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เรื่องในฉบับเรื่องในฉบับ

คอลัมนงานวิจัย

ความเสี่ยงการไดรับสัมผัส bisphenol A (BPA) จากการใชเครื่องมือแพทย

คอลัมนบทความทางวิชาการ

ภาวะ pancytopenia จากยา co-trimoxazole

คอลัมนกรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

การนำเครื่องรามานมาใชตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ ณ ดานอาหารและยา

คอลัมนปกิณกะ

ยาที่ทำใหเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (drug induced hyperglycemia) 
ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(Thai Vigibase) พ.ศ. 2528-2558

รายงานจากฐานขอมูลศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ

สัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"

ผลการใชนโยบายควบคุม alprazolam เพื่อปองกันการใชในทางที่ผิด
Effect of drug abuse policy of alprazolam

คอลัมนมาตรการจัดการความเสี่ยง
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คณะบรรณาธิการอำนวยการ

พิมพที่

ที่อยูสำนักงาน

จำนวนพิมพ

วัตถุประสงค
บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

 Anonymous บางทีกลับทำใหแนวคิดหรือขอเข ียน 

ด ึงด ูดความสนใจได มาก และ (อาจ) ด ีกว าการเป ดเผยที ่ม ี                 

evidence สนับสนุนเบาหวิว ศิลปะการทำวารสารก็เช นกัน 

เราไดผสมผสาน ความเปนรูปธรรมจากผู ปฏิบัต ิงานในพื ้นที ่ 

ผนวกทฤษฏีจากตำราวิชาการ จนเชื ่อวาทุกบทความที ่ปรากฏ 

ในวารสารฉบับนี ้คงเกิดประโยชนกับผู อานไดอยางดี…ติดตาม  

กันเองเลย

 เร ิ ่มท ี ่ ส ัญล ักษณโภชนาการ สำหร ับผ ู ร ักส ุขภาพใช  

ประกอบการเลือกชื ้ออาหารที ่ด ีต อสุขภาพจะสังเกตุอยางไร 

ตามดวยนโยบายเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมโดยปรับประเภท 

alprazolam ใหเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 4 

เพื่อปองกันการนำไปใชในทางที่ผิด มีผลสัมฤทธิ์แคไหน ตอดวย 

อาการไมพึงประสงคจากยา co-trimoxazole ที ่พบไดนอย 

มีความรุนแรงแตสามารถปองกันไดอยางไร สวนเรื ่องเบา ๆ 

การตรวจสอบเคมีภัณฑ ณ ดานอาหารและยาดวยเครื่องรามาน 

สเปคโตรสโครปมีขอดีและขอจำกัดอะไร และทุกฉบับเราประมวล 

ข อม ูล ว ิ เคราะหรายงานเหตุการณไม พ ึงประสงค จากฐาน               

Thai Vigibase เปนเรื่อง ๆ ไป คราวนี้เสนอเรื่องยาที่ทำใหน้ำตาล 

ในเลือดสูง โปรดพลิกอานตามชอบใจ “เอาที่สบายใจ”
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คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยทีจ่ะพจิารณาใหตีพมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค

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 ควรเขยีนสรปุสาระสาํคญัของงานวจิยั ความยาว 350-400 คํา ระบคุาํสาํคญั (key word) จาํนวน 3–4 คาํ

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

 R บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

 R วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับขัน้ตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดําเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

 R ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

 R วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ทีมี่ผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตุใด ผลทีไ่มตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบัง  ใหแสดงความคดิเหน็

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

 R ขอเสนอแนะ สรปุประโยชน/ประเดน็ผลการวจิยัทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจิยัทีค่วรนาํไปตอยอด

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 หากจะใชคํายอในเน้ือเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาองักฤษ หากไมใชชือ่เฉพาะใหข้ึนตนดวยอกัษรตัวเลก็ หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตวัเอน

 R ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 

 R รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเน้ือหาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรบัอนุญาตใหตพิีมพ/

  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 

 R ไมควรนาํตาราง รปูภาพ กราฟ ในอนิเทอรเน็ตหรอืแหลงอืน่มาใช เนือ่งจากอาจมลีขิสิทธิ ์แตหากนํามาใชตองระบุ

  แหลงที่มาและวัน/เดือน/ปที่แสดงไวใหละเอียดและชัดเจนดวย

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

หมายเหตุ : คณะบรรณาธิการขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจทาน แกไขตนฉบบัและพิจารณาตพีมิพตามความสาํคญักอนหลงั และการพจิารณา

 ของ peer reviewer ถอืเปนทีส่ิน้สดุ ผลงานทีไ่ดรบัการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 33

มาตรการจัดการความเสี่ยง

สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลอืกสุขภาพ"

มนสุวีร์ ไพช�ำนำญ *

กังสดำล สิงห์สูง *

*	 ส�ำนักอำหำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

 บทน�ำ

	 ป ัจจุบันสภำพแวดล ้อมทำงสังคมไทยท่ี

เปลี่ยนแปลงไป	ท�ำให้คนไทยมีพฤติกรรมกำรบริโภค

อำหำรนอกบ้ำน	และอำหำรปรุงแต่งมำกขึ้น	 ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่เป็นอำหำรที่ไม่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร	

เป็นอำหำรที่มีพลังงำน	ไขมัน	โซเดียม	และน�้ำตำลสูง	

กำรบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป	 รวมไปถึงกำร

ไม่ออกก�ำลังกำย	เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่�ำคัญของโรคอ้วน

และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (non-communicable				

diseases:	NCDs)	โรคอ้วนและกลุ่มโรค	NCDs	เป็น

ภัยเงียบที่น่ำกังวล	เพรำะคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญต่อควำมเสี่ยงหรือผลเสียต่อสุขภำพที่			

จะเกิดขึ้นในระยะยำว(1)	 นอกจำกน้ีปัญหำดังกล่ำว			

ยังเป ็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและ

เศรษฐกิจของโลก	 เพรำะเป็นต้นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต	

38.3	 ล้ำนคน	 หรือเกือบร้อยละ	 70	 ของผู้เสียชีวิต

ทัง้หมด	(54.8	ล้ำนคน)(2)	และควำมสญูเสยีมแีนวโน้ม

เพ่ิมขึน้โดยเฉพำะในภมิูภำคเอเชยีแปซิฟิค(3,	4)	ซึง่กำร

เจ็บป่วยและกำรตำยจำกโรคดังกล่ำวก่อให้เกิดกำร

สูญเสียค่ำใช้จ่ำยมหำศำล	 โดยในช่วงสองทศวรรษท่ี

ผ่ำนมำ	 ประเทศไทยมีภำระโรคที่เกิดจำกกลุ่มโรค	

NCDs	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงน่ำวิตก	จำกรำยงำน

ภำระโรคและกำรบำดเจบ็ของประชำกรไทย	พ.ศ.	2552	

พบว่ำ	 กลุ่มโรค	 NCDs	 เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตถึง	

314,340	รำย	หรือร้อยละ	73	ของกำรเสียชีวิตของ

ประชำกรไทยท้ังหมด	 จ�ำนวนกำรเสียชีวิตจำกกลุ่ม

โรค	NCDs	 ในประเทศไทยมำกกวำ่กำรเสียชีวิตจำก

สำเหตุอื่น	ๆ	ทั้งหมดรวมกันถึง	2.7	เท่ำ	มำกกว่ำกำร

เสียชีวิตจำกกลุ่มโรคติดต่อถึง	5.2	เท่ำ	มำกกว่ำกำร

เสยีชวีติจำกกำรบำดเจบ็ทกุชนดิถงึ	5.7	เท่ำ	และเป็น

สำเหตุหลักของกำรเสียชีวิตของประชำกรไทยทั้ง		

สองเพศและในทุกกลุ่มอำยุ(5)

	 พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มมี

ส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้เกิดโรคอ้วนและโรค	 NCDs	 ซึ่ง	

พฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรทีเ่ปลีย่นไปนัน้	ส่วนใหญ่

เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม							

ทำงอำหำร(6)	วิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันท�ำให้เกิดกำร						

รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนและเลือกซื้ออำหำร

ส�ำเร็จรูปจำกร้ำนสะดวกซื้อ	 ซึ่งมักมีพลังงำน	 ไขมัน	

น�้ำตำลและโซเดียมสูง	 วัฒนธรรมและค่ำนิยมของ

สังคมในกำรรับประทำนอำหำรฟ้ำสต์ฟู้ด	 รวมเรียก

ลกัษณะนีว่้ำสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกดิโรคอ้วน	หรอื	

obesogenic	environment	ซึง่ล้วนแล้วแต่สนบัสนนุ

ให้เกิดกำรบริโภคอำหำรที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนและ	

NCDs	มำกขึ้น(7)	ควำมนิยมในกำรบริโภคอำหำรปรุง

ส�ำเร็จพร้อมรับประทำนจำกท่ัวโลก	 ในพ.ศ.	 2550	

ระบุว่ำ	 10	 อันดับแรกของประเทศที่มีควำมนิยม

บริโภคอำหำรประเภทดังกล่ำวมำกท่ีสุด	 ได้แก	่
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ประเทศไทย	 ฝร่ังเศส	 สวิตเซอร์แลนด์	 ไต้หวัน	

สหรัฐอเมริกำ	 สิงคโปร์	 เนเธอร์แลนด์	 มำเลเซีย	

แอฟรกิำใต้	และฟิลปิปินส์	ซึง่คนไทยซือ้อำหำรดังกล่ำว	

จำกร้ำนอำหำรเป็นส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 59	 ตำมด้วย			

ร้ำนสะดวกซื้อ	 ร้อยละ	 50	 และซุปเปอร์มำร์เก็ต						

ร้อยละ	 47	 ส�ำหรับสำเหตุหลักที่คนไทยนิยมอำหำร

ปรงุส�ำเร็จพร้อมรบัประทำน	ได้แก่	ควำมสะดวกสบำย

ร้อยละ	87	และมรีำคำถกูกว่ำอำหำรปรงุสด	ร้อยละ	40	

ทั้งนี้	 มื้อเย็นเป็นมื้อที่อำหำรพร้อมรับประทำนขำยดี

ที่สุด	โดยแหล่งซื้อประจ�ำคือ	ซุปเปอร์มำร์เก็ต	เพรำะ

มีควำมหลำกหลำยของเมนูให้เลือก(8)	ข้อมูลจำกกำร

ส�ำรวจต่ำง	ๆ	 เห็นได้ชัดว่ำคนไทยมีแนวโน้มท่ีจะ

บริโภคอำหำรที่จะน�ำไปสู ่กำรเกิดโรคอ้วนและ							

โรค	 NCDs	 ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสถำนกำรณ์ที่ควรจะต้อง

พิจำรณำหำแนวทำงกำรป้องกันและพฒันำมำตรกำร

ให้มีควำมหลำกหลำย	 ทั้งในระดับบุคคลและสังคม	

เพื่อจัดกำรกับปัญหำให้ครอบคลุมต่อไป

	 ฉลำกอำหำรทีป่รำกฎอยูบ่นผลติภณัฑ์อำหำร	

จึงเป็นเครื่องมือในกำรให้ข้อมูลควำมรู ้ผู ้บริโภค	

เน่ืองจำกเป็นกำรแสดงให้ผู ้บริโภคทรำบถึงส่วน

ประกอบและคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร					

เหล่ำนั้น	 แหล่งผลิต	 กำรปรุง	 กำรเก็บรักษำ	 วันท่ี				

ผลิตและหมดอำยุ	รวมถึงค�ำเตือนที่ควรระวัง	ข้อมูล

ที่ส�ำคัญเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่ปรำกฏอยู่บนฉลำกทั้งสิ้น	

ส่วนฉลำกโภชนำกำร	คือ	 ฉลำกอำหำรที่มีกำรแสดง

ข้อมูลโภชนำกำรของอำหำรนั้นอยู่ในรูปแบบของ

กรอบส่ีเหลี่ยม	 เรียกว่ำ	 "กรอบข้อมูลโภชนำกำร"     

โดยจะระบุรำยละเอียดชนิดและปริมำณสำรอำหำร		

ที่มีอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ใจสุขภำพ	 หรือผู้ที่มี

ปัญหำสุขภำพ	 เพรำะจะช่วยให้ทรำบถึงชนิดและ

ปริมำณสำรอำหำรที่ได้รับ	 แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกผล

กำรส�ำรวจควำมเข้ำใจของผูบ้รโิภคต่อฉลำกโภชนำกำร	

โดยนิตยสำรฉลำดซื้อ	 พบว่ำ	 ผู้บริโภคร้อยละ	 67.5			

ไม่เคยอ่ำนฉลำกโภชนำกำร	 และในจ�ำนวนผู้อ่ำน

ฉลำกโภชนำกำร	 พบว่ำ	 ร้อยละ	 32.5	 อ่ำนฉลำก

โภชนำกำรไม่รู้เรื่อง	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่ำฉลำก

โภชนำกำรยำกเกินไป	 และท�ำให้ผู้บริโภคสับสน(9)	

นอกจำกนีจ้ำกกำรส�ำรวจควำมเข้ำใจและกำรใช้ฉลำก	

guideline	daily	 amounts	 (GDA)	ของประชำชน	

หลังจำกท่ีได ้มีกำรประกำศบังคับใช ้ประกำศ	

กระทรวงสำธำรณสขุ	เรือ่ง	กำรแสดงฉลำกของอำหำร

ส�ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบำงชนิด	 (ฉบับที่	 2)					

ได้ระบุให้	มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ	ข้ำวโพดคั่วทอด

หรืออบกรอบ	 ข้ำวเกรียบหรืออำหำรขบเคี้ยวชนิด			

อบพอง	(extruded	snack)	ขนมปังกรอบหรอืแครกเกอร์	

หรือบิสกิต	 และเวเฟอร์สอดไส้	 แสดงค่ำพลังงำน							

ไขมัน	น�้ำตำล	และโซเดียม	แบบ	GDA	ต่อหนึ่งหน่วย

บรรจภุณัฑ์บนฉลำกด้ำนหน้ำของบรรจภุณัฑ์	ประชำชน	

ยังมีควำมเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกฉลำก	 GDA					

ต�่ำกว่ำร้อยละ	50(10)

	 ด้วยเหตนุี	้คณะกรรมกำรขับเคลือ่นยทุธศำสตร์	

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนอำหำรและโภชนำกำร				

สูค่ณุภำพชวิีตทีด่	ีซึง่มสี�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร	 จึงได้มีข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำต	ิให้ส่งเสรมิกำรใช้ข้อมลู

โภชนำกำรในรูปแบบสัญลักษณ์โภชนำกำร	 เพื่อเป็น

เครื่องมือส�ำหรับผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อและบริโภค

อำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเหมำะสมต่อสุขภำพ	

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ำอำหำรพัฒนำ

สูตรผลิตภัณฑ์อำหำรให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ด	ี

ต่อสุขภำพยิ่งขึ้น

 มำตรกำรทำงกฎหมำยของส�ำนักงำน
 คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	(อย.)	

ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของปัญหำโรคอ้วนและ					
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โรค	 NCDs	 จึงมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรให้ถูกต้องตำมหลัก

โภชนำกำร	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำฉลำก

โภชนำกำรมำโดยตลอด	 และได้น�ำข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำงควำม

เชื่อมโยงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรสู่คุณภำพชีวิต				

ทีด่	ีภำยใต้คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ	ทีใ่ห้ส่งเสรมิ

กำรใช้ข้อมลูโภชนำกำรในรปูแบบสญัลกัษณ์โภชนำกำร	

เป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อและ

บริโภคอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเหมำะสมต่อ

สุขภำพ	มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	

โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำสัญลักษณ์โภชนำกำร	

“ทำงเลือกสุขภำพ” ขึ้น

	 กระทรวงสำธำรณสุข	 จึงได้ออกประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข	 (ฉบับที่	 373)	 พ.ศ.	 2559							

เรือ่ง	กำรแสดงสญัลกัษณ์โภชนำกำรบนฉลำกอำหำร	

มีผลบังคับใช้วันที่	25	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2559(11)	และ

อย.	 ได้ออกประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ	เรื่อง	ค�ำชี้แจงประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	

(ฉบับที่	373)	พ.ศ.	2559	เรื่อง	กำรแสดงสัญลักษณ์

โภชนำกำรบนฉลำกอำหำร(12)	 ลงวันที่	 18	 มีนำคม	

พ.ศ.	 2559	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอ

นโยบำยดังกล่ำว	 โดยมีสำระส�ำคัญของประกำศฯ				

ทั้ง	2	ฉบับ	ดังนี้	

	 1.	ก�ำหนดนิยำมของสัญลักษณ์โภชนำกำร

  “สัญลักษณ์โภชนำกำร”	 หมำยควำมว่ำ	

เครื่องหมำยแสดงทำงเลือกสุขภำพที่ช่วยให้ผู้บริโภค

สำมำรถตัดสินใจเลือกซื้ออำหำร	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม	

	 2.	ก�ำหนดรูปแบบและสีของสัญลักษณ์

โภชนำกำร	 เกณฑ์สำรอำหำรหรือคุณค ่ำทำง

โภชนำกำรของอำหำรแต่ละประเภท	 และหน่วยงำน

ที่ให้กำรตรวจสอบรับรอง	 ตำมที่คณะอนุกรรมกำร

พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้สัญลักษณ์โภชนำกำร			

อย่ำงง่ำย	 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร						

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำน

อำหำรและโภชนำกำรสู่คุณภำพชีวิตที่ดี	ดังนี้

  2.1	รปูแบบและสขีองสญัลกัษณ์โภชนำกำร

สำมำรถแสดงได้ใน	2	ลักษณะ	ดังนี้

	 	 	 (ก)	 แสดงโดยใช้สีตำมท่ีก�ำหนด	 คือ			

รูปวงกลมขอบสีฟ้ำ	 ตรงกลำงวงกลมเป็นภำพใบไม้สี

เขียวสองใบทับกัน	 เหนือใบไม้มีวงกลมทึบสีเขียว

ขนำดเลก็อยูก่ึง่กลำง	เหนอืวงกลมทบึสเีขยีวมเีส้นโค้ง

สส้ีม	มข้ีอควำมด้ำนบนระบกุลุม่อำหำร	(ตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข	เช่น	อำหำรมื้อหลัก	เครื่องดื่ม	

เครื่องปรุงรส)	และข้อควำมด้ำนล่ำงระบุ	“ทำงเลือก

สุขภำพ”	เป็นสีฟ้ำ	หรือ

	 	 	 (ข)	 แสดงเป็นสเีดยีว	โดยเส้นขอบอำจ

เป็นสีด�ำ	หรือสีน�้ำเงินเข้ม	หรือสีขำว	แล้วแต่กรณี	

	 	 	 ทั้งนี้	 กำรแสดงสีของพ้ืนฉลำกและสี

ของสญัลกัษณ์โภชนำกำร	ต้องใช้สีท่ีตดักนัท่ีท�ำให้เหน็

สัญลักษณ์ได้ชัดเจน	

	 	 2.2	เกณฑ์สำรอำหำรหรือคุณค ่ำทำง

โภชนำกำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำรับรองกำร		

แสดงสัญลักษณ์โภชนำกำร	 (รำยละเอียดดังตำรำง					

ที่	 1)	 ซึ่งในระยะแรกก�ำหนดเกณฑ์สำรอำหำรใน									

3	กลุ่มน�ำร่อง	ได้แก่

	 	 	 (1)	 อำหำรมื้อหลัก

	 	 	 (2)	 เครื่องดื่ม	 ได ้แก ่ 	 น�้ ำผักและ											

น�้ำผลไม้	 น�้ำอัดลมและน�้ำหวำนกลิ่นรสต่ำง	 ๆ																		

น�้ำนมถั่วเหลือง	น�้ำธัญพืช

	 	 	 (3)	 เครื่องปรุงรส	ได้แก่	น�้ำปลำ	ซีอิ้ว 
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ตารางที ่1	แสดงหลกัเกณฑ์สำรอำหำรหรอืคณุค่ำทำงโภชนำกำรทีใ่ช้ประกอบกำรพจิำรณำรบัรองกำรแสดง

	 	 	 สัญลักษณ์โภชนำกำร

กลุมอาหาร

อาหารมื้อหลัก 100 กิโลแคลอรี

เครื่องดื่ม 100 กิโลแคลอรี

เครื่องปรุงรส 100 กิโลแคลอรี

ระบบการใหคะแนน (scoring system)

ฐาน หลักเกณฑ เงื่อนไข และการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ

สารอาหาร หนวย
คะแนน

เงื่อนไขการใหสัญลักษณโภชนาการ

1. พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุมนี้ ตองอยูในชวง 250-500 กิโลแคลอรี

2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ำตาลและโซเดียม ตองไมเปน 0 

3 คะแนนรวมของสารอาหารทั้ง 8 ชนิดรวมกัน ตองมากกวาหรือเทากับ 20 คะแนน 

จากคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน

น้ำผักและน้ำผลไม น้ำอัดลมและน้ำหวานกลิ่นรสตาง ๆ น้ำนมถั่วเหลือง และน้ำธัญพืช:

น้ำตาลท้ังหมด ≤ 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร สำหรับบรรจุภัณฑท่ีระบุจำนวนหนวยบริโภค = 1 

โดยมีขนาดบรรจุไมเกิน 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง

ยกเวน หากหนึ่งหนวยบริโภคมีปริมาณมากกวา 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ตองมี 

ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดไมเกิน 18 กรัม ตอหนวยบรรจุ

น้ำปลา:

โซเดียม ≤ 6,000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร

ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว:

โซเดียม ≤ 5,000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร

โปรตีน

ไขมันทั้งหมด

กรดไขมันอิ่มตัว

ใยอาหาร

น้ำตาลทั้งหมด

แคลเซียม

เหล็ก

โซเดียม

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

กรัม

กรัม

กรัม

กรัม

กรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

มิลลิกรัม

1

0.50-1.00

2.94-3.25

0.81-1.00

0.25-0.50

1.01-1.25

8-16

0.14-0.28

125-150

101-120

85-100

0

0<0.50, >5.00

<1.65, >3.25

>1.00

<0.25

>1.25

<8, >150

<0.14, >2.25

<25, >150

<25, >120

<25, >100

2

1.01-1.50

2.62-2.93

0.61-0.80

0.51-0.75

0.76-1.00

17-24

0.29-0.42

100-124

82-100

70-84

3

1.51-2.00

2.30-2.61

0.41-0.60

0.76-1.00

0.51-0.75

25-32

0.43-0.56

75-99

63-81

55-69

4

2.01-2.50

1.98-2.29

0.21-0.40

1.01-1.25

0.25-0.50

33-40

0.57-0.70

50-74

44-62

40-54

5

2.51-5.00

1.65-1.97

0-0.20

>1.25

<0.25

41-150

0.71-2.25

25-49

25-43

25-39

  2.3	 หน่วยงำนตรวจสอบและรับรอง
สัญลกัษณ์โภชนำกำร	ได้แก่	มลูนธิส่ิงเสรมิโภชนำกำร
ในพระรำชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ						
สยำมบรมรำชกมุำร	ีสถำบนัโภชนำกำร	มหำวทิยำลยั
มหิดล	หรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำงควำม					
เชือ่มโยงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรสูค่ณุภำพชวีติทีด่	ี
ภำยใต้คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ

  ณ	เดือนเมษำยน	พ.ศ.	2559	มีผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับกำรรับรองสัญลักษณ์โภชนำกำร	 จำกมูลนิธ	ิ		
ส่งเสริมโภชนำกำรฯ	แล้วจ�ำนวน	24	รำยกำร	ได้แก่
	 	 	 (1)	 เครือ่งดืม่	22	รำยกำร	ได้แก่	น�ำ้ผกั	
น�้ำผลไม้	 เครื่องดื่มธัญพืช	 น�้ำหวำนชนิดเครื่องดื่ม
สมุนไพร
	 	 	 (2)	 เครือ่งปรงุรส	2	รำยกำร	ได้แก่	ซีอิว๊	
น�้ำปลำ
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 บทสรุป 

	 สัญลักษณ์โภชนำกำรเป็นเครื่องมือแบบ			
สมัครใจ	 เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรข้อมูลโภชนำกำรท่ีลด
ควำมซับซ้อนลงให้กับผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นอีกทำงเลือก
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมกำรบริโภคให้
เหมำะสมมำกขึน้	ช่วยให้สำมำรถตดัสนิใจเลอืกซือ้ได้
อย่ำงรวดเร็ว	 รวมทั้งจะช่วยให้ภำคอุตสำหกรรม
ปรบัปรงุสูตรอำหำรและผลติภณัฑ์อำหำรให้ผ่ำนตำม
เกณฑ์ส�ำหรับสญัลกัษณ์โภชนำกำร	เป็นกำรลดปัจจยั
เส่ียงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 และลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ของประเทศในกำรรักษำพยำบำลโรคดังกล่ำว									
ในระยะยำวต่อไป	ส�ำหรบัหลกัเกณฑ์ของอำหำรกลุม่		
อืน่	ๆ 	เช่น	กลุม่อำหำรกึง่ส�ำเร็จรูป	(บะหมีก่ึง่ส�ำเรจ็รปู)	
และผลิตภัณฑ์นม	(นมโค	นมปรุงแต่ง	ผลิตภัณฑ์ของ
นม	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ตชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว	และชนิด
พร้อมดื่ม)	 ก�ำลังอยู ่ระหว่ำงกำรจัดท�ำประกำศ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เรือ่ง	ค�ำชีแ้จง
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	 (ฉบับที่	 373)	 พ.ศ.	
2559	เรื่อง	กำรแสดงสัญลักษณ์โภชนำกำรบนฉลำก
อำหำร	(ฉบับที่	2)	เพื่อขยำยขอบข่ำยกลุ่มอำหำรใน
วงกว้ำงต่อไป

	 ผู ้ประกอบกำรผลิตและน�ำเข้ำอำหำรท่ีมี
คุณสมบัติเข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด	 สำมำรถ
สมัครขอกำรรับรองใช้สัญลักษณ์โภชนำกำร	 โดย
สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัคร	 และศึกษำรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่	 http://healthierlogo.com	 หรือ	
www.ทำงเลือกสุขภำพ.com	 หำกมีข้อสงสัยติดต่อ
สอบถำมได้ท่ี	 โทรศัพท์:	 081-978-0806	 หรือ								
Info.thaihealthier@gmail.com	 ส�ำหรับผู้ที่สมัคร
ก่อนวันที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.	2559	จะได้รบักำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร	และเมื่อผลิตภัณฑ์อำหำร
ผ่ำนกำรรบัรองจำกหน่วยรบัรองสญัลกัษณ์โภชนำกำร
จะสำมำรถใช้สัญลักษณ์โภชนำกำร	 “ทำงเลือก
สุขภำพ”	 บนหน้ำฉลำกผลิตภัณฑ์อำหำรเป็นระยะ
เวลำ	 3	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่ผ่ำนกำรอนุมัติรับรองจำก

หน่วยรับรองกำรใช้สัญลักษณ์โภชนำกำร
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ผลการใช้นโยบายควบคุม alprazolam  

เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด

Effect of drug abuse policy of alprazolam

นัยนำ พัชรไพศำล *

อตัรำกำรกระจำยลดลง	โดยเฉพำะในกรุงเทพมหำนคร	

โดยสรุป	 ผลกำรใช้นโยบำยส่งผลให้กำรกระจำยยำ		

ลดลงในทุกมิติ	 ท้ังขนำดควำมแรง	 ช่องทำงกำร

กระจำย	และพืน้ท่ีภมูศิำสตร์	อย่ำงไรกต็ำม	ควรมกีำร

ตดิตำมเฝ้ำระวงัวตัถอุอกฤทธิก์ลุม่	benzodiazepaine							

ตัวอื่นที่สำมำรถใช้ทดแทน	alprazolam	ได้	

ค�ำส�ำคัญ:	 อัลปรำโซแลม	 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสำท	กำรกระจำยยำ

 Abstracts

	 Increasing	 alprazolam	 medicine							

abuse	has	been	reported	for	many	years	in	

Thailand.	Accordingly,	the	Thai	FDA	provided	

strengthening	control	policy	by	the	Notification	

to	change	alprazolam	from	psychotropic	in	

schedule	4	to	schedule	2	in	order	to	prevent	

diversion	and	drug	abuse.	The	effective	date	

of	the	Notification	of	the	Ministry	of	Public	

Health	was	17	June	2013.	This	study	aims	to	

assessed	the	effect	of	the	policy	on	alprazolam	

distribution	 via	 dosage	 strength,	 type	 of	

health	services	and	geographic	area.	Sale	data	

between	A.D.	2011	 -	2015	 from	the	Thai	FDA	

 บทคัดย่อ

	 ปัญหำกำรน�ำ	alprazolam	ไปใช้ในทำงที่ผิด

กฎหมำยพบมำกขึ้นในประเทศไทยในหลำยปีท่ี						

ผ่ำนมำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	(อย.)	

จึงมีนโยบำยเพิ่มกำรควบคุม	 alprazolam	 เพื่อ

ป้องกันกำรรัว่ไหลของยำออกนอกระบบซึง่อำจน�ำไป

สู่กำรใช้ในทำงท่ีผิด	 โดยออกเป็นประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์

ของ	alprazolam	จำกประเภท	4	เป็นประเภท	2	ซึ่ง

มีผลตั้งแต่วันที่	17	มิถุนำยน	พ.ศ.	2556	กำรศึกษำนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลจำกกำรใช้นโยบำยท่ี				

มีต่อกำรกระจำย	 alprazolam	 จ�ำแนกตำมขนำด

ควำมแรง	ประเภทสถำนบริกำร	และพื้นที่ภูมิศำสตร์	

โดยใช้ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยจำกฐำนข้อมูลของ	 อย.	

ระหว่ำงปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2558	 ผลกำรศึกษำพบวำ่	

หลังกำรใช้นโยบำยปริมำณกำรกระจำยรวมเฉลี่ย				

ต่อเดือนลดลงถึงร้อยละ	 69.2	 (ก่อนและหลังใช้

นโยบำย	มปีรมิำณเฉลีย่	4,961.0	และ	1,527.6	กรมั/

เดือนตำมล�ำดับ)	 โดยทุกขนำดควำมแรงมีกำร	

กระจำยลดลงโดยเฉพำะขนำด	 1.0	 มิลลิกรัม				

นอกจำกน้ียังพบว่ำ	 กำรกระจำยยำในสถำนบริกำร		

ทุกประเภทลดลงโดยเฉพำะในคลินิกและสถำน

พยำบำลรัฐบำล	 และยังพบว่ำ	 ทุกพื้นท่ีภูมิศำสตร์มี

*	 กองควบคุมวัตถุเสพติด	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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database	was	used.	The	results	showed	that	

after	implementing	policy,	the	average	total	

amount	 of	 alprazolam	 per	 month	 was												

decreased	 69.2%	 (average	 amount	 of														

alprazolam	before	 and	 after	 implementing	

policy	were	4,961.0	and	1,527.6	gram/month	

respectively).	All	dosage	of	drug	distribution	

were	decreased	especially	alprazolam	1.0	mg.	

All	health	services	of	drug	distribution	were	

also	found	to	be	decreased	especially	in	the	

clinics	and	government	health		facilities.	 In	

addition,	the	rate	of	drug	distribution	in	all	

geographic	area	was	decreased	especially	in	

Bangkok	Metropolitan.	 In	 conclusion,	 the					

effect	of	the	policy	can	be	decreased	drug	

distribution	 in	 all	 aspects	 including	 dosage	

strength,	distribution	channel,	and	geographic	

area.	 However,	 the	 relevant	 organizations	

have	to	monitor	other	benzodiazepines	from	

alprazolam	replacement.
Key words: alprazolam,	 psychotropic												
substance,	distribution

 บทน�ำ

	 ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต			

และประสำท	พ.ศ.	2518	แบ่งวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น	

4	 ประเภท	 แต่ละประเภทมีระดับควำมเข้มงวดของ

กำรควบคุมจำกมำกไปน้อยตำมสภำพปัญหำกำรใช้

ในทำงผิด	และกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ภำยใน

ประเทศ	โดยประเภท	1	มีระดับกำรควบคุมเข้มงวด

มำกสุด	ในขณะที่ประเภท	4	มีระดับกำรควบคุมเข้ม

งวดน้อยสุด	ตำมล�ำดับ

	 Alprazolam	จัดเป็นวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจิตและ

ประสำท	อยูใ่นกลุม่	benzodiazepine	 (BZP)	ซึง่ออก	

ฤทธิ์กดประสำทส่วนกลำง	 เป็นยำท่ีมีฤทธิ์แรง	 และ

ออกฤทธิเ์รว็	มกีำรน�ำมำใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์

ทีม่ข้ีอบ่งใช้ในกำรลดอำกำรวติกกงัวล	และอำกำรตืน่

ตระหนก	 (panic)	 รับประทำนครั้งละ	 0.25-0.5	

มิลลิกรัม	 (มก.)	 วันละ	 3	 ครั้ง	 หรือตำมแพทย์สั่ง(1)       

ที่มีจ�ำหน่ำยในประเทศไทยเป็นชนิดเม็ดส�ำหรับ							

รับประทำน	มี	3	ขนำดควำมแรง	คือ	0.25	มก.	0.5	

มก.	และ	1.0	มก.	อย่ำงไรก็ตำม	alprazolam	เป็น

วัตถุออกฤทธิ์ตัวหนึ่งที่มีรำยงำนกำรน�ำไปใช้ในทำงที่

ผิด	(abuse)	สูง	และอำจน�ำไปใช้ร่วมกับสำรเสพติด

อืน่	ๆ 	ด้วย	เช่น	แอลกอฮอล์	สำรกระตุน้ประสำทหรอื

ยำกลุ่มโอปิออยส์(2-5)	 จำกฐำนข้อมูลของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 (อย.)	พบว่ำ	คดีที่ของ

กลำงเป็น	 alprazolam	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำง

รวดเร็วในช่วงปี	 พ.ศ.	 2549	 ถึง	 พ.ศ.	 2554	 โดยมี

จ�ำนวนคดีเท่ำกับ	20,	133,	212,	197,	310,	387	คดี	

ตำมล�ำดับ	

	 เพื่อแก้ปัญหำกำรรั่วไหลของ	 alprazolam	

ออกนอกระบบและน�ำไปสู ่กำรใช ้ ในทำงที่ผิด	

เนือ่งจำกส่งผลกระทบทีร่นุแรงในสงัคมไทย(6)	อย.	จงึ

ใช้นโยบำยเพิ่มกำรควบคุมเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว			

โดยออกเป็นประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเปลีย่นแปลง	

ประเภทวัตถุออกฤทธิ์จำกประเภท	4	(วจ.	4)	ให้เป็น

ประเภท	 2	 (วจ.	 2)	 ซึ่งมีผลบังคับใช้	 ตั้งแต่วันที่										

17	มิถุนำยน	พ.ศ.	2556	เป็นต้นมำ(7)	ส่งผลให้มีกำร

ควบคุมที่ เข ้มงวดมำกขึ้น	 จำกก่อนใช้นโยบำย											

alprazolam	 มีสถำนะเป็นวจ.	 4	 ผู้รับอนุญำตผลิต								

น�ำเข้ำ	 หรือผู้แทนจ�ำหน่ำยจะเป็นผู ้ขำยยำให้แก่		

สถำนบริกำร	ประกอบด้วยร้ำนขำยยำที่มีใบอนุญำต

ขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 3	 หรือประเภท	 4				

สถำนพยำบำลรัฐบำล	 และสถำนพยำบำลเอกชน						

(โรงพยำบำล	 คลินิก)	 แต่หลังใช้นโยบำย	 alpra-	

zolam	 มีสถำนะเป็นวจ.	 2	 ซ่ึงมี	 อย.	 เป็นผู้จัดจ้ำง							

ผู ้ผลิตและขำยให้กับสถำนบริกำรแต่เพียงผู ้เดียว					
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โดยไม ่อนุญำตให ้ร ้ำนขำยยำสำมำรถขำยยำนี	้													

ได้อีกต่อไป	 อย่ำงไรก็ดี	 ผลกำรใช้นโยบำยดังกล่ำว						

ยังไม่ทรำบแน่ชัด	 กำรศึกษำนี้จึงเป็นกำรศึกษำ							

ฉบับแรกที่ประเมินผลกำรใช ้นโยบำยที่มีต ่อ												

กำรกระจำย	โดยใช้ข้อมลูกำรจ�ำหน่ำยจำกฐำนข้อมลู

ของ	 อย . 	 ในกำรศึกษำ	 โดยศึกษำลักษณะ																							

กำรเปลี่ยนแปลงกำรกระจำย	 alprazolam														

ก่อนและหลังใช้นโยบำยเป็นรำยเดือน	 รวมทั้งกำร

จ�ำแนกตำมขนำดควำมแรง	 ประเภทสถำนบริกำร	

และพื้นที่ภูมิศำสตร์	

 วิธีกำรศึกษำ

 เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ	
  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูล	 เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิจำกฐำนข้อมูลของ	 อย.	 ผู้รับอนุญำตผลิต						
น�ำเข้ำ	 หรือผู ้แทนจ�ำหน่ำยได้จ�ำหน่ำยยำให้แก	่					
สถำนบริกำรทัว่ประเทศ	โดยครอบคลมุช่วงเวลำก่อน
และหลังใช้นโยบำย	ดังนี้	
		 1.	ก่อนใช้นโยบำย	 เป็นรำยงำนประจ�ำเดือน	
(แบบ	 บจ.9)	 ที่ผู้รับอนุญำตผลิต	 น�ำเข้ำหรือผู้แทน
จ�ำหน่ำยส่งให้	อย.	ทกุเดอืน	ประกอบด้วยข้อมลู	ดงัน้ี	
วันเดือนปีที่ขำย	 ชื่อและควำมแรงวัตถุออกฤทธิ์	 ช่ือ	
ที่อยู่ผู้ซื้อ	และจ�ำนวนเม็ดที่ขำย	เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่	
1	มกรำคม	พ.ศ.	2554-วนัที	่16	มถินุำยน	พ.ศ.	2556	
รวม	29.5	เดือน	
	 2.	หลังใช้นโยบำย	เป็นข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยยำ
ของ	อย.	ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรขำยแต่เพียงผู้เดียว	
ประกอบด้วยข้อมูลเช่นเดียวกับก่อนใช้นโยบำย	เก็บ
ข้อมลูตัง้แต่วนัที	่17	มถินุำยน	พ.ศ.	2556	ถงึวนัที	่31	
ธันวำคม	พ.ศ.	2558	รวม	30.5	เดือน
 วิธีกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอข้อมูล	 ใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ	แสดง	ปริมำณ	พิสัย	 ร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย	
และส่วนเบี่ยงมำตรฐำน	
	 จำกกำรที่ยำเม็ด	 alprazolam	 มี	 3	 ขนำด
ควำมแรง	 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรกระจำยจะน�ำ

เสนอเป็นน�้ำหนักของตัวยำ	 โดยกำรคูณจ�ำนวนเม็ด

กบัขนำดควำมแรงซึง่จะได้น�ำ้หนกัรวมของตวัยำจำก

ทุกขนำดควำมแรงนั้น	 ด้วยวิธีนี้จะท�ำให้ได้ผลกำร

ศึกษำที่ถูกต้องมำกกว่ำน�ำเสนอเป็นจ�ำนวนเม็ด	

	 ประเภทของสถำนบริกำร	แบ่งเป็น	ร้ำนขำยยำ	

คลนิกิ	โรงพยำบำลเอกชน	และสถำนพยำบำลรฐับำล	

	 พื้นที่ภูมิศำสตร์	 แบ่งตำมรำชบัณฑิตยสภำ	

ประกอบด้วย	กรงุเทพมหำนครและ	6	ภำค	(ภำคเหนอื	

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภำคกลำง	ภำคตะวันออก	

ภำคตะวันตก	 และภำคใต้)	 เนื่องจำกแต่ละภำคมี

จ�ำนวนประชำกรไม่เท่ำกัน	จึงน�ำเสนอเป็นอัตรำกำร	

กระจำยยำต่อแสนประชำกร	 โดยใช้น�้ำหนักตัวยำ				

เป็นตัวตั้ง	 หำรด้วยจ�ำนวนประชำกรในแต่ละปีจำก

ทะเบียนรำษฎรของส�ำนักทะเบียนกลำง	 กรมกำร

ปกครอง	และคูณด้วย	1	แสน

  นิยำมศัพท์เฉพำะ

	 กำรใช้นโยบำย	 หมำยถึง	 กำรออกประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุขเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออก

ฤทธิ์	alprazolam	จำกวจ.	4	ให้เป็นวจ.	2	ซึ่งท�ำให้

กำรควบคุมเข้มงวดมำกขึ้น

	 ก่อนใช้นโยบำย	หมำยถึง	ช่วงเวลำที่	 alpra-

zolam	 ถูกจัดเป็นวจ.	 4	 ระหว่ำงวันที่	 1	 มกรำคม		

พ.ศ.	2554	ถึงวันที่	16	มิถุนำยน	พ.ศ.	2556

	 หลังใช้นโยบำย	 หมำยถึง	 ช่วงเวลำที่	 alpra-

zolam	ถูกจัดเป็นวจ.	2	ระหว่ำงวันที่	17	มิถุนำยน	

พ.ศ.	2556	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2558

 ผลกำรศึกษำ

	 จำกกำรประเมินปริมำณกำรกระจำย	 alpra-

zolam	จ�ำแนกเป็นรำยเดอืนระหว่ำงก่อนและหลงัใช้

นโยบำย	 พบว่ำ	 ช่วงเวลำก่อนใช้นโยบำยมีปริมำณ

กำรกระจำยเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ำช่วงเวลำหลังใช้

นโยบำย	 คิดเป็นลดลงร้อยละ	 69.2	 โดยก่อนใช้
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นโยบำย	มีกำรกระจำยเฉลี่ย	4,961.0±582.1	กรัม/

เดือน	(พิสัย	3,593.8-5,815.1	กรัม/เดือน)	และหลัง

ใช้นโยบำย	มกีำรกระจำยเฉลีย่	1,527.6±405.4	กรมั/

เดือน	 (พิสัย	611.0-2,427.4	กรัม/เดือน)	 โดยมีช่วง

ลดลงอย่ำงชัดเจน	 (ร้อยละ	 74.9)	 ระหว่ำงเดือน

พฤษภำคม	พ.ศ.	 2556	 (5504.3	 กรัม/เดือน)	 และ

เดือนกรกฎำคม	พ.ศ.	 2556	 (1379.6	 กรัม/เดือน)					

ดังแผนภูมิที่	1

แผนภมูท่ีิ 1 กำรกระจำย	alprazolam	เฉลีย่ต่อเดอืน	(กรมั)	ระหว่ำงมกรำคม	พ.ศ.	2554-ธนัวำคม	พ.ศ.	2558

แผนภูมิที่ 2 กำรกระจำย	alprazolam	(กรัม)	จ�ำแนกตำมขนำดควำมแรงระหว่ำง	พ.ศ.	2554-2558

 เมื่อเปรียบเทียบกำรกระจำยตำมขนำด				

ควำมแรง	 พบว่ำในแต่ละปี	 ช่วงก่อนใช้นโยบำย						

และปีที่ใช้นโยบำย	 ขนำดควำมแรง	 1.0	 มก.	 มีกำร		

กระจำยมำกกว่ำควำมแรงอืน่	ๆ	และมอัีตรำกำรลดลง	

อย่ำงมำก	ในปีที่ใช้นโยบำย	คือจำก	19,192.7	กรัม			

ในปี	พ.ศ.	2556	เหลือ	8,496.9	กรัม	ในปี	พ.ศ.	2557	

คิดเป็นลดลง	ร้อยละ	55.7	ในขณะที่หลังใช้นโยบำย	

ขนำดควำมแรง	 0.5	 มก.	 มีกำรกระจำยมำกกว่ำ				

ควำมแรงอื่น	ๆ	ดังแผนภูมิที่	2
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แผนภูมิที่ 4 อัตรำกำรกระจำย	alprazolam	จ�ำแนกตำมพื้นที่ภูมิศำสตร์	(กรัม/แสนประชำกร)	

	 ระหว่ำง	พ.ศ.	2554-2558

 เมื่อเปรียบเทียบกำรกระจำยตำมประเภท

สถำนบริกำร	พบว่ำ	 ในแต่ละปี	 ช่วงก่อนใช้นโยบำย

และปีท่ีใช้นโยบำย	 มีกำรกระจำยในคลินิกมำกกว่ำ

สถำนบริกำรอื่น	ๆ 	และมีอัตรำกำรลดลงอย่ำงชัดเจน

หลังปีที่ใช้นโยบำย	 คือ	 จำก	 19,015.1	 กรัม	 ในปี					

พ.ศ.	2556	เหลือ	7,898.4	กรัม	ในปีพ.ศ.	2557	คิด

เป็นลดลงร้อยละ	 58.5	 ในขณะที่หลังใช้นโยบำย	

สถำนพยำบำลรัฐบำลมีกำรกระจำยมำกกว่ำสถำน

บริกำรอื่น	ๆ	ดังแผนภูมิที่	3

แผนภมูท่ีิ 3 กำรกระจำย	alprazolam	(กรมั)	จ�ำแนกตำมประเภทสถำนบรกิำรระหว่ำง	พ.ศ.	2554-2558

 เมื่อเปรียบเทียบกำรกระจำยตำมพื้น ท่ี

ภมูศิำสตร์	โดยแสดงเป็นอตัรำกำรกระจำยยำต่อแสน

ประชำกร	พบว่ำ	ในแต่ละปี	กรุงเทพมหำนครมีอัตรำ

กำรกระจำยสูงกว่ำภำคอื่น	 ๆ	 อย่ำงชัดเจนและม	ี				

แนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 ดังแผนภูมิที่	 4	 โดย

กรุงเทพมหำนครมีอัตรำกำรกระจำยสูงที่สุด	 ในปี	

พ.ศ.	 2554	 และต�่ำที่สุดที่ในปี	 พ.ศ.	 2558	 เท่ำกับ	

365.3	 และ	 183.0	 กรัม/แสนประชำกร	 ตำมล�ำดับ	

ในขณะที่ภำคอื่น	 ๆ	 มีอัตรำกำรกระจำยในปี	 พ.ศ.	

2554	 และปี	 พ.ศ.	 2558	 อยู่ในช่วง	 35.0-158.8						

และ	6.1-29.7	กรัม/แสนประชำกร	ตำมล�ำดับ
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ภาคเหนือ

�����  �������������� alprazolam  ����������� (����/����������) ������� �.�. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

�����  �������������� alprazolam  ����������� (����/����������) ������� �.�.

ภาคกลาง

�����  �������������� alprazolam  ����������� (����/����������
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต
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 วิจำรณ์และสรุปผล 

 จำกกำรประเมินกำรใช้นโยบำยเปลี่ยนแปลง

ประเภทของ	 alprazolam	 เพื่อเพิ่มควำมเข้มข้นใน

กำรควบคุม	 ซึ่งเริ่มในเดือนมิถุนำยน	 พ.ศ.	 2556						

พบว่ำ	 หลังใช้นโยบำยปริมำณกำรกระจำยยำทั้ง

ประเทศลดลงถึงร้อยละ	69.2	คือ	จำกก่อนใช้นโยบำย	

มีปริมำณยำเฉลี่ย	 4,961.0	 กรัม/เดือน	 ลดลงเหลือ

เพียง	1,527.6	กรัม/เดือน	หลังใช้นโยบำย	โดยลดลง

มำกท่ีสุดถึงร ้อยละ	 74.9	 ในช่วงระหว่ำงเดือน

พฤษภำคม	พ.ศ.	2556	จำกยอดรวมเฉลี่ย	5,504.3	

กรัม/เดือน	เหลือเพียง	1,379.6	กรัม/เดือน	ในเดือน

กรกฎำคม	พ.ศ.	2556	ซึ่งลักษณะกำรกระจำยเช่นนี้

พบได้เช่นเดียวกบัในกำรศึกษำทีก่ระทรวงสำธำรณสขุ

มีกำรใช้นโยบำยเพิ่มกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ					

ในประเทศ	3	ต�ำรบัยำน�ำ้แก้ไอทีม่โีคเดอนีเป็นส่วนผสม	

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวำคม	พ.ศ.	 2545	 ท�ำให้

ปริมำณกำรกระจำยยำน�้ำแก้ไอดังกล่ำว	 ลดลงอย่ำง

ชัดเจนทั้งประเทศ	 โดยลดลงมำกที่สุดในช่วงเดือน

พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2545	 จำกยอดรวมเฉลี่ย																	

861	มิลลิลิตร/เดือน/พันประชำกร	เหลือเพียง	90.7	

มิลลิลิตร/เดือน/พันประชำกรในเดือนกุมภำพันธ์			

พ.ศ.	2546(8)	แสดงให้เห็นว่ำ	กำรใช้นโยบำยเพิ่มกำร

ควบคุมมีผลท�ำให้กำรกระจำยยำลดลงทั้งประเทศ	

โดยเฉพำะลดลงอย่ำงชดัเจนช่วงรอยต่อระหว่ำงเดอืน

ที่ใช้นโยบำยและหลังใช้นโยบำย

	 เมือ่พิจำรณำแหล่งกระจำย	alprazolam	ผ่ำน

ช่องทำงต่ำง	ๆ 	พบว่ำก่อนใช้นโยบำย	คลนิกิเป็นแหล่ง

กระจำยยำมำกที่สุด	 รองลงมำคือ	 สถำนพยำบำล

รฐับำล	และหลงัใช้นโยบำย	แหล่งกระจำยยำมำกทีส่ดุ	

คือ	สถำนพยำบำลรัฐบำล	รองลงมำ	คือ	คลินิก	แสดง

ให้เห็นว่ำ	แหล่งกระจำยยำส่วนใหญ่อยู่ในคลินิกและ

สถำนพยำบำลรัฐบำล	 ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ

กำรกระจำยยำกลุ่ม	 BZP	 ที่เป็นวจ.	 4	 ระหว่ำงป	ี					

พ.ศ.	2553-2555	พบว่ำ	alprazolam,	diazepam,	

l o r a zepam	 และ 	 c lo r a zepa te 	 มี ก ำ ร																							

กระจำยอยู่ในโรงพยำบำลรัฐบำลมำกที่สุด	 รองลง					

มำคือคลินิก	 ในขณะท่ี	 chlordiazepoxide	 มีกำร		

กระจำยในคลินิกมำกท่ีสุด	 รองลงมำคือโรงพยำบำล

รัฐบำล(6)	 และจำกกำรสัมภำษณ์ผู ้ เชี่ยวชำญมี								

ควำมเห็นว่ำวจ.	4	กลุ่ม	BZP	ที่มีกำรน�ำไปใช้ในทำง

ที่ผิด	คลินิกเป็นแหล่งแพร่กระจำยหลัก	รองลงมำคือ

ร้ำนขำยยำ	 เนื่องจำกจุดอ่อนของกฎหมำยที่อนุญำต

ให้แพทย์ของคลินิกสำมำรถครอบครองวจ.	4	ได้โดย

ไม่ต้องขอใบอนุญำต(9)	ท�ำให้ไม่ต้องส่งรำยงำนกำรใช้

ให้อย.	 เหมือนผู้รับอนุญำต	 จึงยำกต่อกำรติดตำม

ตรวจสอบเฝ้ำระวัง(6)	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อพิจำรณำ				

จำกแผนภูมิท่ี	 3	 จะเห็นว่ำ	 น�้ำหนักกำรกระจำยยำ		

ส่วนใหญ่	 อยู่ในคลินิกและโรงพยำบำลรัฐบำลซึ่งน่ำ

เป็นแหล่งท่ีน่ำเป็นห่วงมำกกว่ำร้ำนขำยยำซ่ึงมี

สัดส่วนน้อยกว่ำมำก

	 นโยบำยเพ่ิมกำรควบคุมวัตถุออกฤทธิ์จำก			

วจ.	 4	 เป็นวจ.	 2	 เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของยำออก

นอกระบบและน�ำไปสู ่กำรใช้ในทำงท่ีผิดนั้นเป็น

มำตรกำรทำงกฎหมำยที่มีกำรใช้ต้ังแต่ในอดีตจนมำ

ถึงปัจจุบัน(6)	 กำรใช้นโยบำยเพิ่มกำรควบคุม	 alpra-

zolam	 ก็เช่นเดียวกัน	 แม้ผลกำรศึกษำนี้แสดงให	้		

เห็นว่ำ	 หลังใช้นโยบำยท�ำให้ปริมำณกำรกระจำยยำ

ท่ัวประเทศลดลงอย่ำงมำกก็ตำม	 แต่ก็ยังไม่สำมำรถ

สรุปได้ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย	 เนื่องจำก

ข้อมลูจำกผลกำรศกึษำนีย้งัไม่เพยีงพอทีจ่ะสรปุได้ว่ำ	

ผลกำรใช้นโยบำยนีจ้ะสำมำรถป้องกนักำรรัว่ไหลของ

ยำออกนอกระบบซ่ึงอำจน�ำไปสู่กำรใช้ในทำงท่ีผิดได	้

จำกกำรสมัภำษณ์ผูเ้ชีย่วชำญในกำรศกึษำอืน่มคีวำม

เห็นว่ำ	กำรยกระดับกำรควบคุมสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหน้ำได้ในระดับหนึ่ง	 และเฉพำะตัวยำนั้น

เท่ำนั้น	ไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรใช้วจ.	4	กลุ่ม	BZP	
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ในทำงที่ผิดได้	 เนื่องจำกผู้เสพสำมำรถใช้วจ.	4	กลุ่ม	

BZP	 ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำคล้ำยกันไปใช้			

ในทำงที่ผิดได้เช่นกัน(6) 

	 	จำกกำรศึกษำน้ี	สรุปได้ว่ำ	หลงักำรใช้นโยบำย

เพ่ิมกำรควบคมุ	ปรมิำณกำรกระจำยยำ	alprazolam	

ลดลงอย่ำงชัดเจนทั้งประเทศในทุกมิติที่ศึกษำ	ได้แก่	

ขนำดควำมแรง	 ช่องทำงกำรกระจำยยำ	 และพื้นที่

ภูมิศำสตร์	 แต่ก็ยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำผลจำกกำร				

ใช้นโยบำยนี้สำมำรถป้องกันกำรร่ัวไหลของยำออก

นอกระบบและน�ำไปสู่กำรใช้ในทำงที่ผิดได้

 ข้อเสนอเเนะ 

	 กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเบื้องต้นและเป็น

เพียงกำรใช้ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตไปยังสถำน

บรกิำรต่ำง	ๆ 	ถอืเป็นช่วงต้นน�ำ้เท่ำน้ัน	จึงเป็นข้อจ�ำกดั

ของกำรศกึษำนี	้ดังนัน้	กำรประเมนิผลกำรใช้นโยบำย

เปลีย่นแปลงประเภทของ	alprazolam	เพ่ือเพิม่ควำม

เข้มข้นในกำรควบคุมและน�ำไปใช้เป็นแนวทำงแก้

ปัญหำนั้น	 ควรมีกำรศึกษำในระยะยำวเพื่อวิเครำะห์

แนวโน้มและกำรเปล่ียนแปลง	 (trend	 analysis)	

กำรกระจำย	 และควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมในกลุ่ม

สถำนบริกำร	 เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสั่งจ่ำยยำนี้

ในสถำนบริกำร	 พฤติกรรมกำรใช้ยำนี้ในผู้ป่วยและ				

ผู้ใช้ยำ	นอกจำกนี	้จำกกำรใช้นโยบำยเพิม่กำรควบคมุ	

alprazolam	หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	อย.	ควรต้อง

เพิ่มควำมระมัดระวังกำรน�ำยำกลุ่ม	 BZP	ชนิดอื่นไป

ใช้ในทำงที่ผิดแทนด้วย
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 Bisphenol	 A	 [Bis	 (4-hydroxyphenyl)
propane]	หรือ	BPA	[2,	2-บิส	(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)		
โพรเพน]	เป็น	intermediate	ในกำรผลติพลำสตกิและ
เรซนิ	เช่น	polycarbonate,	polyvinyl	chloride	(PVC)	
ซึง่เป็นส่วนประกอบสนิค้ำอุปโภคและผลติภณัฑ์สขุภำพ	
ในกำรก�ำกบัดูแลของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำจ�ำนวนมำก	เช่น	ภำชนะบรรจอุำหำร	รวมถงึกำร	
เคลือบด้ำนในกระป๋องและภำชนะบรรจุอำหำรและ
เคร่ืองดืม่	วสัดทุนัตกรรม	เครือ่งมอืแพทย์	เช่น	เครือ่ง
มือแพทยช์นิดฝงัใน	สำยสวน	อุปกรณ์ด้ำนทนัตกรรม	
hemodialyzer	 apparatus,	 filters,	 bypasses,	
tubing,	 pumps,	 surgical	 instrument,	 blood	
pathway	circuits	และ	respiratory	tubing	circuits	
ผลกำรศึกษำในหลอดทดลองพบว่ำ	 BPA	 มีสมบัติ			
เป็น	endocrine	disruptor	โดยเป็น	weak	estrogen	
ทัง้น้ี	ทำรกในครรภ์มำรดำ	และเด็กเป็นกลุม่เป้ำหมำย
ส�ำคัญที่จะได้รับผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท ่อ								
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระบบสบืพนัธุแ์ละกำรเจรญิเตบิโต	
ซึง่อำยหุรอืช่วงชวีติของกำรได้รบัสมัผสัเป็นสิง่ส�ำคญั
ส�ำหรับกำรเกิดผลกระทบดังกล่ำว	 โดยกำรได้รับ
สัมผัสสำรที่มีสมบัติเป็น	 endocrine	 disruptor								
ในผู้ใหญ่จะไม่เกิดผลเหมือนกับกำรได้รับสัมผัส
ระหว่ำงเป็นทำรกในครรภ์มำรดำและเด็ก	 เนื่องจำก
กำรพัฒนำของระบบสืบพันธุ์และกำรเจริญเติบโตจะ
เกดิขึน้ในช่วงเวลำหนึง่ของชวีติเท่ำนัน้คอืระหว่ำงอยู่

ในครรภ์มำรดำและวัยเด็ก	 หำกเกิดควำมผิดปกติใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว	ร่ำงกำยจะไม่สำมำรถย้อนกลบัหรอื
ซ่อมแซมผลที่เกิดขึ้นได้และคงอยู่ตลอดชีวิต	 ขณะที	่
ผลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองในเรื่องดังกล่ำว	 มีควำม
แตกต่ำงและไม่สอดคล้องกันในแต่ละกำรศึกษำ

 กำรก�ำกับดูแล bisphenol A ในผลิตภัณฑ์
 ต่ำง ๆ 

 1. ภำชนะบรรจุอำหำร
	 	 กลุ่มประเทศสหภำพยุโรปประกำศห้ำม				
ใช้	BPA	เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตขวดนมส�ำหรับ
เลีย้งทำรก	โดยมผีลบงัคบัใช้ในวนัที	่1	มนีำคม	2554(1) 
ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกำ	แคนำดำ	ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น	 ไม่มีข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย
เก่ียวกับปริมำณ	 BPA	 ในภำชนะบรรจุอำหำร										
ขณะที่ประเทศไทย	 กระทรวงสำธำรณสุขโดย
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ออกประกำศ	
กระทรวงสำธำรณสุข	 (ฉบับที่	 369)	 พ.ศ.	 2558						
เรื่อง	ขวดนม	และภำชนะบรรจุนมส�ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก	 โดยก�ำหนดชนิดวัสดุรวมทั้งสำรเคลือบที่
อนุญำตและคณุภำพหรอืมำตรฐำนของขวด	ฝำครอบ	
ฝำยึดหัวนมยำง	 และลิ้นปิดปำกขวด	 หัวนมยำง	
ภำชนะบรรจุนมส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กแบบใช้ซ�้ำ	
ภำชนะบรรจุนมส�ำหรับทำรกและเด็กเล็กแบบใช้			
ครั้งเดียว	 ตลอดจนชนิดวัสดุรวมทั้งสำรเคลือบท่ี
อนุญำต	 และปริมำณสูงสุดของสำรจำกพลำสติก				
สำมชนิดคือ	polypropylene,	polyethersulfone	

 สิรินมำส  คัชมำตย์ *

ความเสี่ยงการได้รับสัมผัส bisphenol A (BPA) 

จากการใช้เครื่องมือแพทย์

*	 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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และ	polyethylene	ซึง่หน่ึงในสำรทีแ่พร่กระจำยจำก

พลำสตกิสำมชนดิดงักล่ำว	และก�ำหนดปรมิำณสงูสดุ

คือล�ำดับที่	 4	 ได้แก่	 BPA	 ซึ่งประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข	 (ฉบับที่	 369)	 พ.ศ.	 2558	 ก�ำหนดให้					

“ไม่พบ” ในพลำสติกทั้งสำมชนิด	 ค�ำว่ำ	 “ไม่พบ”   

ตำมประกำศฯ	 ฉบับนี้	 หมำยถึง	 ไม่พบที่ระดับค่ำ							

ต�ำ่สดุทีว่เิครำะห์ได้	(limit	of	detection,	LOD)	=	0.25	

ไมโครกรัมต่อลิตร(2)

 2. เครื่องส�ำอำง

	 	 พ.ศ.	 2548	 ประเทศสหภำพยุโรปห้ำม						

ใช้	 BPA	 เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำง	 โดยก�ำหนด					

ใน	Annex	II:	list	of	substances	prohibited	in	

cosmetic	 products	 ล�ำดับที่	 1176(3)	 นอกจำกนี้	

ประเทศแคนำดำห้ำมใช้	 BPA	 เป็นส่วนผสมใน					

เครื่องส�ำอำง	 โดยก�ำหนดใน	 List	 of	 Ingredients	

that	 are	 prohibited	 for	 use	 in	 Cosmetic						

Products(4)	ขณะทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกำ	ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์	 และญี่ปุ่น	 ไม่มีข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย

เกี่ยวกับปริมำณ	BPA	ในเครื่องส�ำอำง

	 	 พ.ศ.	2551	ประเทศไทย	กระทรวงสำธำรณสขุ	

โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ห้ำม				

ใช้	 BPA	 เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอำง	 โดยออก

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข	 เรื่อง	 ก�ำหนดวัตถุท่ี

ห้ำมใช้เป็นสำรส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส�ำอำง	

ล�ำดับที่	1170(5)

 3. ของเล่นเด็ก

	 	 พ.ศ.	 2552	 กลุ่มประเทศสหภำพยุโรป

ก�ำหนดค่ำ	 specific	migration	 limit	 (SML)	หรือ			

ค่ำกำรแพร่กระจำยของ	BPA	ในของเล่นส�ำหรับเด็ก

อำยุต�่ำกว่ำ	 36	 เดือน	 หรือของเล่นที่อำจน�ำเข้ำ						

ปำก	 เท่ำกับ	 0.1	mg/l	 โดยอยู่ใน	 Appendix	 C					

ล�ำดับที่	 4(6)	 ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 แคนำดำ	

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	และไทยโดยส�ำนักงำน

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	 (มอก)	 ไม่มีข้อ

ก�ำหนดเกี่ยวกับปริมำณ	BPA	ในของเล่นเด็ก	

 4. เครื่องมือแพทย์

	 	 กลุ่มประเทศสหภำพยุโรป	 สหรัฐอเมริกำ	

แคนำดำ	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด ์	 และญี่ ปุ ่น															

รวมถึงประเทศไทยไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ	 BPA	 ใน				

เครื่องมือแพทย์	 แต่ประเทศต่ำง	 ๆ	 ท่ีกล่ำวมำนี้อยู่

ระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยเก่ียวกับควำมปลอดภัยของ	

BPA	ในเครื่องมือแพทย์	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำก�ำกับดูแลต่อไป	

	 	 ผลกำรสืบค ้นดังกล ่ำวข ้ำงต ้นพบว ่ำ						

หน่วยงำนก�ำกับดูแลของประเทศต่ำง	 ๆ	 ออกข้อ

ก�ำหนดเกี่ยวกับ	 BPA	 ในขวดนมส�ำหรับเลี้ยงทำรก															

เครือ่งส�ำอำง	และของเล่นเดก็	โดยหน่วยงำนเหล่ำนัน้

ยังคงศึกษำวิจัยในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่ง

พิจำรณำจำกจ�ำนวนผลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ	 BPA	

จ�ำนวนมำกที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำศำสตร์	 รวมทั้ง

เอกสำรของหน่วยงำนรัฐ	เนื่องจำก	BPA	มีคุณสมบัติ

เป็น	endocrine	disruptor	โดยเป็น	weak	estrogen				

ซึง่มผีลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่

ระบบสบืพนัธุแ์ละกำรเจรญิเตบิโต	โดยทำรกในครรภ์

มำรดำและเดก็เป็นกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคญั	ประกอบกับ

เครื่องมือแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส�ำคัญเทียบเท่ำ						

กับยำ	 ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีควำมส�ำคัญต่อชีวิต	

นอกจำกนี้	 เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยเกิดจำก

กำรน�ำเข้ำเป็นส่วนใหญ่และประเทศไทยก�ำหนด			

แผนยุทธศำสตร์ของประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลำง

ทำงกำรแพทย์	 ดังน้ัน	 เครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภำพ

มำตรฐำนรวมถึงประเด็นเก่ียวกับกำรได้รับสัมผัส			

BPA	 จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ			

ทีม่ผีลต่อควำมปลอดภยัของผู้บรโิภคและยทุธศำสตร์ฯ	

ดังกล่ำว 
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 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรได้รับสัมผัส BPA 
 จำกกำรใช้เครื่องมือเเพทย์ 

 กำรประเมินควำมเสีย่งหรือเรยีกอกีอย่ำงหนึง่
ว่ำ	 กำรประเมินควำมปลอดภัยเป็นกิจกรรมส�ำคัญ				
ในกำรประเมินผลกระทบของสำรเคมี	 ผลิตภัณฑ	์
กิจกรรม	หรือเทคโนโลยต่ีอสขุภำพ	และเป็นท่ียอมรับ
กันว่ำเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลสำรเคมี	
ผลิตภัณฑ์สุขภำพของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ทั่วโลก								
โดยอำศัยข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ที่เป็นข้อมูลเชิง
คุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณในกำรประเมินควำม
เสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วย	4	ขั้นตอนคือ	
 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง: กำรแสดงให้เห็นถึงควำม
เป็นอันตรำย (hazard identification)
	 	 กำรแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอันตรำย
เป็นกำรรวบรวมรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ			
ควำมเป็นพษิหรอืควำมเป็นอันตรำย	โดยอำศยัข้อมลู
ทำงเคมีและทำงกำยภำพ	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
โครงสร้ำงและกำรออกฤทธิ์	 (structure/activity	
relationship)	กำรศึกษำในหลอดทดลอง	กำรศึกษำ
ในสตัว์ทดลอง	และข้อมลูระบำดวทิยำ	ตวัอย่ำงควำม
เป็นพิษ	ได้แก่	ควำมเป็นพิษต่อพันธุกรรม	กำรท�ำให้
เกิดมะเร็ง	 ควำมเป็นพิษต่อระบบประสำทและ
พฤติกรรม	 ควำมเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน	 ผลต่อ
ระบบไหลเวียนโลหิตส่วนกลำง	 ผลต่อระบบกำรเผำ
ผลำญของร่ำงกำย	ควำมเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุแ์ละ
พัฒนำกำรของร่ำงกำย(7)

	 	 ผลกำรแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอันตรำย	
พบว่ำ	 BPA	 มีควำมเป็นพิษต�่ำไม่ว่ำจะได้รับสัมผัส			
จำกกำรกิน	ทำงผิวหนัง	และกำรหำยใจ(8)	ไม่เป็นพิษ
ต่อสำรพันธุกรรม(9)	 ไม่เป็นสำรก่อมะเร็ง(10-11)	 ไม่มี				
ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตส่วนกลำง	 BPA	 ไม่เป็น				
พิษต่อระบบสืบพันธุ์และพัฒนำกำรของร่ำงกำย(9)						

แต่ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ	 BPA	 เป็นพิษต่อระบบ
ประสำทและพฤติกรรม	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 และระบบ

กำรเผำผลำญของร่ำงกำยหรือไม่อย่ำงไร	 เนื่องจำก		

ผลกำรศึกษำไม่สอดคล้องกัน	 และข้อจ�ำกัดของกำร

ศึกษำ	

 2. ขัน้ตอนทีส่อง: กำรตอบสนองต่อปรมิำณ 

(dose-response relationship)

	 	 ข ้อมูลเชิงปริมำณที่ใช ้ในกำรประเมิน			

ควำมเสี่ยง	ได้แก่	กำรตอบสนองต่อปริมำณกำรได้รับ

สัมผัส	 ควำมแตกต่ำงในควำมไวต่อกำรตอบสนอง	

และกำรอธิบำยควำมไม่แน่นอน	ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้

มำจำกกำรศึกษำในสัตว์ทดลองและมนุษย์	 อย่ำงไร

ก็ตำม	ผลกำรศึกษำในมนุษย์มีไม่มำกนัก	ข้อมูลส่วน

ใหญ่จึงเป็นผลกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง	 เพื่ออนุมำน

ข้อมูลจำกสัตว์ทดลองมำยังมนุษย์	

	 	 เนือ่งจำก	BPA	ไม่เป็นพษิต่อสำรพนัธกุรรม	

และไม่เป็นสำรก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง	 วิธีกำร

ประเมินแบบมีระดับกั้น	 (threshold)	จึงเป็นวิธีกำร

ประเมินกำรตอบสนองต ่อปริมำณท่ีเหมำะสม			

ส�ำหรบั	BPA	เพือ่ค�ำนวณค่ำ	tolerable	daily	intake	

(TDI)	 คือปริมำณสำรที่ได้รับสัมผัสในอำหำรตลอด		

ช่วงชีวิต	 โดยไม่ท�ำให้เกิดอันตรำยหรือผลกระทบต่อ

สุขภำพมนุษย์	โดย	

TDI = NOAEL
        uncertainty factor x modifying factor

 = HED
        uncertainty factor

	 	 ท้ังนี้	 กำรเลือก	 no	 observe	 adverse	

effect	level	(NOAEL)	หรือ	human	equivalent	

dose	 (HED)	 ขึ้นอยู ่กับข ้อมูลที่มี ในขณะนั้น																

โดย	NOAEL	เกิดจำกกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

ขนำดและผลกำรตอบสนอง	 (dose	 response	

curve)	และ	HED	เกดิจำกอตัรำส่วนของ	area	under	

curve	 (AUC)	 ในสัตว์ทดลองและ	 AUC	 ในมนุษย์						

ซึง่	AUC	เป็นกรำฟควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปรมิำณ	BPA	

ในเลือดท่ีเกิดจำกกำรได้รับ	 BPA	 และเวลำต่ำง	 ๆ					

หรือกำรศึกษำพิษจลนศำสตร์	
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	 	 BPA	 เป ็นสำรท่ีอยู ่ ในควำมสนใจของ				

หน่วยงำนก�ำกับดูแลและผู้บริโภค	 ท�ำให้มีผลกำร

ศึกษำจ�ำนวนมำก	 รวมถึงค่ำ	 NOAEL	 และ	 HED					

ทั้งนี้	European	Food	Safety	Authority	(EFSA)	

ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลอำหำรของกลุ่มประเทศ				

สหภำพยุโรปเลือก	 HED	 ในกำรค�ำนวณ	 TDI					

เน่ืองจำก	HED	เกิดจำกปรมิำณ	BPA	ในเลอืดของมนษุย์	

และสัตว์ทดลอง	 และบ่งชี้ถึงกระบวนกำรดูดซึม	

กระจำย	เมตำบอลซิึม่และกำรก�ำจดัของร่ำงกำย	จึงใกล้	

เคยีงกบัควำมเป็นจรงิมำกกว่ำค่ำ	NOAEL	ซึง่เกดิจำก

ปริมำณกำรได้รับ	 BPA	 และผลกำรตอบสนองทำง				

พิษวิทยำ	 โดยค่ำ	 HED = 609 µg/kgbw/day           

ในกำรเพ่ิมน�้ำหนักไตใน	 mice	 เพศผู ้	 พร้อมกับ		

ก�ำหนดค่ำ	 uncertainty	 factor	 =	 150	 โดย	 2.5						

ซึ่งเป็นตัวเลขส�ำหรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัตว์

ทดลองและมนุษย์คูณกับตัวเลข	 10	 ซึ่งเป็นตัวเลข

ส�ำหรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงสัตว์ทดลอง	 และคูณ			

กับตัวเลข	6	ซึ่งเป็น	extra	 factor	ส�ำหรับควำมไม่

แน่นอนของข้อมูล	 เช่น	 ผลต่อ	mammary	 gland	

ระบบสืบพันธุ์	 ระบบประสำทและพฤติกรรม	 ระบบ

ภูมิคุ ้มกัน	 และระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำย					

ขณะนี้	EFSA	รอผลกำรศึกษำ	long-term	studies	

in	 rats	 involving	 prenatal	 and	 postnatal									

exposure	 to	BPA	ซึ่งตอบค�ำถำมประเด็นเกี่ยวกับ

กำรเปลี่ยนแปลง	mammary	 gland	 และกำรเพิ่ม

กำรเกิดเน้ืองอกใน	 rat	 ดังนั้น	 EPSA	 จึงค�ำนวณ			

temporary TDI (t-TDI) = 4 µg/kgbw/day	ในกำร	

เพิ่มน�้ำหนักไตใน	mice	เพศผู้(8)

 3. ขั้นตอนที่สำม: กำรประเมินกำรได้รับ

สัมผัส (exposure assessment)

	 	 วัตถุประสงค ์ของกำรประเมินกำรได	้								

รับสัมผัส	 คือกำรประเมินข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับ

แหล่งที่มำของกำรได้รับสัมผัสสำร	 ชนิดของสำร								

วิธีกำรได้รับสัมผัส	ปริมำณ	ควำมถี่	ระยะเวลำกำรได้

รับสัมผัส	ทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และอนำคต	และกลุ่ม

ประชำกรท่ีต้องกำรศึกษำ	 ซ่ึงเป็นข้ันตอนส�ำคัญของ

กำรประเมนิควำมเสีย่ง	หำกไม่มกีำรได้รบัสมัผสั	กจ็ะ

ไม่มีควำมเสี่ยงเกิดข้ึน	 ท้ังนี้	 เครื่องมือแพทย์เป็น

ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่สำมำรถพบ	 BPA	 แพร่กระจำย		

ปนเปื ้อน	 ซึ่งเกิดจำกกำรใช้	 polycarbonate									

และ	 polysulfone	 เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือ

แพทย์	

	 	 เนื่องจำกไม ่มีหรือมีข ้อมูล	 BPA	 ใน								

เครือ่งมอืแพทย์น้อยมำก	The	Scientific	Committee	

on	Emerging	and	Newly	Identified	Health	Risks	

(SCENIHR)	 ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อมูล				

ทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ของกลุ่ม

ประเทศสหภำพยุโรป	 จึงจ�ำลองสถำนกำรณ์กำรใช้

เครื่องมือแพทย์ที่มี	 BPA	 เป็นส่วนประกอบใน							

สถำนพยำบำลในกลุม่ทำรกคลอดก่อนก�ำหนด	ทำรก						

เด็กและผู ้ใหญ่	 โดยก�ำหนดชนิดของวัสดุที่ เป ็น								

ส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์	 ปริมำณกำร						

ปลดปล่อย	BPA	จำกเครื่องมือแพทย์	ระยะเวลำกำร

ใช้เครื่องมือแพทย์แต่ละครั้ง	 ควำมถี่กำรใช้เครื่องมือ

แพทย์	 ตลอดจนน�้ำหนักตัวของทำรกคลอดก่อน

ก�ำหนด	 เด็ก	 และผู้ใหญ่คือ	 1,	 30	 และ	 60	 kg											

ตำมล�ำดับ	 เพื่อก�ำหนดระยะเวลำกำรได้รับสัมผัส					

ว่ำเป็นกำรสัมผัสแบบระยะสั้น	ระยะปำนกลำง	และ

ระยะยำว	 เมื่อพิจำรณำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับกำร

ประเมินกำรได้รับสัมผัส	 BPA	 จำกกำรใช้เครื่องมือ

แพทย์	 โดยกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์กำรใช้เครื่องมือ

แพทย์ในสถำนพยำบำลทั้งหมดของ	 SCENIHR									

พบว่ำสถำนกำรณ์กำรใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่ำว								

มีควำมสอดคล้องและใกล้เคียงกับวิธีกำรรักษำใน

ประเทศไทย	 ท�ำให้อนุมำนว่ำผลกำรประเมินกำรได้

รับสัมผัส	 BPA	 จำกกำรใช้เคร่ืองมือแพทย์โดย	

SCENIHR	 เป็นผลกำรประเมินกำรได้รับสัมผัส	 BPA	

จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประชำกรไทย
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 4. ขั้นตอนที่สี่: กำรอธิบำยควำมเสี่ยง (risk 

characterization)

	 	 เป็นขั้นตอนกำรบูรณำกำร	 และสรุปผล			

กำรประเมนิควำมเสีย่งต้ังแต่ขัน้ตอนทีห่น่ึง	(กำรแสดง

ให้เหน็ถงึควำมเป็นอนัตรำย)	ขัน้ตอนทีส่อง	(กำรตอบ

สนองต่อปริมำณ)	 และขั้นตอนที่สำม	 (กำรประเมิน

กำรได้รับสัมผัส)	 โดยอธิบำยควำมเสี่ยงในรูปของค่ำ	

margin	of	safety	(MOS)	ซึ่งค�ำนวณจำกอัตรำส่วน

ระหว่ำงปริมำณกำรได้รับสัมผัสในสัตว์ทดลองที่มี			

ผลต่อสุขภำพและปริมำณกำรได้รับสัมผัสในมนุษย์

	 	 ทั้งนี้	SCENIHR	อนุมำนว่ำ	BPA	จะดูดซึม

เข้ำสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตร้อยละ	 1	 หลังจำกได้						

รับทำงปำก	 จึงปรับตัวเลขกำรได้รับสัมผัสเพื่อท�ำให้

ข้อมูลที่ได้ใกล้เคียงควำมจริงมำกที่สุด	 โดยค�ำนวณ	

internal	HED	=	609x1%	=	6.09	µg/kgbw/day	=	

6	 µg/kgbw/day	 =	 6,000	 ng/kgbw/day																		

ผลกำรค�ำนวณค่ำ	 MOS	 ของปริมำณกำรได้รับ					

สัมผัส	 BPA	 จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ในสถำน

พยำบำลของประชำกรกลุ่มต่ำง	 ๆ	 พบว่ำ	 ทำรก				

คลอดก่อนก�ำหนดที่ได้รับกำรรักษำด้วยเครื่องมือ

แพทย์ในหออภิบำลผู้ป่วยอำกำรหนัก	 ทำรกที่ได้รับ

กำรท�ำหัตถกำรระยะยำว	 และผู ้ใหญ่ที่ได้รับกำร				

ฟอกเลือดด้วยเครื่อง	 มีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผล		

กระทบต่อสุขภำพจำกกำรได้รบัสมัผสั	BPA	เนือ่งจำก

ค่ำ	MOS	น้อยกว่ำ	100(9)	

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ทำรกคลอดก่อนก�ำหนดที่			

ได้รับกำรรักษำด้วยเครื่องมือแพทย์ในหออภิบำล						

ผู้ป่วยอำกำรหนัก	 และทำรกที่ได้รับกำรท�ำหัตถกำร

ระยะยำว	 จะได้รับสัมผัส	 BPA	 จำกกำรใช้เคร่ืองมือ

แพทย์ในช่วงระยะเวลำหน่ึงของชีวิตเท่ำน้ัน	 ไม่ได้

เป็นกำรได้รับสัมผัสตลอดช่วงชีวิตเหมือนกำรได้							

รับสัมผัสจำกอำหำร	 ขณะที่	 MOS	 เป็นตัวเลข														

ที่ เกิดจำกกำรได้รับสัมผัสระยะยำว	 หำกเทียบ

ประโยชน์และควำมเสี่ยงจำกกำรได้รับสัมผัส	 BPA	

จำกเครือ่งมอืแพทย์แล้ว	สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ	กำรรอด

ชีวิตของทำรกคลอดก่อนก�ำหนดและทำรกขึ้นอยู่กับ

เครื่องมือแพทย์ในหออภิบำลผู้ป่วยอำกำรหนักและ

กำรท�ำหัตถกำรระยะยำว	 มำกกว่ำกำรได้รับผล		

กระทบต่อสุขภำพท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรได้รับสัมผัส	

BPA	 จำกเครื่องมือแพทย์ดังกล่ำว	 และแตกต่ำงจำก

ผู้ใหญ่ท่ีได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง	 ซ่ึงเป็นผู้ป่วย

ไตล้มเหลว	 รอกำรผ่ำตัดเปล่ียนไตและได้รับสัมผัส	

BPA	เป็นระยะเวลำนำน	

 กำรจัดกำรและกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (risk 
 management and risk communication)                

	 ขณะนี้	 ยังไม่มีข้อมูลผลกระทบจำกสุขภำพ

ของมนุษย์ที่เกิดจำก	 BPA	 ทั้งในประเทศไทยและ			

ต่ำงประเทศ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลคุณภำพเครื่องมือแพทย์

ก่อนและหลังออกสู่ตลำด	 ควรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวัง

ควำมปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ที่มี	 BPA	 เป็นส่วน

ประกอบเพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที	่	

อำจเกิดขึ้น	ดังนี้คือ	

	 1.	ศึกษำและติดตำมผลกำรศึกษำวิจัยใน

ประเด็นเกี่ยวกับ	

	 	 1.1	กลไกควำมเป็นพิษ	 กำรเปลี่ยนแปลง

ของ	mammary	 gland	 เก่ียวกับ	 proliferation				

and	morphology	 เนื่องจำกกำรได้รับสัมผัส	 BPA	

และควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดมะเร็งเต้ำนม

	 	 1.2	ศกึษำระบำดวทิยำชนดิ	prospective	

เพื่อศึกษำกำรได้รับสัมผัส	 BPA	 ต่อเนื่องเป็นระยะ

เวลำนำนและกำรเกิดโรคหัวใจ	 โรคที่มีผลต่อระบบ

กำรเผำผลำญของร่ำงกำย	 เช่น	 เบำหวำน	 ไขมัน							

ในเลือดสูง	

MOS = HED
          human exposure
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	 	 1.3	ปริมำณ	 BPA	 ในพลำสติกท่ีใช้เป็น				

ส่วนประกอบในเครื่องมือแพทย์	 กำรแพร่กระจำย	

BPA	 ขณะใช้เครื่องมือแพทย์	 ซึ่งเป็นปริมำณที่ผู้ใช้

เครื่องมือแพทย์จะได้รับสัมผัส	และกำรแพร่กระจำย	

BPA	 จำกเคร่ืองมือแพทย์ก่อนและหลังกำรฆ่ำเชื้อ	

ส�ำหรับเคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อก่อนใช	้

ไม่ว่ำจะเป็น	steam	sterilization,	dry	heat	steri-

lizsation,	 ethylene	 oxide	 sterilization	 และ	

radiation	 sterilization	 เนื่องจำกผลกำรศึกษำ					

พบว่ำ	 กำรฆ่ำเชื้อโดย	 steam	 sterilization	 ท�ำให้	

BPA	จำกเครื่องมือแพทย์แพร่กระจำย	

	 	 1.4	กำรก�ำกับดูแล	 BPA	 ในผลิตภัณฑ์				

ต่ำง	ๆ	ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ	เพื่อเตรียม

ควำมพร้อมและทรำบแนวโน้มของปัญหำที่อำจเกิด

ขึ้นในอนำคต	

	 2.	ประเทศไทยควรท�ำกำรศึกษำวิจัย	 เพื่อ			

กำรได้มำของข้อมูลส�ำหรับกำรประเมินกำรได้										

รับสัมผัสของประชำกรไทย	หำกประเทศไทยมีข้อมูล			

ดังกล่ำว	 จะลดควำมไม่แน่นอนในกำรประเมินควำม

เสี่ยง	 ท�ำให้ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงจะใกล้เคียง

ควำมจริงมำกยิ่งขึ้น	ดังนี้คือ	

	 	 2.1	พัฒนำวิธีวิเครำะห์	 BPA	 ในเครื่องมือ

แพทย์และตัวอย่ำงชีวภำพ	 เช่น	 เลือด	 ปัสสำวะ				

ตลอดจนตรวจสอบและทวนสอบควำมถูกต้องของ			

วิธีวิเครำะห์	 เพ่ือควำมถูกต้องของผลกำรตรวจ

วิเครำะห์	

	 	 2.2	ตรวจวิเครำะห์	BPA	ในตัวอย่ำงชวีภำพ

ของกลุ่มที่มีกำรใช้เครื่องมือแพทย์ที่มี	 BPA	 เป็น					

ส่วนประกอบ	 และกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือ

แพทย์ที่มี	BPA	เป็นส่วนประกอบ	เพื่อทรำบปริมำณ

กำรได้รับสัมผัส	BPA	ของร่ำงกำย	

	 	 2.3	ตรวจวิ เครำะห ์ปริมำณ	 BPA	 ใน

พลำสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือแพทย	์		

ของประเทศไทย	 โดยเฉพำะเครื่องมือแพทย์ท่ีมี						

ส่วนประกอบของพลำสติกท่ีผลิตในประเทศไทย	 ซ่ึง

เป็นประโยชน์ในกรณีท่ีประเทศคู่ค้ำต้องกำรข้อมูล				

ดงักล่ำว	หำกเป็นเครือ่งมอืแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบของ

พลำสตกิที่น�ำเข้ำ	ควรขอข้อมูลดังกล่ำวจำกผู้น�ำเข้ำ	

	 	 2.4	ศกึษำระยะเวลำกำรรกัษำด้วยเครือ่งมอื	

แพทย์ในหออภิบำลผู ้ป่วยอำกำรหนักของทำรก		

คลอดก่อนก�ำหนด	กำรท�ำหตัถกำรระยะยำวในทำรก	

และกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องในผู ้ใหญ่	 รวมทั้ง			

จ�ำนวนคนในกลุ่มดังกล่ำว	 เพื่อเป็นข้อมูลจ�ำนวนคน

ที่อำจได้รับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	

	 	 2.5	น�ำข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ที่ได้มำวิเครำะห์ใน			

ภำพรวม	 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	 BPA	 ใน

ตัวอย่ำงชีวภำพและปริมำณ	BPA	ในเครื่องมือแพทย์

ที่มี	BPA	เป็นส่วนประกอบ	

	 	 2.6	น�ำข้อมูลเกี่ยวกับ	 BPA	 ในผลิตภัณฑ	์	

อื่นหรือตัวอย่ำงอ่ืนของประเทศไทย	 เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบกำรค�ำนวณกำรได้รับสัมผัส	BPA	จำกแหล่ง

ต่ำง	ๆ	เช่น	อำหำร	สิ่งแวดล้อม	

	 	 2.7	บูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นท่ี

มีหน ้ำ ท่ีก�ำ กับดูแลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ ์ ท่ีอำจมี												

BPA	 เป็นส่วนประกอบและหน่วยงำนวิจัย	 เพื่อ

ประเมินควำมเสี่ยงกำรได้รับสัมผัส	BPA	ในภำพรวม	

ไม่เฉพำะในเครื่องมือแพทย์

	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำควรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรสื่อสำร		

ควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย	์				

ที่มี	 BPA	 เป็นส่วนประกอบ	 โดยกำรสืบค้นและ

รวบรวมข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับ	 BPA	 และเครื่องมือ

แพทย์ทีม่	ีBPA	เป็นส่วนประกอบ	พร้อมกบัสนบัสนนุ

กำรศึกษำวิจัยตำมที่กล่ำวข้ำงต้น	เพื่อเป็นข้อมูลกำร

เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของประเทศไทยโดยตรง						

ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรชี้แจงและท�ำควำมเข้ำใจ						

กับผู้บริโภค	 นักวิชำกำร	 และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง							

ด้ำนสำธำรณสุข	
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 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 Bisphenol	 A	 [Bis	 (4-hydroxyphenyl)

propane]	 หรือ	 BPA	 เป็น	 intermediate	 ในกำร			

ผลิตพลำสติกและเรซิน	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบสินค้ำ

อุปโภคและผลิตภัณฑ์สุขภำพในกำรก�ำกับดูแลของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	เช่น	ขวดนม

และภำชนะบรรจุนมส�ำหรับทำรกและเด็กเล็ก				

เครื่องมือแพทย์	ผลกำรศึกษำในหลอดทดลอง	พบว่ำ	

BPA			มีสมบตัิเป็น	weak	estrogen	แต่ผลกำรศึกษำ

ในสัตว์ทดลองในเรื่องดังกล่ำว	 มีควำมแตกต่ำงและ		

ไม่สอดคล้องกันในแต่ละกำรศึกษำ	 SCENIHR	 ซึ่ง				

เป็นหน่วยงำนพิจำรณำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร	์			

เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประเทศสหภำพ

ยโุรป	จงึประเมนิควำมเสีย่งกำรได้รบัสมัผสั	BPA	จำก

กำรใช้เครื่องมือแพทย์	โดยจ�ำลองสถำนกำรณ์กำรใช้

เครื่องมือแพทย์ที่มี	 BPA	 เป็นส่วนประกอบในสถำน

พยำบำลในผู้ป่วยกลุม่ต่ำง	ๆ 	ซึง่มคีวำมสอดคล้องและ

ใกล้เคยีงกบัวิธกีำรรักษำในประเทศไทย	ท�ำให้อนุมำน

ว่ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรได้รับสัมผัส	 BPA			

จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ของ	 SCENIHR	 เป็น										

ผลกำรประเมินกำรได้รับสัมผัส	 BPA	 จำกกำรใช้		

เครื่องมือแพทย์ของกลุ่มประชำกรไทย	ทั้งนี้	 ผลกำร

ค�ำนวณค่ำ	MOS	 ของปริมำณกำรได้รับสัมผัส	 BPA	

จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ในสถำนพยำบำลของ

ประชำกรกลุ่มต่ำง	 ๆ	 ซึ่งเป็นตัวเลขกำรได้รับสัมผัส

ระยะยำว	พบว่ำ	 กลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับผล	

กระทบต่อสุขภำพจำกกำรได้รับสัมผัส	 BPA	 คือ					

ทำรกคลอดก่อนก�ำหนดที่ ได ้รับกำรรักษำด้วย						

เคร่ืองมือแพทย์ในหออภิบำล	 ผู ้ป่วยอำกำรหนัก			

ทำรกที่ได้รับกำรท�ำหัตถกำรระยะยำว	 และผู้ใหญ	่				

ที่ได้รับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง	 อย่ำงไรก็ตำม								

กำรรอดชีวิตของผู้ป่วยจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์

ระยะสั้นเป็นสิ่งส�ำคัญกว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรได้รับ

สมัผสั	BPA	แต่แตกต่ำงจำกกรณผีูป่้วยไตล้มเหลวและ

ฟอกเลือดด้วยเครื่อง	 ซึ่งเป็นกำรใช้เครื่องมือแพทย์

ระยะยำวและรอกำรผ่ำตัดเปลี่ยนไต	ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรอำหำรและยำจึงควรเฝ ้ำระวังควำม

ปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ที่มี	BPA	เป็นส่วนประกอบ	

ตลอดจนศกึษำ	ตดิตำมและรวบรวมผลกำรศกึษำวจิยั

ควำมเป็นพิษและกำรได้รับสัมผัส	 BPA	 ในระยะยำว	

เพ่ือเป็นข้อมลูในกำรก�ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังควำม

ปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ที่มี	BPA	เป็นส่วนประกอบ

ต่อไป
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 บทน�ำ

 ภำวะ	pancytopenia	เป็นภำวะที่ร่ำงกำย

มีกำรลดลงของเม็ดเลือดต่ำง	 ๆ	 ทั้ง	 3	 ชนิด	 ได้แก	่					

เม็ดเลือดแดง	(red	blood	cell:	RBC)	เม็ดเลือดขำว	

(white	 blood	 cell:	 WBC)	 และเกล็ดเลือด										

(platelet:	 Plt)	 ท�ำให้เกิดภำวะซีด	 ติดเชื้อง่ำย								

และเกิดจ�้ำเลือดตำมผิวหนังได้ง่ำยกว่ำปกติ	 ท้ังนี	้										

มเีกณฑ์ทีบ่่งบอกคือ	hemoglobin	(Hb)	<	10	g/dl,	

absolute	neutrophil	count	(ANC)	<	1,500	cell/

mm	และเกลด็เลือดลดลงต�ำ่กว่ำ	100,000	cell/µl(1)

 กำรวินิจฉัยแยกโรคแบ่งเป็น	 2	 ประเภท					

คือ	intrinsic	และ	extrinsic	โดย	intrinsic	เกิดจำก

กำรสร้ำงไขกระดูกที่ลดลง	 และ	 extrinsic	 เกิดจำก

กำรท�ำลำยเม็ดเลือดในกระแสเลือด	 ซึ่งสำมำรถ

วินิจฉัยแยกได้จำกกำรตรวจ	 reticulocyte	 ถ้ำค่ำ	

reticulocyte	 สูงอำจจะเกิดจำกภำวะ	 hemolysis	

หรือสูญเสียเลือด	 แต่ถ้ำ	 reticulocyte	 ต�่ำอำจเกิด

จำกกำรสร้ำงไขกระดูกท่ีลดลง(2)	 สำเหตุที่ท�ำให้เกิด

ภำวะ	 pancytopenia	 มีหลำยสำเหตุ(2,	 3)	 ได้แก่							

viral	infections,	bacterial	infections,	rickettsial	

infections,	parasitic	 infections,	autoimmune	

disorders	และยำ	(ยำที่พบบ่อย	ๆ	เช่น	chloram-

phenicol,	 sulfonamides,	 phenothiazines,	

thiazides,	anti-thyroid)	จะเหน็ว่ำ	pancytopenia	

ภาวะ pancytopenia 
จากยา co-trimoxazole

รุ่งนภำ ทรงศิริพันธุ์ *

อำรีย์ ปำนรงค์ * 

สิริวรรณ หวังวโรดม *

*	 กลุ่มงำนเภสัชกรรม	โรงพยำบำลหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ

สำมำรถเกิดได้จำกหลำกหลำยสำเหตุ	 ดังนั้นกำร

วินิจฉัยเพ่ือหำสำเหตุเป็นสิ่งท่ีจ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้

รับกำรรักษำที่ถูกต้องและเหมำะสม

	 Co-trimoxazole	เป็นยำต้ำนจุลชีพในกลุม่

ซัลฟำ	(sulfonamide)	ที่ออกฤทธิ์นำนประกอบด้วย	

sulfamethoxazole	 กับ	 trimethoprim	 ใช้รักษำ

อำกำรตดิเช้ือแบคทีเรยี	โดยมฤีทธ์ิต่อ	gram	positive	

cocci,	 gram	 negative	 cocci,	 gram	 negative	

bacilli	(some),	actinomycetes	(eg.	nocardia),	

chlamydia	 trachomatis	 และโปรโตซัวบำงชนิด	

เป็นยำท่ีมีรำยงำนกำรท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์

ได้บ่อยและหลำกหลำย	 เช่น	 rash,	 photosensiti-	

vity,	urticarial,	nausea,	vomiting,	diarrhea	รวม

ถึงอำกำรแพ้ที่รุนแรง	เช่น	Stevens-Johnson	syn-

drome	 นอกจำกนั้นยังพบรำยงำนกำรเกิดอำกำร					

ไม่พึงประสงค์ในระบบอืน่	ๆ	เช่น	anemia,	granulo-

cytopenia	และ	thrombocytopenia	ซึง่พบได้น้อย

และอำจเกิดหลังจำกใช้ยำไปหลำยวันแล้วก็ได้(4) 

 รำยงำนผู้ป่วย 

 ผูป่้วยชำยอำย	ุ37	 ปี	 ได้รบัยำ	 co-trimoxa-	

zole	 และ	 fluconazole	 weekly	 มำประมำณ								

19	วนั	ก่อนมำโรงพยำบำล	ในเดอืนตลุำคม	พ.ศ.	2557

Drug 19-2/2559.indd   53 30/6/59   15:19



กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

Medicinal and Health Product Bulletin Vol.19 No.254

 อำกำรส�ำคัญ 
	 ตรวจพบผู้ป่วยมีภำวะเม็ดเลือดขำวต�่ำ			

เกลด็เลือดต�ำ่	เมด็เลอืดแดงต�ำ่	ในวนัท่ี	3	ของกำรเข้ำ

รับกำรรักษำที่โรงพยำบำลเมื่อกลำงเดือนตุลำคม			

พ.ศ.	2557	และมไีข้	อำกำรอ่อนเพลีย	เหน่ือยร่วมด้วย

 ประวัติกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

	 ประมำณ	19	วนั	ก่อนมำโรงพยำบำล	ผูป่้วย

ถูกวินิจฉัยว่ำมีภำวะ	seropositive,	CD4	=	58	cell

 ประวัติกำรแพ้ยำ

	 ไม่มีประวัติแพ้ยำ

 ประวัติกำรใช้ยำ

  �	 16	วนั	ก่อนมำโรงพยำบำล	ผูป่้วยได้รบั				

ยำ	 co-trimoxazole	 รับประทำนครั้งละ	 3	 เม็ด								

วันละ	3	ครั้ง	หลังอำหำร

  �	 8	วัน	ก่อนมำโรงพยำบำล	ผู้ป่วยได้รับ							

ยำ	fluconazole	200	mg	รับประทำนครั้งละ	2	เม็ด	

สัปดำห์ละ	1	ครั้ง	เฉพำะวันอังคำร	

ตารางที่ 1 ประวัติกำรใช้ยำที่โรงพยำบำลครั้งนี้

Medication วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7
1.	co-trimoxazole	3x3	pc	 / / /

2.	fluconazole	200	mg	2x1	weekly	 /

3.	NaCl	3%	w/v	500	ml	IV / /

4.	ceftriaxone	2	gm	IV	OD	 / /

5.	imipenem/cilastatin	500	mg	
	 q	6	hr	IV	

/ / / /

6.	metoclopramide	inj.	10	mg/2	ml	 /

7.	filgastrim	200	mg	SC	OD	 / / /

ตารางที่ 2 ข้อมูลผลกำรตรวจจำกห้องปฏิบัติกำร

LAB CBC normal range base line วันที่ 1 วันที่ 3 วันที่ 6 วันที่ 8
WBC 4.5-10x103	cell/µl 11.92 2.80↓ 0.63↓ 3.43↓ 9.63

RBC 4.5-6.10x106	cell/µl 4.59 3.87↓ 3.24↓ 3.53↓ 3.26↓
hematocrit	 42-54% 33.1↓ 28.70↓ 24.50↓ 27↓ 24.2↓
Plt 140-440x103	cell/µl 352 127↓ 105↓ 105↓ 123↓
Hb 14-18	g/dl 11.1↓ 10.10↓ 8.5↓ 8.9↓ 8.3↓
neutrophil 40-75% 81.9 86 89 91 94

eosinophil 1-6% 1 1 - 0 3

ANC >1500	cell/mm 9762 2400 560↓ 3121 7645
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 กำรวินิจฉัย และกำรจัดกำร 

  ผู ้ป ่วยรำยนี้ ได ้รับยำ	 co-trimoxazole	

400/80	mg	3x3	pc	ตั้งแต่วันที่	1	ของกำรเข้ำรักษำ

ในโรงพยำบำล	(โดยผู้ป่วยได้รับยำนี้มำตั้งแต่	16	วัน

ก่อนมำโรงพยำบำล)	และได้รบัต่อเน่ืองในโรงพยำบำล	

จนวันที่	 3	 ของกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำล	 ตรวจ					

พบว่ำผู้ป่วยมีค่ำเกล็ดเลือด	 เม็ดเลือดขำว	 ฮีโมโกบิล								

ซ่ึงลดลงจำกเดิมค่อนข้ำงมำก	 ซึ่งสัมพันธ์กับภำวะ					

pancytopenia	 แพทย์จึงสั่งหยุดยำ	 co-trimoxa-

zole	ในวันที่	3	ซึ่งหลังจำกหยุดยำไปประมำณ	3-4	

วัน	 ร่วมกับกำรได้รับยำท่ีใช้กระตุ ้นไขกระดูกให	้				

สร้ำงเม็ดเลือดขำวชนิดแกรนูโลไซต์	 (granulocyte					

colony-stimulating	 factor:	 G-CSF)	 พบว่ำค่ำ					

เม็ดเลือดขำว	 เกล็ดเลือดสูงข้ึนใกล้เคียงค่ำปกติ								

ซ่ึงอำกำรท่ีเกิดมีควำมสัมพันธ์กับระยะเวลำท่ีได้รับ		

ยำ	co-trimoxazole	ดังแสดงในแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1 ควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำและกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

 กำรประเมินควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเหตกุำรณ์
 หรืออำกำรไม่พึงประสงค์กับยำที่สงสัย 

	 ผลกำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูล	 eHealthMe†   

พบรำยงำนกำรเกิดภำวะ	 pancytopenia	 935	 คน	

จำกผู้ใช้ยำ	 co-trimoxazole	 27,919	 คน	 คิดเป็น			

ร้อยละ	3.35	(ข้อมูล	ณ	วันที่	2	มิ.ย.	59)(5)

  จำกกำรทบทวนวรรณกรรม	 พบรำยงำน			

pancytopenia	จำกยำ	co-trimoxazole	ทีน่่ำสนใจ	

3	 รำย	 โดย	 case	 report	 แรกมำจำกกำรศึกษำ	

population-based	cohort	study	เพือ่ดคูวำมเสีย่ง

ในกำรเกิด	 serious	 blood	 &	 skin	 disorders	 ท่ี

สัมพันธ์กับ	co-trimoxazole	พบว่ำ	มีผู้ป่วย	1	รำย

†		eHealthMe	 เป็นฐำนข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนสุขภำพ	 โดยท�ำงำนร่วมกับมหำวิทยำลัย	 สถำบันกำรศึกษำและองค์กรต่ำง	 ๆ	 เช่น	 IBM,	 London								

Health	 Science	 Centre,	Mayo	 Clinic,	 Northwestern	 University	 	 เป็นต้น	 กำรศึกษำของ	 eHealthMe	 ได้ถูกอ้ำงอิงถึงมำกกว่ำ	 300							

peer-reviewed	medical	publications	ซึ่งรวมไปถึงวำรสำร		THE	LANCET,	MAYO	CLINIC	PROCEEDINGS,	European	Association	of	

Neurooncology,	American	Academy	of	Allergy	Asthma	&	Immunology,	COMMUNITY	ONCOLOGY,	DERMATOLOGY	ONLINE	

JOURNAL,	THE	ANNALS	OF	PHARMACOTHERAPY,	JOURNAL	OF	THE	PANCREAS,	and	THE	Journal	of	Clinical	Hypertension.	

16 วันกอนมา
โรงพยาบาล

8 วันกอนมา
โรงพยาบาล

Adm.â 

วันที่ 1
วันที่ 3 วันที่ 8

fluconazole 200 mg Weekly

co-trimoxazole

 WBC 11.92x103 cell/µl
 Plt 352x103 cell/µl
 Hb 11.1 g/dl

 WBC 0.63x103 cell/µl
 Plt 105x103 cell/µl
 Hb 8.5 g/dl
 วินิจฉัย: pancytopenia
 แพทยหยุดยา co-trimoxazole

 WBC 9.63x103 cell/µl
 Plt 123x103 cell/µl
 Hb 8.3 g/dl
 สูงขึ้นกวาเดิมเขาใกลคาปกติ 
 ยกเวน Hb
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ที่เกิดภำวะ	pancytopenia	จำก	6	รำย	ที่เกิดควำม

ผิดปกตขิองระบบเลอืดจำกผู้ใช้ยำ	co-trimoxazole	

107,689	 คน	 โดยระยะเวลำที่ใช้ยำคือ	 5	 สัปดำห	์			

ต้องเข้ำรับกำรรักษำทีโ่รงพยำบำลเป็นเวลำ	7	วนั	และ	

สำมำรถหำยกลับสู่ปกติหลังได้หลังจำกหยุดยำ(6)

	 Case	 report	 ที่สอง	 เกิดในผู ้ป่วยที่เป็น	

community-acquired	methicillin-resistant	

Staphylococcus aureus	 purulent	 cellulitis					

ได้รับ	co-trimoxazole	2x2	หลังจำกได้รับยำ	6	วัน	

ผู ้ป ่วยมีไข ้ 	 จุดเลือดออก	 ข ้อมูลผลกำรตรวจ																

จำกห้องปฏิบัติกำร	พบ	Hb	13	g/dl,	WBC	2x103 

cell/µl	 และ	 Plt	 2x103	 cell/µl,	 ANC	 1.2x103    

cell/µl	จึงคำดว่ำยำ	co-trimoxazole	อำจจะเป็น

สำเหตุในผู ้ป่วยรำยนี้ได้	 ผู ้ป่วยหยุดยำและได้รับ	

platelet	transfusion	พบว่ำหลังหยุดยำ	1	สัปดำห์	

มี	Hb	11.5	g/dl,	WBC	5.4x103	cell/µl	และ	Plt	

143x103	cell/µl(2)

	 Case	 report	 ที่สำม	 พบในผู้ป่วยที่ใช้ยำ											

co-trimoxazole	 ไปเป็นระยะเวลำ	 6	 วันแล้วเกิด

ภำวะ	pancytopenia	 ร่วมกับมีผื่นที่บริเวณผิวหนัง

ทั่วร่ำงกำย	จึงได้พิจำรณำหยุดยำ	หลังจำกนั้น	พบว่ำ

ผูป่้วยมภีำวะแทรกซ้อน	คือ	กำรติดเชือ้	และเกิดภำวะ

เกลด็เลอืดต�ำ่อย่ำงรนุแรง	(severe	thrombocytopenia)	

แม้ว่ำจะหยุดยำและให้กำรรักษำตำมอำกำรอย่ำง			

เตม็ที	่คอื	เปลีย่นถ่ำยเลอืด	ให้เลอืด	ให้ยำทีใ่ช้กระตุน้

ไขกระดูกให้สร้ำงเม็ดเลือดขำวชนิดแกรนูโลไซต์						

แต่ท�ำให้ผลเลือดดีขึ้นเพียงเล็กน้อย	 สุดท้ำยผู้ป่วย			

เสียชีวิตจำกกำรกดไขกระดูกอย่ำงรุนแรงของยำ(7)

	 ในกรณีผูป่้วยรำยนี	้เกดิภำวะ	pancytopenia	

ประมำณ	2-3	สัปดำห์	หลังจำกเริ่มยำ	และหลังจำก

หยุดยำ	6	วัน	ร่วมกับกำรได้รับกำรรักษำตำมอำกำร

คือ	 กำรได้รับยำที่ใช ้กระตุ ้นไขกระดูกให้สร ้ำง											

เม็ดเลือดขำวชนิดแกรนูโลไซต์	ท�ำให้ค่ำผลกำรตรวจ

ทำงห้องปฏบิติักำรของเลอืดเข้ำใกล้ค่ำปกติ	คือ	WBC	

9.63	x103	cell/µl,	Plt	123x103	cell/µl,	Hb	8.3	

g/dl	สูงขึ้นกว่ำเดิมเข้ำใกล้ค่ำปกติ	ยกเว้น	Hb

	 เมื่อติดตำมต่อเนื่องหลังจำกผู้ป่วยออกจำก		

โรงพยำบำล	 คือ	 หลังหยุดยำ	 19	 วัน	 พบว่ำ	 ค่ำผล			

กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของเลือดเข้ำใกล้ค่ำ			

ปกติ 	 คื อ 	 WBC	 4 .63x10 3	 ce l l /µ l , 	 P l t																						

404x103 cell/µl,	Hb	10.8	g/dl	สูงขึ้นกว่ำเดิมเข้ำ

ใกล้ค่ำปกติ	

	 จำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น	 สรุปได้ว่ำ	 ภำวะ				

pancytopenia	 ของผู ้ป่วยรำยน้ี	 สัมพันธ์กับยำ							

co-trimoxazole	มำกทีส่ดุ	เมือ่ประเมนิควำมสมัพนัธ์

ด้วย	 Naranjo’s	 algorithm	 ได้ควำมสัมพันธ์เป็น

ระดับอำจจะใช่	 (probable)	 โดยอำกำรไม่พึง									

ประสงค์ฯ	ดังกล่ำวสำมำรถหำยและกลับสู่ค่ำปกติได้

เมื่อหยุดยำ	 เภสัชกรได้บันทึกข้อมูลอำกำรไม่พึง					

ประสงค์ฯ	 ลงบนฐำนข้อมูลโรงพยำบำล	 และ													

เวชระเบยีนของผูป่้วย	พร้อมกนันัน้ได้ออกบตัรแพ้ยำ

ให้ผู้ป่วย	 และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับอำกำร			

ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน	 แจ้งควำมส�ำคัญของบัตร							

ดังกล่ำว	 รวมทั้งแนะน�ำให้พกบัตรนี้ติดตัวอยู่เสมอ

และแสดงบัตรทุกครั้งท่ีต้องรับยำ	 เพื่อหลีกเลี่ยงกำร

ใช้ยำนี้ซ�้ำในครั้งต่อไป	 และด�ำเนินกำรส่งรำยงำนให้

ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	

ต่อไป	และจำกฐำนข้อมลูศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 (Thai	 Vigibase)	 (ข้อมูล	ณ			

วันท่ี	 19	 พฤษภำคม	 พ.ศ.	 2559)	 พบรำยงำนกำร							

เกิด	 pancytopenia	 จำกยำ	 co-trimoxazole			

จ�ำนวนท้ังสิ้น	 62	 ฉบับ	 ผลของอำกำรส่วนใหญ่หำย	

31	 ฉบับ	 ยังมีอำกำรอยู่	 21	 ฉบับ	 และไม่สำมำรถ

ติดตำมผลได้	10	ฉบับ	มีระดับควำมสัมพันธ์น่ำจะใช่		

(probable)	 37	 ฉบับ	 ระดับอำจจะใช่	 (possible)				

24	 ฉบับ	 และไม่สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ ์ได	้								

(unclassified)	1	ฉบับ
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 ข้อสรุป/เสนอเเนะ 

 Co-trimoxazole	induced	pancytopenia	

เป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ	 ที่อำจจะเกิดได้จำกยำ				

แต่เป็นกรณทีีเ่กดิได้ค่อนข้ำงน้อย	ดงันัน้	เพือ่เป็นกำร

ป้องกันไม่ให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ	 ที่รุนแรง				

ควรให้มีกำรตรวจวัดผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

ของเลอืดก่อนใช้ยำ	และตดิตำมหลงัใช้ยำเป็นระยะ	ๆ 	

รวมทั้งแนะน�ำให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีกำรสังเกตอำกำรไม	่			

พึงประสงค์ฯ	ดังกล่ำว	เช่น	กำรเกิดจ�้ำเลือด	กำรเกิด

จุดเลือดออก	 อำกำรอ่อนเพลีย	 เป็นต้น	 เพื่อจะ

สำมำรถตรวจพบอำกำรไม่พึงประสงค์ฯ	 ได้ตั้งแต	่			

เน่ิน	 ๆ	 ซ่ึงจะสำมำรถป้องกันกำรพัฒนำเป็นอำกำร					

ไม่พึงประสงค์ฯ	ที่รุนแรงต่อไปได้

 กิตติกรรมประกำศ 

	 ผู้เขียนขอขอบคุณ	ภญ.	พรชนก	ใจสว่ำง	และ	

ภญ.สุวิมล	 ทิพย์วำรี	 นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์	

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 ที่ช่วยเก็บรวบรวม	
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การน�าเครื่องรามานมาใช้ตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ 

ณ ด่านอาหารและยา

เขมณัฐ เจียมรัตนกูล *

ศจี ขีดเขียน *

จ�ำหน่ำยในประเทศ	เจ้ำหน้ำทีศ่ลุกำกรและเจ้ำหน้ำที่
ด่ำนอำหำรและยำจะร่วมกนัด�ำเนนิกำรเปิดหบีห่อและ
ตรวจสอบ	 รวมถึงชักตัวอย่ำงสินค้ำเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องว่ำสินค้ำที่น�ำเข้ำมำตรงตำมที่มีกำร
ส�ำแดงไว้หรือไม่	โดยสนิค้ำทีม่กีำรน�ำเข้ำมเีป็นจ�ำนวน
มำกในแต่ละวนั	กำรด�ำเนนิกำร	ตรวจสอบต้องมคีวำม
รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยของ
สินค้ำ	ตลอดจนผลกำรตรวจสอบต้องถูกต้อง	น่ำเชื่อ
ถือและเป็นที่ยอมรับจำกผู ้ประกอบกำรน�ำเข ้ำ										
ดังนั้น	 จึงได้น�ำเครื่องรำมำนรุ่น	 TRUSCAN	 ซ่ึงเป็น
เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ				
ในระบบสำกลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อช่วยใน					
กำรตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์	และจ�ำแนกยำชนดิต่ำง	ๆ 	

	 จำกกำรใช้เครือ่งรำมำนรุน่	TRUSCAN	ในกำร
ด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	พบว่ำมีข้อดี-ข้อจ�ำกัด	ดังนี้

 ข้อดี 
	 1.	สำมำรถวิเครำะห์สำรตัวอย่ำงท่ีเป็นผงสี
ขำว	 ผลึกใสและของเหลวใสที่บรรจุในภำชนะที่บำง
น้อยกว่ำ	1/8	นิ้ว	(3	มิลลิเมตร)	เช่น	ถุงพลำสติกใส	
โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์	nose	cone	 เพิ่ม	แล้วน�ำไป
แนบกบัผวิภำชนะ	เพือ่ให้ล�ำแสงสำมำรถยงิผ่ำนภำชนะ	
จึงจะสำมำรถตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสำรได้	

	 2.	ใช้เทคนิคกำรตรวจวัดแบบ	 fiber	 optic	
spectrometer	ร่วมกับซอฟท์แวร์	AvoSoft	Raman	
หรือ	 panorama-Raman	ท�ำให้วัดค่ำแบบต่อเนื่อง	
(real	time	on-line)	จึงสำมำรถใช้ติดตำมปฏิกิริยำ
ต่ำง	ๆ	ได้

 เคร่ืองรำมำน	 สเปคโตรสโคปี	 (Raman					
spectroscopy)	 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเครำะห์วัตถุ
ตัวอย่ำง	 (qualitative	 analysis)	 เพื่อหำชนิดของ
ตัวอย่ำงที่เป็นของแข็ง	 เช่น	 อัญมณี	 แร่	 และวัสดุ				
ต่ำง	ๆ 	โดยน�ำข้อมลูมำตรฐำนของสำรแต่ละชนดิจำก							
ฐำนข้อมูล	 spectrum	 library	 มำเปรียบเทียบ					
ปรำกฎกำรณ์รำมำนถูกค้นพบต้ังแต่	 ค.ศ.	 1928						
โดย	 Sir	 C.V.	 Raman	 ได้ใช้ล�ำแสงโมโนโครมำติก						
ที่มีควำมเข้มสูงผ่ำนเข้ำไปยังตัวกลำงโปร่งแสง							
โดยแสงส่วนใหญ่จะผ่ำนทะลุไปได้	 แต่จะมีแสงส่วน
น้อยบำงส่วนเกิดกำรกระเจิงแสง	 (scattering)	 ไป				
ทกุทศิทำงด้วยกำรชนแบบยดืหยุน่	(elastic	collision)	
และมีกำรชนส่วนน้อยเป็นกำรชนแบบไม่ยืดหยุ่น
(inelastic	 collision)	 ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมถี	่	
ไปเล็กน้อย	 เรียกว่ำ	 กำรกระเจิงแสงแบบรำมำน					
(Raman	light	scattering)	สิ่งส�ำคัญ	คือกำรดูดกลืน
แสงและกำรกระเจิงแสงแบบไม ่ยืดหยุ ่นเป ็น		
กระบวนกำรเกิดอย่ำงต่อเนื่อง	

	 ด่ำนอำหำรและยำ	 เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำท่ี
ส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล	 ตรวจสอบ	 และเฝ้ำระวัง
กำรน�ำผลิตภัณฑ์สุขภำพเข้ำมำในรำชอำณำจักร							
ซึ่งรวมถึงยำ	 เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสำรออกฤทธิ	์				
หรือ เภสัชเคมีภัณฑ ์กึ่ งส� ำ เ ร็จรูปที่มีส ่ วนผสม													
ของสำรออกฤทธิ์รวมทั้งเกลือของสำรดังกล่ำว																				
เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบและน�ำเข้ำ
สินค้ำท่ีอำจส�ำแดงเท็จ	 ก่อนปล่อยสินค้ำให้เข้ำมำ

*	 ส�ำนักด่ำนอำหำรและยำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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 3.	ใช้กำรวดัเปรียบเทยีบสเปกตรัมกำรกระเจงิ
แสงแบบรำมำนของวัสดุหรือสำรที่ต ้องกำรกับ
สเปกตรัมของสำรมำตรฐำนที่ได้บันทึกไว้	หรือที่มีอยู่
แล้วใน	spectrum	library

	 4.	สำมำรถวิเครำะห์สำรละลำยที่อยู ่ในน�้ำ					
ซ่ึงไม่สำมำรถใช้เทคนคิ	infrared	spectroscopy	(IR)	
เพรำะ	peak	ของน�้ำจะรบกวน	แต่เทคนิคนี้จะท�ำให้	
peak	 ของน�้ำอ่อนมำก	 จึงไม่รบกวนตัวอย่ำงท�ำให้
สำมำรถวิเครำะห์สำรละลำยในน�้ำได้

	 5.	สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปปฏิบัติงำนนอก		
สถำนที่ได้สะดวก	 เนื่องจำกมีน�้ำหนักเบำ	 เหมำะ
ส�ำหรับใช้ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ที่คลังสินค้ำได้

	 6.	สำมำรถติดต้ังในห้องปฏิบัติกำรที่ไม่ต้อง
ควบคุมควำมชื้น	เพรำะไม่มีผลต่อสเปกตรัมที่วัดได้

	 7.	ใช้พสิจูน์ทรำบชนิดของสำรได้เกอืบทกุชนดิ	
เช่น	ยำเสพติด	อัญมณี	วัตถุดิบ	เป็นต้น

	 8.	ไม่ต้องวัดค่ำสเปกตรัมอ้ำงอิง	

	 9.	สำมำรถวัดค่ำสเปกตรัมได้ละเอียดกว่ำ
เทคนิค	near-infrared	spectroscopy	(NIR)	และ	IR

	 10.	มี	 spectrum	 library	 ของวัสดุหรือ							
สำรมำตรฐำนที่ใช้งำนทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
อุตสำหกรรมชนิดต่ำง	ๆ	มำกมำย	

	 11.	ใช้วัดเพื่อควบคุมคุณภำพได้ทั้งในห้อง
ปฏิบัติกำรหรือในกระบวนกำรผลิต	 (process	 ana-
lytical)	

 ข้อจ�ำกัด 
	 1.	กรณีสำรตัวอย่ำงบรรจุในภำชนะท่ีหนำ
มำกกว่ำ	1/8	นิว้	(3	มลิลเิมตร)	มสีชีำหรอืมสีเีข้ม	เช่น	
ถุงพลำสติกหนำที่มีสีขำวขุ ่น	 หรือภำชนะทึบแสง	
กระดำษ	กระป๋อง	อลมูเินยีมฟอยล์	ล�ำแสงไม่สำมำรถ
ยิงผ่ำนได้	

	 2.	ไม่สำมำรถวิเครำะห์สำรตัวอย่ำงที่มีสีเข้ม	
เช่น	 ผงสีด�ำ	 สีส้ม	 สีเหลือง	 และสีแดงเข้ม	 เพรำะ
ล�ำแสงของเครื่องไม่สำมำรถจะยิงผ่ำนได้	 เนื่องจำก
สำรสีเข้มจะมีปฏิกิริยำในกำรดูดซับควำมร้อนได	้						
สูงกว่ำสำรที่มีสีอ่อน	 ซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรลุกไหม้ได้	

ถ้ำยิงส�ำแสงผ่ำนสำรดังกล่ำวเป็นเวลำนำน	 เช่น	
เภสัชเคมีภัณฑ์	selenium	sulfide	

	 3.	ต้องสร้ำงและบันทึกสเปคตรัมของสำร
มำตรฐำนท่ีต้องกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ไว้ใน	
spectrum	 library	 ของเครื่องก่อน	 จึงจะสำมำรถ
วิเครำะห์สำรตัวอย่ำงได้

	 4.	ไม่สำมำรถวัดสำรที่มำจำกธรรมชำติได	้		
เช่น	สำรสกัดจำกพืชและสัตว์	เนื่องจำกสำรดังกล่ำว
ประกอบด้วยโมเลกุลที่หนำแน่นล�ำแสงของเครื่อง				
ไม่สำมำรถทะลุผ่ำนได้

 ข้อเสนอเเนะ 

	 จำกข้อก�ำจดัของเครือ่งรำมำน	รุน่	TRUSCAN	
ในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น	 ดังนั้น	 เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนตรวจปล่อยรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ					
จึงควรเตรียมกำรเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 1.	จัดท�ำคู ่มือกำรปฏิบัติงำน	 (standard					
operating	procedure)	ในกำรตรวจสอบเภสัชเคมี
ภัณฑ์โดยใช้เครื่องรำมำน	 รุ่น	 TRUSCAN	 ไว้ประจ�ำ
ด่ำนทีม่เีครือ่งดงักล่ำว	เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนเป็นไปใน
มำตรฐำนเดียวกัน

	 2.	 จัดอบรมเทคนิคกำรใช้งำนของเครื่อง								
รำมำน	 รุ่น	 TRUSCAN	 กับเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำด่ำน				
อำหำรและยำและเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรอย่ำง					
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อให้สำมำรถใช้เครื่องมือ
ดังกล่ำว	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 3.	สร ้ ำ งและบันทึกสเปคตรัมของสำร
มำตรฐำนที่ต ้องตรวจพิสูจน ์ เอกลักษณ ์ไว ้ ใน											
spectrum	 library	 ของเครื่องก่อน	 เพื่อให้สำมำรถ
วิเครำะห์สำรตัวอย่ำงได้

	 4.	ศกึษำข้อมลูเกีย่วกบัเครือ่งรำมำนรุน่อืน่	ๆ 	
ท่ีมีมำตรฐำนกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สูงกว่ำ			
เครื่องรำมำน	 รุ่น	 TRUSCAN	 ด้วย	 เนื่องจำกเครื่อง			
รำมำน	รุ่น	TRUSCAN	มีข้อจ�ำกัดและปัญหำที่พบใน
กำรปฏิบัติงำนจริงข้ำงต้น
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ยาทีท่�าให้เกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงู 
(drug induced hyperglycemia)

ฐานข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) พ.ศ. 2528-2558

พัทรียำ โภคะกุล *

รุนแรงจนถึงขั้นภำวะเลือดเป็นกรดจำกสำรคีโตน	

(ketoacidosis)	มีอำกำรโคม่ำจำกน�้ำตำลในเลือดสูง

และอำจท�ำให้เสยีชวีติได้	ภำวะน�ำ้ตำลในเลอืดสงูจำก

ยำบำงตัวสำมำรถกลับเป็นปกติได้เมื่อหยุดยำ

	 ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำน

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ	(Thai	Vigibase)	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	

2528-2558	พบรำยงำนกำรเกดิภำวะน�ำ้ตำลในเลอืด

สูงจำกยำจ�ำนวน	48	ฉบับ	เป็นเพศชำยใกล้เคียงกับ

เพศหญิง	อำยุต�่ำสุด	10	ปี	สูงสุด	81	ปี	อำยุมัธยฐำน	

44	ปี	ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งเป็นประเภทผู้ป่วยใน	มีประวัติ

แพ้ยำ	 2	 รำย	 แพ้ยำ	 ciprofloxacin,	 ampicillin,	

erythromycin	และ	chloroquine	1	รำย	และแพ้

ยำ	penicilins	1	รำย	ผูป่้วยไม่มภีำวะโรคร่วม	จ�ำนวน	

29	รำย	ผู้ป่วยมีภำวะโรคร่วม	18	รำย	 โดยเป็นโรค

เบำหวำน	 8	 รำย	 ประเภทของอำกำรไม่พึงประสงค์

ของกำรเกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงพบ	 4	 ชนิด					

ได้แก่	blood	sugar	increased,	hyperglycaemia,	

increased	insulin	requirement	และ	sugar	fasting	

blood	 level	 increase	 รำยงำน	 48	 ฉบับ	 เป็น

รำยงำนที่มีควำมร้ำยแรง	 (serious)	 32	 ฉบับ	 และ

รำยงำนประเภทไม่ร้ำยแรง	(non	serious)	16	ฉบับ	

ผลลัพธ์	 (outcome)	 ผู้ป่วยยังมีอำกำรอยู่	 15	 ฉบับ	

หำยเป ็นปกติ โดยไม ่มีร ่องรอยเดิม	 14	 ฉบับ																		

เสยีชวีติจำกอำกำรไม่พึงประสงค์	3	ฉบับ	(ตำรำงท่ี	1)

	 ภำวะน�้ำตำลในเลือดสูง	 (hyperglycemia)	

หมำยถึง	 กำรมีระดับน�้ำตำลกลูโคสในเลือดสูง	

มำกกว่ำปกติ	 (ระดับน�้ำตำลกลูโคสในเลือดตอนเช้ำ

หลังอดอำหำรข้ำมคืนมำกกว่ำ	 8	 ชั่วโมง	 (fasting	

plasma	glucose)	มำกกว่ำหรือเท่ำกับ	126	mg/dl	

หรือระดับน�้ำตำลกลูโคสในเวลำใดก็ได้ไม่จ�ำเป็น					

ต้องอดอำหำรมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	200	mg/dl)	

และมีอำกำรแสดงของภำวะน�้ำตำลในเลือดสูง								

เช่น	ชพีจรเต้นเรว็	กระหำยน�ำ้	ปัสสำวะบ่อยและมำก	

เป็นต้น	 สำเหตุอำจเกิดได้จำกหลำยปัจจัย	 เช่น	 เกิด

จำกควำมผิดปกติบนสำยพันธุกรรมเด่ียว	 ควำมผิด

ปกติของต่อมไร้ท่อ	 กำรติดเช้ือ	 ปฏิกิริยำภูมิคุ้มกัน	

และยำ	เป็นต้น

	 ยำที่เป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิดภำวะน�้ำตำลใน

เลือดสูง	 เช่น	สเตียรอยด์	 ยำคุมก�ำเนิด	ยำปฏิชีวนะ

กลุ่ม	 fluoroquinolone	 ยำลดไขมันกลุ่มสแตติน					

ยำรักษำมะเร็ง	 และยำรักษำจิตเวช	 เป็นต้น	 กลไก			

อำจเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ	เช่น	เกดิกำรเปลีย่นแปลง

กำรหลั่งอินซูลินหรือเปลี่ยนแปลงควำมไวต่ออินซูลิน	

มีกำรท�ำลำยเซลล์ตับอ่อนหรือเพิ่มกำรหลั่งกลูโคส

โดยตรง	 กำรเกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงจำกยำอำจ

จะไม่มีอำกำรแสดงทำงคลินิก	 หรืออำจเกิดอำกำร

*	 กองแผนงำนและวิชำกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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ตารางที่ 1	แสดงลักษณะรำยงำนผู้ป่วยน�้ำตำลในเลือดสูงจำกยำ

ลักษณะ จ�ำนวน (48 ฉบับ)
เพศ

	 หญิง
	 ชำย
	 ไม่ระบุ

	 24
	 22
	 	 2

อำยุ (ปี)

	 ต�่ำสุด
			สูงสุด
			มัธยฐำน

	 10
	 81
	 44

ประเภทผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยใน
			ผู้ป่วยนอก
		 ไม่ระบุ

	 24
	 13
	 11

ประวัติกำรแพ้ยำ 
	 มี
 �	ciprofloxacin, ampicillin, erythromycin, chloroquine
 �	penicillins
	 ไม่มี
		 ไม่ทรำบ

	 	 2
             1
             1
	 40
	 	 6

ภำวะโรคร่วม
	 มี
 �	โรคอื่น ๆ 
 �	โรคเบำหวำนร่วมกับโรคอื่น ๆ 
 �	โรคเบำหวำน
	 ไม่มี
			ไม่ทรำบ

	 18
             10
              7
              1
	 29
	 	 1

อำกำรไม่พึงประสงค์

	 blood	sugar	increased
	 hyperglycaemia
	 increased	insulin	requirement
	 sugar	fasting	blood	level	increase

  3
	 40
  3
	 	 2

ควำมร้ำยแรง

	 ร้ำยแรง
 �	ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล/ท�ำให้เพิ่มระยะเวลำในกำรรักษำนำนขึ้น
 �	อันตรำยถึงชีวิต
 �	มีควำมส�ำคัญทำงคลินิก
 �	เสียชีวิต
 �	ไม่ระบุ

	 32
   19
     3
     5
     3
     2
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ลักษณะ จ�ำนวน (48 ฉบับ)
	 ไม่ร้ำยแรง 	 16
ผลลัพธ์

	 หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
	 หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม
	 อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย
	 ยังมีอำกำรอยู่
	 เสียชีวิตจำกอำกำรไม่พึงประสงค์
	 เสียชีวิตเนื่องจำกสำเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
	 ไม่สำมำรถติดตำมผลได้

	 14
  3
	 	 4
	 15
  3
	 	 1
  8

	 รำยงำน	 	 48	 	 ฉบับ	 เมื่อพิจำรณำคู่ยำและ

อำกำรไม่พึงประสงค์	 (adverse	 drug	 reaction:	

ADR)	พบว่ำ	มีคู่ยำ-ADR	จ�ำนวน	49	คู่	 เกิดจำกยำ			

28	 ตัว	 โดยพบจำกยำสเตียรอยด์มำกที่สุด	 จ�ำนวน				

14	 คู ่	 (prednisolone-hyperglycaemia	 9	 คู ่							

และ	 dexamethasone-hyperglycaemia	 5	 คู่)			

โดยสเตียรอยด์จะไปลดควำมไวของอินซูลินและ					

กำรท�ำงำนของเบต้ำเซลล์ส่งผลท�ำให้สร้ำงกลูโคส			

จำกตับและเกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูง	 ยำที่พบรอง

ลงมำ	 ได้แก่	 กลุ่มยำรักษำมะเร็ง	 (antineoplastic	

agents)	 จ�ำนวน	 8	 คู่	 และยำรักษำจิตเวช	 จ�ำนวน						

4	คู่	ตำมล�ำดับ	(ตำรำง	2)

ตารางที่ 2	แสดงคู่ยำที่สงสัยและอำกำรไม่พึงประสงค์โดยจ�ำแนกตำมกลุ่มยำ

คู่ยำที่สงสัย (suspected drugs) และอำกำรไม่พึงประสงค์ จ�ำนวน (คู่)
antidiabetics

	 insulin	human-blood	sugar	increased	
	 insulin	NPH-hyperglycaemia	
	 insulin+fast-acting-hyperglycaemia	

	 	 1
	 	 1
	 	 1

antineoplastic agents

	 asparaginase-hyperglycaemia	
	 docetaxel-hyperglycaemia
	 doxorubicin-hyperglycaemia
	 nilotinib-hyperglycaemia
	 pazopanib-increased	insulin	requirement
	 sunitinib-blood	sugar	increased

	 	 1
	 	 1
	 	 2
	 	 2
	 	 1
	 	 1

antipsychotics

	 clozapine-increased	insulin	requirement
	 clozapine-sugar	fasting	blood	level	increase
	 risperidone-hyperglycaemia	

	 	 1
	 	 2
	 	 1

antithrombotic agent
	 sulodexide-hyperglycaemia
	 warfarin-increased	insulin	requirement

	 	 4
	 	 1

ตารางที่ 1	แสดงลักษณะรำยงำนผู้ป่วยน�้ำตำลในเลือดสูงจำกยำ	(ต่อ)
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คู่ยำที่สงสัย (suspected drugs) และอำกำรไม่พึงประสงค์ จ�ำนวน (คู่)
antivirals

	 nevirapine+lamivudine+zidovudine-hyperglycaemia
	 stavudine+lamivudine+nevirapine-hyperglycaemia

	 	 2
	 	 1

corticosteroids
	 dexamethasone-hyperglycaemia
	 prednisolone-hyperglycaemia

	 	 5
	 	 9

immunosuppresants

	 mycophenolate	mofetil-hyperglycaemia
	 tacrolimus-hyperglycaemia

	 	 1
	 	 2

อื่น ๆ
	 ceftriaxone-hyperglycaemia
	 enalapril-hyperglycaemia	
	 etonogestrel-blood	sugar	increased	
	 hydrochlorothiazide-hyperglycaemia	
	 mannitol-hyperglycaemia
	 methoxsalen-hyperglycaemia
	 normal	human	immunoglobulin	intravenous	(IVIG)-hyperglycaemia
	 rosuvastatin-increased	insulin	requirement

	 	 1
	 	 1
	 	 1
	 	 2
	 	 1
	 	 1
	 	 1
	 	 1

ผลรวมทั้งหมด  49

	 จำกตำรำง	 พบว่ำยำส่วนใหญ่ท�ำให้เกิดภำวะ

น�้ำตำลในเลือดสูงเป็นตัวยำที่ทรำบกันดีอยู ่แล้ว				

(known	ADR)	โดยมีคู่ยำ-ADR	จ�ำนวน	6	คู่	ที่	ADR	

ยังไม่เป็นที่รับทรำบมำก่อน	 (unknown	 ADR)						

ได้แก่	 คู	่ sulodexide-hyperglycaemia,	warfarin-	

increased	 insulin	 requirement,	 ceftriaxone-

hyperglycemia,	 mannitol-hyperglycemia,	

methosalen-hyperglycemia,	IVIG-hyperglycemia	

และเมือ่สบืค้นข้อมลูเพิม่เติม	พบว่ำยำ	sunitinib	ท�ำให้	

เกิด	 hypoglycemia	 ซึ่งขัดแย้งจำกข้อมูลที่พบใน		

ฐำน	Thai	Vigibase	ที่พบรำยงำน	sunitinib	ท�ำให้

เกิด	blood	sugar	 increased	จ�ำนวน	1	ฉบับ	ซึ่ง

ควรตรวจสอบยนืยนัและเฝ้ำระวงัคู่ยำ-ADR	ดงักล่ำว

ต่อไป	 นอกจำกนั้น	 ในฐำนข้อมูลยังพบรำยงำนกำร

เกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงจำกอินซูลิน	 ซึ่งตำมฤทธิ์

ทำงเภสัชวิทยำของอินซูลินท�ำให้เกิดภำวะน�้ำตำล				

ในเลอืดต�ำ่	แต่เหตุท่ีพบท�ำให้เกิดภำวะน�ำ้ตำลในเลอืด

สูงอำจเนื่องจำกเกิด	 “Somogyi effect”	 คือเป็น

ภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำตอนกลำงคืน	 (2.00-3.00	

นำฬิกำ)	 แล้วร่ำงกำยกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงกลูโคส		

มำกข้ึน	 ท�ำให้เกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงตอนเช้ำ	

สำเหตุอำจเกิดจำกรับประทำนอำหำรมื้อค�่ำน้อยไป

หรือได้รับปริมำณอินซูลินมำกเกินไปในตอนเย็น	

 สรุป 

	 ยำหลำยตัวท�ำให้เกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูง

ท้ังในผู ้ ท่ีเป็นเบำหวำนและผู ้ ท่ีไม่เป็นเบำหวำน								

ดังตัวอย่ำงที่พบในฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 แต่มี			

ยำบำงตวัทีภ่ำวะน�ำ้ตำลในเลอืดสงูเป็น	known	ADR	

เช่น	 ยำปฏิชีวนะกลุ่ม	 fluoroquinolones	 และ								

ตารางที่ 2	แสดงคู่ยำที่สงสัยและอำกำรไม่พึงประสงค์โดยจ�ำแนกตำมกลุ่มยำ	(ต่อ)
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ยำคุมก�ำเนิดชนิดรับประทำน	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นยำท่ี							

มีแนวโน้มใช้บ่อยแต่ไม่พบรำยงำนในฐำนข้อมูล								

Thai	 Vigibase	 ดังน้ันบุคลำกรทำงกำรแพทย	์								

ควรตระหนักและติดตำมผู ้ป่วยที่ได้รับยำที่ท�ำให	้				

เกิดภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงทุกตัวอย่ำงใกล้ชิด								

เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนและสำมำรถ

วำงแผนกำรรกัษำได้อย่ำงเหมำะสมให้กบัผูป่้วยต่อไป
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