น	

ภำวะ	HIV,	autoimmune	disease,	viral	infection)	ปัจจัยด้ำนยำ	

(ขนำดโมเลกุลใหญ่	กำรบรหิำรยำแบบฉดีเข้ำเส้นเลอืด	หรอืเข้ำกล้ำม	

ให้ในขนำดสูง	ให้ยำระยะเวลำนำน)	(1, 2)

	 ยำ	ethambutol	และยำ	pyrazinamide	เป็นยำรักษำวัณโรค	

(anti-tuberculosis	 agents)	 หรือ	 เป็นยำฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย												

Mycobacterium tuberculosis	ออกฤทธิย์บัยัง้กำรสร้ำงผนงัเซลล์

ของเช้ือและออกฤทธิ์ยับยั้งกำรสร้ำงกรดไขมันและโปรตีนที่จ�ำเป็น

ต่อเชื้อตำมล�ำดับ	 อำกำรไม่พึงประสงค์ร้ำยแรงท่ีพบได้จำกยำ								

ethambutol	เช่น	hepatotoxicity,	anaphylaxis,	hypersensitivity	

reaction,	optic	neuritis	และ	อำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบได้จำกยำ	

pyrazinamide	 เช่น	 hyperuricemia,	 arthralgia,	 myalgia,	

hepatotoxicity, articular gout(3)

	 ต�ำรับยำที่มีส่วนผสมของยำ	ethambutol	ได้รับอนุมัติทะเบียน

ยำในประเทศไทย	จ�ำนวนทัง้สิน้	9	ต�ำรบั	เช่น		Lambutol	500	mg.®, 

Lambutol®,	 Etham	 -	 500®	 และต�ำรับยำที่มีส่วนผสมของยำ	

pyrazinamide	ได้รบัอนมุตัทิะเบยีนยำในประเทศไทย	จ�ำนวนทัง้สิน้	

9	ต�ำรับ	 เช่น	 	Pyrazinamide	tablets®, Rifater®, Tpute-ripe® 

และเป็นยำท่ีต้องแจ้งข้อควำมค�ำเตือนตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข	 เรื่องยำท่ีต้องแจ้งค�ำเตือนกำรใช้ยำไว้ในฉลำกและที่

เอกสำรก�ำกับยำและข้อควำมค�ำเตือน	ฉบับที่	32	(51)	ยำที่ใช้้รักษำ

วณัโรค	(antituberculosis	drugs)	ยำเอแทมบทูอล	(ethambutol)	

ก�ำหนดให้มีค�ำเตือน	เช่น	ยำนี้อำจท�ำให้้เกิดควำมผิดปกติต่่อสำยตำ								

หำกมีควำมผิดปกติในกำรมองเห็น	 	 ให้้หยุดยำและพบแพทย์์ทันท	ี

และยำไพรำซินำไมด์	 (pyrazinamide)	 ก�ำหนดให้มีค�ำเตือน	 ดังนี้				

“ยำนี้ท�ำให้้เกิดอันตรำยต่อตับได้ท�ำให้้มีอำกำรตัวเหลือง	 ตำเหลือง	

เบื่ออำหำร	คลื่นไส้้อำเจียนและอำจท�ำให้ปัสสำวะขัด	หรือ	ปวดข้อ	

หำกเกิดอำกำรดังกล่ำวข้ำงต้นให้้หยุดยำและพบแพทย์์ทันที”(4)
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	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	โดยคณะท�ำงำนประเมนิสญัญำณอนัตรำยจำกกำรใช้ยำส�ำหรบัมนษุย์ด้ำนคลนิกิได้ประเมนิสญัญำณ
อนัตรำยจำกกำรใช้ยำ	(signal)	ของยำ	ethambutol	และยำ	pyrazinamide	กบัอำกำร	DRESS	สบืเนือ่งจำกตรวจสอบพบรำยงำนกำรเสยีชวีติ
ตำมแนวทำงกำรจัดกำรสัญญำณ	(guideline	 for	signal	management)	ผลกำรประเมินพบว่ำคู่ยำ-อำกำร	DRESS	จำกยำ	ethambutol	
และ	DRESS	จำกยำ	pyrazinamide	 เป็นสัญญำณที่ต้องติดตำม	 (monitor	signal)	 เนื่องจำกหลักฐำนสนับสนุนควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวยังไม่
เพียงพอ	จึงต้องมีกำรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่อไป

รายงานในฐานข้อมูล Thai Vigibase(5)

 DRESS จากยา ethambutol

	 พบรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	DRESS	จำกกำรใช้ยำ	ethambutol	เป็นยำที่สงสัย	 (suspected	drug:	ยำ	S)	รวมจ�ำนวน				
32	ฉบับ	โดยเป็นรำยงำนที่ระบุทั้ง	ethambutol	และ	pyrazinamide	เป็นยำ	S	ร่วมกัน	16	ฉบับ	เป็นเพศหญิง	14	รำย	และเพศชำย	18	รำย	
มีอำยุตั้งแต่	19	–	88	ปี	(มัธยฐำน	=	51.8		ปี)	มีค่ำเฉลี่ยของ	time	to	onset	เท่ำกับ	ประมำณ	3.7	สัปดำห์	โดยระยะเวลำตั้งแต่ได้รับยำ						
จนเกิด	DRESS	ตำมรำยงำนอยู่ระหว่ำง	1-146	วัน	โดยมีลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย	ดังตำรำงที่	1	

      ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิด DRESS จากยา ethambutol (N = 32)

ลักษณะของผู้ป่วย จำ�นวน (ร้อยละ)

เพศ

หญิง 14 (43.75)

ชาย 18 (56.25)

ช่วงอ�ยุ

เด็ก (13 เดือน – 12 ปี) 1 (3.12) 

ผู้ใหญ่  (19 ปี – 60 ปี) 17 (53.13)

ผู้สูงอายุ  (61 ปีขึ้นไป) 10 (31.25)

ไม่ระบุ      4 (12.5)

คว�มร้�ยแรงของอ�ก�รไม่พึงประสงค์

ร้�ยแรง 										26			(81.25)

- ท�าให้เสียชีวิต
- อันตรายถึงชีวิต
- ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานข้ึน
- ไม่ระบุ

2
3

19 
2 

(6.25)
(9.38)

(59.38)
(6.25)

ไม่ร้�ยแรง 											3			(9.38)

ไม่ระบุ 												3			(9.38)

ก�รดำ�เนินก�รต่อย�ที่สงสัย
หยุดย�ที่สงสัย

ผลลัพธ์ของอ�ก�รไม่พึงประสงค์
- หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
- หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
- อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย
- ยังมีอาการอยู่ / ยังไม่ดีขึ้น
- เสียชีวิต
- ไม่สามารถติดตามผลได้

 
 30

10 
5
6 
5
2
2 

(31.25)
(15.63)
(18.75)
(15.63)
(6.25)
(6.25)

(93.75)
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ลักษณะของผู้ป่วย จำ�นวน (ร้อยละ)

ไม่ทร�บ
ผลลัพธ์ของอ�ก�รไม่พึงประสงค์

- ไม่สามารถติดตามผลได้
- ยังมีอาการอยู่

           2 

1
1 

(6.25)

(3.13)
(3.13)

โรคประจำ�ตัวหรือภ�วะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
มี
- cirrhosis
- ESRD, DM, HT, NTM

 
          7
         14

1 
1

(21.88)
(43.75)

(3.13)
(3.13)

- HIV
- ocular tuberculosis
- respiratory tuberculosis 
- tuberculosis
- tuberculosis lymp node and DRESS syndromes
- tuberculosis pericaditis
- sever pemphigus vulgaris, CA cervix, CMV viremia, DM, miliary          

tuberculosis, AKI
- blood borne pathogens (BBP)
- ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

1 
1
3 
2
1
1 
1 

1
1

         11

(3.13)
 (3.13)
(9.38)
(6.25)
(3.13)
(3.13)
(3.13)

(3.13)
(3.13)

(34.38)

	 เมื่อพิจำรณำรำยงำน	32	ฉบับดังกล่ำว	พบว่ำเป็นรำยงำนที่ได้รับข้อมูลจำกแหล่งรำยงำนที่หลำกหลำย	และสำมำรถแบ่งเป็น	รำยงำนที่มี

ยำที่สงสัยเพียงตัวเดียว	8	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	A)		(ระดับควำมสัมพันธ์	certain	4	ฉบับ	probable	3	ฉบับ	และไม่ระบุ	1	ฉบับ)	เป็นรำยงำน

ที่มียำที่สงสัยอื่นร่วม	22	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	B)	(ระดับควำมสัมพันธ์	probable	9	ฉบับ	และ	possible	12	ฉบับ	และไม่ระบุ	1	ฉบับ)	และ

เป็นรำยงำนไม่สมบูรณ์	2	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	C)	(ระดับควำมสัมพันธ์	possible	1	ฉบับ	และ	unclassified	1	ฉบับ)	โดยรำยงำนประเภท	

B	ทีม่ยีำทีส่งสยัอืน่ร่วม	22	ฉบบัดังกล่ำว	ผูร้ำยงำนส่วนใหญ่ระบุยำรกัษำวณัโรคตวัอ่ืนอย่ำงน้อยตวัใดตวัหนึง่เป็นยำทีส่งสยัร่วม	อำท	ิisoniazid,	

rifampicin,	levofloxacin,	ofloxacin,	streptomycin	และ	clarithromycin	และรำยงำนประเภท	C	จะถูกคัดกรองออกไม่สำมำรถประเมิน

ได้เนื่องจำกข้อมูลไม่เพียงพอ

	 ผลลัพธ์หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	 พบว่ำส่วนใหญ่หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	 และพบรำยงำนเสียชีวิตจำกคู่ยำ-อำกำร					

ดังกล่ำว	2	รำยงำน	โดยในจ�ำนวนรำยงำน	32	ฉบบัมข้ีอมลูกำรให้ยำซ�ำ้	(rechallenge)	3	รำยงำน	โดยเป็นให้ยำซ�ำ้ต่ำง	visit	2	รำย	โดยรำยงำน

แยกข้อมลูกนั	และเมือ่ค�ำนวณค่ำทำงสถติิเพ่ือวดัค่ำควำมไม่เป็นสดัส่วนของรำยงำน	(disproportionate	reporting)	โดยใช้	reporting	odd	ratio	

(ROR)	เปรียบเทียบระหว่ำงฐำนข้อมูลประเทศไทย	(Thai	Vigibase)	และฐำนข้อมูลองค์กำรอนำมัยโลก	(WHO	VigiBaseTM)	พบว่ำ			มีค่ำ	ROR	

มำกกว่ำหนึ่งอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติทั้งสองฐำน	ข้อมูลค่ำ	ROR	(95%	CI)	ของ	DRESS	จำกยำ	ethambutol		ดังตำรำงที่	2

      ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิด DRESS จากยา ethambutol (N = 32) (ต่อ)
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  ตารางที่ 2 ค่า ROR (95% CI) ของ DRESS จากยา ethambutol ที่ค�านวนจากฐานข้อมูลประเทศไทย (Thai Vigibase) 
       และองค์การอนามัยโลก (WHO VigiBaseTM)

เงื่อนไขการค�านวณ ฐานข้อมูลประเทศไทย ข้อมูลทั่วโลก**(6)

กรณีเป็นยา S, I หรือ O
ROR (95% CI)

กรณีเป็นยา S หรือ I 
ROR (95% CI)

กรณีเป็นยา S หรือ I 
ROR (ROR 025)

ทุกรำยงำนในฐำนข้อมูล	 2.27 (1.70 - 3.02)* 3.06 (2.15 - 4.34)* 12.4 (11.0) *

รำยงำนในฐำนข้อมูล	ที่ตัดคู่ยำกับอำกำร	DRESS	
ที่มีจ�ำนวนรำยงำนสูงสุดในฐำนข้อมูลของ
ประเทศไทย	1-3	อันดับแรกออก

3.59 (2.69 - 4.78)* 5.86 (4.12 - 8.33)* -

  หมายเหตุ 
-	 *	หมำยถึง	มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
-  ยำกับอำกำร	DRESS		ที่มีรำยงำนสูงสุดในฐำนข้อมูลของประเทศไทย	1-3	อันดับแรกของฐำนข้อมูล	Thai	Vigibase	คือ	sulfamethoxazole/

trimethoprim	(cotrimoxazole),	allopurinol	และ	phenytoin	ตำมล�ำดับ
-  **	หมำยถึง	ข้อมูลองค์กำรอนำมัยโลกจำก	WHO	VigiBaseTM	(ข้อมูล	ณ	วันที่	29	เมษำยน	2564)	พบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกำรอำกำร	DRESS	

จำกกำรใช้ยำ	ethambutol	(ยำ	S	หรือ		I)	จ�ำนวน	310	ฉบับ	เป็นรำยงำนจำก	20	ประเทศ	โดยส่วนมำกเป็นรำยงำนจำก	ฝรั่งเศส	57	ฉบับ	
สำธำรณรฐัเกำหล	ี54	ฉบบั	สหรัฐอเมรกิำ	41	ฉบบั	อนิเดีย	27	ฉบบั	ญีปุ่น่	22	ฉบบั	มำเลเซยี	18	ฉบบั	ไทย	18	ฉบบั	เปร	ู14	ฉบบั	สเปน	11	ฉบบั	

โปรตุเกส	10	ฉบับ	และอื่นๆ		38	ฉบับ

 DRESS จากยา pyrazinamide

	 พบรำยงำนกำรเกดิเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์	DRESS	จำกกำรใช้ยำ	pyrazinamide	ทีเ่ป็นยำทีส่งสยั	(ยำ	S)	จ�ำนวน	37	ฉบบั	โดยเป็นรำยงำน
ที่ระบุทั้ง	 ethambutol	 และ	 pyrazinamide	 เป็นยำ	 S	 ร่วมกัน	 16	 ฉบับ	 ในจ�ำนวนรำยงำนรำยทั้งหมดพบว่ำเป็นเพศหญิง	 11	 รำยและ										
เพศชำย	25	รำย	ไม่ระบุ	1	รำย	มีอำยุตั้งแต่	19	–	77	ปี	(มัธยฐำน	=	47.2	ปี)		มีค่ำเฉลี่ยของ	time	to	onset	เท่ำกับ	ประมำณ	5.7	สัปดำห์			
โดยระยะเวลำตั้งแต่ได้รับยำจนเกิด	DRESS	ตำมรำยงำนอยู่ระหว่ำง	9	-	91	วัน	โดยมีลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย	ดังตำรำงที่	3

      ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิด DRESS จากยา pyrazinamide (N = 37) 

ลักษณะของผู้ป่วย 						จำ�นวน		(ร้อยละ)																

เพศ

หญิง
ชาย
ไม่ระบุ

11
25
1

(29.73)
(67.57)
(2.70)

ช่วงอ�ยุ

ผู้ใหญ่ (19 ปี – 60 ปี)
ผู้สูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)
ไม่ระบุ

25
7
5

(67.57)
(18.92)
(13.51)

คว�มร้�ยแรงของอ�ก�รไม่พึงประสงค์

ร้�ยแรง
- ท�าให้เสียชีวิต
- อันตรายถึงชีวิต
- ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานข้ึน
- อ่ืนๆ ท่ีมีความส�าคัญทางการแพทย์
- ไม่ระบุ

           31
2
1

25
1
2

(83.78)
(5.41)
(2.70)

(67.57)
(2.70)
(5.41)
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ลักษณะของผู้ป่วย 						จำ�นวน		(ร้อยละ)																

ไม่ร้�ยแรง      3 (8.11)

ไม่ระบุ      3 (8.11)

ก�รดำ�เนินก�รต่อย�ที่สงสัย
หยุดย�ที่สงสัย

ผลลัพธ์ของอ�ก�รไม่พึงประสงค์
- หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
- หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
- อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย
- ยังมีอาการอยู่ / ยังไม่ดีขึ้น
- เสียชีวิต
- ไม่สามารถติดตามผลได้

 
          35 

13
5
5
9
2
1

 
(94.59)

(35.14)
(13.51)
(13.51)
(24.32)
(5.41)
(2.70)

ไม่ทร�บ
ผลลัพธ์ของอ�ก�รไม่พึงประสงค์

- หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
- ไม่สามารถติดตามผลได้

 
            2

1
1

(5.41)
(2.70)
(2.70)

โรคประจำ�ตัวหรือภ�วะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
มี
- cirrhosis
- human immunodeficiency virus

 
           11
           14

1
2

(29.73)
(37.84)

(2.70)
(5.41)

- respiratory tuberculosis 
- tuberculosis
- tuberculosis of lymp node
- sever pemphigus vulgaris, CA cervix, CMV viremia, DM, military TB, 

AKI
- ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

4 
3 
2
1

1
           12

(11.11)
(5.56)
(5.41)
(2.70)

(2.70)
(32.43)

เมื่อพิจำรณำรำยงำน	37	ฉบับ	พบว่ำเป็นรำยงำนที่ได้รับข้อมูลจำกแหล่งรำยงำนที่หลำกหลำย	และสำมำรถแบ่งเป็น	รำยงำนที่มียำที่
สงสัยเพียงตัว	7	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	A)		(ระดับควำมสัมพันธ์	certain	2	ฉบับ	และ	probable	5	ฉบับ)	เป็นรำยงำนที่มียำที่สงสัยอื่นร่วม	
27	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	B)	(ระดับควำมสัมพันธ์	probable	13	ฉบับ	possible	12	ฉบับ	และไม่ระบุ	2	ฉบับ)	และเป็นรำยงำน	ไม่สมบูรณ์	
3	ฉบับ	(รำยงำนประเภท	C)		(ระดับควำมสัมพันธ์	certain	1	ฉบับ	และ	possible	2	ฉบับ)		โดยรำยงำนประเภท	B	ที่มียำที่สงสัยอื่นร่วม	27	
ฉบับดังกล่ำว	ผู้รำยงำนส่วนใหญ่ระบุยำรักษำวัณโรคตัวอื่นอย่ำงน้อยตัวใดตัวหนึ่งเป็นยำที่สงสัยร่วม	อำทิ	 isoniazid,	 rifampicin,	 strepto-
mycin	หรือ	ยำอื่นๆ	moxifloxacin,	 lamivudine/tenofovir	disoproxil/efavirenz,	cotrimoxazole	และรำยงำนประเภท	C	จะถูกคัด
กรองออกไม่สำมำรถประเมินได้เนื่องจำกข้อมูลไม่เพียงพอ

		 ผลลัพธ์หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	พบว่ำส่วนใหญ่หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	และพบรำยงำนเสียชีวิตจำกคู่ยำ-อำกำรดัง
กล่ำว	2	รำยงำน	โดยในจ�ำนวนรำยงำน	37	ฉบับมีข้อมูลกำรให้ยำซ�้ำ	(rechallenge)	3	รำยงำน	โดยเป็นให้ยำซ�้ำต่ำง	visit	2	รำย	โดยรำยงำน
ข้อมูลแยกฉบับกัน	 และเมื่อค�ำนวณค่ำทำงสถิติเพื่อวัดค่ำควำมไม่เป็นสัดส่วนของรำยงำน	 โดยใช้	 ROR	 โดยแสดงค่ำเปรียบเทียบระหว่ำงฐำน
ข้อมลู	Thai	Vigibase	และฐำนข้อมลูองค์กำรอนำมยัโลก	WHO	VigiBaseTM	พบว่ำมค่ีำ	ROR	มำกกว่ำหนึง่อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิัง้สองฐำน
ข้อมูลมีค่ำ	ROR	(95%	CI)	ของ	DRESS	จำกยำ	pyrazinamide			

      ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิด DRESS จากยา pyrazinamide (N = 37) (ต่อ)
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 ตารางท่ี 4  ค่า ROR (95% CI) ของ DRESS จากยา pyrazinamide ทีค่�านวณจากฐานข้อมลูประเทศไทย (Thai VigiBase) 

  และองค์การอนามัยโลก (WHO VigiBaseTM)

เงื่อนไขก�รคำ�นวน ฐ�นข้อมูลประเทศไทย	 ข้อมูลทั่วโลก**	(7)

กรณีเป็นย�	S,	I	หรือ	O
ROR	(95%	CI)

กรณีเป็นย�	S	หรือ	I	
ROR	(95%	CI)

กรณีเป็นย�	S	หรือ	I	
ROR	(ROR	025)

ทุกรำยงำนในฐำนข้อมูล	 2.14 (1.59 - 2.87)* 2.02 (1.45 - 2.8)* 8.4 (7.4) *

รำยงำนในฐำนข้อมูล	ที่ตัดคู่ยำกับอำกำร	DRESS	
ที่มีจ�ำนวนรำยงำนสูงสุดในฐำนข้อมูลของ
ประเทศไทย	1-3	อันดับแรกออก

3.31%	(2.46	-	4.44)* 3.64 (2.61 , 5.06)* -

  หมายเหตุ 

-		*	หมำยถึง	มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

-	 ยำกับอำกำร	DRESS		ที่มีรำยงำนสูงสุดในฐำนข้อมูลของประเทศไทย	1-3	อันดับแรกของฐำนข้อมูล	Thai	Vigibase	คือ	sulfamethoxazole/

trimethoprim	(cotrimoxazole),	allopurinol	และ	phenytoin	ตำมล�ำดับ

-		**	หมำยถึง	ข้อมลูองค์กำรอนำมยัโลกจำก	WHO	VigiBaseTM	(ข้อมูล	ณ	วนัที	่29	เมษำยน	2564)	พบรำยงำนทีเ่ก่ียวข้องกำรอำกำร	DRESS	จำก

กำรใช้ยำ	pyrazinamide	(ยำ	S	หรือ		I)	จ�ำนวน	262	ฉบับ	เป็นรำยงำนจำก	21	ประเทศ	โดยส่วนมำกเป็นรำยงำนจำก	สหรัฐอเมริกำ	50	ฉบับ	

สำธำรณรัฐเกำหลี	33	ฉบับ	อินเดีย	30	ฉบับ	ฝรั่งเศส	26	ฉบับ	ไทย	21	ฉบับ	มำเลเซีย	17	ฉบับ	เปรู	16	ฉบับ	โปรตุเกส	10	ฉบับ	สิงคโปร์				

9	ฉบับ	และอื่นๆ	50	ฉบับ

การทบทวนวรรณกรรม
พบรายงาน case report DRESS จากยา ethambutol สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ (8, 9, 10)

case report ข้อมูลผู้ป่วย ระยะเวล�ก�รเกิดอ�ก�ร
หลังเริ่มใช้ย�	

และก�รดำ�เนินก�ร

ก�รทดสอบก�รแพ้ย�

1. Drug reaction with eosino-
philia and systemic symptoms 
syndrome associated with   
ethambutol use: a case report

หญิง	อำยุ	34	ปี
ได้รับยำสูตร	HRZES	
ส�ำหรับรักษำ	pulmonary	
tuberculosis

วันท่ี	35	หลังจำกใช้ยำสูตรดังกล่ำว	
เกิดอำกำรและหยุดยำทั้งหมด

rechallenge	ยำ	etham-
butol 
ครั้งที่	1	(วันที่	45):	ผล	+
ครั้งที่	2	(วันที่	60)	
(lowdose):	ผล	+

2. Drug reaction with eosino-
philia and systemic symptoms 
(DRESS)	syndrome	due	to	
ethambutol  

หญิง	อำยุ	39	ปี	(HIV	negative)
ได้รับยำสูตร	HRZE	ส�ำหรับ
รักษำวัณโรคชนิด	Bone	and	
joint	TB	49	วัน	หลังจำกใช้
สูตรยำดังกล่ำว	
เปลี่ยนกำรรักษำเป็นยำสูตร	
RZE	+	maxifloxacin

วันที่	59	เริ่มมีผื่น	ยังใช้ยำต่อ
วันที่	77	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำวเกิด	mucosal	erosions	
และ	hypereosinophilia	
จึงหยุดใช้ยำ	maxifloxacin	
โดยอำกำรยังคงด�ำเนินต่อ
วันที่	88	หลังหยุดยำทั้งหมด
อำกำรหำยเป็นปกติ

patch tests
ยำ	ethambutol:	ผล	+
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case report ข้อมูลผู้ป่วย ระยะเวล�ก�รเกิดอ�ก�ร
หลังเริ่มใช้ย�	

และก�รดำ�เนินก�ร

ก�รทดสอบก�รแพ้ย�

3. A case of drug reaction with 
eosinophilia and systemic 
symptoms induced by eth-
ambutol with early features 
resembling Stevens-Johnson 
Syndrome

หญิง	อำยุ	68	ปี
ได้รับยำสูตร	HRE	+	
levofloxacin	ส�ำหรับรักษำ
วัณโรคชนิด	tuberculous	
pericarditis 

7	สัปดำห์	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำวเกิดอำกำรผิดปกติ

patch tests 
ยำ	ethambutol:	ผล	+		
และ	lymphocyte	trans-
formation tests (LTT) 
ยำ	ethambutol:	ผล	+		

พบรายงาน case report DRESS จากยา pyrazinamide สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ (11, 12, 13)

case report ข้อมูลผู้ป่วย ระยะเวล�ก�รเกิดอ�ก�ร
หลังเริ่มใช้ย�	

และก�รดำ�เนินก�ร

ก�รทดสอบก�รแพ้ย�

1.	DRESS	syndrome	caused	by	
pyrazinamide

หญิง	อำยุ	45	ปี
ได้รับยำสูตร	HRZS
ส�ำหรับรักษำวัณโรค

วันที่	10	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำว	เกิดอำกำรผิดปกติ
จึงหยุดยำสูตรดังกล่ำวทั้งหมด

rechallenge 
ครัง้ที	่1	ให้ยำ	pyrazin-
amide	ต่อจำกให้ยำ	
isoniacid	:	ผล	+	
จึงหยุดยำ	pyrazinamide	:	
อำกำรดีขึ้น
ครั้งที่	2	ให้ยำ	
pyrazinamide:	ผล	+

2.	DRESS	syndrome	secondary	
to pyrazinamide- a rare case 
report 

หญิง	อำย	ุ21	ปี	(HIV	negative)
ได้รับยำสูตร	HRZE	ส�ำหรับ
รักษำส�ำหรับรักษำวัณโรค	
ชนิด	tubercular	cervical	
lymphadenitis 

วันที่	12	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำว	เริ่มมีไข้	ผื่นคัน
วันที่	18	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำว	เกิดอำกำร		ไข้	ผื่น	ต่อม
น�้ำเหลืองโต	ตับโต	ค่ำ	ESR	และ	
liver	enzymmes	เพิ่มขึ้น	
จึงหยุดยำสูตรดังกล่ำว

rechallenge	แบบ	1	by	1	 
ยำ	pyrazinamide:	ผล	+	
จึงหยุดยำ	pyrazinamide	:	
อำกำรดีขึ้น
patch	test	ยำ	pyrazin-
amide:		ผล	+

3.	Case	report:	DRESS	syndrome	
secondary to pyrazinamide: 
an uncommon complication of 
tuberculosis treatment

ชำย	อำยุ	35	ปี
ได้รับยำสูตร	HRZE	 
ส�ำหรับรักษำส�ำหรับรักษำ
วัณโรคปอด

วันที่	20	หลังจำกใช้ยำสูตร
ดังกล่ำว	เกิดอำกำร	skin	
eruption, liver involvement 
และ	hypereosinophilia
จึงหยุดใช้ยำสูตรดังกล่ำว	
อำกำรของผู้ป่วยหำยดีใน	2	
สัปดำห์	หลังจำกนั้น	2	สัปดำห์	
ผู้ป่วยเสียชีวิต	
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	 เมื่อพิจำรณำค่ำควำมไม่เป็นสัดส่วนของรำยงำนกำรเกิด	DRESS	
จำกยำ ethambutol	 และ	 pyrazinamide	 ของรำยงำน								
ประเทศไทย	 ด้วยสถิติ	 ROR	 (95%	CI)	 พบว่ำ	 เข้ำเกณฑ์กำรเป็น
สัญญำณอันตรำย	 และมีควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมินจำก
องค์กำรอนำมัยโลกที่พบว่ำค่ำดังกล่ำวเป็นสัญญำณควำมเสี่ยง							
และพบว่ำเมื่อค�ำนวณค่ำ	ROR	(95%	CI)	ของรำยงำนประเทศไทย	
โดยตัดคู่ยำกับอำกำร	DRESS	ที่มีจ�ำนวนรำยงำนสูงสุดในฐำนข้อมูล
ของประเทศไทย	1-3	อนัดบัแรกออก	คอื	cotrimoxazole,	allopurinol	
และ	phenytoin	ตำมล�ำดับ	พบว่ำ	ค่ำ	ROR	ยิ่งเพิ่มมำกขึ้น	และมี
นัยส�ำคัญทำงสถิตติ	 แต่ยังคงน้อยกว่ำค่ำที่พบจำกข้อมูลทั่วโลก	
อย่ำงไรก็ตำม	 ข้อมูลที่สนับสนุนควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวยังมีจ�ำกัด											
คู่ยำ-อำกำรดังกล่ำวจึงถูกประเมินเป็นเพียง	monitor	signal	

อภิปรายผล
	 ประเทศไทยมรีำยงำนกำรเกดิ	DRESS	เป็นจ�ำนวนมำก	ท�ำให้ค่ำท่ี
ค�ำนวณได้ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริงและเมื่อพิจำรณำช่วงเวลำเฉลี่ยของ
กำรเกิดอำกำรหลังจำกได้รับยำพบว่ำอยู่ที่	 3.7	 สัปดำห์	 และ	 5.7	
สปัดำห์	ส�ำหรับยำ	ethambutol	และ	ยำ	pyrazinamide	ตำมล�ำดบั	
โดยรำยงำนส่วนใหญ่มีระยะเวลำกำรเกิดอำกำรสอดคล้องกับระยะ
เวลำของกำรเกิด	 DRESS	 ที่เคยทรำบกันดีอยู่แล้วคือ	 1-8	 สัปดำห์		
แต่มีรำยงำนส่วนน้อยทีพ่บว่ำมกีำรเกดิอำกำรอย่ำงรวดเรว็	หรอืนำนกว่ำ	
ช่วงเวลำดังกล่ำว	 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรระบุระยะเวลำของ								
กำรเกิด	 DRESS	 ของผู้รำยงำน	 เป็นกำรระบุระยะเวลำตั้งแต่ผู้ป่วย
พบอำกำรน�ำเริ่มแรกเช่น	ผื่น	เม็ดเลือดขำวในเลือดสูง	ที่พบได้ก่อน
กลุ ่มอำกำรอื่นๆ	 เมื่อพิจำรณำในเรื่องของควำมสม�่ำเสมอของ										
กำรรำยงำนพบว่ำ	รำยงำนท่ีได้รบัมำจำกประชำกรทีอ่ยูใ่นสิง่แวดล้อม
ที่แตกต่ำงกัน	 โดยเป็นรำยงำนที่มำจำกหลำยจังหวัด	 รวมถึงเมื่อม	ี	
กำรหยดุยำทีเ่ป็นสำเหตพุบว่ำส่วนใหญ่มอีำกำรดขีึน้อย่ำงชดัเจน	แม้ว่ำ
พบรำยงำน	case	report	ทีม่กีำรตพีมิพ์เผยแพร่หลำยฉบบั

สรุป 

	 ถงึแม้ว่ำกำรเกดิผืน่แพ้ยำชนดิรนุแรงจำกยำ	 ethambutol	 และ							
ยำ	pyrazinamide	 เป็นเพียง	monitor	signal	แต่อำกำรดังกล่ำว
เป็นอำกำรที่มีควำมรุนแรงและอำจส่งผลท�ำให้เสียชีวิต	 บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ควรใช้ยำดงักล่ำวด้วยควำมระมดัระวงั	และส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำควรมกีำรเฝ้ำระวงัแนวโน้มของรำยงำน
อย่ำงต่อเนื่องและหำกพบแนวโน้มของปัญหำที่เพิ่มขึ้นควรเพิ่ม

มำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่เหมำะสมต่อไป
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