เอกสารอ้ างอิง: จดหมายข่าว HPVC Safety News. ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 53/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

Fingolimod (Gilenya®) รู ปแบบยาที่มีใน
รพ.ศิริราช คือ capsule 0.5 mg มีข้อบ่งใช้ สําหรับการ
รักษาผู้ป่วยที่มีการกลับเป็ นซํ ้าของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis, MS) เพื่อลดความถี่ของ
การกลับเป็ นซํ ้า และชะลอการเกิดทุพพลภาพ
เมื่ อ วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2561
สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย (อย.)แจ้ ง
ข้ อมูลการเกิดซํ ้าของอาการของโรค MS ที่อาจมีความ
รุ นแรงมากกว่าเดิม (แต่พบได้ น้อย) ภายหลังหยุดใช้ ยา
fingolimod และมีโอกาสทําให้ พิการอย่างถาวรได้ จึง
แนะนําให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ปฏิบตั ดิ งั นี ้
- แจ้ งข้ อมูลความเสี่ยงหลังหยุดใช้ ยา fingolimod
ให้ ผ้ ปู ่ วยทราบก่อนเริ่ มใช้ ยา
- แจ้ งให้ ผ้ ปู ่ วยสังเกตอาการที่อาจเกี่ยวข้ องกับการ
เกิด MS หลังหยุดใช้ ยา เช่น อาการอ่อนแรง มีปัญหา
ในการควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของแขนและขา
ความคิดและการมองเห็นผิดปกติ และปรึกษาแพทย์
ทันทีเมื่อมีอาการดังกล่าว
- หากผู้ป่วยมีอาการของ MS ที่มีความรุ นแรง
มากกว่าเดิม แนะนํ าให้ ทดสอบเพื่ อ ดูรอยโรค เช่ น
การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance
Imaging (MRI) และให้ การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

การใช้ ยาต้ านไวรัสตับอักเสบซี (Direct-acting
antivirals; DAAs) ในผู้ป่วยตับอักเสบซีเรื อ้ รั งที่มี
โรคเบาหวานร่ ว มด้ ว ย อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเกิ ด
ภาวะนํา้ ตาลในเลือดตํ่า (hypoglycemia) ได้ ทั้งนีม้ ี
ข้ อมูลในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซี
เมื่อรับประทานยากลุ่ม DAAs และเกิดการลดจํานวน
ไวรั สตับ อัก เสบซี ลงอย่า งรวดเร็ ว จะมี ผ ลต่อ glucose
metabolism ที่ดีขึ ้นและส่งผลให้ เกิดภาวะนํา้ ตาลใน
เลือดตํ่าได้ หากยังคงรับประทานยารักษาโรคเบาหวาน
ในขนาดเดิม โดยจะเกิดขึ ้นภายในเวลา 3 เดือนแรกหลัง
เริ่ มให้ ยา DAAs และพบว่ามีผ้ ปู ่ วย 30% ที่ต้องมีการ
ปรั บ ขนาดยารั ก ษาเบาหวาน ดั ง นั้น จึ ง มี คํ า แนะนํ า
สํ า หรั บ การเริ่ ม การรั ก ษาด้ ว ย DAAs
ในผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน ภายใน 3 เดือนแรกให้ มีการตรวจติดตาม
ระดับนํ ้าตาลในเลือดและอาการแสดงของภาวะนํ ้าตาล
ในเลือดตํ่าอย่างใกล้ ชิด และอาจต้ องปรับขนาดยารักษา
โรคเบาหวาน

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย ได้ แ จ้ งข้ อ มู ล การเกิ ด อาการไม่ พึ ง ประสงค์จากการใช้ ยา diclofenac inj ซึ่งบริ หารยาโดย
การฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ (IM) ทําให้ เกิดการบาดเจ็บของ
เส้ นประสาทไซอาติก (sciatic nerve) เช่น อาการชา
(numbness) มีการบาดเจ็บของเส้ นประสาทส่วนปลาย
(peripheral nerve injury) และ ปวดบริ เวณที่ฉีด
(injection site pain) โดยเทคนิคการฉีดยาเข้ ากล้ ามเป็ น
หนึง่ ในปั จจัยของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้ องกับเส้ นประสาท
ไซอาติก การบริ หารยาที่ ถูกต้ องช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าวได้
การบริ หารยาที่แนะนํา
Diclofenac inj ที่มีในโรงพยาบาลศิริราช อยู่ในรู ป
สารละลายปราศจากเชื ้อ ความแรง 75 mg/3 mL กรณี
ฉีด IM แนะนําให้ ฉีดลึกๆ เข้ ากล้ ามเนื ้อบริ เวณสะโพก
ส่วนนอกด้ านบน ดังรูป
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®
ยาฉี ด Victoza® (liraglutide) เป็ นยารั ก ษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
รู ปแบบยา: ปากกาฉีดยาชนิดพร้ อมใช้ ซึ่งมีความแรง
6 mg/mL (ยาฉีด 1 ด้ าม มียา liraglutide 18 mg/3 mL)
การบริ หารยา: ฉีดเข้ าใต้ ผิวหนังบริ เวณหน้ าท้ อง ต้ นขา
หรื อต้ นแขน วันละ 1 ครั้ง ไม่ขึ ้นกับมื ้ออาหาร (ควรเป็ น
เวลาเดียวกันทุกวัน)โดยขนาดยาเริ่ มต้ น คือ 0.6 mg
หลังจากนันอย่
้ างน้ อย 1 สัปดาห์ อาจจะมีการปรับเพิ่ม
เป็ น 1.2 mg และในบางรายอาจจะเพิ่มจนถึงขนาด
สูงสุดที่ 1.8 mg ได้ (ยังไม่มีคําแนะนําที่สงู กว่านี ้)
การตัง้ ขนาดยา: ให้ หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาตามที่
แพทย์สงั่ (0.6, 1.2 และ 1.8 mg) โดยขีดบอกขนาดจะชี ้
ตรงตัวเลขพอดี การหมุนวงแหวนเพื่อตัง้ ขนาดยาจะมี
เสี ย งกริ๊ ก (click) ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะไม่ ใ ช้ เสี ย งนี ใ้ นการ
กําหนดขนาดยา อย่างไรก็ตาม มีผ้ ปู ่ วยบางรายที่แพทย์
ตังใจให้
้
ปรับขนาดยาเพิ่มครั้งละ 0.3 mg ซึง่ ที่ปากกา
ไม่มีตวั เลขแสดง จึงจําเป็ นต้ องใช้ เสียง click ในการปรับ
ขนาด โดยคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิต (Novo Nordisk)
ให้ ข้อมูลว่า “10 clicks เท่ ากับ 0.6 mg” ดังนัน้ หาก
ต้ องการปรั บขนาดยาเพิ่ม 0.3 mg ต้ องหมุนไป 5
clicks

เมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2561
สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(USFDA) แจ้ งเตือนยากลุ่ม fluoroquinolones เพิ่ม
อุบัติการณ์ ที่พ บน้ อยแต่รุนแรงต่อการเกิ ดภาวะหลอด
เลือดเอออร์ ตาโป่ งพอง (aortic aneurysm) และฉี ก
(aortic dissections) USFDA ได้ ให้ คําแนะนําสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ดังนี ้
 หลี ก เลี่ ย งการให้ ยากลุ่ ม fluoroquinolones
ในผู้ป่วยที่มีภาวะ aortic aneurysm หรื อผู้ที่เสี่ยงต่อการ
เกิ ด ภาวะ aortic
aneurysm เช่ น ผู้ป่ วยที่ มี ภ าวะ
peripheral atherosclerotic vascular diseases ความ
ดัน โลหิ ต สูง ผู้ที่ เ ป็ นโรคทางพัน ธุ ก รรมบางชนิ ด (เช่ น
Marfan syndrome และ Ehlers-Danlos syndrome)
และผู้สงู อายุ
 หากจํ า เป็ นต้ อ งให้ ย ากลุ่ม fluoroquinolones
ควรแนะนํ า ให้ ผ้ ูป่ วยหยุด ยากลุ่ม นี ท้ ัน ที หากมี อ าการ
ผิดปกติที่เข้ ากันได้ กับภาวะ aortic aneurysm หรื อ
aortic dissections
เอกสารอ้ างอิง: USFDA. FDA warns about increased risk of ruptures or
tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain
patients Accessed on Dec 20, 2018. Available from: www.fda.gov

สอบถามข้ อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 – 7007
สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964
สอบถามเรื่ องแพ้ ยา และประวัตกิ ารแพ้ ยา โทร 9 - 9555

มีอะไรในฉบับนี ้
 การหยุดยา fingolimod อาจทําให้
อาการของโรค Multiple Sclerosis
(MS) รุ นแรงมากกว่ าเดิม
 การใช้ ยาต้ านไวรัสตับอักเสบซีกับ
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะนํา้ ตาลใน
เลือดตํ่า
 เทคนิคการฉีด diclofenac injection
แบบ IM
 การตัง้ ขนาดยาฉีด Victoza®
 ความเสี่ยงต่ อเอออร์ ตาโป่ งพองและ
ฉีก จากยากลุ่ม fluoroquinolones
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