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 ประกาศ! วารสารนี้เปนฉบับ ร.คสช.(รับความสุขของคนในชาติ) 
เพื ่อใหสอดคลองกับประกาศคณะคสช. (คืนความสุขใหคนในชาติ) 
และขอใหผูอานทุกทานจงมีความสุขกับทุกอักขระที่ปรากฏในวารสาร 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป...ไดมั้ยเอย?
 อยางส้ันๆ กระชับใจความเกร่ินนำสำหรับผูท่ีอยากรูกอนมีเน้ือหา 
อะไรบางในเลมนี ้ เกือบทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับ pharmacovigilance 
มีเน้ือหาเหมาะอยางย่ิงท้ังกับผูท่ียังไมรูวามันคืออะไร จนถึงผูท่ีรูลึกรูดีอยางย่ิง 
วาจะนำไปใชประโยชนท่ีสงผลกระทบกับสุขภาพของคนท้ังประเทศอยางไร 
ขอแนะนำใหอานเรียงลำดับเรื่องดังนี้ Pharmacovigilance มีมากกวา 
ที่คิด ใหเห็นภาพกวางๆ กอน แลวอานตอเรื่อง การประเมินสัญญาณ 
อันตรายจากการใชยาจาก Thai Vigibase เพ่ือใหรูวาขอมูลรายงานอาการ 
ไมพึงประสงคฯ ที่ศูนย HPVC ไดรับมาจากทั่วประเทศนั้น ตองถูกนำมา 
verify, evaluate และอื่นๆ อีกมากมาย อานดูแลวจะเขาใจ และหาก 
ยังไมจุใจวาขอมูลรายงานตางๆ น้ัน ถูกนำไปใชประโยชนอยางไร โปรดอาน 
กรณีศึกษายากลุม aminoglycosides จะไดรูวาสุดทายนำไปสูมาตรการ 
จัดการความเส่ียงอยางไร...แตหากยังไมชัดเจนอีก ก็ขอแนะนำวาโปรดเปนแฟน 
วารสารฯของเราไปชั่วนิจนิรันดร
 หากผูอานสังเกตจะพบวาเราไดเปดคอลัมนงานวิจัยขึ้นมาเพื่อ 
ตอบสนองทานท่ีสนใจเร่ืองท่ีผานข้ันตอนการศึกษาท่ีครบองคประกอบใน 
กระบวนการวิจัย ซึ่งเลมนี้มีเรื่อง ผลของยาเม็ดรานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด 
ตางบริษัทตอความคงตัวทางกายภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว และ 
ถือโอกาสน้ีเชิญชวนทุกทานท่ีมีผลงานดีๆ ตองการเผยแพร (ท่ีเก่ียวของกับ 
theme วารสาร) โปรดอยารอชา สงมาไดเลย และกอนวางวารสารลง
ขอเชิญชวนแสดงความชื่นชมกับทีมงานที่มีมานะคิดหาวิธี การปองกัน
การแพยาซ้ำในโรงพยาบาลยโสธร ใครอยากรูวาทำอยางไรโปรดพลิกอาน 
ปดทายดวยกรณีศึกษาและการสอบสวนโรคของยา Etoricoxib กินแลว
มีอาการไมพึงประสงคอะไรบาง คำเฉลยอยูในบทความนั่นเอง…จบแลว 
ครบถวน จึงขอประกาศ ใหทราบโดยทั่วกัน

บรรณาธิการบริหาร
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จัดการความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ประเทศไทย รายงานเหล่านีไ้ด้มีการจัดเก็บในฐานข้อมลู

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาของประเทศไทย 

(Thai Vigibase) และใช้เป็นแหล่งในการตรวจจับ

สัญญาณอันตรายจากการใช้ยา (signal) 

องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดนิยามค�าว่า 

signal หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรายงานความ

สมัพนัธ์ท่ีอาจเป็นไปได้ระหว่างเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

กบัการใช้ยา ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักล่าวยงัไม่เป็นทีร่บัรู้ 

หรอืเป็นข้อมลูท่ีเคยมแีต่ยงัไม่สมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2556 HPVC ได้ตรวจพบคู่ยา 

streptomycin ซ่ึงเป ็นยาต ้านจุลชีพในกลุ ่ม 

aminoglycosides กับอาการ Stevens–Johnson 

syndrome (SJS)† เป็นคูย่าท่ีมีโอกาสเป็น potential 

signal ซึง่ต่อมาได้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงค�าเตอืนในฉลาก

และทีเ่อกสารก�ากบัยาของกลุม่ยา aminoglycosides 

ทั้งนี้มีขั้นตอนการด�าเนินงานดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โดยศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ 

(Health Product Vigilance Center: HPVC) 

ได้ด�าเนินมาตรการจัดการความเส่ียงจากการใช้

ผลติภณัฑ์สขุภาพ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้รับความปลอดภยั

จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ มาเป็นเวลา 31 ปี ตลอด

ระยะเวลาดงักล่าว HPVC ได้ใช้ข้อมลูจากหลากหลาย

แหล่งในการตรวจจับสญัญาณความเส่ียงทีอ่าจเกดิข้ึน

ภายหลงัทีใ่ช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เช่น ข่าวจากหน่วยงาน

ก�ากบัและดแูลการใช้ยาของประเทศต่างๆ ส�านกัข่าว

ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายงานเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในและ

ต่างประเทศ ทัง้นีเ้ครอืข่ายงานเฝ้าระวงัฯ ภายในประเทศ 

เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการ

เก่ียวกับยา และผู้บริโภค เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญ

ในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพมาให้ HPVC เพือ่ใช้ประโยชน์จาก

รายงานดังกล่าว โดยใช้เป็นหลักฐานประกอบการ

กรณีศึกษายากลุ่ม aminoglycosides

วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์, พัทรียา โภคะกุล * 

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

† SJS เป็นผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง ซึ่งประกอบด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีผื่นในรูปแบบ erythema multiforme เป็นบริเวณกว้างที่บริเวณล�าตัว

และหน้า มแีผลพพุอง และมกีารหลดุลอกของผวิหนงัได้ถงึ 10% ของพืน้ท่ีร่างกาย โดยส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้ยา ส�าหรบัอบัุตกิารณ์การเกิด SJS 

เท่ากับ 1.2–1.6/1,000,000 คน – ปี โดย 50% ไม่ทราบสาเหตุการเกิดอาการ และมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 5%
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คณะท�ำงำนตรวจจับสัญญำณอันตรำยจำกกำรใช้ยำ

 ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา (automatic signal detection tool: ASDT) 
โดยค้นพบ คู่ยา streptomycin กับ SJS เป็น potential signal

คณะท�ำงำนประเมินสัญญำณอันตรำยจำกกำรใช้ยำด้ำนคลินิก

 ตรวจสอบ potential signal กับรายงานในฐานข้อมูล Thai Vigibase, หนังสือทางเภสัชศาสตร์, เอกสารก�ากับยา 
และแนวทางการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคในประเทศไทย

 แจ้งข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ SJS จากการใช้ streptomycin ให้สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ กรมควบคมุโรค และสมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ผู้จัดท�าแนวทางฯ ทราบ

 เสนอคณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตรายจากการใช้ยา ปรบัปรงุค�าเตือนเอกสารก�ากบัยา streptomycin

คณะอนุกรรมกำรศึกษำและเฝ้ำระวังอันตรำยจำกกำรใช้ยำ

 ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยยากลุ่ม amoniglycosides

 ตรวจสอบประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ยาทีต้่องแจ้งค�าเตอืนการใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากบัยาและ
ข้อความค�าเตือนของยากลุ่ม aminoglycosides ชนิดใช้ภายใน ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531

 เสนอคณะกรรมการยาปรับปรุงค�าเตือนในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ยากลุ่ม aminoglycosides

คณะกรรมกำรยำ

 มมีตปิรบัปรงุค�าเตอืนยากลุม่ aminoglycosides ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่7 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2531

กระทรวงสำธำรณสุข

 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาที่ต้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยาและ
ข้อความค�าเตือน ของยากลุ่ม aminoglycosides  ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนของมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยากลุ่ม aminoglycosides

เกณฑ์ในการคดักรองสญัญาณอันตรายจากการใช้ยา 

หลงัจากการตรวจสอบโดยใช้ ASDT ท�าให้ค้นพบคูย่า 

streptomycin อาจมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิอาการ 

SJS ซึ่งเป็น potential signal จึงมีการส่งต่อให้คณะ

ท�างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาด้าน

คลินิก ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและ

คณะท�างานตรวจจับสัญญาณอันตรายจาก

การใช้ยาซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและ

เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ได้ใช้ ASDT ที่พัฒนา

โดย HPVC ซึ่งอาศัยหลักของความไม่เป็นสัดส่วน

ของการรายงาน (disproportionate reporting) 

และใช้ค่าสถิติ reporting odds ratio (ROR) เป็น
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เฝ้าระวังอนัตรายจากการใช้ยา เพือ่ประเมนิในเชงิคลนิกิ 

และตรวจสอบว่า potential signal ที่ได้มานี้ เป็น 

signal จริงหรือไม่ และพิจารณาเสนอมาตรการ

ทีเ่หมาะสมให้ อย. ด�าเนนิการต่อไป โดยพจิารณาจาก

1. รายงานทัง้หมดทีม่กีารใช้ยา streptomycin 

ในฐานข้อมูล Thai Vigibase ซึ่งมีทั้งหมด 103 ฉบับ 

โดยม ี streptomycin เป็นยาทีส่งสยั (suspected)  

55 ฉบับ และเป็นยาที่ใช้ร่วม (other) 48 ฉบับ 

ส�าหรับรายงานที่ streptomycin เป็นยาที่สงสัย 

คณะท�างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา

ด้านคลินิก พิจารณาแล้วพบว่า ยาที่ใช้ร่วมส่วนใหญ่

เป็นยารักษาวัณโรค ซึ่งมีข้อมูลว่าท�าให้เกิดอาการ

ดังกล่าวได้ ทั้งนี้มีรายงานจ�านวน 11 ฉบับที่ระบุว่า

ยา streptomycin เป็นยาที่สงสัย เพียงตัวเดียว 

2. ตรวจสอบหนังสือทางเภสัชศาสตร์ และ

เอกสารก�ากบัยาในต่างประเทศซึง่พบว่า มข้ีอมลูระบวุ่า 

ยา streptomycin สามารถท�าให้เกิด SJS ได้ ดังนั้น

จงึจดัว่าอาการไม่พงึประสงค์ (adverse drug reaction: 

ADR) ดังกล่าว ไม่เป็น signal แต่เป็น known ADR 

ซึ่งเป็น ADR ที่รับทราบทั่วไปว่ายา streptomycin 

สามารถท�าให้เกิด SJS ได้ อย่างไรก็ตามในเอกสาร

ก�ากับยาของประเทศไทยยังไม่ได้ก�าหนดให้ระบุ 

ข้อมูลดังกล่าว

3. ตรวจสอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษา

วัณโรคในประเทศไทยของสมาคมปราบวัณโรค

แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบักรมควบคมุโรค และสมาคม

อุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ พบว่ายา streptomycin 

ซึง่เป็นหนึง่ในยาทีใ่ช้ส�าหรบัรกัษาวณัโรคตามแนวทางฯ 

ดงักล่าว ยงัไม่มข้ีอมลูความเสีย่งเกีย่วกบั SJS ในส่วน

ของข้อมูลยาที่ใช้ส�าหรับการรักษาวัณโรค 

แม้ว่าคู่ยา streptomycin กับ SJS จัดเป็น known 

ADR แต่เนื่องจากความสัมพันธ์น้ียังไม่ได้ระบุไว้ใน

เอกสารก�ากบัยาของไทย จงึจ�าเป็นทีต้่องด�าเนนิมาตรการ

ในการปรบัปรงุข้อความค�าเตอืนในเอกสารก�ากบัยาเพือ่

เป็นการแจ้งเตอืนบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และ

ปรับปรุงข้อมูลในเอกสารก�ากับยาของไทยให้มีความ

สมบรูณ์ยิง่ขึน้ รวมถงึแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้รบัทราบ

ข้อมลูและเสนอคณะอนกุรรมการศึกษาและเฝ้าระวงั

อนัตรายจากการใช้ยาปรบัปรงุค�าเตอืนของยาดงักล่าวต่อไป

คณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตราย

จากการใช้ยา ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะ

กรรมการยา ได้มีการทบทวนข้อมูลความปลอดภัย

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาที่ต้องแจ้ง

ค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก�ากับยา

และข้อความค�าเตอืน ของยากลุม่ aminoglycosides 

ชนิดใช้ภายใน ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 

ซึ่งยา streptomycin จัดอยู่ในยากลุ่มนี้ ผลจากการ

ทบทวนข้อมลูความปลอดภัยกบัหนงัสอืทางเภสชัศาสตร์ 

พบว่า ยากลุ่ม aminoglycosides สามารถท�าให้เกิด

การแพ้ยารนุแรงทางผวิหนงั เช่น SJS, toxic epidermal 

necrolysis (TEN), exfoliative dermatitis, erythema 

multiforme และ angioedema ได้ แต่ในประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุฯ ยงัไม่ได้ก�าหนดให้แสดงข้อความ

ค�าเตอืนเกีย่วการแพ้ยารนุแรงทางผวิหนงั นอกจากนี้

ข้อความค�าเตอืนของผูท้ีม่คีวามเสีย่งสูงจากการใช้ยา 

เช่น สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรก็ยังไม่สอดคล้อง

กับหลักฐานทางวิชาการ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้

เสนอคณะกรรมการยาปรับปรุงค�าเตือนยากลุ ่ม 

aminoglycosides และคณะกรรมการยามีมติ

เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว

 มาตรการลดความเสี่ยง 

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้แจ้ง

ข้อมูลการเกิด SJS จากการใช้ streptomycin ให้

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ กรมควบคุม

โรค และสมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทยฯ ทราบ เพือ่

ปรับปรุงข้อมูลแนวทางการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค

ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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aminoglycosides ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 31 มีนาคม 

2557 โดยมีข้อความค�าเตือนดังแสดงในตารางที่ 1

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง

ยาที่ต ้องแจ้งค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ี

เอกสารก�ากับยาและข้อความค�าเตือน ของยากลุ่ม 

ตารางที่ 1 แสดงข้อความค�าเตือนในฉลาก และที่เอกสารก�ากบัยาของยากลุม่ aminoglycosides ส�าหรับ

ใช้ภายใน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดิมและฉบับปัจจุบัน

ข้อควำม

ฉบับเดิม
(ฉบบัที ่7 ลงวนัที ่18 มนีำคม 2531)

ฉบับปัจจุบัน
(ฉบับที่ 53 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2557)

ยำกลุ่ม aminoglycosides 
ส�ำหรับใช้ภำยใน (ฉบับรวม)

ยำกลุม่ aminoglycosides ส�ำหรับ
ใช้ภำยใน ยกเว้นยำ gentamicin, 
kanamycin และstreptomycin

ยำ gentamicin, kanamycin 
และ streptomycin ส�ำหรับใช้

ภำยใน

ค�ำเตือนในฉลำก
และที่เอกสำรก�ำกับยำ

(1) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ (1) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ (1) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้

(2) ยานี้อาจท�าให้เกิดความผิดปกติ
ต่อประสาทห ูท�าให้หหูนวกหตูงึ
ได้

(2) ยานี้อาจท�าให้เกิดความผิดปกติ
ต่อระบบประสาทห ูท�าให้หหูนวก 
หูตึงได้

(2) ยานี้อาจท�าให้เกิดความผิดปกติ
ต่อระบบประสาทห ูท�าให้หหูนวก 
หูตึงได้

(3) ยานี้มีพิษต่อไต จึงควรใช้อย่าง
ระมัดระวังและลดขนาดยาใน
ผูป่้วยทีไ่ตท�างานผดิปกตแิละเดก็

(3) ยานี้มีพิษต่อไต จึงควรใช้อย่าง
ระมัดระวังและลดขนาดยาใน
ผูป่้วยท่ีไตท�างานผดิปกตแิละเดก็

(3) ยานี้มีพิษต่อไต จึงควรใช้อย่าง
ระมัดระวังและลดขนาดยาใน
ผูป่้วยท่ีไตท�างานผดิปกตแิละเดก็

(4) ไม่ควรใช้ในทารกและหญงิมีครรภ์ 
หรือระยะให้นมบุตร

(4) สตรมีีครรภ์ควรหลกีเลีย่งการใช้
ยานี้

(4) สตรมีีครรภ์ควรหลกีเลีย่งการใช้
ยานี้

(5) สตรีให้นมบุตรควรระมัดระวัง
การใช้ยานี้

(5) –

(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผ่ืนแดง 
หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัด ให้
หยดุยาและรบีปรกึษาแพทย์ทันที

(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผ่ืนแดง 
หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัด ให้
หยดุยาและรบีปรกึษาแพทย์ทันที

ค�ำเตือนที่เอกสำรก�ำกับยำ (7) เมือ่ใช้ยานีห้ากมีอาการดงัต่อไปนี้ 
เช่น ไข้ ผืน่แดง ตุม่น�า้พอง มกีาร
หลุดลอกของผิวหนังและเยื่อบุ
ต่างๆ เช่นในช่องปาก ล�าคอ จมกู 
อวัยวะสืบพันธุ ์ และเยื่อบุตา
อักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษา
แพทย์ เพราะอาจเป็น Stevens–
Johnson syndrome

(1) เมือ่ใช้ยานีห้ากมีอาการดงัต่อไปนี้ 
เช่น ไข้ ผืน่แดง ตุม่น�า้พอง มกีาร
หลุดลอกของผิวหนังและเยื่อบุ
ต่างๆ เช่นในช่องปาก ล�าคอ จมกู 
อวัยวะสืบพันธุ ์ และเยื่อบุตา
อักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษา
แพทย์ เพราะอาจเป็น Stevens–
Johnson syndrome

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

การด�าเนินมาตรการจัดการความเสีย่งจากการ

ใช้ยา aminoglycosides ของ อย. เป็นตัวอย่างทีเ่ห็น

ได้ชัดว่า ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย. โดย HPVC ได้รับจาก

เครอืข่ายงานเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ผลติภณัฑ์

ทัว่ประเทศนัน้ มปีระโยชน์และมคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ในการจดัการความเสีย่งของยาในประเทศไทย ดงันัน้

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องส่งเสรมิ และสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยต่อไป
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 บทคัดย่อ 

ยาเตรยีมเฉพาะคราวรานทิดีิน ไฮโดรคลอไรด์ 

(RHCL) ในรูปแบบยาน�้าแขวนตะกอน มักพบปัญหา

เรือ่งความคงตวั เนือ่งจากตวัยารานทิดินี ไฮโดรคลอไรด์ 

สามารถเสื่อมสลายได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น แสง 

อุณหภูมิ ความชื้น และออกซิเจน งานวิจัยนี้ได้ศึกษา

ถงึความคงตวัทางกายภาพของต�ารับ โดยเปรยีบเทียบ

ชนิดของสารแขวนตะกอน (suspending agent) คอื 

carboxymethylcellulose sodium; SCMC (anionic 

polymer) และ hydroxypropylmethylcellose; 

HPMC (nonionic polymer) ซึ่งในแต่ละกลุ่มของ 

สารแขวนตะกอนมกีารศึกษาผลของสารให้ความหวาน 

(sweetening agent) คือ syrup, sorbitol 

และ glycerin และผลของสารต้านออกซิเดชัน 

(ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA) 

ต่อความคงตัวของต�ารับ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ได้

ท�าการเปรียบเทียบผลของยาเม็ดส�าเร็จรูป RHCL ที่

ผลิตจากต่างต่างบริษัทต่อความคงตัวทางกายภาพ

ของต�ารับด้วย โดยศึกษาทั้งในสภาวะเร่งและสภาวะ

ปกติเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าต�ารับที่เก็บที่สภาวะ

เร่งทกุต�ารับ เกดิการเปลีย่นสขีองต�ารบัจากสขีาวเป็น

สีเหลือง ในขณะที่สูตรต�ารับที่เก็บไว้ในสภาวะปกติ

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงของส ีซึง่อาจเกดิการเสือ่มสลาย

ของตัวยา RHCL ผลการวิจัยพบว่าสูตรต�ารับ Rx3Ed 

(3% HPMC, 60% syrup และ 0.5% EDTA) และ 

Rx3NEd (3% HPMC และ 60% syrup) มคีวามคงตวั

ทางด้านกายภาพดีที่สุด มีค่าปริมาตรการตกตะกอน

เข้าใกล้ 1 ความหนืดมีแนวโน้มท่ีลดลงแต่ยังมีค่า

ความหนดืทีส่งูกว่าสตูรต�ารบัอืน่ ค่าความเป็นกรด–ด่าง 

อยู่ในช่วงที่ก�าหนด (6.7–7.5) เมื่อท�าการประเมิน

ท้ัง 2 ต�ารบัท่ีเตรยีมจากยาเมด็ส�าเรจ็รปู RHCL ท่ีผลติ

จากต่างบริษัท  พบว่าทุกบริษัทให้ผลการประเมิน

ด้านสขีองต�ารบั ค่าความหนดืและความเป็นกรด–ด่าง 

ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามค่าปรมิาตรการตกตะกอน

ของต�ารับ Rx3Ed และ Rx3NEd ที่เตรียมจากเม็ดยา

บริษัท A และบริษัท B มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่บริษัท C 

ให้ค่าต�่ากว่าบริษัทอื่น (F<0.5) ซึ่งอาจเกิดจากความ

เข้ากันไม่ได้ของส่วนประกอบในยาเม็ดของบริษัท C 

และน�้ากระสายยา

ค�ำส�ำคัญ: รานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด์, ยาน�้าแขวน

ตะกอน, ความคงตัวทางกายภาพ

ชลธิชา สอนสุภาพ, สุจิตรา เป๋าปองสุข
กุลนิฏย์ งามเจริญ และวิริยาพร ศิริกุล * 

ผลของยาเม็ด รานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด์
ต่างบริษัทต่อความคงตัวทางกายภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว

Effects of ranitidine hydrochloride tablets from different companies
on physical stability of extemporaneous preparation

* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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Evaluations of both formulations which were 

prepared by using RHCl tablets from different 

companies were done. Formulations from 

every company gave no difference results of 

color, viscosity and pH value. However, 

sedimentation volume of Company A and 

B (close to 1) were higher than Company 

C (F<0.5). It might be due to the fact that 

incompatibility of the composition in tablets 

from Company C and the vehicles.

Keywords: ranitidine HCl, suspension, physical 

stability

 บทน�า 

ยาเตรียมเฉพาะคราว (extemporaneous 

preparation) คอื ยาทีเ่ตรียมขึน้ส�าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย

ที่แพทย์ขอให้เตรียม โดยไม่ได้ใช้สูตรมาตรฐาน ซึ่ง

การเตรยีมยาเฉพาะคราวในกรณผีูป่้วยไม่สามารถกลนื

เม็ดยาได้ เช่น ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ หรือยาที่มี

ความจ�าเป็นในการรกัษาแต่พบว่าขนาดยาท่ีเหมาะสม

ไม่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นท่ี

เภสชักรต้องเข้ามามบีทบาทในการเตรยีมยาเฉพาะคราว

ดังกล่าว เพื่อให้ได้ยาที่มีขนาดตามต้องการ โดยยา

เตรียมดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรักษาและการ

บริหารยาเป็นไปตามต้องการ1

ยารานทิดินี ไฮโดรคลอไรด์ (RHCL) เป็นยาในกลุม่ 

H2–receptor antagonist มีข้อบ่งใช้ในการรักษา

แผลที่ทางเดินอาหาร (gastrointestinal ulcer) โดย

พบว่ายามปัีญหาในเรือ่งความคงตวั เนือ่งจากสามารถ

เสื่อมสลายได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น แสง อุณหภูมิ 

ความช้ืน และออกซิเจน เป็นต้น โดยปัญหาเรื่อง

Ranit idine hydrochloride (RHCl) 

extemporaneous suspensions usually occur 

stability problems. It is due to the fact that 

RHCl can be degraded by various factors such 

as light, temperature, humidity and oxygen. 

The purpose of the present research was to 

study physical stabilities of formulations by 

comparing types of suspending agents such 

as carboxymethylcellulose sodium; SCMC 

(anionic polymer) and hydroxymethylcellulose; 

HPMC (nonionic polymer). In each group of 

suspending agent, effects of sweetening 

agents (syrup, sorbitol and glycerin) and 

antioxidant (ethylenediaminetetraacetic acid; 

EDTA) on physical stability were studied. 

Besides, the present study was studied effects 

of RHCl tablets from different companies on 

physical stability of the formulations at 

accelerated and room temperature conditions 

for three weeks. The results at accelerated 

condition illustrated the changes of color 

from white to be yellow in every formulation. 

Whereas, there were no change in color at 

room temperature condition. It might be due 

to degradation of RHCl. The formulation 

Rx3Ed (3% HPMC, 60% syrup and 0.5% EDTA) 

and RX3Ned (3% HPMC and 60% syrup) gave 

good physical stabilities. The results illustrated 

the sedimentation volume was close to 1. 

Although tendency of viscosity was decreased, 

their viscosities were higher than others. pH 

values were within specification (6.7–7.5). 
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เพยีงระยะสัน้  จงึส่งผลให้ผูป่้วยต้องเดนิทางมารบัยา

บ่อยขึ้น อีกทั้งในเรื่องของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูง 

เนื่องจากการพัฒนาต�ารับมักเตรียมจากเม็ดยา

บริษัทต้นแบบ (original) งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่า

หากน�ายาเม็ด RHCL ที่ผลิตในประเทศไทย (local) 

มาใช้ทดแทนเม็ดยาของบริษัทต้นแบบได้ จะท�าให้

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยันี ้เพือ่เปรยีบเทยีบผล

ของยาเมด็ RHCL ของบรษัิทต่างๆ ท่ีผลติในประเทศไทย

ต่อความคงตัวทางกายภาพของยาเตรยีมเฉพาะคราว 

โดยศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารแขวนตะกอน 

ชนิดของสารให้ความหวานและผลของสารต้าน

ออกซเิดชัน (antioxidation) ต่อความคงตวัของต�ารบั

และสามารถน�ายาเม็ดส�าเร็จรูป RHCLของผู ้ผลิต

ในประเทศไปใช้ทดแทนเม็ดยาของบริษัทต้นแบบ

ในการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวได้

 วิธีการวิจัย 

1. พัฒนำต�ำรับยำน�้ำแขวนตะกอน RHCL

เลือกยาเม็ด RHCL ที่ผลิตในประเทศไทย

มา 3 บริษัทคือบริษัท A, B และ C น�าเม็ดยามาลอก

ฟิล์มออกและบดให้เป็นผงละเอียดในโกร่งกระเบื้อง 

ค�านวณปริมาณตัวยาส�าคัญท่ีใช้ในการเตรียมต�ารับ 

โดยแต่ละต�ารบัจะศกึษาผลของสารช่วยแขวนตะกอน 

(SCMC, HPMC) สารให้ความหวาน (glycerin, 

sorbitol) และสารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

(EDTA) ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

ความคงตวัประการแรกคือ การเกดิปฏิกริยิาออกซเิดชัน่ 

(oxidation) เกิดจากยาสัมผัสกับแสง และออกซิเจน

ในอากาศ ประการทีส่องคอื การเกดิปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิ 

(hydrolysis) เกิดจากยาสัมผัสกับน�้าและความชื้น 

นอกจากน้ีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังมีผลต่ออัตราการ

ละลายตัวยา ซึ่งจะเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ

การสลายของตัวยา ส่งผลให้ตัวยามีการเสื่อมสลาย

มากขึน้(2, 3) และประการสดุท้าย คอืความเป็นกรด–ด่าง 

เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่�าคัญต่อความคงตวัของต�ารบัยา 

ซึ่งความเป็นกรด–ด่างที่เหมาะสมของตัวยา คือ pH 

6.7–7.5(5, 6) จากปัญหาความคงตัวทั้งหมดที่กล่าวมา

ข้างต้น ก่อให้เกดิการเสือ่มสลายของตวัยา (degradation 

products)

เนื่องจากมีโรงพยาบาลส่วนใหญ่และกลุ่มนัก

วิจัย(1, 4) ได้พัฒนาสูตรต�ารับยาเตรียมเฉพาะคราว 

RHCL ในรูปแบบยาน�า้รบัประทาน แต่พบว่ายงัคงพบ

ปัญหาในเรื่องความคงตัวที่ต�่าอยู่ วนิดา เดชาวาศน์

และคณะ(1) ได้พฒันาต�ารบัยาน�า้แขวนตะกอน RHCL 

โดยใช้น�้ากระสายยาที่มีส่วนผสมระหว่างซูโครส 

(sucrose), sodium benzoate เป็นสารกันเสีย

และน�้าในการเตรียมเป็นสูตรต�ารับ อาจท�าให้เกิด

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จากสารละลายซูโครส จึงท�าให้

ต�ารับมีความคงตัวเพียง 14 วันเมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิ

ตูเ้ยน็ ส่วน เดชพล ปรชีากลุและคณะ(4) ได้พฒันาสตูร

ต�ารบัยาเตรยีมเฉพาะคราวในรปูแบบยาน�า้เชือ่ม RHCL 

โดยใช้ sorbitol หรอื glycerin เป็นสารให้ความหวาน

เพ่ือลดปริมาณ simple syrup ในต�ารับ ซึ่งพบว่า

มีความคงตัวได้เพียง 28 วัน การที่ยามีความคงตัว
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการพฒันาสตูรต�ารบัยาน�า้แขวนตะกอน โดยใช้ SCMC เป็นสารช่วยแขวนตะกอน

หน้ำที่ สำรเคมี

สูตรต�ำรับ (Rx)

Rx1 Rx2

1Ed 1NEd 2Ed 2NEd

1. ตัวยาส�าคัญ RHCl    
2. สารช่วยแขวนตะกอน SCMC    
3. สารกันเสีย sodium benzoate    
4. สารให้ความหวาน simple syrup   – –

glycerin – –  
sorbitol solution – –  

5. สารต้านการเกดิออกซเิดชัน่ EDTA  –  –

น�้ากลั่น purified water    
pH   6.7–7.5  

หมายเหต ุ Ed คือ สูตรต�ารับที่มีมีตัวยาส�าคัญ และการเติม EDTA  
 NEd คือ สูตรต�ารับที่มีตัวยาส�าคัญ แต่ไม่มีการเติม EDTA  
 ทุกต�ารับมีการท�ากลุ่มควบคุม คือ น�้ากระสายยาแต่ละสูตรที่ไม่เติมตัวยาส�าคัญ

ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการพัฒนาสตูรต�ารบัยาน�า้แขวนตะกอน โดยใช้ HPMC เป็นสารช่วยแขวนตะกอน

หน้ำที่ สำรเคมี

สูตรต�ำรับ (Rx)

Rx3 Rx4

3Ed 3NEd 4Ed 4NEd

1. ตัวยาส�าคัญ RHCl    
2. สารช่วยแขวนตะกอน HPMC    
3. สารกันเสีย sodium benzoate    
4. สารให้ความหวาน simple syrup   – –

glycerin – –  
sorbitol solution – –  

5. สารต้านการเกดิออกซเิดชัน่ EDTA  –  –

น�้ากลั่น purified water    
pH   6.7–7.5  

หมายเหต ุ Ed  คือ สูตรต�ารับที่มีมีตัวยาส�าคัญ และการเติม EDTA  
 NEd คือ สูตรต�ารับที่มีตัวยาส�าคัญ แต่ไม่มีการเติม EDTA  
 ทุกต�ารับมีการท�ากลุ่มควบคุม คือ น�้ากระสายยาแต่ละสูตรที่ไม่เติมตัวยาส�าคัญ
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2. กำรประเมินคณุลกัษณะของยำน�ำ้แขวน

ตะกอน RHCL

ทุกต�ารับศึกษาความคงตัวทางกายภาพ

ใน 2 สภาวะ คือสภาวะปกติ (30 �C ± 2 �C/75 ± 5%RH) 

และสภาวะเร่ง (40 �C ± 2 �C/75 ± 5%RH) เป็นเวลา 

3 สัปดาห์ โดยคุณสมบัติทางกายภาพที่ท�าการ

ประเมินคือ

2.1 ลกัษณะทางกายภาพ (appearance) 

ประเมิน สี กลิ่น รสชาติ ทุกสัปดาห์ 

ตลอดระยะเวลาการศึกษาความคงตัวโดย คุณสมบัติ

ทางกายภาพดงักล่าวต้องไม่เปล่ียนแปลงจากวนัเริม่ต้น 

(initial)

2.2 ความหนืด (viscosity)

ประเมินความหนืด  ด ้ วย เครื่ อง 

brookf ie ld v iscometer (BROOKFIELD 

ENGINEERING LABS. INC) โดยความหนดืของต�ารับ

ต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเริ่มต้น

2.3 ปริมาตรการตกตะกอน (sedimentation 

volume, F)

ประเมนิปรมิาตรของการตกตะกอน (F) 

จากอตัราส่วนของปรมิาตรตะกอนหลังจากตกตะกอน

อย่างสมบูรณ์ (Vu) ต่อปริมาตรเริ่มต้นของยาเตรียม

ก่อนตกตะกอน (Vo) ดังสมการ (1)

F  =  Vu
Vo

   (1)

2.4 ความเป็นกรด-ด่าง (acid-base system)

วัดค่า pH ของยาน�้าแขวนตะกอน 

โดยใช้เครื่องวัด pH meter (CyberScan pH 510, 

EUTECH)

 ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทำงกำยภำพ

พจิารณาความคงตวัในสภาวะเร่งเมือ่ตัง้ทิง้ไว้ 

3 สัปดาห์ พบว่าทุกสูตรต�ารับเปลี่ยนจากสีขาวเป็น

สเีหลอืง เนือ่งจากเกดิการเสือ่มสลายของตวัยาส�าคญั

(RHCL) แต่เมื่อพิจารณาในสภาวะปกติที่ตั้งท้ิงไว้ 3 

สัปดาห์พบว่า สีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ควำมหนืด

เมือ่พจิารณาค่าความหนดืตลอด 3 สปัดาห์ 

(ไม่ได้แสดงข้อมูล) ท้ังในสภาวะเร่งและสภาวะปกติ

พบว่าความหนืดของทุกต�ารับไม่มีความเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากท�าการศึกษาในระยะเวลาที่สั้นจึงไม่เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนืดอย่างมีนัยส�าคัญ

3. ปริมำตรกำรตกตะกอน

เมือ่พจิารณา deflocculated/flocculated 

system ของแต่ละสูตรต�ารับ โดยประเมินจากค่า

ปริมาตรการตกตะกอน (F) พบว่า ต�ารับเตรียมจาก

เมด็ยาบรษิทั A และบรษิทั B มค่ีาเข้าใกล้ 1 แต่บรษัิท 

C ให้ค่าต�า่กว่าบรษัิทอืน่ (F<0.5) ซึง่อาจเกดิจากความ

เข้ากันไม่ได้ของส่วนประกอบในยาเม็ดของบริษัท C 

กับส่วนประกอบในน�้ากระสายยา ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผล Sedimentation Volume (F) ของแต่ละสูตรต�ารับ ที่สัปดาห์ที่ 0 (t0) และสัปดาห์

ที่ 3 (t3)

บริษัท ต�ำรับ
Sedimentation Volume (F)

T0 T3

A Rx1Ed 1 0.45

Rx1NEd 1 0.45

Rx2Ed 1 0.45

Rx2NEd 1 0.60

Rx3Ed 1 0.92

Rx3NEd 1 0.93

Rx4Ed 1 N/A

Rx4NEd 1 N/A

B Rx1Ed 1 0.45

Rx1NEd 1 0.45

Rx2Ed 1 0.58

Rx2NEd 1 0.56

Rx3Ed 1 0.98

Rx3NEd 1 0.85

Rx4Ed 1 0.78

Rx4NEd 1 N/A

C Rx1Ed 1 0.51

Rx1NEd 1 0.40

Rx2Ed 1 0.47

Rx2NEd 1 0.55

Rx3Ed 1 0.30

Rx3NEd 1 N/A

Rx4Ed 1 0.70

Rx4NEd 1 0.85

	 				หมายเหต ุ  N/A คือ สูตรต�ารับที่ไม่สามารถวัดค่าได้
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4. ควำมเป็นกรด–ด่ำง

เม่ือพิจารณาค่าความเป็นกรด–ด่าง ในสปัดาห์ท่ี 0 และสปัดาห์ท่ี 3 ท้ังในสภาวะปกตแิละสภาวะเร่ง

พบว่าทุกต�ารับอยู่ในช่วงค่าความเป็นกรด–ด่างของต�ารับที่ก�าหนดคือ 6.7–7.5 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลความเป็นกรด-ด่างของสูตรต�ารับยา RHCL ที่ผลิตจากยาของทั้ง 3 บริษัทที่สัปดาห์ที่ 

0 (t0) และสัปดาห์ที่ 3 (t3)

Polymer สูตรต�ำรับ

สัปดำห์ที่ 0 (t0) สัปดำห์ที่ 3 (t3)

สภำวะปกติ สภำวะปกติ สภำวะเร่ง

A B C A B C A B C

SCMC Rx1Ed 6.92 7.05 6.97 6.82 6.92 6.86 7.00 7.05 7.09

Rx1NEd 7.07 7.08 7.11 6.73 6.68 6.76 7.01 7.14 7.11

Rx2Ed 7.08 7.05 7.10 6.92 6.87 6.92 7.11 7.11 7.12

Rx2NEd 7.07 7.08 7.12 6.96 6.93 6.95 7.05 7.16 7.14

HPMC Rx3Ed 6.71 6.72 6.75 6.91 6.90 9.87 6.97 7.09 7.00

Rx3NEd 6.74 6.73 6.75 6.88 6.84 6.91 6.95 7.07 7.06

Rx4Ed 6.97 6.76 6.87 6.92 6.99 6.94 7.07 7.12 7.08

Rx4NEd 6.87 6.86 6.85 6.95 6.95 6.96 7.15 7.14 7.13

หมายเหต ุA, B, C คือยาเม็ด RHCL จากบริษัท A, B และ C

 สรุปผลการวิจัย 

ในการเตรียมต�ารับยาเตรียมเฉพาะคราว 

RHCL พบว่าสูตรต�ารับ Rx3Ed เป็นสูตรต�ารับท่ีมี

ความคงตวัด้านกายภาพดีทีส่ดุ เนือ่งจากเมือ่ประเมนิ

คุณสมบัติทางกายภาพของต�ารับที่เตรียมจากเม็ดยา

ของทั้ง 3 บริษัท พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีและ

กลิ่นของต�ารับ มีค่าปริมาตรการตกตะกอนเข้าใกล้ 1 

ค่าความเป็นกรด–ด่างอยู่ในช่วง 6.7–7.5 ตามที่

ก�าหนดตลอด ระยะเวลา 3 สปัดาห์ จงึเป็นสตูรทีส่ามารถ

เลอืกใช้ในการพฒันายาเตรียมเฉพาะคราวส�าหรบัยา 

RHCL ต่อไป

 กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยสยาม ที่สนับสนุนงบประมาณ, สถานที่และ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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 บทน�า 

โรงพยาบาลยโสธร มีการด�าเนินงานติดตาม

อาการอนัไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug 

reaction: ADR) และมกีารพัฒนางานมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ป้องกันและเฝ้าระวงัเหตุการณ์

อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการแพ้ยาซ�้า 

ถงึแม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 จะมกีารก�าหนดให้อบุติัการณ์

แพ้ยาซ�้าเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดหลักของโรงพยาบาล 

โดยมีเป้าหมายว่าอุบัติการณ์การเกิดเป็น 0 ครั้ง 

แต่ก็ยังพบอุบัติการณ์แพ้ยาซ�้าเกิดขึ้นอีก และแม้ว่า

จะมีการทบทวนความเส่ียงโดยการท�า root cause 

analysis โดยสหวิชาชีพทุกครั้งที่พบอุบัติการณ์ 

ก็ยังพบว่าอุบัติการณ์แพ้ยาซ�้ายังไม่ลดลง จากการ

รวบรวมสถติติัง้แต่ปี พ.ศ. 2552–2554 มกีารรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยามากขึ้นและพบว่า

มรีายงานผูป่้วยแพ้ยาซ�า้ใน outpatient department 

1 ครัง้ (OPD: category E†), inpatient department 

2 ครัง้ (IPD: category E และ F††) และ emergency 

room 2 ครัง้ (ER: category E) ดังน้ันในปี พ.ศ. 2554 

จึงได้มีการพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ�้าขึ้น โดย

เพิ่มระบบการคัดกรองผู้ป่วย การรายงาน และสร้าง

ฐานข้อมูลผู ้ป่วย การปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่จุด

ซักประวัติ คัดกรอง จนถึงส่งผู ้ป่วยพบเภสัชกร 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติ

ตามระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2556 

เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน เฝ้าระวังและเพิ่มความ

ปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ในการใช้ยาหรือแพ้ยาซ�้าต่อไป

 วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่สร้างระบบท่ีดใีนการดกัจบัและป้องกัน

การแพ้ยาซ�้าในโรงพยาบาลยโสธร 

2. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ�้า

ในโรงพยาบาลยโสธร

3 เพือ่เพิม่ความปลอดภัยในผูป่้วยทีม่ปีระวตัิ

เกดิอาการอนัไม่พงึประสงค์เมือ่มารับบริการทีโ่รงพยาบาล

ยโสธร

การป้องกัน การแพ้ยาซ�้า  ในโรงพยาบาลยโสธร

ธนิดา ศรีธัญรัตน์, บุญญารักษ์ บุญทวี
ณัฐธิดา ดีเพชร*

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลยโสธร

† Category E หมายถึง อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดถึงผู้รับบริการ แล้วเกิดอันตรายหรือเสียหายชั่วคราวจนต้องได้รับการรักษา แต่สามารถจัดการ
ได้ในสถานการณ์นั้นๆ

†† Category F หมายถึง อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดถึงผู้รับบริการ แล้วเกิดอันตรายหรือเสียหายชั่วคราวจนต้องได้รับการรักษานานขึ้นหรือ
นอนโรงพยาบาลนานขึ้น แต่สามารถจัดการได้โดยหัวหน้าหน่วยงาน

Drug 17-2 - by fon.indd   48 30/6/2557   9:06:49



บทความทางวิชาการ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
49

2) สอบถามประวตัแิพ้ยาของผูป่้วยทกุราย 

และทุกครั้งที่มารับบริการ และท�าการบันทึก 

3) ตดิสติก๊เกอร์แพ้ยา (สแีดง) หรอืสติก๊เกอร์

เตอืนเรือ่งยา (สเีหลอืง) ท่ีหน้า OPD card: บนสติก๊เกอร์

ระบุชื่อยาที่แพ้ และวันที่บันทึกข้อมูลแพ้ยา 

4) แบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยา (ใบแทรก APR) ใน OPD Card ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบรายละเอยีดประวตัแิพ้ยา เช่น อาการทีพ่บ 

ระดบัความความสมัพนัธ์ของการใช้ยากับอาการท่ีพบ 

ได้ตามวันที่บนสติ๊กเกอร์

5) ใบสัง่ยา: บรเิวณด้านบนซ้ายของใบสัง่ยา

จะปรากฏชื่อยาที่แพ้ “Drug Allergy:………”

6) ฐานข้อมูล Hos Xp จะปรากฏชื่อยา

ที่แพ้เมื่อเข้าฐานข้อมูลผู้ป่วย เช่น คลิกที่ชื่อผู้ป่วย 

เป็นต้น

7) ป้ายข้อมอืผูป่้วยใน ซ่ึงจะใช้ป้ายข้อมอื 

สีแดงในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา

8) สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยใน ซึ่งมีข้อมูล HN AN 

ชื่อ ward และอายุผู้ป่วย จะมีข้อความ “แพ้ยา” ที่

มุมล่างขวา และข้อความ “ไม่ทราบ” ส�าหรับผู้ที่ยัง

ไม ่มีประวัติแพ้ยาในฐานข้อมูล Hos Xp ของ 

โรงพยาบาล

9) “โปสเตอร์ระวังแพ้ยา” ท่ีหน้าชาร์ต

เหล็ก และหน้าเวชระเบียนผู้ป่วยส่ง OR 

10) คลปิด�าตดิสติก๊เกอร์ระวงัแพ้ยา: ตดิที่ 

patient drug profile+ copy doctor order sheet 

และเวชระเบียนผู้ป่วยส่ง OR

หมายเหตุ:	 ขั้นตอนที่ 1–6 เพื่อความปลอดภัย (Safety 
Steps) ส�าหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลทุกคน 

และเพิ่มขั้นตอนที่ 7–10 ส�าหรับผู้ป่วยใน

 วิธีการด�าเนินงาน 

1. ส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทาง 

การแพทย์ต่อการสือ่สารข้อมลู ADR และสร้างเครือ่งมือ

ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนความซ�้าซ้อน

ของระบบสื่อสาร

2. ส่งเภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน ADR เข้ารับ

การฝึกอบรความรู้ด้าน ADR

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับเภสัชกร 

เรือ่งการเฝ้าระวงั ADR และการทบทวนระบบด�าเนนิการ

เมื่อเกิด ADR ในโรงพยาบาล

4. น�าข้อเสนอแนะและผลลัพธ์จากกิจกรรม

ที่ 1–3 รวมทั้งผลการสุ่มตรวจความสมบูรณ์ของการ

ด�าเนนิการตามมาตรฐานการด�าเนนิงานก่อนเร่ิม โครงการ

มาประมวลผล และสร้างระบบป้องกันการแพ้ยาซ�้า

ในโรงพยาบาลยโสธรที่มีประสิทธิภาพ 

5. ประชุมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพประเมิน

ความก้าวหน้าของโครงการและหาจุดด้อยของระบบ

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาทบทวนและพัฒนาระบบต่อไป

 ผลการด�าเนินงาน 

1. มขีัน้ตอนเพือ่ป้องกนัการแพ้ยาซ�า้จากการ

ส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และ

ทบทวนระบบท�าให้ได้แนวทางในการปฏบิตั ิ10 ขัน้ตอน

เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ�้า (ten safety steps) โดย

มีรายละเอียดดังนี้

1) บัตรเตือนเรื่องยา หรือบัตรแพ้ยา  

ซึ่งผู ้ป ่วยอาจได้รับจากโรงพยาบาลยโสธรหรือ

สถานพยาบาลอื่น ซึ่งจะมีข้อมูลชื่อยาที่แพ้ อาการ

ที่พบ และระดับความความสัมพันธ์ของการใช้ยา

กับอาการที่พบ
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	ขั้นตอนการด�าเนินการเพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส�าหรับผู้ป่วยนอก

แพทย์/ทันตแพทย์ พยำบำลตรวจสอบ
ประวัติแพ้ยำ โดยใช้ 10 safety steps

ไม่มีประวัติแพ้ยำ 

– ท�าเครื่องหมาย/ที่ช่องไม่มีประวัติแพ้ยา
ที่หน้าแรกของ OPD card ใหม่

– ลงข้อความปฏิเสธแพ้ยาที่ช่องการแพ้ยา 
ส�าหรับ OPD card เก่า

– ลงชื่อผู้ลงข้อมูล และ ว/ด/ป

เภสัชกร 

– สัมภาษณ์ผู้ป่วย และประเมินความน่าจะเป็นของ ADR กับยาที่สงสัยร่วมกับการวินิจฉัย และความเห็นของแพทย์
– สรุปผลการประเมินลงในใบแทรก ADR 
– ติดสติ๊กเกอร์แพ้ยา (กรณี ประเมิน Naranjo’s algorithm ได้ระดับ 1–2) หรือสติ๊กเกอร์เตือนเรื่องยา (กรณี ประเมิน Naranjo’s algorithm ได้ระดับ 3–4) 

จ�านวน 2 ต�าแหน่ง คือ ที่หน้าแรกของ OPD Card (บริเวณมุมบนขวา) และหน้าที่ซักประวัติ โดยลงข้อมูลชื่อยาที่เกิด ADR อาการที่พบ และวันที่ซักประวัติ
– ออกบัตรแพ้ยาหรือบัตรเตือนเรื่องยา และให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย
– บันทึกประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์
– บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล ADR และส่งผู้รับผิดชอบงาน ADR ประจ�าหน่วยงาน
– ส่งต่อข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผู้ป่วยที่สงสัยว่ำก�ำลังแพ้ยำ, 
มีประวัติแพ้ยำ และยังไม่เคยบันทึกข้อมูล

– เขียนแบบรายงานปัญหาด้านยา
– ส่งเภสัชกรที่ห้องจ่ายยา
– ลงชื่อผู้ลงข้อมูล และ ว/ด/ป

แพทย์/ทันตแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบผลการประเมินจากใบแทรก ADR

ไม่ทรำบประวัติแพ้ยำ
เช่น ผู้ป่วยให้ประวัติไม่ได้

– ท�าเครือ่งหมาย/ทีช่่องไม่ทราบประวตัแิพ้ยา
ที่หน้าแรกของ OPD card ใหม่

– ลงข้อความไม่ทราบประวัตแิพ้ยาทีช่่องการ
แพ้ยา ส�าหรับ OPD card เก่า

– ลงชื่อผู้ลงข้อมูล และ ว/ด/ป

หมายเหต ุ 1. ผลการประเมิน Naranjo’s algorithm 
  ระดับ 1 คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 definite ใช่แน่ 
  ระดับ 2 คะแนนเท่ากับ 5–8 probable ใช่
  ระดับ 3 คะแนนเท่ากับ 1–4 possible อาจจะใช่
  ระดับ 4 คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 doubtful น่าสงสัย
 2. การแก้ไขข้อมูลให้ ขีดค่าข้อความเดิม ลงชื่อผู้แก้ไข และ ว/ด/ป ที่แก้ไขทุกครั้ง

				ข้ันตอนการด�าเนินการเพื่อติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ส�าหรับผู้ป่วยใน
ด�าเนนิงานเช่นเดยีวกบังานผูป่้วยนอก

โดยเพิ่มเติมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ผู้ป่วย admit ให้ ER/ศูนย์ admit 

หรือ ward ใส่ป้ายข้อมือสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้
เฝ้าระวังการแพ้ยาซ�า้ ผูป่้วยทีท่ราบประวติัแพ้ยาหลงั
การท�า admit หรอืแพ้ยาในโรงพยาบาลให้ พยาบาล
เปลี่ยนป้ายข้อมือเป็นป้ายข้อมือสีแดง ให้กับผู้ป่วย

2) ให้พยาบาลเขยีนแบบรายงานปัญหา
ด้านยาส่งทีห้่องจ่ายยาผูป่้วยในเพือ่เภสชักรจะด�าเนนิการ
ประเมนิในช่วงบ่ายของทกุวนั (ไม่เว้นวนัหยดุ) ในกรณี
เร่งด่วนสามารถโทรแจ้งเภสัชกรท่ีห้องจ่ายยาผู้ป่วย
ใน และเตรยีมใบรายงานปัญหาด้านยาไว้ทีห่น่วยงาน

3) ภายหลังจากที่เภสัชกรประเมิน
ผู ้ป ่วยจะท�าการสรุปผลการประเมินโดยย่อไว้ที่ 
Progress note หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ท่ีใช้สื่อสาร
ข้อมูลระหว่างวิชาชีพ และสรุปผลการประเมิน

โดยวาจากับพยาบาลหัวหน้าเวร
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โปสเตอร์ไว้ก่อน และเมือ่สรปุว่าผู้ป่วยไม่แพ้ยาให้แกะ
โปสเตอร์ออก

6) ใช้โปสเตอร์ระวังแพ้ยาติดท่ีหน้า
เวชระเบียนส่ง OR ส�าหรับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา 
และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังการใช้ยา

2. ผลการด�าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ 10 
ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ�้า

การด�าเนินงานในปี 2553–2556 มจี�านวน
อุบัติการณ์แพ้ยาซ�้าท่ีสามารถป้องกันได้ 96.43%, 
98.48%, 97.77% และ 100% ตามล�าดับ และ
พบการแพ้ยาซ�้าปีละ 2 ครั้งในปี 2553–2555 และ 

0 ครั้งในปี 2556 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

4) การเบิกยา: พยาบาลใช้คลปิ “ระวงั
แพ้ยา” หนีบ drug profile และ doctor order 
ลงข้อมูลไว้ที่ช่อง แพ้ยาใน patient drug profile 

– กรณีสงสัยแพ้ยาลงข้อความ: 
ก�าลังติดตาม + เขียนใบรายงานแล้ว (หลังประเมิน
เภสัชกรจะลงข้อมูลชื่อยาที่สงสัยไว้)

– กรณีมีประวัติแพ้ยาชัดเจน: 
ลงชื่อยาที่แพ้

5) ใช้โปสเตอร์ระวงัแพ้ยาติดทีห่น้าชาร์ต
เหล็ก ส�าหรับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา หรือกรณีสงสัย
แพ้ยาและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวงัการใช้ยา เช่น กรณี
ก�าลงัตดิตามและประเมินผูป่้วยว่าแพ้ยาหรอืไม่ให้ตดิ

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนการเกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาซ�้า และ อุบัติการณ์แพ้ยาซ�้าท่ีสามารถป้องกันได้ 

ระหว่างปี 2553–2556

เครื่องชี้วัด
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รำย ร้อยละ รำย ร้อยละ รำย ร้อยละ รำย ร้อยละ

จ�านวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยาซ�้า 2 3.57 2 1.52 2 2.25 0 0

จ�านวนอุบัติการณ์แพ้ยาซ�้าที่สามารถป้องกันได้ 56 96.43 132 98.48 89 97.77 124 100

จ�านวนผู้ป่วยที่พบประวัติแพ้ยาทั้งหมด 843 1017 710 976

การสื่อสารข้อมูลตามระบบที่วางไว้ พบว่า 
มีความสมบูรณ์ของการบันทึกในเวชระเบียนเพิ่มขึ้น
จาก 26.67% ในปี 2554 เป็น 96.67% และ 100% 
ในปี 2555 และ 2556 ตามล�าดับ ความสมบูรณ์
ของการบันทึกใน OPD card เพิ่มขึ้นจาก 86.67% 
ในปี 2554 เป็น 100% และ 91.66% ในปี 2555 และ 
2556 ตามล�าดับ ความสมบูรณ์ของการบันทึกใน 

patient drug profile (PDP) เพิม่ข้ึนจาก 80% ในปี 
2554 เป็น 100% ทั้งในปี 2555 และ 2556 ส่วนการ
ใช้สญัลกัษณ์แจ้งเตอืน โดยใช้คลปิแพ้ยา/สายรดัข้อมอื 
สแีดง/การแจ้งเตอืนในฐานข้อมลู Hos–Xp โดยเริม่ใช้
สัญลักษณ์แจ้งเตือนในปี 2555 ซ่ึงมีการใช้อย่างถูก
ต้องในผูป่้วยทกุราย แต่ในปี 2556 มกีารใช้อย่างถกูต้อง

ลดลงเหลือ 97.43 % ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลตามแนวทางป้องกันแพ้ยาซ�้า ระหว่าง

ปี 2554–2556

หัวข้อที่ประเมิน
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึก (ร้อยละ)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ความสมบูรณ์ของการบันทึกในเวชระเบียน 26.67 96.67 100

ความสมบูรณ์ของการบันทึกใน OPD card 86.67 100 91.66

ความสมบูรณ์ของการบันทึกใน PDP 80.00 100 100

ความสมบูรณ์ในการใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือน – 100 97.43
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 สรุปและวิจารณ์ 

การด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2554–2556 จ�านวน
อุบัติการณ์แพ้ยาซ�้าที่สามารถป้องกันได้เพิ่มข้ึน 
จนสามารถป้องกันได้ทุกครั้งในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้
หลงัเกดิเหตุการณ์ทกุครัง้จะมกีารทบทวนความเสีย่ง
ในการเกดิโดยสหวชิาชพีทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องต่อเหตกุารณ์ 
เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เป็นต้น และ
ร่วมกันหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ�้า
ในอนาคตจนสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดเป็น 0 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพบว่า มี
การสือ่สารข้อมลูทีค่รบถ้วนตามระบบทีว่างไว้เพิม่ขึน้
ภายหลงัด�าเนนิโครงการ จากการสุม่ตรวจการบนัทกึ
ข้อมูลในเวชระเบียน, การบันทึกใน OPD card 
การบนัทกึใน PDP และความสมบรูณ์ในการใช้สญัลกัษณ์
แจ้งเตือนต่างๆ พบว่า มีการสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วน
ตามระบบเพ่ิมขึน้หลงัการด�าเนนิโครงการ แสดงให้เหน็
ว่าระบบทีไ่ด้วางไว้ช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถงึข้อมลูส�าคญั
ของผู้ป่วย และลดโอกาสในการเกิดแพ้ยาซ�้าได้มาก

ยิ่งขึ้น

ถึงแม้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาจะสามารถป้องกัน
อุบัติการณ์การเกิดแพ้ยาซ�้าได้มากกว่าข้ันตอนเดิม
ทีม่กีารปฏบิตัมิาก่อน แต่กย็งัพบอบุตักิารณ์ความเสีย่ง
ที่เกือบพลาด (near miss) ที่จะส่งผลให้เกิดการ
แพ้ยาซ�้าได้ และเมื่อทบทวนความเส่ียงหลังเกิด
เหตุการณ์พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติงานและ
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การลืมบันทึกข้อมูล 
การลืมใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือน ดังนั้นในอนาคตควรมี
การการทบทวนและพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับ

บริบทและภาระงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น 

 บรรณานุกรม 

1.  คู ่มือการติดตามอาการอันไม ่พึงประสงค์จากการใช ้ยา 
โรงพยาบาลยโสธร; 2554.

2.  ศนูย์ตดิตามอาการอนัไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา. คู่มอืติดตาม
อาการอันไม่พึงประสงค์. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ.

3.  ธิดา นิงสานนท์, จันทิมา โยธาพิทักษ์. ตรงประเด็นเร่ือง 
Adverse drug reaction. กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย); 2549.
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 บทน�า 

โรคปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) 

พบได้บ่อยในหมู่ผู้ที่มีอาชีพนั่งท�างานเป็นเวลานาน 

สาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการนั่ง

นานๆ หรอืนัง่ผดิท่า เช่น น่ังหลงัโก่ง น่ังบดิๆ เน่ืองจาก

การน่ังเป็นการเพิม่แรงกดดันต่อกระดูกหลงัมากทีส่ดุ 

บวกกับความตึงเครียดซ่ึงจะท�าให้กล้ามเนื้อบริเวณ

หลังเกิดการเกร็งจะยิ่งส่งผลให้ปวดหลังมากยิ่งข้ึน 

ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังเพียงอย่างเดียว 

หรืออาจมีอาการปวดร้าวมาท่ีสะโพกหรือขา อาการ

ปวดขาจะปวดไปตามบรเิวณซึง่ถกูเลีย้งด้วยเส้นประสาท

เส้นที่ถูกกดทับนั้น ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะ

ความปวดแตกต่างกันไป บางรายอธิบายอาการปวด

ว่ามีลักษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรู้สึก

ปวดหน่วงและหนักที่ขา บางรายรู้สึกเพียงเหน็บชา

คล้ายเวลาที่นั่งทับขานานๆ เป้าหมายของการรักษา

อาการปวดหลัง คือ เพื่อลดอาการปวด และให้ผู้ป่วย

สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติที่สุด โดยการ

รักษาจะขึน้อยู่กบัสาเหตุทีท่�าให้เกดิการปวดหลงัและ

ระยะเวลาที่เป็น ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการ

รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยมุ่งรักษาท่ี

ต้นเหตุท่ีท�าให้เกิดอาการและพยายามหาวิธีท่ีท�าให้

ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุดก่อน(1)

E to r i cox ib  เป ็นยา ท่ีออกฤทธิ์ ยั บยั้ ง 

cyclooxygenase 2 (COX–2) ชนิดจ�าเพาะ และ

มีข้อบ่งใช้ส�าหรับบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อ

โครงร่างเรือ้รัง (chronic musculoskeletal pain) ได้ 

ขนาดทีแ่นะน�าส�าหรบัอาการนีค้อืรบัประทานครัง้ละ 

60 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 60 มิลลิกรัม

ต่อวัน และมีข้อห้ามใช้ในผู ้ป่วยท่ีมีอาการจับหืด 

(developed signs of asthma) หลอดลมหดเกร็ง 

(bronchospasm) เยือ่จมกูอกัเสบเฉยีบพลนั (acute 

rhinitis) หรือเรื้อรัง เนื้องอกที่จมูก (nasal polyps) 

อาการบวมน�า้กดไม่บุม๋ หรอืลมพษิ (urticaria) หลงัจาก

ได้รับยา aspirin หรือยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่

สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs: NSAIDs)(2, 3)

 รายงานผู้ป่วย 

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 47 ปี มาตามนัด เพื่อ

ติดตามอาการปวดหลัง

Etoricoxib : angioedema and itching
ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา NSAIDs

ดลพร นันทวุฒิพันธุ์ *, ขวัญชนก อารีย์วงศ์ **,
นิสา หวังเรืองสถิต **, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ *

* ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
** ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พษิณโุลก
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ประวัติการได้รับยาเมื่อห้าปีที่แล้ว
– อาการปวดหลัง
 diclofenac (50 มิลลิกรัม) ครั้งละ 

1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ หลงัอาหารเช้า กลางวนั และเยน็ 
 mefenamic (500 มลิลกิรัม) รับประทาน

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน 
และเย็น

ประวัติการใช้สมุนไพรและยาอื่นๆ
ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สมุนไพรหรือยาอื่นๆ

 ประวัติการแพ้ยา 

ประวติัแพ้ยา meloxicam และ floctafenine 
มีอาการบวมน�้าไต้ผิวหนังกดไม่บุ๋ม (angioedema) 
บริเวณตาทั้งสองข้าง

 ประวัติครอบครัวและสังคม 

ปฏิเสธการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 การตรวจร่างกาย 

พบผู้ป่วยมีอาการ angioedema บริเวณตา
ข้างซ้าย และมีอาการคัน (itching) ขอบตา

 การวินิจฉัย 

ผูป่้วยได้รับการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปวดหลงัส่วนล่าง 
และได้รับการรักษาด้วยยา etoricoxib lorazepam 
และ Norgesic® หลงัจากรบัประทานยาไป 1 วนั ผูป่้วย
เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติมีอาการบวมน�้ากดไม่บุ๋ม
ใตผ้ิวหนงั และอาการคนับริเวณขอบตาขา้งซา้ย ซึ่งมี
อาการคล้ายกบัทีผู่ป่้วยเคยมอีาการแพ้ยา meloxicam 
และ floctafenine ผู้ป่วยจึงหยุดรับประทานยา 
etoricoxib ที่เพิ่งได้รับเป็นครั้งแรก ส่วนยาที่เหลือ
อกี 2 รายการยงัต่อรบัประทานต่อไปเนือ่งจากเป็นยา
ท่ีเคยได้รบัอยู่เป็นประจ�า หลงัจากหยดุรบัประทานไป 
1 วัน อาการไม่พึงประสงค์ก็ดีขึ้นจนกระทั่งหายสนิท 
ส่วนยา simvastatin นั้นผู้ป่วยรับประทานอยู่เป็น
ประจ�าและไม่เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากยา

 อาการส�าคัญ 

ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดของแพทย์เพื่อติดตาม
อาการปวดหลงั แล้วแจ้งประวตัว่ิาเกิดอาการบวมน�า้
ใต้ผวิหนงักดไม่บุม๋ และอาการคนับรเิวณขอบตาข้างซ้าย 
หลังจากใช้ยาที่ได้รับไปเมื่อสองเดือนก่อน โดยมียา
ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ etoricoxib lorazepam 
(0.5 มิลลิกรัม) และ Norgesic® (ประกอบด้วย 
paracetamol 450 มิลลิกรัม และ orphenadrine 
35 มิลลิกรัม) แพทย์จึงส่งต่อให้เภสัชกรท�าการ
ประเมินการแพ้ยา

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

สองเดอืนทีแ่ล้ว ผู้ป่วยได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็น
โรคปวดหลัง และได้รับการรักษาด้วยยา etoricoxib 
60 มลิลิกรัม รบัประทานหลงัอาหารเช้าครัง้ละ 1 เมด็ 
วันละ 1 ครั้ง Norgesic® ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น และ lorazepam 
รับประทานก่อนนอนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 

 ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดีต และประวตักิารใช้ยา       

ผูป่้วยมปีระวติัภาวะไขมนัในเลอืดสงู และเคย
มีประวัติรักษาโรคปวดหลังแต่หยุดรักษาที่แห่งนี้ไป
ประมาณ 3 ปี มีประวัติการรับยาดังนี้

ประวัติการได้รับยาเมื่อสามปีที่แล้ว
– ภาวะไขมันในเลือดสูง
 simvastatin (20 มิลลกิรมั) รบัประทาน

ก่อนนอนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง 
– อาการปวดหลัง
 naproxen (250 มิลลิกรัม) ไม่ทราบ

วิธีการบริหารยา 
 meloxicam (7.5 มิลลิกรัม) ไม่ทราบ

วิธีการบริหารยา 
 floctafenine (200 มลิลกิรมั) ไม่ทราบ

วิธีการบริหารยา
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กำรประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์หรืออำกำรไม่พึงประสงค์กับยำที่สงสัย

จากประวัติของผู้ป่วยรายนี้ หลังจากได้รับยา etoricoxib มีความสัมพันธ์กับอาการบวมน�้ากดไม่บุ๋ม
ใต้ผวิหนงับรเิวณตาข้างซ้าย และอาการคันบริเวณขอบตา เมือ่หยดุยาอาการกล็ดลงจนหายสนทิ ดงัรายละเอยีด
ในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

สำมปีก่อนพบ
แพทย์ด้วย
อำกำรปวด
หลังส่วนล่ำง

รับยำ 
naproxen
Norgesic®, 
simvastatin

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554

สำมปีที่ผ่ำนมำ
วันที่ได้ยำ 

meloxicam 
แล้วมีรำยงำน 

แพ้ยำ

รับยำ meloxicam, 
Norgesic®, simvastatin

แล้วเกิดอำกำรไม่พึง
ประสงค์ agioedema

สองเดือนต่อ
มำได้รับ 

floctafenine 
แล้วมีรำยงำน 

แพ้ยำ

รับยำ floctafenine, 
Norgesic®, 
simvastatin
แล้วเกิดอำกำร
ไม่พึงประสงค์ 

พบแพทย์ตำม
นัดสำมปีที่ผ่ำน

มำ

รับยำ 
diclofenac, 
Norgesic®, 
simvastatin

พบแพทย์ตำม
นัดสำมปีที่ผ่ำน

มำ

รับยำ 
mefenamic, 
Norgesic®, 
simvastatin

พบแพทย์ตำม
นัดสองเดือนที่

ผ่ำนมำ

รับยำ 
lorazepam, 
simvastatin

วันที่ได้รับยำ 
etoricoxib 
และยำอื่น

รับยำ Norgesic®, 
lorazepam และ 

etoricoxib หลังจำก
ถูกวินิจฉัยว่ำเป็นปวด

หลังส่วนล่ำง

1วันหลังกินยำ 
etoricoxib

เกิดอำกำรบวมน�้ำใต้
ผิวหนังบริเวณตำข้ำงซ้ำย 
และอำกำรคันบริเวณขอบ
ตำ จึงหยุด etoricoxib

1 วันหลังหยุด
กินยำ 

etoricoxib

วันที่ 2วันที่ 1วันที่ 0

อำกำรดีขึ้น
และหำยสนิท

ในที่สุด

หลังจากการประเมินโดยเภสัชกรแล้ว คาดว่า

ผู้ป่วยรายน้ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าจะเป็นผล

จากยา etoricoxib เนื่องจากฐานข้อมูลต่างๆ 

ระบุว่าการรับประทานยา etoricoxib มีโอกาสเกิด

อุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว(2–5) รวมท้ัง

มีข้อมูลในเอกสารก�ากับยาว่าห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีเคยมี

อาการบวมน�้ากดไม่บุ ๋มจากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่

สเตียรอยด์เพราะอาจท�าให้เกิดอาการผิดปกติเมื่อใช้ 

etoricoxib ได้ (3, 4)

การประเมนิ Naranjo’s causality assessment 

ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา etoricoxib 

ของผู ้ป่วยรายนี้ได้คะแนนเท่ากับ 7 แสดงว่ายา 

etoricoxib น่าจะใช่สาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์

ดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้ป่วยเคยมีประวัติรับประทาน

ยากลุม่ต้านการอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตอรอยด์มาหลายชนดิ 

กรณีที่ใช้naproxen และ diclofenac ไม่เกิดอาการ

ผิดปกติ แต่เกิดอาการแพ้เมื่อใช้ยา meloxicam 

และยา floctafenine ซึ่งเป็นยาในกลุ่มโครงสร้าง

เดียวกันของกลุ่มกรดแอนทรานิลลิก (anthranillic 

acid) ดงันัน้อาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้อาจเกดิขึน้

กับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ที่เกิดเฉพาะ

รายการยา (true allergic reaction) ซึง่มโีอกาสน้อย

ท่ีจะแพ้ยาข ้ามไปยังยาต ้านการอักเสบท่ีไม ่ใช ่

สเตียรอยด์ที่ไม่ใช่กลุ่ม anthranillic acid หรือยา

ที่อยู่ในกลุ่มยับยั้ง COX–2 แบบจ�าเพาะ แต่อาการ

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากยา etoricoxib ในผู้ป่วย

รายนี้แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดจากการแพ้ยาข้ามกลุ่ม

กับยาทั้ง 2 รายการได้ (6)
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 สรุป 

การใช้ยา etoricoxib ในผู้ป่วยรายนี้สัมพันธ์

กับอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ angioedema และ 

itching บริเวณขอบตาข้างซ้าย ซึ่งเมื่อหยุดยาแล้ว

อาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลจากฐาน

ข้อมูลต่างๆ ระบุว่ายา etoricoxib มีโอกาสเกิด

อุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้(2–5) 

เภสชักรจงึออกบตัรแพ้ยา แนะน�าชือ่ยาทีท่�าให้ผูป่้วย

เกิดอาการไม่พึงประสงค์ และให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการ

ใช้ยาทั้ง 3 รายการ และหากมีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ได้รบัยากลุม่ต้านการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์รายการ

อื่น นอกจากน้ันยา etoricoxib ยังมีค�าเตือนตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาท่ีต้องแจ้ง

ค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสารก�ากับยา 

และข้อความของค�าเตือน ฉบับที่ 42(7) คือ ห้ามใช้ใน

ผูที้ไ่ด้รบัการผ่าตัดหลอดเลือดหวัใจในระยะหลงัผ่าตดั

ใหม่ๆ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคเก่ียวกับหลอดเลือดหัวใจ 

หรือหลอดเลือดสมอง ห้ามใช้ในผู้ที่มีความดันโลหิต

สูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

ในกรณผีูป่้วยรายนีเ้ภสชักรได้แนะน�าให้ผู้ป่วย

สังเกตอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจที่เกิดขึ้น และให้

ผู้ป่วยพกบัตรแพ้ยาและแจ้งบุคลากรทางการแพทย์

ทราบทกุคร้ัง รวมทัง้ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวงัการใช้

ยาในกรณขีองผูป่้วยรายนีใ้ห้ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยั

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว
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* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เรื่อง สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณา

เกินจริง ระหว่างวันที่ 26–28 มีนาคม 2557 ณ 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ได้มีการอภิปรายเรื่อง 

“Pharmacovigilance มีมากกว่าที่คิด” โดยผู้ร่วม

อภิปราย ประกอบด้วย เครือข่ายงานเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านยา ทัง้ในส่วนกลาง (ศนูย์เฝ้าระวงัความ

ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ) และเครอืข่ายในส่วน

ภูมิภาค (โรงพยาบาลและส�านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัจากเครือข่ายเชยีงใหม่) นอกจากน้ีกย็งัมผีูแ้ทน

จากผู้ประกอบการด้านยา และศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาตไิทย สาระส�าคัญของการอภปิรายประกอบด้วย 

ประเด็นขอบเขตของ pharmacovigilance (PV) 

ตัวอย่างงาน PV กับการตรวจจับยาปลอม บทบาท

ของผู้ประกอบการในงาน PV สุดท้ายเป็นประเด็น

การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัในการใช้โลหติ 

(heamovigilance) ซ่ึงมข้ีอสรุปจากการอภปิราย ดังนี้

ขอบเขตของงำน PV 

Pharmacovigilance เป็นค�าที่น�ามาใช้แทน 

drug safety monitoring ในอดีต องค์การอนามัย

โลกให้นยิามศพัท์ว่า “ศาสตร์หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กบัการตรวจจบั (detection) การประเมนิ (assessment) 

การเข้าใจและป้องกนัอาการไม่พงึประสงค์และปัญหา

อืน่ทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ยา” เป็นกจิกรรมความร่วมมอื

ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกตาม WHO 

international drug monitoring program ท่ีจัดตัง้ข้ึน

เมือ่ปี ค.ศ. 1968 ขณะนีม้สีมาชิกว่า 140 ประเทศท่ัวโลก 

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกล�าดับที่ 26 ในปี 

ค.ศ. 1984 โดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาการเกิดทารก

วิรูปจากการใช้ยา thalidomide ซ่ึงเป็นอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions: 

ADRs) ทีไ่ม่สามารถตรวจจบัได้ในการศกึษาวจิยัก่อน

ยาออกสู่ตลาด ในช่วงทศวรรษแรกๆ เป้าหมายก็เพื่อ

ตรวจจับอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ทราบมาก่อน 

(unexpected adverse drug reaction) เป็นหลัก 

แต่เนือ่งจากปัญหาความปลอดภยัจากการใช้ยาไม่ได้

เกดิขึน้จากอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาหากแต่

เกิดจากสาเหตุอื่นๆ มากมาย เช่น คุณภาพยาที่ไม่ได้

มาตรฐาน การใช้ยาไม่เหมาะสม อนัน�าไปสูป่ระสทิธผิล 

และความปลอดภัยของยา เป็นต้น เป้าหมายใหม่

ของงาน PV จงึถกูปรบัให้สอดคล้องกบับรบิททีเ่ปลีย่นไป 

โดยขยายขอบเขตงานให้กว้างข้ึน ท้ังในส่วนของตัว

ผลติภณัฑ์ ซ่ึงนอกจากผลติภัณฑ์ยาแล้วยงัครอบคลมุถึง

Pharmacovigilance  มีมากกว่าที่คิด

วิมล สุวรรณเกษาวงษ ์*

Drug 17-2 - by fon.indd   57 30/6/2557   9:06:50



ปกิณกะ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.17 No.2
58

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ข้อหาท่ี 2. ขายยาท่ียงัไม่ได้ข้ึนทะเบียนต�ารบัยา มโีทษ 

จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท และ

ข้อหาที่ 3. ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

บทบำทของผู้ประกอบกำรในงำน PV

งาน PV ได้รับการให้ความส�าคัญอย่างมากใน

ต่างประเทศเฉพาะในสหภาพยโุรป ได้ก�าหนดให้บคุคล

ที่ท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยก�ากับดูแล 

ด้านยา (drug authorities) ต้องมคีณุสมบัตติามเกณฑ์ 

qualified person for PV (QPPV) ส�าหรับใน

ประเทศไทยผู้ประกอบการหลายแห่ง มีการจัดตั้ง

หน่วยงานหรอืก�าหนดผูร้บัผดิชอบงานด้านนีเ้ป็นการ

เฉพาะเช่นกัน

บทบาทงาน PV ในส่วนของผูป้ระกอบธรุกิจด้าน

ยานัน้ เกดิขึน้ตลอดช่วงชวิีตของยา เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอน

ก่อนยาได้รับการอนุญาต (pre–approval stage) 

จนถึงภายหลังยาได้รับการอนุญาตให้จ�าหน่ายใน

ท้องตลาด (post–approval stage) ซ่ึงในแต่ละข้ันตอน

มีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันโดยในขั้นตอน

ก่อนการได้รับอนุญาต ก็จะมีการติดตามเฝ้าระวัง

และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนแบบ 

expedited report ต้องจัดท�ารายงานข้อมูลความ

ปลอดภัยของยา ที่ เรียกว่า developmental 

safety update reports (DSURs) เสนอต่อหน่วย

ก�ากบัดแูลด้านยาเป็นระยะ ต่อมาเมือ่ยาได้รบัอนญุาต

ให้จ�าหน่ายในท้องตลาด ก็ต้องมีการเฝ้าระวังติดตาม

และรายงานอาการ/เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการ

ใช้ยา แบบ spontaneous reports รวมถึงต้องจัด

ท�ารายงานเสนอต่อหน่วยก�ากบัดแูลด้านยาเป็นระยะ 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (herbal product) ยาแผน

โบราณและผลิตภัณฑ์ยาเสริม (traditional and 

complementary medicines) ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 

(biological products) วัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือด 

(blood products) และเคร่ืองมือแพทย์ ส�าหรับ

ปัญหาความปลอดภัยที่ให้เฝ้าระวัง ได้เพิ่มขอบข่าย

ขึน้มากกว่าเฉพาะทีม่สีาเหตุจาก ADRs โดยครอบคลมุ

ถึงสาเหตุอื่นๆ ที่สามารถส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความ

เสี่ยงหรืออันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

ในส่วนของประเทศไทย งาน PV ก็ได้ขยาย

ขอบเขตเฝ้าระวังเช่นกัน แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคง

มุง่เน้นในส่วนของการเฝ้าระวงั ADRs ทีจ่�ากดัอยูเ่ฉพาะ

ในส่วนของโรงพยาบาลเป็นหลกั อย่างไรกต็ามเครอืข่าย

บางแห่งก็ได้ขยายงานออกไปโดยมีการประสานงาน

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลและส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั รวมถงึศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ดงัตวัอย่างเครอืข่ายงาน PV จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีร่่วม

อภปิรายในครัง้น้ีได้น�าเสนอกรณีตัวอย่างงาน PV ท่ีมี

การขยายงานสู่การเฝ้าระวังปัญหาอื่นนอกเหนือจาก 

ADRs กล่าวคอื การตรวจพบผูป่้วยเกดิภาวะผืน่ผิวหนงั

รนุแรงชนดิ toxic epidermal necrolysis จากการใช้

ยาเมด็ลกูกลอน นอกจากการรายงานตามปกต ิเครอืข่าย 

PV ในโรงพยาบาลยังได้ประสานงานกับส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส่งตรวจวิเคราะห์พบว่ายามีการ 

ปนปลอมยาเด็กซาเมทาโซนและยาไดโคลฟีแนก 

ต่อมาได้ประสานงานกับหลายฝ่าย ในที่สุด อย. 

ร่วมกบักองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้จับกุม

ผู้จ�าหน่ายที่จังหวัดนครปฐม และขยายผลจับผู้ผลิต

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในข้อหารวมทั้งสิ้น 3 กระทงคือ 

ข้อหาที่ 1. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ 

(medical device vigilance) โดย (ร่าง) แนวทางนี้

จะมีการเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง

ในโอกาสต่อไปก่อนมกีารประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

Heamovigilance

การใช้โลหิต โดยเฉพาะการรับโลหิต (blood 

transfusion) นัน้มคีวามเสีย่ง เพือ่ให้การใช้โลหติเกดิ

ความปลอดภัย ในหลายประเทศได้พัฒนาระบบ 

เฝ้าระวงัความปลอดภัยในการใช้โลหิต (heamovigilance)  

ข้ึนและรวมเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติ เรียก 

international haemovigilance network (IHN) 

ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจากทวีปต่างๆ เช่น 

สหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ ญีปุ่น่ 

สงิคโปร์ สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น โดยมขีอบเขตการเฝ้าระวงั

ครอบคลุมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นตลอด

เส้นทางการรับโลหิต (blood transfusion chain) 

ได้แก่ การบริจาค (donation) การรกัษาด้วยผลติภณัฑ์

โลหติ (products) กระบวนการรบัโลหิต (transfusion 

process) และผู้รับบริจาคโลหิต (recipients)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ได้เริ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้

โลหิต (heamovigilance) ของประเทศไทยขึ้น 

โดยมเีป้าหมายและวัตถุประสงค์เพือ่เกบ็รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน

เส้นทางการรับโลหิต เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว 

โดยได้เร่ิมการด�าเนนิในโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึง่สามารถ

ผนวกเข้ากบังานประจ�าของขัน้ตอนการบรจิาคโลหติ 

จงึได้รบัความร่วมมอืด้วยดจีากผูท่ี้เกีย่วข้อง แต่ในส่วน

ของกระทรงสาธารณสุขยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ชัดเจน

ประกอบด้วย รายงานการปรับปรงุข้อมลูความปลอดภยั

ด้านยา คอื periodic safety update report (PSUR) 

และรายงานการประเมินประโยชน์และความเสี่ยง

ของยาเป็นระยะ คอื periodic benefit risk evaluation 

report (PBRER) ในบางกรณีอาจต้องท�าการศึกษา

วิจัยแบบสังเกตการภายหลังออกสู่ตลาด (post–

marketing observational studies ) เพื่อเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยของยาเพิ่มอีกด้วย

นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนบางประเทศ 

เช่น สหรัฐอเมริกา ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องยื่น 

การประเมินและกลยุทธ์การลดความเสี่ยง (risk 

evaluation and mitigation strategy: REMS) 

ในสหภาพยุโรปต้องยื่นแผนจัดการความเสี่ยง (risk 

management plan: RMP) ซึ่งเป็นเอกสารการ

ประเมนิความเสีย่งของตวัยา พร้อมแผนการเฝ้าระวงั

และมาตรการในการจดัการควบคมุความเสีย่งของยา

น้ัน แผนดังกล่าวนี้จะมีการทบทวนปรับปรุงอิงตาม

ความเสี่ยงของยาที่พบภายในระยะที่ก�าหนด

Medical devices vigilance

ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) แนวทาง

ส�าหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการท�างาน

ผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผล (เหตุการณ์) 

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (adverse event 

report: AE report) และการายงานการด�าเนินการ

แก้ไขผลดังกล่าว (field safety corrective action: 

FSCA) ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติเครื่องมือ–

แพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41 (4) ผู้ประกอบการที่

ต้องด�าเนินตามแนวทางดังนี้ ประกอบด้วย ผู ้รับ 

อนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด และผู้จดทะเบียน

สถานประกอบเครื่องมือแพทย์ ใช้เป็นแนวทาง
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ถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวไว้ข้างต้น 

ความส�าเรจ็ของงานดงักล่าวจงึมต้ีองอาศยัความร่วมมอื

ร่วมใจของทุกภาคส่วน เพ่ือน�าไปสู ่การคุ ้มครอง

ประชาชนให้ได้รบัความปลอดภยัในการบรโิภคต่อไป

 สรุป 

จากการอภิปรายของทุกฝ่ายจะเห็นได้ว่างาน 

PV นัน้ ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะกจิกรรมการเฝ้าระวงัติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กดิจากการใช้ยา หรอืผลติภณัฑ์

ที่เก่ียวข้อง หากมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุม
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 บทน�า 

สัญญาณอันตรายจากการใช้ยา (signal) ตาม

ความจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง 

ข้อมลูทีไ่ด้จากการรายงานความสมัพนัธ์ทีอ่าจเป็นไปได้

ระหว่างเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์กบัยา ซึง่ความสมัพนัธ์

ดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรู้ หรือเป็นข้อมูลที่เคยมีแต่ยัง

ไม่สมบรูณ์ ซึง่การตรวจจบัสญัญาณ (signal detection) 

เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส�าคัญของงานเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านยา (pharmacovigilance)

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (Health Product Vigilance Center : 

HPVC) ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัของประเทศทีรั่บผดิชอบ

และดูแลฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยาของประเทศไทย (Thai Vigibase) ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในแหล่งข้อมูลส�าคัญของสัญญาณอันตรายจากการ

ใช้ยา จึงมีหน้าที่ในการค้นหาและประเมินคู่ยากับ

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug 

reaction : ADR) ที่มีโอกาสเป็นสัญญาณอันตราย

จากการใช้ยา (potential signal) ทีไ่ด้จากฐานข้อมลู 

โดยมีแนวทางการด�าเนินงานตามค�าแนะน�าของ

คณะท�างานตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา 

(ชุดตรวจจับสัญญาณ) และคณะท�างานประเมิน

สญัญาณอนัตรายจากการใช้ยาด้านคลนิกิ (ชุดประเมนิ

สัญญาณ) ท่ีแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและ

เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา (คณะอนุกรรมการ 

ADR) ซ่ึงเป็นคณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการยา 

ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะเป็นข้อมลูประกอบการก�าหนดมาตรการ

ควบคุม ลดความเสีียง และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

 การด�าเนินการ 

1. คณะท�างานชดุตรวจจบัสญัญาณคดักรอง

หรอืค้นหา potential signal ด้วย Thai Automatic 

Signal Detection Tool ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติ

เพื่อตรวจจับสัญญาณที่พัฒนาโดย HPVC ตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด ดังนี้

(1) Lower 95% confidence interval 

ของ reporting odds ratio (ROR) >1

(2) จ�านวนรายงานทีร่ะบวุ่ายาทีส่นใจเป็นยา

ที่สงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์ที่

สนใจศึกษา เท่ากับหรือมากกว่า 3 รายงาน

(3) กรองด้วย World Health Organization 

(WHO) critical term 

(4) กรองด้วยกลุ่มยาที่อยู่ในความสนใจ 

การประเมิน สัญญาณอันตรายจากการใช้ยา 

จาก Thai Vigibase ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พัทรียา โภคะกุล, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์, วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์ *

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ประเทศอื่นจากฐานข้อมลูองค์การอนามยัโลก ข้อมลู

จากเอกสารวิชาการและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

เป็นต้น โดยผลการประเมินแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

true signal, weak signal, false signal และ 

known ADR ก่อนพจิารณาก�าหนดมาตรการควบคมุ

ความเสี่ยงต่อไป

4. ก�าหนดมาตรการ (action) เพื่อควบคุม

ความเสี่ยงตามผลที่ประเมินได้ ดังนี้

(1) กรณีพบว่าเป็น signal (true signal) 

ให้เสนอมาตรการจัดการความเสีย่งต่อคณะอนกุรรมการ 

ADR และเผยแพร่ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ

(2) กรณีมีแนวโน้มว่าเป็น signal (weak 

signal) ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

(3) กรณพีบว่าไม่เป็น signal (not signal) 

เนื่องจาก

a. ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะ

ยืนยนัความสัมพันธ์ของคู่ยา–ADR (false signal) ให้

ยุติเรื่อง หรือ

b. ความสัมพันธ์ของคู่ยา–ADR เป็น 

known ADR ให้พิจารณามาตรการที่มีอยู่เพียงพอ

ในการป้องกันหรือไม่ 

– กรณีเพียงพอให้ยุติเรื่อง

– กรณีไม่เพียงพอให้เสนอคณะ

อนุกรรมการฯ ก�าหนดมาตรการใหม่เพิ่มเติม

หลังจากได้ potential signal แล้ว หากเป็น 

unexpected ADR และสมควรประเมินในเชิงลึกต่อ 

จะส่งให้คณะท�างานชดุประเมนิสัญญาณเพือ่ประเมนิ

ยืนยันว่าเป็น true หรือ false signal ต่อไป

2. คณะท�างานชุดประเมินสัญญาณก�าหนด

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ยา–ADR ที่เป็น potential 

signal จากฐานข้อมูล Thai Vigibase เพื่อประเมิน

ความสัมพันธ์เชิงคลินิก โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

(1) คู่ยา–ADR ที่ผ่านการคัดกรองจาก

คณะท�างานตรวจจับสัญญาณ

(2) Herbal medicine ที่เป็น serious 

and/or unexpected adverse event

(3) รายงานที่ผู้ป่วยเสียชีวิต 

(4) คู่ยา–ADR ที่เสนอโดยคณะท�างาน 

โดยมีเงื่อนไขว่าคู่ดังกล่าวมีรายงานในฐานข้อมูล

มากกว่า 3 ฉบับจากต่างแหล่งรายงาน

3. ประเมินคู ่ยา-ADR ที่เป็น potential 

signal ว่าเป็นสญัญาณอนัตรายจากการใช้ยา (signal) 

หรือไม่ โดยพิจารณารายงานท่ีพบและรายละเอียด

ข้อมูลในรายงานนั้นๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วย การใช้ยาที่

สงสัย ยาที่ให้ร่วม เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึน 

ระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ ระดับความสัมพันธ์ 

รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ประเภท follow up 

ประกอบกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานของ
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Weak signal not signal

ก�ำหนดเกณฑ์คู่ยำ – ADR

สืบค้นรำยงำนใน Thai Vigibase

ประเมิน signal ตำมเกณฑ์ *

True signal

เสนอมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแก่

คณะอนุกรรมกำรฯ /เผยแพร่ข้อมูล

ติดตำมข้อมูลเพิ่มเติม เป็น known ADR

ป้องกัน ADR ไม่ได้

ยุติเรื่อง

พิจำรณำมำตรกำรที่มีอยู่

Flase signal

มีมำตรกำรที่ลดควำม

เสี่ยงได้ หรือเป็น 

preventable ADR

รวบรวมเผยแพร่ข้อมูล

ยุติเรื่อง

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกคู่ยำ-ADR

1. คู่ยา-ADR ที่ผ่านการคัดกรอง

จากคณะท�างานตรวจจบั signal 

2. serious/unexpected herbal 

medicine

3. dead case

4. ผูท้�างานสนใจและมรีายงาน > 3 

ฉบับ

หมายเหต ุ * เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการเป็น signal ประกอบด้วยทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 1. เป็น unknown ADR (ADR ทีไ่ม่ระบอุยูใ่นเอกสารก�ากับยาในส่วน ADR หรอื post marketing experience 
ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย) ไม่อยู่ในฐานข้อมูล CCIS และไม่อยู่ในหนังสือ
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เช่น Drug Fact, Martindale, BNF และ Drug Comparison เป็นต้น

 2. เป็นคู่ยา–ADR ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป โดยจ�านวนรายงานที่แสดงความสัมพันธ์เป็น 
possible ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนรายงานทัง้หมด หรอื มหีลกัฐานทางวชิาการชดัเจนทีย่นืยนั
ความสมัพนัธ์คูย่า–ADR  (ให้คะแนนของรายงานตามผลการประเมนิ causality assessment ในแต่ละฉบบั 
หากผลการประเมินอยู่ในระดับ certain ให้ 4 คะแนน probable ให้ 3 คะแนน possible ให้ 2 คะแนน
และ unlikely ให้ 1 คะแนน)

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรแสดงตำมแผนผัง
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ความเสีย่งทีพ่บ และขอความร่วมมอืเจ้าของผลติภณัฑ์

แก้ไขเอกสารก�ากบัยาในส่วน ADR ให้เพิม่ข้อมลูว่ายา 

eperisone มคีวามสมัพนัธ์กบัอาการ anaphylactic 

reaction

4. Simvastatin กบั dermatitis exfoliative 

สรุปได้ว่ายังไม่พบความน่าจะเป็นของความสัมพันธ์

คูย่า–ADR ดงักล่าว ในขณะนีจ้งึยงัไม่ด�าเนนิการใด ๆ  

แต่มีการเฝ้าระวังข้อมูลต่อไป

5. Streptomycin กับ Stevens-Johnson 

syndrome (SJS) ผลการพิจารณาพบว่า SJS เป็น 

known ADR ของ streptomycin มาตรการควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึงด�าเนินการโดย

เสนอคณะอนกุรรมการADR พจิารณาทบทวนเอกสาร

ก�ากับยา และน�าไปสู่การทบทวนประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เรือ่ง ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตอืนไว้ในฉลากและ

เอกสารก�ากับยา และข้อความค�าเตือนของยากลุ่ม  

aminoglycosides และส่งต่อข้อมลูให้กรมควบคมุโรค 

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ซึง่เป็นหน่วยงานในการจดัท�าแนวทาง

การวินจิฉยัและการรกัษาวัณโรคแห่งประเทศไทยเพือ่เพิม่

ค�าเตือนของยา streptomycin เกี่ยวกับอาการ SJS 

6. Anapril 5 MiniTab® กับปวดศีรษะ ผื่น 

ท้องเสีย ผื่นขึ้น หายใจล�าบาก บวม คันที่ปาก หายใจ

ล�าบาก หลอดลมตีบ ผลการประเมินไม่พบสัญญาณ

ความเสี่ยง (false signal) จึงยุติเรื่อง

 ผลการด�าเนินงาน 

ศูนย์ HPVC ได้ประเมินและวิเคราะห์คู่ยา–

ADR จากฐานข้อมูล Thai Vigibase (ข้อมูลจากปี 

พ.ศ. 2527–2556) ตามเกณฑ์การคดัเลอืกและเกณฑ์

การประเมิน ผลพบคู่ยา–ADR ที่เป็น potential 

signal จ�านวนทั้งหมด 6 คู่ยา–ADR และผลการ

พจิารณาพร้อมมาตรการภายหลงัการประเมนิ มดีงันี้ 

(ตารางที่ 1) 

1. สมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับกลุ ่มอาการ 

hypersensitivity ผลการพจิารณาพบสญัญาณความเสีย่ง 

(signal) การเกดิ hypersensitivity ภายหลงัการใช้ยา

ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และมี

มาตรการจัดการความเสี่ยงคือ จัดท�าจดหมายข่าว

แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ถึงความเสี่ยงที่พบ 

และขอความร่วมมอืให้ผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลติยาพฒันา

จากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร ให้เพิม่เตมิข้อความค�าเตอืน

ในฉลากและเอกสารก�ากบัยา ว่า “มรีายงานการแพ้ยา

อย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้”

2. Benzbromarone กบักลุม่อาการ severe 

cutaneous adverse reactions (SCARs)  ผลการ

ประเมินยังไม่พบหลักฐานสนับสนุนความสัมพันธ์

ที่น่าเชื่อถือ ในขณะนี้จึงยังไม่ด�าเนินการใดๆ แต่ให้

เฝ้าระวังข้อมูลต่อไป

3. Eperisone กับกลุ่มอาการ anaphylaxis 

ผลการพิจารณาพบสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา 

(signal) ด�าเนินการโดยเสนอคณะอนุกรรมการ ADR 

จดัท�าจดหมายข่าวแจ้งบคุลากรทางการแพทย์เกีย่วกับ
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ตารางที่ 1 การประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา ผลการประเมินและการด�าเนินการ

เกณฑ์กำรคัดเลือกคู่ยำ–ADR 

ที่เป็น potential signal

คู่ยำ–ADR ที่มีกำรประเมิน ผลกำรประเมิน กำรด�ำเนินกำร

1. คู่ยำ–ADR ที่ผ่ำนกำร

 คัดกรองจำกคณะท�ำงำน

ตรวจจบัสญัญำณอนัตรำย

จำกกำรใช้ยำ

1.1 simvastatin กับ dermatitis 

exfoliative

false signal ในขณะนี้ยังไม่ด�าเนินการใดๆ

แต่เฝ้าระวังข้อมูลต่อไป

1.2 streptomycin กับ SJS known ADR 1. เสนอคณะอนุกรรมการ ADR 

2. ทบทวนเอกสารก�ากับยา (น�าไปสู่

การทบทวนประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเร่ืองยาที่ต ้องแจ้ง 

ค�าเตือนฯ ของยากลุ่ม

 aminoglycosides)

3. ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มค�าเตือนในแนวทางการ

วินิจฉัยและรักษาวัณโรคแห่ง

ประเทศไทย

2. Herbal medicine ทีเ่ป็น 

serious and/or

 unexpected AE

2.1 สมุนไพรฟ้าทะลายโจร กับกลุ่ม

อาการ hypersensitivity

true signal* 1. เสนอคณะอนุกรรมการ ADR 

2. จัดท�าจดหมายข่าว

3. ขอความร่วมมือผู ้ประกอบการ 

เพิ่มค�าเตือนในเอกสารก�ากับยา

3. รำยงำนที่ผู้ป่วยเสียชีวิต 3.1 benzbromarone กับ severe 

cutaneous adverse reaction

false signal ในขณะนี้ยังไม่ด�าเนินการใดๆ

แต่เฝ้าระวังข้อมูลต่อไป

3.2 eperisone กลุ่มอาการ 

anaphylactic reaction

true signal* 1. เสนอคณะอนุกรรมการ ADR 

2. จัดท�าจดหมายข่าว

3. ขอความร่วมมอืเจ้าของผลติภณัฑ์

แก้ไขเอกสารก�ากบัยาในส่วน ADR 

ให้เพิ่มข้อมูลว่ายา eperisone  

มีความสัมพันธ์กับอาการ

 anaphylactic reaction

4. คู่ยำ–ADR ที่เสนอโดย

 คณะท�ำงำนและมีรำยงำน

ในฐำนข้อมูลมำกกว่ำ

 3 ฉบับจำกต่ำงแหล่ง

 รำยงำน

4.1 Anapril5 MiniTab® กับรายงาน 

adverse events 10 ฉบบั (ปวด

ศีรษะ ผื่น ท ้องเสีย ผื่นขึ้น 

หายใจล�าบาก บวม คันที่ปาก 

หายใจล�าบาก หลอดลมตีบ)

false signal ในขณะนี้ยังไม่ด�าเนินการใดๆ แต่เฝ้า

ระวังข้อมูลต่อไป

หมายเหตุ	: * true signal เป็นเพยีงสมมตุฐิานว่าคูย่า–ADR ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัต้องมกีารพสิจูน์ต่อไป จงึมมีาตรการ
แค่ท�าจดหมายข่าว

Drug 17-2 - by fon.indd   65 30/6/2557   9:06:51



รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.17 No.2
66

 บรรณานุกรม 

1. ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง

อนัตรายจากการใช้ยา ครัง้ที ่3/2556 วนัที ่15 สงิหาคม 2556.

3. วิมล สุวรรณเกษาวงษ์. การพัฒนาเคร่ืองมืออัตโนมัติเพื่อการ

ตรวจจับสัญญาณเตือนภัย. วารสารอาหารและยา 2549; 13 

(1) : 56–65.

4. Wechwithan S, Priphiromya P, Suwankesawong 

W. Report of Potential Signals from Thaivigibase 

During Year 2007–2008 [abstract]. Drug Safety. 2010; 

33 (10) pp 891–962.

 ข้อจ�ากัด 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางฉบับมี

คุณภาพการรายงานต�่า มีข้อมูลไม่เพียงพอ ท�าให้

ประเมนิสญัญาณอนัตรายบางคูย่า–ADR ไม่ได้ ส่งผลให้

ไม่สามารถก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่

เหมาะสมได้

 สรุปและข้อเสนอแนะ 

สัญญาณความเสี่ยงที่พบเป็นข้อมูลท่ีได้จาก

การวิเคราะห์รายงานในฐานข้อมูล Thai Vigibase 

ผู้รายงานควรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือ

น�ามาใช้เป็นประโยชน์โดยก�าหนดมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศ และควร

มกีารประเมนิสญัญาณอนัตรายเป็นระยะและต่อเนือ่ง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 
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ÃÐËÇ‹Ò§Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°áÅÐÃŒÒ¹ÂÒ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÃÐººàª×èÍÁâÂ§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

20 – 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557
³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ



á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í Case Report
ÊÓËÃÑºà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅã¹ÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇÊÒÃ´ŒÒ¹ÂÒáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾

 ãªŒâ»Ãá¡ÃÁ Microsoft word front Angsana 16 ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 3-5 Ë¹ŒÒ¡ÃÐ´ÒÉ A4 â´ÂãªŒá¹Ç·Ò§ Ñ́§¹Õé 
- ¡ÒÃãªŒ¤ÓÂ‹Í ãËŒà¢ÕÂ¹µ‹Í·ŒÒÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁàµçÁ·Õèâ´ÂãÊ‹äÇŒã¹Ç§àÅçºà©¾ÒÐ¤ÃÑé§áÃ¡·Õè»ÃÒ¡¯ã¹àÍ¡ÊÒÃ áÅÐËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§
¢ŒÍ¤ÇÒÁàµçÁà´ÔÁÍÕ¡ã¹¤ÃÑé§µ‹Íä» ãËŒãªŒ¤ÓÂ‹Í·ÕèáÊ´§ã¹Ç§àÅçºà¾ÕÂ§ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ àª‹¹ Í§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ (World Health 
Organization: WHO) ä´Œà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ ....................................... ¹Í¡¨Ò¡¹Õé WHO ÂÑ§ä´Œá¨Œ§àµ×Í¹ .......................................
- ª×èÍÂÒáÅÐ¤ÓÈÑ¾·�ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕèäÁ‹ãª‹¤Óà©¾ÒÐ ãËŒ¢Öé¹µŒ¹´ŒÇÂÍÑ¡ÉÃµÑÇàÅç¡ àª‹¹ ÃÐººàµ×Í¹ (alert system) ªÕÇÊÁÁÙÅ 
(bioequivalence)
- ãËŒá¹ºÊÓà¹Ò case report ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÃÐºØàÅ¢·Õè HPVC no. ËÒ¡ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÊ‹§¨Ðä´Œ¹Ó¢ŒÍÁÙÅºÑ¹·Ö¡Å§°Ò¹¢ŒÍÁÙÅµ‹Íä»
- äÁ‹ÃÐºØª×èÍ¨ÃÔ§¢Í§Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ â´ÂãËŒÃÐºØà»š¹ “âÃ§¾ÂÒºÒÅáË‹§Ë¹Öè§”
- äÁ‹ÃÐºØÇÑ¹ à ×́Í¹ »‚·Õèà¡Ố àËµØ¡ÒÃ³�̈ ÃÔ§ ãËŒá»Å§à»š¹¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ố àËµØ¡ÒÃ³� àª‹¹ ÇÑ¹·Õè 0 à¡Ố  ADR ÇÑ¹·Õè 3 ËÂǾ ÂÒ 
ÇÑ¹·Õè 5 ÍÒ¡ÒÃ Ṍ¢Öé¹ 1 ÊÑ»´ÒË�¡‹Í¹ÁÒâÃ§¾ÂÒºÒÅáÅÐä Œ́ÃÑºÂÒ .......... 3 à ×́Í¹·ÕèáÅŒÇä Œ́ÃÑº¡ÒÃÇÔ¹Ô̈ ©ÑÂÇ‹Òà»š¹âÃ¤ .......... à»š¹µŒ¹
- ¡ÒÃàÊ¹Í case report ãËŒàÃÕÂ§ÅÓ´Ñº¢ŒÍÁÙÅ ´Ñ§¹Õé

ËÑÇ¢ŒÍ·Õè¹ÓàÊ¹Í ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¹×éÍËÒ·Õè¹ÓàÊ¹Í

·º·Ç¹àÃ×èÍ§ÂÒ (â´ÂãªŒª×èÍÊÒÁÑÞ äÁ‹¤ÇÃÃÐºØª×èÍ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§ÂÒ) áÅÐâÃ¤¾ÍÊÑ§à¢»
ÊÃØ»ÅÑ¡É³Ð(characteristics) ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ àª‹¹ à¾È ÍÒªÕ¾ Ê¶Ò¹ÀÒ¾ÊÁÃÊ ÍÒªÕ¾ Ï
ÃÐºØÍÒ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ·Õèà»š¹ÊÒàËµØãËŒµŒÍ§ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹¤ÃÑé§¹Õé
ÃÐºØ»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÃ¹ÓÁÒ¡‹Í¹·Õè¨Ðà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé 
¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õèà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ â´ÂÃÐºØ à ×́Í¹áÅÐ»‚ ¾.È. ·Õèà¢ŒÒÁÒ·ÕèÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ Œ́ÇÂ
ÃÐºØÀÒÇÐ·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ ËÃ×ÍâÃ¤»ÃÐ¨ÓµÑÇ·Õèà»š¹ÍÂÙ‹¡‹Í¹
ÃÐºØÃÒÂ¡ÒÃÂÒ (ÍÒ¨Ç§àÅçºª×èÍ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒËÒ¡ÃÙŒá¹‹ªÑ́ ) ¢¹Ò´ÂÒ ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèàÃÔèÁãªŒ (¶ŒÒÁÕ) 
ÃÐºØ»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃá¾ŒÂÒ/ÍÒËÒÃáÅÐÍÒ¡ÒÃ·Õèà¡Ô´¢Öé¹
ÃÐºØâÃ¤/¡ÒÃá¾Œ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¤ÃÑé§¹Õé
ãËŒÊÃØ»»ÃÐÇÑµÔÊ‹Ç¹µÑÇ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á àª‹¹ ¡ÒÃÊÙººØËÃÕè ´×èÁÊØÃÒ ¡ÒÃãªŒÊÒÃàÊ¾µÔ´ 
¹ÔÊÑÂ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ
ÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃµÃÇ¨·Ñé§ËÁ´ áµ‹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ãËŒÃÐºØà©¾ÒÐ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ
ÃÐºØà©¾ÒÐ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ (ãËŒÇ§àÅçº¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹¢Í§áµ‹ÅÐ¤‹Ò´ŒÇÂ)
ãËŒÃÐºØá¹Ç¤Ô´/ËÅÑ¡¡ÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ´ŒÇÂ (¶ŒÒÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´)
ÃÐºØÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ áÅÐÂÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�ã¹¤ÃÑé§¹Õé 
ãËŒºÃÃÂÒÂàËµØ¼ÅáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§¡ÒÃà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔã¹¤ÃÑé§¹Õé
¡ÑºÂÒ·ÕèÊ§ÊÑÂÇ‹Ò¨Ðà»š¹ÊÒàËµØ(ãËŒÃÐºØà¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒ»ÃÐàÁÔ¹´ŒÇÂ) ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÃÐºØ 
causality assessment ¡Ã³Õ·ÕèÁÕá¼¹ÀÒ¾ time line ËÃ×ÍµÒÃÒ§¢Í§¡ÒÃãªŒÂÒ
¡Ñº¡ÒÃà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ ãËŒÃÇÁäÇŒã¹ËÑÇ¢ŒÍ¹Õé
ÃÐºØ¢ŒÍá¹Ð¹Ó·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ (¶ŒÒÁÕ)
ãËŒáÊ´§Ç§àÅçºàÅ¢µÒÁÅÓ´Ñº¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§äÇŒàË¹×Í¢ŒÍ¤ÇÒÁ áÅÐ áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
¢Í§áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§äÇŒ·ŒÒÂÃÒÂ§Ò¹ â´ÂãªŒÃÐºº Vancouver ËÃ×ÍÃÐººÍ×è¹ áµ‹ãËŒ
à»š¹ÃÐººà´ÕÂÇ¡Ñ¹·Ñé§àÃ×èÍ§ ¡Ã³Õ·ÕèÍŒÒ§¨Ò¡ internet ãËŒÃÐºØ URL ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÇÑ¹·Õè
·ÕèÊ×º¤Œ¹´ŒÇÂ

1. º·¹Ó
2. ÃÒÂ§Ò¹¼ÙŒ»†ÇÂ
3. ÍÒ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ (chief complaint)
4. »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂã¹»˜¨¨ØºÑ¹

5. »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂã¹Í´Õµ
6. »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃãªŒÂÒ
7. »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃá¾ŒÂÒ
8. »ÃÐÇÑµÔ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
9. »ÃÐÇÑµÔ·Ò§ÊÑ§¤Á/»ÃÐÇÑµÔÊ‹Ç¹µÑÇ

10. ¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ
11. ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
12. ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ(diagnosis)
13. ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹¤ÃÑé§¹Õé
14. ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§
 àËµØ¡ÒÃ³�ËÃ×ÍÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�
 ¡ÑºÂÒ·ÕèÊ§ÊÑÂ

15. ¢ŒÍÊÃØ»/àÊ¹Íá¹Ð
16. àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§


