




ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
1

มาตรการจัดการความเสี่ยง

Association (EIHA) เพือ่สนบัสนนุการปลกู และการใช้

กญัชงในทางอตุสาหกรรม เนือ่งจากกญัชงนัน้มกีารปลกู

ในยโุรปมาหลายร้อยปีแล้ว และเป็นพชืท่ีมคีวามส�าคญั 

ในหลายประเทศ เช่น องักฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 

เยอรมัน สเปน และอิตาลี การใช้ประโยชน์ที่ส�าคัญ

คือการน�าเส้นใยมาท�าผ้าใบส�าหรับเรือใบ ถุง ท่อฉีด

น�า้ดบัเพลงิ ผ้าและเชอืก นอกจากนีปั้จจุบันทุกส่วนของ

พชืกญัชงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด เช่น 

เปลือก/เส้นใย น�ามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย

น�ามาท�าเครื่องนุ่งห่ม ส่วนแกนล�าต้นวัสดุเนื้อไม้บด

สามารถท�าเยื่อกระดาษ เสื้อเกราะกันกระสุน ฉนวน

กันความร้อน โครงสร้างรถยนต์ ก่อสร้างบ้านเรือน   

ใบกญัชงสามารถน�าไปใช้ในอตุสาหกรรมยา ส่วนเมลด็ 

มคีณุค่าทางอาหารสงู จงึน�าไปเป็นอาหาร น�า้มนัจาก

เมล็ดใช้เป็นอาหารและเป็นส่วนประกอบในเครื่อง

ส�าอาง เป็นต้น

ส�าหรบัประเทศไทย กญัชงนัน้เป็นพชืทีช่าวเขา

เผ่าม้งน�ามาท�าเครือ่งนุง่ห่มและใช้ในวถีิชีวติตัง้แต่เกดิ

จนกระทัง่ตาย มาช้านานแล้ว จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2547 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี

พระราชเสาวนีย์ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยม

ราษฎรในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีพระราชประสงค์ที่จะ

สนับสนุนให้มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกร

ชาวเขาปลกูกัญชง เพือ่ใช้เป็นเครือ่งนุง่ห่มในครวัเรอืน

 "กญัชง" หมายความถงึ พืชกัญชงหรือเฮมพ์ 

(hemp) มชีือ่ทางวทิยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa 

L. subsp. sativa เป็นชนดิย่อย (subspecies) ของกญัชา 

(cannabis) ซึ่งกัญชานั้นจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522  ได้ก�าหนดให้ “กัญชา (cannabis) 

หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis 

sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุ

หรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด 

ผล ยาง และล�าต้น เป็นต้น” และก�าหนดมาตรการ

ควบคมุโดย ห้ามมใิห้ผูใ้ดผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก 

หรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 

เว ้นแต่รัฐมนตรีอนุญาตโดยความเห็นชอบของ      

คณะกรรมการยาเสพตดิเป็นรายๆ ไป ตามมาตรา 26 

ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

ประเด็นข้อขัดแย้ง

มาตรการควบคุมพืชกัญชาดังกล่าวข้างต้น    

ส่งผลให้ไม่สามารถน�ากัญชงมาใช้ประโยชน์ในทาง

อุตสาหกรรมได้ ทั้งท่ีกว่า 30 ประเทศมกีารน�าพชื      

ดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ เช่น ประเทศจีนจัดกัญชงเป็น

หน่ึงในห้าพืชเศรษฐกิจใหม่ของจีน ส่วนในประเทศ

แถบยุโรปมีการจัดตั้ง European Industrial Hemp 

มาตรการควบคุมกัญชง

ธีรธร มโนธรรม*

* กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เพ่ือด�ารงวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่โบราณ 

และจ�าหน่ายสู ่ตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ 

สร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 จดุเด่นของกญัชงทีค่วรส่งเสริมให้ปลกูเป็นพชื

เศรษฐกิจและน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

มากขึน้ คอื เป็นพชืทีป่ลกูง่าย โตเร็ว มต้ีนทนุต�า่ ไม่ต้อง

ใช้ปุย๋/ยาฆ่าแมลง แข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย เป็นมติรต่อ

สิง่แวดล้อม และเมือ่ปลกูแล้วทกุส่วนของพชื สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) จงึร่างแผนปฏบิตักิารพฒันา

เฮมพ์บนพืน้ทีส่งู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553–2557) ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืช

เศรษฐกจิบนพืน้ทีส่งู และคณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบ

ร่างดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และ

ในร่างแผนปฏิบัติการได้ก�าหนดพื้นที่น�าร่องส่งเสริม

การปลูกเฮมพ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่

ต้นแบบที่มีการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบ

การควบคุม และน�าไปขยายผลในพื้นที่อื่น 

สศช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยและ

พฒันาพ้ืนทีส่งู (องค์การมหาชน) กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กรมพัฒนาทีด่นิ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด และกรมพัฒนาชุมชน เพื่อ

พิจารณาบรรจแุผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิตักิารนี้

ไว้ในแผนราชการแผ่นดิน และแผนปฏบิติัราชการของ

หน่วยงานต่อไป และมอบหมายให้ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา พิจารณาทบทวนแนวทาง

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่จะสอดคล้องกับแผนดังกล่าว

 การด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการ  

 อาหารและยา  

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

พิจารณาความเหมือนและความต่างของกัญชาและ

กญัชงโดยผ่านคณะอนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑ์

และควบคมุการปลกูกญัชง ซึง่ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญ

จากหลายภาคส่วน ได้ข้อสรุปว่าพืชทั้งสองชนิดนี้

มคีวามคล้ายกันมากทางกายภาพจนยากแก่การจ�าแนก 

แต่มคีวามแตกต่างกนัในปรมิาณของสารส�าคญัทัง้ 3 ชนดิ

ที่มีอยู่ในทั้งกัญชาและกัญชง ได้แก่ tetrahydro-

cannabinol (THC), cannabidiol (CBD) และ 

cannabinol (CBN), THC เป็นสารกระตุ้นประสาท

ซึ่งท�าให้ผู ้เสพมีอาการตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะ

ตลอดเวลา CBD นั้นไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

และสามารถลดฤทธิ์กระตุ้นประสาทของ THC ซ่ึง

หมายความว่าพืชท่ีมี CBD ปริมาณสูงจะสามารถ

ลดผลของ THC ได้ ส่วน CBN มฤีทธิก์ระตุ้นประสาท

เช่นกันแต่น้อยมาก คือประมาณร้อยละ 10 ของ   

ความแรงของ THC

ในช่อดอกของกัญชา ซ่ึงเป็นส่วนของพืชท่ีมี

สารส�าคัญสูง และผู้เสพยาจะน�าช่อดอกแห้งมาเสพ

เพื่อเกิดผลในการกระตุ้นประสาท จะมี THC อยู่ร้อย

ละ 3.1 ในขณะทีช่่อดอกกญัชงม ีTHC อยูร้่อยละ 0.4 

และความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งท่ีมีความส�าคัญมาก

คือปริมาณร้อยละเส้นใยในพืช โดยกัญชงจะมีเส้นใย

สงูสดุถึงร้อยละ 35 ส่วน กญัชามสูีงสดุเพยีงร้อยละ 15 

เท่านัน้ จากรายงานการวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา

พื้นท่ีสูง (องค์กรมหาชน) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์เชียงใหม่ พบว่าในเส้นใยม ีTHC อยูน้่อยกว่า

ร้อยละ 0.005 ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณของสารออกฤทธิ์ที่ได้จากการใช้  petroleum  ether  เป็น    

สารสกัดส่วนต่างๆ ของกัญชา และกัญชง โดยเครื่อง gas chromatograph

ส่วนของพืช
กัญชา ปริมาณ (%) กัญชง ปริมาณ (%)

THC CBD CBN THC CBD CBN

ช่อดอก

ใบ

กิ่ง

ล�าต้น

ราก

เมล็ด

เส้นใย

3.1

1.6

0.06

0.002

0.003

0.7

0.82

0.05

  –

  –

  –

0.0

0.005

  –

  –

 0.4

 0.12

 0.05

 0.001

 0.001

<0.005

<0.005

2.22

1.00

0.21

  –

  –

  –

0.04

0.004

  –

  –

หมายเหต ุ - หมายถึง ตรวจไม่พบ

สืบเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงได้ออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและ
ประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12) เพื่อแก้ไข   
ความหมายของกญัชาโดยก�าหนดให้ กญัชา (cannabis) 
หมายความรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis 
sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุ
หรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา และเพิ่มเงื่อนไขว่า 
ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล�าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนล�าต้นแห้ง 
เส้นใยแห้ง ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 สรุป 

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้มีผลให้หลังจาก
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สามารถน�าเปลือกแห้ง 
แกนล�าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
เปลอืกแห้ง แกนล�าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ของพชืกญัชง
มาใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรกต็าม การควบคมุการปลกูพชื
กัญชงยงัคงต้องมคีวามเข้มงวดอยู ่เนือ่งจากสาร THC 
อาจมีเพ่ิมขึ้นจากการกลายพันธุ์ หรือผสมข้ามพันธุ์ 
และท�าให้มีการน�าส่วนของพืชที่มี THC สูง ไปใช้

ในทางที่ผิดได้ จึงจะมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การควบคุม และการด�าเนินการอื่นท่ีเก่ียวกับกัญชง 
เพื่อควบคุมและก�ากับดูแลกัญชงให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการแก้ไขประกาศฉบับนี้ โดยศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการจากกฎหมายซึ่งควบคุมการ
ปลูกกัญชงของต่างประเทศ เช่น แคนาดา และ
ออสเตรเลีย ท่ีมีการอนุญาตปลูกกัญชงเพื่อเป็นพืช
เศรษฐกิจ

นอกจากกัญชงแล้วยังมีพืชอีกหลายชนิด        
ที่จัดเป็นยาเสพติดที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้าน   
อืน่ๆ ได้อาทิ ทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น กระท่อม 
เนือ่งจากใบกระท่อมมสีรรพคณุทางยา ซ่ึงสมยัโบราณ
แพทย์แผนไทย และหมอพืน้บ้าน ใช้เป็นยาแก้ปวดท้อง 
แก้บิด ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อยร่างกาย หรือกัญชาเอง
ก็มีการน�ามาสกัดสารส�าคัญ เพื่อใช้เป็นยารักษา
อาการปวดประสาท หรือ neuropathic pain ท่ีมี
การขึน้ทะเบยีนอย่างถกูกฎหมายในบางประเทศ เป็นต้น 
แต่การควบคมุโดยจดัพชืเหล่านีเ้ป็นยาเสพตดิให้โทษ 
ในประเภท 5 ท�าให้ไม่สามารถน�าพืชดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ได้ ดงันัน้ ในอนาคตอาจจะต้องมกีารทบทวน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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 บรรณานุกรม 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) 

เรือ่ง ระบชุือ่และประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบญัญตัิ

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539.

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ระบชุือ่และประเภทยาเสพตดิ

ให้โทษ (ฉบบัท่ี 12) ตามพระราชบัญญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 

2522 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556.

3. University of Melbourne. Sorting Cannabis names. สบืค้น

เม่ือ 13 ธันวาคม 2556, จาก http://www.plantnames.

unimelb.edu.au/Sorting/Cannabis.html.

4. กระทรวงยุติธรรม, ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด. ความรู ้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด. 



งานวิจัย

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
5

 บทคัดย่อ 

บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ (national drug 

account) แสดงถึงมูลค่าการบริโภคยาและการ 

กระจายยาที่มีการบริโภคในประเทศ บัญชีนี้สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรบัการวางแผนนโยบายด้านยา

ของประเทศ การจัดท�าบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ

จ�าเป็นต้องอาศยัข้อมลูท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงมักมีลักษณะของข้อมูล

ที่มีมาตรฐานแตกต่างหลากหลาย ท�าให้ยากแก่การ

รวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน การศึกษานี้จึงมี 2 วัตถุ-

ประสงค์หลัก ได้แก่ การพัฒนารายการตัวแปรและ

มาตรฐานข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ในการคิดค�านวณ 

ได้แก่ การจ�าแนกกลุ่มการรักษาของยา มาตรฐาน

ข้อมูลรูปแบบของยาและความแรง และมาตรฐาน

หน่วยนับของผลิตภัณฑ์ยา และการจัดท�าบัญชี

รายจ่ายยาแห่งชาติ เก็บข้อมูลจากรายงานการผลิต

และน�าเข้าของผู้ประกอบการที่รายงานมายังส�านัก

คณะกรรมการอาหารและยาทั้งหมด 343 รายงาน 

การก�าหนดมาตรฐานข้อมูลด�าเนินการโดยใช้วิธีการ

จัดท�ารายการข้อมูล ทบทวนเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ และ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน การจัดท�าบัญชีรายจ่าย

ยาแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดให้การรายงาน

การผลติและน�าเข้าของผูป้ระกอบการอ้างองิมาตรฐาน

ของข้อมูลและตัวแปรท่ีได้พัฒนาข้ึน ผลการศึกษา

พบว่า การบรโิภคยาภายในประเทศ ณ ราคาผูบ้รโิภค

มีมูลค่า144,570,906,916 บาท โดยประเทศไทย

ยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์ยาท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ 

คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าท่ีสูงเป็น 2 เท่า ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ยาท่ีผลิตเองในประเทศ อุตสาหกรรม

ยาภายในประเทศมกีารส่งออกคดิเป็น 12,077,467,549 

บาท และกลุม่ยาท่ีมมูีลค่าการบรโิภคสงูท่ีสดุ 3 อนัดบั

แรก ได้แก ่ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE, 

CARDIOVASCULAR SYSTEM และ ALIMENTARY 

TRACT AND METABOLISM ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ มาตรฐานข้อมูล บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 

ประเทศไทย 

การพัฒนามาตรฐานข้อมูล

เพื่อการจัดท�าบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 
(Development of data standards for national drug account)

รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์1, นุศรำพร เกษสมบูรณ์2 

อินทิรำ กำญจนพิบูลย์3, ศิริพำ อุดมอักษร4

และอัญชลี จิตรักนที5 

1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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TRACT AND METABOLISM were the top three 
ATC groups with the highest consumption 
respectively.

Keywords data standards, pharmaceutical, 
national drug account, Thailand 

 บทน�า 

บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ (national drug 
account) เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการ
บริโภคยา ณ ราคาผู้บริโภค และการกระจายยาที่มี
การบริโภคในประเทศไทย (คิดจากการผลิตภายใน
ประเทศ บวกการน�าเข้าจากต่างประเทศ หักลบด้วย
การส่งออก) ผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชนจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลการบริโภค
ยานี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนนโยบาย
ด้านยาของประเทศ เนื่องจากสามารถแสดงสัดส่วน
การบริโภคยาของภาครัฐและเอกชน ภาคส่วนใด
มภีาระค่าใช้จ่ายด้านยาสงูมากน้อยเพยีงใดเมือ่เทยีบกบั
ปริมาณผู้ป่วยท่ีให้บริการ ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพล
ต่อปริมาณและมูลค่าการบริโภคยาเมื่อพิจารณา
ข้อมูลการบริโภคยาร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยา
และระบบยา เป็นต้น

ท้ังนี ้ในปัจจบัุนการรายงานมลูค่าการบรโิภคยา
ของประเทศไทยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากที่มีอยู่
ในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ข้อมูลท่ีกระจัด 
กระจายขาดแนวทางการรวบรวม วเิคราะห์ และการ
จดัท�ารายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง กล่าวได้ว่า
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการศึกษารวบรวม จัดท�ารายงานข้อมูล
มลูค่าการบรโิภคยาในภาพรวม หรอืการจ�าแนกอย่าง
อื่นของประเทศ

 Abstract 

National drug account (NDA) provides 
information on drug consumption and drug 
distribution in Thailand. This information is 
considered an essential input for national drug 
policy planning. Development of the NDA 
requires various information from both public 
and private sectors. The challenges are on how 
to consolidate and compile different data 
standards from these different sources. The 
purposes of this study were thus 2 folds: 
to develop data standards required for the 
information system of NDA including drug 
classification, dosage form, strength and unit 
of drug projects, and to initiate NDA for the 
year 2010. The data was collected from 343 
manufacturing and importing reports submitted 
to the Food and Drug Administration (Thai FDA). 
To develop data standard, researchers started 
with identifying related data, reviewing documents 
and literatures, obtaining expert comments and 
recommendations, and referring with standard 
references. The data standards were then 
required for manufacturing and importing 
reports submitted to Thai FDA and used as inputs 
for the NDA 2010 report. The results showed that 
the overall drug value of domestic consumption 
(at consumer price) was ฿ 144,570,906,916. 
Thailand consumed imported pharmaceutical 
products twice as much as the domestically 
manufactured drugs. The export value of 
pharmaceuticals was accounted for ฿ 
12,077,467,549. ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC 

USE, CARDIOVASCULAR SYSTEM, and ALIMENTARY 
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ในการวางแผนการตลาด เป็นกลไกหนึง่ทีใ่ช้สร้างแรง
จงูใจให้ผูป้ระกอบการรายงานข้อมูลน�าเข้ามายงัระบบ

 วิธีการศึกษา 

1. การพฒันามาตรฐานข้อมลูทีจ่�าเป็นในการ
คิดค�านวณบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ จากโครงสร้าง
ของข้อมลูทีใ่ช้ในการคดิค�านวณบญัชรีายจ่ายยาแห่งชาติ
ซึง่องิข้อมลูจากการรายงานการผลติ/น�าเข้าผลติภณัฑ์ยา
จากบริษัทผู้ประกอบการท่ีต้องจัดส่งให้แก่ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นประจ�าทุกปี ตาม
ข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัยิา โดยมรีายการข้อมลู
ที่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนามาตรฐาน ได้แก่
  1.1 มาตรฐานการจ�าแนกกลุ่มการรักษา

ของยา
  1.2 มาตรฐานรปูแบบและความแรงของยา
  1.3 มาตรฐานหน่วยต่างๆ ของข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ยา
วธิกีารพฒันามาตรฐานของข้อมลูประกอบ

ด้วย การจัดท�ารายการข้อมูลที่ต้องพัฒนามาตรฐาน 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท�ามาตรฐานต่างๆ การระดมข้อคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เอกสารอ้างอิงมาตรฐาน

2. การจดัท�าบญัชรีายจ่ายยาแห่งชาตปิระจ�าปี 
พ.ศ. 2553 จ�าแนกตามกลุ่มการรักษาของยา โดยใช้
ข้อมลูการผลติ น�าเข้า และส่งออกผลติภัณฑ์ยาประจ�าปี 
พ.ศ. 2553 จ�านวน 343 รายงาน ที่ผู้ประกอบการ
ด้านยาทีน่�าส่งส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 ผลการศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานข้อมูลท่ีจ�าเป็นในการ
คิดค�านวณบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ

1. มำตรฐำนกำรจ�ำแนกกลุม่กำรรกัษำของยำ 
จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้ระบบการจัด

แบ่งประเภทของกลุม่การออกฤทธิท์างการรกัษาของ
ยาให้เป็นมาตรฐานที่ประเทศต่างๆ ใช้ ซึ่งจะช่วยให้

นอกจากนีข้้อมลูทีอ่ยูใ่นหน่วยงานจะมลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจงส�าหรบัการใช้งานของหน่วยงานเท่านัน้
ซึง่อาจจะไม่สามารถรองรบัการประมวลผลในภาพรวม
ระดับประเทศ จึงท�าให้การจัดท�ารายงานการบริโภค
ยาของประเทศไทยไม่สามารถท�าได้อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสม

ระบบสารสนเทศส�าหรับการจัดการข้อมูล
การบรโิภคผลติภณัฑ์ยาของประเทศอย่างครอบคลมุ 
ตลอดสายการบรโิภค เริม่ต้นจากการผลติ และน�าเข้า
ผลติภณัฑ์ยา การกระจายผลติภัณฑ์ไปตามช่องทางต่างๆ 
จนกระทัง่ถงึผูบ้รโิภค เป็นโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั และ
จ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัเฝ้าระวงั และตดิตามสถานการณ์
ตลาดยา การวิจัยและพัฒนา และการบริโภคยาของ
ประเทศ ด้วยข้อมลูทีถ่กูจัดเกบ็ในรปูแบบทีเ่ป็นระบบ 
เอื้อต่อการน�ามาสร้างสรรค์เป็นสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวงั และตดิตามสถานการณ์ยาของประเทศในมติิ
ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจเชงินโยบายบนพืน้ฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของทุกภาคส่วน ทั้งผู ้ก�าหนด
นโยบายภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน การ
รายงานมูลค่าการบริโภคยาของประเทศที่ผ่านมา
เป็นการส�ารวจใหม่ทุกครั้ง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ในแต่ละคร้ังท�าให้เกิดความสิ้นเปลือง และที่ส�าคัญ 
คอื ไม่สามารถส�ารวจใหม่ได้ทกุปี เน่ืองจากต้องส�ารวจ
จากหลายภาคส่วนหรือหลายหน่วยงานประกอบกัน

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 
1) การพัฒนารายการตัวแปรและมาตรฐานข้อมูล
ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการคิดค�านวณ ซึง่ได้แก่ การจ�าแนก
กลุ่มการรกัษาของยา มาตรฐานข้อมลูรปูแบบของยา
และความแรง และมาตรฐานหน่วยนบัของผลติภัณฑ์
ยา และ 2) การจัดท�าบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 

ประโยชน์ทีจ่ะได้จากงานศกึษานีจ้ะน�าไปสูก่าร
รายงานบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติทีม่ปีระสทิธิภาพ และ
มุ่งเน้นให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้รับประโยชน์จากข้อมลู
และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทีพั่ฒนาขึน้สามารถ
รายงานกลบัให้กบัผูป้ระกอบการเพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์
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2. มำตรฐำนรูปแบบและควำมแรงของยำ

2.1 รูปแบบของยา

เพือ่แก้ไขปัญหาการจดัแบ่งรปูแบบของยา

ในระบบเดิมที่แต่ละทะเบียนยาอ้างอิงจากต�ารายา

มาตรฐานทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ตามระบบการขึน้ทะเบยีน

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีการ

บันทึกข้อมูลรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาตามที่แต่ละ

บรษิทัผูป้ระกอบการก�าหนดมาเอง เนือ่งจากในบางกรณี

จะเป็นลขิสทิธิก์ารออกแบบผลติภณัฑ์ของแต่ละบริษัท 

โดยไม่มรีะบบมาตรฐานกลางของข้อมลูดงักล่าวร่วมกนั 

ท�าให้การรวมกลุม่ข้อมลูยาตามรปูแบบของยาท�าได้ยาก 

จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง และ

ความคิดเห็นของคณาจารย์ผู ้เช่ียวชาญจากคณะ

เภสัชศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่าควรใช้การอ้างอิงต�ารายา

มาตรฐานท่ีเป็นฉบับล่าสดุ (ณ มนีาคม 2553) อนัได้แก่

  • The Thai Pharmacopoeia (TPH–2)

  • The United States Pharmacopoeia 

(USP–31)

  • The Brit ish Pharmacopoeia 

(BP–2009)

  • The European Pharmacopoeia (EP–6)

โดยแบ่งระดับของรปูแบบของยาออกเป็น 

4 ระดับ ได้แก่

• Main route หมายถงึ การออกฤทธิข์อง

ยาแบบภายในร่างกายหรอืออกฤทธิเ์ฉพาะท่ี systemic 

action or local application อิงตาม พรบ.ยา ที่

แบ่งเป็นยาภายในกบัยาภายนอก (ออกฤทธิเ์ฉพาะที)่

• Route หมายถึง วิถีทางการให้ยาเข้าสู่

ร่างกาย (route of administration)

• Dosage form group หมายถงึ รปูแบบ

ยาที่จัดกลุ่มใหญ่ตามรูปลัษณ์ภายนอก เช่น tablets, 

capsules, etc

• Dosage form หมายถึง รปูแบบยาเฉพาะ

ซึ่งอ้างอิงจาก pharmacopoeia ต่างๆ – ระบุใน

สามารถน�าข้อมลูไปเทยีบเคียงกันได้ จึงเลอืกใช้ระบบ 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

Classification System ที่พัฒนาข้ึนโดยหน่วยงาน 

WHO Collaborating Center for Drug Statistics 

Methodology เป็นหลกั และมกีารปรบัปรงุให้ทนัสมยั

ถึงปี ค.ศ.2010 โดยการเพิ่มเติมกลุ่มยาย่อยส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ยาบางรายการที่ระบบ ATC ไม่ครอบคลุม 

รวมถงึการแสดงข้อมลูการบรโิภคยาในหน่วยมาตรฐาน 

defined daily dose (DDD) โดยกลุ่มยาตามระบบ 

ATC จะแบ่งเป็น 14 กลุ่มใหญ่ตามระบบของร่างกาย 

ดังตารางที่ 1 และภายใต้กลุ่มตามระบบของร่างกาย

แต่ละกลุม่กจ็ะมกีารแบ่งย่อยไปตามการออกฤทธิข์อง

ยา และตามโครงสร้างทางเคมีของยาตามล�าดับ

ตารางที่ 1 การจ�าแนกกลุ ่มยาตามระบบ ATC 

(ระดับที ่1: กลุม่ตามระบบของร่างกาย)

ATC code
(1st level)

Description

A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS

C CARDIOVASCULAR SYSTEM

D DERMATOLOGICALS

G GENITO URINARY SYSTEM AND SEX 
HORMONES

H SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. 
SEX HORMONES AND INSULINS

J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING 
AGENTS

M MUSCULO–SKELETAL SYSTEM

N NERVOUS SYSTEM

P ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND 
REPELLENTS

R RESPIRATORY SYSTEM

S SENSORY ORGANS

V VARIOUS
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หนังสือการวิจัยและพัฒนา

ระบบเพื่อการจัดท�าบัญชี

รายจ่ายยาแห่งชาติ, มถุินายน 

2555 (Research and 

Systems Development for 

National Drug Account)

สรุปมาตรฐานของ

รูปแบบของยาที่ ก� าหนด 

ดงัแสดงตวัอย่างในตารางที ่2

2.2 ความแรงและหน่วยของผลติภณัฑ์ยา

เพือ่แก้ไขปัญหาการระบคุวามแรง

ของยาในระบบเดิมตามระบบการข้ึนทะเบยีน

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีมี

การบนัทกึข้อมลูตามทีแ่ต่ละบรษัิทผูป้ระกอบ

การก�าหนดมาเองโดยไม่มรีะบบมาตรฐานกลาง

ของข้อมลูดงักล่าวร่วมกันท่ีจะสามารถเทยีบเคยีง

กนัได้ ท�าให้การจดัการเรือ่งปรมิาณและมลูค่า

ของยาที่บริโภคในประเทศไม่สามารถท�าได้ 

จึงได้มีการรวบรวมรายการความแรงของยา

และการระดมสมองจากผูเ้ชีย่วชาญด้านข้อมลู

ยา จดัท�าเป็นมาตรฐานการระบคุวามแรงของยา 

ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 3

การจดัท�าบัญชรีายจ่ายยาแห่งชาตปิระจ�าปี 

พ.ศ. 2553

การพัฒนาระบบสารสนเทศของ

บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติได้ใช้ข้อมูลของปี 

2553 เป็นต้นแบบ มุง่เน้นให้ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

ได้รบัประโยชน์จากข้อมลู และสารสนเทศ โดย

ได้พัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่จดัการข้อมลู 

ชื่อ NDA–FDA (national drug account – Food 

and Drug Administration) ระบบบัญชีรายจ่ายยา

แห่งชาติในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้มาตรฐานของข้อมูล

ตามทีไ่ด้พฒันาข้างต้น โดยแสดงข้อมลู มลูค่า ณ ราคา

ผู้บรโิภค และการกระจายยาทีม่กีารบรโิภคในประเทศไทย 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างมาตรฐานรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยา 

main route route dosage 
form group dosage form

systemic action oral capsules gastro–resistant capsules (delayed–release)

systemic action oral capsules hard shell capsules

systemic action oral capsules modified / extended release capsules

systemic action oral capsules soft shell capsules

local application inhalation aerosols pressurized metered–dose inhaler (MDI)

local application inhalation capsules hard shell capsules

local application inhalation nebulizers liquid preparation for inhalation

local application inhalation powder inhalers dry powders for inhaler (DPI)

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างมาตรฐานการระบุความแรง

 และหน่วยของยา

dosage form strength strength 
unit

small 
unit

dispersible tablets …… mcg tablet

chewable tablets …… mg tablet

coated tablets, film …… g tablet

coated tablets, sugar …… unit tablet

effervescent tablets …… iu tablet

gastro–resistant tablets 
(delayed–release)

…… munit tablet

modified/extended release tablets 
or dispersible tablets

tablet

lozenge/troche tablet

sublingual tablet tablet

uncoated tablets tablet

vaginal tablets tablet

vaginal tablets suppository

gastro–resistant capsules
(delayed–release)

capsule

hard shell capsules capsule

modified/extended release capsules capsule

soft shell capsules capsule

(คิดจากการผลิตภายในประเทศ บวกการน�าเข้าจาก

ต่างประเทศ หกัลบด้วยการส่งออก) ผ่านช่องทางต่างๆ 

ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนจนถึงมือผู้บริโภค

ความก้าวหน้าส�าคัญจากงานวิจัยเชิงพัฒนา

ของบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาต ิ2553 คอื การเปลีย่นผ่าน

จากระบบรายงานมูลค่าการผลิต และน�าเข้ายาแผน

ปัจจุบันส�าหรับมนุษย์ในรูปแบบกระดาษ เป็นการ
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การจัดการสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น จะท�าให้สามารถ
สร้างสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบตามเวลาได้ 

สารสนเทศท่ีได้จากระบบ บ่งช้ีว่า ปี 2553 
ประเทศไทยยังคงบริโภคผลิตภัณฑ์ยาที่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศ (99,663,791,613 บาท) คดิเป็นสดัส่วน
มลูค่าท่ีสงูเป็น 2 เท่า ของมลูค่าผลติภณัฑ์ยาท่ีผลติเอง
ในประเทศ (46,895,753,527 บาท) ในเบื้องต้น 
สารสนเทศนี้ สะท้อนถึงสถานการณ์ของการพึ่งพา
ผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศ ท่ียังต้องการการ
วเิคราะห์สถานการณ์ในเชิงลกึมากข้ึน อตุสาหกรรมยา
ภายในประเทศมมีลูค่าการส่งออกเป็น 12,077,467,549 
บาท ในจ�านวนนี้รวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีน�าเข้า
ด้วย ผลิตภัณฑ์ยาท่ีผลิต และน�าเข้าเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศเกือบทั้งหมด (88.8%) กระจายถึง
ผู้บริโภคผ่านช่องทางการกระจายส�าคัญ 2 ช่องทาง 
คอื สถานพยาบาลทีม่เีตยีง (โรงพยาบาล) ทีย่งัคงเป็น
ช่องทางหลักในการกระจายผลิตภัณฑ์ยาถึงร้อยละ 
60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ยา
ส่วนที่เหลือร้อยละ 26 ของมูลค่าทั้งหมดถึงผู้บริโภค
ผ่านร้านยา (ดังภาพที่ 1) นอกจากนี้สารสนเทศ
จากระบบการจัดการท่ีพัฒนาข้ึนยังสามารถบ่งช้ี
ถึงภาระโรคของประเทศได้จากรูปแบบ และมูลค่า
การบริโภคยาท่ีวิ เคราะห์แยกตามกลุ ่มยาทาง

เภสัชวิทยาต่างๆ 

รายงานโดยระบบสารสนเทศทีพั่ฒนาขึน้ ด้วยกระบวน 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
โดยเฉพาะผูม้อี�านาจในการตัดสนิใจ และผูป้ฏิบตังิาน 
ท�าให้ระบบทีพ่ฒันาขึน้ได้ถกูน�าไปใช้จรงิ สอดประสาน
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท�างานของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ระบบ
สารสนเทศยงัน�าข้อมลูจากการรายงานมาเตรยีมเป็น
สารสนเทศป้อนกลบัให้กบัผูป้ระกอบการเพือ่น�าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด เป็นกลไกหนึ่ง
ที่ใช้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายงานข้อมูล
การผลิตและการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ยาอย่างมีคุณภาพ
และถูกต้องส่งให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การน�าเสนอผลการศกึษาในครัง้นี ้เป็นการสรปุ
ข้อมลูด้านการตลาดจากบญัชีรายจ่ายยาแห่งชาติปี 2553 
และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายยา
แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จากการคิดค�านวณบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ด้วยข้อมูลต่างๆ ส�าหรับปี พ.ศ. 2553 พบว่า มูลค่า
การบรโิภคยาภายในประเทศ ณ ราคาผูบ้รโิภคเท่ากบั 
144,570,906,916 บาท มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการ
ประมาณการณ์ครั้งก่อนหน้า แต่ยังไม่สามารถ
เปรียบเทียบตัวเลขโดยตรงได้ เนื่องจากมีวิธีการ
ประมาณการณ์ตัวเลขที่เปลี่ยนไปจากปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ

ภาพที ่1 ภาพรวมมลูค่ายาและช่องทางการกระจายยาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

ผลิตรวม (บาท)
54,444,105,628.85

แบ่งบรรจุ (บาท)
7,548,352,107.33

มูลค่ายาส่งออก (บาท)
12,077,467,549.20

มูลค่าผลิตในประเทศและน�าเข้าเพื่อบริโภคภายในประเทศ 134,482,077,592.37 บาท

มูลค่าการบริโภคยาภายในประเทศ ณ ราคาผู้บริโภค (บาท)
144,570,906,916.63

โรงพยาบาล (บาท)
84,078,194,906.73

Consumer price factor (CPF) 1.39%
85,246,881,815.94

สถานพยาบาลไม่มีเตียง (บาท)
8,741,335,047.48

CPF 29.60%
11,328,770,221.54

CPF 15.20%
40,713,857,267.97

ร้านยา (บาท)
35,341,889,989.55

CPF 15.20%
7,281,397,611.18

อื่นๆ (บาท)
6,320,657,648.60

น�าเข้า (บาท)
99,663,791,613.85

ผลิตในประเทศ (บาท)
46,895,753,527.72

100%
6.50%62.52% 26.28% 4.70%
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ซึง่บ่งชีว่้า โรคตดิเชือ้ โรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
และโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน เป็นภาระโรคส�าคัญ
ที่ควรติดตามศึกษาเพื่อยืนยันข้อค้นพบจากระบบ 
และหาสาเหตุในรายละเอียด เพื่อด�าเนินการจัดการ

อย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณากลุ ่มยาที่มีมูลค่า
การบริโภคสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี 2553 ได้แก่ 
ANT I I N FECT I V ES  FOR  SYSTEM IC  USE , 

CARDIOVASCULAR SYSTEM และ ALIMENTARY 

TRACT AND METABOLISM ตามล�าดับ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แสดงมูลค่าการบริโภคยาในระดับราคาผู้ผลิตจ�าแนกตามกลุ่มยา ATC ระดับ 1

กลุ่มยาตามระบบของร่างกาย
จ�านวนกลุ่มยาย่อย
ตามฤทธิ์การรักษา

มูลค่า
(ราคาผู้ผลิต)

4–CR
(%)

1) ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE
2) CARDIOVASCULAR SYSTEM 
3) ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
4) ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
5) NERVOUS SYSTEM
6) MUSCULO–SKELETAL SYSTEM
7) BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS
8) RESPIRATORY SYSTEM
9) GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES
10) DERMATOLOGICALS
11) SENSORY ORGANS
12) SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX 
 HORMONES AND INSULINS
13) ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND 
 REPELLENTS
14) VARIOUS

6
9
16
4
7
6
5
6
4 
11
3
5

3

9

26,642,646,840.44
21,445,156,779.01
17,754,276,549.35
15,000,735,678.32
12,618,675,208.41
12,132,077,527.76
11,110,768,334.37
9,809,216,269.97
6,955,850,938.95
4,807,334,236.88
3,716,044,530.17
1,487,846,371.69

499,334,893.29

2,579,580,973.28

34.46
51.09
40.01
56.01
39.46
45.02
45.65
33.40
48.59
35.33
83.33
55.87

54.15

75.96

หมายเหตุ: – CR หมำยถึง concentration ratio หรืออัตรำกำรกระจุกตัวของมูลค่ำยำ

 – 4–CR หมำยถงึ สัดส่วนมลูค่ำของตลำดทีค่รองโดย 4 บรษิทัแรก (top four) ตำมมลูค่ำในตลำด = มลูค่ำกำรผลติ
และ/หรือน�ำเข้ำรวมของ 4 บริษัท x 100/มูลค่ำกำรผลิตและ/หรือน�ำเข้ำรวมของตลำด ทั้งนี้ กำรแปลควำม 
หำกมีค่ำมำก แสดงว่ำมูลค่ำของตลำดส่วนใหญ่ถูกผูกขำดอยู่กับผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ 4 บริษัทแรก 
แสดงถึงศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรอื่นในตลำดน้อย หรือมีแนวโน้มเป็นตลำดผูกขำดน้อยรำย

เมือ่พจิารณากลุม่ยาย่อยภายใน
กลุ ่มยา ANTIINFECTIVES FOR 

SYSTEMIC USE ซ่ึงมมีลูค่าการบริโภค
สูงสุด พบว่ามูลค่าการบริโภคยา
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มาจากยาในกลุ่ม 
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC 

USE รองลงมาเป็น ANTIVIRALS FOR 

SYSTEMIC USE (ตารางที ่5) ซึง่กล่าว
ได้ว่ามีการบริโภคยาในกลุ่มดังกล่าว
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ควรมีการประเมิน 
และศึกษาการใช้ยาในกลุ่มยาดังกล่าว เพื่อมีมาตรการเชิงนโยบายต่อไป 

ตารางที่ 5  แสดงมูลค่าการบริโภคยา (ราคาประกาศ ณ โรงงาน) 
จ�าแนกตามกลุ่มยา ATC ระดับ 2 ของกลุ่มยา 

  ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

รหัส ATC กลุ่มยา มูลค่า (ราคาผู้ผลิต)

J0100000000 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 17,015,042,450.25

J0500000000 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 4,301,486,422.67

J0700000000 VACCINES 3,471,956,399.86

J0200000000 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE 768,811,716.77

J0600000000 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS 688,019,317.28

J0400000000 ANTIMYCOBACTERIALS 397,330,533.63

J0000000000 ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE 26,642,646,840.44
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สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากระบบสารสนเทศ
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. ปัญหาหนึง่จากการพฒันามาตรฐานข้อมลู
ในงานวิจัยนี้ พบว่าทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาบางส่วน
ยงัขาด uniqueness (1 ทะเบียน 1 ความแรง) จึงควร
ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม เพือ่ประโยชน์ของ
การจัดท�าและใช้ข้อมูลต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการด�าเนินโครงการในอนาคต

1.  พัฒนาการจัดท�าบัญชีรายชื่อร้านยาและ
โรงพยาบาลท่ัวประเทศ และระบบการเข้าถึงฐานข้อมลู
บัญชีรายชื่อโดยอัตโนมัติ

2.  พฒันาวธิกีารเกบ็หรอืได้มาซึง่ข้อมลูรายปี 
ในส่วนของสัดส่วนการกระจายยาผ่านช่องทางต่างๆ 
และส่วนบวกเพิม่จากราคา ณ โรงงานเพือ่น�ามาค�านวณ
เป็นราคาผู้บริโภค โดยไม่ต้องด�าเนินการส�ารวจเป็น
ครั้งคราว

3.  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ควรใช้ประโยชน์จากบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติและ
ฐานข้อมูลดังกล่าว ในการพัฒนาดัชนีท่ีสะท้อน

การเปลีย่นแปลงของตลาดยาและการบรโิภคยาต่อไป

 บรรณานุกรม 

1. คณะกรรมการโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบยาของ
ประเทศไทย. (2545). ระบบยาของประเทศไทย (Thai Drug 
System). สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน, และ
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

2. จอมจิน จันทรสกุล รุ่งเพ็ชร เจริญวิสุทธิวงศ์ พรรณี สุภัทรพันธุ์ 
คฑา บัณฑิตานุกูล ภักดิ์ ทองส้ม เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 
และคณะ. (2537) โครงร่างวิจัย ระบบบัญชีค่ายาประชาชาติ. 
เอกสารอัดส�าเนา. 

3. รุ่งเพ็ชร สกลุบ�ารุงศลิป์, อญัชล ีจติรักนท,ี เยาวลกัษณ์ อ�า่ร�าไพ, 
ศิริพา อุดมอักษร, กรแก้ว จันทภาษา, สุนทรี วัชรด�ารงกุล 
และคณะ. (2547) มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 
2543–2544. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

4. รุง่เพช็ร สกลุบ�ารงุศลิป์ นศุราพร เกษสมบรูณ์ อนิทริา กาญจนพบิลูย์ 
ศริพิา อดุมอกัษร อญัชล ีจติรกันท.ี (2555) การวจิยัและพฒันา
ระบบเพ่ือการจดัท�าบญัชรีายจ่ายยาแห่งชาต.ิ รายงานการวจัิย.

อย่างไรก็ตาม ระบบการจัดการสารสนเทศนี้ 
ยงัต้องการการพฒันาให้สมบรูณ์ขึน้ในหลายส่วน เช่น 

• การจดัการข้อมลูน�าเข้าเพือ่ค�านวณสดัส่วน
การกระจายมูลค่ายาผ่านช่องทางหลัก 4 ช่องทาง 
ที่ยังคงได้ข้อมูลจากการส�ารวจเป็นคราวๆ ไป จาก
ผู้ประกอบการ 

• การพฒันาวธิกีารปรบัมลูค่าการบรโิภคยา 
ณ ราคาประกาศของโรงงาน (price list) ที่กระจาย
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นมลูค่าการบรโิภคยา ณ ราคา
ผู้บริโภค 

• การปรบัปรงุวธิกีารจัดเกบ็ข้อมลูให้มคีวาม
สะดวกต่อผู้ใช้งาน และยืดหยุ่นต่อการเชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• การพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
ในการน�าข้อมูลมาเตรียมเป็นสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวัง และติดตามตลาดยา รวมถึงการบริโภคยา
อย่างครอบคลุม หลากหลายมิติมากขึ้น โดยยังคงใช้
กระบวนการวิจัย และพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากระบบ
การจัดการสารสนเทศให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินการของ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

1. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ควรปรับปรุงข้อบงัคบัการจดัท�ารายงานประจ�าปีโดยให้
ผูป้ระกอบการให้ใช้โปรแกรมอิเลคทรอนกิส์ ทีพ่ฒันาขึน้
แทนการรายงานด้วยกระดาษในระบบเดิม และเพ่ิม
ข้อก�าหนดให้ผูป้ระกอบการรายงานทัง้ปรมิาณและมลูค่า
ตามช่องทางการจ�าหน่าย โดยมหีลกัประกนัความลบัและ
ความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งก�าหนดให้สามารถ
เผยแพร่สารสนเทศที่พัฒนาจากข้อมูลดังกล่าว

2. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ควรน�ามาตรฐานตัวแปรและข้อมูลท่ีพัฒนาแล้ว         
ไปใช้ด�าเนนิการในระบบการขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์ยา 
เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ยามีมาตรฐาน และ
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 บทน�า 

จากความส�าเร็จของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคของประเทศไทย ท�าให้ปัจจุบนัมกีารใช้วคัซนีหรอื

เซรุ่มป้องกันโรคอย่างแพร่หลาย มีการผลิตวัคซีน

ชนิดใหม่ทีใ่ช้ป้องกนัโรคต่างๆมากขึน้ และในช่วง 2–3 

ปีมานี ้ประเทศไทยได้มกีารน�าวคัซนีป้องกนัหลายโรค

เข้ามาใช้ในกลุ่มเป้าหมายปกติโดยเฉพาะในเด็ก เช่น 

วัคซีนคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน วัคซีนตับอักเสบบี 

จึงอาจมีการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ

วัคซีนมากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งอาจเกิดจากการบริหาร

จดัการการให้วคัซนีของสถานบรกิารทีไ่ม่ถกูต้อง หรอื 

อาจมีความผิดปกติทางการแพทย์อื่นๆ บังเอิญเกิดมี

ลกัษณะใกล้เคยีงกบัอาการภายหลงัได้รบัวคัซนีภายใน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (adverse events following 

immunization: AEFI) หรอือาจเกดิจากปฏิกริยิาของ

วัคซีนโดยตรง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ทีผู่ใ้ห้บรกิารวคัซีนทกุชนดิและผูบ้รหิารสถานบรกิาร

ควรให้ความตระหนกัและหม่ันตรวจตรากิจกรรมการ

ให้บริการวัคซีนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพ่ือลดความ

รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบในวงกว้าง

ต่อไปด้วย

ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์ 

จงึได้พฒันารปูแบบการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

ภายหลงัการใช้วคัซนีในอ�าเภอเกาะยาวขึน้ เพือ่สร้าง

ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ลดความรุนแรงจาก

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังจาก

การได้รับวัคซีนในอ�าเภอเกาะยาว และเก็บรวบรวม

ข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน

เพือ่เป็นฐานข้อมูล ส�าหรบัวางมาตรการลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

 วิธีการด�าเนินงาน 

1. จัดท�าและเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้วัคซีนในโรงพยาบาล

เกาะยาวชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล (รพ.สต.) ท่ีอยู่ในเครือข่าย ซ่ึงประกอบด้วย 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (primary care unit : PCU) 

รพ.สต.พรใุน รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ และรพ.สต.โล๊ะโป๊ะ

3. ก�าหนดแนวทางในการบริหารวัคซีนอย่าง

ปลอดภัย ในระดับโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ 

และรพ.สต. 

4. จัดการประชุม เพื่อทบทวนกระบวนการ

และพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วในการจัดการวัคซีนอย่างทันท่วงที

การพัฒนารูปแบบการ

เฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้วัคซีน
ในอ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประจ�าปี 2556

ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณ ี*   
มัญชลี บุญประเศรษฐผล* 

* โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา
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   2.1 บริหารจัดการ โดยส่งใบเบิก

วัคซีนไปยังส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) 

และ ท�าทะเบียนรับ–จ่าย วัคซีน ซึ่ง สสอ. มีส่วนช่วย

ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกวัคซีน เช่น กลุ่ม

เป้าหมายที่ต้องการใช้วัคซีนให้สอดคล้องกับจ�านวน

วคัซนีท่ีขอเบิก และรวบรวมจ�านวนท่ีขอเบิกเป็นภาพ

รวมของเครือข่าย และน�าใบส่งเบิกมาที่โรงพยาบาล 

   2.2 ให้บรกิาร โดย นดักลุม่เป้าหมาย

ที่จะให้บริการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่

ในการให้บริการ

   2.3 จัดท�ารายงานผลการปฏบัิติงาน

และผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

  กำรติดตำม AEFI หลังกำรฉีดวัคซีน 

มีขั้นตอน ดังนี้

  1. ท่ีสถานบริการทุกแห่งต้องมีการ

เฝ้าระวังอาการ 30 นาที และวัดไข้ก่อนกลับ 

  2. เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการสังเกต

อาการแพ้วัคซีน และให้ผู้ปกครองอ่านแบบฟอร์ม 

(ตามรปูท่ี 1) ท่ีได้ติดให้ในสมดุประจ�าตัวสชีมพ ูถ้าหาก 

มอีาการแพ้อย่างใดอย่างหนึง่ให้กลบัมาพบแพทย์ทันที

  3. เฝ้าระวงัอาการภายใน 1 เดอืน และ

ให้ผู ้ปกครองน�าแบบเฝ้าระวังมาคืนที่โรงพยาบาล

รพ.สต หรือบ้านอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

(อสม.) ที่ใกล้เคียง

  4. อสม. และเจ้าหน้าที่ออกติดตาม

ทุกบ้าน

  5. ส่งรายงาน AEFI ทกุเดอืน โดยแนบ

มากับใบเบิกวัคซีน (มีแบบสรุปการติดตาม AEFI 

รายเดือนให้แก่หน่วยบริการทุกแห่ง)

5. สรุปโครงการ

 เมือ่ได้รบัอนุมติัโครงการ ประสานเครอืข่าย

ที่ร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้การบริหารวัคซีนเป็น

รูปแบบเดียวกัน จึงได้จัดท�าเป็นคู่มือแนวทางการ

ด�าเนินงานเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์

ภายหลังการใช้วัคซีนในอ�าเภอเกาะยาว ซึ่งประกอบ

ด้วย 3 ส่วน คือ การบริหารจัดการวัคซีน การติดตาม 

AEFI หลงัการฉดีวคัซีน และการรายงาน AEFI พร้อมท้ัง

สร้างระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ภายหลังการใช้วัคซีนที่ชัดเจน และมีผู ้รับผิดชอบ

ในการประสานงานอย่างรวดเรว็ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

  กำรบริหำรจัดกำรวัคซีน โดยก�าหนด

บทบาทของแต่ละหน่วย ดังนี้

  1. โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพฒัน์ (คลงั

วัคซีนระดับอ�าเภอ) รับผิดชอบด�าเนินการ

   1.1 บริหารจัดการคลังวัคซีน โดย

ด�าเนินการเบิก–จ่ายวัคซีนผ่านระบบการจัดการยา

ส�ารอง เพื่อให้ได้วัคซีนครบถ้วนมีประสิทธิภาพ และ

เพยีงพอต่อการใช้งาน (vendor managed inventory: 

VMI) และท�าทะเบยีนรับ–จ่าย วคัซนี รวมทัง้จัดอบรม

ให้ความรู้เร่ือง การกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI 

ให้แก่หน่วยบริการในเครือข่าย

   1.2 กระจายวัคซีนโดยจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ์ลูกโซ่ความเย็นเพื่อน�าส่งวัคซีนให้แก่

หน่วยบริการในเครือข่าย หรือ จัดเตรียมวัคซีนให้แก่

หน่วยบริการในเครือข่ายที่มารับเอง

   1.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

การด�าเนินงานของหน่วยบริการในเครือข่าย

  2. หน่วยบริการทีร่่วมโครงการ รับผดิชอบ

ด�าเนินการ
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รูปที่ 1 แบบฟอร์ม บัตรเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

บัตรเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

ชื่อ–สกุล .........................................................     เพศ   ชาย     หญิง      อาย ุ............ ปี ............ เดือน

วัคซีนที่ได้รับ

  BCG Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  DTP–HB Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  DTP Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  OPV Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  MMR Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  JE Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

  dT Lot no. ............................................... Expiry date. ...............................................

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

วันที่ได้รับการฉีด .......................................................................

วันที่ปรากฏอาการ ...................................................................

อาการที่ไม่รุนแรง อาการที่รุนแรง

	ไข้ต�่า

	ไข้สูง (มากกว่า 39 �C)

	อาการหน้ามืด เป็นลม

	อาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดยา

	อาการทางผิวหนัง เช่น ผื่น ลมพิษ

	อื่นๆ ............................................................

	อาการชัก

	ไม่รู้สึกตัว หมดสติ

	แพ้ยารุนแรง

	อื่นๆ ...........................................................

หลังฉีดวัคซีน ถ้ำบุตรของท่ำนมีอำกำรเหล้ำนี้ให้รีบกลับมำพบแพทย์/แจ้งหน่วยงำนที่ฉีดวัคซีน
ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก รพ.เกำะยำวชัยพัฒน์ 076 597 394
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  กำรรำยงำน AEFI มีรายละเอียดการเฝ้าระวังและการรายงาน ดังนี้

  ภายในโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 

ผู้มารับบริการ

ผู้ป่วย

คลินิกเด็กดี

OPD หรือ IPD หรือ PCU,
ตัวกรองประวัติวัคซีน

เภสัชกร
ประเมินการแพ้วัคซีน

ออกบัตรแพ้ยา
ติดสติกเกอร์แพ้ยา

ที่ OPD card 
และลงข้อมูลใน HosXP

ลงข้อมูลออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ

อย. (HPVC)

แจ้งทันที* แพ้จริง

* ไม่ต้องค�ำนึงว่ำมีสำเหตุมำจำกวัคซีนจริงหรือไม่

  หน่วยบริการ (รพ.สต.เกาะยาวใหญ่, รพ.สต.พรุใน, รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ)

แจ้งเภสัชกร
ที่ รพ.เกาะยาว
ผ่านทางระบบ 

skype เพื่อประเมิน
การแพ้วัคซีน

เภสัชกร ลงข้อมูลออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ อย. (HPVC)

เจ้าหน้าที่ที่ รพ.สต. ออกบัตรแพ้ยา
ติดสติกเกอร์แพ้ยาที่ folder ผู้ป่วย 

และลงข้อมูลใน JHCIS**

ผู้ป่วย รพ.สต.พรุใน

ผู้ป่วย รพ.สต.โล๊ะ

ผู้ป่วย รพ.สต.เกาะยาวใหญ่

แพ
้จริง

** Java Health Center Information System คือ โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล รพ.สต.

4. การทดสอบใช้รปูแบบการด�าเนนิการเฝ้าระวงั

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้วัคซีนภายใน

อ�าเภอเกาะยาว ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม–31 กรกฎาคม 

2556 พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนหลังการ

ใช้วัคซีน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมีไข้ต�่าๆ และ

ปวดเมื่อยบริเวณท่ีฉีด ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์

ทีเ่กดิจากการใช้วคัซนีทีร่นุแรง จงึไม่มกีารส่งรายงาน

ให้ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของพื้นที่อ�าเภอ

เกาะยาวต่อไป และเพื่อเฝ้าระวังหากมีอาการไม่พึง

ประสงค์ที่รุนแรงเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ

สามารถเข้าช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงท ีดงัรายละเอยีด

ในตารางที่ 1 

 ผลการด�าเนินงาน 

มรูีปแบบการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

ภายหลังการใช้วัคซีนในอ�าเภอเกาะยาวอย่างชัดเจน 

และมกีารแจกเอกสารในหน่วยงาน PCU และ รพ.สต. 

3 แห่ง คือ 

1. หนังสือคู ่มือวัคซีน 2012 และประเด็น     

ในการสือ่สาร จ�านวน 5 เล่ม แก่เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 

PCU และ รพ.สต. ที่รับผิดชอบงานวัคซีน เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องวัคซีน

2. แบบฟอร์ม การรายงานการแพ้วคัซนีรายเดอืน

3. บตัรเฝ้าระวงัและติดตามอาการไม่พงึประสงค์

จากการฉีดวัคซีนรายคน 
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ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนผู้ได้รับวัคซีนและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนชนิดต่าง ๆ  

ในอ�าเภอเกาะยาว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–31 กรกฎาคม 2556

ชนิดของวัคซีน
จ�านวน

ผู้รับวัคซีน (ราย)

จ�านวนที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(ราย)

ไข้ต�่าๆ ปวดเมื่อย อื่นๆ

วัคซีนคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน 
(diphtheria–tetanus–pertussis vaccine: DTP)

482 44 4 –

วัคซนี คอตีบ–บาดทะยกั–ไอกรน และวคัซีนตบัอกัเสบบี
(diphtheria–tetanus–pertussis vaccine and 
hepatitis B vaccine: DTP–HBV)

357 54 4 –

วัคซีนหัด–คางทูม–หัดเยอรมัน
(measles–mumps–rubella vaccine: MMR)

251 13 – –

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
(Japanese encephalitis vaccine: JEV)

320 32 1

 สรุปผลท่ีได้จากการด�าเนินงาน 

มรูีปแบบการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

ภายหลงัการใช้วคัซนีภายในอ�าเภอเกาะยาวอย่างชดัเจน 

ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบเรือ่งวคัซนี มแีบบแผน

การปฏบิตัทิีช่ดัเจนและง่ายต่อการติดตามหลงัการฉดี

วัคซีน และมีระบบการจัดการที่สามารถรับประกัน

ความปลอดภัยของผู้รับบริการทั้งก่อนและหลังการ

บริหารวัคซีนทัง้ในโรงพยาบาลเกาะยาวชยัพัฒน์ และ

รพ.สต. ภายในอ�าเภอเกาะยาว 

 บรรณานุกรม 

1. ชิษณุ พันธุ์เจริญ, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย, ธันยวีร์ ภูธนกิจ, 

จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, ศศิธร ลิขิตนุกุล. คู่มือวัคซีน 2012 และ

ประเด็นในการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร, 2554.

2. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร หน่วยโรคติดเชื้อ และหน่วย

ผู้ป่วยนอก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 

Update Vaccine From Infancy to Childhood and 

Adolescence. กรุงเทพมหานคร, 2553.
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 บทน�า 

Symmetrical peripheral gangrene (SPG) 

เป็นภาวะ gangrene ทีเ่กดิจากการขาดเลอืดไปเลีย้ง

ส่วนปลายของร่างกาย เช่น ปลายมือ ปลายเท้า จมูก 

ใบหู เป็นต้น ที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน โดยไม่มีการ

อุดตันหรือการอักเสบของเส้นเลือด มีอาการแสดง

คอื ส่วนของร่างกายดังกล่าวแรกเริม่มสีเีขยีวคล�า้และ

คล�า้มากขึน้จนกลายเป็นสีด�าในท่ีสดุ แม้จะพบได้ไม่บ่อย 

แต่ก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วยสูญเสียส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้(1–2)

ผู ้ป่วยภาวะ shock ที่มีความดันโลหิตต�่า

โดยไม่ตอบสนองต่อการให้สารน�้าในเบื้องต้น ยาที่ใช้

ปัจจบุนัมหีลายตวั เช่น dopamine, norepinephrine, 

dobutamine, epinephrine และ phenylephrine 

เป็นต้น(3–5) ซึ่งยาแต่ละตัวมีความสามารถในการจับ

และกระตุน้ receptor แต่ละชนดิต่างกนั อย่างไรก็ตาม 

ไม่ว่าจะเลือกใช้ยาชนิดใด ควรเริ่มในขนาดต�่าก่อน

แล้วจึงค่อยปรับเพิ่มขนาดตามการตอบสนองของ

ผู้ป่วย เป้าหมายของการใช้ยาคือ ใช้ในขนาดต�่าสุด

ทีม่ปีระสทิธิภาพในการรกัษาเพ่ือลดอบุตักิารณ์การเกิด

อาการไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ dopamine, norepinephrine, 

dobutamine, epinephrine ยังจัดเป็นยาในกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงสูง (high–alert drugs) ซึ่งจ�าเป็นต้อง

มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการสั่งใช้ยา เช่น ขั้นตอน

การสั่งใช้ยาโดยแพทย์ การคัดลอกค�าสั่งใช้ยา การ

ตรวจสอบยา การจ่ายยา การบรหิารยา รวมถึงข้ันตอน

การเก็บรักษา(6)

 รายงานผู้ป่วย 

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 71 ปี น�้าหนัก 90 

กิโลกรัม

อาการส�าคัญ

ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเมื่อกลางปี 2556 ด้วย

อาการปลายมอืปลายเท้าของผู้ป่วยมีสีด�าทั้ง 2 ข้าง 

(gangrene) หลังจากได้รับการรักษาภาวะ septic 

shock ด้วย norepinephrine ร่วมกับ dopamine 

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

7 วันก่อน ผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนด้วยอาการปวดจุกใต้ลิ้นปี่ แพทย์โรงพยาบาล

ชุมชนวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ 

Symmetrical peripheral gangrene 
จากการใช้ยา norepinephrine ในภาวะ septic shock

อุษณีย์  คุณำกรสิริ*

* โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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วันต่อมา พบปลายมือปลายเท้ามีสีด�า และ 

ค่อยๆ หยดุยา (titrate off dopamine, dobutamine) 

รายละเอียดตาม time line 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ความดนัโลหติสงู (hypertension) และภาวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation) 

ได ้รับยา digoxin (0 .25 mg) ½x1,         

acethyl salicylic acid (81 mg) 1x1, amlodipine 

(5 mg) 1x1, enalapril (20 mg) 1x1

 ประวัติการแพ้ยา 

ปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติทางสังคม 

ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา

 การวินิจฉัย 

symmetrical peripheral gangrene 

 การรักษาในครั้งนี้ 

หยุด norepinephrine และเปลี่ยนเป็น 

dobutamine และมียาที่ใช้ร ่วมเพื่อรักษาแบบ      

ประคับประคอง (supportive treatment) เช่น 

meropenem 500 mg  IV q 8 hr. omeprazole 

40 mg OD, morphine 5 mg q 4 hr. เป็นต้น       

แต่อาการ SPG ไม่ดีขึ้น ถึงแม้จะหยุดยา norepine-

phrine ไปแล้วแต่เนื่องจากความดันโลหิตของผู้ป่วย

ไม่ดีข้ึน ท�าให้อาการ SPG แย่ลงและผู้ป่วยเสียชีวิต

ภายหลังได้รับยา norepinephrine 25 วัน

(peritonitis) หลังจากได้รับการรักษาด้วยยา อาการ

ไม่ดีขึ้น จึงถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศูนย์ 

5 วันก่อนผู ้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ได้ท�า      

การรักษาโดยการผ่าตัดช่องท้อง ซึ่งระหว่างและหลัง

การผ่าตัดผู้ป่วยมีความดันโลหิตต�่า จึงให้การรักษา

ด้วยสารน�้าและเริ่มให้ norepinephrine 4 mg : 

D5W 100 ml drip 15 ไมโครดรอปต่อนาที ร่วมกับ 

dopamine 1 mg : D5W 1 ml drip 8 ไมโครดรอป

ต่อนาที

4 วันก่อน ผู ้ป่วยถูกย้ายเข้าหอผู้ป่วยหนัก

โดยยังมีภาวะความดันโลหิตต�่าอยู่และไม่ตอบสนอง

ต่อการให้สารน�า้ แพทย์จงึเพิม่ขนาด norepinephrine 

เป็น 35 ไมโครดรอปต่อนาที ร่วมกับ dopamine 

2 mg : D5W 1 ml drip 35 ไมโครดรอปต่อนาที 

พบปลายมือข้างซ้ายของผู้ป่วยเร่ิมมีสีคล�้า ผิวหนัง

ปลายมือปลายเท้าเย็น 

3 วันก่อน ผิวหนังปลายมือปลายเท้าเย็นมีสี

คล�า้มากขึน้ทัง้สองข้าง แพทย์จงึหยดุ norepinephrine 

แต่ผู้ป่วยความดนัโลหติยงัต�า่ จ�าเป็นต้องใช้ dopamine 

ต่อร่วมกบัเพิม่การใช้ dobutamine 2 mg : D5W 1 ml

2 วันก่อน หลังจากหยุด norepinephrine 

พบปลายมือปลายเท้าทั้ง 2 ข้างของผู้ป่วยมีสีคล�้า

เกือบด�า 

1 วนัก่อน พบปลายมือปลายเท้าของผู้ป่วย

มีสีด�าทั้ง 2 ข้าง แจ้งเภสัชกรเพื่อประเมิน ADR 

เภสัชกรประเมินแล้ว น่าจะเกิดภาวะเนื้อเยื่อบริเวณ

ส่วนปลายตายจาก norepinephrine (peripheral 

ischemia most likely from norepinephrine) 
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เฉลี่ยภายในระบบไหลเวียนโลหิต (mean arterial 

pressure: MAP)(4, 8)

ผู ้ป่วยรายนี้ได้รับ norepinephrine และ 

dopamine หลงัจากนัน้ 1 วัน เริม่พบผวิหนงัปลายมือ

ปลายเท้าท้ัง 2 ข้าง เยน็ และมสีคีล�า้ ซ่ึงจะเหน็ว่าการเกิด 

peripheral gangrene มีความสัมพันธ์กับการใช้ยา 

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ท้ัง norepinephrine 

และ dopamine มีรายงานการเกิด SPG ทั้งคู่(4, 7) 

แต่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ norepinephrine 

มากกว่าเนื่องจากเป็นยาในกลุ่ม α1/β1 agonist จับ

และกระตุ้น α1–adrenergic receptor ได้ดีกว่า 

dopamine ซึ่ง norepinephrine มีผลท�าให้

หลอดเลือดหดตัว มีโอกาสเกิดภาวะขาดเลือดของ

อวัยวะส่วนปลาย (peripheral ischemia) ได้เมื่อใช้

ในขนาดปกติ 0.01–3.0 ไมโครกกรัม/กิโลกรัม/นาที 

ในขณะที่ dopamine มีโอกาสเกิดเมื่อใช้ในขนาดสูง 

5.1–10.2 ไมโครกรมั/กโิลกรมั/นาทหีรอืเกดิจากการ

รัว่ไหลของยาออกนอกเส้นเลอืด (extravasation)(7, 9)

จากการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการ

ได้รบัยากับอาการไม่พงึประสงค์ท่ีเกิดข้ึนโดย Naranjo’s 

 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยและอาการไม่พึงประสงค์ 

norepinephrine, 
dopamine

norepinephrine, dopamine
เริ่มพบ ปลายมือข้างซ้ายมีสีคล�้า

เย็นผิวหนังปลายมือปลายเท้า

dopamine, dobutamine
ปลายมือปลายเท้ามีสีด�ามากขึ้น

norepinephrine, dopamine
ปลายมือปลายเท้าคล�้ามากขึ้น 
on ET tube, ventilator

1 วันก่อน วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5

วันที่ 1 วันที่ 2

8.30 ปลายมือเท้าคล�้ามากขึ้น
off  norepinephrine, on dopamine & dobutamine

18.00 ปลายมือปลายเท้า เริ่มมีด�าคล�้า

dopamine, dobutamine
ปลายมือปลายเท้ามีสีด�าทั้ง 

2 ข้าง แจ้งเภสัชกรประเมิน ADR  

พบปลายมือปลายเท้ามีสีด�า 
titrate off  dopamine & 

dobutamine

Timeline แสดงควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำและกำรเกิด symmetrical peripheral gangrene ของผู้ป่วย

ภาวะ septic shock ท�าให้มแีรงต้านทานของ

หลอดเลือดส่วนปลายต�่าและภาวะลิ่มเลือดกระจาย

ทัว่ไปในหลอดเลอืด (disseminated intravascular 

coagulation: DIC) จากการกระตุน้ปฏกิริยิาการแข็งตวั 

ของเลือด (coagulation cascade) ส่งผลให้เกิด

ลิม่เลอืดทีท่�าให้เส้นเลอืดอดุตัน (microthrombosis) 

ร่วมกับมีการสะสมของร่างแหโปรตีน (fibrin) ท�าให้

การไหลเวยีนเลอืดในระดบัจลุภาค (microcirculation) 

ลดลง เกิดภาวะการไหลเวียนต�่า (hypoperfusion) 

ตามมา การรักษาผู้ป่วยมีภาวะ septic shock          

ในช่วงแรกจ�าเป็นต้องให้การรักษาความผิดปกติของ

ระบบไหลเวยีนโลหติ เพือ่ให้สามารถขนส่งออกซเิจน 

(oxygen) ไปสูอ่วยัวะต่างๆ ของร่างกายได้ ผูป่้วยควร

ได้รับสารน�้าอย่างรวดเร็วและเพียงพอ นอกจากนั้น

ต้องท�าการประเมินสารน�า้ในหลอดเลอืด (intravascular 

volume) อย่างใกล้ชิด เม่ือให้สารน�้าทดแทนตาม

เป้าหมายแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขระดับความดัน

โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ จึงพิจารณาใช้ยาในกลุ่ม

เพิม่การบบีตวัของหวัใจ (vasopressure/inotropes) 

ซึง่มปีระโยชน์ในการหดหลอดเลอืด และเพิม่ค่าแรงดนั
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algorithm ผลการประเมินอยู ่ในระดับน่าจะใช่ 

(probable) และได้รายงานมาที่ศูนย์เฝ้าระวังคาม

ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาแล้ว หมายเลข HPVC 56014530 และ

จากการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล Thai Vigibase 

พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา 

norepinephrine ทั้งหมด 25 รายงาน

 สรุป 

ควรระมัดระวังการใช้ยาในกลุม่ยาเพ่ิมการบบีตัว 

ของหัวใจ ซึ่งจัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง norepinephrine เน่ืองจากฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาท�าให้หลอดเลือดหดตัว โดยเฉพาะใน       

ผูป่้วย septic shock ทีข่าดน�า้ และต้องมกีารเฝ้าระวงั

อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่       

อาจเกิดขึ้นได้
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* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ก๊าซเป็นสภาวะของสสารที่โมเลกุล อะตอม 
หรืออิออนเคลื่อนท่ีได้อย่างอิสระและเป็นสสารที่มี
ความหนาแน่นน้อยมาก จงึไม่มรีปูร่างทีแ่น่นอนเหมอืน 
ของแข็ง ไม่มีปริมาตรที่แน่นอนเหมือนของเหลวและ
ของแข็ง แต่ก๊าซสามารถเข้าไปอยู่เต็มภาชนะที่บรรจุ 
คือ โมเลกุลของก๊าซเมื่อเข้าไปอยู ่ในภาชนะใดๆ 
แม้จะมีหนึ่งอะตอม สองอะตอม หนึ่งโมเลกุล 
สองโมเลกุล หรือหลายโมเลกุล ก็จะเคลื่อนที่ไปมา
ตลอดเวลา ท�าให้เกิดการชนกันระหว่างโมเลกุลและ
การชนกับผนังภาชนะ การชนกันเหล่าน้ีท�าให้ก๊าซ
เกดิมคีวามดนั ซึง่เป็นคณุสมบตัทิีท่�าให้มคีวามหนาแน่น
เพิ่มมากข้ึนได้หลายเท่า โดยการเพ่ิมความดันหรือ
ลดอุณหภูมิ ก๊าซที่ถูกบีบอัดแล้วอาจอยู่ได้ทั้งในรูป
ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ(1)

อากาศทีพ่บได้ทัว่ไปในชัน้บรรยากาศและระดบั
พ้ืนดนิ(2) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน (78%) 
ออกซเิจน (21%) อาร์กอน (0.9%) คาร์บอนไดออกไซด์ 
(0.036%) และอื่นๆ จึงสามารถน�าอากาศเหล่านี้
มาสกัดเป็นก๊าซทางการแพทย์ หรือท�าการผลิต
ขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์ได้

ประเภทของก๊าซทางการแพทย์สามารถแบ่งได้
ตามความเป็นอันตราย (categories of medical 
gases and their associated hazard)(3) ดังนี้

– ก๊าซถาวร (permanent gas) เป็นก๊าซที่
เม่ือท�าการบรรจุลงท่อจะมีสถานะเป็นก๊าซที่ทุก ๆ 

ระดบัความดนั เช่น ออกซเิจน ฮเีลยีม อากาศทางการ
แพทย์ (medical air) เป็นต้น

– ก๊าซเหลว (liquefiable gas) เป็นก๊าซที่
เมือ่ท�าการบรรจุภายใต้ความดนัท่ีอณุหภมูปิกต ิมสีภาพ
เป็นของเหลวบางส่วน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
ไนทรัสออกไซด์ เป็นต้น 

– ก๊าซเหลวเย็นยิ่งยวด (cryogenic liquid) 
เป็นก๊าซเหลวในภาชนะบรรจภุายใต้ความดนัซ่ึงเกบ็ไว้
ที่อุณหภูมิต�่ากว่า –150 �C จึงมีความเย็นอย่างมาก
ก่อให้เกดิอนัตรายต่อเนือ้เยือ่ทีม่ชีวีติ ท�าให้เกดิการไหม้
อย่างรนุแรงได้ เช่น ออกซเิจนเหลว (liquid oxygen) 
ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เป็นต้น

บทความนีจ้ะขอยกตวัอย่างก๊าซทีม่กีารน�าไปใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์และด้านอื่น ๆ ดังนี้ 

ก๊าซออกซเิจน เป็นก๊าซไม่มีส ีไม่มกีลิน่ ใช้เป็น
ตัวออกซิไดส์ในการเผาไหม้วัสดุต่าง ๆ  มีสูตรทางเคมี
เป็น O2 ส�าหรับการน�ามาใช้ในทางการแพทย์ต้องมี
ปรมิาณออกซเิจนท่ีมคีวามบรสิทุธิไ์ม่น้อยกว่า ร้อยละ 
99.0 โดยปริมาตรของ O2 และมีสารปนเปื้อนน้อย 
ก๊าซออกซเิจนทางการแพทย์จะน�าไปใช้กบัผูป่้วยทีไ่ม่
สามารถหายใจได้อย่างปกตเิพือ่เป็นการเพิม่ออกซเิจนให้ 
เพยีงพอกับความต้องการของร่างกาย(4, 5) หรอืการรกัษา
ผู้ป่วยด้วยออกซิเจนภายใต้ความกดบรรยากาศสูง 
(hyperbaric oxygen therapy) โดยให้ผูป่้วยหายใจ
ด้วยออกซเิจนบรสิทุธิข์ณะอยูใ่นห้องปรบับรรยากาศ 
(hyperbaric chamber) ท่ีมคีวามดนัภายในสงูกว่า 1 
บรรยากาศ ใช้ในการรกัษาอาการป่วยจากความกดอากาศ

มารู้จัก “ก๊าซทางการแพทย์”

จินดำสำ สิงหเพ็ชร์ *
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ส�าหรับการด�าน�้าลึกมากกว่า 30 เมตร หรือเพื่อ
ป้องกันอาการเมาจากพิษของไนโตรเจนท่ีละลาย
ในเลือด เพราะฮีเลียมสามารถละลายในเลือดได้
น้อยกว่าไนโตรเจน(5) ใช้ในรูปของเหลวมีจุดเดือด
ท่ี –452.1 �F (–268.9 �C) และจุดหลอมเหลวท่ี –458 �F 
(–272.2 �C) คุณสมบัติเช่นนี้ใช้ส�าหรับท�าความเย็น
ยวดยิ่งให้กับโลหะก่ึงตัวน�ายวดยิ่งในการผลิตสนาม
แม่เหลก็ก�าลังสงูในเครือ่งสร้างภาพด้วยสนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า (magnetic resonance imaging scanners 
–MRI) ซ่ึงใช้ตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมอืนจรงิ
ของส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย รวมท้ังการน�าไปใช้ส�าหรบั
ตรวจสอบการรั่วของระบบที่มีความดันสูง(9) 

ก๊าซไนทรสัออกไซด์ ประกอบด้วยธาตไุนโตรเจน
และออกซิเจนมีสูตรเคมีเป็น N2O เตรียมได้จาก
การเผาเกลือแอมโมเนยีมไนเตรททีอ่ณุหภมูสิงูเป็นก๊าซ
ไม่มสี ีมรีสหวานเลก็น้อย(10) โดยหนกักว่าอากาศละลาย
ได้ดใีนแอลกอฮอล์ อีเทอร์และน�้ามัน ประโยชน์ใน
ทางการแพทย์ใช้เป็นแก๊สดมสลบก่อนผ่าตดั โดยออก
ฤทธิร์วดเรว็  มฤีทธิอ์ยูเ่พยีงช่วงสัน้ๆ และมฤีทธิร์ะงบั
ปวด มีผลข้างเคียงน้อยมากเนื่องจากก๊าซนี้ถูกก�าจัด
ออกจากร่างกายรวดเร็ว ไม่ตกค้างในร่างกาย แต่พบ
การรายงานว่า หากมีการใช้ก๊าซชนิดนี้เป็นเวลานาน 
จะท�าให้จ�านวนเมด็เลอืดทุกชนดิต�า่ลงอย่างเหน็ได้ชัด
และหากมกีารสดูดมปรมิาณมาก ก๊าซเหล่านีจ้ะเข้าไป
แทนที่ออกซิเจน ท�าให้ร่างกายขาดออกซิเจนไป
เลีย้งสมอง ท�าให้เกดิอาการปัญญาอ่อนหรอืโรคเอ๋อได้ 
นอกจากนี้ ก๊าซไนทรัสออกไซด์มีการน�าไปใช้ผสม
กบัเช้ือเพลงิจดุระเบดิจรวด หรอืใช้กบัอาหารเพือ่ท�าให้
ครมีฟพูองท่ีรูจ้กักนัดใีนช่ือ “whipped cream” และ
ใช้ในอตุสาหกรรมผลติถงุลมนริภยัส�าหรบัรถยนต์(11, 12)

ตัวอย่างการควบคุมก�ากับดูแลก๊าซทางการแพทย์
ในต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(13) ก๊าซทางการแพทย์
จัดเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ
ผู้ขายต้องส�าเนาใบสั่งแพทย์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ที่ลดลง (decompression sickness – DCS) และ
ภาวะฟองก๊าซอุดตันหลอดเลือดแดง (arterial gas 
embolism – AGE) พบในผู ้ป่วยท่ีบาดเจ็บจาก
การด�าน�า้ (diving accident) มาเป็นเวลานาน จนกระทัง่
ปัจจบุนัการรกัษานีไ้ด้ถกูประยกุต์น�ามาใช้ในหลายภาวะ
ทั้งผู ้ป่วยทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น 
โรคคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ (CO poisoning) 
การติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่ไม่ใช้ออกซิเจน (clostridial 
gas gangrene) การบาดเจ็บจากการบดขยี้ (crush 
Injuries) ภาวะบาดแผลขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน 
(acute traumatic peripheral ischemia) โรคแผล
หายยากที่มีปัญหาซับซ้อน (problem wound)(6, 7) 
นอกจากน้ี ออกซิเจนบริสุทธิ์ยังสามารถน�าไปใช้กับ
การบ�าบัดน�้าเสีย ที่มีปริมาณสารอินทรีย์ในน�้าสูง
ในขัน้วกิฤต จะช่วยเร่งการย่อยสลายของแบคทเีรยี(8)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น และไม่ไวปฏิกิริยา  มีสูตรทางเคมีเป็น CO2 
เกิดขึ้นจากผลผลิตของปฏิกิริยาการสันดาปของ
ไฮโดรคาร์บอน หรอืจากการย่อยสลายน�า้ตาลและแป้ง
ของแบคทเีรยี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์
จะน�าไปใช้ในการผ่าตัดทีม่กีารเปิดแผลขนาดเลก็ โดย
ใช้อัดขยายช่องท้องหรือช่องอกให้มีช่องว่างมากพอ 
ที่จะสอดเครื่องมือส�าหรับผ่าตัด และหลังการผ่าตัด
กจ็ะใช้ก๊าซผสมระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กบัออกซเิจน
ช่วยกระตุ้นการหายใจเพ่ือให้ฟื้น นอกจากน้ี ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตน�้าแข็งแห้ง (dry ice) ส�าหรับการถนอมอาหาร 
เพราะเป็นก๊าซทีไ่ม่ช่วยในการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี
ทีท่�าให้อาหารเน่าเสยี และเตมิลงไปในเครือ่งดืม่ประเภท
น�้าอัดลม หรือน�าไปพ่นลงสู่เครื่องด่ืมบางประเภท
เพื่อให้รสชาติดีขึ้น(5, 8) 

ก๊าซฮีเลียม เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และ
ไม่ไวปฏิกิริยา ปัจจุบันได้น�าก๊าซฮีเลียมไปใช้บรรจุ
ในลูกโป่งสวรรค์แทนก๊าซไฮโดรเจน เพราะไม่ติดไฟ 
และเมือ่น�าไปผสมกบัก๊าซออกซเิจนในอตัราส่วน 80:20 
ซ่ึงเรียกว่า เฮลิออกซ์ (heliox) เพื่อใช้แทนอากาศ
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หลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีดใีนการผลติก๊าซทางการแพทย์
ประเทศแคนาดา(15) ก๊าซท่ีใช้ทางการแพทย์

จัดเป็นรปูแบบหนึง่ของยา จึงต้องปฏบัิตเิช่นเดยีวกับยา 
ข้อมลูกฎหมายการควบคมุในแคนาดา ออกโดย New 
Brunswick ภายใต้ Boiler and Pressure Vessel 
Act มีผลบังคับตั้งแต่ 26 ก.ค. 1984 เป็นกฎหมาย
ควบคุมก๊าซทางการแพทย์และก๊าซธรรมชาติรวมถึง
หม้อต้มน�า้ท่ีมคีวามดนัสงูเกิดข้ึน ซ่ึงระบุให้การประกอบ
ธุรกิจทุกประเภทเกี่ยวกับก๊าซต้องมีใบอนุญาต และ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กิจการนั้นๆ ด้วย ตั้งแต่การแบ่งบรรจุ การขายส่ง
ในขนาดบรรจุไม่เกิน 45 กิโลกรมั การขายปลกีในขนาด
บรรจไุม่เกนิ 27 กโิลกรมั การแลกเปลีย่นถังบรรจกุ๊าซ
ในขนาดไม่เกนิ 9 กโิลกรมั การบรกิารตดิตัง้ ซ่อมแซม 
บ�ารงุรกัษา การเดนิระบบท่อน�าส่งก๊าซ การให้บรกิาร
อุปกรณ์เก่ียวกับก๊าซ การติดตั้งและซ่อมแซมระบบ
ท่อส่งก๊าซทางการแพทย์และใบอนญุาตเป็นสถานบีรกิาร 
natural gas for vehicle (NGV) และการให้บริการ 
รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ก๊าซที่บรรจุในภาชนะที่มีแรงดัน (compressed gas 
licenses) แต่ไม่ได้กล่าวถึงใบอนุญาตผลิตก๊าซ

สหภาพยุโรป ก๊าซทางการแพทย์จัดเป็น
ผลติภณัฑ์ยาตาม Article 1.2 of Council Directive 
65/65/EEC(16) และได้ด�าเนินการร่างข้อก�าหนดใน 
Annex 6 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GMP เฉพาะส�าหรับ
ก๊าซทางการแพทย์ เมื่อปี 2002(17)

ประเทศไทยมีการควบคุมมาตรฐานก๊าซ
ทางการแพทย์ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์     
ไนทรสัออกไซด์ และออกซิเจน  โดยมพีระราชกฤษฎกีา 
ก�าหนดให้ ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์
ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2547 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการ
แพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที ่มอก.539-2546 
และได้มีการปรับปรุงมาตรฐานไนทรัสออกไซด์ทาง 
การแพทย์และออกซิเจนทางการแพทย์  โดยออก 
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผู้ผลิตก๊าซทางการแพทย์ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) มีการควบคุม
คุณภาพ สภาพแวดล้อม มีพ้ืนที่เก็บที่ปลอดภัยและ
มบีรเิวณกกักนัผลติภัณฑ์ทีช่ดัเจน มีการควบคมุภาชนะ
บรรจแุละการแสดงฉลาก โดยบนถงับรรจกุ๊าซจะต้อง
มข้ีอความ ข้อควรระวงั : กฎหมายห้ามการจ่ายโดย
ไม่มใีบส่ังแพทย์ “Caution: Federal law prohibits 
dispensing without prescription” ทัง้น้ี การขายก๊าซ
ทางการแพทย์ที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับ
ใบอนญุาตขายส่ง (wholesaler license) หากจะขาย
ก๊าซให้ผู้ป่วยโดยตรงต้องมีใบอนุญาตขายปลีก โดย
ผู ้รับอนุญาตขายปลีกก๊าซออกซิเจน (medical 
oxygen retailer) จะขายได้เฉพาะก๊าซออกซิเจน
เท่าน้ัน จะขายก๊าซอืน่ไม่ได้  ผูป้ระกอบการผลติ แบ่งบรรจุ 
หรือจ�าหน่ายก๊าซทั้งปลีกและส่ง จะต้องขึ้นทะเบียน
กับ US. FDA ทุกปีตามที่กฎหมายก�าหนด

ส�าหรบัการผลติก๊าซถงัอดัส�าหรบัใช้ทางการแพทย์ 
ได้มกีารประกาศแนวทางให้อตุสาหกรรมผลติก๊าซอดัถงั
ส�าหรับใช้ทางการแพทย์ (Compressed Medical 
Gases Guideline) ให้สามารถปฏิบัติตาม GMP เป็น
ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 1981 ต่อมามีการแก้ไข
ในปี 1983 และในปี 1989 มีการปรับปรุงแนวทาง
ให้ครอบคลมุการใช้ก๊าซส�าหรบัการรกัษาตามบ้านด้วย

ประเทศออสเตรเลีย(14) ก๊าซออกซิเจนและ
ก๊าซทางการแพทย์อื่นๆ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาตาม 
Therapeutic Goods Act 1989 [ยกเว้น ก๊าซเหลวเยน็
ยิ่งยวด และก๊าซที่ใช้ประโยชน์ทางกล (gases for 
mechanical use) จัดเป็นเคร่ืองมือแพทย์] ท้ังนี้ 
ต้องพจิารณาวตัถุประสงค์การใช้ นยิามยา และเครือ่งมอื
แพทย์ตามกฎหมายประกอบด้วย โดยได้มีการออก
ประกาศ Guide to interpretation of the PIC/S 
Guide to Good Manufacturing Practice for 
Medicinal Products–15 January 2009; 
applicable to the manufacture of Medicinal 
Gases Version 1.0, 25 May 2012 เพื่อให้เป็น
แนวทางการตีความจาก the PIC/S สู่การปฎิบัติตาม
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ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. 2556 มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่15 กนัยายน 2557 
ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนทรัสออกไซด์
ทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
30-2555 และพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมออกซเิจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. 2556  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 
ธันวาคม 2557 ก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกซเิจนทางการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลข
ทีม่อก. 540-2555 เปน็มาตรฐานทีใ่ช้บงัคบักบัผูผ้ลติ
และผู้น�าเข้า

แม้ว่าก๊าซทางการแพทย์ในต่างประเทศจดัเป็นยา 
แต่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับระบบการให้ออกซเิจน 
ได้แก่ เคร่ืองก�าเนดิออกซเิจน (oxygen concentrator) 
ทีม่กีระบวนการสกดัออกซเิจนจากอากาศ ถงัออกซเิจน 
(oxygen cylinder) อุปกรณ์ให้ออกซิเจน (oxygen 
delivery device) ตลอดจนอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง จดัเป็น
เคร่ืองมือแพทย์(18) อย่างไรกต็าม การน�าก๊าซทางการแพทย์
เหล่าน้ีมาใช้จะต้องมกีารควบคมุอย่างเป็นระบบ เพือ่
ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ ตัง้แต่ก๊าซทีน่�ามาบรรจุ
ในถงั (container) หรอืท่อบรรจ ุ(cylinder) แล้วส่งต่อไป
ในระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (medical gas piping 
system) ออกไปทีจุ่ดใช้งานกับผูป่้วย หรือบางแห่งใช้
โดยตรงจากท่อบรรจุก๊าซโดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ความดัน (pressure regulator) จนกระทัง่จ่ายให้กบัผู้ป่วย
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ตับเป็นอวัยวะที่มีความส�าคัญและท�าหน้าที่
จ�าเป็นหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนสารพิษและยาต่างๆ 
ให้อยู่ในรปูท่ีร่างกายสามารถขบัถ่ายออกไปได้ ท่ีเรยีก
ว่า แมแทบอริซึมของยา ดังนั้นหากตับมีความผิด
ปกติจะท�าให้ระบบในร่างกายเป็นอนัตรายไปด้วย โดย
ปกติเมือ่ผูป่้วยได้รบัยารกัษาโรค ย่อมคาดหวงัให้ยามี
ผลต่อการรกัษาหายเป็นปกตเิท่านัน้ แต่เป็นทีท่ราบกัน
ว่ายากอ็าจท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ได้ และหลาย
ครัง้น�าไปสูอ่าการร้ายแรงถงึขัน้เสยีชวีติ ดงันัน้ จงึไม่น่า
สงสัยว่าหัวข้อหนึ่งในการประชุม International 
Society of Pharmacovigilance(ISoP) ครั้งที่ 13 
ที่ได้รับความสนใจมากคือ เรื่อง Drug–Induced 
Liver Injury(DILI) in the 21st century ซึ่งมีข้อมูล
ส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

• DILI เป็นปัญหาส�าคัญต่อสุขภาพ เพราะ
อันตรายต่อความปลอดภัยหรือการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ของยามักเป็นชนิด rare (พบน้อยมาก) 
Idiosyncratic (ไม่สามารถคาดการณ์ได้/ไม่สัมพันธ์
กับขนาดยาที่ได้รับ) และ serious (ร้ายแรง)

• ภาวะเกิดโรคและปัจจัยเสี่ยง อาจเป็น
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิด DILI เช่น ปัจจัยเสี่ยง
จากพันธุกรรม (gene) มีตัวอย่างพบว่า การใช้ยา 
flucloxacillin กับ ผู้มี HLA–B*5701 มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามปัจจัย
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมยังคงมีอยู่ เช่น อายุ 
(ตัวอย่างพบว่า ความเสี่ยงของการเกิดพิษต่อตับจาก
การใช้ยา isoniazid จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุผู้ป่วย) 
เพศ (เชื่อว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย 
ซึง่อาจเป็นเพราะว่ามคีวามแตกต่างทางเภสชัจลนศาสตร์

ระหว่างเพศหญงิและเพศชาย เนือ่งจากผูห้ญงิมเีนือ้เยือ่
ไขมันมากกว่า จึงท�าให้กระบวนการเปลี่ยนสภาพยา
ทีต่บัน้อยและช้ากว่าผูช้าย) การดืม่แอลกอฮอลล์ เป็นต้น

• การตรวจพบสัญญาณเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ (adverse drug reaction: ADR) ให้ได้
โดยเรว็ ดังท่ีรูว่้าการเกดิ DILI มกัเป็นแบบท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ดงันัน้ การเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
อย่างเป็นระบบจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ามาใช้ป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เช่น prospective 
registry นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งบริษัทยา 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ ซ่ึงต่างก็มีข้อมูล
จ�านวนมาก เช่น ข้อมูลของผู ้พัฒนายาขั้นตอน 
pre–clinical ถึง clinical trials phase 1–3 แต่
ในการทดลองนัน้อาจมข้ีอจ�ากัดต่างๆอยู ่ซึง่อาจให้ผล
แตกต่างเมื่อใช้จริงในผู้ป่วย หน่วยงานรัฐท่ีมีข้อมูล
การเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเมื่อยา
ออกสู่ท้องตลาด ซ่ึงหากมีความร่วมมือกันในการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลจะเป็นความก้าวหน้าของการ
ศึกษาและค้นพบสัญญาณอันตรายได้ดีขึ้น

• การประเมินความสัมพันธ์ในผู้ป่วย DILI 
มหีลายวธิ ีเช่น ความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ (ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านตับ 2–3 คน), Roussel–Uclaf Causality 
Assessment Method (RUCAM) แต่อาจไม่มีวิธีใด
เหมาะสมทีส่ดุเพยีงอย่างเดียว ดงันัน้อาจใช้ทกุวธิร่ีวมกนั

• การบรหิารจดัการภายหลงัยาสูท้่องตลาด 
เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น ความ
จ�าเป็นต้องมยีาหรอืเพกิถอนจากตลาด การเปลีย่นแปลง
ฉลาก (เช่น ขนาดยาต�า่ลง ใช้ระยะเวลาสัน้) การตรวจ
ติดตามระดับเอ็นไซม์ตับ หรือการตรวจยีนในผู้ป่วย
เพ่ือหาความเสีย่งต่อการได้รบัยา การประเมนิประโยชน์/

Drug-induced liver injury in the 21st century

เยำวเรศ อุปมำยันต์*

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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+ zidovudine, propylthiouracil, paracetamol, 
และ phenobarbital

ข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง พบว่า รายชื่อยา
ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันแต่แตกต่างกันบาง
รายการ สรุปเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. ยาท่ีไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ต่อตบัในประเทศไทย ได้แก่ nitrofurantoin, 
duloxetine, interferon beta, lamotrigine,     
telithromycin, levofloxacin และ terbinafine  
ซึ่งยาเหล่านี้มีสถานะเป็นยาใหม่ของประเทศไทย
(ยกเว้น nitrofurantoin) แต่เป็นรายช่ือยาท่ีพบว่า
เกดิอาการไม่พงึประสงค์ต่อตบัจากการศกึษาของกลุม่ 
DILIN ในสหรัฐอเมริกา 

2. ยาท่ีไม่พบการเกิดอาการไม่พงึประสงค์ต่อตับ
จากการศึกษาของกลุ่ม DILIN แต่พบในประเทศไทย 
ได้แก่ ethambutol, lamivudine, zidovudine, 
propylthiouracil และ phenobarbital เป็นทีส่งัเกต
ว่าข้อมูลของประเทศไทย ยาที่มีผลเกี่ยวกับอาการ
ไม่พึงประสงค์ต่อตับ เป็นกลุ่มยาท่ีใช้รักษาวัณโรค 
และเป็นกลุ่มยาใช้ในการรักษาเอดส์ 

โดยสรปุมข้ีอมลูบ่งชีว่้าผูป่้วยสามารถเกดิอาการ
ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาที่รักษาได้ แม้ว่าบุคลากร
การแพทย์ได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัย
ในการรักษาผู้ป่วยมากเพียงใดก็ตาม และจวบจน
ทุกวันนี้วงการแพทย์และเภสัชกรในอุตสาหกรรมยา
ต่างยังคงมุ่งค้นคว้าเพ่ือหาหนทางดีท่ีสุดให้ได้ยาหรือ
การใช้ยาเพื่อผลการรักษาท่ีดีและจ�ากัดโอกาสเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได้ แต่สิ่ง
ที่ยังคงท้าทายอยู่นั่นคือ ยาที่มีผลให้เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ต่อตบันัน้มกัเป็นชนดิ rare, idiosyncratic, 
serious!
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century: International Society of Pharmacovigilance,13th 
Annual Meeting 2013.

ความเสี่ยงของการได้ยาในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคร้ายแรง
และไม่มีทางเลือกอื่นในการรักษา เป็นต้น

• ผลการศึกษาของกลุ่ม DILIN (Drug–In-
duced Liver Injury Network) ในสหรัฐอเมรกิาด้วย
วิธี prospective study โดยการลงทะเบียนของ
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเกิด DILI ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003–2007 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 300 ราย พบว่า

(1) เป็นการใช้ยาเดี่ยว 73%
(2) ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 9%
(3) ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นร่วมกัน 18% 

 เมื่อจ�าแนกยาตามกลุ่มการรักษา พบมาก
เรยีงล�าดบั ดงันี ้ กลุม่ anti–microbiologicals (45%), 
central nervous system drugs (15%) และ
กลุ่มยาต่อไปนี้พบร้อยละ 4–5 ได้แก่ immuno-
modulatory, analgesic, anti–neoplastic, anti-
hypertensive, และ lipid–lowering

ในผูป่้วยทีใ่ช้ยาเดีย่ว พบว่า ยาทีส่่งผลท�าให้เกดิ
อาการไม่พึงประสงค์ต่อตับเรียงตามล�าดับที่พบมาก 
ดังนี้ amoxycillin/clavulanate, nitrofurantoin, 
isoniazid, sulfamethoxasone + trimethorprim 
(TMP/SMX), duloxetine, valproate, interferon 
beta, ciprofloxacin, lamotrigine, methyldopa, 
telithromycin, phenytoin, diclofenac, terbinafine, 
levofloxacin เป็นต้น

ส�าหรับประเทศไทยนั้นเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาในฐานข้อมลู 
Thai vigibase ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1984–2012 โดยก�าหนด
ค�าค้นหา liver และ hepatic ซ่ึงอาการไม่พงึประสงค์
ครอบคลมุทัง้หมด เช่น hepatic enzyme increased, 
liver function test abnormal, hepatic failure, 
hepatitis, liver cell damage เป็นต้น พบว่า ยาทีมี่ผล
ท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ต่อตับ เรยีงตามจ�านวน
ที่พบมาก 15 อันดับแรก ได้แก่ pyrazinamide, 
rifampicin, isoniazid, stavudine + lamivudine 
+ nevirapine, nevirapine, ethambutol, rifampicin 
+ ethambutol + isoniazid + pyrazinamide, 
phenytoin, TMP/SMX, rifampicin + isoniazid + 
pyrazinamide, efavirenz, nevirapine + lamivudine 
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ไตเป็นอวยัวะทีส่�าคัญในระบบการขบัถ่ายและ

รักษาสมดุลของร่างกายท�าหน้าที่หลักในการขับถ่าย

ของเสียและเกลือแร่ออกจากร่างกายทางปัสาสาวะ 

ในกรณีที่ไตไม่สามารถขับของเสียรวมทั้งเกลือแร่

ออกจากร่างกายทางปัสสาวะได้ ของเสียเหล่านั้น

ก็จะค่ังค้างอยูใ่นกระแสเลอืด เกดิเป็นภาวะทีเ่รยีกว่า 

ภาวะหรือโรคไตวาย ซึง่มรีะดับความรนุแรงท่ีแตกต่างกนั 

ตัง้แต่ระยะเริม่ต้นทีย่งัไม่พบอาการแสดง จนถึงรนุแรง

ถงึขัน้ต้องได้รับการล้างไต โดยทัว่ไปโรคไตวายแบ่งออก 

เป็น 2 ชนดิ คอื โรคไตวายเฉยีบพลนัซึง่เกดิขีน้ในเวลา

รวดเรว็ สามารถรกัษารกัษาให้ไตกลับมาท�างานปกตไิด้ 

และอีกชนิดคือโรคไตวายเรื้อรังน้ันเป็นโรคที่มีการ

ท�าลายของเนื้อไตอย่างช้าๆ จนไตไม่สามารถกลับมา

ท�างานเป็นปกติได้

 แม้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวายคือ 

เบาหวาน ความดัน โรคหน่วยไตอักเสบ แต่ยาก็เป็น

อกีสาเหตหุน่ึงทีส่�าคญัเช่นกนั เนือ่งจากยาหลายชนดิ

สามารถท�าให้เกิอาการไม่พึงประสงค์ต่อการท�างาน

ของไตได้ เมือ่สบืค้นจากฐานข้อมูลThai vigibase ของ

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่เป็นฐานข้อมลู

ที่รวบรวมรายงานอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาทีไ่ด้รบัจากสถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและ

เอกชนทั่วประเทศ รวมถึงจากผู้ประกอบการด้านยา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลจนถึง

ปี 2556 พบว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติ

ของระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary system disor-

der) 33,000 กว่าฉบับ อาการไม่พงึประสงค์จากการ

ใช้ยา (adverse drug reactions; ADRs) ท่ีระบุถึง

ความผดิปกตริะบบทางเดนิปัสสาวะท่ีพบส่วนใหญ่คอื

อาการหน้าบวม (face oedema) ตาบวม (periorbital 

oedema/eyelid oedema) 

เมื่อสืบค้นด้วย ADRs ที่มีความจ�าเพาะกับ

ภาวะไตท�างานผดิปกตหิรอืไตวายโดยตรงได้แก่ renal 

function test abnormal และ renal failure นั้น 

พบว่ามีเพียง 703 ฉบับ รายงานเหล่านี้ได้รับจาก

ทัง้สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนรายงานโดยตรง 

และที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ส่งรายงานในสัดส่วนตาม 

รปูท่ี 1 ประกอบด้วย ADRs รวม 705 อาการ (รายงาน 

1 ฉบับ สามารถระบุ ADRs ได้มากกว่า 1 อาการ) 

ในจ�านวนนีพ้บรายงานไตวายเฉยีบพลนั (acute renal 

failure) มากทีส่ดุถงึ 551 ฉบบั (ร้อยละ78.1) ในขณะ

ที่ภาวะไตวายเรื้อรัง (chronic renal failure) มีการ

รายงานเพียง 8 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.1 (รูปที่ 2)

รายงานภาวะไตวายภายหลังการใช้ยา 
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase)

วิมล สุวรรณเกษำวงษ์ *

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รูปที่ 1 ร้อยละของจ�านวนรายงานจ�าแนกตามแหล่งที่ส่งรายงาน

renal failure
acute renal failure
aggravated renal failure
chronic renal failure
renal failure NOS.
renal function abnormal551

105
22

168
3

รูปที่ 2 จ�านวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจ�าแนกตามชนดิของอาการ

รายงานที่ได้รับ 703 ฉบับ มีสัดส่วนเพศชาย

และหญิงเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือเพศชาย ร้อยละ 50.2 

มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันในแต่ละปี โดยจะพบสัดส่วน

เพศหญิงมากกว่าเพศชายในช่วงปีแรกๆ (รูปที่ 3) 

ผูป่้วยส่วนใหญ่อยูใ่นวัยผูใ้หญ่ และวยัสงูอาย ุพบมาก

ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 77.1) ADRs 

ที่เกิดร้อยละ 72.1 เป็นชนิดร้ายแรง (serious ADRs) 

โดยเป็นประเภทที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาลหรอืเพิม่ระยะเวลาในการรักษานานข้ึน

มากท่ีสุด มีผู้ป่วยเพียง 35 รายซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 

ของผูป่้วยทัง้หมดเสยีชวีติอนัเนือ่งจากผลของการเกดิ 

ADRs โดยตรงหรอืเกดิโดยปัจจยัอืน่ร่วมด้วย ในประเด็น

ความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงสัยกับ ADRs ที่เกิด 

พบว่าเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 61) อยู่ในระดับน่าจะใช่ 

(probable) และใช่แน่ (certain) ส�าหรับจ�านวน

รายการทีส่งสยัในรายงานแต่ละฉบบั พบว่าส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 78.4) มรีายการยาทีส่งสยัเพยีงรายการเดยีว 

(ตารางที่ 1)

10%
3% 2%

4%

81%

โรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
โรงพยาบาล นอกกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเอกชน
ผูประกอบการยา
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เพศหญิง เพศชาย ไมระบุเพศ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

252
7-2
536 253

7
253
8
254
0
254
1
254
2
254
3
254
4
254
5
254
6
254
7
254
8
254
9
255
0
255
1
255
2
255
3
255
4
255
5
255
6

รูปที่ 3 จ�านวนรายงานที่ได้รับระหว่างปี 2527–2556 จ�าแนกตามเพศและปีที่รายงาน

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดการท�างานของไตผิดปกติ/ภาวะไตวาย

 ระหว่างปี 2527–2556

ข้อมูลทั่วไป (N=703) จ�านวน ร้อยละ

เพศ

– หญิง

– ชาย

– ไม่ระบุ

343

353

7

48.8

50.2

1.0

อายุ

– < 12 (วัยเด็ก)

– 13 – 18 (วัยรุ่น)

– 19 – 60 (วัยผู้ใหญ่)

• 19 – 40

• 41 – 60

– > 60 (วัยสูงอายุ)

– ไม่ระบุ

5

0

106

259

283

50

0.7

0.0

15.1

36.8

40.3

7.1
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ข้อมูลทั่วไป (N=703) จ�านวน ร้อยละ

ความร้ายแรง (seriousness)

– ไม่ร้ายแรง (non–serious)

– ร้ายแรง (serious)

 • เสียชีวิต

 • คุกคำม/อันตรำยถึงชีวิต

 • ต้องเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำลหรอืท�ำให้เพิม่ระยะเวลำในกำรรกัษำนำนขึน้

 • มีควำมส�ำคัญทำงคลินิก

– ไม่ระบุ

 176

 510

    35

  46

  382

  47

   17

 25.0

 72.6

  5.0

  6.5

  54.3

  6.7

 2.42

ผลลัพธ์ (outcome) 

– หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

– หายโดยยังมีร่องรอยเดิม

– ยังมีอาการอยู่

– เสียชีวิตเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์หรืออาจเกี่ยวข้องกับยาที่สงสัย

– เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาที่สงสัย

– ไม่สามารถติดตามผลหรือไม่ระบุ

280

68

205

35

36

79

 39.8

 10.0

 29.2

 5.0

 5.1

 11.2

ผลการประเมินความสัมพันธ์ (causality assessment)  

– ใช่แน่ (certain)

– น่าจะใช่ (probable)

– อาจจะใช่ (possible)

– ไม่น่าใช่ (unlikely)

– ไม่สามารถประเมิน (unclassified)

28

401

253

10

11

4.0

57.0

36.0

1.4

1.6

จ�านวนรายการยาที่สงสัย  

– 1 รายการ

– 2 รายการ

– 3 รายการ

– ≥ 4 รายการ

551

121

24

7

78.4

17.2

3.4

1.0
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gentamicin เป็นรายการยาท่ีสงสัยมากเป็นล�าดับ

แรก รองลงมาคือ enalapril, amphotericin B 

(antimycotics for systemic use), tenofovirdisoproxil 

และ diclofenac ตามล�าดบั (รปูที ่5) ในกรณรีายงาน

ที่มียาที่สงสัยมากกว่า 1 รายการ พบว่ามีหลายกรณี

ท่ีมีการใช้ยาร่วมกันของยาท่ีมีอาการไม่พึงประสงค์

ต่อไต ดังตัวอย่างตามตารางที่ 2

เมื่อพิจารณารายการยาที่สงสัย พบว่า ยา

ทีส่งสัยว่าสมัพนัธ์กบัภาวะไตท�างานผดิปกติหรอืไตวาย

ภายหลังการใช้ยามากที่สุด คือ ยาในกลุ่ม systemic 

antibiotics ตามด้วย กลุม่ยา hypotensives กลุม่ยา 

anti–inflammatory and antirheumatic products 

และกลุ่มยา antivirals for systemic use ตามล�าดบั 

(รูปที่ 4) แต่เม่ือพิจารณารายการยาที่สงสัย พบว่า 

0 100 200 300

tuberculastatics, exd, streptomycin
antidiabetic therapy

cytastatics drugs
antigout preparations

antidiarrhoeals, intestinal antiinfammatory/ antiinfectives agents
systemic antimycotics, exd, griseofulvin

antivirals for systemic use
antiinfammatory and antirheumatic products

hypotensives
systemic antibiotics

metformin
colistin

allopurinol
vancomycin

amikacin
diclofenac

tenofovir disoproxil
amphotericin B (antimycotics for systemic use)

enalapril
gentamicin

0 20 40 60 80 100 120 140 160

รูปที่ 4 กลุ่มยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับภาวะไตท�างานผิดปกติหรือไตวาย 10 ล�าดับแรก

รูปที่ 5 รายการยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับภาวะไตท�างานผิดปกติหรือไตวาย  10 ล�าดับแรก






