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 สิ้นปมาทองคึกคัก...สูปแพะ รับโชค (ไม  รับบาป นะคะ)         
ป 2558 วารสารขาวสารดานยาฯก็อายุครบ 18 ขวบแลวนะ 
หากเทียบกับวงจรชีวิตวัยศึกษาก็เปนข้ันเร่ิมตนเขาเรียนมหาวิทยาลัย 
ป 1 ดังนั้น คาดหวังไดเลยวาตลอดทั้งปหนานี้ เนื ้อหาสาระใน
วารสารจะเติบโตขึ้นใหสมวัยแนนอน...โปรดติดตาม
 สรุปสั้นๆ ใหทานไดอานกอนวาในวารสารฉบับนี้มีอะไร? 
ใหขอมูลไวเพราะธันวาคมทุกป เปนเดือนแหงปารตี้ สนุกสุดเหวี่ยง 
ของมึนเมาและสารเสพติดที่ใชเพราะความคึกคะนองอาจนำมาสู
อันตรายและความเสียใจทั้งชีวิตได อยากรูใหอานสถานการณ 
ketamine ตามติดดวยเรื ่องปวดๆ เมื่อยๆ ทรมานแคไหนคนมี
ประสบการณคงรู ยา diclofenac เปนอีกตัวหนึ่งที่ใชกันเยอะมาก 
แตทานรูหรือไมวาอาการไมพึงประสงคมากมายเพียงไร อานไดจาก
บทความทั้ง 2 เรื่อง คือ การฉีด diclofenac เขากลามเนื้อและสรุป
รายงานอาการไมพึงประสงคฯจากฐานขอมูลของศูนย HPVC 
ประเทศไทยตลอด 28 ป ตองบอกวา amazing! อีก 2 เรื ่อง
เปนบทความดีๆ จากโรงพยาบาลเกี่ยวกับอุบัติการณการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากยาตานไวรัส HIV ในผูปวยติดเชื้อและความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงจากการใชยาตานไวรัสกลุม PIs และ 
NRTIs แตจะใหดีปองกันตนเองจากภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV 
งายกวาเยอะเลย สงทายดวยการสื่อสาร อะไรๆ ก็ตองทำความเขาใจ
กันผานการสื่อสาร สื่อสารอยางไร จึงไดผลอานเรื่องนี้ดู สื่อสาร
การเฝาระวังความปลอดภัยยาสูสาธารณะ
 ครบถวนกับการถายทอดเรื่องราวสาระที่เกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยจากการใช ผล ิตภ ัณฑ เหต ุการณไม พ ึงประสงค  
สถานการณที ่สังคมใหความสนใจและมากมาย ตลอดเวลา 12 
เด ือนของป  2557 หว ังว าคงเป นประโยชน ก ับท านบ าง 
รักษาสุขภาพกายใจใหดีไวรับปที่จะมาถึง แบะ..แบะ..แพะรับโชค
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เป็นภาคสีมาชิกอนสุญัญาฯ ดงักล่าว จงึสมควรด�าเนนิ

การรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์ ketamine ใน

ประเทศไทยเช่นกัน

 ข้อมูลทั่วไป

Ketamine เป็นชือ่สามญั โดยมชีือ่ทางการค้า 

เช่น Ketalar, Ketava, Calypzo และอาจมีชื่อเรียก

อืน่ๆ เช่น K,  super–K, special K, kit kat, vitamin K, 

ket, tac, tic และ cat valium ทั่วไปมีลักษณะเป็น

ของเหลวใส เมื่อผ่านความร้อนจะเป็นผงผลึกสีขาว

หรือสีขาวนวล มีกลิ่นอ่อนๆ เฉพาะตัว ละลายได้ดีใน

น�้าและแอลกอฮอล์ 

 การออกฤทธิ์

Ketamine มสีตูรโครงสร้างและการออกฤทธิ์

คล้าย phencyclidine–PCP(1) (ในอดตี PCP เคยใช้เป็น

ยาสลบโดยฉดีเข้าหลอดเลือดด�า แต่ถกูยกเลกิเนือ่งจาก

ผลข้างเคยีงทีท่�าให้เกดิอาการประสาทหลอน ไม่สงบ 

จงึถูกควบคมุเป็นวตัถุออกฤทธิภ์ายใต้อนสุญัญาว่าด้วย

วตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท ค.ศ. 1971 และเป็น

วตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ตามพระราชบัญญตัวัิตถุท่ี

ออกฤทธิต่์อจิตและประสาท พ.ศ. 2518) 

ketamine เป็น NMDA receptor antagonist 

ออกฤทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้หมดความ

รูส้กึตวัและมฤีทธิร์ะงบัปวด โดยการหมดความรู้สกึจะ

Ketamine เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต ่อจิตและ

ประสาทท่ีมีการน�ามาใช้เป็นยาสลบอย่างแพร่หลาย

ในหลายประเทศ เหมาะส�าหรบัการผ่าตัดเลก็และการ

วินิจฉัยโรคที่จะท�าให้ผู้ป่วยเจ็บปวด เพราะราคาถูก 

วิธีใช้ง่าย อาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์น้อย สามารถ

ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือในสงคราม แต่พบการน�ามาใช้

ในทางทีผิ่ดเป็น recreational drug หรอื club drug 

ในหลายปีทีผ่่านมา จงึมกีารเรยีกร้องให้มกีารควบคมุ 

(scheduled) ในอนุสัญญาเกี่ยวกับการควบคุมสาร

เสพติด โดยมีการเสนอในการประชุมของ WHO  

Expert Committee on Drug Dependence 

(WHO-ECDD) และของคณะกรรมาธิการยาเสพติด 

(Commission on Narcotic Drugs) หลายครั้ง ซึ่ง

ก็ยังไม ่ได ้รับความเห็นชอบให้ควบคุม และให้       

WHO-ECDD ไปด�าเนินการทบทวนข้อมูลและ

ประเมินสถานการณ์อีกคร้ัง(1) ส�าหรับประเทศไทย 

ketamine เคยจัดเป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราช

บัญญัติยา พ.ศ. 2510 แต่เมื่อพบว่ามีการน�าไปใช้ใน

ทางทีผ่ดิ จงึได้เพิม่ระดบัการควบคมุให้เข้มงวดยิง่ขึน้ 

โดยจดัให้เป็นวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ตามพระราช

บัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 

เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่ามีการน�า 

ketamine ไปใช้ในทางที่ผิด ในฐานะที่ประเทศไทย

สถานการณ์ ketamine

นัยนา พัชรไพศาล*

* กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เป็นแบบ dissociative anesthesia คือ ผูป่้วยอยูใ่น

ภาวะทีร่่างกายและจิตใจเหมอืนแยกจากกนั ท�าให้ไม่

รบัรูค้วามเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้จากการผ่าตดั จะเหน็ผูป่้วย

ลมืตา กลืน มีกล้ามเน้ือเกรง็ แต่ไม่ตอบสนองต่อความ

เจบ็ปวด โดย sub anesthetic dose สามารถมฤีทธิ์

ระงับปวดได้ แต่หลังจากฟื้นจากสลบ จะมีอาการ

ประสาทหลอน ฝันร้ายเหมอืนเหตุการณ์จรงิ ตัวลอย 

รูส้กึตืน่เต้น มึนงง สบัสน และเกิดความกลัว(1) 

 การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  

1. เพื่อท�าให้สลบ เป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็ว

และระยะเวลามีฤทธิ์ค่อนข้างสั้น เป็นยาส�าหรับฉีด

เข้าหลอดเลือดด�าและกล้ามเนือ้ ขนาดยาส�าหรับการ

ฉีดเข้าเส้นเลือด คือ 1-2 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว         

1 กิโลกรัม ยาจะออกฤทธิ์ท�าให้หมดสติภายในเวลา 

1 นาทีและมีฤทธิ์นาน 5-10 นาที กรณีการฉีดเข้า

กล้ามเนื้อ ปริมาณยาจะมากกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือด

ประมาณ 3 เท่า ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 3-4 นาทีและ

มีฤทธิ์นาน 12-25 นาที 

2. เพื่อเสริมฤทธิ์ระงับปวด โดยใช้ร่วมกับ

ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids

 การใช้ในทางท่ีผิด  

เป็นการใช้นอกวัตถุประสงค์ทางการ

แพทย์ เพ่ือหวงัผลจากฤทธิท์ีท่�าให้เกดิประสาทหลอน

(hallucination) เคลิบเคลิ้ม (euphoria) มึนงง โดย

เสพในลักษณะเป็น club drug หรือ recreational 

drug ในสถานบันเทิงท่ีมีการเต้นร�า โดยใช้เสพแทน

ยาเสพติดให้โทษร้ายแรงชนิดอ่ืน หรือเสพร่วมกับ 

club drug ตัวอื่น เช่น ยาอี(ecstasy) โคเคน(1)

การใช้ ketamine ในขนาดสูงซึ่งพบใน

กรณีที่เสพเพื่อความสนุกสนาน ผู้เสพจะมีอาการ

ประสานหลอน เคลิบเคลิ้ม (euphoria) คิดว่าตนเอง

มีอ�านาจพิ เศษ (myst ical)  มีอาการสูญเสีย

กระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้

และตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมทัง้ภาพ แสง ส ีเสยีงจะ

เปลีย่นแปลงไป ตาลาย ร่างกายเคลือ่นไหวไม่สมัพนัธ์

กัน การฟื้นจากฤทธิ์ยาจะรู้สึกเหมือนตื่นจากฝันร้าย 

ตืน่เต้นง่าย เพ้อคลัง่ หากใช้ปรมิาณมากจะเกิดอาการ

หายใจตดิขัด (respiratory depression) อาการทีไ่ม่

พึงประสงค์เหล่านั้น (bad trip) จะคล้ายกับอาการ

ทางจติ ผูท้ีใ่ช้ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน จะปรากฏอาการ

เช่นนี้อยู ่บ่อยๆ เรียกว่า flashback ท�าให้ผู ้เสพ

ประสบกบัสภาวะโรคจติ และกลายเป็นคนวกิลจรติได้

วิธีการผลิต ketamine ค่อนข้างยาก         

ทีล่กัลอบค้าจงึเป็นยาทีเ่บ่ียงเบน (diversion) มาจาก

แหล่งท่ีถูกกฎหมาย ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตยา สถาน

พยาบาลและสถานพยาบาลสัตว์(1) 

วธิกีารเสพในอดีต จะต้องน�าน�า้ยา ketamine 

มาใส่จานและเผาให้ร้อนจนกลายเป็นไอเพื่อสูบควัน

เข้าจมูก (smoke) ต่อมา มีการพัฒนาวิธีเสพ โดยน�า

มาผ่านความร้อนให้น�้าระเหยออกไปจะได้ผงสีขาว 

แล้วน�ามาสูดเข้าทางจมูก (snort) ซ่ึงมักใช้วิธีอบใน

ไมโครเวฟ(2)

 สถานการณ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ   

Ketamine เป็นยาที่ได้รับการคัดเลือกให้

อยูใ่นรายการบัญชียาจ�าเป็นขององค์การอนามยัโลก(3)  

และมีมากกว่า 60 ประเทศในโลกที่อนุญาตให้ใช้  

ketamine เป็นยาสลบหรอืยาน�าสลบ(4) แต่ปัญหาการ

ใช้ในทางที่ผิดก็พบในหลายประเทศเช่นกัน  พบว่า 

ประมาณ 60 ประเทศได้มีการออกกฎหมายควบคุม

ภายในประเทศแล้ว  เพื่อป้องกันปัญหาการน�าไปใช้

ในทางท่ีผดิ(4) แต่ในระดบัระหว่างประเทศ ketamine 

ยงัไม่ได้รับการควบคมุ  ทีผ่่านมาประเทศภาคสีมาชกิ

จงึได้มีการเรยีกร้องให้มกีารควบคมุ (scheduled) ใน

อนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดหลายครั้ง  ซึ่ง

ในการประชุม WHO- ECDD ครั้งที่  35 ในปี            

Drug 17-4 - by ice.indd   100 1/15/2558 BE   11:50 AM



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 101

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ค.ศ. 2012 พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยที่จะควบคุม

ระหว่างประเทศ  โดยมีเหตุผลว่า  สถานการณ์การ  

ใช้ ketamine ในทางที่ผิดในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิด

ผลเสยีทีร้่ายแรงต่อระบบสาธารณสขุของโลก และถ้า

หากมกีารควบคมุภายใต้อนสุญัญาฯ จะส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อความเพียงพอส�าหรับการมียาใช้ และ

การเข้าถึงยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีการผ่าตัด

ฉุกเฉิน  เนื่องจากบางประเทศยังไม่มียาสลบตัวอื่นที่

สามารถใช้ทดแทนได้(4)  

ปัจจุบัน UN Office on Drugs and 

Crime (UNODC) จัดให้ ketamine เป็นสารออกฤทธิ์

ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (new psychoactive 

substance-NPS) ซึ่งหมายถึงสารหรือผลิตภัณฑ์ที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆ ที่ถูกน�าไปใช้

ในทางทีผ่ดิ แต่ยงัมไิด้รบัการควบคมุ (non-scheduled) 

ในอนุสญัญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และ

อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

ค.ศ. 1971 โดยน�าไปใช้เสพแทนสารเสพติดที่ได้ถูก

ควบคมุแล้ว   ซ่ึง NPS ก�าลงัเป็นปัญหาส�าคัญของโลก

ในปัจจบุนั  ขณะนี ้องค์การสหประชาชาติได้ขอความ

ร่วมมอืจากทุกๆ ประเทศให้ตระหนกัถึงปัญหาและขอ

ให้มีการติดตามเฝ้าระวัง NPS อย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึง 

ketamine ด้วย(5)    

การน�า ketamine ไปใช้ในทางที่ผิด เริ่ม

พบครั้งแรกในวัยรุ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา(6) รูปแบบท่ีใช้ในทางท่ีผิดพบในหลาย

ลักษณะ คือ แคปซูล ยาเม็ด ผลึก และสารละลาย    

ต่อมา การแพร่ระบาดได้ขยายพืน้ทีไ่ปยงัประเทศอืน่ๆ 

ในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน

ในรายงานประจ�าปีของ International 

Narcotics Control Board (INCB) ให้ข้อมูลว่า ร้อย

ละ 86 ของปริมาณ  ketamine ที่ยึดได้ทั่วโลกเกิด

ขึ้นในทวีปเอเชีย(6) ประเทศที่สามารถยึดได้เป็น

จ�านวนมาก ได้แก่ จนี  อนิเดยี อนิโดนเีซีย ออสเตรเลยี 

แคนาดา และ เอลซาวาดอร์(1) จากข้อมลูการตรวจยดึ

ของกลาง ketamine ที่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย

ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ได้รายงานไปยัง 

UNODC ระหว่างปี  2551 ถึง 2555 พบว่า ประเทศ

จีนสามารถยึด ketamine ได้เป็นจ�านวนมากในช่วง

เวลาดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณ ketamine ที่ยึดได้ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉยีงใต้ ระหว่าง
ปี พ.ศ.2551 ถงึ พ.ศ. 2555(7)

ประเทศ
ปริมาณสารเคตามีนที่ยึดได้ (กิโลกรัม)

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

Brunei Darussalam 0.001 และ 
2  เม็ด

0.02 0.04 0.4 386 เม็ด และ  
5.63 กรัม

Cambodia 495 ขวด 1.1 0.001  

China 5,271.1 5,323.0 4,905.0 5,380.0 4,716.6

Hong Kong (SAR) 423.3 472.3 189.1 276.3 723.9

Indonesia 19.8 6.1 116.9 49.3 13.4

Japan     

Lao PDR     

Malaysia 553.1 1,071.0 334.1 202.5 238.9

Myanmar  14.9  1.4 
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ประเทศ
ปริมาณสารเคตามีนที่ยึดได้ (กิโลกรัม)

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

Philippines 10.2 9.0 0 0 0

Replublic of Korea     

Singapore 14.0 8.7 12.2 7.9 3.9

Thailand 18.5 20.6 166.7 78.0 21.0

VietNam 5.7    

Total 6,315.7 6,926.7 5,724.0 5,995.8 5,717.7

	 = ไม่มีรายงาน
 แหล่งข้อมูล : Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific-DAINAP

 สถานการณ์ในประเทศไทย  

ปัจจุบัน ketamine จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ

จิตและประสาท พ.ศ. 2518 และอยู่ในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ประเภทบัญชี ง(8) ใช้เป็นยาสลบส�าหรับคน

และสัตว์ โดยมกีารควบคมุตามกฎหมายทีส่�าคญั ดงันี้

 1. ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น�าเข้า หรือส่งออก 

เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุข (มาตรา 13 ทวิ) ผู้ฝ่าฝืนมี

โทษจ�าคุกตัง้แต่ 5–20 ปี และปรับต้ังแต่ 1-4 แสนบาท 

(มาตรา 89)

2. ห้ามผู ้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสขุหรอื ผู้ทีไ่ด้รบัใบ

อนญุาต (มาตรา 62) ผูฝ่้าฝืนมโีทษจ�าคุกต้ังแต่ 1–5 ปี 

และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท (มาตรา 106)

3. ห้ามผู้ใดเสพ เว้นแต่การเสพตามค�าสั่ง

แพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษา (มาตรา 62 ตรี) ผู้

ฝ่าฝืนมโีทษจ�าคุกต้ังแต่ 1–5 ปี และปรบัต้ังแต่ 2 หมืน่ 

ถึง 1 แสนบาท (มาตรา 106 ตรี)

4. ห้ามผู้ใดชักน�า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบาย

หลอกลวง หรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ (มาตรา 62 จัตวา) 

ผูฝ่้าฝืนมโีทษจ�าคกุตัง้แต่  2-10 ปี และปรบัตัง้แต่ 4 หมืน่ 

ถึง 2 แสนบาท (มาตรา 106 จัตวา) และถ้าเป็นการ

กระท�าต่อหญงิหรอืเดก็ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ มโีทษจ�าคกุ 

3 ปีถึงตลอดชีวิต ปรับตั้งแต่ 6 หมื่นถึง 5 แสนบาท

นอกจากผู ้ ท่ีกระท�าความผิดเก่ียวกับ       

ketamine จะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แล้ว ยังอาจ

ถูกยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ   

ปราบปรามผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ พ.ศ. 2534 

และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 อีกด้วย(8) 

จากการที่ ketamine ถูกจัดเป็นวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท 2 การจัดหา การน�าเข้าตลอดจนการ

จ�าหน่ายไปให้สถานพยาบาลท่ัวประเทศจึงถูกจ�ากัด

ให้เป็นหน้าท่ีของกลุ ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้

ด�าเนินการแต่เพียงผู้เดียว ketamine ที่มีการน�าเข้า

มาจ�าหน่ายมีเพียงยี่ห้อเดียว คือ Calypso Injection 

50mg/ml ขนาดบรรจ ุ10 ml ส�าหรบัใช้ฉดีเข้ากล้าม

เนื้อหรือหลอดเลือดด�า ผลิตโดย Gedeon Richter 

Co.,Ltd. ประเทศฮังการี สรรพคุณหรือข้อบ่งใช้ คือ

เหนีย่วน�าท�าให้เกดิการสลบ รกัษาสภาวะการสลบ ใช้

ร่วมกับยาระงับความรู้สึกอื่นเพื่อเหนี่ยวน�าและรักษา

สภาวะการสลบ หรอืใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุม่ opioids 

เพื่อเสริมฤทธิ์ระงับปวด 
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ตามกฎหมาย ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อจาก อย. ได้แก่ 

สถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่มี

ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึง

วัตถุออกฤทธิ์ (ร้านขายยาไม่มีสิทธิ์) และผู้ที่มีสิทธิ์สั่ง

จ่ายยานี้ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตว์แพทย์ ที่

มใีบประกอบวชิาชพีเท่าน้ันเพือ่ใช้รกัษาคนไข้หรอืสตัว์

ป่วยทีต่นบ�าบัดรกัษา และผูท้ีจ่ะใช้ยานีไ้ด้ต้องเป็นการ

ใช้ตามค�าสั่งของแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้ สถาน

พยาบาลดังกล่าวต้องจัดท�าบัญชีและส่งรายงานการ

รับ–จ่ายยานี้ให้ อย. เป็นรายเดือนและรายปี หาก

ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท (มาตรา 113)

จากสถิติข้อมูลการจ�าหน่ายวัตถุเสพติด

ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. ระหว่างปี 

พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556 พบว่า มีการจ�าหน่ายให้        

โรงพยาบาลของรัฐมากท่ีสดุ เฉลีย่ปีละ 15,828 vial โดย

มีสถานพยาบาลที่ซื้อยานี้เฉลี่ยปีละ 706 แห่ง ดัง

แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปรมิาณการจ�าหน่าย ketamine จ�าแนกตามประเภทสถานพยาบาล ระหว่างปี พ.ศ.2550-2556

จ�านวน vial

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

ปรมิาณทีจ่�าหน่ายให้สถานพยาบาล* 27,348 23,222 21,919 22,185 22,868 24,215 21,312

- โรงพยาบาลรัฐ 19,808 16,400 15,073 15,278 14,866 16,637 12,736

- โรงพยาบาลเอกชน 7,540 6,822 6,846 6,907 8,002 7,578 6,047

- คลินิก n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,204

- สถานพยาบาลรักษาสัตว์ n/a  n/a n/a n/a n/a n/a 325

จ�านวนสถานพยาบาลที่ซื้อ(แห่ง) 800 719 687 703 689 700 642

ข้อมูลจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

*ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและสถานพยาบาลรักษาสัตว์

การใช้ยา ketamine ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า การใช้ยามแีนวโน้ม

ลดลงจากปี พ.ศ. 2546 (จ�านวน 39,590 vial) ถึงปี พ.ศ. 2549 (จ�านวน 25,244) คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.24 

หลังจากนั้น ปริมาณการใช้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง คิดเป็นเฉลี่ยปีละ 23,539 vial ดังแสดงในภาพที่ 1

 ข้อมูลจากจากกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพที่ 1 ปรมิาณการใช้ ketamine ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2556
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัญหาการใช้ ketamine ในทางที่ผิดของ

ประเทศไทย พบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 โดยชาว    

ต่างประเทศน�า ketamine รูปแบบผงสีขาวมาใช้สูด

เข ้าทางจมูก (snort) ในสถานบันเทิงในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร และได้แพร่ระบาดไปในกลุ่มคน

ท�างานในสถานบนัเทิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 การแพร่

ระบาดได้ขยายพื้นที่ออกไปในสถานบันเทิงต่างๆ ใน

กรงุเทพมหานครและในเมอืงท่องเทีย่ว เช่น เมอืงพทัยา 

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ผู้ที่เสพส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นในสถาน

บนัเทงิ หรอืในงานปาร์ตีเ้ลก็ๆ ทีจ่ดัขึน้ตามอพาร์ตเมนต์

จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ระหว่าง

ปีพ.ศ.2551 – 2555 ประเทศไทยสามารถยดึ ketamine 

ได้มากทีส่ดุในปีพ.ศ. 2553 จ�านวน 166.7 กโิลกรมั จาก

การตรวจสอบของกลางดงักล่าว พบว่า เป็น ketamine 

ทีลั่บลอบน�าเข้ามาจากต่างประเทศทัง้หมด ไม่ใช่เป็น

ยาทีจ่�าหน่ายโดย อย. แต่อย่างใด ทัง้นี ้จากข้อมลูการ

ลกัลอบน�าเข้า ketamine ในปีพ.ศ. 2553-2554 พบว่า 

เป็นการลกัลอบน�าเข้าโดยผูต้้องหาชาวอนิเดียทัง้หมด

ซึ่งจับกุมได้ที่สนามบินสุวรณภูมิ(8)

 สรุป 

Ketamine เป็นยาน�าสลบทีดี่ ใช้ง่าย ราคา

ถกู ประเทศไทยจดัเป็นวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ซึง่

มกีารควบคมุทีเ่ข้มงวดกว่ายาทัว่ไป หลงัจากยกระดบั

การควบคมุแล้ว ketamine ทีจ่�าหน่ายโดย อย. ไม่พบ

การรัว่ไหลออกนอกระบบการควบคมุ แต่ยงัพบมกีาร

ลักลอบน�าเข้ามาในประเทศและน�าไปใช้ในทางที่ผิด

อยู่ ดังนั้น ในขณะที่ยังไม่มีการควบคุมตามอนุสัญญา

เก่ียวกับการควบคุมสารเสพติด การประสานความ

ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ และการตดิตามเฝ้าระวงัสถานการณ์

การใช้ ketamine จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อสกัดก้ันการ

ลักลอบน�าเข้ามาในประเทศและการป้องกันน�าไปใช้

ในทางที่ผิดต่อไป
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 Abstract

Active-online voluntary report is           

designed to monitor safety of intramuscular 

injection of diclofenac. Hyperlink was created 

to link the email to web based survey and 

website was mentioned in the official letter. 

Text messages and a hyperlink on both the 

official letter and the email links to a web 

based survey exploring util ization of                  

diclofenac as intramuscular injection and 

adverse events following the injection. One 

hundred and thirty-one providers reported 

42,095 cases of diclofenac use. These providers 

include community hospitals (68%), provincial 

or regional hospitals (21%), private hospitals 

(5%), and other small-sized providers (6%). 

There are 42,095 patients receiving intramuscular 

injection of diclofenac. Of those, eighty-four 

patients presented adverse events. Ninety-

nine adverse events are found. The most 

disorder of system organ class are nervous 

system and skin and subcutaneous tissue (47 

and 29 events, respectively). The most common 

adverse events are numbness (31 events), 

angioedema (14 events), paralysis (12 events), 

 บทคัดย่อ

การรายงานการใช้ยา diclofenac ชนิดฉดีเข้า

กล้ามเนื้อของสถานพยาบาลทั่วประเทศโดยสมัครใจ

ผ่านระบบ online ซึ่งจะแจ้งเป็นเพจในการรายงาน

ไปทางจดหมายราชการและส่งไฮเปอร์ลิงค์ทาง        

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ช่วงการเก็บข้อมูลการใช้ยา 

4 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม 2557 ถงึ 15 พฤษภาคม 

2557 ผลการติดตามมีรายงานจากสถานพยาบาล 

131 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชมุชน 103 แห่ง (ร้อยละ 68) 

โรงพยาบาลระดับจังหวัด/ศูนย์ 12 แห่ง (ร้อยละ 21) 

โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง (ร้อยละ 5) และสถาน

พยาบาลขนาดเลก็ 9 แห่ง (ร้อยละ 6) ผูป่้วยท่ีได้รับ 

diclofenac ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้รวมทัง้สิน้ 42,095 ราย 

พบอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับยา ทั้งสิ้น 84 ราย 

พบอาการไม่พึงประสงค์ 99 อาการ อาการไม่พึง

ประสงค์ทีพ่บส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบประสาท 

(47 ราย) และอาการทางผิวหนัง (29 ราย) อาการที่

พบมากที่สุด คือ numbness (31 ราย) รองลงมาคอื 

angioedema (14 ราย), paralysis (12 ราย), muscle 

weakness (7 ราย), pruritus (6 ราย) และ fatigue 

(4 ราย) การตดิตามการใช้ยาด้วยการรายงานโดยสมคัรใจ

ผ่านระบบ online เป็นวธีิน�าร่องทีช่่วยให้ได้รบัข้อมลู

จ�านวนมากและรวดเร็วในเวลาสั้น และควรได้รับการ

พัฒนาให้มช่ีองทางรายงานทีส่ะดวกและชดัเจนมากขึน้

รายงานการใช้ยา diclofenac ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
โดยสมัครใจผ่านระบบ online

Active-online voluntary report for intramuscular injection of diclofenac

เบญจพร ศิลารักษ์*

* โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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muscle weakness (7 events), pruritus (6 
events) and fatigue (4 events). This online 
voluntary report shows the rapid response 
for active monitoring adverse events following 
diclofenac intramuscular injection and the 
development of this system should be          
required for further surveillance. 

 บทน�า

Diclofenac เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบท่ี
ไม่ใช่สเตยีรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, NSAIDs) ท่ีมกีารใช้มากในการบรรเทาอาการปวด
และลดการอักเสบ โดยยานี้มีการใช้มานานกว่าสอง
ทศวรรษ และเป็นยาที่จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประเภท ก ซึง่อาการไม่พงึประสงค์ (adverse reaction: 
AR) ทีพ่บส่วนใหญ่คอื การระคายเคอืงระบบทางเดนิ
อาหาร บางรายอาจพบภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหาร นอกจากนีอ้าจพบอาการทางด้านผวิหนัง เช่น 
urticaria, angioedema และอาการอื่น เช่น              
anaphylaxis เป็นต้น(1)

 ในปีพ.ศ. 2556 ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้รับรายงานการเกดิอาการขาอ่อนแรง 
จากการใช้ยา diclofenac ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในผู้ป่วย
หลายราย(2) โดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ 
และมีรายงาน AR ที่พบน้อยแต่ค่อนข้างรุนแรงคือ 
เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง จากการทบทวนวรรณกรรมมี
การรวบรวมรายงานการเกดิ AR ทีพ่บ sciatic nerve 
injury ในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาแบบเข้ากล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะการฉีดที่กล้ามเนื้อสะโพก (intragluteal 
injection) โดยพบจากการใช้ยาหลายตวั เช่น dipyrone, 
vitamin B12, meperidine, hyoscine-N-butyl 
bromide และ diclofenac(3,4) แต่รายงานไม่สามารถ
ระบุถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

ดังน้ันกองแผนงานและวิชาการ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ติดตามการใช้ยา 

diclofenac ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้ เพือ่รวบรวมข้อมลู
การใช้และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยใช้วิธี
แบบเชิงรุก

 วิธีการศึกษา

การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาแบบตดัขวาง (cross 
sectional study) โดยรวบรวมข้อมลูการใช้ยา diclofenac 
จากสถานพยาบาลระดับต่างๆทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยเป็นการให้ข ้อมูลแบบสมัครใจ           
โดยเกบ็ข้อมูลการใช้ diclofenac ในผูป่้วยทกุรายท่ีได้รบั 
diclofenac แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ในช่วงระหว่าง    
วนัที ่15 มกราคม 2557  ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2557

สถานพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รบั link ผ่านทาง
จดหมายราชการและจดหมายทางอเิลคทรอนิกส์ เพ่ือ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายท่ีได้รับ diclofenac 
แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผ่านระบบ online และข้อมูล
จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลทีเ่ป็น cloud system ภายใต้
การก�ากับของกองแผนงานและวิชาการ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมลูท่ีรวบรวมมท้ัีงหมดสีส่่วน โดยส่วนท่ีหนึง่
คือข้อมูลแหล่งรายงาน ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ป่วยได้แก่ ประเภทผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
หรือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน) เพศ และอายุ ส่วนที่สาม
เป็นข้อมูลการใช้ diclofenac ได้แก่ ช่ือทางการค้า 
วันที่ฉีด เวลาที่ฉีด ต�าแหน่งที่ฉีด และการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ ซ่ึงกรณีท่ีผู ้ป ่วยเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนท่ีสี่ ซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ โดยมีอาการที่พบ 
วันที่และเวลาที่เกิดอาการ

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลท่ีเป็นตัวแปรต่อเนื่อง
แจกแจงเป็นค่ากลาง (median) และ ค่าพสิยัระหว่าง
ควอร์ไทล์ (interquartile range: IQR) เนื่องจาก
ข้อมลูมกีารแจกแจงแบบไม่เป็นปกต ิและข้อมลูท่ีเป็น

ตวัแปรกลุม่หรือจดัอนัดบัแจกแจงเป็นความถ่ี ร้อยละ
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 ผลการศึกษา

การรายงานการใช้ diclofenac injection 

ผ่านระบบ online จากสถานพยาบาลรวม 131 แห่ง

ใน 63 จังหวัด เป็นสถานพยาบาลภาครัฐ 123 แห่ง 

และสถานพยาบาลเอกชน 8 แห่ง รวมผูป่้วยทีไ่ด้รบัยา

ทัง้สิน้ 42,095 ราย (ตารางที ่1) ร้อยละ 63 ของผู้ป่วย

ได้รับยาเป็นการรายงานข้อมูลจากโรงพยาบาลชมุชน 

รองลงมารายงานจากโรงพยาบาลระดับจังหวัด และ

โรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 28 และ 4 ตามล�าดับ)

ตารางที ่1 แหล่งรายงานข้อมลูการใช้ยา diclofenac

แหล่งที่รายงาน 

จ�านวน (คน)
รวม

(ร้อยละ)ผู้ป่วย
นอก

ผูป่้วยใน
ผู้ป่วย
ฉกุเฉนิ

โรงพยาบาลชุมชน
(103 แห่ง)

18,408 1,585 6,411 26,404 
(62.72)

โรงพยาบาลจังหวัด/
ศูนย์ (12 แห่ง)

9,457 1,810 738 12,005 
(28.52)

รพ . สั ง กั ด ก รมก า ร
แพทย์ (1 แห่ง)

358 27 46 431 
(1.02)

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ
เทศบาล (4 แห่ง)

684 46 0 730 
(1.73)

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบล (3 แห่ง)

6 0 0 6 (0.01)

โรงพยาบาลเอกชน
(7 แห่ง)

1,023 65 552 1,640 
(3.90)

คลินิกเอกชน (1 แห่ง) 761 52 66 879 
(2.09)

รวม 30,697 3,585 7,813 42,095 
(100)

ผูป่้วยท่ีได้รบั diclofenac ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้ 

เป็นผูป่้วยนอกจ�านวน 30,697 ราย ผูป่้วยใน 3,585 ราย 

และผู้ป่วยที่รับบริการ ณ หน่วยฉุกเฉิน 7,813 ราย 

(ตารางที ่2) ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 59) 

ค่ากลางของอายุ (median) เท่ากับ 51 ปี (IQR 37, 62) 

ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดได้รับการบริหารยา diclofenac 

แบบการฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่สะโพก

ตารางที ่2 ข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วยทีไ่ด้รบั diclofenac 
ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้

ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วย
นอก

ผู้ป่วย
ใน

ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

รวม

จ�านวนผู้ป่วย 30,697 3,585 7,813 42,095

อายุ (ปี)*

  median 52 47 47 51

 IQR 40, 63 32, 62 33, 59 37, 62

 range 1-103 1-95 1-100 1-103

เพศ**(%)

  หญิง 16,691 
(60.3)

2,385 
(56.7)

4,215 
(53.9)

23,291 
(58.7)

บริเวณทีฉี่ด***  
    (%)

  สะโพก 24,284 2,617 7,793 34,694 
(99.8)

  ต้นขา 3 1 5 9 
(0.03)

  ต้นแขน 43 3 3 61 
(0.17)

*missing value 7,331 ราย
**missing value 2,389 ราย
***missing value 7,343 ราย

ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับ    

diclofenac ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อรวม 84 ราย เป็น        

ผู้ป่วยนอก 62 ราย ผู้ป่วยใน 7 ราย และผู้ป่วยที่รับ

บริการ ณ หน่วยฉุกเฉิน 15 ราย โดยช่วงอายุ             

อยู่ระหว่าง 11 ปี ถึง 85 ปี และค่ากลางของอายุ 

(median) ของผู ้ป่วยท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

เท่ากบั 39 ปี (IQR 28.75, 50) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

(ร้อยละ 76) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับ diclofenac 

และไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่เกิด

อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นกัน 

(ร้อยละ 59) มีค่ากลางของอายุสูงกว่าผู้ป่วยท่ีเกิด

อาการไม่พึงประสงค์ (median 51 ปี, IQR 37, 63) 
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ทัง้นีไ้ม่ได้แสดงผลในตาราง ส�าหรับผูป่้วยทีเ่กดิอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ diclofenac มีลักษณะการ

บริหารยา diclofenac injection เป็นการฉีดเข้า

กล้ามเนื้อสะโพกทุกราย (ตารางที่ 3) โดยผู้ป่วย 49 

รายเป็นผู ้ป่วยที่ได้รับการฉีด diclofenac จาก         

โรงพยาบาลชมุชน และได้รับจากโรงพยาบาลจังหวดั/

ศูนย์ 21 ราย จากโรงพยาบาลเอกชนจ�านวน 12 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมีทั้งสิ้น 99 อาการ 

โดยอาการที่พบมากที่ สุดเป ็นอาการทางระบบ

ประสาท 47 ราย และอาการทางผิวหนัง 29 ราย 

(ตารางที่ 4) เมื่อจ�าแนกตามรายละเอียดของอาการ

ไม่พงึประสงค์ทีพ่บดงัแสดงในตารางที ่5 อาการทีพ่บ

มากที่สุด คือ numbness (31 ราย) รองลงมาคือ 

angioedema (14 ราย), paralysis (12 ราย), muscle 

weakness (7 ราย), pruritus (6 ราย) และ fatigue 

(4 ราย)

ตารางที ่3 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ป่วยทีไ่ด้รบั diclofenac 
ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้ทีเ่กดิอาการไม่พงึ
ประสงค์

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วย
นอก

ผู้ป่วย
ใน

ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

รวม

N 62 7 15 84

อายุ (ปี)

  Median 41 32 36 39

  IQR 30.25, 
50.75

31, 
51.5

25, 42 28.75, 
50

  Range 11-80 29-64 20-85 11-85

เพศ (%)

  หญิง 48 (77) 4 (57) 12 (80) 64 (76)

บรเิวณทีฉ่ดี (%)

  สะโพก 62 (100) 7 (100) 15 (100) 84 (100)

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ป่วย
นอก

ผู้ป่วย
ใน

ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

รวม

แหล่งทีร่ายงาน 
(%)

  โรงพยาบาล 
 ชุมชน

38 (61) 4 (57) 7 (47) 49 (58)

  โรงพยาบาล 
 จังหวัด/ศูนย์

17 (27) 2 (29) 2 (13) 21 (25)

  ศูนย์บริการ 
 สาธารณสุข 
 เทศบาล

1 (2) 1 (14) 0 2 (3)

  โรงพยาบาล 
 เอกชน

6 (10) 0 6 (40) 12 (14)

ตารางที ่4 อาการทางระบบท่ีพบในผู้ป่วยท่ีได้รับ 
diclofenac ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้

System organ class (SOC) N (%)

Nervous system disorder 47 (47.5)

Skin and subcutaneous tissue disorders 29 (29.3)

Musculoskeletal and connective tissue 

disorders

9 (9.1)

General disorder and administration site 

conditions

6 (6.1)

Immune system disorders 2 (2.0)

Respiratory, thoracic and mediastinal 

disorders

2 (2.0)

Cardiac disorders 2 (2.0)

Vascular disorder 1 (1.0)

Gastrointestinal disorder 1 (1.0)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 109

ตารางที ่5 อาการไม่พงึประสงค์ทีพ่บในผูป่้วยทีไ่ด้รับ 
diclofenac ชนดิฉดีเข้ากล้ามเนือ้

Adverse events N (%)

numbness 31 (31.3)

angioedema 14 (14.2)

paralysis 12 (12.2)

muscle weakness 7 (7.1)

pruritus 6 (6.1)

fatigue 4 (4.1)

maculopapular rash 3 (3.0)

rash 3 (3.0)

anaphylaxis 2 (2.0)

urticaria 2 (2.0)

blood pressure increased 1 (1.0)

chest discomfort 1 (1.0)

dyspnea 1 (1.0)

eyelid edema 1 (1.0)

headache 1 (1.0)

injection site mass 1 (1.0)

injection site pain 1 (1.0)

muscle pain 1 (1.0)

palpitation 1 (1.0)

paresthesia 1 (1.0)

sleepiness 1 (1.0)

spasms 1 (1.0)

syncope 1 (1.0)

tachycardia 1 (1.0)

vomiting 1 (1.0)

 วิจารณ์ผล ข้อเสนอแนะ

การรายงานการติดตามการใช้ diclofenac 
ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดยสมัครใจจากสถานพยาบาล
ทั่วประเทศ ข้อมูลที่รายงานที่ได้รับส่วนใหญ่เป็น

ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน จากการรายงานการใช้
จ�านวน  42,095 ราย พบการเกิดอาการไม่พงึประสงค์ 
84 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด diclofenac ที่
กล้ามเนือ้สะโพก โดยอาการไม่พงึประสงค์ท่ีพบส่วนใหญ่
เป็นอาการทางระบบประสาท และอาการทางผิวหนงั

การเฝ้าระวังติดตามการใช้ยาหลังยาออก        
สู่ท้องตลาด (post-marketing surveillance) เป็น   
กระบวนการที่ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา 
เพื่อประเมินอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบน้อย หรือ
ตดิตามการเพิม่ขึน้ของอาการไม่พงึประสงค์ทีม่กีารพบ
มาก่อน รวมถึงประเมนิปัจจยัเสีย่งหรอืภาวะอืน่ท่ีส่งผล
ต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์(5) ซึ่งรูปแบบการ
ตดิตามมทีัง้เชงิรกุ (active surveillance) ซ่ึงจะได้ข้อมูล
ท่ีใกล้เคียงและครบถ้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนสูง และอีก
รปูแบบเป็นการตดิตามเชิงรบั (passive surveillance) 
ท่ีให้บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์ทีพ่บโดยสมคัรใจ วิธนีีจ้ะท�าได้ง่าย ต้นทนุต�า่กว่า 
และไม่จ�ากดักลุม่ประชากรท่ีตดิตาม ซึง่ท�าให้ได้ข้อมูล
รายงานจากหลายแหล่งท่ีกว้างข้ึน แต่กระนั้น การ
รายงานอาจมีความหลากหลาย และอาจพบรายงาน
ที่มีนัยส�าคัญน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

ระบบการรายงานอาการไม่พงึประสงค์ทีม่อียู่
ในปัจจบัุนเป็นการเฝ้าระวงัแบบเชิงรบั ท่ีรายงานผ่าน
ระบบ online (AE online) ซึ่งจะทราบจ�านวนและ
รายละเอยีดของผูป่้วยกรณท่ีีเกดิอาการไม่พงึประสงค์ 
แต่ไม่ทราบจ�านวนของผูใ้ช้ยาจริงว่าเป็นจ�านวนเท่าใด 
การศกึษานีเ้ป็นกึง่เชงิส�ารวจเชงิรกุโดยให้รายงานการใช้ 
diclofenac เพื่อให้ทราบจ�านวนผู้ที่ได้รับยาทั้งหมด
และผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับยา ทั้งนี้
เป็นการรายงานด้วยความสมัครใจโดยผ่านระบบ 
online เพื่อให้ได้รับรายงานที่รวดเร็วขึ้น จากข้อมูล
รายงานทีไ่ด้ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลชมุชนซึง่มผีูป่้วย
ท่ีใช้ diclofenac จ�านวนไม่มาก ในขณะท่ีสถาน
พยาบาลขนาดใหญ่ส่งรายงานการใช้ยาจ�านวนน้อย 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงพยาบาลมีจ�านวนผู ้ป ่วย             
ใช้ยามาก และเป็นการเพิ่มภาระงานในการรายงาน 
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ซึง่บางแห่งได้จดัส่งข้อมลูแบบชดุข้อมลูทีม่รีายละเอยีด
เช่นเดียวกับที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลของ       
สถานพยาบาลบางแห่งขาดรายละเอียดในส่วนที่
ส�าคัญ เช่น เพศ อายุ ชื่อทางการค้าเป็นต้น การ
วิเคราะห์จึงมีข้อจ�ากัดในการแปลผลข้อมูลในบาง
ประเดน็ ในการศกึษาตดิตามการใช้ยาครัง้ต่อไป ควรเพิม่
ช่องทางในการรายงานนอกเหนือจากระบบ online 
โดยให้ส่งเป็นชุดข้อมูลที่ต้องก�าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้น�าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

ข้อมลูการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ 
diclofenac ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ได้รับรายงานใน
การศึกษานี้ มีระดับความรุนแรงน้อย และส่วนใหญ่
เป็นอาการทางระบบประสาท ไม่สามารถประเมิน
ความเชื่อมโยงกับ sciatic nerve injury ไม่มีข้อมูล
ทีร่ะบรุายละเอียดของอาการทีชั่ดเจนของ paralysis 
หรือ numbness ว่าสอดคล้องกับ sciatic nerve 
injury หรอืไม่อย่างไร รวมทัง้ไม่ได้ระบสุาเหตุของการ
เกิดด้วยเช่นกัน และเมื่อน�าไปเทียบกับข้อมูลการเฝ้า
ระวังตามระบบปัจจุบนั ซึง่มข้ีอมลูของการเกดิอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่มีรายละเอียดมากกว่าร่วมกับข้อมูล
ในการประเมนิสาเหตุทีเ่ก่ียวข้อง การรายงานการเกดิ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา diclofenac ผ่าน
ระบบรายงาน AE online นั้นมีจ�านวนรายงานน้อย
กว่าในกลุ่มอาการเดียวกัน และส่วนใหญ่เป็นอาการ
ทางผวิหนงัทีม่รีะดับความรนุแรงมากกว่า (ไม่ได้แสดง
ผล) ดังน้ันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นควรเปรียบ
เทยีบขอ้มูลการรายงานการเกดิอาการไม่พงึประสงค์
จากรายงานทั้งสองระบบ และหาสาเหตุของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม โดยเฉพาะการเกิด 
sciatic nerve injury ทัง้นีส้าเหตขุองจ�านวนรายงาน
ทีต่่างกนัอาจเน่ืองมาจากความยากง่ายในการรายงาน 
ระยะเวลาในการรวบรวมรายงานจากศูนย์เครือข่าย
การตดิตามอาการไม่พงึประสงค์ของแต่ละเขต ซึง่ควร
ท�าการประเมินสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ 
diclofenac ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยการรายงาน
ผ่านระบบ online โดยสมคัรใจ แม้ได้รบัการรายงาน
ในจ�านวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบ
ประสาทท่ีไม่รุนแรง แต่จัดได้ว่าเป็นวิธีการติดตาม
น�าร ่องที่ เป ็นการประเมินข ้อมูลผู ้ป ่วยที่ ได ้รับ              
diclofenac ทัง้ทีเ่กดิและไม่เกดิอาการไม่พงึประสงค์ 
ซึ่งการติดตามการใช้ยาด้วยระบบน้ีควรพัฒนาช่อง
ทางในการรายงานให้สะดวกและมีความชัดเจนของ
ข้อมูลมากข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยในการใช้ยา

 กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบุคลากรทางแพทย์จากสถาน
พยาบาล ทุกแห ่ ง ท่ี ร ายงานข ้ อมู ลการ ใช ้ ย า                        
diclofenac ขอขอบคณุเภสชักรหญงิวชัร ีรุ่งอภริมย์นนัท์ 
กองแผนงานวิชาการ ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในการสนับสนุนรวบรวมชุดข้อมูลในการ
วิเคราะห์ และขอขอบคุณ คุณวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ 
ส�าหรับข้อชี้แนะในการวิเคราะห์และการเขียน
บทความ

 บรรณานุกรม 

1. Micromedex 2.0. Diclofenac. 
2.  หนังสอืส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที ่สธ 1004.04/2 

ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงาน
การใช้ยา diclofenac  ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ.

3.  Sevim S, Kaleagasi H. Sciatic injection injuries in adults: 
Is dipyrone a foe to nerve? Acta Neurol Belg.  
2009;109: 210-213.

4.  Erker HE, Cok OY, Aribogan A. A treatment option for 
post-injection sciatic neuropathy: transsacral block 
with methylprednisolone. Pain Physician. 2010; 13: 
451-456.

5. World Health Organization. The importance of phar-
macovigilance. Safety monitoring of medicinal prod-
ucts. 2002.
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 บทน�า 
อาการไม่พึงประสงค์จากยาเป็นสาเหตุส�าคัญ

ของภาวะเจบ็ป่วยและการตายของผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวี

และเอดส์ท่ีได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี มีผลต่อความ

ร่วมมอืในการใช้ยาของผูป่้วย แผนการรกัษาของแพทย์ 

ท�าให้เพิม่ความเสีย่งต่อการดือ้ยาและการก�าเรบิของโรค 

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อาการไม่พงึประสงค์สงู เนือ่งจากเป็นยาทีใ่ช้ต่อเนือ่ง

เป็นเวลานาน ใช้ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ ้มกันต�่ามีความ     

เสีย่งสูงต่อการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากยา ดงันัน้

จงึต้องมกีารตดิตามและจดัการอย่างเหมาะสมเพือ่ให้

ผู ้ป ่วยสามารถใช ้ยาได ้อย ่างต ่อเนื่องจนบรรลุ             

เป้าหมายการรักษา(1,2)

 แนวทางการเริ่มให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี(3) 

จะพิจารณาจากระดับ CD4 และความเจ็บป่วยของ

ระยะเอดส์ (AIDS-Defining illness) โดยมีเป้าหมาย 

คือ ลดระดับปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดให้ต�่าที่สุดและ

นานท่ีสดุ ระดบั CD4 กลับสู่ระดบัปกตมิากท่ีสดุ ท�าให้

ผูป่้วยไม่เสีย่งต่อโรคแทรกซ้อนต่างๆทีส่มัพนัธ์ต่อการ

ติดเชื้อเอชไอวี การใช้ยามีลักษณะเป็นสูตรประกอบ

ด้วยยาอย่างน้อย 3 รายการ ส�าหรบัยาสตูรแรกทีเ่ลอืก

ใช้ได้แก่ยากลุม่ nucleoside reverse transcriptase 

inhibitors (NRTIs) 2 รายการ ร่วมกบัยากลุม่ non- 

nucleoside reverse transcriptase inhibitors 

(NNRTIs) 1 รายการ และเลือกใช้ยากลุ่ม protease 

Inhibitors (PIs) เมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยากลุ่ม 

NNRTI

* โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

 สุภาพร  หอมดี *

ตารางที่ 1 สตูรยาต้านไวรสัเอชไอวีทีแ่นะน�าเป็นสตูรแรกและสตูรทางเลอืกทีม่ใีช้ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิฯ์

ยากลุ่ม NRTIs

+

ยากลุม่ NNRTIs

ในกรณีที่เกิด
ผลข้างเคียง
จากยา กลุ่ม 

NNRTIs
----------->

ยากลุ่ม PIs (boosted)

แนะน�า

efavirenz (EFV) / nevirapine 
(NVP)

แนะน�า

zidovudine (AZT) + lamivudine (3TC)
lopinavir (LPV) / 
ritonavir (RTV)

tenofovir (TDF) + 
emtricitabine (FTC) / 3TC

ทางเลือก ทางเลือก

stavudine (D4T) + 3TC Indinavir (IDV) / RTV

 

อุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ จากยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วย

ติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ .
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 การเลือกสูตรยาให้เหมาะสมกับผู ้ป่วย
แต่ละรายจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
สภาวะร่างกายของผู้ป่วย โรคที่เป็นร่วม แนวโน้ม
ความร่วมมือในการใช้ยาและการด�าเนินชีวิตประจ�า
วัน เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาสูตรเริ่ม   
ต้นให้นานที่สุด จนเมื่อผู้ป่วยมีการรักษาล้มเหลว        
ผู้ป่วยเกิดการดื้อยาสูตรแรกจะเลือกใช้ยาสูตรดื้อยา
ตามผลการตรวจความไวของเชื้อโดยผ่านความเห็น
ของแพทย์โรคติดเชื้อ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสูตรยาที่มี 
boosted PIs เป็นส่วนประกอบ

 จากการศึกษาของ Radhakrishnan 
rajesh และคณะ(4) พบว่าอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาท่ีพบในยาต้านไวรสัเอชไอว ีร้อยละ 77 เป็น
อาการ type A ที่สามารถท�านายและป้องกันได้ ส่วน
อาการ type B ที่ ไม ่สามารถท�านายได ้แต ่                  
ป้องกันไม่ให้รนุแรงได้ Anita Shet และคณะ(5) พบว่า 
ร้อยละ 16 ของผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาต้องเปลีย่นยา ร้อยละ 3 ต้องหยดุยาชัว่คราว 
และร้อยละ 81 สามารถใช้ยาต่อไปได้

การศกึษาดงักล่าวพบว่าการจดัการทีเ่หมาะสม
จะท�าให้ผู ้ป ่วยได้รับยาที่สามารถใช้ได้และการ 
ทบทวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดจริง
ในโรงพยาบาลจะน�าไปสู่การจัดการที่เหมาะสมกับ   
โรงพยาบาลนัน้ ซึง่จะส่งผลให้ชะลอการด้ือยาและลด
อัตราการตายของผู้ป่วย ดังนั้น โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ ฯ  จึ ง ได ้ศึกษาอุบัติการณ ์ของอาการ                    
ไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัสเอชไอวใีนผูป่้วยตดิเช้ือ
เอชไอวแีละเอดส์ทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวศีกัดิฯ์ โดยทบทวนอาการไม่พงึประสงค์จากยาต้าน
ไวรสัเอชไอวใีนกลุม่ผูป่้วยติดเชือ้เอชไอวแีละเอดส์ของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯที่ได้รับยาต้านไวรัส       
เอชไอวี ทีเ่ข้ารบัการรักษาในคลนิกิโรคติดเช้ือ (วนัพุธ 
เวลา 8.00-12.00 น.) ทกุคนทีย่งัรบัการรกัษาต่อเนือ่ง
ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯโดยเก็บข้อมูลแบบ
ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-พฤษภาคม 2557 เป็น
ช่วงเวลา 4 ปี 5 เดือน

 ผลการศึกษา  

 จากการทบทวนเวชระเบยีน พบว่ามผีูป่้วย
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 291 คนเป็นผู้ชาย 156 คน
(ร้อยละ 53.6) และผู้หญิง 135 คน (ร้อยละ 46.4) 
ส่วนมากมีอายุในช่วง 31–50 ปี ได้รับยาสูตร  
AZT+3TC+NVP จ�านวน 119 คน (ร้อยละ 40.9)     
ได้รับยาสูตร AZT+3TC+ EFV จ�านวน 75 คน       
(ร้อยละ 25.8) ได้รบัยาสตูร TDF+3TC+EFV จ�านวน 
37 คน (ร้อยละ 12.7) ได้รบัยาสตูรส�าหรบัผูป่้วยดือ้ยา 
37 คน (ร้อยละ 12.7) และได้รับยาสูตรเริ่มต้นอื่นๆ 

จ�านวน 7 คน (ร้อยละ 2.4) รายละเอยีดตามตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล จ�านวนคน(ร้อยละ)

เพศ

 ผู้ชาย 156(53.6)

 ผู้หญิง 135(46.4)

อายุ

 11–20 ปี 8(2.7)

 21–30 ปี 23(7.9)

 31–40 ปี 106(36.4)

 41–50 ปี 105(36.2)

 51–60 ปี 34(11.7)

 61–70 ปี 10(3.4)

 มากกว่า 70 ปี 5(1.7)

สูตรยาที่ใช้

 AZT+3TC+NVP 119(40.9)

 AZT+3TC+EFV 75(25.8)

 TDF+3TC+EFV 37(12.7)

 D4T+3TC+EFV 9(3.1)

 D4T+3TC+NVP 7(2.4)

 สูตรเริ่มต้นอื่นๆ 7(2.4)

 TDF+3TC+LPV/RTV 14(4.8)
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ข้อมูล จ�านวนคน(ร้อยละ)

 AZT+3TC+TDF+LPV/RTV 10(3.4)

 AZT+3TC+LPV/RTV 7(2.4)

 AZT+TDF+LPV/RTV 4(1.4)

 D4T+3TC+LPV/RTV 2(0.7)

  หมายเหตุ : สูตรเริ่มต้นอื่น ได้แก่ TDF + 3TC + NVP 5 ราย,  

 3TC + LPV / RTV 1 ราย, EFV + IDV + RTV 1 ราย 

 การทบทวนประวัติการรักษาของผู้ป่วย
สามารถค้นหาอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี โดยใช้ข้อมูลอาการทางคลินิกและผล

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  พบอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา 53 คร้ัง (ร้อยละ 18.2 ) ของยา 6 
รายการ จากผูป่้วย 45 คน (ร้อยละ 15.5)  โดยมอีบุตัิ
การณ์ของการเกดิอาการไม่พงึประสงค์ ดงันี ้AZT พบ 
19 ครัง้คิดเป็นเป็นร้อยละ 8.9 D4T พบ 6 คร้ังคดิเป็น
ร้อยละ 33.3 TDF พบ 2 ครัง้คดิเป็นร้อยละ  2.8 NVP 
พบ 17 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 13.1 EFV พบ 3 ครั้งคิด
เป็นร้อยละ 2.4 และ LPV/RTV พบ 6 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 15.8 แต่ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา 3TC และ IDV/RTV (มีผู้ป่วยใช้ 1 ราย) ราย
ละเอียดแสดงตามกราฟที่ 1 และ ตารางที่ 3

กราฟที่ 1  แสดงอุบัติการณ์ของยาต้านไวรัสเอชไอวีพบในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ระหว่าง             
พ.ศ. 2553–พฤษภาคม 2557

ตารางที่ 3  แสดงจ�านวนและอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
ระหว่าง พ.ศ. 2553–พฤษภาคม 2557

ยา/อาการ (จ�านวนคน)
อุบัติการณ์*

จ�านวนคน ร้อยละ
AZT: ผู้ใช้ยา 215 คน 19 8.9
  - เลือดจาง 14 6.5 
  - เลือดจางและเม็ดเลือดขาวต�่า 2 0.9
         - เลือดจาง เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต�่า 1 0.5
        - อาเจียนมาก 1 0.5
        - กล้ามเนื้ออักเสบ 1 0.5
D4T : ผู้ใช้ยา 18 คน 6 33.3
        - การกระจายตัวของไขมันผิดปกติ 4 22.2
        - เอนไซม์ตับสูงขึ้น 2 11.1
TDF : ผู้ใช้ยา 70 คน 2 2.8
         - ไตวายเฉียบพลัน 1 1.4
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ยา/อาการ (จ�านวนคน)
อุบัติการณ์*

จ�านวนคน ร้อยละ
         - ครีอะตินินในเลือดสูงขึ้น 1 1.4
NVP : ผู้ใช้ยา 131 คน 17 13.1
        - ผื่นแพ้ยาชนิดไม่รุนแรง 12 9.2
        - ผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง 1 0.8
        - ผื่นแพ้ยาร่วมกับมีไข้และตับอักเสบ(drug hypersensitivity syndrome) 2 1.5
        - ตับอักเสบ 1 0.8
        - เอนไซม์ตับสูงขึ้น 1 0.8
EFV : ผู้ใช้ยา 122 คน 3 2.4
        - ผื่นแพ้ยาชนิดไม่รุนแรง 2 1.6
        - ผื่นแพ้ยาร่วมกับมีไข้และตับอักเสบ(drug hypersensitivity syndrome) 1 0.8
LPV/RTV : ผู้ใช้ยา 38 คน 6 15.8
        - ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้น 6 15.8

*อบุตักิารณ์ของอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา=จ�านวนคร้ังของการเกดิอาการไม่พึงประสงค์ x 100/จ�านวนผูป่้วยทัง้หมดทีใ่ช้ยา

 วิเคราะห์ผล  

 จากผลการศึกษา ผู ้ป่วย 291 คนเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 45 คน อบุติัการณ์
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยที่
ใช้ยาต้านไวรัส ตั้งแต่ พ.ศ. 2553–พฤษภาคม 2557 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 อาการที่เกิดทั้งหมดเป็นอาการ
ที่เคยมีรายงานแล้ว ส่วนมากจะเกิดในช่วงแรกของ
การรักษา สามารถคาดเดาได้ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับ
ยาหลายรายการ แต่กส็ามารถท�านายยาทีเ่ป็นสาเหตุได้ 
อุบัติการณ์ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นของยาแต่ละ
รายการ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นพบว่าอุบัติ
การณ์ของการศึกษานี้ต�่ากว่าการศึกษาอื่นๆ เช่น 
Anita Shet และคณะ(5) ทีพ่บว่าร้อยละ 26.5 ของผูป่้วย
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างน้อย         
1 คร้ังในช่วง 1 ปีทีม่กีารศกึษา Manish Nagpal และ
คณะ(6) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 23.1 เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์และผูป่้วยร้อยละ 17.4 จ�าเป็นจะต้องเปลีย่น
ยา George I Eluwa และคณะ(7) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 
28 เกิดอาการไม่พึงประสงค์ และ Michael Carter 
และคณะ(8) ได้ติดตามผู้ป่วยเป็นเวลา 3 ปี พบผู้ป่วย
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ 12 เดือน (ร้อยละ 15.6) 
24 เดือน (ร้อยละ 23.7) และ 36 เดือน (ร้อยละ 30.8) 
สาเหตขุองอบุติัการณ์ของการศกึษาครัง้นีต้�า่กว่าการ
ศึกษาอื่นๆ เนื่องจากนิยามของอาการข้างเคียงและ

ระยะเวลาในการตดิตามทีแ่ตกต่างกนั โดยเมือ่เปรยีบ
เทียบกับการศึกษาของ Manish Nagpal และคณะ 
พบผู้ป่วยร้อยละ 17.4 ท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์
ท�าให้จ�าเป็นต้องเปลีย่นยามอีบุตักิารณ์ทีใ่กล้เคยีงกนั
เนื่องจากมีนิยามของอาการข้างเคียงที่ใกล้เคียงกัน

 เมื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิด ADR 
ของยา ARV แต่ละชนิดพบยา D4T มีอุบัติการณ์ของ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสูงที่สุด (ร้อยละ 
33.3) รองลงมาคือ LPV/RTV (ร้อยละ 15.8) และ 
NVP (ร้อยละ 13.0) ตามล�าดับ เมื่อเทียบอุบัติการณ์
จาก Drug Information Handbook 21st Edition 
2012-2013(9) อาการข้างเคียงที่พบเป็นอาการที่เคย
มีการรายงานแล้ว โดยพบอุบัติการณ์ท่ีต�่ากว่าได้แก่
ยา D4T, NVP, TDF, และ EFV อุบัติการณ์สูงกว่า 
ได้แก่ ยา AZT และอุบัติการณ์ที่อยู่ในช่วงที่รายงาน 
ได้แก่ LPV/RTV

 ยา AZT เป็นยาที่ใช้มากที่สุด อุบัติการณ์
ที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 6.5 ) ได้แก่ภาวะเลือดจางใน
ช่วง 2–4 สัปดาห์หลังเริ่มยาโดยนับเฉพาะอาการที่
รุนแรงจนต้องเปลี่ยนยา อาการมีความรุนแรงตั้งแต่
เกรด 2(10) ซ่ึงพบว่าสูงกว่าอุบัติการณ์ท่ีรายงานใน 
Drug Information Handbook (ร้อยละ 1) แต่จาก
การศกึษาของ Dipti Agarwal และคณะ(11) พบถงึร้อยละ 
16.2 หรือ Anita Shet และคณะ(5) ที่รายงานร้อยละ 
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19.7 ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยา AZT ควรมีการประเมิน
และตดิตามความสมบรูณ์ของเมด็เลอืดอย่างเหมาะสม 
อาการทางระบบทางเดินอาหารพบร้อยละ 0.5 ซึ่ง
น้อยมากเมือ่เทียบกบัอบัุตกิารณ์จาก Drug Information 
Handbook และการศึกษาอื่นๆ(5,6) ที่รายงานร้อยละ 
17–27 เน่ืองจากเป็นการรายงานเฉพาะอาการที่
รุนแรง ไม่สามารถจัดการได้ ท�าให้ต้องเปลี่ยนยา พบ
ผูป่้วยมอีาการปวดขาเน่ืองจากกล้ามเน้ืออกัเสบ 1 คน 
เป็นอาการทีพ่บน้อยแต่กม็รีายงานในการศกึษาอืน่ๆ(12) 
ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงควรติดตามอาการกล้ามเนื้ออักเสบใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยา AZT

 ยา TDF พบอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่
พึงประสงค์ ร้อยละ 2.9 ค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับยาอื่นๆ โดยพบอาการทางระบบไต ซึ่งขัดแย้งกับ
การศกึษาของ George I Eluwa(7) ทีพ่บการเกดิอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา TDF มากกว่า AZT และ D4T 
ซ่ึงส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจากการประเมินและติดตามผู้
ป่วยอย่างเหมาะสมของทีมผู้ดูแลผู้ป่วย

 สรุปผล  

 อาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านไวรัส     
เอชไอวีในผู ้ติดเช้ือเอชไอวีและผู ้ป ่วยเอดส์ของ                     
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯเป็นอาการที่เคยมีการ
รายงานมาแล้ว  อุบัติการณ์การเกิดค่อนข้างต�่าเมื่อ
เทยีบกบัการศกึษาอืน่ๆ เนือ่งจากการศึกษาน้ีรายงาน
เฉพาะอาการไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วย
ต้องเปล่ียนยา การดแูลผูป่้วยของทมีสหสาขาวชิาชพี
ที่มีส่วนท�าให้มีการประเมินและติดตามผู้ป่วยอย่าง

เหมาะสม จึงสามารถลดความรุนแรงของอาการได ้
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ในปัจจุบนั ผูท้ีติ่ดเชือ้ HIV (human immuno 
deficiency virus infected) เข้าสู่ระบบการตรวจ
รักษามากขึน้ มทีัง้กลุม่ผูป่้วยทีม่อีาการแสดงหรอืไม่มี
กไ็ด้ ซึง่สามารถตรวจหาการตดิเชือ้ได้จากเลือดของผู้
ป ่วยโดยอาจตรวจหาโปรตีนของไวรัส หรือสาร
พนัธกุรรมของเช้ือหรอืตรวจหา antibody ของเชือ้ HIV 

AIDS (acquired immune deficiency 
syndrome) เป็นกลุม่โรคทีม่สีาเหตุมาจากการตดิเช้ือ 
HIV และมกีารท�าลายของระบบภมูคุ้ิมกนัท�าให้ผูป่้วย
เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีอาการแสดงของ
การตดิเชือ้ฉวยโอกาส (opportunistic infection : OI) 
ดังนิยาม

1. ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV และมีเซลเม็ดเลือด
ขาวทีจ่ดัเป็นระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย (CD4) < 350 
cells / mm3 หรือ

2. ผู้ป่วยท่ีได้รับเชื้อ HIV และ มีการติดเช้ือ
ฉวยโอกาสคือกลุ่มพวก Pneumocystis carinii 
pneumonia, Kaposi’s sarcoma, cytomegalovirus 
disease, and pulmonary tuberculosis

ซ่ึงในปัจจุบัน ได้มีการแนะน�าให้ใช้ยาต้าน
ไวรสั (antiretroviral: ARV) ในผูป่้วยทกุคนทีม่อีาการ 
ได้แก่ เชือ้ราในปาก ตุ่มคัน อจุจาระร่วงเรือ้รงัไม่ทราบ

สาเหตุ มีอาการของการติดเชื้อไวรัส herpes zoster 
หรือ มีน�้าหนักลดมากกว่า 10% ใน 3 เดือน หรือมี
ค่า CD4 ≤ 350 cells/mm3 ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณของ
ไวรสัในกระแสเลอืด (viral loads) ให้ต�า่และนานทีส่ดุ 
รวมทั้งให้ระดับ CD4 กลับสู่ระดับปกติมากที่สุด เพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ 
HIV(AIDS-related illness)

หลังจากมีการเริ่มใช้ highly active anti       
retroviral therapy (HAART) ตัง้แต่ปี 1990 พบว่า
อตัราการป่วยและอัตราการตายท่ีสัมพันธ์กับการติด
เช้ือเอชไอวลีดลงอย่างมาก แต่ในทางกลบักนั ปัจจบุนั
การศึกษาพบว่ามีรายงานการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ของหลอดเลือดหัวใจ (coronary events)ในผู้ป่วย 
HIV ท่ีได้รับ HAART จ�านวนมากขึ้น ซึ่งยากลุ่ม       
protease inhibitor (PIs) เป็นยากลุ่มหลกัใน HAART 
ท่ีมผีลกระทบต่อกระบวนการสร้างหรอืสลายภายในเซล 
(metabolic effect) เช่น dyslipidemia, insulin 
resistance ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญของภาวะโรค
หลอดเลอืดหวัใจ (coronary heart disease)

แต่จากการศกึษายงัพบรายงานผูป่้วย HIV ทีย่งั
ไม่ได้เริ่ม HAART จ�านวนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
ของหลอดเลือดหัวใจก่อนเวลาอันควร (premature 
coronary events) ด้วย ดังนั้น จึงมีการศึกษาเรื่อง
ผลของยากลุ่ม PIs ต่อภาวการณ์เกิดโรคหลอดเลือด

NRTIs and PIs Induced 
Myocardial Infarction

นิลวรรณ  ธารจักร์*

* โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา
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และไม่ได้มาโรงพยาบาล
15 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ

เจ็บหน้าอกรุนแรง และหายใจไม่ออกหลังปีนต้นไม้ 
แรกรบัห้องอบัุตเิหตฉุกุเฉนิ แพทย์สัง่ตรวจคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจ (electrocardiography : EKG หรือ ECG) ผล
ตรวจเป็นดังนี้

 *** suspect arm lead reversal, inter-
pretation assumes no reversal, normal sinus 
rhythm, lateral infarct possibly acute, anterior 
injury pattern ** ** acute MI ** **

และให้การรักษาตามแนวทางของ acute MI 
treatment guideline ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลทั่วไป

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
HIV

 ประวัติการใช้ยา 
- /12/2552 : 
 - GPO vir s (D4T 30 mg + 3TC 150 mg  
 + NVP 200 mg) 1 tab q. 24 hr 
 - fluconazole 100 mg 2 x 2 ทุกวันจันทร์  
 และ พฤหัสบดี 
 - cotrimoxazole (sulfamethoxazole  
 400 mg + trimethoprim 80 mg) 2 tab x 1 
- /10/2553 : 
 - GPO vir z (AZT 250 mg + 3TC 150 mg +  
 NVP 200 mg) 1 tab. q 24 hr
 - fluconazole 100 mg 2 x 2 ทุกวันจันทร์  
 และ พฤหัสบดี
 - cotrimoxazole 2 tab x 1 
- /03/2554 : 
 - GPO vir z  1 tab. q 24 hr
 -fluconazole 100 mg 2 x 2 ทุกวันจันทร์  
 และ พฤหัสบดี 
 -cotrimoxazole 2 tab x 1
 -gemfibrozil 600 mg 1 x 1

หัวใจ พบว่า HIV infected patient ที่ได้รับ PIs มี
ความเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (acute     
myocardial infarction: MI) มากกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบั 
PIs และในบางการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่าง 2 กลุม่นี ้แต่มคีวามเสีย่งของ MI เพิม่ขึน้มาก
ในกลุ่มผู้ป่วย HIV-infected เทียบกับกลุ่ม control 
(non-HIV)(4,5) 

ถงึแม้ปัญหาไขมนัในเลอืดสงูมกัพบสมัพนัธ์กบั
ยากลุ่ม PIs แต่ก็มีหลักฐานพอสมควรว่ายาในกลุ่ม 
nucleoside reverse-transcriptase inhibitors 
(NRTIs) ก็ส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดเช่นกัน จาก 
การศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่าง stavudine (D4T) กับ 
tenofovir (TDF) โดยให้ร่วมกับ lamivudine (3TC) 
และ efavirenz (EFV) ไม่พบความแตกต่างในแง่การ
ลดปรมิาณไวรสัในเลือด แต่พบว่ากลุม่ทีไ่ด้รับ D4T มี
ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้ TDF 
อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน การศึกษาในผู้ป่วยที่ไม่
เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนโดยให้ D4T เทียบกับ 
zidovudine (AZT) ร่วมกับ 3TC และ nelfinavir 
(NFV) พบว่ากลุ่มที่ได้รับ D4T มีการเพิ่มขึ้นของ
โคเลสเตอรอล LDL-C และไตรกลีเซอร์ไรด์มากกว่า
กลุ่มที่ได้ AZT(6)

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาเชื่อว่าผู้ป่วยท่ี  
ติดเชื้อ HIV มีปัจจัยเสี่ยงจากตัวโรคเองและยาต้าน
ไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิด MI เพิ่มขึ้น

 รายงานผู้ป่วย 
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บหน้าอก

รุนแรง หายใจไม่ออก แรกรับแพทย์วินิจฉัย acute 
myocardial infarction of anterior wall และส่ง
ต่อพบอายุรแพทย์โรงพยาบาลทั่วไป 

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 
ประมาณ 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วย

มีอาการเจ็บหน้าอก 3 ครั้ง แต่เมื่อนั่งพักอาการดีขึ้น 
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 จากการติดตามผลการรักษา แพทย์เฉพาะ
ทางด้านหวัใจของโรงพยาบาลศนูย์ยงัคงให้การรกัษา
ตามแผนเดิม และส่งผู้ป่วยกลับ แพทย์อายุรกรรม     
โรงพยาบาลทัว่ไปนดัตดิตามผลการรกัษา acute MI ทกุ 
3 เดือน ส่วนยาต้านไวรัสให้กลับมารับโรงพยาบาล
ชุมชนเดิม พร้อมแนะน�าการปฏิบัติตัว การรับ
ประทานอาหารและการใช้ยา หลังการรักษา 5 เดือน
มีการเจาะเลือดตรวจ lipid profile ผลปกติและไม่มี
อาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เช่น เจ็บเค้น
หน้าอกจนต้องใช้ยาอมใต้ลิ้น

 การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์   
หรืออาการไม ่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย                                

หลังผู้ป่วยเริ่มยาต้านไวรัสสูตร GPO vir s 
ประมาณ 10 เดือน ได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรเป็น 
GPO vir z เนื่องจากมี ไขมันฝ่อ (lipoatrophy) และ
มผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารในอกี 2 เดอืนต่อมา
พบค่า lipid profile ทีผ่ดิปกต ิโดยเฉพาะ TG สงูกว่า
ค่าปกติและ base line ถึง 4 เท่า ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาภาวะไขมันสูงด้วย gemfirozil 600 mg ใน
ขนาด 1 x 1 และยังคงใช้สูตรยา GPO vir z ต่อ 
ตดิตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตักิารในอกี 4 เดอืน
ต่อมา พบ TG มแีนวโน้มลดลง อกี 8 เดอืนต่อมาตรวจ
พบระดับไขมัน TG เพิ่มสูงมากถึง 7 เท่าของค่าปกติ 
และผูป่้วยได้รบัการปรบัเปลีย่นยาเป็นสตูร 2 NRTI + 
PIs เนือ่งจากตรวจพบการดือ้ยา และปรบัขนาดยาลด
ไขมัน gemfibrozil 600 mg เป็น 1 x 2 จากการซัก
ประวตัผิูป่้วยไม่มโีรคประจ�าตวั ไม่เคยมปีระวตัแิพ้ยา 
อาหาร หรือสารเคมีใด ๆ ก่อนเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ และไม่ได้รับยาอื่นใดนอกจากยาต้านไวรัส
เอชไอว ีและยาป้องกนัการตดิเชือ้ฉวยโอกาส และการ
ประเมิน adherence พบว่าอยู ่ในเกณฑ์ดี เมื่อ
ประเมินความน่าจะเป็นของการแพ้ยาโดยใช้ Naran-
jo’s algorithm และ WHO’s criteria ได้ผลประเมนิ
ระดับ “น่าจะใช่” (probable) จึงได้ส่งรายงานการ
เฝ้าระวังการใช้ยาให้ศูนย์เฝาระวังความปลอดภัย     

-/12/2554 :  
 - TDF 300 mg 1 tab q 24 hr + AZT  
 100 mg 2 cap q 12 hr + lopinavir 200 mg/
 ritonavir 50 mg (LPV/RTV) 2 tab q 12 hr

 -gemfibrozil 600 mg 1 x 1

 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
ปฏิเสธการแพ้ยา อาหาร และสารเคมี

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Date Cho TG 

- /12/2552 202  145  

- /12/2553 288  745  

- /04/2554 239   483  

- /12/2554 236  1141

- /07/2555 261   419  

- /10/2555 268  309  

CHO= cholesterol  ค่าปกติ = 150-250 , TG=triglyceride 

ค่าปกติ = 30-170

 การวินิจฉัย 
ARV induced myocardial infarction

 การรักษา 
แพทย์อายรุกรรมจากโรงพยาบาลทัว่ไปส่งตวั

ผู้ป่วยกลับ โดยวินิจฉัยเป็น acute myocardial      
infarction unspecified และให้การรักษาดังนี้ 
isosorbide dinitrate 10mg 4 x 3, enalapril 5mg 
1 x 2, atenolol 50mg 0.5 x 2, diltiazem 30mg 
1 x 3, isosorbide dinitrate 5mg 1 prn slp,       
domperidone 10mg 1 x 3, omeprazole 20mg 
1 x 2 ac, folic acid 5mg 1 x 1, lorazepam 1mg 
x hs โดยยงัคงให้ยาต้านไวรสัสตูรเดิม ปรบัเพิม่ยาลดไขมนั
เป็น gemfibrozil 600 mg 1 x 2 และ atorvastatin 
40mg 0.5 x 1 และมีแผนการส่งต่อพบแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจโรงพยาบาลศูนย์ 
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 119

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทราบ และเมื่อสืบค้นข้อมูลยา
ต้านไวรัสเอชไอวี GPO vir s 30 ซึ่งประกอบด้วยยา 
3 ตัว คือ D4T, 3TC และ NVP เพิ่มเติม พบว่ายา 
D4T มีผลข้างเคียงอาจท�าให้เส้นประสาทส่วนปลาย
ผดิปกต ิ(peripheral neuropathy) พบได้ร้อยละ 5–15 
มักเกิดใน 2-6 เดือน หลังจากรับยา อาจจะมีอาการ
ปวดร่วมกับชาปลายมือปลายเท้า ค่าเอนไซม์ของตับ 
(transaminase) เพิ่มขึ้น พบได้ร้อยละ 8 ไขมันฝ่อ มี
แก้มตอบ ไขมันใต้ผิวหนังของแขนขาลดลงท�าให้เห็น
เส้นเลือดด�าของแขนขาชัดเจนขึ้น มักพบในผู้ป่วยที่
รับประทานยา D4T ติดต่อกันนานกว่า 1 ปี แขน
ขาอ่อนแรง กล้ามเนื้อเสื่อม ไขมันในเลือดสูงโดย
เฉพาะระดับ  TG สู ง  ภาวะกรดแลคติกคั่ ง                                
ในกระแสเลอืด (hyperlactenemia) ยา 3TC มีอาการ
ข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่มีรายงาน คือปวดศีรษะ 
คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ยา NVP มีรายงานผล
ข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง พบร้อยละ 
14.8 มตีัง้แต่อาการน้อยจนถึงรนุแรง ภาวะตับอกัเสบ 
ประมาณร้อยละ 60 ของการใช้ยา non-nucleoside 
reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) และส่วน
ใหญ่เกดิขึน้ภายใน 12 สปัดาห์แรกของการเริม่ใช้ยา(1,2,3) 

ยาในสูตร GPO vir z ประกอบด้วย AZT, 3TC 
และ NVP จากการสืบค้นข้อมูลของ AZT พบว่ามี
อาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กิดได้บ่อย คอื คลืน่ไส้ร้อยละ 51 
อาเจียนร้อยละ 17 ปวดศรีษะร้อยละ 63 โลหิตจาง

ร้อยละ 1 และอาการที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีรายงานคือ 
cardiomyopathy, chest pain และ dyslipidaemia(4)

ยาในสตูรด้ือยาประกอบด้วยยา 3 ตวัคอื TDF, 
AZT และ LPV/RTV จากการสบืค้นข้อมลูพบว่า TDF 
มอีาการไม่พงึประสงค์ส�าคญัทีเ่กดิได้คอื nephrotoxicity 
ส่วน LPV/RTV ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสในกลุ่ม PIs พบว่า
มีผลต่อ cardiovascular accident (CVA) พบอุบัติ
การณ์ MI ร้อยละ 0.3-0.6 ต่อปี CVA พบร้อยละ 0.1 
ต่อปี(5) 

โดยในผู้ป่วยรายนี้ได้เกิดอาการข้างเคียงที่
ส�าคัญคือมีภาวะ acute MI ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับการ
ตรวจพบ lipid profile ทีผ่ดิปกตเิรยีงล�าดับเหตกุารณ์
ตามช่วงเวลาคอืผูป่้วยรายนีเ้ริม่ยาสตูรแรกคอื GPO vir s 
เป็นระยะเวลา 10 เดือน พบค่า TG สูงขึ้นน่าจะเกิด
ยา D4T ทีท่�าให้เกดิความผดิปกตขิองระดบัไขมนั TG 
เมื่อผู้ป่วยได้รับยาลดไขมัน gemfibrozil 600 mg 
ขนาด 1 x 1 ระดับ TG ลดลงแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ปกติ 
ต่อมาผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัส
เนื่องจากภาวะไขมันฝ่อ เป็น GPO vir z หลังใช้
ประมาณ 4 เดือนพบระดับ TG สูงขึ้นมาก ซึ่งน่าจะ
เกดิจาก AZT(4) หลงัจากนัน้ตรวจพบการดือ้ยา ผูป่้วย
ได้รับการปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเป็นสูตรดื้อยา 
ที่มี PIs และยังคงใช้ยาลดไขมัน gemfibrozil 600 
mg ต่อ โดยเพิ่มขนาดเป็น 1x2 หลังใช้ยาต้านไวรัส
สตูรดือ้ยาไปประมาณ 10 เดอืน ผูป่้วยมาโรงพยาบาล    

Timeline: แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างยาทีผู่ป่้วยได้รบัและเกดิอาการ acute myocardial infarction
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ด้วย acute MI จึงอาจสรุปได้ว่าอาการไม่พึงประสงค์
ของผู้ป่วยรายน้ีน่าจะสมัพันธ์กบัการใช้ยากลุม่ NRTIs 
2 ตัว คือ D4T และ AZT และกลุ่ม PIs คือ LPV/RTV

การมรีะดบัไขมนัในเลอืดสงูเป็นระยะเวลานาน 
ท�าให้มีการสะสมของไขมันบนผนังของหลอดเลือด
แดง มกีารหนาตวัขึน้จนอาจท�าให้หลอดเลอืดแดงตบี
แคบลง และหรือ เกิดการอุดตัน จากกลไกการเกิด
กระบวนการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด (platelet 
thrombus formation) เกดิเป็นลิม่เลอืดตรงบรเิวณ
ผนังหลอดเลือดที่ได้รับความเสียหาย ท�าให้เส้นเลือด
เกิดการอุดตัน และเกิด Coronary Heart Disease 
(CHD) ซึ่งจะท�าให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง จาก
การขาดออกซเิจนไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจ ท�าให้กล้าม
เนือ้หัวใจตาย (MI) อาจเสยีชวิีตกะทนัหัน ดังน้ันการมี
ระดบัไขมนัในเลอืดสงู จงึเป็นปัจจัยเสีย่งทีส่�าคญัของ
การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย(7)

จากการค้นข้อมลูเพ่ิมเติมพบว่ามรีายงานเกีย่ว
กับผลของยาต้านไวรัสต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน    
ต่อหลอดเลอืดหวัใจ (cardiovascular complications) 
ในบทความ What a Cardiologist Needs to Know 
About Patients With Human Immunodeficiency 
Virus ซึ่งมีการทบทวน การศึกษา 3 การศึกษา ที่ตี
พิมพ์ใน American Heart Association (AHA) ปี 
2005(8) พบว่า 

 1. ใน retrospective database at Veterans 
Affairs between 1993-2001, meta-analysis of 30 
randomized clinical trials; อบุติัการณ์ของการเกดิ 
MI ในกลุ่มที่ใช้ PIs เทียบกับกลุ่ม NRTIs ไม่แตกต่าง
กัน (ข้อจ�ากัด: จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ MI มีน้อย 
และระยะเวลาของการตดิตามหลงัการรักษาแค่ 1 ปี) 
แต่เม่ือศึกษาในผู้ป่วยนอก ที่มีการติดตามหลังการ
รักษาเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 1.6 ปี กลับพบความเสี่ยง
ต่อการเกดิ MI เพิม่ข้ึนตามระยะเวลาท่ีได้รับยาต้านไวรสั 

 2. ใน French hospital database on HIV; 
ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม PIs มีความเสี่ยงต่อการเกิด MI 
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ (RR = 2.56, 95% CI= 1.8-6.2) 

 3. ใน Kaiser medical care program of 
northern California database; จากการติดตาม
หลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 
4.1 ปี พบว่าอตัราการเกดิเหตกุารณ์หลอดเลอืดหัวใจ
ไม่ต่างกนัในกลุม่ทีไ่ด้ และไม่ได้รบัยา PIs แต่เมือ่เทยีบ
กลุ่ม HIV and non-HIV patient พบว่า อัตราการ
เกิดเหตุการณ์หลอดเลือดหัวใจในกลุ่ม HIV สูงกว่า 
non-HIV (6.5 versus 3.8 events per 1000      
patient-year; p=0.003) mean HDL cholesterol 
levels ในกลุ่ม HIV ที่มี coronary artery disease 
(CAD) ต�า่กว่ากลุม่ท่ีไม่ม ีCADและต�า่กว่ากลุม่ non-HIV 
ที่มี CAD ด้วย ส่วน LDL cholesterol levels จะสูง
กว่าในกลุ่ม HIV with CAD

 สรุปผล  

 ข้อสรุปจากบทความรายงานการศึกษานี้คือ 
ภาวะไขมันในเลอืดสงูในกลุม่ผูติ้ดเชือ้เอชไอว ีท่ีรบัยา
ต้านไวรัส โดยเฉพาะกลุ่ม PIs และ NRTIs เป็น
ประเด็นส�าคัญที่ต ้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
เนือ่งจากมผีลการศกึษาทีส่นบัสนนุข้อมลูของการเกดิ
อาการไม่พงึประสงค์นี ้และในอนาคตคาดว่าจะมผีูใ้ช้
ยาต้านไวรสัเพิม่มากข้ึน กลุม่ผู้ใช้หลากหลายช่วงอายุ 
ท้ังเดก็ วยัรุน่ และผู้ใหญ่ ซ่ึงต้องใช้ยาต้านไวรสัต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลายาวนาน จงึน่าจะมคีวามเสีย่งต่อภาวะ
ไขมันท่ีผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในประเด็น
เรือ่งของ ขนาดยา ระยะเวลาทีใ่ช้ยา เชือ้ชาต ิส�าหรบั
คนไทยว่าเหมาะสมหรือไม่ การก�าหนดเกณฑ์เพื่อ

ติดตามค่าไขมันในเลือดควรเป็นอย่างไร เป็นต้น
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สมมุติสถานการณ์ว่าเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคชนิดหนึ่ง และโรคนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการ
ฉีดวัคซีน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีการรณรงค์ให้   
ฉดีวคัซนีครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากทีส่ดุ เพือ่
หยุดการระบาดของโรคให้ได้โดยเร็ว เมื่อผ่านการ
ด�าเนนิงานไประยะหนึง่ เริม่มข่ีาวลอื เรือ่งบอกต่อกนัมา 
เช่น “มีคนเล่าว่าเค้าไปฉีดวัคซีน...แล้วเกิดอาการแพ้
จนชอ็ค” หรอื “ฉดีวคัซนีแล้วแขนบวม ปวด เป็นไข้” 
หรือ “ฉีดวัคซีนแล้วไม่สบายไปหลายวัน” และอื่นๆ
มากมาย 

หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับท่านหรือให้
ท่านคาดเดาว่าผู้ที่ได้รับฟังข่าวดังกล่าวมา จะยังคง
อยากไปฉีดวัคซีน (ให้เจ็บตัว) หรือไม่ และท�าอย่างไร
จะท�าให้การรณรงค์ฯนั้นประสบความส�าเร็จ ยุติการ
แพร่ระบาดของโรคได้ในท่ีสดุ! สิง่นีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัยิง่
ในการส่ือสารความเสี่ยง (risk communication) 
และสิง่ทีเ่กดิข้ึนในการเฝ้าระวงัความปลอดภัยของยา
(pharmacovigilance) เพือ่ให้สาธารณชนได้รบัรูแ้ละ
เข้าใจ 

ดังนั้น บทความนี้จึงน�าเสนอแนวคิดด้านการ
สื่อสารที่ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยา ใหบ้รรลเุป้าหมายและส่งผลรวมตอ่
สาธารณะ ด้วยค�าส�าคัญ (key word) 3 ค�าที่มี     

ความหมายถูกน�ามาประกอบร่วมกัน ได้แก่

Public หมายถึง ส่วนรวมหรือสาธารณะ 
Pharmacovigilance หมายถึง การเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยยา และ 
Communication หมายถงึ การสือ่สาร กลายเป็น
Public pharmacovigilance communication 

หรือ “การสื่อสารการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาสู่
สาธารณะ”

อธิบายตามล�าดับดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 pharmacovigilance  

การเฝ้าระวังความปลอดภัยยา จะด�าเนินการ
ในทกุขัน้ตอนของวงจร เริม่ตัง้แต่การพฒันายา จนถงึ
การน�าไปใช้โดยผู ้ป่วย มีการติดตามข้อมูลความ
ปลอดภัย โดยสรุปแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

	ระยะการพัฒนา (development phase) 
มักพบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ัวไป หรือพบ
สัญญาณการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ 

	ระยะหลังออกสู่ตลาด (post-marketing 
phase) มผีูใ้ช้ยาจ�านวนมากขึน้ จงึอาจพบเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์ชนิดที่พบได้น้อยมากขึ้น มีความรู้ใน
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์กรณพีเิศษเฉพาะ และเข้าใจ
ในสถานการณ์เงื่อนไขที่มีการใช้ยา เป็นต้น 

แต่ท้ังนี้ ก ่อนท่ียาจะถูกจ�าหน่ายสู ่ตลาด         

จะต้องได้รับการอนุมัติ (approval) จากหน่วยงาน

ควบคมุของรฐัก่อน โดยเจ้าหน้าที ่อาจก�าหนดให้ต้อง

ส่ือสารการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยยาสู่สาธารณะ

เยาวเรศ อุปมายันต์*

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Drug 17-4 - by ice.indd   122 1/15/2558 BE   11:50 AM



ปกิณกะ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 123

ด�าเนินการต่างๆ เช่น การแสดงฉลาก การวางแผน
เฝ้าระวังความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง หรือ
การศกึษาศกึษาเพิม่เตมิ เป็นต้น ท้ังนี ้ข้อมูลปัญหาความ
ปลอดภยัของยาทีไ่ด้รบัในช่วงหลงัจากออกสูต่ลาดแล้ว    
จะถกูน�าไปเป็นข้อมลูย้อนกลบัให้กบัเจ้าหน้าทีพ่จิารณา 
ทบทวน และสั่งการให้บริษัทด�าเนินการต่างๆ เช่น 
แก้ไขฉลาก ปรับปรุงแผนเฝ้าระวังความปลอดภัย 
หรือศึกษาเพิ่มเติม เป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่า
ปัญหาจะได้รับการแก้ไข หรือมั่นใจว่าควบคุมความ
เสี่ยงในระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของยานั้นได้

1.1 ความเสี่ยงของยามาจากไหน?
 จ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1) ผลข้างเคียงที่รู้อยู่แล้ว (known side 

effects) ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่หนึ่ง ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้ (unavoidable-known side effects) มัก
น�าไปสูก่ารบาดเจบ็และเสียชีวติ มกัไม่มข้ีอมลูชดัเจน 
รวมถึงอาจยังไม่เคยมีการศึกษาวิธีการใช้แบบนั้น ยัง
ไม่ได้ศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีปัญหา เป็นต้น และ
ชนิดที่สองซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้

 2) ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือและ
การรักษา (medication and device errors) และ

 3) ความบกพร่องของผลติภณัฑ์ (product 
defects)

 ซึ่งพบว่าความเสี่ยงเกือบทั้งหมดเป็น
เหตุการณ์ไม ่พึงประสงค ์ที่สามารถป ้องกันได ้          
(preventable adverse events) ดงันัน้ จงึเป็นทีม่า
ของการเฝ้าระวงัความปลอดภยัยา ซึง่ต้องท�าสิง่ต่อไปน้ี 
เช่น ศกึษาหาความรู้ในสิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งใหม่ เรยีนรู้
เพ่ิมเตมิจากความเส่ียงทีม่อียูแ่ล้ว ศกึษาความรูเ้กีย่วกับ
ความคลาดเคลื่อนทางการรักษา ความบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ว่ารูปแบบการใช้ยาอย่างไรที่ก่อให้
เกิดความไม่ปลอดภัยได้

1.2 ท�าไมต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
เพือ่ผูป่้วยและแพทย์ จะได้รูข้้อมลูในการเลอืก

ใช้ยาและรักษา สามารถติดตามประสิทธิผลและ

สังเกตการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง
ปรบัปรงุรปูแบบการรกัษาให้เหมาะสม ส�าหรบัผูป่้วย
จะได้ใช้ยาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลและ
ปลอดภัย ส�าหรับรัฐจะได้ใช้ในการก�าหนดมาตรการ
ควบคุมก�ากับยาให้ปลอดภัย เป็นต้น

โดยสรุปพันธกิจคือป้องกันการเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์และปัญหาใดๆท่ีเก่ียวกับการใช้ยา ซ่ึง
หมายความว่าต้องการผลต่อผู ้อื่นหรือสาธารณะ       
ดังนั้น ปัจจัยส�าเร็จแห่งการเชื่อมต่อคือ การสื่อสาร

 ส่วนที่ 2 communication  

การสือ่สารการเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยา 
มีความซับช้อนจากหลายปัจจัย ได้แก่ เนื้อหาและ
วตัถปุระสงค์ของการสือ่สารทีต่่างกนั ระหว่างผูม้ส่ีวน
เกีย่วข้อง เช่น เจ้าหน้าทีค่วบคมุก�ากับต้องสือ่สารการ
ตดัสนิใจทีด่�าเนนิการต่อผลติภัณฑ์ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อกลุม่ต่างๆ ในขณะทีแ่พทย์ต้องการรูข้้อมลูทีจ่ะช่วย
ให้การรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ผู้ป่วยก็มีศักยภาพรับรู้และ
เข ้าถึงข ้อมูลต ่างกัน สื่อมวลชนต้องท�าหน้าท่ี               
ท้ังโฆษณาสินค้าใหม่ให้ลูกค้าและรายงานผลของ
คุณภาพจากการใช้งานสินค้าด้วย เป็นต้น

สิ่งที่มีความส�าคัญทางการสื่อสาร 2 อย่าง 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ (objective) และความโปร่งใส 
(transparency) ดังนี้

	วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร จ�าแนกตาม
เจตนาหรอืความตัง้ใจว่าเป็นความต้ังใจในการส่ือสาร 
หรอืไม่ได้ตัง้ใจสือ่สารนัน้ ซึง่เมือ่พจิารณาวตัถปุระสงค์
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา จะเห็นว่าจัดอยู่
ในประเภทการสื่อสารแบบตั้งใจหรือเจตนามากกว่า  
เพราะหวังผลการเปลี่ยนพฤติกรรม

	ความโปร่งใส คือการเปิดเผยท้ังนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ในการกระท�าสิ่งใด การตัดสินใจ 
และเหตุผลต่างๆ เช่นเดียวกับการแสดงความรับผิด
ชอบให้สาธารณชนเข้าใจ เข้าถงึข้อมลู ในเวลาทีถ่กูต้อง
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เน่ืองจากการสือ่สารและความโปร่งใส เป็นสิง่

ทีพ่งึน�ามาใช้ควบคู่กนัในการท�างานให้เกดิประสิทธผิล

และมปีระสิทธิภาพ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล แต่พบว่า

บางครั้งอาจมีการน�าไปใช ้สนับสนุนแนวคิดใน

สถานการณ์ เช่น การนับคะแนนเสยีงองค์ประชมุและ

ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยอ้างว่าเป็นความโปร่งใส

ของการท�างานที่ตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตย 

(เสียงส่วนใหญ่) แต่การสื่อสาร (ในบริบท pharma-

covigilance) ที่มุ่งหมายให้เกิดความปลอดภัยต่อ

ประชาชนโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกับ

การใช้ยา หากได้มีการการประเมินความเสี่ยง (risk 

assessment) แล้ว มติของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรท�า
บางอย่างซึ่งไม่ใช่เสียงส่วนมาก แต่เป็นประโยชน์ ก็
ไม่อาจกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสได ้ 

ยกตัวอย่างการท�างาน โดยผสานระหว่าง
ความโปร่งใสและการใช้ความรูเ้ชงิวชิาการเพือ่ตดัสนิ
ใจ เช่น องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ได้
พฒันาเคร่ืองมอืเป็นกรอบการพจิารณาประโยชน์และ
ความเสีย่งของยา (US FDA’s benefit-risk framwork) 
โดยดจูากปัจจยั 5 ข้อ และในแต่ละข้อต้องแสดงข้อมลู
ท้ังท่ีมีหลักฐานและยังคงมีข ้อสงสัยอยู ่   ต ้อง        
อธิบายเหตุผลและข้อสรุปในแต่ละประเด็น และท้าย
ท่ีสุดจึงสรุปภาพรวมผลการประเมินประโยชน์และ
ความเสี่ยงของยานั้น (benefit-risk summary and 
assessment) ดังตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นการแสดง  
ถึงที่มาของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จึงลดข้อขัด
แย้งในเรื่องความโปร่งใสได้ แต่ท�าอย่างไรจะให้
สาธารณชนเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการนั่นคือส่วนที่จะกล่าวถึงล�าดับต่อไป

ตาราง แสดงภาพรวมผลการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยา

decision factor evidence and uncertainties conclusions and reasons

analysis of condition ข้อมูลปัญหา ภาวะโรค การรักษา สรุปแต่ละประเด็น

unmet medical need ข้อมูลที่การรักษายังไม่สนองตอบความต้องการ สรุปแต่ละประเด็น

benefit ข้อมูลยานี้มีประโยชน์อย่างไร สรุปแต่ละประเด็น

risk ข้อมูลสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของยา สรุปแต่ละประเด็น

risk management ข้อมูลแผนวิธีการลดความเสี่ยง การติดตาม หรือข้อกังวลต่างๆ สรุปแต่ละประเด็น

ทีม่า: จาก “A Design for Decision: US FDA’s Benefit- Risk Framework,” by Fischhoff B, 2012, Drug Safety, 35(11), p. 989.                    

 ส่วนที่ 3 public  
เนื่องจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา

มีผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมากรวมท้ังความต้องการและ
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์
สื่อสารจึงต้องค�านึงข้อกังวลทุกกลุ่ม ใช้ข้อมูลหรือ
แสดงหลักฐาน เพื่อให้การท�างานร่วมกันชัดเจน         

ไม่กล่าวอ้างในสิ่งที่ไม่มีจริง โดยสรุปมีการท�างาน

ส�าคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1) วเิคราะห์ปัญหา (problem analysis) เพือ่

จะได้เข้าใจในข้อกังวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของยา

หรือปัญหาอื่นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ว่าสิ่งนั้น     

คืออะไร อย่างไรและท�าไม 

2) การออกแบบกลยุทธ์ (strategic design) 

ในแผนควรอธิ บ ายรู ปแบบของการสื่ อ ส า ร                      

รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม การน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ผู ้รับผิดชอบ เนื้อหาประเภทหรือชนิดของสื่อที่ใช้    

ช่องทาง ระยะเวลาด�าเนนิการ การติดตามประสทิธผิล 
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อย ่างไรก็ตาม แต ่ละผลิตภัณฑ์ แต ่ละ

สถานการณ์ ก็อาจใช้รปูแบบหรอืออกแบบการส่ือสาร

ต่างกนั เช่น การรณรงค์ให้เด็กและวยัรุ่นฉดีวคัซนีตาม

โปรแกรมปกติในเวลาท่ัวไป ย่อมต่างจากวิธีการ

รณรงค์เม่ือต้องการให้ฉดีวัคซนีในสถานการณ์ระบาด

ของโรครุนแรง หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ในประเทศ        

สหราชอาณาจักร ช่วงปี ค.ศ.1998-2005 ประชาชน

เกิดความกลวัว่า การเกดิ autism อาจสมัพนัธ์กบัการ

ได้รบัวคัซนี measles-mumps-rubella ท�าให้มผีูไ้ป

ฉีดวัคซีนลดลงอย่างมาก จนมีการกล่าวอ้างว่า        

หากผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความรู้สึกหว่ันเกรงของ

ผู ้คนและน�ามาใช ้ประกอบการวางแผนสื่อสาร           

คงสามารถป้องกันการระบาดของโรคหัดที่เกิดข้ึนมา

ในช่วงนั้นได้ 

3) การพัฒนาสื่ อ เนื้ อหา  (mate r i a l s                  

development) เป็นการสื่อสิ่งที่ต ้องการผ่าน

ข้อความ วัสดุ เครื่องมือ ที่มุ ่งให้เกิดการเปลี่ยน

พฤตกิรรม เช่น การระบรุะดับค่าสงูสดุทางห้องปฏบิตักิาร

เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษาใช้ทางเลือก

อืน่ๆ หรือ หลกัเกณฑ์และค�าแนะน�าทีต้่องปฏิบตัหิาก

พบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ ไม่ควรระบสุิง่ทีไ่ม่ชดัเจน 

หรือให้ตัดสินใจเอง เช่น “ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย

ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี” 

หรือ “โปรดระวังความเสี่ยงของยาเมื่อสั่งจ ่าย            

ผู้ป่วย”เป็นต้น

4) การด�าเนินการ (implementation) ต้อง

ตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุอย่างเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ 

ซ่ึงผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องประสานงานกนัอย่างใกล้ชิด 

หากมกีารเปลีย่นแปลงทีต้่องตัดสนิใจใหม่จะได้ร่วมกัน

ปรับการท�างานให้เหมาะสมทนัเวลา เช่น มข้ีอมลูใหม่

เรื่องความปลอดภัย มีข้อโต้แย้งเรื่องความปลอดภัย

ของยาทางสือ่มวลชน หรอืมกีารสือ่สารหรอืได้รบัข่าว

จากสือ่มวลชนต่างไปจากวตัถปุระสงค์ทีตั่ง้ใจ เป็นต้น

5) การประเมินผล ปรับแผน (evaluation, 

replanning) เพือ่ดวู่าเป็นไปตามแผนหรอืไม่ เกดิการ

เปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผน และส่ง

ผลพัฒนาต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวมหรือไม่

 ดงันัน้ หากการจัดท�ากลยทุธ์การสือ่สารมพีืน้

ฐานมาจากข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ สนองความ

ต ้องการผู ้มีส ่วนเ ก่ียวข ้อง บนความโปร ่งใส                      

มุ่งประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส�าคัญไม่มีการแอบแฝง 

มกีารท�างานเป็นทมี (การยอมรบั การรบัฟัง ความเชือ่ใจ) 

การจะบรรลุวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยด้านยาจากการด�าเนินกิจกรรม pharma-

covigilance ผ่าน public communication คงไม่ยาก

เกินไป

 กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการ

คุ ้มครองผู ้บริ โภคผลิตภัณฑ ์ด ้ านสาธารณสุข              

(นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ) ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า
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 บทน�า 

Diclofenac เป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่     
ไม่ใช่สเตยีรอยด์ (nonsteroidal antiinflammatory 
drugs: NSAID) ใช้รกัษาภาวะอกัเสบและอาการปวด
เฉียบพลัน ออกฤทธิ์ลดการผลิต prostaglandins    
โดยการยับยั้ง cyclooxygenase (COX) enzymes  
diclofenac นอกจากมคีวามเสีย่งเกดิอาการไม่พึงประสงค์
เช่นเดยีวกบัยาในกลุม่ NSAIDs แล้ว ยงัพบความเสี่ยง
การเกิด heart attack หรืิอ stroke สูงในผู้ป่วยที่      
ใช้ยานีม้ากกว่าผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ยา ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นใน
กรณทีีใ่ช้ในระยะยาว และอาจน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ(1,2,3) 
ได้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศไทยครั้งแรก ในปี     
พ.ศ. 2518 ภายใต้ช่ือการค้า Voltaren®  ในรูปแบบ
ยารบัประทาน และรูปแบบฉดีในปีต่อมา โดยข้อบ่งใช้
ของรูปแบบยาฉีดที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ได้แก่        
1) ฉดีเข้ากล้ามเนือ้เพือ่รกัษาการอกัเสบและรูมาตซิึม่
แบบดีเจนเนอเรตีฟต่างๆ โรคเก๊าท์แบบเฉียบพลัน 
renal colic and biliary colic การอักเสบ บวม      
หลังได้รับบาดเจ็บหรือหลังผ่าตัด อาการปวดศีรษะ
ไมเกรนอย่างรุนแรง 2) หยดเข้าทางหลอดเลือดด�า 
เพ่ือรกัษาและป้องกนัอาการปวด หลงัการผ่าตดัขณะ
อยู่ในโรงพยาบาล 

ปัจจบัุน diclofenac มท้ัีงชนดิรบัประทาน ฉดี 
ทาเฉพาะท่ี และยาหยอดตา และมีต�ารับยาสามัญ 
(generic drug) ที่ได้รับทะเบียนอีกจ�านวนหลาย  
ต�ารบั(4) ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนด
ให้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ diclofenac 
ต้องแจ้งข้อความค�าเตอืนเกีย่วกับความเสีย่งต่างๆ ใน
ฉลากและเอกสารก�ากับยา เช่น ความเสี่ยงต่อระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบหลอดเลือดหัวใจ และไต 
เป็นต้น โดยข้อความค�าเตือนให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุก�าหนด(5)  อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 
2556 มีรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกิดอาการชา 
ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาการที่เกี่ยวข้องภาย
หลังการใช้ยา diclofenac injection หลายรายจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้อง
วิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse 
event) จากการใช้ยาฉดี diclofenac injection จาก
ฐานข้อมลูศนูย์เฝ้าระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อแจกแจง
ลกัษณะและความถีข่องเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภาย
หลังการใช้ยาดังกล่าว

รายงานเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ 
diclofenac injection 

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ระหว่าง 2529-ตุลาคม 2557)

วิมล สุวรรณเกษาวงษ*์

* กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 ผลการวิเคราะห์  

นับตั้งแต่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลติภณัฑ์สุขภาพ ได้พฒันาฐานข้อมูล Thai Vigibase 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527  เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 
เดอืนตุลาคมพ.ศ. 2557) ศูนย์เฝ้าระวงัฯ ได้รบัรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา diclofenac 
injection รวม 8,837 ฉบับ พบเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ 13,074 เหตุการณ์(events) โดยได้รับ

รายงานฉบับแรกในปี 2529 (แผนภูมิท่ี 1) แหล่งท่ี
รายงานเป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 
901 (เป็นโรงพยาบาล 896 แห่ง)  ครอบคลุม 77 
จังหวัดท่ัวประเทศ โรงพยาบาลชุมชนเป็นแหล่ง
รายงานทีมีสัดส่วนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสัดส่วน      
โรงพยาบาลทีมี่ (71.2: 55.6) แต่เมือ่เปรยีเทยีบเทยีบ
จ�านวนรายงาน พบโรงพยาบาลศูนย์มีสัดส่วนที่มาก
ที่สุด (12.9 : 2.0) (ตารางที่ 1, แผนภูมิที่ 2)

 

แผนภูมิที่ 1  จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา diclofenac injectionท่ีได้รบัระหว่างปี  
พ.ศ. 2529-2557 (ตุลาคม) จ�าแนกตามความรุนแรงของเหตุการณ์

ตารางที่ 1  จ�านวน/สดัส่วนของแหล่งท่ีรายงานและรายงานท่ีได้รบัจ�าแนกตามประเภทสถานพยาบาล

ประเภทสถานพยาบาล
จ�านวนรพ.ที่มี

N1=1,284 แห่ง(%)
จ�านวนรพ.ที่ส่งรายงาน
N2=896**แห่ง(%)

จ�านวนรายงานที่ได้รับ
n= 8,837ฉบับ (%)

1. โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 943 (68.1) 743 (82.9) 7,637(86.4)

 1.1 โรงพยาบาลชุมชน สังกัด สป.สธ. 770 (55.6) 638 (71.2) 4,423 (50.1)

 1.2 โรงพยาบาลทั่วไป สังกัด สป.สธ. 88 (6.3) 68 (7.6) 1,956 (22.1)

 1.3 โรงพยาบาลศูนย์ สังกัด สป.สธ. 28 (2.0) 28 (3.1) 1,143 (12.9)

 1.4 โรงพยาบาล นอกสังกัด สป.สธ. 57 (4.1) 9 (1.0) 115 (1.3)

2. โรงพยาบาล นอกสังกัด สธ. 113 (8.2) 35 (3.9) 365 (4.1)

3. โรงพยาบาลเอกชน 328 (23.7)   118 (13.2) 800 (9.1)

4. อื่นๆ เช่น คลินิก ร้านยา - - 35 (0.4)

ที่มา:  ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**เฉพาะโรงพยาบาลไม่รวมแหล่งอื่นๆ, สป.สธ.= ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สธ.=กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภูมิที่ 2  จ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา diclofenac injection ท่ีได้รบัระหว่างปี 
พ.ศ. 2529-2557(ตุลาคม) จ�าแนกตามประเภทโรงพยาบาล

รายงานที่ได้รับ จ�านวน 8,837 ฉบับ พบเหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ 13,074  อาการ (รายงาน
แต่ละฉบบัมเีหตกุารณ์/อาการไม่พงึประสงค์ได้มากว่า 1อาการ) ผูป่้วยทีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์เป็นเพศ
หญงิ (ร้อยละ61.6) มากกว่าชาย อายเุฉลีย่ประมาณ 44 ปี อายตุ�า่สดุคอืเดก็อาย ุ4 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) 
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ (19-60 ปี) ไม่มีประวัติแพ้ยา (ร้อยละ 66.9) ใช้ยาด้วยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ( ร้อยละ76.5 ) 
เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 31.7) ของเหตุการณ์/
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบเป็นชนิดร้ายแรง ส่วนใหญ่เกิดในวันที่ใช้ยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) หายเป็น
ปกตภิายหลงัการหยดุใช้ยาหรอืเมือ่ได้รบัการรกัษา แต่ม ี20 ราย (ร้อยละ 0.2) ทีเ่สยีชวีติเนือ่งจากเหตกุารณ์/
อาการไม่พงึประสงค์หรืออาจเกีย่วข้องกบัการใช้ยา ได้รบัรายงานระหว่างปี 2541-2553 ปีละ 1-2 ราย (ตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2  จ�านวนและร้อยละลกัษณะผูป่้วย และรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ diclofenac injection

ลักษณะ (characteristics)
จ�านวน(%)

[n=8837]a

ผู้ป่วย

เพศ

 หญิง 5,446 (61.6)

 ชาย 3,371 (38.2)

 ไม่ระบุ 20 (0.2)

อาย ุ(ปี)  mean + SD 

 min-max 

 median

44.3+16.3 

4-98

43

 ≤12 64 (0.7)

 13-18 323 (3.7)

 19-40 3,211 (36.3)

ลักษณะ (characteristics)
จ�านวน(%)

[n=8837]a

 41-60 3,187 (36.1)

 >60 1,418 (16.0)

 ไม่ระบุ 643 (7.2)

ประวัติการแพ้ยา

 ไม่มี 5,908 (66.9)

 มี 2,363 (26.7)

 ไม่ระบุ 566 (6.4)

วิธีฉีด

 intramuscular (IM) 6,760 (76.5)

 intravenous (IV) 1,564 (17.7)

 ไม่ระบุ 513 (5.8)

Drug 17-4 - by ice.indd   128 1/15/2558 BE   11:50 AM



รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 129

ลักษณะ (characteristics)
จ�านวน(%)

[n=8837]a

ประเภทผู้ป่วย

 ผู้ป่วยนอก 4,658 (52.7)

 ผู้ป่วยใน 3,626 (41.0)

 ไม่ระบุ 553 (6.3)

รายงานเหตุการณ ์ ไม ่พึ งประสงค ์         
(adverse event reports)

 ความร้ายแรง (seriousness)

 ร้ายแรง (serious) 2,801 (31.7)

  ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ 
  ท�าให้เพิม่ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้

2,355

  อันตรายถึงชีวิต 315

  มีความส�าคัญทางคลินิก 110

  เสียชีวิต 20

  ความพิการ 1

 ไม่ร้ายแรง (non-serious) 6,036 (68.3)

ผลลัพธ์ (outcome)

 หายเป็นปกติโดยไม่มี/มีร่องรอยเดิม 7,064 (79.9)

 อาการดข้ึีนแต่ยงัไม่หาย/ยงัมอีาการอยู่ 1,159 (13.2)

 เสียชีวิต-เนื่องจากอาการอันไม่พึง 
 ประสงค์/อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา

20 (0.2)

ลักษณะ (characteristics)
จ�านวน(%)

[n=8837]a

 เสียชีวิต-เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่ 
 เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

10 (0.1)

 ไม่สามารถติดตามผลได้ 584 (6.6)

ระดบัการประเมนิ (causality assessmentb)

 ใช่แน่ (certain) 709 (8.0)

 น่าจะใช่ (probable) 6,239 (70.6)

 อาจจะใช่ (possible) 1,803 (20.4)

 ไม่น่าใช่ (unlikely) 20 (0.2)

 ไม่สามารถแบ่งระดับ(unclassified)/
 ไม่ระบุ 

66 (0.8)

time to onset (วัน)

 วันแรกที่ใช้ยา 7,863 (89.0)

 2-7 วัน 744 (8.4)

 8-28 วัน 57 (0.7)

 > 28 วัน 108 (1.2)

 ไม่ระบุc 65 (0.7)

a รายงานทั้งหมด 8,854ฉบับระบุว่า diclofenac injection  
 เป็นยาที่สงสัย
b การประเมินต่อรายงานแต่ละฉบับ โดยบุคลากรทางการแพทย์
c  บางรายงานไม่มีข้อมูลวันที่เริ่มใช้หรือหยุดใช้ยาหรือทั้งหมด

เมือ่จ�าแนกเหตกุารณ์/อาการไม่พงึประสงค์ตามระบบอวยัวะ พบความผดิปกติของระบบผวิหนงั (skin 

and appendages disorders) มากที่สุด รองลงมาคือระบบร่างกายโดยทั่ว (body as a  whole-general 

disorders) ระบบหลอดเลอืดหวัใจ (cardiovascular disorders) และ ระบบปราสาทส่วนกลางและส่วนปลาย 

(central & peripheral nervous system) ในสัดส่วน ร้อยละ 36, 20, 9 และ9 ตามล�าดับ (แผนภูมิที่ 3) เมื่อ

จัดล�าดับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิด พบว่ามีอาการท่ีเก่ียวข้องกับ hypersensitivities หลายอาการ           

โดย 20 ล�าดบัแรก เช่น angioedema, urticaria, anaphylactic reaction, dyspnoea เป็นต้น (แผนภูมท่ีิ 4) 

ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ทราบกันอยู่แล้ว (known adverse drug reaction) ส�าหรับ

เหตุการณ์/อาการไม่พึงประสงค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วย 20 ราย นั้นพบว่า 13 รายเป็น   

กลุ่มอาการ anaphylactic reaction/anaphylactic shock 3 ราย เป็นอาการผื่นผิวหนังรุนแรง ชนิด 

Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis แต่ผู้ป่วยเหล่านี้มียาอื่นเช่น allopurinol ซึ่ง

อาจเป็นสาเหตุร่วมด้วย ส�าหรับกลุม่อาการเกีย่วกับความผดิระบบประสาทเช่นอาการชา หรอืกล้ามเนือ้อ่อนแรง 

นั้น พบเพียงเล็กน้อย เช่น hypoaesthesia (32) paraesthesia (20) muscle weakness (12) เป็นต้น
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แผนภมูทิี ่3  ร้อยละการเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา diclofenac injection จ�าแนกตามระบบอวยัวะ

แผนภมูทิี ่4  จ�านวนเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา diclofenac injection 20 อนัดบัแรก

สรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยสรุปแล้ว เหตกุารณ์/อาการไม่พงึประสงค์
จกาการใช้ยา diclofenac injection ส่วนใหญ่เป็น
อาการทีท่ราบกนัอยูก่่อน บางชนดิมคีวามรนุแรงทีน่�า
ไปสูก่ารเสยีชวีติได้ เช่น กลุม่  anaphylactic reaction/
anaphylact ic  shock  ผื่ นผิ วหนั ง รุนแรง                      
Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal 
necrolysis ดังนั้น ในการใช้ยาดังกล่าวน้ี จึงควรใช้
ด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช่ร่วมกับยาที่มี
ความเสีย่งทีมี่ลกัษณะดียวกนัน้ี ส�าหรบัอาการชาหรอื
กล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้น แม้มีรายงานการเกิดค่อนข้าง
น้อย แต่เพือ่ป้องกันผลความรนุแรงทีอ่าจตามมา เมือ่เกดิ
อาการขึ้น ควรแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ 
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 สิ้นปมาทองคึกคัก...สูปแพะ รับโชค (ไม  รับบาป นะคะ)         
ป 2558 วารสารขาวสารดานยาฯก็อายุครบ 18 ขวบแลวนะ 
หากเทียบกับวงจรชีวิตวัยศึกษาก็เปนข้ันเร่ิมตนเขาเรียนมหาวิทยาลัย 
ป 1 ดังนั้น คาดหวังไดเลยวาตลอดทั้งปหนานี้ เนื ้อหาสาระใน
วารสารจะเติบโตขึ้นใหสมวัยแนนอน...โปรดติดตาม
 สรุปสั้นๆ ใหทานไดอานกอนวาในวารสารฉบับนี้มีอะไร? 
ใหขอมูลไวเพราะธันวาคมทุกป เปนเดือนแหงปารตี้ สนุกสุดเหวี่ยง 
ของมึนเมาและสารเสพติดที่ใชเพราะความคึกคะนองอาจนำมาสู
อันตรายและความเสียใจทั้งชีวิตได อยากรูใหอานสถานการณ 
ketamine ตามติดดวยเรื ่องปวดๆ เมื่อยๆ ทรมานแคไหนคนมี
ประสบการณคงรู ยา diclofenac เปนอีกตัวหนึ่งที่ใชกันเยอะมาก 
แตทานรูหรือไมวาอาการไมพึงประสงคมากมายเพียงไร อานไดจาก
บทความทั้ง 2 เรื่อง คือ การฉีด diclofenac เขากลามเนื้อและสรุป
รายงานอาการไมพึงประสงคฯจากฐานขอมูลของศูนย HPVC 
ประเทศไทยตลอด 28 ป ตองบอกวา amazing! อีก 2 เรื ่อง
เปนบทความดีๆ จากโรงพยาบาลเกี่ยวกับอุบัติการณการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากยาตานไวรัส HIV ในผูปวยติดเชื้อและความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงจากการใชยาตานไวรัสกลุม PIs และ 
NRTIs แตจะใหดีปองกันตนเองจากภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV 
งายกวาเยอะเลย สงทายดวยการสื่อสาร อะไรๆ ก็ตองทำความเขาใจ
กันผานการสื่อสาร สื่อสารอยางไร จึงไดผลอานเรื่องนี้ดู สื่อสาร
การเฝาระวังความปลอดภัยยาสูสาธารณะ
 ครบถวนกับการถายทอดเรื่องราวสาระที่เกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยจากการใช ผล ิตภ ัณฑ เหต ุการณไม พ ึงประสงค  
สถานการณที ่สังคมใหความสนใจและมากมาย ตลอดเวลา 12 
เด ือนของป  2557 หว ังว าคงเป นประโยชน ก ับท านบ าง 
รักษาสุขภาพกายใจใหดีไวรับปที่จะมาถึง แบะ..แบะ..แพะรับโชค

คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยท่ีจะพจิารณาใหตพีมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดาํเนินงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลติภณัฑสขุภาพโดยเฉพาะดานความปลอดภยั/ประสิทธิผล/การใชผลติภณัฑสขุภาพ  ซึง่ไมเคยตพิีมพในวารสารฉบบัอืน่

มากอน และผลงานที่สงมาตองสิ้นสุดการดําเนินการไมเกิน 5 ป โดยจัดทําตามรูปแบบ ดังนี้  

1. ชื่อเรื่อง ตองเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรตั้งใหครอบคลุม กระชับ และสอดคลองกับเนื้อหา

2. ช่ือผูนิพนธ ใหระบุช่ือจริง ที่อยู/สังกัด โทรศัพทที่ติดตอได/มือถือ และ email address กรณีที่ทําโดยหมูคณะใหแจง

 รายละเอียดของผูที่จะเปนผูประสานงานใหชัดเจน

3. เนื้อหา ตองมีหัวขอ บทคัดยอ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณผล และขอเสนอแนะ 

  บทคดัยอ ควรเขยีนสรุปสาระสาํคญัของงานวจิยั ความยาว 350-400 คํา ระบคุาํสาํคญั (key word) จํานวน 3–4 คาํ

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

  บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

  วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับข้ันตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดาํเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

  ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

  วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ท่ีมีผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตใุด ผลท่ีไมตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคดิเห็น

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

  ขอเสนอแนะ สรปุประโยชน/ประเดน็ผลการวจิยัทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจัิยทีค่วรนาํไปตอยอด

4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน

5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 

 URL พรอมทั้งวันท่ีท่ีสืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง

 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง

6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

  ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4

  ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาอังกฤษ หากไมใชชือ่เฉพาะใหข้ึนตนดวยอกัษรตวัเลก็ หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตวัเอน

  ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 

  รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรบัอนญุาตใหตพิีมพ/

  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 

  ไมควรนาํตาราง รปูภาพ กราฟ ในอนิเทอรเนต็หรอืแหลงอืน่มาใช เนือ่งจากอาจมลีขิสิทธิ ์แตหากนาํมาใชตองระบุ

  แหลงที่มาและวัน/เดือน/ปที่แสดงไวใหละเอียดและชัดเจนดวย

7. วิธีสงผลงาน สงทาง email ที่ adr@fda.moph.go.th

หมายเหตุ : คณะบรรณาธิการขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจทาน แกไขตนฉบบัและพิจารณาตพีมิพตามความสาํคญักอนหลงั และการพจิารณา

 ของ peer reviewer ถอืเปนทีส้ิ่นสุด ผลงานทีไ่ดรับการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน




