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ค�าน�า

	 การก�าหนดข้อความค�าเตอืนการใช้ยาไว้บนฉลากหรอืเอกสารก�ากับยาเป็นการสือ่สารให้

ประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ได้รบัทราบข้อควรระวงัการใช้ยา	 สามารถใช้ยาได้อย่าง

ถกูต้องและเหมาะสม	น�าไปสู่ความปลอดภยัจากการใช้ยา	 เอกสารฉบับนีจั้ดท�าข้ึนเพือ่เป็น

แนวทางให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ใช้ประกอบการ

ก�าหนดข้อความค�าเตอืนบนฉลากหรอืเอกสารก�ากบัยาให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมี

มาตรฐานตามหลกัวิชาการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอขอบคณุคณะอนกุรรมการและคณะท�างาน											

ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนผูม้ส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางฉบับนีข้ึ้น	ไว้	ณ	โอกาสนี้

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 	 	 	 	 	 	 14	กันยายน	2559
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สารบัญ

บทน�า

ประเด็นเนื้อหา

รูปแบบการแสดงข้อความค�าเตือน

ตารางที่ 1  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ตารางที่ 2  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร

ตารางที่ 3  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในเด็ก

ตารางที่ 4  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในผู้สูงอาย ุ

ตารางที่ 5  เกณฑ์และข้อความค�าเตอืนยาท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงต่ออวยัวะส�าคญั

ตารางที ่6  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนยาที่ท�าให้เกิดผื่นผิวหนังรุนแรง      

Stevens-Johnson syndrome / toxic epidermal necrolysis

ตารางท่ี 7  เกณฑ์และข้อความค�าเตือนยาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญทางคลินิก

ตารางที่ 8  เกณฑ์และข้อความค�าเตอืนยาท่ีส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

อย่างชัดเจน

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค





1

บทน�า

	 การแสดงข้อความค�าเตือนบนฉลากหรือเอกสารก�ากับยา	มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร
ความเส่ียงทีอ่าจเกดิจากการใช้ยาทีส่�าคญัให้ประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ทราบ	
ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมและปลอดภัย	 โดยข้อความ
บนฉลากมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่ส�าคัญให้ประชาชนหรือบุคลากร	
ทางการแพทย์ทีม่บีทบาทในการให้ข้อมลูแก่ผูป่้วยทราบ	ดงันัน้ข้อความต้องเข้าใจง่าย	กระชับ	
เน่ืองจากมพีืน้ทีแ่สดงจ�ากดัและมุง่เน้นให้ข้อมลูเพือ่เตอืนผูป่้วยกลุม่เสีย่งสงูและประเดน็ท่ีมี
ผลกระทบสูง	เช่น	สตรีมีครรภ์	สตรีให้นมบุตร	เด็ก	และผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
ระบบหลอดเลอืดหวัใจ	 ตับและไต	หรอืภาวะผืน่ผวิหนงัรนุแรง	 ส่วนข้อความบนเอกสาร
ก�ากบัยามเีป้าหมายเพือ่สือ่สารความเสีย่งทัง้หมดทีพ่บของยาให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ	
มีรายละเอียดมากกว่าข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงของยาดังกล่าวในเบื้องต้น

	 เอกสารแนวทางการก�าหนดข้อความค�าเตือนบนฉลากหรือเอกสารก�ากับยาฉบับนี	้						
ได้จดัท�าขึน้ส�าหรบัผูท่ี้เก่ียวข้องทกุภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดข้อความค�าเตอืน
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	มมีาตรฐานตามหลกัวชิาการ	และสะดวกในการใช้ประโยชน์
ต่อไป	 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานคือทบทวนวรรณกรรม	 รับฟังความคิดเห็นจาก															
ราชวิทยาลัย	 สมาคมที่เกี่ยวข้อง	 คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์และผ่าน											
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง											
กระชับและเข้าใจง่ายขึ้นแล้ว

ประเด็นเนื้อหา

	 ประเด็นหลักที่ควรก�าหนดข้อความค�าเตือนประกอบด้วย	 5	 เรื่อง	 ได้แก่	 ผู ้ที่มี												
ความเสี่ยงสูง	(สตรีมีครรภ์	สตรีให้นมบุตร	เด็ก	และผู้สูงอายุ)	ยาที่มีผลข้างเคียงร้ายแรง
ต่อร่างกาย	 ยาที่เกิดปฏิกิริยาต่อกันแล้วส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญทางคลินิก	 ยาท่ี									
ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างชัดเจน	 และประเด็นอื่นๆ	 ที่ส่งผลอย่างส�าคัญ									

 ฉลาก	หมายความรวมถึง	 รูป	รอยประดิษฐ์	 เครื่องหมาย	หรือข้อความใดๆ	ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะ

หรือหีบห่อบรรจุยา	

 เอกสารก�ากับยา	 หมายความรวมถึง	 กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ท�าให้ปรากฏความหมายด้วยรูป						

รอยประดษิฐ์เครือ่งหมายหรือข้อความใดๆ	เก่ียวกับยาทีส่อดแทรกหรอืรวมไว้กับภาชนะหรอืหบีห่อบรรจยุา
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ต่อการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย	มีเกณฑ์จากหลักฐานทางวิชาการที่ใช้กันโดย

ทั่วไป	 เช่น	US.	pregnancy	category	ต�าราทางแพทยศาสตร์	 เกณฑ์ตามระดับความ						

น่าเชือ่ถอืของหลกัฐานเชงิประจกัษ์	(evidenced	base),	Micromedex	2.0,	Lexi-interact	

data	 fields	 ข้อมูลทางเภสัชพลศาสตร์	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์	 และรายงาน												

การศกึษา	มาประยกุต์ใช้และก�าหนดข้อความค�าเตอืนใน	5	ประเดน็หลกัตามระดับความเสีย่ง

จากน้อยไปมาก	ดังนี้	“ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าเตือน”	“ระมัดระวังการใช้”	หรือ	“หลีกเลี่ยง

การใช้”	“ไม่ควรใช้”	และ	“ห้ามใช้”	ตามล�าดับ

	 ข้อความค�าเตือนซึ่งแบ่งตามระดับความเสี่ยงตามหลักฐานทางวิชาการในแต่ละ

ประเด็นหลัก	มีดังนี้

	 1.	 ผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู	ได้แก่	สตรมีีครรภ์	สตรใีห้นมบุตร	เดก็	และผูส้งูอาย	ุ(ตารางที	่1-4)	

	 2.	 ยาที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงต่อระบบเลือด	หัวใจ	ตับ	ไต	และผิวหนัง	(ตารางที่	5)	

และภาวะผื่นผิวหนังรุนแรง	 Stevens-Johnson	 syndrome	 /	 toxic	 epidermal	

necrolysis	เป็นไปตามตารางที่	6

	 3.	 ยาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วส่งผลทางคลินิกอย่างมีนัยส�าคัญ	(ตารางที่	7)

	 4.	 ยาที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างชัดเจน	(ตารางที่	8)

รูปแบบการแสดงข้อความค�าเตือน

 กรณีที่ความเสี่ยงมีผลกระทบสูง	 เช่น	ยากลุ่ม	angiotensin	converting	enzyme	

inhibitor	ห้ามใช้ยาในสตรมีคีรรภ์	ควรแสดงข้อความค�าเตอืนดงักล่าวอยูใ่นกรอบสีเ่หลีย่ม	

(boxed	warning)	 ต�าแหน่งใต้ข้อบ่งใช้	 เพื่อแสดงความเสี่ยงให้เห็นชัดเจน	 เกิดความ

ตระหนักและระมัดระวังการใช้ยาอย่างปลอดภัย		



3

ตารางที่ 1 เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ระดับ

ความเสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1
(Safest)

การศกึษาชนิดควบคมุในสตรมีคีรรภ์ในไตรมาสแรกไม่พบความเสีย่ง
ต่อทารกในครรภ์	และไม่พบหลักฐานว่ามีความเสี่ยงในไตรมาส
ถัดไป	 ยาในกลุ่มน้ีมีความเป็นไปได้ต�่าท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์

ไม่จ�าเป็นต้องมี
ค�าเตือน

2
(Safer)

การศึกษาไม่พบความเสี่ยงต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลองแต่ยังไม่มี
การศึกษาชนิดควบคุมในสตรีมีครรภ์	หรือ
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบความเสี่ยง	 (นอกเหนือจากความ
สามารถในการสืบพันธุ์ลดลง)	แต่การศึกษาชนิดควบคุมในสตรี
มีครรภ์ในไตรมาสแรกยังไม่ยืนยัน	 และไม่มีหลักฐานว่ามีความ
เสี่ยงในไตรมาสถัดไป

“ ส ต รี มี ค ร ร ภ ์
ระมัดระวังการใช้
ยานี้”

3
(Moderately	

Safe)

การศึกษาในสัตว์ทดลองพบผลข้างเคียงต่อตัวอ่อนในครรภ์	
(ทารกวริปู	ตาย	หรอือืน่ๆ)	และยงัไม่มกีารศกึษาชนดิควบคมุใน
สตรีมีครรภ์	หรือ 
ไม่มีการศึกษาในสตรีมีครรภ์หรือสัตว์ทดลอง

“สตรีมีครรภ์หลีก
เลีย่งการใช้ยานี”้

4
(Possibly	

hazardous)

มีหลักฐานว่ามีความเสี่ยงต่อทารกในสตรีมีครรภ์	 แต่ประโยชน์
จากการใช้ยาอาจยอมรับได้	 (เช่น	 ใช้ยานี้เพื่อรักษาภาวะที่เป็น
อันตรายถึงชีวติ	 หรือรักษาโรคร้ายแรงทีใ่ช้ยาอืน่ทีป่ลอดภยักว่า
ไม่ได้ผล)	 ควรใช้ยาน้ีเมื่อพิจารณาแล้วพบประโยชน์มากกว่า
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
หรอื	ยาทีไ่ม่มกีารจัดระดบัใน	pregnancy	category	ใดๆ	และ
ไม่มีข้อมูลการเกิด	teratogenic	effect	

“สตรีมีครรภ์ไม่ควร
ใช้ยานี	้ ยกเว้นภาย
ใต ้ การ ดูแลของ
แพทย์”

5
(Contra-	

indication)

การศกึษาทัง้ในสตัว์ทดลองและในมนษุย์พบความผดิปกติต่อตวั
อ่อน	หรือมีหลักฐานว่าการใช้ยาในมนุษย์มีความเสี่ยงต่อทารก
ในครรภ์	หรอืทัง้	2	อย่าง	และความเสีย่งจากการใช้ยามมีากกว่า
ประโยชน์อย่างชัดเจน
ยานี้ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือก�าลังจะตั้งครรภ์

“สตรมีคีรรภ์ห้ามใช้
ยานี”้

อ้างอิงจาก	US.	pregnancy	category	มติคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา	ครั้งที่	
4/2548	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2548	 มติคณะท�างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านยาครั้งที	่
3/2556	วันที่	13	สิงหาคม	2556	และมติคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับ
มนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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ตารางที่ 2 เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในสตรีให้นมบุตร

ระดับ

ความเสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1
(Safest)

มกีารใช้ยาในสตรใีห้นมบตุรจ�านวนมากและไม่พบผลข้างเคยีงต่อ
ทารกเพิ่มขึ้น	และ/หรือ
มกีารศกึษาชนดิควบคุมในสตรใีห้นมบตุรโดยไม่พบความเสีย่งต่อ
ทารก	 และโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อทารกค่อนข้างน้อย	หรือ  
ยาไม่ผ่านทางน�้านม

ไม่จ�าเป็นต้องมี
ค�าเตือน

2
(Safer)

การศึกษาในสตรีให้นมบุตรมีจ�านวนจ�ากัดแต่ไม่พบผลข้างเคียง
ต่อทารกเพิ่มขึ้น	และ/หรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการใช้ยาของสตรีให้				
นมบุตรมีน้อย

“สตรีให้นมบุตร
ระมัดระวังการใช้
ยานี้”

3
(Moderately	

Safe)

ไม่มกีารศกึษาชนดิควบคุมในสตรใีห้นมบตุร	แต่อาจเกดิความเสีย่ง
ต่อทารกได้	หรอื	การศกึษาชนดิควบคมุแสดงว่ายาท�าให้เกดิอาการ												
ไม่พงึประสงค์ชนิดทีไ่ม่อันตรายต่อสตรใีห้นมบตุร	(non-threatening	
adverse	 effect)	 ควรใช้ยานี้เมื่อประเมินแล้วพบประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยง	หรือ
กรณยีาในระดบั	2	(Safer)	ทีไ่ม่มกีารศกึษาระดบัยาในน�า้นม

“สตรีให้นมบุตร
ระมัดระวังการใช้
ยานี้”

4
(Possibly	

hazardous)

มหีลกัฐานชดัเจนว่ามีความเสีย่งต่อทารกแต่ประโยชน์จากการใช้
ยายงัอาจยอมรบัได้เมือ่เทยีบกบัความเสีย่ง	(เช่น	ใช้ยานีเ้พือ่รักษา
ภาวะท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือรักษาโรคร้ายแรงที่ใช้ยาอื่นที่
ปลอดภัยกว่าไม่ได้ผล)	หรือ
ยาที่ไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือข้อมูลความปลอดภัยใดๆ

“สตรีให้นมบุตร
ไม ่ ควร ใช ้ ย านี้	
ยกเว้นภายใต้การ
ดูแลของแพทย์”

5
(Contra-	

indication)

มีการศึกษาในสตรีให้นมบุตรที่แสดงถึงความเสี่ยงหรือหลักฐาน
ยืนยันอย่างชัดเจนจากประสบการณ์การใช้ยาว่ามีความเสี่ยงต่อ
ทารก	หรอื	ยามคีวามเสีย่งสงูทีท่�าให้เกดิอนัตรายร้ายแรงต่อทารก	
หรือ ความเสีย่งจากการใช้ยาในสตรใีห้นมบตุรมากกว่าประโยชน์
อย่างชัดเจน

“สตรีให้นมบุตร
ห้ามใช้ยานี้”

อ้างอิงจากต�าราทางการแพทย์	 (Medications	 and	Mothers’	Milk)	 ผนวกกับข้อมูลการศึกษาระดับยาใน

น�า้นม	มตคิณะท�างานพฒันาระบบเฝ้าระวังและจดัการความเสีย่งด้านยาคร้ังที	่3/2556	วนัที	่13	สงิหาคม	2556	

มตคิณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวังอนัตรายจากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	ครัง้ที	่1/2558	วนัที	่20	กรกฎาคม	

2558
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ตารางที่ 3 เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในเด็ก

ระดับ

ความเสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1

	(Safest)

มีการใช้ยาจ�านวนมากและไม่พบผลข้างเคียงต่อเด็กแรกเกิดถึง

เด็กโตเพิ่มขึ้น	และ/หรือ

มีการศึกษาชนิดควบคุมโดยไม่พบความเสี่ยงต่อเด็กแรกเกิดถึง

เด็กโตและโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กแรกเกิดถึงเด็กโต				

ค่อนข้างน้อย

ไม่จ�าเป็นต้องมี

ค�าเตือน

2

(Safer)

การศกึษามจี�านวนจ�ากดัแต่ไม่พบผลข้างเคยีงต่อเดก็อายตุ�า่กว่า	

...x…เดือน/ปี	เพิ่มขึ้น	และ/หรือ

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการใช้ยาของเด็กอายุ

ต�่ากว่า...x…เดือน/ปี	มีน้อย

“เด็กอายุต�่ากว่า

...x…	เดือน/ปี

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

3

(Moderately	

safe)

ไม่มกีารศกึษาชนดิควบคุมแต่ยาอาจท�าให้เกดิความเสีย่งต่อเดก็

อายุต�่ากว่า...x…เดือน/ปี	ได้	หรือ 

การศกึษาชนดิควบคมุแสดงว่ายาท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์

ชนดิทีไ่ม่อนัตรายต่อเดก็อายตุ�า่กว่า...x…เดอืน/ปี	(non-threatening	

adverse	effect)

“เด็กอายุต�่ากว่า

...x…	เดือน/ปี

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

4

(Possibly	

hazardous)

มหีลกัฐานชดัเจนว่ายามคีวามเสีย่งต่อเดก็อายตุ�า่กว่า...x…เดอืน/

ปี	 แต่ประโยชน์จากการใช้ยายังยอมรับได้เม่ือเทียบกับความ

เส่ียง	 (เช่น	 ใช้ยาน้ีเพ่ือรักษาภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	 หรือ

รักษาโรคร้ายแรงที่ใช้ยาอื่นที่ปลอดภัยกว่าไม่ได้ผล)	

“เดก็อายตุ�า่กว่า

...x…เดือน/ปีหลีก

เลี่ ยงการใช ้ยานี้	

ยกเว้นภายใต้การ

ดูแลของแพทย์”

5

(Contra-

Indication)

มีการศึกษาที่แสดงถึงความเสี่ยงหรือหลักฐานยืนยันอย่าง

ชัดเจนว่ายามีความเสี่ยงต่อเด็กอายุต�่ากว่า...x…เดือน/ปี	หรือ

ยาที่ไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือข้อมูลความปลอดภัยในเด็กอายุ

ต�่ากว่า...x…เดือน/ปี	หรือ

ยาได้รบัการอนุมตัทิะเบียนให้ใช้ยาในเดก็อาย.ุ..x…เดอืน/ปี

“เด็กอายุต�่ากว่า

...x…เดือน/ปี	ห้ามใช้						

ยานี”้

ก�าหนดเกณฑ์ตามระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกบัมตคิณะอนกุรรมการศกึษา

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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ตารางที่ 4 เกณฑ์และข้อความค�าเตือนการใช้ยาในผู้สูงอาย ุ

ระดับ

ความเสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1

	(Safest)

มกีารใช้ยาจ�านวนมากและไม่พบผลข้างเคยีงต่อผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ 

และ/หรือ

มีการศึกษาชนิดควบคุมโดยไม่พบความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุและ

โอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย

ไม่จ�าเป็นต้องมี

ค�าเตือน

2

(Safer)

การศึกษามีจ�านวนจ�ากัดแต่ไม่พบผลข้างเคียงต่อผู้สูงอายุ						

เพิ่มขึ้น	และ/หรือ

หลักฐานที่แสดงใหเ้หน็ถงึความเสี่ยงจากการใช้ยาของผูสู้งอายุ

มีน้อย

“ผู้สูงอายุ

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

3

(Moderately	

safe)

ไม่มีการศึกษาชนิดควบคุมแต่ยาอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อ						

ผู้สูงอาย	ุหรอื	การศกึษาชนดิควบคมุแสดงว่ายาท�าให้เกดิอาการ

ไม่พงึประสงค์ชนดิทีไ่ม่อนัตรายต่อผูส้งูอาย	ุ(non-threatening	

adverse	effect)

“ผู้สูงอายุ

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

4

(Possibly	

hazardous)

มหีลกัฐานชดัเจนว่ายามคีวามเสีย่งต่อผูส้งูอายแุต่ประโยชน์จาก

การใช้ยายังยอมรับได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยง	(เช่น	ใช้ยานี้เพื่อ

รักษาภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือรักษาโรคร้ายแรงที่ใช้ยา

อื่นที่ปลอดภัยกว่าไม่ได้ผล)	หรือ

ยาที่ไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือข้อมูลความปลอดภัยใดๆ

“ผู้สูงอายุไม่ควรใช้

ยานี้	ยกเว้นภายใต้

การดูแลของ

แพทย์”

5

(Contra-

Indication)

มีการศึกษาที่แสดงถึงความเสี่ยงหรือหลักฐานยืนยันอย่าง

ชัดเจนว่ายามีความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุ	หรือ

ยามีความเสี่ยงสูงที่ท�าให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้สูงอายุ

หรือ	ความเสี่ยงจากการใช้ยามากกว่าประโยชน์อย่างชัดเจน

“ผู้สูงอายุห้ามใช้		

ยานี้”

ก�าหนดเกณฑ์ตามระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกบัมตคิณะอนกุรรมการศกึษา

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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ตารางที่ 5 เกณฑ์และข้อความค�าเตือน ยาที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่ออวัยวะส�าคัญ 

ระดับ

ความเสี่ยง

หลักฐาน ข้อความ

ค�าเตือน

1

	(Safest)

มกีารใช้ยาจ�านวนมากและไม่พบผลข้างเคยีงต่อ	...x…เพิม่ขึน้	และ/

หรือ

มกีารศกึษาชนดิควบคมุโดยไม่พบความเส่ียงต่อ...x…และโอกาส

ที่จะเกิดอันตรายต่อ...x…ค่อนข้างน้อย

ไม่จ�าเป็นต้องมี

ค�าเตือน

2

(Safer)

การศึกษามีจ�านวนจ�ากัดแต่ไม่พบผลข้างเคียงต่อ...x…เพิ่มขึ้น	

และ/หรือ

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการใช้ยาต่อ...x…												

มีน้อย

“ผู้ป่วย...	(ตาม

ภาวะหรือโรคที่ยา

มีผลข้างเคียง)	

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

3

(Moderately	

safe)

ไม่มีการศึกษาชนิดควบคุมแต่ยาอาจท�าให้เกิดความเสี่ยง

ต่อ...x…ได้	หรือ	 การศึกษาชนิดควบคุมแสดงว่ายาท�าให้เกิด

อาการไม่พึงประสงค์ชนิดทีไ่ม่อันตรายต่อ...x…	(non-threatening	

adverse	effect)	

“ผู้ป่วย...	(ตาม

ภาวะหรือโรคที่ยา

มีผลข้างเคียง)	

ระมัดระวังการใช้

ยานี้”

4

(Possibly	

hazardous)

มีหลักฐานชัดเจนว่ายามีความเส่ียงต่อ...x…แต่ประโยชน์จาก

การใช้ยายังยอมรับได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยง	(เช่น	ใช้ยานี้เพื่อ

รักษาภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือรักษาโรคร้ายแรงที่ใช้ยา

อื่นที่ปลอดภัยกว่าไม่ได้ผล)	หรือ

ยาที่ไม่มีข้อมูลการศึกษาหรือข้อมูลความปลอดภัยใดๆ

“ผู้ป่วย...(ตาม

ภาวะหรือโรคที่ยา

มีผลข้างเคียง)						

ไม่ควรใช้ยานี้	

ยกเว้นภายใต้การ

ดูแลของแพทย์”

5

(Contra-

Indication)

มีการศึกษาที่แสดงถึงความเสี่ยงหรือหลักฐานยืนยันอย่าง

ชัดเจนว่ายามีความเสี่ยงต่อ...x…หรือ

ยามีความเสี่ยงสูงที่ท�าให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อ...x…หรือ 

ความเสี่ยงจากการใช้ยามากกว่าประโยชน์อย่างชัดเจน

“ผู้ป่วย...	(ตาม

ภาวะหรือโรคที่ยา

มีผลข้างเคียง)	

ห้ามใช้ยานี้”
หมายเหตุ	:	...x…	หมายถึง	ระบบเลือด	หัวใจ	ตับ	ไต	และผิวหนัง

ก�าหนดเกณฑ์ตามระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกบัมตคิณะอนกุรรมการศกึษา

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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ตารางท่ี 6 เกณฑ์และข ้อความค�าเตือน ยาท่ีท�าให ้ เ กิดผื่นผิวหนังรุนแรง                                  

Stevens-Johnson syndrome / toxic epidermal necrolysis 

ระดับความ

เสี่ยง

เกณฑ์ ข้อความค�าเตือน

Possibly	

hazardous

มีหลักฐานชัดเจนว่ายามีความเสี่ยง	

เป็น	known	ADR	หมายถงึมีข้อมลู	

ADR	ที่ระบุในเอกสารก�ากับยาใน

ส่วน	ADR	หรือ	post	marketing	

experience	(ของประเทศไทย	

สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	

ออสเตรเลีย)	และ/หรือ

มีข้อมูลในฐานข้อมูล	CCIS	และ/

หรือ 

มีข้อมูลในหนังสืออ้างอิงที่น่าเชื่อ

ถือ	เช่น	Drug	Fact,	Martindale,	

British	National	Formulary	

และ	Drug	Comparison	เป็นต้น

ค�าเตือนในฉลาก

1.	 หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นแดง	 ตุ่มน�้าพอง	 และ/	

หรือ	มีอาการคล้ายเป็นหวัด	ให้หยุดยาและรีบ

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

2.	ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้

ค�าเตือนในเอกสารก�ากับยา	ให้ใช้ค�าเตือนเช่น

เดยีวกบัค�าเตอืนในฉลากและเพ่ิมค�าเตอืนต่อไป

นี้ด้วย

“เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้	เช่น	ไข้	ผื่น

แดง	ตุม่น�า้พอง	มกีารหลดุลอกของผวิหนงั	และ

บริเวณเยื่อบุต่างๆ	เช่น	ในช่องปาก	ล�าคอ	จมูก	

อวัยวะสืบพันธ์ุ	และเยื่อบุตาอักเสบ	ให้หยุดยา

และปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น	 Stevens	 -		

Johnson	syndrome”
อ้างอิงจากความเห็นของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านยาที่ท�าให้เกิด

ภาวะ	 serious	 skin	 reactions	 ในการประชุมครั้งที่	 1/2554	 วันท่ี	 23	 พฤศจิกายน	 2554	 และมติคณะ

อนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาในการประชุมครั้งที่	 1/2555	วันที่	 20	มกราคม	2555	

ก�าหนดเกณฑ์ตามระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกบัมตคิณะอนกุรรมการศกึษา

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558



9

ตารางที่ 7 เกณฑ์และข้อความค�าเตือน ยาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วส่งผลกระทบอย่าง              

มีนัยส�าคัญทางคลินิก 

ระดับความ

เสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1

	(Safest)

ไม่ทราบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา	หรือ

ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทั้งในทาง								

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์

ไม่จ�าเป็นต้องมี

ค�าเตือน

2

(Safer)

มีข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา	 แต่ไม่มีหลักฐานแสดงผล

ทางคลนิกิจากการใช้ยาร่วมกนั	หรอื	หลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

ความเสี่ยงจากการใช้ยาร่วมกันมีน้อย

“ระมัดระวังการใช้

ยา...x...และยา

...y...	ร่วมกัน”

3

(Moderately	

safe)

มีข้อมูลแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและมีหลักฐานแสดง

ผลทางคลินิกอย่างชัดเจนว่าอาจเพ่ิมความถี่หรือความรุนแรง

ของผลข้างเคียง	แต่ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแผนการรักษา

“ระมัดระวังการใช้

ยา...x...และยา

...y...	ร่วมกัน”

4

(Possibly	

hazardous)

มข้ีอมลูการเกดิปฏกิริยิาระหว่างยาและมหีลกัฐานแสดงผลทาง

คลินิกอย่างชัดเจนว่าอาจท�าให้อาการของผู้ป่วยแย่ลง	หรือ

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแผนการรักษาหรือปรับขนาดยา

“ไม่ควรใช้ยา...x	...	

และยา...y...ร่วมกนั	

ยกเว้นภายใต้การ

ดูแลของแพทย์”

5

(Contra-

Indication)

มข้ีอมลูการเกดิปฏกิริยิาระหว่างยาและมหีลกัฐานแสดงผลทาง

คลินิกอย่างชัดเจนที่ร ้ายแรงและอาจมีอันตรายต่อชีวิต	

(life-threatening)	หรอืมหีลกัฐานบ่งชีว่้าความเสีย่งจากการใช้

ยาร่วมกันมีมากกว่าประโยชน์

“ห้ามใช้ยา...x...

และยา...y...

ร่วมกัน”

หมายเหต	ุ:	ยา...x...และยา...y...หมายถงึ	ยาทีเ่กิดปฏิกิริยาต่อกัน	
อ้างอิงจาก	 Micromedex	2.0	และ	Lexi-interact	 data	 fields	 ก�าหนดเกณฑ์ตามระดับความน่าเช่ือถือของ							

หลักฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกับมติคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส�าหรับ

มนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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ตารางที่ 8 เกณฑ์และข้อความค�าเตือน ยาที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่าง

ชัดเจน 

ระดับความ

เสี่ยง

เกณฑ์

หลักฐานทางวิชาการ

ข้อความ

ค�าเตือน

1

(Safest)

ไม่มี	pharmacodynamic	effect	ที่ท�าให้เกิด...x...	และ/หรือ 

ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์...x...และ/หรือ ไม่มีรายงาน

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยานี้ต่อ...x...

ไม่จ�าเป็นต้องมี

ค�าเตือน

2

(Moderately	

safe)

มี	pharmacodynamic	effect	ที่ท�าให้เกิด...x...	และ/หรือ	มี

รายงานอาการไม่พึงประสงค์...x...	และ/หรือ	 มีรายงานการ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยานี้ต่อ...x...	 (มีความชุกของรายงงาน	

ตั้งแต่	1:100	ไม่เกิน	1:10)

“ระมัดระวังการใช้

ยานี้	เพราะอาจ

ท�าให้เกิด

อาการ...x…ได้”

3

(Possibly	

hazardous)

ม	ีpharmacodynamic	effect	ทีท่�าให้เกิด...x...	และ	มรีายงาน

อาการไม่พึงประสงค์...x...	และ/หรือ	 มีรายงานการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับยานี้ต่อ...x...	 (มีความชุกของรายงาน	ตั้งแต่	1:10	

ขึ้นไป)

“หลีกเลี่ยงการใช้

ยานี้	ยกเว้นภายใต้

การดแูลของแพทย์”

หมายเหตุ	:	…x…	หมายถึง	เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันอย่างชัดเจน	(serious	impact)	เช่น	

ง่วงนอน	มึนศีรษะ	และ	hallucination 

ก�าหนดเกณฑ์ตามระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐาน	(Evidenced	Base)	และพจิารณาข้อมลูทางเภสชั

พลศาสตร์	 รายงานอาการไม่พึงประสงค์์	 และ/หรือรายงานการศึกษา	 ก�าหนดเกณฑ์ตามระดับความ				

น่าเชือ่ถอืของหลกัฐาน	(evidenced	base)	ผนวกกบัมตคิณะอนกุรรมการศึกษาและเฝ้าระวงัอนัตราย

จากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	20	กรกฎาคม	2558
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