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มติคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทของป พ.ศ. 2551 ซึง่ มีการประชุมรวมทัง้ หมด
z วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 4
4 ครัง้ และมีผลบังคับใชแลว ดังนี้
(1) อัลปราโซแลม
1 กรัม
1. ใหเพิ่มระดับการควบคุมบูพรีนอรฟนจาก
(2) โบรมาซีแพม
6 กรัม
วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 3 เปนประเภท 2 เนือ่ งจาก
(3) บิวโตบารบติ าล
50 กรัม
มีการถอนทะเบียนตำรับบูพรีนอรฟน ในบางประเทศ
(4) คลอรไดอาซีพอกไซด 250 กรัม
จากปญหาการนำไปใชในทางทีผ่ ดิ โดยออกเปนประกาศ
(5) โคลบาแซม
10 กรัม
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุ
(6) โคลนาซีแพม
20 กรัม
ออกฤทธิ์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ซึง่ มีผลบังคับ
(7) คลอราซีเพท
10 กรัม
ใชแลวตัง้ แตวนั ที่ 12 มกราคม 2552
(8) ไดอาซีแพม
10 กรัม
2. ตามมติคณะกรรมการฯ ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่
16 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรม(9) เอทิล โลฟลาซีเพท 10 กรัม
การอาหารและยานำเขา Methylphenidate extended
(10) เกลืออนินทรียของ 90 กรัม
release 27 mg. tablet มาใชในประเทศไทยได (เดิม
โบรไมดทกุ ชนิด
อนุญาตใหนำเขาไดเฉพาะความแรง 18, 36, และ 54 mg.)
(11) ลอราซีแพม
2 กรัม
3. ใหบุคลากรทางการแพทยที่มีใบประกอบ
(12) เมดาซีแพม
10 กรัม
วิชาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทยและสัตวแพทย มีวตั ถุ
(13) ฟโนบารบติ าล
100 กรัม
ออกฤทธิ์ไวในครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาตตาม
(14) พินาซีแพม
5 กรัม
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
(15) พราซีแพม
10 กรัม
และประสาท พ.ศ. 2518 ในปริมาณทีไ่ มเกินดังตอไปนี้
(16) โทฟโซแพม
50 กรัม
คือ
ทัง้ นี้ โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข
z วัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 3
เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผูประกอบ
(1) อะโมบารบติ าล
10 กรัม
(2) เพนตาโซซีน
1 กรัม
วิชาชีพเวชกรรม ผปู ระกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ชัน้ หนึง่
(3) เพนโตบารบิตาล
10 กรัม
ในสาขาทันตกรรม (ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือ
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ผปู ระกอบการบำบัดโรคสัตวชนั้ หนึง่ (ผปู ระกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยชนั้ หนึง่ ) มีไวในครอบครองไดโดยไมตอ ง
ขออนุญาตลงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2551 และมีผลบังคับ
ใชแลวตัง้ แตวนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2551
หมายเหตุ : จากเดิม บุคลากรทางการแพทย
ดังกลาวมีสิทธิ์ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
เช น เฟนเตอมี น มิ ด าโซแลม ในปริ ม าณไม เ กิ น ที่
กำหนดได โดยไมตอ งขออนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 101) พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกยกเลิก
โดยประกาศฉบับนี้มีผลให แพทย ทันตแพทย และ
สัตวแพทยที่ตองการมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว
ในครอบครองโดยไมขึ้นกับปริมาณ จะตองมาขอรับ
ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ฯ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากอน
4. ใหกำหนดขอความมาตรฐานสำหรับ คำเตือน
หรือขอควรระวังของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 ทีม่ ลี กั ษณะ ดังตอไปนี้
4.1 เปนวัตถุตำรับและมี Benzyl alcohol
ผสมอยทู เี่ ปนยาฉีด ตองมีคำเตือน ดังนี้
"คำเตื อ น วั ต ถุ ตำรั บ นี้ มี Benzyl
alcohol ผสมอยู หามใชในทารกแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือน
และตองใชดวยความระมัดระวังเปนพิเศษในเด็กอายุต่ำกวา 2 ป"
4.2 เปนวัตถุตำรับและมี Alcohol ผสมอยู
ทีเ่ ปนยาน้ำ ตองมีคำเตือน ดังนี้
"คำเตือน วัตถุตำรับนี้มีแอลกอฮอล
ผสมอยดู ว ย............% ตองใชดว ยความระมัดระวัง"
4.3 เปนกลุมบารบิตูเรต ตองมีขอความ
คำเตือน หรือขอควรระวัง ดังนี้
(1) อาจทำใหงว งซึม ไมควรขับขีย่ าน
พาหนะหรือทำงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรกลหรือในทีส่ งู
(2) หามดืม่ สุราหรือสิง่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ผสมอยู
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(3) หามใชในผทู แี่ พยากลมุ บารบติ เู รต
(Barbiturates) ผปู ว ยโรคพอรไฟเรีย ระบบทางเดินหายใจ
ทำงานบกพรองอยางรุนแรง
(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร
ผปู ว ยโรคตับ โรคไต โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ โรคอารมณซึมเศรา ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด
ควรใชดว ยความระมัดระวังเปนพิเศษ
(5) อาจเกิดผลตรงขามกับฤทธิ์ของ
ยาทีใ่ ห (Paradoxical reactions) ในเด็ก ผสู งู อายุ หรือ
ผปู ว ยหนักได
(6) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน
นอกจากแพทยสงั่ หากใชเปนประจำควรปรึกษาแพทย
กอนหยุดใช
(7) หากใช ติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน
ควรตรวจเลือดเปนระยะตามที่แพทยเห็นสมควร หาก
มีความผิดปกติ เชน มีไข เจ็บคอ ติดเชือ้ หรือเลือดออก
ผิดปกติ ตองหยุดยาและรีบพบแพทยทนั ที
(8) ยาในกลุมบารบิตูเรต (Barbiturates) สามารถลดประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา
ของยาอืน่ ได หากจะใชรว มกับยาอืน่ ตองปรึกษาแพทย
(9) อาจเกิดอาการไมพึงประสงคที่
รายแรง ไดแก
z กลม
ุ อาการ Stevens-Johnson
ซึง่ มีอาการแสดงคือ การเกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ (เชน หายใจ
ลำบาก ลำคอตีบ ริมฝปาก ลิน้ และใบหนาบวม มีผนื่
ลมพิษ) เปนไข เจ็บคอ เปนแผลในชองปาก หลอดเลือด
ใตผวิ หนังแตก เกิดรอยฟกช้ำหรือเลือดออกงาย
z กลุมอาการ Drug-Induced
Hypersensitivity ซึง่ มีอาการแสดง คือ เปนไข มีผนื่
ตอมน้ำเหลืองโตทัว่ ตัวและกดเจ็บ (Lymphadenopathy)
ตั บ อั ก เสบ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะภายใน เช น
กลามเนือ้ หัวใจ ปอด และไต นอกจากนี้ อาจมีอาการ
ขออักเสบและภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อาการเหลานีอ้ าจ
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เกิดภายหลังจากไดรับยามาแลวประมาณ 2 สัปดาห
ผทู เี่ คยแพยากันชัก เชน Carbamazepine, Phenytoin
ไมควรใชยานีเ้ พราะอาจเกิดอาการไมพงึ ประสงคนไี้ ด
หากพบวาเกิดอาการไมพึงประสงคที่รายแรง
ใหหยุดยาและรีบพบแพทยทนั ที
4.4 เปนกลุมเบนโซไดอาซีปน ตองมีขอ
ความคำเตือน หรือขอควรระวัง ดังนี้
(1) อาจทำใหงว งซึม ไมควรขับขีย่ านพาหนะหรือทำงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรกลหรือในทีส่ งู
(2) หามดืม่ สุรา หรือสิง่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ผสมอยู
(3) หามใชในผูที่แพยากลุมเบนโซได
อาซีปน (Benzodiazepines) ผปู ว ยโรคตอหินเฉียบพลัน
ชนิดมุมแคบ (Narrow angle glaucoma)
(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร
ผปู ว ยโรคตับ โรคไต โรคตอหินชนิดมุมเปด (Open angle
glaucoma) โรคไมแอสทีเนีย แกรวีส โรคพอรไฟเรีย
โรคที่ระบบทางเดินหายใจทำงานบกพรอง ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ โรคพิษสุราเรือ้ รัง โรคทางจิตเวช เชน
โรคจิต โรคอารมณซมึ เศรา เปนตน ผมู ปี ระวัตกิ ารติด
ยาหรือสารเสพติด ควรใชดว ยความระมัดระวังเปนพิเศษ
(5) อาจเกิดผลตรงขามกับฤทธิข์ องยา
ทีใ่ ห (Paradoxical reactions) ในเด็ก ผสู งู อายุ หรือ
ผปู ว ยหนักได
(6) อาจทำใหเกิดความผิดปกติของ
เม็ดเลือด ตับหรือไตได
(7) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน
นอกจากแพทยสงั่ หากใชเปนประจำควรปรึกษาแพทย
กอนหยุดใช
(8) อาจเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางยาเมือ่ ใช
รวมกับยาบางชนิด อาจทำใหระดับยาเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ไดมาก หากจะใชรว มกับยาอืน่ ตองปรึกษาแพทย
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(9) หากมีอาการนอนไมหลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ กลามเนื้อเปลี้ย หรือมีไข
ควรหยุดใชทนั ทีและรีบปรึกษาแพทย
อัลปราโซแลม ใหเพิม่ ขอความคำเตือนหรือขอ
ควรระวัง ดังนี้
(1) หามใชรวมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์เพิ่ม หรือ
ลดการทำงานของเอ็นไซม CYP 3A4
(2) อาจทำใหเกิดพฤติกรรมแปลกๆ โดยไม
รตู วั ในขณะหลับ (Complex sleep-related behaviors)
เชน ละเมอเดิน ละเมอขับรถ เปนตน หากปรากฏ
พฤติกรรมผิดปกติดงั กลาว ตองหยุดยาและรีบพบแพทย
ทันที
4.5 เปนกลุม Opiates ตองมีขอความ
คำเตือน หรือขอควรระวัง ดังนี้
(1) อาจทำใหงว งซึม ไมควรขับขีย่ านพาหนะหรือทำงานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรกลหรือในทีส่ งู
(2) หามดืม่ สุรา หรือสิง่ ทีม่ แี อลกอฮอล
ผสมอยู
(3) หามใชในผทู แี่ พยากลมุ Opiates
(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร
ทารก เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ
โรคทีร่ ะบบทางเดินหายใจทำงานบกพรอง โรคตอมไทรอยด
โรคตอมหมวกไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรค
ทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน
ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด ควรใชดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
(5) อาจทำใหเกิดความดันโลหิตต่ำ
กดการหายใจ ซึมเศรา อารมณละเหี่ย (Dysphoria)
ผื่นที่ผิวหนัง มีอาการคัน และอาจทำใหเกิดอาการ
ถอนยาในผตู ดิ ยาเสพติดกลมุ Opiates ได
(6) อาจเพิม่ ความดันของน้ำไขสันหลัง
ตองระมัดระวังการใชในผปู ว ยทีม่ อี าการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ
หรือผปู ว ยทีม่ คี วามดันในสมองสูง
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(7) หากใช ติ ด ต อ กั น นานอาจทำให
ดื้อยาและเสพติดได ไมควรใชติดตอกันนานนอกจาก
แพทยสงั่ หากใชเปนประจำควรปรึกษาแพทยกอ นหยุดใช
(8) หามใชรวมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์เพิ่ม
หรือลดการทำงานของเอ็นไซม CYP 3A4
4.6 ทีใ่ ชสำหรับสัตว ตองมีขอ ความ คำเตือน
หรือขอควรระวังในเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ ดังนี้
คำเตือน ใชสำหรับสัตวเทานัน้
ทัง้ นี้ โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองมีคำเตือน
หรือขอควรระวัง ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 และ
มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2551
โดยมีขอยกเวนวา คำเตือนหรือขอควรระวังในฉลาก
และเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีขอความไมตรงกับ
ทีก่ ำหนดโดยประกาศนี้ แตเปนขอความทีม่ คี วามถูกตอง
อยูแลวกอนวันที่ประกาศฯ นี้ใชบังคับยังใหใชตอไปได
จนกวาใบสำคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุตำรับนัน้ จะสิน้ อายุ
แตตอ งไมเกินวันที่ 26 กรกฎาคม 2552
5. ใหกำหนดปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ
ความบริสทุ ธิ์ หรือลักษณะอืน่ ของวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท
2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ตลอดจนการบรรจุ
และการเก็บรักษาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไวใน
ตำรายาดังตอไปนี้ รวมทัง้ ฉบับเพิม่ เติมหรือฉบับทีต่ พี มิ พ
ใหมกวา ดังนี้
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(1) ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1987 เลม
ที่ 1 ภาค 1 และตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1993
เลมที่ 1 ภาค 2 ซึง่ จัดพิมพโดยกระทรวงสาธารณสุข
(2) ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1997 เลม
ที่ 2 ภาค 1 ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 2000 เลมที่
2 ภาค 2 และตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 2003 เลมที่
2 ภาค 3 ซึง่ จัดพิมพโดยกระทรวงสาธารณสุข
(3) ตำราอินเตอรแนชนาลฟารมาโคเปย
ฉบับพิมพครัง้ ที่ 3
(4) ตำราฟารมาโคเปยของสหรัฐอเมริกา
ฉบับแกไข ครัง้ ที่ 27 ค.ศ. 2004
(5) ตำราบริตชิ ฟารมาโคเปย ฉบับ ค.ศ. 2004
เลมที่ 1-4
(6) ตำราบริตชิ ฟารมาโคเปย (สัตวแพทยศาสตร) ฉบับ ค.ศ. 1998
(7) ตำรายูโรเปยนฟารมาโคเปย ฉบับพิมพ
ครัง้ ที่ 5
ทัง้ นี้ โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง กำหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ
ความบริสทุ ธิ์ หรือลักษณะอืน่ ของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจน
การบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิใ์ นประเภท 2
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
โดยมีผลบังคับใชแลวตัง้ แตวนั ที่ 31 ธันวาคม 2551
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ขาวการเรียกคืน และคดีฟองรองตอศาล
ฉลากผลิตภัณฑระบุวา (2) หนึง่ แคปซูล
เกีย่ วกับอันตรายตอตับจนถึงเสียชีวติ จากการใชผลิตภัณฑ
ประกอบดวย calcium hydroxycitrate
เสริมอาหาร Hydroxycut เพื่อลดความอวนเปน
78 mg. chromium polyni-cotinate
สัญญาณเตือนใหผบู ริโภคเฝาระวังอาการไมพงึ ประสงค
(picolinate) 66.5 mcg และ potasจากการใชผลิตภัณฑอนื่ ทีม่ สี ารสกัดจากสมแขก (Garcinia
sium hydroxycitrate 109 mg. สวน
cambogia) และโครเมียม พิโคลิเนท ซึง่ มีจำหนาย
ผสมสวนใหญเปนสารสกัดจากพืช
อยหู ลายชนิด
ไดแก Garcinia cambogia (60%
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2552 US FDA ไดมี hydroxycitric acid), Gymnema sylvestre leaf
หนังสือถึงบริษทั ไอโอเวต เฮลท ไซน (Iovate Health extract (25% gymnemic acid), PhosphatidylserineScience, Inc.) ของประเทศแคนาดา ผผู ลิตผลิตภัณฑ enriched soy lecithin (50% phosphatidylserine,
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวที่ใชชื่อทางการคา 4% phosphatidylcholine, 2% phosphatidyle"Hydroxycut" capsules/caplets ขอใหหยุดผลิตและ thanolamine), green tea (Camellia sinensis) leaf
เรียกเก็บผลิตภัณฑในชือ่ ดังกลาว 14 รายการ ออกจาก extract, caffeine, Ginger extract, Raspberry
ชั้นวางจำหนายทั่วประเทศ(1) เนื่องจากคณะกรรมการ ketone, Quercetin dihydrate และสวนผสม
พิจารณาความปลอดภัยไดประเมินรายงานอาการไมพงึ
ประกอบอืน่ ๆ ไดแก microcrystalline cellulose,
ประสงครา ยแรงทีพ่ บตัง้ แตป ค.ศ. 2002 จนถึง 2009 hydroxypropyl cellulose, coating (polyvinyl
สรุปวา ภาวะตับอักเสบทีร่ ายงานสัมพันธกบั การบริโภค alcohol, titanium dioxide, polyethylene
ผลิตภัณฑดงั กลาว
glycol, talc), sodium carboxymethylcellulose,
Hydroxycut เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ crospovidone, stearic acid, magnesium
นิยมบริโภคเพือ่ ควบคุมน้ำหนักตัว มียอดจำหนายสูงสุด stearate, silica, acesulfame-potassium
ในกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นวั ต ถุ ป ระสงค เ หมื อ นกั น ใน
Hydroxycitric acid [(-)-HCA] เปนสารสำคัญที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชือ่ ผลิตภัณฑมาจาก hydroxycitric
สกัดไดประมาณ 20-30% จากผลสมแขกสด (Garcinia
acid หรือ HCA ซึง่ เปนสวนผสมหลักของผลิตภัณฑ
cambogia)(3) สมแขกเปนพืชพื้นเมืองแถบคาบสมุทร
  
อินเดียใชเปนสวนผสมในอาหารบริโภคเพื่อทดแทน
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เนือ้ มะขามทางยาอายุรเวทใชผล และใบในการบรรเทา
อาการปวดขอรูมาติค ปวดทอง รักษาแผล อาการอักเสบ
ทองเสีย และบิด(4)
(-)-HCA สารสำคัญในสมแขก มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอ็นไซม adenosine triphosphate (ATP) citrate lyase
ซึง่ ทำหนาทีเ่ รงปฏิกริ ยิ า แยกกลมุ ซิเตรทบริเวณ extramitochondria ออกไปเปน oxaloacetate และ acetyl-CoA(5)
ในกระบวนการ
Citrate + ATP + CoA
Acetyl-CoA +
ADP + Pi + Oxaloacetate
การยับยัง้ เอ็นไซม ATP citrate lyase มีผล
จำกั ด ปริ ม าณหน ว ย acetyl-CoA ที่ จำเป น สำหรั บ
การสังเคราะหกรดไขมันจากอาหารที่มีคารโบไฮเดรต
ทีเ่ หลือใช ทำใหตบั มีระดับไกลโคเจนสูงขึน้ สงสัญญาณ
ไปยังสมอง ทำใหไมรสู กึ หิวหรืออยากอาหาร การศึกษา
ในสัตวทดลอง (rats) อยางกวางขวางแสดงใหเห็นวา
(-)-HCA ลดการสังเคราะหกรดไขมันและเก็บสะสม
ไขมัน ทำใหน้ำหนักตัวลดลง
บนเว็บไซทผลิตภัณฑ ผผู ลิตอธิบายการทำงาน
ของผลิตภัณฑ Hydroxycut (6) วาออกฤทธิใ์ นกระบวน
การเผาผลาญไขมันทัง้ 5 ขัน้ ตอน ไดแก
1. ชวยเพิม่ ระดับ norepinephrine ซึง่ เปนตัว
การสำคัญในการเผาผลาญไขมัน ขึน้ ประมาณรอยละ 40
ทำใหมปี ริมาณ norepinephrine อยนู านขึน้
2. มีผลทำใหระดับ cyclic adenosine monophosphate (AMP) เพิม่ สูงขึน้
3. ยับยัง้ ฐานรับแอลฟาเพือ่ ใหแนใจวาสัญญาณ
เผาผลาญไขมันดำเนินตอไปโดยไมถูกขัดขวาง
4. ยับยัง้ เอ็นไซมซงึ่ จะไปหยุดยัง้ การเผาผลาญ
ไขมัน
5. เรงไมโตคอนเดรียใหยอ ยสลายไขมันเร็วขึน้
นอกจากนี้ ยังระบุดว ยวา Hydroxycut ไดผสม
ของสารออกฤทธิส์ ำคัญทีม่ กี ารวิจยั พิสจู นแลววา สามารถ
ชวยลดน้ำหนักได 4.5 เทาของการอดอาหารและออกกำลัง
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เพียงอยางเดียว ยิง่ กวานัน้ คือ เพิม่ พลังงานและชวย
ควบคุมความอยากอาหารดวย เมือ่ ใชรว มกับแผนควบคุม
อาหารและออกกำลังกายแลวจะชวยใหผูใชสามารถ
บรรลุเปาหมายลดน้ำหนักไดอยางรวดเร็ว
ผลขางเคียงอื่นๆ จากการใชผลิตภัณฑมีอาทิ
เชน เพิม่ ความดันโลหิต หัวใจเตนเร็วขึน้ เลือดออกในจมูก
ไมรูสึกหิว รูสึกไมไดพัก ตื่นตัวมากกวาปกติ ปวดมึน
วิงเวียนศีรษะ สิวขึน้ และตาพลา
ในชวงเวลา 7 ปที่ผานมา US FDA ไดรับ
รายงานผปู ว ยเกิดอาการตับผิดปกติ จำนวน 23 ราย(1,2)
มีอายุ 20-51 ป (อายุกลาง 29 ป) ผปู ว ย 16 ใน 23 ราย
หรือรอยละ 70 ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ผปู ว ย 2 ราย มีอาการหนักมากถึงขัน้ ตองผาตัดเปลีย่ นตับ
และมี 1 รายเสียชีวติ กอนไดรบั การเปลีย่ นตับ (US FDA
ไดรบั รายงาน 24 มีนาคม 2552) ผปู ว ยรายนีเ้ ปนชาย
อายุ 20 ป เขารับการรักษาฉุกเฉิน เมือ่ 19 มกราคม
2550 และเสียชีวติ เมือ่ 12 กุมภาพันธ 2550 ขณะรอ
การผาตัดเปลีย่ นตับ เนือ่ งจากเซลลลำไสใหญและเล็กตาย
ผูปวยทั้งหมดไมเคยมีประวัติ ตับไตผิดปกติ การติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือการสรางภูมิคุมกันผิดปกติ
แตอยางใด อาการรุนแรง เริม่ จาก bilirubin ในซีรมั่ มี
ระดับสูงขึน้ จนถึงตับลมเหลวฉับพลัน
อาการไมพงึ ประสงคทรี่ ายงานเกิดขึน้ ในระยะ
เวลาบริโภคตัง้ แต สัปดาห ถึง 2 เดือน รายงาน 6 ราย
มีตพี มิ พเผยแพร 4 เรือ่ ง กรณีทเี่ กิดอาการไมพงึ ประสงค
ดังกลาวสัมพันธกบั การวินจิ ฉัยตับอักเสบ และการบริโภค
ผลิตภัณฑ Hydroxycut capsules/caplets และการ
หยุดใชผลิตภัณฑทำใหอาการพิษตอตับดีขึ้น และการ
เกิดพิษตอตับไมสัมพันธกับขนาดที่บริโภค มี 2 รายที่
ปรากฏรูปแบบพิษตอตับทีช่ ดั เจน คือ น้ำดีหลัง่ ผิดปกติ
และเซลลตาย (cholestatic และ necrotic) อาการไมพงึ
ประสงคอยางอืน่ ทีม่ รี ายงานจากการบริโภค Hydroxycut
ไดแก อาการชัก (4 ราย) กลามเนือ้ ออนแรง (rhabdomyolysis) (ชายอายุ 23 ป ซึง่ ใชผลิตภัณฑแบบใชบา ง
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ไมใชบางเปนเวลานาน 8 เดือน กอนเกิดอาการชัก
มีอาการคลืน่ ไสอาเจียน เจ็บทีห่ วั ไหล ปสสาวะสีเขมมาก
อีกรายเปนชายอายุ 18 ป) และอาการผิดปกติทางหัวใจ
(46 รายงาน มีอาการตั้งแตชีพจรเตนผิดปกติ จนถึง
หัวใจวาย ในจำนวน 46 รายงานนีม้ ี 19 รายงานทีใ่ ช
ผลิตภัณฑ Hydroxycut ทีไ่ มมสี ว นผสมของ Ephreda
แลว) แมวาจะยังไมสามารถทราบไดวา อาการไมพึง
ประสงคดังกลาวเกิดจากสวนผสมตัวใดในผลิตภัณฑ
Hydroxycut และอยรู ะหวางการสืบสวนหาสาเหตุ
ความผิดปกติทางตับทีเ่ กิดจาก Hydroxycut
เปนปฏิกริ ยิ าทีย่ งั ไมทราบสาเหตุ (idiosyncratic reaction)
อาการผิดปกติสามารถคืนสูสภาวะปกติไดภายในเวลา
ประมาณ 4 เดือนหลังหยุดบริโภค อยางไรก็ตาม การบริโภค
ผลิตภัณฑตามขนาดทีแ่ นะนำบนฉลากใหผลเทียบเทากับ
การบริโภคแคฟเฟอิน 600 มิลลิกรัมตอวัน ขณะที่
โดยเฉลี่ยแลวคนอเมริกันบริโภคแคฟเฟอินประมาณ
168 มิลลิกรัมตอวัน แมคอกาแฟ บริโภค 280 มิลลิกรัม
ตอวัน และการศึกษา (-)-HCA ทางคลินกิ แบบสมุ ปกปด
เปรียบเทียบกับยาหลอก(7,8) ไมเปนไปทางเดียวกับผล
ทางหองปฏิบัติการกลาวคือ ไมสามารถลดไขมันและ
น้ำหนักตัวลงไดมากกวากลมุ ทีไ่ ดยาหลอกอยางมีนยั สำคัญ
นอกจากนี้ ผลการศึกษา chromium picolinate(9,10,11)
ไดผลทำนองเดียวกันกับ HCA จึงไมมเี หตุผลอัน ควร
ทีจ่ ะเสีย่ งบริโภค เพือ่ หวังผลตามทีร่ ะบุบนฉลาก
อาการไมพงึ ประสงคทพี่ บในประเทศอืน่
อาการไมพงึ ประสงคจากการบริโภค Hydroxycut
ทีส่ าธารณสุขของประเทศแคนาดาไดรบั รายงานมีจำนวน
17 ราย(12) เชน อาการผิดปกติทางหลอดเลือดและหัวใจ
ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร และระบบประสาท แต
ไมมรี ายงานความเปนพิษตอตับ
ในประเทศไทย มีรายงานอาการไมพงึ ประสงค
จากการบริโภคสมแขก แตเปนอาการทีไ่ มรา ยแรง เชน
อยากอาหารมากขึน้ มึนงง ปวดศีรษะ ปากแหง ชีพจร
เตนเร็ว ลิน้ ชา เปนตน
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ขอเสนอแนะ
แมวา ยังไมทราบแนชดั วาอาการพิษตอตับเกิดจาก
สวนประกอบตัวใดของผลิตภัณฑ Hydroxycut สวนผสม
ทีอ่ ยใู นขายสงสัยคงหนีไมพน Garcinia cambogia และ
chromium picolinate ซึง่ เปนสวนผสมสำคัญในปริมาณสูง
สวนตัวอืน่ ๆ เชน Gymnema sylvestre, green tea และ
Guaran (Paullinia cupana) มีรายงานผลขางเคียง
ตอไตอยูบาง และแมวายังไมมีการนำเขาผลิตภัณฑ
ดังกลาวมาจำหนายในประเทศไทย แตมผี ลิตภัณฑเสริม
อาหารในทองตลาดหลายผลิตภัณฑทมี่ สี ว นผสมทำนอง
เดียวกัน คือ สารสกัดจากสมแขกและโครเมียมพิคโคลิเนท
อีกทัง้ อาการไมพงึ ประสงคจากการบริโภคสมแขกทีเ่ คยได
รับรายงานในประเทศ มีเพียง 6 รายและไมรนุ แรง แต
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดอาการไมพงึ ประสงครนุ แรง
ดังกลาว บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงคทจี่ ะใหขอ มูลแก
ผบู ริโภคทีใ่ ชผลิตภัณฑซงึ่ มีสว นผสมดังกลาวใหเพงเล็ง
อาการผิดปกติทางตับ โดยการไปตรวจเลือดเปนระยะ
เมื่อประสงคจะบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวตอเนื่องเปน
เวลานาน โดยเฉพาะไมควรบริโภครวมกับเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล หรือ ยาทีเ่ ปนพิษตอตับ เชน paracetamol,
isoniazid, diclofenac, nafazolone, lovastatin,
chlorpromazine, erythromycin, sulfamethoxazole,
phenytoin เปนตน ซึ่งจะชวยเสริมใหเกิดพิษฉับพลัน
และรุนแรงขึน้
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⌫ ⌫   

การกลาวอางทางสุขภาพในผลิตภัณฑอาหาร
เปนสิง่ ทีผ่ บู ริโภคตองการ อยากรขู อ เท็จจริง นอกเหนือ
รสชาติ คุณคาทางโภชนาการ ประกอบกับความกาวหนา
ในดานความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร
และองคประกอบอาหารกับหนาทีข่ องสารเหลานัน้ ทีม่ ผี ล
ตอรางกาย ขอมูลเหลานัน้ เปนชองทางใหผปู ระกอบการ
หันมาสงเสริมการขาย พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ สำหรับ
เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และมีผลิตภัณฑที่มุงเนน
เปาหมายเพื่อสุขภาพวางจำหนายในทองตลาดอยาง
แพรหลาย ทีผ่ า นมาการกลาวอางทางสุขภาพโดยมีขอ มูล
ไมเพียงพอ หรือมีการกลาวอางเกินจริง สงผลใหผบู ริโภค
มีความสับสนจากขอมูลทีไ่ ดรบั
การกลาวอางทางสุขภาพของผลิตภัณฑอาหารนัน้
ตองไมทำใหเขาใจผิด หลอกลวง หรือสรางความคลุมเครือ
ใหแกผูบริโภค ดังนั้นประเทศตางๆ จึงไดมีการจัดทำ
ขอกำหนดและหลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพขึ้น
เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั ขอมูลทีถ่ กู ตองและเปนจริง และเพือ่
สรางความมัน่ ใจใหแกผบู ริโภคในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ
ประเทศญีป่ นุ เปนประเทศแรกทีเ่ ล็งเห็นความสำคัญของอาหารกับสุขภาพ และมีกฎหมายชื่อ The
Nutrition Improvement Law (Law No. 248, July 31,
1952) มีการวางระบบและพัฒนาอาหารเรียกวา Functional Foods ตั้งแตป 1984 รวมถึงการพัฒนาการ
กลาวอางทางสุขภาพ ในชวงป 1990(1) ไดมกี ารเสนอ
แนวคิด อาหารฟงชัน่ ในทวีปยุโรปและในทศวรรษนัน้ เอง
  

กลมุ อุตสาหกรรมอาหารในยุโรปและอเมริกาไดนำแนวคิด
มาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มมีการอนุญาต รับรองการ
กลาวอางผานทางกฎหมาย ตัง้ แต ป 1990 ซึง่ เปนการ
รับรองการกลาวอางทางสุขภาพ ทัง้ สำหรับอาหารและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตอมาคณะกรรมาธิการโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (CODEX) ซึ่งเปน
องคกรความรวมมือขององคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกไดจัดทำ
หลักเกณฑการกลาวอางทางโภชนาการและสุขภาพขึน้
เมื่อป 1997 เพื่อเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารที่
เปนสากล นอกจากนี้ ในป 2007 สหภาพยุโรป (EU) ได
กำหนดกฎระเบียบควบคุมการกลาวอางทางโภชนาการ
และสุขภาพของสินคา อาหารภายในประชาคมยุโรป
เพือ่ เปนขอปฏิบตั เิ ดียวกันและเปนการคมุ ครองผบู ริโภค
ในกลุมประเทศสมาชิก กฎระเบียบของประเทศตางๆ
มีความแตกตางกัน แตมขี อ สรุปทีต่ รงกันคือ การกลาวอางทางสุขภาพไมสามารถกลาวอางเกี่ยวกับการบำบัด
รักษาได
หลักเกณฑของการกลาวอางทางสุขภาพในผลิตภัณฑ
อาหารขององคกรและประเทศตางๆ
CODEX(2) เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ในการ
จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหการคุมครอง
ผบู ริโภค และองคการคาโลกไดใชขอ กำหนดของ CODEX
เป น มาตรฐานความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ สำหรั บ
การคาระหวางประเทศ
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CODEX ไดกำหนดขอบขายของการกลาวอาง
ทางสุขภาพวา หมายถึง การนำเสนอใดๆ ซึง่ เปนการ
กลาวหรือชีแ้ จง แนะนำ หรือ การบอกเปนนัย หรือมี
ความหมายทีแ่ สดงถึงความสัมพันธทมี่ อี ยรู ะหวางอาหาร
หรือสวนประกอบของอาหารกับสุขภาพ โดย CODEX
ไดแบงการกลาวอางทางสุขภาพออกเปน 3 ประเภท
ไดแก
1. การกลาวอางหนาทีข่ องสารอาหาร (Nutrient
Function Claims) เปนการกลาวอางทางดานโภชนาการ
ที่บรรยายถึงบทบาทของสารอาหารตอระบบสรีรวิทยา
ในสวนของการเจริญเติบโต การพัฒนา และการทำหนาที่
ตามปกติของรางกาย
2. การกลาวอางการกระทำหนาทีอ่ นื่ ๆ (Other
Function Claims) การกลาวอางนีเ้ กีย่ วของกับประโยชน
ทีไ่ ดรบั โดยเฉพาะของการบริโภคอาหารหรือสวนประกอบ
ทีม่ อี ยใู นอาหาร ในบริบทของ total diet ตอการกระทำ
หนาที่ตามปกติหรือทางดานชีววิทยาของรางกาย ซึ่ง
การกลาวอางนี้เกี่ยวของในทางบวกตอสุขภาพ หรือ
ชวยปรับปรุงการทำหนาทีข่ องรางกายใหดขี นึ้ หรือชวย
แกไขหรือถนอมสุขภาพ
3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรค (Reduction of disease risk claims) เปนการ
กลาวอางถึงความสัมพันธของการบริโภคอาหารหรือ
สวนประกอบทีม่ อี ยใู นอาหาร ในบริบทของ total diet
ตอการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค หรือสภาวะที่
เกีย่ วของกับสุขภาพ ซึง่ CODEX ไดอธิบายถึงการลด
ความเสีย่ ง (Risk reduction) คือการเปลีย่ นแปลงปจจัย
เสีย่ งหลัก (major risk factor) ของโรคหรือสภาวะทีเ่ กีย่ ว
ของกับสุขภาพอยางมีนยั สำคัญ
โดยการกลาวอางทางสุขภาพนั้นจะตองเปน
ไปตามหลักเกณฑและตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตร
สนับสนุน ซึ่งเกณฑดังกลาวขณะนี้ Codex ไดจัดทำ
แนวทางการพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรของการ
กลาวอางทางสุขภาพ (The Codex Guidelines for Use
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of Nutrition and Health Claims : Recommendations
on the Scientific Substantiation of Health Claims)
ไวแลว
ประเทศญีป่ นุ (3) จัดทำการกลาวอางทางสุขภาพ
ซึง่ แบงเปน 2 ประเภท คือ foods for specified health
use (FOSHU) และ foods with nutrient function
claims (FNFC)
อาหารเพื่อสุขภาพกลุมพิเศษเพื่อใหผูบริโภค
ไดรับรูถึงคุณประโยชนของ FOSHU ที่ถูกตองโดยมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน เพื่อรองรับกับการ
กลาวอางทางสุขภาพ จึงมีการจัดทำขอกำหนดของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ FOSHU ซึ่ ง กำหนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ง
สามารถแสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ประโยชน ข องสารนั้ น ๆ
หรือผลิตภัณฑนั้นๆ ตอรางกายมนุษยไดอยางชัดเจน
มีความปลอดภัยจากประวัติการใชที่ผานมา มีการใช
สวนประกอบทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการ เชน ไมมกี ารใช
เกลือจนมากเกินไป มีการประกันคุณภาพมาตรฐาน
ของสวนประกอบตลอดอายุผลิตภัณฑมีการกำหนดวิธี
การควบคุมคุณภาพ เชน คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
และสวนประกอบและวิธกี ารตรวจวิเคราะห
การพิจารณาอนุญาตตองมีการประเมินทัง้ ทาง
ดานความปลอดภัยและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ FOSHU ที่ไดรับอนุญาตรวมทั้งหมด 671
ผลิตภัณฑ (ขอมูลเมือ่ เมษายน 2007)
การกลาวอางหนาที่สารอาหารนั้น สำหรับ
FNFC ประเทศญี่ปุนไดกำหนดสารอาหารไวทั้งหมด
17 ชนิด ประกอบดวย วิตามิน 12 ชนิด และ แรธาตุ
5 ชนิด การแสดงขอความกลาวอางตองเปนไปตาม
ข อ กำหนดที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กำหนดไว ร วมถึ ง
ขอความทีเ่ ปนแบบมาตรฐาน เชน ธาตุเหล็กจำเปนใน
การสรางเม็ดเลือดแดง วิตามิน ดี ชวยสงเสริมการ
ดูดซึมแคลเซียมในระบบทางเดินอาหารและชวยการ
เติบโตของกระดูก และอาหารอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึง
อาหารทีถ่ กู เรียกวา อาหารเพือ่ สุขภาพ (health foods)
นัน้ เปนอาหารทีไ่ มสามารถกลาวอางได
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ประเทศสหรัฐอเมริกา(4) อนุญาตใหกลาว
อางบนฉลากอาหารได โดยแบงประเภทการกลาวอาง
เปน 3 ประเภท ไดแก
1. การกลาวอางปริมาณสารอาหาร (nutrient
content claims)
2. การกลาวอางโครงสราง/หนาที่ (structure/
function claims) และ
3. การกลาวอางทางสุขภาพ (health claims)
กฎระเบี ย บการกล า วอ า งทางสุ ข ภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายรองรับหลายฉบับ ซึง่ ได
แยกการกลาวอางปริมาณสารอาหาร และการกลาวอาง
โครงสราง/หนาที่ไวคนละฉบับกัน โดยการกลาวอาง
ปริมาณสารอาหารอนุญาตภายใตการรับรองขอบัญญัติ
ตาม The Nutrition Labeling and Education Act
(NLEA) of 1990 โดยกลาวอางไดกบั อาหารทุกประเภท
ทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ ซึง่ จะกลาวอางเฉพาะระดับหรือ
ปริมาณสารอาหารแตไมไดกลาวอางถึงคุณลักษณะ
ของสารอาหาร และการกลาวอางโครงสราง/หนาที่
เปนการกลาวอางที่อธิบายหนาที่ของสารอาหารหรือ
แสดงวาอาหารเสริมนั้นๆ สงผลตอโครงสราง/หนาที่
รางกายมนุษย หากมีการกลาวอางดังกลาวในผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ฉลากนัน้ จะตองแสดงขอความ disclaimer
ดังนี้ "การกลาวอางนีไ้ มไดผา นการประเมินจาก US FDA"
และ "ไมมผี ลในการวินจิ ฉัย บำบัด รักษา หรือปองกันโรค"
ในทีน่ จี้ ะขอกลาวในสวนของการกลาวอางทาง
สุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนการอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางอาหาร สวนประกอบของอาหาร
หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค หรือทีเ่ กีย่ วของทางดานสุขภาพ โดยเมือ่ นำ
ประเภทการกลาวอางดานสุขภาพของประเทศสหรัฐ
อเมริกาเปรียบเทียบกับ CODEX จะจัดอยูในประเภท
การลดความเสีย่ งตอการเกิดโรคเพียงอยางเดียว ซึง่ ได
แบงประเภทการกลาวอางทางสุขภาพออกเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑเงื่อนไขภายใตการรับรองที่แตกตางกันตาม
ระดับหลักฐานทางวิทยาศาสตร ความนาเชือ่ ถือทีน่ ำมา
สนับสนุน ดังนี้
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1. NLEA Authorized Health Claims เปน
การรับรองการกลาวอางตามกฎหมายดาน NLEA ซึ่ง
กล า วอ า งบนฉลากได เ มื่ อ มี ห ลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความสัมพันธระหวางอาหาร สวนประกอบของอาหาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร และการลดความเสี่ ย งของ
การเกิดโรคใชเกณฑรบั รองโดย US FDA ซึง่ รับรองใน
รูปแบบพื้นฐานการทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร
โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตรทมี่ นี ยั สำคัญ Significant Scientific Agreement (SSA) เปนมาตรฐาน
ในการตัดสินใจพิจารณาขอความการกลาวอางทีม่ คี วาม
สัมพันธของสารอาหารและโรค
2. Health Claims based on Authoritative
Statements เปนการกลาวอางตามกฎหมาย The Food
and Drug Administration Modernization Act of 1997
(FDAMA) ทีป่ ระกาศอยางเปนทางการ ภายใตการรับรอง
หลักฐานทางวิทยาศาสตรทมี่ นี ยั สำคัญ (SSA)
3. การกลาวอางคุณสมบัติ (qualified health
claims) เปนการกลาวอางคุณสมบัตทิ างสุขภาพ เมือ่ มี
หลักฐานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางอาหาร
สวนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการ
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยตองไมทำใหผูบริโภค
เขาใจผิด ซึ่งใชสำหรับกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนการ
กลาวอางไมเพียงพอทีจ่ ะกลาวอางตามมาตรฐาน SSA
ซึ่งภาษารวมถึงหลักฐานที่ใชสนับสนุนการกลาวอางจะ
มีขอจำกัด และแบงระดับความเชื่อมั่นตามหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร และภาษาที่ใชเปน 3 ระดับ ไดแก
B C D (ตามความนาเชือ่ ถือทีเ่ ปนไปไดตามลำดับ)
สหภาพยุโรป(5) การกลาวอางใดๆ ซึ่งมีการ
แจงการแนะนำ หรือใหความหมายวามีความสัมพันธ
ระหวางกลมุ ของอาหาร (food category) อาหาร (food)
หรือสวนประกอบหนึง่ ของอาหาร (one of its constituents) ตอสุขภาพ (health) โดยกำหนดการกลาวอาง
ทางสุขภาพไว 3 ระดับ ไดแก
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1. การกลาวอางหนาทีข่ องสารอาหาร (function
claims) หมายถึง การกลาวอางทีม่ กี ารกลาวถึงบทบาท
ของสารอาหาร/สารทีม่ หี นาทีด่ า นจิตใจ พฤติกรรมและ
รางกาย
2. การกลาวอางถึงการลดปจจัยเสีย่ งของการเกิดโรค (reduction of disease risk claims) หมายถึง
การกลาวอางทางสุขภาพใดๆ ซึ่งมีการกลาวถึงการ
แนะนำ หรือใหความหมายวาการบริโภค กลมุ ของอาหาร
(food category) อาหาร (food) หรือ สวนประกอบหนึง่
ของอาหาร (one of its constituents) สามารถลดปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดโรคในคนไดอยางมีนัยสำคัญ สำหรับ
การกลาวอางทางสุขภาพของสหภาพยุโรป ไมอนุญาตใน
การกลาวอางสรรพคุณทางยา (การปองกัน บำบัด และ
รักษาโรค)
3. การกลาวอางทีอ่ า งถึงสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็ก (claims referring to children's development
and health) เปนการกลาวอางทางสุขภาพเฉพาะการ
อางถึงพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ซึง่ การจะกลาวอาง
ไดตอ งมีหลักฐานสนับสนุนทีเ่ ปนเหตุเปนผลสำหรับเด็ก
เทานัน้ และควรประกอบดวยขอมูลทีไ่ ดมาจากการศึกษา
ในเด็ก
ทั้งนี้ในการกลาวอางทางสุขภาพตองอยูบน
พืน้ ฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตรทมี่ อี ยเู ปนปจจุบนั
และปริมาณของหลักฐานตองเพียงพอในการพิสูจน
ยืนยันผลของการกลาวอางนั้นๆ กับความสัมพันธตอ
สุขภาพ และอยภู ายใตเงือ่ นไขหลักเกณฑการกลาวอาง
ทางสุขภาพของแตละประเทศ
แนวทางและหลั ก เกณฑ ก ารกล า วอ า งทางสุ ข ภาพ
สำหรับประเทศไทย(6,7,8)
สำหรับประเทศไทยนัน้ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อยรู ะหวางการจัดทำรางประกาศ กระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ ง การกลาวอางทางสุขภาพ ซึง่ ยังอยู
ในขัน้ ตอนการพิจารณารายละเอียด ทัง้ นีไ้ ดยดึ หลักการ
กลาวอางทางสุขภาพตามที่ CODEX กำหนด โดยให
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คำนิยามของ "การกลาวอางทางสุขภาพ" หมายความวา
การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชนของอาหาร หรือ สวน
ประกอบของอาหาร หรือสารอาหารทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ
ทัง้ ทางตรงและทางออมหรือโดยนัย โดยแบงการกลาวอาง
ทางสุขภาพออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. การกลาวอางหนาทีข่ องสารอาหาร (nutrient function claims)
หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่มีผลตอสรีรวิทยาของ
รางกาย เชน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือการ
กระทำหนาทีต่ ามปกติของรางกาย ซึง่ ผานการพิสจู นและ
เปนทีย่ อมรับในทางวิชาการแลว เชน แคลเซียมชวยให
กระดูกและฟนแข็งแรง
2. การกลาวอางการกระทำหนาทีอ่ นื่ ๆ (other
function claims)
หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
นอกเหนือจาก 1. ของอาหารหรือสวนประกอบของ
อาหารที่มีผลในทางเสริมสุขภาพอยางเฉพาะเจาะจง
(specific beneficial effects) หรือชวยในการกระทำ
หนาทีใ่ หดยี งิ่ ขึน้ (improvement of function) เชน การ
กลาวอางหนาทีส่ ว นประกอบของอาหารทีม่ ผี ลชวยกระตนุ
การดูดซึมแคลเซียม
3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรค (reduction of disease risk claims)
หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
ของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มีผลในการ
ลดความเสีย่ งของการเกิดโรค อาการ หรือสภาวะใดๆ ที่
เกีย่ วของกับสุขภาพ (health-related condition) โดยเปน
การเปลีย่ นแปลงปจจัยเสีย่ งหลัก (major risk factor)
สำหรับโรคนัน้ ๆ อยางมีนยั สำคัญ เชน การกลาวอางวา
อาหารที่ มี แ คลเซี ย มสู ง มี ผ ลช ว ยลดความเสี่ ย งของ
การเกิดโรคกระดูกพรุน
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แมวายังไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกลาวอางทางสุขภาพ แตปจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตใหมกี ารกลาวอาง
หนาทีข่ องสารอาหารได โดยตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของ
ปริมาณและชนิดของสารอาหารทีส่ ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดตามบัญชีหมายเลข 4
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182)
พ.ศ. 2541 หลักเกณฑในการกลาวอางเกีย่ วกับหนาทีข่ อง
สารอาหาร และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรือ่ ง การแสดงขอความกลาวอางเกีย่ วกับหนาที่
ของสารอาหาร ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ซึง่
บัญชีขอ ความกลาวอางเกีย่ วกับหนาทีข่ องสารอาหารนัน้
ปจจุบันมีสารอาหารในบัญชีทั้งหมด 29 ชนิด โดยขอ
ความทีใ่ ชในการกลาวอางตองเปนไปตามการกลาวอาง
ที่ สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กำหนดเทานั้น
ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคของขอมูลทางสุขภาพ
ที่มีคำตอบที่ชัดเจนกวาในอดีตที่ผานมาดวยเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถตรวจสอบเอกลักษณของสารตางๆ ไดมากขึน้
รวมถึงผลการศึกษาวิจยั ในมนุษยทที่ ำใหทราบถึงบทบาท
หนาทีข่ องสารนัน้ ทีม่ ผี ลตอสุขภาพ แมขณะนีก้ ารกลาวอาง
ทางสุขภาพมีหลักเกณฑระหวางประเทศ ซึ่งมีความ
แตกตาง บางสวนกับหลักเกณฑของประเทศอื่นซึ่งได
กำหนดไวกอนมีหลักเกณฑระหวางประเทศในอนาคต
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ก็คงจะตองมีการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบใหมคี วามสอดคลองกัน หรือการยอมรับความเทียบเทาในหลักเกณฑที่
มีการกลาวอางในระดับเดียวกัน เพือ่ ลดการประเมินซ้ำ
และประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ และผูบริโภคจะ
เปนผทู ไี่ ดรบั ประโยชนจากอาหารตามทีร่ า งกายตองการ
เพือ่ ชวยสงเสริมสุขภาพ
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 ⌫

บทนำ

วัตถุประสงคของการรายงานผปู ว ยรายนี้ เพือ่
ใหบุคลากรทางการแพทยตระหนักถึงพิษตอตับที่เกิด
จากการใชยา gabapentin
Gabapentin เปนยากันชักรนุ ใหมทมี่ ฤี ทธิ์ แกปวด
มีสตู รโครงสรางคลายกับ gamma-aminobutyric acid
(GABA)(1) ยาถูกดูดซึมรอยละ 50-60 ในลำไสเล็ก โดย
saturable L-amino transport system มี protein binding
นอยกวารอยละ 3 ไมถูก metabolized ในตับและ
ถูกขับออกทางไตในรูปไมเปลีย่ นแปลง(2)
Hepatotoxicity ทีเ่ กิดจาก gabapentin พบ
ไดนอ ย โดยอาการไมพงึ ประสงคทเี่ กีย่ วของกับการทำงาน
ของตับจาก gabapentin ทีพ่ บกอนยาออกสทู อ งตลาดนัน้
พบเพียงมีการทำงานของตับทีเ่ ปลีย่ นแปลงในผปู ว ยทีไ่ ด
รับยาในขนาด 2400 มิลลิกรัมตอวัน(3) แตผูปวยเด็ก
รายนี้เกิด hepatocellular injury และ cholestatic
disorder ขณะทีไ่ ดรบั ยา 1350 มิลลิกรัมตอวัน
รายงานผปู ว ย
เด็กหญิงไทย อายุ 12 ป ภูมลิ ำเนาอยู จังหวัด
กระบี่ สงตอมาจากโรงพยาบาลแหงหนึ่งตามความ
ตองการของผปู ว ยเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2551 โดยมี
อาการกระดูกขาขวาหัก กระดูกเชิงกรานดานขวาเคลือ่ น
มีบาดแผลใหญและลึกบริเวณตนขาซาย และมีภาวะช็อก
จากการขาดน้ำ จำหนายออกจากโรงพยาบาลแหงนี้
เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยอาการหายเปนปกติ
   



ประวัตกิ ารเจ็บปวยในปจจุบนั ( Present
illness : PI) :
 11 วันกอนมาโรงพยาบาล (31 สิงหาคม
2551) ผปู ว ยโดยสารรถตเู สียหลักพงุ ชนตนไม ถูกนำตัว
สงโรงพยาบาลแหงหนึง่ และไดรบั การวินจิ ฉัยดังนี้ คือ
กระดูกขาขวาหัก และมีภาวะช็อกจากการขาดน้ำ
 ไดทำ left deep femoral vein ligation,
right hip reduction (31 สิงหาคม 2551) on skin traction
หลัง debridement คลำชีพจรไมได (post tibial doppler
negative) สงสัย compartment syndrome จึงทำ
fasciotomy มีภาวะ sepsis ไดรบั ยา fosfomycin และ
levofloxacin (09 กันยายน 2551-จนถึง 12 กันยายน 2551)
ผปู ว ยขอมารักษาตอทีโ่ รงพยาบาลแหงนี้ เนือ่ งจากมารดา
และนองชายรักษาตัวอยทู โี่ รงพยาบาลนี้
z ประวัตก
ิ ารเจ็บปวยอดีต (Past History :
PH) :
 ปฏิเสธโรคประจำตัว
z ประวัตก
ิ ารใชยา (Medication History :
MH)
 fosfomycin และ levofloxacin (09-12
กันยายน 2551)
z ประวัตก
ิ ารแพยา (Drug allergy history)
 ปฏิเสธการแพยา แพอาหาร
z ประวัตค
ิ รอบครัว (Family history : FH) :
 ปฏิเสธโรคประจำตัวในครอบครัว
z
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การตรวจรางกาย (Physical examination ลึกบริเวณตนขาซาย และมีภาวะช็อกจากการขาดน้ำ
: PE) :
มีการติดเชือ้ ทีบ่ าดแผล จำเปนตองไดรบั การผาตัด ยาที่
 กระดูกขาขวาหัก กระดูกเชิงกราน ดานขวา
ไดรบั ประกอบดวยยาฆาเชือ้ หลายชนิด และยาแกปวด
เคลือ่ นมีบาดแผลใหญและลึก บริเวณตนขาซาย และ
คื อ paracetamol morphine และ gabapentin
มีภาวะช็อกจากการขาดน้ำ
การวินจิ ฉัย (Diagnosis) : multiple fractures (Neurontin ) หลังจากใช morphine และ gabapentin
involving lower extremities and large wounds of ควบคกู นั ไดประมาณ 4 สัปดาห พบวา liver function
left leg.
test มีระดับเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ แพทยสงสัย gabapentin
การวิเคราะหและประเมินความสัมพันธระหวางอาการ จึงหยุด gabapentin ผลปรากฏวา liver function test
ไมพงึ ประสงคกบั ยาทีผ่ ปู ว ยรายนีไ้ ดรบั
ลดลงกลับสรู ะดับปกติทงั้ ๆ ทีย่ งั คงให morphine (ดูราย
ผปู ว ยประสบอุบตั เิ หตุบริเวณกระดูกขาขวาหัก
กระดูกเชิงกรานดานขวาเคลื่อน มีบาดแผลใหญและ ละเอียดในตารางที่ 1)
z

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายการยาทีผ่ ปู ว ยไดรบั และผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ
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จากตารางที่ 1 พบวาหลังจากไดรบั gabapentin
ระดับ alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) และ direct bilirubin มีแนวโนมเพิม่ ขึน้
และเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ หลังจากใช gabapentin ไดประมาณ
4 สัปดาห (วันที่ 9 ตุลาคม) ขณะนัน้ ทีไ่ ดรบั ยา 1350
มิลลิกรัมตอวัน ภาวะ hyperbilirubinemia ทีม่ คี า ALT
ทีเ่ พิม่ ขึน้ บงบอกถึงภาวะทีม่ ี hepatocellular injury และ
ภาวะ hyperbilirubinemia ทีม่ คี า ALP ทีเ่ พิม่ ขึน้ บงบอก
ถึงภาวะทีม่ ี cholestatic disorder สำหรับคา ALP แมวา
จะมีคา สูงไดในวัยรนุ หรือในผปู ว ยทีม่ ภี าวะกระดูกหักที่
อยใู นชวงกำลังจะหาย(4) แตเมือ่ วิเคราะหแลวพบวา ALP
ไมสัมพันธกับอายุหรือภาวะกระดูกหักในผูปวยรายนี้
เนือ่ งจาก ALP ลดลงหลังหยุด gabapentin
มีรายงานในตางประเทศ ผปู ว ยชายอายุ 60 ป
หลังจากไดรบั gabapentin ประมาณ 4 สัปดาห พบวา
มีทงั้ ภาวะ hepatocellular injury และ cholestasis ทัง้
ระดับ ALT และ gamma-glutamyl transpeptidase
(GGT) สูงขึน้ อยางเห็นไดชดั โดยมีระดับสูงสุด เมือ่ ได
รับยาขนาด 1800 มิลลิกรัมตอวัน และลดลงเมื่อลด
ขนาดยา(5)
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สวนการตรวจ AST นัน้ ไมจำเพาะเจาะจงตอ
การวินจิ ฉัยภาวะ hepatocellular injury แตโดยทัว่ ไป
มักจะพบวามีคาสูงขึ้นเชนกัน โดยอาจจะสูงขึ้นกอน
คาอืน่ ก็ได และมักจะลดลงเมือ่ กลับสภู าวะปกติ
สรุป
Gabapentin มีความสัมพันธกับอาการทั้ง
cellular และ cholestatic hepatitis ของผปู ว ยรายนี้
โดยผลการประเมินความสัมพันธดว ย Naranjo's algorithm อยใู นระดับนาจะใช (probable)

        
 
          
⌧ 
         
       ☺ 
     
   
      
⌧ ☺    

www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm

ขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสขุ ภาพ ปที่ 12 ฉบับที่ 3

 

บทนำ
Dapsone จัดเปนยากลมุ sulfones มีโครงสราง
เคมีคลายยากลุม sulfonamides เปนยาหลักในการ
รักษาโรคเรื้อน ซึ่งโรคเรื้อน(1) เปนโรคติดตอเรื้อรัง
เกิดจากเชือ้ Mycobacterium leprae สวนมากทำใหเกิด
อาการทางระบบผิวหนังและระบบประสาท โดย dapsone
ออกฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม dihydrofolate synthetase อาการ
ไมพงึ ประสงคจากยา dapsone ไดแก เม็ดเลือดแดงแตก
คลืน่ ไส อาเจียน เบือ่ อาหาร และ methemoglobinemia
เปนตน(2,3)
ภาวะ methemoglobinemia เปนภาวะทีเ่ กิด
จากไดรบั ยา หรือสารพิษ โดยเฉพาะยา dapsone ที่
ทำใหเกิดการอาการบอย เนือ่ งจากขนาดทีใ่ ชรกั ษาและ
ขนาดทีเ่ กิดพิษใกลเคียงกัน โดย methemoglobin ทำให
เลือดในหลอดเลือดแดงมีสคี ล้ำ (chocolate brown)
คลายกับเลือดจากหลอดเลือดดำ เปนภาวะที่โมเลกุล
ของเหล็กซึง่ อยใู นรูปของ ferrous ion (Fe++) ถูกขบวน
การออกซิเดชัน่ เปลีย่ นไปเปน Ferric ion (Fe+++) มี
ผลให hemoglobin ไมสามารถจับหรือปลอยออกซิเจน
ไดตามปกติ เพราะทำให hemoglobin จับกับออกซิเจน
แนนขึน้ เมือ่ เลือดไปถึงอวัยวะตางๆ จึงไมสามารถสงผาน
ออกซิเจนใหเซลเนือ้ เยือ่ ได ผปู ว ยจึงมีอาการของภาวะขาด
ออกซิเจน (hypoxia) เชน ปวดศีรษะ ซึม หมดสติ ชีพจร
เตนเร็ว แรงดันโลหิตเปลีย่ นแปลง อาการเขียว ซึง่ อาการ
   

ขึ้นกับความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปพบอาการเขียว
(cyanose) เมื่อมี methemoglobin ในระดับ 10-15
เปอรเซนตขนึ้ ไป ผปู ว ยทีม่ ภี าวะซีดอยเู ดิมเปนโรคหัวใจ
ผสู งู อายุ หรือเด็กเล็กจะมีอาการทีร่ นุ แรงกวา เนือ่ งจาก
ทนภาวะขาดออกซิเจนไดนอยกวาคนปกติ ในผูปวยที่
ปกติไมมีโรคปอดหรือหัวใจเรื้อรัง หากมีริมฝปากเขียว
(central cyanosis) เฉียบพลัน ถือเปนสิง่ ชวยวินจิ ฉัย
(diagnostic clue) ทีส่ ำคัญวานาจะเปนโรค methemoglobinemia ผูปวยจะเริ่มมีอาการขาดออกซิเจน (hypoxia) เมือ่ ระดับ methemoglobin สูงกวา 30 เปอรเซ็นต
เชน ออนเพลีย มึนงง เวียนศีรษะ หัวใจเตนแรง หอบ
หายใจเร็ว ถาระดับมากกวา 50 เปอรเซนตจะมีอาการ
หัวใจเตนเร็ว การหายใจถูกกด ชัก ชอก หัวใจเตนผิดจังหวะ
(arrhythmias) อาการเขียวรุนแรง (cyanosis) ซึม
ถาระดับมากกวา 70 เปอรเซ็นตผปู ว ยจะถึงแกชวี ติ (4-7)
กลไกการเกิดโรค
ในภาวะปกติ hemoglobin จะประกอบดวย
โมเลกุ ล ของเหล็ ก ในรู ป ของ ferrous ion (Fe++)
ถ า เกิ ด การออกซิ เ ดชั่ น จะเปลี่ ย นสภาพของเหล็ ก ใน
hemoglobin จาก ferrous (Fe++) เปน ferric (Fe+++)
เรียกวา methemoglobin ซึง่ จะทำให hemoglobin นัน้
ไมสามารถจะนำออกซิเจนไปสงตามเนื้อเยื่อตางๆ ได
รางกายจึงตองมีระบบปองกันอันตราย โดยมีระบบ
enzyme NADPH และระบบ reductases ทีช่ ว ยลดปริมาณ
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methemoglobin และเปลีย่ นเปน hemoglobin ปกติ
คนปกติจะสามารถควบคุมระดับของ methemoglobin ให
อยปู ระมาณ 1 เปอรเซนตของ hemoglobin ทัง้ หมด
ซึ่งเปนระดับที่ไมอันตรายมียาและสารเคมีหลายชนิด
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปน oxidizing agents ไดแก dapsone และ
furazolidine เปนตน ซึง่ ขนาดยาทีใ่ ชรกั ษาใกลเคียงกับ
ขนาดที่ทำใหเกิด methemoglobinemia ได โดยการ
รับประทานยาเกินเพียง 1-2 เม็ด ก็ทำใหเกิดโรคได
สวนสารเคมีที่ทำใหเกิดบอยคือ ปุยในกลุม nitrates
หรือสีในกลุม aniline เปนตน ที่อาจปนเปอนมากับ
อาหาร (4-7)
การวินจิ ฉัยทีส่ ำคัญคือ การเจาะเลือดผปู ว ยแลว
พบวาสีของเลือดเปนสีน้ำตาล (chocolate brown)
นอกจากนีถ้ า ใชสายออกซิเจนจมุ ในหลอดเลือดใหออกซิเจน
ผานออกมาสีของเลือดในภาวะ methemoglobin จะ
ไมเปลี่ยนแปลง แตถาเปนเลือดปกติสีของเลือดที่ดำ
หลังผานออกซิเจนแลวจะเปนสีแดงชัดเจน นอกจากนี้
สามารถยืนยันการวินจิ ฉัยได โดยการสงหองปฏิบตั กิ าร
พิษวิทยา เพือ่ หาระดับ methemoglobin และบอกถึงความ
รุนแรงของโรคได(4-7)
การรักษา
ภาวะโรคนีเ้ ปนรุนแรงมากถาวินจิ ฉัยและรักษา
ไมถกู ตองอาจทำใหผปู ว ยถึงแกชวี ติ ได
การรักษามี 3 แบบ คือ
1. การรักษาแบบประคับประคอง ดูแลรักษา
อาการแทรกซอนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาวะที่รุนแรง
ตองใชเครือ่ งชวยหายใจ ( respirator) และใหออกซิเจน
100 เปอรเซนต เพือ่ บรรเทาปญหาขาดออกซิเจน(4)
2. การลดสารพิษในรางกาย โดยทำ gastric
lavage เพือ่ ลดปริมาณสารทีต่ กคาง(4)
3. ใหยาตานพิษ ไดแก methylene blue ซึง่
ถือวาเปนสารตานพิษทีเ่ ฉพาะเจาะจง (specific antidote)
สามารถเปลี่ยน methemoglobin ใหกลับเปน hemo-
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globin โดยการเปลีย่ น ferric เปน ferrous ion ซึง่ อาศัย
methemoglobin reductase enzyme และ G6PD
methylene blue ถูกขับออกทางไตทำใหปสสาวะเปน
สีฟา หรือสีเขียว พิจารณาใหในรายทีผ่ ปู ว ยมีอาการรุนแรง
และระดับ methemoglobin มากกวา 30 เปอรเซ็นต
แตในผปู ว ยทีม่ โี รคโลหิตจาง โรคปอด หรือโรคหัวใจอืน่ ๆ
รวมดวยควรพิจารณาให methylene blue แมระดับ
methemoglobin นอยกวา 30 เปอรเซ็นต เพราะวาภาวะ
ขาดออกซิเจนที่เกิดขึ้นอาจเปนอันตรายได ผูปวยที่มี
อาการรุนแรงการไมไดรบั สารตานพิษตองใชเวลากำจัด
ยาอยางนอย 3 วัน ซึ่งจะทำใหผูปวยเสียชีวิตกอนได
methylene blue ชวยเรงการกำจัดยาโดยลด half-life
ของ methemoglobin ลงใหเหลือประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
ดังนัน้ หลังจากไดรบั methylene blue แลวผปู ว ยมักมี
อาการดีขนึ้ ภายใน 1 ชัว่ โมง และสวนใหญสามารถกำจัด
methemoglobin ไดใน 6 ชัว่ โมง การใชยา methylene
blue มีขอควรระวังคือใชไมไดผลในผูปวยที่มี G6PD
deficiency ถาให methylene blue ในขนาดทีม่ ากเกิน
ไปจะกลับกระตนุ ใหเกิด paradoxic methemoglobin
และถามากกวา 15 มก./กก. จะทำใหเม็ดเลือดแดงแตกได
หามฉีดเขากลาม เพราะจะทำใหกลามเนือ้ ตาย(4-7)
รายงานผปู ว ย
ผปู ว ยเด็กหญิง อายุ 14 ป น้ำหนัก 40 กิโลกรัม
ถูกสงตัวจากโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึง่
 อาการสำคัญ
z 22 วัน กอนมาโรงพยาบาล มีอาการ
ออนเพลีย ปลายมือปลายเทาซีด ปากคล้ำ
 ประวัตก
ิ ารเจ็บปวยในปจจุบนั
z 1 ป กอนมา รพ. มีผน
ื่ คันเปนวง และชา
รวมดวยที่แขนซาย ไมมีที่บริเวณอื่นไปรักษาที่คลินิก
ผิวหนัง อาการไมทเุ ลา
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1 เดือนกอนมาโรงพยาบาลไปรักษาที่
โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึง่ ดวยอาการดังกลาว แพทย
สงสัยวาจะเปนโรคเรื้อน (Leprosy) จึงรักษาดวยยา
Dapsone หลังจากผปู ว ยกินยาได 1 วัน มีอาการออนเพลีย
ไมมเี รีย่ วแรง ขึน้ ลงบันได เหนือ่ ย บุคคลในบานสังเกตวา
ผูปวยซีดลง ปลายมือ ปลายเล็บ ปลายเทาซีดขาว
ปากคล้ำออกสีมว งเขียว ผปู ว ยยังคงกินยาตลอด อาการ
ผื่นคันที่ผิวหนังทุเลาลง วันที่ไปตรวจตามแพทยนัด
วัดออกซิเจนในเลือดได 81-82 เปอรเซ็นต สงสัยเกิดภาวะ
methemoglobinemia จึงสงตัวมารักษาตอทีโ่ รงพยาบาล
 ประวัตก
ิ ารเจ็บปวยในอดีต
ไมมีโรคประจำตัว ไมเปนโรคหัวใจแตกำเนิด
ไมเปนโรคเลือด
 ประวัตก
ิ ารใชยา : Dapsone (100 mg.) 1x1
เปนเวลา 1 เดือน
 ประวัตก
ิ ารแพยา : ปฏิเสธการแพยาและ
อาหาร
 ประวัตค
ิ รอบครัว : ไมมบี คุ คลในครอบครัว
เปนโรคเลือด หรือโรคซีด
 การตรวจรางกาย : แรกรับผูปวยไมมีไข
(37.1oC) หายใจไมเร็ว (20 ครัง้ /นาที) หัวใจไมเตนเร็ว
(90 ครัง้ /นาที) แรงดันโลหิตต่ำ (90/60) (คาปกติ 120/80)
มีอาการซีดปลายมือปลายเล็บซีดขาว วัดออกซิเจนใน
เลือดไดต่ำ (86 เปอรเซ็นต) (คาปกติ 98-100 เปอรเซ็นต)
ปอด ระบบหัวใจ และหลอดเลือดปกติ ไมมี murmur
ชองทองปกติ ไมบวม
 การตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร : แรกรั บ
ผลตรวจปสสาวะปกติ ระดับน้ำตาล และอิเล็กโตรไลท
ในเลือดปกติ การทำงานของตับและ ไตปกติ ตรวจเลือด
ความเขมขนของเลือดต่ำ (Hct = 28%) (คาปกติ 35 + 6
เปอรเซ็นต) ระดับ methemoglobin ในเลือด 13.95
เปอรเซ็นต (ภาวะปกติ < 3 เปอรเซ็นต) ระดับเอ็นไซม
G6PD ปกติ
z
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การวินจิ ฉัย : Dapsone induced methemoglobinemia
 การรักษา :
ผูปวยเขารับการรักษาที่หอผูปวยกุมารเวชกรรม แพทยใหผปู ว ยหยุดกินยา dapsone ใหสารน้ำ
ทางหลอดเลือด และใหสารละลาย methylene blue
ความเขมขน 1 เปอรเซนต โดยฉีดเขาทางหลอดเลือด
ดำ 40 มิลลิกรัม (ขนาดยา 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครัง้ )
หลังจากใหยา methylene blue แกผปู ว ยแลว อัตราการ
เตนของหัวใจ และอัตราการหายใจปกติ ระดับออกซิเจน
ในเลือดปกติ (98 เปอรเซ็นต) วันถัดมาผปู ว ยอาการดีขนึ้
ไมเพลีย แตยังซีดระดับออกซิเจนในเลือดปกติ (99
เปอรเซ็นต) แตปส สาวะสีคล้ำหากผลตรวจปสสาวะปกติ
วันที่ 3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2551) ผูปวยรูสึกสบายดี
ไมเพลีย ไมซีด แพทยอนุญาตให กลับบานไดและ
นัดมาตรวจอีก 1 อาทิตย พรอมสงปรึกษา แพทยผวิ หนัง
เพือ่ รักษาโรคเรือ้ น ผปู ว ยไดมาพบแพทยตามนัด มีอาการ
สบายดี ไมซดี ไมเพลีย ระดับออกซิเจนในเลือด 100
เปอรเซ็นต แพทยผวิ หนังสงตัวผปู ว ยไปรักษาตอทีศ่ นู ย
โรคเรือ้ น เพือ่ การวินจิ ฉัยทีแ่ นนอน
การวิเคราะหและประเมินความสัมพันธระหวางอาการ
ไมพงึ ประสงคกบั ยาทีผ่ ปู ว ยไดรบั
เมือ่ ประเมินความสัมพันธระหวางยา dapsone
กับอาการไมพงึ ประสงคทเี่ กิดขึน้ อันไดแก methemoglobinemia รวมกับการทบทวนวรรณกรรม โดยใช
Naranjo's algorithm ประเมิน พบวาอยใู นระดับนาจะใช
(probable)
สรุป
รายงานนี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยา
dapsone ควรตองใหคำแนะนำถึงอาการไมพงึ ประสงค
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ปองกันไมใหเกิด methemoglobinemia
ซึ่งเปนอาการที่อันตรายและรุนแรง แตสามารถรักษา
ดวยการฉีด methylene blue เขาทางหลอดเลือดดำ




www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm

กิตกิ รรมประกาศ
ไดรับรางวัลที่ 2 ในการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เรื่องการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภัยของผบู ริโภค วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2552
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 ⌫

บทคัดยอ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช ย าแผนโบราณ
ในชุมชน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี มีวตั ถุประสงค
เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดมาใชในการแกไขปญหาการใชยาสมุนไพร
ทีป่ นเปอ นสเตียรอยดในพืน้ ที่ โดยมีการวิจยั เปน 2 สวน
คือ วิจยั เชิงสำรวจ โดยรวบรวมขอมูลจากการสอบถาม
พฤติกรรมการใชยาแผนโบราณในชุมชนในเขตอำเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี กระจายไปตามหมบู า นทุกหมบู า น
โดยสัมภาษณประชากร 400 คน สุมอยางงายโดยใช
ตารางสุมสัดสวนประชากร วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจกแจงความถีแ่ ละสถิตริ อ ยละ งานวิจยั สวนที่ 2 เปน
การเก็บตัวอยางยาแผนโบราณเพือ่ ตรวจหาสเตียรอยด
โดยวิธี thin layer chromatography จากผลการวิจยั
พบวา ประชากรในอำเภอโคกโพธิย์ งั คงมีการใชยาแผน
โบราณทีป่ นเปอ นสเตียรอยดอยมู าก โดยยังไมทราบถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น และไมทราบวาสามารถตรวจหา
สเตียรอยดเบือ้ งตนในยาแผนโบราณได รูปแบบยาแผน
โบราณทีพ่ บสเตียรอยดไดบอ ยคือ ลูกกลอนและแคปซูล
สรรพคุ ณ ของยาแผนโบราณที่ ต รวจพบสเตี ย รอยด
มากที่สุด คือ แกปวดเมื่อย และแกหอบหืด ภูมิแพ ซึ่ง
ยาสวนใหญไมมที ะเบียนยาและไมสามารถหาแหลงทีม่ าได
จากผลการวิจยั สามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผน
เพื่อแกไขปญหา โดยวางแผนใหความรู และความ
ตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัยจากการใชยาแผนโบราณ
   ⌫

คิดวิธกี ารใหมๆ ในการใหความรู จากการดำเนินงานเก็บ
ตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหสามารถแยกประเภทและ
อธิบายลักษณะของยาแผนโบราณที่อาจพบสเตียรอยด
นำไปเผยแพรเพือ่ ใหเกิดการเฝาระวังเบือ้ งตน และนำผล
จากการวิจยั นีใ้ ชในการวางแผนเฝาระวังและแกไขปญหา
การใชยาแผนโบราณในชุมชนตอไป
บทนำ :
ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเปนทางเลือก
หนึ่งในการรักษาโรคซึ่งในปจจุบันไดมีการผลิตออกมา
จำหนายมากและเปนทีน่ ยิ มใชโดยเฉพาะในชุมชน เนือ่ ง
จากหาซือ้ ไดงา ย เปนคานิยมและความเชือ่ ถือโดยไมได
คิดจะวามีอันตราย ยาแผนโบราณหลายชนิดไดมีการ
เจือปนสารสเตียรอยด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลขางเคียงที่
รุนแรงหากใชในปริมาณมากและใชเปนเวลานานๆ ผใู ช
ยาไมรวู า มีการปนเปอ นของสารสเตียรอยด เห็นวาใชแลว
อาการดีขนึ้ จึงบอกตอกันไป จากการดำเนินงานคมุ ครอง
ผบู ริโภค แมวา จะมีการใหความรเู รือ่ งอันตรายจากสาร
สเตียรอยดที่ปนเปอนในยาแผนโบราณ แตยังพบวามี
การใชยาแผนโบราณทีม่ กี ารปนเปอ นสเตียรอยดอยมู าก
จากการสงตรวจตัวอยางยาของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ำเภอ
โคกโพธิต์ งั้ แตป 2548 - 2550 ทัง้ หมด 65 ตัวอยาง พบวา
มีการปนเปอ นสเตียรอยด 25 ตัวอยาง (รอยละ 38.5)
จากการสอบถามเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยในพืน้ ที่ พบวาใน
ชุมชนยังมีการใชยาแผนโบราณอีกมาก ดังนัน้ จึงไดมกี าร
ศึกษาพฤติกรรมการใชยาแผนโบราณในชุมชนเพือ่ เปน
ขอมูลพืน้ ฐานในการหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
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วิธกี ารศึกษา
การวิจยั นีเ้ ปนวิจยั เชิงสำรวจ ใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูลในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถีแ่ ละสถิตริ อ ยละ เก็บขอมูล
โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า นทีไ่ ดรบั การ
อบรมใหความรเู กีย่ วกับอันตรายจากการใชยาแผนโบราณ
ที่ปนเปอนสเตียรอยดและอบรมวิธีการเก็บขอมูลเปน
ผูเก็บขอมูลในหมูบานของตนเองและเก็บตัวอยางยา
แผนโบราณเพือ่ นำไปตรวจหาสเตียรอยดเบือ้ งตน โดยวิธี
thin layer chromatography
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง ประชากรใน
อำเภอโคกโพธิท์ งั้ สิน้ 65,427 คน กำหนดกลมุ ตัวอยาง
โดยใชตารางกำหนดขนาดสัดสวนของประชากรทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่น 95% และไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ
400 คน ทำการสมุ ตัวอยางแบบงาย (simple random
sampling) กระจายไปทุกหมบู า น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของทฤษฏี
ตางๆ เพือ่ ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจยั ครัง้ นี้
โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบเชิงโครงสรางของ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ขอมูล
เกีย่ วกับการใชยาแผนโบราณ ประกอบดวย ประวัตกิ าร
ใชยาแผนโบราณ แหลงทีม่ าของยา รูปแบบยา การขึน้
ทะเบียนและฉลากยาแผนโบราณ โรคที่เปน อาการ
ขางเคียงจากการใชยาแผนโบราณ และขอมูลความรู
เกีย่ วกับสเตียรอยด โดยสอบถามความรเู กีย่ วกับ อันตราย
จากสเตียรอยด การสงตรวจสเตียรอยดกอนการกิน
ยาแผนโบราณ
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วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการรวบรวม
ขอมูล โดยการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน เรื่อง การใชยาแผนโบราณและอันตรายจาก
สเตียรอยดทปี่ นเปอ น อธิบายรายละเอียดในแบบสอบถาม
เพือ่ ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า นมีแนวทาง
ในการเก็บขอมูลที่ตรงกันและใหเก็บขอมูลในหมูบาน
ของตนเอง รวบรวมไวที่สถานีอนามัย ถาพบผูที่ใชยา
แผนโบราณอยใู หเก็บตัวอยางมาดวย
การเก็บตัวอยาง ตัวอยางยาแผนโบราณทีไ่ ด
มาจะทำการตรวจสเตียรอยดเบือ้ งตน คือ dexamethasone และ prednisolone ทีป่ นปลอมในยาแผนโบราณ
โดยวิธี thin layer chromatography ทำการรวบรวม
ขอมูล แจกแจงความถี่ โดยนำมาแยกรายละเอียด คือ
รูปแบบยาแผนโบราณที่พบสเตียรอยด และชนิดของ
สเตียรอยดทพี่ บ ความสัมพันธของสรรพคุณยาแผนโบราณ
ทีร่ ะบุกบั การปนเปอ นสเตียรอยด และความสัมพันธของ
การขึ้นทะเบียนยากับการปนเปอนสเตียรอยด
ผลการวิจยั
ผวู จิ ยั ไดนำเสนอผลของการวิจยั เปน 3 สวน คือ
ขอมูลสวนบุคคลของผตู อบแบบสอบถาม ประวัตกิ ารใช
ยาแผนโบราณ ขอมูลเกีย่ วกับสเตียรอยดและการตรวจสอบ
จากการสัมภาษณประชาชนในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จำนวน
400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.3 ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยใู นชวงประถมศึกษารอยละ 60.3
อาชีพทำสวนมากทีส่ ดุ คือ รอยละ 39.8 รับจาง รอยละ
30.8 มีผูที่ไมเคยใชยาแผนโบราณเลยรอยละ 17.25
สวนผทู เี่ คยใชรอ ยละ 69.75 และกำลังใชอยใู นปจจุบนั
รอยละ 13
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ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ นำมาแยกเปน
สองสวน คือ ผทู ไี่ มเคยใชซงึ่ มีจำนวนทัง้ สิน้ 69 คน และ
ผทู เี่ คยใชหรือกำลังใชอยใู นปจจุบนั ทัง้ สิน้ 331 คน จาก
การสัมภาษณผทู เี่ คยยาแผนโบราณและผทู ปี่ จ จุบนั กำลัง
ใชยาแผนโบราณอยู พบวา แหลงทีม่ าของยาแผนโบราณ
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ มีคนมาขายตออีกที รอยละ 35.6 รอง
ลงมาคือ รานชำใกลบา น รอยละ 25.7 รูปแบบยาทีม่ ี
การใชมากทีส่ ดุ คือ ยาลูกกลอน รอยละ 38.4 รองลงมาคือ
ยาแคปซูล และยาน้ำ ยาที่ใชสวนใหญไมมีฉลากคิด
เป น ร อ ยละ 38.7 ใกล เ คี ย งกั บ ยาที่ มี ฉ ลากแต ไ ม มี
ทะเบียนยา คือ รอยละ 37.8 โรคและอาการทีพ่ บวามี
การเลือกใชยาสมุนไพรมากที่สุดคือ อาการปวดเมื่อย
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คิดเปนรอยละ 55.6 และบำรุงรางกาย รอยละ 11.8 อาการ
ขางเคียงทีเ่ คยเกิดมากทีส่ ดุ คือ ปวดทอง ปวดกระเพาะ
รอยละ 12.4 และตัวบวม หนาบวม รอยละ 10.6 การ
สัมภาษณเกีย่ วกับสเตียรอยดและการตรวจสอบ พบวา
มีผูที่ทราบวา ยาแผนโบราณอาจปนเปอนสเตียรอยด
รอยละ 17.8 และทราบวาสามารถตรวจหาสเตียรอยด
ไดรอ ยละ 17.2 ผทู รี่ วู า สเตียรอยดเมือ่ ไดรบั ปริมาณมากๆ
อาจเกิดอาการขางเคียงทีเ่ ปนอันตรายได รอยละ 14.2
และผทู เี คยสงตรวจสเตียรอยดมเี พียงรอยละ 1.8
จากการเก็บตัวอยางยาแผนโบราณมาทำการ
ตรวจหาสเตี ย รอยด โ ดยวิ ธี โ ครมาโตกราฟ แ ผ น บาง
จำนวนทัง้ สิน้ 60 ตัวอยางแสดงผล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของตัวอยางสมุนไพรทีต่ รวจพบสเตียรอยดจากตัวอยางทัง้ หมด 60 ตัวอยาง

ตารางที่ 2 แสดงสรรพคุณของยาแผนโบราณทีต่ รวจพบสเตียรอยด จากยาแผนโบราณทัง้ หมด 30 ตัวอยาง
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จากตารางที่ 2 พบวา ยาแผนโบราณทีต่ รวจพบ
สเตียรอยด 30 ตัวอยาง จะระบุสรรพคุณแกปวดเมือ่ ย
เปนสวนใหญ คือ รอยละ 80 สวนอีกรอยละ 20 ระบุ
สรรพคุณ แกหอบหืด หรือภูมแิ พ
ตัวอยางยาสวนใหญรอ ยละ 70 (21 ตัวอยาง)
ไมมีฉลาก สวนนอยใชชื่อ ยาครอบจักรวาล ยาปราบ
ชมพูทวีป ยาสมุนไพรธรรมชาติ รอยละ 6.67 เทากัน ที่
เหลือใชชอื่ ยาสมุนไพรไทยโบราณ ยาสมุนไพรไทย ยา
สมุนไพรนานาชนิด รอยละ 3.33 เทากัน
สรุปและวิจารณผลวิจยั
จากการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยา
แผนโบราณในชุมชนของอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทำใหทราบปญหาเกีย่ วกับการใชยาแผนโบราณในพืน้ ทีว่ า
ประชาชนสวนใหญยังมีการใชยาแผนโบราณโดยไมได
ตระหนักถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ หากยาแผนโบราณนัน้ มี
การปนเปอนสเตียรอยด และสวนหนึ่งยังไมทราบถึง
อันตรายทีอ่ าจเกิดจากสเตียรอยด ยังมีคา นิยมในการใช
ยาแบบบอกตอๆ กัน ซึง่ เปนการโฆษณาใหแกยานัน้ ไป
ดวยโดยไมไดคำนึงถึงความปลอดภัย ยาแผนโบราณทีม่ ี
สเตียรอยดปนเปอ นยังคงมีมากโดยหาทีม่ าไมได รูปแบบ
ยาแผนโบราณทีต่ รวจพบสเตียรอยดในปจจุบนั ไมได มีแต
ยาลูกกลอนเพียงอยางเดียวแตยังมีการใชสเตียรอยด
บรรจุแคปซูล หรือการทำเปนผงสเตียรอยดผสมกับ
สมุนไพร แตทุกตำรับไมไดมีการขึ้นทะเบียนและไมได
บอกแหลงที่มา ทำใหยากตอการดำเนินการกับผูผลิต
การแกไขเบือ้ งตนคือ การเฝาระวัง การใหความรู และ
สรางความตระหนักถึงความปลอดภัยกอนการใชยา
จากการเก็บตัวอยางยาแผนโบราณสงวิเคราะห หากผล
การวิเคราะหพบสเตียรอยดจะดำเนินการแจงใหกับ
ผทู เี่ ปนเจาของทราบ และแนะนำใหหยุดใชยาเพือ่ ไมให
เกิดอันตรายจากการใชเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของผทู ใี่ ชยาเองวาจะหยุดยาหรือไม
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จากผลการดำเนินงานสามารถนำไปใชประโยชน
ในการวางแผนเพือ่ แกไขปญหา โดยประชาชนสวนใหญ
ยังขาดความรแู ละความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย
จากการใชยาแผนโบราณจะตองหาวิธกี ารใหความรแู ก
ประชาชนใหมากขึน้ มีความตอเนือ่ ง และคิดวิธกี ารให
ความรูแบบใหมๆ การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห
ทำใหมีตัวอยางจริงและสามารถแยกประเภทของยา
แผนโบราณที่อาจพบสเตียรอยดเพื่อทำการเผยแพรได
ทำใหเกิดการเฝาระวังในเบือ้ งตน และอาจนำผลจากการ
สำรวจนีจ้ ดั ทำโครงการใหความรแู บบการเรียนรรู ว มกัน
ในชุมชน เชน การจัดตัง้ กลมุ เครือขายเพือ่ การเฝาระวัง
ยาแผนโบราณ ใหกลมุ ชุมชนไดเรียนรกู ารตรวจวิเคราะห
สเตียรอยดดวยตนเอง
ปญหาที่พบจากการทำวิจัยคือการเก็บขอมูล
เนือ่ งจากในพืน้ ทีอ่ ำเภอโคกโพธิห์ ลายพืน้ ทีเ่ ปนพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ของการเกิดเหตุการณความไมสงบ การเดินทางไปเก็บ
ขอมูลมีความยากลำบากและตองเก็บขอมูลในทุกพื้นที่
ของอำเภอตองใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น
เปนคนสัมภาษณและเก็บขอมูล ขอมูลบางอยางไมครบ
ถวนทำใหตอ งมีการเก็บขอมูลซ้ำ ประชาชนบางสวนไม
ยอมใหขอ มูลเนือ่ งจากกลัวความผิด โดยเฉพาะแหลงทีม่ า
ของยาและยังคงเชือ่ ถือในยาแผนโบราณทีใ่ ชมาก ไมยอม
ใหเก็บตัวอยางมาตรวจวิเคราะห
ในการดำเนินงานเกีย่ วกับการเฝาระวังอันตราย
จากการใชยาแผนโบราณที่อาจปนเปอนสเตียรอยดจะ
ตองดำเนินการในวงกวางมากขึน้ เนือ่ งจากแหลงทีม่ าของ
ยาสวนใหญไมไดอยใู นพืน้ ที่ ปญหาการใชยาแผนโบราณ
ที่อาจปนเปอนสเตียรอยดยังมีอยูอีกมากในหลายพื้นที่
สำหรับขอมูลวิจัยในอำเภอโคกโพธิ์สามารถนำไปใช
ประโยชนในพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทที่ใกลเคียงกันและ
ประสบปญหาคลายๆ กัน เพือ่ การวางแผนแกไขปญหา
ตอไป
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กิตกิ รรมประกาศ
ไดรับรางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เรื่องการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภัยของผบู ริโภค วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2552
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   ⌫ ⌫

บทนำ

การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
(Adverse Drug Reactions/events) เปนสาเหตุสำคัญ
หนึ่งของความเสียหายจากการบำบัดรักษา (Medical
Injury) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการประมาณการวา
แตละปมผี เู สียชีวติ กวา 44,000 ราย จากความผิดพลาด
ในการดูแลรักษาของโรงพยาบาลทำใหประเทศตอง
สูญเสียเงินกวา 37,600 ลานเหรียญสหรัฐ สาเหตุ
สวนใหญเกิดจากความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใชยา
และกวารอยละ 50 ของเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ความผิดพลาดของระบบทีส่ ามารถปองกันได(1) ประกอบ
กั บ สถาบั น พั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล
ประเทศไทย กำหนดใหความปลอดภัยในระบบยาเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในตัวชี้วัดดานคุณภาพบริการของหนวย
บริการ เพื่อเปนการสงเสริมใหหนวยบริการพัฒนา
ระบบการรายงาน และติดตามรวมทัง้ หาแนวทางปองกัน
ปญหาที่เกิดจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ(1,2) ใน
ป 2551 โรงพยาบาลหวยทับทัน พบผูปวยที่มีอาการ
แพยาและทำการประเมินซักประวัติการแพยาจำนวน
ทัง้ หมด 93 ราย และพบวามี 35 รายทีเ่ คยมีประวัติ
แพยา ซึง่ แบงเปนกลมุ ทีไ่ มมนั่ ใจวาตัวเองแพยาจึงปฏิเสธ
การแพยาตลอดจำนวน 24 ราย และผปู ว ยทีแ่ พยาจริง
แตไดรับการวินิจฉัยวาแพอยางอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
การทานยา โดยไมทราบขอมูลการใชยาเดิมของผูปวย
มากอน 11 ราย ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงจัดทำแบบฟอรม
การซักประวัตแิ ละติดตามผปู ว ยทีม่ โี อกาสเกิดอาการไม
   ⌫



พึงประสงคจากการใชยาในกรณีทมี่ กี ารสัง่ ใช antihistamine, steroids และ tracer agent อืน่ ๆ เพือ่ ใหเภสัชกร
ถามถึงขอมูลยาเดิมของผปู ว ยกอนสงมอบยา
ความสำคัญ ขอบเขตของปญหา
เนือ่ งจากในป 2551 ทีผ่ า นมาพบผปู ว ยแพยา
ที่ผูปวยไมทราบวาเปนการแพหรือไมมั่นใจวาเปนการ
แพยา ทำใหผปู ว ยปฏิเสธการแพยาทุกครัง้ พบ 24 ราย
มีประวัติไดรับยาแกแพทั้งจากสถานพยาบาลและซื้อ
ทานเอง 16 ราย และผปู ว ยทีแ่ พยาจริงแตไดรบั การวินจิ ฉัย
จากแพทยวา ไมเกีย่ วของกับการแพยา พบ 11 ราย และ
มีประวัตไิ ดรบั ยาแกแพ 8 ราย
สาเหตุของปญหา
1. ขาดระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการทวนถามถึง
ยาเดิมของผูปวยที่อาจจะเปนสาเหตุทำใหไดรับยากลุม
แกแพ
2. ขาดแบบฟอรมการเก็บขอมูลที่สะดวกใน
การชวยเภสัชกรคนหากลมุ ผปู ว ยทีอ่ าจแพยา
ผลลัพธทเี่ กิดขึน้
1. ผปู ว ยไมไดรบั การประเมินการแพยา
2. ผปู ว ยไมไดรบั บัตรแพยา
3. ขอมูลการแพยาของผปู ว ยไมไดรบั การบันทึก
ไวในเวชระเบียนและคอมพิวเตอร
ผลทีอ่ าจจะตามมา
1. ผู ป ว ยอาจจะกลั บ มาด ว ยการแพ ย าซ้ำ ที่
อาจรุนแรงถึงชีวติ
2. บุ ค ลากรทางการแพทย เ สี่ ย งต อ การถู ก
ฟองรอง
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3. งบประมาณ คาใชจายในการดูแลรักษา
ผปู ว ยแพยาเพิม่ มากขึน้
จากป ญ หาดั ง กล า วหากไม ไ ด รั บ การแก ไ ข
นอกจากจะเกิดผลลัพธในดานลบแลว ผลทีต่ ามมาอาจ
จะนำมาซึง่ ผลเสียทัง้ ตอผปู ว ยเอง บุคลากรทางการแพทย
ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ชือ่ เสียงของสถานพยาบาล เปนตน
ดังนัน้ ทางทีมผศู กึ ษาจึงไดคน หาแนวทางแกไข ดังกลาว
โดยอาศัยขอมูลทีไ่ ดจากการวิเคราะหหาสาเหตุหลัก หรือ
รากเหงาของปญหา นำมาสรางนวัตกรรม ในลักษณะของ
แบบฟอรม และระเบียบวิธปี ฎิบตั ใิ นการ ซักประวัตแิ ละ
ติดตามผูปวยที่มีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา และผลิตภัณฑสุขภาพในกรณีที่มีการสั่งใช
antihistamine, steriods และ tracer agent อืน่ ๆ ที่
สามารถยับยัง้ และปองกันปญหาดังกลาวได
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของการใชแบบฟอรมการซักประวัติและติดตามผูปวย
ทีม่ โี อกาสเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
กระบวนการการเก็บขอมูล
(ระยะเวลาการเก็บขอมูล 1 ตุลาคม 2551-30
เมษายน 2552)
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ขอตกลงเบือ้ งตน : กลมุ ผปู ว ยทีเ่ ขาขายตอง
ไดรบั การคัดกรองโดยแบบฟอรมการซักประวัตฯิ กรณี
ทีม่ กี ารสัง่ ใช antihistamine, steroids และ tracer agent
อืน่ ๆ ตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบทุกขอดังตอไปนี้
1. แบบฟอรมนีต้ อ งใชคดั กรองผปู ว ยกลมุ ทีส่ งสัย
วาเสีย่ งตอการแพยา ณ จุดจายยากอนทำการสงมอบยา
2. ผปู ว ยตองผานการตรวจ วินจิ ฉัยจากแพทย
และมีการสั่งใชยาในกลุม Antihistamine, Steroids
และ Tracer agent อืน่ ๆ
3. ผปู ว ยตองไมเคยไดรบั การประเมินการแพยา
มากอน
ในระบบ : กลุมผูปวยที่สงสัยวามีการแพยา
และถูกสงมายังเภสัชกรโดยตรงเพื่อทำการประเมิน
และออกบัตรแพยาลงขอมูลในเวชระเบียนกอนมีการ
สัง่ ใชยาจากแพทย
นอกระบบ : กลุมผูปวยที่เภสัชกรสงสัยการ
แพยากอนทำการสงมอบยา ณ จุดจายยา หลังจากที่
ผปู ว ยไดรบั ตรวจ วินจิ ฉัย และมีการสัง่ ใชยาแลวจากแพทย
โดยทีผ่ ปู ว ยยังไมเคยไดผา นการประเมินการแพยา โดย
เภสัชกรมากอน

ความสำคัญ ขอบเขตของปญหา
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ตัวอยางแบบฟอรม
แบบฟอรมการซักประวัตแิ ละติดตามผปู ว ยทีม่ โี อกาสเกิดอาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา
ในกรณีทมี่ กี ารสัง่ ใช Antihistamine, Steroids และ Tracer agent

ผลการดำเนินงาน
ดานประสิทธิภาพ
การศึกษาในดานประสิทธิภาพของแบบฟอรม
การซั ก ประวั ติ ฯ ที่ ใ ช ใ นการดั ก จั บ ผู ป ว ยที่ ห ลุ ด ลอด
จากระบบ ซึ่งทำการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
ผปู ว ยทีผ่ า นการคัดกรองโดยใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ
และศึกษาในเชิงการเปรียบเทียบแสดงการเปรียบเทียบ
จำนวนรวมของผปู ว ยแพยา ทัง้ ในระบบและนอกระบบ
แยกตามกอนและหลังการใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ
จากกลุมเปาหมายที่ผานการคัดกรองโดยใช
แบบฟอรมการซักประวัติฯ ที่มีโอกาสเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาในกรณีทมี่ กี ารสัง่ ใช antihistamine,
steroids และ tracer agent จำนวน 1,241 ราย พบวามี
ผปู ว ยทีส่ งสัยวานาจะเกิดอาการ APR และสงตอประเมิน



ผลการแพยาโดยใช Naranjo's Algorithms จำนวน
97 ราย คิดเปนรอยละ 7.82 และพบวามีผปู ว ยทีส่ มั พันธ
การแพยาจริง จำนวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 20.62
จากผลการเปรียบเทียบจำนวนผูปวยแพยา
ระหวางกอนใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ ในชวงป 2551
กับหลังใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ ในชวงตุลาคม
2551-เมษายน 2552 พบวา จำนวนรวมของผปู ว ยแพ
ยากอนการใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ ตามระบบมี
ทัง้ หมด 24 ราย (นอกระบบไมมกี ารเก็บขอมูล) สวนจำนวน
รวมของผปู ว ยแพยาหลังการใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ
มีทงั้ หมด 33 ราย ซึง่ พบตามระบบ 13 ราย และนอก
ระบบ 20 ราย ในสวนนีท้ ำใหทราบวาในป 2551 พบการ
สู ญ เสี ย ข อ มู ล และพลาดการดั ก จั บ ผู ป ว ยที่ มี โ อกาส
แพยานอกระบบจริงดัง ตารางที่ 1
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนรวมของผปู ว ยแพยาทัง้ ในระบบและนอกระบบ แยกตามกอนและหลังการใช
แบบฟอรมการซักประวัตฯิ

ดานความพึงพอใจ
จำนวน 13 คน ภายหลังจากการทดลองการใชไมนอ ยกวา
การศึกษาความพึงพอใจทำการศึกษาจากเภสัชกร 1 เดือน โดยแบงเปนความพึงพอใจ 5 ประเด็นและแบง
ผทู ดลองใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ ในจังหวัดศรีสะเกษ ระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของเภสัชกรหลังการใชแบบฟอรมการซักประวัตฯิ

จากตารางที่ 2 พบวา เภสัชกรผใู ชแบบฟอรม
การซักประวัติฯ มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุดใน
ระดับมาก รอยละ 40 รองลงคือ ระดับมากทีส่ ดุ รอยละ
27.69 และเมื่ อ ทำการแยกตามประเด็ น พบว า ใน
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมของการออกแบบแบบ
ฟอรมการซักประวัติฯ มีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ระดับมาก รอยละ 46.16 ประเด็นที่ 2 แบบฟอรมฯ
มีความเขาใจงาย มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ในระดับมาก

รอยละ 53.84 ประเด็นที่ 3 ความสะดวกของการใช
แบบฟอรมฯ มีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก
รอยละ 30.76 ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาในการกรอก
แบบฟอรม มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ในระดับมาก รอยละ
46.16 และประเด็นที่ 5 ประสิทธิภาพในการดักจับผปู ว ย
ทีห่ ลุดจากระบบ มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ในระดับมาก
ทีส่ ดุ รอยละ 61.54
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สรุป
แบบฟอรมการซักประวัตฯิ นีม้ ปี ระโยชนในการ
ใชงานดานการคนหาผปู ว ย APR เพือ่ ปองการหลุดลอด
จากระบบ และไดรับความพึงพอใจจากเภสัชกรผูใช
แบบฟอรมการซักประวัตฯิ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
จัดอยใู นระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการดำเนินงาน พบวาหลังใชแบบ
ฟอรมการซักประวัตฯิ สามารถคนหาผปู ว ยแพยาไดใน
อัตราสวนที่มากกวากอนใช เมื่อเทียบกับระยะเวลาใน
การรวบรวมขอมูลที่นอยกวากอนการใชแบบฟอรม
การซักประวัตฯิ ถึง 7 เดือน
2. แบบฟอรมการซักประวัตฯิ จะมีความสะดวก
ในการใชงานมากขึน้ หากปรับรูปแบบเปนการใชโปรแกรม
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คอมพิวเตอร ซึ่งจะเหมาะกับการใชในโรงพยาบาลที่มี
ขนาดใหญ และรายการยาในกลมุ ดังกลาวทีห่ ลากหลาย
กิตกิ รรมประกาศ
ไดรับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เรื่องการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภัยของผบู ริโภค วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2552

 
  
   
  
   ⌦ 
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การประชุมงานเฝาระวังความปลอดภัย ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ ประจำป 2552 เมือ่ วันที่ 1-2 กรกฎาคม
2552 เรือ่ งการจัดการความเสีย่ งของผลิตภัณฑสขุ ภาพ
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เปนการประชุมจำป
ครัง้ ที่ 2 ของศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพทีจ่ ดั รวมกับองคกรวิชาชีพและหนวยงานเกีย่ วของ
12 องคกร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณงานดานเฝาระวังความปลอดภัย มีผเู ขารวม
ประชุมจากภาครัฐและเอกชน รวมประมาณ 550 คน
การประชุมประกอบดวยการบรรยาย อภิปราย
ทีน่ า สนใจหลายเรือ่ ง โดยหัวขอทีไ่ ดรบั การประเมินผล
วาถูกใจที่สุดก็คือ เรื่องสวยไมเสี่ยง ซึ่งก็คงเปนเรื่องที่
คาดการณได เพราะผเู ขารวมประชุมเปนสุภาพสตรีเสีย
สวนใหญ เรือ่ งอืน่ ๆ ก็อยใู นเกณฑทใี่ กลเคียงกัน สวนเรือ่ ง
พรบ. ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไม
ปลอดภัยหรือทีร่ จู กั ทัว่ ไปวา "PL Law" เปนการอภิปราย
ในมุมมองของนักกฎหมาย ผทู จี่ ะใชกฎหมายนีเ้ ปนเครือ่ งมือ
ในการฟองรอง ซึง่ อาจใชควบคกู บั กฎหมาย พรบ. วิธกี าร
พิจารณาคดีผูบริโภค ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น เชน กรณี
การแบงบรรจุ หรือการผลิตยาใหผูปวยในการดูแล
ของบุคลาการทางการแพทย ตลอดจนการขายยาที่มี
การแบงขายทีเ่ คยมีขอ สงสัยวาจะจัดเปนการผลิต หรือ
ขายตาม PL Law หรือไมนั้นก็ไดรับการวินิจฉัยแลว
วาไมเขาดวยกฎหมายฉบับนี้ อยางไรก็ตาม หากมีความ
เสียหายเกิดขึน้ ก็มใิ ชวา จะพนผิด เพราะแมวา จะไมตอ ง
รับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ แตก็ตองรับผิดตามกฎหมาย
 

ฉบับอืน่ เชน กฎหมายแพง กฎหมายอาญาไดเชนกัน
สรุปแลวทุกคนคงตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
ดวยความระมัดระวังไมประมาทเลินเลอเปนดีทสี่ ดุ รวมทัง้
มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากโรงพยาบาลเครือขาย
และนิทรรศการของหนวยงานทีร่ ว มจัดประชุมฯ
ผทู สี่ นใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบ
การประชุมไดที่ http://elib.fda.moph.go.th/library/
planweb/index.html หรื อ สามารถยื ม วี ดี โ อได ที่
หองสมุด อย.
ในปนมี้ กี ารมอบรางวัลแกศนู ยเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานผลิตภัณฑสขุ ภาพเครือขายดีเดน ประจำ
ป 2552 ตามขนาดของโรงพยาบาลอีกดวย โดยแบง
รางวัลออกเปน 2 ประเภท คือ
z รางวัลศูนยฯ ดีเดน ดานผลการดำเนินงาน
ซึง่ ประเมินจากจำนวนรายงาน คุณภาพรายงาน ระยะ
เวลาทีส่ ง รายงาน และสัดสวนรายงาน ADR ทีร่ า ยแรง
ทีส่ ง มายังศูนยฯ สวนกลางในป พ.ศ. 2551 โรงพยาบาล
ทีไ่ ดรางวัล ไดแก
 ขนาด 10 เตียง ไดแก โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ขนาด 11-59 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค และโรงพยาบาลบานดาน
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ผลงานอยใู นชวงคะแนนทีเ่ ทากัน)
 ขนาด 60-199 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
ตะกัว่ ปา จังหวัดนครปฐม
 โรงพยาบาลพราว จังหวัดเชียงใหม
 โรงพยาบาลเซ็นตแมรี่ จังหวัดนครราชสีมา
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ขนาด 200-599 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
ระยอง จังหวัดระยอง โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด
นครปฐม
 ขนาด มากกว า 600 เตี ย ง ได แ ก
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
z รางวัลศูนยฯดีเดนดานการรายงานผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งประเมินจากจำนวนรายงานเฉลี่ยที่มี
การสงผานระบบอินเตอรเน็ตในปพ.ศ. 2549-2551
(การรายงานผานระบบอินเตอรเน็ต เริ่มใชครั้งแรก
อยางเปนรูปธรรม ในป พ.ศ. 2549)
 ขนาด 10 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนาทวี จังหวัดสงขลา
 ขนาด 11-59 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ขนาด 60-199 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
 ขนาด 200-599 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ขนาด มากกวา 600 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
สวนการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ
ทางวาจา และโปสเตอรนนั้ แตละประเภทไดรบั รางวัล
ตามคะแนนทีค่ ณะกรรมการตัดสินไดใหไว ดังนี้
การนำเสนอโดยวาจา มีผไู ดรางวัลที่ 2 และ 3
คือ
รางวัลที่ 2 การพัฒนาระบบเฝาระวังการเกิด
อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาในโรงพยาบาลชุมชน
เครือขายโรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
ภก.นพวงค ยังดำรง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
รางวัลที่ 2 การเฝาระวังติดตามอาการไมพึง
ประสงค จ ากการใช ย าในผู ป ว ยเด็ ก ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ภญ.กมลเนตร จิระประภูศกั ดิ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
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รางวัลที่ 3 การติดตามอาการไมพงึ ประสงค
จากการใชยาตานเอชไอวี ณ คลินิกปรึกษาสุขภาพ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ภญ.ระวีวรรณ ยิม้ แพร
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลที่ 3 พฤติกรรมการใชยาแผนโบราณ
ในชุมชน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ภก.อาภัย มาลินี
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
นำเสนอโดยโปสเตอร มีผไู ดรางวัลที่ 1 และ 2 คือ
รางวัลที่ 1 ผลจากนวัตกรรมการคนหาผปู ว ย
APR ทีห่ ลุดลอดจากระบบ
คุณปริณดา เนตรสงา
โรงพยาบาลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลที่ 2 Dapsone induced Methemoglobinemia
ภญ.กมลเนตร จิระประภูศกั ดิ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลที่ 2 การดำเนินงานเฝาระวังการแพยา
รุนแรงเครือขาย ADR เชียงใหม
ภญ.กัลยาณี ไชยาพันธุ
โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
รางวัลที่ 2 ปริ ม าณรั ง สี ที่ ผู ป ว ยได รั บ เมื่ อ
ถายภาพดวยรังสีเอ็กซเพื่อวินิจฉัยโรคในเขตภาคกลาง
คุณวีรชัย ดิสวัฒน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สำหรับเรื่องที่ไดรับรางวัล "ขาวสารดานยา
และผลิตภัณฑสขุ ภาพ" จะทยอยนำรายละเอียดเนือ้ หา
มาเผยแพรใหศกึ ษาเพือ่ ประยุกตใชประโยชนตอ ไปและ
ขอประกาศใหทราบโดยทัว่ กันวา การจัดประชุมวิชาการ
ในปหนาจะจัดในสัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคมเชนเคย
ใครมีขอ เสนอแนะหัวขอเรือ่ ง หรือเรือ่ งอืน่ ใดก็สามารถ
เสนอมายังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพไดตลอดเวลา

