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นฤมล ฉัตรสง่า*

* ส�ำนักอำหำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ความเป็นมา

 ปัจจุบันอำหำรแปรรูปเบื้องต้นที่บรรจุใน
ภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยที่เป็นอำหำรพื้นบ้ำน อำหำร
พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์อำหำรหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นิยมใช้เป็นของฝำกจำก 
แหล ่งท ่องเ ท่ียวต ่ำงๆ มีกำรขยำยกำรผลิต
จำกระดับครัวเรือน ชุมชน จนกลำยเป็นระดับ
อุตสำหกรรมที่มีขนำดใหญ่ น�ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ และท่ีผ่ำนมำสถำนที่
ผลติอำหำรแปรรปูเบ้ืองต้นดังกล่ำว ยงัไม่มมีำตรกำร 
ทำงกฎหมำยที่ก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้เป็น
เครื่องมือในกำรลดควำมเสี่ยงจำกอันตรำย อกีทัง้
ผลิตภัณฑ์อำหำรมีเพียงข้อก�ำหนดกำรปนเปื ้อน    
ด้ำนเคมี จุลินทรีย์ และกำรแสดงฉลำกอำหำร 
เพื่อให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ ชื่ออำหำร  
ส่วนประกอบ ปริมำณสุทธิ ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้น�ำเข้ำ 
วันผลิตหรือหมดอำยุ หรือควรบริโภคก่อนเท่ำนั้น 
โดยยงัไม่ต้องมเีลขสำรบบอำหำร (เลขสำรบบอำหำร 
หมำยถึง เครื่องหมำยหรือรูปแบบแสดงกำรได้รับ
อนญุำตขึน้ทะเบยีนต�ำรบัอำหำร หรอืได้รบักำรแจ้ง
รำยละเอียดของอำหำร ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข    
สิบสำมหลกัทีแ่สดงข้อมลูส�ำคญั 2 ชดุ ได้แก่ ข้อมลู
สถำนที่ (X) ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักแรก และ
ข้อมลูผลติภัณฑ์ (y) ประกอบด้วย 5 หลักหลัง ตำม
ลักษณะนี้                  โดยแสดงไว้ที่  
ฉลำกอำหำร) และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป   
เบื้องต้นดังกล่ำวมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อม
ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่จะมำถึงใน 

มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย (primary GMP)

ปี 2558 กระทรวงสำธำรณสขุได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญั 
จงึก�ำหนดเป็นนโยบำยให้มกีำรยกระดบัสถำนทีผ่ลติ
อำหำรแปรรูปเบื้องต้น ให้สำมำรถผลิตอำหำรที่มี
มำตรฐำนเท่ำเทียมต่ำงประเทศ เป็นที่ยอมรับของ
สำกลและสร้ำงควำมเชือ่มัน่ต่อผูบ้รโิภค ด้วยกำรออก 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 
2555 เรือ่งวธิกีำรผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในกำรผลติ 
และเกบ็รกัษำอำหำรแปรรปูทีบ่รรจใุนภำชนะพร้อม
จ�ำหน่ำย หรือที่เรียกว่ำ GMP ขั้นต้น (primary 
GMP) และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 
343) พ.ศ. 2555 เรื่อง ฉลำก (ฉบับที่ 3) ก�ำหนด
ให้อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยที่
ผ่ำนกำรตรวจประเมนิ primary GMP สำมำรถยืน่
ขอรับเลขสำรบบอำหำรเพื่อแสดงบนฉลำกได้

มาตรการทางกฎหมายส�าหรับอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำซึง่เป็น 
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลผลติภณัฑ์อำหำรตำมมำตรกำร
ทำงกฎหมำยได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัแิละกำรบงัคบั
ใช้กฎหมำยให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวง
สำธำรณสขุ (ฉบบัที ่342) พ.ศ. 2555 เรือ่ง วธีิกำร 
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และเก็บรักษำ
อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย ซึ่ง
มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที ่7 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2555 
ดังนี้ 
 1. “อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อม
จ�ำหน่ำย” หมำยควำมว่ำ อำหำรทีผ่่ำนกระบวนกำร
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ผลติข้ันต้น ทียั่งคงข้อก�ำหนด 6 ข้อ ในท�ำนองเดยีว

กับ GMP ซึง่ประกอบด้วย สถำนทีต่ัง้และกำรผลติ

ทีส่ำมำรถป้องกันกำรปนเป้ือน เครือ่งมอื เครือ่งจกัร

และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรผลติเหมำะสม กำรควบคมุ

กระบวนกำรผลติให้มกีำรคดัเลอืกวตัถุดบิ และเน้น

กำรควบคุมกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรที่เป็นไปตำม

กฎหมำย กำรสุขำภิบำล กำรบ�ำรุงรักษำและกำร

ท�ำควำมสะอำด บคุลำกรและสขุลกัษณะผูป้ฏบิตังิำน 

  ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำอำหำรแปรรูปที่บรรจุ

ในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยต้องจดัให้มใีบรบัรองวธีิกำร

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บ

รกัษำอำหำรแปรรปูทีบ่รรจใุนภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย

ผูป้ระกอบกำรอำหำรแปรรปูทีบ่รรจใุนภำชนะพร้อม 

จ�ำหน่ำย สำมำรถยืน่แจ้งรำยละเอยีดอำหำรตำมแบบ 

สบ.5 เพือ่ขอรบัเลขสำรบบอำหำรได้ตัง้แต่ วนัที ่11 

พฤษภำคม 2555 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ผู ้ประกอบกำรผลิต/น�ำเข้ำอำหำร

แปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยสำมำรถ

ตดิต่อย่ืนขออนุญำตหรอืขอรบัเลขสำรบบอำหำรได้ที่

ศนูย์บรกิำรผลติภณัฑ์สขุภำพเบด็เสรจ็ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ หรอืส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบสถำนที่ผลิตหรือน�ำเข้ำตั้งอยู่ 

โดยต้องด�ำเนนิกำรย่ืนขออนญุำตในส่วนของสถำนที่

และผลติภณัฑ์อำหำร ส�ำหรบัรำยละเอยีดกำรย่ืนขอ

อนุญำต สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ URL: 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/ 

หรือคู่มือกำรขออนุญำตอำหำรแปรรูปที่บรรจุใน

ภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยตำมหลกัเกณฑ์วธิกีำรทีด่ใีนกำร

ผลติอำหำร (primary GMP) ส�ำนักอำหำร

 3. กำรแสดงฉลำก 

  ฉลำก หมำยถึง รูป รอยประดิษฐ์ 

เครือ่งหมำย หรอืข้อควำมใดๆ ทีแ่สดงไว้ทีอ่ำหำร 

ภำชนะบรรจอุำหำร หรอืหบีห่อของภำชนะทีบ่รรจุ

อำหำร และภำยหลังกำรได้รับเลขสำรบบอำหำร     

แปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะท่ีน�ำไปปรุงหรือ

บริโภค คั่ว ท�ำให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือท�ำให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอำหำร หรือ

อำหำรที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตเรียบร้อยแล้วและ

บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้   

ไม่รวมอำหำรที่มีกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะไว้แล้ว 

(ศึกษำข้อมูลกลุ่มอำหำรเพิ่มเติมได้ที่ URL: http://

iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/

Rules/index.php) และยกเว้นอำหำรแปรรูปที่

บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย ซึ่งผู้ปรุงหรือผู้ผลิต

เป็นผู ้จ�ำหน่ำยโดยตรงให้กับผู ้บริโภค รวมถึงที่

จ�ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบให้กับร้ำนอำหำร ภัตตำคำร 

หรอืโรงงำน ดงันัน้อำหำรทีเ่ข้ำข่ำยอำหำรแปรรปูที่

บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย ได้แก่ อำหำรทั่วไป 

ที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อม

จ�ำหน่ำยต่อผู้บริโภค เช่น

  สัตว์และผลิตภัณฑ์ (ผ่ำนกำรตัดแต่ง) 

เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง อำหำรทะเล กะปิ        

ไส้เทียม เป็นต้น

	   พชืและผลิตภณัฑ์ (ผ่ำนกำรตดัแต่ง) เช่น 

พืชผักผลไม้สดและแห้ง ถั่วและนัต พืชผักดอง   

กะทิสด เป็นต้น

	  แป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งสำลี     

แป้งมันส�ำปะหลัง วุ ้นเส้น ขนมจีน เส้นอุด้ง      

เส้นบะหมี่ เป็นต้น

	  ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำอำหำรชนิดต่ำงๆ    

ที่ยังไม่พร้อมบริโภค

	  เครื่องปรุงรส เช่น น�้ำมันหอมเจียว     

ผงเครื่องปรุงรส เป็นต้น

	  น�ำ้ตำล เช่น น�ำ้ตำลทรำย แบะแซ เป็นต้น

	  เครื่องเทศ เช่น มัสตำร์ด พริกไทย       

พรกิป่น เป็นต้น

 2. สถำนที่ผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุใน 

ภำชนะ พร้อมจ�ำหน่ำย ต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์        

primary GMP ซึง่เป็นหลักเกณฑ์วธิกีำรท่ีดใีนกำร
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“แต่งกล่ินสงัเครำะห์” หรอื “แต่งรสธรรมชำต”ิ หรอื 

“แต่งรสเลียนธรรมชำต”ิ “ใช้.......เป็นวตัถุปรงุแต่งรส

อำหำร” “ใช้......เป็นวตัถุให้ควำมหวำนแทนน�ำ้ตำล” 

(ควำมทีเ่ว้นไว้ให้ระบชุือ่ของวตัถเุจอืปนอำหำร) ถ้ำมี

กำรใช้

    3.1.7  วันเดือนและปีที่หมดอำยุ 

หรือควรบริโภคก่อน ส�ำหรับอำหำรพร้อมปรุงให้

แสดงค�ำว่ำ “หมดอำยุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” 

ก�ำกับ แล้วแต่กรณี

    3.1.8  วันเดือนและปีทีผ่ลติ ส�ำหรับ

อำหำรส�ำเรจ็รปูทีพ่ร้อมบรโิภคทนัทโีดยมข้ีอควำมว่ำ 

“ผลติ” ก�ำกบัไว้ และวันเดอืนปีทีห่มดอำยกุำรบรโิภค 

หรือวันเดือนและปีทีค่วรบริโภคก่อน โดยมข้ีอควำม

ว่ำ “หมดอำย”ุ หรอื “ควรบรโิภคก่อน” ก�ำกบัไว้    

กำรแสดงข้อควำมวันเดือนและปี จะต้องแสดงให้เรียง

ตำมล�ำดบัของวนัเดอืนปีตำมทีก่�ำหนด กรณกีำรแสดง

เดอืนอำจแสดงโดยใช้ตวัอกัษรแทนได้ เช่น ผลติ 5 

มนีำคม 2556 หรอืผลติวันที ่5/03/2556

    3.1.9  ค�ำแนะน�ำในกำรเก็บรักษำ 

(ถ้ำมี)

 4. บทก�ำหนดโทษ

  ผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำเพื่อจ�ำหน่ำยอำหำร

แปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำยที่ไม่ปฏิบัติ

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 342) 

พ.ศ.2555 เป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 6(7) มีโทษปรับ  

ไม่เกิน 10,000 บำท

ประโยชน์ที่ได้จากการก�าหนดมาตรฐาน
การผลิต (primary GMP)
  

  1. เพือ่ลดควำมเสีย่งอนัตรำยของอำหำร

แปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย

  2. เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตให้

รองรับกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน

ผู้ประกอบกำรจะต้องจัดท�ำฉลำกให้เป็นไปตำม

ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ 

  - (ฉบับท่ี 194) พ.ศ. 2543 เรือ่ง ฉลำก

  - (ฉบับท่ี 237) พ.ศ. 2544 เรือ่ง กำร

แสดงฉลำกอำหำรพร้อมปรุงและอำหำรส�ำเร็จรูป

พร้อมบรโิภคทนัที

  - (ฉบับท่ี 305) พ.ศ. 2550 เรือ่ง กำร

แสดงฉลำกของอำหำรส�ำเรจ็รปูทีพ่ร้อมบรโิภคทนัที

บำงชนดิ และ

  - (ฉบับท่ี 343) พ.ศ. 2555 เรือ่ง ฉลำก 

(ฉบับที่ 3) โดยต้องแสดงข้อควำมเป็นภำษำไทย     

แต่จะมีภำษำต่ำงประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมี

ข้อควำมแสดงรำยละเอยีด แล้วแต่กรณ ีดงันี้

  3.1  กรณีอำหำรพร้อมปรุงและอำหำร

ส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที จะต้องแสดง

    3.1.1  ชื่ออำหำร

    3.1.2  เลขสำรบบอำหำร

    3.1.3  กรณผีลิต : ชือ่และท่ีตัง้ของ

ผู้ผลติหรอืแบ่งบรรจหุรอืส�ำนกังำนใหญ่ของสถำนที่

ผลิตหรือแบ่งบรรจุ

       กรณีน�ำเข้ำ : แสดงชื่อและ

ที่ตั้งของผู้น�ำเข้ำและประเทศผู้ผลิต

    3.1.4  ปรมิำณสทุธเิป็นระบบเมตรกิ 

อำหำรทีเ่ป็นของแขง็ แสดงเป็นน�ำ้หนกัสทุธ ิอำหำร

ทีเ่ป็นของเหลว แสดงเป็นปรมิำตรสทุธ ิ ส่วนอำหำร

ทีม่ลีกัษณะครึง่แขง็ครึง่เหลว อำจแสดงเป็นน�ำ้หนกั

สทุธหิรอืปรมิำตรสทุธกิไ็ด้

    3.1.5  ส่วนประกอบทีส่�ำคญัส�ำหรับ

อำหำรส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคพร้อมบริโภคทันที

แสดงเป็นร้อยละของน�ำ้หนกัโดยประมำณ เรยีงตำม

ล�ำดบัจำกปรมิำณมำกไปหำน้อย

    3.1.6  ข้อควำมว่ำ “ใช้วตัถกุนัเสยี” 

“เจอืสธีรรมชำต”ิ หรอื “เจอืสสีงัเครำะห์” “แต่งกล่ิน

ธรรมชำต”ิ หรอื “แต่งกล่ินเลียนธรรมชำต”ิ หรอื   
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  3. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ     

ผู้บริโภคด้วยกำรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี   

เลขสำรบบอำหำร

  4. เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรก�ำกับดูแล

อำหำรที่ผลิต/น�ำเข้ำ/ส่งออกให้เป็นมำตรฐำน

เดียวกัน

  5. เพื่อเป ็นข ้อมูลในกำรก�ำกับดูแล     

เฝ้ำระวัง และตรวจติดตำมของเจ้ำหน้ำที่

 มำตรฐำนกำรผลิตฯ primary GMP เป็น

มำตรกำรประกันคุณภำพของอำหำร เพื่อลด ขจัด 

และป้องกนักำรปนเป้ือนทัง้ด้ำนกำยภำพ เคม ีและ

ชีวภำพ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรอำหำร

แปรรปูทีบ่รรจใุนภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย โดยต้องจดั

เตรียมและปรบัปรงุสถำนท่ีผลิตให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 

primary GMP และสร้ำงควำมมัน่ใจต่อผูบ้รโิภคใน

กำรบริโภคอำหำรท่ีมีคุณภำพปลอดภัย ด้วยกำร

เลือกซื้อ/บริโภค อำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะ

พร้อมจ�ำหน่ำยที่มีเลขสำรบบอำหำร อีกทั้งยังเป็น

ข้อมูลในกำรก�ำกับดูแลเฝ้ำระวัง และตรวจติดตำม

ของเจ้ำหน้ำที่ต่อไป

บรรณานุกรม

1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำก (ฉบับที่ 

194). 19 กันยำยน พ.ศ. 2543.

2.  ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรแสดงฉลำก

ของอำหำรส�ำเรจ็รปูทีพ่ร้อมบรโิภคทนัทบีำงชนดิ (ฉบบั

ที่ 305). 30 สิงหำคม พ.ศ. 2550.

3. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง วิธีกำรผลิต  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิตและเก็บรักษำอำหำร

แปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ�ำหน่ำย (ฉบับที่ 342). 

17 เมษำยน พ.ศ 2555.

4. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำก (ฉบับที่ 3) 

(ฉบับที่ 343). 17 เมษำยน พ.ศ. 2555.

5. พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522.

6. ระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วย

กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร (ฉบับที่ 4). 

17 พฤษภำคม พ.ศ 2555.
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นัยนา พัชรไพศาล*ความเป็นมา

 อัลปรำโซแลม เป็นยำในกลุ่ม benzodiazepine 
ที่ออกฤทธิ์กดระบบประสำทส่วนกลำง มีผลต่อ
อำรมณ์ ควำมทรงจ�ำ และพฤตกิรรม จึงจัดเป็นวตัถุ
ออกฤทธิต่์อจติและประสำท ซึง่ในกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศได้ระบุให้อัลปรำโซแลมเป็นสำรที่ต้อง
ควบคมุในประเภท 4 (schedule IV) ของอนสุญัญำ
ว่ำด้วยวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจิตและประสำท ค.ศ. 1971 
(The Convention on Psychotropic Substances, 
1971) ในทำงกำรแพทย์ใช้เป็นยำรักษำอำกำรวิตก
กงัวล ท�ำให้สงบระงบั และช่วยให้นอนหลบั เป็นยำที่ 
มรีะยะเวลำออกฤทธิส์ัน้ แต่เริม่ออกฤทธิไ์ด้เรว็หลงั
จำกรบัประทำน อลัปรำโซแลมยงัมฤีทธิอ์ืน่ๆ อกี คอื 
ท�ำให้กล้ำมเนื้อลำยคลำยตัว ลดควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้ ท�ำให้ควำมจ�ำและกำรตัดสินใจฉับพลัน
ลดลง และเสียควำมทรงจ�ำชั่วขณะ (anterograde 
amnesia)(1) ซึ่งฤทธิ์ที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียควำมจ�ำ
ชัว่ขณะนีเ้ป็นปัจจยัส�ำคญัทีผู่ไ้ม่หวงัดใีช้อลัปรำโซแลม 
เป็นเครื่องมือในกำรประกอบอำชญำกรรม

การก�ากับดูแล
อัลปราโซแลม (alprazolam)

ข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* กองควบคุมวัตถุเสพติด
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

 ในประเทศไทย ปัจจบุนัอลัปรำโซแลมจดัเป็น
วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 4 ตำมพระรำชบญัญตัวิตัถุ
ทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติและประสำท พ.ศ. 2518(2) มข้ีอบ่งใช้   
ที่ได้รับกำรยอมรับและเป็นไปตำมที่ได้ข้ึนทะเบียน 
คอื เพือ่บรรเทำหรอืรกัษำอำกำรวติกกงัวล และอำกำร 
ตื่นตระหนก (panic disorder) ข้อมูลกองควบคุม
วตัถุเสพตดิ ณ วนัที ่10 กันยำยน พ.ศ. 2555 พบว่ำ 
มีทะเบียนวัตถุต�ำรับอัลปรำโซแลมรวมทั้งหมด 62 
ต�ำรับจำกผู้รับอนุญำตผลิต/น�ำเข้ำรวม 23 รำย 
ประกอบด้วย ผู้ผลิตจ�ำนวน 22 รำย ซึ่งมีทะเบียน
วตัถตุ�ำรบัอลัปรำโซแลม 1.0 มก. จ�ำนวน 14 ต�ำรบั 
ทะเบยีนวตัถุต�ำรบัฯ 0.5 มก.และ 0.25 มก. ขนำดละ 
21 ต�ำรบั และผูน้�ำเข้ำจ�ำนวน 1 รำย ซึง่มทีะเบยีน
วตัถตุ�ำรบัฯ 1.0 มก. 0.5 มก.และ 0.25 มก. ขนำดละ 
1 ต�ำรับ และมีทะเบียนวัตถุต�ำรับฯ ที่เป็นชนิด 
sustained release 2.0 มก. 1.0 มก. และ 0.5 มก. 
ขนำดละ 1 ต�ำรับ โดยส่วนใหญ่กระจำยไปที่สถำน
พยำบำลของรัฐ และคลินิก ดังแสดงในภำพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณยาอัลปราโซแลมและการกระจายในสถานบริการระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555
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 ในฐำนะท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ (อย.) โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด เป็น      

ผู้รับผิดชอบในกำรก�ำกบัและใช้พระรำชบญัญตัวิตัถุ

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518 ได้

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ  ในกำรป้องกันกำรน�ำยำ 

กลุม่ benzodiazepine ไปใช้ ในทำงทีผ่ดิวตัถปุระสงค์ 

ทำงกำรแพทย์ ได้จัดให้มีมำตรกำรควบคุมและ 

ตรวจสอบกำรผลิต กำรน�ำเข้ำและกำรจ�ำหน่ำยยำ

อัลปรำโซแลมอย่ำงเข้มงวดมำตลอด จำกกำรตรวจสอบ 

รำยงำนบญัชีรบั-จ่ำยวตัถอุอกฤทธิข์องผู้ผลิต ผูแ้ทน

จ�ำหน่ำย ร้ำนขำยยำ และสถำนพยำบำลตำมที่

กฎหมำยก�ำหนดอย่ำงจรงิจงั ท�ำให้พบพฤตกิรรมกำรท�ำ 

รำยงำนเป็นเทจ็ ซึง่ส่อให้เหน็เจตนำทีน่�ำอลัปรำโซแลม 

ไปใช้นอกวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์ เช่น แอบอ้ำง

ชือ่บคุคลไม่มตีวัตนจรงิหรอืผู้ท่ีเสยีชวีติแล้วมำจดัท�ำ

รำยงำน ซึง่ อย. ได้ด�ำเนนิกำรเปรยีบเทยีบปรบั พกัใช้ 

ใบอนุญำต แจ้งบริษัทผู้ผลิตระงับกำรขำย ส่งเรื่อง

ให้สภำวิชำชีพด�ำเนินกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรม

ปัญหาที่น�าสู่การเพิ่มความเข้มข้น
ของการควบคุม

 ในหลำยปีที่ผ่ำนมำ พบปัญหำกำรน�ำยำ     

อัลปรำโซแลมไปใช้นอกวัตถุประสงค์เพื่อกำรรักษำ 

นอกจำกพบปัญหำกำรน�ำไปใช้เพื่อกำรเสพติดแล้ว 

ยงัพบกำรน�ำไปใช้ในกำรก่ออำชญำกรรม โดยน�ำไป

ผสมในเครื่องดื่ม น�้ำอัดลมหรือเหล้ำ เพื่อหวัง

ประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน ร่ำงกำยของผู้เสียหำย     

มีกำรลักทรัพย์ ล่วงละเมิดทำงเพศและบำงรำยถึง

เสียชีวิต ดังที่ปรำกฏเป ็นข ่ำวอย ่ำงต ่อเน่ือง    

นอกจำกน้ี อัลปรำโซแลมยังถูกน�ำไปใช้เป็นส่วน

ผสมในยำเสพติดสี่คูณร้อยที่เป็นปัญหำต่อควำม

มั่นคงของชำติใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของ

ประเทศไทยอกีด้วย เหน็ได้จำกคดทีีม่ขีองกลำงเป็น

ยำอัลปรำโซแลมเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ดังแสดง

ในภำพที่ 2

ข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพที่ 2 แสดงจ�านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอัลปาโซแลมเทียบกับวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ

  ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554
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 จำกปัญหำดงักล่ำวข้ำงต้น  คณะกรรมกำรวตัถุ

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทในกำรประชุมครั้งที่     

299-5/2555 เมือ่วนัที ่10 กนัยำยน 2555 จงึมมีตเิหน็

ชอบให้ยกระดบักำรควบคมุอลัปรำโซแลมจำกวตัถุออก

ฤทธิใ์นประเภท 4 เป็นวัตถอุอกฤทธ์ิในประเภท 2     

โดยกำรออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 

เปลีย่นแปลงประเภทวัตถอุอกฤทธ์ิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 

2555 และเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรปรบัเปลีย่นประเภท

วัตถอุอกฤทธิฯ์ จงึต้องออกประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ

อีกหนึ่งฉบับ คือ เรื่องก�ำหนดช่ือและปริมำณวัตถุ    

ออกฤทธิท์ีผู้่ประกอบวชิำชพีเวชกรรม ผูป้ระกอบโรค

ศิลปะแผนปัจจุบันช้ันหน่ึงในสำขำทันตกรรม (ผู้

ประกอบวชิำชพีทนัตกรรม) หรอืผูป้ระกอบกำรบ�ำบัด

โรคสตัว์ ชัน้หนึง่ (ผูป้ระกอบวชิำชพีกำรสตัวแพทย์)    

มไีว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนญุำต พ.ศ. 2555 

ซึง่เป็นกำรตดัรำยกำรอลัปรำโซแลมออกจำกกำรเป็น

วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 4 ท้ังน้ี ประกำศฯ ท้ังสองฉบับ

นีก้�ำหนดให้มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�ำหนด 180 วนันบัแต่

วนัประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำเป็นต้นไป (ลงประกำศ

ในรำชกจิจำนเุบกษำเล่ม 129 ตอนพเิศษ 191 ง เมือ่

วันที ่19  ธนัวำคม 2555) นัน่คอื อลัปราโซแลมจะ

ถกูควบคมุเป็นวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ตัง้แต่วนัที่ 

17 มถินุายน 2556 เป็นต้นไป ซึง่จะมผีลท�ำให้แพทย์ 

ทนัตแพทย์และสตัวแพทย์ทีเ่คยมแีละใช้อลัปรำโซแลม

ในกำรประกอบวชิำชีพโดยทีไ่ม่ต้องมใีบอนุญำตฯ ต้อง

มำขอรบัใบอนญุำตฯ จงึจะสำมำรถมแีละใช้เพือ่กำร

บ�ำบัดรกัษำผูป่้วยต่อไปได้  

ผลการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ตัง้แต่วันท่ี 17 มถินุำยน 2556 เป็นต้นไป        

อลัปรำโซแลมจะถกูยกระดบักำรควบคมุให้เข้มงวดขึน้

จำกวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 4 เป็นวตัถอุอกฤทธิใ์น

ประเภท 2 ซึง่ตำมพระรำชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อ   

จติและประสำท พ.ศ. 2518 จะมผีล ดงันี้

 1. ทะเบยีนวตัถตุ�ำรบัอลัปรำโซแลมทัง้หมด

จะถกูยกเลกิโดยผลของกฎหมำย เนือ่งจำกกฎหมำย

มิได้ก�ำหนดให้ต้องน�ำวัตถุต�ำรับที่เป็นวัตถุออกฤทธ์ิ 

ในประเภท 2 มำขึ้นทะเบียนแต่อย่ำงใด  

 2. อย.โดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด 

จะท�ำหน้ำทีใ่นกำรจดัหำวตัถุดบิ และน�ำมำผลติเป็น

ผลิตภณัฑ์อัลปรำโซแลม และจะเป็นผูจ้�ำหน่ำยให้แก่

สถำนพยำบำลทัว่ประเทศแต่เพยีงผูเ้ดยีว เน่ืองจำก

กฎหมำยห้ำมผู้ใดผลิต ขำย น�ำเข้ำ หรอืส่งออกซึง่วตัถุ

ออกฤทธ์ิในประเภท 2 เว้นแต่กระทรวงสำธำรณสขุ

หรือผู ้ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงสำธำรณสุข 

(มำตรำ 13 ทว)ิ ผู้ฝ่ำฝืนมโีทษจ�ำคกุตัง้แต่ 5 ถึง 20 

ปีและปรบัตัง้แต่ 1 ถึง 4 แสนบำท (มำตรำ 89)  

 3. สถำนพยำบำลเอกชน (โรงพยำบำล/คลนิกิ) 

ทีไ่ม่มใีบอนุญำตฯ รวมทัง้ร้ำนขำยยำไม่มสีทิธ์ิทีจ่ะมไีว้

ในครอบครองอีกต่อไป เน่ืองจำกกฎหมำยห้ำมผู้ใดมไีว้

ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ           

ในประเภท 2 เว้นแต่กระทรวงสำธำรณสขุหรอืผู้ได้รบั

มอบหมำยจำกกระทรวงสำธำรณสขุ หรอืผูท้ีไ่ด้รบั     

ใบอนุญำต (มำตรำ 62) ผู้ฝ่ำฝืนมโีทษจ�ำคกุตัง้แต่ 1 

ถึง 5 ปี และปรบัตัง้แต่ 2 หมืน่ ถึง 1 แสนบำท 

(มำตรำ 106)

  อย่ำงไรก็ตำม กรณสีถำนพยำบำลของรฐั

ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภำกำชำดไทย 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวทิยำลัยมหดิล กรงุเทพมหำนครเฉพำะส�ำนักกำร

แพทย์และส�ำนกัอนำมยั และโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว 

(องค์กำรมหำชน) ยังสำมำรถมีไว้เพื่อจ่ำยอัลปรำ-    
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โซแลมได้โดยไม่ต้องมใีบอนญุำตฯ เนือ่งจำกได้รับกำร

ยกเว้นตำมมำตรำ 15 ซึง่ก�ำหนดให้ไม่ต้องน�ำมำตรำ 

13 ทวมิำใช้บงัคบั

 4. ประชำชนทีม่คีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ยำอลัปรำ

โซแลม จะต้องไปพบแพทย์ทีส่ถำนพยำบำลเพือ่รบัยำ 

จงึจะสำมำรถมแีละใช้ยำดงักล่ำวตำมค�ำสัง่ของแพทย์

จำกสถำนพยำบำลนัน้ เนือ่งจำกกฎหมำยห้ำมผูใ้ดเสพ

วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 เว้นแต่กำรเสพตำมค�ำสัง่

แพทย์เพือ่กำรรกัษำ (มำตรำ 62 ตร)ี ผูฝ่้ำฝืนมโีทษ    

จ�ำคกุตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ปี และปรบัตัง้แต่ 2 หมืน่ ถึง 1 

แสนบำท (มำตรำ 106 ตร)ี  

 เนือ่งจำกประกำศฯ ทัง้สองฉบบัข้ำงต้นก�ำหนด

ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 180 วันนับแต่วัน

ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำเป็นต้นไป โดยกฎหมำย

ให้โอกำสและเวลำกบัร้ำนขำยยำ สถำนพยำบำลเอกชน

ทีไ่ม่มใีบอนญุำตฯ และผูร้บัอนญุำตผลติ/น�ำเข้ำ เตรยีม

จดักำรกบัยำอลัปรำโซแลมทีม่อียูเ่พือ่ปฏบิตัใิห้ถูกต้อง

ตำมกฎหมำย ดงันี้

 1. ร้ำนขำยยำและผูแ้ทนจ�ำหน่ำย ให้ส่งคนืยำ

อลัปรำโซแลมท่ีเหลืออยูท้ั่งหมดให้แก่ผู้ผลิต/ผู้น�ำเข้ำ

โดยเรว็ทีสุ่ดอย่ำงช้ำต้องไม่เกนิวนัที ่16 มถินุำยน 2556

 2. สถำนพยำบำลเอกชน (โรงพยำบำลและ

คลนิกิ) ทีไ่ม่มใีบอนญุำตให้มไีว้ในครอบครองหรอืใช้

ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธิ ์ ให้ด�ำเนนิกำรเช่นเดยีวกบั

ร้ำนขำยยำ แต่หำกยงัต้องกำรมแีละใช้อลัปรำโซแลม

เพือ่กำรบ�ำบดัรกัษำผู้ป่วยต่อไป ต้องไปขออนญุำตที่ 

อย. ส่วนสถำนพยำบำลทีต่ัง้อยูใ่นต่ำงจงัหวดั ให้ไปขอ

ทีส่�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดันัน้ๆ 

  กรณสีถำนพยำบำลทีม่ใีบอนญุำตฯ อยูแ่ล้ว 

สำมำรถมีและใช้อัลปรำโซแลมเพื่อกำรบ�ำบัดรักษำ       

ผูป่้วยต่อไปได้ โดยยงัคงต้องจดัท�ำบญัชรีบั-จ่ำยและส่ง

รำยงำนให้ อย. เป็นรำยเดอืนและรำยปีเช่นเดยีวกบั

ขณะทีเ่ป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 4

 3. บรษิทัผูผ้ลติ/ผูน้�ำเข้ำ ให้รบัยำคนืจำกร้ำน

ขำยยำและสถำนพยำบำล พร้อมทัง้แจ้งขอท�ำลำยยำ

ทีร่บัคนืและทีเ่หลือทัง้หมดต่อ อย. โดยให้ด�ำเนินกำร

ท�ำลำยให้เสรจ็สิน้ภำยในวนัที ่16 มถุินำยน 2556 แต่

ถ้ำไม่สำมำรถท�ำลำยได้ทนัก่อนวนัดงักล่ำว บรษิทัฯต้อง

มำขอรบัใบอนุญำตฯ ที ่อย. เพือ่ใช้เป็นสถำนทีค่รอบ

ครองและรอกำรขอท�ำลำยต่อไป

สรุป 

 จำกสถำนกำรณ์ที่มีกำรน�ำยำอัลปรำโซแลม

ไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ทำงกำรแพทย์เกดิขึน้บ่อยครัง้ 

โดยเฉพำะมีกำรน�ำไปใช้ก่ออำชญำกรรม จนท�ำให้

บำงรำยถึงเสียชีวิต อย. จึงได้ยกระดับกำรควบคุม

จำกเดมิทีเ่ป็นวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 4 ให้เป็นวตัถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 

มถินุำยน 2556 เป็นต้นไป ท�ำให้มกีำรควบคมุทีเ่ข้ม

งวดครบทุกขั้นตอนและมีบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อ

คุม้ครองผูบ้รโิภคให้มคีวำมปลอดภยัมำกยิง่ขึน้ต่อไป
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 อมรรัตน์  รัตนไทรงาม*  

# ได้รับรำงวลัชมเชยจำกกำรน�ำเสนอผลงำนโดยวำจำในกำร
ประชมุวชิำกำร งำนเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์ 
สุขภำพ ประจ�ำปี 2554

* โรงพยำบำลทุ่งยำงแดง จังหวัดปัตตำนี

บทน�า

 ระบบกำรเฝ้ำระวงักำรแพ้ยำหรอือำกำรไม่พงึ
ประสงค์จำกกำรใช้ยำ และกำรป้องกนักำรเกดิแพ้ยำซ�ำ้
ในสถำนพยำบำล ต้องมกีำรวำงระบบกำรเฝ้ำระวังและ
กำรบรหิำรจดักำรผลทีเ่กดิขึน้ ครอบคลมุตัง้แต่กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้บคุคลำกรทีเ่กีย่วข้อง สร้ำงระบบป้องกนั
หรอืกำรเตอืนภยัเฝ้ำระวงักำรแพ้ยำ หรอืกำรดกัจบัเพือ่
ป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ และจ�ำเป็นต้องอำศยัควำมร่วมมอื
ของทกุสำขำวชิำชพีเป็นเครอืข่ำยกำรเฝ้ำระวงั  รวมถงึ
กำรมกีระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนกัในกำรเฝ้ำระวงั
กำรแพ้ยำให้แก่ผู้ป่วยและญำติซึ่งจะช่วยเพิ่มควำม
ปลอดภยัในกำรใช้ยำของผูป่้วยในทุกเครอืข่ำยบรกิำร
สำธำรณสขุ โดยมุง่หวงัทีจ่ะลดควำมรนุแรงของกำร   
แพ้ยำและป้องกนัไม่ให้เกดิกำรแพ้ยำซ�ำ้

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อพัฒนำให้เกิดระบบเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึง
ประสงค์จำกกำรใช้ยำ (ADR) ในโรงพยำบำลและ   
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิในอ�ำเภอ
ทุง่ยำงแดง จงัหวดัปัตตำน ีและเพือ่ประเมนิประสิทธผิล
ของระบบเฝ้ำระวงัอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ

วิธีการศึกษา

 เป็นกำรศึกษำแบบกึง่กำรทดลองโดยด�ำเนนิกำร
เกบ็ข้อมลูจำกงำนประจ�ำตดิตำมระบบเฝ้ำระวงัอำกำร

ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำในโรงพยำบำลและมกีำร
นเิทศ-แนะน�ำ-ตดิตำม  ณ  หน่วยบรกิำรของเครอืข่ำย
บรกิำรสุขภำพระดบัปฐมภูม ิ กำรเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภำพ
โดยใช้วธิสีมัภำษณ์หรอืสนทนำอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร เพือ่ศกึษำควำมคดิเหน็ของผูป้ฏบัิตงิำนทีม่ี
ต่อกจิกรรมกำรพฒันำ ภำยหลงัจำกกำรด�ำเนนิกจิกรรม
พฒันำ
 ส่วนที ่1 ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำระบบกำร
เฝ้ำระวงัอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำร่วมกนัของ
สหสำขำวชิำชพี ด�ำเนนิกจิกรรมตำมแผนงำนรวมทัง้
พฒันำและปรบัปรงุระบบให้เหมำะสมกบักำรปฏบิตังิำน
จริง (โดยในช่วงที่ก�ำลังพัฒนำระบบจะไม่มีกำรเก็บ
ข้อมลูในช่วงนี)้
 ลกัษณะกจิกรรมกำรพฒันำกำรเฝ้ำระวงัอำกำร
ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ ประกอบด้วย 2 ระบบหลกั
ได้แก่  
 1) ระบบเฝ้ำระวงัเชงิรบั ได้แก่ กำรตดิตำมกำร
แพ้ยำแบบ spontaneous report กำรจดัท�ำฐำนข้อมลู
ผู้ป่วยแพ้ยำรำยต�ำบลที่เคยรับบริกำรในโรงพยำบำล
ทุง่ยำงแดงและโรงพยำบำลอืน่ในจงัหวัดปัตตำน ี และ
กำรจดัส่งข้อมลูให้เครอืข่ำยบรกิำรปฐมภูมทิกุแห่งใน
แต่ละเดอืน  
 2) ระบบเฝ้ำระวงัเชงิรกุ ได้แก่ 
  - ระบบคดักรองประวตัแิพ้ยำและประเมนิ
ควำมเข้ำใจของผูร้บับรกิำร
  - ระบบเฝ้ำระวังกำรแพ้ยำที่รุนแรงใน
กำรรบัยำกลุม่เสีย่ง

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา (ADR) สู่เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข

ระดับอ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี#
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ผลการศึกษา

สถานการณ์การแพ้ยาทีเ่กดิขึน้
 ในช่วงปี  2551-2552  ช่วงเวลำก่อนกำร
พฒันำ  พบกำรเกิดอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ 
จ�ำนวน 49 รำย และแพ้ยำซ�ำ้ 1 รำย (ผู้ป่วยซือ้ยำ
แก้หวดัทีผ่สม paracetamol กินเอง จำกประวตัเิดมิ
มบีตัรแพ้ยำ paracetamol) และปี 2553 - 2554 
เป็นช่วงหลังกำรพัฒนำ พบกำรเกิดอำกำรไม่พึง
ประสงค์จำกกำรใช้ยำ จ�ำนวน 85 รำย ซึง่มจี�ำนวน
กำรค้นพบอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำมำกขึน้ 
1.73 เท่ำจำกช่วงก่อนกำรศกึษำและไม่พบแพ้ยำซ�ำ้  
ส่งผลให้จ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้
ยำมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติ ิ (P  
= 0.03) โดยจ�ำนวนผูป่้วยทีม่ำรบับรกิำรทัง้หมดของ
โรงพยำบำลและเครอืข่ำยบรกิำรสำธำรณสขุอ�ำเภอ
ทุง่ยำงแดงทกุแห่งจ�ำนวนไม่แตกต่ำงกนัในช่วงก่อน
และหลังกำรพฒันำ

ผลการจดัท�าฐานข้อมลูและส่งต่อข้อมลูการแพ้ยา
ในเครอืข่ายหน่วยบรกิารสาธารณสขุ

 กำรศกึษำครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกำรแพ้
ยำซ�ำ้ในเครอืข่ำยหน่วยบรกิำรภำยในจงัหวดัปัตตำนี 
โดยมกีำรส่งต่อข้อมลูระหว่ำงโรงพยำบำล ช่วงพฒันำ
ศูนย์รำยงำนอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ
อ�ำเภอทุง่ยำงแดงได้ด�ำเนนิกำรรวบรวมข้อมลูผูป่้วยแพ้ยำ 
ทีม่ภีมูลิ�ำเนำในอ�ำเภอทุง่ยำงแดงจำกโรงพยำบำล 12 
แห่ง และจดัส่งข้อมลูรำยชือ่ผูป่้วยแพ้ยำทียื่นยันจำก
เภสชักรตำมต�ำบล จ�ำนวนทัง้หมด 286 รำย (ข้อมลู 
ปี 2551 - 2554) ได้รบักำรส่งต่อกรณสีงสยัแพ้ยำรำย
ใหม่จำกเครอืข่ำยต�ำบลรำยละเอียดในตำรำงที ่1 
 จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรเตือนแพ้ยำจำก 
เวชระเบยีนคอมพวิเตอร์ และฉบบัเอกสำร (progress 
note) ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยำบำล    
พบว่ำช่วงก่อนกำรพัฒนำมีกำรเตือนแพ้ยำ ร้อยละ 
49.70 และหลงักำรพฒันำมกีำรเตอืนแพ้ยำเพิม่ข้ึึน 
จำกร้อยละ 49.70 เป็นร้อยละ 86.75

  - ระบบเฝ้ำระวงักำรใช้ยำใหม่ : ไอโอดนี
ในคนท้อง
  - ยำเบำหวำน : pioglitazone
  - ยำต้ำนเกลด็เลอืด : clopidogrel
  - กำรค้นหำอำกำรไม่พงึประสงค์ โดยใช้
เครือ่งมอืชีร่้องรอย (trigger tool)
  - กำรสนบัสนนุควำมรู ้อปุกรณ์เครือ่งมอื
กำรเฝ้ำระวงักำรแพ้ยำ ให้หน่วยบรกิำรในโรงพยำบำล 
และเครอืข่ำยบรกิำรสขุภำพระดบัปฐมภมูิ
  - ออกส�ำรวจเยี่ยมบ้ำนเพื่ออประเมิน
ควำมเข้ำใจของผู้ป่วยท่ีมปีระวตัแิพ้ยำในพืน้ท่ีอ�ำเภอ
ทุง่ยำแดง
 ส่วนที ่2  ท�ำกำรเกบ็ข้อมลูตำมระยะเวลำที่
ก�ำหนดและวิเครำะห์ผลของกิจกรรมกำรพัฒนำ 
ก�ำหนดช่วงเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู เป็นดงันี้
	 ช่วงที่ 1 ก่อนกำรพัฒนำ ตั้งแต่เดือน
    ตุลำคม 2551 - ธันวำคม 2552
	 ช่วงที่ 2 หลังกำรพัฒนำ ตั้งแต่เดือน
    กรกฎำคม 2553 - กนัยำยน 2554
โดยจะไม่เก็บข้อมูลในช่วงเวลำที่ก�ำลังพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบหรอืแนวทำงปฏบิตังิำนให้เหมำะสมกับ
กำรท�ำงำนประจ�ำวนั จงึเว้นช่วงไม่น�ำข้อมลูมำใช้ใน
กำรศกึษำระหว่ำงเดอืนมกรำคม - มถินุำยน 2553

การวิเคราะห์ข้อมูล

 - เปรยีบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรค้นพบ
อำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำก่อนและหลงักำร
พฒันำโดยกำรใช้สถติ ิ t-test ก�ำหนดกำรมนียัส�ำคญั
ทำงสถติทิี ่p-value <0.05 
 - ควำมรู้ของผู้ป่วยต่อกำรแพ้ยำและบัตร     
แพ้ยำ น�ำเสนอผลเป็นร้อยละของควำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง
 - ระดบัควำมรูข้องเจ้ำหน้ำทีเ่ป็น mean±S.D  

วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงใช้สถติ ิt-test ก�ำหนดนยัส�ำคญั
ที ่0.05 
 - ระดบัควำมพงึพอใจในกำรท�ำงำนร่วมกับ
เภสชักรเสนอข้อมลูเป็นร้อยละ
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 ส�ำหรบัเครอืข่ำยบรกิำรปฐมภมูก่ิอนกำรพฒันำ 
ยงัไม่มข้ีอมลูเตอืนกำรแพ้ยำ แต่หลงักำรพฒันำข้อมลู
ในเวชระเบยีนคอมพวิเตอร์ และฉบบัเอกสำร (family 
folder) เดอืนที ่1-3 พบว่ำมกีำรเตอืนแพ้ยำ ร้อยละ 
40.2, 92.5, 100 ตำมล�ำดบั

การวดัความรูค้วามเข้าใจของเจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบั
การเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา  

 กำรทดสอบควำมรู้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรใน     
โรงพยำบำลและเครอืข่ำย และตดิตำมงำนจำกเภสชักร 
เป็นระยะ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ�ำนวน 9 คน และ
กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 10 คนที่มีกำรรำยงำนแพ้ยำ
ตำมควำมสมคัรใจระบบเดมิ แบบทดสอบคะแนนเตม็ 
20 คะแนน พบว่ำ กลุ่มทดลองที่เข้ำร่วมกำรศึกษำ
มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมรู้ก่อนกำรอบรมเท่ำกับ 6.2 
(SD±4.2) คะแนนหลังอบรมเท่ำกบั 14.2 (SD±3.8) 
และเดือนที่ 4 หลังกำรอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.9 
(SD±1.4) คะแนนแตกต่ำงจำกก่อนกำรอบรมอย่ำงมี 
นัยส�ำคญั (t = 4.50, p = 0.006) และเมือ่น�ำข้อมลู
มำวเิครำะห์ระหว่ำงกลุม่ พบว่ำ ก่อนกำรพฒันำระดบั 
ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุได้
คะแนนเฉลีย่ไม่แตกต่ำงกนั แต่หลังกำรพฒันำ 1 เดอืน 
พบว่ำ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่ำงจำกกลุ่ม
ควบคมุอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติ ิ(mean difference 
= 3.82, t = 4.500, p = 0.00) กลุ่มทดลองมีควำม
พึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนค้นหำและรำยงำนกำร 
แพ้ยำร่วมกับเภสัชกร ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก-มำกที่สุด (ร้อยละ 92.30)

การติดตาม ADR เชิงรุกด้วยเครื่องมือต่างๆ

ที่ใช้ดักจับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

 กำรค้นหำอำกำรไม่พงึประสงค์โดยใช้ trigger 

tool ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในปี 2550 - 2554 กลุ่ม

ผู ้ป ่วยที่มีกำรใช้ยำในระบบ intensive ADR 

monitoring และ trigger tool detection ในกลุ่ม

ยำต้ำนไวรสัเอดส์ ยำวณัโรค ยำทีเ่กดิ ADR รนุแรง

หรอืยำทีม่คีวำมเสีย่งสงู (allopurinol, phenytoin, 

digoxin, KCl) ยำในระบบ trigger tool (CPM) 

ยำใหม่ (ยำเม็ดเสริมไอโอดีน pioglitazone และ 

clopidogrel) เกิดจ�ำนวนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

จำกกำรใช้ยำหรือ ADR ดักจับได้เพิ่มขึ้นจำกก่อนปี 

2550 โดยพบจำกกระบวนกำร intensive ADR 

และจำกกำรทบทวนเวชระเบียน จ�ำนวน 35 

เหตกุำรณ์ และพบว่ำ ส่วนใหญ่ควำมคลำดเคลือ่นที่

พบเกิดจำกกำรติดตำมอำกำรจำกกำรใช้ยำไม่ครบ

ตำมแนวทำง ร้อยละ 40.55

การส�ารวจความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย

ที่มีประวัติแพ้ยาในอ�าเภอทุ่งยางแดง  

 ผลกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยเพื่อวัดควำมรู้ควำม

เข้ำใจต่ออำกำรแพ้ยำและพฤติกรรมกำรใช้บัตร   

แพ้ยำ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจของ

ผู้ป่วยต่อกำรแพ้ยำ คือ 3.2±1.0 จำกคะแนน    

เต็ม 5 และผลกำรส�ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง 75 รำย  

กลุม่เป้าหมาย

จ�านวนผูป่้วย

ทีส่งสยัแพ้ยาส่งต่อ

เภสชักร (เจ้าหน้าทีส่่ง)

จ�านวนรายงาน ADR

ท่ีเกดิข้ึน

(เภสชักรประเมนิ)

อตัราส่วน

ท่ีน่าจะเป็น

ADR จรงิ

p-value

ช่วงปี 2551-2552

ช่วงปี 2553-2554

121

165

42

85

1:3

1:2

<0.05*

ตารางที ่1  แสดงจ�ำนวนรำยงำน ADR ทีส่่งให้เภสชักรและอตัรำส่วนควำมน่ำจะเป็น ADR จรงิ

หมายเหต:ุ * เป็นกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของข้อมลูโดยใช้ t-TEST
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2550.

2.  นิสำ เลำหพจนำรถ, ปิยเมธ โตสุขุมวงศ์, พวงเพ็ญ 

ฤทธีวีรกุล. กำรประเมินผลงำนส่งมอบบัตรแพ้ยำแก่ผู้

ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำโดยเภสัชกร. วำรสำรเภสัชกรรม

โรงพยำบำล 2550; 17: 40 - 8.

3.  วนชิำ ปิยะรตันวฒัน์, อชัรยำ ส�ำเภำเงนิ, อญัชล ีอำรย

ชยัชำญ, โสมนสั เทยีมกรีกลุ, สำวติร ีเกตเุอม, กนษิฐำ 

พันธ์ศรีนิรมล. กำรพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังกำรเกิด

อำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ. วำรสำรเภสชักรรม

โรงพยำบำล 2550; 17: S47 - S57.  

พบว่ำ ผู้ป่วยมีควำมรู้เกีย่วกบัอำกำรแพ้ยำและบตัร

แพ้ยำได้ถกูต้องครบถ้วน ร้อยละ 49.07 ผู้ป่วยไม่

สำมำรถบอกชื่อยำที่แพ้ได้ ร้อยละ 70.67 ซึ่งเป็น

ควำมเส่ียงทีจ่ะเกดิกำรแพ้ยำซ�ำ้จำกกำรซือ้ยำใช้เอง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 - ควรมีกิจกรรมเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจใน

อำกำรแพ้ยำ และสร้ำงควำมตระหนกัถงึอนัตรำยที่

อำจเกิดจำกกำรแพ้ยำซ�้ำในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีประวัติ

แพ้ยำ

 - ควรมีกำรส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังกำรใช้ยำ     

ด้วยตนเองของผู้บริโภคในพื้นท่ีชุมชนต่ำงๆโดยมี     

กลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชนทั่วไป เด็กนักเรียน 

กลุ่มเยำวชนให้มำกขึ้น โดยเฉพำะครอบครัวของ    

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่ว่ำจะเป็นผู้ป่วยหรือญำติ เพื่อ

ให้สำมำรถปฏิบัติตนได้อย่ำงทันท่วงทีเมื่อสงสัยว่ำ

แพ้ยำและสำมำรถช่วยป้องกนักำรเกดิแพ้ยำซ�ำ้ ซึง่

สำมำรถใช้ช่องทำงควำมร่วมมอืในชมุชน เช่น ร้ำนยำ   

โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล สถำนวีทิยชุุมชน 
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ปริญญา คนยัง*

* กลุ่มงำนเภสัชกรรม โรงพยำบำลศูนย์อุดรธำนี

บทน�า

 โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งท่ีพบได้บ่อยและ

เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับต้นของประชำกรโลก  

โดยเฉพำะในประเทศท่ีพัฒนำแล้ว จำกสถิติโรค

มะเร็งของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2541 ถึง 2543 

(รำยงำนปี 2551) พบว่ำมะเร็งปอดในเพศชำยพบ

สูงเป็นอันดับสองและพบบ่อยเป็นอันดับสี่ในเพศ

หญงิ(1) อตัรำส่วนกำรเป็นมะเรง็ปอดในชำยต่อหญงิ

เท่ำกับ 2 ต่อ 1 สำเหตุของมะเร็งปอดเกิดจำกกำร

สูบบุหรี่ มลภำวะในอำกำศ อำชีพที่ต้องสัมผัสสำร

ก่อมะเรง็ และโรคปอดบำงชนดิ แนวทำงกำรรกัษำ

ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย กำรผ่ำตัด กำรฉำย

รังสี และกำรใช้ยำเคมีบ�ำบัดทั้งกลุ่มเก่ำและกลุ่ม

ใหม่ แต่ผู้ป่วยก็ยังคงมีอัตรำกำรเสียชีวิตที่สูงมำก(2)

โรคมะเร็งปอดสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ

 1. Non-small cell lung cancer (NSCLC) 

ในต่ำงประเทศพบได้ประมำณร้อยละ 75-80 

ประเทศไทยพบประมำณร้อยละ 90 มะเร็งปอด

ชนิด NSCLC แบ่งเป็นเซลล์ชนิดต่ำง ๆ ดังน้ี 

squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, 

large cell carcinoma, adenosquamous cell 

carcinoma

 2. Small cell lung cancer (SCLC)

Papulopustular rash

 คือผื่นที่ประกอบด้วย papule เป็นลักษณะ

ตุ่มนูนที่ผิวหนังร่วมกับ pustular เป็นลักษณะตุ่ม

น�้ำใสที่มีขนำดน้อยกว่ำ 0.5 cm (vesicle) ภำยใน

ถงุน�ำ้ใสประกอบด้วยเมด็เลอืดขำวชนดิ neutrophil 

และรอยโรคมลีกัษณะเป็นสขีำวหรอืขำวเหลอืงกไ็ด้ 

ผื่นชนิดนี้ประกอบด้วยตุ่มน�้ำใส และหำกพบว่ำมี 

leukocyte สะสมอยู ่ตุ ่มน�้ำใสจ�ำนวนมำกจะมี

ลักษณะขุ่นมำกขึ้น โดยผื่นลักษณะมักพบที่บริเวณ

ใบหน้ำ หนังศีรษะ และหน้ำอกส่วนบน(3)

Erlotinib 

 เป็นยำในกลุ่ม epidermal growth factor 

receptor - tyrosine kinase inhibitors (EGER-TKIs) 

ยำกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นโมเลกุลขนำดเล็ก (small         

molecule) ออกฤทธ์ิยับย้ังกำรท�ำงำนของ EGFR 

โดยยับยั้งที่ adenosine triphosphate binding 

site ที ่intracellular region ของตวัรบั ซึง่จะยบัยัง้

กระบวนกำร signal transduction ส่งผลให้ยับยั้ง

กำรแบ่งตัวของเซลล์ ปัจจุบันจึงยังไม่แนะน�ำให้ใช้ 

erlotinib ร่วมกบัยำเคมบี�ำบดัในกำรรกัษำ NSCLC 

ใน stage IV

 วัตถุประสงค์รำยงำนกรณีศึกษำน้ี เพื่อให้

แพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ตระหนักและเฝ้ำ

ระวังอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ erlotinib 

ซึ่งเป็นยำในกลุ่ม EGER-TKIs ที่สำมำรถท�ำให้เกิด

กำรแพ้ยำชนิด papulopustular rash ที่แม้จะพบ

Erlotinib induced papulopustular rash

ผื่นนูนมีหนองที่เกิดจากยา erlotinib
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ได้ไม่บ่อยและจำกฐำนข้อมูล Thai vigibase ยังไม่

พบกำรรำยงำนกำรเกดิผืน่ชนดินี ้ซึง่จะท�ำให้แพทย์

และบุคลำกรทำงกำรแพทย์เกดิควำมรูแ้ละท�ำควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับอำกำรไม่พึงประสงค์ดังกล่ำว เพื่อ

ประโยชน์ต่อกำรดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนำคต

ฃ ผู้ป่วยหญิงไทย คู่ อำยุ 66 ปี น�้ำหนัก 46 

กิโลกรัม มำพบแพทย์ตำมนัด เพื่อรักษำโรคมะเร็ง

ปอดชนดิ NSCLC stage IV (แพทย์ให้ทำน erlotinib 

150 mg 1 X 1 ac เริม่ปลำยเดอืนมถินุำยน 2554) 

มีประวัติเป็นผื่นคันที่ศีรษะ ต้นคอเรื้อรัง   

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน (กลำงเดือน

เมษำยน 2555)

 มำพบแพทย์ตำมนดั และเนือ่งจำกอำกำรผืน่

คันที่ศีรษะไม่ดีขึ้น

 ประวัติการแพ้ยา

 ผู้ป่วยแจ้งว่ำเคยแพ้ยำ penicillin โดยมี

อำกำรผื่นคันทั่วตัว

 ผลการตรวจร่างกาย  

  skin : พบ multiple nodule + plaque 

acne at head and occipital lobe

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 แพทย์ผิวหนงัสัง่ตรวจหำเชือ้รำ (potassium 

hydroxide preparation: KOH) และตรวจหำเชื้อ

แบคทีเรีย gram strain culture and sensitivity 

ผลตรวจเป็นลบทั้งคู่ (ไม่พบเชื้อรำและแบคทีเรีย)

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ปลำยเดือนมิถุนำยน 2553 ส่งตัวจำก ร.พ. 

ชุมชนด้วยอำกำรไอเรื้อรังปนเลือด 2 เดือน ท�ำ 

bronchial biopsy, left upper lobe of lung พบ 

adenocarcinoma แพทย์วนิจิฉยัว่ำเป็นโรคมะเรง็

ปอดชนิด NSCLC stage IV ; CA lung with 

lung metastasis เริม่เคมบี�ำบดัสตูร carboplatin, 

etoposide หลังรับเคมีบ�ำบัด 4 cycle พบ bone 

marrow suppression จึงหยุดเคมีบ�ำบัด

 กลำงเดือนพฤษภำคม 2554 CT scan of 

the chest left upper lobe of lung พบ increase 

nodule left lung 

 ปลำยเดอืนมถุินำยน 2554 เริม่ยำ erlotinib 

150 mg 1 X 1 ac แล้วนัดผู้ป่วยเพื่อติดตำมกำร

รักษำ เมื่อกลับมำพบแพทย์ตำมนัดผู้ป่วยแจ้งว่ำมี

ผื่นที่ศีรษะ แพทย์ได้วินิจฉัยว่ำเป็น multiple acne 

like lesion rash และให้ 0.1 % TA cream, 

hydroxyzine, doxycycline รักษำต่อเนื่องจนต้น

เดือนเมษำยน 2555 มำพบแพทย์และได้ส่งปรึกษำ

แพทย์ผวิหนงัเนือ่งจำกผืน่เป็นมำกขึน้ แพทย์ผวิหนงั 

สงสัยว่ำเป็น psoriasis หรืออำจเกิดจำกกำร      

ตดิเชือ้รำและให้ tar shampoo, dexosimethasone 

0.25% และ ketoconazole 

 กลำงเดอืนเมษำยน 2555 มำพบแพทย์ตำมนดั

โดยมผีืน่เพิม่ขึน้ร่วมกบัมตีุม่หนอง แพทย์ผูร้กัษำจงึ

ส่งตวัผู้ป่วยปรกึษำแพทย์ผิวหนัง ได้รบัยำ predniso-

lone hydroxyzine เพิม่ และท�ำ skin biopsy        

ส่งตรวจ KOH และ gram strain

 ผลกำรตรวจ KOH และ gram strain 

negative จึงพิจำรณำให้ prednisolone และ   

hydroxyzine ต่อ ผู้ป่วยถูกส่งมำปรึกษำเภสัชกร 

จำกกำรซักประวัติ ผู้ป่วยแจ้งว่ำมีตุ่มขึ้นที่ท้ำยทอย

และศรีษะหลงัเริม่ทำนยำรกัษำโรคมะเรง็ปอด และ

เคยลองหยุดยำเองประมำณ 1 สัปดำห์ พบว่ำ

อำกำรผื่นดีขึ้น เมื่อเริ่มทำนยำใหม่ ผื่นขึ้นอีก 

เหมือนเดิม จำกกำรตรวจสังเกตพบว่ำผื่นเป็นแบบ 

papulopustular rash เมื่อท�ำกำรสืบค้นข้อมูลพบ

รำยงำนว่ำเกิดจำกยำ erlotinib ซึ่งมีควำมสัมพันธ์
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กับกำรตอบสนองต่อกำรรักษำและไม่ควรหยุดยำ 

เภสัชกรจึงได้ให้ควำมเห็นว่ำ erlotinib induced 

papulopustular rash แนะน�ำให้แพทย์ปรับลด

ขนำดยำลง และแนะน�ำให้ผู ้ป่วยทำนยำต่อไป 

แพทย์จึงได้พิจำรณำลดขนำดยำ erlotinib 150 

mg/day เป็น 100 mg/day ให้ผูป่้วยทำนยำต่อแต่

ผูป่้วยทนไม่ได้เนือ่งจำกผ่ืนขึน้มำกจึงหยดุยำเอง เมือ่

กลำงเดอืนพฤษภำคม 2555 ผู้ป่วยมำพบแพทย์ตำม

นัด พบว่ำอำกำรผื่นดีขึ้น แพทย์จึงพิจำรณำเริ่ม

ให้กำรรักษำด้วย erlotinib 150 mg/day อีกครั้ง 

หลังจำกทำนยำได้ 7 วันเกิดผื่นร่วมกับมีตุ่มหนอง

อีก ผู้ป่วยจึงหยุดยำเองและผ่ืนยุบลง แพทย์จึง

เปลี่ยนกำรรักษำเป็นให้ยำเคมีบ�ำบัด

การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง 

erlotinib และการแพ้ชนิด papulopustular 

 จำกกำรสืบค้นข้อมูลพบว่ำยำ erlotinib 

ท�ำให้เกิดผื่น (rash) 75%-76% (median onset 

8 วัน)(4) และผืน่ทีพ่บมกัเป็นระดบั mild-moderate         

papulopustular rash ซึ่งมักพบที่ใบหน้ำ คอ 

และล�ำตัวส่วนบน อำกำรผื่นดังกล่ำวมักพบตั้งแต่ 

1 - 2 สปัดำห์แรกหลังจำกใช้ยำ(5) กำรเกิดผ่ืนจำกยำ 

ดงักล่ำวมคีวำมสมัพนัธ์กับกำรตอบสนองต่อกำรรกัษำ 

และอตัรำกำรรอดชวีติของผูป่้วย จำกกำรสบืค้นจำก

ฐำนข้อมลู Thai vigibase ซึง่เป็นฐำนข้อมลูรำยงำน 

กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย แม้จะ

ไม่พบรำยงำนกำรเกิด papulopustular rash จำก

กำรใช้ยำ erlotinib กต็ำม แต่ผูป่้วยรำยนีน่้ำจะเกดิ

อำกำรไม่พงึประสงค์ (papulopustular rash) จำก

กำรใช้ยำ erlotinib อันเนื่องมำจำก

 1. พบ mild - moderate papulopustular 

rash ทีใ่บหน้ำ คอ และล�ำตวัส่วนบน อำกำรผืน่     

ดังกล่ำวพบต้ังแต่ 1 - 2 สปัดำห์แรกหลงัจำกใช้ยำ(4,5)

 2. เมือ่ท�ำกำรประเมนิ Naranjo’s algorithm 

ได้คะแนน 9 คะแนน จัดอยู่ในระดับใช่แน่นอน 

(definite) 

 ดังนั้นสรุปว่ำผู ้ป่วยรำยนี้เกิดอำกำรไม่พึง

ประสงค์แบบ papulopustular rash จำก erlotinib 

และได้ส่งรำยงำนให้ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัย

จำกกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมเลขที่

รำยงำน 55018590

Timeline แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำที่ผู้ป่วยได้รับและกำรเกิดผื่น
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ข้อเสนอแนะ

 ถึงแม้จำกกำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูล Thai 

vigibase  ซึง่เป็นฐำนข้อมลูรำยงำนกำรเกดิอำกำร

ไม่พงึประสงค์ในประเทศไทย  จะไม่พบรำยงำนกำร

เกดิ papulopustular rash จำกกำรใช้ยำ erlotinib 

ก็ตำม แต่จำกกรณีศึกษำนี้แพทย์และบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ควรตระหนกัว่ำอำกำรไม่พงึประสงค์

ดังกล่ำวสำมำรถเกิดได้ แนวทำงป้องกันหรือลด

อำกำรไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้น เช่น กำรให้ 

topical antibiotics หรอื topical corticosteroids  

กรณีจ�ำเป็นอำจให้เป็น oral antibiotics หรือ 

systemic corticosteroids หำกมีผื่นผิวหนังชนิด

รุนแรงควรปรับลดขนำดยำลง และควรกำรหลีก

เลีย่งแสงแดด(3) หำกอำกำรไม่พงึประสงค์ยงัรนุแรง

จนผู้ป่วยทนไม่ได้อำจต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร

รกัษำเพือ่ให้ผู้ป่วยได้รบัควำมปลอดภยัสงูสดุจำกกำร

ใช้ยำ

เอกสารอ้างอิง
1. Khuhaprema T. Current Cancer Situation in 

 Thailand. Thai J Toxicology 2008; 23(2): 60-61.

2. แจ่มศกัดิ ์ไชยคนุำ. แนวทำงกำรวนิจิฉยัโรคมะเรง็ปอด. 

 ใน: อำคม ชัยวีระวัฒนะ, เสำวคนธ์ ศุกรโยธิน, 

 อนันต์ กรลักษณ์และคณะ, บรรณำธิกำร. แนวทำง

 กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคมะเร็งปอด. สถำบัน

 มะเรง็แห่งชำต ิกรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสขุ, 

 2552: 29-30.

3. Papulopustular Rash.[Internet]. 16 April 2011 

 [cited 19 June 2012]. Available from: http://

 www.me daphile.com/papulopustular-rash.

4. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance 

 LL, DRUG INFORMATION HANDBOOK with        

 INTERNATIONAL TRADE NAMES INDEX 18th 

 edition America 2009 - 2010.

5. Cancer Drug Manual Erlotinib.[Internet]. 1 April 

 2011 [cited 16 June 2012]. Available from: 

 http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/

 DrugIndexPro/erlotinib.  



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่1 17

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

บทน�า

 Tamoxifen เป็นยำในกลุ ่ม selective 

estrogen receptor modulators (SERMs) ออก

ฤทธิ์ทั้ง estrogen agonist และ antagonist ถูก

น�ำมำใช้รกัษำมะเรง็เต้ำนมโดยบรหิำรยำด้วยกำรกิน

วันละ 1 เม็ด นำน 5 ปี กำรออกฤทธิ์จะแย่งจับ

กับตัวรับสัญญำณของเซลล์มะเร็งเต้ำนม(1) ดังนั้น 

ภำยหลังจำกกำรผ่ำตัดรักษำ กำรให้เคมีบ�ำบัด หรือ 

กำรฉำยรังสี หำกมีเซลล์มะเร็งยังหลงเหลืออยู่ใน

ร่ำงกำยจ�ำนวนน้อย และเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่มีตัว

รบัสญัญำณของฮอร์โมนเพศหญงิอยู ่ยำ tamoxifen 

จะเข้ำไปแย่งที่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีอยู่ใน

ร่ำงกำย ไม่ให้มโีอกำสกระตุน้ให้เซลล์มะเรง็ทีเ่หลอื

อยู ่ น้ันเติบโตได้หรือหำกจะได้ก็จะช้ำกว่ำปกติ 

สำมำรถใช้ได้กับทั้งสตรีที่ยังมีประจ�ำเดือนอยู่และ

สตรีที่หมดประจ�ำเดือนแล้ว ใช้ได้อย่ำงดีในกำรลด

กำรกลบัเป็นซ�ำ้ของมะเรง็เต้ำนมภำยหลงักำรรกัษำ

ด้วยวิธีอื่น ผลข้ำงเคียงของยำนี้มีอุบัติกำรณ์ที่ต�่ำ

มำกคืออำจท�ำให้เกิดมะเร็งในเยื่อบุโพรงมดลูกและ

อำจมีผลท�ำให้เกิดเส้นเลือดด�ำอุดตันได้ แต่ก็เคยมี

รำยงำนผู้ป่วยในต่ำงประเทศหลำยรำยที่ได้รับ    

กำรผ่ำตัดมะเร็งเต้ำนมและหลังผ่ำตัดได้รับยำ 

tamoxifen แล้วเกดิภำวะระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์สงู 

(hypertriglyceridemia) แต่เกดิได้น้อยกว่ำ ร้อยละ 

1(2) ซึ่งกำรเพิ่มสูงข้ึนของไขมันไตรกลีเซอไรด์เป็น

อำกำรไม่พงึประสงค์ทีพ่บได้น้อยและมกีำรระบไุว้ใน

เอกสำรก�ำกับยำอยู่แล้ว

รายงานผู้ป่วย

  ผู้ป่วยหญิงไทย คู่ อำยุ 43 ปี น�้ำหนัก 

54.5 kg สูง 155 cm มำขอรับค�ำปรึกษำเรื่อง   

ภำวะไขมันผิดปกติกับเภสัชกรประจ�ำร้ำนยำของ

มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง

อาการส�าคัญ

 มถินุำยน 2553 - ผูป่้วยน�ำผลกำรตรวจปรกึษำ 

เภสัชกรที่ร้ำนยำของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกได้รับ

กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีที่โรงพยำบำลเอกชนแห่ง

หนึ่ง แล้วพบผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของระดับ

ไขมนัในเลอืด ดงันี ้cholesterol 323 mg/dL (ปกติ 

150-200 mg/dl) triglyceride 1,109 mg/dL 

(ปกติ < 139 mg/dl) HDL-C 30 mg/dL (ปกติ 

> 45 mg/dl) LDL-C 71 mg/dL (ปกติ < 130 

mg/dl)

รายงานการเกิดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
จากการใช้ยา tamoxifen

นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์*

* หน่วยวิจัยกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 

  ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศำสตร์ 

  มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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ประวตักิารเจบ็ป่วยในปัจจบุนั

 กมุภำพนัธ์ 2552 - ผู้ป่วยได้รบักำรวนิจิฉยัว่ำ 

เป็นมะเร็งเต้ำนมระยะรุกรำน (invasive breast 

cancer) และได้รับกำรผ่ำตัดแล้ว หลังจำกผ่ำตัด   

ได้รับยำ tamoxifen ขนำด 20 mg วันละ 1 ครั้ง 

จำกผลตรวจร่ำงกำยซึง่ระดบัไขมนัในเลอืดสงูทกุชนดิ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค่ำ triglyceride ท่ีสงูมำกผิดปกติ 

ผูป่้วยจงึน�ำผลกำรตรวจปรกึษำเภสชักรท่ีร้ำนยำของ

มหำวิทยำลัย

ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี และยาทีไ่ด้รับ

 มถินุำยน 2551 - ตรวจร่ำงกำยประจ�ำปี พบ 

ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของระดับไขมันในเลือด 

ดังนี้ cholesterol 173 mg/dL triglyceride 303 

mg/dL HDL-C 42 mg/dL LDL-C 70 mg/dL 

 กมุภำพนัธ์ 2552 - ผู้ป่วยได้รบักำรวนิจิฉยัว่ำ 

เป็นมะเร็งเต้ำนมระยะรุกรำนและได้รับกำรผ่ำตัด 

หลังจำกผ่ำตัดผู้ป่วยได้รับยำเคมีบ�ำบัด doxorubi-

cin + 5FU + cyclophosphamide 

 สิงหำคม  2552 - ผูป่้วยได้รบักำรฉำยรงัสี 

 กันยำยน 2552 - ผู ้ ป ่ ว ย เ ริ่ ม ไ ด ้ รั บ ยำ     

tamoxifen ขนำด 20 mg วันละครั้ง

ประวตักิารใช้สมุนไพรและยาอืน่ๆ  
 ผู้ป่วยปฏิเสธกำรใช้สมุนไพรหรือยำอื่นๆ

ประวตัคิรอบครัวและสงัคม  

 ผู้ป่วยไม่มีประวัติญำติสำยตรงในครอบครัว

มีภำวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) 

ประวตักิารแพ้ยา  

 ปฏิเสธกำรแพ้ยำ

การวนิจิฉยั

 มถุินำยน 2553 - เภสชักรประจ�ำร้ำนยำของ

มหำวิทยำลัยท�ำกำรสืบค้นพบว่ำมีรำยงำนกำรเกิด

ภำวะระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัยำ tamoxifen จงึแนะน�ำผูป่้วยให้น�ำรำยงำน 

ดังกล่ำวกลับไปปรึกษำแพทย์ผู้สั่งใช้ยำนี้   

 กรกฎำคม 2553 - ผู้ป่วยน�ำผลกำรตรวจระดบั 

ไขมันในเลือดไปปรึกษำแพทย์ผู้ท�ำกำรรักษำมะเร็ง

เต้ำนม แพทย์จึงได้สั่งหยุดยำ tamoxifen แล้วนัด

ตรวจติดตำมใน 1 สัปดำห์ต่อมำ เมื่อติดตำมผลพบ

ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของระดับไขมันในเลือด 

ดังนี้ cholesterol 238 mg/dL triglyceride 643 

mg/dL HDL-C 31 mg/dL LDL-C 79 mg/dL 

ซึ่งเห็นว่ำระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง

อย่ำงชดัเจน ดงันัน้ กำรเพิม่ขึน้ของระดบั triglyceride 

ในผูป่้วยรำยนีจ้งึสมัพนัธ์กับกำรได้รบัยำ tamoxifen 

ร่วมกบัเคยมรีำยงำนกำรเกดิภำวะไขมนัไตรกลเีซอไรด์ 

ในเลือดของผู้ป่วยรำยน้ี แพทย์จึงวินิจฉัยว่ำภำวะ 

hypertriglyceride ในผู้ป่วยรำยนี้เป็นผลจำกยำ 

tamoxifen

การรกัษาในครัง้นี้

 แพทย์สั่งหยุดกำรใช้ยำ tamoxifen และ

เปลี่ยนไปใช้วิธีรังสีรักษำ

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือ

อาการไม่พงึประสงค์กบัยาท่ีสงสยั

 จะเหน็ว่ำผูป่้วยรำยนีไ้ด้รบัยำ tamoxifen มี

ควำมสัมพันธ์กับกำรเพิ่มขึ้นของค่ำ triglyceride 

และเมื่อหยุดยำระดับ triglyceride ก็ลดลงอย่ำง

เห็นได้ชัด จำกตำรำงสรุปประวัติกำรตรวจระดับ  

ไขมนัในเลอืดของผูป่้วย ดงัรำยละเอยีดใน timeline.
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 Tamoxifen เป็นยำท่ีมีผลท�ำให้เกิดควำม  

ผดิปกตขิองกระบวนกำรเมตำบอลซิมึไขมนัในเลอืด

โดยเพิม่ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์และ HDL-C ให้สงูข้ึน 

แต่ลด LDL-C และ lipoprotein (a) ได้ ซึง่เภสชักร

ได้ส่งรำยงำนกรณีของผู้ป่วยรำยนี้ให้ศูนย์เฝ้ำระวัง

ควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพแล้ว  

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบรำยงำนผูป่้วย

หญิงอำยุ 58 และ 65 ปีซึ่งได้รับกำรผ่ำตัดมะเร็ง

เต้ำนมแล้วฉำยรังสีร่วมกับได้รับยำ tamoxifen   

วันละ 20 mg ติดตำมผลหลังผ่ำตัด 3 เดือนพบ

ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงผิดปกติมำก 

เมื่อเทียบกับค่ำระดับไขมันในเลือดก่อนผ่ำตัด โดย

ทั้งสองคนไม่มีประวัติคนในครอบครัวเคยมีภำวะ   

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง นอกจำกนั้นยังพบ

รำยงำนกำรเกิดภำวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

สูงในผู้ป่วย 3 รำยที่ได้รับยำ tamoxifen เช่นกัน 

แต่ทัง้ 3 รำยนีเ้คยมปีระวตัเิป็นไขมนัไตรกลีเซอไรด์

ในเลือดสูงมำก่อน(3-5)

Timeline แสดงควำมสมัพนัธ์กำรใช้ยำและประวตักิำรตรวจระดบัไขมนัในเลอืดของผูป่้วย

 รำยงำนในประเทศไต้หวันพบผู้ป่วยหญิงถึง 

115 คนที่เป ็นโรคมะเร็งเต ้ำนมและได้รับยำ 

tamoxifen วันละ 20 mg แล้วมีระดับไขมัน

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงผิดปกติอย่ำงชัดเจนหลัง

จำกใช้ยำไปแล้ว 15 สปัดำห์ แต่ในจ�ำนวนนีม้เีพยีง 

14 คนที่มีควำมผิดปกติที่แสดงออกทำงคลินิกด้วย 

เมื่อหยดุกำรใช้ยำกพ็บว่ำระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์

ลดลงอย่ำงรวดเร็ว(6)

 จำกรำยงำนเกดิภำวะไขมนัไตรกลเีซอไรด์ใน

เลอืดสงูข้ำงต้นจะเหน็ว่ำไม่สมัพนัธ์กบัประวตัภิำวะ

ไขมนัในเลอืดผดิปกตขิองผูป่้วยหรอืคนในครอบครวั

มำก่อน แต่พบว่ำมีควำมสัมพันธ์ของกำรเกิด    

ควำมผิดปกติกับขนำดยำและระยะเวลำที่ใช้ยำ ซึ่ง

จำกรำยงำนที่ผ่ำนมำรวมทั้งในผู้ป่วยรำยน้ีหลังจำก

หยุดใช้ยำ tamoxifen แล้วระดับไขมันในเลือด    

ลดลงมำใกล้เคียงกับก่อนใช้ยำ แต่ก็ควรได้รับกำร

ตรวจระดบัไขมนัในเลอืดอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ตดิตำม

ผลต่อไป
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กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

สรุป   

  กำรเพิม่ขึน้ของค่ำระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์

ในเลือดสูงผิดปกติในผู้ป่วยรำยนี้มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรได้รบัยำ tamoxifen ซึง่เมือ่แพทย์ได้วนิจิฉัยและ

ให้หยดุใช้ยำกพ็บว่ำระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์ ลดลง

อย่ำงรวดเร็ว ถึงแม้ว่ำรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่   

พงึประสงค์นีจ้ะยงัพบอบุตักิำรณ์ได้น้อย แต่อย่ำงไร

ก็ตำมอำจมีผู้ป่วยหลำยรำยที่ได้รับยำ tamoxifen 

แต่ไม่ได้รับกำรตรวจระดบัไขมนัในเลือด โดยเฉพำะ

ในกลุ่มผู้ป่วยที่อำยุยังน้อยซึ่งยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงของ

กำรเกิดภำวะไขมันในเลือดผิดปกติ ดังนั้นอำจ

จ�ำเป็นต้องพิจำรณำให้มีกำรตรวจระดับไขมันใน

เลอืดให้เป็นมำตรฐำนในผู้ป่วยท่ีได้รบัยำ tamoxifen 

ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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 2. TMHS ได้ต้ังคณะท�ำงำนย่อยเพ่ือพิจำรณำ 
เรื่องต่ำงๆ แล้วน�ำเสนอ TMHS พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ คณะท�ำงำนย่อยดังกล่ำว ได้แก่ ASEAN 
Traditional Medicine and Health Supplement 
Scientific Committee (ATSC), ASEAN Traditional 
Medicine and Health Supplement GMP 
Taskforce, Task Force on ASEAN Regulatory 
Framework for Traditional Medicines and 
Health Supplements  
 3. ประเทศสมำชิกได้รับมอบหมำยให้เป็น   
ผู้ด�ำเนินกำรหลัก (lead country) ในแต่ละเรื่อง 
โดยประเทศไทยรับด�ำเนินกำรในเรื่องฉลำกของ
ผลิตภัณฑ์และเรื่องสำรปรุงแต่งในยำแผนโบรำณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

ข้อตกลงด้านยาแผนโบราณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ประเทศสมำชิกได้พิจำรณำข้อตกลงด้ำนยำ

แผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรดังต่อไปนี้

 1. เรื่องที่พิจำรณำเสร็จแล้วได้แก่ 

     1.1  นยิำมศพัทข์องค�ำวำ่ยำแผนโบรำณ

และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

     1.2  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยกำรลด

ควำมเสีย่งจำกเชือ้ววับำ้ (ASEAN Guidelines for 

Minimizing Risk of Transmissible Spongiform 

Encephalopathies (TSE) in Traditional 

Medicines and Health Supplements)

     1.3  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยหลักเกณฑ์

วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์

บทน�า
 คณะกรรมกำรท่ีปรกึษำอำเซยีนดำ้นคณุภำพ
และมำตรฐำน (ASEAN Consultative Committee 
on Standards and Quality: ACCSQ) มีหน้ำที่
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้
เกดิเขตกำรคำ้เสรตีำมขอ้ตกลงกำรจดัตัง้เขตกำรคำ้
เสรีอำเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ตำมมติจำกกำรประชุมสุดยอดอำเซียน (ASEAN 
Summit) โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่  ปี 2535
 เพื่อให้มีกำรก�ำหนดทิศทำงที่เหมำะสมและ
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ ACCSQ จึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�ำงำนสำขำต่ำงๆ ขึ้นมำรองรับ เช่น ปี 2541 ได้
แต่งต้ังคณะท�ำงำนด้ำนยำแผนปัจจุบัน ซ่ึงได้น�ำเสนอ 
รำยละเอียดไว้ในวำรสำรฯ ฉบับท่ีแล้ว (ข่ำวสำรด้ำนยำ 
และผลิตภัณฑ์สุขภำพ ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลำคม- 
ธันวำคม 2555) ต่อมำในกำรประชุมคร้ังท่ี 24 สิงหำคม 
2547 ได้มีมติให้ตั้งคณะท�ำงำนด้ำนยำแผนโบรำณ
และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Product Working 
Group on Traditional Medicine and Health 
Supplement: TMHS) ข้ึน เพ่ือจัดท�ำข้อตกลงเก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว โดยมีวิธีกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
 1. ประชุมใหญ่สำมัญ (ปีละ 2 ครั้ง ) โดย
ประเทศสมำชิก 10 ประเทศต่ำงหมุนเวียนเป็น    
เจ้ำภำพจัดกำรประชุม ซึ่งมีกำรประชุมมำแล้ว 18 
ครั้ง โดยประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพครั้งที่ 4 ระหว่ำง
วนัที ่11-13 มกรำคม 2549 และครัง้ท่ี 10 ระหวำ่ง
วันที่ 15-16 มกรำคม 2552       

* อดตีผูท้รงคณุวฒุด้ิำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์ด้ำนสำธำรณสขุ 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอหำรและยำ

  การตกลงของอาเซียนว่าด้วยยาแผนโบราณ 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิไล บัณฑิตานุกูล*
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เสริมอำหำร (ASEAN Guidelines on Good 
Manufacturing Practice for Traditional Medicines 
and Health Supplements)  
         1.4  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยข้อก�ำหนด
ของฉลำกของยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(ASEAN Harmonization Guideline for Labeling 
Requirements for Traditional Medicines and 
Health Supplements)
    แนวทำงนี้ระบุข้อก�ำหนดในกำร
แสดงฉลำก ได้แก่ เกณฑ์ทั่วไป เช่น ข้อควำมต้อง
เห็นได้ชัดเจน ไม่หลอกลวงหรือสื่อให้เข้ำใจผิด 
นอกจำกน้ียังก�ำหนดหัวข้อท่ีต้องแสดงบนฉลำกขนำด 
ปกติ ขนำดเล็ก และบนแผงผลิตภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม 
ประเทศสมำชกิสำมำรถมขีอ้ก�ำหนดเฉพำะ (country 
specific) อ่ืนๆ ได้หำกเป็นเหตุผลเก่ียวกับควำมปลอดภัย 
ศำสนำและวัฒนธรรม แต่ต้องแจ้งประเทศสมำชิก
อื่นทรำบข้อก�ำหนดเหล่ำนั้นพร้อมทั้งเหตุผล
  1.5 หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรก�ำหนด
ปริมำณสูงสุดของวิตำมินและเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำร (General Principles for Establishing 
Maximum Level of Vitamins and Minerals in 
Health Supplements)  
       1.6 หลักกำรพิจำรณำว่ำด้วยกำรใช้สำร
ปรงุแตง่ในยำแผนโบรำณและผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำร 
(Guiding Principles for the Use of Additives 
and Excipients in Traditional Medicines and 
Health Supplements)
  1.7  ปริมำณสูงสุดของวิตำมินและเกลือแร่ 
ของอำเซยีนในผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำร อยำ่งไรกต็ำม
บำงประเทศสมำชิกอำจก�ำหนดค่ำปริมำณสูงสุดที่
แตกต่ำงออกไปจำกค่ำของอำเซียนได้
  1.8  รำยกำรของสำรปรุงแต่งท่ีห้ำมใช้ 
ในยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเช่น 
บอแรกซ์ ฟอร์มำลดีไฮด์
  1.9  ระบบเตือนภัยหลังผลิตภัณฑ์ออก    
สู่ตลำด (post marketing alert system: PMAS)

 2. เรื่องที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ได้แก่  
         2.1  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยสำรปนเป้ือน 
ในยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (ASEAN  
Guidelines on Contaminants for Traditional 
Medicines and Health Supplements) พร้อมทั้ง
ก�ำหนดปริมำณของสำรปนเปื้อนโลหะหนักได้แก่
ตะกั่ว ปรอท สำรหนู แคดเมียม และเชื้อจุลินทรีย์ 
รวมถึงข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรควบคุมสำรก�ำจัด
แมลงในยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(Guidance Notes on Control of Pesticides in 
Traditional Medicines and Health Supplements)
     2.2  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยกำรกล่ำวอ้ำง 
สรรพคุณของยำแผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(ASEAN Guidelines on Claims for Traditional 
Medicines and Health Supplements)
     2.3  แนวทำงอำเซียนว่ำด้วยกำรศึกษำ
ควำมคงสภำพและอำยุของยำแผนโบรำณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (ASEAN Guidelines on 
Stability Study and Shelf-Life of Traditional 
Medicines and Health Supplements)
        2.4  แนวทำงว่ำด้วยข้อก�ำหนดเก่ียวกับ
ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยของยำแผนโบรำณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Guidelines on Safety 
Data Requirements for Traditional Medicines 
and Health Supplements)
         2.5  แนวทำงว่ำด้วยข้อก�ำหนดเก่ียวกับ
ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพของยำแผนโบรำณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร  (Guidelines on Efficacy 
Data Requirements for Traditional Medicines 
and Health Supplements) 
     2.6  แนวทำงว่ำด้วยชุดเอกสำรค�ำขอข้ึน 
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Guideline on Product Dossier 
Submission)
     2.7  หลกักำรพจิำรณำวำ่ดว้ยกำรน�ำสำร
เข้ำหรือออกจำกรำยกำรสำรส�ำคัญที่ห้ำมใช้ในยำ
แผนโบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Guiding 
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Principles for Inclusion into or Exclusion from 
the Negative List of Substances for 
Traditional Medicines and Health Supplements)
  2.8  รำยกำรสำรส�ำคัญที่ห้ำมใช้ในยำ
แผนโบรำณ เช่น Aristolochia spp. Cannabis sativa 
(กญัชำ) Colchicum autumnale และรำยกำรสำร
ส�ำคญัทีห่ำ้มใชใ้นผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำร เชน่ Abrus 
precatorius (มะกล่�ำตำหนู) Azadirachta indica 
(สะเดำ) Lobelia chinensis (พระจันทร์ครึ่งซีก) 
(หมำยเหตุ จะมกีำรรวบรวมรำยกำรสำรส�ำคญัอืน่ๆ
ที่ห้ำมในบำงประเทศสมำชิกเพื่อเป็นข้อมูลให้     
รับทรำบทั่วกัน) 
  2.9  รำยกำรและปริมำณของสำรปรุงแต่ง 
ทีอ่นุญำตให้ใชใ้นยำแผนโบรำณและผลิตภณัฑเ์สรมิ
อำหำร ซึ่งจัดท�ำไว้ 5 กลุ่มได้แก่ สี สำรให้ควำม
หวำน สำรกันบูด antioxidant และสำรปรุงแต่ง 
อื่นๆเช่น emulsifier ตัวท�ำละลำย
    2.10 กรอบกฎระเบียบของอำเซียน 
(ASEAN Regulatory Framework)  เอกสำรฉบบั
น้ีจะบรรจุเนื้อหำเกี่ยวกับข้อตกลงทั้งหมด โดยจะ
เป็นเอกสำรทีล่งนำมโดยรฐัมนตรทีำงดำ้นเศรษฐกจิ
ของประเทศสมำชิก ซึ่งจะมีผลผูกพันทำงกฎหมำย
ที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติยกเว้นเรื่องที่ประเทศนั้นได้
ขอสงวนไว้ ดังนั้นกำรลงนำมในเอกสำรฉบับนี้จะ
กระท�ำเมื่อบรรลุข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว พร้อมทั้งผ่ำน
กระบวนกำรเห็นชอบภำยในของแต่ละประเทศ ซึ่ง
คำดว่ำประเทศสมำชิกจะลงนำมได้ภำยในสิ้นปี 
2557 และแก้ไขกฎหมำยของตนภำยในสิ้นปี 2558

 สรุป
 เนื่องจำกข้อตกลงของอำเซียนด้ำนยำแผน
โบรำณและผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรมจี�ำนวนเรือ่งและ
รำยละเอียดทำงวิชำกำรอยู่มำก ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทำงบวกและทำงลบ กำร
จัดท�ำข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรผลิต ข้อก�ำหนดเก่ียวกับ 
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งข้อก�ำหนดเกี่ยวกับชุดเอกสำรกำร

ขึ้นทะเบียนเป็นแบบเดียวกันทั้งอำเซียน ย่อมลด
ปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำจำกข้อก�ำหนดทำง
เทคนคิทีแ่ตกตำ่งกนั สง่เสรมิกำรคำ้และกำรสง่ออก
ทัง้ในและนอกภมูภิำคอำเซยีนเนือ่งจำกเปน็ยำแผน
โบรำณและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสำกล  นอกจำกนี้กำรมี
ข้อก�ำหนดใหมน่บัเปน็โอกำสของกำรพัฒนำศักยภำพ
ของภำครัฐและภำคอุตสำหกรรมด้วย ส�ำหรับภำค
อุตสำหกรรมนั้นหำกปรบัตัวไม่ทันกบัมำตรฐำนของ
อำเซียนย่อมเสียตลำดทั้งภำยในประเทศและต่ำง
ประเทศ แต่กำรปรับตัวของภำคอุตสำหกรรมย่อม
ต้องมีค่ำใช้จ่ำยและกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น ที่ผ่ำนมำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้มีกำร  
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำข้อตกลงให้ 
ผู้เก่ียวข้องทรำบรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน�ำไป
วำงแนวทำงสนับสนุนภำคอุตสำหกรรม นอกจำกนี้   
ส�ำนักงำนฯ ยังได้เตรียมของบประมำณจำกรัฐบำล
เพื่อส่งเสริมคุณภำพของยำแผนโบรำณ เพื่อควำม
สมประโยชน์ของผู้บริโภคและศักยภำพในกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนต่อไป

บรรณานุกรม
1. วิไล บัณฑิตำนุกูล “กำรตกลงของอำเซียนว่ำด้วยยำ
 แผนปัจจุบัน.” วำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภัณฑ์
 สุขภำพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 
 2555.
2. “พัฒนำกำรของประชำคมอำเซียน.”.[ออนไลน์]. สืบค้น
 วันที่ 7 ธันวำคม 2555 จำก http://www.mfa.go.th/
 asean/contents/files/other-20121128-164101-
 429003.pdf 2555.
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 pdf 2555.
4. Reports of the 1st-18th Meeting of Product 
 Working Group on Traditional Medicine and 
 Health Supplement.
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 เคร่ืองส�ำอำงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพภำยใต้

กำรก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ โดยอำศัยพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง  

พ.ศ. 2535  ซ่ึงกล่ำวถงึนยิำมของเครือ่งส�ำอำง  คอื

วัตถทุีมุ่ง่หมำยส�ำหรบัใชท้ำ ถ ูนวด โรย พน่ หยอด  

ใส่ อบ หรือกระท�ำด้วยวิธีอ่ืนใด ต่อส่วนหน่ึงส่วนใด 

ของร่ำงกำยเพื่อควำมสะอำด ควำมสวยงำมหรือ  

ส่งเสริมให้เกิดควำมสวยงำมและรวมตลอดทั้ง

เครื่องประทิ่นผิวต่ำงๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่อง

ประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอก

ร่ำงกำย หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ วัตถุประสงค์ของ

เครื่องส�ำอำงคือเพื่อควำมสะอำด ควำมสวยงำม  

หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิควำมสวยงำม  อนัเป็นผลิตภณัฑ์

สุขภำพทีจ่�ำเปน็ในชวีติประจ�ำวนัของทกุคน ทกุเพศ  

ทุกวัย ตั้งแต่ทำรกแรกเกิด จนถึงผู้สูงวัย ตัวอย่ำง

เครื่องส�ำอำงเช่น ยำสีฟัน สบู่ แชมพูสระผม  

  เนื่องจำกนิยำมของเครื่องส�ำอำง และ

ส่วนประกอบของเครื่องส�ำอำงมีควำมปลอดภัย

มำกกวำ่ยำและเครือ่งมอืแพทย ์ผู้บรโิภคสำมำรถซือ้

เคร่ืองส�ำอำงได้ด้วยตนเองจำกร้ำนจ�ำหน่ำยเครื่อง

ส�ำอำง ซึ่งไม่ต้องขออนุญำตขำยเครื่องส�ำอำง และ

ไม่ต้องพบแพทย์หรือบุคลำกรทำงสำธำรณสุขก่อน 

ขณะเดยีวกนั ผู้ประกอบธรุกจิสำมำรถโฆษณำเครือ่ง

ส�ำอำง โดยไม่ต้องขออนุญำตก่อนท�ำกำรโฆษณำ  

ตำ่งจำกกำรโฆษณำยำและเครือ่งมอืแพทย ์ ซึง่ตอ้ง

ขออนุญำตก่อนกำรโฆษณำ ท�ำให้ตรวจพบกำร

โฆษณำเครือ่งส�ำอำงฝำ่ฝนืกฎหมำย ไดแ้ก่  ข้อควำม

ที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง หรือก่อให้เกิดควำม

เข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส�ำอำง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535  
มำตรำ 37 “ให้น�ำบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้ำนกำรโฆษณำมำใช้บังคับแก่กำร
โฆษณำเครือ่งส�ำอำงโดยอนโุลม โดยใหถ้อืวำ่อ�ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
อ�ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่ำอ�ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำเป็น
อ�ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร”(1) ดงันัน้ ผูบ้รโิภค
จะได้รับกำรคุ้มครองเก่ียวกับกำรโฆษณำเครื่อง
ส�ำอำง ตำมมำตรำ 22 และมำตรำ 47 แห่ง     
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
 มำตรำ 22 กำรโฆษณำจะต้องไม่ใช้ข้อควำม
ที่เป็นกำรไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อควำมที่
อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่
ว่ำข้อควำมดังกล่ำวนั้นจะเป็นข้อควำมที่เกี่ยวกับ
แหล่งก�ำเนิด สภำพ คุณภำพ หรือลักษณะของ
สินค้ำหรือบริกำร  ตลอดจนกำรส่งมอบ กำรจัดหำ  
หรือกำรใข้สินค้ำหรือบริกำร ข้อควำมดังต่อไปนี้  
ถือว่ำเป็นข้อควำมที่ ไม่ เป็นธรรมต่อผู้บริ โภค        
หรือเป็นข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม 

เป็นส่วนรวม   
* กลุม่ควบคมุเครือ่งส�ำอำง ส�ำนกัควบคมุเครือ่งส�ำอำงและ
วัตถุอันตรำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ÊิรินมาÊ คัªมาตย์*

การโฆษณาเครื่องสำาอาง
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 (1)  ข้อควำมที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง  

 (2)  ขอ้ควำมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิใน

สำระส�ำคัญเก่ียวกับสินค้ำหรือบริกำรไม่ว่ำจะกระท�ำโดย

ใช้หรืออ้ำงอิงรำยงำนทำงวิชำกำร สถิติ หรือส่ิงใด      

ส่ิงหน่ึงไม่เป็นควำมจริงหรือเกินควำมจริง หรือไม่ก็ตำม

 (3)  ขอ้ควำมทีเ่ปน็กำรสนบัสนนุโดยตรงหรอื

โดยอ้อมให้มีกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือศีลธรรม

หรือน�ำไปสู่ควำมเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชำติ  

 (4)  ข้อควำมที่จะท�ำให้เกิดควำมแตกแยก

หรือเสื่อมเสียควำมสำมัคคีในหมู่ประชำชน               

 (5)  ข้อควำมอย่ำงอื่นตำมที่ก� ำหนดใน      

กฎกระทรวง ข้อควำมท่ีใช้ในกำรโฆษณำท่ีบุคคล

ทัว่ไปสำมำรถรูไ้ดว้ำ่เปน็ขอ้ควำมท่ีไมอ่ำจเปน็จรงิได้

โดยแนแ่ท ้ไมเ่ปน็ขอ้ควำมทีต่อ้งหำ้มในกำรโฆษณำ

ตำม (2) มำตรำ 47 ผู้ใดโดยเจตนำก่อให้เกิดควำม

เข้ำใจผิดในแหล่งก�ำเนิด สภำพ คุณภำพ ปริมำณ 

หรือสำระส�ำคัญประกำรอื่นอันเกี่ยวกับสินค้ำหรือ

บริกำร ไม่ว่ำจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณำ

หรอืใชฉ้ลำกทีม่ขีอ้ควำมอนัเปน็เทจ็หรอืขอ้ควำมทีรู่้

หรือควรรู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำอำจก่อให้เกิดควำม

เข้ำใจผิดเช่นว่ำนั้น  ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหก

เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหำ้หมืน่บำท หรอืท้ังจ�ำท้ังปรบั 

ถ้ำผู้กระท�ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งกระท�ำผิดซ้�ำอีก       

ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ(2)

แนวทางการพิจารณาเครื่องส�าอาง  

 กำรพจิำรณำผลติภณัฑส์ขุภำพวำ่เปน็เครือ่ง

ส�ำอำงหรือไมน่ัน้  ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องกำรใช ้ 

กล่ำวคือต้องอยู่ในขอบข่ำยนิยำมเครื่องส�ำอำงตำม  

พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535 คือ เพื่อ

ควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือส่งเสริมให้เกิด

ควำมสวยงำม ไมท่�ำใหเ้ขำ้ใจผิดสำระส�ำคญัอนัเกีย่ว

กบัเครือ่งส�ำอำง เชน่ กลำ่วอำ้งสรรพคณุควำมเปน็

ยำคือ วินิจฉัย บ�ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกัน

โรคหรือควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งสรุป

ได้ดังนี้

 1. ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบของเคร่ืองส�ำอำง 

ตอ้งเปน็ไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุทีอ่อก

ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535 เช่น 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง วัตถุที่ห้ำมใช้

เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง ประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

ที่มีสำรป้องกันแสงแดด  

 2. บริเวณท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�ำอำง คือ

ผิวหนังช้ันนอก (epidermis) ผม เล็บ ริมฝีปำก  

อวัยวะเพศภำยนอก ฟัน และเย่ือบุอ่อนภำยในช่องปำก  

 3. วัตถุประสงค์ของเครื่องส�ำอำง คือเพื่อ

ควำมสะอำด  ควำมสวยงำม  หรือส่งเสริมให้เกิด

ควำมสวยงำม  

 4. เครื่องส�ำอำงต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วินิจฉัย  บ�ำบัด  บรรเทำ  รักษำ  หรือป้องกันโรค

 5. เครื่องส�ำอำงต้องไม่มีผลทำงเภสัชวิทยำ  

ระบบภูมิคุ้มกันและ metabolic action(3)

 ผูป้ระกอบธุรกิจสำมำรถแสดงสรรพคณุเก่ียว

กับเคร่ืองส�ำอำงบนฉลำกเคร่ืองส�ำอำง พร้อมกับ

โฆษณำ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

อนิเตอรเ์นต โดยกลำ่วถึงสรรพคณุของเครือ่งส�ำอำง 

และ/หรอืวตัถดุบิ ซึง่ตอ้งอยูใ่นขอบขำ่ยนยิำมเครือ่ง

สำ�อ�ง

การโฆษณาผลที่ได้จากการใช้เครื่องส�าอาง

 ผลกำรศึกษำวิจัยในอำสำสมัครเก่ียวกับ

เครื่องส�ำอำง  สำมำรถกระท�ำได้  ดังน้ี                                                                                                                    

 1. กำรทดสอบควำมพึงพอใจ

  ก. โดยผู้บริโภคและ/หรือผู้ที่ได้รับกำร

อบรม ฝึกฝนเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับกำรทดสอบควำม

พึงพอใจ (trained expert panels)  
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  ข. โดยผู้เชี่ยวชำญ ภำยใต้กำรควบคุม

ดูแลของแพทย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชำญท่ีเกี่ยวข้อง  

เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำล บุคลำกรทำง

สำธำรณสุข

 2. กำรทดสอบผลของเครือ่งส�ำอำงในอำสำ

สมัครด้วยเครื่องมือวิทยำศำสตร์ภำยใต้กำรควบคุม

ดูแลของผู้เช่ียวชำญ เช่น กำรตรวจวิเครำะห์  hydration, 

roughness, firmness, elasticity, cutaneous fold/

crease, trichogram analysis and its derivatives 

for hair formula ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัหรอืผลลัพธข์องกำร

ศึกษำวิจัย เพื่อประกอบกำรโฆษณำเครื่องส�ำอำง 

ต้องอยู่ในขอบข่ำยนิยำมเครื่องส�ำอำง(4)

 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโฆษณาผลการ

ศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

 1. หำกขนำดตัวอย่ำงตั้งแต่ 400 ตัวอย่ำง

ขึน้ไป โดยตวัเลขดงักล่ำวมำจำกตำรำงส�ำเรจ็รปูของ  

Taro Yamane ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบ

จ�ำนวนประชำกรที่แน่นอน และ/หรือจ�ำนวน

ประชำกรมำกกว่ำ 100,000 คนขึ้นไป โดยมีควำม

เชือ่มัน่ 95%(5) ผู้ประกอบธรุกจิสำมำรถโฆษณำดว้ย

ข้อควำมว่ำ “ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่ำง” 

โดยค�ำว่ำ “กลุ่มตัวอย่ำง หมำยถึงตัวแทนของ

ประชำกรที่ถูกคัดเลือกมำจำกวิธีกำรที่เชื่อถือได้  

และได้รับกำรยอมรับทำงสถิติ”  

ผู้ประกอบธุรกิจไม่ควรใช้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ ได้แก่  

ที่สุด    แห่งแรก   แห่งเดียว   รำยแรก   ครั้งแรก   100%  
ยอด    ดีเลิศ    เด็ดขำด   อันดับ 1  ศักดิ์สิทธิ์   มหัศจรรย์  
สุดยอด  เยี่ยม    เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยม   ดีที่สุด  เลิศที่สุด  
ชนะเลิศ   เลิศเลอ   ดีเด็ด  สุดเหวี่ยง   วิเศษ    ฮีโร่  
บริสุทธิ์  ล้�ำเลิศ   ชั้นเลิศ   เลิศล้�ำ   เด็ด  หนึ่งเดียว  
พิเศษ    ยอดไปเลย   เยี่ยมไปเลย ที่หนึ่งเลย   โดดเด่น   ปำฏิหำริย์

 2. หำกขนำดตวัอย่ำงนอ้ยกวำ่ 400 ตวัอย่ำง  

ผูป้ระกอบธรุกจิสำมำรถโฆษณำโดยกลำ่วถงึจ�ำนวน

ตัวอย่ำงโดยตรง ห้ำมโฆษณำโดยอ้ำงอิงจ�ำนวน    

รอ้ยละ/เปอรเ์ซน็ตข์องกลุม่ตวัอยำ่ง เนือ่งจำกไมไ่ด้

เปน็ตวัแทนของกลุม่ตวัอยำ่ง เชน่ กลุม่ตวัอยำ่ง 19  

จำก 20 คน

  นอกจำกนี้ กำรโฆษณำในข้อ 1 และ 2  

ห้ำมใช้ค�ำที่หมำยรวมถึงผู้คนทั้งหมด เช่น ผู้หญิง  

ผู้บริโภค ผู้ใช้ แต่ให้ใช้ค�ำว่ำ “กลุ่มตัวอย่ำง” แทน 

ทั้งนี้ กำรโฆษณำทำงโทรทัศน์ หรือวิทยุ ให้บอก

ข้อควำมด้วยเสียงอย่ำงชัดเจน โดยจะมีซูเปอร์

ข้อควำมดังกล่ำวหรือไม่ก็ได้ 

ข้อความโฆษณาเครื่องส�าอาง

 ขอ้ควำมทีใ่ชใ้นกำรโฆษณำเครือ่งส�ำอำงตอ้ง

มีเอกสำรพร้อมพิสูจน์ เพื่อแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จึงจะใช้

ข้อควำมดังกล่ำวในกำรโฆษณำได้ เช่น ใบจดแจ้ง  

ข้อควำมโฆษณำเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ (เช่น  

ไมม่/ีไมใ่ช/้ปรำศจำกแอลกอฮอล ์พำรำเบน น้�ำหอม  

สำรแต่งกลิ่น สำรกันเสีย) รำงวัลที่ได้รับจำกหน่วย

งำนต่ำงๆ กำรได้รับสิทธิบัตรจำกประเทศต่ำงๆ  

อยำ่งไรกต็ำม หำกไมพ่รอ้มแสดงเอกสำรทีใ่ชย้นืยนั

กไ็มค่วรแสดงขอ้ควำมโฆษณำ เชน่ สำรสกดัน�ำเขำ้

จำกประเทศ XXX เครื่องส�ำอำงยี่ห้อ YYY เป็นที่

ยอมรับ/มีจ�ำหน่ำยทั่วโลก



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่1 27

ปกิณกะ

ตัวอย่างข้อความที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

 ส่วนใหญ่ข้อควำมโฆษณำเครื่องส�ำอำงที่

ตรวจพบว่ำฝ่ำฝืนกฎหมำย เป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำช

บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตำมมำตรำ  

22 (1) ข้อควำมที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง (2)  

ขอ้ควำมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิในสำระส�ำคญั

เกี่ยวกับเครื่องส�ำอำงไม่ว่ำจะกระท�ำโดยใช้หรือ

อ้ำงอิงรำยงำนทำงวิชำกำร สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไม่เป็นควำมจริงหรือเกินควำมจริงหรือไม่ก็ตำม ผู้

กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ 22 ต้องระวำงโทษตำม

มำตรำ 47 ตัวอย่ำงเช่น
 1. ข้อควำมที่เป็นเท็จ  ได้แก่  ข้อควำมที่

สื่อควำมหมำย  ดังนี้ 

  1.1  รบัรองโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ และ/หรอืกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์ 

เน่ืองจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

และ/หรือกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ไมเ่คยรบัรอง

เครื่องส�ำอำงใดๆ ทั้งสิ้น

  1.2  ผลกำรตรวจวเิครำะหเ์ครือ่งส�ำอำง

จำกหนว่ยงำนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ ห้องปฏบิตัิ

กำร ซึ่งเป็นกำรตรวจวิเครำะห์เฉพำะรุ่นกำรผลิต  

ไม่ใช่ผลกำรตรวจวิเครำะห์ทุกรุ่นกำรผลิต เช่น     

ผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรประกอบของปรอท       

ไฮโดรควิโนน กรดวิตำมินเอ จุลินทรีย์ เนื่องจำก

ท�ำให้เข้ำใจว่ำเป็นผลกำรตรวจวิเครำะห์เคร่ืองส�ำอำง

ทุกรุ่นกำรผลิต นอกจำกนี้ รำยงำนผลกำรตรวจ

วิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรอำจมีข้อควำมว่ำ     

หำ้มน�ำผลทดสอบนีไ้ปโฆษณำ ดงันัน้ กำรน�ำผลกำร

ตรวจวิเครำะห์ฯ มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรโฆษณำ     

จึงไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

 2. ข้อควำมที่จะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดใน

สำระส�ำคญัเกีย่วกบัเครือ่งส�ำอำง และไมใ่ชข่อบขำ่ย

นิยำมเครื่องส�ำอำง เช่น ข้อควำมที่กล่ำวถึงกลไก

กำรออกฤทธิ์ และ/หรือมีผลต่อกำรท�ำงำนของ

รำ่งกำย และ/หรอืมุง่หมำยส�ำหรบัใชใ้นกำรวนิจิฉยั  

บ�ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือควำม

เจบ็ปว่ยของมนษุยห์รอืสตัว ์ซึง่เปน็สรรพคณุทำงยำ 

และ/หรือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คือผู้ป่วย

  2.1  ลดกำรสร้ำงเม็ดสี  ยับย้ังกระบวนกำร 

สร้ำงเมลำนินที่เป็นสำเหตุของผิวหมองคล้�ำ 

  2.2  ยับยั้งกำรท�ำงำนของ tyrosinase 

ซึ่งเป็นตัวสร้ำงเม็ดสีเมลำนิน 

  2.3  กระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจน

  2.4  ต่อต้ำนอนุมูลอิสระ ปกป้องผิวจำก

อนุมูลอิสระ  

  2.5 กระตุ้นกระบวนกำรผลัดผิว

  2.6  ป้องกันกำรอักเสบของสิว

  2.7  บรรเทำอำกำรอักเสบจำกสิวและ

อำกำรแพ้

  2.8  บรรเทำอำกำรระคำยเคือง

  2.9  ก�ำจดัเชือ้รำ เชือ้แบคทเีรยี กระตุน้

กำรไหลเวียนของโลหิตใต้หนังศีรษะ

 2.10  ลดกำรเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 

บนผิวหนัง

 2.11  ลดปัญหำโรคเหงือก

 2.12  ลดอำกำรอักเสบจำกโรคเหงือก

 2.13  ลดอำกำรปวดฟัน เหงือกบวม       

ร�ำมะนำด ร้อนใน

 2.14  ประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรฉีด botox 

toxin type A (botox) ถึง 50%

 2.15  พบประสิทธิภำพเทียบเท่ำกำรท�ำ 

intense pulse light (IPL) treatment

 2.16 ลดสำเหตขุองอำกำรคนัในผูป้ว่ยทีม่ี

ผิวแห้งมำก  

 2.17 เหมำะส�ำหรับผิวหลังท�ำเลเซอร์
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สิ่งที่ควรตระหนักส�าหรับ
เครื่องส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศ

 แต่ละประเทศก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพแตก

ต่ำงกันข้ึนกับบริบทของแต่ละประเทศ เม่ือผู้ประกอบ 

ธุรกิจน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกต่ำงประเทศ เพื่อ

จ�ำหนำ่ยในประเทศไทย อำจแปลขอ้ควำมบนฉลำก

จำกภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย โดยไม่ได้ตระหนัก 

ควำมแตกตำ่งของกำรจัดประเภทผลิตภณัฑส์ขุภำพ

ระหว่ำงประเทศผู้ผลิต/จ�ำหน่ำยและประเทศไทย 

ท�ำให้แสดงข้อควำมบนฉลำกและ/หรือโฆษณำก่อ 

ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับเครื่อง

ส�ำอำง และ/หรือแสดงสรรพคุณเป็นยำ เช่น 

ประเทศไทยจัดให้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ซึ่ง

ประกอบด้วยสำรป้องกันแสงแดดตำมบัญชีท้ำย

ประกำศประทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์

เครื่องส�ำอำงที่มีสำรป้องกันแสงแดดเป็นเครื่อง

ส�ำอำง ขณะท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิำจัดใหผ้ลิตภณัฑ์

ป้องกันแสงแดดเป็นยำ (OTC drug) ซึ่งต้อง 

ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในต�ำรำยำ ตลอดจนข้อควำม

ที่ใช้ในกำรโฆษณำ ดังนั้น กำรแสดงข้อควำมภำษำ

ไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด โดยแปล

ข้อควำมจำกภำษำต่ำงประเทศ และมิได้พิจำรณำ

อยำ่งละเอยีดเกีย่วกบันยิำมเครือ่งส�ำอำง อำจกอ่ให้

เกดิควำมเขำ้ใจผิดสำระส�ำคญัเกีย่วกบัเครือ่งส�ำอำง 

และ/หรือแสดงสรรพคุณเป็นยำ

สรุป

 ผูป้ระกอบธรุกจิสำมำรถโฆษณำเครือ่งส�ำอำง 

โดยไมต่อ้งขออนญุำตกอ่นกำรโฆษณำเหมอืนยำและ

เครื่องมือแพทย์แต่ต้องอยู่ในขอบข่ำยนิยำม     

เครื่องส�ำอำง คือเพื่อควำมสะอำด ควำมสวยงำม 

หรือส่งเสริมให้เกิดควำมสวยงำม โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

ต้องไม่กล่ำวอ้ำงสรรพคุณเป็นยำ หำกผู้ประกอบ

ธุรกิจโฆษณำโดยใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จหรือเกิน 

ควำมจรงิหรอืก่อใหเ้กิดควำมเข้ำใจผดิในสำระส�ำคญั

เกี่ยวกับเครื่องส�ำอำง อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 22 

ผูก้ระท�ำตอ้งระวำงโทษตำมมำตรำ 47 แหง่พระรำช

บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือจ�ำคุกไม่เกิน      

หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหม่ืนบำท หรือท้ังจ�ำท้ังปรับ

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ ภญ.น้�ำหนึ่ง ศรีประเสริฐยิ่ง  
ส�ำหรับข้อเสนอแนะในกำรเตรียมต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1 พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535.

2 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522.

3 Appendix III-ASEAN COSMETIC CLAIM 

 GUIDELIENE. [cited 2012 Sep 25]; Available 

 from: http://www.fda.gov.ph/ACCSQ%20

 COSMETIC/.../Appendix%20III_ASEAN%20

 Cosmetic%20claim%20Guidelin.pdf. 

4 Guidelines for the evaluation of the efficacy of 

 cosmetic products, May 2008. [cited 2012 Sep 

 25]; Available from: http://www.cosmeticseurope.

 eu/publications-cosmetics-europe-association/

 guidelines.html?view=item&id=23.

5 บทที่ 3 กำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย. [cited 2012 Sep 

 25]; Available from: http://aphinant.aru.ac.th/wp-

 content/uploads/2008/10/chapter.
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 “ผู้สงูอำย”ุ หรอื “คนแก”่ มคีวำมหมำยและ

ช่วงอำยุที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ ตำมแต่

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำซึ่งมีหลำกหลำย เช่น 

ก�ำหนดตำมอำยุจริงตั้งแต่แรกเกิด (chronological 

aging) ตำมลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย 

(physiological aging หรือ biological aging) 

ตำมลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจ (psycho- 

logical aging) หรือควำมสำมำรถในกำรประกอบ

อำชีพ เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทย พจนำนุกรม

ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ให้ควำมหมำย

ของค�ำว่ำ “แก่” คือ มีอำยุมำก หรือ อยู่ในวัยชรำ 

และ ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ชรำ คือ แก่ด้วยอำยุ 

ช�ำรดุทรดุโทรม ดงันัน้ คนแก ่จึงหมำยถงึคนท่ีมอีำยุ

มำกหรืออยู่ในวัยชรำ(ช�ำรุดทรุดโทรม) ในขณะที่ 

พระรำชบัญญัติ ผู้สูงอำยุ พ.ศ.2546 มำตรำ 3 

ก�ำหนดว่ำ “ผู้สูงอำยุ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่ง

มีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 

ส�ำหรับในบทควำมนี้จะให้ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 

ตำมพระรำชบัญญัติ ผู้สูงอำยุ 2546

 ผู้สูงอำยุโดยเฉพำะผู้ป่วยเบำหวำนมีควำม

เสี่ยงต่อกำรใช้ยำสูงกว่ำผู้ป่วยกลุ่มอื่น ทั้งนี้ไม่เพียง

เกิดจำกสำเหตุร่ำงกำยที่เสื่อมสภำพส่งผลให้เกิด 

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเภสัชพลศำสตร์ (pharma- 

cokinetic)และ เภสัชจลนศำสตร์ (pharmaco-   

รายงานอาการไม่พึงประสงคผ์ู้ป่วยสูงอายุ
ที่ใช้กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน

วิมล สุวรรณเกษำวงษ์*

dynamic) ทีม่ผีลตอ่กำรออกฤทธิแ์ละควำมเปน็พษิ 

ของยำแล้ว ผู้ป่วยเหล่ำนี้ยังมีควำมเสี่ยงจำกปัญหำ

กำรใช้ยำหลำยขนำน (polypharmacy) เพรำะมี

โรคเรื้อรังและโรคแทรกซ้อนหลำยชนิด จึงท�ำให้

เสีย่งตอ่ผลของกำรเกดิอตัตกรยิำระหวำ่งยำอกีดว้ย   

 ขอ้มลูจำก Thai vigibase ซึง่เปน็ฐำนขอ้มลู

ทีร่วบรวมรำยงำนอำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ 

(adverse drug reaction : ADR) ที่ได้รับจำก

สถำนพยำบำลทั่วประเทศของศูนย์เฝ้ำระวังควำม

ปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรอำหำรและยำ พบว่ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

– 2555 (ข้อมูลเดือนมกรำคม 2556) มีรำยงำน

อำกำรไม่พึงประสงค์ผู้ป่วยสูงอำยุ รวมทั้งสิ้น 

86,808 ฉบับ เป็นรำยงำนผู้ป่วยที่ใช้กลุ่มยำรักษำ

โรคเบำหวำน (ATC code = A10) จ�ำนวน 4,186 

ฉบับ (ร้อยละ 4.82 ) ในจ�ำนวนนี้มีรำยงำนจ�ำนวน 

1,363  ฉบับ (ร้อยละ 32.6) สงสัยว่ำกลุ่มยำรักษำ

โรคเบำหวำนเกี่ยวข้องกับกำรเกิด ADR  และเมื่อ

พิจำรณำลักษณะผู้ป่วยสูงอำยุที่เกิด ADR ทั้งหมด 

ผู้ป่วยที่ใช้กลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำนและผู้ป่วยที่ 

เกิด ADR จำกกลุ่มยำรักษำโรคเบำเหวำน พบว่ำมี

ลักษณะที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ADR ที่เกิดขึ้นไม่ร้ำยแรง 

และไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตหรือพิกำรจำก ADR ที่

สงสยัวำ่สมัพนัธก์บักำรใชก้ลุม่ยำรกัษำโรคเบำหวำน 

(ตำรำงที่ 1)
*กองแผนงำนและวิชำกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนรำยงำน ADR ผู้ป่วยสูงอำยุทั้งหมดและผู้ที่ใช้กลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน
   จ�ำแนกตำมลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย ควำมร้ำยแรงและผลลัพธ์จำกกำรเกิด ADR

รายการ

รายงาน ADR ผู้ป่วยสูงอายุ ฉบับ(ร้อยละ)
ใช้กลุ่มรักษาโรคเบาหวาน ทั้งหมด

(N=86,808)เกิด ADR จาก
กลุ่มยารักษา
โรคเบาหวาน  
(N=1,363)

ทั้งหมด
(N=4,186)

เพศ

      หญิง 1,001 (73.4) 3,052 (72.9) 52,917 (61.0)
      ชำย 360 (26.4) 1,127 (26.9) 33,718 (38.8)
      ไม่ระบุ 2 (0.2) 7 (0.2) 173 (0.2)

อายุ

      60 - 69 ปี 815 (59.8) 2,506 (59.9) 45,348 (52.2)
      70 - 79 ปี 454 (33.3) 1,415 (33.8) 31,022 (35.8)

      ≥ 80 ปี 94 (6.9) 265 (6.3) 10,438 (12.0)

ความร้ายแรง (seriousness)

      ไม่ร้ำยแรง (non-serious) 1,078 (79.1) 3,367 (80.4) 66,116 (76.2)
      ร้ำยแรง (serious) 262 (19.2) 775 (18.5) 19,557 (22.5)
             เสียชีวิต

             คุกคำม/อันตรำยถึงชีวิต

             ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล

            หรือท�ำให้เพิ่มระยะเวลำในกำรรักษำ

            นำนขึ้น
             ควำมพิกำร

             มีควำมส�ำคัญทำงคลินิก

             ไม่ระบุ

      ไม่ระบุ 23 (1.7) 44 (1.1) 1,135 (1.3)

ผลลัพธ์ (outcome)

      หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 917 (67.3) 2,813 (67.2) 57,740 (66.5)
      หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม 103 (7.6) 302 (7.2) 8,416 (9.7)
      ยังมีอำกำรอยู่ 201 (14.8) 655 (15.7) 12,299 (14.2)
      เสียชีวิตเนื่องจำกอำกำรไม่พึงประสงค์

       หรืออำจเกี่ยวข้องกับยำที่สงสัย

0 (0.0) 7 (0.2) 331 (0.4)

      เสียชีวิตเนื่องจำกสำเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

      กับยำที่สงสัย

5 (0.4) 17 (0.4) 536 (0.6)

      ไม่สำมำรถติดตำมผลหรือไม่ระบุ 137 (10.1) 392 (9.4) 7,486 (8.6)

(0.0)

(0.0)

(8.4)

(84.0)

(2.3)

(5.3)

0

0

22

220

6

14

7 (0.9)

1 (0.1)

53 (6.9)

637 (82.2)

32 (4.1)

45 (5.8)

331 (1.7)

60 (0.3)

1,577 (8.1)

16,084 (82.2)

807 (4.1)

698 (3.6)
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 ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอำยุที่ใช้กลุ่มยำรักษำโรค เบำหวำนทั้งหมด (N=4,186) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.4) 

ใช้ยำรักษำโรคเบำหวำนเพียง 1 รำยกำร มีเพียงร้อยละ 0.3 ที่ใช้ยำร่วมกัน 4 รำยกำร โดยผู้ป่วยที่ใช้

ยำรักษำเบำหวำนมำกกวำ่ 1 รำยกำร สว่นใหญเ่ปน็กำรใชร้ว่มกับยำฉดีอนิซลูนิ หรอืรว่มกับยำรบัประทำน

ท่ีออกฤทธ์ิแตกต่ำงกัน เช่น ใช้ยำเมทฟอร์มิน (metformin) ซ่ึงเป็นยำกลุ่มไบกวำไนด์ (biguanide) ออกฤทธ์ิ 

ลดกำรสร้ำงกลูโคสจำกตับร่วมกับยำกลุ่มซัลโฟนิวยูเรีย (sulfonylurea) ที่ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นกำรหลั่ง

อนิซลูนิจำกตบัออ่นหรอืรว่มกบัยำทีย่บัยัง้กำรดดูซมึอำหำรคำรโ์บไฮเดรตในล�ำไส ้(alpha - glucosidase 

inhibitor) อย่ำงไรกต็ำม เมือ่พจิำรณำกลุ่มท่ีสงสยัวำ่เกิด ADR จำกกำรใชย้ำรกัษำโรคเบำหวำน (N=1,363) 

พบว่ำ รอ้ยละ 93.2 เปน็รำยงำนผู้ป่วยที่ใชย้ำรักษำโรคเบำหวำนเพียงรำยกำรเดยีว และเมื่อเปรียบเทียบ

สดัสว่นผู้ป่วยทีเ่กดิ ADR จำกยำรกัษำโรคเบำหวำนกบัผูใ้ชย้ำกลุม่ดงักลำ่วทัง้หมดกย็งัพบวก่ำรใชย้ำรกัษำ

โรคเบำหวำนเพยีงรำยกำรเดยีวมสีดัสว่นทีม่ำกกวำ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีใ่ชย้ำหลำยรำยกำร (ตำรำงที ่2)

ตารางท่ี 2 แสดงจ�ำนวนรำยกำรยำรักษำโรคเบำหวำนในรำยงำน ADR ผู้ป่วยสูงอำยุท่ีใช้กลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน

จ�ำนวนรำยกำรยำ
รักษำโรคเบำหวำน

รำยงำน ADR ผู้ป่วยสูงอำยุที่ใช้กลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน ฉบับ (ร้อยละ)
เกิด ADR จำกกลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน 

(N=1,363) 
ทั้งหมด

(N=4,186)

จ�ำนวน 1 รำยกำร 1,270 (93.2) 2,695 (64.4)

จ�ำนวน 2 รำยกำร 89 (6.5) 1,365 (32.6)

จ�ำนวน 3 รำยกำร 4 (0.3) 113 (2.7)

จ�ำนวน 4 รำยกำร 0 (0.0) 13 (0.3)

 เม่ือพิจำรณำรำยงำนกำรเกิด ADR ในผู้ท่ีสงสัย 
ว่ำเกี่ยวข้องกับกลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน จ�ำนวน 
1,363 ฉบับ โดยมีรำยกำรยำที่สงสัยและอำกำร 
ADR 15 อันดับแรก ดังแสดงตำมรูปที่ 1 และ 2 
อำกำรทีพ่บสว่นใหญเ่ปน็ ADR ทีท่รำบอยูก่อ่นแลว้
ว่ำเกี่ยวข้องกับยำที่สงสัย (known ADR) เช่น
 o Metformin กับกำรเกิดอำกำร คลื่นไส้ 
(66)  อำเจียน (57) ท้องเสีย (41) เบื่ออำหำร(22) 
ซึ่งเป็นอำกำรที่พบบ่อยและเกิดภำวะ lactic 
acidosis (17) ซึ่งเป็นอำกำรที่พบได้น้อย เป็นต้น  
 o Glibenclamide กบักำรเกดิภำวะน้�ำตำล
ในเลือดต่�ำ (99) เนื่องจำกยำนี้ออกฤทธิ์นำนและ   
ผู้สูงอำยุมีควำมเสี่ยงต่อภำวะดังกล่ำวนี้
 นอกจำกนี้ ยังพบกำรเกิดอำกำรผื่นผิวหนัง
รุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome ใน   
ผู้ทีใ่ชย้ำกลุม่ซลัโฟนวิยเูรยี ไดแ้ก ่glibenclamide(6), 
glipizide(1), chlorpropamide(1), gliclazide(2)

 ส�ำหรับยำกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน (thiazo-
lidinediones; TZD) มอีำกำรไมพ่งึประสงคท์ีส่�ำคญั 
คอื เพิม่น้�ำหนกัตวั และท�ำใหเ้กดิกำรบวมเนือ่งจำก
ยำท�ำให้เกิดคั่งของน้�ำในร่ำงกำยเพิ่มมำกขึ้น (fluid 
retention) เสีย่งตอ่กำรเกิดภำวะหวัใจลม้เหลว และ
ประเทศไทยเคยได้อนุมัติทะเบียนต�ำรับ 2 ตัวยำ 
ได้แก่ rosiglitazone (ถอนทะเบียนแล้ว) และ 
pioglitazone น้ัน พบว่ำยำที่มีส่วนประกอบของ 
rosiglitazone มีรำนงำน 81 อำกำรที่ส�ำคัญ           
เช่น บวมน้�ำ(11) เท้ำบวม(8) น้�ำหนักเพิ่ม(17)             
ตบัอกัเสบ(2) กำรท�ำงำนของตบัผดิปกต(ิ1) ดซีำ่น(1) 
ภำวะหัวใจล้มเหลว(2) เป็นต้น ส�ำหรับยำที่มีส่วน
ประกอบของ pioglitazone มรีำยงำน 172 อำกำร
ที่ส�ำคัญ เช่น บวมน้�ำ(37) เท้ำบวม(14) น้�ำหนัก
เพิม่ (17) มะเรง็กระเพำะปสัสำวะ(2) ตบัอกัเสบ(1) 
กำรท�ำงำนของตบัผดิปกต(ิ1) ภำวะหวัใจลม้เหลว(3) 

เป็นต้น
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 จำกข้อมูลรำยงำน ADR ที่เกิดกับผู้สูงอำยุที่ใช้กลุ่มยำรักษำโรคเบำหวำน ของศูนย์เฝ้ำระวังควำม

ปลอดภยัดำ้นผลิตภณัฑส์ขุภำพ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สรปุไดใ้นเบือ้งตน้วำ่ ยำรกัษำโรค

เบำหวำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเกิด ADR ในผู้สูงอำยุ แต่ไม่ขึ้นกับจ�ำนวนรำยกำรยำที่ใช้ แม้ว่ำจะใช้

เพียงรำยกำรเดียวก็มีโอกำสเกิดได้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม อำกำรที่พบส่วนใหญ่เป็น ADR ที่ทรำบอยู่ก่อน 

ดังนั้น เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น เมื่อมีกำรสั่งใช้จึงควรมีกำรเฝ้ำระวังติดตำมอย่ำงใกล้ชิด
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รูปท่ี 1 ยำรักษำโรคเบำหวำน 

ที่สงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับกำร

เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ใน

ผู้สูงอำยุที่มีกำรรำยงำน

มำก 15 อันดับแรก

รูปท่ี 2 ชนิดของอำกำรไม่  

พึงประสงค์จำกกำรใช้กลุ่ม

ยำรักษำโรคเบำหวำนใน   

ผูส้งูอำยทุีม่กีำรรำยงำนมำก 

15 อันดับแรก




