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การตกลงของอาเซียนว่าด้วย

ยาแผนปัจจุบัน

 ปี พ.ศ. 2540 ผูน้�ำอำเซยีนได้ก�ำหนดวสิยัทศัน์ 

อาเซียน 2020 (ASEAN vision 2020) โดยม ี

เป้ำหมำยคือสร้ำงอำเซียนให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่

มั่นคง มั่งคั่ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง       

มีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน รวมทั้ง

เงินทนุอย่ำงเสร ีทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 2541 ACCSQ ได้มี

มติตั้งคณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบัน (product 

working group on pharmaceuticals: PWG-P 

ซึง่ต่อมำในปี พ.ศ. 2544 ได้เปลีย่นชือ่เป็น pharma-

ceutical product working group: PPWG) เพื่อ

ด�ำเนนิกำรปรบักฎระเบยีบและกำรอนญุำตเกีย่วกบั

ยำแผนปัจจุบัน โดยให้ประเทศมำเลเซียเป็น

ประธำน และในปี พ.ศ. 2542 ได้แต่งตัง้ประเทศไทย

ท�ำหน้ำทีป่ระธำนร่วม ทั้งนี้ คณะท�ำงำนด้ำนยำแผน

ปัจจุบันได้ด�ำเนินกำรนับแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมำ 

ส�ำหรบัในส่วนของประเทศไทยน้ัน กองควบคุมยำ 

(ส�ำนักยำในปัจจบุนั) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำได้รบัมอบหมำยให้ท�ำหน้ำทีป่ระธำนร่วม และ

เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเป็นผู้แทนประเทศไทยใน

คณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบันด้วย 

 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 8 (ปี  

พ.ศ. 2545) ณ ประเทศกัมพูชำ ผู้น�ำอำเซียน          

ได้เห็นชอบ ให้ก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนให้

แน่ชัดเพื่อน�ำไปสู ่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
* อดตีผูท้รงคณุวฒุด้ิำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์ด้ำนสำธำรณสขุ.
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

บทน�ำ

 อำเซียนหรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (association of southeast 

asian nations: ASEAN) ก่อต้ังขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2510 

โดยมีวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในปฏิญญำอำเซียน

หรอืปฏญิญำกรงุเทพฯ คือเร่งรดัควำมเจรญิก้ำวหน้ำ

ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภำค   

ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน 

 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน (ASEAN 

summit) ครัง้ที ่4 ปี พ.ศ. 2535 ณ ประเทศสงิคโปร์   

ผู้น�ำอำเซียน (ขณะนั้นมีสมำชิกเพียง 6 ประเทศ) 

ได้มีมติเห็นชอบกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน 

(ASEAN free trade area: AFTA) เพื่อส่งเสริม

กำรขยำยตัวทำงกำรค้ำโดยกำรเร่งลดภำษีสินค้ำ

และยกเลิกมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีภำยในอำเซียน 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอำเซียนจึงได้แต่งตั้งคณะ

กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน 

(ASEAN consultative committee on standards 

and quality: ACCSQ) ให้ท�ำหน้ำที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดเขตกำร

ค้ำเสรีตำมข้อตกลง
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ทะเบียนต�ำรับยำส�ำหรับมนุษย์ (ACTD for the 

registration of pharmaceuticals for human use) 

ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่ล�ำดบักำรจดัชดุเอกสำร แบบค�ำขอ 

กำรข้ึนทะเบยีนต�ำรบัยำ หนังสอืรบัรองผลติภณัฑ์ยำ 

(certificate of a pharmaceutical product) 

ฉลำกและเอกสำรก�ำกับยำ ACTD on quality, 

ACTD on non-clinical data (safety) และ 

ACTD on clinical data

  (2) ข้อก�ำหนดด้ำนคุณภำพมำตรฐำน 

ของยำได้แก่ ACTR on quality, ACTR on  

non-clinical data (safety), ACTR on clinical 

data และ guidelines จ�ำนวน 4 เรื่อง คือ 

ASEAN guideline on analytical validation, 

ASEAN guideline on bioavailability/bioequi   

valence studies, ASEAN guideline on process 

validation และ ASEAN guideline on stability 

study

  ทั้งน้ีประเทศสมำชิกอำเซียนได้มีมติให้

ปฏบิตัติำมข้อตกลง (1) และ (2) ภำยในปี พ.ศ. 2551 

เป็นต้นไป

  (3) ควำมตกลงกำรยอมรับร่วมเรื่องกำร

ตรวจสอบผู้ผลิตยำตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำร

ผลิตยำ [ASEAN sectoral mutual recognition 

arrangement (MRA) on good manufacturing 

practice (GMP) inspection of manufacturers 

for medicinal products] ซึง่ประเทศสมำชกิได้ลงนำม

ที่ประเทศไทยเมื่อ 10 เมษำยน 2552

  (4) ระบบกำรเตอืนภยัหลงัยำออกสูต่ลำด 

(ASEAN post marketing alert system : PMAS)

โดยประเทศสมำชิกร่วมรำยงำนตำมแบบที่ก�ำหนด

เมือ่พบปัญหำเก่ียวกับยำในประเทศของตน ระบบน้ี 

อำเซยีน (ASEAN economic community: AEC) 

ภำยในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมำได้เร่งรัดเป้ำหมำยให้

บรรลุในป ีพ.ศ. 2558

 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของคณะท�ำงำน

ด้ำนยำแผนปัจจุบันคือ ส่งเสริมและสนับสนุนกำร

ขึ้นทะเบียนต�ำรับยำแผนปัจจุบัน กำรค้ำและควำม

ร่วมมอืกนัในภมูภิำค  รวมทัง้ก�ำจดัอปุสรรคทำงกำรค้ำ 

ด้ำนเทคนิค (technical barrier to trade: TBT) 

ระหว่ำงประเทศสมำชกิให้เป็นไปตำมแผนและระยะ

เวลำที่ก�ำหนดไว้ โดยมีวิธีกำรด�ำเนินงำนคือ

  (1) ประชุมใหญ่สำมัญ (ปีละ 2 ครั้ง 

ระยะหลังปีละ 1 ครั้ง) แต่ก่อนวันประชุมดังกล่ำว

จะมกีำรประชุมชดุย่อยต่ำงๆเพือ่น�ำข้อสรปุเสนอต่อ

คณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบัน 

  (2) ประเทศสมำชิก 10 ประเทศต่ำง

หมุนเวียนเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม ซึ่งมีกำร

ประชมุมำแล้ว 19 ครัง้ โดยประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ

ครั้งที่ 2, 8 และ 19 (2-6 กรกฎำคม พ.ศ. 2555)

  (3) คณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบันได้

มอบหมำยประเทศสมำชิกให้เป็นผู้ด�ำเนินกำรหลัก 

(lead country) ในแต่ละเรื่อง โดยประเทศไทยรับ

ด�ำเนินกำรในเรื่อง ASEAN common technical 

dossier (ACTD) overall organization, ACTD 

on clinical/efficacy, ASEAN common technical 

requirements (ACTR) on clinical/efficacy และ 

guideline on analytical validation 

ข้อตกลงด้ำนยำแผนปัจจุบัน

 ประเทศสมำชิกอำเซียนได้บรรลุข้อตกลงที่

ส�ำคัญดังนี้

    (1) ข้อก�ำหนดด้ำนชุดเอกสำรกำรขึ้น
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ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง ยำแผนโบรำณ

และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร กำรรำยงำนตั้งแต่      

ปี พ.ศ. 2549-2554 มีผลิตภัณฑ์จ�ำนวนกว่ำ 1300 

รำยกำร ในจ�ำนวนนี้เป็นยำแผนปัจจุบันประมำณ 

150 รำยกำร

  (5) กำรรบั efficacy guidelines บำงฉบบั 

ของ international conference on harmonization 

of technical requirements for registration of 

pharmaceuticals for human use (ICH) มำใช้

ปฏบิตั ิเช่น E 3-structure and content of clinical 

study reports, E 8-general considerations for 

clinical trials 

  (6) กำรศึกษำชีวประสิทธิผล/ชีวสมมูล   

ประเทศสมำชกิได้เหน็ชอบเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ยำทีใ่ช้

ศกึษำเปรยีบเทียบ (comparator product) รปูแบบ

รำยงำนกำรศกึษำชวีสมมลู  กำรปฎบิตักิำรวจิยัทำง

คลินิกที่ดีตำม ICH  E6- good clinical practice 

และกำรตรวจวเิครำะห์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์วธิกีำร  

ทีด่ใีนห้องปฏบิตักิำร (good laboratory practice)

  อย่ำงไรกต็ำมบำงข้อตกลงข้ำงต้นยงัต้อง

มีกำรพิจำรณำในรำยละเอียดของกำรปฏิบัติต่อไป 

โดยในกำรประชุมครั้งที่ 19 ได้มีกำรพิจำรณำเรื่อง

เหล่ำนี้ได้แก่

   (1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำม 

MRA GMP รวมท้ังโครงกำรฝึกอบรมผู้ตรวจ GMP 

   (2) กรอบกำรด�ำเนนิงำนของคณะท�ำงำน

วิชำกำรด้ำนยำชวีวตัถ ุ(technical working group 

on biologics) และแผนกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำร

ตรวจสอบกำรผลติยำชวีวตัถตุำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรที่

ดีในกำรผลิตยำ 

   (3) คู่มือกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรตรวจ

สอบกำรศึกษำชีวประสิทธิผล/ชีวสมมูล (ASEAN 

inspection criteria for bioavailability/bio-

equivalence studies (SOP)) โดยยังมีเรื่องที่จะ

ต้องด�ำเนนิกำรต่อไปคอื ร่ำงควำมตกลงกำรยอมรบั

ร่วมเรือ่งรำยงำนกำรศกึษำชวีประสทิธิผล/ชวีสมมลู 

(draft framework for the ASEAN MRA on 

BA/BE study report)

   (4) รับรอง ASEAN guideline on 

process validation (version 3)

  (5) รับรอง draft variation guideline 

(ร่ำงแนวทำงกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงรำยกำรทะเบยีน

ต�ำรับยำ) ทั้งน้ีมีมติตกลงที่จะน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

ภำยใน 31 กรกฎำคม 2556 และให้ยืดหยุ่นได้ขึ้น

อยู่กับกระบวนกำรภำยในของแต่ละประเทศ   

  (6) รับในหลักกำรเกี่ยวกับกำรน�ำ ICH 

efficacy guidelines มำใช้เป็นเอกสำรอ้ำงองิ เช่น 

E2C(R1)-clinical safety data management: 

periodic safety update reports for marketed 

drugs, E14-the clinical evaluation of QT/ QTc 

interval prolongation and proarrhythmic  

potential for non-antiarrhythmic drugs

กำรด�ำเนินงำนของประเทศไทยตำมข้อตกลง  

  (1) ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

เรือ่งกำรก�ำหนดรำยละเอยีดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และ

วิธีกำรในกำรผลิตยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยยำ พ.ศ. 2554 โดยยกเลิกประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขเรื่องกำรก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2546
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  (2) ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขึน้ทะเบยีนต�ำรบัยำ พ.ศ. 2555 โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที ่18 

(พ.ศ. 2525)  

สรุป

 กำรตกลงของประเทศสมำชกิอำเซยีนว่ำด้วยยำแผนปัจจบุนัยงัมสีบืเนือ่งต่อไปทัง้เรือ่งใหม่และเรือ่ง

เดิมที่ต้องมีกำรทบทวน เพื่อให้เป็นสำกลหรือเหมำะสมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังต้องมีกำรติดตำมก�ำกับกำรน�ำ

ข้อตกลงไปปฏิบัติของแต่ละประเทศซึ่งเป็นอีกภำรกิจหนึ่งของคณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบัน
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เรือ่ง ระบชุือ่และประเภทยำเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่9) 

แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ลงวนัที ่24 กมุภำพนัธ์ 2555 ระบใุห้ออรพิำวนีเป็น

ยำเสพติดให้โทษในประเภท 2 เนื่องจำกสำมำรถ

เปลีย่นเป็นทบีำอนี และทบีำอนี เปลีย่นเป็นมอร์ฟีน

และอนุพันธุ์ของมอร์ฟีนอื่นๆ ได้ และประเทศไทย

ได้ระบุให้ทีบำอีน มอร์ฟีน โอเปี่ยม เป็นยำเสพติด

ให้โทษในประเภท 2 อยู่แล้ว

การควบคุมในต่างประเทศ

 ตำมอนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ 

ค.ศ.1961 (พ.ศ. 2504) สำรในตำรำงที่ 1 มีกำร

ควบคุมที่เข้มงวด ประเทศภำคีจะจัดท�ำรำยงำน

ปรมิำณกำรผลติ กำรใช้ กำรน�ำเข้ำและกำรส่งออก

ให้คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพตดิระหว่ำงประเทศ 

(international narcotics control board: INCB) 

ทรำบข้อมูลเป็นรำยไตรมำสและรำยปี รวมทั้งต้อง

แจ้งปริมำณควำมต้องกำรใช้แต่ละปีให้ INCB  

ทรำบด้วย นอกจำกน้ี กำรน�ำเข้ำ-ส่งออกแต่ละครัง้

ประเทศคูค้่ำจะต้องจดัให้มใีบอนญุำตน�ำเข้ำ-ส่งออก 

 เมือ่วันที ่3 เมษำยน 2555 ได้มกีำรประกำศ

ในรำชกจิจำนเุบกษำ ในเล่ม 129 ตอนพเิศษ 62 ง 

มีผลให้ประเทศไทยมีกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ

ชนิดใหม่เพิม่ขึน้อกี 3 ตวั ได้แก่ ออรพิำวนี (oripavine), 

เบนซลิพเิพอรำซนี (benzylpiperazine: BZP) และ 

ไทรฟลอูอโรเมทลิฟีนลิพเิพอรำซนี (trifluoromethyl- 

phenylpiperazine: TFMPP) ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่

วันที่ 4 เมษำยน 2555 

 

1. ออริพาวีน 

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด

แห่งสหประชำชำติ เมือ่วนัท่ี 14 มนีำคม พ.ศ. 2550 

ให้ควบคุมสำรออริพำวีนเป็นยำเสพติดให้โทษ     

ในตำรำงที่ 1 ของอนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยยำเสพติด

ให้โทษ ค.ศ. 1961 (single convention on narcotic 

drugs 1961) เนื่องจำกออริพำวีนสำมำรถเปลี่ยน

เป็นทบีำอีน (thebaine) ซึง่เป็นสำรทีถ่กูควบคมุอยู่

ในตำรำงที่ 1 ของอนุสัญญำฯ ได้ง่ำย สำรตัวอื่นที่

อยู่ตำรำงที่ 1 เช่น มอร์ฟีน (morphine) โอเปี่ยม 

(opium) เพทิดีน (pethidine) 

 ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกภำคีของ

อนุสัญญำฯ จึงต้องก�ำหนดให้มีกำรควบคุมสำร 

ออริพำวีนในประเทศด้วยเช่นกัน แม้ว่ำจะไม่เคย    
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 ออรพิำวนีเป็น alkaloid กลุ่ม phenanthrene 

ซึ่งสกัดได้จำกฝิ่นตำมธรรมชำติ และเป็น major 

metabolite ของทบีำอนิ ซึง่เป็นสำรตัง้ต้นส�ำคญัใน

กำรสังเครำะห์ยำในกลุ่ม opioid เช่น มอร์ฟีน  

โคเดอีน (codeine) 

 จำกโครงสร้ำงทำงเคมขีองออรพิำวนี มอร์ฟีน 

และทบีำอีนดงัแสดงในรปูที ่1 พบว่ำมคีวำมคล้ำยกัน 

มำกโดยเฉพำะออริพำวีนและทีบำอีนมีโครงสร้ำง

ทำงเคมีต่ำงกันเพียง 1-2 ต�ำแหน่งเท่ำนั้น กำร

เปลี่ยนออริพำวีนเป็นทีบำอีนจึงสำมำรถท�ำได้ง่ำย

เพียงผ่ำนกระบวนกำร methylation เท่ำนั้น 

 ออรพิำวนีมฤีทธิร์ะงบัอำกำรปวด (analgesic) 

ได้ดีใกล้เคียงกับมอร์ฟีน และมีศักยภำพในกำรติด

ยำน้อยกว่ำมอร์ฟีนเล็กน้อย(1) แต่มีข้อเสียที่รุนแรง

มำกเนื่องจำกมีดัชนีกำรรักษำที่แคบ (narrow 

therapeutic index) คอื ปรมิำณทีใ่ห้ผลในกำรรกัษำ

ใกล้เคยีงกับปรมิำณทีท่�ำให้เกิดพษิ ท�ำให้เป็นอันตรำย

ต่อร่ำงกำยได้ง่ำยกว่ำยำทัว่ไป  และอำกำรพษิทีเ่กดิ

ข้ึนมีควำมรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้เหมือนทีบำอิน 

ท�ำให้เกิดภำวะชกัและเสยีชวีติในเวลำต่อมำ(1) จึงไม่

น�ำออริพำวีนมำใช้เป็นยำแก้ปวด อย่ำงไรก็ตำม  

ออริพำวีนก็มีประโยชน์สำมำรถใช้เป็นสำรตั้งต้นใน

กำรสงัเครำะห์ยำกลุม่ opioid อืน่ๆ เช่น oxymophone 

และ hydromorphone ได้

Morphine Oripavine Thebaine

HO HO

NCH
3

NCH
3

NCH
3

H
3
C

H
3
C

H
3
C

HO

O O O

O

OO

(import/export authorization) และปริมำณที่   

น�ำเข้ำ-ส่งออกจะอยู ่ภำยใต้กำรประมำณควำม

ต้องกำรที่แต่ละประเทศได้แจ้งไป เมื่อกำรน�ำเข้ำ-     

ส่งออก เรียบร้อยแล้ว ต้องสลักหลังใบอนุญำตฯ  

แจ้งปรมิำณที่น�ำเข้ำ-ส่งออกจริงให้แก่ประเทศคู่ค้ำ

ทรำบด้วย  

 ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ออรพิำวนีถกูควบคมุ

อยูใ่น schedule II ของ controlled substances 

act เมือ่วนัที ่24 กนัยำยน ค.ศ 2007 (พ.ศ. 2550) 

ตวัอย่ำงสำรใน schedule II เช่น โคเดอนี มอร์ฟีน 

ทีบำอีน โอเปี่ยม

การควบคุมในประเทศไทย  

 ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522  ห้ำมผู้ใดผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก จ�ำหน่ำยหรือ

มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 2  

นอกจำกจะได้รบัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ ทัง้นี ้ผูท้ีใ่ช้จะต้องเป็นแพทย์ ทนัตแพทย์ 

เภสชักรหรอืสตัวแพทย์ซึง่ต้องมใีบอนญุำตจ�ำหน่ำย

หรือมีไว้ในครอบครองด้วยเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม 

ปัจจบัุน ไม่มกีำรน�ำสำรออรพิำวนีมำใช้เพือ่ประโยชน์ 

ทำงกำรแพทย์ในประเทศแต่อย่ำงใด

ข้อมูลทางเภสัชวิทยา

 สูตรทำงเคมี : C
18
H

19
NO

3

 IUPAC name : 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-

       alpha-epoxy-6-methoxy-

       17-methylmorphinan-3-ol 

 ชื่ออื่นๆ : 3-O-demethyl-thebaine

 น�้ำหนักโมเลกุล : 297.35

 CAS number : 467-04-9

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้ำงทำงเคมีระหว่ำง มอร์ฟีน 

ออริพำวีนและทีบำอีน
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2. เบนซิลพิเพอราซีน และไทรฟลูออโร
 เมทิลฟีนิลพิเพอราซีน                  

 ด้วยปรำกฏเป็นข่ำวว่ำ มีกำรน�ำสำรเสพติด

ชนิดใหม่ทีเ่รียกกนัว่ำ ยำเมด็ปำร์ตี ้(party pill) เข้ำ

มำใช้เป็น club drug ในประเทศไทย ซึ่งกรม

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้รับตัวอย่ำงของกลำงเป็น

แคปซูลและแบบเม็ดเมื่อเดือนกรกฎำคม 2552-

พฤษภำคม 2553 จ�ำนวน 5 คด ีรวม 8,000 แคปซลู 

(ลกัษณะคล้ำยอำหำรเสรมิ) และ 12 เมด็ (ลักษณะ

เม็ดคล้ำย methylenedioxymethamphetamine : 

MDMA) น�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศโดยนกัท่องเทีย่ว

และน�ำมำเสพในสถำนบนัเทงิในจงัหวดัชลบรุ ีนนทบรุี 

และกรุงเทพมหำนคร จำกกำรตรวจวิเครำะห์ พบ

ส่วนผสมของสำร BZP และ TFMPP จ�ำนวน 4 คดี 

อกี 1 คดี พบเฉพำะ TFMPP จงึเป็นกำรส่งสญัญำณ 

เตือนว่ำ สำรเสพติดทั้งสองชนิดได้เริ่มเข้ำมำแพร่

ระบำดในประเทศไทยแล้ว

 เนือ่งจำก BZP มฤีทธิก์ระตุน้ระบบประสำท

ส่วนกลำงคล้ำยยำอีและยำบ้ำ ท�ำให้เคลิ้มฝัน มีผล

ต่อระบบหลอดเลือดและหวัใจ ส่วน TEMPP มฤีทธิ์

ท�ำให้ประสำทหลอนคล้ำยยำอ ี ผู้เสพมกัใช้สำรสอง

ชนดิร่วมกนัเพือ่เสรมิฤทธิ ์ปัจจบุนัไม่มกีำรใช้ประโยชน์ 

ในทำงกำรแพทย์ และเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด

ในประเทศไทย คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้

โทษในกำรประชุมครั้งท่ี 322-9/2554 เมื่อวันที่   

16 ธนัวำคม 2554 จึงมมีตเิหน็ชอบให้ออกประกำศ

กระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง ระบชุือ่และประเภทยำ

เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 10) แห่งพระรำชบัญญัติยำ

เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 

2555 ควบคุมให้ BZP และ TFMPP เป็นยำเสพ

ติดให้โทษในประเภท 1 

การควบคุมในต่างประเทศ

 ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติ BZP และ 

TEMPP ยังไม่ได้ถูกจัดเป็นสำรควบคุมแต่อย่ำงใด 

แต่ปัจจุบัน มีหลำยประเทศที่ควบคุมแล้ว เช่น

 ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ควบคมุให้ BZP เป็น 

schedule I ภำยใต้ controlled substances act 

ส่วน  TFMPP เคยควบคุมเป็น schedule I แต่

ได้ยกเลิกไปเมื่อเดือนมีนำคม 2547

 ประเทศอ่ืนๆ ที่ควบคุมทั้ง BZP และ 

TFMPP ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น 

เดนมำร์ค สวเีดน กรซี อสิรำเอล สหรำชอำณำจกัร

การควบคุมในประเทศไทย  

 เมือ่สำรทัง้สองถูกจดัเป็นยำเสพตดิให้โทษใน

ประเภท 1 แล้ว ตำมพระรำชบญัญตัยิำเสพตดิให้โทษ 

พ.ศ. 2522 ห้ำมผลติ น�ำเข้ำ ส่งออก จ�ำหน่ำย มไีว้ 

ในครอบครอง และห้ำมเสพด้วย หำกฝ่ำฝืน มีบท

ลงโทษรุนแรงมำกเช่นเดียวกับเฮโรอีน ยำบ้ำ ซึ่ง

เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท 1 เช่นเดียวกัน

ข้อมูลทางเภสัชวิทยา

 2.1  เบนซิลพิเพอราซีน

 สูตรทำงเคมี : C
11
H

16
N

2
  

 IUPAC name : 1-benzylpiperazine 

 street names : BZP, A2, Legal E, Legal X

 น�้ำหนักโมเลกุล : 176.258

 CAS number : 2759-28-6

N

HN
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 BZP เป็นสำรสงัเครำะห์ทำงเคมใีนกลุ่มพเิพอรำ

ซนี (piperazine-based drugs)  สงัเครำะห์ได้เป็น

คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1944 เพือ่พฒันำเป็นยำฆ่ำพยำธิ 

(antiparasitic agent) ในฟำร์มปศุสัตว์ ต่อมำ พบ

ฤทธิ์ต้ำนอำกำรซึมเศร้ำ (antidepressant) ด้วย 

แต่ไม่ได้น�ำมำใช้ในทำงกำรแพทย์ เนือ่งจำกมผีลข้ำง

เคยีงจำกฤทธิก์ระตุน้ระบบประสำทคล้ำยแอมเฟตำ
มีนและมีควำมเสี่ยงต่อกำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิดได้(2)   
 

  BZP มีฤทธิ์กระตุ้นประสำทคล้ำยสำร

กลุ่มแอมเฟตำมีน และ 3,4-methylenedioxy 

methamphetamine (MDMA) คือ มีผลต่อระบบ

ไหลเวยีนเลอืดและหวัใจ ท�ำให้เคลบิเคลิม้ (euphoria) 

หัวใจและชีพจรเต้นเร็ว ควำมดันเลือดสูง ใจสั่น 

สับสน นอนไม่หลับ กลไกในกำรออกฤทธิ์ คือ จับ

กบั serotonin และ dopamine receptors (คล้ำย 

MDMA) และมีผลต่อกำรดูดกลับของ serotonin 

จึงเพิ่มควำมเข้มข้นของ serotonin ใน extracel-

lular fluids (คล้ำยแอมเฟตำมีน) และยังมีผลต่อ

กำรดูดกลับของ noradrenaline และ dopamine 

แต่น้อยกว่ำ serotonin เมื่อเปรียบเทียบกับ dex-  

amphetamine แล้ว BZP มีฤทธิ์อ่อนกว่ำ 10 เท่ำ 

มีกำรน�ำไปใช้ในกำรที่ผิดเป็น party pill หรือ club 

drug เพื่อผ่อนคลำยอำรมณ์ ท�ำให้เคลิบเคลิ้ม มี

ควำมสุข (recreational use) นิยมใช้ BZP ร่วม

กับ TFMPP เพื่อเสริมฤทธิ์กัน กำรศึกษำในหนูพบ

ว่ำกำรใช้ในขนำดสงูหรอืใช้ร่วมกบัยำเสพตดิชนดิอืน่

หรือแอลกอฮอล์ จะท�ำให้เกิดอำกำรชัก และอำจมี

อันตรำยถึงชีวิตได้ 

  2.2 ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนิลพิเพอราซีน 

 สูตรทำงเคมี : C
11
H

13
F
3
N

2

 

 IUPAC name : 1-(3-(trifluoromethyl)

       phenyl) piperazine 

 ชื่ออื่นๆ : TFMPP

 น�้ำหนักโมเลกุล : 230.23

 CAS number : 15532-75-9

 TFMPP เป็นสำรสังเครำะห์ในกลุ่มพิเพอรำ

ซีนเช่นเดียวกับ BZP กำรใช้ในขนำดสูง 100 mg 

จะมฤีทธ์ิคล้ำย MDMA คอืท�ำให้เกิดอำกำรประสำท 

หลอน กลไกในกำรออกฤทธิ์ คือ จับกับ serotonin 

ในสมอง และกระตุ้นกำรหลั่ง serotonin แต่ไม่มี

ผลต่อกำรดดูกลบัของ noradrenaline และ dopa-

mine โดยขนำดยำทีใ่ช้ร่วมกบั BZP เพือ่ให้เกดิฤทธิ์

คล้ำยกำรเสพ MDMA อยู่ระหว่ำง 30-100 mg มี

กำรน�ำไปใช้ในกำรที่ผิดเป็น party pill หรือ club 

drug ร่วมกับ BZP ไม่นิยมใช้สำรน้ีเดีย่วๆ เน่ืองจำก 

กำรใช้ในขนำดสูง จะท�ำให้เกิดประสำทหลอนแล้ว 

ยังท�ำให้เกิดอำกำรข้ำงเคียงอื่นอีก เช่น ปวดศีรษะ 

ไมเกรน ปวดกล้ำมเนื้อ คลื่นไส้ อำเจียน

F
3
C

NH
N

เอกสำรอ้ำงอิง
1. Yeh SY. Analgesic activity and toxicity of oripavine and phi-dihydrothebaine in the mouse and rat. 

Arch Int Pharmacodyn Ther. 1981 Dec;254(2):223-40.

2. Kenyon S, Button J, et al, editors. Legal highs. Analysis of tablets and capsules containg           

piperazines: Analytical Unit, St, Georges, University of London; 2007.
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 สุภาพร หอมดี*

ยาโอมิพราโซลท�าให้เกิดผื่นผิวหนังรุนแรงชนิดเท็น
Omeprazole induced

toxic epidermal necrolysis (TEN)

* โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติณฺธโร อุทิศ
 ส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

บทน�ำ

 อำกำรผืน่แพ้ยำรนุแรงชนดิ TEN(1) เป็นอำกำร 

ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำท่ีรนุแรง ได้มกีำรอธิบำย

ครัง้แรกโดย Alan Lyell ในปี ค.ศ. 1959 โดยอำกำร 

ที่พบคือ มีแผลบริเวณเยื่อบุเมือก (ที่พบมำกที่สุด 

คือเยื่อบุปำก ริมฝีปำก ตำมมำด้วยเยื่อบุตำ เยื่อบุ

ทวำรหนกั และเยือ่บอุวยัวะเพศ) มกีำรหลดุลอกของ 

เยือ่บุ (erythema necrolysis) ร่วมกบัมตีุม่พองน�ำ้

ขนำดใหญ่และแตกออกจนเหน็ชัน้หนงัแท้สแีดง หำก 

ท�ำกำรทดสอบ Nikolsky’s sign จะให้ผลบวก รอย

โรคเกิดมำกกว่ำร้อยละ 30 ของพื้นที่ผิวร่ำงกำย   

มสีำเหตจุำกยำประมำณร้อยละ 80-95 โดยจะต้อง

ได้รับยำที่เป็นสำเหตุ 2-6 สัปดำห์ก่อนเกิดอำกำร  

ยำทีเ่ร่ิมให้น้อยกว่ำ 7 วนัและมำกกว่ำ 2 เดอืนก่อน

เกิดอำกำร TEN มักจะไม่ใช่สำเหตุ(2) นอกจำกเป็น 

กำรรับยำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งอัตรำกำรตำยของ TEN 

ค่อนข้ำงสูงอยู่ที่ร้อยละ 1-50

 ยำที่เป็นสำเหตุของ TEN ที่พบบ่อยที่สุดคือ 

ยำต้ำนจลุชพี ส่วนยำโอมพิรำโซลกม็รีำยงำนกำรเกดิ 

TEN ได้เช่นกัน จำกกำรศึกษำ post marketing 

study(3) โดย eHealthMe ทีร่วบรวมข้อมลูจำกกำร

รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ของผู ้ป่วยที่ใช้ยำ     

โอมพิรำโซลไปยังส�ำนกังำนอำหำรและยำสหรฐัอเมรกิำ 

จนถงึวนัที ่17 กมุภำพนัธ์ 2555 พบว่ำมรีำยงำนผูป่้วย 

เกิดอำกำรไม่พงึประสงค์จำกยำโอมพิรำโซล ทัง้สิน้ 

53,839 รำยงำน และในจ�ำนวนน้ันมผู้ีป่วยทีเ่กิด TEN 

ทัง้หมด 669 รำย คดิเป็นร้อยละ 1.24 ของรำยงำน

อำกำรไม่พึงประสงค์ ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1997-2010 

พบว่ำมีอุบัติกำรณ์ของกำรเกิด TEN เพิ่มสูงข้ึน  

โดยมักจะเกิดในช่วง 1 เดือนแรกของกำรใช้ยำคิด

เป็นร้อยละ 76.71 ของผูป่้วยทัง้หมดทีเ่กดิ TEN จำก

ยำโอมพิรำโซล ผูป่้วยส่วนใหญ่ทีเ่กดิมกัจะเป็นเพศหญงิ 

มำกกว่ำเพศชำย คดิเป็นร้อยละ 61.82  และ 38.18 

ตำมล�ำดับ และในกำรเกิด TEN จะสัมพันธ์กับช่วง

อำยุ พบว่ำในผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี มีโอกำส

เกิด TEN คิดเป็นร้อยละ 55.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด 

จำกข้อมูลสรุปได้ว่ำยำโอมิพรำโซลมีโอกำสกระตุ้น

ให้เกิด TEN และเน่ืองจำกเป็นยำที่มีผู้ใช้จ�ำนวน

มำก ร่วมกบัเป็นยำทีต้่องใช้เป็นเวลำนำน (มำกกว่ำ 

1 เดือน) จึงท�ำให้พบอุบัติกำรณ์ TEN ได้สูง

รายงานผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยหญิงไทย อำยุ 73 ปี 

อาการส�าคัญ (chief complaint) 

 มีอำกำรหำยใจหอบเหนื่อย
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120-130 ครั้งต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 28 ครั้งต่อ

นำที อุณหภูมิร่ำงกำย 39.3 �C ซึมลง แผลที่  

double lumen แดง แพทย์วนิจิฉยัตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด จงึย้ำยผูป่้วยเข้ำรบักำรรกัษำในหอผูป่้วยหนกั 

ปรับยำโดยหยุดใช้ยำเซพไตรอำโซน เฟอร์รัส และ

โฟลกิ แล้วให้ยำโซดำมนิท์ รบัประทำนครัง้ละ 2 เมด็ 

วันละ 3 ครั้ง ยำแคลเซียม 1 กรัม รับประทำน

ครัง้ละ 1 เมด็วนัละ 3 ครัง้ ยำแวนโคมยัซนิ 1 กรมั 

หลังกำรล้ำงไตทุกครั้ง ยำมีโรพีแนม 500 มิลลิกรัม

ทุก 48 ชั่วโมง (ให้ยำมื้อเย็นหลังกำรล้ำงไต)       

ยำโอมิพรำโซล 40 มิลลิกรัมฉีดเข้ำหลอดเลือดด�ำ   

วันละ 1 ครั้งและผู้ป่วยมีควำมดันโลหิตลดต�่ำลงจึง

ให้ยำนอร์อีพิเนฟฟริน

 วนัที ่5 หลงันอนโรงพยำบำล ผูป่้วยมตีุม่น�ำ้

และลอกในเวลำต่อมำ

ประวัติเจ็บป่วยในอดีต  

 ป่วยเป็นโรคไตวำยระยะสุดท้ำยต้องท�ำกำร 

ล้ำงไต สปัดำห์ละ 3 วนั ภำวะเลอืดจำง และตดิเชือ้ 

ในกระแสเลือดขณะเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล

ประวัติการใช้ยา  
- ยำโซดำมนิท์ รบัประทำนครัง้ละ 2 เมด็วนัละ 

3 ครั้ง (ได้รับยำต่อเนื่องมำนำนแล้ว)

- แคลเซียม 1 กรัม รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด

วันละ 3 ครั้ง(ได้รับยำต่อเนื่องมำนำนแล้ว)

- ยำแวนโคมยัซนิ 1 กรมั หลงักำรล้ำงไตทกุครัง้ 

(เริ่มยำเมื่อเข้ำโรงพยำบำลแล้ว 1 วัน)

- ยำมีโรพีแนม 500 มิลลิกรัมทุก 48 ชั่วโมง 

(ให้ยำมือ้เยน็หลงักำรล้ำงไต) (เริม่ยำ เมือ่เข้ำ

โรงพยำบำลแล้ว 1 วัน) 

ประวัติเจ็บป่วยในปัจจุบัน  

 กลำงเดอืนตลุำคม 2554 (วนัที ่0) 4 ชัว่โมง

ก่อนมำโรงพยำบำลผู้ป่วยมอีำกำรหำยใจหอบเหน่ือย 

ไม่มีไข้ ไม่มีอำกำรเจ็บหน้ำอก

 แพทย์ตรวจร่ำงกำยพบว่ำ ปอดมีเสียง 

crepitation ทั้ง 2 ข้ำง เอกซเรย์พบหัวใจโตร่วม

กับน�้ำท่วมปอด ผลคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจพบหัวใจเต้น 

ผิดจังหวะ (AF rate) อัตรำกำรเต้น 110 ครั้งต่อ

นำท ี(ค่ำปกต ิ60-100 ครัง้ต่อนำท)ี ควำมดนัโลหติ 

100/70 mmHg (ค่ำปกต ิ130-139/60-90 mmHg) 

อัตรำกำรหำยใจ 36 ครัง้/นำที (ค่ำปกต ิ15-20 ครัง้

ต่อนำที) แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็นไตวำยระยะสุดท้ำย

ร่วมกบักำรมภีำวะน�ำ้เกนิจงึรบัเข้ำรกัษำในโรงพยำบำล 

ปรึกษำแพทย์เฉพำะทำงด้ำนไตให้ท�ำกำรล้ำงไต 

(haemodialysis) ทนัท ีและให้ยำโดพำมนีเพือ่เพิม่

ควำมดันโลหิต 

 หลงักลบัจำกกำรล้ำงไตผูป่้วยมคีวำมดนัโลหติ 

130/74 mmHg อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 100 ครั้ง

ต่อนำที อัตรำกำรหำยใจ 28 ครั้งต่อนำที อุณหภูมิ

ร่ำงกำย 36 �C (ค่ำปกติ 37 �C) เม็ดเลือดขำว 

11.3x103/mm3 (ค่ำปกต ิ4-11.0x103/mm3) แพทย์

สงสยัอำจจะมกีำรตดิเชือ้จึงส่งเพำะเชือ้ในเลือดและ

ให้ยำเซพไตรอำโซน 2 กรัมหยดเข้ำหลอดเลือดด�ำ 

วันละ 1 ครั้งร่วมกับยำเดิม ได้แก่ยำโซดำมินท์    

รับประทำนครัง้ละ 2 เมด็วนัละ 3 ครัง้ ยำเฟอร์รสั 

รับประทำนครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง ยำโฟลิก 

รับประทำนครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง และ

แคลเซียม 1 กรัม รับประทำนครั้งละ 1 เม็ดวันละ 

3 ครั้ง

 วันที่ 1 หลังนอนโรงพยำบำล ผู้ป่วยมีควำม

ดันโลหิต 120/90 mmHg อัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
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- ยำโอมพิรำโซล 40 มลิลิกรมัฉีดเข้ำหลอดเลอืดด�ำ 

วันละ 1 ครัง้ (เริม่ยำเมือ่เข้ำโรงพยำบำลแล้ว 

1 วัน)

ประวัติการแพ้ยา 
 ปฏิเสธกำรแพ้ยำและอำหำร

ประวัติครอบครัว 
 ไม่มปีระวตัคิรอบครวัทีส่มัพนัธ์กบักำรเจบ็ป่วย 

ครั้งนี้

ประวัติทางสังคม 
 ปฏิเสธกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ

การตรวจร่างกาย 
  ผู้ป่วยมีตุ ่มน�้ำและลอกในเวลำต่อมำ ท�ำ 

Nikolsky’s sign ให้ผลบวก ตำมล�ำตัว คอ และ

แขนขำ ร่วมกับเยื่อบุในปำก อวัยวะเพศและตำ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 เซลล์เม็ดเลือดขำว 19.8x103/mm3 เซลล์

เม็ดเลือดแดง 2.2x106/mm3 (ค่ำปกติ 4.2-6.2 

x106/mm3) ควำมเข้มข้นของเมด็เลอืดแดง 20.8% 

(ค่ำปกติ 35-55%) ฮีโมโกลบิน 7.1 g/dl (ค่ำปกติ 

11-18.8 g/dl) ผลกำรส่งเพำะเชือ้ในเลือดพบเชือ้       

P. aeruginosa ไวต่อยำต้ำนจุลชีพทุกตัวยกเว้น      

ยำอะมคิำซนิ

การวินิจฉัย  
 แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็นผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด 

TEN จำกยำ ไตวำยระยะสดุท้ำยร่วมกบักำรมภีำวะ

น�้ำเกิน และมีภำวะเลือดจำง

กำรรักษำ  

 หยดุยำ ยำแวนโคมยัซนิ ยำมโีรพแีนม และ 

ยำโอมพิรำโซล แล้วรกัษำโดยท�ำแผลด้วยผ้ำปิดแผล

ทีม่วีำสลนิ ให้ยำเดก็ซำเมทำโซน 8 มลิลกิรมัฉดีเข้ำ

หลอดเลือดด�ำ ยำอะเซทิลซีสทีน 13,800 มิลลิกรัม 

หยดเข้ำหลอดเลือดด�ำใน 24 ชั่วโมง และให้ยำ    

ซิโปรฟล็อกซำซิน 250 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

เพื่อรักษำภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด

 วันที่ 6 (1 วันหลังผู้ป่วยเกิด TEN แล้ว) ได้

รับยำเด็กซำเมทำโซนและยำอะเซทิลซีสทีน และ

หยดุยำทีส่งสยัว่ำเป็นสำเหต ุรอยโรคดขีึน้อย่ำงชดัเจน 

แพทย์จึงให้ยำอะเซทิลซีสทีน 13,800 มิลลิกรัม 

หยดเข้ำหลอดเลือดด�ำใน 24 ชั่วโมง ต่ออีก 2 วัน

 วนัที ่9 ผูป่้วยมคีวำมดนัโลหติต�ำ่และมเีลอืด

ออก เมือ่ล้ำงไตจงึดงึน�ำ้ออกได้น้อย เวลำ 12.00 น. 

ต้องท�ำกำรช่วยชีวิต แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภำวะ  

ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับไตวำยระยะสุดท้ำยที่

มีภำวะน�้ำเกิน

การประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

 ยำทีผู่ป่้วยได้รบัขณะทีเ่กิดอำกำร TEN ได้แก่ 

ยำโซดำมินท์ ยำแคลเซียม ซึ่งเป็นยำที่ผู้ป่วยได้รับ

มำนำนไม่น่ำจะเป็นสำเหตไุด้ แพทย์และเภสชักรสงสยั 

ยำแวนโคมยัซนิ ยำมโีรพแีนม และ ยำโอมพิรำโซล 

ที่ได้รับมำนำน 5 วัน แพทย์จึงได้หยุดใช้ยำทั้ง 3 

รำยกำร แต่ไม่สงสัยยำเซพไตรอำโซนเนื่องจำก

อำกำรของ TEN เกดิหลงัจำกทีห่ยดุยำทีผู่ป่้วยได้รบั

ครั้งที่ 2 ไปแล้ว 5 วัน และยำอะม็อกซิซิลิน+     

คลำวูโลนิก แอซิด ไม่ได้รับซ�้ำในกำรรักษำครั้งนี้



110 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

60 วันก่อนมำ รพ.

เริ่มโอมิพรำโซล 

เซพไตรอำโซน

เกิดตุ่มน�้ำ เข้ำ รพ.

14 วัน 48 วัน

เกิดตุ่มน�้ำ

55 วันก่อนมำ รพ.

หยุด เซพไตรอำโซน 

เริ่ม อะม็อกซิซิลิน 

+คลำวูโลนิก    

แอซิด

47 วันก่อนมำ รพ.

หยุด โอมิพรำโซล

อะม็อกซิซิลิน+

คลำวูโลนิก  

แอซิด

วันที่ 0 เริ่ม 

เซพไตรอำโซน

วันที่ 1 เริ่ม 

โอมิพรำโซล  

มีโรพีแนม

แวนโคมัยซิน        

หยุด

เซพไตรอำโซน

วันที่ 4 หยุด 

โอมิพรำโซล  

มีโรพีแนม

แวนโคมัยซิน

Time line การใช้ยาที่สงสัย

 ซกัประวตัผิูป่้วยจำกญำตเิพิม่เตมิ พบว่ำผูป่้วย 

เคยเกดิตุม่น�ำ้หลงัจำกออกจำกโรงพยำบำลครัง้ทีแ่ล้ว 

ซึง่ยำทีไ่ด้รบัขณะรกัษำเมือ่กลำงเดอืนสงิหำคม 2554 

คือยำเซพไตรอำโซน ยำอะม็อกซิซิลิน+คลำวูโลนิก 

แอซิดและยำโอมิพรำโซล จนผู้ป่วยต้องเข้ำรับกำร

รักษำทีโ่รงพยำบำลแห่งท่ี 2 แต่ญำตผิูป่้วยไม่ได้แจ้ง

ที่โรงพยำบำล 1 และโรงพยำบำลแห่งที่ 2 ไม่ได้

ออกบัตรแพ้ยำให้ผู้ป่วย 

 ทบทวนประวัติกำรใช้ยำเดิมพบว่ำผู้ป่วยได้
รบัยำจำกโรงพยำบำลแห่งที ่2 ได้แก่ยำไดคลอ็กซำซลินิ 
และยำแวนโคมยัซนิ 2 รอบกำรรกัษำโดยไม่มอีำกำร 
แพ้ยำ 

 ผู้ป่วยมีประวัติได้รับกำรรักษำที่โรงพยำบำล
แห่งที ่1 (นอกเหนอืจำกยำประจ�ำทีผู่ป่้วยได้รบั ได้แก่ 
ยำโซดำมนิท์ เฟอร์รสั โฟลิก และยำแคลเซยีม) ได้รบั 
ยำคลำรโิทรมยัซนิ ยำซโิปรฟลอ็กซำซนิ ยำไดคลอ็ก

ซำซิลิน หลำยรอบกำรรักษำโดยไม่มีอำกำรแพ้

 กำรประเมินควำมสัมพันธ์ของอำกำร TEN 

กับยำที่สงสัยทั้ง 3 รำยกำร พบว่ำ

- ประเมนิระยะเวลำกำรได้รบัยำพบว่ำผูป่้วย 

ได้รับยำโอมิพรำโซล 2 ช่วงห่ำงกัน 48 วัน โดย

ครัง้แรกได้รบัยำ 14 วนั และผู้ป่วยเกดิตุม่น�ำ้ในช่วง 

ที่ได้รับยำแต่ไม่มีกำรจัดท�ำประวัติแพ้ยำ ครั้งที่ 2 

ได้รับยำ 4 วัน ซึ่งถ้ำยำโอมิพรำโซล เป็นสำเหตุก็ 

สำมำรถกระตุน้ให้เกดิ TEN ได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 

14-21 วันเพรำะเป็นกำรกระตุ้นครั้งท่ี 2 ส่วน   

แวนโคมยัซนิ ผูป่้วยมปีระวตัไิด้รบัยำหลำยรอบกำร

รักษำโดยที่ไม่มีอำกำรแพ้ จึงไม่น่ำจะเป็นสำเหตุได้ 

และส�ำหรบัมโีรพแีนมผูป่้วยไม่มปีระวตักิำรได้รบัยำ

มำก่อน กำรได้รบัยำในครัง้แรก 5 วนัไม่เพยีงพอต่อ 

กำรกระตุน้ให้เกิด TEN ได้ดงัน้ันยำทีน่่ำจะเป็นสำเหตุ 

ของ TEN ในผู้ป่วยรำยนี้จึงน่ำจะเป็นโอมิพรำโซล  

- จำกกำรสืบค้นข้อมูลอุบัติกำรณ์กำรเป็น

สำเหตุของกำรเกิด TEN ของยำโอมิพรำโซล(3,6) 

แวนโคมัยซิน(4) และมีโรพีแนม(5) พบว่ำยำทั้ง 3 

รำยกำรมีรำยงำนว่ำเป็นสำเหตุของ TEN ได้
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 3. กำรสืบค้นหำยำที่เป ็นสำเหตุควรจะ

ทบทวนยำที่ผู้ป่วยได้รับในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 

และควรสืบค้นยำจำกทุกแหล่งที่ผู้ป่วยได้รับทั้งยำที่

ได้รับจำกสถำนพยำบำลและยำที่ผู้ป่วยจัดหำเพื่อ

ดูแลตัวเองเพื่อให้สำมำรถประเมินยำที่เป็นสำเหตุ

ที่แท้จริงได้ กรณีผู้ป่วยรำยนี้มีอำกำรของ TEN ยำ

ทีเ่ริม่ให้น้อยกว่ำ 7 วนั (นอกจำกเป็นกำรรบัยำเป็น

ครัง้ที ่2) และมำกกว่ำ 2 เดอืนก่อนเกดิอำกำร TEN 

มกัจะไม่ใช่สำเหตุ(2) กำรหำประวตักิำรใช้ยำครัง้ก่อน

จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
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 เมือ่น�ำข้อมลูของยำท้ัง 3 รำยกำรมำประเมนิ

ด้วยแบบประเมนิของนำรนัโจ พบว่ำโอมพิรำโซลได้

คะแนน 9 คะแนน ส่วนมีโรพีแนมได้ 3 คะแนน

และแวนโคมัยซินได้คะแนน 2 คะแนน จำกกำร

ทบทวนวำรสำรพบว่ำ ยำทั้ง 3 รำยกำรมีรำยงำน

ของกำรเป็นสำเหตุให้เกิด TEN ได้เหมือนกัน แต่

โอมิพรำโซลเป็นยำที่นับเวลำที่ได้รับสัมพันธ์กับกำร

เกิด จึงสรุปว่ำสำเหตุของ TEN ในผู้ป่วยรำยนี้เกิด

จำกยำผู้ป่วยโอมพิรำโซล และได้ส่งรำยงำนให้ศนูย์

เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ว

ข้อสรุป/เสนอแนะ 

 1. กำรค้นหำประวติักำรแพ้ยำผู้ป่วยท่ีรบักำร

รักษำจำกโรงพยำบำลหลำยแห่งอำจจะท�ำได้ยำก

กว่ำผู้ป่วยทีม่ปีระวตักิำรรกัษำเพยีงแห่งเดยีว ดงันัน้

กรณพีบผูป่้วยแพ้ยำจะต้องบนัทึกตำมมำตรฐำนกำร

ป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำของโรงพยำบำล และส่งมอบ

บัตรแพ้ยำพร้อมค�ำแนะน�ำเพือ่ให้ผูป่้วยแสดงเมือ่ไป

รักษำที่โรงพยำบำลอื่นเพื่อป้องกันกำรแพ้ซ�้ำ

 2. ผู้ป่วยที่สูงอำยุและเข้ำรับกำรรักษำด้วย

อำกำรทีร่นุแรง ตวัผูป่้วยเองจะให้ประวตักิำรแพ้ยำ

ทีช่ดัเจนไม่ได้ แพทย์ เภสชักร และพยำบำลจงึควร

ซักถำมจำกญำติ เช่นดังกรณีผู้ป่วยรำยนี้เมื่อพบว่ำ

ผู้ป่วยมีอำกำรแพ้ยำแล้วจึงได้ซักประวัติแพ้ยำจำก

ญำติอีกครั้งและได้ข้อมูลที่ละเอียดมำกขึ้น ซึ่งถ้ำ

สำมำรถซักประวัติได้ก่อนหน้ำนี้อำจจะท�ำให้แพทย์

ตดัสนิใจในกำรเลอืกใช้ยำเปลีย่นไป หรอืถ้ำเลอืกใช้

ยำเหมอืนเดมิกอ็ำจจะมกีำรตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิเพือ่

ลดควำมรุนแรงได้



112 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

พิชญา พัฒนาพิจนิรันดร*, ณิชมน ณ นคร*, รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์** และ สิริวรรณ หวังวโรดม**

* คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
** กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลหำดใหญ่ จ.สงขลำ

บทน�ำ

 ภำวะเกลด็เลอืดต�ำ่ (thrombocytopenia)(1) 

หมำยถึงภำวะท่ีร่ำงกำยมีเกล็ดเลือดลดลงต�่ำกว่ำ 

100 X 103/ul (ค่ำปกติคือ 150 - 400 X 103/ul) 

โดยเกล็ดเลือดจะถูกสร้ำงจำกไขกระดูก ประมำณ 

2 ใน 3 อยู่ในกระแสเลือด และ 1 ใน 3 อยู่ใน

ม้ำม เกลด็เลอืดเป็นปัจจัยส�ำคญัในกำรแขง็ตวัของเลอืด 

ถ้ำพบมีจ�ำนวนน้อย อำจมีสำเหตุจำก

 1. กำรสร้ำงที่ไขกระดูกลดลง หรือมีปัจจัย

ในกำรสร้ำง เช่น กรดโฟลิก หรือวิตำมินบีสิบสอง

ไม่เพียงพอ ท�ำให้กำรสร้ำงลดลง

 2. เกล็ดเลือดถูกท�ำลำยเพิ่มขึ้น

 3. เกล็ดเลือดถูกใช้ไปมำกหรือถูกเจือจำง

จำกกำรได้รับเลือดมำก 

 โดยปกตแิม้ร่ำงกำยจะมเีกล็ดเลือดต�ำ่ จนถงึ 

100 x 103/ul กไ็ม่ท�ำให้เกดิปัญหำเลือดออกผดิปกติ

ได้ จนกว่ำจะมีค่ำต�่ำกว่ำ 50 x 103/ul จึงจะเริ่ม

เป็นปัญหำ ถ้ำได้รับอุบัติเหตุหรือกำรผ่ำตัด กำรมี

เกล็ดเลือดที่ต�่ำกว่ำ 100 x 103/ul ท�ำให้เกิด  

spontaneous bleeding ได้ เพรำะหลอดเลือดฝอย

จะเสียควำมแข็งแรง ยำเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้

จ�ำนวนเกล็ดเลือดต�่ำจำกกลไกต่ำงกัน เช่น กด          

ภาวะเกล็ดเลือดต�่าจากยา valproic acid 
Valproic acid induced thrombocytopenia

ไขกระดกู ท�ำให้สร้ำงเกล็ดเลือดน้อยลง หรือท�ำ

ปฏกิริยิำ immune ท�ำให้เกล็ดเลือดมีอำยุสั้นและ

ถูกท�ำลำยเร็วขึ้น 

รายงานผู้ป่วย

 ผูป่้วยหญงิอำยุ 50 ปี ได้รบัยำ vancomycin 

และ valproic acid มำประมำณ 15 วัน

อาการส�าคัญ 

 ตรวจพบผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต�่ำ (platelet 

count = 139 x 103/ul ในวันที่เข้ำรับกำรรักษำใน

โรงพยำบำล (วนัที ่0) เมือ่กลำงเดอืนตลุำคม 2554 

และมีจุดเลือดออกขนำดเล็กๆ ใต้ผิวหนังทัว่ๆ ล�ำตวั 

(petichia) 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 ก่อนมำโรงพยำบำล 3 วัน ผู้ป่วยมีหนองขึ้น

บริเวณแผลที่ศีรษะจำกกำรผ่ำตัดเนื้องอกครั้งก่อน 

แพทย์ได้วินิจฉัยเป็น epidural abscess 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ประมำณ 10 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล  

ผูป่้วยได้เข้ำรบักำรผ่ำตดั เนือ่งจำกเป็นเนือ้งอกในสมอง
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รายการยา วันที่ 0 วันที่ 1 วันที่ 7 วันที่ 16

levofloxacin 750 mg  IV OD  
vancomycin 1 g IV q 12 hr            off
ranitidine 50 mg IV q 8 hr 
vitamin K 10 mg IV OD x 3 dose 
valproic acid 400 mg IV q 8 hr     off  
valproic acid (500) 1 x 2 pc (เริ่มใช้ 8 สัปดำห์ก่อนมำ รพ.)                off  
paracetamol (500) 1 x 1 prn  
B-co 1 x 3 pc  

WBC x 103/ul    (4.5 - 10 x 103/ul) 5.6 5 4.2 4.5 5.6
RBC x 106/ul     (4.5 - 5.5 x 106/ul) 3.88 3.95 3.78 3.68 3.57
HGB g/dl        (12 - 16 g/dl) 12.1 11.5 11.6 10.9 10.3
HCT %           (38 - 48 %) 36.3 36.6 34.7 33.9 32.7
PLT x 103/ul     (140 - 440 x 103/ul)      330 179 185 139 266

รายการที่ตรวจ (ค่าปกติ) วันที่ -1วันที่ -61 วันที่ 0 วันที่ 15 วันที่ 21

ประวัติการแพ้ยา 

 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยำชนิด maculopapular rash (MP rash) จำกยำ cloxacillin, imipenem 

และ phenytoin 

ประวัติการใช้ยา 

 8 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล ผู้ป่วยได้รับยำ Depakin chronoR (valproic acid 500 mg)    

รบัประทำนครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ หลังอำหำร เพือ่ป้องกันอำกำรชกัเกรง็ folic acid และ vitamin 

B complex รับประทำนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอำหำร และ paracetamol (500 mg)    

รับประทำนครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอำกำรปวดหรือไข้

ประวัติการใช้ยาครั้งนี้

ข้อมูลผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
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Time line

วันที่ 0 วันที่ 15 วันที่ 21

Start :

- vancomycin 

- valproic acid                                                        

Plt = 139 x 103/ul

และมีจุดเลือดออกเล็กๆใต้

ผิวหนังกระจายทั่วๆ ร่างกาย

แพทย์หยดุยา vancomycin &  

valproic acid

Plt = 266 x 103 /ul 

(สูงขึ้นกว่ำเดิมแล้วเข้ำสู่ค่ำปกติ) 

รวมถึงจุดเลือดออกเริ่มค่อยๆ 

จำงหำยไป

การวินิจฉัย และการจัดการ

 ผู้ป่วยรำยนี้ได้รับยำ vancomycin 1 g IV 

OD และ valproic acid 400 mg IV ทุก 8 ชม.  

ตั้งแต่วันที่ 0 และได้เปลี่ยน valproic acid จำก

ชนิดฉีด เป็นชนิดกิน คือ valproic acid (500)  

1 x 2 pc  ในวันที่ 1  (โดยผู้ป่วยใช้ยำนี้อยู่ก่อน

แล้วตั้งแต่ 8 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล)  หลัง

จำกน้ันในวันที ่15 ของกำรเข้ำรกัษำในโรงพยำบำล  

ตรวจพบผู้ป่วยมีค่ำเกล็ดเลือด = 139 x 103 /ul  

ซึ่งลดลงไปจำกเดิมค่อนข้ำงมำก รวมถึงมีจุดเลือด

ออกขนำดเลก็ๆใต้ผวิหนงัทัว่ๆ ล�ำตวั ซึง่เป็นอำกำร

ที่สัมพันธ์กับภำวะเกล็ดเลือดต�่ำที่สุด แพทย์จึงสั่ง

หยุดยำ vancomycin และ valproic acid ในวนัที่ 

16 ซึง่หลงัจำกหยุดยำไปประมำณ 1 สปัดำห์ พบว่ำ 

ค่ำเกล็ดเลือดของผู้ป่วยสงูข้ึนสูป่กต ิ คอื 266x103/ul 

และจุดเลือดออกขนำดเล็กๆ ตำมร่ำงกำยค่อยๆ 

หำยไปด้วย ซึ่งอำกำรที่เกิดมีควำมสัมพันธ์กับระยะ

เวลำที่ได้รับยำทั้ง 2 ตัว ดังแสดงใน time line 

ด้ำนล่ำง 

การประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

 จำกฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัย

ด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ (Thai vigibase)(2) พบรำยงำน 

กำรเกิดภำวะเกล็ดเลือดต�่ำของยำ vancomycin 7 

รำยงำน valproic acid 6 รำยงำน ซึ่งใกล้เคียง

กันมำก (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2555) 

ส่วนกำรศึกษำและ case report จำกต่ำงประเทศ

พบว่ำยำทัง้สองตวัมกีลไกกำรออกฤทธิแ์ละระยะเวลำ 

กำรเกดิผลข้ำงเคยีงแตกต่ำงกนั คอื vancomycin(3-5) 

มีอัตรำกำรเกิดภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ ต�่ำมำก (rare) 

โดยจะมีผลจำกกำรที่ยำไปเพิ่ม megakaryocyte 

ใน bone marrow ซึ่งเป็น case report พบใน   

ผู้ป่วยชำยอำยุ 58 ปี ที่ได้รับ vancomycin เพื่อ

รักษำ MRSA infection ในขนำด 1.75 g IV ทุก 

24 ชั่วโมง กลไกที่อำจเป็นไปได้ ได้แก่ direct 

toxic effects, innocent bystander immune 

response และ drug absorption or hapten 

formation และหลังจำกมีกำรหยุดใช้ใน case 

report หน่ึงทีเ่กิดภำวะเกล็ดเลือดต�ำ่รนุแรง (severe) 

พบว่ำ platelet count มกีำรเพิม่ขึน้ภำยใน 2-3 สปัดำห์ 

หลงัหยุดใช้

 ส่วนยำ valproic acid(6-11) ผลข้ำงเคยีง จำก

ภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ จัดเป็นควำมผิดปกติทำงระบบ
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เลอืดทีพ่บได้บ่อยทีส่ดุ และมกัจะมคีวำมสมัพนัธ์กบั 

immune mechanism (1%-27%) และสัมพันธ์

กับขนำดยำ (1%-30%) จำกกำรศึกษำขนำดยำที่

จัดเป็น moderate dose (1,200-1,700 mg/day) 

มีผลลด platelet count จำก base line ได้ 49 

x 103/ul และขนำดยำที่เป็น high dose (2,100-

3,000 mg/day) มีผลลด platelet count ได้

มำกกว่ำ moderate dose โดยลดจำก base line 

ลงไป 69 x 103/ul

 ทั้งนี้มีกำรศึกษำพบว่ำ มักพบภำวะเกล็ด

เลือดต�่ำ ประมำณ 1 เดือนหลังเริ่มได้รับยำ และ

หลงัจำกหยดุยำ 4-12 วนั platelet count สำมำรถ

กลับเข้ำสู่ค่ำปกติ หำกในกรณีมีภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ

ที่เกี่ยวกับ immune ผู้ป่วยมักไม่จ�ำเป็นต้องหยุดยำ 

เนื่องจำกอำกำรเป็น self-limited สำมำรถหำย 

ได้เอง

 ในกรณีผู้ป่วยรำยนี้ เกิดภำวะเกล็ดเลือดต�่ำ 

ประมำณ 2 เดือนหลังเริ่มได้รับยำ และหลังจำก

หยุดยำ 6 วัน platelet count ก็สำมำรถกลับเข้ำ

สู่ค่ำปกติ หลงัจำกแพทย์จ�ำหน่ำยออกจำก รพ. แล้ว  

เภสัชกรได้ติดตำมผลต่อเนือ่ง โดยแพทย์ได้ rechal-

lenge valproic acid กลับเข้ำไปใหม่ในขนำด 1000 

mg ต่อวัน เมื่อผู้ป่วยใช้ยำไปได้ประมำณ 7 วัน   

แพทย์ได้นัดผู้ป่วยมำเจำะเลือดเพื่อดูปริมำณเกล็ด

เลอืด พบว่ำเกลด็เลอืดมค่ีำลดลงไปจำกเดมิก่อนรบั

ยำ คอื ลดลงจำก 370 x 103/ul เป็น 190 x 103/ul 

แพทย์จงึสัง่หยดุยำ valproic acid และนดัมำเจำะ

เลือดอีก 1 สัปดำห์ถัดมำ พบว่ำค่ำเกล็ดเลือดกลับ

สู่ปกติอีกครั้ง

ข้อสรุป/เสนอแนะ

 จำกเหตกุำรณ์ทีเ่กิดข้ึน สรปุได้ว่ำ ภำวะเกลด็

เลือดต�่ำ ร่วมกับมีจุดเลือดออกเล็กๆ บริเวณใต้

ผวิหนงัของผูป่้วยรำยนีส้มัพนัธ์กบัยำ valproic acid 

มำกที่สุด เมื่อประเมินควำมสัมพันธ์ด้วย WHO’s 

criteria และ Naranjo’s algorithm ได้ควำม

สมัพนัธ์เป็นระดบั certain โดยอำกำรไม่พงึประสงค์ฯ 

ดังกล่ำวสำมำรถหำยและกลับสู่ค่ำปกติได้เมื่อหยุด

ยำ เภสัชกรได้บันทึกข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ  

ลงบนฐำนข้อมลูโรงพยำบำล และเวชระเบยีนให้กบั

ผู้ป่วย พร้อมกันนั้นได้เพิ่มเติมข้อมูลนี้ลงในบัตรแพ้

ยำเดมิของผูป่้วย และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผูป่้วยเกีย่วกบั 

อำกำรไม่พงึประสงค์ฯ ทีเ่กดิขึน้ แจ้งควำมส�ำคญัของ 

บัตรดังกล่ำว รวมทั้งแนะน�ำให้พกบัตรน้ีติดตัวอยู่

เสมอและแสดงบตัรทกุครัง้ทีต้่องรบัยำ เพือ่หลกีเลีย่ง 

กำรใช้ยำนีซ้�ำ้ในครัง้ต่อไป และเภสชักรได้ส่งรำยงำน

ให้ศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั ด้ำนผลิตภณัฑ์สขุภำพ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ว

 valproic acid ท�ำให้เกดิภำวะเกลด็เลอืดต�ำ่ 

เป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ ที่มีระบุไว้ในเอกสำร

ก�ำกับยำ แต่เป็นกรณีที่เกิดได้ค่อนข้ำงน้อย  ดังนั้น 

เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ 

ที่รุนแรง ควรให้มีกำรตรวจวัดค่ำเกล็ดเลือดก่อนใช้

ยำ และตดิตำมหลงัใช้ยำเป็นระยะๆ รวมทัง้แนะน�ำ

ให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีกำรสังเกตอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ  

ดังกล่ำว เช่น จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง เลือดออก 

ตำมไรฟัน เพื่อจะสำมำรถตรวจพบอำกำรไม่พึง 

ประสงค์ฯ ได้ตัง้แต่เนิน่ๆ ซึง่จะสำมำรถป้องกนักำร

พัฒนำเป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ ที่รุนแรงต่อไปได้
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รชานนท์ หิรัญวงษ์*   

 เทโนโฟเวียร์เป็นยำต้ำนเชื้อไวรัสเอชไอวีใน

กลุม่ nucleotide reverse transcriptase inhibitors 

(NRTIs) ที่มีกำรสั่งใช้เพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบันท้ังใน 

ผู้ป่วยรำยใหม่และรำยเก่ำทีเ่กดิภำวะดือ้ยำหรอืเกดิ

ผลข้ำงเคียงจำกยำ จำกข้อมูลกำรศึกษำหลังจำกยำ

ออกสู่ตลำดพบว่ำยำมีควำมปลอดภัยค่อนข้ำงสูง(1) 

แต่อย่ำงไรกต็ำมได้มรีำยงำนท้ังในต่ำงประเทศ และ

ในประเทศไทยว่ำยำนี้มีผลท�ำให้ไตท�ำงำนได้ลดลง 

และในบำงรำยอำจท�ำให้เกิดภำวะไตล้มเหลว

เฉียบพลนัได้(2,3,4,5) จำกแนวทำงกำรรกัษำปี 2553(6) 

ได้แนะน�ำให้ตรวจวดัค่ำกำรท�ำงำนของไตทกุ 6 เดอืน

หลงัจำกเริม่ใช้ยำต้ำนไวรสัทกุตวั เพือ่ปรบัขนำดยำ 

หรือปรับเปลี่ยนสูตรยำต้ำนไวรัสให้เหมำะสมกับค่ำ

กำรท�ำงำนของไต เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด

ภำวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน

  ที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว เพื่อ

ควำมปลอดภยัของผู้ป่วย จึงจ�ำเป็นต้องมกีำรด�ำเนนิ

กำรเก็บข้อมูลกำรตรวจวัดค่ำกำรท�ำงำนของไตของ

ผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวท่ีีใช้ยำเทโนโฟเวยีร์ตัง้แต่เริม่ใช้

ยำ เพือ่ศกึษำว่ำมกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงเหมำะสมตำม

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใชย้าเทโนโฟเวียร์
ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวโีรงพยาบาลบางละมุง 

 ได้รับรำงวัลชมเชยจำกกำรน�ำเสนอผลงำนโดยโปสเตอร์ 
ในกำรประชุมวิชำกำรงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพประจ�ำปี 2554

* กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลบำงละมุง 

แนวทำงกำรรักษำหรือไม่ และท�ำกำรศึกษำผลต่อ

ไตและปัจจัยที่อำจมีผลต่อไตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษำกำรตรวจตดิตำมกำรท�ำงำนของไต 

และผลต่อไตในผู ้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยำ      

เทโนโฟเวียร์ ในโรงพยำบำลบำงละมุง

  

วิธีวิจัย

 รปูแบบการวจิยั เป็นกำรศกึษำเชงิพรรณนำ

โดยกำรรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (retrospective 

descriptive study) กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำได้แก ่

ผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ด้รบัยำเทโนโฟเวยีร์ครัง้แรก 

ณ คลินิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.บำงละมุง ระหว่ำง

วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิำยน 

พ.ศ. 2553

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา คือ 

มอีำยตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และได้รบัยำต้ำนไวรสัเอชไอวี 

สูตรกำรรักษำที่มียำเทโนโฟเวียร์

 เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา คือ ไม่มี

ข้อมูลกำรรักษำ หรือเคยใช้ยำเทโนโฟเวียร์มำก่อน
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	 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ ค้นหำ 

รำยชือ่ผูป่้วยเอชไอวท่ีีได้รบัยำต้ำนไวรสัเอชไอวสีตูร

กำรรักษำที่มียำเทโนโฟเวียร์ระหว่ำงเดือนมกรำคม 

พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 จำก

ฐำนข้อมลูผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวขีองกลุม่งำนเภสชักรรม 

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ได้แก่ 

อำยุ, เพศ ค่ำ cluster of differentiation (CD) 

4 count เมื่อเริ่มรับยำเทโนโฟเวียร์, สำเหตุของ

กำรเปลี่ยนสูตรยำเป็นสูตรกำรรักษำที่มียำเทโนโฟ

เวียร์, น�้ำหนัก, ส่วนสูง, ค่ำดัชนีมวลกำย, ระยะ

เวลำกำรใช้ยำเทโนโฟเวยีร์, ระดบั serum creatinine 

(Scr) และ ระดับ creatinine clearance (CrCl)  

เมื่อเริ่มใช้ยำและหลังจำกใช้ยำ จำกเวชระเบียน 

อิเล็กโทรนิกส์ของโรงพยำบำล

 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป และสรุป

ผลกำรวิจัย

สถิติที่ใช้วิเคราะห์  ประกอบด้วย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน และใช้กำรทดสอบของฟิชเชอร์ 

(The Fisher exact probability test) ส�ำหรับหำ

ค่ำควำมแตกต่ำงของกลุ่มประชำกร

ผลการวิจัย

 ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยำเทโนโฟเวียร์

ครั้งแรก ณ คลินิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.บำงละมุง 

ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 

พฤศจกิำยน พ.ศ. 2553 มจี�ำนวนทัง้หมด 108 รำย 

เป็นผู้ป่วยที่ไม่เข้ำเกณฑ์กำรศึกษำหรือถูกคัดออก

จำกกำรศึกษำ รวม 3 รำย เหลือผู้ป่วย 105 รำย

ระยะเวลำกำรใช้ยำเทโนโฟเวียร์ (เดือน) 14 + 6
อำยุ (ปี)       41.3 + 9.8
จ�ำนวนผู้ป่วยเพศหญิง (%) 56 (53%)
CD4 cell count เมื่อเริ่มรับยำ (no/uL) 359 + 358
ระดับ Scr (mg/dl)   1.07 + 0.68
CrCl (Cockcroft-Gault Equation, ml/min) 72 + 23
GFR (Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) formular, 81 + 26 
ml/min/1.73 m2) 
จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีค่ำ GFR < 90 ml/min/1.73 m2 (%) 63 (60%)
น�้ำหนัก (กิโลกรัม)    54 + 9
ส่วนสูง (เซนติเมตร)   161 + 8
body mass index (BMI) 21 + 3
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนสูตรยำเนื่องจำกดื้อยำ (%) 45 (43%)
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนสูตรยำเนื่องจำกเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ (%) 60 (57%)

ลักษณะ ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ในผู้ป่วยที่ได้รับยำเทโนโฟเวียร์จ�ำนวน 105 รำย เป็นผู้หญิง 56 รำย (ร้อยละ 53) มีอำยุเฉลี่ย 

41.3 ปี มีระยะเวลำกำรใช้ยำเทโนโฟเวียร์เฉลี่ย 14 เดือน ส่วนใหญ่มีค่ำ GFR เริ่มต้นน้อยกว่ำ 90 ml/

min/1.73 m2 (ร้อยละ 60) โดยเหตุผลที่ใช้ยำเทโนโฟเวียร์ เนื่องจำกดื้อยำและเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์

จำกยำ ร้อยละ 43 และ 57 ตำมล�ำดับ ดังตำรำงที่ 1  

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 105 รำยที่ได้รับยำเทโนโฟเวียร์
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยำเทโนโฟเวียร์และกำรตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตทุกๆ 6 เดือน 

 ผูท้ีไ่ด้รบักำรตรวจตดิตำมกำรท�ำงำนของไตทกุ 6 เดอืนตำมค�ำแนะน�ำของแนวทำงกำรตรวจวนิจิฉยั

และกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชำติ ปี พ.ศ. 2553 เพียง 18 รำย (ร้อยละ 17) 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้ยำมำแล้ว 6 - 11 เดือน ดังตำรำงที่ 2

6 – 11 12 – 17 18 – 23 24 – 29

10

ระยะเวลาการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ 
(เดือน)

จ�านวนผู้ป่วย (ราย) 41 29 25

• ไม่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต  26 3 - 2
• ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 1 ครั้ง 15 23 15 3
• ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 2 ครั้ง - 3 10 5
• ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 3 ครั้ง - - - -
• ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 4 ครั้ง - - - -

การตรวจติดตามหลังจากเริ่มใช้ยา

6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน
ตัวแปร

ระดับ Scr (mg/dl)           จ�ำนวนรำยผู้ป่วย (%)
 - เพิ่มขึ้น 0.5 จำกค่ำพื้นฐำน 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%)
    -  2.1 - 3      0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
    -  3.1 - 6      0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
    -  > 6.0     1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
    -  เพิ่มขึ้น 1.5 เท่ำจำกค่ำเริ่มต้น 1 (1%) 2 (3%) 0 (0%)
ค่ำ GFR ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 6 (8%) 7 (9%) 2 (3%)
ค่ำ CrCl ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 2 (3%) 3 (4%) 2 (3%)

ตารางที่ 3 กำรเพิ่มขึ้นของระดับ Scr และค่ำ GFR ในผู้ป่วยที่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตอย่ำง

   น้อย 1 ครั้ง จ�ำนวน 74 รำย 

 จำกตำรำงที่ 3 พบผู้ป่วยมีค่ำซีรัมครีเอตินินเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 0.5 mg/dl จำกค่ำพื้นฐำนและเพิ่ม

ขึ้นมำกกว่ำ 1.5 เท่ำในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกันหลังจำกใช้ยำไปแล้ว 6, 12 และ 18 เดือน เช่นเดียวกันกับ

จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีค่ำ CrCl ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน แต่พบว่ำมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีค่ำ GFR 

ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำนมำกในช่วง 6 และ 12 เดือนหลังจำกใช้ยำ (ร้อยละ 8 และ

ร้อยละ 9 ตำมล�ำดับ)
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ตารางที่ 4  กำรเพิ่มขึ้นของระดับ Scr และกำรลดลงค่ำ GFR ในผู้ป่วยที่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำน 

   ของไตอย่ำงน้อย 1 ครั้ง จ�ำแนกตำมตัวแปรต่ำงๆ ที่ 6 เดือนหลังจำกกำรใช้ยำ

 เมื่อน�ำผลลัพธ์ท่ีได้มำวิเครำะห์เปรียบเทียบตำมตัวแปรที่สนใจ 4 ชนิดคือ น�้ำหนัก ค่ำดัชน ี

มวลกำย ค่ำ CrCl และ ค่ำ GFR กับ กำรเพิ่มขึ้นของระดับ Scr กำรลดลงของค่ำ CrCl และ GFR 

พบว่ำที่ 6 เดือนหลังจำกใช้ยำ ผู้ป่วยที่มีค่ำ GFR เมื่อเริ่มต้นใช้ยำน้อยกว่ำ 90 จะมีค่ำ GFR ลดลง

มำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพืน้ฐำน แตกต่ำงกับผูป่้วยทีม่ค่ีำ GFR เมือ่เริม่ต้นใช้ยำมำกกว่ำหรอืเท่ำกับ 90 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (p - value = 0.02) ในขณะที่ควำมแตกต่ำงในตัวแปรอื่นไม่มีนัยส�ำคัญทำง

สถิติ ดังตำรำงที่ 4 และ 5

* มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ (P – value < 0.05)  

ตารางที่ 5 กำรเพิ่มขึ้นของระดับ Scr และกำรลดลงค่ำ GFR ในผู้ป่วยที่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำน 

   ของไตอย่ำงน้อย 1 ครั้ง จ�ำแนกตำมตัวแปรต่ำงๆ ที่ 12 เดือนหลังจำกกำรใช้ยำ

ตัวแปร
น�้าหนัก (กก.)

> 50 > 18 > 90 > 90< 50 < 18 < 90 < 90

BMI CrCI GFR

ผู้ป่วยที่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 25 8 30 3 6 27 8 25
ระดับ Scr (mg/dl)
 - เพิ่มขึ้น 0.5 จำกค่ำพื้นฐำน 0 0 0 0 0 0 0 0
    - 2.1 - 3      0 0 0 0 0 0 0 0
    - 3.1 - 6      0 0 0 0 0 0 0 0
    -  > 6.0     0 1 0 1 0 1 0 1
    -  เพิ่มขึ้น 1.5 เท่ำจำกค่ำเริ่มต้น 1 0 1 0 1 0 1 0
ค่ำ GFR ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 5 1 5 1 2 4 4 2*
ค่ำ CrCl ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 2 0 2 0 1 1 2 0

ตัวแปร
น�้าหนัก (กก.)

> 50 > 18 > 90 > 90< 50 < 18 < 90 < 90

BMI CrCI GFR

ผู้ป่วยที่ได้ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไต 25 8 30 3 6 27 8 25
ระดับ Scr (mg/dl)
 - เพิ่มขึ้น 0.5 จำกค่ำพื้นฐำน 2 0 2 0 1 1 1 1
    - 2.1 - 3      0 0 0 0 0 0 0 0
    - 3.1 - 6      1 0 1 0 0 1 0 1
    -  > 6.0     0 0 0 0 0 0 0 0
    -  เพิ่มขึ้น 1.5 เท่ำจำกค่ำเริ่มต้น 0 0 0 0 0 0 0 0
ค่ำ GFR ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 2 0 2 0 1 1 1 1
ค่ำ CrCl ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25 จำกค่ำพื้นฐำน 2 0 2 0 1 1 1 1
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วิจารณ์ผล

 จำกข้อมลูบ่งชีว่้ำผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัได้รบักำร

ตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตไม่เหมำะสม โดย

เฉพำะผู้ป่วยที่ใช้ยำนำนกว่ำ 11 เดือน เมื่อเทียบ

กบัค�ำแนะน�ำของแนวทำงกำรตรวจวนิจิฉยัและกำร

ดแูลรกัษำผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ ระดบัชำติ 

ปี พ.ศ. 2553(6) ท่ีแนะน�ำให้ตรวจตดิตำมทุก 6 เดอืน 

และมีควำมเหมำะสมน้อยลงไปอีกเมื่อเทียบกับค�ำ

แนะน�ำของแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผูป่้วยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2550(7) 

ซึง่เป็นแนวทำงทีอ่อกมำในช่วงเวลำของกำรศกึษำนี้ 

ทีแ่นะน�ำให้ตรวจตดิตำมทุก 3 เดอืน สิ่งท่ีเกิดข้ึนน้ี

อำจส่งผลให้ตรวจพบผลต่อไตได้ช้ำเกินไป ท�ำให้

ควำมเสียหำยทีเ่กดิขึน้กบัไตของผูป่้วย อำจไม่คุม้กบั

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตที่

ประหยัดได้

 และจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำนี้บ่งชี้ว่ำ  

ผู้ป่วยทีม่ค่ีำ GFR เมือ่เริม่ต้นใช้ยำน้อยกว่ำ 90 ml/

min/1.73 m2 จะได้รบัผลกระทบจำกยำเทโนโฟเวยีร์ 

มำกกว่ำผูป่้วยทีม่ค่ีำ GFR เมือ่เริม่ต้นใช้ยำมำกกว่ำ

หรือเท่ำกับ 90 ml/min/1.73 m2 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึง

ควรได้รับกำรตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตที่เร็ว

กว่ำ 6 เดอืนหลงัจำกเริม่ใช้ยำและถ่ีกว่ำทกุ 6 เดอืน 

โดยตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของไตทุก 3 เดือนใน

ช่วงปีแรก และตรวจตดิตำมทกุ 6 เดอืนในปีต่อๆ ไป 

เช่นเดยีวกับที ่Hall AM และคณะ(8) ได้เสนอแนะไว้ 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำสำมำรถพบกำร

เปล่ียนแปลงของไตในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยำ 

เทโนโฟเวียร์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยพบมำกใน

ช่วง 6 – 12 เดือน หลังจำกเริ่มใช้ยำ โดยปัจจัยที่

มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวคือ ค่ำ GFR เมื่อ

เริ่มต้นใช้ยำน้อยกว่ำ 90 ml/min/1.73 m2 ดังนั้น

จงึแนะน�ำให้ตรวจตดิตำมกำรท�ำงำนของไตทกุ 3 เดอืน 

ในช่วงปีแรก และตรวจตดิตำมทกุ 6 เดอืนในปีต่อๆ 

ไป ส�ำหรบัผูป่้วยกลุม่ดงักล่ำว และตรวจตดิตำมทกุ 

6 เดือนหลังจำกเริ่มใช้ยำในผู้ป่วยที่มีค่ำ GFR เมื่อ

เริ่มต้นใช้ยำมำกกว่ำ 90 ml/min/1.73 m2
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                   เยาวเรศ อุปมายันต์*

 เม่ือกล่ำวถึงร้ำนยำ ท่ำนคิดถึงหรือมีภำพ

อะไร? หลำยทำ่นคงตอบเหมอืนกนัวำ่ไปซือ้ยำ  แต่

ค�ำตอบอำจไมเ่หมอืนกนั หำกถำมวำ่รำ้นยำแบบไหน

ที่ท่ำนชอบแวะใช้บริกำร สมัยผู้เขียนยังเป็นเด็ก 

รำ้นยำจะมลีกัษณะเป็นหอ้งหรอืคหูำในหอ้งแถวหรอื

ตึกแถว มีเถ้ำแก่บริหำรหรือเป็นเจ้ำของคนเดียวที่

มักเรียกกันว่ำ ร้ำนยำเด่ียว ต่อมำก็เร่ิมมีร้ำนยำในหำ้ง

สรรพสินค้ำ (แบบ chain stores สัญชำติไทย)   

และยุคสมัยนี้ร้ำนยำเชนสโตร์ต่ำงชำติมีอยู่ทุกหน

แหง่ นอกจำกนีว้ตัถปุระสงคข์องกำรเดนิเขำ้รำ้นยำ

แบบหลังนี้ บำงทีหลำยคนอำจเข้ำไปเดินเล่นหยิบ

ของดูมีอะไรทันสมัยน่ำสนใจบ้ำง เผลอๆ ควักเงิน

ซือ้สินค้ำทัง้ทีไ่มใ่ชเ่จตนำเลย ยอ้นคดิวำ่แล้วรำ้นยำ

เดี่ยวสัญชำติไทยดั้งเดิมของเรำนั้นจะเอำอะไรไป 

สู้เค้ำได้! นี่ขนำดยังไม่เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน(ASEAN economic community: AEC) 

เต็มรูปแบบในอีก 2 ปีข้ำงหน้ำเลย แล้วต่อๆไปจะ

มรีำ้นยำแบบเชนสโตรอ์กีกีส่ญัชำตไิมรู่ท้ีเ่ขำ้สูส่นำม

ธุรกิจช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยยำ  

 อยำ่เพิง่ดว่นถอดใจจำกสนำมแขง่ขนัส�ำหรบั

ร้ำนยำขนำดเล็ก เพรำะตลำดยำมลูคำ่กวำ่แสนลำ้น

บำท (เป็นสัดส่วนของโรงพยำบำล 70% ร้ำนยำ 

30%) มีข้อมูลบ่งชี้ว่ำอัตรำกำรเติบโตของช่องทำง

ร้านยาเป็น(ได้)มากกว่าคุณคิด….

โอกาสแสดงคุณค่าต้อนรับ AEC

ร้ำนยำมีมำกข้ึน ประกอบกับควำมเข้มงวดจำก

นโยบำยควบคุมกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของ

ภำครัฐ มีส่วนท�ำให้กำรซื้อยำเองจำกร้ำนยำมี   

มากด้วย ส่วนร้ำนยำแบบไหนจะช่วงชิงส่วนแบ่ง

ตลำดไดม้ำกนอ้ยขึน้กบัฝมีอืและกลยทุธ!์ ลองคดิถงึ

วงกำร information technology (IT) บ้ำง ใครๆ 

กร็ูว้ำ่กำรแขง่ขนัสงูมำก เพลีย่งพล้�ำนดิเดยีว brand 

นั้นอำจถูกลืมไปเลย เมื่อผู้เขียนเป็นวัยรุ่นเคยเป็น

เจ้ำของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Siemen และ NOKIA 

(ถำมว่ำปัจจุบันนี้ใครรู้จักหรือยังมีใช้อีกหรือส�ำหรับ

ยี่ห้อแรก ส่วนยี่ห้อหลังก็ไม่ใช่ยอดนิยมมำนำน   

มำกแล้ว) ณ ยุคสมัยนี้ต้อง Samsung และ Apple 

เท่ำน้ันจึงถูกใจวัยรุ่น (และทุกวัย)

Think different…คิดต่าง

 แคมเปญโฆษณำของแอปเปิ้ล ในยุคสตีฟ 

จอบส์ ว่ำกันว่ำเป็นกำรสื่อสำร (อันหนึ่ง) ที่ดีที่สุด

สรำ้งอำรมณใ์หเ้กดิควำมตอ้งกำรซือ้โนม้นำ้วใหเ้ชือ่

โดยภำพลักษณ์ของบุคคลระดับโลก เช่น มหำตมะ 

คำนธี องค์ดำไล ลำมะ ซึ่งเป็นคนคิดต่ำง ท�ำต่ำง 

จึงท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (น่ำภูมิใจ) ที่มีผลกับ

คนมำกมำย ถ้ำน�ำมำเทียบเคียงกับธุรกิจร้ำนยำ ซึ่ง

ก�ำลังจะอยู่ในสนำมกำรแข่งขันอย่ำงเต็มรูปแบบ 

ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อประเทศไทยเข้ำสู่ AEC อำจ

เปน็กำรจดุประกำยควำมคดิใหก้บัรำ้นยำไดว้ำ่ ยงัมี
* กองแผนงำนและวิชำกำร 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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วิธีกำรสร้ำงคุณค่ำ แสดงให้เห็นบทบำทส�ำคัญของ 

กำรให้บริกำรของร้ำนยำ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือ

ผู้รับบริกำรด้ำนยำได้อย่ำงไร นอกเหนือจำกกำร

แข่งขันทั่วไปที่ทุกร้ำนต้องพึงปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อให้

ผูบ้รโิภคมสีทิธไิดร้บับรกิำรท่ีมคีณุภำพและปลอดภยั

จำกร้ำนยำ ตำมหลักกำรสำกล good pharmacy 

practice หรือที่สภำเภสัชกรรมของไทยได้จัดท�ำไว้ 

5 มำตรฐำนซึ่งประกอบด้วย 

 1. สถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน

 2. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ

 3. กำรบริกำรเภสัชกรรมที่ดี

 4. กำรปฏบัิตติำมกฏ ระเบียบ และจรยิธรรม

 5. กำรใหบ้รกิำรและกำรมสีว่นรว่มในชมุชน

และสังคม 

 ย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว กำรเฝ้ำระวังควำม

ปลอดภัยจำกกำรใช้ยำหรือกำรติดตำม ADR นั้น 

ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือแทบจะยังไม่มีกำรปฏิบัติใน 

โรงพยำบำล แต่เมื่อมีกำรพัฒนำเรื่อยมำท้ังกำร

สรำ้งระบบเครอืขำ่ยกำรเฝ้ำระวงัและรำยงำน ADR 

ที่เกิดขึ้น แล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและ

ลดควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ยำ จึงท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็น

ควำมส�ำคัญและรู้ว่ำมีควำมจ�ำเป็นขนำดไหน จนบัดน้ี 

เมื่อพูดถึงระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำ 

(pharmacovigilance: PV) ไม่มีเภสัชกรที่ปฏิบัติ

งำนในโรงพยำบำลแหง่ไหนไมรู่จั้ก และโรงพยำบำล

ท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน hospital 

accreditation (HA) ตอ้งมกีำรด�ำเนนิกจิกรรมหนึง่

ในหมวดระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ ว่ำด้วยเร่ืองกำรใช้ยำ 

โดยองค์กรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกำรสั่งใช้ยำและ  

กำรให้ยำ ที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมำะสม และได้ผล 

ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ หมวดกำร

สั่งใช้ยำและถ่ำยทอดค�ำสั่ง และหมวดกำรเตรียม 

จัดจ่ำย และใช้ยำ และโดยเฉพำะในหมวดหลังนี้มี

กิจกรรมหนึ่งปรำกฏในแผนภูมิคือ กำรรำยงำน

เหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ 

ส�ำหรับร้ำนยำกำรมีระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย 

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพจึงเป็น first choice ของ

กิจกรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับร้ำน เพรำะอะไร? 

หำกทกุรำ้นยำมคีวำมสำมำรถเพยีงกำรขำย แนะน�ำ 

แลว้รบัสตำงค ์ซึง่ไมแ่ตกตำ่งกัน ลกูคำ้ก็คงซือ้ทีไ่หน

ก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่สะดวก (แล้วร้ำนยำของ

ท่ำนเป็นแบบสะดวกซ้ือ/เชนสโตร์ หรอืเปน็รำ้นเดีย่ว

สะดวกผู้ขำย)

  คิดต่ำง แล้วรีบท�ำต่ำง . . .ส�ำนักงำน-     

คณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ส่งเสริมและสนับสนุน 

ใหร้ำ้นยำด�ำเนนิกำรใหเ้กดิระบบงำนเฝำ้ระวงัควำม

ปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (เหตุผลที่ไม่ได้

เจำะจงเฉพำะยำ เนื่องจำกร้ำนยำอำจจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่นๆ) โดยพัฒนำให้เกิดรูปแบบ

ต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำนั้น มีตัวอย่ำงกำรด�ำเนินงำนของ

ร้ำนยำแห่งหนึ่งใน อ.วำรินช�ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 

สำมำรถวำงระบบกำรให้บริกำรผู้ป่วย ที่ไม่เพียง

ประสบควำมส�ำเรจ็ทำงธรุกจิแตย่งัสรำ้งควำมพอใจ

และ loyalty จำกลูกค้ำอีกด้วย กล่ำวคือ เภสัชกร

จะสอบถำม ไม่เพียงแต่อำกำรป่วยและจ่ำยยำ

เทำ่นัน้ แตเ่พิม่กำรซกัถำมหรอืใหข้อ้มลูอำกำรไมพ่งึ

ประสงค์แก่ลูกค้ำ ซึ่งท�ำให้ลูกค้ำพึงพอใจที่ได้รับ

บริกำรจำกเภสัชกรที่ใส่ใจในควำมปลอดภัยอย่ำง

รอบคอบ ก่อให้เกิดควำมไว้ใจและเชื่อมั่นต่อร้ำน

แห่งนี้ และเป็นลูกค้ำซ้�ำ นอกจำกนี้ร้ำนยำได้สร้ำง

ฐำนข้อมูลเก็บประวัติกำรซื้อยำ สำมำรถติดต่อ
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ปกิณกะ

สอบถำมผลจำกกำรใช้ยำ เช่น อำกำรแพ้ยำหรือ

อื่นๆ (ที่คิดว่ำให้ควำมส�ำคัญ) และแม้ในกรณีที่

ลกูคำ้กลบัมำซือ้ยำแตจ่�ำไมไ่ด ้รำ้นยำสำมำรถสบืคน้

ประวตักิำรใชย้ำและจ่ำยยำท่ีถกูตอ้งได ้ท่ีส�ำคญัรำ้น

ยำแหง่น้ีมกีำรสง่รำยงำนกำรเฝำ้ระวงัปญัหำกำรใช้

ผลติภณัฑส์ขุภำพไปยงัศนูยเ์ฝำ้ระวงัควำมปลอดภยั

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ กองแผนงำนและวิชำกำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ อย่ำงสม่�ำเสมอ 

อีกด้วย 

 หลำยท่ำน (รวมทั้งผู้เขียน) ที่สงสัยว่ำกำร

ท�ำเช่นน้ีเป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยของร้ำนและท�ำให้

เพิม่เวลำกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้แตล่ะคน จะท�ำใหล้กูคำ้

นอ้ยลง เสยีรำยไดห้รอืไม ่ค�ำตอบทีไ่ดร้บัคอืสิง่ทีท่�ำ

เพิม่ขึน้มำนัน้ไม่ไดม้ีผลกระทบในทำงลบแตอ่ย่ำงใด 

ในทำงตรงกันข้ำมเป็นกำรตอกย้�ำเรื่องกำรเพิ่ม

คุณค่ำของร้ำนยำอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมมีร้ำนยำ

จ�ำนวนหนึ่งที่เป็นตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกิจกรรมคล้ำย

กนันี ้แตอ่ำจมรีปูแบบตำ่งกนัไป เชน่ รำ้นยำในพืน้ที ่

จ.ปัตตำนี (อันนี้น่ำชื่นชม เพรำะมีปัจจัยท้ำทำย         

หลำยอย่ำง แตย่งัคงมคีวำมสม่�ำเสมอในกำรท�ำงำน) 

นอกจำกน้ีในเขตกรงุเทพมหำนครก็มรีำ้นยำทีท่�ำงำน

เชิงรุกมำกข้ึน โดยกำรเข้ำหำชุมชนในพื้นที่เลย    

(ถ้ำเป็นภำษำนักเลือกตั้ง คงต้องใช้ค�ำพูดว่ำ      

เคำะประตูถึงหน้ำบ้ำน ไม่ได้ใจ ไม่ได้แล้ว) 

 ผูเ้ขียนขอเพิม่เตมิข้อมลูใหท้ำ่นไดท้รำบกันวำ่ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะส่งเสริม

และมีเวทีให้ท่ำนแสดงผลงำนรับค�ำชื่นชมจำกกำร

ท�ำสิ่งนี้ (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะ

จัดประชุมวิชำกำรงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย  

ดำ้นยำ ประจ�ำป ี2556 ในชว่งกลำงเดอืนมถินุำยน) 

ดังน้ันโอกำสและกำรแสวงหำกิจกรรมที่มีคุณค่ำ 

เพิ่มของร้ำนยำ แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน

ฐำนะภำคีผู้ให้บริกำรในระบบสุขภำพของประเทศ

ตอ่กำรใหบ้รกิำรผูป้ว่ยในชมุชน ดว้ยกำรเรยีนรูแ้ละ

เป็นส่วนหน่ึงของพัฒนำกำรให้เกิดระบบ รูปแบบ 

ของกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์

สุขภำพของร้ำนยำจึงเป็นสิ่งที่พึงยึดไว้ให้มั่นและ

เติบโตไปพร้อมกัน
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การประเมินการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากการใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

  วิทยา ประชาเฉลิม*

 ในระหว่ำงปีงบประมำณ 2555 (1 ตลุำคม 

2555-30 กันยำยน 2555) ศูนย์เฝ้ำระวังควำม

ปลอดภัยด ้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำน- 

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (health product 

vigilance center: HPVC) ได้รบัรำยงำนเหตกุำรณ์

ไม่พึงประสงค์ (adverse event: AE) รวมทั้งสิ้น 

58,445 ฉบับ จำกแหล่งรำยงำนที่เป็นโรงพยำบำล

เครอืข่ำยงำนเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนยำ (pharma- 

covigilance network) ท้ังจำกภำครัฐและภำค

เอกชน รวมทั้งสิ้น 894 แห่ง 

 เมือ่พจิำรณำควำมครอบคลุม (coverage) 

ของแหล่งทีร่ำยงำนเฉพำะท่ีเป็นโรงพยำบำล พบว่ำ 

โรงพยำบำลในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ มคีวำม 

ครอบคลมุมำกท่ีสดุ (ร้อยละ 83.0) โดยโรงพยำบำล 

ศูนย์มีควำมครอบคลุมครบทุกแห่ง รองลงมำ

คือ โรงพยำบำลทั่วไป และ โรงพยำบำลชุมชน 

ครอบคลุม ร้อยละ 98.6 และ 84.0 ตำมล�ำดับ 

และเมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนกำรรำยงำนต่อฉบับ

จ�ำแนกตำมสังกัด พบว่ำโรงพยำบำลนอกสังกัด

กระทรวงสำธำรณสุข มีอัตรำส่วนกำรรำยงำนมำก

ที่สุด (134.9 ฉบับ/แห่ง) ในขณะที่โรงพยำบำลใน

สงักดักระทรวงสำธำรณสขุ มอีตัรำส่วนกำรรำยงำน 

64.4 ฉบับ/แห่ง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อจ�ำแนกย่อยตำม

ประเภทโรงพยำบำลพบว่ำ ยังคงเป็นโรงพยำบำล

ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่มีอัตรำกำรรำยงำน

ทีม่ำกกว่ำ คอื โรงพยำบำลศนูย์มอีตัรำกำรรำยงำน

มำกทีส่ดุ (357.7 ฉบบั/แห่ง) รองลงมำคอื โรงพยำบำล 

ทัว่ไป (198.4 ฉบบั/แห่ง) รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่1 

โดยแสดงในหน้ำถัดไป

 เมื่อประเมินรำยงำนดังกล่ำว ตำมเกณฑ์

กำรประเมนิ เรือ่งกำรรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์

จำกกำรใช้ยำ ของศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำน

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกรำยงำนเข้ำ (inclusion 

criteria) คอื รำยงำนทีบ่นัทกึในฐำนข้อมลูของศนูย์

เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพ (Thai 

vigibase) ระหว่ำงปีงบประมำณ 2555 โดยมีช่วง

เวลำระหว่ำงวนัทีร่ำยงำนถึงวนัทีบ่นัทกึในฐำนข้อมลู

ไม่เกิน 1 ปี (365 วัน) และรำยงำนนั้นต้องมีควำม

ครบถ้วนของข้อมูล (completeness)  ตำมเกณฑ์

กำรประเมินคุณภำพรำยงำน (รำยละเอียดเกณฑ์

ตำมที่ระบุที่ www.fda.moph.go.th/vigilance) 

ตัง้แต่ระดบั1 ขึน้ไป รำยงำนทีเ่ข้ำเงือ่นไขตำมเกณฑ์

คัดเลือกรำยงำนเข้ำ เท่ำนั้นที่จะถูกน�ำมำประเมิน

ตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนดซึ่งแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติ

ด้ำนปริมำณ (จ�ำนวนรำยงำน) มิติด้ำนคุณภำพ

รำยงำน (ควำมครบถ้วนของข้อมูล) มิติด้ำนเวลำ 
* กองแผนงำนและวิชำกำร 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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(ระยะเวลำที่ส่งรำยงำน) และมิติด้ำนชนิดของ

รำยงำน (ควำมร้ำยแรงของ AE) โดยแต่ละมิติมี

น�้ำหนักที่แตกต่ำงกัน ผลกำรประเมินแต่ละมิติแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดตำม ตำรำงที ่2

ตารางที่ 1 จ�านวนแหล่งที่รายงานและจ�านวนรายงานจ�าแนกตามประเภทแหล่งที่รายงาน

รพ.สังกัด สธ.     894  742  83.0  47,804  64.4

   รพ.ใน สป.สธ. 838 718 85.7 46,107 64.2

 รพศ.  25  25 100.0  8,942 357.7

 รพท.  70  69  98.6 13,687 198.4

 รพช. 743 624  84.0 23,478  37.6

   รพ.นอก สป.สธ. 56  24 42.9 1,697 70.7

รพ.นอกสังกัด สธ.     111  41  36.9  5,532  134.9

รพ.เอกชน     322  109  33.8  5,109  46.9

รวมทั้งหมด     894  892  99.8  58,445  65.5

ประเภทแหล่งที่

รายงาน

จ�านวน 

โรงพยาบาล  

ที่มี(แห่ง)

จ�านวน 

โรงพยาบาล  

ที่ส่งรายงาน(แห่ง)

ความครอบคลุม 

(ร้อยละ)

จ�านวนรายงาน 

(ฉบับ)

อัตราส่วน

การรายงาน

(ฉบับ/แห่ง)

ที่มำ 1. ศูนย์มำตรฐำนรหัสและข้อมูลสุขภำพแห่งชำติ ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข

 2. ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (Thai vigibase)

ตารางที่ 2 เกณฑ์การจัดระดับส�าหรับประเมินผลการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การจัดระดับ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1

1. จ�ำนวนรำยงำน (น�้ำหนัก 20%) 

คือ ค่ำเฉลี่ยของอัตรำกำรรำยงำน    

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

> 5 4 - < 5 3 - < 4 2 - < 3 < 2 

2. คุณภำพรำยงำน (น�้ำหนัก 50%) 

คือ อัตรำรำยงำนที่มีคุณภำพ > 2 
> 80 60 - < 80 40 - < 60 20 < 40 < 20 

3. ระยะเวลำที่ส่งรำยงำน (น�้ำหนัก 

25%) คือ ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำในกำรส่ง

รำยงำนของจ�ำนวนรำยงำนทั้งหมด 

< 60 60 - < 90 90 - < 120 120 < 150 > 150 

4. รำยงำนที่ร้ำยแรง (น�้ำหนัก 5%) 

คือ สัดส่วนของ serious AE 
> 20 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 
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 ผลกำรประเมินกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่

พึงประสงค์ฯ ของแหล่งที่รำยงำนที่เป็นเครือข่ำย     

โรงพยำบำลงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำ 

จ�ำแนกตำมมิติต่ำงๆได้ดังนี้ (ตำรำงที่ 3) 

1. มติด้ิานปรมิาณ/เกณฑ์จ�านวนรายงาน (น�า้หนกั 

ร้อยละ 20)

 มิติด้ำนปริมำณ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด

ย่อยจ�ำแนกตำมประเภทผู้ป่วยที่เกิด AE คือ อัตรำ

กำรรำยงำนผูป่้วยนอกและอตัรำกำรรำยงำนผูป่้วยใน 

โดยค่ำเฉลี่ยอัตรำกำรรำยงำนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ในเป็นผลกำรประเมินรวมของมิติด้ำนปริมำณ

 (1) อัตราการรายงานผู้ป่วยนอก = 

    จ�านวนรายงาน AE ผู้ป่วยนอก x 10,000

           จ�านวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก

 (2) อัตราการรายงานผู้ป่วยใน = 

     จ�านวนรายงาน AE ผู้ป่วยใน x 10,000

            จ�านวนวันนอนผู้ป่วยใน

ค่าเฉลี่ยอัตราการรายงาน   = (1) + (2)

    2

 ผลกำรประเมินในมิติด้ำนปริมำณ พบว่ำ

มีค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ำกับ 2.2 เมื่อจ�ำแนก

ตำมประเภทโรงพยำบำล พบว่ำ โรงพยำบำลศูนย์ 

มีจ�ำนวนคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุดคือ 3.4 รองลงมำ

ได้แก่ โรงพยำบำลทั่วไป คือ 3.0 และโรงพยำบำล

ชุมชน คือ 2.6 ตำมล�ำดับ

2. มิติด้านคุณภาพรายงาน (น�้าหนักร้อยละ 50)

 มิติด้ำนคุณภำพรำยงำน จะใช้ตัวชี้วัด

เกณฑ์คุณภำพรำยงำน โดยรำยงำนที่ได้รับจะ

ถูกประเมินระดับคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด         

ซึง่พจิำรณำจำกควำมครบถ้วนสมบรูณ์ของรำยงำน 

ที่แบ่งเกรดเป็น 0, 1, 2, 3 ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภำพ

รำยงำนจะค�ำนวณหำจำกอัตรำของรำยงำนที่มี

ระดับคุณภำพมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 ดังนี้

 อัตรารายงานที่มีคุณภาพ ≥ 2 = 
    จ�านวนรายงานที่มีคุณภาพ ≥ 2 x 200 
    จ�านวนรายงานทั้งหมดของสถานพยาบาล 

 ผลกำรประเมนิในมติด้ิำนคณุภำพรำยงำน 

พบว่ำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ำกับ 4.5 เมื่อ

จ�ำแนกตำมประเภทโรงพยำบำล พบว่ำโรงพยำบำลศนูย์ 

มีจ�ำนวนคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุดคือ 5.0 รองลงมำ

ได้แก่ โรงพยำบำลทั่วไป คือ 4.9 และโรงพยำบำล

ชุมชน คือ 4.8 ตำมล�ำดับ

3. มิติด้านเวลา (น�้าหนัก ร้อยละ 25) 

 มติด้ิำนเวลำ จะใช้ตวัชีว้ดัเกณฑ์ระยะเวลำ

ที่ส่งรำยงำน โดยประเมินจำกค่ำเฉลี่ยระยะเวลำที่

ส่งรำยงำนที่ค�ำนวณจำกระยะเวลำที่หน่วยบริกำร

รำยงำนจนถงึวนัทีศ่นูย์ฯ อย.ได้รบัและบนัทกึในฐำน

ข้อมูล ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการส่งรายงาน = 

  ผลรวมของเวลาในการส่งรายงานของรายงานทัง้หมด 

          จ�านวนรายงานทั้งหมด

 ผลกำรประเมินในมิติด้ำนเวลำ พบว่ำมี

ค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ำกับ 4.1 เมื่อจ�ำแนก

ตำมประเภทโรงพยำบำล พบว่ำ โรงพยำบำลทัว่ไป        

มจี�ำนวนคะแนนเฉลีย่มำกทีส่ดุคอื คอื 4.4 รองลงมำ 

ได้แก่ โรงพยำบำลชมุชน คอื 4.3 และโรงพยำบำลศนูย์ 

คือ 4.0 ตำมล�ำดับ 
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4. มิติด้านชนิดของรายงาน (ความร้ายแรงของ 

AE) (น�้าหนัก ร้อยละ 5)

 มิติด้ำนชนิดของรำยงำน (ควำมร้ำยแรง

ของ AE) จะใช้ตัวชี้วัดเกณฑ์รำยงำนเหตุกำรณ์ฯ 

ที่ร้ำยแรง โดยประเมินจำกสัดส่วนของรำยงำน     

เหตกุำรณ์ฯ ทีร้่ำยแรง (serious AE) ซึง่ serious 

AE นอกจำกจะหมำยถงึกำรเสยีชวีติของผู้ป่วยควำม

เสี่ยงสูงต่อกำรเสียชีวิต กำรต้องเข้ำรับกำรรักษำ

ในหน่วยบริกำรหรือเพิ่มระยะเวลำในกำรรักษำ 

ควำมพิกำรไร้ควำมสำมำรถ และกำรเป็นเหตุให้

เกิดควำมผิดปกติแต่ก�ำเนิดตำมที่ปรำกฏในแบบ

รำยงำนแล้ว เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ำยแรงยัง

รวมถงึเหตกุำรณ์ร้ำยแรงอืน่ๆท่ีส�ำคญัทำงกำรแพทย์ 

(medical significance) ด้วย เช่น กำรที่เอ็นไซม์

ตับสูงมำกกว่ำปกติ หำกไม่ได้รับกำรรักษำจะท�ำให้

ผูป่้วยมีโอกำสเกดิพยำธสิภำพของตบัได้ในภำยหลัง 

เป็นต้น โดยสำมำรถค�ำนวณได้ดังนี้

 สัดส่วน serious AE = 

     จ�านวนรายงานที่เป็น serious AE x 100 

     จ�านวนรายงานทั้งหมดของหน่วยบริการ 

 ผลกำรประเมินชนิดของรำยงำน (ควำม

ร้ำยแรงของ AE) ในมิติด้ำนเกณฑ์กำรรำยงำน

เหตกุำรณ์ทีร้่ำยแรง พบว่ำมค่ีำคะแนนเฉลีย่โดยรวม 

เท่ำกับ 3.2 เมื่อจ�ำแนกตำมประเภทโรงพยำบำล 

พบว่ำโรงพยำบำลศูนย์ มีจ�ำนวนคะแนนเฉลี่ยมำก

ทีส่ดุคอื 4.4 รองลงมำได้แก่ โรงพยำบำลทัว่ไป คอื 3.9 

และโรงพยำบำลชุมชน คือ 3.3 ตำมล�ำดับ       

ประเภทโรงพยาบาล เกณฑ์

จ�านวน

รายงาน 

(20%)

เกณฑ์

คุณภาพ

รายงาน 

(50%)

เกณฑ์ระยะ

เวลาที่ส่ง

รายงาน 

(25%)

เกณฑ์

รายงาน

ที่ร้ายแรง 

(5%)

เกณฑ์เฉลี่ย

ในการ

รายงาน

รพ.สังกัด สธ. 2.6  4.8  4.3  3.4  4.2

   รพ.ใน สป. สธ.     2.6     4.8     4.3     3.4     4.2

      รพศ.        3.4        5.0        4.0        4.4        4.4

      รพท.        3.0        4.9        4.4        3.9        4.3

      รพช.        2.6        4.8        4.3        3.3        4.2

   รพ. นอก สป.สธ.     0.7     3.6     3.8     2.8     3.1

รพ.นอกสังกัด สธ. 1.3 3.8 3.6  2.7 3.2

รพ.เอกชน 0.2 2.8 3.7  2.4 2.5

รวม 2.2 4.5 4.1 3.2 3.9

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯแหล่งที่รายงาน  

ที่มำ 1.ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (Thai Vigibase) 
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 เมือ่พจิำรณำเกณฑ์เฉล่ียในกำรรำยงำนพบ

ว่ำเกณฑ์เฉลีย่ของสถำนพยำบำลทกุแห่ง มค่ีำ 3.9 เมือ่

จ�ำแนกตำมประเภทโรงพยำบำล พบว่ำโรงพยำบำล

ศูนย์ มีจ�ำนวนคะแนนเฉลี่ยมำกที่สุดคือ 4.4 รอง

ลงมำได้แก่ โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำล

ชมุชน คอื 4.3 และ 4.2 ตำมล�ำดบั ดงัรำยละเอยีด

ในตำรำงที่ 3

 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมแล้ว พบว่ำ     

โรงพยำบำล ในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ มเีกณฑ์

ต่ำงๆ ทั้งหมด รวมทั้งเกณฑ์เฉลี่ยในกำรรำยงำน  

ที่สูงที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยำบำลในสังกัด

ส�ำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (รพ.ใน สป. สธ.) 

และเมื่อพิจำรณำในกลุ่ม รพ.ใน สป. สธ. พบว่ำ     

โรงพยำบำลศูนย์มีเกณฑ์ในกำรรำยงำนสูงกว่ำ     

โรงพยำบำลทัว่ไป และโรงพยำบำลชมุชน ตำมล�ำดบั 

ทัง้น้ีเป็นเพรำะโรงพยำบำลดงักล่ำวมรีะบบเครอืข่ำย

ในกำรประสำนกำรท�ำงำนด้ำนเฝ้ำระวัง AE ที่ดี 

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ และประโยชน์ต่อส่วนรวม

ของกำรรำยงำนฯ

เอกสารอ้างอิง

1. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์

สขุภำพ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsAdr/uploads/

hpvc_111.pdf)

2. ผลกำรประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำของโรงพยำบำลเครือข่ำย ระหว่ำง
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