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วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยเฉพาะข้อมลูด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อมูลใหม่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพือ่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถ.ติิวานนท์์ ติ.ติลาดขวัญ อ.เมืือง จ.นนท์บุุรีี 11000
โท์รี 0-2590-7288, 0-2590-7253, 0-2590-7307
โท์รีสารี 0-2591-8457

 สวัสดีท่านผู้้้อ่านทุกท่าน วารสารเล่มนี�เป็นฉบับท่ี 2 ของปี 
ซ่่ึ่งเป็นช่วงท่ีจะมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้สามารถอย่้ร่วมกับ
การระบาดของ COVID-19 ได้ โดยปรับลดมาตรการทางสังคม
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินของโรค เพ่ือเตรียมตัวการปรับเข้าส่้
โรคประจ�า ถ่ิน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงการใช้ชีวิตแบบ              
“new normal” เพ่ือหลีกเล่ียงการติดเชื�อและใช้ชีวิตหลัง       
การระบาดของ COVID-19 อย่างมีความสุขนะคะ

 ในฉบับนี�ขอเร่ิมด้วยรายงานสัญญาณความเส่ียงจาก         
Uppsala Monitoring Centre เก่ียวกับยา tocilizumab กับ
การเกิดอาการกระเพาะทะลุ (gastric perforation) ซ่ึ่่งเป็น
อันตรายร้ายแรง ดังนั�น ขอความร่วมมือทุกท่านเม่ือพบเหตุการณ์
ไม่พ่งประสงค์ให้รายงานไปยังฐานข้อม้ล Thai vigibase ต่อไป     
พร้อมทั�งยังมีสรุปการติดตามข่าวจากต่างประเทศในรอบ 3 เดือน 
ท่ีผู่้านมาให้ทุกท่านได้ทราบ ต่อด้วยกรณีศ่กษาจากยา diazepam 
ในผู้้้ป่วยเด็กท่ีท�าให้เกิดการร่ัวของยาท่ีมีฤทธิิ์�ท�าลายเซึ่ลล์รุนแรง
ออกนอกหลอดเลือดด�าไปยังบริเวณเนื�อเย่ือโดยรอบสามารถ   
เกิดการตายได้หรือท่ีเรียกว่า “extravasation” ปิดท้ายด้วย
บทความข้อม้ลจากฐานข้อม้ล Thai Vigibase เก่ียวกับผู้ลการ 
เฝ้าระวังความปลอดภััยเคร่ืองมือแพทย์ ปี พ.ศ. 2564 

 ท้ายสุดนี� กองบรรณาธิิ์การหวังว่าผู้้้อ่านทุกท่านจะได้
ประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี� และขอให้ท่าน มีความ
สุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภััยทั�งหลายทั�งปวง        
ในปีขาลนี�ด้วยเทอญ

บทบรรณาธิการ

เข้้าร่วมเครือข้่าย 
HPVC

สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ระหว่างปี พ.ศ.2527-2563

กองบรรณาธิการ
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WHO signal: tocilizumab 
กัับ gastric perforation
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บทนำำ�
WHO Uppsala Monitoring Center (WHO-UMC) รีายงาน   

การีติรีวจพบุสัญญาณความืเสี�ยงในการีเกิดกรีะเพาะอาหารีท์ะลุ 
(gastric perforation) จากการีใช้้ยา tocilizumab

tocilizumab เป็็นยาที์�ใช้้ในการีรีักษาโรีคข้ออักเสบุรีูมืาติอยด์   
โรีคหลอดเลือดขมัืบุอักเสบุ โรีคข้้ออักเสบุเรืี�อรัีงในเด็กบุางช้นิด

กรีะเพาะอาหารีท์ะลุ (gastric perforation) คือภาวะที์�มีืรูีรัี�ว    
เกิดข้�นที์�ผนังของกรีะเพาะอาหารี อาการีสำาคัญคือ อาการีป็วดท้์อง
อย่างรุีนแรีงเฉีียบุพลันและกดเจ็บุ ผู้ป่็วยมัืกมีือาการีป็วดอยู่ติลอดเวลา 
อาจมีือาการีคลื�นไส้ อาเจียน มีืไข้ หนาวสั�น อ่อนเพลีย ปั็สสาวะ 
อุจจารีะ หรืีอผายลมืน้อยกว่าป็กติิ หัวใจเต้ินเร็ีว หายใจ หอบุเหนื�อย 
ภาวะแท์รีกซ้้อนที์�พบุได้ ได้แก่ ภาวะเลือดออก เกิดฝีีในช่้องท้์อง      
ติิดเชื้�อในกรีะแสเลือด การีรู้ีส้กตัิวผิดป็กติิ เป็็นต้ิน สาเหตุิของกรีะเพาะท์ะลุ 
มีืปั็จจัยเสี�ยงที์�อาจท์ำาให้เกิดกรีะเพาะท์ะลุ เช่้น ความืเครีียด 
แอลกอฮอล์ บุุหรีี� ยาเสพติิด การีติิดเชื้�อแบุคที์เรีีย H. pyroli ยาแก้
อักเสบุกลุ่มื NSAIDs ยาสเตีิยรีอยด์ และยาเคมีืบุำาบัุดบุางช้นิด

ร�ยง�นำจ�กัฐ�นำข้้อมููล WHO VigiBaseTM(1)

จากฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM จำานวนรีายงานที์�เกิด             
กรีะเพาะอาหารีท์ะลุ (gastric perforation) จากยา tocilizumab 
มีืทั์�งหมืด 20 ฉีบัุบุ รีายงานทั์�งหมืดมืาจากท์วีป็ต่ิางๆ ได้แก่             
ยุโรีป็ 7 ฉีบัุบุ อเมืริีกา 8 ฉีบัุบุ และเอเชี้ย 5 ฉีบัุบุ เป็็นเพศหญิง         
13 ฉีบัุบุ อายุตัิ�งแต่ิ 37-83 ปี็ อายุเฉีลี�ย 61 ปี็ รีายงานส่วนใหญ่        
17 ฉีบัุบุ (85%) เป็็นเหตุิการีณ์ที์�ร้ีายแรีง ซ้้�งเป็็นอันติรีายถ้งชี้วิติ 
จำานวน 4 รีาย และ 1 รีาย เสียชี้วิติ นอกจากการีรีายงานอาการี 
gastric perforation ในคนไข้ดังกล่าวแล้ว ยังมีืการีรีายงานเหตุิการีณ์
อื�นๆร่ีวมืด้วย เช่้น acute coronary syndrome, pulmonary 
embolism, cerebrovascular accident, neutropenia,        
transaminases increased, respiratory or urinary tract           
infections เป็็นต้ิน ในจำานวนรีายงาน 20 ฉีบัุบุนั�น พบุว่ายา            
tocilizumab ถูกรีายงานเป็็นยาที์�สงสัยเพียงตัิวเดียวจำานวน 15 ฉีบัุบุ 
(75%) ในขณะที์� 5 ฉีบัุบุที์�เหลือ มีืยาอื�น ๆ ที์�ใช้้ร่ีวมืด้วย เช่้น         
methotrexate, prednisolone, hormones และ celecoxib 
เป็็นต้ิน สำาหรัีบุข้อมูืลขนาดยาที์�ใช้้ จากรีายงานที์�มีืข้อมูืลครีบุถ้วน 
จำานวน 8 ฉีบัุบุ พบุค่าเฉีลี�ยของขนาดยาอยู่ ที์�  7.9 mg/kg                  
(ค่าพิสัย 6.0 ถ้ง 10.0 mg/kg) ข้อมูืล time to onset (TTO) จาก
รีายงานที์�มีืข้อมูืลครีบุถ้วน จำานวน 13 ฉีบัุบุ พบุค่าเฉีลี�ย TTO อยู่ที์� 
10 เดือน (ค่าพิสัย 0.5 ถ้ง 36 เดือน) และข้อมูืลผลลัพธ์์ของการีเกิด

อาการีดังกล่าว พบุว่า 11 ฉีบัุบุ ผู้ป็่วยหายเป็็นป็กติิ สำาหรัีบุ          
ข้อมูืลปั็จจัยเสี�ยงที์�พบุ ในคนไข้ร่ีวมืด้วยนั�น พบุจำานวน 10 รีาย       
โดยมีืปั็จจัยเสี�ยง ได้แก่โรีคท์างรีะบุบุท์างเดินอาหารี สูบุบุุหรีี�           
การีใช้้ยา methotrexate, rituximab, steroids และ NSAIDs 

ข้้อมููลประเทศไทย(2, 3)

tocilizumab ได้รัีบุอนุมัืติิท์ะเบีุยนผลิติภัณฑ์์ยาในป็รีะเท์ศไท์ย
จำานวน 2 ติำารัีบุ ได้แก่ ACTEMRA® เลขท์ะเบีุยน 1C 15/52 (NB) 
และ ACTEMRA® (162 MG solution for injection in                           
pre-filled syringe) เลขท์ะเบีุยน 1C 18/60 (NBC) ของบุริีษัท์       
โรีช้ ไท์ยแลนด์ จำากัด 

ฐานข้อมูืล Thai Vigibase ไม่ืพบุรีายงานการีเกิดกรีะเพาะ    
อาหารีท์ะลุ (gastric perforation) จากการีใช้้ยา tocilizumab

เหตุุกั�รณ์์ไมู่พึึงประสงค์์ท่�มู่ระบุไว้้ในำฉล�กัย�(4, 5) 

ในฉีลากได้รีะบุุเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ ได้แก่ infusion             
reactions, injection site reactions,anaphylaxis, neutropenia, 
thrombocytopenia, elevated liver enzymes, macrophage 
activation syndrome

การีเกิดอาการีกรีะเพาะอาหารีท์ะลุ (gastric perforation)      
จากการีใช้้ยา tocilizumab เป็็นเพียงสัญญาณเตืิอนที์�เกิดจาก        
การีวิเครีาะห์ข้อมูืลรีายงานในฐานข้อมูืล WHO VigiBaseTM ถ้งเดือน
มีืนาคมื 2563 ซ้้�งข้อมูืลดังกล่าวอาจเป็ลี�ยนแป็ลงได้เมืื�อได้รัีบุ     
รีายงานเพิ�มืข้�น ผู้ป็ฏิิบัุติิงานควรีรีะมืัดรีะวังการีนำาเข้าข้อมูืล             
ดังกล่าวไป็ใช้้ ศูนย์ฯ HPVC เผยแพร่ีข้อมูืลนี� เพื�อให้เกิดความืติรีะหนัก                         
ในความืเสี�ยงดังกล่าวจากยา tocilizumab เท่์านั�น 
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HPVC
NEWS สรุปข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย

ข่องผลิิตภััณฑ์์สุข่ภัาพ

1. Health product recall: vidas high sensitive troponin I 
(Tnhs)

Health Canada แจ้งว่าบุริีษัท์ Biomerieux Sa ได้แจ้งเรีียกคืน
เครืี�องมืือแพท์ย ์vidas high sensitive troponin I (Tnhs) เนื�องจาก
พบุการีเกิดผล false positive ภายหลังจากการีใช้้เครืี�องมืือ             
ดังกล่าว ซ้้�งอาจนำาไป็สู่การีเป็ลี�ยนแป็ลงการีรัีกษาที์�ผิดพลาดได้ 

รายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีได้รับผู้ลกระทบ มีดังนี�
 affected products: vidas high sensitive
 troponin I (Tnhs) 
 lot: all lots.
 model or catalog number: 415386
ผู้ลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ 

พบุการีข้�นท์ะเบีุยนผลิติภัณฑ์์ดังกล่าว โดยบุริีษัท์ บีุโอ เมืริีเยอร์ี 
(ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ซ้้�งขณะนี�บุริีษัท์ได้จัดท์ำารีายงานการีดำาเนิน    
การีแก้ไขเพื�อความืป็ลอดภัยในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ (FSCA)                    
แจ้งแก่ สำานักงานฯ เรีียบุร้ีอยแล้ว โดยแจ้งว่าบุริีษัท์ได้ดำาเนินการีส่ง
จดหมืายแจ้งให้บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ที์�เกี�ยวข้องท์รีาบุเรีียบุร้ีอยแล้ว
Ref:  https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/vidas-high-sensitive-

troponin-tnhs

2. Ranitidine products recalled because of a nitrosamine 
impurity maximum strength acid reducer without          
prescription: NDMA impurity

Health Canada แจ้งข่าวการีเรีียกคืนยา ranit idine                    
(ภายใต้ิชื้�อการีค้า maximum strength acid reducer without 
prescription) ของบุริีษัท์ Pharmascience Inc. จำานวน 30           
รุ่ีนการีผลิติ เนื�องจากผลการีติรีวจสอบุการีป็นเป้็�อนของสารี NDMA 
(ซ้้�งเป็็นสารีก่อมืะเร็ีง) เกินกว่าค่าที์�ยอมืรัีบุได้ 

รายละเอียดของยาท่ีถ้กเรียกคืน ดังนี�
 product name: maximum strength acid reducer  

 without prescription dosage form: tablet
 strength: ranitidine (ranitidine HCl) 150 mg

 lot: 629744A, 629744B, 629744E, 629973C, 

629973D, 632043A, 632043F, 632058B, 632058J, 629744F, 

632058H, 629744G, 629973B, 632043D, 632043E, 632058A, 

631893C, 629744H, 632058I, 629974A, 629974B, 629744I, 

632043G, 632058D, 632058G, 629744J, 632043H, 629973A, 

632043B, 629744C 

ผู้ลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ 

พบุข้อมูืลการีข้�นท์ะเบีุยนยา ranitidine ซ้้�งสำานักงานฯ ได้แจ้ง           

ให้ ผู้ รัีบุอนุญาติรีะงับุการีผลิติและจำาหน่ายยา ranit id ine                         

ในป็รีะเท์ศไท์ยแล้ว
Ref:  1.https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-        

products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60 
2.https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-
strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity

3. Pfizer voluntary nationwide recall of lots of                  
ACCURETICTM (quinapril HCl/hydrochlorothiazide), 
quinapril and hydrochlorothiazide tablets, and quinapril 
HCl/hydrochlorothiazide tablets due to N-nitroso 
quinapril content

U.S.FDA แจ้งว่าบุริีษัท์ Pfizer ได้แจ้งเรีียกคืนยา AccureticTM 

(quinapril HCl/hydrochlorothiazide) จำานวน 6 รุ่ีนการีผลิติ 
quinapril and hydrochlorothiazide จำานวน 1 รุ่ีนการีผลิติ และ 
quinapril HCl/ hydrochlorothiazide จำานวน 4 รุ่ีนการีผลิติ       
โดยสมัืครีใจ เนื�องจากพบุการีป็นเป้็�อนของสารี nitrosamine         
(N-nitroso-quinapril) เกินกว่าค่าที์�ยอมืรัีบุได้ 

รายละเอียดของยาท่ีเรียกคืนมี ดังนี�
ผู้ลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ 

พบุว่า บุริีษัท์ไฟเซ้อรี์ (ป็รีะเท์ศไท์ย) จำากัด ได้ขอยกเลิกท์ะเบุียน       
ติำารัีบุยา AccureticTM ตัิ�งแต่ิปี็พ.ศ.2563 และไม่ืพบุการีข้�นท์ะเบีุยน
ติำารัีบุยา quinapril and hydrochlorothiazide และ quinapril 
HCl/hydrochlorothiazide
Ref: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/

pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-                       
hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
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ข่่าวเกี่่�ยวกี่ับกี่ารสื�อสารข่้อมูลิคืวามปลิอดืภััย

1. Meeting highlights from the pharmacovigilance risk 
assessment committee (PRAC) 10 - 13 january 2022

(1) หน่วยงาน EMA สหภาพยุโรีป็ โดยคณะกรีรีมืการีป็รีะเมิืน
ความืเสี�ยงจากการีเฝ้ีารีะวังความืป็ลอดภัยด้านยา (PRAC) ได้ท์บุท์วน
ข้อมูืลในช่้วงวันที์� 10-13 มืกรีาคมื 2565 สรุีป็ได้ดังนี�

(1.1) Review of terlipressin medicines started
EMA ได้เริี�มืท์บุท์วนยา terlipressin ซ้้�งเป็็นยาที์�ได้    

รัีบุอนุญาติในหลายป็รีะเท์ศในสหภาพยุโรีป็เพื�อรัีกษาความืดัน          
ที์�เพิ�มืข้�นในหลอดเลือดดำาส่วนกลางจากภาวะไติวายจากโรีคตัิบุแข็ง 
หรืีอ hepatorenal syndrome; HRS) รีวมืทั์�งอาการีเลือดออก     
จากในหลอดอาหารี (esophagus) และเลือดออกที์�เกี�ยวข้องกับุการี
ผ่าตัิด เนื�องจากมีืข้อกังวลด้านความืป็ลอดภยัเกี�ยวกับุผลลพัธ์์จากการี       
ท์ดลองท์างคลินิคขนาดใหญ่ที์�พบุว่า ผู้ป่็วยที์�เป็็น HRS มีืการีท์ำางาน
ของไติลดลงอย่างรีวดเร็ีว ซ้้�งหน่วยงานด้านยาของเดนมืารี์กขอให้มีื
การีท์บุท์วนความืป็ลอดภัยของยาดังกล่าวเกี�ยวกับุป็รีะโยช้น์เมืื�อใช้้
ในการีรีกัษา HRS ในป็จัจุบัุน การีท์บุท์วนนี�ไม่ืครีอบุคลมุืถ้งการีรีกัษา
ภาวะเลือดออกเนื�องจากไม่ืมีืข้อมูืลใหม่ื

(1.2) Vaxzevria and COVID-19 vaccine janssen:      
update on very rare cases of transverse myelitis

PRAC แนะนำาให้มีืการีป็รัีบุป็รีุงข้อมูืลผลิติภัณฑ์์      
ของวัคซี้น vaxzevria และ COVID-19 vaccine janssen             
เกี�ยวกับุการีเกิดไขสันหลังอักเสบุ (transverse myelitis; TM)        
โดยมีือาการีอักเสบุที์�ไขสันหลังด้านใดด้านหน้�งหรืีอทั์�งสองข้าง       
อาจท์ำาให้แขนหรีือขาอ่อนแรีง อาการีท์างป็รีะสาท์สัมืผัส (เช่้น ช้า 
ป็วดหรืีอสูญเสียความืรู้ีส้กเจ็บุป็วด) หรืีอปั็ญหาเกี�ยวกับุการีท์ำางาน
ของกรีะเพาะปั็สสาวะหรืีอลำาไส้ ซ้้�งพบุได้ยากมืาก TM ถูกเพิ�มืเป็็น
อาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�ไม่ืท์รีาบุสาเหตุิ ทั์�งนี� PRAC ได้ข้อสรุีป็ว่า    
ความืสัมืพันธ์์เชิ้งสาเหตุิรีะหว่างวัคซี้นทั์�งสองนี�กบัุ TM อยา่งน้อยที์�สดุ 
มีืความืเป็็นไป็ได้ที์�สมืเหตุิสมืผล แต่ิข้อมูืลด้านความืเสี�ยงและ

Product name lot No. exp. strength
AccureticTM 
(quinapril HCl/HCTZ)

G5379 08/2024 10/12.5 mg

EA6686 04/2022 10/12.5 mg
FG5381 08/2024 20/12.5 mg
EA6665 04/2022 20/12.5 mg
CN0640 04/2022 20/12.5 mg
ET6974 02/2023 20/25 mg

quinapril and HCTZ FE3714 02/2023 20/25 mg

quinapril HCl/HCTZ DN6931 03/2023 20/12.5 mg

ED3904 03/2023 20/12.5 mg
ED3905 03/2023 20/12.5 mg
DP3414 02/2023 20/25 mg

ป็รีะโยช้น์ของวัคซี้นทั์�งสองช้นิดยังคงไม่ืเป็ลี�ยนแป็ลง ดังนั�น บุุคลากรี
ท์างการีแพท์ย์ควรีติรีะหนักต่ิอสัญญาณและอาการีแสดงของ TM     
ที์�สามืารีถวินิจฉัียโรีคได้ตัิ�งแต่ิเนิ�นๆ เพื�อการีดูแลแบุบุป็รีะคับุป็รีะคอง
และให้การีรัีกษา สำาหรัีบุผู้ที์�ได้รัีบุวัคซี้นควรีไป็พบุแพท์ย์ทั์นที์หากมีื
อาการีดังกล่าว ทั์�งนี� EMA จะยงัคงติิดติามืปั็ญหานี�อยา่งใกล้ชิ้ด และ
จะแจ้งให้ท์รีาบุเพิ�มืเติิมืหากมีืข้อมูืลใหม่ื

(1.3) Vaxzevria: fewer cases of thrombosis with 
thrombocytopenia reported after second dose

PRAC ได้แนะนำาให้มืีการีป็รัีบุป็รุีงข้อมูืลผลิติภัณฑ์์
วัคซี้น Vaxzevria เกี�ยวกับุการีเกิดภาวะลิ�มืเลือดอุดตัินและภาวะ
เกล็ดเลือดติำ�า (thrombosis with thrombocytopenia; TTS)        
ที์�เกิดข้�นภายหลังการีฉีีดวัคซี้นในโดสที์�สอง ซ้้�งพบุได้ยากมืาก 
เนื�องจากพบุ TTS น้อยภายหลังจากได้รัีบุวัคซี้นดังกล่าวในโดสที์�สอง 
ปั็จจุบัุนข้อมูืลผลิติภัณฑ์์ vaxzevria มีืข้อห้ามืใช้้ในโดสที์�สองสำาหรัีบุ
ผู้ที์�เคยมีือาการี TTS ในโดสแรีก

(1.4) Mavenclad: risk of serious liver injury 
PRAC ได้หารืีอกับุ direct healthcare professional     

communication (DHPC) เกี�ยวกับุข้อมูืลด้านความืป็ลอดภัยของ 
mavenclad เพื�อแจ้งให้บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ท์รีาบุเกี�ยวกับุ
เหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จากการีบุาดเจ็บุที์�ตัิบุรุีนแรีง (serious liver 
injury) ของยา mavenclad (cladribine) ซ้้�งเป็็นยาที์�ใช้้รัีกษาผู้ใหญ่
ที์�มีือาการีกำาเริีบุ (อาการีกำาเริีบุซ้ำ�า) ของโรีคป็ลอกป็รีะสาท์เสื�อมืแข็ง 
(multiple sclerosis) เนื�องจากมีืรีายงานผู้ป่็วยที์�รัีกษาด้วยยา          
ดังกล่าวเกิดการีบุาดเจ็บุที์�ตัิบุเป็็นกรีณีร้ีายแรีงที์�นำาไป็สู่การีหยุด     
การีรัีกษา การีติรีวจสอบุข้อมูืลความืป็ลอดภัยที์�มีือยูล่่าสุดได้ข้อสรุีป็
เกี�ยวกับุความืเสี�ยงที์�เพิ�มืข้�นสำาหรัีบุการีบุาดเจ็บุที์�ตัิบุหลังการีรัีกษา
ด้วย mavenclad 

(2) ผลการีติรีวจสอบุจากฐานข้อมูืลสำานักงานคณะกรีรีมืการี
อาหารีและยา มีืข้อมูืลดังนี�

(2.1)  ยา terlipressin มีืการีข้�นท์ะเบีุยนในป็รีะเท์ศไท์ย      
เลขท์ะเบีุยนที์� 1C53/60 มีืข้อบุ่งใช้้ดังนี�
- สำาหรัีบุอาการีเลือดออกของเส้นเลือดขอดใน

หลอดอาหารี (bleeding oesophageal varices) 
- รัีกษา hepatorenal syndrome ช้นิดที์� 1 จำาแนก

โดยผู้ที์�มีืปั็ญหา renal insufficiency อย่างฉัีบุพลันในผู้ป่็วยโรีคตัิบุ
แข็งรุีนแรีงที์�มืีภาวะมีืนำ�าในโพรีงเยื�อบุุช้่องท้์อง (ascites) ร่ีวมืด้วย 
ทั์�งนี� ไม่ืพบุรีายงานเหติุการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ในฐานข้อมูืล Thai         
Vigibase (ข้อมูืล ณ วันที์� 17 มืกรีาคมื 2565)

(2.2) วัคซี้น Vaxzevria มีืการีข้�นท์ะเบีุยนในป็รีะเท์ศไท์ย
ชื้�อ  COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA                     

เลขท์ะเบีุยน 1C  1/64(NBC) ไม่ืพบุข้อความืคำาเตืิอนเกี�ยวกับุการีเกิด 
TM พบุเพียงหัวข้อ 4.4 special warnings and special               
precautions for use มีืข้อมูืลให้ความืรีะมัืดรีะวังกับุบุุคคลที์�มีื    
ภาวะเกล็ดเลือดติำ�า ความืผิดป็กติิของการีแข็งตัิวของเลือด หรืีอผู้ที์�ได้
รัีบุการีรัีกษาด้วยยาต้ิานการีแข็งตัิวของเลือด เนื�องจากการีติกเลือด
หรืีอรีอยฟกช้ำ�าอาจเกิดข้�นภายหลังฉีีดยาเข้ากล้ามืเนื�อในบุุคคลเหล่านี�
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ทั์�งนี�  พบุรีายงานในฐานข้อมูืล Thai Vigibase          
เกี�ยวกับุการีเกิด thrombocytopenia จำานวน 4 ฉีบัุบุ และ           
เกิด thrombosis จำานวน 1 ฉีบัุบุ ไม่ืพบุการีเกิด TM แต่ิพบุรีายงาน
การีช้าและกล้ามืเนื�ออ่อนแรีงทั์�งหมืด 57 ฉีบัุบุ (ข้อมูืล ณ วันที์� 17 
มืกรีาคมื 2565)

(2.3) COVID-19 vaccine Janssen มีืการีข้�นท์ะเบีุยนใน
ป็รีะเท์ศไท์ย เลขท์ะเบีุยน 1C 5/64 (NBC) ไม่ืมีื

ข้อความืคำา เติือนเ กี�ยวกับุการีเกิด TM และในฐานข้อมูืล                        
Thai Vigibaseไม่ืพบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค ์พบุเพียงอาการี
อ่อนเพลียในผู้ได้รัีบุวัคซี้น 1 รีาย (ข้อมูืล ณ วันที์� 17 มืกรีาคมื 2565)

(2.4) ยา mavenclad มีืการีข้�นท์ะเบีุยนในป็รีะเท์ศไท์ย
เลขท์ะเบีุยนที์� 1C 15034/63(NC) ผลการีติรีวจสอบุ

เอกสารีกำากับุยาสำาหรัีบุแพท์ย์ไม่ืพบุข้อมูืลคำาเตืิอนเกี�ยวกับุการีเกิด 
serious liver injury แติใ่นหัวข้อ 4.3 contraindications ไมืแ่นะนำา
ให้ใช้้ในผู้ป่็วยที์�เป็็น moderate หรีอื severe hepatic impairment 
(child-pugh score >6) และหัวข้อ 4.4 special warnings and 
precautions for use ไม่ืใช้้ในผู้ป่็วยที์�เป็็น hepatitis เท่์านั�น ทั์�งนี� 
ไม่ืพบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ในฐานข้อมูืล Thai Vigibase 
(ข้อมูืล ณ วันที์� 17 มืกรีาคมื 2565)
Ref: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-                   

pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-10-13-              
january-2022

2. FDA adds boxed warning for risk of serious injuries 
caused by sleepwalking with certain prescription              
insomnia medicines

U.S. FDA แจ้งการีเพิ�มืข้อความืคำาเตืิอน (boxed warning)     
เกี�ยวกับุความืเสี�ยงในการีเกิดการีบุาดเจ็บุที์�ร้ีายแรีงแติ่พบุได้น้อย   
จากภาวะนอนละเมือ (sleepwalking) หรีืออาการีง่วงขณะขับุรีถ     
(sleep driving) จากการีใช้้ยารัีกษาโรีคนอนไม่ืหลับุ ซ้้�งพบุมืากในยา   
eszopiclone (Lunesta), zaleplon (Sonata) และ zolpidem 
(Ambien, Ambien CR, Edluar, Intermezzo, Zolpimist)

ผู้ลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ 
พบุข้อมูืลการีข้�นท์ะเบีุยน zaleplon และ zolpidem เป็็นวัติถุ      
ออกฤท์ธิ์�ในป็รีะเภท์ 2 และข้อมูืลจากฐานข้อมูืล Thai Vigibase     
พบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์จาก zolpidem 74 ฉีบัุบุ          
โดยเป็็นรีายงานการีเกิด sleepwalking 1 ฉีบัุบุ และ sleep           
disorder 1 ฉีบัุบุ แต่ิไม่ืได้รัีบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์         
จาก zaleplon (ข้อมูืล ณ วันที์� 23 กุมืภาพันธ์์ 2565) และจากการี        
สุ่มืติรีวจข้อความืคำาเติือนและเหติุการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ ในส่วนของ
ข้อมูืล adverse reaction พบุข้อมูืลเกี�ยวกับุการีเกิด drowsiness 
และ sleep-driving จาก zolpidem

 Ref:  https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-
adds-boxed-warning-risk-serious-injuries-caused-sleepwalking-certain-
prescription-insomnia

3. Iodine-containing contrast media: drug safety           
communication - FDA recommends thyroid               
monitoring in babies and young children who receive 
injections of iodine-containing contrast media for 
medical imaging

US FDA แจ้งเตืิอนเรืี�องความืป็ลอดภัยของยา iodinate         
contrast media ทั์�งกลุ่มื เกี�ยวกับุความืเสี�ยงในการีเกิดภาวะ        
ต่ิอมืไท์รีอยด์ไม่ืท์ำางานหรีือรีะดับุฮอรี์โมืนไท์รีอยด์ลดลงชั้�วครีาว       
ในผู้ป่็วยเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ ที์�ได้รัีบุยาดังกล่าวผ่านท์างหลอดเลือด 
โดยบุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ควรีติิดติามืการีท์ำางานต่ิอมืไท์รีอยด์
ภายในรีะยะเวลา 3 สัป็ดาห์ภายหลังได้รัีบุยา หากพบุความืผิดป็กติิ
ของต่ิอมืไท์รีอยด์ ให้รัีกษาติามือาการี เพื�อป้็องกันการีเกิดความื
บุกพรี่องท์างสติิปั็ญญาและพัฒนาการีอื�นๆ ของผู้ป็่วยในอนาคติ     
โดยผู้ป่็วยที์�มีืความืเสี�ยงสูงในการีเกิดภาวะดังกล่าว ได้แก่ ท์ารีกคลอด
ก่อนกำาหนด ท์ารีกที์�มีืนำ�าหนักแรีกเกิดติำ�ามืาก เด็กที์�มีืภาวะหัวใจ    
เต้ินผิดจังหวะ เด็กที์�อยูใ่นภาวะวกิฤติ และเด็กที์�มีืภาวะหัวใจล้มืเหลว

ผู้ลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของส�านักงานฯ 
พบุการีข้�นท์ะเบีุยนยากลุ่มื iodinate contrast media เช่้น             
ยา iobitridol (2 ท์ะเบีุยน) iohexol (10 ท์ะเบีุยน) iomeprol         
(3 ท์ะเบีุยน) iopamidol (10 ท์ะเบีุยน) iopromide (4 ท์ะเบีุยน) 
ioversol (8 ท์ะเบีุยน) และ iodixanol (2 ท์ะเบีุยน)

ข้อมูืลจากฐาน Thai Vigibase (ขอ้มูืล ณ วันที์� 31 มีืนาคมื 2565) 
พบุรีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ ดังนี�

- ยา iobitridol จำานวน 1,760 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ 
จำานวน 4 ฉีบัุบุ

- ยา iohexol จำานวน 1,823 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ 
จำานวน 6 ฉีบัุบุ

- ยา iomeprol จำานวน 320 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ 
จำานวน 1 ฉีบัุบุ

- ยา iopamidol จำานวน 1,400 ฉีบัุบุ พบุรีายงานในเด็กอายุติำ�า
กว่า 3 ปี็ จำานวน 5 ฉีบัุบุ

- ยา iopromide จำานวน 10,190 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 
ปี็ จำานวน 40 ฉีบัุบุ

- ยา ioversol จำานวน 1,149 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ 
จำานวน 6 ฉีบัุบุ

- ยา iodixanol จำานวน 717 ฉีบัุบุ พบุในเด็กอายุติำ�ากว่า 3 ปี็ 
จำานวน 1 ฉีบัุบุ

ทั์�งนี�ไม่ืมีืรีายงานที์�เกี�ยวข้องกับุความืผิดป็กติิของต่ิอมืไท์รีอยด์
Ref:  https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/ 

iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-        
fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
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Extravasation จ�กัย� diazepam ในำผูู้้ป่ว้ยเด็็กั
Extravasation from diazepam in pediatric patient

วัีรพัชร พานทอง, ศูศูิธร มามีชัย์, สุุทธิเกีย์ติ สุำาเภัา 
หน่วัย์ป้องกัันอาการไม่่พึึงประสุงค์์ทางย์าและเภัสุััชสุนเทศู

กลุ่่มงานเภัสุััชกรรม โรงพย์าบาลนพรััตนราชธานีี

บทน�า

การีรัี�วของยาหรืีอสารีละลายที์�มีืฤท์ธิ์�ท์ำาลายเซ้ลล์รุีนแรีงออกนอก

หลอดเลือดดำาไป็ยังบุริีเวณเนื�อเยื�อโดยรีอบุสามืารีถเกิดการีติายได้ 

(tissue necrosis) หรืีอที์�เรีียกว่า “extravasation”(1, 2)นั�น เป็็นความื

เจ็บุป่็วยที์�สามืารีถเพิ�มืรีะยะเวลาการีนอนโรีงพยาบุาลหรืีอก่อให้เกิด

ความืพิการีได้ ในผู้ป่็วยเด็กพบุอุบัุติิการีณ์การีเกิดสูงตัิ�งแต่ิร้ีอยละ 

2–16(3) การีวินิจฉัียจะดูจากอาการีหรืีออาการีแสดง เช่้น ผิวหนัง   

บุวมืซี้ดหรืีออาจเป็ลี�ยนสี หลุดลอกคล้ายถูกลวก สัมืผัสแล้วรู้ีส้กเย็น 

ป็วดหรืีอไม่ืป็วดก็ได้ สามืารีถแบุ่งสาเหตุิการีเกิดได้ 2 แบุบุ(4)

1. เชิงกล (mechanical) 

เกิดจากเท์คนิคการีสอดใส่สายสวนหลอดเลือดดำาที์�ไม่ืเหมืาะสมื 

ท์ำาให้สารีละลายหรืีอยาจำานวนมืากออกนอกหลอดเลือดไป็ยังบุริีเวณ

ช่้องว่างชั้�นใต้ิผิวหนัง (subcutaneous spaces) ส่งผลให้แรีงดัน     

ในเนื�อเยื�อ (intratissue pressure) เพิ�มืข้�น กดทั์บุเนื�อเยื�อบุริีเวณ   

ดังกล่าวจนขาดเลือดและติายติามืมืา เช่้น การีแท์งเข็มืท์ำาให้        

หลอดเลือดดำาบุาดเจ็บุโดยไม่ืได้ตัิ�งใจ ใช้้เข็มืใหญ่กว่าเส้นเลือด หรืีอ 

แท์งเข็มืบุริีเวณใกล้ข้อพับุ เป็็นต้ิน 

2. ฤทธิิ์�ทางเภัสัชวิทยา (pharmacology)(5, 6)

คุณสมืบัุติิท์างเคมืีฟิสิกส์ (physiochemical properties)         

ของตัิวยาหรีือสารีละลาย โดยมีืกลไกการีเกิด extravasation 4 

ป็รีะเภท์ ได้แก่

(1) ยาที์�เหนี�ยวนำาท์ำาให้เกิดการีหดของหลอดเลือดเฉีพาะ

บุริีเวณ (vasoconstriction) ท์ำาให้หลอดเลือดดังกล่าวขาดเลือด     

ไป็เลี�ยง จนนำาไป็สู่การีติายของเนื�อเยื�อโดยรีอบุบุริีเวณที์�มีืการีรัี�ว    

ของยา เช่้น norepinephrine, dopamine, dobutamine 

(2 )  ยาหรืีอสารีละลายที์� มีื ค่ าออสโมืลา ริี ตีิ เ กินก ว่า                   

physiological range (285-310 mOsm/L) เพิ�มืความืเสี�ยง          

การีบุาดเจ็บุของเยื�อบุุผนังหลอดเลือด เมืื�อยาออกนอกหลอดเลือด  

จะมีืการีด้งนำ�าจากหลอดเลือดและในเซ้ลล์ออกมืา ท์ำาให้บุริีเวณ         

ดังกล่าวบุวมืกดท์ับุท้์ายที์�สุดจะเกิดการีอักเสบุและเกิดการีติาย     

ของเนื�อ เยื� อโดยเฉีพาะยาหรืีอสารีละลายที์� มีืความืเข้มืข้น                        

ออสโมืลารีตีิิสูง (hyperosmolar solutions) มืากกวา่ 600 mOsm/L 

เช่้น 10% calcium gluconate (osmolarity = 660 mOsm/L) 

magnesium sulfate (osmolarity = 4060 mOsm/L) , 8.4% 

sodium bicarbonate (osmolarity = 2000 mOsm/L) 

(3) ยาที์� มีื ค่าความืเป็็นกรีด-ด่าง (pH) ไมื่อยู่ ในช้่วง               

physiological range (pH 7.38 - 7.42) ของเลือดมืนุษย์ จะส่งผล

ต่ิอเซ้ลล์ในร่ีางกาย โดยเป็ลี�ยนแป็ลงการีสร้ีางโป็รีตีิน เอนไซ้ม์ื รีวมืถ้ง

การีสื�อสารีรีะหว่างภายในและภายนอกเซ้ลล์ เป็็นสภาวะไม่ืเหมืาะสมื

ที์�จะคงสภาพได้ ท์ำาให้เยื�อหุ้มืเซ้ลล์แติกและติายติามืมืา เช่้น         

atracurium (pH =3.0 – 3.65), acyclovir (pH =10.7 – 11.7), 

amiodarone (pH =3.5 – 4.5 ) 

(4) ยาที์�สามืารีถท์ำาลายเซ้ลล์ได้โดยติรีง (direct cellular 

toxicity)(7) ข้�นกับุกลไกการีออกฤท์ธิ์�ของยาช้นิดนั�น ๆ เช่้น               

doxorubicin, idarubicin และ mitoxantrone ออกฤท์ธิ์�โดยการี

จับุกับุกรีดนิวคลีอิกในสารีพันธุ์กรีรีมื (deoxyribonucleic acid; 

DNA) ท์ำาให้สาย DNA ขาด เกิดอนุมูืลอิสรีะไป็ยับุยั�งการีสร้ีางกรีด   

ไรีโบุนิวคลีอิกและโป็รีตีิน จนท์ำาให้เซ้ลล์ติายในที์�สุด

แนวท์างการีจัดการีภาวะ extravasation(8) ควรีเริี�มืทั์นที์ภายหลัง

จากไดรั้ีบุการีวนิิจฉัีย โดยเริี�มืการีรีกัษาแบุบุป็รีะคบัุป็รีะคองในผู้ป็ว่ย

ทุ์กรีาย เช่้น หยดุให้ยาหรืีอสารีละลายทั์นที์พร้ีอมืกับุใช้้กรีะบุอกฉีีดยา

เป็ล่าดูดกลับุของเหลวเท่์าที์�ท์ำาได้ บัุนท้์กติำาแหน่ง ท์ำาแผลกรีณี          

ที์�จำาเป็็น ยกรียางค์ที์�บุาดเจ็บุสูงร่ีวมืกับุหลีกเลี�ยงการีเคลื�อนไหว     

การีท์ำาหัติถการีติามืดุลยพินิจศัลยแพท์ย์ การีรัีกษาด้วยยารีวมืถ้ง     

การีป็รีะคบุร้ีอน/เย็น จะพิจารีณาจากกลไกการีออกฤท์ธิ์�ของยาหรืีอ

คุณสมืบัุติิท์างเคมีืฟิสิกส์ของตัิวยา(9) ที์�เป็็นสาเหตุิ การีป็รีะคบุเย็น      

จะช่้วยจำากัดบุริีเวณการีเกิด การีป็รีะคบุร้ีอนจะช่้วยการีไหลเวียน   

ของเลือดบุริีเวณดังกล่าว 

extravasation สามืารีถป้็องกันได้โดยการีลดปั็จจัยเสี�ยงต่ิาง ๆ 

อาทิ์ จัดฝึีกอบุรีมืท์บุท์วนการีติิดติามือาการี extravasation ในผู้ป่็วย

ที์�มีืปั็จจัยเสี�ยงด้านสรีีรีวิท์ยา เช่้น เด็กและผู้สูงอายุมีืหลอดเลือดเล็ก

บุอบุบุาง ผู้ป่็วยอ้วนมืองเห็นเส้นเลือดยากกว่าป็กติิ ผู้ป่็วยที์�มีืภาวะ

ความืดันโลหิติติำ�าอาจท์ำาให้ยาหยุดไหลหรืีอไหลได้น้อย ผู้ป่็วยโรีค

มืะเร็ีงมีืหลอดเลือดดำาแข็งและหนาเนื�องจากการีใช้้เส้นเลือดบุ่อยครัี�ง 

เป็็นต้ิน จัดฝึีกอบุรีมืท์บุท์วนหลกัการีบุรีหิารียาฉีีดท์างหลอดเลอืดดำา

ปีีที่่� 25 ฉบัับัที่่� 2 เดืือนเมษายน-มิถุุนายน 2565 23
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รีวมืถ้งการีเลือกติำาแหน่งหลอดเลือดดำาที์�เหมืาะสมืจะช่้วยลด      

ปั็จจัยเสี�ยงที์�เกิดจากช่้องท์างในการีบุริีหารียาฉีีดเข้าสู่รี่างกาย       

ภายหลังการีฉีีดยาเข้าในหลอดเลือดดำา อัติรีาการีไหลของเลือดจะ

ช่้วยเจือจางความืเข้มืข้นทั์นที์ (hemodilution) ดังนั�นหากอัติรีา          

การีไหลของเลือดช้้าส่งผลให้ความืเข้มืข้นของยาสูงต่ิอเนื�องจนไป็

รีบุกวนสรีีรีวิท์ยาของหลอดเลือดดำาติามืคุณสมืบัุติิของยานั�น ๆ       

อาจท์ำาให้เกิด extravasation ได้ เนื�องจากหลอดเลือดดำาขนาดเล็ก

มีือัติรีาการีไหลของเลือดน้อยกว่าหลอดเลือดดำาขนาดใหญ่ท์ำาให้  

ความืเข็มืข้นของยาในหลอดเลือดสูงและพบุว่าหลอดเลือดดำา     

แต่ิละติำาแหน่งมีือัติรีาการีไหลของเลือดไม่ืเท่์ากัน(10) (รูีป็ที์� 1) ติำาแหน่ง      

หลังมืือและข้อมืือเป็็นติำาแหน่งที์�มีืความืสามืารีถในการีเจือจางยา    

ได้ช้้าที์�สุด ยาบุางช้นิดจ้งมีืคำาแนะนำาเพิ�มืเติิมืถ้งติำาแหน่งที์�ห้ามืบุริีหารี

ผ่านหลอดเลือดดำาขนาดเล็ก (small vein) เพื�อป้็องกันอาการี

แท์รีกซ้้อนในหลอดเลือดดำา(11) (ติารีางที์� 1) 

ร้ปท่ี 1 แสดงอัตราการไหลของเลือดบริเวณ์หลอดเลือดด�าส่วนปลาย
ที์�มืา: Bauer A. Vein Anatomy & Blood Flow Rates for          
Peripheral Site Selection. Nursing Best Practice Guideline. 
2005

กรณีศึกษา

ผู้ป่็วยเด็กหญิง อายุ 1 ปี็ นำ�าหนัก 9 กิโลกรัีมื โรีคป็รีะจำาตัิว        

เป็็นโรีคลมืชั้ก เข้ารัีบุการีรัีกษาด้วยภาวะชั้กต่ิอเนื�อง (status         

epilepticus) ผลท์างห้องป็ฏิิบัุติิการีพบุ complete blood count, 

serum creatinine, blood urea nitrogen, liver function test 

อยู่ ในเกณฑ์์ป็กติิ รีะหว่างเข้ารัีบุการีรัีกษาตัิวที์�แผนกฉุีกเฉิีน        

แพท์ยไ์ด้ท์ำาการีรัีกษาด้วยการีเหน็บุท์วารีหนักด้วย diazepam 2 mg 

และ 4 mg ติามืลำาดับุ แต่ิผู้ป่็วยไม่ืติอบุสนองจ้งให้ diazepam 3 mg 

ท์างหลอดเลอืดดำา ติามืดว้ย acetated ringer's with 5% dextrose 

หยดเข้าหลอดเลือดบุริีเวณข้อมืือซ้้ายในอัติรีา 30 มิืลลิลิติรี/ชั้�วโมืง 

ท์ำาให้ผู้ป่็วยหยุดชั้กได้ แต่ิภายหลังได้ยาดังกล่าว 4 ชั้�วโมืง พบุว่า

บุริีเวณข้อมืือซ้้ายบุวมืจ้งท์ำาการีเป็ลี�ยนเส้นเลือดในการีฉีีดยา  

การวินิจฉััยและการจัดการ

ภายหลังเกิดข้อมืือซ้้ายบุวมื 1 วัน พบุว่าผิวหนังบุริีเวณดังกล่าว

กลายเป็็นตุ่ิมืนำ�าพอง ร่ีวมืกับุผิวหนังเป็ลี�ยนเป็็นสีขาวซี้ดล้อมืด้วย      

สีเข้มืขนาดกว้าง 1 เซ้นติิเมืติรี ยาว 2 เซ้นติิเมืติรี (รูีป็ที์� 2 วันที์� 1) 

แพท์ย์ศัลยกรีรีมืจ้งวินิจฉัียเป็็น extravasation จากยา diazepam 

ให้การีรัีกษาด้วยการีท์ำาแผลวันละ 2 ครัี�ง ร่ีวมืกับุยาป็ฏิิชี้วนะ         

(antibiotic) ทั์�งช้นิดท์าและฉีีดท์างหลอดเลือดดำา โดยยาท์าใช้้ silver 

sulfadiazine ท์าวันละ 2 ครัี�งหลังท์ำาแผล ส่วนยาฉีีดให้ cloxacillin  

300 mg ท์างหลอดเลือดดำา ทุ์ก 6 ชั้�วโมืง ร่ีวมืกับุ clindamycin     

80 mg ท์างหลอดเลือดดำา ทุ์ก 8 ชั้�วโมืง และให้ยกแขนสูง 

ยา คุณสมืบัุติิของตัิวยา

ciprofloxacin pH = 3.5 -4.6

diazepam* osmolality > 2000 mOsm/kg

esmolol 

hydrochloride

pH = 4.5 -5.5 , แนะนำา central vein 

เพื�อป้็องกัน extravasation

phenytoin pH =12

*คำาแนะนำาดังกล่าวมีืเฉีพาะผู้ป่็วยเด็ก

ตารางท่ี 1 ยาท่ีไม่แนะน�าให้บริหารผู่้านหลอดเลือดด�าเล็ก เช่น 
หลังมือ และ ข้อมือ
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ร้ปท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ิ์ด้านเวลาการเกิด extravasation

ภายหลังรัีกษา (3 วันหลังจากข้อมืือซ้้ายบุวมื) พบุผิวหนังสีเข้มื

เพิ�มืข้�นบุริีเวณ extravasation ขยายวงเป็็น กว้าง 3 เซ้นติิเมืติรี      

ยาว 3 เซ้นติิเมืติรี (รูีป็ที์� 2 วันที์� 3) แพท์ย์ศัลยกรีรีมืจ้งท์ำาการีรัีกษา

ด้วยการีตัิดแต่ิงแผล (debridement) ร่ีวมืกับุท์ำาแผล วันละ 2 ครัี�ง 

และได้รัีบุยาป็ฏิิชี้วนะต่ิอเนื�องถ้ง 14 วันจนแผลดีข้�น ก่อนท์ำาการี

จำาหน่ายผู้ป่็วยออกจากโรีงพยาบุาล (รูีป็ที์� 2 วันที์� 14) 

ผู้ป็่วยรีายนี�ได้รีับุยาฉีีด diazepam ในติำาแหน่งข้อมืือ จากการี

สอบุสวนบุุคลากรีที์�ฉีีดยาพบุว่า ไม่ืท์รีาบุข้อมูืลยาควรีหลีกเลี�ยงการี

ฉีีดในติำาแหน่งดังกล่าวเนื�องจากหลอดเลือดมีืขนาดเล็กมีือัติรีา        

การีไหลของเลือดน้อยจ้งเป็็นปั็จจัยเสี�ยง ร่ีวมืกับุผู้ป่็วยเป็็นเด็ก            

มีืหลอดเลือดเล็กบุอบุบุางจ้งมีืคำาแนะนำาเพิ�มืเติิมืในผู้ป่็วยเด็กเกี�ยวกับุ

ติำาแหน่งที์�ไม่ืควรีบุริีหารียาบุริีเวณที์�เป็็นหลอดเลือดดำาเล็ก เช่้น      

หลังมืือและข้อมืือ เป็็นต้ิน 

การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผู้ป่็วยเด็กเกิดอาการีไม่ืพ้งป็รีะสงค์ extravasation ได้แก่ ข้อมืือ

ซ้้ายบุวมื เป็็นตุ่ิมืนำ�าพอง ร่ีวมืกับุผิวหนังเป็ลี�ยนเป็็นสีขาวซี้ดล้อมืด้วย

สีเข้มื ภายหลังจากได้รัีบุยา diazepam ซ้้�งเป็็นยาหลักในการีรัีกษา

โรีคลมืชั้กในเด็ก(12) ปั็จจุบัุนยังไม่ืพบุคำาเตืิอนเรืี�อง extravasation      

ในเอกสารีกำากับุยาในป็รีะเท์ศไท์ย(13) แต่ิพบุรีายงานการีเกดิจากกรีณี

ศ้กษาในวารีสารีท์างการีแพท์ย์และติำารีาติ่าง ๆ(14) เนื�องจาก               

ตัิวยา diazepam มีืค่า osmolality มืากกว่า 2000 mOsm/k        

เ มืื�อเที์ยบุกับุ acetated r inger 's with 5% dextrose                                  

ที์�มีืค่า osmolality เพียง 550 mOsm/L ซ้้�งไม่ืจัดเป็็นสารีละลาย    

ที์�มีืความืเข้มืข้นออสโมืลารีิตีิสูง diazepam จ้งเป็็นยาที์�มีืโอกาส      

ก่อให้เกิด extravasation ได้มืากกว่า ภายหลังจากหยุดยาดังกล่าว

และท์ำาการีรัีกษาพบุว่าอาการี extravasation ดีข้�น ป็รีะกอบุกับุ     

ไม่ืพบุสามืารีถเหตุิอื�นที์�เกี�ยวข้องและไม่ืมีืการีใช้้ยาซ้ำ�า การีเกิด         

extravasation ของผู้ป็่วยรีายนี�มีืความืสัมืพันธ์์ด้านเวลากับุ              

ยา diazepam เมืื�อป็รีะเมิืนความืสัมืพันธ์์เชิ้งสาเหตุิ ด้วย Naranjo’s 

algorithm ได้ความืน่าจะเป็็น อยูใ่นรีะดับุ ใช่้ (probable; 7 คะแนน)

ข้้อสรุปและข้้อเสนอแนะ

ผู้ป่็วยเด็กรีายนี�เกิด extravasation จากยา diazepam ซ้้�งมีื  

ความืเข้มืข้นออสโมืลารีตีิิสูงสามืารีถด้งนำ�าจากหลอดเลอืดและในเซ้ลล์

ท์ำาให้บุริีเวณดังกล่าวบุวมือักเสบุและเกิดการีติายของเนื�อเยื�อ         

โดยมีืปั็จจัยเสี�ยงคือ ติำาแหน่งที์�ได้รัีบุไม่ืเหมืาะสมืเนื�องจากฉีีดบุริีเวณ

ข้อมืือ ซ้้�งเป็็นหลอดเลือดดำาขนาดเล็กมีือัติรีาการีไหลของเลือดน้อย

เจือจางยาได้ช้้า อีกทั์�งผู้ป่็วยเด็กมีืหลอดเลือดเล็กบุอบุบุาง สามืารีถ

ป้็องกันได้โดยเลือกติำาแหน่งฉีีดยาให้เหมืาะสมืร่ีวมืกับุติิดติามือาการี 

extravasation อย่างใกล้ชิ้ด เพื�อสร้ีางความืติรีะหนักและเพิ�มื       

การีเข้าถ้งข้อมูืลให้แก่บุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ควรีเพิ�มืข้อความื         

คำาเตืิอนและรีะบุุติำาแหน่งฉีีดที์�ควรีหลีกเลี�ยงในเอกสารีกำากับุยาใน

ป็รีะเท์ศไท์ยต่ิอไป็

diazepam 3 mg 
IV push วันท่ี 0 

ข้อมืือบุวมื

ผิวหนังสีขาวซี้ดล้อมืด้วยสีเข้มื
ขนาดกว้าง 1 เซ้นติิเมืติรี
ยาว 2 เซ้นติิเมืติรี

ผิวหนังสีเข้มืเพิ�มืข้�น 
ขนาดกว้าง 3 เซ้นติิเมืติรี 
ยาว 3 เซ้นติิเมืติรี

แผลแห้งดี

วันท่ี 1 วันท่ี 3 วันท่ี 14 
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รีะบุบุเฝ้ีารีะวังความืป็ลอดภัยเครืี�องมืือแพท์ย์ในป็รีะเท์ศไท์ยเป็็นรีะบุบุการีติิดติามื รีวบุรีวมืข้อมูืลปั็ญหาจากการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์หลังออก
สู่ท้์องติลาด เพื�อป็รีะโยช้น์ในการีคุ้มืครีองผู้บุรีิโภค และเป็็นข้อมูืลในการีจัดการีความืเสี�ยงด้านเครืี�องมืือแพท์ย์อย่างเหมืาะสมื แบุ่งได้ติามื
ป็รีะเภท์ผู้รีายงานเป็็น 2 รีะบุบุคือ รีายงานโดยสมัืครีใจ (spontaneous report) จากบุุคลากรีท์างการีแพท์ย์(1) และรีายงานภาคบัุงคับุติามื
กฎหมืายโดยผู้ป็รีะกอบุการี ซ้้�งภาคบัุงคับุมีืข้อกำาหนดให้ต้ิองรีายงานผลการีท์ำางานอันผิดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์ (device defect; DD) 
เหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผู้บุริีโภค (adverse event; AE) ที์�เกิดข้�นในป็รีะเท์ศและนอกป็รีะเท์ศ และรีายงานการีดำาเนินการีแก้ไข
เพื�อความืป็ลอดภัยในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ (field safety corrective action; FSCA)(2,3) โดยให้รีายงานข้อมูืลดังกล่าวไป็ยังของศูนย์เฝ้ีารีะวัง
ความืป็ลอดภัยด้านผลิติภัณฑ์์สุขภาพ (health product vigilance center; HPVC) สำานักงานคณะกรีรีมืการีอาหารีและยา (อย.) ที์�ท์ำาหน้าที์�
เป็็นศูนย์เฝ้ีารีะวังความืป็ลอดภัยผลิติภัณฑ์์สุขภาพรีะดับุช้าติิ รัีบุผิดช้อบุพัฒนารีะบุบุและจัดการีฐานข้อมูืลการีเฝ้ีารีะวังความืป็ลอดภัยด้าน
ผลิติภัณฑ์์สุขภาพของป็รีะเท์ศไท์ย (Thai health product vigilance database) หรืีอเป็็นที์�รู้ีจักกันในชื้�อ “Thai Vigibase” ซ้้�งเป็็นฐานข้อมูืล
ที์�รีวบุรีวมืข้อมูืลรีายงานความืป็ลอดภัยของผลิติภัณฑ์์สุขภาพที์�อยู่ในความืรัีบุผิดช้อบุของ อย. ได้แก่ ยา ยาเสพติิด ยาสมุืนไพรี อาหารี เครืี�อง
สำาอาง วัติถุอันติรีาย รีวมืทั์�งเครืี�องมืือแพท์ย์ด้วย

บุท์ความืนี�เป็็นการีวิเครีาะห์ข้อมูืล DD/AE ที์�เกิดข้�นในป็รีะเท์ศ และรีายงาน FSCA ที์�กำาหนดให้ผู้ป็รีะกอบุการีซ้้�งต้ิองรีายงานโดยใช้้แบุบุ
รีายงานและหลักเกณฑ์์ติามืที์�ป็รีะกาศกำาหนด(4, 5) เฉีพาะรีายงานที์�ได้รัีบุในปี็ พ.ศ. 2564 จากฐานข้อมูืล Thai Vigibase เท่์านั�น ซ้้�งแนวท์างการี
รีายงาน DD/AE และ FSCA ป็รีะกอบุด้วยขั�นติอนและหลักเกณฑ์์สรุีป็ได้ติามืแผนภาพที์� 1 และ 2 ติามืลำาดับุ

บทน�า
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ร้ปแบบการรายงานส�าหรับผู้้้ประกอบการแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่
รี.มื.พ.1 คือ รีายงานผลการีท์ำางานอันผิดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์หรืีอเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผู้บุริีโภคในป็รีะเท์ศ
รี.มื.พ.2 คือ แบุบุรีายงานสรุีป็ภาพรีวมืติามืรีอบุรีายงานผลการีท์ำางานอันผิดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์และเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นกับุผู้บุริีโภคนอกป็รีะเท์ศ
รี.มื.พ.3 คือ แบุบุรีายงานการีดำาเนินการีแก้ไขเพื�อความืป็ลอดภัยในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ทั์�งในป็รีะเท์ศและนอกป็รีะเท์ศ

แผู้นภัาพท่ี 1 ขั�นตอนการรายงาน DD/AE แผู้นภัาพท่ี 2 ขั�นตอนการรายงาน FSCA

รายงานตามหน้าที่่�ที่่�กำำาหนดโดยกำฎหมาย 
(mandatory)
- ผู้้้จดที่ะเบี่ยนสถานประกำอบีกำารผู้ลิิต 
 หรือนำาเข้้า
- ผู้้้รับีอนุญาตผู้ลิิต นำาเข้้า หรือข้าย
- ผู้้้แจ้งรายกำารลิะเอ่ยดผู้ลิิตหรือนำาเข้้า
- ผู้้้จดแจ้งผู้ลิิตหรือนำาเข้้า
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ตารางท่ี 1 เคร่ืองมือแพทย์ชนิด non-IVDs ท่ีพบปัญหาความบกพร่องมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

ประเภัทเคร่ืองมือแพทย์ ปัญหาความบกพร่อง
จ�านวน 
(ร้อยละ)

1.1 อุปกรณ์์ส่องกล้อง 59 (28.0)
- การแสดงผู้ล เช่้น หน้าจอไมืแ่สดงภาพ การีแสดงภาพหรีอืวัติถุผิดพลาด การีแสดงผลไมืแ่น่นอน

หรืีอไม่ืสมืำ�าเสมือ 
- ความสมบ้รณ์์ของวัสดุ เช่้น เสื�อมืสภาพ การีแยกหรืีอฉีีกขาดของวัสดุ การีแติก 
- คุณ์สมบัติกระแสไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เช่้น การีเพิ�มืพลังงานโดยไม่ืตัิ�งใจ 
- การเปิดใช้งาน การวางต�าแหน่ง หรือการแยก เช่้น เปิ็ดใช้้งานไมื่ได้ ไม่ืติอบุสนองหรีือไม่ื

ท์ำางานเมืื�อคีย์หรืีอกดปุ่็มื การีเปิ็ดใช้้งานหรืีอคีย์ด้วยตินเอง 
- การปนเป้�อน/การขจัดส่ิงปนเป้�อน เช่้น เครืี�องมืือป็นเป้็�อนสารีเคมีืหรืีอวัสดุอื�น ๆ 
- ด้านอ่ืน ๆ  เช่้น ปั็ญหาด้านเครืี�องกล ซ้อฟแวร์ีคอมืพิวเติอร์ี แสงและการีมืองเห็นภาพ สารีเคมีื

การีเชื้�อมืต่ิอ มืาติรีการีป้็องกัน

20

16
6
4

3
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1.2 อุปกรณ์์หัวใจและหลอดเลือด 53 (25.1)
- การผู้ลิต การบรรจุ หรือการจัดส่งเคร่ืองมือแพทย์ เช่้น วัสดุมีืความืบุกพร่ีอง อุป็กรีณ์เสีย

หายก่อนใช้้งาน  
- คุณ์สมบติักระแสไฟฟา้/อิเล็กทรอนกิส์ เช่้น ปั็ญหาดา้นแบุติเติอรีี� แบุติเติอรีี�คายป็รีะจเุร็ีวกว่า

ที์�คาดไว้ ความืล้มืเหลวในการีช้าร์ีจ 
- ด้านมาตรการป้องกัน เช่้น ความืบุกพร่ีองของสัญญาณเตืิอน ปั็ญหาของรีะบุบุเตืิอนภัยของ

อุป็กรีณ์ ปั็ญหาด้านการีตัิ�งค่าใหม่ื 
- การเช่ือมต่อระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์์ เช่้น อุป็กรีณ์ยากต่ิอการีติิดตัิ�งหรืีอเติรีียมืใช้้งาน
- ความสมบ้รณ์์ของวัสดุ เช่้น แติก อุป็กรีณ์เสียรูีป็เนื�องจากถูกบีุบุหรืีออัด อุป็กรีณ์แยกออกจากกัน
- การเปิดใช้งาน การวางต�าแหน่ง หรือการแยก เช่้น อุป็กรีณ์ยากต่ิอการีถอด ความืล่าช้้าใน

การีเปิ็ดใช้้งาน อุป็กรีณ์ติิดอยูใ่นหลอดเลือด
- ด้านเคร่ืองกล เช่้น ความืล้มืเหลวในการีดำาเนินงานให้ครีบุวงจรี การีรัี�วหรืีอกรีะเด็น 
- ด้านซึ่อฟแวร์คอมพิวเตอร์ เช่้น ปั็ญหาด้านการีใช้้งานโป็รีแกรีมื รีะบุบุป็ฏิิบัุติิการีไม่ืท์ำางาน 

โป็รีแกรีมืหรืีอการีดำาเนินการีติามืขั�นติอนล้มืเหลว

12

11

6
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3

ข้้อมูลรายงานและมาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ข้้อมูลรายงาน 

ในปี็ พ.ศ 2564 ศูนย์ HPVC ได้รัีบุรีายงานในป็รีะเท์ศรีวมื 804 
ฉีบัุบุ จากผู้ป็รีะกอบุการี 69 แห่ง แบุ่งเป็็นรีายงานความืบุกพร่ีองของ
ผลิติภัณฑ์์เครืี�องมืือแพท์ย์ 198 ฉีบัุบุ (217 เหติุการีณ์) รีายงาน
เหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นในป็รีะเท์ศไท์ยทั์�งหมืด 122 ฉีบัุบุ 
(144 เหตุิการีณ์) และรีายงานการีดำาเนินการีแก้ไขเพื�อความืป็ลอดภัย
ในการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ 484 ฉีบัุบุ (624 มืาติรีการี) 

1.1 รายงานความบกพร่องของผู้ลิตภััณ์ฑ์์เคร่ืองมือแพทย์ 
รีายงานที์�เกี�ยวข้องกับุความืบุกพร่ีองของเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�เกิดข้�นใน
ป็รีะเท์ศไท์ยมีืทั์�งหมืด 217 เหติุการีณ์ เป็็นเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�ไม่ืใช่้
เครืี�องมืือแพท์ย์สำาหรัีบุการีวินิจฉัียภายนอกร่ีางกาย (non in vitro                   
diagnostics; non-IVDs) จำานวน 211 เหติุการีณ์ (ร้ีอยละ 97.2)    
จากเครืี�องมืือแพท์ย์ 65 ช้นิด เครืี�องมืือแพท์ย์ที์�พบุปั็ญหา                  
ความืบุกพร่ีองมืาก 5 อันดับุแรีก ได้แก่ อุป็กรีณ์ส่องกล้อง               

(endoscopic devices) เช่้น กล้องส่องลำาไส้ส่วนต้ิน จอแสดงภาพ
วิดีโอส่องกล้อง รีองลงมืาคือ อุป็กรีณ์หัวใจและหลอดเลือด            
(cardiovascular devices) เช่้น เครืี�องพยุงการีท์ำางานของหัวใจ 
อุป็กรีณ์จัดการีและซ่้อมืแซ้มืเนื�อเยื�อของร่ีางกาย (body tissue 
manipulation and reparation devices) เช่้น อุป็กรีณ์ซ่้อมื              
ลิ�นหัวใจ อุป็กรีณ์ท์างจักษุวิท์ยา (ophthalmic devices) เช่้น เครืี�อง
ผ่าตัิดต้ิอกรีะจกด้วยความืถี�สูง อุป็กรีณ์ทั์�วไป็สำาหรัีบุโรีงพยาบุาล 
(general hospital device) เช่้น โคมืไฟผ่าตัิด โดยปั็ญหา            
ความืบุกพร่ีองที์�พบุมีืรีายละเอียดติามืติารีางที์� 1 

ในส่วนของเครืี�องมืือแพท์ย์สำาหรัีบุการีวินิจฉัียภายนอกร่ีางกาย 
(IVDs) มีืเพียงจำานวน 6 เหตุิการีณ์ จากเครืี�องมืือแพท์ย ์4 ช้นิด ได้แก่     
เครืี�องติรีวจนำ�าติาลในเลือดใช้้ที์�บุ้าน 3 ช้นิดและชุ้ดติรีวจโควิด-19     
1 ช้นิด ปั็ญหาที์�พบุส่วนใหญ่เป็็นความืบุกพร่ีองเกี�ยวกับุการีอ่านผล
ที์�ไม่ืถูกต้ิอง ไม่ืดี (เพียง) พอ หรืีอคลุมืเครืีอ จำานวน 3 เหตุิการีณ์       
รีองลงมืาเป็็นปั็ญหาด้านแบุติเติอรีี� ปั็ญหาจากการีผลิติ การีบุรีรีจุ 
หรืีอการีจัดส่งเครืี�องมืือแพท์ย์ และปั็ญหาเกี�ยวกับุการีใช้้งานอุป็กรีณ์
อย่างละ 1 เหตุิการีณ์ 
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ประเภัทเคร่ืองมือแพทย์ ปัญหาความบกพร่อง
จ�านวน 
(ร้อยละ)

- ด้านอ่ืน ๆ เช่้น การีใช้้งานอุป็กรีณ์ การีให้สารีละลายหรืีอสารีอาหารีท์างเส้นเลือดหรืีอด้าน
การีไหล การีแสดงผล

6

1.3 อุปกรณ์์จัดการและซ่ึ่อมแซึ่มเนื�อเย่ือของร่างกาย 28 (13.3)
- การเปิดใช้งาน การีวางติำาแหน่ง หรืีอการีแยก เช่้น แติก ความืล้มืเหลวในการีนำาเครืี�องมืือ

แพท์ย์ไป็ยังติำาแหน่งที์�ต้ิองการี อุป็กรีณ์ยากต่ิอการีถอด 
- ความสมบ้รณ์์ของวัสดุ เช่้น การีแยกของวัสดุ
- ด้านเคร่ืองกล เช่้น ความืล้มืเหลวในการีตัิด เปิ็ดหรืีอปิ็ดการีใช้้งานยาก การีรัี�วของของเหลว เป็็นต้ิน
- การแสดงผู้ล เช่้น หน้าจอไม่ืแสดงภาพ การีแสดงภาพหรืีอวัติถุผิดพลาด 
- การผู้ลิต การีบุรีรีจุ หรืีอการีจัดส่งเครืี�องมืือแพท์ย์ เช่้น อุป็กรีณ์ทื์�อ/ไม่ืคมื 
- การใช้งานอุปกรณ์์ เช่้น ปั็ญหาด้านการีจัดการีเครืี�องมืือแพท์ย์ก่อนใช้้กับุผู้ป่็วย 
- ด้านอ่ืน ๆ เช่้น คุณสมืบัุติิกรีะแสไฟฟ้า/อิเล็กท์รีอนิกส์ อุณหภูมิื

6

5
5
4
3
3
2

1.4 อุปกรณ์์ทางจักษุวิทยา 26 (12.3)
- ด้านอุณ์หภ้ัมิ เช่้น อุป็กรีณ์ร้ีอนเกินไป็
- การแสดงผู้ล เช่้น การีแสดงผลไม่ืแน่นอนหรืีอไม่ืสมืำ�าเสมือ
- คุณ์สมบัติกระแสไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เช่้น เครืี�องปิ็ดเองอัติโนมัืติิ การีสูญเสียพลังงานอย่างสมืบูุรีณ์ 
- การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือดหรือด้านการไหล เช่้น การีไหลย้อนกลับุของ

สารีละลาย แรีงดูดลดลง การีไหลย้อนภายในอุป็กรีณ์ 
- ความสมบ้รณ์์ของวัสดุ เช่้น การีแยกหรืีอฉีีกขาดของวัสดุ วัสดุมีืรีอยขีดข่วน
- ด้านอ่ืน ๆ ปั็ญหาเครืี�องกล ซ้อฟแวร์ีคอมืพิวเติอร์ี

6
3
3
3
3

8
1.5 อุปกรณ์์ท่ัวไปส�าหรับโรงพยาบาล 19 (9.0)

- คุณ์สมบัติกระแสไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- การผู้ลิต การบรรจุ หรือการจัดส่งเคร่ืองมือแพทย์ เช่้น อุป็กรีณ์มีืข้อบุกพร่ีอง การีจัดส่งสินค้า

ไม่ืป็ลอดเชื้�อ อุป็กรีณ์เสียก่อนใช้้งาน 
- ด้านเคร่ืองกล เช่้น อุป็กรีณ์ไม่ืเคลื�อนไหวเนื�องจากชิ้�นส่วนติิดหรืีอย้ด ปั็ญหาด้านโครีงสร้ีาง

ของอุป็กรีณ์ อุป็กรีณ์เคลื�อนไหวเองอัติโนมัืติิ 
- ด้านอ่ืน ๆ เช่้น ความืสมืบูุรีณ์ของวัสดุ การีป็นเป้็�อน / การีขจัดสิ�งป็นเป้็�อน แสงหรืีอการีมือง

เห็นภาพ การีเปิ็ดใช้้งาน การีวางติำาแหน่ง หรืีอการีแยก ซ้อฟแวร์ีคอมืพิวเติอร์ี

8
3

3

5

*รีายงาน 1 ฉีบัุบุ สามืารีถมีืผลการีท์ำางานอันผิดป็กติิของเครืี�องมืือแพท์ย์ได้มืากกว่า 1 เหตุิการีณ์

1.2 รายงานเหตุการณ์์ไม่พ่งประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ รีายงานเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดข้�นในป็รีะเท์ศไท์ยมีืทั์�งหมืด 144 

เหตุิการีณ์ เป็็นเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�ไม่ืใช่้เครืี�องมืือแพท์ย์สำาหรัีบุการีวินิจฉัียภายนอกร่ีางกาย (non-IVDs) จำานวน 129 เหตุิการีณ์ (ร้ีอยละ 89.6) 

จากเครืี�องมืือแพท์ย์ 46 ช้นิด โดยเครืี�องมืือแพท์ย์ 5 อันดับุแรีกที์�เกิดเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ ได้แก่ อุป็กรีณ์หัวใจและหลอดเลือด เช่้น                

ลิ�นหัวใจเที์ยมื รีองลงมืาเป็็นอุป็กรีณ์จัดการีและซ่้อมืแซ้มืเนื�อเยื�อของร่ีางกาย เช่้น ไหมืเย็บุแผล อุป็กรีณ์ช่้วยอำานวยความืสะดวกและอุป็กรีณ์

เสริีมื (healthcare facility products and adaptations) เช่้น อุป็กรีณ์ท์ำาความืสะอาดกล้องส่อง อุป็กรีณ์ท์างทั์นติกรีรีมื เช่้น นำ�ายา           

ท์ำาความืสะอาดฟันป็ลอมื และอุป็กรีณ์ฝัีงในร่ีางกายที์�ใช้้พลังงานและอุป็กรีณ์เสริีมื (active implant devices/ancillaries) เช่้น เครืี�องกรีะตุ้ิน

ไฟฟ้าหัวใจ ติามืลำาดับุ โดยเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�พบุมีืรีายละเอียด ติามืติารีางที์� 2 

ในส่วนเครืี�องมืือแพท์ย์สำาหรัีบุการีวินิจฉัียภายนอกร่ีางกาย (IVDs) มีื 15 เหตุิการีณ์ จากเครืี�องมืือแพท์ย์ 3 ช้นิด เช่้น ชุ้ดร่ีวมืวินิจฉัียภาวะ

ความืผิดป็กติิในการีท์ำาหน้าที์�ของเซ้ลล์ลิมืโฟซั้ยท์์ในผู้ป่็วยที์�มีืความืผิดป็กติิท์างด้านเซ้ลล์ของรีะบุบุภูมิืคุ้มืกัน ชุ้ดติรีวจนำ�าติาลในเลือด ชุ้ดติรีวจ

โควิด-19 พบุว่า มีืเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ที์�เกิดจากการีอ่านผลผิดพลาด (ค่าไม่ืถูกต้ิอง ไม่ืดี (เพียง) พอ หรืีอคลุมืเครืีอ) 6 เหตุิการีณ์ ได้แก่    

การีอ่านค่าของชุ้ดติรีวจนำ�าติาลในเลือดสูงผิดป็กติิส่งผลให้เกิดภาวะนำ�าติาลในเลือดติำ�า การีอ่านค่าชุ้ดติรีวจโควิด-19 เป็็นบุวก/ลบุลวง ซ้้�งต่ิอมืา

ผู้ป่็วยมีือาการีแสดงคือเจ็บุคอ นอกจากนี�ยงัพบุเจ็บุหน้าอก จำานวน 2 เหตุิการีณ์ และอาการีร้ีอนวูบุวาบุ หัวใจเต้ินผิดจังหวะ และผิวหนังอักเสบุ 

อย่างละ 1 เหตุิการีณ์

ตารางท่ี 1 (ต่อ)
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ตารางท่ี 2 รายงานเหตุการณ์์ไม่พ่งประสงค์จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์กลุ่ม non-IVDs 5 อันดับแรก

ประเภัทเคร่ืองมือแพทย์ รายละเอียดของ AE 
จ�านวน 

(ร้อยละ)

2.1 อุปกรณ์์หัวใจและหลอดเลือด 61 (47.3)

หายใจลำาบุาก(9) หัวใจล้มืเหลว(7) ลิ�นหัวใจรัี�ว(4) อ่อนเพลีย(3) บุวมื(3) ลิ�นหัวใจตีิบุ(2) เจ็บุ
หน้าอก(2) ช็้อก(1) ภาวะหัวใจหยุดเต้ิน(1) หัวใจท์ะลุ(1) ลิ�มืเลือดอุดตัิน(1) เลือดออกหรืีอการีติก
เลือด(1) โรีคหลอดเลือดสมือง(1) หมืดสติิ(1) การีสูบุฉีีดเลือดออกจากหัวใจต่ิอนาที์ลดติำ�าลง(1) 
การีอุดตัินของหลอดเลือด(1) ท์ำาลายเนื�อเยื�อ(1) ติิดเชื้�อที์�ไม่ืจำาเพาะเจาะจง(1) ปั็ญหาหลอดเลือด
ไม่ืเฉีพาะเจาะจง(1) โลหิติจาง(1) และอื�น ๆที์�ไม่ืสามืารีถจัดกลุ่มืได้(18)

2.2 อุปกรณ์์จัดการและซ่ึ่อมแซึ่มเนื�อเย่ือของร่างกาย 25 (19.4)

ภาวะแท์รีกซ้้อนจากการีท์ำาหัติถการี(8) บุาดแผนถลอก(1) เจ็บุหน้าอก(1) มีืหนอง(1) เลือดออก
หรืีอการีติกเลือด(1) ป็วดบุริีเวณที์�ฝัีงเครืี�องมืือแพท์ย์(1) เนื�อเยื�อฉีีกขาด(1) บุวมื(1) การีติิดเชื้�อ 
ที์�ไม่ืเฉีพาะเจาะจง(1) ลิ�นหัวใจรัี�ว(1) หลอดเลือดฉีีกขาด(1) แผลผ่าตัิดแยก(1) และอื�น ๆ ที์�ไม่ื
สามืารีถจัดกลุ่มืได้(6)

2.3 อุปกรณ์์ช่วยอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์์เสริม 8 (6.2)

ติิดเชื้�อ(8)

2.4 อุปกรณ์์ทางทันตกรรม 6 (4.7)

อาเจียน(2) ป็วดท้์อง(1) ความืผิดป็กติิของการีรัีบุรีส(1) และอื�น ๆ ที์�ไม่ืสามืารีถจัดกลุ่มืได้(2)

2.5 อุปกรณ์์ฝังในร่างกายท่ีใช้พลังงานและอุปกรณ์์เสริม 5 (3.9)

การีท์ำาลายเนื�อเยื�อการีติิดเชื้�อที์�ไม่ืเฉีพาะเจาะจง(1) และอื�น ๆ ที์�ไม่ืสามืารีถจัดกลุ่มืได้(4)

*รีายงาน 1 ฉีบัุบุ สามืารีถมีืเหตุิการีณ์ไม่ืพ้งป็รีะสงค์ของเครืี�องมืือแพท์ย์ได้มืากกว่า 1 เหตุิการีณ์

2. รายงานการด�าเนินการแก้ไข้เพ่่อความปลอดภััย      ในการใช้เครื่องม่อแพทย์

รีายงาน FSCA ซ้้�งดำาเนินการีโดยเจ้าของผลิติภัณฑ์์เครืี�องมืือแพท์ย ์ทั์�งหมืดจำานวน 614 ฉีบัุบุ 787 มืาติรีการี เป็็นการีดำาเนินการีที์�มีืผลิติภัณฑ์์

ในป็รีะเท์ศไท์ย จำานวน 484 ฉีบัุบุ ทั์�งหมืด 624 มืาติรีการี (ร้ีอยละ 78.8) จากผู้รีายงาน 63 แห่ง มืาติรีการีที์�ใช้้แก้ไขฯ เป็็นเรืี�องการีแจ้งเตืิอน

เรืี�องความืป็ลอดภัยไป็ยังผู้ใช้้งานเครืี�องมืือแพท์ย์มืากที์�สุด รีองลงมืาเป็็นการีแก้ไขดัดแป็ลงเครืี�องมืือแพท์ย์ และการีเรีียกคืนผลิติภัณฑ์์              

ติามืลำาดับุ (แผนภูมิื ที์� 1) ภาพรีวมืเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�มีืการีดำาเนินการีแก้ไขฯ มืากที์�สุด 5 อันดับุแรีก ได้แก่ IVDs, อุป็กรีณ์ท์างวิสัญญีและ         

การีหายใจ (anesthesia and respiratory devices) อุป็กรีณ์ฉีายรัีงสี (radiological devices) อุป็กรีณ์หัวใจและหลอดเลือด และอุป็กรีณ์

ทั์�วไป็สำาหรัีบุโรีงพยาบุาล (แผนภูมิืที์� 2) โดยเครืี�องมืือแพท์ย์ 5 อันดับุแรีกที์�มีืการีแจ้งเตืิอนเรืี�องความืป็ลอดภัยไป็ยังผู้ใช้้งาน การีแก้ไขดัดแป็ลง

เครืี�องมืือแพท์ย์ และการีเรีียกคืนผลิติภัณฑ์์ ป็รีะกอบุด้วยอุป็กรีณ์ดังแสดงติามืแผนภูมิืที์� 3-5

แผู้นภ้ัมิท่ี 1 มาตรการท่ีเจ้าของผู้ลิตภััณ์ฑ์์ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภััยของเคร่ืองมือแพทย์ 5 ล�าดับแรก



ปีีที่่� 25 ฉบัับัที่่� 2 เดืือนเมษายน-มิถุุนายน 2565 31

 

แผู้นภ้ัมิท่ี 2 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการด�าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภััย 5 อันดับแรก

แผู้นภ้ัมิท่ี 3 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการด�าเนินการแจ้งเตือนเร่ืองความปลอดภััยไปยังผู้้้ใช้งาน 5 ล�าดับแรก 

แผู้นภ้ัมิท่ี 4 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการด�าเนินการแก้ไขดัดแปลงเคร่ืองมือแพทย์ 5 ล�าดับแรก 

แผู้นภ้ัมิท่ี 5 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการเรียกคืนผู้ลิตภััณ์ฑ์์ 5 ล�าดับแรก 
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3. มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในปี็ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากการีกำากับุดูแลให้ผู้ป็รีะกอบุการีดำาเนินการีแก้ไขฯ ติามืที์�แจ้ง อย.แล้ว อย. ยงัได้มีืมืาติรีการีจัดการีความืเสี�ยง

เพิ�มืเติิมื คือ สื�อสารีความืเสี�ยงเพื�อยำ�าเตืิอนการีเรีียกคืนผลิติภัณฑ์์เครืี�องมืือแพท์ย์ที์�เกิดจากการีใช้้หรืีอสัมืผัสกับุผลิติภัณฑ์์นั�น น่าจะเป็็นสาเหตุิ 

(reasonable probability) ที์�ก่อให้เกิดผลกรีะท์บุท์างด้านสุขภาพที์�รุีนแรีงเป็็นการีถาวรีหรืีอเป็็นรีะยะเวลายาวนานหรืีอเสียชี้วิติ (จัดเป็็นการี

เรีียกคืนเครืี�องมืือแพท์ย์รีะดับุ 1)(6) ไป็ยังบุุคลากรีท์างการีแพท์ย์ผ่านจดหมืายข่าว (HPVC Safety News) เช่้น กลุ่มือุป็กรีณ์จัดการีและซ่้อมืแซ้มื

เนื�อเยื�อของรี่างกาย และอุป็กรีณ์หัวใจและหลอดเลือด กรีณีที์�เป็็นเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�มีืผลกรีะท์บุในวงกว้าง (มืีการีดำาเนินการีแก้ไขหลายรุ่ีน) 

และเป็็นเครืี�องมืือแพท์ย์ที์�ป็รีะช้าช้นเข้าถ้งได้ง่ายและสามืารีถใช้้เองที์�บุ้านได้ มีืการีสื�อสารีถ้งป็รีะช้าช้นผ่านช่้องท์างข่าวสารี อย.เพิ�มืเติิมื             

เช่้น การีเรีียกคืนเครืี�องช่้วยหายใจขณะนอนหลับุที์�ใช้้ที์�บุ้านจากปั็ญหาการีเสื�อมืสภาพของโฟมืลดเสียงและการีเกิดสารีป็รีะกอบุของสารีอินท์รีีย์

ที์�รีะเหยได้ของเครืี�องมืือแพท์ย์(7, 8) 

สรุปและข้้อเสนอแนะ

การีเฝ้ีารีะวังความืป็ลอดภัยของเครืี�องมืือแพท์ย์ป็รีะจำาปี็ พ.ศ.2564 พบุว่าปั็ญหาความืบุกพร่ีองและการีเกิด AE ส่วนใหญ่เป็็น non-IVDs 

ภาพรีวมืความืบุกพร่ีองของเครืี�องมืือแพท์ย์เป็็นปั็ญหาด้านการีแสดงผลและความืสมืบูุรีณ์ของวัสดุ AE ส่วนใหญ่เกิดอาการีหายใจลำาบุาก        

ภาวะแท์รีกซ้้อนจากท์ำาการีหัติถการี และติิดเชื้�อ สำาหรัีบุ FSCA มืาติรีการีส่วนใหญ่เป็็นการีแจ้งเตืิอนเรืี�องความืป็ลอดภัยไป็ยังผู้ใช้้งาน             

เครืี�องมืือแพท์ย์ การีแก้ไขดัดแป็ลงเครืี�องมืือแพท์ย์ และเรีียกคืนผลิติภัณฑ์์ ติามืลำาดับุ อย่างไรีก็ติามืผู้ป็รีะกอบุการีที์�รีายงานยังมีืค่อนข้างน้อย

เมืื�อเที์ยบุกับุจำานวนผู้ป็รีะกอบุการีที์�ข้�นท์ะเบีุยนในป็รีะเท์ศไท์ย ดังนั�น อย. ควรีสร้ีางความืติรีะหนักรู้ีกับุผู้เกี�ยวข้อง เช่้น ผู้ป็รีะกอบุการี บุุคลากรี

ท์างแพท์ย์ และป็รีะช้าช้น ให้เห็นความืสำาคัญของการีรีายงานปั็ญหาจากการีใช้้เครืี�องมืือแพท์ย์ และให้ความืร่ีวมืมืือแจ้งปั็ญหาที์�พบุกับุผู้ป็รีะกอบุ

การีและ อย. เพื�อจะได้นำาข้อมูืลไป็ใช้้ในการีติรีวจจับุสัญญาณความืเสี�ยง และกำาหนดมืาติรีการีจัดการีความืเสี�ยงจากเครืี�องมืือแพท์ย์ต่ิอไป็
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