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กฎหมายและมาตรการจัดการความเสี่ยง

พัทรียา โภคะกุล * 

การจัดการความเสี่ยงของยาซัลโฟนาไมด์ 
(sulfonamides) ส�าหรับใช้ภายใน

	 ยากลุม่ซัลโฟนาไมด์	คอืยาทีม่สีตูรโครงสร้าง

ทางเคมทีีม่	ี-SO
2
NH

2
	(sulfonamide	group)	เป็น

ส่วนประกอบ	 (ดังรูปท่ี	 1)	 แบ่งออกได้เป็น	 2	

ประเภท	ได้แก่	ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลฟา	(antibiotic	

sulfonamide)	 เช ่น	 sulfamethoxazole,																			

sulfamerazine	และ	sulfisoxazole	เป็นต้น	และ

ยากลุ่มอื่นท่ีไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ	 (non-antibiotic	

sulfonamide)	 เช่น	 hydrochlorothiazide,																

glibenclamide	และ	celecoxib	เป็นต้น(1)	ซึ่งใน

ที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลฟา

*			กองแผนงานและวิชาการ		
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รปูที ่1	สตูรโครงสร้างทางเคมขีอง	sulfonamide	group

meningococci, pneumococci, streptococci, 

staphylococci และ gonococci	อย่างไรก็ตามยา

ในกลุ่มนี้โดยเฉพาะรูปแบบส�าหรับใช้ภายในมีผล				

ข้างเคียงหรือความเสี่ยงจากการใช้ยาค่อนข้างสูง	

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีมาตรการจัดการความ

เสี่ยงโดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข

บังคับให้ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ประกอบของยากลุ่มดังกล่าวต้องแสดงข้อความค�า

เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากับยาด้วย

ข้อความตามที่กฎหมายก�าหนดซ่ึงมีข้อสังเกตว่า

ข้อความค�าเตือนที่ก�าหนดยังไม่เป็นมาตรฐานใน

แนวทางเดียวกันและหรือไม่สอดคล้องกับหลักฐาน

ทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน(2)	เช่น

	 1.	ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ส�าหรับใช้ภายในมี

เพียงบางตัวที่มีข้อความค�าเตือนการใช้ยาในหญิง											

มคีรรภ์และให้นมบุตรแต่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน	

กล่าวคือยามคีวามเสีย่งแตกต่างกันแต่มคี�าเตอืนการ

ใช้ยาที่เหมือนกัน

	 2.	ยาบางตวั	ได้แก่	sulfadiazine,	sulfadoxine,	

sulfafurazole,	sulfamethoxazole	และ	sulfasalazine	

เท่านั้น	 ที่ถูกก�าหนดให้ต้องแสดงข้อความค�าเตือน

เก่ียวกับอาการผืน่ผวิหนงัรนุแรง	ในขณะทีต่ามหลกั

ฐานทางวิชาการพบว่ายาปฏิชีวนะในกลุ่มซัลฟาทุก

ตัวมีความสัมพันธ์กับอาการผื่นผิวหนังรุนแรง	

	 3.	ยังไม่มีการก�าหนดให้ยากลุ่ม	 sulfona-

mides	ส�าหรบัใช้ภายในต้องแสดงข้อความค�าเตอืน

	 	 ยาปฎิชีวนะกลุ่มซัลฟามีรูปแบบส�าหรับใช	้															

ทาภายนอกและส�าหรับใช้ภายในซ่ึงมีทั้งชนิดยา														

รับประทานและยาฉีด	 ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ได้กว้าง	มีฤทธิ์ต่อ	gram	positive	cocci,	gram	

negative	cocci,	gram	negative	bacilli	บางชนดิ	

actinomycetes (เช่น nocardia), chlamydia 

trachomatis	และโปรโตซัวบางชนดิ	แต่ไม่สามารถ

ออกฤทธิ์ต้านเช้ือ	 pseudomonas, serratia,             

proteus	 และเช้ือท่ีด้ือยาอีกหลายชนิด	 เช่น	
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เก่ียวกับการใช้ยาในผูท้ีม่ภีาวะพร่องเอน็ไซม์	glucose-	

6-phosphate	dehydrogenase	(G6PD)	ในขณะ

ที่ยาใช้ภายนอกต้องแสดงข้อความค�าเตือนเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงดังกล่าว

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย

ค�าแนะน�าของคณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวัง

อันตรายจากการใช้ยาได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการ

ปรับปรุงข้อความค�าเตอืนตามความเสีย่งดงักล่าวให้

เหมาะสม	 จึงได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยและ

เอกสารทางวิชาการต่าง	 ๆ	 ประชุมหารือกับคณะ

ท�างานท่ีเก่ียวข้อง	และได้เสนอข้อความค�าเตอืนการ

ใช้ยาที่ปรับปรุงแล้วของยาซัลโฟนาไมด์ส�าหรับใช้

ภายในแก่คณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็น

ชอบตามเกณฑ์การออกมาตรการทางกฎหมาย(3-4)	

ซ่ึงคณะกรรมการยาเห็นชอบตามเสนอโดยให้ปรับ

แก้ไขเล็กน้อยเพื่อความชัดเจน	 ซ่ึงต่อมากระทรวง

สาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่องยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและ

ที่เอกสารก�ากับยาและข้อความค�าเตือน	ฉบับที่	52	

ลงวันที	่18	กันยายน	2556(5)	ประกาศให้ยาจ�าพวก

ซัลโฟนาไมด์	 (sulfonamides)	ส�าหรับใช้ภายในมี

ข้อความดังต่อไปนี้

 ค�ำเตือนในฉลำกและเอกสำรก�ำกับยำ

	 1)	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้และเด็กอายุต�่ากว่า		

2	เดือน

	 2)	ยานีอ้าจท�าให้เกิดอนัตรายต่อตบัและไตได้

	 3)	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์

โดยเฉพาะไตรมาสที่	3	และระยะให้นมบุตร	เนื่อง	

จากอาจท�าให้เกิดภาวะทารกตัวเหลืองหลังคลอด

	 4)	หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง	 หรือมี

อาการคล้ายเป็นหวัด	 ให้หยุดยาและรีบปรึกษา

แพทย์ทันที	

	 5)	ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะ

พร่องเอ็นไซม์	G6PD	

 ค�ำเตือนในเอกสำรก�ำกับยำ

	 6)	เมือ่ใช้ยานีห้ากมอีาการดังต่อไปนี	้เช่น	ไข้	

ผื่นแดง	ตุ่มน�้าพอง	มีการหลุดลอกของผิวหนังและ

บริเวณเยื่อยุต่าง	ๆ	เช่น	ในช่องปาก	ล�าคอ	จมูก	

อวัยวะสืบพันธุ์	และเยื่อบุตาอักเสบ	ให้หยุดยาและ

ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น	 Stevens-Johnson	

syndrome

	 7)	หากใช้ยาแล้วผู้ป่วยเกิดอาการตัวเขียว	

เหนื่อยง่าย	 ให้หยุดยาเนื่องจากอาจเกิดภาวะ	

methemoglobinemia

		 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวได้ถูก

ประกาศในราชกิจานุเบกษาฉบับประกาศและงาน

ทั่วไป	 เล่ม	 130	 ตอนพิเศษ	 149ง	 ลงวันที่	 4	

พฤศจิกายน	2556	โดยมีผลบังคับให้ผู้ประกอบการ

เจ้าของผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบของยาซัลโฟนาไมด์	

ต้องแสดงข้อความค�าเตือนของยาซัลโฟนาไมด์

ส�าหรับใช้ภายในไว้ในฉลากและเอกสารก�ากับยาตาม

ทีก่ฎหมาย	ก�าหนดไว้ข้างต้นเมือ่พ้นก�าหนด	180	วัน

นบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป(6) 
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กรภัทร ตรีสารศรี และ สิธารา พึ่งพินิจ * 

การก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์เข้มข้น
ส�าหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(concentrate for haemodialysis)

	 เป็นท่ีทราบกันดีว่า	 ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่

ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 มีหน้าท่ีในการขับของเสีย			

ที่เกิดจาก	 metabolism	 ของร่างกายออกทาง

ปัสสาวะ	ช่วยควบคุมสมดุลของน�้า	เกลือแร่	ความ

เป็นกรด-ด่างของร่างกายและสังเคราะห์ฮอร์โมน	

เช่น	erythropoietin	และ	growth	factors	ต่างๆ(1,2) 

ส�าหรับผูป่้วยโรคไตเมือ่ความเสือ่มของไตเข้าสูร่ะยะ

สดุท้าย	(end	stage	renal	failure)	มวิีธีท่ีใช้ท�าการ

รกัษา	ได้แก่	การท�า	dialysis	ซ่ึงแบ่งเป็น	การฟอก

เลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม	(haemodialysis)	และการ

ฟอกเลอืดผ่านเย่ือบุช่องท้อง	(peritoneal	dialysis)	

หรืออาจท�าการรักษาโดยผ่าตัดเปลี่ยนไต	 (kidney	

transplantation)	จากไตบริจาคของผูป่้วยทีม่สีมอง

ตาย	หรือไตบริจาคจากญาติของผู้ป่วย(3-5)

	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	 (hae					

modialysis)	เป็นการกรองของเสยีหรอืสารพษิจาก

เลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่วยผ่าน

เข้าไปในท่อฝอยเป็นจ�านวนมากในตัวกรองเลือด	

(dialyser)	 เพื่อให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดเช่น	

blood	urea	nitrogen		(BUN),	creatinine,	uremic	

waste	ซึมผ่านผนงัท่อฝอยออกไปในน�า้ยา	dialysate	

fluid	ทีห่ล่ออยู่รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลอืด

ทั้งนี้	 เทคนิคในการท�า	haemodialysis	มีอยู่ด้วย

กันหลายๆวิธ	ีข้ึนอยู่กับการพจิารณาของแพทย์และ

สภาวะของผู้ป่วย	 ส่วนการฟอกเลือดผ่านเย่ือบุ										

ช่องท้อง	 (peritoneal	 dialysis)	 เป็นวิธีการฟอก

เลือดผ่านทางช่องท้องซ่ึงจะมีขบวนการขนส่งสาร

ต่างๆระหว่างยา	 และเส้นเลือดที่ไหลเวียนผ่าน

หลอดเลือดฝอยบริเวณผนังช่องท้อง	

	 ผลิตภัณฑ์เข้มข้นส�าหรับการฟอกเลือดด้วย

เครือ่งไตเทยีม	(concentrate	for	haemodialysis)	

จัดประเภทเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการก�ากับดูแล

ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2551	

โดยผูผ้ลติและผูน้�าเข้าต้องจดทะเบียนสถานประกอบ	

การผลิตหรือน�าเข้าเครื่องมือแพทย์แล้วแต่กรณี	

และในกรณีน�าเข้านั้น	ผู้จดทะเบียนสถานประกอบ

การน�าเข้าต้องปฏบิตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	

(ฉบับที่	 34)	พ.ศ.	 2549	 เรื่อง	 ก�าหนดเครื่องมือ

แพทย์ท่ีห้ามน�าเข้าหรือขาย	โดยต้องจดัให้มหีนงัสอื

รับรองการขายจากประเทศผู้ผลิต	 (certificate	 of	

free	 sale)	 ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ	 มีสาระ

ส�าคัญที่แสดงว่ารายการเคร่ืองมือแพทย์ที่ผลิตโดย

ผูผ้ลติและแหล่งผลตินัน้มกีารขายในประเทศผูผ้ลติ

เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา											

ตรวจสอบ	และออกหนังสือรับรองประกอบการน�า

เข้าเครื่องมือแพทย์ด้วย(6,7)	 ทั้งนี้การก�ากับดูแล													

ดังกล่าวในประเทศไทยแตกต่างกับประเทศใน

สหภาพยุโรปซ่ึงจะมีการประเมินความสอดคล้อง	
*			กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
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(conformity	assessment)	ประกอบด้วยการตรวจ

สอบใน	 2	 ระดับ	 คือ	 การออกแบบผลิตภัณฑ	์

(product’s	 design)	 และกระบวนการผลิต															

(production	 process)	 โดยมีการก�าหนดวิธีการ

ประเมินความสอดคล้องข้ึนเพื่อให้การควบคุมดูแล

เป็นไปอย่างเหมาะสม	และให้ผลติภณัฑ์ทีว่างจ�าหน่าย	

ต้องแสดงเครื่องหมาย	CE	(CE	mark)	ส่วนสหรัฐ	

อเมริกา	มีการควบคุมโดยให้ผู้ผลิตต้องยื่นแบบแจ้ง

การขอวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู ่ตลาด			

(510	(K))	ซ่ึงมกีารก�าหนด	มาตรฐานข้อก�าหนด	และ	

การแสดงฉลากท่ีเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์(8,9) 

และปัจจุบันกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์อยู ่ใน

ระหว่างด�าเนินการปรับระดับการควบคุมเคร่ืองมือ

แพทย์ให้เป็นไปตามความเสี่ยงเช่นเดียวกับต่าง

ประเทศ	โดยผลติภณัฑ์เข้มข้นส�าหรบัการฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียมเป็นหนึ่งในหลายผลิตภัณฑ์ที่มี

การปรับระดับการควบคุมให้เข้มงวดข้ึน	 จึงได้

ด�าเนินการจัดท�าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

โดยได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐาน

สากล	 และมาตรฐานอื่นท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ	์

เข้มข้นส�าหรบัการฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทียม	เช่น	

International	Organization	for	Standard	(ISO),	

The	 Association	 for	 the	 Advancement	 of	

Medical	 Instrumentation	 (AAMI),	 European	

Pharmacopoeia	 ซึ่งได้มีการประชุมหารือและรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องแล้ว	ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ในข้ันตอนของกระบวนการ	

จัดท�าเป็นกฎหมายต่อไป

	 ประเภทของผลิตภัณฑ์เข้มข้นส�ำหรับกำร

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(10-13) ตามประกาศฯ	

สามารถ	แบ่งเป็น	3	รูปแบบได้แก่

	 1.	Acetate concentrate	หมายถึง	ส่วน

ผสมของเกลอื	acetate	ท่ีเมือ่เจอืจางด้วยน�า้ส�าหรับ

ท�า	 dialysis	 จะได้น�้ายาส�าหรับการท�า	 dialysis	

หรือที่เรียกว่า	 dialysis	 fluid	 จะประกอบด้วย	

โซเดียม	 โพแทสเซียม	 แคลเซียม	 แมกนีเซียม						

อะซีเตทหรือแลคเตท	 คลอไรด์	 และกลูโคส	 ซ่ึง													

acetate	concentrate	จะไม่เกิดการตกตะกอนของ

แคลเซียมคาร์บอเนท	(CaCO
3
)	และ	แมกนีเซียม

คาร์บอเนท	(MgCO
3
)	รวมทั้งไม่พบปัญหาจากการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย	และมีราคาถูกกว่า	แต่

ก็มข้ีอเสยีคอื	เมือ่อะซีเตทเข้าสูร่่างกายจะท�าให้เกิด

การขยายตัวของหลอดเลือด	 (vasodilation)	และ

กดการเต้นของหัวใจ	(cardiac	depressor)	ท�าให้

ความดันโลหิตลดต�่าลงระหว่างการฟอกเลือด	 ใน

ช่วง	30-60	นาทีแรก	ส่งผลต่อการเกิดภาวะเลือด

เป็นกรด	(acidosis)	เนือ่งจากของเสยีไบคาร์บอเนท

ในเลือดจะออกสู่น�้ายา	dialysis	ท�าให้ร่างกายต้อง

ใช้เวลาประมาณ	30	นาทใีนการเปลีย่นจากอะซีเตท	

ให้เป็นไบคาร์บอเนท	 นอกจากนี้ยังมีผลท�าให้เกิด

อาการปวดหัว	คลื่นไส้อาเจียน

	 2.	Acid concentrate (A-concentrate) 

หมายถึง	concentrate	ส่วนที่มีคุณสมบัติเป็นกรด

เมื่อเจือจางด้วยน�้าส�าหรับท�า	 dialysis	 และ															

bicarbonate	concentrate	จะได้น�้ายาส�าหรับท�า															

dialysis	โดยน�า้ยาในส่วนนีอ้าจอยู่ในรปูแบบของเหลว	

ผงแห้ง	 ซ่ึงประกอบด้วย	 โซเดียม	 โพแทสเซียม	

แคลเซียม	แมกนีเซียม	กรดอะซีติก	คลอไรด์	และ

กลูโคส

	 3. Bicarbonate concentrate (B-con-

centrate)	 หมายถึง	 concentrate	 ส่วนที่เตรียม

จาก	โซเดียมไบคาร์บอเนท	(sodium	bicarbonate)	

เมื่อเจือจางด้วยน�้าส�าหรับท�า	dialysis	และ	acid	

concentrate	 จะได้น�้ายาส�าหรับท�า	 dialysis	

เนื่องจากผลกระทบของ	 acetate	 concentrate	

ท�าให้	bicarbonate	concentrate	ได้รบัความนยิม
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มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	bicarbonate	concentrate	

ยังมีข้อเสีย	 คือมีเทคนิคการเตรียมน�้ายาที่ยุ่งยาก

กว่า	และแบคทีเรียสามารถเจริญได้

สำระส�ำคญัทีก่�ำหนดในร่ำงประกำศฯ	ประกอบด้วย

		 1.	ปรับระดับการควบคุมผลิตภัณฑ์เข้มข้น

ส�าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	 จาก

ควบคมุในระดับเครือ่งมอืแพทย์ท่ัวไป	เป็นเครือ่งมอื

แพทย์ทีผู่ผ้ลติ	หรอืผู้น�าเข้าต้องแจ้งรายการละเอยีด

		 2.	ก�าหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	เช่น	ISO	13958	:	

concentrates	 for	haemodialysis	and	 relate	

therapies,	ANSI/AAMI	RD	52	:	dialysate	for	

haemodyalysis	รวมถึง	ให้แสดงข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อ

ผูใ้ช้หรอืผูบ้รโิภค	เช่น	ช่ือการค้า	ช่ือทีอ่ยู่ผูผ้ลติ/น�าเข้า	

วันเดือนปีท่ีผลิต/หมดอายุ	 ส่วนประกอบ	 สภาวะ

การเก็บ	ค�าเตอืน	ข้อห้าม	ข้อควรระวังต่างๆ	เลขแสดง	

ครั้งที่ผลิต	เลขที่แจ้งรายการละเอียด	ฯลฯ	ทั้งนี้ได้

ก�าหนดให้ข้อมูลที่แสดงบนฉลากบางข้อมูลต้อง

แสดงเป็นภาษาไทย	 และบางข้อมูลสามารถแสดง

เป็นภาษาอังกฤษได้

	 3.	ก�าหนดให้ผูผ้ลติต้องเป็นผูผ้ลติท่ีได้รบัการ

รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับ

ประเทศ	หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ	เช่น	หลัก

เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต	 (GMP)	 หรือ

มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ

มาตรฐาน	(ISO	13485)

	 4.	มีบทเฉพาะกาลก�าหนดให้เมื่อประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีผลใช้บังคับ	 ผู้ท่ีผลิต	

หรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์เข้มข้นส�าหรับการฟอกเลือด

ด้วยเคร่ืองไตเทียมอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้

บังคับและประสงค์จะด�าเนินการต่อไป	 จะต้องย่ืน

ค�าขอแจ้งรายการละเอยีดผลติ	หรอืน�าเข้าผลติภณัฑ์

ดงักล่าวภายในเวลาท่ีก�าหนดจงึจะสามารถประกอบ

กิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต	

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณ	 นายชาพล	 รัตนพันธุ์	 ผู้
อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ	ทีใ่ห้ค�าแนะน�า	
และเป็นที่ปรึกษาในการเขียนบทความเก่ียวกับ
ผลติภณัฑ์เข้มข้นส�าหรับการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไต
เทียมนี้
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วันทนีย์  ธัญสิริพิชญากร * 

การเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัย
จากการใช้ยาโซเลโดรนิคแอซิด 

(zoledronic acid : Aclastaī) ในโรงพยาบาลตรัง

		ได้รับรางวัลดีจากการน�าเสนอโปสเตอร์ในการประชุม	
วิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

	 ประจ�าปี	2556
*	 โรงพยาบาลตรัง

บทน�า
 
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข	 โดยส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	ได้มีมาตรการติดตาม
ความปลอดภยัจากการใช้ยาใหม่	safety	monitoring	
program	 (SMP)	 หลังจากได้รับใบส�าคัญการข้ึน
ทะเบียนต�ารับยาใหม่อย่างมีเง่ือนไข	 (new	 drug	
Condition	 :	 NC)	 โดยก�าหนดให้ต้องด�าเนินการ
ติดตามความปลอดภัยในระยะเวลาหนึง่	 และมกีาร
จ�ากัดการจ�าหน่ายเฉพาะในสถานพยาบาล	โดยฉลาก
ยาแสดงเครือ่งหมายข้อความ	“ต้องติดตาม”	ภายใน
กรอบสามเหลี่ยม
	 โรงพยาบาลตรังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ			
ของการตดิตามความปลอดภยั	 จากการใช้ยาใหม่นี้	
จงึได้มกีารก�าหนดแนวทางการติดตามความปลอดภยั	
จากการใช้ยาใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการเภสชักรรมและการบ�าบดั	(PTC)	ให้น�าเข้า
มาใช้ในโรงพยาบาลตรัง	และเป็นยาท่ีได้ข้ึนทะเบียน
ต�ารับยาใหม่อย่างมเีง่ือนไข	 คือ	 ยาโซเลโดรนคิแอซิด	
(zoledronic	acid	:	Aclastaī)	ซ่ึงเป็นยาใหม่ในกลุม่
บิสฟอสโฟเนต	รปูแบบเป็นยาฉดี	สารละลายปราศจาก
เชื้อ	ใส	ไม่มีสี	ประกอบด้วย	ตัวยาโซเลโดรนิค	5	
มิลลิกรัม	 (5mg/100	 ml)	 ส�าหรับหยดเข้าทาง
เส้นเลอืดด�า	เป็นยาท่ีใช้ในการรกัษาโรคกระดกูพรุน
ที่ให้ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อรักษาโรคกระดูกพรุน
	 ยาโซเลโดรนิคแอซิดเป็นยาที่มีข้อห้ามใช้ใน	
ผูป่้วยโรคกระดูกพรุนทีม่ภีาวะแคลเซียมในเลอืดต�า่ 

และผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตบกพร่องรุนแรง	
(CrCl<	 35	 ml/min)	 ยาโซเลโดรนิคแอซิดมี												
อบัุติการณ์ของอาการหลงัได้รบัยา	(post-dose	symp-
toms)	 ที่เกิดข้ึนได้ภายใน	 3	 วันแรกหลังได้รับยา	
ได้แก่	ไข้	ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้	ปวดตามข้อหรอืกระดกู	
ซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการให้ยาพาราเซตามอล	
	 ส�าหรบัแนวทางการติดตามความปลอดภัยยา
โซเลโดรนิคแอซิดในโรงพยาบาลตรัง	 เร่ิมต้ังแต่
ก�าหนดเกณฑ์ในการสั่งใช้ยา	โดยแพทย์จะต้องมกีาร
ประเมนิสภาวะของผูป่้วย	ก่อนการสัง่ใช้ยา	ด้วยการ
สั่งตรวจเลือดเพื่อหาระดับแคลเซียม	วิตามินดีและ
การท�างานของไตว่าผูป่้วยมข้ีอห้ามในการฉดียาหรือ
ไม่	 พรอ้มท้ังตรวจสอบสภาวะการขาดน�า้ก่อนให้ยา
นี	้และแนะน�าให้ผูป่้วยดืม่น�า้อย่างน้อย	2	แก้วก่อน
ได้รับยาฉีดโซเลโดรนิคแอซิด	 จากนั้นจะมีการ
ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาและติดตาม
อาการไม่พงึประสงค์ของผูป่้วยหลงัได้รบัยาฉดีโซเล-
โดรนิคแอซดิอย่างใกล้ชิด	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าใน
การปฏบัิตติวัและมกีารติดตามผลการรกัษาด้วยการ
ตรวจเลอืดหา	bone	marker	เพือ่ประเมนิการสลาย	
กระดูกก่อนพิจารณาให้การรักษาในครั้งต่อไป
	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและ
ตดิตามความปลอดภยัจากการใช้ยาโซเลโดรนคิแอซิด	
ในโรงพยาบาลตรัง	โดยมกีารประเมนิความเหมาะสม	
ในการสั่งใช้และความปลอดภัยก่อนการใช้ยาและ
ติดตามเผ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด	
(intensive	 ADR)	 ในผู ้ป่วยทุกรายที่ได้รับยา														
โซเลโดรนิคแอซิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของ															
ผู้ป่วยจากการใช้ยา
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โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการติดตามอาการ

ไม่พงึประสงค์อย่างใกล้ชิดส�าหรับผูป่้วยทีใ่ช้ยาโซเล-

โดรนิคแอซิด	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ

ผลการศึกษา 

	 การศึกษาพบว่า	 มีผู ้ป ่วยที่ ได ้รับยาฉีด																		

โซเลโดรนิคแอซิดทั้งหมด	 72	 ราย	 เป็นเพศหญิง	

68	 ราย	 (ร้อยละ	 94.4	 )	 ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง	

61-	80	ปี	คิดเป็นร้อยละ	75	มีประวัติโรคประจ�า

ตัวและมีประวัติแพ้ยา	 คิดเป็นร้อยละ	 25	 และ		

ร้อยละ	15.3	ตามล�าดบั	ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นผูท้ีเ่คย

มีประวัติการรับประทานยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตมา

ก่อน	ถึงร้อยละ	79.2	ดังรายละเอยีดในตารางท่ี	1

ตำรำงที่	1		แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน	(ร้อยละ)

เพศ
ชาย 4 (5.6)
หญิง 68 (94.4)

อำย ุ
51-60	ปี 9 (12.5)
61-70	ปี 26 (36.1)
71-80	ปี 28 (38.9)
80-90	ปี 7 (9.7)
90	ปีขึ้นไป 2 (2.8)

ประวัติโรคประจ�ำตัว
											มี 18 (25.0)
										ไม่มี 54 (75.0)
ประวัติแพ้ยำ  
											มี 11 (15.3)
										ไม่มี 61 (84.7)
ประวัติกำรรับประทำนยำกลุ่ม	bisphospho-

nate
											เคย 57 (79.2)
										ไม่เคย 15 (20.8)

วิธีการศึกษา

	 รปูแบบการศกึษาเป็นแบบสงัเกตไปข้างหน้า	

(prospective	observational	study)	ในผู้ป่วยทุก

รายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคกระดูก

พรุนที่มีข ้อบ ่ง ช้ี ในการรักษาท้ังข ้อบ ่ง ช้ีหลัก																				

(primary	indication)	และข้อบ่งช้ีรอง	(secondary	

indication)	ตามแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรนุ	

และได้รับยาฉีดโซเลโดรนิคแอซิดในโรงพยาบาล

ตรงั	ระหว่างวันท่ี	1	ตลุาคม	2553	ถึง	31	ธนัวาคม	

2555	 โดยมีการประเมินความเหมาะสมในการสั่ง

ใช้ยาและความปลอดภัยก่อนการใช้ยาโดยแพทย์

และเภสัชกร	 จากนั้นติดตามเฝ้าระวังอาการไม	่			

พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างใกล้ชิดของผู้ป่วย								
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	 การประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยา	พบว่า	ผู้ป่วยทุกรายได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคกระดูกพรุน	เหตุผล

ในการสัง่ใช้ยาส่วนใหญ่เป็น	primary	indication	มค่ีาความหนาแน่นมวลกระดูก	(T-score	<	-2.5	SD)	จ�านวน	

58	ราย	(ร้อยละ	80.6)	มีการตรวจระดับ	CrCl	และระดับแคลเซียม	(Ca)	ในเลือดเพื่อประเมินความ

ปลอดภัยก่อนได้รับยาฉีด	จ�านวน	67	ราย	(ร้อยละ	93.1)	และผู้ป่วยทุกรายได้รับค�าแนะน�าให้ดื่มน�้าก่อน

ได้รบัยาเพือ่ป้องกันสภาวะการขาดน�า้	แต่มผู้ีป่วย	1	รายทีไ่ม่ได้รบัประทานน�า้ตามค�าแนะน�า	ดังรายละเอยีด	

ในตารางที่	2

ตำรำงที่	2		แสดงการประเมินผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยก่อนได้รับยาฉีดโซเลโดรนิคแอซิด

หัวข้อกำรประเมิน จ�ำนวน	(ร้อยละ)

เหตุผลในกำรสั่งใช้ยำ

	 1.	primary	indication	ส�าหรับ	post	menopause
	 	 ร่วมกับ	มีค่า	BMD	T-score	<	-2.5	SD

	 58		(80.6)

			 2.	secondary	indication	ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย	1	ข้อ
	 	 และ	มี	BMD		1.0	<		T-score	>	-2.5	SD

	 8		(11.1)

		 3.	กรณีไม่สามารถตรวจ	BMD	แต่มี	hip	or	vertebral	fracture 	 6		(8.3)

กำรตรวจวัดระดับกำรท�ำงำนของไต	CrCl

	 1.	มีการตรวจวัด	CrCl	>	35	ml/min 	 67		(93.1)

				2.	 ไม่มีการตรวจวัด	CrCl 	 5		(6.9)

กำรตรวจวัดระดับ	Ca	ในเลือด 

					1.	มีการตรวจวัด	Ca	อยู่ในเกณฑ์ปกติ 	 64		(88.9)

					2.	 ไม่มีการตรวจวัด	Ca 	 8		(11.1)

กำรประเมินสภำวะกำรขำดน�้ำ

					1.	ดื่มน�้าอย่างน้อย	1-2	แก้วก่อนรับยา 	 71		(98.6)

					2.	 ไม่ได้ดื่มน�้าตามค�าแนะน�า 	 1		(1.4)

 
	 พบมรีายงานการเกิดอาการไม่พงึประสงค์ในผูป่้วยจ�านวน	27	ราย	คดิเป็นอบุตักิารณ์การเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์	 ร้อยละ	 37.5	 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมี	 8	 อาการ	 เป็นอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
ระบบประสาทส่วนกลางมากที่สุด	(ร้อยละ	34.7)	โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดคือ	มีไข้	จ�านวน	
15	ราย	(ร้อยละ	20.8)	และได้รับการแก้ไขโดยให้ยาลดไข้	paracetamol	และอาการไข้หายไปใน	2-3	วัน	
ดังรายละเอียดในตารางที่	3
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ตำรำงที	่3		แสดงอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา

อำกำรไม่พึงประสงค์	 จ�ำนวน	(ร้อยละ)
อำกำรทำงระบบประสำทส่วนกลำง	 25	(34.7)
	 ไข้ 15	(20.8)

	 ปวดมึนศีรษะ	 5	(6.9)
	 อ่อนเพลีย 5	(6.9)
อำกำรทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ	 19	(26.4)
	 ปวดกระดูกและข้อ	 9	(12.5)
	 ปวดกล้ามเนื้อ	 10	(13.9)
อำกำรทำงระบบทำงเดินอำหำร		 2	(2.8)
	 คลื่นไส้	 1	(1.4)
	 อาเจียน 1	(1.4)
อำกำรทำงผิวหนัง 4	(5.6)
	 ปวด	บวมแดงบริเวณที่ฉีดยา 4	(5.6)

57	ราย	(ร้อยละ	79.2)	ที่ได้รับการตรวจเลือดหา	

bone	 marker	 เพื่อติดตามประสิทธิภาพยาและ

ความคุ้มค่าในการให้การรักษาด้วยยาโซเลโดรนิค	

แอซิดต่อไป

	 การศึกษานี้เป็นตัวอย่างการติดตามความ

ปลอดภยัและเฝ้าระวังอาการไม่พงึประสงค์จากการ

ใช้ยาอย่างใกล้ชิด	 ท�าให้ได้ข้อมูลหลายอย่างที่เป็น

ประโยชน์ต่อผูป่้วย	การซักประวัตแิละให้ค�าแนะน�า

เร่ืองยาและอาการไม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกิดข้ึน	ตลอด	

จนการตดิตามอาการไม่พงึประสงค์ของผูป่้วยต่อเนือ่ง	

ท�าให้ผู้ป่วยมั่นใจในการใช้ยา	 และให้ความร่วมมือ

ในการใช้ยาท�าให้เกิดเป็นแนวทางในการติดตาม

ความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม
1.	 ส�านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย,						

รายงานการศึกษาทบทวนประสทิธผิลและแนวทางการ

รักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน.

พฤษภาคม	2555.

2.		มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย,	 แนวทางเวช-

ปฏิบัติส�าหรับโรคกระดูกพรุน	พ.ศ.	2553.

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 จากผลการติดตามความปลอดภัยจากการใช้

ยาโซเลโดรนคิแอซิดในโรงพยาบาลตรงั	พบว่าผูป่้วย

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	(61-80	ปี)	ร้อยละ	75	และ

มโีรคประจ�าตัว	ร้อยละ	25	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง	

จะต้องมีการประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยาฉีด	 โดย

เฉพาะยาทีผู้่ป่วยใช้ร่วมและประวัติแพ้ยาอืน่ๆ	เพือ่

ความปลอดภยัสงูสดุในการใช้ยา	และจากการเฝ้าระวัง	

อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	พบอาการไข้	สงูสดุ	

ร้อยละ	20.8	ซึง่สัมพันธ์กบัเวลาที่ได้รับยาฉีดโซเล-

โดรนิคแอซิด	คือเกิดภายหลังรับยาไปใน	3	วันแรก	

มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง	 และอาการดังกล่าว

หายไปหลงัได้รบัยาแก้ปวดลดไข้	จงึมคี�าแนะน�าจาก

แพทย์	 ให้รับประทานยาลดไข้ทันที	 หลังจากได้รับ

ยาฉีด	และพบว่ามีผู้ป่วย	1	รายที่ไม่ได้ดื่มน�้าก่อน

รับยาฉีดตามค�าแนะน�า	มอีาการไม่พงึประสงค์ค่อนข้าง	

มาก	 มีไข้และปวดเมื่อยมากหลายวัน	 ดังนั้นการ

ประเมินสภาวะการขาดน�้าก่อนได้รับยาจึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็นอย่างย่ิง		นอกจากนีค้วรมกีารศึกษาถึงอาการ

ไม่พงึประสงค์ระยะยาวต่อไปด้วย	และมผีูป่้วยจ�านวน	
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กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

นิลวรรณ ธารจักร์ * 

AZT 
induced anemia

approach)	ได้แก่	การประเมนิการสร้าง	การท�าลาย	

และการสูญเสียเม็ดเลือด	และวิเคราะห์จากรูปร่าง

เมด็เลอืด	(morphologic	approach)	ซ่ึงแบ่งโลหิต

จางออกตามขนาดของเม็ดเลือดแดง	การวิเคราะห์

จากรูปร่างเม็ดเลือดนั้นระยะแรกอาศัยการทดสอบ	

ที่เร็วและราคาถูก	 โดยใช้ปริมาตรเม็ดเลือดเฉลี่ย	

(mean	corpuscular	volume;	MCV)	ในทางกลับ

กันการมองถึงปัจจยั	และกระบวนการการสร้างเมด็

เลอืด	จะท�าให้เข้าถึงสาเหตใุนผูป่้วย	ทีม่หีลายสาเหตุ	

ของโลหิตจางร่วมด้วยอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	

รายงานผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยชายไทยคู่	อายุ		59	ปี		อาชีพรับจ้าง

อาการส�าคัญ

	 ผูป่้วยมาโรงพยาบาลเมือ่ต้นเดือนมถุินายน	

2554	ด้วยอาการเวียนศีรษะ	อ่อนเพลีย	ตัวเหลือง	

และซีดมาก	 แพทย์วินิจฉัยเป็น	 common	 cold	

และรับเป็นผู้ป่วยใน

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

		2	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยได้รับ

การเปลี่ยนยาต้านไวรัสจากสูตร	 GPO	 VirS	

(ประกอบด้วยสูตรยา	nevirapine	:	NVP,	lamivu-

dine	:	3TC	และ	stavudine	:	d4T)	เป็น	GPO	VirZ	

(ประกอบด้วยสตูรยา	NVP,	3TC	และ	zidovudine:	

AZT)	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมง

บทน�า
 
Anemia	 หรือ	 anaemia	 หมายถึง	 ภาวะ

โลหิตจาง	เนือ่งจากมกีารลดลงของจ�านวนเมด็เลอืดแดง	
หรือปริมาณฮีโมโกลบิน	นอกจากนี้ยังรวมถึง	ภาวะ
ความสามารถในการจับออกซิเจนของโมเลกุลฮีโม		
โกลบินลดลงทั้งจากความผิดปกติของโครงสร้าง	
หรือจ�านวนฮีโมโกลบินที่สร้างลดลง

เนื่องจากฮีโมโกลบินซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีพบ
ภายในเม็ดเลือดแดงปกติท�าหน้าที่ขนส่งออกซิเจน
จากปอดไปยังเนือ้เย่ือ	โลหิตจางจงึท�าให้เกิดภาวะเลอืด	
มอีอกซิเจนน้อย	(hypoxia)	ท่ีอวัยวะ	และเนือ่งจาก
เซลล์ทุกเซลล์ในมนุษย์ต้องการออกซิเจนเพื่อด�ารง
ชีวิต	โลหิตจางในระดบัต่างๆ	จงึท�าให้เกิดอาการทาง	
คลินิกตามมาได้หลายรูปแบบ

โลหิตจางเป็นความผดิปกติของเลอืดทีพ่บได้
บ่อยท่ีสุด	 การแบ่งประเภทของโลหิตจางสามารถ
แบ่งได้หลายแบบท้ังจากรปูลกัษณ์ของเมด็เลอืดแดง	
กลไกสาเหตุท่ีท�าให้เกิด	 และอาการทางคลินิกที่
แสดงออก	 เป็นต้น	 สาเหตุของโลหิตจางแบ่งออก
เป็นสามชนิดหลักๆ	ได้แก่การเสียเลือดจ�านวนมาก	
(เกิดเฉียบพลันเช่นการตกเลือด	หรือเกิดเรื้อรังจาก
การเสยีเลอืดปริมาณน้อยๆ	เป็นเวลานาน)	การท�าลาย	
เมด็เลอืดแดง	(hemolysis)	และการสร้างเมด็เลอืด
แดงลดลง	หรือการสร้างเมด็เลอืดไม่มปีระสทิธภิาพ	
(ineffective	hematopoiesis)

การวิเคราะห์สาเหตุโลหิตจาง	แบ่งออกเป็น	
2	 ทางใหญ่ๆ	 คือ	 วิเคราะห์จากกลไก	 (kinetic					

*   โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน ์จังหวัดพังงา
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	 1	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยมาพบ

แพทย์ด้วยอาการเวียนศีรษะ	อ่อนเพลีย	ตัวเหลือง	

และซีดมาก	 แพทย์วินิจฉัย	 common	 cold	 ได้											

รับยา	 paracetamol	 รับประทานครั้งละ	 2	 เม็ด		

ทกุ	6	ช่ัวโมง	เวลาปวดหรือมไีข้	ferrous	fumarate	

200	mg	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง

หลังอาหาร	และ	folic	acid	5	mg	รับประทาน

ครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้งหลังอาหาร	และนัด

ตรวจ	complete	blood	count	(CBC)	malaria	

parasite	 (MP)	 เพื่อตรวจหาการติดเชื้อมาลาเรีย	

ในวันรุ่งขึ้น

	 วันต่อมาผู้ป่วยมาตรวจเลือดตามนัด	และ

ถูกรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน	 มีผลตรวจ	 CBC	 ผิดปกติ	

และผลตรวจ	MP	พบว่าปกติ	ทีมสหสาขาวิชาชีพ

ร่วมประเมินและสงสัย	 AZT	 induced	 anemia		

จงึวางแผนส่งต่อโรงพยาบาลท่ัวไปเพือ่ให้เลอืด	และ

พบแพทย์ผู้เช่ียวชาญพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยา

ต้านไวรัส

ประวัติความเจ็บป่วยในอดีต 

Human	immunodeficiency	virus	(HIV)	

ประวัติการใช้ยา

	 ผูป่้วยได้รับการวินจิฉยัติดเช้ือเอชไอวี	และ

เข้าเกณฑ์รับยาต้านไวรัส	ได้รับยา	GPO	VirS	รับ

ประทานคร้ังละ	1	เมด็ทุก	12	ช่ัวโมง	กินยาต่อเนือ่ง	

มาเป็นเวลา	2	ปี

	 2	 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล	ทีมสหสาขา

วิชาชีพพิจารณาปรับเปลี่ยนยาต้านไวรัสจาก	GPO	

VirS	เป็น	GPO	VirZ	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	

ทุก	12	ชั่วโมง	เพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องไขมันย้ายที่	

จากยา	stavudine	ในสูตรยา	GPO	VirS

ประวัติการแพ้ยา/อาหาร

	 ปฏิเสธการแพ้ยา	อาหาร	และสารเคมี

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการวัดสัญญานชีพพบความดันเลือดต�่า	

90/50	 mmHg	 (ปกติ	 120/80	 mmHg)	 ชีพจร													

เต้นเร็ว	 86	 ครั้ง/นาที	 (ปกติ	 70-72	 ครั้ง/นาที)

หายใจเร็ว	22	ครั้ง/นาที	(ปกติ	15-20	ครั้ง/นาที)

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำร	พบค่ำผิดปกตดิงัน้ี

Lab Normal
ต้น	

มิย.54
กลำง	
กค.	54

hemoglobin	
(Hct)	

26-50	(%) 12 19.2

hemoglobin	
(Hb)	

8-17	(gm%) 4 6.3

white	blood	
cell

3-15	
cubic	mm.

4470 2600

red	blood	
cell

2.5-5.5	
cubic	mm.

137,000 198,000

platelet	
count

50-400	
cubic	mm.

153,000 186,000

 

การวินิจฉัย

	 AZT	induced	anemia	

การรักษา

	 เปลี่ยนยาต้านไวรัสจาก	GPO	VirZ	เป็น	

GPO	 VirS	 รับประทานครั้งละ	 1	 เม็ด	 ทุก	 12	

ชั่วโมง	ferrous	fumarate	200	mg	1	x	3	และ	

folic	 acid	 5	 mg	 1	 x	 1	 และวางแผนส่งต่อ														

โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อให ้เลือดและพบแพทย์																				

ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณายาต้านไวรสัท่ีเหมาะสม	แพทย์

ผู้เชี่ยวชาญส่งผู้ป่วยกลับมารับยาต้านไวรัส	โดยให้

ใช้	GPO	VirS	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	ทุก	12	

ชั่วโมง



110 Medicinal and Health Product Bulletin Vol.16 No.4

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

การประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

	 ผูป่้วยรายนี	้มอีาการไม่พงึประสงค์เกิดข้ึน

หลงัจากเปลีย่นสตูรยาต้านไวรสัเอชไอวี	จาก	GPO	

VirS	เป็น	GPO	VirZ	จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่มี

โรคประจ�าตัว	 ไม่เคยมีประวัติแพ้ยา	อาหาร	หรือ

สารเคมีใด	ๆ	ก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์	ไม่ได้

รับยาอืน่ใดนอกจากยาต้านไวรสัเอชไอวี	สตูร	GPO	

VirZ	เมือ่ประเมนิความน่าจะเป็นของการแพ้ยาโดย

ใช้	Naranjo’s	algorithm	และ	WHO’s	criteria	

ได้ผลประเมนิระดบั	“	น่าจะใช่	”	(probable)	และ

เมือ่สบืค้นข้อมลูยาต้านไวรัสเอชไอวี	GPO	VirZ	ซ่ึง

ประกอบด้วยยา	3	ตัว	คือ	AZT,	3TC	และ	NVP	

เพิ่มเติม	พบว่ายา	AZT	ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม	nucleo-

side	reverse	transcriptase	inhibitor	(NRTI)	มี

รายงานการเกิดอาการข้างเคยีงท่ีพบได้บ่อยคือ	ปวด

ศรษีะ	ผืน่คัน	และ	พบภาวะโลหิตจางได้	1.1-4	%(1) 

ยา	3TC	มอีาการข้างเคยีงทีพ่บได้น้อย	แต่มีรายงาน

คอืปวดศรีษะ	คลืน่ไส้	อาเจยีน	และท้องเสยี(1)	NVP	

มีรายงานผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ	 ผื่นแพ้ที่

ผิวหนัง	 พบ	 14.8	 %	 มีตั้งแต่อาการน้อยจนถึง

รุนแรง	ภาวะตับอักเสบ	ประมาณร้อยละ	60	ของ

การใช้ยา	non-NRTI(2)	และส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน	

12	 สัปดาห์แรกของการเริ่มใช้ยา	 โดยผู้ป่วยรายนี้

ได้เกิดอาการข้างเคียงท่ีส�าคัญคือภาวะโลหิตจาง

วิกฤต	(เกณฑ์	ระดับฮีโมโกลบิน	น้อยกว่า	6.5	g/dL)	

เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีระดับฮีโมโกลบิน	 4	 g/dL				

ซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากยา	 AZT	 ในส่วน

ประกอบของยาสูตร	GPO	VirZ	และในฐานข้อมูล

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ประเทศไทย	(Thai	vigibae)	พบรายงานยา	AZT	

ท�าให้เกิด	anemia	25	ฉบบั	มคีวามสมัพนัธ์ในระดบั

ใช่แน่นอน	(certain)	3	ฉบบั	ระดับน่าจะใช่	(prob-

able)	14	ฉบบั	และระดบัอาจจะใช่	(possible)	8	

ฉบับ(3)

	 จากการศึกษาในประเทศไทยของ	 สุขชัย	

เธียรเศวตตระกูล	เรื่อง	ความชุกของภาวะซีดจาก

การใช้	 AZT	 แทน	 d4T-based	 highly-active-

antiretroviral-therapy	(HAART)	ในคลนิกิยาต้าน

ไวรัสโรงพยาบาลพาน	 จังหวัดเชียงราย(4)	 พบว่า										

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเป็น

สตูรท่ีม	ีAZT	เป็นองค์ประกอบมภีาวะซีดเกิดข้ึนคิด

เป็นร้อยละ	 15.7	 ส่วนใหญ่เป็นภาวะซีดเล็กน้อย	

(grade	1)	คดิเป็นร้อยละ	10.3	รองลงมาเป็นภาวะ

ซีดวิกฤต(grade	4)	คิดเป็นร้อยละ	4.3	โดยระยะ

เวลาตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเป็น	

AZT-based	regimen	จนกระทั่งพบภาวะซีดมีค่า

มัธยฐานและค่า	25-75	เปอร์เซ็นต์ไทล์เท่ากับ	20	

(12.0-28.0)	สปัดาห์	เมือ่เทยีบกับการศกึษาของ	Petros	

และคณะซ่ึงเป็นการศึกษาคล้ายกันโดยใช้	 AZT	

based	 regimen	 (dose	AZT	 200	mg)	แทน	

d4T	พบว่า	มผีูป่้วยเกิดภาวะซีดร้อยละ	21.9	และใน

จ�านวนนี้เป็นภาวะซีดรุนแรงร้อยละ	7.1
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อื่นแทน	AZT	ในกรณีที่ผลตรวจเลือดปกติ	และให้

เริ่มยา	AZT	base	regimen	ควรติดตามประเมิน

ความเสีย่งต่อภาวะซีด	เป็นเวลาอย่างน้อย	6	เดอืน	

ในระหว่างนัน้ถ้ามแีนวโน้มจะเกิดภาวะซีดอาจเสรมิ

ยาธาตุเหล็กและโฟลิกแอซิด	ควบคู่กับยาต้านไวรัส

และติดตามประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซีดต่อไป

เอกสารอ้างอิง 

1.		ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสส�าหรับผู้ติดเช้ือ

เอชไอวีและผูป่้วยเอดส์แห่งประเทศไทย,	แนวทางการ

ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและ																

ผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ	ปี	พ.ศ.2553:	หน้า	149-165.

2.		Charles	F.	Lacy,	Rph,	Lora	L.	Armstrong,	Morton	

P	Goldman,	Leonard	L.	Lance:	Drug	Information	

Handbook	2010-2011:	19th	Anniversary	Edition:	

หน้า	1157.

3.		ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวง	

สาธารณสุข.	ข้อมูล	ณ.	3	ธันวาคม	2556.

4.		วารสารการศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิกโรงพยาบาล											

พระปกเกล้า	 กรกฎาคม-กันยายน	 2555	 ปีที่	 29														

ฉบับที่	3.	

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศึกษาวิจัย	 ภาวะซีดที่เกิดจาก

ยาต้านไวรัส	AZT	base	regimen	ในประเทศไทย

ของสุขชัย	เธียรเศวตตระกูล	และการศึกษาในต่าง

ประเทศของ	Petros	และคณะ	มีความสอดคล้อง

และใกล้เคียงกันคือ	ท�าให้เกิดภาวะซีดได้ถึงร้อยละ	

15.7	และ	21.9	และในจ�านวนนีเ้ป็นภาวะซีดรุนแรง	

ซ่ึงเป็นภาวะคกุคามอนัตรายถึงชีวิตได้ถึงร้อยละ	4.3	

และ	7.1	และจากการศึกษาของสุขชัย	เธียรเศวต-

ตระกูล	 พบว่าระยะเวลาตั้งแต่ได้รับ	 AZT	 base	

regimen	 จนกระทั่งพบภาวะซีดอยู่ที่	 12.0-28.0	

สัปดาห์	 และในรายงานกรณีศึกษานี้	 พบภาวะซีด

วกิฤตในสัปดาห์ที	่12	(วนัที่	84	ตาม	timeline)	ซึง่

ใกล้เคียงกับการศึกษาของสุขชัย	เธียรเศวตตระกูล

ในการดูแลผู้ป่วยท่ีรับยาต้านไวรัสที่มีการ

วางแผนเปลี่ยนจากสูตรเดิมมาใช้	 AZT	 base	

regimen	ควรมีการตรวจเลือดดูระดับ	complete	

blood	count	Hb	และ	Hct	ก่อนเริ่มยา	 เพื่อดู

แนวโน้มหรือความเสีย่งท่ีจะมภีาวะซีด	กรณมีคีวาม

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซีดคือ	 ผลตรวจเลือดต�่ากว่า

ค่าปกติ	ควรเลีย่งไปใช้ยาต้านไวรสั	base	regimen	
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ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, 
ขวัญชนก อารีย์วงศ์ และนิสา หวังเรืองสถิตย์ * 

การเกิดอาการตุ่มพองที่เยื่อเมือกช่องปาก 
(oral mucosal eruption) 

และใจสั่น แน่นหน้าอกจากการใช้ยา naproxen

อาการส�าคัญ

ผูป่้วยมาตรวจตามนดัของแพทย์เพือ่ตดิตาม
อาการปวดกล้ามเนือ้บรเิวณต้นขา	แล้วแจ้งประวัติการ	
เกิดอาการใจสัน่	แน่นหน้าอก	หายใจล�าบาก	และมตุ่ีมพอง	
ข้ึนทีบ่รเิวณรมิฝีปาก	กดเจบ็

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	 MFP	 เมื่อ
กลางเดือนกรกฎาคม	2556	และได้รับการรกัษาด้วย
ยา	 naproxen	 250	 มิลลิกรัม	 ครั้งละ	 1	 เม็ด																
วันละ	2	ครัง้	หลงัอาหารเช้า-เย็น	และยาสตูรผสม	
paracetamol	450	มิลลิกรัม	และ	orphenadrine	
35	มลิลกิรมั	ครัง้ละ	1	เมด็	วันละ	3	ครั้ง	หลัง
อาหารเช้า	กลางวัน	และเย็น	

ภายหลังจากการรับประทานยาทั้งสองชนิด
เป็นเวลา	 15	 นาที	 มีอาการใจสั่น	 แน่นหน้าอก	
หายใจล�าบาก	และในเวลา	 1	 วัน	 มีตุ่มพองขึ้นที่
บริเวณริมฝีปาก	กดเจ็บ	และเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

วันที่	 4	 ภายหลังได้รับยาผู้ป่วยเลือกรับ
ประทานเฉพาะยาสูตรผสม	 paracetamol	 และ	
orphenadrine	 เมื่อมีอาการปวด	 จากนั้นไม่เกิด
อาการใจสั่น	 แน่นหน้าอก	 หายใจล�าบากข้ึนอีก				
ตุ่มพองที่ริมฝีปากยุบลงจนหายขาด

2	 เดือนต่อมาผู้ป่วยมาตรวจตามนัดของ
แพทย์เพือ่ติดตามอาการปวดกล้ามเนือ้บรเิวณต้นขา	
แล้วแจ้งประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา	 naproxen	 แพทย์จึงส่งต่อให้เภสัชกร
ท�าการประเมินการแพ้ยา

บทน�า
 
Myofascial	pain	syndrome	(MFP)	เป็น

อาการปวดตามกล้ามเนือ้เฉพาะส่วนหนึง่ส่วนใดของ
ร่างกาย	 มักปวดเป็นบริเวณกว้างโดยท่ีผู้ป่วยไม่
สามารถระบุต�าแหน่งท่ีปวดได้ชัดเจน	นบัเป็นโรคใน
กลุ่ม	non-articular	 rheumatism	ที่พบบ่อยและ
เป็นสาเหตุส�าคัญอันดับแรกของผู ้ป่วยที่มาด้วย
อาการปวดกล้ามเนื้อ	พบบ่อยในวัยท�างานทุกสาขา
อาชีพ	 ความรุนแรงจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน	
อาจปวดเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวแล้วหายได้เอง
หรือปวดรนุแรงกระทัง่ขยับไม่ได้	ส่วนใหญ่จะเป็นๆ	
หายๆ	 เรื้อรังไม่ถึงข้ันรุนแรงแต่สามารถบ่ันทอน
ความสุขในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วยได้
มาก	วัตถุประสงค์ของการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดโดยท�าให้กล้ามเนื้อบริเวณท่ีปวดคลายตัวซ่ึง
ท�าได้หลายวิธี	 หนึ่งในนั้นคือกินยาบรรเทาอาการ
ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อระยะสั้น(1,2)

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	 อายุ	 56	 ปี	 อาชีพรับ
ราชการ	 มาตามนัด	 เพื่อติดตามอาการปวดกล้าม
เนื้อบริเวณต้นขา	(myofacial	pain	in	limb)	และ
แจ้งประวัติการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ											
ใช้ยา	naproxen	แพทย์จึงส่งต่อให้เภสัชกรท�าการ

ประเมินการแพ้ยา	

*		หน่วยวิจยัการบริบาลทางเภสชักรรม	ภาควิชาเภสชักรรมปฏบัิติ	
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ.พิษณุโลก
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ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ

ผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 มี

ประวัติการรับยา	 losartan	 50	 มิลลิกรัม	 จาก														

โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553

ประวัติการใช้สมุนไพรและยาอื่นๆ

ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สมุนไพรหรือยาอื่นๆ

ประวัติการแพ้

ปฏิเสธการแพ้ยา

ประวัติครอบครัวและสังคม

อาชีพรับราชการ	 ไม่ได้ท�ากิจกรรมที่ต้อง

ออกแรงหนัก	ปฏิเสธการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการตุ่มพอง

ที่เยื่อเมือกช่องปาก	และอาการใจสั่น	แน่นหน้าอก	

เป็นผลจากยา	naproxen

การรักษาในครั้งนี้

แพทย์สัง่ใช้ยาบรรเทาปวดสตูรผสมระหว่าง	

paracetamol	 และ	 codeine	 แทน	 naproxen	

และนัดตรวจติดตามอาการไม่พึงประสงค์อีก	 1	

สัปดาห์	ผลผู้ป่วยไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ

การประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

จากประวัติของผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่าการได้

รับยา	naproxen	มีความสัมพันธ์กับอาการตุ่มพอง

ที่เย่ือเมือกช่องปาก	 หายใจล�าบาก	 อาการใจสั่น	

แน่นหน้าอก	และเมื่อหยุดยาอาการก็ลดลงจนหาย

สนิท	ดังรายละเอียดใน	timeline
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สรุป

การใช้ยา	naproxen	ในผูป่้วยรายนีส้มัพนัธ์

กับอาการไม่พึงประสงค์	ได้แก่	ใจสั่น	แน่นหน้าอก	

หายใจล�าบาก	 และ	 ตุ่มพองข้ึนที่บริเวณริมฝีปาก																

กดเจ็บ	 ซ่ึงเมื่อหยุดยาแล้วอาการไม่พึงประสงค์

ต่างๆ	ดข้ึีน	ซ่ึงข้อมลูจากหนงัสอื	drug	information	

handbook	20th	edition	ระบุว่ายา	naproxen	มี

โอกาสเกิดอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

ได้น้อยแต่ก็สามารถเกิดได้	โดยการเกิดอาการใจสัน่

น้อยกว่าร้อยละ	3	อาการหายใจล�าบากร้อยละ	3-9	

และปฏิกิริยา	anaphylactic	น้อยกว่า	ร้อยละ	1(3) 

และจากรายงานวรรณกรรมปฐมภมูหิลายฉบบัก็พบ

ว่า	naproxen	เป็นสาเหตขุองการเกิดอาการตุ่มพอง

ที่เยื่อเมือกช่องปากได้(4-6)	และข้อมูลจากฐานข้อมูล

เฝ้าระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	(Thai	

vigibase)	 ยังไม่เคยพบอาการตุ่มพองที่เย่ือเมือก

ช่องปาก	(oral	mucosal	eruption)	แต่พบรายงาน

อาการใจสัน่	จ�านวน	166	อาการ	และแน่นหน้าอก

จ�านวน	78	อาการภายหลงัจากการใช้ยา	naproxen(7)

	 การประเมิน	 Naranjo’s	 causality																

assessment	 ได้คะแนนเท่ากับ	 8	 แสดงว่ายา	

naproxen	น่าจะใช่สาเหตุของอาการไม่พงึประสงค์

ดังกล่าว	เภสัชกรจึงออกบัตรแพ้ยา	แนะน�าชื่อยาที่

ท�าให้ผูป่้วยเกิดอาการไม่พงึประสงค์	และหลกีเลีย่ง

การใช้ยาต้านการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์	(NSIADs)	

ในกลุ่มเดียวกัน	 ได้แก่	 ibuprofen	 ketoprofen	

เป็นต้น	 รวมทั้งแนะน�าให้ผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาและ

แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทราบทุกครั้ง	รวมทั้งได้

ส่งรายงานการเฝ้าระวังการใช้ยาในกรณีของผู้ป่วย

รายนีใ้ห้ศนูย์เฝ้าระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์

สุขภาพแล้ว
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จักรี แก้วค�าบ้ง *

การใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด

บทน�า
 จากข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์	ท่ีมข่ีาว

นกัเรยีนใช้ยาแก้ปวดผสมน�า้อดัลมดืม่จนถึงข้ันช็อก

หมดสตใินห้องเรยีน	ผูป้กครองต้องพาส่งโรงพยาบาล	

โดยด่วน	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาช้ี

เป็นยาแก้ปวดรุนแรง	ชื่อยา	"ทรามาดอล"	มีฤทธิ์

กดประสาทส่วนกลาง	 โครงสร้างทางเคมีคล้ายยา

เสพติดประเภทมอร์ฟีน	จึงพบการน�าไปใช้ในทางที่

ผิดบ่อยคร้ัง	ส่วนใหญ่น�าไปผสมยานอนหลบัหรอืน�า้

อัดลม	 เพื่อหวังผลให้เกิดฤทธิ์มากขึ้น	 เตือนเด็กใช้

อันตรายมาก	พบมีรายงานการเสียชีวิตแล้วในต่าง

ประเทศ(1) 

	 ทรามาดอลถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัทยาของ	

ประเทศเยอรมน	ีช่ือ	"Grnenthal	GmbH"	และท�า	

ตลาดภายใต้ช่ือการค้าว่า	"ทรามลั"	(Tramal)	บรษิทั	

Grnenthal	มีสิทธิบัตรยาไขว้กับหลายบริษัท	ยาตัว

นี้จึงมีชื่อการค้าหลายช่ือ	 ทรามาดอลมีทั้งรูปยาฉีด

เข้าเส้น	เข้ากล้ามเนื้อ	และต�ารับยารับประทาน(2)

	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบการใช ้ยา															

ทรามาดอลในกลุ่มประชาชนที่ต้องการใช้ยาในทาง

ที่ผิด	กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง	และบุคลากร

ทางการแพทย์	ในปี	ค.ศ.	1996	พบอุบัติการณ์ของ

ผู้ป่วยติดยาทรามาดอล	2-3	คนต่อประชากรทั่วไป	

100,000	คน	ในปี	ค.ศ.	1992-2006	พบอบัุตกิารณ์

ของผู้ป่วยติดยาทรามาดอลเพิม่ข้ึนเป็น	4	เท่าจากเดมิ	

สาเหตุเนือ่งจากประชาชนไม่มคีวามรูเ้รือ่งการใช้ยา

ทรามาดอลและยังไม่มมีาตรการควบคมุและป้องกัน

การใช้ยาดังกล่าว	 ในรายงานของศูนย์พิษวิทยาใน

ปี	ค.ศ.	2011	ในผู้ป่วยที่ติดยาจ�านวน	6,361	คน	

พบว่า	มผีูป่้วยเสยีชีวิตจากการใช้ยาทรามาดอล	6	คน	

นอกจากนี้จากการส�ารวจของสหรัฐอเมริกาในปี

เดียวกัน	พบว่าเด็กที่อายุมากกว่า	 12	 ปี	 จ�านวน	

2.6	 ล้านคน	 มีการใช้ยาทรามาดอลโดยไม่มีข้อ												

บ่งใช้(3)	 ซ่ึงทางองค์การอาหารและยาประเทศ

สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก�าหนดแนวทางในการใช้ยา

ทรามาดอลในการรักษาอาการปวดของผูป่้วยทีชั่ดเจน	

แต่ให้เป็นดลุยพนิจิของแพทย์ผูรั้กษาให้พจิารณาใช้

ยาทรามาดอลเฉพาะผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็ปวดเร้ือรงั

เท่านั้น(4) 

	 ในประเทศจีนเริ่มมีการใช้ยานี้ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	

1990	และพบการใช้ยาทรามามอลโดยไม่มข้ีอบ่งใช้

มากขึ้นในผู้ใหญ่และกลุ่มที่ติดฝิ่น	ในปี	ค.ศ.	2007	

องค์การอาหารและยาประเทศจีนได้มีมาตรการ

ควบคุมการใช้ยาดังกล่าวโดยจัดให้ยาทรามาดอล

เป็นยาออกฤทธิต่์อจติและประสาทประเภท	 2	 ใน

ประเทศจีนพบอุบัติการณ์ของการติดยาทรามาดอล	

ร้อยละ	0.2	ในปี	2004	ร้อยละ	16.0	ในปี	2006	

ร้อยละ	 13.3	 ในปี	 2009	และร้อยละ	 3.4	 ในปี	

2011	 ถึงแม้ในช่วงหลังจะมีแนวโน้มการติดยา				

ทรามาดอลลดลง	 แต่ในเขตพื้นที่จีนตอนใต้ยังพบ
*		กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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อุบัติการณ์ในการใช้ยาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	 5.1	 โดย

เฉพาะในจังหวัดกวางโจว(5) 

	 ปี	 ค.ศ.	 1994	 ในประเทศอิหร่านได้ใช้ยา

ทรามาดอลเพื่อบรรเทาอาการปวดอย่างแพร่หลาย	

ต่อมาในปี	ค.ศ.	1999	กองควบคมุยาเสพติด	ประเทศ	

อิหร่าน	ได้ประกาศควบคุมการสั่งใช้ยาทรามาดอล

เนื่องจากยามีฤทธิ์ท�าให้ระบบประสาทสูญเสียการ

ควบคุมและท�าให้เสพติดได้ในระดับต�่า	โดยก�าหนด

ให้ยาทรามาดอลเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(4)	

กลไกการออกฤทธิ์ของยาทรามาดอล

	 ยาทรามาดอลมกีลไกการออกฤทธิท์ีส่�าคัญ(6) ดงันี้	

	 1.	กระตุ้น	 µ receptors	 (มิวรีเซปเตอร์)														

ออกฤทธิล์ดความปวด	กดการท�างานของระบบประสาท	

และมผีลท�าให้เกิดอาการเคลิม้สขุ	(euphobia)	การ

ออกฤทธิ์นี้เหมือนกับการออกฤทธ์ิของยามอร์ฟีน	

(morphine)	 แต่ทรามาดอลมีความแรงน้อยกว่า

มอร์ฟีนประมาณ	10	เท่า	ท�าให้ยานีไ้ม่จดัเป็นยาเสพตดิ	

ให้โทษเหมือนกับมอร์ฟีน	

	 2.	เพิ่มการท�างานของสารสื่อประสาท	

serotonin	และ	norepinephrine	ซึ่งสารสองตัวนี้

เมือ่มปีริมาณเพิม่ข้ึนท่ีไขสนัหลงัจะลดอาการปวดได้	

อาการไม่พงึประสงค์และการเกิดพษิจากการ
ใช้ยาทรามาดอล

	 ผลข้างเคียงภายหลงัจากการใช้ยาทรามาดอล

ที่พบ	เช่น	คลื่นไส้	อาเจียน	วิงเวียนศีรษะ	ท้องผูก	

ปวดศีรษะ	 นอกจากนี้ยังพบอันตรายถึงแก่ชีวิตใน

กรณทีีใ่ช้ยาในขนาดสงู	เช่นการใช้ยาทรามาดอลใน

ขนาด	5000	มลิลกิรมัท�าให้ผูป่้วยเสยีชีวิตด้วยภาวะ

หัวใจหยุดเต้นได้	ส่วนขนาดยาท่ีเริม่ท�าให้เกิดอาการ

ชักคือ	ตัง้แต่	1000	มลิลกิรมัข้ึนไปโดยพบอบุตักิารณ์	

ถึงร้อยละ	42.1	เป็นผู้ชายร้อยละ	87.6	และส่วน

ใหญ่มีอายุต�่ากว่า	30	ปี	 (ร้อยละ	94)	อัตราการ

เสยีชีวิตจากการใช้ยาทรามาดอลในโรงพยาบาล	พบ

ร้อยละ	10	เป็นผู้ชายร้อยละ	90	อายุเฉลี่ยคือ	30	

ปี	 โดยมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายถึงร้อยละ	 60	

ผู้ป่วยทีเ่สยีชีวิตจะพบอาการชักร่วมด้วยร้อยละ	70(7)

แนวทางการป้องกันการใช้ยาทรามาดอลและ
มาตรการทางกฎหมาย

	 สมาคมเภสชักรรมในประเทศอหิร่านแนะน�า

ควรควบคุมปริมาณการสัง่ใช้ยาทรามาดอลในปรมิาณ	

ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย	 หากจ�าเป็นต้องใช้ในปริมาณ

มากควรนัดผู้ป่วยมาประเมินอาการเป็นระยะและ

ควรถามเหตุผลของความจ�าเป็นในการใช้ยาของ												

ผู้ป่วยร่วมด้วย(5) 

	 ในประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร	

และยาได้มมีาตรการทางกฎหมายในการก�ากับ	ดูแลยา	

ทรามาดอล(8,9)	ดังนี้

	 1.	ยาทรามาดอล	จดัเป็น	“ยาอนัตราย”	ต้อง

จ�าหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รบั	อนญุาต	

และต ้องส ่งมอบยาโดยเภสัชกร	 ผู ้มีหน ้ าที	่														

ปฏิบัติการ	

	 2.	ผู้รับอนุญาตขายยา	และ	เภสัชกร	ต้อง

ร่วมกันจัดท�าบัญชีการซื้อ	ขาย	ที่ถูกต้อง	เป็นจริง	

และเป็นปัจจุบัน	

	 3.	เภสชักร	ต้องส่งมอบยาตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ	โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการ

แพทย์	 และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย	

	 4.	กรณีร้านขายยาไม่มีใบอนุญาตขายยา

แผนปัจจุบัน	มีโทษจ�าคุก	ไม่เกิน	5	ปี	และปรับไม่

เกิน	10,000	บาท	
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หลกั	ดงันัน้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน	

ไม่ว่าจะเป็นบริษทัผูผ้ลติ	ส่งออก	น�าเข้า	สถานพยาบาล	

คลินิก	ร้านยา	ควรตระหนักและให้ความส�าคัญใน

การใช้ยาดงักล่าวและเคร่งครัดในมาตรการควบคุม

และติดตามการใช้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเฝ้าระวังและ

ไม่จ�าหน่ายยาแก่ผูท่ี้มพีฤตกิรรมน่าสงสยัว่าจะน�ายา

ไปใช้ผิดข้อบ่งใช้	

บรรณานุกรม
1.	 ทีมข่าวสดออนไลน์.	 เสพติดใหม่-ยาแก้ปวด	ผสมร่วม

น�้าอัดลม	 นร.ฮิตด่ืม	 ท�าเคลิ้ม	 ช้ีถึงตาย!.	 ข่าวสด	
[วารสารออนไลน์]	27	สิงหาคม	2013	 [อ้างเมื่อ	19	
พฤศจกิายน	2556].	จาก	http://www.khaosod.co.th/
view_newsonline.php?newsid=TVRNM056VTN
NREV5Tmc9PQ==,

2.	 Rossi	s.	Tramadol.	Wikipedia.[serial	online]	2013	
Mar	9	[cited	2013	Nov	19].	Available	from:URL:

	 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%
B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%
B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5.

3.	 Zhang	 H	 and	 Liu	 Z.	 The	 Investigation	 of	
Tramadol	 Dependence	 with	 No	 History	 of	
Substance	Abuse:	A	Cross-Sectional	Survey	of	
Spontaneously	Reported	Cases	in	Guangzhou	
City,	China.	Biomed	Res	Int.	2013;2013:1-6.

4.	 Drug	Enforcement	Administration.	TRAMADOL.	
Drug	 &	 Chemical	 Evaluation	 Section.	 [serial	
online]	 2013	 Aug	 29	 [cited	 2013	 Nov	 19].								
Available	 from:URL:	 www.deadiversion.usdoj.
gov/drug_chem.../tramadol.pdf	.

5.	 Zabihi	E,	Hoseinzaadeh	A,	Emami	M,	Mardani	
M,	 Mahmoud	 B,	 Akbar	 MA.	 Potential	 for	
tramadol	abuse	by	patients	visiting	pharmacies	
in	northern	iran.	Subst	Abuse.	2011;5:11-5.

6.	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภญ.จุฑามณี	 สุทธิสีสังข์ .															
ทรามาดอล	(Tramadol)	เหย่ือของการน�ายาไปใช้ในทาง
ที่ผิด	[วารสารออนไลน์]	29	สิงหาคม	2013	[อ้างเมื่อ	
19	พฤศจิกายน	2556].	จาก	http://www.pharmacy.
mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=161.	

	 5.	กรณีไม่จัดท�าบัญชีการซ้ือ	 หรือขายยา	

ผู้รับอนุญาต	 มีโทษปรับต้ัง	 2,000-10,000	 บาท	

เภสัชกร	มีโทษปรับตั้งแต่	1,000-5,000	บาท	

	 6.	กรณีร้านขายยาขายทรามาดอล	(ซึ่งเป็น

ยาอันตราย)	 ในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติ						
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	 นอกจากนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

ได้แก่	 สภาเภสัชกรรม	 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน	

สมาคมร้านขายยา	ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย	

และผูร้บัอนญุาต	ผลติ	น�าเข้า	เพือ่ก�าหนดมาตรการ

แนวทางในการปฏบิติัส�าหรบัผูรั้บอนญุาต	และเภสชักร	

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ	ในการควบคุมยาทรามาดอลที่

มคีวามเสีย่งสงู	ให้ปฏบัิตถูิกต้องโดยก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกันดังนี้(7) 

	 1.	จ�ากัดปริมาณการจ�าหน่ายจากผูผ้ลติไปยัง

ร้านขายยาไม่เกิน	1,000	เม็ดต่อแห่งต่อเดือน	

	 2.	จ�ากัดการขายของร้านขายยาโดยจ่ายยา

ให้กับผู้ป่วยไม่เกินครั้งละ	20	เม็ดต่อราย	

	 3.	ห้ามจ�าหน่ายยาให้แก่เด็กที่มีอายุต�่ากว่า	

17	 ปี	 หรือผู้ท่ีไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์	 เพื่อ

ป้องกันการน�ายาดังกล่าวไปใช้ในทางทีผ่ดิวัตถุประสงค์	

	 4.	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้

ขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาต	ผลิต	น�าเข้า	และ

ร้านขายยาในการรายงานการจ�าหน่ายยา	ทางระบบ

ออนไลน์	 (ระบบ	 FDA	 reporter)	 ตั้งแต่วันที่	 1	

กันยายน	2556	เป็นต้นไป

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ยาทรามาดอลจัดเป็นยากลุ่มอันตรายที่เสี่ยง

ต่อการน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	แต่ยาก็มีประโยชน์

ต่อผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยา	 จึงต้องยึดหลัก

ความเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป่้วยเป็น



เรื่องตามสถานการณ์

118 Medicinal and Health Product Bulletin Vol.16 No.4

บรรณานุกรม (ต่อ) 
7.	 Ahmadi	H,	Razaie	M	and	Hoseini	j.	Epidemiology	Analysis	of	Poisonings	with	Tramadol.	J	Forensic	Res	

2012;	3:1-4.
8.	 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.	อย.	เตือนใช้	“ยาทรามาดอล”	ผิดวัตถุประสงค์	หรือเกินขนาดอาจตายได้.	ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา.	[วารสารออนไลน์]	7	สิงหาคม	2013	[อ้างเมื่อ	19	พฤศจิกายน	2556].	จาก	www.
md.kku.ac.th/pharmacy/myfile/new1.pdf.pdf	.

9.	 ส�านักยา.	ก�าหนดให้ยาทรามาดอล	(Tramadol)	ต้องรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา.	[วารสารออนไลน์]	6	กันยายน	2013	[อ้างเมื่อ	19	พฤศจิกายน	2556].	จาก	http://
drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp.

10.	กองพฒันาศักยภาพผูบ้ริโภค.	อย.	5	หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	ถกแก้ปัญหา	ป้องกันการใช้ยา	“ยาทรามาดอล”	
ผิดวัตถุประสงค์.	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	 [วารสารออนไลน์]	 30	 สิงหาคม	 2013	 [อ้างเมื่อ	 19	

พฤศจิกายน	2556].	จาก	www.fda.moph.go.th/www_fda/data.../ข่าวแถลงยาทรามาดอล.pdf.



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที ่16 ฉบับที ่4 119

ปกิณกะ

จินตนา พลศรี *

ระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการรับรองโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วย QR code

บทคัดย่อ

	 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองโดย
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ด้วย	
quick	response	code	(QR	code)	บนสมาร์ทโฟน	
และประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน	
ด�าเนินการวิจัยโดยการส�ารวจความต้องการสืบค้น
ข้อมลูผลติภณัฑ์จากกลุม่ตัวอย่างจ�านวน	138	คน	อายุ	
15	ปีขึ้นไปใน	5	กลุ่มอาชีพ	เฉพาะที่ใช้สมาร์ทโฟน	
android	 และพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลส�าหรับใช้
งานบนสมาร์ทโฟน	android	ด้วยภาษา	java,	PHP	
และจดัเก็บข้อมลูด้วยระบบจดัการฐานข้อมลู	MySQL	
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน	 ทดสอบ
ประสิทธิภาพด้านความเร็วในการอ่านและแสดง
ข้อมลูผลติภณัฑ์จากเลขทะเบียนผลติภณัฑ์ท่ีเข้ารหัส	
QR	code	ด้วยแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น	
	 ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างให้ความสนใจ
ในการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มยา	อาหาร	และ
เครื่องส�าอาง	บนสมาร์ทโฟน	โดยข้อมูลที่ต้องการ
ทราบคือ	 การได้รับรองจาก	 อย.	 รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์	 วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	 ผลการพัฒนาระบบ
สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์	 ประกอบด้วยเมนู	 ข่าว	
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์	 และก�าหนดค่าสืบค้นข้อมูล	
ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความเร็วในการ
อ่านและแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยระบบท่ีพัฒนา

พบว่าเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เข้ารหัส	QR	 code	

ขนาด	 150-200	 ตารางมิลลิเมตร	 (mm2)	 มี

ประสทิธภิาพดท่ีีสดุ	ใช้เวลาเฉลีย่	5	วินาท	ีและผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบท่ี

พัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ	ระบบสืบค้นข้อมูล,	QR	code

บทน�า

	 นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1994	เมื่อบริษัทเด็นโซ	ได้

สร้าง	 QR	 code	 ข้ึนมา	 ท�าให้เกิดการพัฒนา

แอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	QR	code	

อย่างแพร่หลายทั้งในธุรกิจและอุตสาหกรรม	 ยก

ตัวอย่าง	 เช่น	 การน�ามาใช้จัดการเก่ียวกับการ

ทดสอบเลอืดในออสเตรเลยี	ระบบควบคมุความสด

ของซูชิในญ่ีปุ่น	 ระบบระบุตัวตนผู้ป่วยในฮ่องกง	

ญี่ปุ่น	 สิงคโปร์	 ระบบจัดการเกี่ยวกับถังบรรจุก๊าซ	

LPG	ในออสเตรเลีย	การรับรองอัญมณีในจีน	หรือ

ระบบจัดการจ่ายเงินเดือนในใต้หวัน(1)	 รวมถึงการ

วิจัยเรื่องการใช้	 QR	 code	 เพื่อจัดเก็บข้อมูลคน

เร่ร่อนไร้บ้าน(2)	และการสบืค้นข้อมลูหนงัสอืในห้อง

สมุดด้วยโทรศัพท์มือถือ(4)	ซึ่งการอ่านข้อมูลใน	QR	

code	นัน้ใช้เพยีงกล้องถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนร่วม

กับโปรแกรมส�าหรบัอ่าน	QR	code	(QR	scanners)	

อ่านข้อมูลท่ีถูกเข้ารหัสเอาไว้ได้	 โดยข้อมูลที่น�ามา

เข้ารหัส	QR	code	ได้แก่	universal	 resource	

locator	short	message	service	(URL	SMS)	

  ได้รับรางวัลดีจากการน�าเสนอโปสเตอร์	 ในการประชุม
วิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

	 ประจ�าปี	2556	
*	 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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หรือตัวอกัษร	และจดัเก็บข้อมลูประเภทตวัเลขสงูสดุ

ได้ถึง	7,089	ตวัเลข	ตัวอกัษรสงูสดุ	4,296	ตวัอกัษร	

ข้อมูลแบบไบนารี	(ขนาด	8	bit)	สูงสุด	2,953	ตัว

อักษร(3)	 และไม่มีข้อจ�ากัดในด้านวัสดุท่ีจะใช้พิมพ์	

สามารถพิมพ์บนวัสดุทุกประเภท(5)	 การอ่านข้อมูล

ท�าได้ง่ายและรวดเร็ว

	 โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่ใช่เพียงเป็น

อปุกรณ์สือ่สารด้วยเสยีงเท่านัน้	แต่เป็นสมาร์ทโฟน

ทีส่ามารถใช้รบัส่งข้อความ	ภาพ	หรอืวิดโีอ	จากความ	

สามารถของสมาร์ทโฟนดังกล่าว	จงึมแีนวคิดในการ

ประยุกต์ใช้	 สมาร์ทโฟนสืบค้นข้อมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก	 อย.	 ด้วย	 QR	

code	โดยจะเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีช่่วยให้ผูบ้รโิภค

ตรวจสอบและตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าได้

สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน

ได้แก่	 1)	 ส�ารวจความต้องการการสืบค้นข้อมูล

ผลติภณัฑ์ของ	อย.	บนโทรศพัท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟน	

2)	พฒันาระบบสบืค้นข้อมลูบนสามาร์ทโฟน	android	

ด้วยภาษา	 java,	 PHP	 จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ

จัดการฐานข้อมูล	 MySQL	 และ	 3)	 ประเมิน

ประสิทธิภาพด้านความเร็วในการอ่านและแสดง

ข้อมลูของระบบทีพ่ฒันา	ประเมนิความพงึพอใจต่อ

การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป	 

เกณฑ์การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 การก�าหนดมาตราส่วนส�าหรับก�าหนดค่า

ระดับความพึงพอใจ	 ใช้มาตราส่วนประเมินค่า	 5	

ระดับ	(rating	scale)(6)	แบ่งเป็น	5	ระดับคะแนน

โดยเรียงล�าดับจากระดับความพงึพอใจ	ควรปรบัปรงุ

(1	คะแนน)	น้อย(2	คะแนน)	ปานกลาง(3	คะแนน)	

มาก(4	คะแนน)	และมากที่สุด(5	คะแนน)	 

	 การก�าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อ

เป็นเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ในแต่ละประเด็นค�าถาม	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	

4.50	ถึง	5.00	อยู่ในระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	3.50	

ถึง	4.49	อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	2.50	ถึง	3.49	

อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	1.50	ถึง	2.49	อยู่

ในระดับน้อยและค่าเฉลี่ย	 1.00	 ถึง	 1.49	 อยู่ใน

ระดับควรปรับปรุง	 โดยใช้	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต						

(mean:	x ี)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(standard	
deviation:	S.D)	ในการวิเคราะห์ข้อมูล(7)  

ผลการวิจัย

	 1)	 ผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรสบืค้นข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองจำกอย.  

	 ผลการส�ารวจความต้องการสืบค้นข้อมูล

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการรับรองจาก	อย.	บนสมาร์ทโฟน	

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	138	คน	ในเขตกรุงเทพฯ	

และปริมณฑล	อายุ	15	ปีขึ้นไปใน	5	กลุ่มอาชีพ

ได้แก่	 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท	 นักเรียนนักศึกษา						

ข้าราชาการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ค้าขาย/ประกอบ

อาชีพส่วนตัว	และกลุ่มอาชีพอื่นๆ	ที่ใช้สมาร์ทโฟน	

android	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและมี

ความต้องการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ

รับรองจาก	 อย.	 โดยให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มยา	 อาหาร	 และเคร่ืองส�าอาง	 ข้อมูลที่กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการทราบคือ	การรับรองจาก	

อย.	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	

	 2)	 ผลกำรพฒันำระบบสบืค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

บนสมำร์ทโฟน

	 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ประกอบด้วย	3	เมนู	ได้แก่	ข่าว	

(news	update)	ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์	(product	

inquiry)	 และต้ังค่าการสืบค้นข้อมูล	 (setting)							
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(ภาพที่	 1)	 การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ท�าได้ด้วยการถ่ายภาพเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีเข้ารหัสแบบ	 QR	

code	ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น	(ภาพที่	2)	แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ค้นพบออกมา(ภาพที่	3)

	 3)	 ผลกำรประเมินประสทิธิภำพด้ำนควำมเรว็

ในกำรอ่ำนและแสดงข้อมูล
	 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบประเมนิ
จากความเร็วในการอ่านเลขทะเบียนผลติภณัฑ์ทีเ่ข้า
รหัสแบบ	QR	code	เอาไว้	และแสดงรายละเอียด

ของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหาออกมา	โดยมีข้อก�าหนดและ
ข้อจ�ากัดในการทดสอบประสิทธิภาพ	 คือ	 ข้อมูลที่
น�ามาเข้ารหัสส�าหรบัสร้าง	QR	code	ประกอบด้วย
เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.	และ
ช่ือประเภทผลติภณัฑ์	(ก�าหนดประเภทผลติภณัฑ์คอื	
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food,	drug	และ	cosmetic)	น�าไปสร้างเป็น	QR	
code	5	ขนาดได้แก่	50	mm2	75	mm2	100	mm2 

150	mm2 และ200	mm2	พมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์เลเซอร์	
ที่มีความละเอียด	600x600	dpi	สมาร์ทโฟนที่ใช้
ทดสอบคือ	 Samsung	 Galaxy	 Note	 II	 รุ่น																						
GT-N7000	ความละเอยีดของกล้อง	8	ล้านพกิเซล	
ระบบปฏิบัติการ	 android	 4.0.4	 ติดตั้งโปรแกรม
ส�าหรับใช้อ่าน	QR	code	คือ	QR	Droid	5.3.3	
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็ว	5.40	Mbps.	ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่น�ามาเข้ารหัส	QR	code	คือ	
t=food&q=10-1-12650	(ภาพที่	4)	น�ามาทดสอบ
หาค่าเฉลีย่ความเร็วในการอ่านและแสดงข้อมลู	พบ
ว่าเครือ่งหมาย	QR	code	ทัง้	5	ขนาดทีน่�ามาทดสอบ	
ขนาดที่ใช้เวลาในการอ่านและแสดงผลข้อมูลน้อย
ที่สุดคือขนาด	 150-200	 mm2 ใช้เวลาอ่านและ																				
แสดงข้อมลูเฉลีย่	5	 วินาท	ี โดย	QR	code	ขนาด														
50	 mm2 ใช้เวลาเฉลี่ยมากที่สุด	 12.52	 วินาที	
(ตารางที่	1)
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ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจโดยผู้เชีย่วชำญและผู้ใช้งำน

	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คนอยู่ในระดับมาก	และผู้ใช้จ�านวน	100	

คน	อยู่ในระดับมากโดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้

ตำรำงที่	2	สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชำญ

ล�ำดับ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน				

ระดับ

ควำมพึงพอใจ
1 ด้านการแสดงผล 3.60 0.60 มาก
2 การออกแบบระบบ 4.00 0.00 มาก
3 การใช้งาน 4.07 0.59 มาก

		ค่ำเฉลี่ย 3.89 0.04 มาก

ตำรำงที่	3	สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผู้ใช้

ล�ำดับ รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ระดับ

ควำมพึงพอใจ
1 ด้านการแสดงผล 3.88 0.54 มาก
2 การใช้งาน 4.04 0.64 มาก

		ค่ำเฉลี่ย 3.96 0.59 มาก

สรุปและข้อเสนอแนะ 

	 ระบบงานนีส้ามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางเพือ่

พฒันารูปแบบการสบืค้นข้อมลูผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัการ

รับรองและข้ึนทะเบียนกับ	 อย.	 บนสมาร์ทโฟนได	้	

โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ด้านฮาร์ดแวร์	การน�า	QR	code	

ไปพมิพ์บนบรรจภุณัฑ์จะต้องค�านงึถึงขนาดทีเ่หมาะสม

จึงจะสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลในระดับความ	

เร็วที่ดี	และการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีความ

สมบูรณ์ย่ิงข้ึนควรเพิม่ความสามารถในเรือ่งการแจ้ง

ร้องเรยีนผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืการปลอมแปลง	

ผลิตภัณฑ์	 หรือใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับสุ่มตรวจ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	บนท้องตลาดของเจ้าหน้าที่		หรอื

เช่ือมต่อกับระบบ	safety	alert	ของ	อย.	ส�าหรบั	

แจ้งเตอืนผูบ้ริโภคเก่ียวกับการเรยีกคืนยา	หรอืยาปลอม		

รวมถึงมเีวอร์ชันส�าหรบัระบบปฏบัิตกิาร	IOS	และเมนู

ที่ควรสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษได้	

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณ	 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี																

ราชมงคลกรุงเทพที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน	

ทนุวิจยั	และผูเ้ชีย่วชาญด้านยา	อาหาร	เคร่ืองส�าอาง	

และเจ้าหน้าที	่IT	จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร	

และยา	กระทรวงสาธารสุข	ที่ให้ความอนุเคราะห์

การประเมนิผลระบบงานและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการท�าวิจัย
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ชุติมา จามีกรกุล *

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่มีต่อระบบหูและการได้ยิน 

ปี พ.ศ. 2546-2555

	 การเกิดเสียงในหูและการสูญเสียการได้ยิน

เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อระบบหูและการ

ได้ยินท่ีพบมากในประเทศไทย	มกัเกิดข้ึนได้จากการ

ใช้ยาในกลุ่มต่างๆ	 เช่น	 กลุ่มยาปฏิชีวนะ	 กลุ่มยา	

ซาลไิซเลท	ยาแอสไพริน	เป็นต้น	มทีัง้แบบถาวรและ	

แบบไม่ถาวรที่เมื่อหยุดใช้ยาแล้วความปกติของการ

ได้ยินจะกลับคืนสภาพเดิม	กลไกการเกิดความเป็น

พิษต่อหูยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด		ตัวอย่างกลุ่มยาที่

พบว่าท�าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหู

และการได้ยินมีดังนี้	

	 1.	ยาท่ีเกิดความเป็นพษิต่อหูอย่างถาวร	ได้แก่	

  •	ยาต้านมาเลเรีย	 เช ่น	 ยาควินิน															

คลอโรควิน	เป็นต้น

  •	ยาต ้านมะเร็ง	 เช ่น	 cisplat in,															

vinblastine	เป็นต้น

	 2.	ยาทีเ่กิดความเป็นพษิต่อหูอย่างไม่ถาวร	ได้แก่
  •	ยาปฏิชีวนะกลุ่ม	 aminoglycoside	
เช่น	streptomycin,	erythromycin,	vancomycin	
  •	ยาขับปัสสาวะ	 โดยเฉพาะยากลุ ่ม	
loop	diuretics	เช่น	furosemide,	bumetanide,	
ethacrynic	
  •	ยาต้านการอักเสบ	 เช่น	 ยากลุ ่ม													
ซาลิไซเลท	ยาแอสไพริน	ยากลุ่ม	non	steroidal-
anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs)
	 ในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2546-2555	 ศูนย	์													
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้รบัรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 (adverse	 event:	 AE)
ทั้งหมดรวม	 435,160	 รายงาน	 เป็นเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ที่มีต ่อระบบหูและการได้ยิน	 442	
รายงาน	(ร้อยละ	0.1)	อายุเฉลีย่ของผูป่้วย	47.9	ปี	
เป็นเพศหญิงร้อยละ	57.2

*		ส�านกัด้านอาหารและยา	ส�านกัคณะกรรมการอาหารและยา
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่ร้ายแรง	 (ร้อยละ	 72.6)	 เช่น														

ปวดหู	มเีสยีงในหู	ภาวะ	motion	sickness	เป็นต้น	และเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีร้่ายแรง	(ร้อยละ	26.2)	

เช่น	 หูหนวก	 vestibular	 disorder	 เป็นต้น	 ผลลัพธ์จากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่																	

หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	 (ร้อยละ	 60.0)	 และมีเสียชีวิต	 1	 ราย	 (รายงานมีข้อมูลไม่สมบูรณ์	

คุณภาพรายงานอยู่ในระดับต�่า)	(ตารางที่	1)

ตำรำงที่	1	 แสดงเพศ	ความร้ายแรง	และผลลัพธ์ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อ	 	

	 	 	 ระบบหูและการได้ยิน

ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน	(ร้อยละ)	

N=442

เพศ

	 หญิง 253 (57.2)

	 ชาย 188 (42.5)

	 ไม่ระบุ 1 (0.2)

ควำมร้ำยแรงของเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

	 ไม่ร้ายแรง 321 (72.6)

	 ร้ายแรง 116 (26.2)

	 ไม่ระบุ 5 (1.1)

ผลลัพธ์ของกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

	 หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 265 (60.0)

	 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม 26 (5.9)

	 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย 7 (1.6)

	 ยังมีอาการอยู่ 101 (22.9)

	 เสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 1 (0.2)

	 ไม่สามารถติดตามผลได้ 42 (9.5)

ที่มำ:	ฐานข้อมลูเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ตัวยาที่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อระบบหูและการได้ยินมากที่สุด	ใน	3	

ล�าดับแรก	ได้แก่	streptomycin	(ร้อยละ	13.4),	quinine	(ร้อยละ	6.5)	และ	kanamycin	(ร้อยละ	

3.6)		ดังแสดงในตารางที่	2
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ตำรำงที่	2		แสดงรายช่ือตัวยาและจ�านวนรายการ

ตัวยาที่พบจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มี	

ต่อระบบหูและการได้ยิน	 (จ�านวนรายงานทั้งสิ้น	

442	รายงาน)

ตัวยำ
จ�ำนวนรำยกำรตัวยำ

(ทั้งหมด	
494	รำยกำร)

streptomycin 66 (13.4)
quinine 32 (6.5)
kanamycin 18 (3.6)
amoxycillin 15 (3.0)
gentamicin 12 (2.4)
tramadol 12 (2.4)
amikacin 11 (2.2)
ibuprofen 11 (2.2)
ceftriaxone 10 (2.0)

sulfamethoxazole	+	

		trimethoprim

10 (2.0)

streptomycin	sulfate 9 (1.8)
amlodipine 7 (1.4)
diclofenac 7 (1.4)
furosemide 7 (1.4)
phenytoin 7 (1.4)
dicloxacillin 6 (1.2)
etoricoxib 6 (1.2)
chloroquine 5 (1.0)
cloxacillin 5 (1.0)
ethambutol 5 (1.0)
hydrochlorothiazide

		(HCTZ)

5 (1.0)

simvastatin 5 (1.0)
อื่นๆ	เช่น	clindamycin,	

ofloxacin,	stavudine	เป็นต้น

223 (45.1)

หมายเหตุ  1. ที่มา: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

   จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านกังานคณะ 

   กรรมการอาหารและยา

   2. รายงาน 1 รายงานอาจมียาที่สงสัย  

   มากกว่า 1 รายการ

	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีต่อระบบหูและ

การได้ยินที่พบมากที่สุด	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก	่														

tinnitus	 (เสียงในหู)	 (ร้อยละ	57.6)	ototoxicity	

(ร้อยละ	13.6)	และการได้ยินลดลง	(ร้อยละ	6.7)		

ดังแสดงในตารางที่	3

ตำรำงที่	3		แสดงรายช่ือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ที่มีต่อระบบหูและจ�านวนรายการที่พบจากรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อระบบหู	 (จ�านวน

รายงานทั้งสิ้น	442	รายงาน)

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
จ�ำนวนรำยกำร	AEs	ทีพ่บ

(ทั้งหมด	450	รำยกำร)
tinnitus 259 (57.6)
ototoxicity 61 (13.6)
hearing	decreased 30 (6.7)
vestibular	disorder 29 (6.4)
ear	ache 27 (6.0)
deafness 24 (5.3)
ear disorder nos 10 (2.2)
hyperacusis 4 (0.9)
motion	sickness 3 (0.7)
otosalpingitis 2 (0.4)
deafness	nerve 1 (0.2)

หมายเหตุ 1. ที่มา: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

  จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะ 

  กรรมการอาหารและยา

  2. รายงาน 1 รายงานอาจมีเหตุการณ์ไม่พึง

  ประสงค์ฯ มากกว่า 1 รายการ

	 ข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีม่ต่ีอระบบหู

กับตัวยาที่สงสัยที่ได ้จากรายงานเหตุการณ์ไม	่													

พงึประสงค์ฯ	 ที่ได้รับเกือบทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์ทีท่ราบกันอยู่โดยทัว่ไป	 (known	 ADR)	

แล้ว	 ยกเว้นยาบางรายการที่การเกิดเหตุการณ์ไม	่												

พึงประสงค์ต่อระบบหแูละการได้ยินยังไม่เคยทราบ

มาก่อน	(unknown	ADR)	เช่น	amoxicillin	และ	
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ceftriaxone	 เป็นต้น	 จึงควรมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม	 เพื่อพิจารณามาตรการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป

	 ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีต่อระบบหูและการได้ยินจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรงเป็น												

ส่วนใหญ่	แต่ก็ท�าให้คณุภาพชีวิตของผูป่้วยลดลง	ในบางกรณอีาจน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวิธกีารรกัษา	หรือ

การเกิดทุพพลภาพของผู้ป่วยอย่างถาวร	 ดังน้ัน	 บุคลากรทางการแพทย์จึงจ�าเป็นต้องเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัจากการใช้ยาทีอ่าจเป็นสาเหตขุองเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ดงักล่าวในผูท้ีใ่ช้ยาอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	

การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินในระหว่างการใช้ยา	การระมดัระวังการใช้ยาทีเ่ป็นพษิต่อหูหลายตัวยา

ร่วมกัน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่ได้รับยาดังกล่าว
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