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สรุปรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์	จากการใช้ยา
ระหว่างปี	พ.ศ.2527-2560

เว็บไซต์	Safety	Alert ข่าวสารด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

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

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/Webpage/main.jsp หวัข้อ "เอกสารเผยแพร่และสือ่สนบัสนนุต่าง ๆ" เลอืก "วสัดสุนบัสนนุ"
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เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ทุกท่าน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ทุกท่าน)
ผู้เชี่ยวชาญ (ทุกท่าน)
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองบรรณาธิการ
• ดร.ภญ.พรทิพย์  เจียมสุชน
• ภญ.พัทรียา  โภคะกุล
• ภญ.ศรินยา  หนูทิม
• ภก.วิทยา  ประชาเฉลิม
• ดร.ภญ.วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์
• ภญ.ชลธิชา  สอนสุภาพ
• ภญ.พิมภรณ์  สมกิตติธรรม
• ภก.ธวัชชัย  นาคราชนิยม
• ภญ.พรกนก  จันทร์ข�า
• ภญ.รัชนี  มุงเมือง  

วัตถุประสงค์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ      
โดยเฉพาะข้อมลูด้านความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์สขุภาพและข้อมูลใหม่ ๆ             
ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และสาธารณสขุเพือ่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

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

 สวสัดผีูอ่้านทกุท่าน ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวงั 

ต่างๆ จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 มากแล้ว แต่อย่างไร

กต็ามทุกคนยงัต้องให้ความส�าคญักบัการป้องกนัตวัเอง เข้มงวดกบั 

การใช้ชวีติตามวิถ ีnew normal และ “การ์ดอย่าตก” เพือ่ป้องกนั 

การระบาดรอบที ่2 กองบรรณาธกิารจงึขอส่งก�าลงัใจให้บุคลากร

ทางการแพทย์ทกุท่าน รวมทัง้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิาน 

ขอให้ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 ในฉบับขอเริม่ด้วยรายงานสญัญาความเสีย่งจาก WHO เรือ่ง 

rotavirus vaccine-haematemesis  ซึง่เป็นข้อมลูให้ผูป้ฏบัิตงิาน 

เฝ้าระวงัและเกดิความตระหนกัถงึความเสีย่งจากยา rotavirus 

vaccine ที่ต้องขอความร่วมมือทุกท่านเม่ือเจอเหตุการณ์           

ไม่พึงประสงค์ให้รายงานไปยังฐานข้อมลู Thai Vigibase ต่อไป 

พร้อมทัง้ ยังมสีรปุการตดิตามข่าวจากต่างประเทศในรอบ 3 เดอืน

เกีย่วกบัการเรยีกคนืผลติภณัฑ์และแจ้งเตอืนเรือ่งความปลอดภยั

มาให้ทกุท่านทราบ ต่อด้วยกรณศีกึษาเกีย่วกบัการเกดิ cushing’s 

syndrome จากยา fluticasone เนื่องจากเกิดอันตรกิริยา

ระหว่างยา fluticasone และ ritonavir ตบท้ายด้วยบทความจาก 

ฐานข้อมลู Thai Vigibase เกีย่วกบัรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ 

จากการใช้ยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

 ท้ายสุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ท้ังหลายได้อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง พ้นอันตราย

และห่างหนีจากไวรัสโคโรนา 19 ร�่ารวยความสุขและเงินทอง 

ตลอดปีด้วยเทอญ

บทบรรณาธิการ
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WHO signal: 
Rotavirus vaccine-haematemesis

	 WHO	 Uppsala	 Monitoring	 Centre	 (WHO-UMC)	 รายงานการตรวจพบสัญญาณความเสี่ยงในการเกิดอาเจียนเป็นเลือด																
(haematemesis)	ซ�า้	วันเดียวกบัทีไ่ด้รบัวัคซนี	ในทารกและเดก็ท่ีได้รบัวคัซีนโรต้า	(rotavirus	vaccine)	เมือ่มีการให้วัคซนีซ�า้เป็นครัง้ท่ี	2		
	 Rotavirus	vaccine	เป็นวัคซีนเชื้อเป็น	(live	attenuated	human	rotavirus	vaccine)	มีข้อบ่งใช้ส�าหรับป้องกันโรคอุจจาระร่วง
จากเชือ้ไวรสัโรต้า	(rotavirus)	ซึง่เป็นวคัซนีทางเลอืกส�าหรบัสร้างภมูคิุม้กนัโรคในเดก็ท่ีอายุตัง้แต่	6	สปัดาห์	ซ่ึงจะต้องได้รบั	2	ครัง้	ห่างกัน	
อย่างน้อย	4	สัปดาห์	โดยควรได้รับวัคซีน	dose	แรกที่อายุไม่เกิน	16	สัปดาห์	และ	dose	สุดท้ายที่อายุไม่เกิน	24	สัปดาห์(1)	เชื้อไวรัส					
โรต้าเป็นสาเหตุส�าคัญของโรคอจุจาระร่วงในเด็กเลก็ท่ีพบบ่อยท่ีสดุ	ข้อมลูในประเทศไทยพบเด็กอายตุ�า่กว่า	5	ปี	ร้อยละ	43	ได้รบัการรกัษา	
ที่โรงพยาบาลด้วยอาการอุจจาระร่วง(2) 
	 การเกิด	 haematemesis	 ในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 การมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน	 การแข็งตัวของเลือด				
ที่ผิดปกติ	(coagulopathies)	หรือเกิดจากการกลืนเลือดจากโพรงจมูกและทางเดินหายใจ	รวมถึงการกลืนเลือดจากมารดา	ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติในทารกแรกคลอด(1)
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เอกสารอ้างอิง
ข้อมูลประเทศไทย(3,	4)	

	 Rotavirus	vaccine	ได้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศไทยจ�านวน	
4	ต�ารับ	 ได้แก่	RotarixTM RotateqTM	Rotavac® และ	Rotavirus					
vaccine,	live	attenuated	(oral)	(freeze	dried)	ผลการสืบค้น
จากฐานข้อมลูการเฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลติภณัฑ์สขุภาพของ
ประเทศไทย	(Thai	Vigibase)	ณ	วนัที	่7	มถินุายน	2563	พบรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จาก	rotavirus	vaccine	(lived	attenuated)	
ทัง้หมด	82	ฉบับ	และ	rotavirus	vaccine	(pentavalent-live-
reassorted)	ทัง้หมด	15	ฉบบั	อาการไม่พงึประสงค์ท่ีพบบ่อย	ได้แก่	
diarrhea,	 fever	 และ	 intestinal	 obstruction	 	 ไม่พบรายงาน						
การเกิด	haematemesis	จาก	rotavirus	vaccine

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีระบุไว้ในฉลากยา

 ตัวอย่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 เช่น	 อาการ	 diarrhea,										
vomiting,	 loss	of	appetite,	 intussusception,	 fever,	 runny	
nose,	sore	throat,	wheezing,	cough(5,	6) 
	 การเกดิ	haematemesis	จาก	rotavirus	vaccine	ซ�า้	เป็นเพยีง
สัญญาณเตือนท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานในฐานข้อมูล	
WHO	 VigiBaseTM	 ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจ
เปลีย่นแปลงได้เมือ่ได้รบัรายงานเพิม่ขึน้	ผูป้ฏบิตังิานควรระมดัระวงั
การน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลติภณัฑ์สขุภาพ	(HPVC)	เผยแพร่ข้อมลูนีเ้พือ่ให้เกดิความตระหนกั
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว	หากมีการใช้	rotavirus	vaccine	ซ�้า

กิตติกรรมประกาศ

	 บทความนีไ้ด้แปลและเรยีบเรียงโดย	นศ.ภ.จุฑาพชิญ์	พวกเมอืงพล	
นักศึกษาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 จากฐานข้อมูล	WHO	 VigiBaseTM	 พบจ�านวนรายงานการเกิด	
haematemesis	หลงัจากได้รบั	rotavirus	vaccine	ซ�า้	จ�านวน	129	ฉบบั	
ส่วนใหญ่พบในเพศชาย	 (ร้อยละ	 61)	 เป็นรายงานประเภทร้ายแรง	
82	ฉบับ	 เสียชีวิต	5	ฉบับ	จากรายงานทั้งหมดพบว่า	มีรายงานที่มี	
rotavirus	 vaccine	 เป็นยาที่สงสัยเพียงรายการเดียว	 52	 ฉบับ							
โดยเป็นรายงานทีไ่ม่มยีาอืน่ร่วม	42	ฉบบั	นอกจากนีพ้บรายงาน	33	ฉบบั	
ทีเ่กดิภาวะล�าไส้กลนืกนั	(intussusception)	ร่วมด้วย	ซึง่มรีะยะเวลา
เกดิอาการหลงัได้รบัวคัซนี	(time	to	onset)	เฉลีย่	2	สปัดาห์	ในขณะท่ี	
รายงานส่วนใหญ่มรีะยะเวลาเฉลีย่	3	วนั	มกีารประเมนิความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุ	จ�านวน	17	ราย	มี	1	รายที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ�้า					
เม่ือได้รบัวคัซนีครัง้ต่อมา	(rechallenge	positive)	และมคีวามสมัพนัธ์	
ใช่แน่นอน	 (definite)	 	 13	 ราย	 น่าจะใช่	 (probable)	 อาจจะใช่	
(possible)	 ไม่น่าใช่	 (unlikely)	 และไม่เกี่ยวข้อง	 (not	 related)					
พบอย่างละ	1	ราย

รายงานจากฐานข้อมูล	WHO	VigiBaseTM	(1) 

1.		 Uppsala	 Monitoring	 Centre.	 Rotavirus	 vaccine-haematemesis.									
WHO	Collaborating	Centre	for	International	Drug	Monitoring,	Sweden	
2020	Apr:	1-5.

2.		 กองโรคป้องกนัด้วยวคัซนี	กรมควบคมุโรค.	แนวทางการให้วคัซีนโรต้าในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค.	2563:	1-7.

3.		 ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 [อินเทอร์เน็ต]	 นนทบุรี:	 ส�านักงาน															
คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข,	ประเทศไทย;	[เข้าถึงเมื่อ	7	
มิถุนายน	 2563].	 เข้าถึงได้จาก:	 http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_
SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx

4.		 Thai	Vigibase		[Database	on	the	internet]	Nonthaburi:	Health	Product	
Vigilance	Center,	Food	and	Drug	Administration,	Thailand;	c2017-2019,	
rotavirus;	[cited	June.	7,	2020].	Available	from:	http://thaihpvc.fda.
moph.go.th/thaihpvc/index.jsf

5.		 Rotarix	[package	inserted].	Rinxensart:	GlaxoSmithKline	Biologicals;	2019.
6.	 Rotateq	 [package	 inserted].	 Whitehouse	 Station:	 Merck	 &	 CO.,											

INC.;	2013.
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ข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

1. All ranitidine products (Zantac): press release - FDA 

requests removal

	 US.FDA	ประกาศให้บรษิทัผูร้บัอนญุาตถอนทะเบยีนยา	ranitidine	

ออกจากตลาดทนัที	เนือ่งจากผลการตรวจสอบการปนเป้ือนของสาร	

N-nitrosodimethylamine	 (NDMA;	 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง)	 ใน

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 ranitidine	 มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป	

และเม่ือเก็บไว้ทีอุ่ณหภมูสิงูกว่าอณุหภมูห้ิอง	ซึง่อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภค	

ได้รบัสารปนเป้ือนสูงกว่าระดับทีย่อมรบัได้	ผลจากการประกาศครัง้นี	้

ท�าให้ยา	ranitidine			ไม่สามารถจ�าหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ทันที

 ข้อมูลในประเทศไทย: อย.กองยาได้ประสานบริษัทให้ผู ้รับ

อนุญาตระงับการผลิต	และจ�าหน่ายยา	 ranitidine	ทุกรูปแบบแล้ว	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	2	เม.ย.	2563)

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

mation/all-ranitidine-products-zantac-press-release-fda-requests-

removal]

2. LeMaitre Vascular Inc. recalls LeMaitre Over the wire 

embolectomy catheter due to balloon deflation and 

separation issue

	 US.FDA	แจ้งว่าบริษัท	LeMaitre	Vascular	Inc.	ก�าลังเรียกคืน

เคร่ืองมือแพทย์	 LeMaitre	 Over	 the	 wire	 embolectomy						

catheter	ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ส�าหรับใช้ในการผ่าตัดเอาลิ่มเลือด

ที่ติดอยู่ในเส้นเลือด	 (emboli)	 และลิ่มเลือดที่ก่อตัวในเส้นเลือด	

(tromboli)	เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดขนาดของบอลลูน

ทีต่ดิอยูบ่รเิวณสายสวนในระหว่างการใช้งาน	ถ้าไม่สามารถลดขนาด

ของบอลลูนได้	 อาจจะท�าให้ส่วนปลายของสายสวนหรือบอลลูนนั้น

แยกออกจากกนัและปิดกัน้	(อดุตนั)	หลอดเลอืดของผูป่้วย	ท�าให้ต้อง

 สรุปข่าวข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประจ�าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

มกีารผ่าตดัเพิม่เตมิ	เพือ่ทีจ่ะเอาส่วนปลายของสายสวนหรอืบอลลนู

ออกเกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดหรือเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์	

ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง	จนถึงข้ันเสยีชีวิตได้	ในขณะนี	้US.FDA	ได้รบั	

รายงานปัญหาจากเคร่ืองมือแพทย์ดังกล่าว	 26	 ฉบับ	 และมีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ	 1	 ราย	 แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต	 เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว						

ผลิตเมื่อวันที่	5	พ.ค.	2557	-	17	ก.ค.	2562	กระจายสินค้าเมื่อวันที่	

7	พ.ย.	2557	-	5	มี.ค.	2563	

 ข้อมูลในประเทศไทย:	พบการขึ้นทะเบียนและน�าเข้าผลิตภัณฑ์	

LeMaitre	 Over	 the	 wire	 embolectomy	 catheter	 ใน

ประเทศไทย	โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	พร้อมเซิร์ฟ	บริษัทได้ด�าเนินการ

เรียกคืนผลิตภัณฑ์จ�านวน	247	ชิ้น	ได้แก่	รุ่นการผลิตที่	OTW3001	

OTW3395	 	 OTW3400	 	 OTW3637	 OTW3665	 	 OTW3671		

OTW3701	 OTW3775	 OTW3924	 	 OTW3957	 	 OTW3958		

OTW4067		OTW4119	OTW4188		OTW4197	และ	OTW4220		

OTW4254	 รวมถึงมีการสื่อสารความเสี่ยงผ่านจดหมายข่าว	HPVC	

Safety	News	แล้ว	(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	เม.ย.	2563)

	 [Ref:	 https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-re-

calls/lemaitre-vascular-inc-recalls-lemaitre-over-wire-embolectomy-

catheter-due-balloon-deflation-and#:~:text=LeMaitre%20

Vascular%2C%20Inc.%20is%20recalling,failing%20to%20deflate%20

during%20use.&text=This%20could%20cause%20serious%20

health,vessel%2C%20thrombosis%2C%20or%20death.]
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3. ข่าวเก่ียวกับการเรียกคืน metformin extended-release 

tablets

ข่าวเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัย

	 US	FDA	แจ้งข่าวการเรยีกคืนผลติภัณฑ์	metformin	extended-
release	โดยสมัครใจ	โดยบริษัท	Actavis	Pharma,	Apotex	Corp,	
Lupin	Pharma,	Marksans	Pharma,	Amneal	Pharmaceuticals,						
Teva	Pharmaceuticals	เนื่องจากตรวจพบ	N-Nitrosodimethyl-
amine	(NDMA)	ในระดับที่เกินกว่าก�าหนด	ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง	

 ข้อมูลในประเทศไทย:	 ไม่พบการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปและ
วัตถดุบิของบรษิทัดังกล่าวในประเทศไทย	รวมถงึยาส�าเรจ็รปูทีม่กีาร
เรยีกคนืในประเทศสงิคโปร์	ได้แก่	บรษิทั	Glorious	Dexa	Singapore	
และ	Pharmazen	Medical	Pte.	ทัง้นี	้อย.	ได้เก็บตวัอย่างผลติภัณฑ์
ส�าเร็จรูปทกุผลติภณัฑ์ทีข่ึน้ทะเบยีนในประเทศไทยส่งกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์	ซึง่อยูร่ะหว่างการรอผลตรวจวเิคราะห์	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่14	

ก.ค.	2563) 

	 [Ref:	 1.	 https://financialpost.com/pmn/business-pmn/five-	
drugmakers-asked-to-recall-carcinogen-tainted-diabetes-drug-2
	 	 	 2.	https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/apotex-corp-issues-voluntary-nationwide-recall-met-
formin-hydrochloride-extended-	release-tablets		
	 	 	 3.	 https://www.hsa.gov.sg/announcements/news/hsa-
recalls-three-out-of-46-metformin-medicines	
	 	 	 4.	https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-initiates-	 voluntary-na-

tionwide-recall-metformin-hydrochloride-extended]  

1. Fimasartan and local reports of liver injury

		 HSA	แจ้งข่าวด้านความปลอดภยัของยา	fimasartan	กบัการเกดิ	
liver	injury	เนื่องจาก	HSA	ได้รับรายงานการ	เกิด	liver	injury	จาก
การใช้ยา	fimasartan	จ�านวน	4	ฉบบั	ซึง่เป็นรายงานประเภทร้ายแรง	
ทั้งหมด	 ภายหลังจากการประเมินรายงานดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญ		
พบว่า	อาการ	liver	 injury	อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา	fimasartan	
โดยอาการดงักล่าวเกดิขึน้หลงัจากได้รบัยา	51	–	151	วนั	และผลลพัธ์
ของอาการคอื	หายจากอาการทีเ่ป็นอยู	่(recovered	or	be	recovering)	
หลังจากหยุดยา	 ในขณะนี้	 HSA	 อยู่ระหว่างการติดตามเหตุการณ	์		
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 โดยแนะน�าให้บุคลากรทางการแพทย์สังเกต
อาการของ	 liver	 injury	 เช่น	 อ่อนล้า	 เหน่ือย	 คลื่นไส้	 อาเจียน									
ปวดท้อง	 ตัวเหลืองตาเหลือง	 ในผู้ที่ใช้ยาfimasartan	 อย่างใกล้ชิด	
หากพบอาการดังกล่าวให้	รายงานมาที่	HAS

 ข้อมลูในประเทศไทย: พบการขึน้ทะเบียนยา	famisartan	จ�านวน	
2	ทะเบียน	และจากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	ไม่พบรายงานเหตกุารณ์	
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว	(ข้อมูล	ณ	วันที่	7	พ.ค.	2563)	
ทั้งนี้	บริษัท	ซิลลิค	ฟาร์มา	ผู้น�าเข้ายา	fimasartan	ในประเทศไทย	
อยู่ระหว่างจัดท�าและส่งหนังสือถึงบุคลากรทางการแพทย์	 เพื่อแจ้ง
ข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าว

 [Ref:	 tps://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/fima-

sartan-and-local-reports-of-liver-injury]

2. Safety update on gentian violet antiseptic

	 HSA	แจ้งข่าวด้านความปลอดภัยของยา	gentian	violet	ภายหลงั	
จากการประเมนิประโยชน์และความเสีย่งจากการใช้ยาดังกล่าว	พบว่า	
แม้ว่าในปัจจบุนั	gentian	violet	จะไม่นยิมใช้ในการรกัษา	แต่ยงัพบ
การใช้	gentian	violet	ชนดิทาในระยะสัน้	เพือ่รักษาการตดิเชือ้บางอย่าง	
เช่น	การตดิเชือ้ทีผ่วิหนงั	ทีห่	ูและหลกัฐานทางวชิาการจากการทดลอง	
ในสตัว์พบการเกดิมะเรง็	เมือ่ใช้	gentian	violet	รูปแบบรับประทาน	
ในขนาดสงู	ดงันัน้	HSA	แนะน�าให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้	gentian	
violet	รูปแบบใช้ภายนอก	และใช้ในระยะสั้นเท่านั้น

 ข้อมลูในประเทศไทย:	พบทะเบยีนยา	gentian	violet		1	จ�านวน	
12	ทะเบยีน	แบ่งเป็นยาทีใ่ช้ในมนษุย์	8	ทะเบยีนและยาสตัว์	4	ทะเบยีน	
จากฐานข้อมลู	Thai	Vigibase	พบรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จาก	
การใช้ยาดังกล่าว	จ�านวน	5	ฉบับ	อาการท่ีพบ	ได้แก่	oral	ulceration,	
anaphylactic	reaction	และ	lips	swelling	(ข้อมลู	ณ	วนัที	่7	พ.ค.	2563)

	 [Ref:	 https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/

safety-update-on-gentian-violet-antiseptic]

3. WHO temporarily pauses hydroxychloroquine study 
due to safety concerns
	 ส�านกัข่าว	REUTERS	และ	CNN	รายงานข่าวเก่ียวกบัผูอ้�านวยการ	
องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 แจ้งระงับการทดลองใช้ยาไฮดรอกซี-	
คลอโรควิน	 ในคนไข้โควิด-19	 เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย			
หลังจากผลการศึกษา	THE	LANCET	พบว่า	ยาอาจเพิ่มความเสี่ยง
การเสียชีวิตในผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 ข้อมูลในประเทศไทย:	พบทะเบียนยา	hydroquinone	จ�านวน	
5	ทะเบยีน	และจากฐานข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์	Thai	Vigibase	
พบรายงานทัง้หมด	254	ฉบบั	โดยเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีพ่บมาก
ที่สุด	ได้แก่	maculo-papular	rash,	retinopathy	และ	Stevens-	
Johnson	Syndrome	ตามล�าดบั	อกีท้ังยงัไม่พบรายงานการเสยีชวีติ
จากยาดังกล่าว	(ข้อมูล	ณ	วันที่	26	พ.ค.	2563)
	 [Ref:		 1.	https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-

who-hydroxychloroq/who-halts-trial-of-hydroxychloroquine-in-co-

vid-19-patients-idUSKBN23O2T0	

	 	 	 2.	 https://edition.cnn.com/2020/05/25/health/hydroxy-

chloroquine-study-halt/index.html
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	 	 Cushing’s	 syndrome	 เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากมี	 glucocorticoid	 โดยเฉพาะฮอร์โมน	 cortisol	 ออกฤทธิ์มากผิดปกต	ิ																			
มกัเกดิจากมกีารสร้างฮอร์โมน	cortisol	ปรมิาณมากเกนิปกต	ิท�าให้มรีะดบัของฮอร์โมน	cortisol	ในกระแสเลอืดสงูผดิปกต	ิ(endogenous	
glucocorticoid)	 หรือร่างกายได้รับฮอร์โมน	 glucocorticoid	 มากเกินปกติ	 (exogenous	 glucocorticoid)	 อย่างต่อเนื่อง																													
โดยสาเหตุที่พบได้บ่อย	 ได้แก่	 การใช้ยา	 glucocorticoid	 ในการรักษาบางโรคท่ีมีการรับประทานยาปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน	ส่งผลให้ผู้ป่วยมีลักษณะหน้ากลม	(moon	face)	แก้มแดง	คอมีหนอกยื่น	(buffalo	hump)	น�้าหนักเพิ่ม	พุงยื่น	แขนขาเรียวลีบ	
ผิวบางและบางแห่งมีรอยแตก	เช่น	หน้าท้อง	สิวขึ้น	ขนขึ้นตามตัวและใบหน้ามาก	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	ล้า	กระดูกพรุน	สูญเสียมวลกระดูก	
ท�าให้กระดูกแตกหักง่าย	มีน�้าตาลในเลือดสูง	เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูง	ปวดศีรษะ	หงุดหงิดง่าย	วิตกกังวล	สับสน	ซึมเศร้า	ไม่มีสมาธิ	
ความจ�าความเข้าใจด้อยลง	อารมณ์แปรปรวน	ติดเชื้อต่าง	ๆ	ได้ง่าย	และอาจมีอาการป่วยที่รุนแรง(1)

	 	 Ritonavir	เป็นยา	boosted	Protease	Inhibitors	(boosted	PIs)	ใช้ในขนาดต�า่เพือ่รกัษาระดบัยาในเลอืดของยากลุม่	PIs	ตวัอ่ืน	ๆ	
จัดเป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของ	cytochrome	P450-3A4	(CYP3A4)	ในระดับ	potent	inhibitor	ส่วน	fluticasone	เป็น	potent	
glucocorticoid	 โดยจะถูกเมทาบอลิซึมอย่างรวดเร็วด้วย	 CYP3A4	 และมี	 systemic	 effect	 น้อยเมื่อใช้ในขนาดการรักษา	 การใช้ยา								
ritonavir	 ร่วมกับ	 inhaled	 fluticasone	 ซึ่งมีความรุนแรงในระดับ	major	 จะท�าให้ระดับยา	 fluticasone	 ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและ																
เกิด	systemic	complications	หรือ	Cushing’s	syndrome	ได้	ยาตัวอื่นในกลุ่ม	inhaled	glucocorticoids	เช่น	beclomethasone	
และ	budesonide	จะปลอดภัยกว่าเมื่อใช้ร่วมกับ	ritonavir	เนื่องจากความสามารถในการจับกับ	receptor	ได้น้อยกว่าและค่าครึ่งชีวิต							
สั้นกว่า	แต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง(2-4)

บทน�า

ธนาภรณ์ ชูเมียน
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จ.พังงา

	 ผูป่้วยชายพม่า	อาย	ุ38	ปี	ปฏเิสธการแพ้ยาและอาหาร	มารบัการ
รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน	 แผนกผู้ป่วยนอก	 ด้วยอาการเท้าบวม	
ประมาณ	2	วันก่อนมา

	 2	วัน	ก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยมีอาการบวมบริเวณใบหน้า	และเท้า	เหนื่อยหอบ	ไม่มีไข้	จึงมาโรงพยาบาล	แรกรับผู้ป่วยอ่อน	เพลียมาก
ต้องนั่งรถเข็น	น�้าหนักเพิ่มขึ้น	2.6	กิโลกรัม	1	สัปดาห์	หลังจากใช้ยา	 ใช้	 lopinavir	200	mg/ritonavir	50	mg	2	tab	q	12	hr	ร่วมกับ							
salmeterol	125	mg/fluticasone	25	mg	MDI	2	puff	bid

	 ผู้ป่วยมีโรคประจ�าตัวเป็นโรคติดเช้ือเอชไอวี	 ตั้งแต่กรกฎาคม							
พ.ศ.	2559	(ประมาณ	2	ปี)	
	 โรควัณโรคปอดเมื่อมิถุนายน	 พ.ศ.	 2559	 และโรคปอดอุดกั้น					
ถุงลมโป่งพอตั้งแต่มิถุนายน	พ.ศ.	2562

Cushing’s syndrome from fluticasone and drug-drug 
interaction between fluticasone and ritonavir

รายงานผู้ป่วย

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

รายการยา 27/11/60 20/6/61 3/8/61 31/8/62 26/9/61 3/10/61

tenofovir	 300	mg/emtricitabine	 200	mg/efavirenz	 600	mg										
1	tab	q	24	hr

/ / / / / /

tenofovir	300	mg	1	tab	q	24	hr - - - - / /
lamivudine	150	mg	1	tab	q	12	hr - - - - / /
lopinavir	200	mg/ritonavir	50	mg	2	tab	q	12	hr - - - - / /
salbutamol	200	mcg/puff	MDI	2	puff	prn - / / / / /
theophylline	200	mg	1	tab	bid	pc - / / / / /
salmeterol	125	mg/fluticasone	25	mg	MDI	1	puff		bid - - / - - -
salmeterol	125	mg/fluticasone	25	mg	MDI	2	puff		bid - - - / / /

ประวัติการใช้ยา
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	 ปฏิเสธการแพ้ยา

	 สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว	และปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์

	 facial	edema,	both	pedal	edema

	 Drug	 induced	 Cushing’s	 syndrome	 from	 interaction	
between	ritonavir	and	fluticasone

	 แพทย์สัง่หยดุการใช้ยา	salmeterol/fluticasone	MDI	เนือ่งจาก	
สงสัยการเกิด	drug	interaction	กับ	ritonavir	และติดตามอาการ	

	 ผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการ	 Cushing’s	 syndrome	 โดยสาเหตุ										
น่าจะเกิดจาก	 drug	 interaction	 ระหว่างยา	 fluticasone	 และ	
Ritonavir	 ท�าให้ระดับยา	 fluticasone	 สูงข้ึน	 จากการสืบค้น										
พบรายงานการเกดิ	Cushing’s	syndrome	จากการใช้ยา	fluticasone	
ร่วมกับ	 ritonavir	 หลังใช้ยาร่วมกัน	 3	 เดือน	 โดยพบอาการ								
น�า้ตาลในเลือดสงู	น�า้หนกัเพิม่ขึน้	 8	กโิลกรมั	หน้าบวม	ผลการตรวจ	
serum	 cortisol	 level	 25	 nmol/L	 (ค่าปกติ	 118–618)																					
adrenocorticotropic	 hormone	 level	 1.3	 pmol/L	 (ค่าปกติ	
1.8–10.1)(2)	 ทั้งนี้แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเช้ือ						
เอชไอวีของประเทศไทยปี	 พ.ศ.	 2560	 โดยส�านักโรคเอดส์	 วัณโรค	
และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์	กรมควบคุมโรค	ระบไุม่แนะน�าให้ใช้ยาสดูพ่น			

	 จากประวตัขิองผูป่้วยรายน้ีมสีาเหตุทีอ่าจจะท�าให้เกดิ	Cushing’s	
syndrome	 จากยา	 fluticasone	 เนื่องจากมี	 drug	 interaction	
ระหว่างยา	 fluticasone	 และ	 ritonavir	 ท�าให้ระดับยา	 flutica-		
sone	สูงขึ้น	โดยผู้ป่วยมีการใช้	salmeterol/fluticasone	MDI	มา
ประมาณ	2	เดอืน	หลงัจากนัน้พบว่าผูป่้วยมกีารด้ือยาต้านไวรสั	ท�าให้
ต้องปรับสตูรยาต้านไวรสัมาเป็นสตูรทีม่	ีritonavir	จากนัน้	1	สปัดาห์
ผูป่้วยเริม่มอีาการบวมบรเิวณใบหน้าและเท้า	อ่อนเพลยีมาก	ต้องนัง่
รถเข็น	น�้าหนักเพิ่มขึ้น	2.6	กิโลกรัม	1	สัปดาห์	มีการติดตามผล	หลัง
จากหยดุใช้ยา	salmeterol/fluticasone	MDI	พบว่าผูป่้วย	มอีาการ
ดีขึ้น	ได้ท�าการประเมิน	Naranjo’s	algorithm	ได้คะแนน	5

ประวัติการแพ้ยา

ประวัติครอบครัวและสังคม

การตรวจร่างกาย

การวินิจฉัย

การรักษาในครั้งนี้

ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

fluticasone	ร่วมกับ	ritonavir	ในสูตร	boosted	PIs	เนื่องจากพบ	
รายงานการเกิด	 Cushing’s	 syndrome	 และการท�างานของต่อม
หมวกไตท�างานไม่เพยีงพอ	(adrenal	insufficiency)	(3)	และเมือ่วันที	่17	
มกราคม	2556	องค์การอาหารและยา	(US.	FDA)	ของสหรฐัอเมรกิา			
ได้มีการแก้ไขฉลากเพิ่มเติมของ	 kaletra	 (lopinavir/ritonavir)													
ในส่วนของข้อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาระหว่างยา	 โดยให้ระบุข้อมูลยา		
จ�าพวกสเตยีรอยด์ทีใ่ช้ทาง	 systemic	และรวมถึงยาจ�าพวกสเตยีรอยด์	
ชนดิพ่นจมกูหรอืสดูทางปาก	เช่น	fluticasone	เนือ่งจากการใช้ร่วมกนั	
อาจท�าให้มรีะดบัยาจ�าพวกสเตยีรอยด์เพิม่ข้ึน	อาจเพิม่อาการไม่พงึประสงค์	
จากการใช้ยาจ�าพวกสเตยีรอยด์ได้มากขึน้	เช่น	Cushing’s	syndrome	
และการกดการท�างานของต่อมหมวกไตอกีด้วย(5)	แต่ยงัไม่มปีระกาศ
กระทรวงสาธารณสุขของยาต้านไวรัสกลุ่ม	 Protease	 Inhibitors			
และยาสเตียรอยด์	 ในหัวข้อเรื่อง	 ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว	้						
ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและข้อความของค�าเตือน	
	 ผู้รายงานได้ท�าการประเมินความสัมพันธ์การเกิด	 Cushing’s	
syndrome	จากยา	fluticasone	และ	drug	interaction	ระหว่างยา	
fluticasone	กบั	ritonavir	โดยใช้	Naranjo’s	algorithm	ได้คะแนน	
+5	 แปลผลการประเมินอยู่ในระดับ	 น่าจะใช่	 (probable)	 และได	้								
ส่งรายงานไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
รายงาน	HPVC	 เลขท่ี	 62025289	 และน�าเสนอข้อมูลสู่สหวิชาชีพ								
โดยผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ�าบัด	 เพื่อสร้างความ		
ตระหนักท้ังการเฝ้าระวัง	 และป้องกันอาการไม่พึงประสงค์	 รวมถึง		
การให้ความส�าคัญกับการทบทวนข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งหมด	
(medical	 conciliation)	 และคู ่ยาท่ีมีอันตรกิริยาต่อกัน	 ทั้งนี	้																
มกีารปรบัปรงุการเพิม่ข้อมลู	drug	interaction	โดยการแสดงเป็น	pop-up	
แจ้งเตือนเมื่อมีการสั่งใช้ยา

(1)		ดร.วิไลวรรณ	ศรีวิมล.	Adrenal	Disorders	and	Laboratory	Investigations	
(Cushing’s	Syndrome):	Endocrine	System	and	Metabolism;	[cited	2019	
Aug	1].	Avaiable	from:	https://meded.psu.ac.th/binla/class03/311_311/
Adrenal_Disorders/index2.html

(2)		Canalejo	E.,	María	S.	Cushing	syndrome	due	to	ritonavir–fluticasone	
interaction.	CMAJ.	2012	Oct	16;	184(15):	1714.

(3)		ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.	 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกัน											
การติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทยปี	 2560.	กรุงเทพฯ:	บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์	พับลิสชิ่ง	จ�ากัด;	2560.

(4)		micromedex.	Drug-Drug	Interaction	between	Fluticasone	propionate	amd	
Lopinavir/Ritonavir:	IBM	micromedex;	[cited	2019	Aug	1].	Available	
from:	https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
PFDefaultActionId/evidencexpert.ShowDrugInteractionsResults

(5)		หน่วยคลงัข้อมูลยามหดิล.	Label	update	ของ	Kaletra	(Lopinavir/Ritonavir)	
ข้อมลูทางปฏิกิริยาต่อกนัระหว่างยา:	ข่าวยาประจ�าสปัดาห์ที	่2	เดอืน	กุมภาพนัธ์	
ปี	2556	หน่วยคลังข้อมูลยา	ม.มหิดล;	[cited	2019	Nov	12].	Available	from:	
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/DIC/news_week_full.php?id=1092

เอกสารอ้างอิง
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บทน�า

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย

  การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา	หรือ	งานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา	(pharmacovigilance)	ตามนิยามขององค์การ
อนามัยโลก	(World	Health	Organization,	WHO)	หมายถึง	“ศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ	(detection)	การประเมิน	
(assessment)	 เพือ่เข้าใจ	 (understanding)	 และป้องกนั	 (prevention)	 เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์หรอืปัญหาท่ีเกีย่วข้องกับการใช้ยาน้ัน”(1)    
เป้าหมายที่ส�าคัญของการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา	 คือ	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือความเสียหายท่ีอาจจะ									
เกิดขึ้นซ�้าจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (ดังเช่นกรณีการทารกวิรูปจากใช้ยาทาลิโดไมด์ในสตรีมีครรภ์)	 และเป็นหลักประกันว่าสัญญาณ
อันตรายที่อาจจะส่งผลในวงกว้างจะถูกบ่งชี้อย่างรวดเร็วผ่านการติดตามดังกล่าว	 และได้ด�าเนินการที่เหมาะสมต่อไป(2)	 แม้ว่าใน				
กระบวนการคิดค้น	วิจัย	พัฒนายาจะมีการทดลองคลินิก	(clinical	trial)	และเก็บข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับหนึ่ง	แต่เนื่องด้วย
ข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา	 จ�านวนผู้ป่วย	 ลักษณะประชากร	 ภาวะทางสุขภาพ	 เป็นต้น	 ท�าให้เหตุการณ์ประสงค์ที่พบ	 รวมถึงความถี่ของ							
อุบัติการณ์นั้น	 จึงไม่สามารถยึดถือข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวแทนของข้อมูลท้ังหมดได้	 	 ดังนั้น	 การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาคือ					
หนึ่งในระบบที่ส�าคัญ	 ในการเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา	 โดยเฉพาะเมื่อยานั้นได้รับการอนุมัติทะเบียนและออกจ�าหน่ายสู่
ท้องตลาด	ท�าให้สามารถค้นพบอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย	(rare	ADRs)	และ/หรือ	อาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง	(serious	ADRs)		
ที่ไม่เคยปรากฏใน	clinical	trial	phase	ต่างๆ	กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความส�าคัญของการเฝ้าระวังฯ	จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาของประเทศไทยขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2526	และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(เดิมชื่อ	
“ศนูย์ติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา”)	โดยมอบหมายให้ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	รบัผดิชอบในการด�าเนนิการ	
และในปีถัดมาได้จัดท�าฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยขึ้น(2) 

	 	 บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย	โดยแสดงข้อมูลภาพรวมของประเทศไทย	จ�าแนกตามอายุ	ประเภทผู้ป่วย	ความรุนแรงของอาการ	
ผลของอาการ	 รายชื่อยาที่ได้รับรายงาน	 25	 อันดับแรก	 จ�านวนรายงานจ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก	 ตามระบบอวัยวะของร่างกาย											
และตามประเภทความรุนแรง	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบและเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการ								
เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา	การด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมให้มีการใช้ยาที่ปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย  

	 	 ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย	 (Thai	 health	 product	 vigilance	 database)						
หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ	 “Thai	 Vigibase”	 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานความปลอดภัยผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคล	 (individual	 case	
safety	report	;	ICSRs)	ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาด้านความเสีย่งหรอือนัตรายจากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ	โดยปัญหาทีเ่ฝ้าระวังภายใต้ขอบเขต
ระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	ครอบคลมุถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	(adverse	drug	reaction	;	ADR)	และ	
ปัญหาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์	 (other	 product	 related	problems)	 ที่เป็นความเสี่ยงหรือส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย		
เช่น	ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนทางยา	(medication	error)	การใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้	(off	label	use)	ใช้ยาไม่ได้ผล	(lack	of	
effect)	 ใช้เกินขนาดการรักษา	 (overdose)	 หรือ	 ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐาน/ปนเปื้อน/ปลอมปนสาร(2)	 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักของ																	
การเฝ้าระวัง	คือ	ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของอย.	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ยา	(รวมถึงยาจากสมุนไพรยาแผนโบราณ	ชีววัตถุผลิตภัณฑ์
จากเลือดและวัคซีน)	ยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์	อาหาร	เครื่องส�าอาง	เครื่องมือแพทย์	
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในด้านสาธารณสุข

พรกนก จันทร์ข�า
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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	 	 ข้อมลูส่วนใหญ่ได้รบัรายงานจากเครอืข่ายสหวชิาชพี	ทัง้จาก
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนกว่า	1,000	แห่ง	จาก	77	จังหวัด
ท่ัวประเทศ	 ครอบคลุมถึงร้านยา	 เป็นการรายงานข้อมูลโดยระบบ	
spontaneous	 reporting	 system	แบบความสมัครใจ	และยังรับ
รายงานจากผูป้ระกอบการด้านผลติภณัฑ์สขุภาพตามเงือ่นไขการขึน้
ทะเบยีนและกฎ	ระเบยีบ	หรือแนวทางทีก่�าหนด		เช่น	ตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์
การติดตามความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณะความเสี่ยง			
(risk-based	 approach	 safety	 monitoring	 program)(3)               
ซึง่ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการต้องติดตาม	ADRs/AEs	ทีพ่บตามเงือ่นไข
ทีก่�าหนดจากยาใหม่	(new	drug)	รวมถึงยาสามญัใหม่	(new	generic	
drug)	 ที่ยาต้นฉบับยังได้รับอนุมัติทะเบียนแบบมีเงื่อนไข	 และยา-					
ชีววัตถุใหม่	 (new	biological	product)	และแนวทางส�าหรับผู้รับ
อนุญาตในการรายงานความปลอดภยัของยาทีใ่ช้ในมนษุย์	ยาเสพตดิ
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ทางการแพทย์ภายหลัง
ออกสู่ตลาด(4)

	 	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ได้รับ
รายงานประมาณปีละ	 40,000	 –	 50,000	 ฉบับต่อปี	 ในปัจจุบัน						
Thai	 	 Vigibase	 มีจ�านวนรายงานสะสมในฐานข้อมูลรวมกว่า	
800,000	ฉบับ	(ข้อมูล	ณ		วันที่	8	พฤษภาคม	2563)		ซึ่งผู้รายงาน
สามารถส่งรายงานได้หลากหลายวิธี	 เช่น	 สามารถบันทึกข้อมูลใน	
แบบฟอร์ม	 HPVC	 Form	 1	 และส่งเป็นเอกสารผ่านทางไปรษณีย	์
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง	 HPVC	 ในกรณีที่พบปัญหา			
หรือรายงานผ่านระบบออนไลน์เรียกว่า	 “AE	 online	 system”	
รายงานแต่ละฉบับแสดงถึงข้อมูลของหนึ่งบุคคล	 แต่บุคคลเดียวกัน
อาจมหีลายรายงานทีต่่างกนัในฐานข้อมลู	และรายงาน	1	ฉบับ	อาจมยีา	
ที่สงสัยได้มากกว่า	 1	 รายการ	 นอกจากนี้	 แต่ละรายงานอาจเกิด
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ได้มากกว่า	1	เหตกุารณ์	ซึง่อาจมคีวามเกีย่วข้อง	
ได้มากกว่า	1	ระบบ

เกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล(5)

	 	 การคัดเลือกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐาน
ข้อมูล	Thai	Vigibase	ที่รายงานระหว่าง	วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	
ธันวาคม		2562	(สืบค้นข้อมูล	ณ		วันที่	8	พฤษภาคม	2563)	โดยมี
เกณฑ์	ดังนี้	
  เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria)	ได้แก่
	 	 1.	 รายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากผลติภณัฑ์ยา	(รวมถึง
ยาจากสมนุไพร	ยาแผนโบราณ	ชวีวตัถุผลติภณัฑ์จากเลอืดและวคัซีน)	
วัตถุเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	ทั้งที่มีทะเบียน
และไม่มทีะเบยีนในประเทศไทย	ทีม่ผีลติภณัฑ์ทีส่งสยั	(S)	อย่างน้อย	
หนึ่งรายการ	หรือ	ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน	(I)
	 	 2.	 รายงานที่มีผลการประเมินความสัมพันธ์	 (causality						
assessment)	เป็น	ระดับใช่แน่นอน	(certain)	ระดับน่าจะใช่	(probable)	

ระดบัอาจจะใช่	(possible)	ระดบัไม่น่าใช่	(unlikely)	หรอื	ไม่สามารถ
ระบุ	(unclassified)
	 	 3.	 รายงานท่ีมคีณุภาพรายงานระดบั	0	–	3	อ้างอิงจากเกณฑ์
การประเมนิคณุภาพรายงานเหตกุารณ์/อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา
	 	 4.	 ซ่ึงต้องมข้ีอมลูข้ันต�า่	(minimum	requirements)	4	หวัข้อ	
ได้แก่
	 	 	 4.1	 ข้อมลูทีบ่่งชีเ้ฉพาะรายงาน	(an	identifiable	report)	
เช่น	ชื่อแหล่งที่ส่งรายงาน	หรือ	ชื่อผู้ส่งรายงาน	เป็นต้น
	 	 	 4.2	 ข้อมูลบ่งชี้ผู้ป่วย	 (an	 identifiable	 patient)	 เช่น	
เพศ	อายุ	น�้าหนัก	ภาวะอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น
	 	 	 4.3	 ข้อมูลรายการยาท่ีสงสัยอย่างน้อย	 1	 รายการ										
(at	least	one	suspected	drug)
	 	 	 4.4	 ข้อมูลเหตุการณ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
อย่างน้อย		1	เหตุการณ์
  เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)	ได้แก่
	 	 1.	 รายงานทีมีสถานะรายงานเป็น	 “ยกเลิกรายงาน”	 หรือ	
“รายงานซ�้า”(duplicate	report)
	 	 2.	 คณุภาพรายงานระดบั	9	ซึง่มข้ีอมลูไม่ครบตามเกณฑ์ข้อมูล	
ขั้นต�่า
	 	 3.	 รายงานท่ีมผีลการประเมินความสมัพนัธ์	เป็นระดบัไม่เกีย่วข้อง	
(not	related)

ผลการวเิคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา	ปี	พ.ศ.	2562

	 	 ปี	พ.ศ.	2562	ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	มีรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ							
ทัว่ประเทศ	รวมทัง้สิน้	40,792	ฉบบั	โดยเป็นรายงานทีเ่ข้าเกณฑ์และ
น�ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้	 รวม	 38,774	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 95.1)			
แหล่งที่ส่งรายงานส่วนใหญ่มาจากสถานพยาบาลท่ีประมาณร้อยละ	
95	และที่เหลืออีกร้อยละ	5	มาจากผู้ประกอบการ	

	 	 จากข้อมูลรายงาน	38,774	ฉบับ	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
เพศหญิง	(ร้อยละ	62.3)	ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย	(ร้อยละ	50.1)	
อยู่ในช่วงอายุ	19-60	ปี	รองลงมาคือช่วงอายุ	60	ปีขึ้นไป	(ร้อยละ	
24.2)	 เมื่อพิจารณาความร้ายแรงของเหตุการณ์	 (seriousness)							
พบว่าเป็นรายงานประเภทร้ายแรง	(serious)	จ�านวน	7,903	ฉบบั	(ร้อย
ละ	20.4)	ในจ�านวนนี	้พบความร้ายแรงจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ท�าให้	 ผูป่้วยต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลหรอืท�าให้เพิม่ระยะ
เวลาในการรกัษานานข้ึนมากท่ีสดุ	จ�านวน		6,140	ฉบบั	(ร้อยละ	77.7)	
เมือ่พจิารณา	ประเภทรายงานองิตามผลลพัธ์ของอาการ	(outcome)	
พบว่า	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	(ร้อยละ	60.7)		หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอย
เดิม	อย่างไรก็ตาม	พบรายงาน	จ�านวน	250	ฉบบั	ร้อยละ	0.6	ของ
รายงานทัง้หมด	ทีม่ผีลลพัธ์ท�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติจากอาการไม่พึงประสงค์	
(ตามตารางท่ี	1	และ	2)



MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN10

ตารางท่ี	1	จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รบัในปี	พ.ศ.	2562	จ�าแนกตามช่วงอายุและเพศ

กลุ่มอายุ/เพศ
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ ผลรวมทั้งหมด

จ�านวน 
(ฉบับ)

(ร้อยละ) จ�านวน 
(ฉบับ)

(ร้อยละ) จ�านวน 
(ฉบับ)

(ร้อยละ) จ�านวน 
(ฉบับ)

(ร้อยละ)

เด็กแรกเกิด	(Neonate)	(แรกเกิด	-	1	เดือน) 222	 (1.5) 178	 (0.7) 13	 (5.5) 413	 (1.1)

เด็กทารก	(Infant)	(มากกว่า	1	เดือน	-	12	เดือน) 59	 (0.4) 72	 (0.3) 1	 (0.4) 132	 (0.3)

เด็ก	(Child)	(มากกว่า	12	เดือน	-	12	ปี) 1,139	 (7.9) 1,003	 (4.2) 14	 (5.9) 2,156	 (5.6)

วัยรุ่น	(Adolescent)	(มากกว่า	12	ปี	-	18	ปี) 454	 (7.9) 578	 (2.4) 2	 (0.8) 1,034	 (2.7)

ผู้ใหญ่	(Adult)	(มากกว่า	18	ปี	-	60	ปี) 6,883	 (47.8) 12,524	 (51.9) 33	 (14.0) 19,440	 (50.1)

วัยสูงอายุ	(Elderly)	(61	ปีขึ้นไป) 3,563	 (24.8) 5,815	 (24.1) 15	 (6.4) 9,393	 (24.2)

ไม่ระบุ	(Unspecified) 2,065	 (14.4) 3,983	 (16.5) 158	 (66.9) 6,206	 (16.0)

ผลรวมทั้งหมด 14,385 (100.0) 24,153 (100.0) 236 (100.0) 38,774 (100.0)

ตารางท่ี	2	จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ีได้รับในปี	พ.ศ.	2562	จ�าแนกตามลักษณะท่ัวไปของผูป่้วย

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย (n= 38,774) จ�านวนรายงาน (ฉบับ) (ร้อยละ)

เพศ

 ชาย 14,385 (37.1)

 หญิง 24,153 (62.3)

 ไม่ระบุเพศ 236 (0.6)

ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (seriousness of adverse event)

 ไม่ร้ายแรง (non-serious) 28,196 (72.7)

 ร้ายแรง (serious) 7,903 (20.3)

	 	 -	 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
	 	 	 (hospitalization	/prolonged	hospitalization)

6,140 (77.7)

	 	 -	 มีความส�าคัญทางคลินิก	(clinical	significance) 889 (11.3)

	 	 -	 เป็นอันตรายถึงชีวิต		(life-threatening) 367 (7.3)

	 	 -	 ส่งผลให้เสียชีวิต		(death)	 308 (3.9)

	 	 -	 ส่งผลให้เกิดความพิการ/ไร้สมรรถภาพ	(disability) 23 (0.3)

	 	 -	 เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่ก�าเนิดของทารก	(congenital) 3 (<0.1)

	 	 -	 	อื่นๆ	(others) 173 (2.2)

 ไม่ระบ ุ 2,675 (6.9)

ผลลัพธ์ของอาการ (outcome)

  หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม  (recovered without sequelae) 23,525 (60.7)

 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม (recovered with sequelae) 2,059 (5.3)

 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย (recovering) 3,582 (9.2)

 ยังมีอาการอยู่ (ongoing) 6,440 (16.6)

 เสียชีวิต (death)

		 	 -	 เนื่องจากอาการอันไม่พึงประสงค์		(related	to	AE) 250 (0.6)

	 	 -	 เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	(might	related	to	product) 53 (0.1)

	 	 -	 เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	(not	related	to	product) 52 (0.1)

 ไม่สามารถติดตามผลได้ (unknown) 2,813 (7.3)
นิยามศัพท์เพิ่มเติม	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(adverse	events)	ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization,	WHO)	หมายถึง	เหตุการณ์
หรอือาการทีเ่ป็นอนัตรายหรอืเกดิผลเชงิลบต่อร่างกาย	โดยเกดิข้ึนระหว่างการใช้ผลติภณัฑ์ยาในการบ�าบดัรกัษาโรค	ซึง่อาจมคีวามสมัพนัธ์หรือไม่มคีวามสมัพนัธ์เชิง

สาเหตุ	(causality	assessment)	กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยานั้น	(6)

ชื่อกลุมผลิตภัณฑหลัก

0 2,500 7,500 17,5005,000 10,000 20,00012,500 15,000
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	 	 รายงานทัง้หมดเมือ่จ�าแนกตามกลุม่ผลติภัณฑ์หลกั	พบว่า	กลุม่ผลติภณัฑ์หลกัท่ีพบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์มากท่ีสดุ	คอื	กลุม่ยา	general	
anti-infective	for	systemic	use	จ�านวน	18,186	รายการ	(ร้อยละ	37.0)	รองลงมาคือกลุ่มยา	musculo-skeletal	system	จ�านวน	8,179	
รายการ	(ร้อยละ	16.7)	และอันดับที่สามคือกลุ่มยา	cardiovascular	system	มีจ�านวน	5,550	รายการ	(ร้อยละ	11.3)	ส�าหรับกลุ่มยาอื่นๆ	
พบการจ�านวนรายงานค่อนข้างน้อยดังแสดงในรปูท่ี	1	และเมือ่พจิารณาตามรายการยาทีส่งสยั	(suspected	drug)	พบว่ามจี�านวนท้ังส้ิน	49,117	
รายการ	(รายงาน	1	ฉบับ	มียาที่สงสัยได้มากกว่า	1	รายการ)	โดยรายการยาที่ได้รับการระบุว่าเป็นยาที่สงสัยมากที่สุด	คือ	ยา	ceftriaxone								
รองลงมาคือ	ibuprofen	และ	enalapril	ตามล�าดับ	(รูปที่	2)

ชื่อกลุมผลิตภัณฑหลัก

0 2,500 7,500 17,5005,000 10,000 20,00012,500 15,000

รูปที่ 1 จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับในปี พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

รูปที่ 2 รายการยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุด 25 ล�าดับแรก ของในปี พ.ศ. 2562
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	 	 เม่ือจ�าแนกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามระบบอวัยวะของ
ร่างกาย	พบว่า	มีทั้งสิ้น	55,400	รายการ	(เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	1	
เหตุการณ์	มีความเกี่ยวข้องได้มากกว่า	1	ระบบ)		ระบบอวัยวะของ
ร่างกายที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุด	คือ	ระบบ	skin	and	
appendages	disorder	(ร้อยละ	48.2)		รองลงมาคือ	ระบบ	body	
as	a	whole	general	disorder	(ร้อยละ	13.6)	ระบบ	metabolic	
and	 nutritional	 disorder	 (ร้อยละ	 5.7)	 และ	 cardiovascular	
disorder	(ร้อยละ	5.1)	รายละเอียดดังรูปที่	3

รูปที่ 3 จ�านวนรายการอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรายงาน
ในปี พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามระบบอวัยวะของร่างกาย

	 	 ปี	พ.ศ.	2562	ฐานข้อมูล	Thai	Vigibase	มีรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสะสมที่เข้าเกณฑ์และน�ามาวิเคราะห์
ประเมนิผลได้	จ�านวน	38,774	ฉบบั	รายงานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	
95	 ได้รับการรายงานจากสถานพยาบาล	 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ�านวนประชากรกลางปี	 พ.ศ.	 2562	 ของประเทศไทยท่ีมีจ�านวน	
65,406,320	คน(7)	พบว่า	สดัส่วนการรายงานมค่ีาเท่ากบั	591.5	ฉบบั
ต่อประชากรล้านคนต่อปี	 	 ข้อมูลรายงานส่วนใหญ่เป็นรายงาน
ประเภทไม่ร้ายแรง	โดยมรีายงานร้ายแรง	1	ใน	5	ของรายงานท้ังหมด	
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกือบครึ่งหนึ่งเป็นความผิดปกติของระบบ
ผิวหนัง	นอกจากนี้	กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่มีรายงานว่าเป็นยาที่สงสัย
มากที่สุด	 คือ	 กลุ่มยาฆ่าเชื้อ	 โดยเฉพาะยา	 ceftriaxone	มีจ�านวน
รายงานมากที่สุด		
	 	 เมือ่เปรียบเทยีบกบัข้อมลูรายงานปี	พ.ศ.	2561	พบว่า	ปี	พ.ศ.	
2562	มีสัดส่วนการรายงานที่ต�่ากว่า	กล่าวคือ	ปีดังกล่าวมีรายงานที่
เข้าเกณฑ์และน�ามาวิเคราะห์ประเมินผลได้	จ�านวน	44,756	ฉบับ(8) 
คดิเป็น	เท่ากบั	684.3	ฉบบัต่อประชากรล้านคนต่อปี	(ประชากรกลาง
ปี	พ.ศ.	2561	จ�านวน	65,406,320	คน)(7)	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนของ
รายงานประเภทร้ายแรงต่อรายงานทั้งหมดของปี	 พ.ศ.	 2562	 มีค่า	
สูงกว่าของปี	 พ.ศ.	 2561	 อยู่ที่ประมาณร้อยละ	 2.5	 เมื่อพิจารณา	
ข้อมูลในด้านระบบอวยัวะของร่างกายทีพ่บความผดิปกต	ิกลุม่ผลติภณัฑ์	
หลกัมรีายงานว่าเป็นยาทีส่งสยัมากทีส่ดุ	และแหล่งทีส่่งรายงานพบว่า	
มีข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีค่าใกล้เคียงกันทั้งสองปี

	 	 แม้ว่าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
รับรายงานจ�านวนมากถึงหลายหมื่นฉบับต่อปี	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	
WHO	pharmacovigilance	indicators	ขององค์การอนามัยโลก(9)	

แต่พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2562	มแีนวโน้มการรายงานทีล่ดลง	เมือ่เทยีบกบั	
ช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา(10)	และพบรายงานจ�านวนหนึ่ง	(ประมาณ
ร้อยละ	 0.3	 –	 5	 ต่อปี)	 ท่ีขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จ�าเป็นจน				
ไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้	 ดังนั้นความร่วมมือในการรายงาน					
จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง	
นอกจากจ�านวนรายงานท่ีเพิ่มข้ึนแล้ว	 คุณภาพของรายงานก็เป็น					
สิ่งที่จ�าเป็นเช่นกัน	 เพื่อให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สขุภาพเกดิความเทีย่งตรง	มปีระสทิธภิาพ	และข้อมลูทีม่นี�า้หนกัเพยีงพอ	
ในการน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและประกอบการก�าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยาในระดับประเทศ	 เช่น	
จดหมายแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเฝ้าระวังอาการ										
ไม่พึงประสงค์	(HPVC	safety	news)	การเพิ่มข้อความค�าเตือนและ									
ข้อควรระวังบนฉลากและเอกสารก�ากับยาเกี่ยวข้องกับความ											
ไม่ปลอดภัยจากการใช้ยา	 การแก้ไขทะเบียนต�ารับยา	 ไปจนถึงการ
เพิกถอนทะเบียนต�ารับยาต่อไป
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central & peripheral nervous syst. Disorders,

urinary system disorders,
1,752 , 3%

autonomic nervous system disorders,
1,801 , 3%

gastro-intestinal system disorders,
2,312 , 4%

respiratory system disorders,
2,396 , 4%

cardiovascular disorders, general,
2,833 , 5%

metabolic and nutritional disorders,
3,164 , 6%

body as a whole - general disorders,
7,517 , 14%

skin and appendages disorders,
26,681 , 48%

various,
4,751 , 9%

liver and biliary system disorders,
714 , 1%

1,479, 3%


