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นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล* 

สารที่ห้ามใช้
ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม

ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดสารท่ี

ห้ามใช้ และประกาศฯ ก�าหนดสารที่อนุญาตให้ใช้ 

รวมทัง้ก�ำหนดปรมิำณและเง่ือนไขกำรใช้ เป็นคร้ังแรก 

ในปี 2519 และได้ออกประกาศก�าหนดช่ือ ปรมิาณ 

และเง่ือนไขของสำรท่ีอนุญำตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ 

ย้อมผม ตัวอย่างเช่น p-phenylenediamine และ 

resorcinol โดยก�ำหนดให้เป็นเครื่องส�ำอำงท่ีต้อง

ขึ้นทะเบียน ผ่ำนกำรพิจำรณำ ชื่อ สูตร สรรพคุณ 

ควำมปลอดภยั และวิธีวเิครำะห์ นอกจำกนัน้ยังประกำศ 

ห้ำมใช้สำรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม ตัวอย่ำงเช่น 

ในปี พ.ศ. 2532 ประกาศห้ามใช้สาร 4-methyl 

–m-phenylenediamine and its salts และ           

o-phenylenediamine and its salts ท้ังนี ้หลกัการ 

ส�ำคัญที่ อย. ใช้ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้ หรือ

ห้ำมใช้สำรเป็นส่วนผสมในเครือ่งส�ำอำง คือ หลกัฐำน 

หรอืข้อมลูทำงวิชำกำรทีเ่ป็นท่ียอมรบั เช่น จำกองค์กำร 

อำหำรและยำของสหรฐัอเมรกิำ หรือสหภำพยุโรป  

โดยยึดหลกัควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคเป็นหลกั และ

ได้ประกำศเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 

จนถึงปี พ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

เครือ่งส�ำอำง พ.ศ. 2535(1) มผีลให้ยกเลกิพระราชบัญญัติ 

เครือ่งส�ำอำง พ.ศ. 2517 และประกำศฯท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งหมด

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มด�าเนินการ

ปรับกฎระเบียบด้ำนเครื่องส�ำอำงให้สอดคล้องกัน

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 และลงนำมควำมตกลงในปี 

พ.ศ. 2546 เพื่อประกำศใช้บทบัญญัติเครื่องส�ำอำง

อาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ทัง้นี ้ประเทศ 

ปัจจุบันอุตสำหกรรมเคร่ืองส�ำอำงเป็นภำค

ส่วนหนึ่งที่เร่งพัฒนาตนเอง พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

เพื่อรับกับควำมท้ำทำยจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียม

ควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียนในปี 2558 ดังนัน้ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท

หน้ำทีส่�ำคัญในกำรด�ำเนนิงำนคุ้มครองควำมปลอดภยั

ของผู้บริโภคเก่ียวกับผลติภณัฑ์สขุภำพ จงึจ�ำเป็นต้อง

ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค

เพือ่ให้สอดคล้องตำมแผนงำนของอำเซียน

อย. มมีาตรการส่งเสรมิสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบ 

กำรผลติเคร่ืองส�ำอำงท่ีได้คุณภำพมำตรฐำน มคีวำม

ปลอดภัยในกำรบริโภค ตลอดจนกำรเตรียมควำม

พร้อมเพือ่รองรบักำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากฎหมายให้

ทันสมัย เช่น ปรับปรุงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�ำอำงให้สอดคล้องกับอำเซียน กำรยกระดบัมำตรฐำน 

สถานประกอบการผลิตในประเทศให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสำกล เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่             

ผู้ใช้เครื่องส�ำอำง 

การก�ากับดูแลสารย้อมผมในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอาง

ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข
ประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยเครื่องส�ำอำงฉบับแรก 

คือ พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2517 และ

* กลุ่มควบคุมเครื่องส�ำอำง ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำง
และวตัถุอนัตรำย ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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สมาชิกอาเซียนรวมท้ังประเทศไทยได้ด�าเนินการ

ปรับปรงุกฎระเบียบของแต่ละประเทศให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติเครื่องส�ำอำงอำเซียน 

 บทบัญญัติเครื่องส�ำอำงอำเซียน มีข้อ

ก�าหนดหลายเรื่อง รวมทั้งรายการสารต่างๆ ทั้งที่

ห้ามใช้ สารที่ให้ใช้อย่างมีเง่ือนไข สีที่ใช้เป็น          

ส่วนผสม วัตถุกันเสีย รวมทั้งสารป้องกันแสงแดด 

มีท่ีมาจากการยอมรับข้อก�าหนดของสหภาพยุโรป 

โดยเมื่อสหภาพยุโรปมีข้อก�าหนดหรือประกาศเร่ือง

ใดๆเพิม่เติม ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมกีารประชุม

ร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับข้อก�าหนด และรายการ

สำรให้สอดคล้องกับสหภำพยุโรป 

การประกาศรายการสารห้ามใช้ในผลติภณัฑ์
ย้อมผมของสหภาพยุโรป(2)

 
ผลิตภัณฑ์ย้อมผมเป็นเคร่ืองส�ำอำงท่ีใช้กัน

อย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันก็มีรายงาน หรือ 

ปรำกฏเป็นข่ำวว่ำผลติภณัฑ์ย้อมผมก่อให้เกิดอำกำร

ไม่พึงประสงค์มำกมำยท้ังต่ำงประเทศ และ ใน

ประเทศไทย ตวัอย่ำงท่ีส�ำคัญ คอื ผลงำนวิจยั เรือ่ง 

Use of permanent hair dyes and bladder 

cancer risk(3) รวมทัง้ผลงานวิจยัและข้อมลูทีเ่ก่ียวกับ 

อันตรำยท่ีอำจเกิดจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม              

จะเข้ำสูก่ำรพจิำรณำของ Scientific Committee 

on Consumer Products (SCCP) ซึ่งเป็นคณะ

กรรมกำรด้ำนวิชำกำรคณะหนึ่งที่มีควำมเป็นอิสระ 

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Directorate-

General for Health and Consumer Protection 

ของ European Commission ท�าหน้าท่ีให้ข้อเสนอ

แนะด้ำนวิชำกำร ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่

อำหำร เช่น เครื่องส�ำอำง คณะกรรมกำร SCCP 

มีก�ำหนดกำรพิจำรณำทบทวนและประเมินควำม

ปลอดภัยของรายการสารที่ใช้เป็นสีย้อมผมทุกปี 

หำกสำรใดมข้ีอมลูสนบัสนนุควำมปลอดภยัเพยีงพอ

ว่าไม่ก่อให้เกิด genotoxicity และ carcinogenicity 

ก็จะได้รับกำรยอมรับให้ใช้ในเครื่องส�ำอำงได้ หำก

ไม่ได้ รับเอกสำรหลกัฐำนยืนยันควำมปลอดภยัตำม

เง่ือนไขทีก่�ำหนด ก็จะถือว่ำสำรนัน้มคีวำมเสีย่งท่ีจะ

เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค และจะถูกประกำศว่ำเป็น

สารทีห้่ามใช้ต่อไป (มข้ีอสงัเกตว่า กรณทีีผู่ป้ระกอบการ 

ไม่ส่งข้อมูลของสารใดสารหน่ึง อาจเนื่องจากสาร

นั้นมีข้อมูลว่าไม่ปลอดภัย หรือ ไม่มีการใช้สารนั้น

แล้ว จึงไม่ส่งข้อมูล) 

จำกกำรพจิำรณำทบทวนควำมปลอดภยัของ

สีย้อมผมที่กล่าวมาแล้ว สหภาพยุโรปได้ออก

ประกำศห้ำมใช้สีย้อมผมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 

2550) ถึง ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และพบว่ำ

เป็นสารท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่ได้ประกาศ

จ�านวน 126 รายการ 

อาเซียนกับการประกาศใชส้ีย้อมผมเพิ่มเติม
คณะท�ำงำนวิชำกำรเคร่ืองส�ำอำงอำเซียน 

(ASEAN Cosmetic Scientific Body: ACSB) 

ได้พิจารณาข้อมูลการห้ามใช้สีย้อมผมของสหภาพ

ยุโรป ตามล�าดบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ 2555 

และได้น�ำเสนอคณะกรรมกำรเคร่ืองส�ำอำงอำเซียน 

(ASEAN Cosmetic Committee: ACC) และมี

มติยอมรบัรายการสารทีห้่ามใช้จ�านวน 126 รายการ 

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยก็จะ

ต้องปรบัปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมตดัิงกล่ำว 

ประเทศไทยกับการประกาศใช้สย้ีอมผมเพิม่เติม
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

โดยกลุ่มควบคุมเครื่องส�ำอำง ส�ำนักควบคุมเครื่อง
ส�าอางและวัตถุอันตราย ได้น�าเสนอข้อมูลการห้าม
ใช้สีย ้อมผมของสหภำพยุโรปดังกล่ำวต่อคณะ
อนุกรรมกำรมำตรฐำนเครื่องส�ำอำง ในกำรประชุม
ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วันที ่14 กุมภำพนัธ์ 2556 และ
มีมติเห็นชอบด้วยกับการประกาศสีย้อมผมจ�านวน 
126 รายการเป็นสารห้ามใช้ และให้ด�าเนนิการรับฟัง 

ข้อคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆตำมข้ันตอน กำรรบัฟัง
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ควำมเห็นจะสิ้นสุดในวันที่ 28 พฤษภำคม 2556 และจะน�ำผลสรุปเสนอคณะกรรมกำรเคร่ืองส�ำอำง               

ต่อไป ซึ่งมีรำยละเอียดของลักษณะสีย้อมผมจ�ำนวน 126 รำยกำร ที่จะออกประกำศดังนี้ 

1. สีย้อมผมที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในเครื่องส�ำอำงทุกประเภท ตัวอย่ำงเช่น

ล�ำดับ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

1258
1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene (CAS No. 1124-09-0) and its salts, when 

used as a substance in hair dye products

1382
N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) (CAS No. 160219-

76-1) and its salts

2. สีย้อมผมจ�ำนวน 38 รำยกำร จำก 126 รำยกำร ไม่อนุญำตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม แต่ยัง

อนุญำตให้ใช้เป็นสีผสมในเครื่องส�ำอำงได้ ดังนั้น ในร่ำงประกำศฯ ที่ห้ำมใช้ จะมีข้อควำม “ยกเว้นวัตถุ

ที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ออกตำมควำมในมำตรำ 5(5) เก่ียวกับกำรก�ำหนดช่ือและ

ปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเคร่ืองส�ำอำง” หมำยควำมว่ำยกเว้นให้ใช้เป็นสีผสมใน

เครื่องส�ำอำงได้ ตัวอย่ำงเช่น

ล�ำดับ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

1343

4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine 

(CAS No. 3248-93-9) and its hydrochloride salt (Basic Violet 14 ; CI 42510)

(CAS No. 632-99-5) when used as a substance in hair dye products ยกเว้น

วัตถุที่ระบุไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ีออกตำมควำมในมำตรำ 5(5) เก่ียวกับ

กำรก�ำหนดชื่อและปริมำณของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง

 จำกข้อมูลกำรรับแจ้งรำยละเอียดเคร่ือง

ส�ำอำงในประเทศไทยพบว่ำมเีครือ่งส�ำอำงทีร่บัจดแจ้ง 

แล้วมส่ีวนผสมของสทีีจ่ะห้ามใช้จ�านวน 42 รายการ 

ดังนั้น การจะออกประกาศก�าหนดรายการสารท่ี                 

ห้ามใช้จงึมช่ีวงผ่อนผัน โดยในร่างประกาศฯ ก�าหนด 

ให้กฎหมำยมผีลใช้บังคับเมือ่พ้นก�ำหนดหนึง่ร้อยแปดสบิ 

วันนบัแต่วันประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เพือ่ให้เป็น

ไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 29 วรรคสอง แห่งพระ

รำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535 ที่ก�ำหนดไว้

ดังนี้ “วัตถุใดที่มีกำรก�ำหนดเป็นวัตถุที่อำจใช้เป็น

ส่วนผสมในกำรผลติเคร่ืองส�ำอำงได้ตำมมำตรำ 5(5) 

ถ้าต่อมาได้มีการประกาศวัตถุนั้นเป็นวัตถุท่ีห้ามใช้

เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำงตำมมำตรำ 

5(4) ประกำศดังกล่ำวจะใช้บังคับได้เมื่อพ้นก�ำหนด

หนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วันทีป่ระกาศ เว้นแต่กรณี

ทีจ่ะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อผูใ้ช้ จะมกีารก�าหนดใช้

บังคับทันที หรือมีก�ำหนดจะใช้บังคับน้อยกว่ำระยะ

เวลำดังกล่ำวก็ได้”

บทสรุป
 การก�าหนดรายการสย้ีอมผมเป็นสารทีห้่าม

ใช้ในผลติภณัฑ์ย้อมผม จ�ำนวน 126 รำยกำร กฎหมำย 

จะก�ำหนดรำยละเอียดไว้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้คือ

 1.สย้ีอมผมทีไ่ม่อนญุำตให้ใช้ในเครือ่งส�ำอำง 

ทุกประเภท และ
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เป็นต้น และไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองหรือท�ำให้

เกิดการแพ้กับผิวหนังด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในการ

พจิำรณำเลอืกซ้ือเลอืกใช้เครือ่งส�ำอำงต้องสงัเกตว่ำ

เคร่ืองส�ำอำงให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรเลอืก

ซ้ือเลอืกใช้อย่ำงถูกต้องหรอืไม่ อนัได้แก่ ฉลำกทีแ่สดง

ข้อมูลอันจ�ำเป็นที่บังคับตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทย

และอ่านเข้าใจปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องด้วย

บรรณานุกรม

1. พระรำชบัญญัติเครื่องส�ำอำง พ.ศ. 2535 [ออนไลน์]. 

31 มีนำคม 2535 [ สืบค้นเมื่อ 23 เมษำยน 2556] ; 

สบืค้นจำก http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/fron-

tend/theme_4/view_information.php?Submit 

=Clear&ID_Inf_Nw_Manager=0000000214.

2.  Consolidated version of Cosmetics Directive 

76/768/EEC [cited 01.03.2010] Available from 

URL: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/

cosmetics/documents/directive/index_en.htm.

3.  Opinion of the Scientific Committees on Cos-

metic Products and Non-food Products              

Intended for Consumers, Adopted by Commis-

sion Decision 2004/210/EC [cited 03.03.2004] 

Available from URL: http://ec.europa.eu/health/

scientific_committees/consumer_safety/opinions/ 

sccp_opinions_en.htm.

 2. สีย้อมผมจ�านวน 38 รายการจาก 126 

รำยกำร ที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม แต่

ยังอนุญำตให้ใช้เป็นสีผสมในเครื่องส�ำอำงได้  โดย

จะมข้ีอควำมต่อท้ำยช่ือสำรว่ำ “ยกเว้นวตัถุท่ีระบุไว้              

ในประกำศกระทรวงสำธำรณสขุท่ีออกตำมควำมใน

มาตรา 5(5) เก่ียวกับการก�าหนดช่ือและปริมาณ 

ของวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่อง

ส�ำอำง” และตำมท่ีกล่ำวมำก็มีช่วงเวลำผ่อนผัน

ก�าหนดไว้ให้ด้วย 

 ดงันัน้ ประเทศไทยก�าลงัด�าเนนิการปรับปรงุ

รำยกำรสำรทีห้่ำมใช้ให้สอดคล้องกับประเทศสมำชิก

อำเซียนและสำกล ซ่ึงจะท�ำให้ผู้บริโภคได้รับกำร

คุ้มครองควำมปลอดภยัจำกอนัตรำยของสำรดังกล่ำว

และผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองส�ำอำงสำมำรถวำงแผน

กำรผลิต/น�ำเข้ำเครื่องส�ำอำงได้อย่ำงรอบคอบและ

รดักุม ส่งผลให้ผู้บรโิภคได้รบัประโยชน์มำกท่ีสดุด้วย 

ทั้งนี้ ขอย�้ำเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในกำรเลือก

ซ้ือเลอืกใช้เครือ่งส�ำอำง แม้ว่ำสำรห้ำมใช้ได้รบักำร 

ประเมนิและวิเครำะห์ข้อมลูว่ำเป็นอนัตรำยไม่ให้น�ำ

มำใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำงแล้วก็ตำม แต่

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงจะต้องมีควำมปลอดภัยต่อ

สุขภำพมนุษย์ภำยใต้สภำวะกำรใช้ตำมปกติต่อผู้ใช้

โดยตรงหรือผูเ้ก่ียวข้อง เช่น ช่างท�าผม ช่างเสริมสวย 
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 ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี, สุมลฑา สนธิเมือง, มัญชลี บุญประเศรษฐผล* 

* โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพฒัน์ จงัหวัดพงังำ

ในปัจจุบันการดูแลประชาชนเก่ียวกับงาน
เฝ้ำระวังและติดตำมอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (adverse product reaction: 
ADR) ของโรงพยำบำลเกำะยำวชัยพฒัน์จะด�ำเนนิกำร 
โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ไม่
ครอบคลมุเท่ำท่ีควร เนือ่งจำกปัจจยัลกัษณะสภำพทำง 
ภมูศิำสตร์ของอ�ำเภอเกำะยำว จงัหวัดพงังำมภีมูปิระเทศ 
เป็นเกาะใหญ่ๆ 2 เกาะ สภาพพืน้ทีภ่ายในเกาะเป็น
ภเูขา และทางลาดชัน ประชาชนใช้เรือเดนิทางระหว่าง 
เกำะและรถจกัรยำนยนต์เดินทำงภำยในเกำะ ดงันัน้
ประชำชนบำงส่วนจะไม่ได้มำรบักำรรกัษำท่ีโรงพยำบำล 
หรือสถานีอนามัย อาจจะไปรับบริการตามร้านยา 
คลินิก หรือสถำนบริกำรอื่นๆ เมื่อเกิดอำกำรไม่พงึ
ประสงค์ข้ึนประชำชนบำงส่วนจะไม่รู้ว่ำอำกำรดังกล่ำว 
เกิดจากการใช้ยา ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ทาง
โรงพยำบำลได้จัดท�ำโครงกำร กำรพัฒนำงำนเฝ้ำ
ระวังและติดตำมอำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ
(adverse product reaction: ADR) ในเชิงรุกสูชุ่มชน 
เครือข่ำยอ�ำเภอเกำะยำว จงัหวดัพงังำ เพือ่พฒันำกำร 
ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการเฝ้าระวัง และ
ติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาล              
ส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล (รพ.สต.) ในเครอืข่ำย (รพ.สต. 
เกำะยำวใหญ่และรพ.สต.โล๊ะโป๊ะ) และสถำนพยำบำล
เอกชน ได้แก่ คลนิกิ ร้ำนยำ คลนิกิผดงุครรภ์และกำร

การพัฒนางานเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาในเชิงรุกสู่ชุมชน

เครือข่ายอ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

บทน�า

พยำบำล รวมทั้งขยำยงำนเฝำ้ระวังอุบัติกำรณ์กำร
แพ้ยำ (adverse event: AE) ด้ำน medication error 
แก่รพ.สต.พรุใน โดยให้มีตัวชี้วัดและการเก็บข้อมูล
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

วิธีด�าเนินการ
ภาพรวมกิจกรรมประกอบด้วย การอบรม

ตัวแทนประชาชน และการอบรมเจ้าหน้าที่อนามัย 
และ รพ.สต. การติดป้ายไวนิลผ่ืนแพ้ยาและข้อแนะน�า 
เมือ่เกิดการแพ้ยา การส่งต่อข้อมลูจาก รพ.สต.ผ่าน
ระบบออนไลน์และกำรซักประวัตแิพ้ยำผ่ำนโปรแกรม 
skype การป้องกันการแพ้ยาซ�้า ในรพ.สต.พรุใน 
และเร่ิม medication error ในส่วนของ dispensing 
error กำรแทรกกิจกรรม ADR ในงำนสัปดำห์
เภสัชกรรม รวมทั้งการท�าวารสารเผยแพร่ข้อมูล 
เก่ียวกับงาน ADR ต่อหน่วยงานทัง้ในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน (วารสารเขียวมะกอก (เกาะยาว)              
บอกข่าว) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เขียนโครงกำร และ เสนอโครงกำร 
 2. ประสานงานไปยังรพ.สต.เกาะยาวใหญ่ 

รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ และ สถำนพยำบำลเอกชนในเครอืข่ำย 
เกาะยาว โดยแนะน�าการส่งต่อข้อมูล ADR และ
เรยีนรูร่้วมกันเพือ่สร้างแนวทางการส่งต่อข้อมลูจาก 
รพ.สต.เกำะยำวใหญ่ และ รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ โดยมี                
เจ้าพนกังานเภสชักรรม จากรพ.สต.พรใุน เป็นพีเ่ลีย้ง 
และรพ.สต.พรใุนยังเป็นแบบอย่างในการส่งต่อข้อมลู 
ADR มำยังโรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์อีกด้วย
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3. จดัท�าแนวทางส่งต่อจากรพ.สต.เกาะยาวใหญ่ 
และรพ.สต.โล๊ะโป๊ะ โดยใช้รปูแบบเดยีวกับ รพ.สต.
พรุใน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณทีี ่1 มอีาการแพ้ยา ในขณะท่ีมารบับรกิาร 
  1.1 มีอาการแพ้ยาแบบรุนแรง ได้แก่ 

anaphylactic shock, toxic epidermal necrolysis 
(TEN), Stevens Johnson syndrome 

  1.2 มีอาการแพ้ยาแบบไม่รุนแรง 
กรณทีี ่2 ไม่มอีาการแพ้ยาในขณะทีม่ารบับริการ 
  2.1 เคยมีประวัติแพ้ยำ แต่ยังไม่ได้รับกำร

ซักประวัติแพ้ยา และออกบัตรแพ้ยา โดยสถาน

พยาบาลอื่น

  2.2 เคยมปีระวัติแพ้ยำ ได้รับกำรซักประวัติ 

แพ้ยา และออกบัตรแพ้ยา โดยสถานพยาบาลอื่น

4. แจกสื่อและเอกสารส�าหรับสถานพยาบาล

เอกชน คลินิก ต่ำงๆ (สติ๊กเกอร์บอร์ด, สมุดภำพ 

ADR)

5. ข้อมูล ADR จำกรพ.สต.เกำะยำวใหญ่ / 

รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ และ รพ.สต.พรุใน

6. เผยแพร่ข้อมูลผ่านวารสาร

7. สรุปโครงกำร 

โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังรายละเอียดในแผนผัง ดังนี้

หมายเหต ุ * Java Health Center Information System (JHCIS) คือ โปรแกรมระบบฐำนข้อมลูสถำนอีนำมยั
 ** ฝ่ำยเภสชักรรม รพ.เกำะยำวชัยพฒัน์ รวบรวมและส่งกลบัข้อมลูแพ้ยำทีป่ระเมนิเสร็จสิน้ทกุรำย  

 ทำง email ไปยังรพ.สต.เกำะยำวใหญ่ /รพ.สต. โล๊ะโป๊ะ เพือ่เป็นฐำนข้อมลูต่อไป

ผลการด�าเนินการ

จากผลการด�าเนินการพบว่า ประชาชนและ
เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลเครือข่ำยรับทรำบเก่ียวกับ
การท�างาน ADR มกีารส่งข้อมลูจากสถานพยาบาล

ในเครือข่ำยมำกข้ึนโดยเฉพำะ รพ.สต.พรุใน แต่กำร
ส่งต่อจากรพ.สต.เกาะยาวใหญ่ยังมน้ีอย และยังไม่มี
การท�างานในเชิงรุกสู่สถานพยาบาลเอกชน เช่น 
คลินิก ร้ำนยำ และ คลินิกผดุงครรภ์และกำร
พยาบาล



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่2 39

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จ�านวนผู้ป่วยแพ้ยาจาก รพ.สต. ทั้ง 3 แห่งใน
อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ 
2553 เทียบกับปีงบประมาณ 2554 มีจ�านวนเพิ่ม

ขึ้นทุกแห่งดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที ่1 แสดงจ�านวนรายงาน ADR ของ รพ.สต. 
ในอ�าเภอเกาะยาว ปี 2553 เทียบกับปี 2554 

 ยาที่พบรายงานการแพ้ยาจากรายงาน ADR 

ของรพ.สต. ในอ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา              

จากมากไปน้อย ดงัรายละเอยีดในแผนภาพท่ี 2 โดย

อำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีพบมำกท่ีสุดคือ มีผ่ืนแบบ 

maculo-papular rash รองลงมำคือ urticarial, 

angioedema ตามล�าดับ และยังพบอาการอื่นๆอีก

เช่น ใจสั่น แน่นหน้ำอก คลื่นไส้ อำเจียนดังรำย

ละเอียดในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 2 แสดงชนิดยาและจ�านวนที่พบรายงาน

การแพ้ ของ รพ.สต. ในอ�าเภอเกาะยาว ปี 2554

แผนภาพที่ 3 แสดงเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบมำก 

ของ รพ.สต. ในอ�าเภอเกาะยาว ปี 2554

สรุปผลที่ได้จากการด�าเนินการ
มกีารพฒันาการส่งต่อข้อมลูเก่ียวกับการรายงาน 

กำรเฝ้ำระวัง และติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำก
การใช้ยาระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.สต.ใน           
เครือข่ำย (รพ.สต.เกำะยำวใหญ่และโล๊ะโป๊ะ) และ 
มกีารขยายงานเฝ้าระวัง ADR แก่รพ.สต.พรุใน โดย
มีตัวช้ีวัดและการเก็บข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
สามารถเก็บข้อมลูได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน 
ได้ข้อมูล ADR เพิ่มขึ้น

ข้อมลูท่ีได้สามารถน�ามาใช้ในการป้องกันการเกิด 
แพ้ยำซ�้ำ และเป็นฐำนข้อมูล ADR ของอ�ำเภอ
เกาะยาวต่อไป และสร้างเป็นแนวทางการปฏบัิติเมือ่
เกิดการแพ้ยาข้ึนในพื้นท่ีรพ.สต. ซ่ึงห่างไกลจาก              
โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ เจ้ำหน้ำที่รพ.สต.
สามารถเข้าช่วยเหลอืได้อย่างทนัท ีและเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย

โดยตรง
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ทศพล เลิศวัฒนชัย และ วินิตา รอดเหตุภัย *

Adverse drug interaction: 

 โรคไมเกรน มกัมอีำกำรปวดแบบตุ้บ ๆ  เป็น
ระยะ ส่วนใหญ่จะมอีำกำรปวดศีรษะข้ำงเดียว และ
มอีำกำรคลืน่ไส้ อำเจยีน ไม่อยำกอำหำร มคีวำมไว 
ต่อเสยีงและแสงร่วมด้วย แนวทำงกำรรักษำอำกำร
ปวดศรีษะไมเกรนแบบเฉยีบพลนั ได้แก่ ยำแก้ปวด  
กลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) กลุม่ ergots, triptans หรือยำสตูรผสม(1)

 ยำกลุ่ม ergot คือ ยำท่ีประกอบด้วยสำร
กลุ่ม ergot alkaloid โดยเป็นอนุพันธ์ของกรด                
ไลเซอร์จิก และกรดไอโซไลเซอร์จิก สำรกลุ่มนี้มี
ฤทธิต่์อรีเซปเตอร์ทัง้ชนดิα-adrenergic receptor, 
dopamine receptor, serotonergic receptor 
ท�ำให้ยำกลุ่ม ergot มีฤทธิ์ท�ำให้หลอดเลือดส่วน
ปลายหดตัวได้นาน และกระตุน้การบีบตวัของมดลกู 
ลดกำรเสียเลือดระหว่ำงกำรคลอด จึงมีกำรน�ำสำร
กลุ่มนี้มำใช้รักษำผู้ป่วยในข้อบ่งชี้ต่ำงๆ ได้แก่(2) 
 1. รักษำอำกำรปวดศีรษะไมเกรน ตัวยำ
ส�ำคัญ คือ ergotamine รูปแบบของยำมักจะเป็น
ยาสูตรผสม โดยผสมรวมกับ caffeine ปัจจุบันมี
จ�ำหน่ำยหลำยช่ือกำรค้ำ ได้แก่ Avamigran, 
Cafergot, Degran, Ergosia, Migana, 
Polygot และ Tofago

 2. ช่วยในการบีบตัวของมดลูก ป้องกันการ
ตกเลือดหลังคลอด ตัวยำส�ำคัญ คือ methylergo-
metrine หรอืชือ่กำรค้ำ Expogin ซ่ึงมใีนรปูแบบ

ของยำฉีด

บทน�า

*  คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล 
  มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช

 3. เพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง และใช้ในโรค

สมองเสื่อม ตัวยำส�ำคัญ คือ ergoloid mesylates 

ยาทีม่จี�าหน่ายได้แก่ Hydergine และ Hydergine 

FAS

รายงานผู้ป่วย

 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อำยุ 41 ปี น�้ำหนัก 55 

กิโลกรัม ส่วนสูง 165 เซนติเมตร ท�างานในสถาน

พยำบำลแห่งหนึง่ ถูกส่งตัวมำรักษำต่อทีโ่รงพยำบำล

เมือ่ปลายเดือนมถุินายน 2555

 อาการส�าคัญ

 ผู้ป่วยมำด้วยอำกำรเท้ำทั้ง 2 ข้ำง ด�ำคล�้ำ

ร่วมกับอาการปวดและชาบริเวณปลายเท้า 2 วัน

ก่อนมาโรงพยาบาล

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 10 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยถูกเข็ม

ฉีดยำต�ำบริเวณนิ้วมือ หลังจำกนั้นอีก 2 วัน ผู้ป่วย

พบแพทย์และได้เริ่มรับประทำนยำต้ำนไวรัส สูตร

ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (post exposure 

prophylaxis, PEP) ประกอบด้วย lopinavir/       

ritonavir (200 mg/50 mg) 2 เม็ด, zidovudine 

(100 mg) 2 เม็ด และ lamivudine (150 mg) 

1 เมด็ ทกุ 12 ช่ัวโมง โดยรับประทานเวลา 10.00 น. 

และเวลา 22.00 น. หลังรับประทานยาต้านไวรัส 

ไป 2 วัน ผูป่้วยมอีำกำรคลืน่ไส้ อำเจยีน เวียนศีรษะ 

ซ่ึงเป็นอำกำรข้ำงเคยีงจำกยำต้ำนไวรสั แพทย์จงึให้

ergotism
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รับประทานยา dimenhydrinate (50 mg) และ 

metoclopramide (10 mg) อย่างละ 1 เม็ด เช้า

และเย็น 

 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ

ปวดศีรษะไมเกรน จงึรับประทำนยำ Cafergot ที่

มีอยู่ที่บ้าน 1 เม็ด ในเวลาประมาณ 16.00 น.  

หลังจำกน้ันตอนกลำงคืน ผู้ป่วยมีอำกำรเหน็บชำ 

เป็นตะคริวที่ขำ 2 ข้ำง วันถัดมำผู้ป่วยมีอำกำร

ตะครวิ และเหนบ็ชำท่ีขำมำกข้ึน บริเวณข้อเท้ำเริม่

เปลีย่นเป็นสคีล�ำ้ ผูป่้วยจงึไปรับกำรรกัษำทีโ่รงพยำบำล 

ประจ�ำจังหวัด ต่อมำจึงถูกส่งตัวมำรักษำต่อที่คณะ

แพทยศำสตร์ในกรุงเทพ

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ผูป่้วยมโีรคประจ�ำตวัเป็นไมเกรน ให้ประวัติ

ว่ารับประทานยา Cafergot เวลามีอาการปวด

ศรีษะมำเป็นเวลำหลำยปี โดยรบัประทำนประมำณ

เดือนละ 1-2 ครั้ง

 ประวัติการแพ้ยา

 ปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติครอบครัวและสังคม

 ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่

 การตรวจร่างกายบริเวณระยางค์ส่วนล่าง 

 (lower extremities) 

 ชีพจรบริเวณ dorsalis pedis: negative, 

pale, paresthesia: positive, cyanosis, pain 

(homan test: positive)

 การวินิจฉัย

 Drug induce arterial occlusion at both 

popliteal 

 การรักษาในครั้งนี้

 ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำด้วย sodium nitro-

prusside, heparin, isosorbide mononitrate 

และ beraprost ภายหลงัเปลีย่นจาก heparin เป็น 

enoxaparin แต่ในผูป่้วยรำยนีส้ดุท้ำยแพทย์จ�ำเป็น

ต้องตัดขาส่วนล่างของผู้ป่วย

การประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 
 ยา Cafergot ประกอบด้วย ergotamine 

tartrate 1 mg และ caffeine 100 mg โดย  

caffeine มีผลท�าให้ ergotamine ถูกดูดซึมได้เร็ว

และเพิ่มขึ้น ออกฤทธิ์สูงสุดในเวลำ 2 ชั่วโมง ส่วน

ใหญ่ถูกขับออกทางน�้าดี

 ขนาดการรบัประทานยา: 

 รับประทำน 1 เม็ด เวลำมีอำกำรปวดศีรษะ

ไมเกรน หากอกี 30 นาท ีอาการไม่ดข้ึีนรับประทาน

ซ�้าได้อีก 1 เม็ด

 ขนาดยาสงูสดุ: 

 ผูใ้หญ่ = 6 mg/day และ 10 mg/wks

 เด็ก = 3 mg/day และ 5 mg/wks

 การได้รับยาที่มีปฏิกิริยากับยากลุ่ม ergot  

จะส่งผลให้ระดับของสาร ergot ในร่างกายเพิม่มากข้ึน 

เสี่ยงต่อกำรเกิดพิษ โดยจะท�ำให้หลอดเลือดส่วน

ปลายหดตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการตายของ

เนือ้เย่ือส่วนปลาย และอาจมผีลท�าให้ผู้ป่วยเสยีชีวิตได้ 

เรียกภำวะนี้ว่ำ “ergotism” โดยจะมีอำกำรแสดง 

เช่น มือเท้ำเย็น ชำปลำยมือปลำยเท้ำ ปวดศีรษะ 

วิงเวียน และชัก เป็นต้น ในกรณีศึกษำนี้ผู้ป่วยได้

รับยำ ritonavir ซ่ึงเป็นยำที่มีผลยับย้ังเอนไซม์ 

(enzyme inhibitor) cytochrome P450 3A4 

(CYP3A4) ที่รุนแรง โดยกลไกการยับย้ังเกิดจาก

กำรยำที่เป็น enzyme inhibitor ไปจับกับเอนไซม์ 

CYP3A4 ท�ำให้เอนไซม์ท�ำงำนไม่ได้ ส่งผลให้               

ergotamine ไม่ถูก metabolited และสะสมจนถึง

ระดบัยำทีเ่ป็นพษิได้(3) เมือ่พจิารณาประวติัของผูป่้วย 

ก่อนท่ีจะเร่ิมรับประทานยาต้านไวรสั 15 วัน ผูป่้วย

รับประทานยา Cafergot ไป 1 เม็ด ซึ่งขนาดยา

ที่ผู้ป่วยรับประทานเป็นขนาดปกติ จึงสงสัยอาการ

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนนั้นเป็นผลจำกปฏิกิริยำ

ระหว่างยา (drug interaction) และจากการท่ีผู้
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ป่วยได้รับยา metoclopramide ร่วมด้วย ท�าให้การ
ดูดซึมของ ergotamine เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จากการ
สืบค้นกรณีศึกษำ 5 รำยงำนที่เกิด ergotism จำก
การใช้ยาที่มี ergotamine ร่วมกับการใช้ยา                
ritonavir ผู้ป่วยทั้ง 5 คน อำยุเฉลี่ยประมำณ 31 
ปี มีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)  
รบัประทานยาต้านไวรสัสตูรทีม่ ีritonavir ร่วมด้วย 
ม ี3 รายงานท่ีรบัประทานยา ergotamine (1 mg) 
1 เม็ด และเริ่มมีอาการของ ergotism ภายใน 24 
ชั่วโมงหลังจากรับประทาน(4-6) อีก 1 รายงาน เกิด
อาการหลังจากรับประทานยาที่มี ergotamine          
(1 mg) และ ritonavir ร่วมกันเป็นเวลา 13 วนั(7) 

และกรณีศึกษำสุดท้ำยผู้ป่วยเกิดอำกำรหลังจำก          
รับประทำนยำที่มี ergotamine (0.75 mg) 1 เม็ด 
ร่วมกับ ritonavir ไปแล้วนาน 1 เดอืน(8) จากข้อมลู
ทั้ง 5 กรณีศึกษำยังไม่สำมำรถอธิบำยถึงระยะเวลำ
ในกำรเกิดท่ีชัดเจนได้ ดงันัน้สิง่ส�ำคัญ คอื กำรหลกีเลีย่ง 
ไม่ใช้ยา 2 ชนิดนี้ร่วมกัน แต่หากเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ขึ้นแล้ว ควรที่จะเริ่มต้นกำรรักษำเร็วที่สุด 
เบื้องต้นกำรรักษำภำวะ ergotism คือ กำรให้ IV 
peripheral vasodilator เช่น nitroprusside ร่วม

กับ anticoagulant เช่น heparin หรือ low                  

molecular weight heparin พร้อมกันนี้ได้ส่ง

รำยงำนกรณศึีกษำนีใ้ห้ศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพแล้ว

 

ข้อเสนอแนะ

 จำกกรณีศึกษำ ergotism ที่มีสำเหตุจำก

ปฏิกิริยาระหว่างยา จัดเป็นการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์ทีส่ำมำรถป้องกันได้ ดังนัน้บุคลำกรทำงกำร

แพทย์จึงควรตระหนักและเฝ้ำระวังในเรื่องอำกำร

ไม่พึงประสงค์จำกปฏิกิริยำระหว่ำงยำ โดยเฉพำะ

กำรซักประวัติกำรใช้ยำเดิมที่ผู้ป่วยเคยรับประทำน

อยู่ หรือยาที่ผู้ป่วยรับประทานประจ�า และเภสัชกร

ผู้ส่งมอบยำต้องคัดกรอง และให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วย 

ทกุรายทีไ่ด้รบัยาทีเ่สีย่งต่อการเกดิปฏิกริยิาระหว่าง

ยำกับยำกลุ่ม ergotamine เพื่อให้เกิดประโยชน์

และควำมปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้รำยกำรยำที่ห้ำม

ใช้ร่วมกับยากลุ่ม ergotได้แก่ (9)

ล�ำดับ ชื่อยา Effect/Mechanism

1 azole antifungal agents

เป็น CYP3A4 inhibitor เพิ่มควำมเสี่ยงในกำร

เกิดพิษของ ergot โดย จะไปยับยั้งกำรก�ำจัด

สารประเภท ergot ที่ตับ ท�าให้เกิดอันตรายต่อ   

หลอดเลือดส่วนปลายหดตัวอย่างรุนแรง

- clotrimazole - itraconazole - ketoconazole
- voriconazole - posaconazole

2 macrolide & related antibiotics
- azithromycin - clarithromycin - erythromycin
- roxithromycin - telithromycin

3 NNRT inhibitors
- delavirdine - efavirenz

4 proteas inhibitors
- atazanavir - darunavir - indinavir
- lopinavir/Ritonavir - nelfinavir - ritonavir
- saquinavir - tipranavir

5 selective 5-HT
1
 receptor agonists

เสริมฤทธิ์กันในกำรท�ำให้หลอดเลือดหดตัว- eletriptan - frovatriptan - naratriptan
- rizatriptan - sumatriptan - zolmitriptan
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเต้นของหัวใจในเด็กปกติ (2)

อายุ
อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้ง/นาที)

ในขณะหลับ ในขณะตื่น

เด็กแรกเกิด-2 ปี

3-10 ปี

11-15 ปี

60-120

50-110       

40-100

90-100

65-135

60-120

Erythromycin induced 
supraventricular tachycardia

กมลเนตร จิระประภูศักดิ์*

* โรงพยำบำลพุทธชินรำช จังหวัดพิษณุโลก

  SVT หมำยถึง ภำวะหัวใจเต้นเร็วผดิจงัหวะ

ทีม่จีดุก�าเนดิบริเวณ sino atrial node (SA node), 

atrium หรือ atrioventricular junction เหนือต่อ 

bundle of His เป็นควำมผดิปกติในจงัหวะกำรเต้น

ของหัวใจ ที่ส�ำคัญและพบได้บ่อยในเด็ก(1) สาเหตุ

ของกำรเกิด SVT นั้น ส่วนใหญ่มักไม่ทรำบสำเหตุ 

บางรายอาจพบร่วมกับการติดเช้ือในร่างกาย ไข้ 

ภาวะ hyperthyroidism และได้รบัยาบางชนดิ เช่น 

epinephrine, caffeine, ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม เช่น 

macrolides, fluoroquinolones, antifungals, 

antivirals, antimalarials แต่การเกิดอาการนั้นขึ้น

กับการมปัีจจยัเสีย่งร่วมด้วย เช่น เพศหญิง อายุมาก 

มปีระวัตโิรคหัวใจ มคีวำมผดิปกตขิองอเิลค็โตรไลท์

ในร่างกาย เช่น โปแตสเซียม หรอื แมกนเีซียมต�า่ 

เป็นต้น(2-5)

รายงานผู้ป่วย
 เด็กชายไทยอายุ 4 ปี น�้าหนัก 13 กก.                   
สูง 100 ซม. เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลเมื่อต้น
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2554

 อาการส�าคัญ
 ผู้ป่วยถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเอกชน 
แห่งหนึ่ง เนื่องจากพบว่ามีอัตราการเต้นหัวใจ 200 
ครั้ง/นำที ผลตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจพบ supraven-
tricular tachycardia

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุปัน
 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการไข้ 
ไอ เจ็บคอ จึงถูกพำไปรักษำที่คลินิกแห่งหนึ่งได้    

 วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนผูป่้วยนี ้เพือ่ให้

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้ตระหนักและเฝ้ำระวังถึง

อันตรำยของกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์แบบ                

supraventricular tachycardia (SVT: หัวใจเต้น

เร็วผิดจังหวะ) ที่เกิดจากการใช้ยา erythromycin 

ซ่ึงมอีบัุตกิำรณ์ต�ำ่ แต่มคีวำมรนุแรงจนถึงเสยีชีวิตได้ 

และเพื่อให้ทรำบลักษณะทำงคลินิกของกำรเกิด

อำกำรไม่พึงประสงค์

บทน�า
  Tachycardia คืออัตรำกำรเต้นของหัวใจที่

เรว็กว่าปกต ิเมือ่เทียบในแต่ละอายุ (แสดงดงัตาราง

ที ่1) โดยมอีาการและอาการแสดงได้หลายรปูแบบ 

ได้แก่ ใจสัน่ หัวใจเต้นเรว็ มนึศีรษะ เป็นลมหมดสติ 

มอีาการกระวนกระวาย กระสบักระส่ายมาก ถ้าอาการ

มากอาจพบการหายใจล�าบาก หอบเหนื่อย หายใจ

ล้มเหลว ช็อค ควำมดนัเลอืดต�ำ่ หมดสต ิจนกระทัง่

เสียชีวิตได้ สามารถแบ่งชนิดของ tachycardia 

อย่ำงง่ำยเป็น supraventricular tachycardia (SVT) 

และ ventricular tachycardia(1) แต่ในที่นี้จะขอ

กล่ำวถึงเฉพำะ supraventricular tachycardia



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่2 45

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

รับยา ibuprofen syrup, chlorpheniramine 

(CPM) maleate syrup, erythromycin syrup 

และผู้ป่วยได้กินยาทั้งหมดไป 1 วัน

 6 ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผูป่้วยมอีาการ

ใจไม่ดี ใจสั่น เหงื่อออก กระสับกระส่าย 

 4 ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผูป่้วยถูกพาไป

สถานีอนามัย พบว่า หัวใจเต้นเร็วมาก ไม่มีไข้ ได้

รับยำฉีด lincomycin 1 เข็ม หลังกลับไปบ้ำนยังมี

อาการใจสัน่ เหง่ือออก กระสบักระส่าย ไม่มอีาการ

แน่นหน้ำอก ไม่มีหอบเหนื่อย จึงถูกพำไปรักษำท่ี 

โรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์ตรวจพบว่ำ 

อตัรำกำรเต้นของหัวใจเท่ำกับ 200 ครัง้/นำที ตรวจ

คลืน่ไฟฟ้ำหัวใจ พบเป็น SVT จงึถูกส่งตัวมำรบักำร

รักษำที่โรงพยำบำล

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ไม่มีโรคประจ�ำตัว

 ประวัติการใช้ยา

 ibuprofen syrup 1 ช้อนชา ทกุ 4-6 ช่ัวโมง

CPM syrup 1 ช้อนชา และ erythromycin syrup 

อย่างละ1 ช้อนชา หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น

 ประวัติการแพ้ยา

 ปฏิเสธแพ้ยาและอาหาร

 ประวัติสังคม

 คลอดปกติ พัฒนำกำรปกติ

 การตรวจร่างกาย
 วันแรกรับ ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพท่ัวไปเป็น
ปกติ ยกเว้นหำยใจเรว็ 30 คร้ัง/นำที(ค่ำปกติ 20-24 
ครั้ง/นำที) หัวใจเต้นเร็วและเบำ 256 คร้ัง/นำที 
(ค่ำปกติ 65-135 ครั้ง/นำที) มีกำรตอบสนองดี วัด
ออกซิเจนในเลือดได้ 100 เปอร์เซ็นต์
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 วันแรกรับพบว่า ผลเลือดปกติ ผลตรวจ
ปัสสำวะปกติ ผลตรวจน�้ำตำลและอิเล็กโตรไลท์ใน
เลือดปกติ การท�างานของตับและไตปกติ ผลตรวจ

คลื่นหัวใจผิดปกติ พบ supraventricular tachy-

cardia ผลการทดสอบ troponin test (Trop-T) ปกติ 

(< 0.03 ng/ml)

 การวินิจฉัย

 supraventricular tachycardia from 

erythromycin 

 การรักษา

 ผู ้ป ่วยเข ้ำรับกำรรักษำที่หอผู ้ป ่วยหนัก       

กุมำรเวชกรรม แพทย์ให้กำรรักษำด้วยสำรน�้ำใน

หลอดเลอืดด�ำ วัดควำมดนัเลอืดปกต ิแต่หัวใจเต้นเร็ว 

และเบำ (240 คร้ัง/นำท)ี แพทย์สัง่ฉีดยำ adenosine 

(ขนำด 0.1 มก./กก./ครัง้) = 1.3 มก. ให้ผูป่้วย 1 

ครัง้ หลงัฉดียำผลตรวจคลืน่ไฟฟ้ำหัวใจกลบัมำ ปกติ 

อตัรำกำรเต้นหัวใจลดลงเหลอื 120 ครัง้/นำท ีหัวใจ

เต้นแรงด ีแพทย์จงึสัง่ให้วัดสญัญำณชีพทกุ 1 ช่ัวโมง 

หลงัจากนัน้อกี 2 ช่ัวโมง ผูป่้วยเกิดอาการหัวใจเต้น

เร็วและเบำ (205 ครัง้/นำท)ี ควำมดันเลอืดวัดไม่ได้ 

คลื่นไฟฟ้ำหัวใจพบเป็น SVT อีกแพทย์จงึสัง่ฉดียำ 

adenosine อีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นเมื่อตรวจวัด

คลืน่ไฟฟ้ำหัวใจพบว่ำปกติ ควำมดันเลอืดปกติ หัวใจ

เต้นแรงและช้ำลงเหลือ 110 ครั้ง/นำที วันถัดมำ 

ผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่มีอาการเขียว สัญญาณชีพปกติ 

แพทย์จึงเริ่มยำ propranolol ขนำด 10 มิลลิกรัม 

ให้ผู้ป่วยกินครั้งละ 1 เม็ด เช้ำ-เย็น และย้ำยผู้ป่วย

ออกจากหอผู้ป่วยหนักมาอยู่ที่หอผู้ป่วยสามัญกุมาร

เวชกรรม  วันรุ่งขึ้น ผู้ป่วยมีอาการปกติ สัญญาณ

ชีพปกติ ไม่มีหัวใจเต้นเร็ว คลื่นไฟฟ้ำหัวใจปกติ 

แพทย์จงึอนญุำตให้กลบับ้ำนได้ ให้ยำ propranolol 

ผูป่้วยไปกินต่อทีบ้่านในขนาดยาเดมิ เภสชักรได้ออก

บัตรแพ้ยำให้แก่ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยกลับมำพบแพทย์

ตำมนัดในอีก 2 สัปดำห์ ผู้ป่วยมีอำกำรปกติ ไม่มี

หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไฟฟ้ำหัวใจปกติ แพทย์จึงสั่งยำ 

propranolol ให้ผู้ป่วยกินต่อและนัดผู้ป่วยมาตรวจ

ในอีก 3 เดือน ซึ่งผู้ป่วยมำพบแพทย์ตำมนัด ไม่มี

อาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ (100 คร้ัง/นำที) 

ตรวจคลืน่ไฟฟ้ำหัวใจปกติ แพทย์จงึให้ยำ propranolol 
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ในขนาดเดิมต่อ และนดัตรวจตดิตามอกีทุก 3 เดือน 

ซ่ึงผูป่้วยมำพบแพทย์ตำมนดัทกุครัง้ ไม่เคยเกิดอำกำร 

หัวใจเต้นเร็วผดิจงัหวะ คลืน่ไฟฟ้ำหัวใจเป็นปกติทุกครัง้ 

ท�ำให้แพทย์ค่อยๆลดขนำดยำลงจำก 1 เม็ด เป็น 

ครึ่งเม็ด เช้ำ-เย็นในเดือนที่ 6 และลดเป็นครึ่งเม็ด

เช้าในเดือนที่ 9 หยุดใช้ยาในเดือนที่ 12 หลังจาก

นั้นอีก 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติ 

 ในระหว่างการติดตามผล ผู้ป่วยเกิดติดเชื้อ

ไวรัส มอีำกำรไข้หวัด มไีข้สงู แพทย์ตดัสนิใจสัง่ใช้ยำ 

ibuprofen ให้ผูป่้วยอกี (re-challenge) ไม่พบอาการ

หวัใจเต้นเร็วผิดจังหวะ เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจก็

ปกติ แพทย์จึงสรุปว่ำ ibuprofen ไม่ใช่ยำที่สงสัย

ว่าจะท�าให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เภสัชกร

จึงได้แก้ไขข้อมูลในเวชระเบียนและบัตรแพ้ยาของ

ผู้ป่วยใหม่ ระบุว่ายาที่สงสัยท�าให้เกิดอาการหัวใจ

เต้นเร็วผิดจังหวะคือ erythromycin 

 อภิปราย

 ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้เกิด

อาการหัวใจเต้นผดิจงัหวะ ท�าให้นกึถึงยาทีผู่ป่้วยได้

รับว่าน่าจะเป็นสาเหตุ เนื่องจากผู้ป่วยเกิดอาการ

เร็วและรุนแรง ซึ่งมียำ 2 ตัวที่สงสัยคือ erythro-

mycin กับ ibuprofen จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบว่า ibuprofen เป็นยาในกลุ่ม non-steroidal 

anti-inflammatory drugs มีรำยงำนว่ำ ท�ำให้เกิด

ผลข้ำงเคียงต่อระบบทำงเดินอำหำร มีผลต่อไต 

ท�ำให้บวม ควำมดันโลหิตสูงและท�ำให้เกิด throm-

botic cardiovascular event เพิ่มขึ้น แต่ไม่พบ

ว่าท�าให้เกิดหัวใจเต้นเร็ว(6-8) ส่วน erythromycin 

เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม macrolide มีกลไกการออก
ฤทธิ์ โดยยับยั้งกำรสังเครำะห์โปรตีนของแบคทีเรีย
ด้วยการจับกับ 50s ribosomal subunits แบบ 
ผันกลับได้ ด้วยกลไกดังกล่ำวท�ำให้ออกฤทธิ์เป็นยำ
ที่ยับย้ังกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (bacterio-
static) เป็นหลัก แต่ในควำมเข้มข้นสูงๆ ก็จะออก
ฤทธิ์เป็นยำฆ่ำเชื้อแบคทีเรียได้ เป็นยำปฏิชีวนะที่มี

ฤทธ์ิครอบคลมุเช้ือกว้ำง และมรีำยงำนพบอำกำรไม่
พึงประสงค์ต่อหัวใจ โดยพบหัวใจเต้นเสียจังหวะ
รวมทั้ง ventricular tachycardia ร่วมกับ QT 
prolongation(9-12) ซ่ึง erythromycin มรีายงานว่า 
ออกฤทธ์ิต่อกล้ำมเนื้อหัวใจเหมือนกับยำต้ำนภำวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะในกลุ่ม IA และ III(3-5, 9-13)        
โดยท�าให้เวลาการเกิด repolarization ของ action 
potential ยำวนำนข้ึน โดยกำรปิดก้ันท่ี hERG 
potassium channel ร่วมกับออกฤทธ์ิปิดก้ัน           
delayed rectifier channel (I

Kr
) ซ่ึงเป็น potassium 

channel ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรเกิด              
repolarization ของเซลล์ มหีน้ำทีใ่นกำรน�ำ potassium 
ion ออกนอกเซลล์จึงท�ำให้ potassium ion ไหล
ออกนอกเซลล์มำกข้ึน ท�ำให้ membrane potentials 
ลดลงอย่างรวดเร็ว เกิด repolarization ยาวนานข้ึน 
ท�าให้เกิด QT prolongation และยาในกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ถูกเมตำบอไลท์ผ่ำนเอนไซม์ Cytochrome                   
P 450 3A4 (CYP 3A4) ดังน้ันผูป่้วยจะมโีอกาสสงู                            
ต่อการเกิดหัวใจเต้นผดิจงัหวะมาก ถ้าได้รบัยาอืน่ที่
มีฤทธิ์ยับย้ัง CYP 3A4 หรือยำอื่นท่ีท�ำให้เกิด  
prolong QT interval ร่วมด้วย จงึส่งผลให้พจิารณา
ว่ำ ผู ้ป ่วยรำยนี้กำรเกิดอำกำร SVT จำกยำ                                     
erythromycin มากกว่า ibuprofen 

 กำรรกัษำอำกำร SVT  แบ่งได้ดังนี้(2,14)

 1. กำรรกัษำในระยะแรก มวัีตถุประสงค์เพือ่
หยุดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติท่ีเกิดข้ึน โดยการกระตุ้น
ประสาท parasympathetic โดยการใช้ยาต้านการ
เต้นหัวใจผดิจงัหวะหรอืการท�า cardio version ซ่ึง
ยาต้านการเต้นหัวใจผดิจงัหวะทีถื่อว่าปลอดภยัและ
แนะน�ำให้ใช้เป็น first line drug ในกำรรกัษำภำวะ 
SVT คือ adenosine โดยกำรศึกษำส่วนใหญ่พบ
ว่า การให้ adenosine ได้ผลประมาณร้อยละ 80-
100 โดยผลสัมฤทธ์ิของกำรให้ยำข้ึนกับขนำดและ
วิธีการให้ยา โดยที ่ adenosine(15) เป็น intermediate 
cellular metabolism พบท่ีผนังเซลล์และ cytosol 
ของเซลล์ เกิดจำกกำร dephosphorylate ของ 
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adenosine monophosphate (AMP) โดย enzyme 

5’ nucleotidase และจากการสลาย S-adenosyl 

homocystein (SAH) โดย enzyme SAH hydrolase 

adenosine ออกฤทธิโ์ดยจบัที ่adenosine receptor 

ของเซลล์หัวใจซ่ึงอยู่ทีบ่รเิวณ SA node, AV node 

และกล้ำมเนื้อใน atrium มีฤทธิ์ในกำรกระตุ้นให้                

เพิ่ม potassium conductance เพิ่มการออกนอก

เซลล์ของ potassium ion ท�ำให้เซลล์เกิดภำวะ 

hyperpolarization ท�าให้ระยะเวลา action potential 

สัน้ลง ลดอตัราการเกิดของ spontaneous sinus 

node discharge ลด automaticity ของเซลล์และ

ลดกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อหัวใจยังมีฤทธิ์ positive 

vagal effect และ antiadrenergic effect ผลของ 

adenosine ที่ SA node, atrium และ AV node 

ท�าให้เกิดจังหวะการเต้นของหัวใจจาก SA node 

ช้ำลง กำรน�ำไฟฟ้ำของ AV node ช้ำลงและท�ำให้

เกิด atrioventricular block การให้ adenosine 

ต้องให้ทางหลอดเลอืดด�าอย่างรวดเร็วในขนาด 0.1-0.2 

มก./กก. และในเวลำไมเ่กนิ 10 วินำท ีเนื่องจำกยำ

มีค่ำครึ่งชีวิตสั้นมำก ประมำณ 7-20 วินำทีเท่ำนั้น 

สามารถหยุดหัวใจเต้นเร็วผิดปกตไิด้ในเวลา 20–30 

วินำท ีแต่เนือ่งจำก adenosine มฤีทธิ ์antiadrenergic 

effect โดยการกระตุ้น enzyme adenyl cyclase 

ท�าให้ลด c-AMP ในเซลล์ จึงเกิดกำรขยำยตัวของ

หลอดเลอืดและเกิดภำวะควำมดันโลหิตต�ำ่ นอกจำก

นี้ ผลของการกด sinus rate ท�าให้มีการกระตุ้น      

autonomic effect ดังนั้น เมื่อหมดฤทธิ์ของ                   

adenosine จงึอาจพบว่าเกิดภาวะ sinus tachycardia 

ได้ในภายหลัง(14-15) 

 2. กำรรักษำในระยะยำว มวีตัถุประสงค์เพือ่

ป้องกันไม่ให้ supraventricular tachycardia เกิด

ข้ึนใหม่หรือมอีาการไม่รนุแรงในขณะเกิดภาวะหัวใจ

เต้นเร็วผดิจงัหวะ โดยกำรรักษำข้ึนอยู่กับควำมรนุแรง

ของอำกำรและโรคพืน้ฐำนของผูป่้วย กำรรักษำอำจใช้

ยาต้านการเต้นหัวใจผิดจังหวะ เช่น digoxin,                    

propranolol หรอื atenolol พบว่ำ สำมำรถควบคุม

การเกิด supraventricular tachycardia ได้

ประมำณร้อยละ 70 และควรให้กำรรักษำเป็นระยะ

เวลาอย่างน้อย 12 เดือน(14-15)

 กำรรกัษำผูป่้วยรำยนีใ้นระยะแรก แพทย์ฉดียำ 

adenosine ในขนำด 0.1 มก./กก./ครั้ง = 1.3 มก. 

ทำงหลอดเลือดด�ำ 2 ครั้ง พบว่ำมีกำรตอบสนองดี 

อตัรำกำรเต้นของหัวใจลดลงเป็นปกติจำก 240 คร้ัง/ 

นำทเีป็น 110 ครัง้/นำท ีวัดคลืน่ไฟฟ้ำหัวใจก็เป็นปกติ 

ส่วนกำรรักษำในระยะยำวแพทย์ใช้ยำ propranolol 

ขนาด 10 มก. เช้า-เย็น เพื่อป้องกันไม่ให้อาการ

หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงจากการนัด

ตรวจติดตำมทุก 3 เดือนพบว่ำ ผู้ป่วยไม่เคยเกิด

อำกำรหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะซ�้ำ และคลื่นไฟฟ้ำ

หัวใจปกติทุกครั้งที่มำตรวจตำมนัด แพทย์จึงสั่งลด

ขนาดยาลงเรือ่ยๆ จนหยุดใช้ยาในเวลา 1 ปี ผูป่้วย

หายเป็นปกติ

 
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่
พึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ

 เมื่อประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรได้รับ

ยำกับอำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ SVT  
โดยใช้ Naranjo’s algorithm ได้ผลอยู่ในระดับอาจ
จะใช่ (possible) เนื่องจากตอนประเมินนั้นสงสัย
ยา erythromycin และ ibuprofen น่าจะท�าให้เกิด
อำกำรไม่พงึประสงค์ แต่เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรม
และผู้ป่วยใช้ยา ibuprofen ซ�้าแล้วไม่มีอาการ               

ผดิปกต ิท�าให้สรปุว่า ยา erythromycin น่าจะเป็น

สำเหตุของกำรเกิดอำกำร SVT และได้ส่งรำยงำน

ให้ศนูย์เฝ้ำระวังอำกำรไม่พงึประสงค์จำกผลติภณัฑ์

สขุภำพ เลขที ่HPVC 54011936 แล้ว จำกรำยงำน

ผู้ป่วยนี้ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรตระหนักและ

เฝ้ำระวังกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์                   
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 เนือ่งจากยา erythromycin เป็นยาท่ีถูกเลอืก

ใช้บ่อยในเด็กและขนาดยาท่ีท�าให้เกิดอาการเป็น

ขนาดยาปกติ เมื่อจ่ายยา erythromycin ให้แก่          

ผูป่้วย อำจให้ค�ำแนะน�ำแก่ญำต ิผู้ป่วยว่ำควรสงัเกต

อำกำรผดิปกตท่ีิอำจจะเกิดข้ึนและให้รบีมำพบแพทย์

ในทันทีเพรำะอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนอำจ

ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ถ้ำรักษำไม่ทันท่วงที
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* กลุม่ควบคมุเครือ่งส�ำอำง ส�ำนกัควบคุมเคร่ืองส�ำอำงและ
วัตถุอันตรำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

Agreement on the ASEAN 
Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS)
ความตกลงแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องส�าอางให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

มล.วรดนู ศรีรัตนสถาวร*

สถานการณ์ก่อนมีความตกลงการปรับ            
กฎระเบียบเครื่องส�าอางอาเซียน

 

 ก่อนกำรปรับกฎระเบียบเคร่ืองส�ำอำง

อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมี

ข้อก�ำหนดในกำรขออนญุำตผลติ หรือ น�ำเข้ำเครือ่ง

ส�าอางก่อนวางจ�าหน่ายที่แตกต่างกันมาก บาง

ประเทศไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องส�ำอำงเป็นกำร

เฉพำะ ได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม ลำว มำเลเซีย 

เมียนมำร์ และเวียดนำม ส�ำหรับประเทศที่มีกำร

ออกกฎหมำยว่ำด้วยเคร่ืองส�ำอำงแล้ว ได้แก่ 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย แต่ก็ยังมี

ควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียดของกฎหมำย และ

วิธีการปฏิบัติ

 สิงคโปร์ก�ำหนดให้เครื่องส�ำอำงที่ใช้บน

ใบหน้ำ และผลิตภัณฑ์ย้อมผมเท่ำนั้นท่ีต้องข้ึน

ทะเบยีนและใช้เวลำประมำณ 6 สปัดำห์ ส่วนเครือ่ง

ส�าอางอื่นๆไม่ต้องขออนุญาตใดๆอีก ประเทศไทย 

ก�ำหนดให้เครื่องส�ำอำงท่ีมีส ่วนผสมของสำรที่

กระทรวงสำธำรณสุขประกำศให้เป็นสำรควบคุม

พิเศษต้องข้ึนทะเบียนโดยใช้เวลำในกำรรับข้ึน

ทะเบียนประมำณ 6 สัปดำห์ และก�ำหนดให้แจ้ง

รำยละเอียดเครื่องส�ำอำงท่ีประกำศให้เป็นเครื่อง

ส�ำอำงควบคุมก่อนวำงจ�ำหน่ำย โดยใช้เวลำในกำร

รับแจ้งประมาณ 15 วันท�าการ อินโดนีเซียและ

ฟิลปิปินส์ก�ำหนดให้เคร่ืองส�ำอำงทุกรำยกำรต้องข้ึน

ทะเบียนก่อนวางตลาด ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลา 

นำน 6 เดอืนหรอืมำกกว่ำ มำเลเซียมคีวำมแตกต่ำง 

จำกประเทศอื่นๆ กล่ำวคือ มำเลเซียไม่มีกฎหมำย

ว่ำด้วยเคร่ืองส�ำอำงเป็นกำรเฉพำะ แต่มีกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรจ�ำหน่ำยยำและเครือ่งส�ำอำง (The Sale 

of Drugs and Cosmetics Act) โดยข้อก�าหนด

ต่ำงๆ จะออกตำมควำมในกฎหมำยฉบับนี ้มำเลเซีย

มกีำรก�ำหนดให้ข้ึนทะเบียนเครือ่งส�ำอำงทกุรำยกำร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2545

ขั้นตอนการปรับกฎระเบียบเคร่ืองส�าอาง
อาเซียน

 ในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

ด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพผลิตภัณฑ์ของอำเซียน 

(ASEAN Consultative Committee for Standards 

and Quality; ACCSQ) ได้รับค�ำร้องจำกสมำคม

เครื่องส�ำอำงอำเซียน (ASEAN Cosmetic      

Association) ขอให้พิจำรณำปรับกฎหมำยเครื่อง

ส�ำอำงของประเทศสมำชิกอำเซียนให้สอดคล้องกัน 

เพื่อลดอุปสรรคทำงกำรค้ำ หรือขจัดข้อจ�ำกัดทำง  

กำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษี (nontariff barrier) หลังจำกนั้น

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ

ปรับกฎระเบียบเครื่องส�ำอำงอำเซียน จ�ำนวน 10 

ครั้ง กำรประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541และครั้ง

ที่ 10 ในปี พ.ศ. 2545 ผลสรุปของกำรประชุม คือ 
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ประเทศสมำชิกอำเซียนมมีติให้ควำมเห็นชอบในร่ำง

ควำมตกลง และข้อก�ำหนดทำงวิชำกำร ประกอบด้วย 

Agreement on the ASEAN Harmonized Cos-

metic Regulatory Scheme สำระส�ำคัญคือ 

ก�ำหนดควำมครอบคลมุของควำมตกลงนี ้ให้มผีลเมือ่ 

ประเทศสมำชิกทุกประเทศได้ลงนำมในควำมตกลงฯ 

 วันที่ 2 กันยายน 2546 ในการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียน ( AEM-ASEAN Eco-

nomic Ministers) ครั้งที่ 35 ณ กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพชูำ รฐัมนตรขีองประเทศในกลุม่อำเซียน 

ทั้ง 10 ประเทศได้ลงนำมในควำมตกลงกำรปรับ  

กฎระเบียบเครื่องส�ำอำงให้สอดคล้องกันในกลุ่ม

ประเทศอำเซียน โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ลดอปุสรรค

ทำงกำรค้ำหรือขจัดข้อจ�ำกัดทำงกำรค้ำท่ีมิใช่ภำษี 

และส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศสมำชิกใน

กำรก�ำกับดแูลให้เครือ่งส�ำอำงท่ีวำงตลำดในอำเซียน

มีควำมปลอดภัยมีคุณภำพและมีสรรพคุณท่ีกล่ำว

อ้ำงในขอบเขตของเครื่องส�ำอำง 
 หลังจำกกำรลงนำมในควำมตกลงในปี  
พ.ศ. 2546 แล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรเครื่องส�ำอำงอำเซียน (ASAEN              
Cosmetic Committee; ACC) ให้ท�ำหน้ำท่ีประสำน
งานร่วมกัน (coordinate) พจิารณาทบทวน(review) 
และก�ากับการด�าเนนิงาน (monitor) เพือ่สนบัสนนุ
ส่งเสริมให้ประเทศสมาชกิด�าเนินการให้เป็นไปตาม
ควำมตกลงว่ำด้วยแผนกำรปรบักฎระเบียบเคร่ืองส�ำอำง 
ให้สอดคล้องกัน และยังมหีน้ำทีป่รบัเอกสำรวิชำกำร 
(technical document) ให้เป็นปัจจุบัน จัดประชุม
โต้แย้ง หรืออภิปรายประเด็นต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุให้เป็นไปตามข้อตกลง และพจิารณามาตรการ 
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติการตามข้อ
ตกลง ซึ่งได้มีกำรประชุมครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2546 
และมีการประชุมต่อเนื่องทุกปี มติการประชุมที่
ส�ำคัญ คือประเทศสมำชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตำมบทบัญญัติเคร่ืองส�ำอำงอาเซียน (ASEAN 

Cosmetic Directive) สำมำรถติดตำมควำมคบืหน้ำ
เก่ียวกับการประชุมได้ท่ี www.fde.moph.go.th 
หน่วยงำนภำยใน กลุ่มควบคุมเครื่องส�ำอำง เลือก
เมน ูอำเซียนบรรสำน หรือ http://e-cosmetic.fda.
moph.go.th/frontend/theme_4/document_

category.php?Submit=Clear&Types=2

 

บทบัญญัติเคร่ืองส�าอางอาเซียน:  เป้า
หมายของการปรับระเบียบฯ

 บทบัญญัติเครือ่งส�ำอำงอำเซียนเป็นเป้ำหมำย 

ส�ำคญัทีป่ระเทศสมำชิกต้องปฏบัิติ หรอื ด�ำเนนิกำร

ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องส�ำอำงอำเซียน 

โดยให้มีผลบังคับใช้ภำยใน 5 ปี นับจำกปีที่ลงนำม 

กล่ำวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2551 เป็นต้นไป

 นอกจำกบทบัญญัตเิคร่ืองส�ำอำงอำเซียนท่ี

เป็นเสมอืนกฎหมายหลกัแล้วยังมกีารปรบักฎระเบยีบ 

ให้สอดคล้องกันในกำรก�ำกับดูแลเครื่องส�ำอำงใน

อาเซียนประกอบด้วย การมีข้อก�าหนดทางวิชาการ

ต่ำงๆ ร่วมกัน เช่น นยิำมและกำรจดัประเภทเคร่ือง

ส�ำอำง รำยกำรสำรทีห้่ำมใช้ สำรทีใ่ห้ใช้ได้ในเคร่ือง

ส�ำอำง กำรจดัท�ำฉลำก กำรอ้ำงสรรพคณุ และท่ี

ส�ำคญัคือ ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในกำรขออนุญำตผลิต

หรือน�าเข้าก่อนออกวางจ�าหน่าย ข้อก�าหนดทาง

วิชำกำรที่มีกำรปรับให้สอดคล้องกันในอำเซียนรวม

ทั้งสิ้น 7 รำยกำร คือ 

 1. ค�ำจ�ำกัดควำมของเครือ่งส�ำอำงและกำร

ก�ำหนดประเภทของเคร่ืองส�ำอำง (ASEAN Defini-

tion of Cosmetics and Illustrative List by 

Category of Cosmetic Products)

 2. รำยกำรสำรที่ใช้ในเครื่องส�ำอำงของ

อำเซียน (ASEAN Cosmetic Ingredient               

Listings)

 3. ข้อก�ำหนดกำรแสดงฉลำกเครือ่งส�ำอำง

อาเซียน (ASEAN Cosmetic Labeling Requirements)
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 4. แนวทำงกำรอ้ำงสรรพคุณ (ASEAN 

Cosmetic Claims Guidelines)

 5. ข้อก�ำหนดกำรข้ึนทะเบียนเครือ่งส�ำอำง 

(ASEAN Cosmetic Product Registration   

Requirements) (หมายเหตุขณะนีไ้ม่มแีล้วเนือ่งจาก 

เข้ำสูบ่ทบัญญัตเิคร่ืองส�ำอำงเป็นกำรแจ้งรำยละเอยีด 

เครื่องส�ำอำงเพียงอย่ำงเดียว)

 6. ข ้อก�าหนดการน�าเข ้าและส ่งออก 

(ASEAN Cosmetic Imports/Export Requirements) 

(หมายเหตุขณะนี้ไม่มีแล้วเนื่องจากเข้าสู่บทบญัญตัิ

เครื่องส�ำอำง) และ

 7. แนวทำงกรรมวิธีท่ีดีในกำรผลิตเครื่อง

ส�าอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good 

Manufacturing Practice)

 เป้ำหมำยส�ำคัญของกำรปรับกฎระเบียบ

เคร่ืองส�ำอำงอำเซียนคือ กำรปรับลดกำรขออนญุำต

ผลติ หรือ น�าเข้าก่อนวางจ�าหน่าย ให้เป็นเพยีงการ

แจ้งกำรผลิต/น�ำเข้ำเครื่องส�ำอำง จะท�ำให้เครื่อง

ส�าอางทีผ่ลติในอาเซียนสามารถวางจ�าหน่ายในตลาด 

อำเซียนได้เร็วข้ึนโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแล 

หลงัเคร่ืองส�ำอำงวำงตลำดแล้ว (post-marketing)

การเข้าสู่บทบัญญัติเครื่องส�าอางอาเซียน

 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดท�า

แนวทางต่างๆ เพือ่ให้ประเทศสมาชิก สามารถปฏบัิติ 

แนวทางเดียวกันได้ ได้แก่ 

 1. ASEAN Guidelines for the Safety 

Assessment of a Cosmetic Product

 2. Guidance Document on Product 

Notification to the Regulatory Authority

 3. Guidelines for Product Information 

File (PIF)

 4. ASEAN Cosmetic Harmonized 

Testing Method to support the Post Market-

ing Surveillance

 5. ASEAN Microbiology limit

 6. Notification Template 

 7. Report Form for Adverse Cosmetic 

Event

ประเทศไทยกับการปรับกฎระเบียบเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องส�าอาง
อาเซียน

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

โดยกลุ่มควบคุมเคร่ืองส�ำอำงได้ทบทวนกฎหมำย 

ปรับปรงุกฎกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศกระทรวง

สำธำรณสุข ประกำศคณะกรรมกำรเครื่องส�ำอำง 

รวมทัง้ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

เครื่องส�ำอำงอำเซียน และบทบัญญัติอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง 

ทีส่�ำคญัได้แก่

 1. กำรออกประกำศก�ำหนดให้เคร่ืองส�ำอำง

ทกุชนดิเป็นเครือ่งส�ำอำงควบคมุ จำกเดมิทีเ่คยแบ่ง

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องส�ำอำงควบคุมพิเศษ 

เครื่องส�ำอำงควบคุม และเครื่องส�ำอำงทั่วไป

 2. ปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการรบัจดแจ้ง 

เครื่องส�ำอำงควบคุม จำกเดิมให้รับจดแจ้งภำยใน 

15 วันท�าการ ปรบัเป็นต้องรบัจดแจ้งภายใน 3 วันท�าการ

 3. การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ก�าหนดสารที่ห้ามใช้ หรือให้ใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 

พฤษภำคม 2556) ดังนี้

 - สารทีห้่ามใช้จากเดิม 41 รายการ ปรบัเพิม่ 

เป็น 1,253 รายการ

 - สารท่ีอนญุาตให้ใช้ตามเง่ือนไขทีก่�าหนด

เท่านัน้จากเดิม 49 รายการ ปรบัเพิม่เป็น 102 รายการ

 - สท่ีีอนญุาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลติ

เครื่องส�ำอำง จำกเดิม 147 รำยกำร ปรับเพิ่มเป็น 

156 รายการ

 - วัตถุกันเสยีจากเดิม 13 รายการปรบัเพิม่

เป็น 55 รายการ
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 - สารป้องกันแสงแดดจากเดิม 19 รายการ 

ปรับเพิ่มเป็น 29 รายการ

 

ข้อก�าหนดหรือแนวทางปฏิบัติของประเทศ
สมาชิกที่แตกต่างกัน

 แม้ว่ำจะมกีำรปรับกฎระเบียบเคร่ืองส�ำอำง

อาเซียนแล้ว แต่เนือ่งจากสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกัน 

ของแต่ละประเทศ ท�าให้บางประเทศมีข้อก�าหนด

ต่างไปจากบทบัญญัตหิรอืข้อก�าหนดของอาเซียน เช่น

 1. ประเทศไทย

 1.1 ประเทศไทยได้ใช้สิทธิบทบัญญัติ

มำตรำ 11 แห่งบทบัญญัตเิครือ่งส�ำอำงอำเซียน ใน

การออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2551 

อนุญำตให้ใช้เกลือและอนุพันธ์ของฟลูออไรด์เป็น

ส ่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยในช่องปำก 

(ยาสฟัีนและน�า้ยาบ้วนปาก) ได้ไม่เกิน 1,100 ppm 

ขณะทีบ่ทบัญญัติเครือ่งส�ำอำงแห่งอำเซียนอนญุำต

ให้ใช้สำรประกอบฟลูออไรด์จ�ำนวน 20 ชนิดเป็น

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนำมัยในช่องปำก          

ไม่เกิน 1,500 ppm. เนื่องจากหลายพื้นท่ีของ

ประเทศไทยมฟีลอูอไรด์ในน�ำ้ธรรมชำติสงูมำกจ�ำเป็น 

ต้องอนุญำตในปริมำณเท่ำเดิมท่ีเคยใช้บังคับ เพื่อ

ลดปัญหำกำรได้รับฟลูออไรด์มำกเกินไป ท�ำให้เกิด

ปัญหำฟันตกกระ (fluorosis)

 1.2 ประเทศไทย เป็นประเทศเดยีวทีย่งัไม่

เก็บค่ำธรรมเนียมในกำรรับแจ้งรำยต�ำรับ เก็บได้

เพยีงค่ำธรรมเนยีมรำยสถำนที ่เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกัด

ในบทบัญญัตขิองกฎหมาย และอยู่ระหว่างการแก้ไข

กฎหมาย

 1.3 จ�ำนวนต�ำรบัเครือ่งส�ำอำงท่ีประเทศไทย 

รับจดแจ้งมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน พบปัญหาว่าใน

กำรเลอืกซ้ือ และ เลอืกใช้ ผูบ้รโิภคไม่สำสำรถแยกแยะ 

ได้ว่ำเครื่องส�ำอำงนั้นได้จดแจ้งแล้วหรือไม่ เพรำะ

หำกไม่จดแจ้งอำจเป็นเครื่องส�ำอำงท่ีไม่ปลอดภัย 

และเป็นปัญหาในการติดตาม ตรวจสอบ และ เฝ้า

ระวังเคร่ืองส�ำอำงหลงัวำงจ�ำหน่ำย ดังนัน้ในปี พ.ศ. 

2554 ประเทศไทยจึงมีข้อก�ำหนดให้ฉลำกเครื่อง

ส�ำอำงต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้งไว้ที่ฉลำก

 2. ประเทศเวียดนาม
 มีข้อก�าหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติเพิ่ม
เติมโดยให้เหตุผลว่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�ำอำงปลอมและผดิกฎหมำยปกป้องผูบ้ริโภค
และส่งเสริมควำมปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้ง
เป็นกำรปกป้องสิทธิของเจ้ำของสินค้ำที่ถูกต้องตำม
กฎหมาย โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมจำกข้อก�ำหนด ดังนี้
 2.1 Notification file ซ่ึงม ีfull ingredient 
listing และเปอร์เซ็นของสำร restricted ingredients 
ตามเอกสารแนบท้ายในบทบัญญัติ
 2.2 ส�าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ         
ผู้จดทะเบียน (the business license of the 
registrant) หรือผู้รับผิดชอบในการวางตลาด
 2.3 Letter of authorization จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต (manufacturer)
 2.4 Certificate of free sale (CFS) ASEAN 
post marketing alert system (ASEAN PMAS)  

 ASEAN PMAS เป็นควำมร่วมมือของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการรายงานผลการตรวจ

วิเครำะห์เครื่องส�ำอำงที่ไม่ได้มำตรฐำน หรือฝ่ำฝืน

บทบัญญัติของกฎหมำย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็น

ประโยชนใ์นการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง

ภายในประเทศของตน 

 กำรรำยงำนทีส่�ำคัญได้แก่ สงิคโปร์รำยงำน

ว่ำเครื่องส�ำอำงจำกประเทศเกำหลีมีส่วนผสมที่มำ

จำกอวัยวะ ชิ้นส่วน หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ซึ่งเป็น

สารที่ห้ามใช้ และมีการรายงานพบสีย้อมผมที่ห้าม

ใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมจำกแหล่งผลิตนอกอำเซียน

หลำยประเทศ รวมทัง้มกีำรรำยงำนว่ำเครือ่งส�ำอำง
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ต่างประเทศก็สามารถมาวางตลาดในประเทศได้ง่าย

ข้ึนซ่ึงอาจมีผลกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยใน

การแข่งขัน 

 ผูผ้ลติเครือ่งส�ำอำงไทยจะต้องปรบัตวัและ

เร่งรัดพัฒนำกำรผลิตเคร่ืองส�ำอำงให้มีคุณภำพ

มำตรฐำนเพือ่ให้สำมำรถแข่งขันกับประเทศอืน่ๆ ได้

ด้วยการตดิตามข่าวสารเก่ียวกับการปรบักฎระเบียบ

ต่างๆ ซ่ึงอย.ได้เวียนให้ผูป้ระกอบการเป็นระยะและ 

สามารถตดิตามจาก website อย. เลือกหน่วยงาน

ภำยใน กลุ่มควบคุมเครื่องส�ำอำง หรือ http://                

e-cosmetic. fda.moph.go.th/frontend/theme_4 

/information_category.php?Submit=Clear&ID 

_Inf_Nw_Category=3 นอกจำกนี้ อย.ได้จัด

อบรมให้ควำมรูแ้ก่ผูป้ระกอบกำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่

เตรียมควำมพร้อม หำกผู้ประกอบกำรมีข้อสงสัย

สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ โทร 02 590 7441 

หรือ email cosmetic@fda.moph.go.th

 ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู ่บทบัญญัติ

เคร่ืองส�ำอำงอำเซียนแล้ว ได้มกีำรจดแจ้งเคร่ืองส�ำอำง 

ทีผ่ลติในประเทศและน�าเข้ามาจากต่างประเทศจ�านวน 

มำก ผูบ้ริโภคจงึมผีลติภณัฑ์เคร่ืองส�ำอำงในท้องตลำด 
ให้เลือกซ้ือมำกข้ึน ทั้งนี้ต้องพิจำรณำให้รอบคอบ
โดยดูฉลำกซ่ึงต้องมีฉลำกภำษำไทยมีช่ือท่ีต้ังผู้ผลิต 
ผูน้�ำเข้ำชัดเจน ทีส่�ำคัญต้องมเีลขทีใ่บรบัแจ้งเป็นเลข 
10 หลกั ซ่ึงแสดงว่ำมำจดแจ้งกับภำครัฐแล้ว ได้ผ่ำน
การพิจารณาสูตรส่วนประกอบว่าไม่มีสารห้ามใช้ 
และมสีารท่ีอนญุาตให้ใช้ตรงตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
จึงเช่ือได้ว่ำมีควำมปลอดภัยระดับหนึ่ง ท้ังนี้หำกมี
ข้อสงสัยสามารถสืบหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า 
เครื่องส�ำอำงจดแจ้งแล้วหรือไม่ ได้ที่ อย. เลือก
หน่วยงำนในกลุ่มควบคุมเครื่องส�ำอำง เลือกสืบหำ
ข้อมลูเคร่ืองส�ำอำง หรอื http://wwwapp1.fda.moph 
.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id= 
cos&rad_status=0&consumer=0 หำกพบข้อมลู
ดังกล่ำวตรงกับฉลำกก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งในกำร

จากประเทศไทยตรวจพบสารปรอท แต่ละประเทศ

จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ

เฝ้ำระวังต่อไป ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่ำงมำก เนือ่งจำก 

1 ประเทศตรวจสอบ 10 ประเทศรับรู้

จุดแข็งของบทบัญญัติ เค ร่ืองส� าอาง
อาเซียนที่ยังไม่ได้น�ามาใช ้
 

 ในภาพรวม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ปรับกฎระเบียบเครื่องส�ำอำงของแต่ละประเทศให้
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในบทบัญญัติเครื่องส�ำอำง
อาเซียน และข้อก�าหนดต่างๆทีเ่ก่ียวข้องของอาเซียน 
แต่อย่ำงไรก็ดี พบว่ำมีข้อก�ำหนดพื้นฐำนที่เป็นจุด
แข็งแต่มไิด้ด�ำเนนิกำร หรือ ยังไม่ได้น�ำมำใช้ประโยชน์ 
หรือบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัดได้แก่
 1. ข้อก�าหนดใน Article 8 ก�าหนดให้               
ผูป้ระกอบกำรปฏบัิติ ในเรือ่งข้อมลูผลติภณัฑ์ท่ีพร้อม 
ส่งมอบ หรือ พร้อมต่อการตรวจสอบ เช่น การจัด
ท�ำแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product information 
file ; PIF) กำรก�ำหนดให้สถำนที่ผลิตเครื่องส�ำอำง
ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ GMP บุคคลทีร่บัผดิชอบกำร
ผลิตหรือน�ำเข้ำต้องมีควำมรู ้เพียงพอ หรือ มี
ประสบกำรณ์ในข้อก�ำหนดของกฎหมำย และ 
ระเบียบปฏิบัติ และกำรประเมินควำมปลอดภัย
 2. ข้อก�ำหนดใน Article 9 วิธีวิเครำะห์ 
(method of analysis)ก�าหนดให้ผู้ประกอบการมี
ควำมพร้อมในเรือ่งวิธกีำรตรวจวิเครำะห์รวมทัง้กำร
ควบคุมคุณภำพทำงจุลชีววิทยำ และทำงเคมี ซ่ึง
เป็นหลักกำรสำกลและเป็นประโยชน์ต ่อท้ังผู ้
ประกอบกำรและผู้บริโภค

ผลกระทบและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
เปิดประตูการค้าเสรีอาเซียน
 กำรปรับกฎระเบียบด้ำนเครื่องส�ำอำงใน
ประเทศสมำชิกอำเซียนให้มีควำมสอดคล้องกัน            

จะช่วยให้กำรส่งเครือ่งส�ำอำงออกไปประเทศสมำชิก

อำเซียนได้ง่ำยข้ึน ขณะเดียวกันเครื่องส�ำอำงจำก
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เช่น สายด่วน อย. 1556 หรือ email 1556@                     

fda.moph.go.th เพื่อผู้บริโภคร้องเรียนเก่ียวกับ               

เครือ่งส�ำอำงและผลติภณัฑ์สขุภำพอืน่ๆ ได้ ซ่ึงเป็น 

กำรคุม้ครองผูบ้ริโภค

เลอืกซ้ือเครือ่งส�ำอำง ทัง้นีค้วรทดสอบกำรแพ้ก่อนใช้ 
และหำกมีปัญหำกำรใช้เครื่องส�ำอำง ท่ำนสำมำรถ
ติดต่อผูผ้ลติหรือผู้น�ำเข้ำเครือ่งส�ำอำงดงักล่ำว เพือ่  
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ได้ 
นอกจากนี้ อย. ยังมมีช่ีองทางร้องเรียนหลายช่องทาง 
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ยาชุด………ยังไม่จากไป: 
กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

 วัตถุประสงค์ของบทควำมนี้ เพื่อให้ข้อมูล

กำรศึกษำเร่ืองยำชุดที่ยังคงมีจ�ำหน่ำยหรือหำซ้ือได้ 

เป็นควำมรู้เบ้ืองต้นแก่ประชำชนท่ัวไปเก่ียวกับอนัตรำย 

ของการใช้ยาชุดในอีกแง่มุมหนึ่ง

อะไรคือ ยาชุด

พระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2530(1) กล่าวถึง
ยำชุดไว้ในมำตรำ 75 ทวิ ดังนี้ ‘มำตรำ 75 ทวิ 
ห้ามมิให้ผู้ใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัด
เป็นชุดในครำวเดียวกัน โดยมีเจตนำให้ผู้ซื้อใช้รวม
กันเพื่อบ�ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือ
อำกำรของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพำะ’

ยาชุดยังแบ่งเป็นประเภทตามท่ีส�านักงาน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำระบุไว้คือ(2)

• ยำชุดสด ผู้ขำยจะจัดยำให้เป็นชุดด้วยวิธี
การซักถามอาการจากผู้ซื้อ โดยผู้ขายมักเป็นผู้ไม่มี

ควำมรู้เรื่องโรค อำกำรของโรค ยำและกำรใช้ยำ

• ยำชุดแห้ง เป็นยำชุดที่จัดบรรจุไว้ในซอง
พลำสติก มกีำรพมิพ์ฉลำกบรรยำยสรรพคุณของยำ 
โดยสรรพคุณที่บรรยำยไว้มักโอ้อวดเกินควำมจริง 
เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดควำมสนใจ

ดังนั้นยาชุดจึงหมายถึงยาหลายๆชนิดที่จ่าย
ไปพร้อมกัน โดยยาชุด 1 ชุด มักประกอบด้วยยา
แผนปัจจบัุนประมาณ 3-6 ชนดิ บรรจรุวมในซอง
เดียวกัน มีเจตนาให้ผู้ซ้ือกินยาทุกชนิดในซองรวม
กันในครั้งเดียว โดยไม่มีกำรแบ่งว่ำเป็นยำชนิดใด 
ควรรับประทำนเวลำใด เพื่อรักษำหรือบรรเทำ
อาการเจ็บป่วยต่างๆ ของร่างกาย

ส่วนประกอบและสรรพคุณของยาชุด

ข้อมลูจำกกำรศึกษำวิจยัยำชุดในประเทศไทย
ที่ท�ำโดยนักวิจัยหลำยคณะ(3-5) พบส่วนประกอบใน
ยำชุดส�ำหรับรักษำอำกำรต่ำงๆท่ีผู้จ�ำหน่ำยระบุไว้ 
ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

ชื่อยาชุด ส่วนประกอบที่พบในชุด
ยำชุดโรคกระเพำะ ยาลดกรด ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องอืด ยาปฏิชีวนะ ยาลดอาการเกร็ง ยากล่อมประสาท

ยาชุดแก้ปวดเมื่อย
ยำกลุ่มสเตียรอยด์ ยำกล่อมประสำท กลุ่มยำแก้อักเสบ ยำแก้ปวด กลุ่มยำแก้แพ้ ยำลดกรด 
วิตำมิน กลุ่มยำฆ่ำเชื้อในทำงเดินปัสสำวะ

ยำชุดรักษำมำลำเรีย
คลอโรควิน ไพรมำควิน ยำแก้ปวด ยำกล่อมประสำทยำกลุ่มสเตียรอยด์ วิตำมิน เมปำควิน 
เตตร้ำซัยคลีน คลอแรมเฟนิคอล

ยาชุดบ�ารุงให้อ้วน ยำกลุ่มสเตียรอยด์ วิตำมินต่ำงๆ กลุ่มยำแก้แพ้ กลุ่มยำกล่อมประสำท

ยาชุดแก้ไข้หวัด
ยำลดไข้ แก้ปวด ยำต้ำนจุลชีพ ยำแก้แพ้ ยำกลุ่มสเตอรอยด์ ยำแก้คัดจมูก ยำระงับไอ 
ยากล่อมประสาท ยาขับเสมหะ วิตามิน

ยาชุดแก้แพ้ ยาแก้ปวด เอ.พี.ซี. ยาลดกรด ยากล่อมประสาท ยาแก้แพ้ วิตามิน



56 Medicinal and Health Product Bulletin Vol.16 No.2

ปกิณกะ

อันตรายจากการใช้ยาชุด
 

 กำรบริโภคยำชุดของประชำชนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยหลำยด้ำน นอกจำกร่ำงกำยได้รับยำ
เกินควำมจ�ำเป็น เพรำะอำกำรบำงอย่ำงสำมำรถใช้
ยำเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอรักษำอำกำรได้แล้ว                 
ตวัยำส�ำคญับำงชนดิในยำชุดยังอำจท�ำให้เกิดอำกำร
ข้ำงคียงต่ำงๆ หรือท�ำให้เสพติด หรือรุนแรงถึงขั้น
เสยีชีวิต และยาบางตัวในยาชุดอาจเป็นยาปลอมหรอื 
ยำเสื่อมสภำพ เพรำะไม่ได้ผลิตตำมหลักเกณฑ์             
วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing 
Practice) ผู้บริโภคไม่มีโอกำสทรำบได้เลยว่ำมียำ

อะไรอยู่ในยาแต่ละชุดบ้าง เมื่อเทียบกับการซ้ือยา

เดี่ยวที่ผู้บริโภคขอทรำบชื่อยำจำกผู้ขำยได้

กรณีศีกษายาชุดในชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยพายัพ

 ข้อมูลจำกข่ำวของรัฐบำลไทยท�ำให้ทรำบ
ว่ำยังมกีำรบรโิภคยำชุดในพืน้ทีต่่ำงๆของประเทศไทย 
โดยยาชุดมีจ�าหน่ายท้ังในร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
รองลงมาเป็นร้านขายของช�า และร้านขายยาแผนโบราณ 
โดยพบภำคใต้ใช้ยำดังกล่ำวสูงท่ีสุด รองลงมำคือ 
ภำคตะวันออกและภำคเหนือ(6) ทั้งนี้การไม่ได้รบัยา
ทีค่วรได้รบัหรือได้รับยำน้อยเกินไป กำรใช้ยำไม่เหมาะสม 
หรือได้รับยำมำกเกินไป กำรเกิดอำกำรไม่พงึประสงค์ 
จากการใช้ยา การเกิดปฏกิิรยิาระหว่างยากับยา และ
ยำกับอำหำร กำรไม่ใช้ยำตำมสัง่ กำรใช้ยำท่ีไม่มคุีณภำพ 
หรือยำที่ไม่ได้รับกำรตรวจพิสูจน์ว่ำมีคุณภำพเข้ำ
มำตรฐำนตำมที่ก�ำหนดไว้และน�ำมำใช้รักษำโรคได้
 แม้รัฐบำลและกระทรวงสำธำรณสุขได้ให้
ควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน 
ยำชุด โดยออกกฎหมำยบังคับเป็นรูปธรรมและระบุ
บทลงโทษของกำรจ�ำหน่ำยยำชุด ตำมพระรำชบญัญัติ 
ยำ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2530 ให้ระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 
5 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 5 หมืน่บาท หรือท้ังจ�าและปรบั 
(ยกเว้นเภสชักรช้ันหนึง่ ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม 

หรือผูป้ระกอบโรคศลิปะในสำขำทันตกรรม ซ่ึงขำย
เฉพำะส�ำหรับคนไข้ของตน และผูป้ระกอบกำรบ�ำบัด 
โรคสตัว์ซ่ึงตนบ�ำบัด) แล้วก็ตำม แต่ยังพบกำรจ�ำหน่ำย 
ยาชุดอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจาก
ผลก�ำไรทีก่ลุม่ผูค้้ำจะได้รบั เป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิด
การขายยาชุดเพิม่มากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึง
ยาชุดได้ง่ายขึ้นด้วย

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนท่ีมีลักษณะ

ประชากรหลากหลาย สถิติการส�ารวจประชากรของ

จงัหวัดเชียงใหม่ ในปี 2553 จ�ำนวน 1,640,479 คน(7) 

และข้อมูลประชากรชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาประกอบ

อาชีพในจงัหวัดเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2549 – 2553) 

พบว่ำ มำจำก 3 ประเทศ คอื พม่ำ ลำว และ กัมพชูำ 

ซ่ึงชนกลุ ่มน้อยชาวพม่าถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มี             

จ�านวนมากทีส่ดุทีเ่ข้ามาประกอบอาชีพ ในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ.2553 มจี�านวนชนกลุม่น้อย

ที่เข้ามาประกอบอาชีพสูงสุด จานวน 52,481 รอง

ลงมำคือ จำนวน 17,749 และ 16,991 คน ตำม

ล�าดับ(8) ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวบ่งช้ีปัญหาที่ประชากร

จ�านวนหนึง่ของชุมชนเข้าไม่ถึงบรกิารด้านสาธารณสขุ 

เนือ่งจำกไม่ได้รบัสทิธิกำรรักษำพยำบำล จึงเป็นข้อ

จ�ากัดประการหนึ่งในการเลือกใช้ช่องทางทางการ

แพทย์ และยำชุดอำจเป็นทำงเลือกหลักส�ำหรับ

ประชาชนกลุม่ดงักล่าว แนวโน้มของปัญหาด้านการ

บริโภคยำทีไ่ม่ถูกต้องเหมำะสมจงึมมีำกข้ึน นอกจำก

นีก้ำรส�ำรวจวุฒกิำรศกึษำของประชำกรของ จงัหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน 965,545 คน ในไตรมำสที ่4 ปี 

2553 พบว่ำมผีูไ้ม่ได้รบักำรศกึษำ 98,368 คน คิดเป็น

ร้อยละ10.19(9) ซ่ึงปัจจัยด้ำนกำรศึกษำ เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกช่อง

ทำงกำรเข้ำรบักำรรกัษำพยำบำลของประชำกรด้วย 

 จำกกำรสุ่มซ้ือยำชุดจำกสถำนที่ที่คำดว่ำ 

น่าจะมีจ�าหน่าย ได้แก่ ร้านขายยา และร้านขาย

ของช�า ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 20 แห่ง 

ได้ผลการซื้อยาชุด ดังนี้
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   • ร้ำนขำยยำ 14 ร้ำน ในจ�ำนวนนี้มี                 
ยาชุดแห้งจ�าหน่าย 3 ร้าน นอกนั้นเป็นยาชุดสดที่ 
จัดขึ้น เมื่อผู้ซื้อเข้าไปบอกอาการ (แต่ผู้ขายอาจจะ
ไม่ใช่เภสัชกร หรือผู้ที่ผ่านการอบรม)
 • ร้ำนขำยของช�ำ 6 ร้ำน มียำชุดแห้ง               
จัดเตรียมไว้อยู่แล้ว โดยเก็บยาชุดแห้งเหล่านี้ไว้ใน
ขวดพลำสติกสีขำว ที่ไม่มีฉลำกระบุข้อมูลใดๆ 
 อย่างไรก็ตามสถานทีจ่�าหน่ายบางแห่งปฎเิสธ 
กำรขำยยำชุดและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ โดยระบุ
ว่ำยำชุดเป็นอันตรำยที่ไม่ควรหำซื้อไปบริโภค
 เมื่อตรวจสอบตัวยำส�ำคัญต่ำงๆในยำแต่ 
ละชุดทีซ้ื่อมา ได้ข้อสรปุและปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาและ
อันตรำย คือ
 1. การใช้ยาซ�้าซ้อน
 2. การใช้ยาเกินขนาด
 3. การใช้ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว
 4. กำรใช้ยำควบคมุพเิศษในกลุม่สเตอรอยด์
 5. การใช้ยาปฎิชีวนะที่จะสร้างปัญหาเชื้อ
ดื้อยา เพราะการใช้โดยไม่จ�าเป็น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ข้อสรุปของกรณีศึกษำคร้ังนี้ คือยำชุด
จ�านวนไม่กีชุ่ด ก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้ยาได้มากมาย 
และอนัตรายหลายประการท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ 
แต่ผูบ้รโิภคสำมำรถหลกีเลีย่งกำรใช้ยำชุดเหล่ำนีไ้ด้
โดยหมัน่ดูแลรกัษำสขุภำพร่ำงกำยให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
บริโภคอำหำรดีมีคุณภำพและถูกสัดส่วน รวมทั้ง
ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ เพือ่ลดโอกาสการพึง่พายา 
แต่หำกมคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ยำ ควรศึกษำหำควำมรู้ 
ด้ำนกำรบริโภคยำที่มีคุณภำพ ติดตำมข่ำวสำรด้ำน
กำรแพทย์ เพือ่กำรบรโิภคยำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
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ขอขอบคุณ นศภ.สธิุมำ เกิดทอง และ นศภ.สธุญัญำ     
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พัทรียา โภคะกุล* 

การส�ารวจความพึงพอใจวารสาร 
"ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

บทน�า

 วำรสำร “ข่ำวสำรด้ำนยำและผลิตภัณฑ์

สุขภำพ” (Medicinal and Health Product    

Bulletin) เป็นวำรสำรรำย 3 เดือน ที่จัดท�ำขึ้นโดย

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มวัีตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและให้ควำมรู้เก่ียวกับ

ผลติภณัฑ์สขุภำพโดยเฉพำะข้อมลูด้ำนควำมปลอดภยั 

ของผลิตภัณฑ์สุขภำพและข้อมูลใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเพื่อใช้

ประโยชน์ โดยได้จัดท�ำมำอย่ำงต่อเนื่องจนปัจจุบัน

ขึ้นปีที่ 16 

 ส�ำนักงำนฯ ได้จัดท�ำแบบสอบถำมควำม

เห็นและควำมควำมพึงพอใจของบุคลำกรทำงกำร

แพทย์และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อน�ำมำพัฒนำกำรจัดท�ำ

วำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลติภณัฑ์สขุภำพให้ทันสมยั                         

และเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องในกำรด�ำเนินงำน 

คุ้มครองควำมปลอดภยัแก่ผู้บรโิภคมำกย่ิงข้ึนต่อไป

วิธีการส�ารวจและกลุ่มประชากรเป้าหมาย

 ส�ำรวจควำมคิดเห็นโดยจดัส่งแบบสอบถำม

พร้อมกับวำรสำรปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนตุลำคม 

– ธนัวำคม 2555 แก่บุคลำกรทำกำรแพทย์และผูท้ี่ 

เกี่ยวข้องจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,482 ฉบับ ประกอบด้วย 

สมาชิกวารสาร โรงพยาบาลสังกัดส�านักงาน              

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด คณบดีคณะแพทยศำสตร์/เภสัชศำสตร์    

กรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และหอสมุด 

แห่งชาติ และรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบกลับใน

ช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน 2556
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรส�ำรวจได้แก่ แบบสอบถำม 

(questionnaire) โดยมีข้อค�ำถำมแบบปลำยปิด 

(close-ended) และปลำยเปิด (open-ended) 

แบบสอบถำมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนข้อมูล

ทั่วไป ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ และส่วนข้อเสนอแนะ 

 ส่วนข้อมูลทั่วไป

 วิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ส่วนข้อมูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบคุลากร 
 ทางการแพทย์ มี 4 ด้าน ได้แก่
 1. เนื้อหำของแต่ละคอลัมน์
 2. ควำมเป็นประโยชน์ของวำรสำร
 3. รูปแบบของวารสาร
 4. กำรเข้ำถึงและควำมรวดเร็ว
 ส่วนข้อเสนอแนะ
 เป็นค�ำถำมปลำยเปิด

ผลการศึกษา

 จากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน   

238 ฉบับ (อตัรำกำรตอบกลบั ร้อยละ 6.84) วิชำชีพ 

ทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุได้แก่ เภสชักร จ�านวน 

170 รำย คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมำได้แก่ 
* กองแผนงานและวิชาการ
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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แพทย์ จ�ำนวน 27 รำย ร้อยละ 11.3 พยำบำล 

จ�านวน 14 ราย ร้อยละ 5.9 ตามล�าดับ และมี

อำชีพอืน่ ๆ  27 รำย เช่น บรรณำรกัษ์ อำจำรย์ และ 

ร้านขายยา เป็นต้น (รายละเอียดตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพผู้ตอบ
แบบสอบถาม

จ�านวน 
(ฉบับ) ร้อยละ

1. เภสัชกร
2. แพทย์
3. พยาบาล
4. อื่น ๆ

170 
27 
14
27

71.4
11.3
5.9
11.3

รวม 238 100

 ผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นต่อวำรสำรฯ ใน
ด้ำนของเนือ้หำแต่ละคอลมัน์ พบว่ำคอลมัน์ส่วนใหญ่ 
ได้รบัคะแนนควำมพงึพอใจในระดบัดี ยกเว้นคอลมัน์ 
ปกิณกะได้รบัคะแนนควำมพงึพอใจระดับปำนกลำง 
โดยคอลัมน์ที่ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด
ได้แก่ คอลัมน์เรื่องตำมสถำนกำรณ์ (4.22±0.529) 

รองลงมำได้แก่คอลมัน์กรณศีกึษำและกำรสอบสวน

โรค (4.21±0.616) ส่วนคอลมัน์ปกิณกะ ได้คะแนน

ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด (3.91±0.642)  

 ควำมคิดเห็นในด้ำนควำมเป็นประโยชน์

ของวารสาร รูปแบบของวารสารและการเข้าถึง  

พบว่ำได้รับคะแนนควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ

วำรสำรเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิติงำน สำมำรถน�ำ

ไปใช้อ้ำงอิงได้ รูปแบบและขนำดของตัวอักษรที่ใช้

เหมาะสม อ่านได้ชัดเจนและสบายตา รูปแบบปก

เป็นเอกลักษณ์ของวำรสำร และเข้ำถึงได้สะดวก 

(จดหมำยและ/หรอืเว็บไซต์) ในขณะท่ีควำมคดิเห็น

ด้ำนควำมรวดเร็ว (กำรออกวำรสำรตรงเวลำ) อยู่

ในระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจในภำพรวม  

พบว่ำผู้อ่ำนมีควำมพึงพอใจและเห็นว่ำวำรสำรมี

เนื้อหำสำระเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและ

สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างองิ มรีปูแบบทีเหมาะสมดี  

แต่กำรเผยแพร่วำรสำรตำมเวลำยังได้รับควำมพอใจ

ในระดับปานกลาง รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อวารสาร
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในด้านต่างๆ

เรื่องที่ประเมิน
ค่าเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม 5)
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

การแปลความ
หมำย

1. ด้านเนื้อหาของแต่ละคอลัมน์
4.22

4.11

4.21

4.16

3.91

4.10

0.529

0.582

0.616

0.624

0.642

0.685

ดี

ดี

ดี

ดี

ปานกลาง

ดี

1.1 คอลัมน์เรื่องตำมสถำนกำรณ์

 1.2 คอลัมน์กฎหมำย

 1.3 คอลมัน์กรณศีกึษำและกำรสอบสวนโรค

 1.4 คอลมัน์ข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนเฝ้ำระวงั

ควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ

 1.5 คอลัมน์ปกิณกะ

 1.6 รำยงำนจำกฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวัง

ควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
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 ในส่วนข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นค�ำถำมปลำยเปิด 

มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 38 ราย (ร้อยละ 

15.97 ของผูต้อบแบบสอบถำม) ได้ให้ข้อคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น วารสารดีอยู่แล้ว เป็น

ประโยชน์ ควรด�ำเนนิงำนต่อ และผูต้อบแบบสอบถำม 

บางส่วนเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลมากขึน้ เช่น ข้อมลู

ยำใหม่ ยำเดมิท่ีใช้ในโรคใหม่ รำยงำนกำรวิจัยจำก

เภสชักรรุน่ใหม่ ข้อมลูกำรเฝ้ำระวังของเคร่ืองส�ำอำง 

โรคและ case study ในเด็กเลก็ ควำมรู้ ADR ด้ำน

ต่าง ๆ นอกจากนีม้ผู้ีตอบแบบสอบถามบางรายแจ้ง

ว่าได้รบัวารสารช้า เป็นต้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ

 แม้ว่าอัตราการตอบกลับของการส�ารวจ
ควำมพงึพอใจวำรสำรข่ำวสำรด้ำนยำและผลติภณัฑ์
สขุภำพค่อนข้ำงน้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมข้อมลูทีไ่ด้รับ
ก็สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าวารสารฯ 
ต่อไป โดยน�ามาใช้ประกอบการพัฒนาหัวข้อต่าง ๆ  
ให้ผูอ่้ำนมคีวำมพงึพอใจเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิติั
งานมากย่ิงข้ึน โดยอาจปรับเนือ้หาใหม่ตามทีส่มาชิก
ให้ควำมเห็น รวมท้ังปรบัปรงุกำรออกวำรสำรให้ตรง
เวลามากย่ิงข้ึนและจดัส่งให้แก่สมาชิกอย่างเรว็ทีส่ดุ
เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

เรื่องที่ประเมิน
ค่าเฉลี่ย

(คะแนนเต็ม 5)
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

การแปลความ
หมำย

 2. ความเป็นประโยชน์ของวารสาร

4.26

4.12

0.622

0.685

ดี

ดี
2.1 วำรสำรเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิติงำน

2.2 วารสารสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้

3. รูปแบบของวารสาร

4.21

4.07

0.698

0.834

ดี

ดี

3.1 รูปแบบและขนำดของตัวอักษรท่ีใช้

เหมาะสม อ่านได้ชัดเจนและสบายตา

3.2 รปูแบบปกเป็นเอกลกัษณ์ของวำรสำร

4.การเข้าถึงและความรวดเร็ว

4.13

3.70

0.644

0.927

ดี

ปานกลาง

4.1 เข้ำถึงได้สะดวก (จดหมำยและ/หรือ

เว็บไซต์)

4.2 การออกวารสารตรงตามเวลา
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รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เยาวเรศ อุปมายันต์*

10 ป ีของการใช้ยาในเด็ก
และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

 เนือ่งจากเดก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ขนาดเลก็ โดยสรีระ 

ของร่ำงกำยจงึมผีลต่อกำรออกฤทธิข์องยำซ่ึงแตกต่ำง 

จำกผู้ใหญ่ที่มีกำรพัฒนำร่ำงกำยสมบูรณ์แล้ว เช่น 

การดูดซึม (absorption) การกระจาย (distribution) 

การเปลีย่นแปลงเมตาบอลซึิม (metabolism) และ

กำรขับออกจำกร่ำงกำย (excretion) โดยเฉพำะ

อย่างย่ิงมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาง

ร่างกายในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต ดังนั้นการได้รับ

ยำจงึต้องค�ำนงึถึงขนำดและน�ำ้หนกัตวัของเดก็ด้วย 

เพื่อให้เด็กได้รับยาในขนาดที่เหมาะสม ซ่ึงจะเป็น 

กำรป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำร

ใช้ยา (adverse events หรือ AEs จากยา) อย่างไร 

ก็ตำมมข้ีอจ�ำกัดเก่ียวกับควำมรูว่้ำด้วยควำมปลอดภยั 

หรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำในเด็ก 

เนื่องจากไม่ใช่ยาทุกตัวที่มีจ�าหน่ายจะถูกทดลองใน

ข้ันตอนกำรศึกษำทำงคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยเด็กก่อน

กำรน�ำออกสูต่ลำด ดังนัน้ กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภยั 

จากการใช้ยา (pharmacovigilance) จึงเป็นกลวิธี

ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะท�ำให้ได้ข้อมูลปัญหำหรือกำร

เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำภำยหลังมีกำร

จ�าหน่ายในตลาด (post-marketing surveillance)

 ข้อมลูเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ 

สามารถรวบรวมได้จากระบบการรายงานหรือการ

ติดตามแบบต่างๆ เช่น spontaneous reporting 

system (SRS), cohort event monitoring (CEM) 

และ targeted spontaneous system (TSR) ซ่ึง

แต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน

 ในบทควำมนีจ้ะวิเครำะห์ข้อมลูจำกรำยงำน 

กำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ในฐำนข้อมูลศูนย์

เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

(Health Product Vigilance Center หรอื HPVC) 

กองแผนงำนและวิชำกำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ โดยรำยงำนดังกล่ำวได้รับจำกบคุลำกร 

กำรแพทย์เป็นระบบกำรรำยงำนโดยสมคัรใจ (voluntary) 

หรือ ซ่ึงอาจเป็นจ�านวนรายงานต�่ากว่าเป็นจริง 

(underreporting) ดังนั้นข้อมูลจึงไม่ได้แสดงถึง

จ�านวนผูใ้ช้ยาทัง้หมดของประเทศ แม้ว่าจะไม่สามารถ

น�ำมำหำค่ำ prevalence หรอื incidence ได้ แต่จะ

ช้ีให้เห็นการใช้ยาและ-ผลจากการใช้ยานัน้ๆ ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้มีการตระหนักและไตร่ตรองมากข้ึนเมือ่จะมี

กำรใช้ยำในเด็กคร้ังต่อไป

 ในระยะเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546- 

2555 พบว่ำ จ�ำนวนรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์                 

ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำในกลุม่เดก็ทีม่อีำยุตัง้แต่ 

0-5 ปี ที่ HPVC ได้รับมีรวมทั้งหมด 44,242 ฉบับ 

70,932 เหตุกำรณ์ ในจ�ำนวนนี้เป็นรำยงำน AEs 

จากการใช้ยาทีเ่กิดในเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจ�านวนรายงานใน

แต่ละช่วงอายุพบว่า เมือ่อายุเด็กมากข้ึนจะมจี�านวน

รายงานลดลง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และ 2 
* กองแผนงานและวิชาการ
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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 เมือ่วิเครำะห์ยำท่ีสงสยัท�ำให้เกิดเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ในรำยงำนผูป่้วยเด็ก 44,242 รำย พบว่ำ 

10 รายชื่อแรกที่มีจ�านวนรายงานมากที่สุดจัดอยู่ในกลุ่มยา antibiotics (ประมาณร้อยละ 80) โดยเป็น 

amoxicillin มากเป็นอันดับหนึ่งในทุกช่วงอายุ และอีก 2 รายช่ือยาที่มักพบมากอยู่ใน 3 อันดับต้น                   

คือ sulfamethoxazole+trimethoprim และ ibuprofen ดังแสดงในตำรำงที่ 1

 รำยงำนแต่ละฉบับซ่ึงมีกำรใช้ยำหลำยตัวและยำแต่ละตัวสำมำรถเกิด AEs หลำยเหตุกำรณ์    

ในช่วง พ.ศ. 2546-2555 มี AEs ที่เกิดขึ้นในเด็กอำยุ 0-5 ปี จ�ำนวนรวม 70,932 เหตุกำรณ์ โดยมี

รำยกำร AEs ที่พบได้บ่อยในจ�ำนวนรำยชื่อยำที่มีรำยงำนมำก 5 อันดับแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นควำมผิด

ปกติทางระบบผวิหนงั (skin and appendages disorder) เช่น urticaria, rash, rash macula-papular 

เป็นต้น นอกจำกนีเ้ป็นควำมผดิปกติท่ีเกิดกับระบบทัว่ไปของร่ำงกำย (body as a whole general disorders) 

โดยเป็นอาการบวมต่างๆ เช่น oedema eyelid, angioedema, face oedema เป็นต้น  เมื่อจ�าแนก

รายการ AEs ในรายการยาที่มีการรายงานมาก รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่2 63

รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ตารางที่ 1 รายการยาที่สงสัยและกลุ่มยาที่มีการรายงาน 10 อันดับแรก จ�าแนกตามอายุ 
อายุ กลุ่มยำ ยำ ร้อยละ

<1ปี   (N=14,185)

antibiotics amoxicillin 27.6

antibiotics sulfamethoxazole+
trimethoprim

16.0

antibiotics ampicillin 11.1

antibiotics ceftriaxone 10.7

vaccines vaccines 8.9

antibiotics cefotaxime 4.7

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 2.7

antiepileptics phenobarbital 1.9

analgesics paracetamol 1.6

antiepileptics carbamazepine 0.4

1 ปี   (N=8,608)

antibiotics amoxicillin 30.5

antibiotics sulfamethoxazole
+trimethoprim

16.3

antibiotics ceftriaxone 10.7

antibiotics cloxacillin 9.1

antibiotics ampicillin 8.7

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 8.6

vaccines vaccines 4.5

analgesics paracetamol 4.1

antibiotics cefalexine 1.7

antibiotics erythomycin 1.7

2 ปี   (N=7,482)

antibiotics amoxicillin 28.5

antibiotics sulfamethoxazole+
trimethoprim

14.4

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 13.8

antibiotics cloxacillin 10.2

antibiotics ceftriaxone 8.3

antibiotics ampicillin 6.5

antibiotics dicloxacillin 4.2

analgesics paracetamol 1.9

antibiotics erythomycin 1.6

vaccine vaccines 1.3

อายุ กลุ่มยำ ยำ ร้อยละ

3 ปี   (N=5,801)

antibiotics amoxicillin 27.6

antibiotics sulfamethoxazole+
trimethoprim

17.0

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 15.5

antibiotics cloxacillin 9.8

antibiotics ceftriaxone 9.3

antibiotics ampicillin 5.3

analgesics paracetamol 4.3

antibiotics dicloxacillin 4.3

antibiotics cefotaxime 2.1

antiepileptics phenobarbital 1.5

4 ปี   (N=4,101)

antibiotics amoxicillin 24.3

antibiotics sulfamethoxazole+
trimethoprim

18.5

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 15.3

antibiotics cloxacillin 11.1

antibiotics ceftriaxone 8.4

antibiotics penicillin 5.3

antibiotics dicloxacillin 4.4

antibiotics erythomycin 3.8

antibiotics cefalexine 2.6

antibiotics ampicillin 2.3

5 ปี   (N=4,065)

antibiotics amoxicillin 25.4

antiinflammatory and 
antirheumatic products

ibuprofen 17.7

antibiotics sulfamethoxazole+
trimethoprim

15.8

antibiotics cloxacillin 10.8

antibiotics ceftriaxone 8.2

antibiotics penicillin 6.4

analgesics paracetamol 5.1

antibiotics dicloxacillin 4.5

gastrointestinal 
antispasmodics and 
anticholinergics

hyoscine-n-
butylbromide

4.3

antibiotics ampicillin 1.9

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลจำกข้อมูลรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่เกิดกับเด็กช่วงอำยุ 0-5 ปี 
เป็นระยะเวลำ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2555 พบว่ำ มีรำยงำนกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ในเดก็
ทกุช่วงอำยุ ส่วนใหญ่เป็นยำปฏชีิวนะ ซ่ึงเป็นทีท่รำบกันทัว่ไปว่ำปัญหำกำรใช้ยำปฏชีิวนะมำกเกินจ�ำเป็นยังคง
เป็นเรื่องท้ำทำยต่อสุขภำพคนไทย และยังส่งผลกระทบต่อเร่ืองอื่นๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ปัญหำกำรดื้อยำ             
กำรสิน้เปลอืงด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรน�ำเข้ำยำ (ใหม่) ท่ีมกัมรีำคำสงูข้ึนเรือ่ยๆ สิง่ทีเ่ป็นค�ำถำมและควรหำ 
ค�ำตอบที่แท้จริงว่ำเด็กไทยติดเชื้อจุลชีพมำกถึงขนำดต้องใช้ยำปฏิชีวนะมำกและหลำกชนิดจริงหรือไม่
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ตารางที่ 2 เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ฯ จ�ำแนกตำมรำยกำรยำที่สงสัยที่มีกำรรำยงำนมำก 5 อันดับแรก

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
sulfame-
thoxazole+ 
trimethoprim
(N = 7,156)

amoxicillin
(N=2,372)

ceftriaxone
(N = 1,218)

ibuprofen
(N= 744)

cloxacillin
(N= 696)

จ�านวนเหตกุารณ์ [n (%)]

urticaria 1,046 (14.62) 1,022 (43.09) 612(50.25) 159(21.62) 341(48.99)
rash macula-papular 1,256 (17.55) 926 (39.04) 404(33.17) 18(2.42) 117(16.81)
rash - 324 (13.66) 98(8.05) 15(2.02) 180(35.86)
rash erythematous 715 (9.99) 31 (1.31) 54(4.43) - 16(2.30)
pruritus 460 (1.31) - - - -

angioedema 273 (3.81) 1 (0.04) 3(0.25) 64(8.60) 3(0.43)

face oedema 224 (3.13) 2 (0.08) 4(0.33) - -
oedema periorbital 195 (2.72) 33 (1.39) 12(0.99) 452(60.75) 12(1.72)

oedema - 6 (0.25) - - -

fixed eruption 211 (2.95) - - - -

erythema multiforme 91 (1.27) - - - -

Stevens Johnson syndrome 77 (1.08) 1 (0.04) - - -
 

 ปัญหำกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดปกติทำงระบบผิวหนัง นอกจำก

เหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ ibuprofen ทีพ่บมำกเป็นอนัดบัแรกคือ อำกำรบวม oedemaperiorbital 

 เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับมำจำกรูปแบบ SRS ซ่ึงมีข้อจ�ำกัด                

ดงัระบุไว้ข้ำงต้น ดงันัน้ หำกจะมกีำรศกึษำเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวำมจ�ำเพำะมำกข้ึน อำจเลอืกตวัยำทีส่นใจ 

กลุม่ตัวอย่ำงและวิธไีด้ข้อมลูด้วยรปูแบบอืน่ เพือ่ใช้ประโยชน์จำกกำรหำขนำดและอบัุตกิำรณ์ของปัญหำน้ันได้ 

 สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าก่อนการตัดสินใจใดก็ตามของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อการได้รับยาของเด็ก             

คงไม่ลมืรอยยิม้ เสยีงหวัเรำะ แววตำแสนบรสิทุธิข์องเดก็ๆ ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ท์ีไ่ร้เดยีงสำและน่ำรกัเหล่ำนัน้ ให้เตบิโตขึน้มำ 

อย่ำงน้อยด้วยร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นพลังของประเทศต่อไป
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