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ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต
เพื่อการส่งออกเครื่องส�าอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม

 กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส� านั ก งาน                  

คณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง การก�าหนดเครื่องส�าอางควบคุม 

โดยก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางทุกชนิดเป็น

เคร่ืองส�าอางควบคุม และให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือ    

ผู้น�าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส�าอางท่ีมิใช่เครื่องส�าอาง

ควบคุมพิเศษและเครื่องส�าอางควบคุมที่มีการผลิต

หรือน�าเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและ

ประสงค์จะด�าเนินการต่อไป ต้องมาจดแจ้งภายใน

วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ดงันัน้ ผูป้ระกอบธรุกิจ 

ซ่ึงเคยผลติเครือ่งส�าอางเพือ่การส่งออกไปต่างประเทศ 

อยู่ก่อนวันทีป่ระกาศดงักล่าวใช้บังคบั ต้องมาด�าเนนิการ 

จดแจ้งต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตามก�าหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม การรับจดแจ้ง

เคร่ืองส�าอางต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไขที่ก�าหนด ทั้งในส่วนของสถานท่ี

ประกอบธรุกิจและตัวผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง ซ่ึงใน

ที่นี้ จะกล่าวถึงกรณีศึกษา การผลิตเคร่ืองส�าอาง            

(สบู่เหลว) เพื่อการส่งออก

 จากการที่มีผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองส�าอาง 

(สบู่เหลว) ที่มีส่วนประกอบของ diethanolamine 

(DEA) ในปริมาณร้อยละ 3.34 เพื่อการส่งออกไป

ประเทศญ่ีปุ่น ได้มาขอจดแจ้งเครือ่งส�าอางดังกล่าว 

แต่ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไม่สามารถ 

รับจดแจ้งได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสาร 

diethanolamine ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่ม secondary 

alkyl-and alkalnolamines and their salts เป็น

ส่วนผสมในเครือ่งส�าอาง และสารดงักล่าวเป็นวัตถุ

ที่ห้ามใช้ในล�าดับที่ 409 ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลติเครือ่งส�าอาง ลงวันที ่26 มนีาคม 2551(1) 

ข้อพิจารณา

 1.	ข้อมูลเครื่องส�ำอำง 

  1.1 เป ็นสบู ่ เหลวประกอบด ้วยสาร                 

diethanolamine 3.34% ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นneutralizer 

และไม่มีสารเร่งการเกิด nitrosamine

   1.2 ประเทศญ่ีปุ ่นก�ากับดูแลสบู่เหลวที่

ประกอบด้วยสาร diethanolamine เป็น “ยา 

(quasi-drug)” ไม่ใช่ “เครื่องส�าอาง”

   1.3 ผูป้ระกอบธุรกิจเครือ่งส�าอางได้ศกึษา

ความคงตวัของเครือ่งส�าอางดังกล่าวเป็นระยะเวลา 

3 ปี พบว่า ความเป็นกรดด่างของเครื่องส�าอางไม่

เปลีย่นแปลง และผลการตรวจวิเคราะห์เครือ่งส�าอาง 

1 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ N-nitrosodiethanolamine 

(NDELA) ซ่ึงเป็นสารตัวหนึง่ในกลุม่ nitrosamines

 2.	คุณสมบัติของ	diethanolamine

  2.1 diethanolamine เป็น secondary 

amine ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างแก่ ใช้ประโยชน์ในการท�า

เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน สิ่งทอ 

สารก�าจัดศัตรูพืช อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ขัดและ

เคลือบเงา และยับยั้งการเกิดสนิม
* ส�านักควบคุมเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย 
 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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  2.2 diethanolamine สามารถท�าปฏกิิรยิา

กับ nitrosating agent เกิดเป็น NDELA  ซึ่งเป็น

สารกลุ่ม nitrosamine และเป็นสารก่อมะเร็ง      

ในมนุษย์

  2.3 ผลการศึกษาของ Marty M.S., 

Neeper-Bradley T.L., Neptun D.A., and 

Camey E.W. เรื่อง Developmental toxicity of 

diethanolamine applied cutaneously to CD 

rats and New Zealand white rabbits พบว่า 

ขนาด DEA ที่ไม่ท�าให้เกิดพิษต่อการพัฒนาตัวอ่อน

ในหนู CD rat และ New Zealand white             

rabbit ซึ่งตั้งท้อง (developmental toxicity) หรือ 

no observable effect level (NOEL) โดยได้    

รับทางผิวหนัง คือ เท่ากับ 380 และ 350 mg/kg 

body weight/ day ตามล�าดับ 

  2.4 ผลการศึกษาของ Leung H.W., 

Kamendulis L.M., and Stott W.T. เรือ่ง Review 

of the carcinogenic activity of diethanolamine 

and evidence of choline deficiency as a 

plausible mode of action พบว่า การได้รบั DEA 

ตลอดช่วงชีวิต จะเพิ่มอุบัติการณ์และจ�านวน            

เนื้องอกในตับ (liver tumor) ของหนู mice แต่ไม่

เกิดผลดังกล่าวในหนู rat อีกท้ัง กลไกการเกิด            

เนือ้งอกในตับของหน ูmice ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ

สารพนัธกุรรม แต่เก่ียวข้องกับการขาด choline ซ่ึง

เป็นสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ท้ังนี้ 

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมแต่ละชนดิมคีวามไวแตกต่างกัน

ต่อการขาด choline โดยมนุษย์มีความไวน้อยที่สุด

ต่อการขาด choline จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการ

ศึกษาการเกิดเนื้องอกในตับหนู mice ไม่สามารถ

อนุมานการเกิดเนื้องอกในตับมนุษย์ได้

 3.	กำรก�ำกับดูแล	diethanolamine

   3.1 ประเทศไทยก�าหนดให้ nitrosamines 

และ secondary alkyl-and alkalnolamines and 

their salts เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ล�าดับ 408 และ 409 
ตามล�าดับ ซ่ึง diethanolamine จัดอยู่ในกลุ่ม 
secondary alkyl-and alkalnolamines and   
their salts ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง 
ก�าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต                
เครื่องส�าอาง ซ่ึงออกความตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 5(4) ความว่า 
“เพือ่คุ้มครองอนามยัของบุคคล ให้รฐัมนตรีมอี�านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดช่ือวัตถุท่ีห้าม
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง”
  3.2 สหภาพยุโรปก�าหนดให้ nitrosamines 
และ secondary dialkanolamines เป็นวัตถุท่ี              
ห้ามใช้ ล�าดับ 410 และ 411 ใน Cosmetic 
Directive: Annex II: List of substances which 
must not form part of the composition of 
cosmetic products 
  3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกาก�าหนดให้ใช้ 
diethanolamine ในเครือ่งส�าอาง โดยมเีง่ือนไขดังนี้ 
“diethanolamine: safe as used in rinse-off 
products; but ≤ 5% for leave-on product 
and should not be used in products                
containing N-nitrosating agents” ทั้งนี้               
nitrosamines จัดอยู่ใน cosmetic ingredients 
prohibited/ restricted by FDA โดย nitrosamines 
อาจเกิดข้ึนในเคร่ืองส�าอาง ซ่ึงประกอบด้วย amines 
และ amino derivatives โดยเฉพาะอย่างย่ิง DEA 
and triethanolamine (TEA) และท�าปฏิกริยากับ 
nitrosating agents ซ่ึงเป็นส่วนผสมในเครื่อง
ส�าอาง เช่น 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 
(bronopol, onyxide 500), 5-bromo-5-nitro-1.3-
dioxane (bronidox C), tris (hydroxymethyl) 
nitro-methane (tris nitro) หรืออาจปนเปื้อนจาก
สารต่างๆ เช่น sodium nitrite นอกจากนี ้การเกิด 
nitrosation อาจเกิดระหว่างกระบวนการผลิตและ
การเก็บรักษาก็ได้
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 4.	วธีิกำรลดควำมเสีย่งกำรเกดิ	nitrosamines 

   4.1 เครื่องส�าอางต้องไม่มีส่วนผสมของ

สารกลุ่ม secondary amine ร่วมกับ nitrosating 

agent เช่น 

   (1) วัตถุกันเสีย 2 ตัวซึ่งใช้ในเครื่อง

ส�าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง วัตถุ

กันเสยีทีอ่าจใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส�าอาง 

ล�าดับ 19 คือ bronidox C และล�าดับ 20 คือ 

bronopol, onyxide 500 

   (2) สารป ้อง กันการเ กิดสนิมคือ                 

sodium nitrite 

  4.2 เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ปราศจาก

การปนเปื้อนของ nitrosating agent

   4.3 ลดสภาพท่ีเ ก่ียวข ้องกับการเกิด                      

nitrosamine ได้แก่ ความเป็นกรด การม ีformaldehyde 

และ/หรือ formaldehyde donor, formaldehyde 

releasing preservative เป็นส่วนผสมในเครือ่งส�าอาง

   4.4 ภาชนะบรรจุปราศจาก nitrate หรือ 

nitrite free container

   4.5 เ ติมสารต ้านอนุมูลอิสระ เช ่น              

α-tocopherol

   4.6 เลือกสารอื่นเพื่อทดแทน DEA

 จากข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทั้งในข้อ

กฎหมายและทีเ่ก่ียวกับตัวสารท่ีเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตเครื่องส�าอางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า 

diethanolamine ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีห้ามใช้ในการผลิต

เครื่องส�าอาง ล�าดับ 409 ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง ก�าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลิตเครื่องส�าอางนั้น มีความเสี่ยงต่อมนุษย์

หากมีการน�าไปใช้ เนื่องจากสารดังกล่าวสามารถ  

ก่อให้เกิดมะเร็งในหนู mice และเป็นสารตั้งต้นใน

การเกิด nitrosamines ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งใน

มนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีสารเคมีชนิดอื่น

ที่มีคุณสมบัติคล้ายและสามารถทดแทน DEA ได้ 

ดังนั้น การขออนุญาตผลิตเครื่องส�าอางท่ีมี DEA 

เพือ่การส่งออกนัน้ ต้องพจิารณาความปลอดภยัของ

คนงานและสิ่งแวดล้อมจากเอกสารเพิ่มเติมที่                

เก่ียวกับรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยของ

สถานที่ผลิตเครื่องส�าอางด้วย นอกจากนั้น กรณีนี้ 

พระราชบัญญัติเคร่ืองส�าอาง พ.ศ. 2535 ไม่ได้ก�าหนด 

ไว้เป็นการเฉพาะเก่ียวกับการผลิตเฉพาะเพื่อการ          

ส่งออก ประกอบกับระดบัการก�ากับดแูลเครือ่งส�าอาง 

ไม่เข้มงวด หากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาจะอนุญาตให้ผลติเฉพาะเพือ่การส่งออก ส�านกังาน 

คณะกรรมการอาหารและยา อาจไม่สามารถก�ากับ

ดูแลการแพร่กระจายของเครื่องส�าอางเหล่านี้(2-3)

 อนึ่ง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

พิจารณาและให้ความเห็นไว้ว่า การออกประกาศ

ก�าหนดวัตถุที่ห ้ามใช้เป ็นส่วนผสมในการผลิต      

เครื่องส�าอางตามมาตรา 5(4) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่

จะคุ้มครองอนามยัของบุคคลมใิห้ได้รบัอนัตรายจาก

การใช้เคร่ืองส�าอางท่ีไม่ปลอดภัย และการที่ไม่มี

บทบัญญัตใิห้อ�านาจรัฐมนตรยีกเว้นให้ใช้วตัถุทีห้่าม

ใช้ตามมาตรา 5(4) เป็นส่วนผสมในการผลิต           

เคร่ืองส�าอางได้ บทบัญญัติมาตรา 5(4) จงึมลีกัษณะ 

บังคับเป็นการท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศ 

หรือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุจงึไม่อาจก�าหนด 

ยกเว้นวตัถุตามรายการท้ายประกาศบางประเภทให้

สามารถใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง

เฉพาะเพื่อการส่งออกได้ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดวัตถุ

ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส�าอาง ลงวันที่                 

26 มีนาคม 2551 เพื่อยกเว้นให้วัตถุตามรายการ

ท้ายประกาศบางประเภทสามารถใช้เป็นส่วนผสมใน

การผลิตเคร่ืองส�าอางได้เฉพาะเพื่อการส่งออก จึง

ไม่อาจกระท�าได้ตามกฎหมาย”(4)
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 จากข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถ

สรุปได้ว่า การผลิตเคร่ืองส�าอางที่มีส่วนประกอบ

ของสารห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ก�าหนดวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เครื่องส�าอาง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551 ไม่ว่าจะ

เป็นการผลติเฉพาะเพือ่การส่งออกหรอืผลติเพือ่ขาย

ในประเทศไทย ไม่สามารกระท�าได้แต่อย่างใด

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ นางอารทรา ปัญญาปฏิภาณ 

กลุม่ควบคมุเครือ่งส�าอาง ส�าหรับการรวบรวมเอกสาร 

ต้นฉบบัเพือ่เขียนบทความ และนส.วารณุ ีเสนสภุา 

ส�านักอาหาร ส�าหรับข้อเสนอแนะในการเขียน

บทความ

เอกสารอ้างอิง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ก�าหนดวัตถุห้ามใช้                    

เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส�าอาง ลงวันที่ 26 

มนีาคม 2551, ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 125 ตอนพเิศษ 

80 ง 12 พฤษภาคม 2551 หน้า 13-14.

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและ

ทะเบียนเคร่ืองส�าอาง คร้ังที ่5/2552 วันที ่23 ธนัวาคม 

2552.

3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและ

ทะเบียนเครือ่งส�าอาง คร้ังที ่1/2553 วันที ่23 มนีาคม 

2553.

4. บันทกึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เร่ือง การแก้ไข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยกเว้นให้วัตถุ ตาม

รายการท้ายประกาศบางประเภทสามารถใช้เป็นส่วน

ผสมในการผลิตเครื่องส�าอางได้เฉพาะเพื่อการส่งออก 

[cited 2012 Dec 26]; Available from: http://e-

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

view_information.php?Submit=Clear &ID_Inf_

Nw_Manager=0000000568.
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วันชัย ศรีทองค�า และ กนกวรรณ พีรวงศ์* 

สรุปสถานการณ์การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ 2553–2555 

* ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ความส�าคัญของการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 
 กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานคณะกรรมการ 

อาหารและยา โดยส�านกัอาหาร เป็นหน่วยงานหลกั

ที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารหลัง

ออกตลาด โดยควบคุมก�ากับดูแลให้สถานท่ีผลิต 

และสถานที่น�าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจ�าหน่าย  

ให้เป็นไปตามทีไ่ด้รับอนญุาตไว้ เพือ่ประเมนิตรวจสอบ 

ความสามารถของผูผ้ลติ และผู้น�าเข้าว่ายังคงปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่เคยได้รับอนุญาตหรือไม่ 

รวมทั้งควบคุม ก�ากับดูแล สถานท่ีจ�าหน่าย ให้

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารทีป่ลอดภยั มคีณุภาพตรง

ตามมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 

2522 ก�าหนดไว้ ส�าหรับกรณีสถานที่ผลิต สถานที่

น�าเข้า หรือสถานที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ตั้ง

อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 

จะได้รับการตรวจสอบจากส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดท่ีรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่นั้น ซ่ึงมีสิ่งท่ี

ต้องเฝ้าระวังตามสภาพปัญหาของแต่ละภมูภิาคและ

มีแผนเก็บตัวอย่างอาหารที่แตกต่างกัน

การด�าเนินการตามแผนเก็บตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2553-2555

 การด�าเนินงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

อาหารจากสถานที่ผลิต สถานที่น�าเข้า หรือสถานที่

จ�าหน่าย (แล้วแต่กรณี) เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ 

ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ 

เฝ้าระวังคุณภาพตามมาตรฐานของผลติภณัฑ์อาหาร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มก�ากับดูแลอาหารหลัง

ออกตลาด ส�านกัอาหาร ได้ด�าเนนิการโดยวางแผน

การเก็บตวัอย่างตามกรอบเพือ่ให้ครอบคลมุผลติภณัฑ์ 

อาหารที่ถกูก�าหนดตามนโยบายความปลอดภยัด้าน

อาหาร (food safety) รวมท้ังการคุม้ครองผูบ้รโิภค

เก่ียวกับผลติภณัฑ์อาหารท่ีมคีวามเสีย่งตามหลกัการ

ประเมนิความเสีย่ง (risk assessment) ความนยิม

ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเรื่องเร่งด่วน

หรือกรณีที่เคยเป็นข่าว และเรื่องร้องเรียน 

 จากการด�าเนินการตามแผนเก็บตัวอย่าง          

ส่งตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2553-2555            

ภาพรวม ปรากฏว่า พบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารมี

คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน (ไม่พบข้อบกพร่อง) 

ร้อยละ 85.29, 83.31 และ 85.51 ตามล�าดับ เมื่อ

วิเคราะห์แยกตามกรณทีีเ่ก็บตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่าง
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ทีถู่กเก็บภายใต้โครงการตามนโยบายความปลอดภยั
ด้านอาหาร (food safety) มีคุณภาพถูกต้องตาม
มาตรฐาน (ไม่พบข้อบกพร่อง) ร้อยละ 90.83, 
90.52 และ 89.27 ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่

 การเกบ็ตวัอย่างตามโครงการทีก่�าหนดสามารถ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ โครงการตามนโยบาย
ความปลอดภัยด้านอาหาร และโครงการเฝ้าระวัง ด�าเนินการเพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารให้มี  
คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสขุ โดยส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจะก�าหนด 
เป็นแผนแต่ละปีไว้ และการเก็บตัวอย่างกรณพีเิศษ และกรณร้ีองเรยีน จะเก็บตวัอย่างเพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการด�าเนินการตามกฏหมายต่อผูก้ระท�าผดิ ซ่ึงเป็นมาตรการหนึง่ทีส่�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยส�านักอาหาร ใช้ในการคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฎผล ดงันี้
 1. เพื่อเฝ้าระวัง ตามโครงการตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร
 โครงการเฝ้าระวังมีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ตามกลุ่มประเภทอาหาร และผลการตรวจ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
  1.1. กลุ่มประเภทอาหารที่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
 ผลติภณัฑ์อาหารทีไ่ด้เก็บตวัอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ต่อเนือ่งและปรากฏว่ามผีลวิเคราะห์ถูกต้องตาม
มาตรฐานทุกตัวอย่างรวม 5 กลุ่มประเภทอาหาร ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 2

ถูกเก็บตามแผนกรณร้ีองเรียน มผีลวเิคราะห์ไม่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐาน (พบข้อบกพร่อง) มากทีส่ดุถึงร้อยละ 
32.48, 33.95 และ 32.28 ตามล�าดับ ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 1

ตำรำงที่	1 สรปุการเก็บตวัอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลติภณัฑ์อาหารในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ปีงบประมาณ 2553-2555

ล�ำดับ

กรณีที่เก็บ

ตัวอย่ำง

เป้ำหมำยตำมแผน

(จ�ำนวนตัวอย่ำง)

(ได้รับผลวิเครำะห์

(จ�ำนวนตัวอย่ำง)

ผลกำรตรวจวิเครำะห์	(ร้อยละ)

ถูกต้องมำตรฐำน ไม่ถูกต้องมำตรฐำน

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555

1 โครงการตาม

นโยบายความ

ปลอดภยัด้านอาหาร 

(food safety)

600 660 680 600 601 578 90.83 90.52 89.27 9.17 9.48 10.73

2 โครงการเฝ้าระวัง 2811 2990 2720 2810 2989 2676 86.58 86.75 88.42 13.42 13.25 11.58

3 กรณีพิเศษ 400 400 400 327 417 468 72.48 64.03 69.87 27.52 35.97 30.13

4 กรณีร้องเรียน 200 200 200 157 380 127 67.52 66.05 67.72 32.48 33.95 32.28

รวม 4000 4250 4000 3894 4387 3850 85.29 83.31 85.51 14.71 16.69 14.39

ทีม่า: ส�านกัอาหาร ปี 2556   
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ตำรำงที	่2  แสดงกลุม่ประเภทอาหารท่ีมผีลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานทุกตัวอย่าง ระหว่าง 

   ปี 2553-2555

ล�ำดับ กลุ่มประเภทอำหำร ส่งตรวจวิเครำะห์
จ�ำนวนตวัอย่ำงทีเ่กบ็ส่งวิเครำะห์
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

1
นมดัดแปลงส�าหรับทารก/อาหารทารก/อาหารเสริม

ส�าหรับเด็ก
pathogenic bacteria 100 100 60

2 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (low acid)
flat sour และ total 

plate count (TPC)
30 30 30

3
กลุ่มอาหารที่ปนเปื้อน aflatoxin 

เช่น ถั่วผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ และชาสมุนไพร
aflatoxin 100 100 80

4 เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน กาเฟอีน 30 30 20

5 กาแฟปรุงส�าเร็จชนิดเหลว กาเฟอีน 30 30 30

ทีม่า: ส�านกัอาหาร ปี 2556

  1.2 กลุม่ประเภทอาหารทีคุ่ณภาพมแีนวโน้ม 

ถูกต้องตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 ผลติภณัฑ์อาหาร กรณโีครงการตามนโยบาย 

ความปลอดภัยด้านอาหาร และกรณีเฝ้าระวังท่ีได้

เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคาะห์ต่อเนือ่ง และปรากฏว่า 

มีผลวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานเพิ่มข้ึน พบใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   1.2.1 กรณีโครงการตามนโยบาย

ความปลอดภัยด้านอาหาร

    • เนือ้สตัว์ (กุ้ง/หม/ูไก่/เครือ่งใน): 

จากการสุม่ซ้ือตวัอย่างเนือ้สตัว์ (กุ้ง/หม/ูไก่/เครือ่งใน) 

จากสถานทีจ่�าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ส่ง

ตรวจวิเคราะห์หา nitrofurans และยาปฏิชีวนะ 

พบว่ามีแนวโน้มของการมีคุณภาพตามมาตรฐาน

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าไม่ถูกต้องตาม

มาตรฐานลดลง จากปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 

13.89 ในปีงบประมาณ 2554 พบร้อยละ 12.50 

และในปีงบประมาณ 2555 พบร้อยละ 1.28 

    • เกลือบริโภค: จากการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างเกลือบริโภคจากสถานที่ผลิต และสถานที่

จ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งตรวจ

วิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีน พบว่ามีแนวโน้มการ   

ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานลดลง โดยในปีงบประมาณ 

2553 พบร้อยละ 26.67 ปีงบประมาณ 2554 พบ

ร้อยละ 19.35 และปีงบประมาณ 2555 พบ       

ร้อยละ 6.52 

   1.2.2 กรณเีฝ้าระวังผลติภณัฑ์อาหาร

    • นมพาสเจอร์ไรส์/UHT (นมท่ีแจก

ในโรงเรียน): จากการสุ่มเก็บตัวอย่างนมที่แจกใน

โรงเรียนเพือ่ส่งตรวจวิเคราะห์หา pathogenic bac-

teria, E.coli, TPC, Coliforms, โปรตีน, มนัเนย, เนือ้

นมไม่รวมมนัเนย และเมลามนีพบว่ามแีนวโน้มของการ

ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ลดลง โดยปีงบประมาณ 

2553 และปีงบประมาณ 2554 พบร้อยละ  6.00 และ

ในปีงบประมาณ 2555 พบข้อบกพร่องร้อยละ 4.00 

โดยมสีาเหตุจากพบแบคทเีรยีเกินมาตรฐาน
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    • ไอศกรมี: จากการสุม่เก็บตวัอย่าง 

ไอศกรีมจากสถานท่ีผลิตเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หา 

pathogenic bacteria, E.coli, TPC, ชนิดและ

ปรมิาณสสีงัเคราะห์ พบว่ามแีนวโน้มของการไม่ถูก

ต้องตามมาตรฐานทีล่ดลง จากปีงบประมาณ 2553 

พบร้อยละ 10.00 ปีงบประมาณ 2554 พบร้อยละ 

40.00 และปีงบประมาณ 2555 พบว่าถูกต้องตาม

มาตรฐานทุกตัวอย่าง 

    • น�า้ปลา: จากการสุม่ซ้ือตัวอย่าง

น�า้ปลาจากสถานท่ีจ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร

เพือ่ตรวจวิเคราะห์ปรมิาณไนโตรเจน กรดกลตูามคิ/

ไนโตรเจน และกรดเบนโซอกิ พบว่ามแีนวโน้มของ

การไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทีล่ดลง จากปีงบประมาณ 

2553 และ 2554 พบร้อยละ 10.00 และในปีงบ 

ประมาณ 2555 พบ ร้อยละ 2.00 ใน โดยมีสาเหตุ

จากพบกรดกลูตามิค/ไนโตรเจน ไม่เข้ามาตรฐาน

  1.3  กลุ ่มประเภทอาหารที่ คุณภาพมี            

แนวโน้ม ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานมากขึ้น

 ผลิตภัณฑ์อาหารตามกรณีโครงการ ตาม

นโยบายความปลอดภยัด้านอาหาร และกรณเีฝ้าระวัง 

ที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วิเคราะห์ต่อเนื่องและ

ปรากฏว่า มีผลวิเคราะห์คุณภาพไม่ถูกต้องตาม

มาตรฐานมากข้ึน พบใน ในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงัต่อไปนี้

   1.3.1 กรณีโครงการตามนโยบาย

ความปลอดภัยด้านอาหาร  

    • เนือ้หม:ู จากการสุม่ซ้ือตัวอย่าง

เนื้อหมูจากสถานที่จ�าหนา่ยในเขตกรงุเทพมหานคร 

เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้า

อะโกนิสต์ (B-agonist) พบว่ามีแนวโน้มไม่ถูกต้อง

มาตรฐานเพิม่มากข้ึน จากปีงบประมาณ 2553 พบ

ร้อยละ 12.94 ปีงบประมาณ 2554 พบร้อยละ 

22.67 และในปีงบประมาณ 2555 พบร้อยละ 

แผนภูมิที่	2 แสดงร้อยละของตัวอย่างกลุ่มประเภทอาหารทีม่แีนวโน้มการไม่ถูกต้องตามมาตรฐานลดลง
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33.33 โดยพบ salbutamol มีปริมาณอยู่ระหว่าง 

1.4-42 ไมโครกรัม/ กิโลกรัม ซ่ึงตามประกาศ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง           

หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการตรวจวิเคราะห์การ 

ปนเปื ้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร ก�าหนดให้

อาหารที่จัดว่าได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับที ่269) พ.ศ.2546 เร่ือง มาตรฐาน 

อาหารท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2546 โดยก�าหนด

ให้มีปริมาณสารเบต้าอะโกนิสต์และเกลือของสาร 

และสารในกระบวนการสร้างและสลายน้อยกว่า  

1.0 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในกรณีดังกล่าวจึงจัดเป็น

อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 

25 (3) มีโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าหมืน่

บาท ซ่ึงได้มีหนังสือแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบถึง

ปัญหาดังกล่าว เพื่อพิจารณาด�าเนินการในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

   1.3.2 กรณีเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร

    • เครือ่งด่ืมชนดิแห้งหรือผง: จาก

การสุ่มซ้ือตัวอย่างเครื่องดื่มชนิดแห้งหรือผงจาก

สถานท่ีจ�าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ส่งตรวจ 

วิเคราะห์หา most probable number Coliforms, 

pathogenic bacteria, จ�านวนยีสต์และรา, วตัถุกันเสยี 

(กรดเบนโซอกิ, กรดซอร์บกิ) พบว่ามแีนวโน้มไม่ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานสงูข้ึน จากปีงบประมาณ 2553 พบร้อย

ละ 14.00 ปีงบประมาณ 2554 พบร้อยละ 13.00 

และปีงบประมาณ 2555 พบร้อยละ 20.63 ซึ่งไม่

เป ็นไปตามมาตรฐานในประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ (ฉบับท่ี 214) พ.ศ. 2543 เรือ่งเครือ่งด่ืม

ในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ในกรณดีงักล่าวจงึจดัเป็น

อาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 

25 (3) มีโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท ซ่ึงได้มีการติดตามตรวจสอบ

สถานที่ผลิตเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป

แผนภูมิที่	3 แสดงร้อยละของตัวอย่างกลุ่มประเภทอาหารที่มีแนวโน้มไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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    • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการ

โฆษณาด้านลดน�้าหนัก: จากผลการตรวจวิเคราะห์

หา fenfluramine, ephedrine, phenophthaline 

และ sibutramine มีแนวโน้มการพบข้อบกพร่อง

ลดลง จากปีงบประมาณ 2553พบข้อบกพร่องร้อยละ 

20.00 (6 ตัวอย่างจาก 30 ตัวอย่าง) ในปีงบประมาณ 

2554 พบข้อบกพร่องร้อยละ 16.00 (8 ตัวอย่างจาก 

50 ตัวอย่าง) และในปีงบประมาณ 2555 และพบ

ข้อบกพร่อง ร้อยละ 12.00 (6 ตัวอย่าง จาก 50 

ตัวอย่าง) โดยมีสาเหตุจากพบสาร sibutramine

    • ผลติภณัฑ์กาแฟทีม่กีารโฆษณา

ด้านลดความอ้วน: จากผลการตรวจวิเคราะห์หา 

alprazolam, diazepam และ sibutramine มี      

แนวโน้ม พบข้อบกพร่องเพิม่มากข้ึน จากปีงบประมาณ 

2553 และปีงบประมาณ 2554 ไม่พบข้อบกพร่อง             

(เข้ามาตรฐานทั้งหมด) (จาก 30 ตัวอย่าง) และ 

ในปีงบประมาณ 2555 พบข้อบกพร่องร้อยละ 

13.73 (7 ตัวอย่าง จาก 51 ตัวอย่าง) โดยมีสาเหตุ

จากพบสาร sibutramine 

 ในกรณทีีร่วบรวมพยานหลกัฐานจากสถานที่

ผลติ สถานทีน่�าเข้า หรอืสถานทีจ่�าหน่ายแล้วพบว่า 

ผลติภณัฑ์อาหารนัน้ตรวจพบ sibutramine ซ่ึงเป็น

ยาลดความอ้วน ท�าให้อาหารนัน้เข้าข่ายเป็นอาหาร

ไม่บริสุทธิ์ ผู้ใดผลิต น�าเข้า หรือจ�าหน่ายอาหารไม่

บริสทุธ์ิ มโีทษจ�าคกุไม่เกินสองปีหรอืปรับไม่เกินสอง

หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซ่ึงส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยามีอ�านาจตามมาตรา 30(2) 

แจ้งค�าสั่งงดผลิต หรืองดน�าเข้า และมีอ�านาจตาม

มาตรา 30(3) ประกาศผลการตรวจพสิจูน์อาหาร ให้

ประชาชนทราบ ท้ังนีห้ากเป็นกรณทีีสุ่ม่ซ้ือตวัอย่าง 

จากสถานที่จ�าหน่าย ส�านักอาหารจะติดตามตรวจ

สอบสถานที่ผลิต หรือสถานที่น�าเข้า หรือมีหนังสือ

แจ้งส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นท่ีท่ีรับ  

ผดิชอบ เพือ่พจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมายต่อไป

    • ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว ์ตาม 
ประกาศฯ (ฉบับท่ี 243): เช่น ลกูช้ิน แหนม หมยูอ 
กุนเชียง เป็นต้น โดยได้สุ่มซ้ือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์จากสถานที่ผลิต และสถานที่จ�าหน่าย
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หา 
ไนเตรต, ไนไตรท์, วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก,   
กรดซอร์บิก), ชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ พบว่า
มีผลวิเคราะห์คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 281) พ.ศ.2547 เรือ่ง 
วัตถุเจือปนอาหารโดยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน จาก
ปีงบประมาณ 2553 พบร้อยละ 38.33 ปีงบประมาณ 
2554 พบร้อยละ 56.67 และในปีงบประมาณ 2555 
พบร้อยละ 68.83 ซึ่งได้มีการพิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายส�าหรบัสถานท่ีผลติ และหากเก็บตัวอย่าง 
จากสถานท่ีจ�าหน่ายจะติดตามตรวจสอบสถานที่
ผลิตเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป
    • เส้นก๋วยเต๋ียว(ชนิดเส้นสด): 
จากการสุม่เก็บตัวอย่างจากสถานทีผ่ลติ และสุม่ซ้ือ
ตัวอย่างจากสถานท่ีจ�าหน่ายในเขตกรงุเทพมหานคร
เพือ่ส่งตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสยี พบว่ามแีนวโน้ม 
พบวัตถุกันเสยีเพิม่มากข้ึน จากปีงบประมาณ 2553 
พบร้อยละ 26.67 ปีงบประมาณ2554 พบร้อยละ 
3.33 และในปีงบประมาณ 2555 พบร้อยละ 30.00 
โดยมีสาเหตุจากพบ SO

2
 และกรดเบนโซอิกซึ่งไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 2. กรณเีร่งด่วน/กรณพีเิศษ/กรณทีีเ่ป็นข่าว/
กรณทีีเ่ป็นเร่ืองร้องเรียนในปีงบประมาณ 2553-2555
 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็นเรื่อง
เร่งด่วน/กรณพีเิศษ/กรณท่ีีเป็นข่าว/กรณทีีเ่ป็นเร่ือง
ร้องเรียนจากสถานทีผ่ลติ สถานท่ีน�าเข้า หรอื สถานท่ี
จ�าหน่าย (แล้วแต่กรณี) ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้อง
ปฏบัิติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่พจิารณา
ด�าเนนิการตามกฎหมายต่อไป ซ่ึงมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดังนี ้
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    • ผลติภณัฑ์อาหารท่ีฉลากระบ ุว่า

เป็น “อาหารเจ”: จากผลการตรวจวิเคราะห์หา DNA 

เนื้อสัตว์ มีแนวโน้มพบข้อบกพร่องลดลง จาก

ปีงบประมาณ 2553 พบข้อบกพร่องร้อยละ 44.44 

(8 ตวัอย่างจาก 18 ตัวอย่าง) ในปีงบประมาณ 2554 

พบข้อบกพร่องร้อยละ 44.34 (47 ตัวอย่างจาก 106 

ตวัอย่าง) และในปีงบประมาณ 2555 พบข้อบกพร่อง 

ร้อยละ 39.47 (30 ตัวอย่างจาก 76 ตัวอย่าง) ซึ่ง

เข้าข่ายเป็นอาหารที่มีฉลากเพื่อลวงให้ผู ้บริโภค

เข้าใจผดิว่าเป็น “อาหารเจ” ท่ีไม่ได้ผลติจากเนือ้สตัว์ 

แต่ข้อเท็จจริงตรวจพบ DNA เนื้อสัตว์ ซึ่งจัดเป็น

อาหารปลอมตามมาตรา 27 (4)ผูใ้ดผลติ น�าเข้า หรอื

จ�าหน่ายอาหารปลอม มโีทษจ�าคกุต้ังแต่หกเดอืนถึง

สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งแสนบาท

    • เนือ้ปลาแล่ และผลติภณัฑ์จาก

เนื้อปลา: จากผลการตรวจวิเคราะห์พบ DNA ปลา

ปักเป้า ในปีงบประมาณ 2555 พบข้อบกพร่อง          

ร้อยละ 48.28 (14 ตัวอย่างจาก 29 ตัวอย่าง) ซึ่ง

เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น�าเข้า และจ�าหน่าย ผู้ใด

ผลิต น�าเข้า หรือ จ�าหน่ายอาหารดังกล่าว มีโทษ 

จ�าคุกต้ังแต่หกเดือน ถึงสองปี และปรบัตัง้แต่ห้าพนั

บาทถึงสองหมื่นบาท

สรุป
 

 จากการสรุปสถานการณ์การตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยส�านกัอาหารในปีงบประมาณ 2553-2555 (สรปุ 

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556) ที่กล่าวมาข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานที่

ผลิตอาหารที่พบข้อบกพร่อง และให้ความรู้กับ              

ผูจ้�าหน่ายอาหารในการคัดเลอืกผลติภณัฑ์อาหารมา

จ�าหน่าย รวมท้ังให้ความรูกั้บผู้บริโภคในการเลอืกซ้ือ 

ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ และแสดงฉลากอาหารถูกต้อง

 ทั้งนี้การด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลติภณัฑ์อาหารให้มปีระสทิธภิาพ และสามารถเข้า

ถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนั้น จ�าเป็นต้องได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายใน

กระทรวงสาธารณสุขเอง ต้ังแต่ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา โดยส�านกัอาหาร และส�านกั 

ด่านอาหารและยา ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด โดย 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ โรงพยาบาลศูนย์           

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานอื่นๆ เช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคการศกึษา เครอืข่าย 

ภาคประชาชน ชุมชน เยาวชน เครือข่าย อย.น้อย 

ซ่ึงต้องเข้ามามบีทบาทส�าคญั และมส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนนิงาน เพือ่ให้การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์ 

อาหารบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม

1. ศรีนวล กรกชกร และกนกวรรณ พีระวงศ์. 2555.

บทบำทของภำครัฐในกำรก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์อำหำร

หลังออกตลำด.ในเอกสารชุด วิชาการคุ้มครองและ

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 

7 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.นนทบุรี.

2. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุม

อาหาร 2551 (ข). พระรำชบัญญัติอำหำร	พ.ศ.2522.	

นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข.

3. ส�านักอาหาร. 2553.	สรุปและวิเครำะห์ผลกำรตรวจ

วเิครำะห์ผลิตภัณฑ์อำหำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	2554

(ส่วนกลาง)(เอกสารอัดส�าเนา).

4. ส�านักอาหาร. 2554. สรุปและวิเครำะห์ผลกำรตรวจ

วเิครำะห์ผลิตภัณฑ์อำหำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	2554

(ส่วนกลาง)(เอกสารอัดส�าเนา).

5. ส�านักอาหาร. 2555. สรุปและวิเครำะห์ผลกำรตรวจ

วเิครำะห์ผลิตภัณฑ์อำหำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	2555

(ส่วนกลาง)(เอกสารอัดส�าเนา).
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ปริญญา คนยัง* 

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

Imatinib induced drug rash 
with eosinophilia and systemic symptoms syndrome 

(DRESS syndrome)

เช่น aspirin, ibuprofen allopurinol, atorvastatin, 

quinine, imatinib, efalizumab, chlorambucil

อำกำรแสดงของ	DRESS	syndrome

DRESS syndrome มีอาการแสดงหลักอยู่ 

3 ชนิด (traid) คือ ไข้ ผื่นผิดปกติที่ผิวหนัง (skin 

eruption) และมคีวามผดิปกติท่ีอวัยวะภายใน จะเริม่ 

แสดงอาการหลังได้รับยาที่เป็นสาเหตุนาน 1-8 

สปัดาห์ แต่หากเป็นการได้รับยานัน้ซ�า้(rechallange) 

อาการแสดงอาจเกิดได้ต้ังแต่วันแรกที่เริ่มใช้ยา 

อาการจะเริม่ต้นจากมไีข้สงู (38-40°C) และไข้อาจ

จะคงสงูอยู่นานเป็นสปัดาห์แม้จะหยุดยาทีเ่ป็นสาเหตุ 

แล้วก็ตาม อาการอื่น ได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

บางรายอาจเจ็บคอ และต่อมน�้าเหลืองที่คอโต 

เนือ่งจากช่วงแรกของ DRESS syndrome จะคล้าย 

กับการเป็นโรคติดเช้ือ ท�าให้ผู ้ป่วยส่วนหนึ่งถูก

วินจิฉยัผดิพลาดในช่วงต้น และผูป่้วยกลบัมาอกีครัง้

ด้วยอาการท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงหากในช่วงต้นของอาการ

ได้มกีารส่งตรวจเลอืดก็จะพบภาวะ eosinophil สูง 

(eosinophilia) 

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยจะเกิดผื่น 

โดยผื่นจะเร่ิมเกิดในเวลาที่ใกล้เคียงกับการเริ่มมีไข้ 

ลักษณะของผื่นที่พบอาจเป็นได้ต้ังแต่ ผื่นแดงคัน 

(exanthematous) จนไปถึงผื่นชนิดที่รุนแรง เช่น 

Stevens-Johnson syndrome หรือ toxic epi-

dermal necrolysis (TEN) ได้ และลักษณะอีก

อย่างหนึ่งของ DRESS syndrome คือความผิด

ปกตทิีเ่กิดกับอวัยวะภายใน ซ่ึงพบความผดิปกติบ่อย

บทน�า

DRESS syndrome(1) ย่อมาจาก drug rash 

with eosinophilia and systemic symptoms 

syndrome หรือเดิมที่รู้จักกันในชื่อ drug hyper-

sensitivity syndrome (DHS) ปัจจุบันยังไม่

สามารถอธิบายกลไกการเกิด(idiosyncratic reac-

tion) ได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจที่ตรงกันจึงมีการต้ังช่ือใหม่เป็น DRESS 

syndrome เพื่อให้สอดคล้องกับอาการที่พบ โดย

กลุ่มอาการ DRESS syndrome เป็นปฏิกิริยาการ

แพ้ยาที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตได้ประมาณ

ร้อยละ10(2)

อุบัติกำรณ์และสำเหตุของ	DRESS	syndrome	

 อุบัติการณ์ของ DRESS syndrome ยังไม่

ทราบแน่ชัด ท้ังนีเ้นือ่งจากอาการแสดงของโรคเกิดได้ 

หลายลักษณะและเก่ียวข้องกับหลายระบบใน

ร่างกาย ยาที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิด DRESS 

syndrome ที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ ยากันชักกลุ่ม 

aromatic และยากลุม่ sulfonamide นอกจากนียั้ง

มียาอีกหลายชนิดที่มีรายงานว่าอาจเป็นสาเหตุของ

การเกิด DRESS syndrome(1,3) ได้แก่ กลุม่ยากันชัก 

phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, 

lamotrigine ยาปฏิชีวนะ เช่น cotrimoxazole 

nevirapine dapsone ยาระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

เช่น diltiazem captopril Atenolol และยาอื่นๆ 
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ที่ตับ และไต ส่วนอวัยวะอื่นๆ พบได้น้อย ตัวอย่าง
ความผิดปกติเหล่านี้ ได้แก่

ตับ พบความผิดปกติได้ตั้งแต่ชนิดไม่รุนแรง 
เช่น ค่าการท�างานของตับผิดปกติ (ตรวจพบค่า 
aminotransferases, alkaline phosphatase, 
prothrombin time และ billirubin สูงกว่าปกติ) 
ไปจนถึงตับอักเสบ

ไต ตัวอย่างความผิดปกติเกิดได้ตั้งแต่               
hematuria ไปจนถึง interstitial nephritis และ 
acute renal failure

อวัยวะอืน่ๆ ตวัอย่างความผดิปกตทิีพ่บ เช่น 
colistis, pancreatitis, pneumonitis, myocarditis, 
encephalitis, arthritis และ myositis

กำรวินิจฉัยกลุ่มอำกำร	DRESS	syndrome
 อาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
 1. อาการแสดงทางผิวหนงั ผ่ืนท่ีพบในภาวะ
นี้มีหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นผื่นแดงราบ (macule/
patch) แต่อาจพบตุ่มน�้าหรือเป็นตุ่มหนองได้
 2. Complete blood count พบ eosinophil 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 เซลล์/ลบ.มม. หรือพบ 
atypical lymphocyte
 3. มีอาการตามระบบต่างๆ อย่างน้อย 1 
อาการ ได้แก่
  a. ต่อมน�า้เหลอืงโต มขีนาดมากกว่า 2 ซม.
  b. ตับอักเสบ โดยพบมีระดับเอนไซม์ 
transaminase มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า
  c. Interstitial nephropathy
  d. Interstitial lung disease
  e. Myocardial involvement
 ในกรณทีีม่ปีระวัติการใช้ยาทีม่คีวามเสีย่งสงู
ต่อการเกิด DHS/DRESS แม้พบเกณฑ์การวินจิฉยั
เพยีงข้อ 1 และข้อ 3 ก็สมควรหยุดยาและให้การรักษา
 Imatinib(4) เป็นยาใหม่อยู่ในกลุ่ม antineo-
plastic agent มข้ีอบ่งใช้ในการรกัษาโรคโรคมะเรง็ 
ซ่ึงในประเทศไทยมกีารรบัรองให้ใช้ในผูป่้วย chronic 

myeloid leukemia (CML) และในผู้ป่วย gastro-
intestinal stomal tumor (GIST) ที่ไม่สามารถ
ผ่าตดัได้ (unresectable) หรอืในระยะแพร่กระจาย 
(metastatic) มีกลไกการออกฤทธ์ิคือ ยับย้ังการ
ท�างานของไทโรซีนไคเนส(5) 
 วัตถุประสงค์รายงานกรณีศึกษานี้เพื่อให้
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตระหนักและ
เฝ้าระวังถึงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แบบ 
DRESS syndrome จากยา imatinib ที่แม้จะพบ
ได้ไม่บ่อยและยังไม่พบรายงานการเกิดในฐานข้อมลู
ของ Thai vigibase และเกิดความรู้ความเข้าใจ
อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

รายงานผู้ป่วย

 ผูป่้วยหญิงไทยคู่ อายุ 52 ปี มอีาชีพแม่บ้าน 

แพทย์วินิจฉยัว่าเป็นโรค CML รกัษาด้วย imatinib 

มาประมาณ 2-3 เดอืน มอีาการผวิหนงัแตกคันมากข้ึน 

บวมแดงตามแขน ขา ตาเหลือง ไม่มีไข้

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
 

 ต้นมนีาคม 2553 ผูป่้วยมาพบแพทย์ก่อนนดั 

โดยมีอาการผิวลอกแห้งแตกคันมากข้ึน บวมแดง

ตามแขน ขา ตาเหลือง ต่อมน�้าเหลืองโตที่คอและ

รักแร้ ไม่มีไข้

ประวัติการแพ้ยา

 ปฏิเสธการแพ้ยา สารเคมี และอาหาร

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 กลางพฤศจิกายน 2552 มาพบแพทย์อายรุ-

กรรมโรคเลือด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค CML 

รักษาด้วยยา hydroxyurea 500 mg 2X2 O pc
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 กลางธนัวาคม 2552 เปลีย่นยาเป็น imatinib 
(100 mg) 4x1 O pc 
 กลางมกราคม 2553 หลังจากกินยา 3 
สปัดาห์ มผีืน่คันตามตัว ตาบวม แต่ไม่ได้หยุดยา ผูป่้วย
ซ้ือยาแก้แพ้มากินเองแล้วอาการดข้ึีน เภสชักรและ
แพทย์ผูใ้ห้การรักษาลงความเห็นว่าอาการไม่รนุแรง
และจ�าเป็นต้องใช้ยา imatinib รักษาต่อ จงึให้กินยา 
ต่อไปร่วมกับให้ยาแก้แพ้และนดัผูป่้วยมาตดิตามผล
การรักษาและอาการแพ้ต่อไป ยาที่ผู ้ป่วยได้รับ              
กลับบ้าน คือ imatinib, furosemide 40 mg 1X1 
O pc, chlorpheniramine 1X3 O pc นดั 1 เดือน 
 กลางกุมภาพันธ์ 2553 มีผื่นขึ้น ผิวแห้ง คัน 
แพทย์ให้การรกัษาโดยให้ hydroxyzine 10 mg 1X3 
O pc, 10% urea cream ทาผื่น, furosemide 
40 mg 1X1 O pc และให้กิน imatinib ต่อ 
 ต้นมนีาคม 2553 ผูป่้วยมาพบแพทย์ก่อนนดั 
เนื่องจากผิวลอกแห้งแตกคันมากขึ้น บวมแดงตาม
แขน ขา ตาเหลอืง ต่อมน�า้เหลอืงโตท่ีคอและรกัแร้ 
ไม่มีไข้ แพทย์วินิจฉัยผู ้ป ่วยว่าเป็น DRESS         
syndrome จาก imatinib ได้เพิ่มยา 10% urea 
cream ทาผวิลอก, 0.1% triamcenolone acetonide 
cream ทาผืน่คนั, prednisolone 5 mg 2X3 O pc 
และ omeprazole 20 mg 1X1 O ac

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 
 กลางมกราคม 2553 แพทย์สัง่เจาะเลอืดพบ
ว่าเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil สูงมาก 61.9% 
(ค่าปกติ 0-6%) มีจ�านวนเม็ดเลือดขาว 13,270 
เซลล์/ลบ.มม (ค่าปกต ิ4,000-12,000 เซลล์/ลบ.มม) 
ค�านวณจ�านวน eosinophil ได้ 8,214.13 เซลล์/
ลบ.มม ต่อมากลางกุมภาพนัธ์ 2553 แพทย์สัง่เจาะ
เลอืดซ�า้อกีคร้ัง พบว่าเมด็เลอืดขาวชนดิ eosinophil 
ยังสูงมาก 36.9% มีจ�านวนเม็ดเลือดขาว 9,510 
เซลล์/ลบ.มม ค�านวณจ�านวน eosinophil ได้ 
3,509.19 เซลล์/ลบ.มม
 
การวินิจฉัยของแพทย์

 ได้รบัการวินิจฉยัว่าเป็น DRESS syndrome, 
differential diagnosis: drug allergy
 
การรักษา
 
 หยุดยา imatinib และสั่งยา 10% urea 
cream, 0.1% triamcenolone acetonide cream, 
prednisolone, omeprazole นัดติดตามอาการ          
ผู้ป่วยอีก 2 สัปดาห์ อาการดีขึ้นและเปลี่ยนยาเป็น 
dasatinib แทน 
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ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึน มีแนวทางป้องกันหรือ

ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนเช่น topical 

corticosteroids กรณจี�าเป็นอาจให้เป็น systemic 

corticosteroids หากอาการไม่พึงประสงค์ยัง

รนุแรงอาจต้องปรับเปลีย่นแนวทางการรักษาเพือ่ให้

ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
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กำรวิเครำะห์และประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	

imatinib	และกำรแพ้ชนิด	DRESS	syndrome	

 แพทย ์ วินิจฉัยว ่าผู ้ป ่วยเป ็น DRESS          

syndrome, differential diagnosis: drug allergy 

from imatinib ซ่ึงจากอาการแสดงทางคลนิกิผูป่้วย

มีผื่นแดงตามผิวหนัง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พบเมด็เลอืดขาวชนดิ eosinophil 8,214.13 เซลล์/

ลบ.มม ซึ่งมากกว่าค่า 1,500 เซลล์/ลบ.มม ร่วมกับ

มีอาการตามระบบต่างๆ คือต่อมน�้าเหลืองโตที่คอ

และรักแร้ เมือ่ท�าการสบืค้นข้อมลูยา imatinib พบ

ว่ามรีายงานการเกิดอาการไม่พงึประสงค์ทางผิวหนงั

แบบ DRESS syndrome ได้(5,6) เนื่องจากระยะ

เวลาที่ได้รับยาและอาการที่เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์

กันและไม่มีสาเหตุอื่นที่น่าสงสัย ประกอบกับหลัง

จากหยุดยาอาการดข้ึีน เมือ่ประเมนิความสมัพนัธ์ของ

การเกิดอาการไม่พงึประสงค์ โดยใช้แบบประเมิน 

Naranjo’s algorithm ได้คะแนน 5 คะแนน พบ

ว่าอยู่ในระดบัน่าจะใช่ (probable) แพทย์จงึเปลีย่น

ยาเป็น dasatinib แทน

 ดงันัน้สรปุว่าผูป่้วยรายนีเ้กิดอาการไม่พงึประสงค์ 

แบบ DRESS syndrome จาก imatinib และได้

ส่งรายงานให้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการ

ใช้ยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ เลขทีร่ายงาน 54031770 

ข้อเสนอแนะ

 แม้อาการไม่พึงประสงค์แบบ DRESS      

syndrome จากการใช้ imatinib จะเกิดได้น้อย แต่

สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้ 

ดงันัน้บุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนกัถึงอาการ
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นิลวรรณ ธารจักร์* 

Nevirapine induced acute 
hepatitis

บทน�า

 ตับอักเสบ hepatitis เป็นภาวะที่มีการ

อักเสบ เกิดการท�าลายของเซลล์ตับ ท�าให้การท�า

หน้าทีต่่าง ๆ  ของตับผดิปกต ิร่างกายมกีารเจบ็ป่วย 

ไม่สบาย พบผูป่้วยด้วยโรคนีไ้ด้ในทุกวัย ท้ังชายและ

หญิง ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน ส่วน

น้อยอาจ เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง และอาจมีภาวะ

แทรกซ้อนของโรคตับแข็ง โรคตับวาย มะเร็งตับ

สาเหตุของภาวะตับอักเสบ

 1. เช้ือไวรัสซ่ึงมีหลายชนิดได้แก่ ไวรัสตับ

อักเสบ เอ, บี, ซี, ดี, อี

 2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 3. ยาบางชนิด เช่น ยารกัษาวัณโรค halothane, 

isoniazid, methyldopa, phenytoin, valproic 

acid, sulfonamide drugs, ยาต้านไวรัส หรือการ

ใช้พาราเซ็ตตามอลในขนาดสูงมากก็สามารถท�าให้

ตับถูกท�าลายได้

 4. เช้ือโรคบางชนดิ เช่น ไทฟอยด์ มาลาเรีย

 การอักเสบของตับจะท�าให้ตับบวม มีการ

ท�าลายเซลล์ตับ ท�าให้มีอาการอ่อนเพลียจากการ

ท�างานผิดปกติของตับ หากการอักเสบเกิดข้ึนเป็น

* โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

เวลานานจะท�าให้ตับถูกท�าลายมาก และถูกแทนที่

ด้วยพังผืด ท�าให้ตับมีแผลเป็น สามารถด�าเนินเป็น

โรคตับอกัเสบเรือ้รัง เป็นตบัแข็ง และเป็นมะเร็งตับ 

เป็นภาวะทีก่่อให้เกิดการสญูเสยีทางครอบครัว ทาง

เศรษฐกิจเป็นอันมาก ดังนั้นการพยายามค้นหา

สาเหตุของการเกิดภาวะตับอักเสบ ซ่ึงรวมถึงการ

ด�าเนินของโรค การวินิจฉัย การรักษา จะเป็น

ประโยชน์ในการดูแลและช่วยลดความสูญเสียลง

 อาการทั่วไปของภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน 

คือเป็นไข้ เบื่ออาหาร แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 

อาจมีภาวะดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลืองได้กรณีมี

ภาวะตับอักเสบรุนแรง

 

รายงานผู้ป่วย

 ผู้ป่วยเพศหญิงคู่ อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง 

มาโรงพยาบาลเมือ่ปลายธันวาคม 2555 ด้วยอาการ

ผืน่แดงทัง้ตัว ไข้ ปวดเมือ่ย คร่ันเนือ้ครัน่ตัว ปวดท้อง 

คลื่นไส้ อาเจียนหลายครั้ง และถูกรับเป็นผู้ป่วยใน

 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 14 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับยา

ต้านไวรัสส�าหรับ lead in 2 สัปดาห์แรกด้วย สูตร 

lamivudine (3TC) 150 mg 1 เมด็ ทกุ 12 ช่ัวโมง, 

stavudine (D4T) 30 mg 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่3 81

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

GPO Vir S30 1 เมด็ ทกุ 24 ช่ัวโมง cotrimoxazole 

(400/80) รับประทานครั้งละ 3 เม็ดวันละ 3 ครั้ง

หลงัอาหาร และfluconazole 100 mg รบัประทาน

ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เฉพาะวันจันทร์ และ

พฤหัสบดี 

  ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องถึงวันที่ 14 และมา       

โรงพยาบาลด้วยอาการผื่นแดงทั้งตัว ไข้ ปวดเมื่อย 

คร่ันเนือ้ ครัน่ตัว ปวดท้อง คลืน่ไส้ อาเจยีนหลายคร้ัง 

แรกรับแพทย์วินจิฉัย gastritis และรบัเป็นผู้ป่วยใน 

ได้รับยา paracetamol 500 mg รับประทาน ครั้ง

ละ 2 เม็ด ทุก 6 ช่ัวโมง เวลาปวดหรือมีไข้           

domperidone 10 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 

วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ยังคงให้รับประทานยา

ต้านไวรัสสูตรเดิมพร้อมยาป้องกัน opportunistic              

infection (OI) ต่อ และส่งตรวจเลือดทางห้อง 

ปฏบัิตกิาร พบผล liver function test (LFT) ผดิปกติ 

ทมีสหสาขาร่วมประเมนิ สงสยั nevirapine (NVP) 

induced hepatitis

 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

  HIV

 

ประวัติการใช้ยา

 กลางธนัวาคม 2555 ได้รบัยาต้านไวรัส lead 

in สตูร GPO Vir S30, 3TC, D4T, และยาป้องกัน 

OI (fluconazole และ cotrimoxazole) ต่อเนื่อง

เป็นเวลา 14 วัน

 

ประวัติการแพ้ยา/อาหาร

 ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร และสารเคมี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 ต้นมกราคม 2556 ได้ส่งตรวจเลือดและพบ

ว่า SGPT (ALT), SGOT (AST) และ eosinophil 

สงูผดิปกติคอื 306 U/L (ค่าปกติ 0-40 U/L), 127 U/L 

(ค่าปกติ 45-130 U/L) และ 8% (ค่าปกติ 0-6 %) 

ตามล�าดับ และ hepatitis B surface antigen 

(HBs Ag) เป็นลบ ซ่ึง SGPT เป็นเอนไซม์ทีม่คีวาม

จ�าเพาะในการประเมนิโรคตับ มค่ีาสงูมากกว่าค่าปกติ 

เกิน 1.5 เท่า จงึประเมนิในเบ้ืองต้นว่ามภีาวะตับอกัเสบ 

และมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มีการใช้ NVP

 

การวินิจฉัย

 Nevirapine induced acute hepatitis

การรักษา

 หลังจากทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ            

ทมีสหสาขาร่วมกันประเมนิ และให้หยุดยา GPO Vir 

S30  และให้เปลีย่นสตูรยาต้านไวรัสจาก GPO Vir 

S30 เป็น D4T 30 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 

ทุก 12 ชั่วโมง, 3TC 150 mg รับประทานครัง้ละ 

1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง และ efavirenze (EFV) 

600 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 24 ชั่วโมง

กำรประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์หรือ

อำกำรไม่พึงประสงค์กับยำที่สงสัย
 

 หลังจากได้รับยาสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวี 

lead in 2 สัปดาห์แรกด้วย 3TC 150 mg 1 เม็ด

ทุก 12 ชั่วโมง D4T 30 mg 1 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง 

และ GPO Vir S30 1 เม็ดทุก 24 ชั่วโมง พร้อม
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ยาป้องกัน OI คือ fluconazole 100 mg 2x2 ทุก

วันจนัทร์ และ พฤหัสบดี, cotrimoxazole (400/80) 

3x3 ผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ข้ึนหลัง

จากได้รับยา 14 วัน จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่มี

โรคประจ�าตัว ไม่เคยมีประวัติแพ้ยา อาหาร หรือ

สารเคมใีด ๆ  ก่อนเกิดอาการไม่พงึประสงค์ไม่ได้รบั

ยาอื่นใดนอกจากยาต้านไวรัสเอชไอวี และยา

ป้องกัน OI เมื่อประเมินความน่าจะเป็นของการ    

แพ้ยาโดยใช้ Naranjo’s algorithm และ WHO’s 

criteria ได้ผลประเมนิระดับ “น่าจะใช่” (probable) 

และเมือ่สบืค้นข้อมลูยาต้านไวรัสเอชไอว ีGPO Vir 

S30 ซึ่งประกอบด้วยยา 3 ตัว คือ D4T 30 mg, 

3TC 150 mg และ NVP 200 mg เพิม่เติม พบว่า 

ยา D4T มีผลข้างเคียงอาจท�าให้เส้นประสาทส่วน

ปลายผิดปกติ (peripheral neuropathy) พบได้ 

ร้อยละ 5-15 มักเกิดใน 2-6 เดือน หลังจากรับยา 

อาจจะมอีาการปวดร่วมกับชาปลายมอืปลายเท้า, ค่า

เอนไซม์ของตับ (transaminase) เพิ่มข้ึน พบได้ 

ร้อยละ 8, ไขมนัฝ่อ (lipoatrophy) มแีก้มตอบ ไขมนั 

ใต้ผวิหนงัของแขนขาลดลงท�าให้เห็นเส้นเลอืดด�าของ

แขนขาชัดเจนข้ึน มักพบในผู้ป่วยที่รับประทานยา 

D4T ติดต่อกันนานกว่า 1 ปี แขนขาอ่อนแรง   

กล้ามเนื้อเสื่อม ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะระดับ

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ภาวะกรดแลคติกคั่งใน

กระแสเลือด (hyperlactenemia)(1) ยา 3TC มี

อาการข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่มีรายงานคือปวด

ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย(1) NVP           

มีรายงานผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ผื่นแพ้ท่ี

ผวิหนงัพบ 14.8% มต้ัีงแต่อาการน้อยจนถึงรนุแรง 

ภาวะตับอกัเสบ ประมาณร้อยละ 60 ของการใช้ยา  

non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 

(NNRTI)(2) และส่วนใหญ่เกิดข้ึนภายใน 12 สปัดาห์

แรกของการเริม่ใช้ยา โดยในผูป่้วยรายนีไ้ด้เกิดอาการ 

ข้างเคียงที่ส�าคัญคือมีผื่นชนิด maculopapular 

rash ทัง้ตวั ร่วมกับมค่ีาผลตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร 

LFT ทีส่งูเกินค่าปกติมากกว่า 5 เท่า เข้าข่ายมภีาวะ

ตบัอกัเสบเฉียบพลนั ซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากยา 

NVP ในส่วนประกอบของยาสูตร GPO Vir S30
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 มีการศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ของ NVP 

ในประเทศไทย โดย ณฐวรรณ ศิรพิงษ์ปรดีา ศึกษา

อบัุติการณ์ของผลข้างเคยีงจากการใช้ยา NVP ใน        

ผูป่้วยเด็ก อายุ < 15 ปี ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารบัการ

รกัษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก สถาบันบ�าราศนราดูร 

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543 - 30 กรกฎาคม 2548 

จ�านวน 114 คน ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์

ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วย 9 คน (7.9%)  

ไม่มอีาการของตบัอกัเสบ ผู้ป่วยมผ่ืีน 4 คน (3.5%), 

มี ALT enzyme เพิ่มข้ึนโดยไม่มีอาการของ       

ตับอักเสบ 9 คน (7.9%) มีทั้งผื่นและ ALT      

enzyme เพิม่ข้ึน 1 คน  ให้การรักษาด้วย antihis-

tamine อกี 1 รายผืน่หายเองหลงัหยุดยา ในผูป่้วย

ที่มี ALT enzyme เพิ่มข้ึนพบว่าเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง baseline CD4 < 15% จ�านวน 

7 คนและ baseline CD4 15 - 25% จ�านวน 2 คน 

ผู้ป่วยเหล่านี้ได้ยา NVP ใน ขนาดยาตั้งแต่ < 150 

mg/m2/dose - > 200 mg/m2/dose ค่ามัธยฐาน

ของระยะเวลาที่ ALT enzyme เพิ่มขึ้นหลังเริ่มยา 

เท่ากับ 34 วัน ALT enzyme เพิ่มขึ้น grade 1 

มี 7 คน grade 2 มี 1 คน และgrade 3 มี 1 

คนทั้งหมดมีระดับ ALT enzyme กลับสู่ระดับปกติ

ใน เวลา 69 วันโดยไม่ได้รับการรักษาใด ๆ ถึงแม้

การในการศกึษาของสถาบันบ�าราศนราดูร จะไม่พบ

อาการตับอักเสบเลย มีเพียงระดับ ALT enzyme 

เพิม่ข้ึน ซ่ึงในกรณศีกึษา ผูป่้วยรายนีม้ผีลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ค่า ALT enzyme เพิ่มสูง           

เช่นกัน และสูงถึงประมาณ 7 เท่า ร่วมกับมีอาการ

ไข้ อ่อนเพลีย คลื่นใส้ อาเจียน และผลตรวจ            

HBs Ag เป็นลบ จึงสรุปในเบ้ืองต้นว่า การท่ี

เอนไซม์ตับเพิ่มไม่ได้เกิดจากการติดเช้ือไวรัสตับ

อักเสบ และถึงแม้จะยังไม่มีอาการดีซ่าน แต่การ

เพิ่มสูงข้ึนมากของ ALT enzyme บ่งบอกว่า          

เซลตับมคีวามเสยีหาย และรายงานในประเทศไทย 

ตั้งแต่ ปี 2527 ถึง 2554 พบรายงานยา NVP 

ท�าให้เกิด hepatitis จ�านวน 243 ฉบับ ประเมิน

ในระดับ certain จ�านวน 7 ฉบับ probable 

จ�านวน 187 ฉบับ และ possible จ�านวน 49 

ฉบับ(4) จึงประเมินเบ้ืองต้นว่ามีภาวะตับอักเสบ

เฉยีบพลนัจากยา NVP และได้ส่งส่งรายงานให้ศนูย์

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ           

เลขที่ HPVC 56029612 แล้ว 

ข้อเสนอแนะ
 

 จากการศึกษาในอดีตพบการเกิดอาการตับ

อักเสบหลังใช้ NVP 4-5% บางการศึกษาพบว่า 

CD4 > 25% สัมพันธ์กับการเกิดตับอักเสบ        

บางการศกึษาพบว่าจ�านวน CD4 มคีวามหลากหลาย 

ต่อการเกิดตับอักเสบ ระยะเวลาของการเกิดตับ

อกัเสบอยู่ในช่วง 12 สปัดาห์หลงัใช้ NVP การศกึษา 

ในอดีตพบว่าระดับ ALT enzyme กลบัสูร่ะดบัปกติ

ได้หลังหยุด NVP(3) ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการ            

เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา NVP ส�าหรับ

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ทุกรายในประเทศไทย ที่เริ่มรับ

ยาต้านไวรัส เนื่องจากสูตรยา highly-active-           

antiretroviral-therapy (HAART) พื้นฐานเป็น 

GPO Vir S หรือ GPO Vir Z ซึ่งมี NVP เป็น

ส่วนประกอบ ระยะเวลาของการเฝ้าระวงั คอื อย่าง

น้อย 12 สปัดาห์ หรอืประมาณ 3 เดอืนหลงัเริม่ยา 
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มาลี จิรวงศ์ศรี* 

ประเด็นข่าว 
เรื่องข้าวสารบรรจุถุงมีสารรมควันตกค้าง

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

การแพทย์ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวบรรจุถุงเพิ่มเติม 

อีก 33 ตัวอย่างด้วย

 2. ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างข้าวบรรจถุุง 

57 ตัวอย่าง พบว่าข้าวบรรจุถุงทั้งหมดปลอดภัย 

โดยไม่พบสารตกค้าง phosphine แต่พบสาร methyl 

bromide ตกค้างในข้าวจ�านวน 27 ตัวอย่างใน

ปริมาณที่ไม่เกินค่าความปลอดภัยท่ีก�าหนดตาม

มาตรฐาน Codex 

 3. ส�าหรับข้าวบรรจุถุงอีก 33 ตัวอย่างจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจไม่พบสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช และสารพิษจากเชื้อรา

การด�าเนินการและมาตรการทางกฎหมาย

 1.	กำรก�ำกับดูแลสถำนที่ผลิต

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตระหนักถึงความส�าคัญของก�ากับดูแลให้มีการผลิต

ทีค่ณุภาพและปลอดภยั จงึได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการ

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ

รกัษาอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะพร้อมจ�าหน่าย 

ก�าหนดให้สถานที่ผลิตข้าวสารที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจ�าหน่ายต่อผู้บริโภคต้องปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุฉบบัดังกล่าว ซ่ึงมผีลบังคบัใช้

ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป   

(ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายเก่าได้รบัการผ่อนผนัโดย

ความเป็นมา

ประชาชนมีการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเช่ียล

มีเดียว่ารัฐบาลปล่อยข้าวในโครงการรับจ�าน�าข้าว 

โดยอัดฉีดสารป้องกันรา-มอด ซ่ึงเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ แล้วขายให้ดีลเลอร์รายใหญ่ของประเทศ

หลายแห่ง เพื่อน�ามาท�าข้าวถุงขาย

 

ข้อเท็จจริง

 สารเคมทีีใ่ช้ในการรักษาข้าวสารท่ีอยู่ในโกดงั

เก็บข้าวเป็นสารฆ่าแมลงชนดิรม (fumigant) ม ี 2 

ชนดิ คือ methyl bromide และ phosphine 

(hydrogen phosphide) ซึ่งตามมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ หรือ Codex ซึ่งประเทศไทยใช้

เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้ก�าหนดค่าปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสุด (maximum residue limits; MRLs) 

ทีม่ไีด้ในอาหาร เพือ่ความมัน่ใจในเร่ืองคุณภาพและ

ความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ นพ.ประดษิฐ์ สนิธวณรงค์ 

ได้สั่งการให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกตรวจสอบและ

เฝ้าระวังปัญหาตามข่าวดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

 1. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ได้สุม่เก็บตวัอย่างข้าวบรรจถุุง ณ สถานทีจ่�าหน่ายช่วง 

ระหว่างวันท่ี 18 มถุินายน 2556-วันท่ี 25 มถุินายน 

2556 รวมท้ังสิน้ 57 ตวัอย่าง และกรมวิทยาศาสตร์

* ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ให้มีผลบังคับใช้ 7 พฤศจิกายน 2558) และการ

แสดงฉลากข้าวสารทีบ่รรจใุนภาชนะพร้อมจ�าหน่าย

ต่อผูบ้ริโภคต้องปฏบิตัปิระกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับที ่194) พ.ศ. 2543 เรือ่ง ฉลาก และ (ฉบับท่ี 

252) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 

เพือ่ยกระดบัข้าวสารบรรจถุุงส�าเร็จทีจ่�าหน่ายอยู่ใน

ท้องตลาดให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

 2.	กำรก�ำกับดูแลข้ำวบรรจุถุง

  2.1 กระทรวงสาธารณสขุ ได้ออกประกาศ 

เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง ฉบับลงวันที่ 14 

เมษายน 2554 โดยยอมรบัชนดิและปริมาณสารพษิ

ทางการเกษตรทีอ่าจตกค้างได้ตามมาตรฐาน Codex 

ซ่ึงได้ก�าหนดปริมาณ MRls ของ methyl bromide 

ในรปูของ bromide ion (inorganic bromide) ใน

ธัญพืช ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) และ 

phosphine (hydrogen phosphide) ไม่เกิน 0.1 

มลิลกิรมั/กิโลกรมั (ppm) ซ่ึงผูป้ระกอบการผลติจะ

ต้องควบคุมให้ข้าวบรรจุถุง มีปริมาณสารตกค้าง                

ไม่เกินกว่ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยของข้าวด้วย

  2.2 ให้ผู้ประกอบการผลิตและน�าเข้าข้าว

บรรจุถุงที่จ�าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคด�าเนินการ 

ย่ืนขอเลขสารบบอาหาร ณ ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ที่สถานที่ผลิตหรือน�าเข้าตั้งอยู่

 3.	บทก�ำหนดโทษ

 อาหารที่ตรวจพบสารพิษตกค้างไม่เป็นไป 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง 

อาหารที่มีสารพิษตกค้าง จะถูกจัดเป็นอาหารผิด

มาตรฐานตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตอิาหาร 

พ.ศ. 2522 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

หรอืเป็นอาหารไม่บรสิทุธ์ิ ตามมาตรา 26 (1) ผูฝ่้าฝืน 

มโีทษจ�าคกุไม่เกิน 2 ปี หรอืปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 

การด�าเนินการต่อไป

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ฐานะองค์กรหลักที่รับผิดชอบการคุ้มครองความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภคได้ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ก�าหนดมาตรการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. ก�ากับดูแลการด�าเนินการตามกระบวนการ

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรมควันข้าว เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 2. เฝ้าระวังความปลอดโดยเก็บตัวอย่าง         

ข้าวถุงจากสถานที่ผลิต สถานที่น�าเข้า และสถานที่

จ�าหน่ายทัว่ประเทศส่งตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนือ่ง

 3. ให้ข้อมลูผูป้ระกอบการทีผ่ลติข้าวบรรจถุุง

เพื่อจ�าหน่าย ให้ด�าเนินการขออนุญาตผลิตตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อเท็จจริงเพื่อ

ความมั่นใจในคุณภาพข้าวที่บริโภค 



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่3 87

ปกิณกะ

วิยะดา สนธิชัย* 

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น

องค์กรหลักของประเทศไทยท่ีรับผิดชอบในการ

ปกป้องและคุม้ครองสขุภาพของประชาชน โดยการ

ควบคุม ก�ากับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และปลอดภัย ตามอ�านาจหน้าที่ภายใต้

กฎหมายหลกั 8 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร 

เครือ่งส�าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุที่

ออกฤทธิต่์อจติและประสาท ยาเสพติดให้โทษ และ 

พระราชก�าหนดป้องกันการใช้สารระเหย ในขณะ

เดียวกันความก้าวหน้าด้านวิทยาการความรู้ ตลอดจน

เทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดังนัน้ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 

ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องในการด�าเนนิงาน จากทุกภาคส่วน 

ควรจะมคีวามรูท้างวิชาการท่ีทันสมยั เพือ่ร่วมกันท�างาน 

ได้อย่างสอดประสานโดยไร้รอยต่อระหว่าง “สิง่ท่ีรู้” 

 การส่งเสริมให้เกิดระบบสขุภาพทีด่นีัน้ จ�าเป็น 

ต้องมีการควบคุม ก�ากับดูแล รวมทั้งการคัดเลือก 

การกระจาย การใช้และการเข้าถึงผลติภณัฑ์สขุภาพ

ท่ีดีด้วย ซ่ึงหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ต่างมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจงึได้จดัประชุมวิชาการ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ�าปี 

2556 ข้ึน โดยในปีนี้เน้นเรื่องยา ภายใต้แนวคิด 

“ระบบยำ	 &	 ระบบสุขภำพ...ก้ำวต่อไปของ

ประเทศไทย”	โดยสอดประสานกับยุทธศาสตร์การ

เก็บตกจากการประชุมวิชาการ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประจ�าปี 2556

*  เลขานกุารกองบรรณาธกิาร คณะกรรมการจดัท�าวารสาร 
 “ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑสุขภาพ”

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อ                

เผยแพร่ความรู ้และเสนอแนวคิดทั้งมุมมองเชิง

นโยบาย วชิาการ และเทคนคิการด�าเนนิงาน ตลอด

จนเปิดโอกาสให้บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ 

ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู ้กระตุ้นให้เกิดความคดิสูก่ารวิจยัใหม่ ๆ  เพือ่

พฒันาองค์ความรูแ้ละเกิดประโยชน์ต่อระบบสขุภาพ 

ของประเทศชาติต่อไป 

 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวม 15 หน่วยงานได้ร่วมกัน

จัดให้มีการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 

2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 

กรุงเทพมหานคร มีการน�าเสนอท้ังในรูปแบบการ

บรรยาย อภิปราย และการแสดงโปสเตอร์งาน

วิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

จากทุกภาคส่วนร่วมน�าเสนอในหัวข้อท่ีน่าสนใจ ดงันี้ 

 • พฒันาคนสูก่ารสาธารณสขุไทย...อย่างไรดี?

 • เหลียวหลัง...แลหน้า.....ระบบยาไทย

 • การใช้ยา (ไม่) สมเหตุผล

 • ควบคุมอย่างไรจึงได้ยาปลอดภัย

 • อุตสาหกรรมยา.... ความเชื่อมั่นและการ 

  พัฒนาสู่สากล

 • ราคายาและการเข้าถึง

 • มองรอบด้านการใช้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง 

  ความปลอดภัยด้านยา

 ส�าหรับผลงานวิชาการ มีผู ้ร ่วมน�าเสนอ

โปสเตอร์ผลงานทีส่นบัสนนุการพฒันาระบบยาด้าน

ต่าง ๆ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  5 ด้านคอื ด้านการ
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เข้าถึงยา ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้านการ

พฒันาอตุสาหรรมการผลติยา ชีววัตถุ และสมนุไพร 

เพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้านการพัฒนาระบบการ

ควบคุมยา เพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และ

ความปลอดภยัของยา และด้านอืน่ๆ รวม 34 โครงการ 

ซ่ึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาและคัด

เลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นจ�านวน 3 รางวัลได้แก่ 

 1. การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดท�า

บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดย รุ่งเพ็ชร 

สกุลบ�ารุงศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 2. การประเมินความคงตัวของวัคซีนบีซีจี  

ผงแห้งส�าหรับเป็นวัคซีนอ้างองิมาตรฐานในประเทศ 

โดยสุภาพพร ภูมิอมร สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยา-

ศาสตร์การแพทย์

 3. การป้องกันแพ้ยาซ�า้ในโรงพยาบาลยโสธร 

โดย ณัฐธิดา ดีเพชร โรงพยาบาลยโสธร

 และได้รับรางวัลดีจ�านวน 4 รางวัล ได้แก่

 1. การพฒันาระบบสบืค้นข้อมลูผลติภณัฑ์ ที่

ได้รับการรับรองโดย อย. จาก QR Code โดย 

จนิตนา พลศร ีสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ภาควิชา

บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพฯ

 2. ผลการติดตามความปลอดภัยจากการใช้

ยาฉดี Zolendronic acid : Aclata ในโรงพยาบาล 

ตรัง โดย วันทนีย์ ธัญสิริพิชยากร โรงพยาบาลตรัง

 3. ผลของสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ี

มีผลต่อการควบคุมค่าการแข็งตัวของเลือดใน               

ผู ้ป ่วยนอกที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาล              

สรรพสิทธิประสงค์ โดย กอบกาญจน์ ชูปาน โรง

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 4. ผลการป้องกันและลดความรนุแรงการเกิด 

ภาวะภูมิไวเกินจากการใช้ยาเคมีบ�าบัดโรงพยาบาล 

สุรินทร์ โดย พัชฎาพร ชูเชิด โรงพยาบาลสุรินทร์

 ผลงานท่ีได้รับรางวัล วารสาร “ข่าวสารด้านยาและผลิตภณัฑ์สขุภาพ” 
จะทยอยน�าเนื้อหามาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจน�าไปประยุกต์ใช้   
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อๆ ไป
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วิมล สุวรรณเกษาวงษ์* 

เก็บตกจากการประชุม
เรื่อง ISoP-Asia 2013 Symposium 

Pharmacovigilance Across Borders in Asia 
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

* กองแผนงานและวิชาการ 
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 การประชุมนีจ้ดัโดย International Society 

of Pharmacovigilance (ISoP) ร่วมกับองค์การ

อนามยัโลก และ the Uppsala Monitoring Center 

(WHO UMC) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานโปรแกรม

ความปลอดภยัด้านยาขององค์การอนามยัโลก ผูเ้ข้า

ประชุมประกอบด้วย ผู้ท่ีรับผิดชอบงานเฝ้าระวัง

ความปลอดภยัด้านยา (Pharmacovigilance) จาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งจากจากภาครัฐและเอกชน

ของประเทศในเอเชีย รวมถึง ผู้แทน the Uppsala 

Monitoring Center (WHO UMC) ซึ่งเป็นศูนย์

ประสานงานโปรแกรมความปลอดภัยด้านยาของ

องค์การอนามยัโลก และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นสมากชิก 

International Society of Pharmacovigilance 

รวมประมาณ 78 คนจาก 22 ประเทศ โดยมเีนือ้หา

การประชุมสรุปได้ดังนี้

 1. ผู้แทนจาก the Uppsala Monitoring 

Center (WHO-UMC) ซ่ึงเป็นศูนย์ประสาน

โปรแกรมความปลอดภยัด้านยาขององค์การอนามยั

โลก(WHO Medicines Safety Programme) ได้

น�าเสนอความก้าวหน้าและการด�าเนนิงานของศูนย์ฯ 

ภายใต้หัวข้อ 

  1) Update on the WHO Medicines 

Safety Programme

  2) Data management of Individual 

Case Safety Reports: Points to consider

 สรุปได้ว่า ขณะนี้ the WHO-UMC ได้

พฒันางานด้านการจดัการและวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่

ให้ประเทศสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

มากข้ึน โปรแกรมทีม่กีารใช้ในปัจจบัุนประกอบด้วย 

VigiFlow (โปรแกรมการรายงานออนไลน์) VigiBase 

(ฐานข้อมลู ADR ส�าหรบัประเมนิตรวจจบั Signal) 

และ VigiLyze (โปรแกรมส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล) นอกจากนี้งานเฝ้าระวังความปลอดภัย         

ด้านยายังได้ขยายขอบเขตงานให้ครอบคลมุปัญหาท่ี

เก่ียวข้องกับการยาด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ปัญหากระบวน 

การผลิต การขนส่งและการเก็บรักษา ปัญหายา             

ตกมาตรฐาน/ ยาปิดฉลากผดิ/ ยาปลอม/ปลอมแปลง 

(substandard/spurious/ falsely-labelled/ falsified/

counterfeit medical products: SSFFC) ปัญหา

การใช้ยาไม่ได้ผลจากสาเหตุเช้ือด้ือยาและจาก             

สาเหตุอื่นๆ ปัญหาความปลอดภัยจากการใช้ยาใน

คนจ�านวนมาก เช่น วัคซีน ปัญหาของผลกระทบที่

เกิดจากสิ่งแวดล้อม (environment effect) และ

ปัญหาการใช้ยาในสัตว์ ส�าหรับการส่งข้อมูลให้ 

WHO-UMC ขอความร่วมมอืประเทศสมาชิกรายงาน 

ข้อมลูผ่านโปรแกรม VigiFlow หรือ ในกรณปีระเทศ 

สมาชิกที่มีระบบการรายงานและฐานข้อมูลของ

ประเทศ ขอให้ส่งข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง 

WHO-UMC ในรูปแบบ E2B แทน รูปแบบเดิม 

INTDIIS (ประเทศไทยยังส่งในรูปแบบเดิม)

 2. ผูแ้ทนประเทศต่างๆในเอเซีย ประกอบด้วย 

ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงค์โปร์ มาเลเซีย 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกัมพชูา 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ

อินเดีย สาธารณรัฐไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี 

น�าเสนอการด�าเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านยาของแต่ละประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) Report from 30 years of phar-

macovigilance in Thailand

  2) HSA’s experience in improving 

safety data collection and management

  3) Report from the experience of 

the Philippines FDA with an E2B system

  4) Experience from the new PV 

regulation in Indonesia

  5) Pharmacovigilance system in 

Vietnam

  6) Pharmacovigilance in Malaysia

  7) Role of the new PV centre (KIDS) 

in the Korean PV system

  8) Cambodia: A ICH-aligned PV 

System model for developing countries

  9) The Pharmacovigilance Pro-

gramme of India (PvPI)

  10) The Pharmacovigilance System 

in Taiwan

  11) Pharmacovigilance System in 

Laos (Poster presentation)

 สรุปได้ว่า ในขณะนี ้ประเทศต่างๆ ให้ความ

ส�าคัญกับงานนี้มากข้ึน ทุกประเทศมีระบบงาน         

เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านยาท่ีชัดเจนเป็นรปูธรรม 

(ยกเว้นประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ยังเป็นกิจกรรมแทรกในโครงการยาต้านไวรัส

เอดส์) มกีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะข้ึนรับผดิชอบท�า

หน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านความปลอดภัยและการ

จัดการความเสี่ยงด้านยาแก่บุคลกรทางแพทย์และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บางประเทศผนวกงานน้ีเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของงานเฝ้าระวังภายหลังผลิตภัณฑ์

ออกตลาด (post-marketing surveillance)            

หน่วยงานที่รับผิดชอบงานนี้ส่วนใหญ่สังกัดองค์กร

ควบคุมก�ากับด้านยา (drug authority agency) 

ของประเทศ ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรัฐอินเดีย อยู่ภายใต้ความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ส่วนสาธารณรัฐจีน

(ไต้หวนั) อยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของ Drug Relief 

Foundation ตั้งแต่ ปี 2002 (แต่งานนี้พัฒนาขึ้น

ตั้งแต่ 1996) ส�าหรับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

งานนี้พัฒนาข้ึนตั้งแต่ปี 1998 แต่ผลการด�าเนิน         

ไม่ดเีท่าทีค่วร ต่อมาในปี 2012 ได้รับการสนบัสนนุ

จากฝ่ายนโยบาย มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าด้วย

เภสัชกรรม (Pharmaceutical Affairs Law) 

ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง Korea Institute of Drug 

Safety and Risk Management (KIDS) ขึ้นเป็น

หน่วยอิสระขึ้นรับรับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ มี 4 

หน่วยงานย่อย เจ้าหน้าที่ 35 คน ท�าให้การด�าเนิน

มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

 3. สมาชิก ISoP ได้น�าเสนอความส�าคัญ 

ความก้าวหน้าทางวิชาการของงานเฝ ้าระวัง     

ความปลอดภัย และการจัดการความเสี่ยงด้านยา 

รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

การเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยาของสหภาพยุโรป

ภายใต้หัวข้อ 

  1) The new European pharma-

covigilance legislation and its impact in Asia

  2) Methods for risk minimization

  3) Methods for the detection and 

interpretation of signals

  4) Methods for risk communication
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ปกิณกะ

  5) Considering ethnic factors in 

pharmacovigilance

  6) Implementing the EU-RMP          

outside the EU: feasible or fantasy?

  7) Best PV practice guidance for 

advanced therapy medicinal products

 สรุปได้ว่าด้วยการศึกษาวิจัยทางคลินิกก่อน

ยาออกตลาดทีม่วัีตถุปรสงค์เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ

การรักษาของยา therapeutic efficacy ท�าให้ม ี

ข้อจ�ากัดในการตรวจปัญหาความปลอดภัยของยา 

ประกอบกับเง่ือนไขการใช้ยาภายหลังยาออกตลาด

มีความแตกต่างจากการศึกษาวิจัย ดังนั้นจึงจ�าเป็น

ต้องมรีะบบเฝ้าระวังความปลอดภยัภายหลงัยาออก

ตลาดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประเมิน ค้นหาสัญญาณและ

จัดการความเสี่ยงที่พบ โดยมาตรการที่ใช้ลดความ

เสี่ยง (risk minimization tools) เพื่อให้ประโยชน์

ของยามากกว่าความเสีย่งนัน้จะแตกกต่างกันไปตาม

แต่ชนิดและความเสี่ยงของยานั้นๆ มีทั้งที่เป็น

มาตรการสือ่สารความเสีย่ง (risk communication) 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายแจ้งเตือนบุคลากร

ทางการแพทย์ การแก้ไขเอกสารก�ากับยา และ

มาตรการทางกฎหมาย เช่น การจ�ากัดการใช้ หรือ

การเพิกถอนทะเบียนต�ารับในกรณีที่ไม่สามารถลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ในสหภาพยุโรปงานเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านยา เป็นมาตรการทางกฎหมายที่ก�าหนดให้            

ผูป้ระกอบการทุกรายทีม่กีารข้ึนทะเบียนต�ารบัยาใน

สหภาพยุโรปต้องด�าเนินการ โดยการเฝ้าระวังนี้

ครอบคลมุถึงความเสีย่งของยาทีเ่กิดข้ึนนอกสหภาพ

ยุโรปด้วย และในการข้ึนทะเบียนต�ารบัยาใหม่ กฎหมาย 

ยังบังคับให้ผู้ประกอบการต้องย่ืนแผนการจัดการ

ความเสี่ยง (risk management plan) เพื่อ

ประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนต�ารับยา โดย      

แผนดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�าคัญ ได้แก่ 

  (1) คุณลักษณะเก่ียวกับความปลอดภัย

ของยา (safety specification) ท่ีระบุถึง identified 

risk, potential risk และ missing information 

ของยา 

  (2) แผนการเฝ้าระวังความปลอดภัย           

ของยา (pharmacovigilance plan) วิธีการที่ใช้ใน

การเฝ้าระวังจะแตกต่างตามชนิดและลักษณะของ

ความเสี่ยงของยา 

  (3) มาตรการลดความเสี่ ยงของยา     

(risk minimization measures) การด�าเนินงาน

เพื่อลดความเสี่ยงจะขึ้นกับความเสี่ยงที่พบ 

 ในปี 2012 สหภาพยุโรปได ้ปรับปรุง          

หลักเกณฑ์ และขอบเขตการเฝ้าระวังให้กว้างข้ึน 

ครอบคลมุถึงความเสีย่งอืน่ๆ เช่นความคลาคเคลือ่น

ทางยา (medication error) อีกด้วย
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วิทยา ประชาเฉลิม* 

 Anaphylactic reaction เป็นอาการไม่              

พงึประสงค์จากการใช้ยา(adverse drug reaction: 

ADR) ที่ร้ายแรงและทราบกันโดยท่ัวไป อาการ         

ดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ ้มกัน         

(immunologic reaction) ที่รุนแรง และเกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็ภายในไม่ก่ีนาทีหลงัได้รับสารก่อการแพ้

(antigen) หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ผู้ป่วย

ก็มโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเสยีชีวิตได้ อาการทีแ่สดงสามารถ 

เกิดข้ึนได้ในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ ทางผวิหนงั 

เช่น ผื่นแดง ลมพิษ เป็นต้น ทางเดินหายใจ เช่น 

หลอดลมตบี กล่องเสยีงบวม เป็นต้น ทางเดินอาหาร 

รายงานอาการ 
anaphylactic reaction จากการใช้ยา
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

* กองแผนงานและวิชาการ
 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เช่น คลืน่ไส้ อาเจยีน เป็นต้น ระบบหัวใจและ หลอด

เลอืด เช่น หัวใจเต้นผดิจงัหวะ ภาวะความดนั โลหิตต�า่ 

เป็นต้น anaphylactic reaction แบ่งเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 

 1) Anaphylactic reaction (anaphylaxis) 

จัดเป็นการแพ้ยาแบบ type I หรือ immediate 

hypersensitivity reaction มีกลไกของระบบ

ภูมิคุ้มกัน เช่น immunoglobulin E (IgE) เข้ามา

เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดอาการแพ้ 

 2) Anaphylactoid reaction (pseudo allergy) 

มีกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IgE ท�าให้เกิดอาการแพ้ได้

แผนภูมิที่	1 การจัดล�าดับของกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ของ WHO
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แผนภูมิที่	2 การจัดล�าดับของกลุ่มอาการ anaphylactic reaction ที่พบในฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวัง 

   ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามเกณฑ์ของ WHO

 นับต้ังแต่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้พัฒนาฐานข้อมูล Thai vigibase 

ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556) ศูนย์เฝ้าระวังฯได้รับรายงาน

อาการ anaphylactic reaction ในระดับเป็น high level term (HLT) ซึ่งครอบคลุมชื่ออาการต่างๆ       

ในระดับเป็น preferred term (PT) และ included term (IT) (แผนภมูทิี ่1 และ 2) ได้แก่ anaphylactic 

reaction(anaphylaxis), anaphylactic shock, และ anaphylactoid reaction จ�านวนท้ังหมด 16,803 ฉบับ 

 เมื่อจ�าแนกตามรายปีที่รายงานพบว่า มีรายงาน anaphylactic reaction เพิ่มขึ้น ปีที่พบรายงาน

จ�านวนมากที่สุดคือ ปี 2554 ร้อยละ 3.6 (แผนภูมิที่ 3)
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รำยกำร
จ�ำนวน	(ร้อยละ)

N = 16,803

เพศ
 ชาย 6,845 (40.7)
 หญิง 9,914 (59.0)
 ไม่ระบุ 44 (0.30)
อายุ (ปี)
 < 1   ปี 119 (0.7)
 2-12  ปี 785 (4.7)
 13-18 ปี 921 (5.5)
 19-30 ปี 2,259 (13.4)
 31-45 ปี 4,061 (24.2)
 46-60 ปี 4,267 (25.4)
 > 60  ปี 3,179) (18.9
 ไม่ระบุ 1,212 (7.2)
ประเภทผู้ป่วย
 ผู้ป่วยนอก 4,240 (25.2)
 ผู้ป่วยใน 11,470 (68.3)
 ไม่ระบุ 1,093 (6.5)
ความร้ายแรงของอาการไม่พงึประสงค์
 ไม่ร้ายแรง  3,627 (21.6)
 ไม่ระบุ  254 (1.5)
 ร้ายแรง 12,922 (76.9)

รำยกำร
จ�ำนวน	(ร้อยละ)

N = 16,803
   - เสียชีวิต  76 (0.4)
   - อันตรายถึงชีวิต 3,162  (18.8)
    -  ต้องเข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล 

     หรือท�าให้เพิ่มระยะเวลา

     ในการรักษานานขึ้น

9,077  (54.0)

   - ก่อให้เกิดความผิดปกติ

     โดยก�าเนิดของทารก

1 (0.01)

   - มีความส�าคัญทางคลินิก  287 (1.7)
   - ไม่ระบุ  319 (1.9)
ผลลัพธ์ของอาการไม่พึงประสงค์

 - หายเป็นปกติโดยไม่มร่ีองรอยเดมิ 13,613 (81)
 - หายโดยยังมีร่องรอยเดิม 923 (5.5)
 - ยังมีอาการอยู่ 1,252) (7.5
 - เสยีชีวติจากอาการไม่พงึประสงค์ 71 (0.4)
 - เสยีชีวิตโดยอาจเก่ียวกับผลติภณัฑ์  5 (0.03)
 - เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่

   เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

9 (0.05)

 - ไม่สามารถติดตามผลได้ 692 (4.1)

ตำรำงที	่1		แสดงจ�านวนรายงาน anaphylactic reaction จ�าแนกตามเพศ อายุ ประเภทผูป่้วย             

   ความร้ายแรง และผลลัพธ์ของอาการ

 ผู้ป่วย 16,803 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 9,914 ราย (ร้อยละ 59) และพบในทกุกลุม่ 

อายุตั้งแต่อายุต�่าสุด 1 วัน ถึงสูงสุด 99 ปี มีอายุเฉลี่ย 43.6±19.1 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุในช่วง       

 นอกจากนี้พบรายงานการเสียชีวิตจากผู้ป่วยที่เกิด anaphylactic reaction โดยปีที่พบรายงาน

จ�านวนมากที่สุดคือ ปี 2548 ร้อยละ 1.5 (แผนภูมิที่ 4)
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 ส�าหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วย 

16,803 รายนัน้ พบเป็นจ�านวนอาการ 16,810 รายการ 

(ผูป่้วย 1 รายอาจมอีาการไม่พงึประสงค์มากกว่า 1 

รายการ) ผู้ป่วยเกิด anaphylactic reaction 

(anaphylaxis) มากที่สุด จ�านวน 7,997 รายการ 
(ร้อยละ 47.6) รองลงมาคือ anaphylactic shock 
จ�านวน 7,701 รายการ (ร้อยละ 45.8) และ    
anaphylactoid reaction จ�านวน 1,112 รายการ 
(ร้อยละ 6.6) โดยอาการที่สามารถเกิดในผู้ป่วยราย
เดยีวกันได้แก่ anaphylactic reaction (anaphylaxis) 
และ anaphylactic shock
 นอกจากนีพ้บยาทีส่งสยัว่าสมัพนัธ์กับการเกิด 
anaphylactic reaction ม ีจ�านวน 687 ชนดิ คดิเป็น 
18,620 รายการ (รายงาน 1 ฉบับ มียาที่สงสัยได้
มากกว่า 1 รายการ) ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ยา 
amoxycillin จ�านวน 1,559 รายการ (ร้อยละ 8.4) 
และกลุม่ยาท่ีพบมากท่ีสดุคือกลุม่ systemic antibiotics 
8,260 รายการ (ร้อยละ 44.4) (ตารางที ่2 และ 3) 

ตำรำงที	่2 แสดงจ�านวนรายการและร้อยละของยาทีท่�าให้เกิด anaphylactic reaction ทีพ่บมาก 10 อนัดับแรก

ล�ำดับ ชื่อยำ จ�ำนวน ร้อยละ
1 amoxycillin 1,559 8.4
2 diclofenac 1,539 8.3
3 ceftriaxone 1,400 7.5
4 ibuprofen 1,325 7.1
5 penicillin v (phenoxymethyl penicillin) 733 3.9
6 cloxacillin 486 2.6
7 diclofenac for injection 480 2.5
8 sulfamethoxazole + trimethoprim (cotrimoxazole) 480 2.5
9 tolperisone 427 2.3
10 dicloxacillin 394 2.1

ตำรำงที่	3  แสดงจ�านวนรายการและร้อยละของกลุ่มยาที่ท�าให้เกิดอาการ Anaphylactic reaction              

ที่พบมาก 10 อันดับแรก

ล�ำดับ ชื่อยำ จ�ำนวน ร้อยละ
1 systemic antibiotics 8,260 44.4
2 antiinflammatory and antirheumatic products 2,886 15.5
3 topical products for joint and muscular pain 1,327 7.1
4 analgesics 1,053 5.6
5 muscle relaxants 652 3.5
6 systemic chemotherapeutics 516 2.8
7 contrast media 312 1.7
8 diagnostic agents 300 1.6
9 anticoagulants 281 1.5
10 antacids, antiflatulents and anti-peptic ulcerants 269 1.4

46 ปี-60 ปี จ�านวน 4,267 ราย (ร้อยละ 25.4) มอีาการ

ไม่พงึประสงค์ประเภทร้ายแรง จ�านวน 12,922 ราย 

(ร้อยละ 76.9) ท�าให้ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล หรือท�าให้เพิ่มระยะเวลา

ในการรักษานานขึ้นมากที่สุด จ�านวน 9,077 ราย 

(ร้อยละ 54) พบว่าผูป่้วย 13,613 ราย (ร้อยละ 81) 

หายเป็นปกตโิดยไม่มร่ีองรอยเดมิ ม ี71 ราย (ร้อยละ 

0.4) ที่ผู ้ป่วยเสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์ 

(ตารางที่ 1) กล่าวมาข้างต้นนี้ที่
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 จากข้อมูลรายงานอาการ anaphylactic 

reaction ทีศ่นูย์เฝ้าระวังฯ ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาได้รับ สรปุเบ้ืองต้นได้ว่า อาการดงักล่าว 

มักเกิดจากการใช้ยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อ ยาแก้อักเสบ

และยาแก้ปวด โดยเป็นอาการที่ทราบอยู่ก่อน 

นอกจากนียั้งมรีายงานการเกิดทีพ่บบ่อย จากการใช้

ยาในกลุม่ systemic chemotherapeutics, contrast 

media และ diagnostic agents อีกด้วย ดังนั้น

ในการสัง่ใช้ยาแต่ละครัง้ ควรมกีารซักประวัตแิพ้ยา

ของผูป่้วย และควรมกีารเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
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