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มติคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและ
ประสาทของป พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีการประชุมรวมทัง้หมด
4 คร้ัง และมผีลบงัคับใชแลว ดังน้ี

1. ใหเพิ่มระดับการควบคุมบูพรีนอรฟนจาก
วัตถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 เปนประเภท 2 เนือ่งจาก
มีการถอนทะเบียนตำรับบูพรีนอรฟน ในบางประเทศ
จากปญหาการนำไปใชในทางท่ีผดิ โดยออกเปนประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุ
ออกฤทธิ ์ ลงวันที ่ 21 กรกฎาคม 2551 ซ่ึงมีผลบงัคับ
ใชแลวต้ังแตวันที ่12 มกราคม 2552

2. ตามมตคิณะกรรมการฯ ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่
16 กรกฎาคม 2551 เหน็ชอบใหสำนกังานคณะกรรม-
การอาหารและยานำเขา Methylphenidate extended
release 27 mg. tablet มาใชในประเทศไทยได (เดมิ
อนญุาตใหนำเขาไดเฉพาะความแรง 18, 36, และ 54 mg.)

3. ใหบุคลากรทางการแพทยที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ ไดแก แพทย ทนัตแพทยและสตัวแพทย มวัีตถุ
ออกฤทธิ์ไวในครอบครองไดโดยไมตองขออนุญาตตาม
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ. 2518  ในปริมาณทีไ่มเกนิดงัตอไปนี้
คือ

วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 3
(1) อะโมบารบิตาล 10 กรัม
(2) เพนตาโซซีน 1 กรัม
(3) เพนโตบารบิตาล 10 กรัม

  

 

วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 4
(1) อลัปราโซแลม 1 กรัม
(2) โบรมาซีแพม 6 กรัม
(3) บิวโตบารบิตาล 50 กรัม
(4) คลอรไดอาซพีอกไซด 250 กรัม
(5) โคลบาแซม 10 กรัม
(6) โคลนาซแีพม 20 กรัม
(7) คลอราซีเพท 10 กรัม
(8) ไดอาซีแพม 10 กรัม
(9) เอทลิ โลฟลาซเีพท 10 กรัม
(10) เกลืออนินทรียของ 90 กรัม

โบรไมดทกุชนดิ
(11) ลอราซแีพม 2 กรัม
(12) เมดาซแีพม 10 กรัม
(13) ฟโนบารบิตาล 100 กรัม
(14) พนิาซแีพม 5 กรัม
(15) พราซีแพม 10 กรัม
(16) โทฟโซแพม 50 กรัม

ทัง้น้ี โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
เรื่อง กำหนดช่ือและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผปูระกอบโรคศิลปะแผนปจจบัุนชัน้หนึง่
ในสาขาทันตกรรม (ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม) หรือ
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ผปูระกอบการบำบดัโรคสตัวช้ันหนึง่ (ผปูระกอบวชิาชพี
การสตัวแพทยช้ันหนึง่) มไีวในครอบครองไดโดยไมตอง
ขออนญุาตลงวันที ่ 11 มถุินายน 2551 และมผีลบงัคับ
ใชแลวต้ังแตวันที ่23 พฤศจกิายน 2551

หมายเหตุ : จากเดมิ บุคลากรทางการแพทย
ดังกลาวมีสิทธ์ิครอบครองวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2
เชน เฟนเตอมีน มิดาโซแลม ในปริมาณไมเกินที่
กำหนดได โดยไมตองขออนญุาตตามประกาศกระทรวง-
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 101) พ.ศ. 2540 ซ่ึงถูกยกเลิก
โดยประกาศฉบับนี้มีผลให แพทย ทันตแพทย และ
สัตวแพทยที่ตองการมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว
ในครอบครองโดยไมข้ึนกับปริมาณ จะตองมาขอรับ
ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึง
วัตถุออกฤทธิ์ฯ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากอน

4. ใหกำหนดขอความมาตรฐานสำหรบั คำเตอืน
หรือขอควรระวังของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4  ทีม่ลีกัษณะ ดังตอไปนี้

4.1 เปนวตัถุตำรบัและม ีBenzyl alcohol
ผสมอยทูีเ่ปนยาฉดี ตองมคีำเตอืน ดังน้ี

"คำเตือน วัตถุตำรับนี้มี Benzyl
alcohol ผสมอย ูหามใชในทารกแรกเกดิถึงอาย ุ1 เดอืน
และตองใชดวยความระมัดระวังเปนพิเศษในเด็กอายุ-
ต่ำกวา 2 ป"

4.2 เปนวตัถุตำรบัและม ีAlcohol ผสมอยู
ทีเ่ปนยาน้ำ ตองมคีำเตอืน ดังน้ี

"คำเตือน วัตถุตำรับนี้มีแอลกอฮอล
ผสมอยดูวย............% ตองใชดวยความระมดัระวัง"

4.3 เปนกลุมบารบิตูเรต ตองมีขอความ
คำเตอืน หรือขอควรระวงั ดังน้ี

(1) อาจทำใหงวงซึม ไมควรขับข่ียาน
พาหนะหรือทำงานเกีย่วกับเคร่ืองจกัรกลหรือในทีส่งู

(2) หามดืม่สรุาหรือสิง่ท่ีมแีอลกอฮอล
ผสมอยู

(3) หามใชในผทูีแ่พยากลมุบารบิตูเรต
(Barbiturates) ผปูวยโรคพอรไฟเรยี ระบบทางเดินหายใจ
ทำงานบกพรองอยางรุนแรง

(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร
ผปูวยโรคตับ โรคไต โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรค-
อารมณซึมเศรา ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด
ควรใชดวยความระมดัระวงัเปนพเิศษ

(5) อาจเกิดผลตรงขามกับฤทธ์ิของ
ยาทีใ่ห (Paradoxical reactions) ในเดก็ ผสูงูอาย ุหรือ
ผปูวยหนักได

(6) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน
นอกจากแพทยสัง่ หากใชเปนประจำควรปรกึษาแพทย
กอนหยดุใช

(7) หากใชติดตอกันเปนเวลานาน
ควรตรวจเลือดเปนระยะตามที่แพทยเห็นสมควร หาก
มคีวามผดิปกติ เชน มไีข เจบ็คอ ติดเช้ือ หรือเลอืดออก
ผดิปกติ ตองหยุดยาและรบีพบแพทยทนัที

(8) ยาในกลุมบารบิตูเรต (Barbitu-
rates) สามารถลดประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา
ของยาอืน่ได หากจะใชรวมกับยาอืน่ตองปรึกษาแพทย

(9) อาจเกิดอาการไมพึงประสงคที่
รายแรง ไดแก

กลมุอาการ Stevens-Johnson
ซ่ึงมีอาการแสดงคอื การเกิดปฏกิิรยิาภมูแิพ (เชน หายใจ
ลำบาก ลำคอตบี รมิฝปาก ลิน้ และใบหนาบวม มผีืน่
ลมพษิ) เปนไข เจบ็คอ เปนแผลในชองปาก หลอดเลอืด
ใตผวิหนังแตก เกิดรอยฟกช้ำหรือเลอืดออกงาย

กลุมอาการ Drug-Induced
Hypersensitivity ซ่ึงมีอาการแสดง คือ เปนไข มผีืน่
ตอมน้ำเหลอืงโตทัว่ตัวและกดเจบ็ (Lymphadenopathy)
ตับอักเสบ มีความผิดปกติของอวัยวะภายใน เชน
กลามเนือ้หวัใจ ปอด และไต นอกจากนี ้ อาจมอีาการ
ขออกัเสบและภาวะเมด็เลอืดขาวต่ำ อาการเหลานีอ้าจ
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เกิดภายหลังจากไดรับยามาแลวประมาณ 2 สัปดาห
ผทูีเ่คยแพยากันชกั เชน Carbamazepine, Phenytoin
ไมควรใชยานีเ้พราะอาจเกดิอาการไมพงึประสงคนีไ้ด

หากพบวาเกิดอาการไมพึงประสงคที่รายแรง
ใหหยุดยาและรบีพบแพทยทนัที

4.4 เปนกลุมเบนโซไดอาซีปน ตองมีขอ
ความคำเตอืน หรือขอควรระวัง ดังน้ี

(1) อาจทำใหงวงซึม ไมควรขับข่ียาน-
พาหนะหรือทำงานเกีย่วกับเคร่ืองจกัรกลหรือในทีส่งู

(2) หามดืม่สรุา หรือสิง่ท่ีมแีอลกอฮอล
ผสมอยู

(3) หามใชในผูที่แพยากลุมเบนโซได
อาซปีน (Benzodiazepines) ผปูวยโรคตอหนิเฉยีบพลนั
ชนดิมุมแคบ (Narrow angle glaucoma)

(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร
ผปูวยโรคตับ โรคไต โรคตอหนิชนดิมมุเปด (Open angle
glaucoma) โรคไมแอสทีเนีย แกรวีส โรคพอรไฟเรีย
โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทำงานบกพรอง ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ โรคพิษสรุาเรือ้รงั โรคทางจิตเวช เชน
โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน ผมูปีระวัติการติด
ยาหรือสารเสพตดิ ควรใชดวยความระมดัระวงัเปนพเิศษ

(5) อาจเกดิผลตรงขามกบัฤทธ์ิของยา
ทีใ่ห (Paradoxical reactions) ในเด็ก ผสูงูอาย ุหรือ
ผปูวยหนักได

(6) อาจทำใหเกิดความผิดปกติของ
เมด็เลอืด ตับหรือไตได

(7) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน
นอกจากแพทยสัง่ หากใชเปนประจำควรปรกึษาแพทย
กอนหยดุใช

(8) อาจเกดิปฏกิิรยิาระหวางยาเมือ่ใช
รวมกบัยาบางชนดิ อาจทำใหระดบัยาเพิม่ขึน้หรอืลดลง
ไดมาก หากจะใชรวมกับยาอืน่ตองปรึกษาแพทย

(9) หากมอีาการนอนไมหลับ ประสาท-
หลอน พฤติกรรมผิดปกติ กลามเนื้อเปลี้ย หรือมีไข
ควรหยุดใชทนัทแีละรบีปรึกษาแพทย

อลัปราโซแลม ใหเพิม่ขอความคำเตอืนหรอืขอ
ควรระวัง ดังน้ี

(1) หามใชรวมกับยาอื่นที่มีฤทธ์ิเพิ่ม หรือ
ลดการทำงานของเอน็ไซม CYP 3A4

(2) อาจทำใหเกิดพฤติกรรมแปลกๆ โดยไม
รตัูวในขณะหลบั (Complex sleep-related behaviors)
เชน ละเมอเดิน ละเมอขับรถ เปนตน หากปรากฏ
พฤติกรรมผิดปกติดังกลาว ตองหยุดยาและรบีพบแพทย
ทนัที

4.5 เปนกลุม Opiates ตองมีขอความ
คำเตอืน หรือขอควรระวงั ดังน้ี

(1) อาจทำใหงวงซึม ไมควรขับข่ียาน-
พาหนะหรือทำงานเกีย่วกับเคร่ืองจกัรกลหรือในทีส่งู

(2) หามดืม่สรุา หรือสิง่ท่ีมแีอลกอฮอล
ผสมอยู

(3) หามใชในผทูีแ่พยากลมุ Opiates
(4) สตรีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร

ทารก เด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ
โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทำงานบกพรอง โรคตอมไทรอยด
โรคตอมหมวกไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรค
ทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน
ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด ควรใชดวยความ
ระมดัระวงัเปนพเิศษ

(5) อาจทำใหเกิดความดันโลหิตต่ำ
กดการหายใจ ซึมเศรา อารมณละเหี่ย (Dysphoria)
ผื่นที่ผิวหนัง มีอาการคัน และอาจทำใหเกิดอาการ
ถอนยาในผติูดยาเสพตดิกลมุ Opiates ได

(6) อาจเพิม่ความดนัของน้ำไขสนัหลงั
ตองระมดัระวังการใชในผปูวยท่ีมอีาการบาดเจบ็ท่ีศรีษะ
หรือผปูวยท่ีมคีวามดันในสมองสงู
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(7) หากใชติดตอกันนานอาจทำให
ด้ือยาและเสพติดได ไมควรใชติดตอกันนานนอกจาก
แพทยสัง่ หากใชเปนประจำควรปรกึษาแพทยกอนหยุดใช

(8) หามใชรวมกับยาอื่นที่มีฤทธ์ิเพิ่ม
หรือลดการทำงานของเอน็ไซม CYP 3A4

4.6 ทีใ่ชสำหรบัสตัว ตองมขีอความ คำเตอืน
หรือขอควรระวงัในเอกสารกำกบัวัตถุออกฤทธิ ์ ดังน้ี

คำเตอืน ใชสำหรบัสตัวเทานัน้
ทัง้น้ี โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

เรื่อง ช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองมีคำเตือน
หรือขอควรระวัง ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 และ
มีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2551
โดยมีขอยกเวนวา คำเตือนหรือขอควรระวังในฉลาก
และเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีขอความไมตรงกับ
ทีก่ำหนดโดยประกาศน้ี แตเปนขอความทีม่คีวามถูกตอง
อยูแลวกอนวันที่ประกาศฯ นี้ใชบังคับยังใหใชตอไปได
จนกวาใบสำคญัการข้ึนทะเบยีนวัตถุตำรบันัน้จะสิน้อายุ
แตตองไมเกินวันที ่26 กรกฎาคม 2552

5. ใหกำหนดปรมิาณ สวนประกอบ คุณภาพ
ความบรสิทุธิ ์หรือลกัษณะอืน่ของวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท
2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ตลอดจนการบรรจุ
และการเก็บรักษาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไวใน
ตำรายาดงัตอไปนี ้รวมทัง้ฉบับเพิม่เตมิหรือฉบบัท่ีตีพมิพ
ใหมกวา ดังน้ี

(1) ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1987 เลม
ที ่ 1 ภาค 1 และตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1993
เลมที ่1 ภาค 2 ซ่ึงจดัพมิพโดยกระทรวงสาธารณสขุ

(2) ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 1997 เลม
ที ่2 ภาค 1 ตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 2000 เลมที่
2 ภาค 2 และตำรายาของประเทศไทย ค.ศ. 2003 เลมท่ี
2 ภาค 3 ซ่ึงจดัพมิพโดยกระทรวงสาธารณสุข

(3) ตำราอินเตอรแนชนาลฟารมาโคเปย
ฉบับพมิพคร้ังท่ี 3

(4) ตำราฟารมาโคเปยของสหรัฐอเมริกา
ฉบบัแกไข คร้ังท่ี 27 ค.ศ. 2004

(5) ตำราบรติิชฟารมาโคเปย ฉบบั ค.ศ. 2004
เลมที ่1-4

(6) ตำราบรติิชฟารมาโคเปย (สตัวแพทย-
ศาสตร) ฉบบั ค.ศ. 1998

(7) ตำรายโูรเปยนฟารมาโคเปย ฉบบัพมิพ
คร้ังท่ี 5

ทัง้น้ี โดยออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
เรือ่ง กำหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ
ความบรสิทุธ์ิ หรือลกัษณะอืน่ของวตัถุออกฤทธิ ์ตลอดจน
การบรรจุและการเกบ็รักษาวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ลงวันที ่27 พฤศจกิายน 2551
โดยมีผลบงัคับใชแลวต้ังแตวันที ่31 ธนัวาคม 2551





ขาวสารดานยาและผลติภัณฑสขุภาพ ปท่ี 12 ฉบบัท่ี 3www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm

ขาวการเรียกคืน และคดีฟองรองตอศาล
เกีย่วกบัอนัตรายตอตบัจนถงึเสยีชวีติจากการใชผลิตภณัฑ
เสริมอาหาร Hydroxycut  เพื่อลดความอวนเปน
สญัญาณเตอืนใหผบูรโิภคเฝาระวงัอาการไมพงึประสงค
จากการใชผลิตภณัฑอ่ืนทีมี่สารสกดัจากสมแขก (Garcinia
cambogia) และโครเมยีม พโิคลเินท ซึง่มีจำหนาย
อยหูลายชนิด

เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2552 US FDA ไดมี
หนังสอืถงึบริษทัไอโอเวต เฮลท ไซน (Iovate Health
Science, Inc.) ของประเทศแคนาดา ผผูลติผลติภณัฑ
เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวท่ีใชช่ือทางการคา
"Hydroxycut" capsules/caplets ขอใหหยุดผลติและ
เรยีกเก็บผลิตภณัฑในช่ือดังกลาว 14 รายการ ออกจาก
ช้ันวางจำหนายทั่วประเทศ(1) เนื่องจากคณะกรรมการ
พจิารณาความปลอดภยัไดประเมนิรายงานอาการไมพงึ
ประสงครายแรงท่ีพบต้ังแตป ค.ศ. 2002 จนถงึ 2009
สรปุวา ภาวะตบัอกัเสบท่ีรายงานสัมพนัธกับการบริโภค
ผลติภณัฑดังกลาว

Hydroxycut  เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
นยิมบริโภคเพือ่ควบคมุน้ำหนกัตัว มียอดจำหนายสงูสดุ
ในกลุมผลิตภัณฑที่ใชในวัตถุประสงคเหมือนกันใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ช่ือผลติภณัฑมาจาก hydroxycitric
acid หรือ HCA ซ่ึงเปนสวนผสมหลกัของผลติภณัฑ
  

  

ฉลากผลติภณัฑระบุวา(2) หน่ึงแคปซูล
ประกอบดวย calcium hydroxycitrate
78 mg. chromium polyni-cotinate
(picolinate) 66.5 mcg และ potas-
sium hydroxycitrate 109 mg.  สวน
ผสมสวนใหญเปนสารสกัดจากพืช
ไดแก Garcinia cambogia (60%

hydroxycitric acid), Gymnema sylvestre leaf
extract (25% gymnemic acid), Phosphatidylserine-
enriched soy lecithin (50% phosphatidylserine,
4% phosphatidylcholine, 2% phosphatidyle-
thanolamine), green tea (Camellia sinensis) leaf
extract, caffeine, Ginger extract, Raspberry
ketone, Quercetin dihydrate และสวนผสม
ประกอบอืน่ๆ ไดแก microcrystalline cellulose,
hydroxypropyl cellulose, coating (polyvinyl
alcohol, titanium dioxide, polyethylene
glycol, talc), sodium carboxymethylcellulose,
crospovidone, stearic acid, magnesium
stearate, silica, acesulfame-potassium

Hydroxycitric acid [(-)-HCA] เปนสารสำคญัท่ี
สกดัไดประมาณ 20-30% จากผลสมแขกสด (Garcinia
cambogia)(3) สมแขกเปนพืชพื้นเมืองแถบคาบสมุทร
อินเดียใชเปนสวนผสมในอาหารบริโภคเพื่อทดแทน
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เพยีงอยางเดียว ย่ิงกวานัน้ คือ เพิม่พลงังานและชวย
ควบคุมความอยากอาหารดวย เมือ่ใชรวมกับแผนควบคุม
อาหารและออกกำลังกายแลวจะชวยใหผูใชสามารถ
บรรลุเปาหมายลดน้ำหนักไดอยางรวดเร็ว

ผลขางเคียงอ่ืนๆ จากการใชผลิตภัณฑมีอาทิ
เชน เพิม่ความดนัโลหิต หัวใจเตนเรว็ข้ึน เลอืดออกในจมกู
ไมรูสึกหิว รูสึกไมไดพัก ต่ืนตัวมากกวาปกติ ปวดมึน
วิงเวียนศรีษะ สวิข้ึน และตาพลา

ในชวงเวลา 7 ปที่ผานมา US FDA ไดรับ
รายงานผปูวยเกิดอาการตบัผดิปกติ จำนวน 23 ราย(1,2)

มอีาย ุ20-51 ป (อายกุลาง 29 ป) ผปูวย 16 ใน 23 ราย
หรือรอยละ 70 ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ผปูวย 2 ราย มอีาการหนกัมากถึงข้ันตองผาตดัเปลีย่นตับ
และม ี1 รายเสยีชีวิตกอนไดรบัการเปล่ียนตับ (US FDA
ไดรบัรายงาน 24 มนีาคม 2552) ผปูวยรายน้ีเปนชาย
อาย ุ 20 ป เขารบัการรักษาฉกุเฉนิ เมือ่ 19 มกราคม
2550 และเสยีชีวิตเมือ่ 12 กุมภาพนัธ 2550 ขณะรอ
การผาตดัเปลีย่นตบั เนือ่งจากเซลลลำไสใหญและเลก็ตาย
ผูปวยท้ังหมดไมเคยมีประวัติ ตับไตผิดปกติ การติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือการสรางภูมิคุมกันผิดปกติ
แตอยางใด อาการรนุแรง เริม่จาก bilirubin ในซีรัม่มี
ระดบัสงูข้ึนจนถงึตับลมเหลวฉบัพลนั

อาการไมพงึประสงคทีร่ายงานเกดิข้ึน ในระยะ
เวลาบรโิภคต้ังแต สปัดาห ถึง 2 เดอืน รายงาน 6 ราย
มตีีพมิพเผยแพร 4 เรือ่ง กรณทีีเ่กิดอาการไมพงึประสงค
ดังกลาวสมัพนัธกับการวินจิฉยัตับอกัเสบ และการบรโิภค
ผลติภณัฑ Hydroxycut  capsules/caplets และการ
หยุดใชผลิตภัณฑทำใหอาการพิษตอตับดีข้ึน และการ
เกิดพิษตอตับไมสัมพันธกับขนาดท่ีบริโภค มี 2 รายท่ี
ปรากฏรูปแบบพิษตอตบัท่ีชัดเจน คือ น้ำดหีลัง่ผิดปกติ
และเซลลตาย (cholestatic และ necrotic) อาการไมพงึ
ประสงคอยางอืน่ทีม่รีายงานจากการบริโภค Hydroxycut
ไดแก อาการชกั (4 ราย) กลามเนือ้ออนแรง (rhab-
domyolysis) (ชายอาย ุ23 ป ซ่ึงใชผลติภณัฑแบบใชบาง

เน้ือมะขามทางยาอายรุเวทใชผล  และใบในการบรรเทา
อาการปวดขอรมูาตคิ ปวดทอง รกัษาแผล อาการอกัเสบ
ทองเสยี และบดิ(4)

(-)-HCA สารสำคัญในสมแขก มีฤทธ์ิยับย้ัง
เอน็ไซม adenosine triphosphate (ATP) citrate lyase
ซ่ึงทำหนาทีเ่รงปฏิกิรยิา แยกกลมุซิเตรทบริเวณ extrami-
tochondria ออกไปเปน oxaloacetate และ acetyl-CoA(5)

ในกระบวนการ

Citrate + ATP + CoA       Acetyl-CoA +
ADP + Pi + Oxaloacetate

การยับย้ังเอน็ไซม ATP citrate lyase มผีล
จำกัดปริมาณหนวย acetyl-CoA ที่จำเปนสำหรับ
การสังเคราะหกรดไขมันจากอาหารที่มีคารโบไฮเดรต
ทีเ่หลอืใช ทำใหตับมรีะดบัไกลโคเจนสงูข้ึน สงสญัญาณ
ไปยังสมอง ทำใหไมรสูกึหิวหรืออยากอาหาร การศกึษา
ในสตัวทดลอง (rats) อยางกวางขวางแสดงใหเหน็วา
(-)-HCA ลดการสังเคราะหกรดไขมันและเก็บสะสม
ไขมัน ทำใหน้ำหนกัตัวลดลง

บนเวบ็ไซทผลติภณัฑ ผผูลติอธบิายการทำงาน
ของผลติภณัฑ Hydroxycut    (6) วาออกฤทธิใ์นกระบวน
การเผาผลาญไขมันท้ัง 5 ข้ันตอน ไดแก

1. ชวยเพ่ิมระดับ norepinephrine ซ่ึงเปนตวั
การสำคญัในการเผาผลาญไขมนั ข้ึนประมาณรอยละ 40
ทำใหมปีริมาณ norepinephrine อยนูานขึน้

2. มผีลทำใหระดบั cyclic adenosine mono-
phosphate (AMP) เพิม่สงูข้ึน

3. ยับย้ังฐานรบัแอลฟาเพือ่ใหแนใจวาสญัญาณ
เผาผลาญไขมันดำเนินตอไปโดยไมถูกขัดขวาง

4. ยับย้ังเอน็ไซมซ่ึงจะไปหยุดย้ังการเผาผลาญ
ไขมัน

5. เรงไมโตคอนเดรยีใหยอยสลายไขมนัเรว็ข้ึน
นอกจากนี ้ยังระบุดวยวา Hydroxycut    ไดผสม

ของสารออกฤทธิส์ำคญัท่ีมกีารวจิยัพสิจูนแลววา สามารถ
ชวยลดน้ำหนกัได 4.5 เทาของการอดอาหารและออกกำลงั
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ขอเสนอแนะ
แมวายงัไมทราบแนชัดวาอาการพษิตอตบัเกิดจาก

สวนประกอบตัวใดของผลิตภณัฑ Hydroxycut    สวนผสม
ทีอ่ยใูนขายสงสยัคงหนีไมพน Garcinia cambogia และ
chromium picolinate ซ่ึงเปนสวนผสมสำคญัในปริมาณสงู
สวนตวัอืน่ๆ เชน Gymnema sylvestre, green tea และ
Guaran (Paullinia cupana) มีรายงานผลขางเคียง
ตอไตอยูบาง และแมวายังไมมีการนำเขาผลิตภัณฑ
ดังกลาวมาจำหนายในประเทศไทย แตมผีลติภณัฑเสรมิ
อาหารในทองตลาดหลายผลติภณัฑทีม่สีวนผสมทำนอง
เดยีวกัน คือ สารสกดัจากสมแขกและโครเมยีมพคิโคลเินท
อกีท้ังอาการไมพงึประสงคจากการบรโิภคสมแขกทีเ่คยได
รบัรายงานในประเทศ มเีพยีง 6 รายและไมรนุแรง แต
เพือ่ลดความเสีย่งท่ีอาจเกดิอาการไมพงึประสงครนุแรง
ดังกลาว บทความนี ้ จงึมวัีตถุประสงคทีจ่ะใหขอมลูแก
ผบูริโภคทีใ่ชผลติภณัฑซ่ึงมีสวนผสมดงักลาวใหเพงเลง็
อาการผิดปกติทางตับ โดยการไปตรวจเลือดเปนระยะ
เมื่อประสงคจะบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวตอเนื่องเปน
เวลานาน โดยเฉพาะไมควรบริโภครวมกับเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล หรือ ยาทีเ่ปนพษิตอตบั เชน paracetamol,
isoniazid, diclofenac, nafazolone, lovastatin,
chlorpromazine, erythromycin, sulfamethoxazole,
phenytoin เปนตน ซ่ึงจะชวยเสริมใหเกิดพิษฉับพลัน
และรนุแรงข้ึน

ไมใชบางเปนเวลานาน 8 เดือน กอนเกิดอาการชัก
มอีาการคลืน่ไสอาเจยีน เจบ็ท่ีหัวไหล ปสสาวะสเีขมมาก
อกีรายเปนชายอาย ุ18 ป) และอาการผดิปกติทางหัวใจ
(46 รายงาน มีอาการตั้งแตชีพจรเตนผิดปกติ จนถึง
หัวใจวาย ในจำนวน 46 รายงานนีม้ ี 19 รายงานทีใ่ช
ผลติภณัฑ Hydroxycut  ทีไ่มมสีวนผสมของ Ephreda
แลว) แมวาจะยังไมสามารถทราบไดวา อาการไมพึง
ประสงคดังกลาวเกิดจากสวนผสมตัวใดในผลิตภัณฑ
Hydroxycut   และอยรูะหวางการสบืสวนหาสาเหตุ

ความผดิปกติทางตับท่ีเกดิจาก Hydroxycut
เปนปฏกิิรยิาท่ียังไมทราบสาเหต ุ(idiosyncratic reaction)
อาการผิดปกติสามารถคืนสูสภาวะปกติไดภายในเวลา
ประมาณ 4 เดอืนหลงัหยุดบริโภค อยางไรก็ตาม การบรโิภค
ผลติภณัฑตามขนาดทีแ่นะนำบนฉลากใหผลเทยีบเทากบั
การบริโภคแคฟเฟอิน 600 มิลลิกรัมตอวัน ขณะที่
โดยเฉล่ียแลวคนอเมริกันบริโภคแคฟเฟอินประมาณ
168 มลิลกิรัมตอวนั แมคอกาแฟ บริโภค 280 มลิลกิรัม
ตอวนั  และการศกึษา (-)-HCA ทางคลินกิแบบสมุปกปด
เปรียบเทียบกับยาหลอก(7,8) ไมเปนไปทางเดียวกับผล
ทางหองปฏิบัติการกลาวคือ ไมสามารถลดไขมันและ
น้ำหนกัตัวลงไดมากกวากลมุทีไ่ดยาหลอกอยางมนียัสำคญั
นอกจากนี ้ ผลการศกึษา chromium picolinate(9,10,11)

ไดผลทำนองเดยีวกันกับ HCA จงึไมมเีหตุผลอนั ควร
ทีจ่ะเสีย่งบริโภค เพือ่หวังผลตามท่ีระบุบนฉลาก
อาการไมพงึประสงคทีพ่บในประเทศอืน่

อาการไมพงึประสงคจากการบรโิภค Hydroxycut
ทีส่าธารณสขุของประเทศแคนาดาไดรบัรายงานมีจำนวน
17 ราย(12) เชน อาการผดิปกติทางหลอดเลอืดและหวัใจ
ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร และระบบประสาท แต
ไมมรีายงานความเปนพษิตอตบั

ในประเทศไทย มรีายงานอาการไมพงึประสงค
จากการบรโิภคสมแขก แตเปนอาการทีไ่มรายแรง เชน
อยากอาหารมากขึน้ มนึงง ปวดศีรษะ ปากแหง ชีพจร
เตนเรว็ ลิน้ชา เปนตน
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การกลาวอางทางสุขภาพในผลิตภัณฑอาหาร
เปนสิง่ท่ีผบูริโภคตองการ อยากรขูอเทจ็จรงิ นอกเหนอื
รสชาต ิคุณคาทางโภชนาการ ประกอบกบัความกาวหนา
ในดานความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร
และองคประกอบอาหารกบัหนาทีข่องสารเหลานัน้ทีม่ผีล
ตอรางกาย ขอมลูเหลานัน้เปนชองทางใหผปูระกอบการ
หันมาสงเสรมิการขาย พฒันาผลติภณัฑใหมๆ  สำหรบั
เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และมีผลิตภัณฑที่มุงเนน
เปาหมายเพื่อสุขภาพวางจำหนายในทองตลาดอยาง
แพรหลาย ทีผ่านมาการกลาวอางทางสขุภาพโดยมขีอมลู
ไมเพยีงพอ หรือมกีารกลาวอางเกินจรงิ สงผลใหผบูริโภค
มคีวามสบัสนจากขอมลูทีไ่ดรบั

การกลาวอางทางสขุภาพของผลติภณัฑอาหารนัน้
ตองไมทำใหเขาใจผดิ หลอกลวง หรือสรางความคลุมเครอื
ใหแกผูบริโภค ดังน้ันประเทศตางๆ จึงไดมีการจัดทำ
ขอกำหนดและหลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพขึ้น
เพือ่ใหผบูริโภคไดรบัขอมลูทีถู่กตองและเปนจรงิ และเพือ่
สรางความมัน่ใจใหแกผบูริโภคในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ

ประเทศญีป่นุเปนประเทศแรกทีเ่ลง็เห็นความ-
สำคัญของอาหารกับสุขภาพ และมีกฎหมายชื่อ The
Nutrition Improvement Law (Law No. 248, July 31,
1952) มกีารวางระบบและพฒันาอาหารเรยีกวา Func-
tional Foods ต้ังแตป 1984 รวมถึงการพัฒนาการ
กลาวอางทางสขุภาพ ในชวงป 1990(1) ไดมกีารเสนอ
แนวคดิ อาหารฟงช่ันในทวปียุโรปและในทศวรรษนัน้เอง
  

⌫  ⌫    

กลมุอตุสาหกรรมอาหารในยุโรปและอเมรกิาไดนำแนวคดิ
มาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มมีการอนุญาต รับรองการ
กลาวอางผานทางกฎหมาย ต้ังแต ป 1990 ซ่ึงเปนการ
รบัรองการกลาวอางทางสขุภาพ ทัง้สำหรบัอาหารและ
ผลติภณัฑเสรมิอาหาร ตอมาคณะกรรมาธกิารโครงการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (CODEX) ซ่ึงเปน
องคกรความรวมมือขององคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกไดจัดทำ
หลักเกณฑการกลาวอางทางโภชนาการและสุขภาพขึน้
เมื่อป 1997 เพื่อเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารที่
เปนสากล นอกจากนี ้ในป 2007 สหภาพยโุรป (EU) ได
กำหนดกฎระเบียบควบคุมการกลาวอางทางโภชนาการ
และสุขภาพของสินคา อาหารภายในประชาคมยุโรป
เพือ่เปนขอปฏบัิติเดยีวกันและเปนการคมุครองผบูริโภค
ในกลุมประเทศสมาชิก กฎระเบียบของประเทศตางๆ
มคีวามแตกตางกัน แตมขีอสรปุท่ีตรงกันคอื การกลาว-
อางทางสุขภาพไมสามารถกลาวอางเก่ียวกับการบำบัด
รักษาได
หลักเกณฑของการกลาวอางทางสุขภาพในผลิตภัณฑ
อาหารขององคกรและประเทศตางๆ

CODEX(2) เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่ในการ
จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหการคุมครอง
ผบูริโภค และองคการคาโลกไดใชขอกำหนดของ CODEX
เปนมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑสำหรับ
การคาระหวางประเทศ
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CODEX  ไดกำหนดขอบขายของการกลาวอาง
ทางสขุภาพวา หมายถงึ การนำเสนอใดๆ ซ่ึงเปนการ
กลาวหรือชีแ้จง แนะนำ หรือ การบอกเปนนยั หรือมี
ความหมายทีแ่สดงถงึความสมัพนัธทีม่อียรูะหวางอาหาร
หรือสวนประกอบของอาหารกบัสขุภาพ โดย CODEX
ไดแบงการกลาวอางทางสุขภาพออกเปน 3 ประเภท
ไดแก

1. การกลาวอางหนาทีข่องสารอาหาร (Nutrient
Function Claims) เปนการกลาวอางทางดานโภชนาการ
ที่บรรยายถึงบทบาทของสารอาหารตอระบบสรีรวิทยา
ในสวนของการเจรญิเติบโต การพฒันา และการทำหนาท่ี
ตามปกติของรางกาย

2. การกลาวอางการกระทำหนาทีอ่ืน่ๆ (Other
Function Claims) การกลาวอางนีเ้กีย่วของกับประโยชน
ทีไ่ดรบัโดยเฉพาะของการบริโภคอาหารหรอืสวนประกอบ
ทีม่อียใูนอาหาร ในบริบทของ total diet ตอการกระทำ
หนาที่ตามปกติหรือทางดานชีววิทยาของรางกาย ซ่ึง
การกลาวอางนี้เกี่ยวของในทางบวกตอสุขภาพ หรือ
ชวยปรับปรุงการทำหนาทีข่องรางกายใหดีข้ึน หรือชวย
แกไขหรือถนอมสขุภาพ

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ
เกดิโรค (Reduction of disease risk claims) เปนการ
กลาวอางถึงความสัมพันธของการบริโภคอาหารหรือ
สวนประกอบทีม่อียใูนอาหาร ในบริบทของ total diet
ตอการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค หรือสภาวะที่
เกีย่วของกบัสขุภาพ ซ่ึง CODEX ไดอธบิายถึงการลด
ความเสีย่ง (Risk reduction) คือการเปลีย่นแปลงปจจยั
เสีย่งหลัก (major risk factor) ของโรคหรือสภาวะทีเ่กีย่ว
ของกับสุขภาพอยางมนียัสำคญั

โดยการกลาวอางทางสุขภาพนั้นจะตองเปน
ไปตามหลักเกณฑและตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตร
สนับสนุน ซ่ึงเกณฑดังกลาวขณะนี้ Codex ไดจัดทำ
แนวทางการพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรของการ
กลาวอางทางสขุภาพ (The Codex Guidelines for Use

of Nutrition and Health Claims : Recommendations
on the Scientific Substantiation of Health Claims)
ไวแลว

ประเทศญีป่นุ(3) จดัทำการกลาวอางทางสุขภาพ
ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ foods for specified health
use (FOSHU) และ foods with nutrient function
claims (FNFC)

อาหารเพื่อสุขภาพกลุมพิเศษเพื่อใหผูบริโภค
ไดรับรูถึงคุณประโยชนของ FOSHU ที่ถูกตองโดยมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน เพื่อรองรับกับการ
กลาวอางทางสุขภาพ จึงมีการจัดทำขอกำหนดของ
ผลิตภัณฑ FOSHU ซ่ึงกำหนดใหผลิตภัณฑตอง
สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนของสารนั้นๆ
หรือผลิตภัณฑนั้นๆ ตอรางกายมนุษยไดอยางชัดเจน
มีความปลอดภัยจากประวัติการใชที่ผานมา มีการใช
สวนประกอบท่ีมคุีณคาทางโภชนาการ เชน ไมมีการใช
เกลือจนมากเกินไป มีการประกันคุณภาพมาตรฐาน
ของสวนประกอบตลอดอายุผลิตภัณฑมีการกำหนดวิธี
การควบคุมคณุภาพ เชน คุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ
และสวนประกอบและวิธกีารตรวจวิเคราะห

การพจิารณาอนญุาตตองมกีารประเมนิทัง้ทาง
ดานความปลอดภัยและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ FOSHU ที่ไดรับอนุญาตรวมท้ังหมด 671
ผลติภณัฑ (ขอมลูเมือ่เมษายน 2007)

การกลาวอางหนาที่สารอาหารนั้น สำหรับ
FNFC ประเทศญี่ปุนไดกำหนดสารอาหารไวทั้งหมด
17 ชนดิ ประกอบดวย วิตามนิ 12 ชนดิ และ แรธาตุ
5 ชนิด การแสดงขอความกลาวอางตองเปนไปตาม
ขอกำหนดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไวรวมถึง
ขอความทีเ่ปนแบบมาตรฐาน เชน ธาตุเหลก็จำเปนใน
การสรางเม็ดเลือดแดง วิตามิน ดี ชวยสงเสริมการ
ดูดซึมแคลเซียมในระบบทางเดินอาหารและชวยการ
เติบโตของกระดูก และอาหารอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึง
อาหารทีถู่กเรียกวา อาหารเพือ่สขุภาพ (health foods)
นัน้เปนอาหารทีไ่มสามารถกลาวอางได
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ประเทศสหรัฐอเมริกา(4) อนุญาตใหกลาว
อางบนฉลากอาหารได โดยแบงประเภทการกลาวอาง
เปน 3 ประเภท ไดแก

1. การกลาวอางปริมาณสารอาหาร (nutrient
content claims)

2. การกลาวอางโครงสราง/หนาที ่(structure/
function claims) และ

3. การกลาวอางทางสขุภาพ (health claims)
กฎระเบียบการกลาวอางทางสุขภาพของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิามกีฎหมายรองรบัหลายฉบบั ซ่ึงได
แยกการกลาวอางปริมาณสารอาหาร และการกลาวอาง
โครงสราง/หนาที่ไวคนละฉบับกัน โดยการกลาวอาง
ปริมาณสารอาหารอนญุาตภายใตการรับรองขอบญัญัติ
ตาม The Nutrition Labeling and Education Act
(NLEA) of 1990 โดยกลาวอางไดกับอาหารทกุประเภท
ทีเ่กีย่วของกับสขุภาพ ซ่ึงจะกลาวอางเฉพาะระดบัหรือ
ปริมาณสารอาหารแตไมไดกลาวอางถึงคุณลักษณะ
ของสารอาหาร และการกลาวอางโครงสราง/หนาที่
เปนการกลาวอางท่ีอธิบายหนาที่ของสารอาหารหรือ
แสดงวาอาหารเสริมนั้นๆ สงผลตอโครงสราง/หนาที่
รางกายมนษุย หากมกีารกลาวอางดังกลาวในผลติภณัฑ
เสรมิอาหาร ฉลากนัน้จะตองแสดงขอความ disclaimer
ดังน้ี  "การกลาวอางนีไ้มไดผานการประเมนิจาก US FDA"
และ "ไมมผีลในการวนิจิฉยั บำบัด รกัษา หรือปองกันโรค"

ในท่ีนีจ้ะขอกลาวในสวนของการกลาวอางทาง
สขุภาพของประเทศสหรัฐอเมรกิา ซ่ึงเปนการอธบิายถึง
ความสมัพนัธระหวางอาหาร สวนประกอบของอาหาร
หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการลดความเสี่ยงตอ
การเกดิโรค หรือทีเ่กีย่วของทางดานสขุภาพ โดยเมือ่นำ
ประเภทการกลาวอางดานสุขภาพของประเทศสหรัฐ
อเมริกาเปรียบเทียบกับ CODEX จะจัดอยูในประเภท
การลดความเสีย่งตอการเกดิโรคเพียงอยางเดยีว ซ่ึงได
แบงประเภทการกลาวอางทางสุขภาพออกเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑเงื่อนไขภายใตการรับรองที่แตกตางกันตาม
ระดบัหลักฐานทางวทิยาศาสตร ความนาเชือ่ถอืทีน่ำมา
สนบัสนนุ ดังน้ี

1. NLEA Authorized Health Claims เปน
การรับรองการกลาวอางตามกฎหมายดาน NLEA ซ่ึง
กลาวอางบนฉลากไดเมื่อมีหลักฐานที่เก่ียวของกับ
ความสมัพนัธระหวางอาหาร สวนประกอบของอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการลดความเสี่ยงของ
การเกดิโรคใชเกณฑรบัรองโดย US FDA ซ่ึงรับรองใน
รูปแบบพ้ืนฐานการทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร
โดยอาศยัหลักฐานทางวิทยาศาสตรทีม่นียัสำคญั Signifi-
cant Scientific Agreement (SSA) เปนมาตรฐาน
ในการตัดสนิใจพจิารณาขอความการกลาวอางท่ีมคีวาม
สมัพนัธของสารอาหารและโรค

2. Health Claims based on Authoritative
Statements เปนการกลาวอางตามกฎหมาย The Food
and Drug Administration Modernization Act of 1997
(FDAMA) ทีป่ระกาศอยางเปนทางการ ภายใตการรับรอง
หลกัฐานทางวทิยาศาสตรทีม่นียัสำคญั (SSA)

3. การกลาวอางคุณสมบติั (qualified health
claims) เปนการกลาวอางคณุสมบติัทางสขุภาพ เมือ่มี
หลักฐานที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางอาหาร
สวนประกอบของอาหาร ผลติภณัฑเสรมิอาหาร และการ
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยตองไมทำใหผูบริโภค
เขาใจผิด ซ่ึงใชสำหรับกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนการ
กลาวอางไมเพยีงพอทีจ่ะกลาวอางตามมาตรฐาน SSA
ซ่ึงภาษารวมถึงหลักฐานที่ใชสนับสนุนการกลาวอางจะ
มีขอจำกัด และแบงระดับความเชื่อมั่นตามหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร และภาษาที่ใชเปน 3 ระดับ ไดแก
B C D (ตามความนาเชือ่ถอืทีเ่ปนไปไดตามลำดบั)

สหภาพยุโรป(5) การกลาวอางใดๆ ซ่ึงมีการ
แจงการแนะนำ หรือใหความหมายวามีความสัมพันธ
ระหวางกลมุของอาหาร (food category) อาหาร (food)
หรือสวนประกอบหน่ึงของอาหาร (one of its constitu-
ents) ตอสุขภาพ (health) โดยกำหนดการกลาวอาง
ทางสุขภาพไว 3 ระดับ ไดแก
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1. การกลาวอางหนาทีข่องสารอาหาร (function
claims) หมายถงึ การกลาวอางทีม่กีารกลาวถึงบทบาท
ของสารอาหาร/สารทีม่หีนาทีด่านจติใจ พฤติกรรมและ
รางกาย

2. การกลาวอางถึงการลดปจจยัเสีย่งของการ-
เกดิโรค (reduction of disease risk claims) หมายถึง
การกลาวอางทางสุขภาพใดๆ ซ่ึงมีการกลาวถึงการ
แนะนำ หรือใหความหมายวาการบรโิภค กลมุของอาหาร
(food category) อาหาร (food) หรือ สวนประกอบหน่ึง
ของอาหาร (one of its constituents) สามารถลดปจจยั
เสี่ยงตอการเกิดโรคในคนไดอยางมีนัยสำคัญ สำหรับ
การกลาวอางทางสุขภาพของสหภาพยโุรป ไมอนญุาตใน
การกลาวอางสรรพคณุทางยา (การปองกนั บำบดั และ
รักษาโรค)

3. การกลาวอางท่ีอางถึงสุขภาพและพฒันาการ
ของเดก็ (claims referring to children's development
and health) เปนการกลาวอางทางสุขภาพเฉพาะการ
อางถึงพัฒนาการและสขุภาพของเดก็ ซ่ึงการจะกลาวอาง
ไดตองมหีลักฐานสนบัสนนุท่ีเปนเหตุเปนผลสำหรบัเด็ก
เทานัน้ และควรประกอบดวยขอมลูทีไ่ดมาจากการศกึษา
ในเด็ก

ทั้งน้ีในการกลาวอางทางสุขภาพตองอยูบน
พืน้ฐานของหลกัฐานทางวิทยาศาสตรท่ีมอียเูปนปจจบัุน
และปริมาณของหลักฐานตองเพียงพอในการพิสูจน
ยืนยันผลของการกลาวอางน้ันๆ กับความสัมพันธตอ
สขุภาพ และอยภูายใตเงือ่นไขหลกัเกณฑการกลาวอาง
ทางสขุภาพของแตละประเทศ
แนวทางและหลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพ
สำหรบัประเทศไทย(6,7,8)

สำหรบัประเทศไทยน้ัน สำนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา อยรูะหวางการจดัทำรางประกาศ กระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง การกลาวอางทางสขุภาพ ซ่ึงยังอยู
ในข้ันตอนการพจิารณารายละเอยีด ทัง้น้ีไดยึดหลักการ
กลาวอางทางสุขภาพตามที่ CODEX กำหนด โดยให

คำนยิามของ "การกลาวอางทางสุขภาพ" หมายความวา
การแสดงสรรพคณุ คุณประโยชนของอาหาร หรือ สวน
ประกอบของอาหาร หรือสารอาหารทีเ่กีย่วของกับสขุภาพ
ทัง้ทางตรงและทางออมหรอืโดยนัย โดยแบงการกลาวอาง
ทางสขุภาพออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. การกลาวอางหนาท่ีของสารอาหาร (nutri-
ent function claims)

หมายความวา การแสดงสรรพคณุ คุณประโยชน
เก่ียวกับบทบาทของสารอาหารท่ีมีผลตอสรีรวิทยาของ
รางกาย เชน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือการ
กระทำหนาทีต่ามปกติของรางกาย ซ่ึงผานการพสิจูนและ
เปนทีย่อมรบัในทางวิชาการแลว เชน แคลเซียมชวยให
กระดูกและฟนแขง็แรง

2. การกลาวอางการกระทำหนาทีอ่ืน่ๆ (other
function claims)

หมายความวา การแสดงสรรพคณุ คุณประโยชน
นอกเหนือจาก 1. ของอาหารหรือสวนประกอบของ
อาหารที่มีผลในทางเสริมสุขภาพอยางเฉพาะเจาะจง
(specific beneficial effects) หรือชวยในการกระทำ
หนาทีใ่หดีย่ิงข้ึน (improvement of function) เชน การ
กลาวอางหนาทีส่วนประกอบของอาหารทีม่ผีลชวยกระตนุ
การดูดซึมแคลเซยีม

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรค (reduction of disease risk claims)

หมายความวา การแสดงสรรพคณุ คณุประโยชน
ของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารท่ีมีผลในการ
ลดความเสีย่งของการเกิดโรค อาการ หรือสภาวะใดๆ ที่
เกีย่วของกับสขุภาพ (health-related condition) โดยเปน
การเปลีย่นแปลงปจจยัเสีย่งหลัก (major risk factor)
สำหรบัโรคน้ันๆ อยางมนียัสำคญั เชน การกลาวอางวา
อาหารที่มีแคลเซียมสูงมีผลชวยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคกระดูกพรุน
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แมวายังไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง การกลาวอางทางสุขภาพ แตปจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนญุาตใหมกีารกลาวอาง
หนาทีข่องสารอาหารได โดยตองปฏบัิติตามเงือ่นไขของ
ปริมาณและชนดิของสารอาหารทีส่ำนกังานคณะกรรม-
การอาหารและยาประกาศกำหนดตามบัญชีหมายเลข 4
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182)
พ.ศ. 2541 หลกัเกณฑในการกลาวอางเก่ียวกับหนาทีข่อง
สารอาหาร และประกาศสำนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรือ่ง การแสดงขอความกลาวอางเกีย่วกับหนาที่
ของสารอาหาร ลงวันท่ี 27 มถุินายน พ.ศ. 2551 ซ่ึง
บัญชีขอความกลาวอางเก่ียวกับหนาทีข่องสารอาหารนัน้
ปจจุบันมีสารอาหารในบัญชีทั้งหมด 29 ชนิด โดยขอ
ความทีใ่ชในการกลาวอางตองเปนไปตามการกลาวอาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ
กำหนดเทานั้น

ในศตวรรษท่ี 21 เปนยคุของขอมลูทางสขุภาพ
ที่มีคำตอบท่ีชัดเจนกวาในอดีตที่ผานมาดวยเทคโนโลยี
ทีส่ามารถตรวจสอบเอกลกัษณของสารตางๆ ไดมากข้ึน
รวมถึงผลการศึกษาวจิยัในมนุษยทีท่ำใหทราบถึงบทบาท
หนาทีข่องสารนัน้ทีม่ผีลตอสขุภาพ แมขณะนีก้ารกลาวอาง
ทางสุขภาพมีหลักเกณฑระหวางประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกตาง บางสวนกับหลักเกณฑของประเทศอื่นซ่ึงได
กำหนดไวกอนมีหลักเกณฑระหวางประเทศในอนาคต
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ก็คงจะตองมกีารปรับเปลีย่นกฎระเบยีบใหมคีวามสอด-
คลองกนั หรือการยอมรบัความเทยีบเทาในหลกัเกณฑที่
มกีารกลาวอางในระดบัเดยีวกัน เพือ่ลดการประเมนิซ้ำ
และประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ และผูบริโภคจะ
เปนผทูีไ่ดรบัประโยชนจากอาหารตามทีร่างกายตองการ
เพือ่ชวยสงเสรมิสขุภาพ
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บทนำ
วัตถุประสงคของการรายงานผปูวยรายน้ี เพือ่

ใหบุคลากรทางการแพทยตระหนักถึงพิษตอตับท่ีเกิด
จากการใชยา gabapentin

Gabapentin เปนยากันชกัรนุใหมทีม่ฤีทธ์ิ แกปวด
มสีตูรโครงสรางคลายกับ gamma-aminobutyric acid
(GABA)(1) ยาถกูดูดซึมรอยละ 50-60 ในลำไสเลก็ โดย
saturable L-amino transport system ม ีprotein binding
นอยกวารอยละ 3 ไมถูก metabolized ในตับและ
ถูกขับออกทางไตในรูปไมเปลีย่นแปลง(2)

Hepatotoxicity ทีเ่กิดจาก gabapentin พบ
ไดนอย โดยอาการไมพงึประสงคทีเ่กีย่วของกับการทำงาน
ของตบัจาก gabapentin ทีพ่บกอนยาออกสทูองตลาดนัน้
พบเพยีงมีการทำงานของตบัท่ีเปลีย่นแปลงในผปูวยท่ีได
รับยาในขนาด 2400 มิลลิกรัมตอวัน(3) แตผูปวยเด็ก
รายนี้เกิด hepatocellular injury และ cholestatic
disorder ขณะทีไ่ดรบัยา 1350 มลิลกิรัมตอวนั
รายงานผปูวย

เดก็หญิงไทย อาย ุ12 ป ภมูลิำเนาอย ูจงัหวัด
กระบ่ี สงตอมาจากโรงพยาบาลแหงหน่ึงตามความ
ตองการของผปูวยเมือ่วนัที ่ 12 กันยายน 2551 โดยมี
อาการกระดกูขาขวาหัก กระดูกเชิงกรานดานขวาเคลือ่น
มบีาดแผลใหญและลกึบริเวณตนขาซาย และมภีาวะชอ็ก
จากการขาดน้ำ จำหนายออกจากโรงพยาบาลแหงนี ้
เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2551 โดยอาการหายเปนปกติ
   

  ⌫

ประวตักิารเจบ็ปวยในปจจบุนั ( Present
illness : PI) :

11 วันกอนมาโรงพยาบาล (31 สงิหาคม
2551) ผปูวยโดยสารรถตเูสยีหลักพงุชนตนไม ถูกนำตวั
สงโรงพยาบาลแหงหน่ึง และไดรบัการวนิจิฉยัดังน้ี คือ
กระดกูขาขวาหัก และมภีาวะชอ็กจากการขาดน้ำ

ไดทำ left deep femoral vein ligation,
right hip reduction (31 สงิหาคม 2551) on skin traction
หลงั debridement คลำชพีจรไมได (post tibial doppler
negative) สงสัย compartment syndrome จึงทำ
fasciotomy มภีาวะ sepsis ไดรบัยา fosfomycin และ
levofloxacin (09 กันยายน 2551-จนถงึ 12 กันยายน 2551)
ผปูวยขอมารกัษาตอทีโ่รงพยาบาลแหงน้ี เนือ่งจากมารดา
และนองชายรักษาตวัอยทูีโ่รงพยาบาลน้ี

ประวตักิารเจบ็ปวยอดตี (Past History :
PH) :

ปฏเิสธโรคประจำตวั
ประวตักิารใชยา (Medication History :

MH)
fosfomycin และ levofloxacin (09-12

กันยายน 2551)
ประวตักิารแพยา (Drug allergy history)

ปฏเิสธการแพยา แพอาหาร
ประวตัคิรอบครวั (Family history : FH) :

ปฏเิสธโรคประจำตวัในครอบครัว
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การตรวจรางกาย (Physical examination
: PE) :

กระดกูขาขวาหัก กระดกูเชิงกราน ดานขวา
เคลือ่นมบีาดแผลใหญและลกึ บริเวณตนขาซาย และ
มีภาวะช็อกจากการขาดน้ำ

การวนิิจฉัย (Diagnosis) : multiple fractures
involving lower extremities and large wounds of
left leg.
การวเิคราะหและประเมนิความสัมพนัธระหวางอาการ
ไมพงึประสงคกบัยาท่ีผปูวยรายน้ีไดรบั

ผปูวยประสบอบัุติเหตุบริเวณกระดกูขาขวาหัก
กระดูกเชิงกรานดานขวาเคลื่อน มีบาดแผลใหญและ

ลึกบริเวณตนขาซาย และมีภาวะช็อกจากการขาดน้ำ
มกีารตดิเชือ้ทีบ่าดแผล จำเปนตองไดรบัการผาตดั ยาที่
ไดรบัประกอบดวยยาฆาเชือ้หลายชนดิ และยาแกปวด
คือ paracetamol morphine และ gabapentin
(Neurontin   )  หลงัจากใช  morphine และ gabapentin
ควบคกัูนไดประมาณ 4 สปัดาห พบวา liver function
test มรีะดบัเพิม่ขึน้ผดิปกติ แพทยสงสยั gabapentin
จงึหยุด gabapentin ผลปรากฏวา liver function test
ลดลงกลับสรูะดบัปกติทัง้ๆ ทียั่งคงให morphine  (ดูราย
ละเอยีดในตารางท่ี 1)

ตารางที ่1 ตารางแสดงรายการยาทีผ่ปูวยไดรบัและผลการตรวจทางหองปฏบัิติการทีเ่กีย่วของ
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สวนการตรวจ AST นัน้ไมจำเพาะเจาะจงตอ
การวินจิฉยัภาวะ hepatocellular injury แตโดยท่ัวไป
มักจะพบวามีคาสูงข้ึนเชนกัน โดยอาจจะสูงข้ึนกอน
คาอืน่ก็ได และมกัจะลดลงเมือ่กลบัสภูาวะปกติ
สรุป

Gabapentin มีความสัมพันธกับอาการทั้ง
cellular และ cholestatic hepatitis ของผปูวยรายน้ี
โดยผลการประเมนิความสมัพนัธดวย Naranjo's algo-
rithm อยใูนระดับนาจะใช (probable)

จากตารางที ่1 พบวาหลงัจากไดรบั gabapentin
ระดบั alanine aminotransferase (ALT), alkaline phos-
phatase (ALP) และ direct bilirubin มแีนวโนมเพิม่ข้ึน
และเพิม่ขึน้สงูท่ีสดุหลังจากใช gabapentin ไดประมาณ
4 สปัดาห (วันที ่ 9 ตุลาคม) ขณะนัน้ทีไ่ดรบัยา 1350
มลิลกิรัมตอวนั ภาวะ hyperbilirubinemia ทีม่คีา ALT
ทีเ่พิม่ข้ึนบงบอกถึงภาวะท่ีม ี hepatocellular injury และ
ภาวะ hyperbilirubinemia ทีม่คีา ALP ทีเ่พิม่ขึน้บงบอก
ถึงภาวะทีม่ ีcholestatic disorder สำหรบัคา ALP แมวา
จะมคีาสงูไดในวัยรนุ หรือในผปูวยท่ีมภีาวะกระดกูหักท่ี
อยใูนชวงกำลังจะหาย(4) แตเมือ่วเิคราะหแลวพบวา ALP
ไมสัมพันธกับอายุหรือภาวะกระดูกหักในผูปวยรายน้ี
เนือ่งจาก ALP ลดลงหลงัหยุด gabapentin

มรีายงานในตางประเทศ ผปูวยชายอายุ 60 ป
หลงัจากไดรบั gabapentin ประมาณ 4 สปัดาห พบวา
มทีัง้ภาวะ hepatocellular injury และ cholestasis ทัง้
ระดับ ALT และ gamma-glutamyl transpeptidase
(GGT) สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยมีระดับสงูสุด เมือ่ได
รับยาขนาด 1800 มิลลิกรัมตอวัน และลดลงเมื่อลด
ขนาดยา(5)
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บทนำ
Dapsone จดัเปนยากลมุ sulfones มโีครงสราง

เคมีคลายยากลุม sulfonamides เปนยาหลักในการ
รักษาโรคเร้ือน ซ่ึงโรคเร้ือน(1) เปนโรคติดตอเรื้อรัง
เกดิจากเชือ้ Mycobacterium leprae สวนมากทำใหเกดิ
อาการทางระบบผิวหนังและระบบประสาท โดย dapsone
ออกฤทธิยั์บย้ังเอนไซม dihydrofolate synthetase อาการ
ไมพงึประสงคจากยา dapsone ไดแก เมด็เลอืดแดงแตก
คลืน่ไส อาเจยีน เบือ่อาหาร และ methemoglobinemia
เปนตน(2,3)

ภาวะ methemoglobinemia เปนภาวะทีเ่กิด
จากไดรบัยา หรือสารพษิ โดยเฉพาะยา dapsone ที่
ทำใหเกดิการอาการบอย เนือ่งจากขนาดทีใ่ชรกัษาและ
ขนาดทีเ่กดิพษิใกลเคยีงกัน โดย methemoglobin  ทำให
เลอืดในหลอดเลอืดแดงมสีคีล้ำ (chocolate  brown)
คลายกับเลือดจากหลอดเลือดดำ เปนภาวะที่โมเลกุล
ของเหลก็ซ่ึงอยใูนรปูของ ferrous ion (Fe++) ถูกขบวน
การออกซเิดช่ันเปลีย่นไปเปน Ferric ion (Fe+++) มี
ผลให hemoglobin ไมสามารถจบัหรือปลอยออกซเิจน
ไดตามปกติ เพราะทำให hemoglobin จบักับออกซเิจน
แนนข้ึน เมือ่เลอืดไปถึงอวัยวะตางๆ จงึไมสามารถสงผาน
ออกซเิจนใหเซลเนือ้เยือ่ได ผปูวยจึงมีอาการของภาวะขาด
ออกซเิจน (hypoxia) เชน ปวดศีรษะ ซึม หมดสติ ชีพจร
เตนเรว็ แรงดันโลหิตเปล่ียนแปลง อาการเขยีว ซ่ึงอาการ
   

  

ข้ึนกับความรุนแรงของโรค โดยท่ัวไปพบอาการเขียว
(cyanose) เมื่อมี methemoglobin ในระดับ 10-15
เปอรเซนตข้ึนไป ผปูวยท่ีมภีาวะซีดอยเูดมิเปนโรคหัวใจ
ผสูงูอาย ุหรือเดก็เลก็จะมอีาการทีร่นุแรงกวา เนือ่งจาก
ทนภาวะขาดออกซิเจนไดนอยกวาคนปกติ ในผูปวยท่ี
ปกติไมมีโรคปอดหรือหัวใจเร้ือรัง หากมีริมฝปากเขียว
(central cyanosis) เฉยีบพลนั ถือเปนสิง่ชวยวินจิฉยั
(diagnostic clue) ทีส่ำคญัวานาจะเปนโรค  methemo-
globinemia ผูปวยจะเริ่มมีอาการขาดออกซิเจน (hy-
poxia) เมือ่ระดบั methemoglobin สงูกวา 30 เปอรเซ็นต
เชน ออนเพลยี มนึงง เวยีนศีรษะ หัวใจเตนแรง หอบ
หายใจเร็ว ถาระดบัมากกวา  50 เปอรเซนตจะมอีาการ
หัวใจเตนเรว็ การหายใจถกูกด ชัก ชอก หัวใจเตนผดิจงัหวะ
(arrhythmias) อาการเขียวรุนแรง (cyanosis) ซึม
ถาระดบัมากกวา 70 เปอรเซ็นตผปูวยจะถึงแกชีวิต(4-7)

กลไกการเกดิโรค
ในภาวะปกติ hemoglobin จะประกอบดวย

โมเลกุลของเหล็กในรูปของ ferrous ion (Fe++)
ถาเกิดการออกซิเดช่ันจะเปลี่ยนสภาพของเหล็กใน
hemoglobin จาก ferrous (Fe++) เปน ferric (Fe+++)
เรยีกวา methemoglobin ซ่ึงจะทำให  hemoglobin นัน้
ไมสามารถจะนำออกซิเจนไปสงตามเนื้อเยื่อตางๆ ได
รางกายจึงตองมีระบบปองกันอันตราย โดยมีระบบ
enzyme NADPH และระบบ reductases ทีช่วยลดปริมาณ





ขาวสารดานยาและผลติภัณฑสขุภาพ ปท่ี 12 ฉบบัท่ี 3www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm

methemoglobin และเปลีย่นเปน hemoglobin ปกติ
คนปกติจะสามารถควบคมุระดบัของ methemoglobin ให
อยปูระมาณ 1 เปอรเซนตของ hemoglobin ทัง้หมด
ซ่ึงเปนระดับท่ีไมอันตรายมียาและสารเคมีหลายชนิด
ทีม่คุีณสมบติัเปน oxidizing agents ไดแก dapsone และ
furazolidine เปนตน ซ่ึงขนาดยาท่ีใชรกัษาใกลเคยีงกับ
ขนาดท่ีทำใหเกิด methemoglobinemia ได โดยการ
รับประทานยาเกินเพียง 1-2 เม็ด ก็ทำใหเกิดโรคได
สวนสารเคมีที่ทำใหเกิดบอยคือ ปุยในกลุม nitrates
หรือสีในกลุม aniline เปนตน ที่อาจปนเปอนมากับ
อาหาร (4-7)

การวินจิฉยัท่ีสำคญัคือ การเจาะเลอืดผปูวยแลว
พบวาสีของเลือดเปนสีน้ำตาล (chocolate brown)
นอกจากนีถ้าใชสายออกซเิจนจมุในหลอดเลอืดใหออกซเิจน
ผานออกมาสีของเลือดในภาวะ methemoglobin จะ
ไมเปลี่ยนแปลง แตถาเปนเลือดปกติสีของเลือดที่ดำ
หลงัผานออกซเิจนแลวจะเปนสแีดงชัดเจน นอกจากนี้
สามารถยืนยันการวินจิฉยัได โดยการสงหองปฏบัิติการ
พษิวทิยา เพือ่หาระดบั methemoglobin และบอกถึงความ
รนุแรงของโรคได(4-7)

การรักษา
ภาวะโรคนีเ้ปนรนุแรงมากถาวนิจิฉยัและรกัษา

ไมถูกตองอาจทำใหผปูวยถึงแกชีวิตได
การรกัษามี 3 แบบ คอื
1. การรักษาแบบประคับประคอง ดูแลรักษา

อาการแทรกซอนที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะภาวะที่รุนแรง
ตองใชเครือ่งชวยหายใจ ( respirator) และใหออกซเิจน
100 เปอรเซนต เพือ่บรรเทาปญหาขาดออกซิเจน(4)

2. การลดสารพษิในรางกาย โดยทำ gastric
lavage เพือ่ลดปรมิาณสารทีต่กคาง(4)

3. ใหยาตานพษิ ไดแก methylene blue ซ่ึง
ถือวาเปนสารตานพษิทีเ่ฉพาะเจาะจง (specific antidote)
สามารถเปลี่ยน methemoglobin ใหกลับเปน hemo-

globin โดยการเปล่ียน ferric เปน ferrous ion ซ่ึงอาศยั
methemoglobin reductase enzyme และ G6PD
methylene blue ถูกขับออกทางไตทำใหปสสาวะเปน
สฟีาหรอืสเีขยีว พจิารณาใหในรายทีผ่ปูวยมีอาการรนุแรง
และระดบั methemoglobin มากกวา 30 เปอรเซ็นต
แตในผปูวยท่ีมโีรคโลหิตจาง โรคปอด หรือโรคหัวใจอืน่ๆ
รวมดวยควรพิจารณาให methylene blue แมระดับ
methemoglobin นอยกวา 30 เปอรเซ็นต เพราะวาภาวะ
ขาดออกซิเจนที่เกิดข้ึนอาจเปนอันตรายได ผูปวยท่ีมี
อาการรนุแรงการไมไดรบัสารตานพษิตองใชเวลากำจดั
ยาอยางนอย 3 วัน ซ่ึงจะทำใหผูปวยเสียชีวิตกอนได
methylene blue ชวยเรงการกำจดัยาโดยลด half-life
ของ methemoglobin ลงใหเหลอืประมาณ 1-2 ช่ัวโมง
ดังน้ันหลังจากไดรบั methylene blue แลวผปูวยมักมี
อาการดข้ึีนภายใน 1 ช่ัวโมง และสวนใหญสามารถกำจดั
methemoglobin ไดใน 6 ชัว่โมง การใชยา methylene
blue มีขอควรระวังคือใชไมไดผลในผูปวยท่ีมี G6PD
deficiency ถาให methylene blue ในขนาดทีม่ากเกนิ
ไปจะกลบักระตนุใหเกิด paradoxic methemoglobin
และถามากกวา 15 มก./กก. จะทำใหเมด็เลอืดแดงแตกได
หามฉดีเขากลาม เพราะจะทำใหกลามเนือ้ตาย(4-7)

รายงานผปูวย
ผปูวยเด็กหญิง อาย ุ14 ป น้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ถูกสงตัวจากโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง
อาการสำคญั

22 วัน กอนมาโรงพยาบาล มีอาการ
ออนเพลยี ปลายมอืปลายเทาซีด ปากคล้ำ

ประวตักิารเจบ็ปวยในปจจบุนั
1 ป กอนมา รพ. มผีืน่คนัเปนวง และชา

รวมดวยท่ีแขนซาย ไมมีที่บริเวณอื่นไปรักษาที่คลินิก
ผวิหนัง อาการไมทเุลา
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การวนิิจฉัย : Dapsone induced meth-
emoglobinemia

การรกัษา :
ผูปวยเขารับการรักษาที่หอผูปวยกุมาร-

เวชกรรม แพทยใหผปูวยหยุดกินยา dapsone ใหสารน้ำ
ทางหลอดเลือด และใหสารละลาย methylene blue
ความเขมขน 1 เปอรเซนต โดยฉีดเขาทางหลอดเลอืด
ดำ 40 มลิลกิรัม (ขนาดยา 1 มลิลกิรัม/กิโลกรัม/คร้ัง)
หลงัจากใหยา methylene blue แกผปูวยแลว อตัราการ
เตนของหัวใจ และอตัราการหายใจปกติ ระดับออกซิเจน
ในเลือดปกติ (98 เปอรเซ็นต) วันถัดมาผปูวยอาการดีข้ึน
ไมเพลีย แตยังซีดระดับออกซิเจนในเลือดปกติ (99
เปอรเซ็นต) แตปสสาวะสคีล้ำหากผลตรวจปสสาวะปกติ
วันที่ 3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2551) ผูปวยรูสึกสบายดี
ไมเพลีย ไมซีด แพทยอนุญาตให กลับบานไดและ
นดัมาตรวจอกี 1 อาทติย พรอมสงปรึกษา แพทยผวิหนัง
เพือ่รกัษาโรคเรือ้น ผปูวยไดมาพบแพทยตามนดั มอีาการ
สบายดี ไมซีด ไมเพลยี ระดบัออกซิเจนในเลอืด 100
เปอรเซ็นต แพทยผวิหนังสงตัวผปูวยไปรักษาตอทีศ่นูย
โรคเร้ือน เพือ่การวนิจิฉยัท่ีแนนอน
การวเิคราะหและประเมนิความสัมพนัธระหวางอาการ
ไมพงึประสงคกบัยาท่ีผปูวยไดรบั

เม่ือประเมนิความสมัพนัธระหวางยา dapsone
กับอาการไมพงึประสงคทีเ่กดิข้ึน อนัไดแก methemo-
globinemia รวมกับการทบทวนวรรณกรรม โดยใช
Naranjo's algorithm ประเมนิ พบวาอยใูนระดบันาจะใช
(probable)
สรุป

รายงานนี้แสดงใหเห็นวาผูปวยท่ีไดรับยา
dapsone ควรตองใหคำแนะนำถงึอาการไมพงึประสงค
ทีอ่าจเกดิข้ึน เพือ่ปองกันไมใหเกิด methemoglobinemia
ซ่ึงเปนอาการที่อันตรายและรุนแรง แตสามารถรักษา
ดวยการฉีด methylene blue เขาทางหลอดเลอืดดำ

1 เดือนกอนมาโรงพยาบาลไปรักษาที่
โรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึงดวยอาการดังกลาว แพทย
สงสัยวาจะเปนโรคเรื้อน (Leprosy) จึงรักษาดวยยา
Dapsone หลังจากผปูวยกินยาได 1 วัน มอีาการออนเพลยี
ไมมเีรีย่วแรง ข้ึนลงบันได เหนือ่ย บุคคลในบานสงัเกตวา
ผูปวยซีดลง ปลายมือ ปลายเล็บ ปลายเทาซีดขาว
ปากคล้ำออกสมีวงเขียว ผปูวยยังคงกินยาตลอด อาการ
ผื่นคันที่ผิวหนังทุเลาลง วันที่ไปตรวจตามแพทยนัด
วัดออกซิเจนในเลอืดได 81-82 เปอรเซ็นต สงสยัเกิดภาวะ
methemoglobinemia จงึสงตัวมารกัษาตอทีโ่รงพยาบาล

ประวตักิารเจบ็ปวยในอดีต
ไมมีโรคประจำตัว ไมเปนโรคหัวใจแตกำเนิด

ไมเปนโรคเลือด
ประวตักิารใชยา : Dapsone (100 mg.) 1x1

เปนเวลา 1 เดอืน
ประวตักิารแพยา : ปฏเิสธการแพยาและ

อาหาร
ประวตัคิรอบครวั : ไมมบุีคคลในครอบครวั

เปนโรคเลอืด หรือโรคซีด
การตรวจรางกาย : แรกรับผูปวยไมมีไข

(37.1oC) หายใจไมเรว็ (20 คร้ัง/นาท)ี หัวใจไมเตนเรว็
(90 คร้ัง/นาท)ี แรงดันโลหติต่ำ (90/60) (คาปกติ 120/80)
มีอาการซีดปลายมือปลายเล็บซีดขาว วัดออกซิเจนใน
เลอืดไดต่ำ (86 เปอรเซ็นต) (คาปกติ 98-100 เปอรเซ็นต)
ปอด ระบบหัวใจ และหลอดเลอืดปกติ ไมม ี murmur
ชองทองปกติ ไมบวม

การตรวจทางหองปฏิบัติการ : แรกรับ
ผลตรวจปสสาวะปกต ิ ระดบัน้ำตาล และอเิลก็โตรไลท
ในเลอืดปกติ การทำงานของตับและ  ไตปกติ ตรวจเลอืด
ความเขมขนของเลอืดต่ำ (Hct = 28%) (คาปกต ิ35 + 6
เปอรเซ็นต) ระดบั methemoglobin ในเลอืด 13.95
เปอรเซ็นต (ภาวะปกติ < 3 เปอรเซ็นต) ระดับเอน็ไซม
G6PD ปกติ
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กติกิรรมประกาศ
ไดรับรางวัลที่ 2 ในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เร่ืองการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภยัของผบูริโภค วันที ่1-2 กรกฏาคม 2552
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บทคดัยอ
การศึกษาพฤติกรรมการใชยาแผนโบราณ

ในชุมชน อำเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปตตาน ีมวัีตถุประสงค
เพือ่นำขอมลูทีไ่ดมาใชในการแกไขปญหาการใชยาสมนุไพร
ทีป่นเปอนสเตยีรอยดในพืน้ที ่โดยมีการวิจยัเปน  2 สวน
คือ วิจยัเชิงสำรวจ โดยรวบรวมขอมลูจากการสอบถาม
พฤติกรรมการใชยาแผนโบราณในชุมชนในเขตอำเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวัดปตตาน ีกระจายไปตามหมบูานทกุหมบูาน
โดยสัมภาษณประชากร 400 คน สุมอยางงายโดยใช
ตารางสุมสัดสวนประชากร วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
แจกแจงความถีแ่ละสถติิรอยละ งานวจิยัสวนที ่2 เปน
การเกบ็ตัวอยางยาแผนโบราณเพือ่ตรวจหาสเตยีรอยด
โดยวิธ ี thin layer chromatography จากผลการวิจยั
พบวา ประชากรในอำเภอโคกโพธ์ิยังคงมีการใชยาแผน
โบราณท่ีปนเปอนสเตยีรอยดอยมูาก โดยยังไมทราบถึง
อันตรายที่จะเกิดข้ึน และไมทราบวาสามารถตรวจหา
สเตยีรอยดเบ้ืองตนในยาแผนโบราณได รปูแบบยาแผน
โบราณท่ีพบสเตยีรอยดไดบอยคอื ลกูกลอนและแคปซูล
สรรพคุณของยาแผนโบราณที่ตรวจพบสเตียรอยด
มากที่สุด คือ แกปวดเมื่อย และแกหอบหืด ภูมิแพ ซ่ึง
ยาสวนใหญไมมทีะเบยีนยาและไมสามารถหาแหลงท่ีมาได
จากผลการวจิยัสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผน
เพื่อแกไขปญหา โดยวางแผนใหความรู และความ
ตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัจากการใชยาแผนโบราณ
   ⌫

  ⌫

คิดวิธกีารใหมๆ  ในการใหความร ูจากการดำเนนิงานเก็บ
ตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหสามารถแยกประเภทและ
อธิบายลักษณะของยาแผนโบราณท่ีอาจพบสเตียรอยด
นำไปเผยแพรเพือ่ใหเกดิการเฝาระวงัเบ้ืองตน และนำผล
จากการวิจยัน้ีใชในการวางแผนเฝาระวงัและแกไขปญหา
การใชยาแผนโบราณในชมุชนตอไป
บทนำ :

ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเปนทางเลือก
หน่ึงในการรักษาโรคซ่ึงในปจจุบันไดมีการผลิตออกมา
จำหนายมากและเปนทีน่ยิมใชโดยเฉพาะในชมุชน เนือ่ง
จากหาซ้ือไดงาย เปนคานยิมและความเชือ่ถอืโดยไมได
คิดจะวามีอันตราย ยาแผนโบราณหลายชนิดไดมีการ
เจือปนสารสเตียรอยด ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลขางเคียงท่ี
รนุแรงหากใชในปริมาณมากและใชเปนเวลานานๆ ผใูช
ยาไมรวูามกีารปนเปอนของสารสเตยีรอยด เห็นวาใชแลว
อาการดข้ึีนจงึบอกตอกนัไป จากการดำเนนิงานคมุครอง
ผบูริโภค แมวาจะมกีารใหความรเูรือ่งอนัตรายจากสาร
สเตียรอยดที่ปนเปอนในยาแผนโบราณ แตยังพบวามี
การใชยาแผนโบราณท่ีมกีารปนเปอนสเตยีรอยดอยมูาก
จากการสงตรวจตัวอยางยาของประชาชนในพืน้ทีอ่ำเภอ
โคกโพธ์ิต้ังแตป 2548 - 2550 ทัง้หมด 65 ตัวอยาง พบวา
มกีารปนเปอนสเตยีรอยด 25 ตัวอยาง (รอยละ 38.5)
จากการสอบถามเจาหนาทีส่ถานอีนามยัในพืน้ที ่พบวาใน
ชุมชนยังมีการใชยาแผนโบราณอกีมาก ดังน้ันจงึไดมกีาร
ศกึษาพฤตกิรรมการใชยาแผนโบราณในชมุชนเพือ่เปน
ขอมลูพืน้ฐานในการหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
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วธีิการศกึษา
การวิจยันีเ้ปนวจิยัเชิงสำรวจ ใชแบบสอบถาม

เกบ็ขอมลูในเขตอำเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปตตาน ีวิเคราะห
ขอมลูโดยใชการแจกแจงความถีแ่ละสถติิรอยละ เกบ็ขอมลู
โดยใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมบูานทีไ่ดรบัการ
อบรมใหความรเูกีย่วกับอนัตรายจากการใชยาแผนโบราณ
ที่ปนเปอนสเตียรอยดและอบรมวิธีการเก็บขอมูลเปน
ผูเก็บขอมูลในหมูบานของตนเองและเก็บตัวอยางยา
แผนโบราณเพือ่นำไปตรวจหาสเตียรอยดเบือ้งตน โดยวิธี
thin layer chromatography

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรใน
อำเภอโคกโพธิท์ัง้สิน้ 65,427 คน กำหนดกลมุตวัอยาง
โดยใชตารางกำหนดขนาดสดัสวนของประชากรท่ีระดบั
ความเชื่อมั่น 95% และไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ
400 คน ทำการสมุตัวอยางแบบงาย (simple random
sampling) กระจายไปทุกหมบูาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ทีผ่วิูจยัสรางข้ึนจากการศกึษางานวิจยัท่ีเกีย่วของทฤษฏี
ตางๆ เพือ่ใหครอบคลมุวตัถุประสงคของงานวจิยัคร้ังน้ี
โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบเชิงโครงสรางของ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชพี ขอมลู
เกีย่วกับการใชยาแผนโบราณ ประกอบดวย  ประวติัการ
ใชยาแผนโบราณ แหลงท่ีมาของยา รปูแบบยา การข้ึน
ทะเบียนและฉลากยาแผนโบราณ โรคท่ีเปน อาการ
ขางเคียงจากการใชยาแผนโบราณ และขอมูลความรู
เกีย่วกับสเตยีรอยด โดยสอบถามความรเูกีย่วกับ อนัตราย
จากสเตียรอยด การสงตรวจสเตียรอยดกอนการกิน
ยาแผนโบราณ

วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการรวบรวม
ขอมูล โดยการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน เรื่อง การใชยาแผนโบราณและอันตรายจาก
สเตยีรอยดทีป่นเปอน อธบิายรายละเอยีดในแบบสอบถาม
เพือ่ใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมบูานมแีนวทาง
ในการเก็บขอมูลที่ตรงกันและใหเก็บขอมูลในหมูบาน
ของตนเอง รวบรวมไวที่สถานีอนามัย ถาพบผูที่ใชยา
แผนโบราณอยใูหเก็บตัวอยางมาดวย

การเกบ็ตวัอยาง ตัวอยางยาแผนโบราณท่ีได
มาจะทำการตรวจสเตยีรอยดเบือ้งตน  คือ dexametha-
sone และ prednisolone ทีป่นปลอมในยาแผนโบราณ
โดยวิธ ี thin layer chromatography ทำการรวบรวม
ขอมลู แจกแจงความถี ่ โดยนำมาแยกรายละเอยีด คือ
รูปแบบยาแผนโบราณท่ีพบสเตียรอยด และชนิดของ
สเตยีรอยดทีพ่บ ความสมัพนัธของสรรพคณุยาแผนโบราณ
ทีร่ะบกัุบการปนเปอนสเตยีรอยด และความสมัพนัธของ
การข้ึนทะเบียนยากับการปนเปอนสเตียรอยด
ผลการวิจยั

ผวิูจัยไดนำเสนอผลของการวจิยัเปน 3 สวน คือ
ขอมลูสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถาม  ประวัติการใช
ยาแผนโบราณ ขอมลูเกีย่วกับสเตยีรอยดและการตรวจสอบ
จากการสมัภาษณประชาชนในเขตอำเภอโคกโพธิ ์จำนวน
400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ  64.3  ระดบั
การศึกษาสวนใหญอยใูนชวงประถมศึกษารอยละ 60.3
อาชพีทำสวนมากทีส่ดุ คือ รอยละ 39.8 รบัจาง รอยละ
30.8 มีผูที่ไมเคยใชยาแผนโบราณเลยรอยละ 17.25
สวนผทูีเ่คยใชรอยละ 69.75 และกำลงัใชอยใูนปจจบัุน
รอยละ 13
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ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ นำมาแยกเปน
สองสวน คือ ผทูีไ่มเคยใชซ่ึงมีจำนวนทัง้ส้ิน 69 คน และ
ผทูีเ่คยใชหรือกำลงัใชอยใูนปจจบัุน ทัง้สิน้ 331 คน จาก
การสมัภาษณผทูีเ่คยยาแผนโบราณและผทูีป่จจบัุนกำลงั
ใชยาแผนโบราณอย ูพบวา แหลงท่ีมาของยาแผนโบราณ
ทีพ่บมากทีส่ดุ คอื มคีนมาขายตออกีที รอยละ 35.6 รอง
ลงมาคอื รานชำใกลบาน รอยละ 25.7 รปูแบบยาทีม่ี
การใชมากทีส่ดุ คือ ยาลกูกลอน รอยละ 38.4 รองลงมาคอื
ยาแคปซูล และยาน้ำ ยาท่ีใชสวนใหญไมมีฉลากคิด
เปนรอยละ 38.7 ใกลเคียงกับยาที่มีฉลากแตไมมี
ทะเบยีนยา คือ รอยละ 37.8  โรคและอาการทีพ่บวามี
การเลือกใชยาสมุนไพรมากท่ีสุดคือ อาการปวดเมื่อย

คิดเปนรอยละ 55.6 และบำรงุรางกาย รอยละ 11.8 อาการ
ขางเคยีงท่ีเคยเกดิมากทีส่ดุคือ ปวดทอง ปวดกระเพาะ
รอยละ 12.4 และตวับวม หนาบวม รอยละ 10.6 การ
สมัภาษณเกีย่วกับสเตยีรอยดและการตรวจสอบ พบวา
มีผูที่ทราบวา ยาแผนโบราณอาจปนเปอนสเตียรอยด
รอยละ 17.8 และทราบวาสามารถตรวจหาสเตยีรอยด
ไดรอยละ 17.2 ผทูีร่วูาสเตยีรอยดเมือ่ไดรบัปริมาณมากๆ
อาจเกดิอาการขางเคียงท่ีเปนอนัตรายได รอยละ 14.2
และผทูเีคยสงตรวจสเตยีรอยดมเีพยีงรอยละ 1.8

จากการเก็บตัวอยางยาแผนโบราณมาทำการ
ตรวจหาสเตียรอยดโดยวิธีโครมาโตกราฟแผนบาง
จำนวนทัง้สิน้ 60 ตัวอยางแสดงผล ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของตวัอยางสมนุไพรทีต่รวจพบสเตยีรอยดจากตวัอยางทัง้หมด 60 ตัวอยาง

ตารางที่ 2 แสดงสรรพคุณของยาแผนโบราณท่ีตรวจพบสเตียรอยด จากยาแผนโบราณท้ังหมด 30 ตัวอยาง
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จากตารางที ่2 พบวา ยาแผนโบราณทีต่รวจพบ
สเตยีรอยด 30 ตัวอยาง จะระบสุรรพคณุแกปวดเมือ่ย
เปนสวนใหญ คือ รอยละ 80 สวนอกีรอยละ 20 ระบุ
สรรพคณุ แกหอบหดื หรือภมูแิพ

ตัวอยางยาสวนใหญรอยละ 70 (21 ตัวอยาง)
ไมมีฉลาก สวนนอยใชช่ือ ยาครอบจักรวาล ยาปราบ
ชมพทูวีป ยาสมนุไพรธรรมชาติ รอยละ 6.67 เทากนั ที่
เหลอืใชช่ือ ยาสมนุไพรไทยโบราณ ยาสมนุไพรไทย ยา
สมนุไพรนานาชนดิ รอยละ 3.33 เทากนั
สรปุและวจิารณผลวิจยั

จากการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยา
แผนโบราณในชมุชนของอำเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปตตานี
ทำใหทราบปญหาเก่ียวกับการใชยาแผนโบราณในพ้ืนทีว่า
ประชาชนสวนใหญยังมีการใชยาแผนโบราณโดยไมได
ตระหนักถึงอนัตรายท่ีจะเกดิข้ึนหากยาแผนโบราณนัน้มี
การปนเปอนสเตียรอยด และสวนหน่ึงยังไมทราบถึง
อนัตรายท่ีอาจเกดิจากสเตยีรอยด ยังมีคานยิมในการใช
ยาแบบบอกตอๆ กัน ซ่ึงเปนการโฆษณาใหแกยาน้ันไป
ดวยโดยไมไดคำนงึถึงความปลอดภยั ยาแผนโบราณทีม่ี
สเตยีรอยดปนเปอนยงัคงมีมากโดยหาท่ีมาไมได รปูแบบ
ยาแผนโบราณท่ีตรวจพบสเตยีรอยดในปจจบัุนไมได มแีต
ยาลูกกลอนเพียงอยางเดียวแตยังมีการใชสเตียรอยด
บรรจุแคปซูล หรือการทำเปนผงสเตียรอยดผสมกับ
สมุนไพร แตทุกตำรับไมไดมีการข้ึนทะเบียนและไมได
บอกแหลงท่ีมา ทำใหยากตอการดำเนินการกับผูผลิต
การแกไขเบ้ืองตนคอื การเฝาระวงั การใหความร ูและ
สรางความตระหนักถึงความปลอดภัยกอนการใชยา
จากการเกบ็ตัวอยางยาแผนโบราณสงวิเคราะห หากผล
การวิเคราะหพบสเตียรอยดจะดำเนินการแจงใหกับ
ผทูีเ่ปนเจาของทราบ และแนะนำใหหยุดใชยาเพือ่ไมให
เกิดอันตรายจากการใชเปนระยะเวลานาน ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับการตัดสนิใจของผทูีใ่ชยาเองวาจะหยดุยาหรือไม

จากผลการดำเนนิงานสามารถนำไปใชประโยชน
ในการวางแผนเพือ่แกไขปญหา โดยประชาชนสวนใหญ
ยังขาดความรแูละความตระหนักในเร่ืองความปลอดภยั
จากการใชยาแผนโบราณจะตองหาวธิกีารใหความรแูก
ประชาชนใหมากขึน้ มคีวามตอเนือ่ง และคดิวิธกีารให
ความรูแบบใหมๆ การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะห
ทำใหมีตัวอยางจริงและสามารถแยกประเภทของยา
แผนโบราณท่ีอาจพบสเตียรอยดเพื่อทำการเผยแพรได
ทำใหเกิดการเฝาระวงัในเบ้ืองตน และอาจนำผลจากการ
สำรวจนีจ้ดัทำโครงการใหความรแูบบการเรยีนรรูวมกัน
ในชุมชน เชน การจดัต้ังกลมุเครอืขายเพือ่การเฝาระวงั
ยาแผนโบราณ ใหกลมุชมุชนไดเรยีนรกูารตรวจวเิคราะห
สเตียรอยดดวยตนเอง

ปญหาท่ีพบจากการทำวิจัยคือการเก็บขอมูล
เนือ่งจากในพืน้ทีอ่ำเภอโคกโพธิห์ลายพืน้ทีเ่ปนพืน้ทีเ่สีย่ง
ของการเกิดเหตุการณความไมสงบ การเดนิทางไปเก็บ
ขอมูลมีความยากลำบากและตองเก็บขอมูลในทุกพ้ืนที่
ของอำเภอตองใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมบูาน
เปนคนสมัภาษณและเกบ็ขอมลู ขอมลูบางอยางไมครบ
ถวนทำใหตองมกีารเก็บขอมลูซ้ำ ประชาชนบางสวนไม
ยอมใหขอมลูเนือ่งจากกลวัความผิด โดยเฉพาะแหลงท่ีมา
ของยาและยังคงเช่ือถอืในยาแผนโบราณทีใ่ชมาก ไมยอม
ใหเก็บตัวอยางมาตรวจวิเคราะห

ในการดำเนนิงานเกีย่วกับการเฝาระวงัอนัตราย
จากการใชยาแผนโบราณที่อาจปนเปอนสเตียรอยดจะ
ตองดำเนนิการในวงกวางมากขึน้ เนือ่งจากแหลงท่ีมาของ
ยาสวนใหญไมไดอยใูนพืน้ที ่ปญหาการใชยาแผนโบราณ
ที่อาจปนเปอนสเตียรอยดยังมีอยูอีกมากในหลายพื้นที่
สำหรับขอมูลวิจัยในอำเภอโคกโพธิ์สามารถนำไปใช
ประโยชนในพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีบริบทท่ีใกลเคียงกันและ
ประสบปญหาคลายๆ กัน เพือ่การวางแผนแกไขปญหา
ตอไป
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กติกิรรมประกาศ
ไดรับรางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เร่ืองการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภยัของผบูริโภค วันที ่1-2 กรกฏาคม 2552
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บทนำ
การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

(Adverse Drug Reactions/events) เปนสาเหตสุำคญั
หนึ่งของความเสียหายจากการบำบัดรักษา (Medical
Injury) ในประเทศสหรัฐอเมรกิามกีารประมาณการวา
แตละปมผีเูสยีชีวิตกวา 44,000 ราย จากความผดิพลาด
ในการดูแลรักษาของโรงพยาบาลทำใหประเทศตอง
สูญเสียเงินกวา 37,600 ลานเหรียญสหรัฐ สาเหตุ
สวนใหญเกิดจากความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใชยา
และกวารอยละ 50 ของเหตุการณไมพึงประสงคจาก
ความผดิพลาดของระบบทีส่ามารถปองกนัได(1) ประกอบ
กับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ประเทศไทย กำหนดใหความปลอดภัยในระบบยาเปน
ตัวช้ีวัดหน่ึงในตัวช้ีวัดดานคุณภาพบริการของหนวย
บริการ เพื่อเปนการสงเสริมใหหนวยบริการพัฒนา
ระบบการรายงาน และตดิตามรวมทัง้หาแนวทางปองกัน
ปญหาท่ีเกิดจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ(1,2) ใน
ป 2551 โรงพยาบาลหวยทับทัน พบผูปวยท่ีมีอาการ
แพยาและทำการประเมินซักประวัติการแพยาจำนวน
ทัง้หมด 93 ราย และพบวาม ี 35 รายท่ีเคยมีประวัติ
แพยา ซ่ึงแบงเปนกลมุทีไ่มมัน่ใจวาตวัเองแพยาจงึปฏิเสธ
การแพยาตลอดจำนวน 24 ราย และผปูวยท่ีแพยาจรงิ
แตไดรับการวินิจฉัยวาแพอยางอื่นที่ไมเก่ียวของกับ
การทานยา โดยไมทราบขอมูลการใชยาเดิมของผูปวย
มากอน 11 ราย ดังน้ันทีมผูวิจัยจึงจัดทำแบบฟอรม
การซักประวัติและตดิตามผปูวยท่ีมโีอกาสเกดิอาการไม

   ⌫

    ⌫  ⌫

พงึประสงคจากการใชยาในกรณทีีม่กีารสัง่ใช antihista-
mine, steroids และ tracer agent อืน่ๆ เพือ่ใหเภสชักร
ถามถงึขอมลูยาเดมิของผปูวยกอนสงมอบยา
ความสำคัญ ขอบเขตของปญหา

เนือ่งจากในป 2551 ทีผ่านมาพบผปูวยแพยา
ที่ผูปวยไมทราบวาเปนการแพหรือไมมั่นใจวาเปนการ
แพยา ทำใหผปูวยปฏเิสธการแพยาทกุคร้ังพบ 24 ราย
มีประวัติไดรับยาแกแพทั้งจากสถานพยาบาลและซื้อ
ทานเอง 16 ราย และผปูวยท่ีแพยาจรงิแตไดรบัการวนิจิฉยั
จากแพทยวาไมเกีย่วของกับการแพยา พบ 11 ราย และ
มปีระวัติไดรบัยาแกแพ 8 ราย
สาเหตขุองปญหา

1. ขาดระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการทวนถามถึง
ยาเดิมของผูปวยท่ีอาจจะเปนสาเหตุทำใหไดรับยากลุม
แกแพ

2. ขาดแบบฟอรมการเก็บขอมูลที่สะดวกใน
การชวยเภสัชกรคนหากลมุผปูวยท่ีอาจแพยา
ผลลัพธทีเ่กดิขึน้

1. ผปูวยไมไดรบัการประเมินการแพยา
2. ผปูวยไมไดรบับัตรแพยา
3. ขอมลูการแพยาของผปูวยไมไดรบัการบันทกึ

ไวในเวชระเบยีนและคอมพวิเตอร
ผลท่ีอาจจะตามมา

1. ผูปวยอาจจะกลับมาดวยการแพยาซ้ำที่
อาจรนุแรงถึงชีวิต

2. บุคลากรทางการแพทยเสี่ยงตอการถูก
ฟองรอง
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3. งบประมาณ คาใชจายในการดูแลรักษา
ผปูวยแพยาเพิม่มากขึน้

จากปญหาดังกลาวหากไมไดรับการแกไข
นอกจากจะเกดิผลลพัธในดานลบแลว ผลทีต่ามมาอาจ
จะนำมาซึง่ผลเสยีท้ังตอผปูวยเอง บุคลากรทางการแพทย
ทีเ่กีย่วของ รวมท้ังช่ือเสยีงของสถานพยาบาล เปนตน
ดังน้ันทางทีมผศูกึษาจงึไดคนหาแนวทางแกไข ดังกลาว
โดยอาศัยขอมลูทีไ่ดจากการวิเคราะหหาสาเหตหุลกั หรือ
รากเหงาของปญหา นำมาสรางนวตักรรม ในลกัษณะของ
แบบฟอรม และระเบยีบวิธปีฎบัิติในการ ซักประวัติและ
ติดตามผูปวยท่ีมีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา และผลิตภัณฑสุขภาพในกรณีที่มีการสั่งใช
antihistamine, steriods และ tracer agent อืน่ๆ ที่
สามารถยบัย้ังและปองกนัปญหาดังกลาวได
วตัถปุระสงค

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของการใชแบบฟอรมการซักประวัติและติดตามผูปวย
ทีม่โีอกาสเกดิอาการไมพงึประสงคจากการใชยา
กระบวนการการเกบ็ขอมูล

(ระยะเวลาการเกบ็ขอมลู 1 ตุลาคม 2551-30
เมษายน 2552)
ความสำคัญ ขอบเขตของปญหา

ขอตกลงเบือ้งตน : กลมุผปูวยท่ีเขาขายตอง
ไดรบัการคดักรองโดยแบบฟอรมการซกัประวติัฯ กรณี
ทีม่กีารส่ังใช antihistamine, steroids และ tracer  agent
อืน่ๆ ตองมคุีณสมบติัครบทุกขอดงัตอไปนี้

1. แบบฟอรมนีต้องใชคัดกรองผปูวยกลมุทีส่งสยั
วาเสีย่งตอการแพยา ณ จดุจายยากอนทำการสงมอบยา

2. ผปูวยตองผานการตรวจ วินจิฉยัจากแพทย
และมีการสั่งใชยาในกลุม Antihistamine, Steroids
และ Tracer agent อืน่ๆ

3. ผปูวยตองไมเคยไดรบัการประเมนิการแพยา
มากอน

ในระบบ : กลุมผูปวยท่ีสงสัยวามีการแพยา
และถูกสงมายังเภสัชกรโดยตรงเพ่ือทำการประเมิน
และออกบัตรแพยาลงขอมูลในเวชระเบียนกอนมีการ
สัง่ใชยาจากแพทย

นอกระบบ : กลุมผูปวยท่ีเภสัชกรสงสัยการ
แพยากอนทำการสงมอบยา ณ จุดจายยา หลังจากที่
ผปูวยไดรบัตรวจ วินจิฉยั และมกีารสัง่ใชยาแลวจากแพทย
โดยท่ีผปูวยยังไมเคยไดผานการประเมนิการแพยา โดย
เภสัชกรมากอน
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ตวัอยางแบบฟอรม

แบบฟอรมการซกัประวตัแิละตดิตามผปูวยทีมี่โอกาสเกดิอาการไมพงึประสงคจากการใชยา
ในกรณทีีมี่การสัง่ใช Antihistamine, Steroids และ Tracer agent

ผลการดำเนินงาน
ดานประสทิธภิาพ
การศึกษาในดานประสทิธภิาพของแบบฟอรม

การซักประวัติฯ ที่ใชในการดักจับผูปวยท่ีหลุดลอด
จากระบบ ซ่ึงทำการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
ผปูวยท่ีผานการคดักรองโดยใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ
และศกึษาในเชงิการเปรียบเทยีบแสดงการเปรยีบเทยีบ
จำนวนรวมของผปูวยแพยา ทัง้ในระบบและนอกระบบ
แยกตามกอนและหลงัการใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ

จากกลุมเปาหมายที่ผานการคัดกรองโดยใช
แบบฟอรมการซักประวัติฯ ที่มีโอกาสเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาในกรณทีีม่กีารสัง่ใช antihistamine,
steroids และ tracer agent จำนวน 1,241 ราย พบวามี
ผปูวยท่ีสงสยัวานาจะเกดิอาการ APR และสงตอประเมนิ

ผลการแพยาโดยใช Naranjo's Algorithms จำนวน
97 ราย คิดเปนรอยละ 7.82 และพบวามผีปูวยท่ีสมัพนัธ
การแพยาจรงิ จำนวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 20.62

จากผลการเปรียบเทียบจำนวนผูปวยแพยา
ระหวางกอนใชแบบฟอรมการซกัประวัติฯ ในชวงป 2551
กับหลังใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ ในชวงตุลาคม
2551-เมษายน 2552 พบวา จำนวนรวมของผปูวยแพ
ยากอนการใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ ตามระบบมี
ทัง้หมด 24 ราย (นอกระบบไมมกีารเก็บขอมลู) สวนจำนวน
รวมของผปูวยแพยาหลงัการใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ
มทีัง้หมด 33 ราย ซ่ึงพบตามระบบ 13 ราย และนอก
ระบบ 20 ราย  ในสวนนีท้ำใหทราบวาในป 2551 พบการ
สูญเสียขอมูลและพลาดการดักจับผูปวยท่ีมีโอกาส
แพยานอกระบบจรงิดัง ตารางท่ี 1
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนรวมของผปูวยแพยาท้ังในระบบและนอกระบบ แยกตามกอนและหลงัการใช
แบบฟอรมการซักประวัติฯ

ดานความพึงพอใจ
การศึกษาความพงึพอใจทำการศึกษาจากเภสชักร

ผทูดลองใชแบบฟอรมการซกัประวติัฯ ในจงัหวัดศรสีะเกษ

จำนวน 13 คน ภายหลงัจากการทดลองการใชไมนอยกวา
1 เดอืน โดยแบงเปนความพงึพอใจ 5 ประเด็นและแบง
ระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ไดผลดงัตารางท่ี 2

ตารางที ่2 ความพงึพอใจของเภสชักรหลังการใชแบบฟอรมการซักประวัติฯ

จากตารางที ่2 พบวา เภสชักรผใูชแบบฟอรม
การซักประวัติฯ มีความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุดใน
ระดบัมาก รอยละ 40 รองลงคือ ระดบัมากทีส่ดุรอยละ
27.69 และเมื่อทำการแยกตามประเด็นพบวา ใน
ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมของการออกแบบแบบ
ฟอรมการซักประวัติฯ มีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ระดับมาก รอยละ 46.16 ประเด็นที่ 2 แบบฟอรมฯ
มคีวามเขาใจงาย มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในระดับมาก

รอยละ 53.84 ประเด็นที่ 3 ความสะดวกของการใช
แบบฟอรมฯ มีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก
รอยละ 30.76 ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาในการกรอก
แบบฟอรม มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในระดับมาก รอยละ
46.16 และประเดน็ที ่5 ประสทิธภิาพในการดกัจบัผปูวย
ทีห่ลุดจากระบบ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในระดบัมาก
ทีส่ดุ รอยละ 61.54
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คอมพิวเตอร ซ่ึงจะเหมาะกับการใชในโรงพยาบาลท่ีมี
ขนาดใหญ และรายการยาในกลมุดงักลาวท่ีหลากหลาย
กติกิรรมประกาศ

ไดรับรางวัลที่ 1 ในการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการบนเวที จากการประชุมวิชาการงานเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ประจำป 2552
เรื่องการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภยัของผบูริโภค วันที ่1-2 กรกฏาคม 2552

สรุป
แบบฟอรมการซักประวัติฯ นีม้ปีระโยชนในการ

ใชงานดานการคนหาผปูวย APR เพือ่ปองการหลุดลอด
จากระบบ และไดรับความพึงพอใจจากเภสัชกรผูใช
แบบฟอรมการซกัประวติัฯ ในจงัหวัดศรสีะเกษ โดยรวม
จดัอยใูนระดับมาก

ขอเสนอแนะ
1. จากผลการดำเนินงาน พบวาหลังใชแบบ

ฟอรมการซักประวัติฯ สามารถคนหาผปูวยแพยาไดใน
อัตราสวนท่ีมากกวากอนใช เมื่อเทียบกับระยะเวลาใน
การรวบรวมขอมูลที่นอยกวากอนการใชแบบฟอรม
การซักประวัติฯ ถึง 7 เดอืน

2. แบบฟอรมการซักประวัติฯ จะมคีวามสะดวก
ในการใชงานมากข้ึนหากปรับรูปแบบเปนการใชโปรแกรม



  
   
 
 ⌦
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การประชุมงานเฝาระวงัความปลอดภยั ดาน-
ผลติภณัฑสขุภาพ ประจำป 2552 เมือ่วนัที ่1-2 กรกฎาคม
2552 เรือ่งการจดัการความเสีย่งของผลิตภณัฑสขุภาพ
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เปนการประชุมจำป
คร้ังท่ี 2 ของศูนยเฝาระวงัความปลอดภยัดานผลติภณัฑ
สขุภาพทีจ่ดัรวมกับองคกรวิชาชีพและหนวยงานเก่ียวของ
12 องคกร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณงานดานเฝาระวงัความปลอดภยั มผีเูขารวม
ประชมุจากภาครฐัและเอกชน รวมประมาณ 550 คน

การประชมุประกอบดวยการบรรยาย อภปิราย
ทีน่าสนใจหลายเรือ่ง โดยหัวขอทีไ่ดรบัการประเมินผล
วาถูกใจท่ีสุดก็คือ เรื่องสวยไมเสี่ยง ซ่ึงก็คงเปนเรื่องที่
คาดการณได เพราะผเูขารวมประชุมเปนสภุาพสตรเีสยี
สวนใหญ เรือ่งอืน่ๆ ก็อยใูนเกณฑทีใ่กลเคยีงกัน สวนเรือ่ง
พรบ. ความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาไม
ปลอดภยัหรือทีร่จูกัท่ัวไปวา "PL Law" เปนการอภปิราย
ในมุมมองของนกักฎหมาย ผทูีจ่ะใชกฎหมายน้ีเปนเครือ่งมอื
ในการฟองรอง ซ่ึงอาจใชควบคกัูบกฎหมาย พรบ. วิธกีาร
พิจารณาคดีผูบริโภค ซ่ึงมีความชัดเจนขึ้น เชน กรณี
การแบงบรรจุ หรือการผลิตยาใหผูปวยในการดูแล
ของบุคลาการทางการแพทย ตลอดจนการขายยาที่มี
การแบงขายท่ีเคยมขีอสงสยัวาจะจดัเปนการผลติ หรือ
ขายตาม PL Law หรือไมนั้นก็ไดรับการวินิจฉัยแลว
วาไมเขาดวยกฎหมายฉบบันี ้อยางไรก็ตาม หากมคีวาม
เสยีหายเกิดข้ึนกม็ใิชวาจะพนผดิ เพราะแมวาจะไมตอง
รับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ แตก็ตองรับผิดตามกฎหมาย
 



ฉบบัอืน่ เชน กฎหมายแพง กฎหมายอาญาไดเชนกัน
สรุปแลวทุกคนคงตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
ดวยความระมดัระวงัไมประมาทเลนิเลอเปนดทีีส่ดุ รวมทัง้
มกีารนำเสนอผลงานวชิาการจากโรงพยาบาลเครือขาย
และนทิรรศการของหนวยงานท่ีรวมจดัประชมุฯ

ผทูีส่นใจสามารถดรูายละเอยีดเอกสารประกอบ
การประชุมไดที่ http://elib.fda.moph.go.th/library/
planweb/index.html หรือ สามารถยืมวีดีโอไดที่
หองสมดุ อย.

ในปนีม้กีารมอบรางวัลแกศนูยเฝาระวงัความ
ปลอดภยัดานผลติภณัฑสขุภาพเครอืขายดีเดน ประจำ
ป 2552 ตามขนาดของโรงพยาบาลอีกดวย โดยแบง
รางวัลออกเปน 2 ประเภท คือ

รางวัลศนูยฯ ดีเดน ดานผลการดำเนนิงาน
ซ่ึงประเมินจากจำนวนรายงาน คุณภาพรายงาน ระยะ
เวลาทีส่งรายงาน และสดัสวนรายงาน ADR ทีร่ายแรง
ทีส่งมายังศูนยฯ สวนกลางในป พ.ศ. 2551 โรงพยาบาล
ทีไ่ดรางวัล ไดแก

ขนาด 10 เตยีง ไดแก โรงพยาบาลพทุธ-
มณฑล จงัหวัดนครปฐม

ขนาด 11-59 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
ตากฟา จงัหวัดนครสวรรค และโรงพยาบาลบานดาน
ลานหอย จงัหวัดสโุขทัย (ผลงานอยใูนชวงคะแนนทีเ่ทากนั)

ขนาด 60-199  เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
ตะก่ัวปา จงัหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลพราว จงัหวัดเชยีงใหม
โรงพยาบาลเซน็ตแมรี ่จงัหวัดนครราชสมีา
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ขนาด 200-599 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
ระยอง จังหวัดระยอง โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

ขนาด มากกวา 600 เตียง ไดแก
โรงพยาบาลชลบรุ ีจงัหวัดชลบุรี

รางวัลศนูยฯดเีดนดานการรายงานผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซ่ึงประเมินจากจำนวนรายงานเฉลี่ยท่ีมี
การสงผานระบบอินเตอรเน็ตในปพ.ศ. 2549-2551
(การรายงานผานระบบอินเตอรเน็ต เริ่มใชคร้ังแรก
อยางเปนรปูธรรม ในป พ.ศ. 2549)

ขนาด 10 เตียง ไดแก โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยพุราชนาทวี จงัหวัดสงขลา

ขนาด 11-59 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
บานโพธิ ์จงัหวัดฉะเชงิเทรา

ขนาด 60-199 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
โคกโพธ์ิ จงัหวัดปตตานี

ขนาด 200-599 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
สกลนคร จงัหวัดสกลนคร

ขนาด มากกวา 600 เตยีง ไดแก โรงพยาบาล
สรรพสทิธปิระสงค จงัหวัดอบุลราชธานี

สวนการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ
ทางวาจา และโปสเตอรนัน้ แตละประเภทไดรบัรางวัล
ตามคะแนนทีค่ณะกรรมการตดัสนิไดใหไว ดังน้ี

การนำเสนอโดยวาจา มผีไูดรางวัลที ่2 และ 3
คือ

รางวัลที ่ 2 การพฒันาระบบเฝาระวงัการเกดิ
อาการไมพงึประสงคจากการใชยาในโรงพยาบาลชุมชน
เครอืขายโรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบรุี

ภก.นพวงค ยังดำรง
โรงพยาบาลพระพทุธบาท จงัหวัดสระบรุี
รางวัลที ่2 การเฝาระวังติดตามอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยาในผูปวยเด็กติดเช้ือเอชไอวี
โรงพยาบาลพทุธชินราช พษิณโุลก

ภญ.กมลเนตร จริะประภศูกัด์ิ
โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวัดพษิณโุลก

รางวัลที่ 3 การติดตามอาการไมพงึประสงค
จากการใชยาตานเอชไอวี ณ คลินิกปรึกษาสุขภาพ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พษิณโุลก

ภญ.ระววีรรณ ย้ิมแพร
โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวัดพษิณโุลก
รางวัลที่ 3 พฤติกรรมการใชยาแผนโบราณ

ในชุมชน อำเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปตตานี
ภก.อาภยั มาลนิี
โรงพยาบาลโคกโพธิ ์จงัหวัดปตตานี

นำเสนอโดยโปสเตอร มีผไูดรางวัลที ่1 และ 2 คอื
รางวัลที ่ 1 ผลจากนวตักรรมการคนหาผปูวย

APR ทีห่ลดุลอดจากระบบ
คุณปรณิดา เนตรสงา
โรงพยาบาลหวยทับทัน จงัหวัดศรสีะเกษ
รางวัลที ่2 Dapsone induced Methemoglo-

binemia
ภญ.กมลเนตร จริะประภศูกัด์ิ
โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวัดพษิณโุลก
รางวัลที ่2 การดำเนินงานเฝาระวังการแพยา

รนุแรงเครอืขาย ADR เชยีงใหม
ภญ.กัลยาณ ี ไชยาพันธุ
โรงพยาบาลสนัปาตอง จงัหวัดเชยีงใหม
รางวัลที ่2 ปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับเม่ือ

ถายภาพดวยรังสีเอ็กซเพื่อวินิจฉัยโรคในเขตภาคกลาง
คุณวรีชัย ดิสวฒัน
กรมวทิยาศาสตรการแพทย
สำหรับเรื่องที่ไดรับรางวัล "ขาวสารดานยา

และผลติภณัฑสขุภาพ" จะทยอยนำรายละเอยีดเน้ือหา
มาเผยแพรใหศกึษาเพือ่ประยกุตใชประโยชนตอไปและ
ขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกันวา การจดัประชุมวชิาการ
ในปหนาจะจดัในสปัดาหแรกของเดือนกรกฎาคมเชนเคย
ใครมีขอเสนอแนะหวัขอเรือ่ง หรือเรือ่งอืน่ใดก็สามารถ
เสนอมายังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สขุภาพไดตลอดเวลา




