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พบผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดอาการภายใน 1 วันหลังได้ รับ
ยา มีเพียง 1 ราย ทีเกิดอาการในวันที 3 หลังได้ รับยา
สําหรั บแพทย์ อาจจะต้ องติดตามผู้ป่วยทีใช้ ยานี F
เป็ นพิเศษหากผู้ป่วยมีโรคเหล่านี Fอยู่เดิม ischemic หรื อ
hemorrhagic stroke หรื อ cervicocephalic arterial
dissection
เอกสารอ้ างอิง

USFDA เตือนอาการไม่พึงประสงค์ทีพบน้ อย
แต่มีอาการรุ นแรงจากยา alemtuzumab คื อ stroke
และการฉี กขาดของผนังหลอดเลือด artery ที บริ เวณ
ศีรษะและคอในผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS) ทีใช้
ยา alemtuzumab ได้ ไม่นาน ทังนี
F Fอาการไม่พึงประสงค์
ทีเกิดขึ Fนนันรุ
F นแรงถึงแก่ชีวิตหรื อมีความพิการอย่างถาวร
ได้ จากเหตุ ก ารณ์ นี ทF ํ า ให้ ต้ อ งมี ก ารเพิ มคํ า เตื อ นใน
เอกสารกํากับยา
โดยอาการแสดงของ stroke และการฉี กขาด
ของผนังหลอดเลือด artery ทีบริ เวณศีรษะและคอ ได้ แก่
อาการชา อ่ อ นแรงของใบหน้ า แขนขาอย่ างฉั บ พลัน
โดยเฉพาะกรณีทีเกิดเพียงข้ างใดข้ างหนึง มีอาการสับสน
พูดไม่ชดั หรื อเกิดปั ญหาในการทําความเข้ าใจในคําพูด
อย่างฉับพลัน มีปัญหาในการมองเห็น การเดิน การทรงตัว ปวดศีรษะหรื อคออย่างรุ นแรง ซึงหากมีอาการเหล่านี F
เกิดขึ Fน ผู้ป่วยต้ องรี บไปพบแพทย์โดยด่วน จากรายงานที
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อ้ างถึงศธ 0517.072/E ภก2466/2561 สืบเนือง
จากมติทีประชุมคณะกรรมการทีมนําทางคลินิกภาควิชา
ตจวิทยาขอความอนุเคราะห์ ให้ ฝ่ายเภสัชกรรมทํ าการ
ผลิตยา 0.3% amphotericin B in 30% DMSO cream
เพื อใช้ เป็ นยาทาเฉพาะที สํ าหรั บรั กษาโรคเชื อF ราที เล็บ
ขณะนี ฝF ่ ายเภสัชกรรมได้ ผลิตยาดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
ยานีมF ีลกั ษณะเป็ นเนื Fอครี มสีเหลือง มีอายุ 2 เดือนหลัง
ผลิต และต้ องเก็บยาในตู้เย็น (2 – 8 องศาเซลเซียส)

Pletaal® SR cap เป็ นยาในกลุ่ม antiplatelets
ภายในแคปซูลมีแกรนูลของยา cilostazol 100 mg ที
เคลือบด้ วย methacrylic copolymer ทําให้ ระดับยาใน
เลื อ ดค่ อ ยๆ เพิ มขึ นF และสามารถคงอยู่ ใ นปริ ม าณที
เหมาะสมได้ ตลอดทังวั
F น
บริ ษัท ไทยโอซูก้า จํากัด ผู้จดั จําหน่ายยานี F ได้
แนะนําขันตอนการบริ
F
หารยาทาง NG tube (ขนาดตังแต่
F
16 french ขึ Fนไป) ดังนี F
1. เปิ ดฝาแคปซูลออก โรยแกรนูล ในภาชนะทีสะอาดทีมี
นํ Fาอยู่ 20 mL ห้ ามบดแกรนูล
2. ดูดนํ Fาทีผสมแกรนูลเข้ าไปในกระบอกฉีดยา
3. เขย่ากระบอกฉีดยาเบาๆ เพือให้ ยากระจายตัว และให้
ฉีดยาผ่าน NG tube ทันที ไม่ควรเก็บยาทีผสมแล้ วไว้ ใช้
ทีหลัง
4. ดูดนําF เข้ าไปในกระบอกฉี ดยาอีกประมาณ 10 mL
เขย่าเบาๆ เพือล้ างยาทีค้ างอยู่ในกระบอก แล้ วฉี ดผ่าน
NG tube
5. ปฏิ บัติตามขันF ตอนการบริ หารยาทาง NG tube
ขันตอนที
F
4 ซํ FาอีกครังF เพือล้ างยาทีค้ างอยู่ในกระบอก
ฉีดยา และผู้ป่วยได้ รับยาครบถ้ วน

®

®

อ้ างถึง ศธ 0517.072/Eภก2468/2561 เนืองด้ วย
มีการแจ้ งเลิกผลิต รายการยา FBC® จาก จากบริ ษัท
ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จํากัด งานจัดซื Fอและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ ายเภสัชกรรม จึงได้ จดั หารายการยาทดแทน
และผ่านการพิ จ ารณาจากคณะทํ างานยาวิต ามิน และ
อาหารเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการนี F จึงแจ้ งเลิกจําหน่าย FBC®
และแจ้ งจํ า หน่ า ยรายการยาทดแทนชื อ FERFOLIC–
STAR® จาก บริ ษัท ห้ างขายยาตราเจ็ดดาว จํากัด โดย
ส่วนประกอบวิตามินและเกลือแร่ เหมือนกัน ดังนี F
ส่วนประกอบ
สารสําคัญ
Ferrous fumarate
(elemental iron)
Thiamine mononitrate
Riboflavin
Cyanocobalamin
Niacin
Ascorbic acid
Folic acid
Calcium Phosphate,
Tribasic

มิลลิกรัม ต่อยา 1 เม็ด
FBC® (ยกเลิก)

FERFOLIC-STAR®

200
66
2
2
0.005
10
20
0.1

200
66
2
2
0.005
10
20
0.1

100

100

การใช้ ยาที ออกฤทธิ• ยั บ ยั งF การหลั งกรดใน
กระเพาะอาหารกลุ่ม Proton pump inhibitors (PPIs)
ได้ แก่ omeprazole, pantoprazole, lansoprazole,
rabeprazole, esomeprazole และ dexlansoprazole
เป็ นระยะเวลานาน มี ผ ลเพิ มความเสี ยงต่ อ การเกิ ด
อาการไม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ โดยอาการอย่างหนึงทีพบได้
และมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ขนาดและระยะเวลาที ใช้ คื อ
ภาวะโลหิ ตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรื อวิตามินบี 12
ซึงอาจเกิดจากกลไกทียากลุ่ม PPIs ทําให้ เกิดภาวะกรด
ในกระเพาะอาหารน้ อย(hypochlorhydria) และ pH ใน
กระเพาะอาหารสูงขึนF จึงส่งผลให้ การดูดซึมธาตุเหล็ก
และ วิตามินบี 12 จากทางเดินอาหารลดลง
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