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: INCB) ได้มีแบบสอบถามไปยงัรฐับาลต่างๆ เกีย่วกบั 

APAAN แล้ว พบว่า ไม่มีการผลิตเป็นสินค้าที่            

ถูกกฎหมาย การผลิตท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสินค้า

ทีถู่กต้องตามกฎหมายมปีรมิาณน้อยมากโดยเป็นการ

ผลติส�าหรบังานวิจยัและพฒันาเท่านัน้ Netherlands 

Police Agency พบข้อมลูเก่าจากในสทิธบิตัรระบวุ่า 

มีการน�า APAAN ไปใช้ในสองกรณีคือ (1) เป็นส่วน

หนึ่งของขบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต

สี และ (2) ใช้ในการสังเคราะห์สารที่ท�าให้คงตัว 

(stabilizer) ใน photographic emulsion แต่

ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว อย่างไรก็ตามไม่พบว่าเคยมีการน�า 

APAAN ไปใช้ในการเสพ

ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ย า เ ส พ ติ ด แ ห ่ ง                   

สหประชาชาติ จึงมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 

ก�าหนดให้ควบคมุ APAAN รวมท้ังออปตคิลัไอโซเมอร์ 

(optical isomer) ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวเป็น

ยาเสพติดในตารางที่ 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ 

วา่ดว้ยการต่อตา้นการค้ายาเสพติดใหโ้ทษและวตัถทุี่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United 

Nations Convention against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

of 1988) 

ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้ 

แอลฟา–ฟีนิลแอซีโทแอซีโทไนไทรล์ (alpha–      

phenylacetoacetonitrile หรือ APAAN) รวมท้ัง

ออปตคิลัไอโซเมอร์ (optical isomer) ของยาดังกล่าว

เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 4 ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยา

เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่          

วันที่ 5 กันยายน 2557 

APAAN เป็นสารที่น�ามาใช ้ผลิตสาร 1-       

phenyl-2 propanone (P-2-P) หรือ benzyl    

methyl ketone (BMK) ซ่ึงใช้เป็นสารต้ังต้น        

(precursor) ในการผลิต amphetamine หรือ 

methamphetamine ที่ผ่านมาได้มีการจับยึดสาร   

ดงักล่าว ทีน่�าเข้าในสหภาพยุโรปโดยผ่านทางประเทศ

เนเธอร์แลนด์ และฮังการี ท้ังนี้สารดังกล่าวมี             

ต้นก�าเนิดจากประเทศจีน

 ความเป็นมาของการควบคุม

สืบเนื่องจากมีข้อมูลว่า APAAN เป็นสาร   

ที่น�ามาใช้ผลิต 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน ซึ่งเป็นสาร     

ตั้งต้นในการผลิต methamphetamine (ยาบ้า) ได้ 

และเมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่าง

ประเทศ (International Narcotics Control Board 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเพิ่มชนิดของยาเสพติดให้โทษ : 
Alpha–Phenylacetoacetonitrile

ธีรธร มโนธรรม *

* กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกของ

อนุสัญญาดังกล่าว จึงต้องก�าหนดให้มีการควบคุม 

APAAN ตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให ้

สอดคล้องกับการควบคุมในระดับนานาชาติ คณะ

กรรมการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ ในการประชมุครัง้

ที่ 346-4/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จึง    

มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ระบชุือ่และประเภทยาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัท่ี 16) 

แห่งพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ระบุ

ให้แอลฟา–ฟีนิลแอซีโท แอซีโทไนไทรล์ (alpha–

Phenylacetoacetonitrile หรือ APAAN รวมท้ัง

ออปตคิลัไอโซเมอร์ (optical isomer) ของยาเสพตดิ

ให้โทษดังกล่าว เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 

เช่นเดยีวกบั อาเซตคิ แอนไฮไดรด์ (acetic anhydride) 

เนื่องจาก (1) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด

ให้โทษ (2) เป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการน�าไปใช้ใน

ทางที่ผิด เน่ืองจากสามารถน�าไปใช้ในการผลิตสาร 

methamphetamine (ยาบ้า) ซึง่เป็นยาเสพติดท่ีเป็น

ปัญหาส�าคญัและมผีลกระทบต่อสงัคม การสาธารณสขุ 

และความมัน่คงของประเทศ (3) เป็นสารทีถ่กูควบคมุ

ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศซึง่ต้องก�าหนดมาตรการ 

การควบคมุในระดับท่ีไม่ต�า่กว่าทีส่หประชาชาตกิ�าหนด

 มาตรการการควบคุม

มาตรการที่ใช้ในการควบคุมสารในตาราง

ที่ 1 ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต   

และประสาท ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) คือ ประเทศ

ภาคีต้องด�าเนินการ เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบ

การผลิตและจ�าหน่าย โดยก�าหนดให้ต้องมใีบอนุญาต

เพื่อประกอบการดังกล่าว นอกเหนือจากนี้เมื่อ        

จะมีการส่งสารในตารางที่ 1 นี้ ออกไปจากดินแดน

ของประเทศภาคี จะต้องประกันว่าก่อนการส่งออก        

ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจจะส่งข้อมูลล่วงหน้า

เกีย่วกบัชือ่และทีอ่ยูข่องผูส่้งออกและผูน้�าเข้า ช่ือของ

สารในตารางท่ี 1 ปริมาณของสารท่ีจะส่งออก        

ด่านที่คาดว่าจะน�าเข้า และวันที่คาดว่าจะจัดส่ง        

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจของประเทศผู้น�าเข้า ท้ังนี้

เพื่อให้ประเทศผู้น�าเข้าสามารถตรวจสอบ และกรณี

มคีวามผดิปกต ิเจ้าหน้าท่ี ในประเทศผูน้�าเข้าสามารถ

แจ้งคัดค้านยับยั้งการส่งออกไปยังเจ้าหน้าท่ีของ

ประเทศผูส่้งออกได้ ท้ังนีก้ารก�าหนดดงักล่าว จะสามารถ 

ป้องกันไม่ให ้สารควบคุมร่ัวไหลออกจากระบบ 

นอกจากนี ้ประเทศภาคจีะต้องจดัท�ารายงานปรมิาณ

การผลติ การใช้ น�าเข้า ตลอดจนปรมิาณสารท่ีถูกจับยดึ 

วธิกีารในการลกัลอบผลติ ให้แก่คณะกรรมการควบคมุ 

ยาเสพติดระหว่างประเทศทราบข้อมูลเป็นประจ�า   

ทุกปี 

ในกรณีของประเทศไทย นอกจากต้อง

ปฏบิตัติามมาตรการข้างต้นในฐานะประเทศภาคแีล้ว 

ยังต้องควบคุม APAAN โดยห้ามมิให้ผู ้ใดผลิต 

จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเว้น

แต่รัฐมนตรีอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆ ไปตาม

ที่ก� าหนดในพระราชบัญญัติยาเสพติดให ้ โทษ           

พ.ศ. 2522 มาตรา 26 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มี

การน�าสารแอลฟา–ฟีนิลแอซีโทแอซีโทไนไทรล์       

มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

Drug 18-1 - by Fon.indd   2 4/21/2558 BE   5:31 PM



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 3

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บรรณานุกรม

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ             
พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 168 ง.

2. ส�านักงานงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองควบคุมวัตถุเสพติด. (2557) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด    
ให้โทษ ครั้งที่ 346-4/2557 ณ ส�านักงานงานคณะกรรมการอาหารและยา 23 พฤษภาคม 2557.

3. Substances in Table I and Table II of the 1988 Convention. Available from https://www.incb.org/documents/          
PRECURSORS/TABLES/SubstancesInTable1and2.pdf. Accessed 28 October 2014.

Drug 18-1 - by Fon.indd   3 4/21/2558 BE   5:31 PM



งานวิจัย

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.14

มั่งหม้ายท�าให้กลุ ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสตูลมี  

ความรูใ้นการปฏิบัตติวัเกีย่วกบัการแพ้ยาเพิม่ข้ึน และ

มีความพึงพอใจในระดับดี ดังนั้นการน�าเพลงแพ้ยา  

มัง่หม้ายซึง่เป็นภาษาถิน่ภาคใต้เป็นสือ่ให้ความรูเ้รือ่ง

การแพ้ยาแก่ประชาชนในภาคใต้น่าจะมผีลท�าให้เกดิ

ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการแพ้ยาได้ดี

ค�ำส�ำคัญ : เพลง, แพ้ยา

 Abstract

The aim of this study was to evaluate 

the effectiveness of educational media using 

the southern Thai folk song. A pre-post single 

group quasi-experimental design was used on 

the intervention group (240 participants           

residing in Satun province, southern region of 

Thailand) to verify the effectiveness of      

education media of drug allergy management. 

The knowledge of drug allergy and satisfaction 

score were compared before, and after the 

education to test the effectiveness of the       

media. Satisfaction questions employed a 

5-point Likert scale. 

 บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้เพลงแพ้ยามั่งหม้าย    

เป็นรปูแบบกึง่ทดลอง เพือ่ศกึษาผลของเพลง ภาษาถ่ิน 

ต่อความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเก่ียวกับการแพ้ยาของผู้

ทีไ่ด้รับฟังเพลง ซึง่มกีลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ นกัเรยีน และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน(อสม.) ใน

จงัหวัดสตลู จ�านวน 240 ราย อายเุฉลีย่ 16.3 ± 4.8 ปี 

เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม    

พ.ศ. 2555 โดยเปรียบเทียบความรู้ ในการปฏิบัติตัว

เกี่ยวกับการแพ้ยา ก่อนและหลังฟังเพลงทันที 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ สถติิ T-test และประเมนิความ

พึงพอใจของกลุ ่มตัวอย ่างด ้วย Likert scale       

(คะแนนเตม็ 5) จากผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลีย่

ความรู้การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการแพ้ยาก่อนและหลัง

ฟังเพลง  เพ่ิมขึน้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ (p<0.001) 

จาก 4.35±1.19 คะแนน เป็น 5.51±0.79 คะแนน 

(mean±S.D.; คะแนนเต็ม 6) นอกจากน้ี ผู้วิจัย 

ท�าการประเมินความพึงพอใจต่อเพลง ทั้งด้านความ

น่าสนใจ ความเข้าใจเนื้อหา ความชัดเจนของเสียง        

และความยาวของเพลง เมื่อพิจารณาแต่ละหัวข้อ        

มีผลในระดับดีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 96.3 95.0 87.9 

และ 85.8 ตามล�าดับ สรุปได ้ว ่า เพลงแพ้ยา                 

ผลของการใช้เพลง “ แพ้ยามัง่หม้าย ” 
เพือ่ให้ความรูเ้รือ่งการปฏิบติัตวัเกีย่วกบัการแพ้ยา จังหวัดสตูล

The Effectiveness of Educational Media of Drug Allergy Management

by Using the Southern Thai Folk Song in Satun Province.

วรรณี พู่เจริญ, วรินญา แซ่ตัน, ดุสิต พันละม้าย, สุเลขา ตันเวชศิลป์ *

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล
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Average knowledge scored increased 

from 4.35±1.19 before the education to 

5.51±0.79 after the education (mean±S.D.; 

total score of six) (p < 0.001). The proportion 

of participants very satisfied or satisfied was 

96.3%, 95.0%, 87.9% and 85.8% in interesting 

media, perception related to drug allergy 

management, song preferences and time 

spent, respectively.

Conclusion : Educational media using the 

southern Thai folk song in this research had 

effects on improving drug allergy knowledge 

and satisfaction.

Key words: Drug allergy, Southern Thai folk 

song 

 บทน�า

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse 

drug reactions: ADRs) จัดเป็นปัญหาจากการใช้ยา

ที่พบได้ถึง ร้อยละ 64.8 ของปัญหาจากการใช้ยา

ทั้งหมด(1) ซึ่ง ร้อยละ 6-10 มีสาเหตุจากการแพ้ยา

หรือเกดิปฏกิริิยาทางภมูคิุม้กนัของร่างกาย(2) การเกดิ

อาการไม่พึงประสงค์จากยา ส่งผลต่อผู้ป่วยไม่ว่า       

จะเป็นการเกิดอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ผื่นแพ้ยา 

หรือมากจนกระท่ังท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา   

ในโรงพยาบาล และบ่อยครั้งที่เป็นสาเหตุการตาย 

ความเจ็บป่วยที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาท่ี    

โรงพยาบาลถึงร้อยละ 2.6-6.2(3) รวมถึงผู้ป่วยที่เกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขณะรับการรักษา

อยู ่ในโรงพยาบาลซ่ึงส่งผลท�าให้การรักษาไม่ได้

ประสทิธิผลเท่าทีค่วร เพิม่ระยะเวลาในการรักษา และ

ค่าใช้จ่ายในการรกัษาให้สงูขึน้ตามไปด้วย(4) ชนดิของ

อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบการรายงานมากท่ีสุด       

เป็นอาการทางระบบผิวหนัง ร้อยละ 54.95 ใน           

ปี 2553(5,6,7) และมีรายงานผื่นแพ้ยาท่ีรุนแรง เช่น 

Stevens-Johnson syndrome(SJS) และ toxic 

epidermal necrolysis (TEN) ซ่ึงพบได ้ ถึง                

ร้อยละ 5.2(8) โดยการแพ้ยา SJS/TEN มีอัตราตายสูง

ตัง้แต่ร้อยละ 5-35 และต้องท�าการรกัษาในหออภบิาล

ผู้ป่วยหนักท�าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก(9) ทั้งนี้ยัง     

ไม่รวมความเสียหายที่ตามมาจากผลกระทบทาง      

จิตใจและสังคมของผู้ป่วย ความชุกของการแพ้ยา 

SJS/TEN ในคนไทยสงูถึงประมาณ 17:10,000 ของ    

ผูท่ี้ได้รบัยา(9)

จากการศึกษาเรื่องความรู้เก่ียวกับการแพ้ยา

ของคนไทยโดยสมัภาษณ์ผูป่้วย พบว่าความรูเ้กีย่วกบั

การปฏิบัติตนในเรื่องอาการแสดงของการแพ้ยา    

การปฏบิตัติวัเมือ่แพ้ยา และการป้องกนัไม่ให้เกดิการ

แพ้ยาซ�้า เท่ากับร้อยละ 96.4 40.0 และ 16.4 ตาม

ล�าดับ คะแนนรวมความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตน       

ในการแพ้ยา เท่ากบั 1.53±0.7 (คะแนนเตม็ 3)(10) จาก        

ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยเกินครึ่ง ยังไม่มี

ความ รู ้ เกี่ ยวกับการปฏิบัติตั ว เมื่ อแพ ้ยาและ                 

การป้องกันไม่ให้แพ้ยาซ�้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ท่ีพบว่า คะแนนเฉลี่ย

ความรู ้ ความเข ้ า ใจของผู ้ ป ่ วยต ่อการแพ ้ยา 

เท่ากับ 3.2±1.0 (คะแนนเต็ม 5)(11) การท�าให้ผู้ป่วย    

มีความรู้เรื่องการแพ้ยา จะช่วยป้องกันการเกิดการ 

แพ้ยาที่รุนแรง รวมท้ังการแพ้ยาซ�้าซึ่งเป็นตัวชี้วัด        

ที่ส�าคัญในการประเมินคุณภาพการบริการของ       

โรงพยาบาล มาตรฐานความปลอดภัยของระบบ

สุขภาพก�าหนดให้ต้องไม่มีผู้ป่วยแพ้ยาซ�้า(12) 
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ดังนั้นหากท�าการให้ความรู ้เรื่องการแพ้ยา     

แก่ผู้ป่วย โดยใช้สื่อการน�าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ

และเข้าใจได้ง่าย ก็น่าจะท�าให้ผู้ป่วยเกิดความสนใจ

และรับรู้ได้ดีขึ้น ประกอบกับผลการวิจัยการใช้สื่อ

เพลงหมอล�าให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

สูงอายุโรคเบาหวาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

พบว่า ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

(p<0.05) (13)

ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อเพลงแพ้ยา

เป็นภาษาถิ่นใต้ เพื่อให้เข้าใจง่าย สามารถเปิดซ�้า      

ได้บ่อยครั้ง ใช้ได้ในประชาชนหลายกลุ่ม ซึ่งจะช่วย

เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ

การแพ้ยา แก่ประชาชนในจังหวัดสตูลที่ใช้ภาษาถิ่น

ใต้เป็นหลักในการสื่อสารได้

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของสื่อเพลงแพ้ยามั่งหม้าย 

ต่อความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการแพ้ยา

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของสื่อเพลง 

แพ้ยามั่งหม้ายในกลุ่มตัวอย่าง

 วิธีการด�าเนินการวิจัย

รปูแบบการวจิยัเป็นการศกึษาแบบกึง่ทดลอง 

(quasi-experimental design) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นักเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

(อสม.) ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จ�านวน 240 ราย 

กลุ่มนักเรียนเลือกจากโรงเรียนมัธยมประจ�าจังหวัด 

โดยสุ่มเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 3 4 5 และ 6 และการ

สุ่มเลือกห้องของนักเรียน โดยใช้วิธีการจับฉลากรวม

จ�านวน 200 คน ส�าหรับกลุ่ม อสม. ผู้วิจัยเลือกโดย

วิธีการจับฉลากจากกลุ ่ม อสม.ของโรงพยาบาล            

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ        

โรงพยาบาลสตูล จ�านวน 15 แห่ง จ�านวน 40 คน      

การศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม      

พ.ศ. 2555 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1. แจ้งวตัถุประสงค์การวจิยัให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัทราบ

2. กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่ประสงค์เข้าร่วมวิจัย 

ผู้วิจัยจะคัดตัวอย่างออกจากการวิจัย

3. ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างท่ียนิดเีข้าร่วมการวจิยั 

จะได้รับการประเมินความรู ้ก ่อนฟังเพลงแพ้ยา        

โดยใช้แบบประเมินความรู้

4. หลังจากประเมินความรู้แล้ว ผู้วิจัยจะให้

กลุ่มตัวอย่างฟังเพลงแพ้ยาเป็นเวลา 3.50 นาที โดย

ให้ฟัง ซ�า้ 3 รอบตดิต่อกนั การเปิดเพลงจะเปิดในห้อง

ประชุมที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และกลุ่ม

ตวัอย่างจะฟังรวมกนัเป็นกลุม่ประมาณ ครัง้ละ 20-30 คน

5. ท�าการประเมินความรู้ทันทีหลังจากฟัง

เพลงแพ้ยาแล้ว ด้วยแบบประเมินความรู้

6. ท�าแบบประเมนิความพงึพอใจทีมี่ต่อเพลง

แพ้ยา

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เพลงแพ้ยามั่งหม้าย* ซ่ึงดัดแปลงจาก    

เพลงยังรักกันเหลยหม้าย ซ่ึงได้มีการขออนุญาตจาก

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธ์ิ 

กรรมการและผู้อ�านวยการบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย 

จ�ากัด เพื่อการคัดลอกท�าซ�้า

2. แบบประเมินความรู ้เรื่องการปฏิบัติตัว 

เกี่ยวกับการแพ้ยา และแบบประเมินความพึงพอใจ 

ซึ่งประกอบ ด้วย 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 : แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา
* ดูรายละเอียดเนื้อเพลงได้ที่ท้ายบท (หน้า10)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 7

 ตอนที่ 2 : แบบสัมภาษณ์ ประเมินความรู้

เกีย่วกบัการแพ้ยาซึง่จะประเมินผลเป็น ทราบ/ไม่ทราบ

 ตอนที่ 3 : แบบประเมินความพึงพอใจ       

ในส่วนของความน่าสนใจ ฟังเข้าใจง่าย ความชัดเจน

ของเสยีง และ ความเหมาะสมของความยาวของเพลง

แพ้ยามั่งหม้าย จ�านวน 4 ข้อ

 การสร้างเครื่องมือแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 

1. สร ้างแบบสัมภาษณ์ประเมินความรู ้      

เกี่ยวกับ การแพ้ยา โดยดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์

ประเมินความรู ้ เกี่ ยวกับการแพ ้ยาของชุติมา             

และสงวน (2553)

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน     

ของเนื้อหาและการใช้ภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา ได้แก่ อาจารย์

ประจ�าภาควิชา เภสัชกรรมคลินิกมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ จ�านวน 1 คน เภสัชกรที่จบ       

ปริญญาโท ด้านเภสชักรรมคลนิกิและรบัผดิชอบงาน

ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

จ�านวน 2 ท่าน 

3. ปรบัปรงุแก้ไขแบบสมัภาษณ์ตามค�าแนะน�า 

ของผู้เชี่ยวชาญ

4. น�าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับ อสม. 

จ�านวน 4 คน โดยอธบิายความเข้าใจต่อค�าถามแต่ละข้อ

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistic) วิเคราะห์ในส่วนข้อมูลท่ัวไป ใช้สถิติ   

ทดสอบที (t-test) ในการวิเคราะห์ในส่วนของความรู้

ด้านการปฏบัิตติวัเกีย่วกบัการแพ้ยา โดยมีการทดสอบ

การกระจายตัวของข้อมลูว่าเป็นปกตหิรอืไม่ (normal 

distribution) และประเมินความพงึพอใจด้วย Likert 

scale (คะแนนเต็ม 5)

 ข้อพิจารณาในด้านจริยธรรมการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลสตูลเป็น

ที่เรียบร้อย

 ผลการศึกษา

1.	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

 จากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จ�านวน 200 คน และ อสม.จ�านวน 40 คนรวมทั้งสิ้น 

240 คน มีข้อมูลทั่วไปดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไป จ�ำนวนผู้ป่วย	(n=240) ร้อยละ

เพศ 

 หญิง 153 63.8

     ชาย 87 36.2

อำยุ	(ปี)	(mean	±	SD) 16.3 ± 4.8 -
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2.	 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังฟังเพลง

 ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนการฟังเพลง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยา

เท่ากบั 4.35±1.19 คะแนน และหลงัฟังเพลงพบว่า คะแนนเฉลีย่เรือ่งการปฏบิตัติวัเมือ่มอีาการแพ้ยา เท่ากบั 

5.51±0.79 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย พบว่าภายหลังฟังเพลงกลุ่มตัวอย่าง

มีคะแนนความรู้เฉลี่ยสูงกว่าก่อนฟังเพลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p < 0.001) (ดงัตารางที ่2)

ลักษณะทั่วไป จ�ำนวนผู้ป่วย	(n=240) ร้อยละ

กำรศึกษำ

 ระดับมัธยมต้น 216 90

 ระดับมัธยมปลาย 24 10

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการแพ้ยาก่อนและหลังฟังเพลง    

แพ้ยา (n=240) โดยใช้สถิติ t-test (คะแนนเต็ม 6)

คะแนนควำมรู้ N x̄ SD t df P-value

ก่อนฟังเพลงแพ้ยา 240 4.35 1.19
-15.42

239
<0.001

หลังฟังเพลงแพ้ยา 240 5.51 0.79 239

3.	 ควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงต่อสื่อเพลงแพ้ยำ

 ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจ ด้านความน่าสนใจ ความเข้าใจเนื้อหา ความชัดเจนของเสียง           

และ ความเหมาะสมของเวลา เมือ่พจิารณาในระดบัมาก (4 คะแนน) ขึน้ไปเป็นร้อยละเท่ากบั 96.3 95.0 87.9 

และ 85.8 ตามล�าดับ (ดังตารางที ่3)

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อสื่อเพลง  แพ้ยา (n=240)

หัวข้อ	

ระดับควำมพึงพอใจ	(ร้อยละ)

มำกที่สุด
(5)

มำก
(4)

ปำนกลำง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ความน่าสนใจของเพลง 157 (65.4) 74 (30.8)  9 (3.8) - -

ความเข้าใจเน้ือหา 144 (60.0) 84 (35.0) 10 (4.2) 2 (0.8) -

ความชดัเจนของเสียง 124 (51.7) 87 (36.3)   28 (11.7) 1 (0.4) -

ความเหมาะสมของเวลา 111 (46.3) 95 (39.6)   26 (10.8) 7 (2.9) 1 (0.4)
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 การอภิปรายและสรุปผล

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้สื่อเพลงแพ้ยา

ซึ่งเป็นภาษาถิ่นในกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสตูล ท�าให้

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการแพ้ยา 

เพิม่ขึน้ อย่างมนัียส�าคัญ จากก่อนฟังเพลง 4.35±1.19 

คะแนน เป็น 5.51±0.79 คะแนนหลงัจากฟังเพลง ซึง่

สอดคล้อง กบังานวจัิยทีใ่ช้เพลงหมอล�าเป็นสือ่ในการ

ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุ โรค

เบาหวาน ของ อมรรัตน์ และ รัชนีภรณ์ (2547) ซึ่ง

หลังจากฟังเพลงกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เฉลี่ย

เพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคญั เช่นกนั แสดงให้เหน็ว่าเพลง

สามารถถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยาท่ีผู้วิจัย

ต้องการจะถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างดี 

นอกจากนีพ้บว่ากลุม่ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อเพลง

แพ้ยาอยู่ในระดับดีทุกด้านทั้งความน่าสนใจ ความ

เข้าใจเน้ือหา ความชดัเจนของเสยีง และ ความเหมาะ

สมของเวลา ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจอยู่กับ

เพลงได้ค่อนข้างดีนั่นเอง

ข้อจ�ากัดส�าหรับงานวิจัยนี้ เนื่องด้วยการ

ศึกษาเป็นรูปแบบก่ึงทดลองซึ่งมีการให้กลุ่มตัวอย่าง

ฟังเพลงแพ้ยา ต้องอาศัยสถานท่ีๆ มีความสงบไม่มี

เสียงรบกวน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะ

สมในการท�าการทดลองครั้งนี้จึงท�าได้ค่อนข้างยาก    

ผู้วิจัยอาจจะต้องปรับรูปแบบการทดลองให้มีความ

สะดวกและสามารถเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลาก

หลายมากขึ้น 

สรุปผลจากการวจิยัครัง้นีพ้บว่าเพลงแพ้ยามัง่

หม้ายท�าให้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสตูลมีความรู้ใน

การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยาเพิ่มขึ้น และมีความ

พึงพอใจ ดังนั้นเพลงนี้น่าจะใช้เป็นสื่อให้ความรู้เรื่อง

การแพ้ยาแก่ประชาชนในภาคใต้ได้ต่อไป

 ข้อเสนอแนะ

 1. เพลงแพ้ยานีค้วรถูกเผยแพร่ในภมูภิาคอืน่

ของประเทศด้วย เพือ่ให้ประชาชนชาวใต้ทีอ่าศยัหรอื

ท�างานอยู่ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยได้รับทราบ

ข้อมูลด้านการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยา

 2. หากมีการจัดท�าฐานข้อมูลความรู ้ทาง   

ด้านยา ให้อยู่ในรูปแบบของสื่อเพลงท่ีเป็นภาษาถ่ิน 

น่าจะสามารถเพิม่ความเข้าใจให้กบัประชาชนในพืน้ที่

ภาคนั้นๆ ได้ดีขึ้น
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เพลง	แพ้ยำมั่งหม้ำย

ผื่นแพ้มีมั่งหม้าย(1) คันตามตัวเหลยหม้าย(2) มีมั้ยช่วยบอกไวต้องแขบ(3) ไปโรงบาล

ใคร มีอาการแพ้ยา ให้แขบ แขบ มาโรงบาล

แล้วหยุดยาที่กินทุกวัน พายา นั้น มาให้หมอแล(4)

ใคร มีประวัติแพ้ยา แจ้ง เภสัชตอนรับยา

ยา ที่เรา กินทุกวัน ไม่รู้ว่ามันจะท�าให้แพ้ หรือเปล่า

*	ฟ้ำดินสลำย	เภสัชไม่คลำยห่วงเธอ	แล้วเธอบอกเภสัชได้ม่ำย

**ผื่นแพ้มีมั่งหม้ำย	คันตำมตัวเหลยหม้ำย	มีมั้ยช่วยบอกไวต้องแขบไปโรงบำล

ถ้าได้ยาเหมือนเดิม อาจแพ้ยาเหมือนเดิม หัวใจขอคอนเฟิร์ม ว่าเราต้องระวัง

อย่าซื้อยาใช้เอง แม้อยู่ไหนต้องจ�านั้น 

เพื่อเป็นการป้องกัน ชื่อยานั้นจ�าขึ้นใจ 

ซ�้า *,**

หากเราช่วยป้องกัน เภสัชนั้นก็ชื่นใจ

 หมำยเหตุ

 1. มั่งหม้าย แปลว่า หรือไม่

 2. เหลยหม้าย แปลว่า อีกหรือไม่

 3. แขบ แปลว่า รีบ

 4. แล แปลว่า ดู
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เครื่องมือแพทย์จัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประเภทหนึ่งที่อยู ่ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา มีความหลากหลาย      

ทัง้รปูแบบการใช้งาน ขนาดของเครือ่งมอื กระบวนการ 

ที่ใช้ผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่าง     

ต่อเนื่อง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในหลายระดับ          

ซึ่งท�าให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์

จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอื จากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

คือ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขาย ผู้ประกอบวิชาชีพทาง      

การแพทย์และสาธารณสุข ผู ้ดูแล และ ผู ้ป ่วย         

พระราชบญัญติัเคร่ืองมอืแพทย์ พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนด

ให้ ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ขาย แจ้งผล การท�างานอัน         

ผิดปกตหิรอืผลอนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภค

และรายงานผลการด�าเนินการแก้ไขผลดังกล่าว        

ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ว่าผล   

ดงักล่าวจะเกดิขึน้ในประเทศหรอืนอกประเทศกต็าม    

ซึ่งเป ็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการเฝ ้าระวังความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาค�านึง

ถึงความส�าคัญในการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยจาก

การใช้ข้อสะโพกเทยีม ซึง่จัดเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งมอื- 

แพทย์ท่ีมีความมุ่งหมายส�าหรับใช้ผ่าตัดฝังบริเวณ    

ข้อสะโพกเพื่อช่วยให้ผู ้ป่วยสามารถใช้ข้อสะโพก        

ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้ใกล้เคยีงกับข้อสะโพก

ปกติ ข้อสะโพกเทียมที่ขายในปัจจุบันมีหลายชนิด 

โดยแยกตามประเภทวัสดุที่ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อสะโพก

เทียมชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะ (metal-on-

metal) ที่ใช้ในผู้ป่วยอายุน้อย หรือผู้ท�ากิจกรรม

ประจ�าวันท่ีต้องเคลื่อนไหวข้อสะโพกบ่อยๆท้ังนี้       

ข้อสะโพกเทียมมีส่วนประกอบตามรูปที่ 1 จาก

รายงานเครือข่ายเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้าน   

เครือ่งมอืแพทย์ (National Competent Authority         

Reports: NCARs) ซึ่งแจ้งประเทศสมาชิกให้ติดตาม

ผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมชนิดต่างๆ    

พบว่าจากการเกบ็ข้อมลูในประเทศกลุม่สหภาพยโุรป 

ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลยี ซึง่ตดิตาม

อาการอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้ข้อสะโพก

เทียมชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะ มาตั้งแต่ป ี        

พ.ศ. 2553 จนถงึปัจจบุนั โดยพจิารณาอตัราการรอด

ชีวิตจากการใช้ข้อสะโพกเทียมชนิดหัวโลหะชนกับ   

เบ้าโลหะ พบว่าอตัราการรอดชีวติในการใช้ข้อสะโพก

เทียมชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะมีค ่าต�่ากว ่า           

ข้อสะโพกเทียมชนดิอืน่ๆ โดยเฉพาะแบบหวัขนาดใหญ่ 
* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 จิราภา รักษ์สาคร *

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษา: ข้อสะโพกเทียม
ชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะ (metal-on-metal hip implants)
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ตวัอย่างเช่น อตัราการผ่าตัดซ�า้ในผูใ้ช้ข้อสะโพกเทยีม

ชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะภายหลังจากการใช้เป็น

ระยะเวลา 11 ปี ในประเทศออสเตรเลีย คือ ร้อยละ 

14.1 ขณะทีอ่ตัราการผ่าตดัซ�า้ในผูใ้ช้ข้อสะโพกเทยีม

ชนดิอืน่ๆ อยูร่ะหว่างร้อยละ 5.1 ถงึ 9.5 (Australian 

Orthopaedic Association National Joint           

Replacement Registry 2012)   

การใช้ข้อสะโพกเทียมชนิดหัวโลหะชนกับ    

เบ้าโลหะมีข้อดีที่ส�าคัญ คือ อัตราการสึกหรอท่ีต�่า    

แต่อาจมีความเส่ียงต่อการสะสมโลหะหนกัในร่างกาย 

ซึง่สามารถพบได้ในการใช้อปุกรณ์ฝังในประเภทอืน่ๆ 

ด้วย เช่น เพลท สกรู เป็นต้น เมื่อเกิดการเสียดสี

ระหว่างหวัโลหะกบัเบ้าโลหะขณะเดนิหรอืวิง่ เศษโลหะ 

ออิอนโลหะและสารประกอบโลหะ ปนอินทรีย์ ได้แก่ 

โคบอลท์ และโครเมียม จะถูกปลดปล่อยออกมาจน

เกิดการสะสมในกระแสเลือดได้ (รูปที่ 2 ) เศษโลหะ

ทีส่ะสมรอบๆ ข้อสะโพกเทยีมอาจท�าลายกระดูกหรอื

เนื้อเยื่อรอบๆ ข้อสะโพกเทยีมได้ ซ่ึงเรยีกว่า “adverse 

reaction to metal debris (ARMD)” การท�าลาย

เนื้อเยื่อก่อให้เกดิอาการปวด ข้อสะโพกเทยีมหลวม ข้อ

สะโพกเทยีม ไม่สามารถท�างานได้ จนมผีลท�าให้ผูป่้วย

ต้องรับการผ่าตัดซ�้า เพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกในระยะ

เวลาท่ีสั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อสะโพกเทียม

ชนดิอืน่ๆ ทัง้นี ้ร่างกายของผูป่้วยแต่ละรายมกีารตอบ

สนองต่อการสะสมของโลหะท่ีแตกต่างกนั จงึท�าให้ไม่

สามารถคาดคะเนความรุนแรงและปฏิกิริยาของ         

ผู้ป่วยได้ ซึ่งผลอื่นๆ ได้แก่

 ผลที่อาจมีต่อเนื้อเย่ือบริเวณสะโพก

สามารถพบได้ตัง้แต่รอยโรคทีเ่นือ้เยือ่โดยไม่มี

อาการ จนกระทั่งพบว่ากระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน       

ถูกท�าลายอย่างรนุแรง รวมถึง เมทัลโลซิส (metallosis) 

อาการรอบสะโพกบวมเป็นถุงน�้า ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ที่มา:  http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00377

รูปที่ 1 ลักษณะข้อสะโพกเทียม
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ทีม่า: http://www.dangerousproductslawyer.com/leading-trial-lawyers-association-urges-fda-to-protect-
consumers-right-to-sue-all-metal-hip-replacement-manufacturers/

การกระตุน้ของเมด็เลอืดขาวทีต้่องการก�าจัดสิง่แปลก

ปลอมในร่างกาย (aseptic lymphocytic vasculitis 

associated les ions) ภาวะเนื้องอกเทียม             

(pseudotumours) และ ARMD ผลอนัไม่พงึประสงค์

ต่างๆ อาจเกิดภายหลังการผ่าตัดได้ตั้งแต่ระยะเวลา

สัน้ ระยะปานกลาง หรอืระยะยาวภายหลงัการผ่าตดั

ผลท่ีอาจมีต่อระบบกลไกการท�างานของ
ร่างกาย

จากการศึกษาประเมินการทดลองและการ

ทดสอบทางผวิหนงั พบระดบัความเป็นพษิของโลหะ

จากอุปกรณ์ฝังในร่างกายและยังคงมีความกังวล     

ต่อการสะสมโลหะโคบอลต์และโครเมยีมภายหลงัการ

ผ่าตดัเปลีย่นข้อสะโพกเทยีมชนดิหวัโลหะชนกบัเบ้าโลหะ 

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ 

(organ toxicity) ก่อให้เกดิมะเร็ง (carcinogenicity) 

และผลผิดปกติของพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ 

(teratogenicity) จากการศึกษา พบว่าอิออนโลหะ

สามารถส่งผ่านทางสายรกจากแม่สูล่กูได้ แต่ยงัไม่พบ

ความผดิปกตขิองการพฒันาการร่างกายทารกในครรภ์

อาการอื่นๆ ท่ีอาจพบในผู้ป่วยท่ีใช้ข้อสะโพก

เทียมชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะ ได้แก่ อาการแพ้

ผื่นคัน อาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ อาการทาง

ระบบประสาทสมัผสั (เช่น ระบบประสาททางการฟัง 

หรือการมองเห็น) อาการทางระบบประสาท             

(เช่น อาการซึมเศร้า หลงลืมง่าย) การท�างานของไต

เสื่อมลง การท�างานของต่อมธัยรอยด์ผิดปกติ รวมถึง

การเมือ่ยคอ กล้ามเนือ้อ่อนเปล้ีย น�า้หนกัขึน้ หรอืรูส้กึ

หนาวสั่นรวมถึงการเมื่อยคอ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย     

น�้าหนักขึ้น หรือรู้สึกหนาวสั่น

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับการ

ประเมินปริมาณอนุภาคและอิออนของโลหะ และ

รูปที่ 2 ภาพจ�าลองการปลดปล่อยโลหะจากข้อสะโพกเทียม
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สารประกอบโลหะปนอนิทรย์ี ซึง่ปลดปล่อยในบรเิวณ

ทีฝั่งอปุกรณ์ไว้และกระจายไปสูต่่อมน�า้เหลอืง กระดกู

สันหลัง และอวัยวะภายในอย่างเพียงพอ แต่คณะ

กรรมการวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัความเสีย่งด้านสุขภาพ

ทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Scientific Committee on Emerging 

and Newly Identified Health Risk: SCENIHR)   

ซึ่งจัดตั้งโดยสหภาพยุโรป (European Union) ได้มี

ข้อแนะน�าทางเทคนคิทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจติดตาม

ผู ้ป ่วยที่ ใช ้ข ้อสะโพกเทียมชนิดหัวโลหะชนกับ           

เบ้าโลหะ เช่น ควรใช้เลือด (whole blood) ส�าหรับ

การตรวจคัดกรองเพ่ือพิจารณาปริมาณอิออนโลหะ 

ช่วงค่าความเข้มข้นวิกฤติ (critical threshold 

ranges) ในการตรวจหาโคบอลต์ในกระแสเลือด คือ 

2-7 ไมโครกรัมต่อลิตร และการติดตามผู้ป่วย รวมถึง

อุปกรณ์ฝังในร่างกายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้       

ยงัจดัท�าค�าแนะน�าส�าหรบัศลัยแพทย์ออโธปิดิกส์และ

ผู ้ป ่วยที่ ใช ้ข ้อสะโพกเทียมชนิดหัวโลหะชนกับ           

เบ้าโลหะ ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปดังนี้

	ข ้อสะโพกเทียมชนิดหั ว โลหะชนกับ           

เบ้าโลหะ แบบหัวขนาดเล็ก (<36 มม.) ที่เป็น       

highcarbon alloys: พบว่ามคีวามปลอดภยัเทยีบเท่า 

กบัอปุกรณ์ทีไ่ม่ใช่โลหะ (non-metallic alternatives) 

	ข ้อสะโพกเทียมชนิดหั ว โลหะชนกับ           

เบ้าโลหะ แบบหัวขนาดเล็ก (<36 มม.) ที่เป็น low 

carbon al loys :  พบอัตราเสี่ ยงจากการใช ้                      

ต่อประโยชน์ที่ได้รับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และไม่

แนะน�าให้ใช้ 

	การปรับผิวข้อสะโพก (hip resurfacing           

arthroplasty) เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนโอกาส       

ในการรักษาในผู ้ป ่วยบางกลุ ่มที่มีอายุน ้อยที่ใช ้          

ข้อสะโพก ข้อสะโพกมีอัตรา head/neck ratio          

ท่ีปรับแก้ไขและ ส่วนหวัของข้อสะโพกเทียม (femoral 

head) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 48 มม. การรักษาโดย

ใช้เทคนคินี ้จงึควรท�าโดยศลัยแพทย์ผูม้คีวามช�านาญ

ในเทคนิคการผ่าตัดเท่านั้น

จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการติดตามความ       

ไม่ปลอดภัยจากการใช้ข้อสะโพกเทียมของประเทศ  

ในกลุ ่มสหภาพยุโรปดังท่ีได้กล่าวข้างต้น จะเห็น        

ได้ว่าการรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัผลทีม่ต่ีอระบบ

กลไกการท�างานของร่างกายของผูป่้วยและตดิตามผล

ในระยะยาวมีความส�าคัญส�าหรับการเฝ ้าระวัง

เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ 

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ผู้ดูแล และผู้ป่วยสามารถ

รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการ

ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมชนิดหัวโลหะชนกับเบ้าโลหะ    

มาที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้า

ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือกอง

ควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้โดยตรง โดยสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ีเวปไซต์ http://thaihpvc.

fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/

uploads/hpvc_20_20_0_100423_1.pdf

 และเพื่อให ้การเฝ ้าระวังเหตุการณ์ไม ่             

พึ งประสงค ์ ท่ี เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ เครื่ อ งมื อแพทย ์                        

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการก�ากับดูแล    

เครื่องมือแพทย์ในระดับสากล บัดนี้ส�านักงาน      

คณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท�าแนวทางในการ

รายงานเหตกุารณ์อนัไม่พงึประสงค์และผลการท�างาน

อันผิดปกติของพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์      

พ.ศ. 2551 มาตรา 41(4) และอยูร่ะหว่างการทดสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบการรายงาน โดยให้           

ผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมทดสอบดังกล่าวจัดท�า
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รายงานเหตกุารณ์อนัไม่พงึประสงค์และผลการท�างาน
อนัผดิปกตขิองเครือ่งมอืแพทย์ทีต่นผลติ น�าเข้า หรอื
ขาย หรอืแบบรายงานการแก้ไขเพือ่ความปลอดภยัใน
การใช้เคร่ืองมอืแพทย์ โดยส่งแบบรายงานดังกล่าวมา
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อท�าการปรับปรุงแนวทาง

ก่อนจะใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
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 บทน�า 

สภาวะปกติ เส้นผมจะมีวงจรชีวิตการเจริญ

เติบโตประมาณ 3 ปี (anagen or growing phase) 

หลงัจากน้ันจะหยดุพกั (telogen or resting phase) 

ประมาณ 3 เดือน แล้วร่วงออก ภาวะผมร่วงและ

ศีรษะล้านเป็นปัญหาพบบ่อยที่ผู ้ป่วยมักเป็นกังวล

และเครียด สาเหตุหนึง่มกัมาจากภาวะทางพนัธกุรรม 

หรือแม้กระทั่งยา โดยลักษณะของผมร่วงที่มีสาเหตุ

มาจากยา มักเป็นผมร่วงชนิดร่วงทั้งศีรษะแบบ    

telogen effluvium ซึ่งเป็นภาวะผมร่วงที่มีสาเหตุ

มาจากวงจรของเส้นผมถูกกระตุ ้นเร็วกว่าปกติ        

เกิดการหลุดร ่วงของเส้นผมในระยะ telogen 

มากกว่า 100 เส้นต่อวัน โดยผมร่วงส่วนใหญ่จะ      

งอกขึ้นใหม่เมื่อหยุดยา(1,2)

 รายงานผู้ป่วย 
ผูป่้วยหญงิไทยคู ่อาย ุ36 ปี สอบถามเกีย่วกบั

อาการผมร่วงมากผิดปกติประมาณ 30 วันที่ผ่านมา 

 อาการส�าคัญ 
ผู้ป่วยสอบถามห้องยาเกี่ยวกับอาการผมร่วง

หลังจากรับประทานยาที่ได้รับจากคลินิกระงับปวด        

โดยเพิ่งสังเกตว่าผมร่วงมากผิดปกติประมาณ 30 วัน        

ทีผ่า่นมา ลกัษณะการร่วงของเสน้ผม คือ เมือ่หวีหรอื

สางผมจะพบเส้นผมหลุดออกมาเป็นกระจุกตามหวี

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดท่ีคลินิกระงับปวด

เมื่อ 45 วันที่ผ่านมา ได้รับยาตามรายการ ดังนี้

 - gabapentin 300 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด  

  วันละ 3 ครั้ง

 - clonazepam 0.5 มลิลกิรมั ครัง้ละ 1 เม็ด  

  วันละครั้ง ก่อนนอน

 - amitriptyline 10 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด  

  วันละสองครั้ง 

 - morphine solution 5 มลิลลิติร ทกุ 2 ชัว่โมง  

  เมื่อมีอาการปวด

 - senokot ครั้งละ 2 เม็ด ก่อนนอน เมื่อมี 

  อาการท้องผูก 

 เมื่อ 30 วันท่ีผ่านมา ผู ้ป่วยเริ่มสังเกตว่า         

ในขณะที่หวีผมหรือสางผม จะมีเส้นผมร่วงออกมา

เป็นกระจุก จากการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติม   

พบว่าไม่มีอาการแพ้ยาหรือสารเคมีใดๆ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงสารเคมีหรือเครื่องส�าอางที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน ไม่มีโรคร่วมอื่นๆ ไม่ได้รับยาหรือซื้อยาเอง

อาการผมร่วงจากการใช้ยา 
amitriptyline

ธนัชชัย หิรัญญะสิริ 1, ขวัญชนก อารีย์วงศ์ 2, นิสา หวังเรืองสถิตย์ 2, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 1, 3*

1ภาควชิาเภสชักรรมปฏิบตั ิคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร จ.พษิณโุลก
2โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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รำยกำรยำ	
ปี	พ.ศ.

2553
มยิ.
2554

กย.
2554

ตค.
2554

เมย.
2556

มีค.
2557

เมย.
2557

oxybutynin (5 mg) ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 2 ครัง้ หลงัอาหารเช้า และ เยน็ 

oxybutynin (5 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ หลงัอาหารเช้า กลางวนั เยน็   

prazosin  (1 mg) ครั้งละ ครึ่งเม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า   

diazepam (5 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ ก่อนนอน 
เพือ่ลดอาการเกรง็ท่อและกล้ามเนือ้ทางเดนิปัสสาวะ

   

diazepam (2 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ วันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า และ เยน็  

amoxicillin (875 mg) + clavulanic acid (125 mg) คร้ังละ 1 เมด็             
วนัละ 2 ครัง้ หลงัอาหาร เช้า และ เยน็



ofloxacin (200 mg) คร้ังละ 1 เมด็ วันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร เช้า เยน็ 

bisacodyl (5 mg) ครัง้ละ 1 เม็ด วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เช้า กลางวนั เยน็    

bisacodyl (10 mg) เหนบ็ทวารครัง้ละ 1 เม็ด วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน    

mecobalamine (500μg) คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ หลงัอาหารเช้า       
กลางวนั เยน็

  

vitamin B complex  ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ หลงัอาหาร เช้า กลางวนั เยน็   

จากที่อื่น ไม่ได้รับประทานสมุนไพรหรืออาหารเสริม 

ไม่ได้รับยาเคมีบ�าบัด และไม่เคยเกิดอาการผมร่วง

แบบนี้มาก่อน

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ 
 เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ       

รถจักรยานยนต์ และหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้รับการ

รักษาในโรงพยาบาลนาน 3 เดือน ผู้ป่วยมีอาการ    

อ ่อนแรง หรืออัมพาตของแขน ขา และล�าตัว        

(paraplegia) ร่วมกับกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ 

(bladder disorder) และใช้ยาตามแพทย์สัง่ต่อเนือ่ง

ประมาณ 1 ปี จากน้ันแพทย์ได้เพ่ิมการสั่งจ่ายยา 

pregabalin และปรับเพิ่มขนาดยา gabapentin 

เนือ่งจากผูป่้วยมอีาการปวดกล้ามเนือ้เรือ้รงั (chronic 

myalgia) ร่วมกับโรคปวดเส้นประสาทจากการอ่อน

แรงหรืออมัพาตของแขน ขา และล�าตวั (paraplegia 

neuralgia) และจากนัน้อกี 1 เดอืน ผูป่้วยกไ็ด้เพิม่การ

รับประทานยา amitriptyline เป็นครั้งแรก ต่อมาอีก 

6 เดือน ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปวดเรื้อรัง   

จากข ้อสันหลังอักเสบ ยึดติด (neuropathic         

spondylopathy) แพทย์จึงได้ปรับรายการยาใหม่

ทัง้หมดในปี พ.ศ.2555 ตามรายละเอียดดงัตารางที ่1

ตารางที ่1 ประวตักิารได้รบัยาของผูป่้วย
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ประวัติการใช้สมุนไพรและยาอื่นๆ 
ผู้ป่วยปฏิเสธการใช้สมุนไพรหรือยาอื่นๆ 

 ประวัติการแพ้ 
เม่ือปี พ.ศ.2553 ผู ้ป ่วยแพ้ยาสูตรผสม 

amoxicillin และ clavulanic acid ที่ได้รับจาก      

โรงพยาบาล มีลักษณะอาการผื่นคันที่ตัว และใบ          

หน้าบวม 

รำยกำรยำ	
ปี	พ.ศ.

2553
มยิ.
2554

กย.
2554

ตค.
2554

เมย.
2556

มีค.
2557

เมย.
2557

calcium carbonate (1,500 mg)  ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 1 คร้ัง หลงัอาหารเช้า   

gabapentin (100 mg)  ครัง้ละ 1 เมด็ วันละ 3 คร้ัง หลงัอาหารเช้า กลางวนั เยน็ 

gabapentin (300 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 

gabapentin (300 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ หลงัอาหารเช้า กลางวนั เยน็     

folic acid (5 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า   

pregabalin (75 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ หลงัอาหารเช้า และก่อนนอน  

amitriptyline (10 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน  

amitriptyline (10 mg) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า และ
ก่อนนอน

 

clonazepam (0.5 mg) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 

clonazepam (0.5 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน  

tramadol (50 mg) ครัง้ละ 1 เมด็ ทุก 6 ชัว่โมง เมือ่มอีาการปวด 

morphine solution รับประทาน 5 มลิลิลิตร ทุก 2 ชัว่โมง เมือ่มอีาการปวด  

senokot  ครัง้ละ 2 เม็ด ก่อนนอน เมือ่มอีาการท้องผูก 

 ประวัติครอบครัวและสังคม 
ปฏิเสธการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 การวินิจฉัย 
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น neuropathic 

spondylopathy และประมาณ 30 วันที่ผ่านมาได้

สังเกตว่าในขณะท่ีหวีผมหรือสางผมจะมีผมร่วงเป็น  

กระจุก จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าไม่มี
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สาเหตุอื่นนอกจากเบื้องต้นมียาที่พบรายงานท�าให้

เกิดอาการผมร ่วง 3 ชนิด คือ gabapentin              

clonazepam และ amitriptyline(3-11) เภสัชกร

ประเมนิอาการแพ้ยาแล้วยงัให้ตดิตามอาการต่อไปก่อน 

หลังจากวันประเมินอาการแพ้ยา 1 สัปดาห์   

ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลก่อนนัด ด้วยอาการปวดสะโพก

ร ้าวลงขา 2 ข ้าง มีอาการชาตามขาและมือ                 

นอนไม่หลับ รับประทานข้าวไม่ได้ อาเจียน ท้องผูก 

ตารางที ่2 รายการยาทีผู่ป่้วยได้รบัขณะอยูใ่นโรงพยาบาล

รำยกำรยำ
วันที่รักษำตัวในโรงพยำบำล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

clindamycin (600 mg) IV ทุก 8 ชั่วโมง              

amitriptyline (10 mg)  ครั้งละ 1 เม็ด 
วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง

             

morphine sulfate solution (10 mg /5mL) 
รับประทาน 5 มิลลิลิตร ทุก 2 ชั่วโมง      
เมื่อมีอาการปวด



senokot  ครั้งละ 2 เม็ด ก่อนนอน เมื่อมี
อาการท้องผูก

             

ceftriaxone (2 g) IV วันละ 1 ครั้ง      

clonazepam (0.5 mg)  ครั้งละ 1 เม็ด 
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

             

gabapentin (300 mg) 1 ครั้งละ 1 เม็ด 
ทุก 8ชั่วโมง

             

clotrimazole cream 1% ทาบริเวณ       
ที่เป็นผื่นวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น



การทบทวนเอกสารพบรายงานผูป่้วยผมร่วงภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากได้ gabapentin 1,800 มลิลิกรมั 

ต่อวัน ในการรักษา neuropathic pain ที่มาจาก trauma(12) แต่รูปภาพที่ 1 จะเห็นว่า gabapentin           

เป็นยาเดิมท่ีเพ่ิมขนาดจาก 600 มิลลิกรัม เป็น 900 มิลลิกรัม แต่ไม่พบอาการผมร่วงในผู้ป่วยรายนี้              

ส่วน clonazepam มรีายงานเกดิผมร่วงในขนาดยา 2 มลิลกิรมัต่อวนั ภายหลงัการใช้ยาประมาณ 1 สปัดาห์ (13)

ซึ่งขนาดยาและเวลาของผู้ป่วยรายนี้ไม่สอดคล้องกับอาการ

มีไข ้  ป ัสสาวะขัด ปวดหลัง จึงรับเข ้ารักษาที่                

โรงพยาบาลโดยได้รับยาตามรายการใน ตารางที่ 2 

และถกูจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลใน 2 สปัดาห์ต่อ

มา โดยแพทย์สั่งจ่ายยาระงับอาการปวดรายการเดิม 

หลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 1 สัปดาห์ 

เภสชักรโทรสอบถามผูป่้วยพบว่า ยงัคงทานยาเดิมอยู่ 

อาการปวดยังพอควบคุมได้บ้าง ไม่ได้ซื้อยาอื่นๆรบั

ประทานเอง และอาการผมร่วง ยงัคงมอียูเ่หมอืนเดมิ
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ผูปวยสังเกตวามีอาการผมรวง

มิ.ย. 54

เริ่มไดรับ 
gabapentin 

ครั้งแรก
600 

มิลลิกรัม/วัน

เริ่มไดรับ 
amitriptyline ครั้งแรก

10 มิลลิกรัม/วัน 

เริ่มไดรับ clonazepam ครั้ง
แรก 1 มิลลิกรัม/วัน 

ปรับขนาด amitriptyline 
20 มิลลิกรัม/วัน และเพิ่ม

 morphine sulfate 
(10มิลลิกรัม/5ml) 

ปรับขนาด gabapentin 
900 มิลลิกรัม/วัน 

ผูปวย
เขารับการพัก

รักษาที่โรงพยาบาล 

รับยาแกปวด
เหมือนเดิมเพิ่ม

senokot®

สอบถามเภสัชกรที่
โรงพยาบาลถึงอาการ

ผมรวงที่เกิดขึ้น

ผูปวยกลับบาน
ไดรับยาเดิม อาการ
ผมรวงยังไมหยุด 

ผูปวยไดรับยาเดิม
อาการผมรวงยังไมดีขึ้น 

ก.ย. 54 ต.ค. 54 เม.ย. 56 มี.ค. 57  ตน พ.ค. 57 ปลาย พ.ค. 57

เม.ย. 57  ตน มิ.ย. 57

 (กอนนัดพบแพทย 1 วัน)

 กลาง มิ.ย. 57

รูปภำพที่	1 ความสัมพันธ์ของเวลาในการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าอาการผมร่วงจากการใช้ยา amitriptyline เคยมีรายงานมาก่อน (known 

ADR) ถ้าใช้ยาอยู่ในช่วง 2–3 เดือนในขณะที่ท�าการรักษา(14) ผู้ป่วยรายนี้สังเกตพบอาการผมร่วงซึ่งสอดคล้อง

กบัระยะเวลาในการเกดิอาการผมร่วงจากการได้รบัยา amitriptyline ช่วงทีเ่ปลีย่นจาก 10 เป็น 20 มลิลกิรมั   

ต่อวัน การประเมิน Naranjo’s causality assessment ของยา amitriptyline ได้คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ “น่าจะใช่” ดังนั้นยาคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุดังกล่าว คือ amitriptyline แต่ยังไม่พบขนาด

แน่ชัดที่ท�าให้เกิดอาการผมร่วง กรณีนี้ได้เสนอให้แพทย์ผู้ท�าการรักษาซักประวัติและตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม 

แต่ผลไม่พบสาเหตุอื่นอีกนอกเหนือจากยา เม่ือพูดคุยสอบถามการตัดสินใจร่วมกบัผูป่้วยแล้ว มีความเหน็ว่า

อาการผมร่วงผู้ป่วยสามารถยอมรบัได้แต่กงัวลเรือ่งควบคมุอาการปวดจงึยังไม่ลดขนาดยาดงักล่าว

กำรประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์หรืออำกำรไม่พึงประสงค์กับยำที่สงสัย
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ตารางที่ 3 รายการยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการผมร่วง(14)

ชนิดของผมร่วง
ช่วงเวลำตั้งแต่เริ่มใช้
ยำจนมีอำกำรผมร่วง

ยำที่เกี่ยวข้อง
อุบัติกำรณ์

(%)

Telogen effluvium คือ ภาวะผมบางที่
เกิดจากสัดส่วนของผมในระยะงอกลดลง 

2-3 เดือน
acetretin, heparin, interferon alfa, 
lithium, ramipril, terbinafine, timolol, 
valproic acid, warfarin

> 5

acyclovir, allopurinol, buspirone, 
captopril, carbamazepine, cetirizine, 
cyclosporine, gold, lamotrigine, 
leuprolide, lovastatin, nifedipine  

1-5

amiodarone, amitriptyline, azathio-
prine, dopamine, naproxen, 
omeprazole, paroxetine, prazosin, 
sertraline, venlafaxine, verapamil

< 1

Anagen  effluvium คือ ผมที่ร่วงใน
ระยะที่เซลล์ผมก�าลังมีการเจริญอย่างมาก

7-14 วัน

bleomycin, busulfan, cisplatin, 
cyclophosphamide, daunorubicin, 
doxorubicin, fluorouracil, vasopressin, 
vinblastin, vincristine

> 10

 สรุป 

การใช้ยา amitriptyline ในผู้ป่วยรายนี้อาจสัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการผมร่วง ซึ่ง

ขณะนี้ผู้ป่วยยังไม่ได้หยุดยาดังกล่าว และอาการผมร่วงของผู้ป่วยรายนี้ยังคงอยู่ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่สืบค้น 

พบว่ายา amitriptyline น่าจะเป็นสาเหตุของการเกดิอาการผมร่วงในผูป่้วยรายดงักล่าว เภสชักรจงึออกบตัร

แพ้ยา amitriptyline และแจ้งให้กับผู้ป่วยได้ทราบ รวมทั้งส่งรายงานให้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
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เมื่อพูดถึงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ    

บางท่านอาจนกึถงึกจิกรรมเชิงบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น

ไปตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือ       

เก็บส ่งตรวจวิเคราะห ์ว ่าถูกต ้องเป ็นไปตามท่ี       

กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ และคิดว่าเป็นหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ในความ

เป็นจริง การเฝ้าระวังมีขอบเขตที่กว้าง ใช้ได้ใน     

หลายๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย จนถึงเร่ืองใหญ่ๆ 

และมีคุณค่ามากหากมีการน�าผลจากการเฝ้าระวัง    

ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ตัวเราเองและคนที่เรารัก

ปลอดภัย 

 เฝ้าระวัง เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
อาจารย์ท่านหน่ึงได้ยกตัวอย่างของการเฝ้า

ระวังที่เข้าใจง่าย เช่น ภรรยาจะตรวจสอบเสื้อ        

ของสามก่ีอนท�าการซกั ว่ามรีอยลปิสติก หรอื น�า้หอม

กล่ินแปลกๆ ที่เสื้อหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีการเฝ้าระวัง

พฤตกิรรมของสาม ีสรปุง่ายๆ เฝ้าระวงั คือ การสงัเกต 

การค้นหาความผดิปกต ิรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์แล้ว

สรุปออกมา ถ้ามีการสร้างนิสัยให้เฝ้าระวังสังเกต      

สิ่งต่างๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง หรือความผิดปกติ 

ผสมผสานกบัเพิม่ความระมดัระวงั ตัง้ค�าถามเชิงสงสยั

ว ่าปลอดภัยหรือไม ่ เช ่น เอ ๊ะ! ท�าไม ใช ่หรือ                    

แน่หรือ เป็นไปได้หรือ ไม่อันตรายจริงหรือ เตือนกัน

ว่า ระวงันะ จะเป็นพฤตกิรรมทีด่มีาก สามารถปกป้อง

ตนเอง และเท่าทันกบัสิง่ท่ีไม่ถูกต้องท่ีจะเป็นอนัตราย 

หรือ ท�าให้เสียหาย เมื่อเฝ้าระวังแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ 

แล้วแจ้งต่อ หรือ ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

เพื่อจัดการปัญหาจะได้ประโยชน์มหาศาล

 เฝ้าระวังน�าไปสู่การจัดการ 
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทุกคนท�า       

ได ้โดยไม ่ต ้องเป ็นพนักงานเจ ้าหน ้าที่ โดยตรง             

เป็นกระบวนการทีใ่ช้ทัง้ศาสตร์ และ ศลิป์ โดยเฉพาะ

การเฝ ้าระวังผลิตภัณฑ ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย            

การจัดการโดยการใช้กฎหมายน�า บางครั้งเป็นไปได้

ยากท่ีจะได้ข้อมูลครบถ้วน แต่ต้องใช้ศาสตร์ และ 

ศิลป์ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสังเกต 

การวิเคราะห์ และ ประมวลความคิด ขอยกตัวอย่าง

กรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนี ้

เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ยาก ไม่ง่าย 
ได้ประโยชน์คุ้มค่า

พรพรรณ สุนทรธรรม *

* อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย  
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 กรณีที่ 1 โทรศัพท์แจ้ง อย.สงสัยว่าจะผลิต
เครื่องส�าอางอันตราย 

วนัหนึง่ประมาณปี พ.ศ. 2544 มโีทรศพัท์แจ้ง     

กองควบคุมเครื่องส�าอาง ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ว่าตึกแถวห้องข้างเคียงกลางวัน

ปิดเงียบ กลางคืนมีการท�างาน ได้ยินเสียงเหมือน      

เทตลบัพลาสติก และเสยีงเปิดปิดฝาตลบั สงสยัว่าอาจ

มกีารผลติเคร่ืองส�าอางอนัตรายทีบ่รรจุตลบั เน่ืองจาก

กลางวันตึกแถวห้องดังกล่าวปิดเงียบ เจ้าหน้าท่ีต้อง

ขอหมายตรวจค้นจากศาล และเมื่อเข้าไปตรวจสอบ 

พบการผลิตเครื่องส�าอางที่มีสารที่ห ้ามใช ้ คือ 

สารประกอบของปรอท กรณีนี้ต้องขอบคุณผู้แจ้งท่ี

ช่างสังเกต สงสัย วิเคราะห์ และแจ้ง อย. ด�าเนินการ

กับผู้ฝ่าฝืน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นตอแหล่งผลิตเครื่อง

ส�าอางที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 กรณีที่ 2 เด็กนักเรียนเสียชีวิตจากการรับ
ประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553         

เดก็นกัเรยีนหญิงวยั 16 ปี เสยีชีวติ โดยไม่มโีรคประจ�า

ตัวมาก่อน ผู้เสียชีวิตต้องการท�างานแนะน�าสินค้า     

จึงพยายามลดน�้าหนักตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2553 จากเดมิ 65 กโิลกรมั ผอมลงอย่างรวดเรว็เหลอื 

53 กิโลกรัมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

โดยรับประทานอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ ระหว่าง      

วันถ้าหวิจะดืม่นม กลางเดือนพฤษภาคมไปสมคัรงาน 

บริษัทบอกให้ลดน�้าหนักเหลือ 45 กิโลกรัม ผู้เสีย    

ชวีติยงัคงรบัประทานอาหารเพยีง 1 มือ้ คนในครอบครวั 

สังเกตว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว เกรี้ยวกราดได้ง่าย         

มีอาการเหนื่อยง่าย เวลาลุกขึ้นยืนจะหน้ามืด เดินเซ 

และเคยหน้ามืดหกล้มในบ้าน ที่สุดพบว่าเสียชีวิต      

ในช่วงเช้าปลายเดือนพฤษภาคม และพบผลิตภัณฑ์      

เสรมิอาหาร 2 ยีห้่อในห้องนอน ผลการตรวจวเิคราะห์

พบยาแผนปัจจุบัน sibutramine ท้ังสองยี่ห ้อ           

ผลการชันสูตรพลิกศพ ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจาก

ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

จากกรณีข้างต้น ท�าให้ผู้ปกครองหลายท่าน

เริ่มเข้าใจอันตรายของผลิตภัณฑ์ท่ีอ้างสรรพคุณ        

ลดน�้าหนัก ห่วงใยลูกหลาน คอยสังเกตพฤติกรรม      

ท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมทางอารมณ์ เช่น 

หงดุหงดิง่าย ฉนุเฉยีว ก้าวร้าว หรอื อาการเหนือ่ยง่าย 

หน้ามดื ไม่มแีรง และ เริม่กงัวลกบัการทีล่กูหลานแอบ

ซือ้สนิค้าทางอินเตอร์เนต็ กเ็ป็นการเฝ้าระวงัแบบหนึง่

 กรณีท่ี 3 ยาน�้าแผนโบราณลักลอบใส ่             
สเตียรอยด์ระบาดกลางกรุง 

สื่อมวลชนท่านหนึ่งท�างานใกล้ชิดกับงาน

คุ้มครองผู้บริโภค สังเกตว่าคุณแม่ทานข้าวได้มาก     

ไม่บ่นปวดเมื่อย หน้าบวมตึงเล็กน้อย สอบถามได้

ความว่ารับประทานยาน�้าแผนโบราณยี่ห ้อหนึ่ง         

ซึง่ทางภาคอสีานแจ้ง อย.ว่าตรวจพบสเตยีรอยด์ และ

เมือ่ไปตรวจสอบแหล่งผลติทีจ่งัหวดัหนึง่ในภาคอสีาน 

สถานท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู ่ในสภาพท่ีเคยได้รับ

อนุญาตให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ดังนั้น       

จึงเป็นทั้งยาปลอม และ ยาที่ไม่ปลอดภัย เพราะ       

ลักลอบใส่สเตียรอยด์ ที่มา คือ มีผู้น�ายานี้มาแนะน�า

ว่ามสีรรพคณุท่ีดมีาก ฉลากมเีลขทะเบียนยา และขาย

ให้ผูสู้งอายใุนย่านน้ันถึงบ้าน หลงัจากสงัเกต เฝ้าระวงั 

และ สืบค้นข้อมูลจนได้ข้อสรุป จึงได้แจ้งเบาะแส         

ผู้จ�าหน่ายให้ อย.ด�าเนินการ และด้วยความรอบคอบ

และมคีวามรูเ้กีย่วกบัสเตยีรอยด์พอสมควร ส่ือมวลชน

ท่านนี้ จึงปรึกษาเภสัชกรถึงขั้นตอนในการหยุด        

รบัประทานยาท่ีลกัลอบใส่สเตยีรอยด์เพือ่ให้ปลอดภยั 

ซ่ึงต้องมีการซักถามข้อมูล และในบางรายอาจต้องมี
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การตรวจสอบเชิงลึกทางการแพทย์ด้วย เน่ืองจาก

หากได้รับสเตยีรอยด์มานานแล้วหยดุทนัท ีอาจท�าให้ 

มีอาการขาดยา ความดันเลือดต�่า หมดสติ และเสีย

ชีวิตได้ 

หลังจาก อย.รับแจ้งเบาะแสแล้ว ได้เร ่ง    

ด�าเนินการ พบว่าผู้จ�าหน่ายที่น�ายามาแนะน�าและ    

ส่งขายให้ร ้านช�าแห่งหน่ึงเพื่อให้เป็นแหล่งขาย          

ในชุมชนแห่งนี้เป็นสุภาพสตรี ให้เบอร์โทรศัพท์

ส�าหรับติดต่อ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไป มีเสียง

แจ้งว่าเบอร์ดังกล่าวยังไม่เปิดใช้ คาดว่าอาจไหวตัว 

จึงเลิกใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้ เจ้าหน้าท่ีได้         

ล่อซ้ือยาดังกล่าวจากร้านช�าที่เคยขายหลายครั้ง แต่        

ผู้ขายแจ้งว่าไม่มี ไม่ได้ขาย แม้จะล่อซื้อไม่ส�าเร็จ      

เจ ้าหน้าที่ก็ยังท�าหน้าที่ต ่อไปโดยให้ค�าแนะน�า           

กึ่งเตือนว่ายาดังกล่าวนอกจากผิดกฎหมายมีบท 

ลงโทษแล้ว ยังมีอันตรายอาจถึงชีวิตได้ 

ส่ือมวลชนผู ้แจ้งเบาะแสได้รายงานต่อว่า     

จากการสงัเกตและเฝ้าระวงั ไม่พบการขาย หากพบว่า 

มีการขายหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร จะแจ้ง   

อย. เพือ่ให้ด�าเนนิการตามกฎหมายกบัแหล่งต้นตอที่     

ไร้คุณธรรม ท�าร้ายประชาชน 

พษิ หรอื อนัตรายของสเตยีรอยด์ทีเ่ป็นทีร่บัรู้

กัน คือ ท�าให้เกิดอาการใบหน้ากลม ล�าตัวอ้วนข้ึน    

ซ่ึงอาจท�าให้เข้าใจผิดว่าได้ผลตามสรรพคุณที่อ้างไว้ 

ในขณะทีพ่ษิ หรอื อนัตรายของสเตียรอยด์ทีย่งัไม่เป็น

ทีร่บัรูก้นัมากนกั คือ ท�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

และกระเพาะทะล ุหากกนิต่อเนือ่งจะมคีวามเป็นพษิ

สูงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ คือ อาการช็อคเพราะความ

ดันโลหิตตก ติดเชื้อง ่ายเพราะภูมิคุ ้มกันลดลง           

เบาหวาน ต้อกระจก กระดูกพรุน ปวดตามข้อ         

ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปิดบังอาการของ

โรคอื่นๆ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร มีไข้ ซึมเศร้า          

และ วิกลจริต ซ่ึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

และ ครอบครัว รวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

และรักษา

 กรณทีี ่4 ลกูอมอนัตรายลกัลอบใส่สเตยีรอยด์ 
การลักลอบใส่สเตียรอยด์ เดิมพบในยา          

ลูกกลอน ยาผง ยาเม็ดและยาน�้าแผนโบราณ ยาชุด 

ต่อมาพบในผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร สถานการณ์รนุแรง

ท�าให้ผู ้ป ่วยจ�านวนมากต้องเข้ารับการรักษาใน        

โรงพยาบาล หลายรายเสียชีวิตอย่างน่าเสียดาย       

จนท�าให้การจัดการสเตียรอยด์ท่ีคุกคามสุขภาพ       

คนไทย เป็นวาระแห่งชาต ิทีม่มีตเิป็นเอกฉนัท์จากการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2557 ในการจัดการสเตียรอยด์อย่างเป็นระบบ      

ครบวงจร เพื่อสุขภาพที่ดี

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 กลุ่มงาน

คุ ้มครองผู ้บริโภค ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ได้ออกข่าวเตือนว่าพบผลิตภัณฑ์รูปแบบ

คล้ายลูกอมห่อกระดาษสีแดง อ้างสรรพคุณว่าเป็น

ลูกอมแก้ปวดเมื่อย แพร่ระบาดไปท่ัว ผลการตรวจ    

พบมีการผสมสารสเตียรอยด์ 

 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ หลังจากพบว่าลูกอมดังกล่าวมีการลักลอบ

ใส ่สารสเตียรอยด ์ ได ้ด�าเนินการคู ่ขนาน คือ 

ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน และ เร่งตรวจสอบ   

แต่ยงัไม่พบแหล่งแพร่กระจาย ทัง้นี ้จะเฝ้าระวงัอย่าง

ใกล้ชิด และได้ประสานจังหวัดต่างๆให้เฝ้าระวังด้วย
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 กรณีที่ 5 สูตินารีแพทย์ร้องเรียน อย. พบ    
ผู้ป่วยกินผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมีเลือดออก
ช่องคลอด 

อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสูตินารีแพทย์     

โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร ว่ามีผู้ป่วยอาการ

เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ผู ้ป ่วยแจ้งว ่า           

ได้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหน่ึง จากการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่ามีการโฆษณา

ผลิตภณัฑ์ทางคลืน่วิทยชุมุชน เคเบิล้ทวี ีอนิเตอร์เนต็ 

และค�าแนะน�าจากผูท้ีเ่คยใช้ จากการสมัภาษณ์ผูป่้วย 

รวมทั้งอย.ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบโฆษณา    

ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทางวิทยุชุมชน แผ่นพับ 

และเว็บไซต์ โดยระบขุ้อความโฆษณา เช่น “...ผวิสวย 

หน้าใส ภายในกระชบั ช่วยให้ผนังเส้นเลอืดโดยเฉพาะ

เส้นเลือดด�า (veins) มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ต่อต้าน

อนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด

เลือด ป้องกันเบาหวาน ช่วยให้น�้าหนักลดลง ป้องกัน

ความผิดปกติของผิวหนัง ป้องกันโรคพาร์กินสันและ

อัลไซเมอร์...” จึงได้มีการด�าเนินคดี และ ออกข่าว

เตือนประชาชนให้ทราบแล้ว

 ข้อคิด 
เราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ง่ายๆ สอนว่า   

อย่าหลงเช่ือง่าย ให้สังเกต และ ต้ังค�าถามไว้ก่อน    

รวมทัง้ปรับวิธคีดิว่า ต้องระวงัทกุเรือ่ง โดยเฉพาะการ

โฆษณาทางสื่อต่างๆ ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณรักษา

ได้ทุกโรค ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ ก็จะเป็นการสร้างนิสัย      

เฝ้าระวังโดยอัตโนมัติ และ อย่ารอให้ใครมาเฝ้าระวัง 

พบอันตรายแล้วเตือน ถ้าเราไม่เฝ้าระวังเอง อาจสาย

เกินแก้ และอาจเสียใจตลอดชีวิต

 เฝ้าระวังแล้วบอกต่อ 
เมื่อเฝ้าระวังแล้วพบสิ่งผิดปกติ น่าสงสัย     

อย่าเกบ็ไว้ให้สญูเปล่า สร้างคณุค่าและสร้างกศุลด้วย

การแจ้งหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ในส่วนภมูภิาคสามารถ

แจ้งได้ท่ีหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาล          

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เภสัชกรโรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 

รวมทั้งส�านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด หน่วยงาน

เหล่านี้ท�างานเช่ือมโยงกันอยู ่แล้ว และท่ีส�าคัญ        

คอื ไม่ว่าจะพบเหน็หรอืเกดิข้ึนท่ีใดกต็าม สามารถแจ้ง 

อย. ผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ได้ทุกรูปแบบ ดังนี้

1. สายด่วน อย. โทรศัพท์ 1556 ใช้โทรศัพท์

พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้าน) 3 บาท

2. โทรศัพท์ 0 2590 7354-5

3. โทรสาร 0 2590 1556 

4. จดหมาย/หนงัสอื (แจ้งเบาะแส หรอื ร้องเรยีน)

5. ตู ้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสขุ 

11004

6. อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

7. แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนด้วยตนเอง 

(หรือกรณีมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มามอบให้) สามารถ

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ท่ี ศูนย์เฝ้าระวังและ     

รับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.) ตึก

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาอาคาร A ช้ัน 1

** กรณีนอกเวลาราชการ ส�าหรับโทรศัพท์ 0 2590 7354 และ 

สายด่วน อย. 1556 จะมีเทปบันทึกให้ฝากข้อความอัตโนมัติ **
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รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 27

เส้นผมบนหนังศีรษะในคนปกติจะมีโดยเฉลี่ย 

100,000 เส ้น แต ่ละวันจะมีผมร ่วงประมาณ                

50–100 เส้นต่อวนัแต่ถ้าสระผมอาจร่วงเป็น 2 เท่าได้ 

หากผมร่วงเกิน 100 เส้นต่อวนัติดต่อกนันานหลายวนั 

แสดงว่ามีภาวะผมร่วงมากผิดปกติ ผมร่วงไม่เป็น

อันตรายต่อชีวิตแต่มีผลกระทบทางด้านจิตใจ พบได้

ทั้งในผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก เกิดขึ้นได้ทันทีหรือแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป อาการท่ีเกิดขึ้นอาจเป็นแค่ชั่วคราว

หรืออาจเป็นชนดิถาวร ผมร่วงแบ่งเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ  ได้ 

2 ประเภท ได้แก่ ผมร่วงแบบมแีผลเป็นบนหนงัศรีษะ

และผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็นบนหนังศีรษะ สาเหตุ

ของผมร่วงมีได้หลายปัจจัย เช่น

1. พันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผม

บางและผมร่วง 

2.  โรคต่าง ๆ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ ติดเชื้อ     

ที่หนังศีรษะ โรคผิวหนังอื่น ๆ เช่น lichen planus 

และบางชนิดของโรค lupus

3. ฮอร์โมนเพศ เช่น อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ 

หลังคลอดบุตร หยุดรับประทานยาคุม เข้าสู่วัยหมด

ประจ�าเดือน

4.  ยา เช่น ยารักษามะเร็ง ยากันชัก ยารักษา

ภาวะซึมเศร้า ยารกัษาโรคหวัใจและโรคความดันโลหติสงู

ภาวะผมร่วงท่ีมีสาเหตุจากยามักเป็นลักษณะ

ไม่มีแผลเป็นบนหนังศีรษะและสามารถหายเป็นปกติ

ได้หากหยดุยา ส่วนใหญ่จะพบในผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2527-2557 ศูนย์เฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาได้รับรายงานเหตุการณ์        

ไม่พึงประสงค์ (adverse events) จ�านวนทั้งสิ้น 

622,744 ฉบับ เป็นรายงานเกี่ยวกับผมร่วงท้ังสิ้น   

231 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 0.025 ของจ�านวนรายงาน

ทั้งหมด เป็นรายงานจากโรงพยาบาลในสังกัด

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุมากท่ีสดุ (ร้อยละ 

72.3) พบในเพศหญิงมากว่าเพศชาย (เพศหญิง ร้อย

ละ 86.6) รายงานมีอายุต�่าสุด 5 ปี สูงสุด 82 ปี อายุ

เฉลี่ย 48±16.34 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก (ร้อยละ 

56.71) ระดับความสัมพันธ์ระหว่างยากับอาการผม

ร่วงระดับใช่แน่นอน (certain) มีจ�านวน 11 ฉบับ น่า

จะใช่ (probable) 122 ฉบับ และระดับอาจจะใช่             

(possible) 89 ฉบับ ผลลัพธ์ (outcomes) ส่วนใหญ่

ยงัมอีาการอยู ่(ร้อยละ 37.7) รองลงมาได้แก่ หายเป็น

ปกตโิดยไม่มร่ีองรอยเดมิ (ร้อยละ 30.7) รายละเอยีด

ตามตารางที่ 1

รายงานผมร่วงภายหลังใช้ยา 
ฐานข้อมูล Thai Vigibase ปี พ.ศ. 2527-2557

พัทรียา โภคะกุล *

*กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Drug 18-1 - by Fon.indd   27 4/21/2558 BE   5:31 PM



รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.128

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผมร่วง

ข้อมูลทั่วไป	(N	=	231) จ�ำนวน	(ร้อยละ)

เพศ 

 ชาย   31 (13.5)

 หญิง  200 (86.5)

อำยุ	(ปี)

 ต�่าสุด    5

 สูงสุด   82

 เฉลี่ย  48±16.34

ประเภทผู้ป่วย

 ผู้ป่วยนอก  131 (56.7)

 ผู้ป่วยใน   62 (26.8)

 ไม่ระบุ   38 (16.5)

กลุ่มแหล่งรำยงำน

 โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)  167 (72.3)

 โรงพยาบาล นอก สป.สธ.   26 (11.2)

 โรงพยาบาล นอกกระทรวงสาธารณสุข   20 (8.7) 

 โรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบการยา   18 (7.8) 

ระดับควำมสัมพันธ์

 certain (ใช่แน่นอน)   11 (4.8)

 probable (น่าจะใช่)  122 (52.8)

 possible (อาจจะใช่)   89 (38.5)

 unlikely (ไม่น่าใช่)    2 (0.9)

 not related (ไม่เกี่ยวข้อง)    1 (0.4)

 unclassified (ไม่สามารถระบุ)    3 (1.3)

 ไม่ระบุ    3 (1.3)

ผลลัพธ์

 หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม   71 (30.7)

 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม   24 (10.4)

 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย   21 (9.1)

 ยังมีอาการอยู่   87 (37.7)

 ไม่สามารถติดตามผลได้   28 (12.1)

ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผมร่วงส่วนใหญ่เป็น alopecia 111 อาการ รองลงมา

ได้แก่ hair loss 83 อาการ และ alopecia areata 31 อาการ ตามล�าดับ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 29

แผนภำพที่	1	ประเภทเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับภาวะผมร่วง

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผมร่วงจ�านวน 231 ฉบับ มีคู่ยา–เหตุการณ์ทั้งหมดจ�านวน 

337 คู่ (รายงาน 1 ฉบับมียาที่สงสัยได้มากกว่า 1 ตัว) กลุ่มยาหลักที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่กลุ่มยา

รักษามะเร็ง (antineoplastic and immunomodulating agents) ร้อยละ 29.4 รองลงมาได้แก่กลุ่มยา

รกัษาระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ร้อยละ 17.3 และกลุม่ยารักษาระบบหลอดเลอืด

หัวใจ (cardiovascular system) ร้อยละ 12.1 ตามล�าดับ ตามแผนภาพที่ 2
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รายการยาทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผมร่วงที่พบมากที่สุด 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ doxorubicin (ร้อยละ 12.7) cyclophos-

phamide (ร้อยละ 10.1) และ sodium valproate 

(ร้อยละ 9.5) ยาที่เป็นสาเหตุผมร่วงที่พบส่วนใหญ่  

ตารางที ่2 ชือ่ยาและจ�านวนทีพ่บจากรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ผมร่วง 

ชื่อยำ จ�ำนวนรำยกำรยำ*	(ร้อยละ)

doxorubicin 43 (12.7)

cyclophosphamide 34 (10.1)

sodium valproate 32 (9.5)

docetaxel 22 (6.5)

propylthiouracil 21 (6.2)

gemfibrozil 13 (3.8)

simvastatin 12 (3.6)

fluorouracil 11 (3.3)

methotrexate 7 (2.1)

calcium folinate 5 (1.5)

oxaliplatin 5 (1.5)

amlodipine 4 (1.2)

levothyroxine sodium 4 (1.2)

metoprolol 4 (1.2)

allopurinol 3 (0.9) 

azathioprine  3 (0.9) 

enalapril 3 (0.9) 

epirubicin 3 (0.9) 

gemcitabine 3 (0.9) 

indinavir 3 (0.9) 

isoniazid 3 (0.9) 

ondansetron 3 (0.9) 

อื่น ๆ เช่น amitriptyline, atenolol, methimazole, HCTZ  
และ metformin เป็นต้น

96 (28.5)

หมายเหต ุ*จ�านวนรายการยาทั้งหมด 337 ตัวจากรายงาน 231 ฉบับ (รายงาน 1 ฉบับอาจมียาที่สงสัยมากกว่า 1 ตัว)

เป็นยาที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าท�าให้เกิดผมร่วง 

(known ADR) แต่มยีาบางตวัยงัไม่เคยเป็นทีร่บัทราบ

ว่าเป็นสาเหตุของผมร่วง (unknown ADR) เช่น 

isoniazid, ondansetron และ metformin เป็นตน้ 

รายละเอียดตามตารางที่ 2
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 31

กล่าวโดยสรุป รายงานผมร่วงภายหลังใช้ยา

จากฐาน Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2557       

มจี�านวนทัง้สิน้ 231 ฉบบั จากยาทีส่งสยั 337 ตวั พบ

ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ผู้ป่วย

ยังมีอาการอยู ่กลุม่ยาทีเ่ป็นสาเหตุเป็นยารักษามะเรง็

มากที่สุด ยาที่พบส่วนมากเป็น known ADR ที่ท�าให้

เกดิผมร่วง มเีฉพาะบางตวัทีเ่ป็น unknown ADR ซึง่

ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหามาตรการ

จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์กับ    

ผู้ป่วยต่อไป
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คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยท่ีจะพิจารณาใหตีพิมพตองเปนผลงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพโดยเฉพาะดานความปลอดภัย/ประสิทธิผล/การใชผลิตภัณฑสุขภาพ  ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอ่ืน
มากอน และผลงานที่สงมาตองสิ้นสุดการดําเนินการไมเกิน 5 ป โดยจัดทําตามรูปแบบ ดังนี้  
1. ชื่อเรื่อง ตองเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรตั้งใหครอบคลุม กระชับ และสอดคลองกับเนื้อหา
2. ชื่อผูนิพนธ ใหระบุชื่อจริง ที่อยู/สังกัด โทรศัพทที่ติดตอได/มือถือ และ email address กรณีที่ทําโดยหมูคณะใหแจง
 รายละเอียดของผูที่จะเปนผูประสานงานใหชัดเจน
3. เนื้อหา ตองมีหัวขอ บทคัดยอ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณผล และขอเสนอแนะ 
 � บทคัดยอ ควรเขียนสรุปสาระสําคัญของงานวิจัย ความยาว 350-400 คํา ระบุคําสําคัญ (key word) จํานวน 3–4 คํา
  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 
 � บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 
 � วิธีการศึกษา ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย เชน วิธีวิจัย แหลงขอมูล ระยะเวลาดําเนินการ
  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
 � ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 
 � วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน
  ทีม่ผีูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใด ผลทีไ่มตรงตามทีค่าดหวงัตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคิดเหน็
  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได
 � ขอเสนอแนะ สรุปประโยชน/ประเด็นผลการวิจัยท่ีสามารถนําไปใช หรือใหประเด็นคําถามการวิจัยท่ีควรนําไปตอยอด
4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน
5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 
 URL พรอมทั้งวันที่ที่สืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง
 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง
6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

 � ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4
 � ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชือ่
  และศัพทภาษาอังกฤษ หากไมใชช่ือเฉพาะใหข้ึนตนดวยอักษรตัวเล็ก หากเปนช่ือทางวิทยาศาสตรใหพิมพดวยตัวเอน
 � ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 
 � รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะท่ีเกีย่วของกบัเนือ้หาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรับอนญุาตใหตพีมิพ/
  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 
 � ไมควรนําตาราง รูปภาพ กราฟ ในอินเทอรเน็ตหรือแหลงอ่ืนมาใช เน่ืองจากอาจมีลิขสิทธ์ิ แตหากนํามาใชตองระบุ
  แหลงที่มาและวัน/เดือน/ปที่แสดงไวใหละเอียดและชัดเจนดวย
7. วิธีสงผลงาน สงทาง email ที่ adr@fda.moph.go.th

หมายเหตุ : คณะบรรณาธิการขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจทาน แกไขตนฉบบัและพิจารณาตพีมิพตามความสําคญักอนหลงั และการพิจารณา
 ของ peer reviewer ถอืเปนทีส่ิน้สุด ผลงานทีไ่ดรบัการเผยแพรถอืเปนลขิสทิธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหน่ึง
 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน

Drug 18-1 - by Fon.indd   32 4/21/2558 BE   5:31 PM




