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ผูทรงคุณวุฒิดานความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ
 และการใชผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
ผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานผลิตภัณฑดานสาธารณสุข
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ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย
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สุขภาพโดยเฉพาะขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพและขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวของใหแกบุคลากรทางการ
แพทย และสาธารณสุขเพื่อใชประโยชนทั่วไป
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ที่อยูสำนักงาน

จำนวนพิมพ

วัตถุประสงค
บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

 ปดบัญชี ยา sodium camphosulphonate ชนิดฉีด 

ในประเทศไทย ซ่ึงเปนยาท่ีปจจุบันไมมีประโยชนสำหรับวงการแพทยแลว 

อีกทั้งมีอันตรายตอผูใชอยางรุนแรงจนถึงแกชีวิตได

 ถัดไปเปนเรื่องการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามอาการ 

ไมพึงประสงคจากการใชยาเพื่อปองกันการแพยาซ้ำในโรงพยาบาล 

บางขัน มาดูกันวา “อุบัติการณแพยาซ้ำที่สามารถปองกันได” ที่ทีม 

สหสาขาวิชาชีพไดรวมมือรวมใจชวยกันมีข้ันตอนอยางไรในโรงพยาบาล 

สำหรับการควบคุมสารตั้งตนที่ใชผลิตสารเสพติดในประเทศไทย 

อานเปนความรู ไววาเราทำแลวตามกฎบัตร อนุสัญญาฯ ตางๆ 

หากมีเรื่องผิดกฎหมาย ตองโทษใหถูกดวย บอกไวเลย!! (ดูปากซ้ำ... 

ชาๆ วา...โทษ...ให...ถูก...ดวย) เรื่องอื่นๆ ในเลม เชิญชวนทานผูอาน 

คอยๆ เก็บรายละเอียดตามชอบ

 ใครท่ีชอบเร่ืองยาและอาการไมพึงประสงค ก็อาน loperamide 

และ anaphylaxis รวมท้ัง เร่ืองทันสมัย application เดี๋ยวนี้ อย. 

เราก็มีเชนกัน เรียกวา Oryor Smart Application ทำอะไรไดต้ังมากมาย    

นา download มากๆ 

 ปดทายดวยสรุปรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  

ป 2557 ที่รวบรวมจากฐานขอมูล Thai Vigibase 

 ขอเพ่ิมเติมดวยวาศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ 

สุขภาพ (Health Product Vigilance Center) มีบริการใหขอมูล 

โดยมีเง่ือนไข ตามท่ีประชาสัมพันธไวบน website: www.fda.moph.

go.th/vigilance เกร่ินไวลวงหนา อนาคตหลักเกณฑการคิดคาบริการ 

จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จะขอก็รีบขอนะ!
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กระตุ้น circulatory and respiratory ได้รับอนุมัติ

ทะเบียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีต�ำรับยำ 

7 ต�ำรับ ในข้อบ่งใช้เป็นยำกระตุ้นระบบประสำท   

ส่วนกลำงและกำรหำยใจ ช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิต     

ดีข้ึนและช่วยให้กำรหำยใจสะดวกในรำยท่ีผู ้ป่วย    

เป็นลม ยำ sodium camphosulphonate เมื่อเข้ำ

สู่ร่ำงกำยจะถูกเปลี่ยนเป็น camphor ซ่ึงเป็นสำร   

ออกฤทธิ ์ข้อมลูเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ของ sodium 

camphosulphonate พบได้จำกหลำยแหล่ง เช่น 

จำกฐำนข้อมลูขององค์กำรอนำมยัโลก (WHO VigiBase®) 

พบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จ�ำนวน 4 ฉบับ 

11 อำกำร ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส�ำคัญ

เช่น anaphylactic shock, coma และ convulsions 

เป็นต้น ส่วนข้อมูลของประเทศไทย (Thai Vigibase) 

พบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของ sodium 

camphosulphonate จ�ำนวน 7 ฉบับโดยได้รับจำก

ร้ำนขำยยำ 4 ฉบับ และไม่ระบุแหล่งที่ได้รับ 3 ฉบับ 

พบเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ท่ีส�ำคญั เช่น anaphylactic 

shock, convulsions, palpitation dyspnea, fever 

และ vertigo เป็นต้น นอกจำกนี้ยังพบจำกเอกสำร

ทำงวิชำกำรว่ำ camphor มีควำมเป็นพิษต่อหลำย

ระบบ เช่น ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบหัวใจและ

หลอดเลอืด ระบบประสำท ระบบทำงเดนิอำหำร และ

ระบบตบัและน�ำ้ด ีเป็นต้น โดยมอีำกำรไม่พงึประสงค์ต่ำงๆ 

เช่น confusion, vertigo, restlessness, delirium, 

กระทรวงสำธำรณสุขโดยค�ำแนะน�ำของ     

คณะกรรมกำรยำ มีค�ำสั่งที่ 504/2558 วันท่ี 19 

มีนำคม 2558 เรื่องเพิกถอนทะเบียนต�ำรับยำ      

camphor หรือ sodium camphosulphonate 

ชนิดฉีดจ�ำนวน 7 ต�ำ รับ ตำมบัญชีแนบท ้ำย               

(รำยละเอียดตำมตำรำที่ 1) ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจ-

จำนุเบกษำ ฉบับประกำศและงำนทั่วไป เล่มที่ 132 

พิเศษ 93 ง วันที่ 24 เมษำยน 2558

ตารางที่ 1 บญัชีแนบท้ำยค�ำสัง่กระทรวงสำธำรณสุข 

ที่ 504/2558 

ล�ำดับ เลขทะเบยีน

ต�ำรบัยำ

ชื่อกำรค้ำ

1  1A 1506/27  Camphor Vifort  

2  1A 430/28  Camphor in oil 20%

3  1A 820/29  Camphor in oil injection

4  1A 690/29  Manocamfort injection

5  1A 19/27  Camphor in oil

6  1A 277/50  Nycamphor®

7  2A 66/55  Solucamphol®

 ยำ camphor หรือ sodium camphosul-

phonate ชนิดฉีด เป็นยำกลุ่ม cardiovascular    

กลุ่มยำย่อย other cardiac preparation ออกฤทธิ์

เพิกถอนทะเบียนต�ำรับยำ camphor หรือ 

sodium camphosulphonate ชนิดฉีด

พัทรียา โภคะกุล *

* กองแผนงำนและวิชำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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hallucination, seizures, coma, CNS depression, 

peripheral circulatory collapse และ shock 

เป็นต้น

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำโดย

ศนูย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพได้

รับรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิตภำยหลังฉีดยำ sodium 

camphosulphonate หลังจำกสืบสวนค้นหำข้อมูล

เพิม่เตมิจำกแหล่งท่ีรำยงำน พบว่ำเป็นกำรน�ำยำดงักล่ำว 

ใช้ในทำงที่ผิดและข้อมูลที่ได ้รับจำกกำรส�ำรวจ 

(quick survey) กำรใช้ยำดังกล่ำวในโรงพยำบำลรัฐ

จ�ำนวน 231 แห่งที่รำยงำนเข้ำมำ ไม่มียำดังกล่ำว      

ในบัญชียำโรงพยำบำลทั้ง 231 แห่ง ส�ำนักงำน       

คณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้ทบทวนข้อมูล  

ควำมปลอดภัย ข้อมูลจำกผู้รับอนุญำตทะเบียนยำ

เกีย่วกบัหลกัฐำนทำงประสทิธภิำพ ของยำ camphor 

หรอื sodium camphosulphonate ชนิดฉีดรวมท้ัง

ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยและกำรกระจำยยำ และประเมิน

ประโยชน์และควำมเสี่ยงโดยผ่ำนคณะท�ำงำน              

พฒันำระบบเฝ้ำระวังและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนยำ 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำและเฝ้ำระวังอันตรำยจำก

กำรใช้ยำ และคณะกรรมกำรยำพิจำรณำตำมล�ำดับ 

รำยละเอียดของเกณฑ์ปัจจัยท่ีใช้ในกำรประเมิน        

ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 กำรประเมินประโยชน์และควำมเสี่ยงของยำ camphor หรือ sodium camphosulphonate 

ชนิดฉีด 

เกณฑ์ปัจจัย ควำมเสี่ยงของยำ

1. ควำมรุนแรง เป็นควำมเสี่ยงที่รุนแรง เนื่องจำกท�ำให้เสียชีวิตจำก respiratory failure หรือจำก status 
epilepticus

2. ควำมสำมำรถกลับเป็นปกติ ไม่พบหลักฐำนเนื่องจำกยำนี้มีกำรใช้น้อยทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท�ำให้ไม่สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้

3. ควำมถี่กำรเกิด ไม่พบหลักฐำนเนื่องจำกยำนี้มีกำรใช้น้อยทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท�ำให้ไม่สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้

4. โรคในกลุ่ม dread disease* ควำมเสี่ยงที่พบไม่ท�ำให้เกิดโรคในกลุ่ม dread disease

5. เกิดข้ึนกับประชำกรทุกคน หรือผู้
ที่ไวต่อควำมเสี่ยง

ไม่พบหลักฐำนเนื่องจำกยำนี้มีกำรใช้น้อยท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศท�ำให้ไม่สำมำรถ
สืบค้นข้อมูลได้

6. ควำมเสีย่งเป็นทีท่รำบแน่ชดัหรอืไม่ พบควำมเสี่ยงจำกยำ camphor ระบุว่ำท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่ำงๆ เช่น confusion, vertigo, 
restlessness, delirium, hallucination, seizures, coma, CNS depression, peripheral 
circulatory collapse and shock เป็นต้น

7. ยำอื่นที่ใช้ทดแทน มียำอืน่ท่ีสำมำรถใช้ทดแทนได้ เช่น adrenaline, dopamine, atropine, calcium gluconate, 
sodium bicarbonate, pentoxifyline เป็นต้น ซึง่ยำเหล่ำน้ีมหีลกัฐำนด้ำนประสทิธิภำพและ
ควำมปลอดภัยที่ชัดเจน และมีกำรใช้มำเป็นเวลำนำน

8. แนวโน้มที่ยำจะถูกใช้ในทำงที่ผิด พบแนวโน้มใช้ยำในทำงที่ไม่เหมำะสม เนื่องจำกรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ของ sodium 
camphosulphonate ในฐำนข้อมูล Thai vigibase จ�ำนวน 7 รำยงำน มีรำยงำนที่คนไข้ได้
รับยำจำกร้ำนยำ 4 รำยงำน
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

เกณฑ์ปัจจัย ควำมเสี่ยงของยำ

9. มุมมองของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
อำหำรและยำ

ยำ camphor หรือ sodium camphosulphonate injection ประโยชน์น้อยกว่ำควำมเสี่ยง 
เห็นควรเพิกถอนยำนี้ เนื่องจำก
1. ยำนี้มีกำรขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งอำจอนุญำตโดยใช้ British Pharmaceutical 
Codex ปี ค.ศ. 1959 ; the Pharmaceutical Society of Great Britain ที่ระบุใช้ฉีดเข้ำ
กล้ำมเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทำงเดินหำยใจ
2. ต�ำรำยำ Remington (ปี 2005) ระบุว่ำกำรใช้ฤทธิ์ของ camphor เพื่อกระตุ้นกำรหำยใจ
ในคนไม่มีกำรใช้แล้ว 
3. ต�ำรำยำปัจจุบัน เช่น Drug Fact and Comparison, Martindale, Drug information, 
Micromedex 2.0 รวมทั้งข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนยำของต่ำงประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และออสเตรเลียไม่พบข้อมูลยำ sodium camphosulpho-
nate injection
4. ไม่มีกำรเรียนกำรสอนยำดังกล่ำวในคณะแพทยศำสตร์และคณะเภสัชศำสตร์ 
5. จำกกำรส�ำรวจ (quick survey) กำรใช้ยำดังกล่ำวพบว่ำโรงพยำบำลรัฐ จ�ำนวน 231 แห่ง 
19 จังหวัด ที่รำยงำนเข้ำมำไม่มียำดังกล่ำวในบัญชียำโรงพยำบำลทั้ง 231 แห่ง
6. พบแนวโน้มกำรใช้ยำที่ไม่เหมำะสมที่ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยง

*  โรคในกลุ่ม dread disease หมายถึง โรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกกลัว เช่น โรคเอดส์ มะเร็ง เป็นต้น

 ผลกำรประเมินประโยชน์และควำมเสี่ยง      

พบว่ำ ยำ camphor หรือ sodium camphosulphonate 

ชนิดฉีดมีควำมเสี่ยงท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์

ชนิดร้ำยแรงมีโอกำสเสียชีวิตได้ มีแนวโน้มกำรใช้ยำ

ที่ไม่เหมำะสม ต�ำรำยำทำงเภสัชศำสตร์ระบุว ่ำ

ป ัจจุบันไม ่มีกำรใช ้ยำนี้ เพื่อกระตุ ้นกำรหำยใจ             

ในคนแล้ว ไม่มีกำรเรียนกำรสอนยำดังกล่ำวใน      

คณะแพทยศำสตร์และคณะเภสัชศำสตร์ อีกทั้งมียำ

อื่นที่ใช้ทดแทน เช่น adrenaline และ atropine 

เป็นต้น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรยำคร้ังที ่4/2557 

วันที่ 22 ธันวำคม 2557 จึงมีมติให้เพิกถอนทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ยำท่ีมีส่วนประกอบของ camphor หรือ 

sodium camphosulphonate ชนิดฉีด

 บรรณานุกรม 

1. ค�ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 504/2558 เรื่อง เพิกถอน
ทะเบยีนต�ำรับยำ ลงวนัที ่19 มนีำคม 2558 ประกำศในรำชกจิ
จำนเุบกษำ ฉบบัประกำศและงำนทัว่ไป เล่มที ่132 พิเศษ 93 ง 
วันที่ 24 เมษำยน 2558.

2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรยำ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 22 
ธันวำคม 2557.
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ท้ังหมดทรำบควำมส�ำคญัของแนวทำงกำรกำรป้องกนั

กำรแพ้ยำซ�้ำ (92.3%) โดยที่บุคลำกรส่วนใหญ่ทรำบ

บทบำทของตนเองเมื่อพบหรือสงสัยว่ำผู้ป่วยแพ้ยำ 

(84.3%) และทรำบบทบำทของทีมสหสำขำวิชำชีพ

ในกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวทำงกำรป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ 

(88.2%) นอกจำกนี้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ส่วนมำก

ทรำบแนวทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

จำกกำรใช้ยำเพื่อป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (76.5%) และ

ทรำบข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ (78.4%) 

ผลกำรศกึษำแสดงให้เห็นว่ำ  บคุลำกรทำงกำร

แพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันเกอืบท้ังหมดทรำบควำม

ส�ำคัญของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ และ

ทรำบบทบำทของตนเองเมือ่พบหรือสงสยัว่ำผูป่้วยแพ้ยำ 

เพรำะฉะนั้นสำมำรถดักจับ prescription error       

ในกำรสั่งยำที่ผู้ป่วยแพ้ยำได้เพิ่มขึ้น และไม่มีกำรแพ้

ยำซ�้ำจำกระบบของโรงพยำบำล

ค�ำส�ำคัญ : แพ้ยำซ�ำ้, อำกำรไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ยำ, 

ควำมคลำดเคลือ่นทำงยำด้ำนกำรสัง่จ่ำยยำ

 Abstract

 This study was aimed to develop a 

system for preventing of repeat adverse drug 

reactions (ADRs) in Bangkhan hospital by 

 บทคัดย่อ

กำรศึกษำน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบ

ป้องกันกำรเกิดแพ้ยำซ�้ำจำกระบบของโรงพยำบำล

บำงขัน โดยดักจับควำมคลำดเคลื่อนด้ำนกำรสั่งจ่ำย

ยำโดยแพทย์ (prescription error) ในกำรสั่งยำท่ี     

ผู้ป่วยแพ้ทกุรำย รวมถงึส่งเสรมิให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์

มีควำมเข้ำใจระบบงำนป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำมำกขึ้น 

กำรศึกษำแบ่งเป็น ตอนที่ 1 เป็นกำรศึกษำกึ่งกำร

ทดลองโดยด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลจ�ำนวนกำรแพ้ยำซ�้ำ

จำกระบบของโรงพยำบำลและจ�ำนวน prescription 

error ในกำรสั่งยำที่ผู ้ป่วยแพ้ยำได้รับซ�้ำในช่วง      

ก่อนพัฒนำระบบ ระหว่ำงมกรำคม 2551–ธันวำคม 

2552 และช่วงหลังกำรพัฒนำ มกรำคม 2554–

ธันวำคม 2555 ตอนที่ 2 เป็นกำรศึกษำเชิงส�ำรวจ

ข้อมูลควำมเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันกำรเกิดแพ้ยำซ�้ำ

ของทีมสหสำขำวิชำชีพของโรงพยำบำลบำงขัน 

ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลในช่วงมกรำคม-กุมภำพันธ์ 

2553 และในช่วงมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2556  

 จำกกำรศึกษำตอนที่ 1 ช่วงหลังพัฒนำ

ระบบไม่พบกำรแพ้ยำซ�้ำจำกระบบของโรงพยำบำล 

(0%) แต่สำมำรถดักจับ prescription error ในกำร

ส่ังยำที่ผู ้ป่วยแพ้ยำได้เพิ่มขึ้น (56.7%) ตอนท่ี 2 

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันเกือบ

การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา 
เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ�้าในโรงพยาบาลบางขัน

A model development of adverse drug reaction and follow up 

for preventing of repeat ADR in Bangkhan hospital

ชญานิษฐ์ คงทรัพย์ *

* โรงพยำบำลบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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detecting the error of prescribing error in 

known case of drug hypersensitivity. Encourage 

healthcare professionals to have more          

understanding about the system of repeat 

ADR prevention is crucial. The study was    

divided into 2 parts, the first part was         

semi-experimental study conducted by       

collecting number of repeat hypersensitivity 

events and prescription errors during January 

2008 to December 2009 (before developing 

of the system) and January 2011-December 

2012 (after developing of the system). The 

second part was the survey study about     

understanding of the system of repeat ADRs 

prevention via questionnaire in 2 periods; 

during January-February 2010 and January-

February 2013. 

 Result of part 1, thereafter was no   

trepeat ADR from the system of hospital (0%) 

but the detected prescription error in known 

case of drug hypersensitivity increased 

(56.7%). About part 2, 92.3% of healthcare 

professionals knew the importance of guidelines 

for repeat ADRs prevention, 84.3% of them 

knew their role when drug hypersensitivity 

was suspected. 88.2% of them knew the role 

of the multidisciplinary team in this system, 

76.5% of them knew how to report the repeat 

ADRs, and 78.4% knew the process of             

repeated ADRs prevention. 

 The results showed that almost healthcare 

professional knew the importance of repeat 

ADRs prevention system and their roles when 

they found or suspected drug hypersensitivity. 

Understanding of this system led to decreas-

ing in number of repeat ADRs from the hos-

pital system.

Key words: repeated ADR, adverse drug reaction 

(ADR), prescription error 

 บทน�า

ในกำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมอำกำรไม่พงึประสงค์
จำกกำรใช้ยำ (adverse drug reaction; ADR)        
มกัมุง่เน้นท่ีผูป่้วยเป็นส�ำคญั ภำยหลงัวนิจิฉยัพบ ADR 
ส่วนใหญ่แพทย์จะสั่งหยุด/เปลี่ยนยำท่ีสงสัยว่ำ         
เป็นสำเหตุให้เกิด ADR แล้วแจ้งให้ผู้ป่วยและ/หรือ
ญำติทรำบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำ ADR ที่เกิดขึ้น 
นอกจำกให้ควำมส�ำคญักบัผูป่้วยแล้ว ยงัต้องมกีำรให้
ควำมส�ำคญักับกำรน�ำข้อมลูมำใช้ เพือ่ป้องกันกำรแพ้ยำ
ซ�ำ้ในผูป่้วย ซึง่เป็นควำมเสีย่งในระดบัอนัตรำยรนุแรง 
ถึงแม้อัตรำกำรเกิดจะน้อย แต่เมื่อเกิดแล้ว อำจเป็น
อันตรำยถึงชีวิตได้ โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลในฐำน
ข้อมูลของโรงพยำบำล ในเวชระเบียน และกำรออก
บัตรแพ้ยำ โดยรูปแบบกำรด�ำเนินงำน พบว่ำมี        
กำรท�ำงำนร่วมกนัของสหสำขำวชิำชพีระหว่ำงแพทย์ 
เภสชักร พยำบำล และ บคุลำกรทำงกำรแพทย์อืน่ๆ(1,2) 
ซึง่กำรด�ำเนนิงำน ADR ในระบบงำนของโรงพยำบำล
บำงขันนั้นจะติดตำมและบันทึกข้อมูลโดยเภสัชกร    
แต่ในช่วงกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำงมกรำคม 2551-ธนัวำคม 
2552 พบกำรสัง่ใช้ยำทีผู่ป่้วยแพ้ 8 รำย เมือ่วเิครำะห์
สำเหตพุบว่ำ เกดิจำกกำรทีโ่รงพยำบำลบำงขนัยงัไม่มี
ระบบรำยงำนทีชั่ดเจนในผูป่้วยกลุม่ท่ีมปีระวตักิำรแพ้ยำ 
(อำจมหีรอืไม่มบัีตรแพ้ยำจำกสถำนพยำบำลอืน่) และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ยังไม่ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ตรวจสอบประวตัแิพ้ยำและบนัทกึในระบบเพือ่ป้องกนั
กำรแพ้ยำซ�้ำ อีกทั้งยังไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน
ส�ำหรบังำนทนัตกรรม งำนอุบตัเิหตฉุกุเฉิน งำนห้องคลอด 
คลนิกิเรือ้รงั ฝ่ำยเวชปฏบิตั ิงำนห้องบตัร ดงันัน้ จงึควร
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พัฒนำระบบป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำเพ่ือให้ครอบคลุม   
ทกุพืน้ทีใ่ห้บริกำรและกลุม่ผูป่้วยทกุประเภท ทัง้น้ีเพือ่ให้
ผูป่้วยท่ีมปีระวตักิำรแพ้ยำทกุรำยต้องได้รบักำรบนัทกึ
ประวัติกำรแพ้ยำ และต้องไม่เกิดกำรแพ้ยำซ�้ำ          
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้ป่วยที่มีประวัติ   
เคยแพ้ยำโดยไม่ได้ท�ำประวัติที่โรงพยำบำลมำก่อน     
ผูป่้วยมบีตัรแพ้ยำมำจำกสถำนพยำบำลอืน่ ผูป่้วยทีม่ำ
ด้วยอำกำรทีเ่รยีกว่ำ “แพ้ยำ” และผูป่้วยทีเ่กดิอำกำรที่
สงสยัว่ำ “แพ้ยำ” ขณะนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล(3)

นอกจำกน้ี ระบบ ADR เพือ่ป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ 
ต้องมีกำรวำงระบบกำรเฝ้ำระวังและกำรบริหำร
จัดกำรผลท่ีเกิดขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจให้บคุคลำกรท่ีเกีย่วข้อง สร้ำงระบบป้องกนัหรอื
กำรเตือนภัยเฝ้ำระวังกำรแพ้ยำ หรือกำรดักจับเพ่ือ
ป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ และจ�ำเป็นต้องอำศยัควำมร่วมมอื
ของทุกสำขำวิชำชีพเป็นเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง       
รวมถึงกำรมีกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำร
เฝ้ำระวังกำรแพ้ยำให้แก่ผู้ป่วยและญำติ(4) 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและ
ติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำนี้ขึ้น เพื่อ
ทรำบควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยต่อระบบงำน
เฝ้ำระวงัและตดิตำมอำกำรอนัไม่พงึประสงค์จำกกำร
ใช ้ยำป ้องกันกำรเกิดอุบัติกำรณ ์แพ ้ยำซ�้ ำ ใน                   
โรงพยำบำลบำงขัน  

 วิธีการศึกษา

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นกำรศึกษำ        
กึง่กำรทดลองวดัผลในช่วงก่อนพฒันำระบบ (มกรำคม 
2551–ธันวำคม 2552) และช่วงหลังกำรพัฒนำ 
(มกรำคม 2554–ธันวำคม 2555) โดยด�ำเนินกำร     
เก็บข ้อมูลจ�ำนวนกำรแพ ้ยำซ�้ ำจำกระบบของ              
โรงพยำบำลและจ�ำนวน prescription error ในกำร
สัง่ยำทีผู้่ป่วยแพ้ยำได้รบัซ�ำ้ จำกระบบเฝ้ำระวงัอำกำร
ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำในโรงพยำบำลในช่วงก่อน

และหลังพัฒนำ และน�ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวต่อ        
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล   
เพื่อหำรือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดวำงแนวทำงส�ำหรับ              
ผู้ป่วยนอก ผู ้ป่วยใน ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร 
ทดลองใช้และปรับให้เข้ำกับบริบทโดยสร้ำงตำข่ำย
กำรดักจับ/คัดกรองกำรแพ้ยำในทุกจุดบริกำรดัง
แผนภำพที ่1 และ 2 และมขีัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนเพือ่
ป้องกันกำรแพ้ยำซ�ำ้โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

1) บตัรเตือนเรือ่งยำ หรอืบตัรแพ้ยำซึง่ผูป่้วย
อำจได้รบัจำกโรงพยำบำลบำงขนัหรอืสถำนพยำบำลอืน่ 
ซึง่จะมข้ีอมลูชือ่ยำทีแ่พ้ อำกำรทีพ่บ และระดบัควำม
ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้ยำกับอำกำรที่พบ(5)

2) สอบถำมประวัติแพ้ยำของผู้ป่วยทุกรำย
และทุกครั้งที่มำรับบริกำร และท�ำกำรบันทึก(6)

3) ติดสติ๊กเกอร์แพ้ยำ (สีแดง) หรือสติ๊กเกอร์
เตือนเร่ืองยำ (สีเหลือง) ท่ีหน้ำปกเวชระเบียนและ
หน้ำปกผู้ป่วยในโดยระบุชื่อยำที่แพ้บนสติ๊กเกอร์(7, 8)

4) แบบบันทึกอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำร
ใช้ยำ (ใบแทรก ADR) ใน OPD Card ซึง่สำมำรถตรวจสอบ
รำยละเอียดประวัติแพ้ยำ เช่น อำกำรท่ีพบ ระดับ
ควำมควำมสัมพันธ์ของกำรใช้ยำกับอำกำรที่พบได้

5) แสดงป้ำยผู้ป่วยแพ้ยำที่เตียง(8)

6) บนัทกึข้อมลูในโปรแกรมฐำนข้อมลู Hos-   
Xp เมื่อเข้ำฐำนข้อมูลของผู้ป่วยจะปรำกฏชื่อยำที่แพ้ 
เช่น คลิกท่ีช่ือผู้ป่วย จะแสดงกำรเตือนผู้ป่วยแพ้ยำ 
และเตือนยืนยันกรณีสั่งยำที่ผู้ป่วยเคยแพ้

7) จุดรับใบสั่งยำ ให้วงกลมประวัติกำรแพ้ยำ
หน้ำปัจจุบัน จุดพิมพ์ ผู้ป่วยในระบุชื่อยำและอำกำร
ที่แพ้พร้อมแนบป้ำยแพ้ยำ 

8) กำรให ้ยำ ต ้องพิมพ ์ เลขท่ีผู ้ป ่วยใน
โปรแกรมทันทีเพื่อตรวจสอบกำรแพ้ยำก่อน 

9) จัดท�ำแนวทำงเมื่อพบผู้ป่วยแพ้ยำในขณะ
ที่ห้องยำปิด 
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ส่วนตอนที่ 2 เป็นกำรศึกษำเชิงส�ำรวจข้อมูล
ในช่วงมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2553 และในช่วง
มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2556 ด้วยกำรส่งแบบสอบถำม
ให้แก่แพทย์ พยำบำล เภสชักรในโรงพยำบำลบำงขนั 
ซ่ึงแบบสอบถำมเป็นแบบมีค�ำตอบให้เป็นตัวเลือก
เรือ่งกำรป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ จ�ำนวน 7 ข้อ คอืข้อมลู
ท่ัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถำม ควำมส�ำคัญของ
แนวทำงกำรป้องกนักำรแพ้ยำ บทบำทของตนเองเมือ่
พบหรือสงสัยแพ้ยำเป็นอันดับแรก บทบำทของทีม  
สหวชิำชพีในกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวทำงกำรป้องกัน
กำรแพ้ยำซ�ำ้ แนวทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์
จำกกำรใช้ยำเพ่ือป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ ขั้นตอนกำร
ด�ำเนินงำนกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ ข้อเสนอแนะใน
กำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ หลงั
จำกนั้นวิเครำะห์ผลจำกแบบสอบถำม เพื่อหำสำเหตุ
และหำทำงแก้ไข วำงระบบโดยจัดท�ำแนวทำงกำร
ป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำในโรงพยำบำลส�ำหรับแต่ละ
หน่วยงำนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่

ทรำบถึงแนวทำงกำรป ้องกันกำรแพ ้ยำซ�้ ำ ใน                 
โรงพยำบำล และให้เจ้ำหน้ำที่ตอบแบบสอบถำมเดิม
อีกครั้ง เพื่อประเมินควำมเข้ำใจ และวิเครำะห์ควำม
สมัพนัธ์ของข้อมลู 2 ช่วงโดยใช้ independent t-test 
นอกจำกนี้มีกำรติดตำมทบทวนปัญหำที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะพร้อมน�ำเสนอข้อมูลกำรแพ้ยำทุก 6 เดือน เพื่อ
ปรับปรุงระบบให้เหมำะสมยิ่งขึ้นต่อไป(9)

 ผลการศึกษา

ตอนที่ 1
 ในช่วงหลังพัฒนำระบบไม่พบกำรแพ้ยำซ�้ำจำก
ระบบของโรงพยำบำล และสำมำรถดกัจบั prescription 
error ในกำรสัง่ยำทีผู่ป่้วยแพ้ยำซ�ำ้ได้ทกุรำย (อบุตักิำรณ์
แพ้ยำซ�้ำที่สำมำรถป้องกันได้) เพิ่มขึ้น (56.7%) โดย
ค�ำนวณจำกผลต่ำงร้อยละ prescription error ใน
กำรสั่งยำที่ผู้ป่วยแพ้ต่อร้อยละ prescription error 
ในกำรสั่งยำที่ผู้ป่วยก่อนพัฒนำ (ตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนกำรแพ้ยำซ�้ำจำกระบบของโรงพยำบำล และจ�ำนวน prescription error ในกำร
สั่งยำที่ผู้ป่วยแพ้ระหว่ำงปี 2551–2552 และ 2554-2555 

ตัวชี้วัด

ก่อนพัฒนำ
ปี 2551-2552

หลังพัฒนำ
ปี 2554-2555

รำย % รำย %

จ�ำนวนกำรแพ้ยำซ�้ำจำกระบบของโรงพยำบำล 0 0 0 0

จ�ำนวน prescription error ในกำรสั่งยำที่ผู้ป่วยแพ้ 7 3.0 11 7.7

จ�ำนวนผู้ป่วยที่พบประวัติแพ้ยำทั้งหมด 230 142



งานวิจัย

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.18 No.242

ตอนที่ 2
 1. ผลกำรประเมินแบบสอบถำมก่อนพัฒนำระบบกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 
ข้อมูลทั่วไป
  แบบสอบถำมได้รับกำรตอบกลับจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันท้ังสิ้น 52 ฉบับ    
โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (94.2%) เป็นพยำบำลเกินกว่ำครึ่งหน่ึง (57.7%) และมี  

อำยุกำรท�ำงำนในช่วง 1-10 ปีมำกที่สุด (46.2%)

ควำมส�ำคัญของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ

  ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันน้อยกว่ำคร่ึงที่ทรำบควำมส�ำคัญ

ของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (46.2%)

กำรเฝ้ำระวังและติดตำมกำรแพ้ยำของบุคลำกรทำงกำรแพทย์(10)

  ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ เมื่อตรวจวินิจฉัยพบ หรือสงสัยว่ำผู้ป่วยแพ้ยำ สิ่งที่ด�ำเนินกำรเป็นล�ำดับแรกคือ 

จะหยุดยำ หรือเปลี่ยนยำที่สงสัยว่ำเป็นสำเหตุให้เกิดกำรแพ้ยำ (42.3%) และแจ้งเภสัชกร (42.3%)                    

ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2  กำรด�ำเนินกำรล�ำดับแรกภำยหลังพบหรือสงสัยแพ้ยำ 

กำรด�ำเนินกำรล�ำดับแรกเมื่อพบกำรแพ้ยำ  (n=52) จ�ำนวน (%)

 หยุดยำ หรือเปลี่ยนยำที่สงสัยว่ำเป็นสำเหตุให้เกิดกำรแพ้ยำ 22 (42.3)

บันทึกในประวัติ/เวชระเบียนของผู้ป่วย 4 (07.7)

แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญำติทรำบ - -

ออกบัตรแพ้ยำ - -

แจ้งเภสัชกร 22 (42.3)

บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงในฐำนข้อมูล Hos-XP 1 (01.9)

ไม่ระบุ 3 (05.8)

หมายเหต ุ n  หมายถึงจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 นอกจำกนี้บุคลำกรประมำณสองในสำมทรำบบทบำทของทีมสหสำขำวิชำชีพ ในกำรด�ำเนินงำน            

ตำมแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (63.5%)

แนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ

  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทรำบแนวทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำเพื่อป้องกัน        

กำรแพ้ยำซ�้ำ 46.2% แต่ทรำบขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (71.4%)
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 2. ผลกำรประเมินแบบสอบถำมหลังพัฒนำระบบกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 

ข้อมูลทั่วไป

  แบบสอบถำมได้รับกำรตอบกลับจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันทั้งสิ้น 52 ฉบับ   

โดยบคุลำกรทำงกำรแพทย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (96.1%) เป็นพยำบำลเกนิกว่ำครึง่หนึง่ (66.7%) และมอีำยุ

กำรท�ำงำนในช่วง 1-10 ปีมำกที่สุด (49.1%)  

ควำมส�ำคัญของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ

  จำกผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลบำงขันเกือบทั้งหมดทรำบควำมส�ำคัญ

ของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (92.3%)

กำรเฝ้ำระวังและติดตำมกำรแพ้ยำของบุคลำกรทำงกำรแพทย์(เหมือนข้ำงบน)

  ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ เมื่อตรวจวินิจฉัยพบ หรือสงสัยว่ำผู้ป่วยแพ้ยำ สิ่งที่ด�ำเนินกำรเป็นล�ำดับแรก       

คือ แจ้งเภสัชกร (58.8%) หยุดยำ หรือเปลี่ยนยำที่สงสัยว่ำเป็นสำเหตุให้เกิดกำรแพ้ยำ (21.6%) และบันทึก

ในประวัติ/เวชระเบียนของผู้ป่วย (17.6%) รำยละเอียด ในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3  กำรด�ำเนินกำรล�ำดับแรกภำยหลังพบหรือสงสัยแพ้ยำ 

กำรด�ำเนินกำรล�ำดับแรกเมื่อพบกำรแพ้ยำ  (n=52) จ�ำนวน (%)

 หยุดยำ หรือเปลี่ยนยำที่สงสัยว่ำเป็นสำเหตุให้เกิดกำรแพ้ยำ 11 (21.6)

บันทึกในประวัติ/เวชระเบียนของผู้ป่วย 9 (17.6)

แจ้งให้ผู้ป่วยหรือญำติทรำบ - -

ออกบัตรแพ้ยำ - -

แจ้งเภสัชกร 30 (58.8)

บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยลงในฐำนข้อมูล Hos-XP 1 (02.0)

หมายเหต ุ n  หมายถึงจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

แนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ

 บคุลำกรทำงกำรแพทย์มำกกว่ำสองในสำมทรำบแนวทำงกำรป้องกนักำรแพ้ยำซ�ำ้ (76.5%) และทรำบ

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (78.4%) รำยละเอียด ในตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลกำรประเมินกำรตอบแบบสอบถำมก่อนและหลังพัฒนำระบบกำรป้องกันแพ้ยำซ�้ำ  

แบบสอบถำม ก่อนพัฒนำ
  (%)

หลังพัฒนำ
 (%)

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
(%)*

 ทรำบควำมส�ำคัญของแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 46.2 92.3  45.9

 ทรำบบทบำทของตนเอง เมื่อพบหรือสงสัยแพ้ยำ 51.9 84.3  32.4

 ทรำบบทบำทของทีมสหสำขำวิชำชีพในกำรด�ำเนินงำน
 ตำมแนวทำงกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 63.5 88.2  24.8

 ทรำบแนวทำงกำรรำยงำนเหตกุำรณ์ ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ 
 เพื่อป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 46.2 76.5  30.3

 ทรำบขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนกำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ 71.4 78.4   7.0

หมายเหต ุ: *p-value>0.001

 วิจารณ์ผล

ผลกำรวิจยัโดยสรปุพบว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงในกำร

ศึกษำครั้งน้ี บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำล

บำงขันเกือบทั้งหมดทรำบควำมส�ำคัญของแนวทำง

กำรป้องกันกำรแพ้ยำซ�้ำ (92.3%) โดยส่วนใหญ่    

ทรำบบทบำทของตนเองเมือ่พบหรอืสงสยัว่ำผูป่้วยแพ้ยำ 

(84.3%) เพรำะฉะนั้นผลกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน 

prescription error ในส่วนทีส่ัง่ยำทีผู่ป่้วยแพ้ทกุรำย

เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่มีกำรแพ้ยำซ�้ำจำกระบบของ         

โรงพยำบำล ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ นพวงศ์ 

ยงัด�ำรงและคณะ(3) และกำรศกึษำของวชัร ีรุง่อภิรมย์นนัท์ 

และวิมล สุวรรณเกษำวงษ์(11) ท่ีพบว่ำ กำรพัฒนำ

ระบบเฝ้ำระวงักำรเกดิอำกำรไม่พงึประสงค์โดยควำม

ร ่วมมือจำกสหวิชำชีพ สำมำรถค ้นพบอำกำร               

ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำและ prescription error 

ในกำรสั่งยำที่ผู้ป่วยแพ้ซ�้ำได้เพิ่มขึ้น และช่วยป้องกัน

โอกำสที่ผู้ป่วยเกิดกำรแพ้ยำซ�้ำได้ 
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ยำเสพตดิเป็นภยัคุกคำมต่อทกุประเทศท่ัวโลก

มำเป็นเวลำนำน เริม่จำกยำเสพติดธรรมชำติทีเ่ป็นพชื

เสพติด เช่น ฝิ่น พืชโคคำ ต่อมำ มีกำรใช้สำรเคมีเพื่อ

สกัดแยกหรือดัดแปลงสำรเสพติดที่อยู่ในพืชเสพติด

ท�ำให้ได้ยำเสพตดิชนดิกึง่สงัเครำะห์ทีม่ฤีทธิร์นุแรงขึน้ 

เช่น เฮโรอีนจำกพืชฝิ่น โคเคนจำกพืชโคคำ และเมื่อ

ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น 

กำรสงัเครำะห์ยำเสพติดหรือสำรเสพติดสำมำรถท�ำได้

ง ่ำยขึ้นมำกและสำมำรถผลิตจำกสำรเคมีล้วนๆ       

เช่น ยำบ้ำ ยำอี หรือไอซ์ ท�ำให้ยำเสพติดชนิด

สงัเครำะห์แพร่ระบำดไปทัว่โลกอย่ำงรวดเรว็และเข้ำ

มำแทนที่ยำเสพติดที่ได้จำกธรรมชำติ

ด้วยเหตทุีก่ำรสงัเครำะห์ยำเสพติดจ�ำเป็นต้อง

ใช้สำรเคมีชนิดต่ำงๆ เพ่ือผลิตยำเสพติดที่ต้องกำร 

เช่น กำรผลติยำบ้ำ (methamphetamine) มกีำรน�ำ 

pseudoephedrine มำใช้เป็นสำรต้ังต้นในขบวนกำร

ผลิต จึงเกิดแนวคิดในกำรควบคุมสำรเคมีที่สำมำรถ

ใช้ในกำรผลติยำเสพติดขึน้ แต่เนือ่งจำกสำรเคมเีหล่ำ

นีบ้ำงชนดิมคีวำมจ�ำเป็นและมกีำรน�ำมำใช้ประโยชน์

ทำงกำรแพทย์หรือทำงอตุสำหกรรม ดังนัน้ หำกผูล้กัลอบ 

ผลิตยำเสพติดไม่สำมำรถเข้ำถึงสำรเคมีที่เป็นสำร     

ตั้งต้นเพื่อจ�ำหน่ำยให้ประชำชนไปใช้ในทำงท่ีผิด    

ย่อมจะส่งผลให้กำรลักลอบผลติยำเสพตดิหมดไปในทีส่ดุ

การควบคุมสารเคมี ท่ีสามารถใช ้ผลิต         
สารเสพติด

สำรเคมท่ีีสำมำรถใช้ผลติสำรเสพตดิมมีำกมำย

หลำยชนิด และบำงชนิดมีควำมจ�ำเพำะต่อกำรผลิต

ชนดิของสำรเสพตดิ ปัจจบุนั สำรเคมเีหล่ำนีบ้ำงชนดิ

มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ เช ่น 

ephedrine, pseudoephedrine บำงชนิดเป็นสำร

ส�ำคัญที่มีควำมจ�ำเป ็นต ่อกระบวนกำรผลิตใน

อุตสำหกรรมหลำยประเภทและมีกำรใช้อย่ำงแพร่

หลำย เช่น acetic anhydride, sulfuric acid ดังนั้น 

มำตรกำรท่ีใช้ควบคุมสำรเคมีเหล่ำนี้จะต้องด�ำเนิน

งำนอย่ำงบูรณำกำร มคีวำมสมดุลและไม่ก่อผลกระทบ 

ทำงลบต่อสงัคม กล่ำวคอื สำมำรถป้องกนัมใิห้เกดิกำร

ยักย้ำยถ่ำยเทไปสู่กำรลักลอบผลิตยำเสพติดที่ผิด

กฎหมำย ในขณะเดยีวกนั จะต้องส่งผลกระทบต่อกำร

ใช้ที่ถูกกฎหมำยให้น้อยที่สุด เช่นทำงกำรแพทย์หรือ

ทำงอุตสำหกรรม หรือไม่ส่งผลกระทบเลย
* กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

  นัยนา พัชรไพศาล *

การควบคุมสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ผลิตสารเสพติด

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ : กรณีประเทศไทย
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ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) องค์กำร

สหประชำชำติได้จัดท�ำอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำน

กำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสำท ค.ศ. 1988 (United Nations Conven-

tion against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988) และมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1990 มำตรกำร     

ในอนุสัญญำฯ จะเป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำที่ประเทศภำคี   

ต้องรับไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ประเทศภำคีอำจก�ำหนด

มำตรกำรที่เข้มงวดกว่ำก็ได้ โดยพิจำรณำจำกสภำพ

ปัญหำยำเสพตดิและควำมจ�ำเป็นของแต่ละประเทศ (1)

มำตรำ 12 ของอนุสัญญำฯ นี้ ได้ก�ำหนดรำย

ชื่อสำรเคมีที่นิยมใช้ลักลอบผลิตสำรเสพติด โดยแบ่ง

สำรเคมีที่ควบคุมเป็น 2 ตำรำง (table) ตำรำงที่ 1 

หมำยถึงสำรตั้งต้น (precursor) ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ

ต่อกำรผลิตสำรเสพติด และตำรำงที่ 2 หมำยถึง

เคมีภัณฑ์จ�ำเป็นหรือสำรเคมีจ�ำเป็น (essential 

chemical) อนสุญัญำฯ น้ี ก�ำหนดให้ประเทศภำคีต้อง

ด�ำเนินมำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่ป้องกนักำรรัว่ไหลไป

ใช้ในกำรผลิตสำรเสพติดที่ผิดกฎหมำย และยังมีข้อ

ก�ำหนดให้ประเทศภำคีอำจร้องขอต่อเลขำธิกำร

สหประชำชำติเพื่อให้ประเทศภำคีที่จะส่งออกสำรใน

ตำรำงที่ 1 จัดส่งข้อมูลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ�ำนำจของ

ประเทศผู้น�ำเข้ำ ได้แก่ ชื่อสำรและปริมำณ ชื่อและที่

อยู่ผู้ส่งออก ผู้น�ำเข้ำและผู้รับสินค้ำ (ถ้ำมี) วันที่และ

จุดที่คำดว่ำจะน�ำเข้ำ

รำยชือ่สำรเคมใีนแต่ละตำรำงตำมอนสุญัญำฯ 

ค.ศ. 1988 มีดังนี้

ตำรำงที่ 1 มีจ�ำนวน 16 สำร ได้แก่ acetic 

anhydride, N-acetylanthranilic acid, ephedrine, 

ergometrine, ergotamine, isosafrole, lysergic 

acid, 3,4 methylenedioxyphenyl-2-propanone 

(3,4 MDP-2-P), norephedrine, phenylacetic 

acid, alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN), 

1-phenyl-2-propanone, piperonal, potassium 

permanganate, pseudoephedrine และ safrole

ตำรำงที่ 2 มีจ�ำนวน 8 สำร ได้แก่ acetone, 

anthranilic acid, ethyl ether, hydrochloric 

acid, methyl ethyl ketone, piperidine, sulfuric 

acid และ toluene

ท้ังนี้ APAAN ซ่ึงเป็นสำรตั้งต้นในกำรผลิต 

methamphetamine เป็นสำรเคมตีวัล่ำสดุทีเ่พิม่เข้ำ

มำในตำรำงที่ 1 ของอนุสัญญำฯ ค.ศ. 1988 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน 2557 เป็นต้นมำ

 สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จ�าเป็นคืออะไร (2) 

สำรเคมีแต่ละชนิดท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต

เพื่อให้ได้สำรเสพติด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. สำรต้ังต้น หมำยถงึ สำรเคมทีีม่คีวำมส�ำคญั

ในกระบวนกำรผลติสำรเสพตดิ เมือ่กระบวนกำรผลติ

สิ้นสุดลง โครงสร้ำงโมเลกุลของสำรตั้งต้นจะเข้ำไป

เป็นโครงสร้ำงหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำง

โมเลกุลของสำรท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยท่ัวไป โครงสร้ำง

โมเลกุลของสำรตั้งต้นจะคล้ำยกับสำรที่เกิดขึ้นใหม่ 

ตัวอย่ำงเช่น pseudoephedrine เป็นสำรตั้งต้นใน

กำรผลติ methamphetamine ซึง่มีโครงสร้ำงคล้ำย

กนัมำก ต่ำงกนัเพยีงต�ำแหน่งเดียวเท่ำนัน้ ดงัในรปูท่ี 1
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รูปภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงโมเลกุลของสำรตั้งต้นเปรียบเทียบกับสำรสังเครำะห์ที่เกิดใหม่

2. เคมีภัณฑ์จ�ำเป็น หมำยถึง สำรเคมีที่ท�ำ

หน้ำที่เป็นตัวท�ำปฏิกิริยำ ตัวท�ำลำยหรือตัวเร่ง

ปฏิกิริยำในกำรสังเครำะห์หรือสกัดสำร ซึ่งโดยปกติ

เมื่อกระบวนกำรผลิตสิ้นสุดลง โมเลกุลของเคมีภัณฑ์

จ�ำเป็นจะไม่เข้ำไปเป็นโครงสร้ำงหลัก หรือเป็นส่วน

หนึง่ของโครงสร้ำงโมเลกลุของสำรทีเ่กดิขึน้ใหม่ แบ่งเป็น

ก. ตัวท�ำปฏิกิริยำ (reagent) หมำยถึง        

สำรเคมี ที่น�ำมำท�ำปฏิกิริยำกับสำรตั้งต้น เพื่อให้ได้

สำรที่ต้องกำร หำกไม่มีสำรเหล่ำนี้ สำรที่ต้องกำรจะ

ไม่เกดิขึน้ และจะไม่เป็นส่วนหน่ึงของโมเลกลุหลกัของ

สำรทีต้่องกำร เช่น thionyl chloride, phosphorus 

trichloride เป็นต้น

ข.  ตวัท�ำละลำย (solvent) หมำยถงึ สำรเคมี

ที่ใช้ส�ำหรับละลำยสำรตั้งต้นหรือตัวท�ำปฏิกิริยำ เพื่อ

ท�ำให้สำรตั้งต้นหรือตัวท�ำปฏิกิริยำเปลี่ยนสถำนะ    

เจอืจำงลง หรอืมคีวำมบรสิทุธิม์ำกขึน้ หรอืใช้แยกสำร

ผสมโดยจะไม่ท�ำปฏิกิริยำกับสำรตั้งต้นหรือตัวท�ำ

ปฏิกิริยำ และจะไม่เป็นส่วนหนึง่ของโมเลกลุหลกัของ

สำรที่ต้องกำร เช่น chloroform, acetone, ether, 

ethanol เป็นต้น

ค. ตัวเร่งปฏิกิริยำ (catalyst) หมำยถึง       

สำรเคมีที่ช ่วยเพิ่มอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ท�ำให้       

กำรเกิดปฏิกิริยำเร็วขึ้น เมื่อปฏิกิริยำสิ้นสุดลง ตัวเร่ง

ปฏกิริยิำกจ็ะกลบัคนืสูส่ำรเดิม โดยจะไม่เป็นส่วนหน่ึง

ของโมเลกุลหลักของสำรที่ต้องกำร เช่น platinum,      

palladium เป็นต้น

การควบคุมสารเคมีที่สามารถใช้ผลิตสาร
เสพติดในประเทศไทย 

ประเทศไทยเข้ำเป็นสมำชิกของอนุสัญญำฯ 

ค.ศ. 1988 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2545 และมีผล

บังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2545 

ในฐำนะที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกของอนุสัญญำฯ นี้ 

จึงมีพันธกรณีที่จะต้องด�ำเนินกำรออกกฎหมำยและ

สร้ำงระบบบริหำรส�ำหรับใช้ภำยในประเทศเพื่อ

ควบคุมสำรเคมีในตำรำงที่ 1 และ 2 ของอนุสัญญำฯ 

ค.ศ. 1988 อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยไม่ได้ออก

กฎหมำยเฉพำะส�ำหรับควบคุมสำรเคมีเหล่ำนี้ แต่ได้

น�ำกฎหมำยที่มีใช ้อยู ่มำด�ำเนินกำรควบคุม ซ่ึง

ประกอบด้วยกฎหมำย 5 ฉบบั ได้แก่ พระรำชบญัญตัิ

ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติวัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ.2518 พระรำช

บัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติ

ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 และพระรำชบัญญัติ

กำรส่งออกไปนอกและกำรน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

พ.ศ. 2522

หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล    

สำรเคมจีงึข้ึนกับกฎหมำยท่ีหน่วยงำนเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ได้แก่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรค้ำภำยใน และกรม

กำรค้ำต่ำงประเทศ โดยสำรตั้งต้นในตำรำงที่ 1 มี

จ�ำนวน 16 สำร ที่ยังมีกำรน�ำมำใช้ประโยชน์              
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ในทำงกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ และอุตสำหกรรม

หลำยประเภท ในขณะเดียวกัน สำรดังกล่ำวอำจถูก

น�ำไปใช้ในทำงที่ผิดโดยสำมำรถน�ำไปใช้ผลิตเป็นสำร

เสพติดที่ผิดกฎหมำย เช่น เฮโรอีน ยำบ้ำ ยำอี ดังนั้น 

อย. จึงได้ควบคุมโดยจัดให้เป็นยำเสพติดให้โทษใน 

ประเภท 4† จ�ำนวน 12 สำร เป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท 2‡ จ�ำนวน 3 สำร มีเพียง 1 สำร คือ            

potassium permanganate ซึ่งส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิด�ำเนนิกำร

ให้เป็นสินค้ำควบคุมโดยอำศัยอ�ำนำจตำมพระรำช

บัญญัติกำรส่งออกไปนอกและกำรน�ำเข้ำมำในรำช

อำณำจักร พ.ศ. 2522 ส�ำหรบัสำรเคมใีนตำรำงที ่ 2      

มจี�ำนวน 8 สำร ซ่ึงควบคมุเป็นวตัถุอนัตรำยชนดิท่ี 3§ 

จ�ำนวน 7 สำร มีเพียง 1 สำร คือ anthranilic acid 

ซ่ึง อย. ควบคุมเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท 4        

ดังรำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 กำรควบคุมสำรเคมีภำยใต้ตำรำงที่ 1 ของ อนุสัญญำฯ ค.ศ. 1988 ในประเทศไทย(3-6)

ล�ำดับ ชื่อสำเคมี สถำนะทำงกฎหมำย หน่วยงำนควบคุม

1 acetic anhydride ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
2 N-acetylanthranilic acid ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
3 ephedrine วจ.2 ตำม พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518 อย.
4 ergometrine ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
5 ergotamine ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
6 isosafrole ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
7 lysergic acid ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
8 3,4 MDP-2-P ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
9 norephedrine วจ.2 ตำม พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518 อย.
10 phenylacetic acid ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
11 APAAN ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
12 1-phenyl-2-propanone ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
13 piperonal ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.
14 potassium permanganate สินค้ำควบคุม ตำม พรบ.กำรส่งออกไปนอกและกำรน�ำเข้ำมำใน     

รำชอำณำจักร พ.ศ. 2522
กรมกำรค้ำ 
ต่ำงประเทศ

15 pseudoephedrine วจ.2 ตำม พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518 อย.
16 safrole ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย.

†  ยำเสพติดให้โทษในประเภท 4 (ยส. 4) ได้แก่ สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต

ยำเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 2
‡  วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (วจ. 2) ได้แก่ วัตถุออกฤทธิ์ที่มีศักยภำพ

ในกำรก่อให้เกิดกำรใช้ในทำงที่ผิดได้สูง เป็นอันตรำยต่อสุขภำพมำก

หำกใช้อย่ำงไม่ถูกต้องเหมำะสม แต่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์    

ในทำงกำรแพทย์
§ วตัถอุนัตรำยชนิดที ่3 (วอ. 3) ได้แก่ วตัถุอนัตรำยทีก่ำรผลติ กำรน�ำเข้ำ           

กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครองต้องรับใบอนุญำต
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ตารางที่ 2 กำรควบคุมสำรเคมีภำยใต้ตำรำงที่ 2 ของอนุสัญญำฯ ค.ศ. 1988 ในประเทศไทย (5, 7)

ล�ำดับ ชื่อสำเคมี สถำนะทำงกฎหมำย หน่วยงำนควบคุม
1 acetone วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
2 anthranilic acid ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 อย.
3 ethyl ether - วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 

- โภคภัณฑ์ ตำม พรบ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
- กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
- กรมกำรค้ำภำยใน

4 hydrochloric acid วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
5 methyl ethyl ketone วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
6 piperidine วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
7 sulfuric acid วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
8 toluene วอ.3 ตำม พรบ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

นอกจำกนี ้ประเทศไทยยงัมกีำรควบคมุสำรเคมสี�ำคญัๆ ทีส่ำมำรถใช้ผลติยำเสพตดิและวตัถอุอกฤทธิ์

นอกเหนือไปจำกอนุสัญญำฯ ค.ศ. 1988 ระบุอีกด้วย  ดังรำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 3

** วตัถอัุนตรำยชนิดท่ี 4 (วอ. 4) ได้แก่วตัถอุนัตรำยทีห้่ำมมใิห้มกีำรผลติ     

กำรน�ำเข้ำ กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครอง

ตารางที่ 3 กำรควบคุมสำรเคมีส�ำคัญที่สำมำรถใช้ผลิตยำเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์นอกเหนือไปจำก           

อนุสัญญำฯ ค.ศ. 1988 ในประเทศไทย (5, 7)

ล�ำดับ ชื่อสำเคมี สถำนะทำงกฎหมำย หน่วยงำนควบคุม
1 acetic acid - วอ.3 ตำม พรบ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535

- โภคภัณฑ์ ตำม พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
- กรมโรงงำนอตุสำหกรรม
- กรมกำรค้ำภำยใน

2 acetyl chloride ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 อย.
3 caffeine - โภคภัณฑ์ ตำม พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

- สินค้ำควบคุม ตำม พรบ.กำรส่งออกไปนอกและกำรน�ำเข้ำมำใน 
รำชอำณำจักร พ.ศ. 2522

- อำหำร ตำม พรบ.อำหำร พ.ศ.2522
- เภสัชเคมี ตำม พรบ.ยำ พ.ศ. 2510

- กรมกำรค้ำภำยใน
- กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

- อย.
- อย.

4 ethylidine diacetate ยส.4 ตำม พรบ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 อย.
5 phosphorus pentachloride วอ.3 ตำม พรบ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
6 phosphorus trichloride วอ.3 ตำม พรบ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
7 thionyl chloride วอ.4** ตำม พรบ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

 สรุป 

ประเทศไทยได้มีกำรควบคุมสำรเคมีที่สำมำรถน�ำไปใช้ผลิตยำเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ฯ ครบทุกสำร

ตำมทีก่�ำหนดไว้ในอนสุญัญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลกัลอบค้ำยำเสพตดิและวตัถุท่ีออกฤทธิต่์อจติและประสำท 

ค.ศ. 1988 โดยอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยหลำยฉบับ เพื่อให้กำรควบคุมดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ไม่ก่อให้เกิดกำรรั่วไหลไปใช้ในทำงที่ผิด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อสังคม
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 บทน�า 

กำรแพ้ยำแบบรุนแรง (anaphylaxis)          

อำจท�ำให้เกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งจัดอยู่ในกำร

แพ้แบบชนิดท่ี 1 (type I: immediate hypersensitivity) 

ตำมระบบของเจลและคุมป์ (Gell & Coombs) โดย

มกีลไกกำรเกดิคอื(1) เมือ่ร่ำงกำยได้รบัยำทีเ่ป็นสำเหตุ

ในครั้งแรก ร่ำงกำยจะสร้ำงแอนติบอดีชนิดอิมมูโน  

กลอบโบลิน อี (immunoglobulin E: IgE) ไปเกำะ

บนแมสต์เซลล์ (mast cell) และเม็ดเลือดขำว          

บำโซฟิลล์ (basophils) เมือ่ได้รับยำนัน้เป็นครัง้ทีส่อง 

ยำจะจับกับแอนติบอดีที่อยู ่บนแมสต์เซลล์และ       

เมด็เลือดขำวบำโซฟิลล์ทีถ่กูกระตุน้ให้สร้ำงไว้ออกมำ

ก่อนหน้ำน้ัน ส่งผลให้มีกำรปล่อยสำรต่ำงๆ เช่น      

ฮีสตำมีน (histamine) ลิวโคไตรอีน (leukotriene) 

พรอสตำแกลนดิน (prostaglandin) ทรอมบอกเซน 

(thromboxane) และแบรดดีไคนนิ (bradykinin) ซึง่

จะกระตุน้ให้มกีำรเพ่ิมกำรซึมผ่ำนของหลอดเลอืดฝอย 

(capillary permeability) เกิดกำรร่ัวของสำรน�ำ้ต่ำงๆ 

ออกนอกหลอดเลือดและท�ำให้กล้ำมเน้ือเรียบของ

หลอดเลือดและหลอดลมคลำยตัว นอกจำกนี้ผล     

ของฮสีตำมนีท�ำให้เส้นเลอืดฝอยขยำยตัวเกิดกำรบวม 

แดง คนั รวมถงึเกดิกำรหดตัวของกล้ำมเนือ้เรยีบและ

อำจท�ำให้ชีพจรเต้นเร็ว ควำมดันโลหิตต�่ำได้

Anaphylaxis secondary 
to loperamide

ณัฐธิดา คะณาวรรณ*

* เภสัชกรชุมชน

ปฏิกิริยำทำงคลินิกของกำรแพ้ชนิดนี้เกิดขึ้น

ในหลำยๆระบบของร่ำงกำยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผวิหนงั 

ทำงเดินหำยใจ ระบบไหลเวยีนโลหติ และกำรมองเหน็ 

ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1(2) โดยมกัเกดิข้ึนภำยในเวลำเป็น 

นำที-ช่ัวโมง รำยงำนกำรเกดิ anaphylaxis พบได้น้อย

เพยีงร้อยละ1-3 ตวัอย่ำงยำ เช่น ยำปฎชีิวนะ(amoxicillin, 

cotrimoxazole), ยำต้ำนกำรอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์ 

(nonsteroidal anti-inflammatory drugs : NSAIDs) 

ส่วนยำ loperamide พบได้น้อยมำก (น้อยกว่ำร้อยละ1)

ตารางที่ 1 อำกำรทำงคลินิกท่ีแสดงถึงกำรเกิด     

anaphylaxis

ระบบของร่ำงกำย/อำกำรทำงคลินิก ร้อยละที่เกิด

ระบบผิวหนังและเยื่อบุ
 ผื่นลมพิษและบวม (angioedema)
 หน้ำแดง
 อำกำรคันโดยไม่มีผื่น

85 - 90
45 - 55
2 – 5

ระบบทำงเดินหำยใจ
 กำรหำยใจล�ำบำก  หำยใจมีเสียงหวีด
 ทำงเดินหำยใจส่วนต้นเกิด angioedema
 เยื่อจมูกอักเสบ
 เวียนศีรษะ  เป็นลม ควำมดันโลหิตต�่ำ

45 - 50
50 - 60
15 - 20
30 - 35

ระบบทำงเดินอำหำร
 คลื่นไส้ อำเจียน  ท้องเสีย  ปวดเกร็งท้อง 25 – 35
อำกำรอื่นๆ
 ปวดศีรษะ
 เจ็บบริเวณใต้กระดูกหน้ำอก
 ชัก

5 - 8
4 - 6
1 - 2
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ยำ loperamide เป็นอนพุนัธ์สงัเครำะห์ของฝ่ิน 

มีฤทธิ์ยับยั้งกำรบีบตัวของล�ำไส้ ท�ำให้ลดจ�ำนวนครั้ง

ของกำรถ่ำย และอุจจำระรวมตัวเป็นก้อนได้มำกขึ้น 

ยำนีจ้ะกระจำยเข้ำสู่ระบบประสำทส่วนกลำงน้อยมำก 

จึงไม่ท�ำให้เกิดผลข้ำงเคียงเกี่ยวกับกำรกดประสำท

ส่วนกลำง และไม่เสพติด ใช้รักษำอำกำรท้องร่วง         

ทีไ่ม่เกีย่วกบักำรตดิเชือ้ เช่น กลุม่อำกำรล�ำไส้ไวต่อสิง่เร้ำ 

ท้องร่วงจำกยำ จำกกำรผ่ำตัดกระเพำะ หรือ ผล     

ข้ำงเคียงของกำรใช้รังสีรักษำ เป็นต้น อำกำรไม่พึง

ประสงค์จำก loperamide(3) ซึ่งพบได้น้อยมำกได้แก่ 

เวยีนศรีษะ(ร้อยละ1) ท้องผกู (ร้อยละ2-5) ปวดเกรง็ท้อง 

(น้อยกว่ำร้อยละ1-3) และคลืน่ไส้ (น้อยกว่ำร้อยละ1-3) 

วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนผู้ป่วยรำยนี้เพ่ือ

รำยงำนอำกำรแพ้ยำท่ีรุนแรงจำกกำรใช้ loperamide

 รายงานผู้ป่วย

ช่วงกลำงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2557 ผู้ป่วย    

ชำยไทยคู ่  อำยุ 43 ปี เข ้ำรับกำรรักษำตัวใน                 

โรงพยำบำลจงัหวดัแห่งหนึง่ ด้วยอำกำรพดูคยุไม่รูเ้รือ่ง 

ตำบวม ปำกบวมและเกิดผื่นคันทั่วตัว

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

30 นำทีก่อนมำโรงพยำบำล ผู้ป่วยถ่ำยเหลว

เป็นน�้ำจ�ำนวน 3 คร้ัง รับประทำนยำหยุดถ่ำย        

loperamide 2 เม็ด จึงเกิดอำกำรผิดปกติ

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

ปฏิเสธโรคประจ�ำตัว

 ประวัติการใช้ยา

loperamide ขนำด 2 มิลลิกรัม รับประทำน 

2 เม็ด ก่อนมำโรงพยำบำล 30 นำที

 ประวัติแพ้ยา 

ปฏิเสธกำรแพ้อำหำร และแจ้งว่ำเมื่อ 17 ปี

ก่อนเคยซื้อยำ loperamide (Noxzy®) ขนำด 2 

มิลลิกรัม เพื่อรักษำอำกำรท้องร่วง รับประทำนแล้ว

มีอำกำรใจสั่น 

 ผลตรวจทางร่างกาย 

อุณหภูมิร่ำงกำย 36.5 oC ควำมดันโลหิต 

70/40 มลิลเิมตรปรอท พบผืน่ชนดิลมพษิ (urticaria) 

มีอำกำรบวมบริเวณตำท้ังสองข้ำง (angioedema 

both eyes)

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

กำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรทีผ่ลผดิปกต ิดงันี้

 เมด็เลอืดขำวชนดิลมิโฟไซต์ (lymphocyte) 

ร้อยละ 3 (ค่ำปกติร้อยละ19-48)

 เมด็เลอืดขำวชนดินวิโตรฟิลล์ (neutrophil) 

ร้อยละ 94 (ค่ำปกติร้อยละ40-74)

กำรตรวจทำงห้องปฏบัิตกิำรอืน่ๆ อยูใ่นช่วงปกติ 

รวมถึงเม็ดเลือดขำวชนิดอีโอซิโนฟิลล์ (eosinophil) 

ทีเ่ป็นเมด็เลอืดขำวส�ำคญัในกำรบ่งบอกว่ำมอีำกำรแพ้

เกิดขึ้น

 การวินิจฉัย 

แพ้ loperamide ชนิด anaphylaxis

 การรักษาที่ได้รับ 

แพทย์สัง่จ่ำยน�ำ้เกลอื (0.9% normal saline) 

ขนำด 1,000 มิลลิลิตร ให้สำรน�้ำทันที (load) 600 

มิลลิลิตร จำกนั้นให้หยดเข้ำทำงหลอดเลือดด�ำ         

(intravenous; IV drip) 120 มลิลลิติรต่อชัว่โมง และ
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ให้ adrenaline 0.5 มิลลิลิตรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ ร่วมกับให้ยำแก้แพ้ chlorpheniramine maleate (CPM) 

10 มิลลิกรัม และ dexamethasone 4 มิลลิกรัม ฉีดเข้ำหลอดเลือดด�ำทันที หลังจำกให้ยำช่วยชวีติ อำกำร   

ผูป่้วยดขีึน้และกลับบ้ำนได้ในวันต่อมำ โดยแพทย์สัง่จ่ำยยำ CPM 4 มลิลกิรมั วนัละ 3 ครัง้ และ prednisolone 

5 มิลลิกรัม 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

โดยหำยใจถี่ขึ้น จึงได้รับกำรรักษำด้วย adrenaline 

ฉีดเข้ำทำงกล้ำมเนื้อ อำกำรไม่ดีขึ้นและมีภำวะหัวใจ

หยดุเต้น ต้องท�ำกำรช่วยชวีติโดย cardiopulmonary             

resuscitation (CPR) วันต่อมำผู้ป่วยเสียชีวิตจำก

ภำวะช็อกจำกกำรตดิเชือ้ในกระแสเลอืด (septic shock) 

ซ่ึงถือว่ำเป็นเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบได้น้อยแต่   

ร้ำยแรงถึงชีวิต

ส�ำหรบัผูป่้วยรำยนี ้เมือ่ประเมนิตำม Naranjo’s 

Algorithm ได้ 8 คะแนน อยู่ในระดับน่ำจะใช่แพ้ยำ

ทีส่งสยั (probable) เภสชักรได้ออกบตัรแพ้ยำ บนัทกึ

ลงเวชระเบยีนและฐำนข้อมลูแพ้ยำ รวมทัง้ส่งรำยงำน

ให้ศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลติภัณฑ์สขุภำพ

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ตำม

รำยงำนเลขท่ี 57014721 และจำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำ

ระวั งควำมปลอดภั ยด ้ ำนผลิ ตภัณฑ ์สุ ขภำพ               

(Thai Vigibase) พบรำยงำนกำรเกิด anaphylaxis 

ทีส่งสยัจำกยำ loperamide จ�ำนวน 16 ฉบบั (ข้อมลู 

ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2558)  

 การประเมินความสัมพันธ์ 

ข้อมูลของ eHealthMe Personalized 

health information(4) มรีำยงำนผูท้ีใ่ช้ loperamide 

แล้วมอีำกำรข้ำงเคยีงจ�ำนวน 2,085 รำย และพบแพ้ยำ

ชนดิ anaphylactic shock จ�ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อย

ละ 0.20

พบรำยงำนกำรแพ้ anaphylactic ในผู้ป่วย

เด็กชำยอำยุ 10 ปี(5) ที่ใช้ loperamide เพื่อรักษำ

อำกำรท้องเสีย พบอำกำรแพ้ยำเกิดหลังใช้ยำไปได้         

5 นำท ีโดยผูป่้วยมอีำกำรคดัจมกู หำยใจไม่ออก เสยีง

หวดีในปอด ไอ มผีืน่แพ้แบบเป้ำธน ู (erythematous 

macules) และบวมบรเิวณตำขวำ โดยได้รบักำรรักษำ

อำกำรแพ้ด้วยยำต้ำนสำรฮสีตำมนี (antihistamine) 

และสเตียรอยด์ (corticosteroid) อำกำรทำงคลินิก

ดีขึ้นหลังได้รับกำรรักษำไป 2-3 ชั่วโมงและยังมี

รำยงำนอีกรำยเป็นผู้ป่วยชำยอำยุ 34 ปี(6) มีอำกำร

ถ่ำยเหลวและอำเจียน จึงรับประทำน loperamide 

(Imodium instant®) 2 เม็ด หลังจำกนั้นไม่นำนมี

อำกำรหำยใจผิดปกติ แต่ยงัคงรบัประทำนยำต่อ และ 

8 ชัว่โมง ต่อมำมอีำกำรทำงระบบกำรหำยใจทีแ่ย่ลง 

ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำที่ผู้ป่วยได้รับและกำรเกิดผื่น
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 สรุป 

กรณีศึกษำของผู้ป่วยรำยนี้เป็นตัวอย่ำงท่ี

แสดงให้เห็นถึงกำรแพ้ยำที่รุนแรงท่ีมีอุบัติกำรณ์เกิด

ได้น้อยของยำ loperamide แต่บำงรำยที่ใช้ยำอำจ

เกดิอำกำรแพ้รนุแรงจนเสีย่งต่อกำรเสยีชวีติได้ซึง่มคี�ำ

เตือนแสดงในเอกสำรก�ำกับยำร่วมด้วย จึงเป็นข้อมูล

ที่ส�ำคัญที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรทรำบถึงอำกำร

แพ้ยำรนุแรงและควรระมดัระวงัก่อนใช้ยำ loperamide

 กิติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ภญ.รุ่งลักษณ์ คิดเกื้อกำรุญ และ

ภญ. กิง่กำญจน์ วจิิตร เสนอแนะแนวคิค ให้ค�ำปรกึษำ

ตลอดจนตรวจทำนและแก้ไขข้อบกพร่อง
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เมื่อปี พ.ศ.2556 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ (อย.) ได้คิดค้นเคร่ืองมือส�ำหรับ           

เผยแพร ่ข ้อมูลข ่ำวสำรด ้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ              

ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลข้ึนมำ เรียกกันว่ำ Oryor 

Smart Application ซึง่ในแอพลเิคชัน่จะเน้นฟังก์ชนั

ที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

กำรเลือกซื้อหำผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมท้องตลำด     

รวมทั้งข่ำวกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคของ อย. 

ซ่ึงจะหำอ่ำนได้ใน Smart Tips, สถำนีข่ำว และ   

libraly ส�ำหรับใครที่ต้องกำรจะดูว่ำ อย. ได้ผลิตสื่อ

เผยแพร่อะไรบ้ำงสำมำรถเปิดดูได้ในฟังก์ชัน Media 

Center นอกจำกนี้คุณยังจะสำมำรถที่จะตรวจสอบ

คร่ำวๆได้ว่ำคณุอ้วน หรอืผอมเกนิไปหรอืไม่ ในฟังก์ชนั 

ดชันีมวลกำย น่ำสนกุใช่ไหมล่ะครบั และที่น่ำสนใจ

กว่ำนัน้กค็อื ฟังก์ชัน่ตรวจเลขทีใ่บรบัแจ้งเคร่ืองส�ำอำง 

และฟังก์ชันร้องเรียน ซึ่งกลุ ่มสุดท้ำยนี่ล ่ะครับ           

ที่จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ทุกท่ำนได้มั่นใจมำกยิ่งข้ึน   

ในกำรซื้อหำบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมท้องตลำด 

และจะเป็นประเด็นที่ผมได้หยิบยกขึ้นมำแนะน�ำใน

คอลมัน์ปกณิกะฉบบันี ้แต่ก่อนอืน่คุณผูอ่้ำนต้องหยบิ

สมำร์ทโฟนของคุณขึ้นมำดำวน์โหลด Oryor Smart 

Application ลงไปก่อน ไม่ว่ำจะเป็นระบบ IOS หรือ 

Andriod กส็ำมำรถโหลดได้ทัง้นัน้ ...เอ้ำโหลดกนัเลย 

เมือ่ดำวน์โหลดและติดตัง้เสรจ็แล้ว ทีนีม้ำดกูนั

ว่ำเจ้ำ Oryor Smart Application นี้จะช่วยให้คุณ

มัน่ใจได้อย่ำงไรในกำรซือ้หำบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภำพ 

ตำมทอ้งตลำด จำกประเดน็ที่ผมได้กล่ำวถึงฟังก์ชนัที่

น�ำมำแนะน�ำไว้ในตอนต้นนะครับ มำเริม่กนัทีฟั่งก์ชนั

ตรวจเลขท่ีใบรับแจ้งเครื่องส�ำอำง เครื่องส�ำอำง        

ในประเทศไทยนัน้ บอกเลยว่ำมเียอะมำกตำมท้องตลำด 

และเชื่อว่ำหลำยๆท่ำนก็เคยพบโฆษณำเครื่องส�ำอำง

ท่ีอ้ำงว่ำผ่ำน อย.แล้วกันมำพอสมควรนะครับ แต่     

จะจริงหรือไม่นั้น เรำมำตรวจสอบวิธีกำรดังนี้เลย... 

เปิด Oryor Smart Application ข้ึนมำแล้วเลื่อน

เข้ำไปที่หน้ำ “ตรวจเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องส�ำอำง”    

ดงัรปูท่ี 1 จำกนัน้กดเข้ำไปจะปรำกฏหน้ำจอ ดงัรปูท่ี 2 

จำกนั้นก็ใส่หมำยเลขจดแจ้ง อย. ท่ีข้ำงบรรจุภัณฑ์    

ลงไปตรวจดูนะครับ จะพบรำยละเอียด ประเภทกำร    

จดแจง้ เลขทีแ่จ้ง ชื่อกำรค้ำ Brand name ชื่อเครือ่ง

ส�ำอำง ประเภทเครื่องส�ำอำง ชื่อผู้ประกอบกำร ที่ตั้ง 

ชื่อผู้ผลิตต่ำงประเทศ ชื่อประเทศ ในกรณีนี ้ ให้คุณ    

ดูว่ำรำยละเอียดท่ีปรำกฏนั้นตรงกับข้อมูลท่ีพิมพ์อยู่

ฉลำกบนบรรจุภณัฑ์หรอืไม่ เท่ำนีก้เ็ป็นข้อมลูเบ้ืองต้น

ประกอบกำรพิจำรณำในกำรเลือกซื้อเลือกใช้เครื่อง

ส�ำอำงตำมท้องตลำดได้แล้วนะครับ 

Oryor Smart Application

ธีรุตม์ การะเกตุ *

* กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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รูปที่ 1 รูปที่ 2

นอกจำกนี้ Oryor Smart Application         

ยังสำมำรถเป็นช่องทำงร้องเรียน หรือสอบถำม    

เครื่องส�ำอำง หรือผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่นๆ หำกพบว่ำ

มีปัญหำ เช่น ใช้แป้งทำหน้ำยี่ห้อหนึ่ง แล้วเกิดอำกำร

ไม่พงึประสงค์ เช่น เกดิอำกำรแพ้มีผดผืน่คัน ผวิหนัง

อกัเสบ หรอืกนิยำแก้ไอแล้วเกดิอำกำรอำเจียนไม่หยดุ 

ท้ังน้ียังรวมไปถึงกำรร้องเรียนหรือสอบถำมหำกมี    

ข้อสงสัยในข้อควำมโฆษณำสรรพคุณของยำ อำหำร 

ผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่นๆ ว ่ำเป็นกำรโฆษณำเกิน          

จริงหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเสริมให้                                

ผู้บริโภคได้มีช่องทำงร้องเรียน หรือสอบถำมมำกขึ้น

นอกเหนือจำก สำยด่วน อย. 1556 ที่ อย.ได้จัดตั้งขึ้น

แล้ว โดยท�ำตำมวธิกีำรดงันีเ้ลยนะครบั...ให้คณุผูอ่้ำน

เข้ำไปท่ีฟังก์ชัน “ร้องเรียน” ดังรูปที่ 3 จำกน้ันก็

ท�ำกำรคลิกที่หน้ำจอเข้ำไปที่หน้ำต่ำง ดังรูปที่ 4 แล้ว

ให้ท�ำกำรกรอกรำยละเอยีดให้ครบตำมทีก่�ำหนด หรือ

จะใส่อำกำรท่ีเกิดจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพเข้ำไป

ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ เมื่อใส่ครบ

แล้วให้กดส่ง จำกนั้นเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวจะไป

ปรำกฏท่ีศนูย์จดักำรรบัเร่ืองร้องเรยีนและปรำบปรำม

กำรกระท�ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

(ศรป.) ซึง่จะเป็นหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีเ่สนอกลัน่กรอง 

ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 3 

วันท�ำกำรเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ ในเรื่องผลกำรตรวจ

สอบเบื้องต้น ศรป. จะด�ำเนินกำรแจ้งกลับให้              

ผูร้้องเรยีนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน  15 วนั

ท�ำกำร จำกนั้น ศรป. จะเป็นผู้ติดตำมผลกำรตรวจ

สอบควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่ดูแลผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เพื่อท�ำกำรแจ้งผลกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องเรียนกลับยังผู้ร้องเรียนต่อไป
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วิธีกำรตรวจสอบ และแจ้งเร่ืองร้องเรียนไม่

ยำกเลยใช่ไหมละครับ Oryor Smart Application 

ตัวนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณได้ดูแลปกป้องตนเองเพียง

อย่ำงเดียวเท่ำน้ัน แต่ยังเป็นเครื่องมือให้พวกเรำได้

เกิดควำมรู ้สึกภูมิใจว่ำพวกเรำไม่ใช่ประชำชนคน

ธรรมดำ แต่เรำเป็นพลเมืองที่มีพลัง ที่มีส่วนช่วยกัน

เป็นหูเป็นตำป้องกันภัยร้ำยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สขุภำพให้กบัชมุชน และสงัคมในทกุระดบั...ไม่ว่ำคณุ

จะอยู่ตรงไหน ในตลำดนัด หรือนอนดูทีวีอยู่ท่ีบ้ำน 

ขอแค่มีสัญญำณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และ Oryor 

Smart Application แค่นัน้แหละ คณุกจ็ะรูส้กึมั่นใจ

ได้ถึงปลอดภัยในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพและ      

ไม่ตกเป็นเหยื่อของกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพท่ี

เกินจริง เอ้ำ! เมื่อตะกี๊ใครท่ียังไม่ได้ดำวน์โหลด...

จัดกำรสิครับ รออะไรอยู่

รูปที่ 3 รูปที่ 4
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 59

ในระหว่ำงเดอืนมกรำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้รับรำยงำน

อำกำรไม ่พึงประสงค ์จำกกำรใช ้ยำโดยระบบ      

Spontaneous Reporting System (SRS) จำก      

โรงพยำบำล สถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับต่ำงๆ       

ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบกำร ที่สำมำรถน�ำมำ

วิเครำะห์ประเมินผลได้ทั้งสิ้น รวม 46,590 ฉบับ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558)

รำยงำนทั้งหมด พบว่ำอำกำรไม่พึงประสงค์

ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย เป็นผู้ป่วย

ช่วงอำยุ 19-60 ปีมำกที่สุดจ�ำนวน 22,447 ฉบับ   

(ร้อยละ 48.24) รองลงมำคือช่วงอำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

จ�ำนวน 10,125 ฉบบั (ร้อยละ 21.73) ประเภทผูป่้วย

พบรำยงำนผู้ป่วยนอกมีสัดส่วนมำกกว่ำผู ้ป่วยใน      

ในจ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ 

46,590 ฉบบั จ�ำแนกตำมควำมร้ำยแรงของเหตุกำรณ์ 

(seriousness) ได้ดังน้ีคือ ประเภทไม่ร ้ำยแรง      

(non-serious) มีทั้งหมดจ�ำนวน 33,430 ฉบับ         

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.75 ประเภทร้ำยแรง        

(serious) มท้ัีงหมดจ�ำนวน 9,670 ฉบับ (ร้อยละ 20.76) 

ซ่ึงพบเหตุกำรณ์ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 

หรือท�ำให ้ เพิ่มระยะเวลำในกำรรักษำนำนขึ้น         

(hospitalization initial/prolonged) มำกท่ีสุด 

(จ�ำนวน 8,200 ฉบับ) ผลลัพธ์ (outcome) ของกำร

เกดิอำกำรไม่พงึประสงค์ส่วนใหญ่จะหำยเป็นปกตโิดย

ไม่มร่ีองรอยเดมิ 28,180 ฉบับ (ร้อยละ 60.49) มเีพยีง 

93 ฉบับ (ร้อยละ 0.20) ท่ีมีผลลัพธ์ท�ำให้ผู ้ป่วย        

เสียชีวิตจำกอำกำรไม่พึงประสงค์ (รำยละเอียดตำม

ตำรำงที่ 1 และ 2) 

รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ

จ� ำนวน 46 ,590 ฉบับ มีจ� ำนวนยำ ท่ีสงสัย                    

(suspected drug) 50,445 รำยกำร (รำยงำน 1 ฉบับ 

มยีำทีส่งสยัได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) รำยกำรยำทีไ่ด้รบั

รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด 25 ล�ำดับแรก

แสดงในรูปที่ 1 โดยยำที่พบรำยงำนมำกที่สุดคือ       

ยำ ceftriaxone รองลงมำคือ ibuprofen และ 

amoxicillin ตำมล�ำดับ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาประจ�าปี พ.ศ. 2557 

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase)

พัทรียา โภคะกุล *

* กองแผนงำนและวิชำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำทีไ่ด้รับ ในปี พ.ศ. 2557 (จ�ำแนกตำมช่วงอำยแุละเพศ)

กลุ่มอำยุ/เพศ ชำย หญิง ไม่ระบุเพศ ผลรวมทั้งหมด

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

Neonate (แรกเกิด -7สัปดำห์) 439 2.58 386 1.32 11 4.87 836 1.79

Infant (1 - 12 เดือน) 33 0.19 64 0.22 1 0.44 98 0.21

Child (13 เดือน - 12ปี) 1,884 11.07 1,592 5.43 13 5.75 3,489 7.49

Adolescent (13 - 18 ปี) 589 3.46 924 3.15 4 1.77 1,517 3.26

Adult (19 - 60 ปี) 7,864 46.21 14,572 49.74 41 18.14 22,477 48.24

Elder ( 61 ปีขึ้นไป) 3,725 21.89 6,392 21.82 8 3.54 10,125 21.73

ไม่ระบุ 2,484 14.60 5,365 18.31 199 88.05 8,048 17.27

ผลรวมทั้งหมด 17,018 100 29,295 100 226 100 46,590 100.00

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ ปี พ.ศ. 2557 

ข้อมูลทั่วไป (N = 46,590) จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ
 หญิง
   ชำย
   ไม่ระบุ

29,295
17,018

226

72.88
36.53
0.49

ประเภทผู้ป่วย
 ผู้ป่วยนอก
 ผู้ป่วยใน
 ไม่ระบุ

23,279
16,371
6,940

49.97
35.14
14.89

ควำมร้ำยแรง (seriousness) 
 ไม่ร้ำยแรง
 ร้ำยแรง
  เสียชีวิต
  อันตรำยถึงชีวิต
  ต้องเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำล/
   ท�ำให้เพิม่ระยะเวลำในกำรรกัษำนำนขึน้
  ควำมพิกำร
  เป็นเหตุให้เกิดควำมผิดปกติแต่ก�ำเนิดของทำรก
  มีควำมส�ำคัญทำงคลินิก
  ไม่ระบุประเภทร้ำยแรง
 ไม่ระบุควำมร้ำยแรง

33,430
9,670

3,490

132 
495 

8,200 
                        
20 
-   

 583 
240

71.75
20.76

7.49

       

          
0.28 
1.06 

17.60

0.04 
 -   

1.25
0.52
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 61

รูปที่ 1 รำยกำรยำที่ได้รับรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด 25 ล�ำดับแรก

ข้อมูลทั่วไป (N = 46,590) จ�ำนวน ร้อยละ

ผลลัพธ์ (outcome)
 หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
 หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม
 อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย
 ยังมีอำกำรอยู่
 เสียชีวิต
          เนื่องจำกอำกำรอันไม่พึงประสงค์
          เนื่องจำกอำจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
          เนื่องจำกสำเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 ไม่สำมำรถติดตำมผลได้
 ไม่ระบุ

28,180
3,172
3,259
9,538

208

2,182
51

93 
30 
85

60.49
6.81
7.00

20.47
0.44

4.68
0.11

  

0.20 
0.06 
0.18

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ ปี พ.ศ. 2557 (ต่อ)
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รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ      

ท่ีได้รบัในปี พ.ศ. 2557 เมือ่จ�ำแนกตำมกลุม่ผลติภณัฑ์

หลัก พบว่ำกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่พบอำกำรไม่พึง   

ประสงค์ฯ มำกทีส่ดุคอื กลุม่ยำ general antiinfectives 

for systemic use มจี�ำนวน 23,993 รำยกำร (ร้อยละ 

47.47) รองลงมำคอืกลุม่ยำ cardiovascular system 

มีจ�ำนวน 4,832 รำยกำร (ร้อยละ 9.56) และกลุ่มยำ 

musculo-skeletal system มีจ�ำนวน 4,635 

รำยกำร (ร้อยละ 9.17) และส�ำหรับกลุ่มยำอื่นๆ       

พบกำรรำยงำนค่อนข้ำงน้อย  (ตำมรูปที่ 2) 

ในจ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม ่พึงประสงค ์       

จำกกำรใช้ยำ 46,590 ฉบับ จ�ำแนกอำกำรไม่พึง

ประสงค์ตำมระบบอวัยวะของร่ำงกำยได้ รวมทั้งสิ้น 

 รูปที่ 2  จ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่ได้รับในปี พ.ศ. 2557 จ�ำแนก            

ตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

63,041 รำยกำร (รำยงำน 1 ฉบับ เกิดอำกำรไม่พึง

ประสงค์ได้ มำกกว่ำ 1 ระบบ) พบว่ำ ระบบอวัยวะ

ของร่ำงกำย   ทีเ่กิดอำกำรไม่พงึประสงค์มำกทีส่ดุ คอื 

ระบบผิวหนัง (skin and appendages disorder) 

จ�ำนวนถึง 32,049 รำยกำร (ร้อยละ 50.83) รองลงมำ 

คือ ระบบท่ัวไปของร่ำงกำย (body as a whole 

general disorder) จ�ำนวน 8,003 รำยกำร (ร้อยละ 

12.69) ระบบ metabolic and nutritional disor-

der จ�ำนวน 4,205 รำยกำร (ร้อยละ 6.67) ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disorder) 

3,385 รำยกำร (ร้อยละ 5.37) ตำมล�ำดับ ส่วนระบบ

อื่นๆ ของร่ำงกำยมีค่อนข้ำงน้อย (รำยละเอียดตำม

ตำรำงที่ 3)
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 63

ตารางที่ 3 จ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พงึประสงค์ทีไ่ด้รบัรำยงำนในปี พ.ศ. 2557 จ�ำแนกตำมระบบอวยัวะต่ำงๆ 
ของร่ำงกำย (รำยงำน 1 ฉบับ เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ได้มำกกว่ำ 1 ระบบ)

ระบบอวัยวะของร่ำงกำย จ�ำนวน ร้อยละ
SKIN AND APPENDAGES DISORDERS 32,041 50.83

BODY AS A WHOLE - GENERAL DISORDERS 8,003 12.69

METABOLIC AND NUTRITIONAL DISORDERS 4,205 6.67

CARDIOVASCULAR DISORDERS, GENERAL 3,383 5.37

RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS 2,607 4.14

URINARY SYSTEM DISORDERS 2,375 3.77

GASTRO-INTESTINAL SYSTEM DISORDERS 2,159 3.42

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS 1,780 2.82

CENTRAL & PERIPHERAL NERVOUS SYST. DISORDERS 1,627 2.58

HEART RATE AND RHYTHM DISORDERS 660 1.05

PLATELET, BLEEDING AND CLOTTING DISORDERS 591 0.94

LIVER AND BILIARY SYSTEM DISORDERS 552 0.88

RESISTANCE MECHANISM DISORDERS 404 0.64

RED BLOOD CELL DISORDERS 377 0.60

VASCULAR (EXTRACARDIAC) DISORDERS 365 0.58

MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DISORDERS 351 0.56

VISION DISORDERS 345 0.55

PSYCHIATRIC DISORDERS 309 0.49

WHITE BLOOD CELL DISORDERS 284 0.45

APPLICATION SITE DISORDERS 169 0.27

SECONDARY TERMS 146 0.23

ENDOCRINE DISORDERS 67 0.11

COLLAGEN DISORDERS 57 0.09

REPRODUCTIVE DISORDERS, FEMALE 47 0.07

POISON SPECIFIC TERMS 28 0.04

HEARING AND VESTIBULAR DISORDERS 26 0.04

REPRODUCTIVE DISORDERS, MALE 24 0.04

MYO-, ENDO-, PERICARDIAL & VALVE DISORDERS 21 0.03

NEOPLASMS 16 0.03

FOETAL DISORDERS 11 0.02

SPECIAL SENSES OTHER, DISORDERS 6 0.01

NEONATAL AND INFANCY DISORDERS 5 0.01

ผลรวมทั้งหมด 63,041 100.00
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 สรุป 

กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ยำในประเทศไทยแม้จะมกีำรด�ำเนนิงำนและพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง   

และเข้ำสู่ทศวรรษที่ 3 แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีของกำรพัฒนำยำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มียำใหม่

เข้ำสู่ท้องตลำดเพิ่มขึ้นทุกปี กำรจะบรรลุเป้ำหมำยกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมปลอดภัย จ�ำเป็นต้องมีระบบกำร

เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัจำกกำรใช้ยำทีเ่ข้มแขง็ และมีประสิทธิภำพในกำรตรวจจับสัญญำณควำมเสี่ยงจำกกำร

ใช้ยำให้รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ ซึ่งกำรจะเป็นเช่นนี้ได้ ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในระบบยำเป็นสิ่งท่ีมี

ควำมจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

 บรรณานุกรม

ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (Thai Vigibase)



 ปดบัญชี ยา sodium camphosulphonate ชนิดฉีด 

ในประเทศไทย ซ่ึงเปนยาท่ีปจจุบันไมมีประโยชนสำหรับวงการแพทยแลว 

อีกทั้งมีอันตรายตอผูใชอยางรุนแรงจนถึงแกชีวิตได

 ถัดไปเปนเรื่องการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามอาการ 

ไมพึงประสงคจากการใชยาเพื่อปองกันการแพยาซ้ำในโรงพยาบาล 

บางขัน มาดูกันวา “อุบัติการณแพยาซ้ำที่สามารถปองกันได” ท่ีทีม 

สหสาขาวิชาชีพไดรวมมือรวมใจชวยกันมีข้ันตอนอยางไรในโรงพยาบาล 

สำหรับการควบคุมสารตั้งตนที่ใชผลิตสารเสพติดในประเทศไทย 

อานเปนความรู ไววาเราทำแลวตามกฎบัตร อนุสัญญาฯ ตางๆ 

หากมีเรื่องผิดกฎหมาย ตองโทษใหถูกดวย บอกไวเลย!! (ดูปากซ้ำ... 

ชาๆ วา...โทษ...ให...ถูก...ดวย) เรื่องอื่นๆ ในเลม เชิญชวนทานผูอาน 

คอยๆ เก็บรายละเอียดตามชอบ

 ใครท่ีชอบเร่ืองยาและอาการไมพึงประสงค ก็อาน loperamide 

และ anaphylaxis รวมท้ัง เร่ืองทันสมัย application เดี๋ยวนี้ อย. 

เราก็มีเชนกัน เรียกวา Oryor Smart Application ทำอะไรไดต้ังมากมาย    

นา download มากๆ 

 ปดทายดวยสรุปรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา  

ป 2557 ที่รวบรวมจากฐานขอมูล Thai Vigibase 

 ขอเพ่ิมเติมดวยวาศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ 

สุขภาพ (Health Product Vigilance Center) มีบริการใหขอมูล 

โดยมีเง่ือนไข ตามท่ีประชาสัมพันธไวบน website: www.fda.moph.

go.th/vigilance เกร่ินไวลวงหนา อนาคตหลักเกณฑการคิดคาบริการ 

จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จะขอก็รีบขอนะ!

 

                                       บรรณาธิการบริหาร

คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยทีจ่ะพจิารณาใหตพีมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดาํเนนิงานคุมครองผูบริโภค

ดานผลติภณัฑสขุภาพโดยเฉพาะดานความปลอดภยั/ประสทิธิผล/การใชผลติภณัฑสขุภาพ  ซึง่ไมเคยตพีมิพในวารสารฉบับอืน่

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 

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

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

 R บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

 R วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับขัน้ตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดาํเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

 R ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

 R วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ท่ีมีผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใด ผลทีไ่มตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคดิเหน็

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

 R ขอเสนอแนะ สรุปประโยชน/ประเดน็ผลการวจัิยทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจัิยทีค่วรนาํไปตอยอด

4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน

5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 

 URL พรอมทั้งวันที่ที่สืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง

 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง

6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

 R ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4

 R ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาองักฤษ หากไมใชชือ่เฉพาะใหข้ึนตนดวยอกัษรตวัเลก็ หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตวัเอน

 R ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 

 R รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรบัอนญุาตใหตพิีมพ/

  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 

 R 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 ผลงานทีไ่ดรบัการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน




