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 หากปราศจากความเส่ียงชีวิตก็ไรความทาทาย หรือ อีกนัยหน่ึง... 

ความเส่ียงคือแรงกระตุนท่ีกอใหเกิดการพัฒนา ไมเช่ือทานลองอาน 

บทความแรกของวารสารเราได เหตุเพราะการผลิตเครื่องสำอาง 

มีความเส่ียงในการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย ดังน้ันจึงไดพัฒนาหลักเกณฑ 

การตรวจประเมินสถานที ่ผลิตเครื ่องสำอางขึ ้น รายละเอียด 

อยางไรนั้นเชิญทานพิจารณา และตอกันไปเปนเรื่องที่อยูในประเภท           

งานวิจัย ฉบับนี้วาดวยเรื่องการเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลใชหลัก 5A 

มาประยุกตใชกับผูปวย สวนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเลิกบุหรี ่ได 

หรือไมนั้น ยังคงเปนความทาทายตอไป 

 นำทานผูอานกลับมาสูเรื่องคุนเคยเกี่ยวกับยา...อาการไมพึง 

ประสงคกับยาเปนส่ิงคูกัน Cephalosporins induced neutropenia

และ agranulocytosis ไดอยางไร? คำตอบมีแลว โปรดระมัดระวัง 

การใชยา! กรณีศึกษาฉบับนี้เปนเรื่องน้ำใบยอที่อาจเกิด reactions          

กับยา warfarin ได และไมตางกับการใชยา propylthiouracil 

ที่อาจทำใหเกิด vasculitis haemorrhage สวนยา allopurinol 

และการเกิด TEN แมไมใชเรื่องใหม แตก็ไมควรละเลย ปดทายเลม 

ดวยเรื่อง รายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยาประจำป 2559 

จากฐานขอมูล ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

(Thai Vigibase)  พบกันใหมฉบับหนาคะ

  บรรณาธิการบริหาร
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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 ระยะเวลาดาํเนนิการ

  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 หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตัวเอน

 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



นางวิยะดา สนธิชัย

เร�่องในฉบับ

การพัฒนาหลักเกณฑการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปอนเชื้อจุลินทรียโดยใช
failure mode and effect analysis

ISSN
 : 1513-0207

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Journal/

ปที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2560

คอลัมน�มาตรการจัดการความเสี่ยง

Cephalosporins induced neutropenia / agranulocytosis

คอลัมน�บทความทางว�ชาการ

รายงานการเกิดอันตรกิริยาระหวาง ยา warfarin กับน้ำใบยอ

คอลัมน�กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค
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รายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยาประจำป พ.ศ. 2559
ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Thai Vigibase)

รายงานจากฐานข�อมูลศูนย�เฝ�าระวังความปลอดภัยด�านผลิตภัณฑ�สุขภาพ

การสำรวจการปฏิบัติตามหลัก 5A ในงานประจำเพื่อสนับสนุนการคนหา
และสงเสริมการเลิกสูบบุหรี่: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง
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ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
1

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่
ผลิตเครื่องส�าอางเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์      

โดยใช้ failure mode and effect analysis

ฉัตรชัย  พานิชศุภภรณ์ *

*	 ส�ำนักควบคุมเครื่องส�ำอำงและวัตถุอันตรำย		

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

	บทคัดย่อ

	 หนึ่งในควำมเสี่ยงของกำรใช้เครื่องส�ำอำง									

ทีน่�ำไปสูภ่ยัสขุภำพ	คือกำรใช้เครือ่งส�ำอำงทีป่นเป้ือน

เชือ้จลุนิทรย์ี	ได้แก่	แบคทเีรยี	ยสีต์	เชือ้รำ	เพรำะสำมำรถ

ก่อให้เกิดอำกำรอักเสบที่ผิวหนัง	 หรือติดเชื้อได	้																											

ผลกำรตรวจเฝ ้ำระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง																									

ของส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและ																																								

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	 ในปี	พ.ศ.	 2553	พบว่ำ												

ร้อยละ	25	(30	จำก	119	ตัวอย่ำง)	พบกำรปนเปื้อน

ของแบคทีเรีย	 ยีสต์และรำ	 สูงเกินมำตรฐำนที่

กฎหมำยก�ำหนด	 นอกจำกนี้ยังพบกำรปนเปื้อนของ																

Pseudomonas aeruginosa	 และ	Clostridium 

perfringens	 ในแชมพูสระผมและผลิตภัณฑ์บ�ำรุง

เส้นผม	 ซึ่งเป็นเชื้อที่มีอันตรำยรุนแรงสำมำรถก่อ								

ให้เกดิโรค	กำรปนเป้ือนดงักล่ำวเกดิได้จำกหลำยสำเหต	ุ

โดยหนึ่งในสำเหตุที่ส�ำคัญ	 คือ	 กระบวนกำรผลิต												

ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐำน	7	ปัจจยั	ทีม่โีอกำสส่งผลให้ผลติภัณฑ์

เครือ่งส�ำอำงเกดิกำรปนเป้ือน	ได้แก่	วตัถดุบิทีใ่ช้ผลติ

เครือ่งส�ำอำง	บรรจภุณัฑ์	อำคำรสถำนทีผ่ลติ	เครือ่งมอื

หรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรผลติ	กระบวนกำรผลติ/บรรจุ	

บุคลำกรผู ้ปฏิบัติงำนและกำรขนส่ง	 ส�ำนักงำน									

คณะกรรมกำรอำหำรและยำในฐำนะหน่วยงำนก�ำกบั

ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง	 จึงได้พัฒนำหลักเกณฑ์

กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตเคร่ืองส�ำอำงส�ำหรับ					

ใช้เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต

เครื่องส�ำอำงขึ้น	 เพื่อควบคุม/ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว	

โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ลักษณะข้อบกพร่องและ		

ผลกระทบ	(failure	mode	and	effect	analysis:		FMEA)	

เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนทุกปัจจัย

ทีจ่ะส่งผลให้ผลติภณัฑ์เคร่ืองส�ำอำงเกดิกำรปนเป้ือน

	 FMEA	 เป็นเครื่องมือเชิงคุณภำพและระบบ	

เพื่อค้นหำข้อบกพร่องในกระบวนกำรผลติ	 (manufac-	

turing	process)	ของผลติภณัฑ์ในลกัษณะทีเ่ป็นข้ันตอน									

(a	 step-by-step	 approach)	 และวิเครำะห์ผล	

กระทบที่มีโอกำสเกิดขึ้นจำกข้อบกพร่องดังกล่ำว	

(effect	 analysis)	 เพื่อน�ำไปสู่กำรหำวิธีป้องกันกำร

เกิดควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน	 (problems										

prevention)	โดยประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่

	 1.	กำรวิเครำะห์ข้ันตอนกระบวนกำรผลิต	

(process	analysis)

	 2.	 กำรค้นหำข้อบกพร่อง	(finding	failure	mode)

	 3.	กำรก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห	์

(criteria	for	analysis)

	 4.	กำรจัดล�ำดบัควำมส�ำคญั	(priority	setting)

	 5.	กำรก�ำหนดมำตรกำรแก้ไข	 (making								

corrective	action)



Medicinal and Health Product Bulletin Vol.20 No.1
2

มาตรการจัดการความเสี่ยง

 การพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตเครื่องส�าอาง

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ													

ได ้พัฒนำหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินสถำนที	่									

ผลิตเคร่ืองส�ำอำง	 โดยใช้หลักกำร	 FMEA	 ในกำร

วเิครำะห์ควำมเสีย่งและใช้	generic	FMEA	worksheet	

ในกำรเก็บข้อมลู	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเคร่ืองมอื

ในกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงกำรปนเปื้อนเชื้อ

จลุนิทรีย์ในเครือ่งส�ำอำง	โดยมขีัน้ตอนและรำยละเอยีด

กำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 1.	กำรวิเครำะห์ขั้นตอนกระบวนกำรผลิต

เครื่องส�ำอำงจำกมุมมองของผู ้เชี่ยวชำญ	 ผู ้ผลิต				

เครื่องส�ำอำง	 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่	 โดยพิจำรณำ

กระบวนกำรผลิตเครื่องส�ำอำงทุกด้ำนได้แก่	ขั้นตอน	

กระบวนงำน	 และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 พบว่ำม	ี							

7	 ปัจจัย	 ที่มีโอกำสส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

เกิดกำรปนเปื้อน	ได้แก่

	 	 1.1	วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเคร่ืองส�ำอำง	 ตั้งแต่

กำรคัดเลือก	 กำรท�ำควำมสะอำดและกำรเก็บรักษำ	

ที่ถูกสุขลักษณะ

	 	 1.2	อำคำรสถำนที่ผลิตเครื่องส�ำอำง									

กำรออกแบบด้ำนโครงสร้ำง	 วัสดุ	 พื้น	 ผนัง	 เพดำน	

กำรระบำยอำกำศ	 ห้องน�้ำสิ่งแวดล้อม	 ระบบน�้ำใช	้

กำรก�ำจดัของเสยีและกำรจดัระบบภำยในสถำนทีผ่ลติ

	 	 1.3	เครื่องมือ	 อุปกรณ์และภำชนะท่ีใช	้								

ในกำรผลิตเคร่ืองส�ำอำง	 กำรเลือกใช้วัสดุ	 วิธีกำรใช	้

กำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตลอดจนกำรจัดเก็บอย่ำง

เหมำะสม

	 	 1.4	ขั้นตอนวิธีกำรในกำรผลิต/กำรผสม

เคร่ืองส�ำอำง	กำรปฏบิตัทิีถ่กูต้องในกำรผสม	กำรควบคมุ

อุณหภูมิและเวลำ	 กำรชั่ง	 ตวง	 วัดอย่ำงเหมำะสม	

ตลอดจนกำรจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ

	 	 1.5	บุ คคล /ผู ้ ปฏิ บั ติ ง ำนที่ สั มผั ส กับ										

เครื่องส�ำอำง	 รวมถึงผู ้ที่ท�ำงำนเก่ียวกับกำรผลิต		

เครื่องส�ำอำงทั้งหมด	 ต้องปฏิบัติตำมสุขลักษณะที่ดี

ส่วนบุคคล	ทั้งทำงด้ำนกำรแต่งกำยและสุขอนำมัย	

	 	 1.6	บรรจุภัณฑ์	 กำรเลือกใช้ให้เหมำะสม

กับประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง	 และกำรใช้

อย่ำงถูกสุขลักษณะ

	 	 1.7	กำรขนส่ง	 พำหนะที่ใช้ในกำรขนส่ง

วัตถุดิบจนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป	 กำรก�ำกับ	

ดูแลระหว่ำงกำรขนส่งให้คงสภำพและไม่ก่อให้เกิด

กำรปนเปื้อนจำกสิ่งแวดล้อม

	 	 เมือ่น�ำปัจจยัทัง้	7	มำพจิำรณำตำมขัน้ตอน

กำรผลิตเครือ่งส�ำอำง	พบว่ำม	ี10	กระบวนงำน	ได้แก่	

ขั้นตอนกำรรับวัตถุดิบ	 กำรเตรียมวัตถุดิบ	 กำรชั่ง									

ขัน้ตอนกำรผสม	กำรจดัเกบ็เครื่องส�ำอำงกึ่งส�ำเร็จรูป	

กำรบรรจ	ุกำรตรวจสอบคณุภำพ	กำรจดัท�ำฉลำกและ

หีบห่อ	กำรเก็บรักษำ	และกำรขนส่ง

	 2.	กำรค้นหำข้อบกพร่อง	 เป็นกำรวิเครำะห์	

ข้อบกพร่องท่ีเคยเกิดข้ึนหรือมีแนวโน้มว่ำจะเกิดข้ึน

จำกกระบวนกำรผลติว่ำเกดิในขัน้ตอนใด	กระบวนกำรใด	

บุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องโดย

	 	 2.1	ทบทวนเอกสำรวชิำกำรเพือ่ศกึษำแนวคดิ	

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์กำรตรวจประเมิน

สถำนที่ผลิตเครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่น	ๆ 	

ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ	 รวมถึงแนวทำง							

กำรตรวจประเมนิสถำนทีผ่ลติเครือ่งส�ำอำงในประเทศไทย

และต่ำงประเทศ	

	 	 2.2	จัดประชุมระดมสมองและสัมภำษณ์

เชิงลึกผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 เจ้ำหน้ำท่ีงำน

ก�ำกบัดแูลเครือ่งส�ำอำงหลงัออกสูต่ลำด	และพนกังำน

เจ้ำหน้ำที่ในส่วนภูมิภำค	เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงในกำร

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในขั้นตอนต่ำง	ๆ	ของกระบวนกำร

ผลติเครือ่งส�ำอำงจำก	10	กระบวนงำนในข้ันตอนท่ีผ่ำนมำ
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	 3.	กำรก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห	์						

จำกกำรระดมสมองผู้เชี่ยวชำญซึ่งมีประสบกำรณ์		

ด้ำนกำรกำรควบคุมก�ำกับกำรผลิตเครื่องส�ำอำง								

เพือ่ก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิและจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั

ของข้อบกพร่อง	 โดยพิจำรณำจำก	 3	 หัวข้อ	 ได้แก	่

ควำมรุนแรงของข้อบกพร่อง	 (severity:	 S)	 โอกำส							

ในกำรเกิดขึ้นของสำเหตุ	(occurrence:	O)	นั้น	และ

กำรควบคมุสำเหตทุีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั	(detection:	D)	

ซึง่ในแต่ละหวัข้อจะถกูก�ำหนดออกมำเป็นค่ำคะแนน

ระดับต่ำง	 ๆ	 โดยกำรก�ำหนดค่ำคะแนนจะพิจำรณำ

จำกข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นได้

ดังกล่ำวแล้วนั้น	 รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจำก										

ข้อบกพร่องนั้น	 เช่น	 กำรพิจำรณำค่ำคะแนนของ	

ควำมรุนแรงของข้อบกพร่องให้พจิำรณำจำกลกัษณะ

ของควำมผดิพลำดทีเ่กิดขึน้นัน้ส่งผลกระทบในระดบัใด

ต่อผลิตภัณฑ์	 หำกไม่ส่งผลกระทบก็ให้ค่ำคะแนนต�่ำ	

แต่ถ้ำส่งผลกระทบสงูต่อควำมปลอดภัยหรอืผดิกฎหมำย	

หรอืข้อบงัคบัของผลติภณัฑ์กใ็ห้ค่ำคะแนนสงู	โอกำส

ในกำรเกิดขึ้นของสำเหตุให้พิจำรณำจำกโอกำสท่ีจะ

เกดิควำมผิดพลำดอยูร่ะดบัใด	หำกพบว่ำแทบจะไม่มี

โอกำสเกิดควำมผิดพลำดก็ให้ค่ำคะแนนต�่ำ	 แต่ถ้ำ									

โอกำสทีจ่ะเกดิควำมผิดพลำดสูงมำกก็ให้ค่ำคะแนนสงู	

ส�ำหรับกำรควบคมุสำเหตทุีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัให้พจิำรณำ	

จำกควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบพบควำมผิดพลำด

หรือระบบกำรควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	หำกสำมำรถ

ตรวจพบได้ง่ำยก็ให้ค่ำคะแนนต�่ำ	 แต่ถ้ำไม่มีโอกำส

ตรวจพบหรอืมโีอกำสตรวจพบได้ยำกกใ็ห้ค่ำคะแนนสงู	

จำกนัน้จงึน�ำมำค�ำนวณค่ำดชันคีวำมเสีย่ง	(risk	priority	

number:	 RPN)	 ของข้อบกพร่อง	 ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ												

S	x	O	x	D	

	 4.	กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	 เพื่อพิจำรณำ							

คดัเลอืกข้อบกพร่องทีส่่งผลกระทบสงู	มำท�ำกำรก�ำหนด

เป็นหลักเกณฑ์ในกำรตรวจประเมิน	 ให้ข้อเสนอ										

ข้อแก้ไข	 เพื่อลดควำมเสี่ยง	ด�ำเนินกำรโดยพิจำรณำ

จำกค่ำ	RPN	ร่วมกับค่ำควำมรุนแรงของข้อบกพร่อง	

โอกำสในกำรเกิดข้ึนของสำเหตุนั้น	 และกำรควบคุม

สำเหตุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	โดยเริ่มจำก

	 	 4.1	น�ำข้อบกพร่องที่มีค่ำควำมรุนแรงสูง	

มำพิจำรณำก�ำหนดเป็นหัวข้อที่จ�ำเป็นในเกณฑ	์								

กำรตรวจประเมนิก่อนเป็นล�ำดบัแรก	ซึง่มกัจะมจี�ำนวน

ไม่มำกนัก	(vital	few	failure	mode)	ทั้งนี้ยังไม่ต้อง

ค�ำนึงถึงค่ำ	 RPN	 ที่ค�ำนวณได้	 เพรำะข้อบกพร่อง													

ท่ีมค่ีำควำมรนุแรงสงูนัน้	จะส่งผลให้ผลติภณัฑ์ท่ีผลติได้

มีอันตรำยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้สูงมำก

	 	 4.2	น�ำค่ำ	RPN	ท่ีได้จำกกำรค�ำนวณท่ีเหลือ

จำกข้อข้ำงต้นมำจัดเรียงล�ำดับจำกมำกไปหำน้อย	

โดยพิจำรณำข้อบกพร่องที่มีค่ำ	RPN	สูง	มำก�ำหนด

เป็นหัวข ้อที่จ�ำเป ็นในเกณฑ์กำรตรวจประเมิน										

เรียงกันไปตำมล�ำดับ	

	 	 4.3	ในกรณท่ีีข้อบกพร่องมค่ีำ	RPN	เท่ำกนั	

ให้พิจำรณำจำกค่ำควำมรุนแรงของข้อบกพร่อง	 (S)	

เพื่อใช้ในกำรจัดเรียงล�ำดับ	 หำกค่ำควำมรุนแรงยังมี

ค่ำเท่ำกนั	กใ็ห้พจิำรณำเลอืกลกัษณะข้อบกพร่อง	(O)	

ทีม่โีอกำสในกำรเกดิขึน้มำกกว่ำมำตดัสนิกำรจดัล�ำดบั

มำตรกำรแก้ไขต่อไป	

	 	 4.4	ข้อบกพร่องท่ีมค่ีำคะแนน	RPN	ต�ำ่	 ๆ	

จะก�ำหนดมำตรกำรป้องกันหรือไม่ก็ได้	 เนื่องจำก							

อำจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง											

ที่ผู้บริโภคจะน�ำไปใช้แต่อย่ำงใด

	 5.	กำรก�ำหนดมำตรกำรแก้ไข	เป็นกำรน�ำหวัข้อ

ท่ีได้จำกกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญมำพิจำรณำหำ

มำตรกำรป้องกันที่จะน�ำไปใช้ขจัดสำเหตุของปัญหำ	

โดยก�ำหนดเป็นเกณฑ์กำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิต

เครื่องส�ำอำง	 ด้วยกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น
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ของผูเ้ชีย่วชำญ	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกระบวนกำรผลติ

ในภำคส่วนต่ำง	ๆ	เพื่อสรุปมำตรกำรป้องกัน		ได้แก่	

กำรออกแบบข้อก�ำหนดเพื่อหำสภำวะที่เหมำะสม										

ในกระบวนกำรผลติเครือ่งส�ำอำง	 และข้อก�ำหนดทีด่	ี											

ในกำรผลติเคร่ืองส�ำอำงทกุกระบวนกำรต้ังแต่วัตถุดิบ

จนถึงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป	 กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร	

กระบวนกำรผสมวัตถุดิบ	และกำรบรรจุ	ตลอดจนถึง

กำรตดิตำมจดักำรผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตำมมำตรฐำน

หลังจำกผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดด้วย	 ซึง่มรีำยละเอยีด

ตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	

เรือ่ง	หลักเกณฑ์เบือ้งต้นเก่ียวกบักำรผลิต	กำรน�ำเข้ำ

และกำรเกบ็รกัษำเครือ่งส�ำอำง	พ.ศ.2559	สรปุได้	ดงันี้

	 	 5.1	ด้ำนระบบเอกสำร	 ต้องจัดให้มีข้อมูล

ทัว่ไปของสถำนทีผ่ลติ		ข้อมลูกำรจดแจ้งไว้เพือ่ตรวจสอบ	

มีเอกสำรแสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรผลิต	 เพื่อให้

พนักงำนสำมำรถปฏบิตัไิด้อย่ำงถกูต้องและมมีำตรฐำน

เดียวกันในทุกรุ่นกำรผลิต	

	 	 5.2	ด้ำนบุคลำกร	 บุคลำกรต้องมีควำมรู	้

สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง	มีสุขภำพแข็งแรง	

และมีสุขอนำมัยที่ดี	 ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนไปสู่

ผลิตภัณฑ์

	 	 5.3	ด้ำนอำคำรสถำนที่ผลิต	 ต้องมีกำร

ออกแบบ	ก่อสร้ำงอย่ำงมัน่คง	แขง็แรง	สำมำรถป้องกัน

กำรปนเปื ้อน	 และเหมำะสมในกำรผลิต	 สะอำด									

เป็นระเบียบ	 และมีห้องน�้ำห้องส้วมพอเพียงส�ำหรับ

พนักงำน	

	 	 5.4	ด้ำนเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 อุปกรณ์									

กำรผลิต	 ต้องสะอำด	 บ�ำรุงรักษำง่ำยเป็นระเบียบ	

สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนได้

	 	 5.5	ด้ำนกำรจดักำรกระบวนกำรผลติ	วตัถุดบิ	

และวัสดุบรรจุ	 ต้องมีสภำพเหมำะสม	 พร้อมใช	้															

มีกำรจัดเก็บเป็นระเบียบ	 มีกำรชี้บ่งสถำนะ	 และ													

มีกำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพก่อนใช้	 วิธีปฏิบัต	ิ										

และกระบวนกำรผลติ	กำรบรรจ	ุสำมำรถป้องกนักำร

ปนเปื ้อน	 และควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน										

เพือ่ให้มคีณุภำพมำตรฐำนทุกรุน่กำรผลติ	มกีำรป้องกัน

กำรปนเปื้อนข้ำมระหว่ำงผลิตภัณฑ์	 กำรเก็บรักษำ						

มีกำรจัดเก็บเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ	 สะดวกใน

กำรหยบิใช้	ง่ำยต่อกำรท�ำควำมสะอำด	และมกีำรควบคุม

สภำวะต่ำง	ๆ	ตำมควำมเหมำะสม	มีกำรจัดกำรขยะ					

ทีเ่หมำะสม	มกีำรจดักำรข้อร้องเรยีน	สบืสวนหำสำเหต	ุ

วธิกีำรแก้ไขและป้องกัน	และกำรเรยีกคืนเครือ่งส�ำอำง

ที่ไม่ปลอดภัยจำกท้องตลำด

	บทสรุป

	 ในปัจจุบันเกณฑ์กำรตรวจประเมินสถำนที่

ผลิตเครื่องส�ำอำง	 ที่พัฒนำขึ้นได้มีกำรน�ำเสนอ									

เป็นประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแล้ว	

โดยมกีำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ให้เจ้ำหน้ำที	่รวมถงึ

ผูป้ระกอบกำรทรำบ	และใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมิน

เพื่อพัฒนำยกระดับสถำนที่ผลิตเครื่องส�ำอำงของตน	

เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรปนเปื ้อนเชื้อจุลินทรีย	์								

ในเครื่องส�ำอำง	และเพื่อให้เกณฑ์ดังกล่ำวมีกำรน�ำสู่

กำรปฏบิติัโดยผูป้ระกอบกำรทกุระดบั	ส�ำนกังำนคณะ

กรรมกำรอำหำรและยำอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร

ก�ำหนดให้เกณฑ์ดงักล่ำวเป็นมำตรกำรบงัคบัทำงกฎหมำย

ต่อไป	โดยขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็

จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถให้

ข้อคดิเหน็เพิม่เติมได้ท่ี	ส�ำนกัควบคมุเครือ่งส�ำอำงและ

วตัถุอนัตรำย	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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การส�ารวจการปฏิบัติตามหลัก 5A ในงานประจ�า
เพื่อสนับสนุนการค้นหาและส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่:

กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

เปิดเรื่องกำรปฏิบัติตำมหลัก	 5A	 โดยด�ำเนินกำร										

ในช่วงเดือนตุลำคมถึงธันวำคม	 พ.ศ.	 2553	 ผลกำร

ด�ำเนินงำน	 พบว่ำกลุ ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสขุทีจ่ดุบรกิำรต่ำง	ๆ 	ของโรงพยำบำล	จ�ำนวน	

43	คน		ม	ี29	คน	(ร้อยละ	67.4)	ปฏบิตัข้ัิน	A1	กบัผูป่้วย

ทุกรำยที่อำยุเกิน	 15	 ปี	 และกลุ่มตัวอย่ำง	 28	 คน		

(ร้อยละ	 65.1)	 ปฏิบัติข้ัน	 A2	 กับผู้สูบบุหรี่ทุกรำย									

ผู ้สูบบุหรี่ท่ีรับบริกำรจำกคลินิกฯ	 จะผ่ำนขั้นตอน								

ทั้ง	A3	และ	A4	โดยเน้นที่พฤติกรรมบ�ำบัด	แต่ไม่มี							

ผูท่ี้ร่วมรบับริกำรได้ครบในระยะ	A5	ควำมคดิเห็นของ

เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขโดยสรุปคือ	 กำรให้บริกำร									

เลิกสูบบุหรี่ยังมีบำงส่วนขำดควำมตระหนักในกำร

สอบถำมและแนะน�ำให้เลกิสบูบุหรี	่บำงพืน้ท่ีจดุบรกิำร

มพีืน้ท่ีไม่เป็นสดัส่วน	และผูร้บับรกิำรมำกจนปฏบัิตกิำร

ได้ไม่ครบถ้วน	

ค�ำส�ำคัญ:	กำรเลิกสูบบุหรี่	กำรให้ค�ำปรึกษำ	5A

	บทคัดย่อ

 ตำมนโยบำยองค์กำรอนำมัยโลกที่ได้ก�ำหนด

ประเด็นกำรรณรงค์ในปี	 พ.ศ.	 2548	 ว่ำ	 “บุคลำกร

สำธำรณสุขกบักำรควบคมุกำรสบูบหุรี”่	โรงพยำบำล

จึงน�ำหลัก	5A	มำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำปฏิบัติ

ส�ำหรบักำรให้ค�ำปรกึษำพฤติกรรมบ�ำบดัและกำรใช้ยำ

บ�ำบัดเพื่อช่วยลด	ละ	เลิก	บุหรี่	แต่ผลกำรด�ำเนินงำน

พบว่ำมีผู้สูบบุหรี่เข้ำรับบริกำรบ�ำบัดรักษำในสถำน

พยำบำลน้อยมำก	กำรวิจัยเชงิพรรณนำน้ีจึงได้ท�ำกำร

ส�ำรวจกำรปฏบิตัติำมหลกั	5A	ของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ

ซึ่งเป็นมำตรกำรในกำรค้นหำและช่วยเหลือผู้บริโภค

ยำสูบที่โรงพยำบำลชุมชนแห่งหนึ่ง	 ตั้งแต่สอบถำม

สถำนะกำรสูบบุหรี่	 (A1)	 กำรแนะน�ำให้เลิก	 (A2)							

เพือ่ค้นหำและสนับสนุนให้ผูส้บูบหุร่ีเข้ำสู่กระบวนกำร

ประเมินควำมพร้อมในกำรเลิก	 (A3)	 กำรช่วยเหลือ					

ให้เลกิสบูบหุรี	่(A4)	และกำรตดิตำมผลเลกิสบูบหุรี	่(A5)	

กำรศึกษำนี้ใช้แบบส�ำรวจและสัมภำษณ์แบบปลำย

สายรุ้ง จันทร์เส็ง,* สุวพิชญ์  ซ้อมจันทา,*

นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ †‡

*	 โรงพยำบำลลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์
† หน่วยวิจัยกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม	คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก
‡ ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบยำชุมชน	คณะเภสัชศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
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Abstracts

	 World	 Health	 Organization	 (WHO)								

conducted	campaign	“Health	Professional	and	

Tobacco	Control”	since	year	2005.	The	hospital	

committed	 code	 of	 practice	 for	 health											

professional	 in	 behavior	 change	 and																	

pharmacotherapy	 for	 smoking	 cessation.	

However,	 there	 was	 very	 few	 patients																

interested	in	this	cessation	program	in	hospital.	

This	descriptive	study	was	aimed	at	using	5A										

concept	 in	 routine	 practice	 to	 support	 in	

probing	and	helping	smoking	cessation	in	a	

district	 hospital.	 Steps	 of	 the	 service	were	

composed	of	asking	for	smoking	status	(A1)	

advice	to	quit	(A2)	assessing	readiness	to	stop	

smoking	(A3)	assist	to	quit	(A4)	and	arrange	

of	follow	up	(A5).	During	October	to	December	

2010,	we	used	questionnaire	and	open-end	

interview	for	5A	in	real	practice.	The	results	

showed	that	29	out	of	43	samples	(67.4%)	

conducted	A1	for	all	patients	who	over	15	

years	old	and	28	out	of	43	samples	(65.1%)	

do	A2	with	all	smokers.	Patients	were	provided	

for	A3	and	A4	services	at	clinic,	when	focusing	

on	patients	behavior	change.	A5	service	was	

not	completed.	Barriers	of	smoking	cessation								

service	were	 lack	of	 thoughtful	 to	ask	and	

advice	to	quit	smoke,	some	area	were	not	

private	and	sometimes	too	much	patients	to	

provide	service	for	all	of	them.

Keywords :	smoking	cessation,	counseling,	5A

	บทน�า	

	 ผู้สูบบุหรี่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 และมีกำร

คำดคะเนทำงระบำดวทิยำว่ำบุหรีจ่ะกลำยเป็นสำเหตุ

ส�ำคัญของกำรเสียชีวิตทั่วโลก	 และมีผู้ที่ไม่สูบบุหร่ี

หลำยแสนรำยเสยีชวีติด้วยโรคทีเ่กดิจำกกำรได้รบัควนั

บุหรีม่อืสอง(1)	องค์กำรอนำมัยโลกจงึได้ก�ำหนดจรรยำ

ปฏบิตัสิ�ำหรบับคุลำกรสำธำรณสขุให้ใช้มำตรกำรหลกั	

5A	 ในกำรค้นหำและด�ำเนินกำรช่วยเหลือผู้บริโภค

ยำสบูและผูท่ี้ได้รบัควนับุหรีม่อืสองได้ส�ำเรจ็	โดยสอดแทรก

กำรปฏิบัติในงำนประจ�ำที่ดูแลผู ้ป่วย	 แนวปฏิบัติ								

ดังกล่ำวแสดงในแผนภูมิที่	 1	 ซึ่งมีรำยละเอียดน้ี								

กำรถำมประวัติกำรสูบบุหรี่	 (A1:	 ask)	 กำรแนะน�ำ							

ให้หยุดสูบบุหรี่	 (A2:	 advice)	 กำรประเมินลักษณะ

กำรเสพติด	 ควำมเต็มใจ/ควำมพร้อมในกำรเลิกบุหรี่	

(A3:	assess)	กำรช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่	(A4:	assist)	

และกำรติดตำมเพื่อให้ก�ำลังใจและประคับประคอง	

ให้เลกิอย่ำงถำวร	(A5:	arrange	of	follow	up)	เนือ่งจำก

ผู้สูบบุหรี่ที่พยำยำมเลิกสูบโดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำ								

ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ร้อยละ	98	จะกลับไป

เริ่มสูบบุหรี่อีกครั้งภำยในเวลำ	1	ปี(1,	2)

	 เครอืข่ำยวชิำชพีแพทย์ในกำรควบคมุกำรบรโิภค

ยำสูบได้กำรผลักดันประเด็นรณรงค์ขององค์กำร

อนำมัยโลก	พ.ศ.	2548	ว่ำในสถำนพยำบำลทุกแห่ง

ควรจัดให้มีบริกำรบ�ำบัดรักษำผู้ท่ีสูบบุหรี่และมีผู้ท่ีมี

ควำมเช่ียวชำญเป็นพิเศษในงำนด้ำนกำรช่วยเลิกสูบ

บุหรี่เป็นผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย	รวมทั้งจัดให้

มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู ้ด ้ำนนี้แก่บุคลำกรตำม								

ควำมเหมำะสม
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	 โรงพยำบำลชมุชนทีท่�ำกำรศกึษำได้จดัตัง้คลนิกิ

เลิกบุหร่ีโดยเป็นงำนที่เพิ่มขึ้นในคลินิกสุขภำพจิต		

และยำเสพตดิ	และส่งเสรมิให้บคุลำกรสำธำรณสขุใน

โรงพยำบำลทุกจุดบริกำรน�ำมำตรกำร	 5A	 มำใช้											

ในกำรปฏบิตังิำนประจ�ำวนั	โดยทกุคนจะต้องท�ำหน้ำท่ี

คัดกรองและช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทุกรำยในขั้นตอน	

A1	 และ	 A2	 ถ้ำพบผู้บริโภคยำสูบจะสอบถำมเพื่อ								

ส่งต่อให้ได้เข้ำรับบริกำรช่วยเลิกบุหร่ีจำกคลินิกฯ												

ในขั้นตอน	A3	A4	และ	A5	โดยกระบวนกำรทั้งหมด

เพื่อกำรค้นหำและสนับสนุนให้ผู ้ป่วยเข้ำสู ่ระบบ							

กำรค�ำปรกึษำเกีย่วกบักำรเลกิบุหรีข่องคลนิกิฯ	แต่ผล

กำรตดิตำมในช่วงปี	พ.ศ.	 2550-2552	พบว่ำมผีูส้บู								

บหุรีเ่ข้ำรบับรกิำรในคลนิกิฯ	 เพยีง	20,	10	และ	8	รำย	

ตำมล�ำดับ	

	 กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำร						

น�ำแนวปฏบัิตติำมหลกั	5A	มำใช้ในงำนประจ�ำส�ำหรบั

กำรคดักรองและช่วยเหลอืผูบ้รโิภคยำสบูให้ได้เข้ำรบั

บรกิำรช่วยเลกิบุหรีจ่ำกคลนิกิฯ	โดยผ่ำนกำรรบัรองงำน

วจิยัจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมในกำรวจิยัมหำวทิยำลัย

นเรศวร

A1: Ask
ถามประวัติการสูบบุหรี่
จากผูรับบริการ ทุกราย

ปองกันมิใหเริ่มสูบ
(P1-Primary Prevention)

สรางแรงจูงใจ
(P3-Promote-
Motivation)

A3: Assess
ประเมินความรุนแรงและ
ความประสงคในการเลิก

A5: Arrange of follow up 
การติดตามผล
การเลิกสูบบุหรี่

A2: Advice
แนะนำใหเลิกบุหรี่

โดยเด็ดขาด

สููบอยู

ไมสููบเลย

ไมอยาก
เลิก

ไมอยาก
เลิก

ตองการเลิก

ตองการเลิก

เลิกได

เคยสูบ
แตเลิก

กล
ับไ

ปส
ูบซ

้ำ

ผูมารับบริการใน
สถานพยาบาล

ทุกระดับ

ปองกันการกลับ
ไปสูบซ้ำ

(P2-Prevent Relapse)

A4: Assist
ชวยเหลือ บำบัดรักษา

แผนภูมิที่ 1 แนวปฏบัิติในกำรใช้มำตรกำร	5A	เพือ่ค้นหำและช่วยเหลอืผูบ้รโิภคยำสบูและผูท่ี้ได้รบัควนับหุร่ีมอืสอง	

ส�ำหรับแพทย์และบุคลำกรวิชำชีพด้ำนสุขภำพ(3)



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
9

งานวิจัย

	วิธีการศึกษา	

 กำรวิจัยน้ีเป็นกำรส�ำรวจกำรน�ำแนวปฏิบัติ

ตำมหลัก	5A	มำใช้ในงำนประจ�ำส�ำหรับกำรคัดกรอง

และช่วยเหลือส่งต่อผูบ้รโิภคยำสบูให้ได้เข้ำรบับริกำร

ช่วยเลิกบุหรี่จำกคลินิกเลิกบุหรี่ 	 โดยมีขั้นตอน										

กำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

 ประชำกร และวิธีสุ่มตัวอย่ำง

	 ประชำกรของกำรศึกษำนี้	 ได้แก่	 เจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุขผูใ้ห้บรกิำรในทกุจดุบรกิำรของโรงพยำบำล	

กลุม่เป้ำหมำยในกำรเกบ็ข้อมลู	ได้แก่	เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ

ผูใ้ห้บรกิำรในแต่ละจุดบรกิำรของโรงพยำบำลทีถ่กูสุม่

แบบเจำะจง	 (purposive	sampling)	ตำมสดัส่วนผูท้�ำ

หน้ำทีป่ฏบิตังิำนทีจ่ดุบรกิำรนัน้เป็นประจ�ำ	ทัง้หมด	43	

รำย	ได้แก่	แพทย์	3	รำย	พยำบำลแผนกผูป่้วยนอก	3	

รำย	พยำบำลแผนกผู้ป่วยใน	4	รำย	พยำบำลแผนก

อบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ	7	รำย	พยำบำลแผนกห้องผ่ำตดั	

1	 รำย	พยำบำลแผนกห้องคลอด	 4	 รำย	 เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสขุแผนกแพทย์แผนไทย	3	 รำย	นกักำยภำพ	

บ�ำบัด	4	รำย	ทันตแพทย์และผู้ช่วยแผนกทันตกรรม	

3	รำย	นกัรงัสีเทคนิค	2	รำย	พยำบำลแผนกเวชปฏบัิติ

ครอบครัวและชุมชน	7	รำย	และเภสัชกร	2	รำย	

 วิธีกำรและระยะเวลำด�ำเนินกำร 

	 เกบ็ข้อมูลโดยใช้เครือ่งมอื	2	ชิน้	ดงันี	้(1)	กำรใช้

แบบส�ำรวจควำมถีข่องกำรปฏบิตั	ิ5A	ทีจ่ดุบรกิำรต่ำง	ๆ 	

ร่วมกบัหน้ำท่ีในงำนประจ�ำเพ่ือคัดกรองและช่วยเหลอื

ส่งต่อ	(A1	และ	A2)	ผูบ้รโิภคยำสบูให้ได้เข้ำรบับรกิำร

ช่วยเลิกบุหรี่จำกคลินิกฯ	(A3	A4	และ	A5)	โดยแจก

แบบส�ำรวจในช่วงเดือนตุลำคมถงึธันวำคม	พ.ศ.	2553	

แล้วให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบด้วยตนเองจำกกำรทบทวน

กำรปฏิบัติงำนในช่วง	 3	 ปี	 ตั้งแต่มีกำรจัดตั้งคลินิก

สุขภำพจิตและยำเสพติด	 (2)	 แบบสัมภำษณ์แบบ

ปลำยเปิดเรือ่งคณุภำพของกำรน�ำแนวปฏบัิตติำมหลกั	

5A	มำใช้ร่วมกับกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ

 วิธีกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอข้อมูล

	 วเิครำะห์ข้อมลูเชิงปรมิำณด้วยสถิตเิชิงพรรณนำ	

ได้แก่	 กำรแจกแจงควำมถี่	 ค่ำเฉลี่ย	 และร้อยละ								

และกำรน�ำเสนอข้อมูลคุณภำพเชิงพรรณนำ

	ผลการศึกษา	

	 ผลกำรส�ำรวจกำรน�ำแนวปฏิบัติตำมหลัก	5A	

มำใช้ร่วมกับกำรปฏิบัติงำนประจ�ำที่จุดบริกำรต่ำง	ๆ	

ของโรงพยำบำล	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ

 1. กำรส�ำรวจเชิงปริมำณของกำรน�ำแนว

ปฏบิตัติำมหลกั 5A มำใช้ร่วมกบักำรปฏิบตังิำนประจ�ำ

	 จำกกำรส�ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด	 43	 รำย		

พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำง	29	คน	(ร้อยละ	67.4)	ได้ปฏิบัติ

ตำมแนวทำง	 A1	 คือสอบถำมสถำนะกำรสูบบุหรี่			

และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ยำสูบอื่น	 ๆ	 กับผู้ป่วยที่อำย	ุ					

ตั้งแต่	 15	 ปี	 และเข้ำรับบริกำรด้วยควำมเจ็บป่วย	

เกีย่วเนือ่งกบักำรสบูบหุรี	่โดยพยำบำลแผนกห้องคลอด

และพยำบำลห้องผ่ำตัดทั้งหมดจะท�ำกำรสอบถำม

ผู้รับบริกำรทุกคน	 แต่พยำบำลแผนกอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินมีบำงคนที่ยังไม่เคยสอบถำมเรื่องกำรสูบบุหรี่

ของผู้รับบริกำรเลย

	 กลุ่มตัวอย่ำง	28	คน	(ร้อยละ	65.1)	ได้ปฏิบัติ

ตำมแนวทำง	 A2	 คือ	 แนะน�ำให้ผู้ท่ีสูบบุหรี่เลิกสูบ

อย่ำงเด็ดขำด	 โดยพยำบำลแผนกห้องคลอดท้ังหมด

จะแนะน�ำผู้สูบบุหรี่ทุกคน	 แต่มีแพทย์และพยำบำล

แผนกอบัุตเิหตแุละฉกุเฉนิบำงคนทีย่งัไม่เคยสอบถำม

เรื่องกำรสูบบุหรี่ของผู้รับบริกำรเลย	(ตำรำงที่	1)
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ตารางที ่1 	จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจ�ำแนกตำมจุดบริกำรที่ปฏิบัติตำมแนวทำง	A1	และ	A2	 ร่วมกับ

กำรปฏิบัติงำนประจ�ำ

กลุ่มตัวอย่ำง

จ�ำนวน
ผูท้ีต่อบ
แบบสอบ

ถำม

จ�ำนวนบุคลำกรทีป่ฏบิตัติำม
แนวทำง A1

จ�ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติตำม
แนวทำง A2

ถำมผู้ป่วย
ทุกรำย

ถำมผู้ป่วย
บำงรำย

ไม่ได้
ถำม

แนะน�ำผู ้สูบ
บุหรี่ทุกรำย

แนะน�ำผู ้สูบ
บุหรี่บำงรำย

ไม่ได้
แนะน�ำ

แพทย์	 3 0 3 0 0 2 1

พยำบำลแผนกผูป่้วยใน	 4 3 1 0 2 2 0

พยำบำลแผนก
ผู้ป่วยนอก	

3 0 3 0 0 3 0

พยำบำลแผนก	 	
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

7 1 5 1 1 5 1

พยำบำลแผนก
ห้องผ่ำตัด

1 1 0 0 1 0 0

พยำบำลแผนก
ห้องคลอด

4 4 0 0 4 0 0

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	
แผนกแพทย์แผนไทย

3 2 1 0 2 1 0

นักกำยภำพบ�ำบัด 4 0 4 0 0 4 0

ทันตแพทย์และผู้ช่วย	
แผนกทันตกรรม

3 0 3 0 0 3 0

นักรังสีเทคนิค 2 2 0 0 2 0 0

พยำบำลแผนกเวช	 	
ปฏิบัติครอบครัว	 	
และชุมชน

7 2 5 0 2 5 0

เภสัชกร 2 0 2 0 0 2 0

รวม 43 15 27 1 14 27 2
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 เมื่อผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ผ่ำนขั้นตอนตำมแนวทำง	
กำรสอบถำม	และแนะน�ำให้เลกิบหุรี	่แล้วมคีวำมต้องเลกิ
สูบบุหรี่	 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขตำมจุดบริกำรต่ำง	 ๆ	
จะส่งต่อผู้ป่วยพบเจ้ำหน้ำที่คลินิกเลิกบุหร่ีซึ่งรวมอยู่
ในคลินิกสุขภำพจิตและยำเสพติด
	 จำกกำรบันทึกรำยงำนของเจ้ำหน้ำที่คลินิก
สขุภำพจติและยำเสพตดิ	กำรให้บรกิำรผูป่้วยทีส่บูบุหรี่
จ�ำนวน	38	คนท่ียนิดีถกูส่งต่อมำทีค่ลนิิกฯ	เพือ่ด�ำเนนิ
กำรประเมนิควำมรนุแรงของกำรตดิบหุรี	่และสร้ำงแรง
จูงใจในกำรเลิกบุหรี่	 ถ้ำผู้สูบบุหรี่มีควำมประสงค์
ก�ำหนดแผนกำรเลิกสูบบุหรี่เลย	เจ้ำหน้ำที่ในคลินิกฯ	
ก็จะวำงแผนกำรช่วยเหลือในกำรบ�ำบัดรักษำอำกำร
ตดิบหุรี	่ซึง่จะเน้นทีพ่ฤตกิรรมบ�ำบดั	เพรำะโรงพยำบำล
มียำช่วยอดบุหร่ีเพียง	 1	 ชนิด	 คือ	 nortriptyline																	
ที่เป็นยำช่วยเลิกอันดับสอง	 (second-line	 drugs)
และไม่มผู้ีทีเ่ข้ำร่วมรบับรกิำรจนสิน้สดุระยะตดิตำมผล	
 2. กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพของกำรน�ำ 
แนวปฏบัิตติำมหลกั 5A มำใช้ร่วมกับกำรปฏบัิตงิำน
ประจ�ำ จำกแบบสัมภำษณ์แบบปลำยเปิด
	 	 กลุม่ตวัอย่ำงให้ควำมเหน็ว่ำปัญหำในกำรน�ำ
แนวปฏิบัติขั้นกำรสอบถำม	 และแนะน�ำให้เลิกบุหรี่	
ตำมหลัก	5A	มำใช้ร่วมกับกำรปฏิบัติงำนประจ�ำของ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขของโรงพยำบำล	สรุปได้ดังนี้	
	 	 (1)	 กำรขำดควำมตระหนักและทักษะ								
ในกำรสอบถำมสถำนะกำรสูบบุหรี่	
	 	 (2)	 กำรไม่ทรำบต�ำแหน่งของกำรบันทึก
เอกสำรหรอืลมืขัน้ตอนกำรบนัทกึประวตักิำรสูบบหุรี่
ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย	
	 	 (3)	 สถำนที่ในกำรปฏบิัตงิำนและคดักรอง
ผูป่้วยไม่มคีวำมเป็นส่วนตวั	ท�ำให้มผีูป่้วยจ�ำนวนหนึง่
ไม่ยอมรับว่ำสูบบุหรี่	 เนื่องจำกถูกซักถำมประวัต	ิ							
ต่อหน้ำผู้ป่วยรำยอื่นจ�ำนวนมำก
	 	 (4)	 บำงจุดบริกำรไม่สำมำรถปฏิบัติได้ทัน
ส�ำหรับผู้ป่วยทุกคนได้เนื่องจำกมีผู้ป่วยจ�ำนวนมำก	
เช่น	พยำบำลแผนกผู้ป่วยนอก

	 	 (5)	 เจ้ำหน้ำที่คลินิกฯ	 มีรำยเดียว	 และ							
เมือ่หยดุปฏบัิตงิำนหรอืตดิกำรปฏบัิตงิำนรำชกำรอืน่	ๆ 	
จึงท�ำให ้ผู ้สูบบุหรี่บำงรำยที่ต้องกำรเลิกสูบบุหรี่													
ขำดโอกำสในกำรประเมนิควำมรนุแรงของกำรติดบหุรี	่
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลกิบุหรี	่และกำรวำงแผนกำร
ช่วยเหลือในกำรบ�ำบดั	และกำรด�ำเนินงำนติดตำมผล
กำรเลิกสูบบุหรี่จึงไม่ต่อเน่ือง	 ซึ่งจำกกำรทบทวน							
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในคลินิกฯ	 พบว่ำมีผู้ป่วย	
มำกกว่ำร้อยละ	85	 ท่ีเข้ำรบับรกิำรในคลนิกิฯ	ขำดกำร									
ตดิตำมผลลพัธ์อย่ำงต่อเนือ่งจนสำมำรถเลิกสูบบุหรี่
	 	 (6)	 ผู ้สูบบุหรี่บำงรำยไม่สบำยใจที่ต้อง									
ถกูส่งต่อเข้ำสู่กระบวนกำรเลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่คลินิก
สุขภำพจิตและยำเสพติด

	วิจารณ์และสรุปผล	

	 พระรำชบญัญตัคุ้ิมครองสขุภำพของผูไ้ม่สบูบหุรี่	
พ.ศ.	2535	ก�ำหนดให้โรงพยำบำลเป็นพืน้ท่ีสำธำรณะ
ที่ต้องก�ำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่(4)	 รวมทั้งองค์กำร
อนำมัยโลกจงึได้ก�ำหนดจรรยำปฏบัิตสิ�ำหรบับุคลำกร
สำธำรณสขุให้ซกัประวตักิำรบรโิภคยำสบูและกำรได้รบั
ควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยและแนะน�ำวิธีเลิกบุหรี่ให้
สอดแทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ(2)	โรงพยำบำล
ชุมชนท่ีท�ำกำรศกึษำครัง้นีจึ้งได้จัดตัง้คลนิกิเลกิบุหรีข้ึ่น
และน�ำแนวปฏบัิต	ิ5A	เข้ำกบักำรปฏบัิตงิำนประจ�ำวนั
ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขของโรงพยำบำลมำตั้งแต่							
ปี	พ.ศ.	2550	แต่จำกกำรส�ำรวจพบว่ำยังมีเจ้ำหน้ำที่
ท่ีไม่ได้สอบถำมผูป่้วยถึงสถำนะกำรสบูบุหรี	่ และไม่ได้
แนะน�ำให้ผู ้สูบบุหรี่เลิกสูบ	 ข้ันตอนกำรคัดกรอง							
และแนะน�ำเบือ้งต้นนีม้คีวำมส�ำคญัมำก	เพรำะข้อมลู
กำรส�ำรวจประชำกรปี	พ.ศ.	2557	พบว่ำผู้ที่สูบบุหรี่
ร้อยละ	56.2	อยำกเลกิสบูบุหรีอ่ยูแ่ล้ว	และในจ�ำนวนนี้
เกอืบครึง่หนึง่ยงัไม่เคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่มำก่อน(5) 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรศึกษำนี้ว่ำผูร้บับริกำรทุกรำย	
ทีถ่กูสอบถำมสถำนะกำรสบูบหุรีแ่ละได้รับค�ำแนะน�ำ
ให้เลิกสูบบุหรี่จะมีควำมยินดีเข้ำร่วมกระบวนกำร					
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ให้ค�ำแนะน�ำและติดตำมกำรเลิกสบูบหุรี	่แต่ข้อจ�ำกดั
ของกำรศึกษำนี้	 คือ	 เป็นกำรส�ำรวจโดยทบทวนกำร
ปฏิบติังำนย้อนหลงัในระยะเวลำ	3	ปี	ซึง่อำจจะมอีคติ
ของข้อมูลในควำมทรงจ�ำ	 รวมทั้งกำรส�ำรวจและ
สมัภำษณ์ไม่ได้เป็นกำรเกบ็ข้อมลูจำกผูป้ฏบิตังิำนทุกคน	
ซึ่งในช่วงเวลำสำมปีย้อนหลังอำจจะมีกำรหมุนเวียน
ของผู้ปฏิบัติในโรงพยำบำลได้
	 กำรถอดบทเรียนโรงพยำบำลปลอดบุหรี่
ต้นแบบที่โรงพยำบำลพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	 และ
โรงพยำบำลอุบลรตัน์	จงัหวดัขอนแก่น	ทีจ่ดักำรตดิป้ำย
ให้ควำมรูแ้ละข้อควำมรณรงค์กระจำยทกุจุดในทกุแผนก	
รวมห้องสุขำ	 และร้ำนค้ำ	 พบว่ำ	 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่						
มีทัศนคติที่เข้ำใจอันตรำยจำกบุหรี่ทั้งต่อตนเอง	และ
คนรอบข้ำงอยู่แล้ว(4)	 แต่ผู้สูบหลำยคนที่ไม่เคยคิด							
จะเลกิสบูบหุรีม่คีวำมเชือ่ว่ำถ้ำเป็นโรคทีเ่กดิจำกกำร
สบูบุหร่ี	เช่น	โรคเส้นเลอืดหวัใจตีบ	โรคถงุลมโป่งพอง	
กจ็ะรักษำให้หำยได้	ซึง่ควำมจรงิแล้วโรคหลกัจำกกำร
สบูบหุร่ีมกัจะเกดิขึน้อย่ำงช้ำและไม่สำมำรถตรวจพบ
ได้ในระยะแรก	 ๆ	 กำรหยุดสูบบุหร่ีเท่ำนั้นจะท�ำให้						
กำรด�ำเนินของโรคช้ำลง	 ดังน้ัน	 กำรสอบถำมและ							
กำรชักชวนจำกบุคลำกรกำรแพทย์จึงมีส่วนค้นหำ
และช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยกำรปรับพฤติกรรม	
และอำจจะจ�ำเป็นต้องใช้ควำมสมัพนัธ์พืน้ฐำนในกำร
ให้ค�ำปรึกษำและเวชภัณฑ์ช่วยในกำรเลิกสูบบุหรี่(6)	

กำรศึกษำนี้สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้นว่ำบุคลำกร	
กำรแพทย์เข้ำมำสนับสนุนกำรดูแลผูป่้วยให้เลกิบหุรีไ่ด้	
โดยแสดงออกถึงควำมต้ังใจจริงที่จะช่วยเหลือผู้รับ						
ค�ำปรึกษำด้วยควำมปรำรถนำดี	 กำรยอมรับและ									
ให้เกียรติในกำรตัดสินใจและให้ควำมช่วยเหลือทันที
เมื่อมีโอกำสท่ีจะสำมำรถกระท�ำได้	 จะท�ำให้ผู้ป่วย
อยำกเข้ำร่วมกระบวนกำรเลกิสบูบหุร่ี	และจะสำมำรถ
ชะลอควำมรุนแรงโรค	 และช่วยลดโอกำสเส่ียง									
จำกกำรเกดิโรคต่ำง	ๆ 	จำกกำรได้รบัสำรพษิจำกควันบหุรี่
มือสองอีกทำงหนึ่งด้วย(9,	11) 

	 กำรศึกษำของธนิดำ	 คงสมัย	 พบว่ำกำรสร้ำง
แรงจูงใจจำกภำยในให้รู้สึกว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ
และมอีสิระทำงควำมคดิและกำรเลอืกกระท�ำสิง่ใด	ๆ 	
ด้วยตนเองเป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญในกำรปรับพฤติกรรม
ให้ผู ้ ท่ีต ้องกำรเลิกสูบบุหรี่	 แต่กิจกรรมดังกล่ำว										
ต้องใช้เวลำต่อเนือ่งครัง้ละหลำยชัว่โมงและหลำยครัง้
ต่อเนื่องกันจึงจะประสบควำมส�ำเร็จ(7)	 กำรประเมิน
ควำมพร้อม	 กำรช่วยเหลือวำงแผนในกำรเลิกบุหรี่						
อำจท�ำได้หลำยแบบ	 เช่น	 กำรให้ค�ำแนะน�ำสั้น	 ๆ									
นำน	 1-3	 นำที	 กำรให้ค�ำปรึกษำแบบตัวต่อตัว												
กำรให้ค�ำปรึกษำเป็นกลุ่ม	 เป็นต้น	 ในขั้นสุดท้ำย
เป็นกำรตดิตำมผลในกำรเลกิบหุรีแ่ละอำกำรผดิปกติ
ท่ีอำจเกดิข้ึนในระหว่ำงเลกิสบูบุหร่ี	โดยเฉพำะใน	1-2	
สัปดำห์แรก(3)	 ของโรงพยำบำลที่ท�ำกำรศึกษำนี้เป็น
ขัน้ตอนทีด่�ำเนนิกำรโดยเจ้ำหน้ำทีเ่พยีง	1	รำย	ซึง่อำจ
จะท�ำให้บริกำรไม่ต่อเนื่อง	 ซึ่งถ้ำจะใช้เวชภัณฑ์									
เพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่ร่วมด้วย	 โรงพยำบำลก็มีเพียง	
nortriptyline	รำยกำรเดียว	ดังนั้น	จึงควรพิจำรณำ
ขยำยขอบเขตและจ�ำนวนผู้รับผิดชอบงำนเพื่อช่วย
วำงแผนกำรวธิกีำรและตดิตำมประเมนิผลกำรเลกิสบูบหุรี่
ให้มีประสิทธิภำพ	 หรือจัดท�ำช่องทำงด่วนส�ำหรับ							
ส่งต่อผู้ที่ต้องกำรเลิกสูบบุหรี่ที่สะดวกและรวดเร็ว	
	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของโรงพยำบำลท่ี
ศึกษำนี้คล้ำยคลึงกับข้อมูลจำกกำรถอดบทเรียน							
ของโรงพยำบำลปลอดบุหรี่ต้นแบบที่โรงพยำบำล
อินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี	 และโรงพยำบำลบำงบ่อ	
จังหวดัสมทุรปรำกำร	ว่ำกำรบรกิำรเชิงรุกเพือ่ให้ควำมรู้
และท�ำควำมเข้ำใจพิษภัยของบุหรี่ท้ังต่อตัวผู ้สูบ							
และผู้ใกล้ชิด	 และกำรแนะน�ำให้เลิกสูบบุหรี่ท้ังใน
สถำนพยำบำลและในชมุชนมคีวำมส�ำคญัมำก	เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขในโรงพยำบำลทุกคนมีส่วนร่วมในกำรใช้
แนวทำง	5A	ที่ผสมผสำนไปกับงำนประจ�ำ	 โดยฝ่ำย	
ท่ีรบัคนไข้จะมบีทบำทพืน้ฐำนในข้ันตอนกำรสอบถำม		
และแนะน�ำให้เลกิบหุรี	่ส่วนคลนิกิฟ้ำใสจะรบัต่อในขัน้ที	่
เหลือทั้งหมด(5)	 ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลปัญหำ							
ขั้นตอนกำรท�ำงำน(8) 
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	 กำรศกึษำทีผ่่ำนมำพบว่ำอปุสรรคในกำรเลกิบหุรี่
ทีพ่บมำกทีสุ่ด	คอื	กำรทนต่ออำกำรถอนนโิคตนิไม่ได้	
ขั้นตอนกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องจงึอำจจะช่วยให้
ข้อมูลส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นและลดกำร	
กลับมำสบูใหม่ได้(2,	5,	9)	ดงันัน้	กำรศกึษำนีอ้ำจจะต้อง
ขยำยผลในประเด็นนี้ให้ชัดเจนมำกขึ้น

	ข้อเสนอแนะ	

 ในกำรศกึษำ	ครัง้นีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่ำกำรปฏบัิติ
ตำมแนวทำงขัน้ตอนกำรสอบถำม	และแนะน�ำให้เลิกบุหรี	่
จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรตัดสินใจเข้ำรับบริกำร
เลิกสูบบุหรี่ได้	 แต่ควรมีแผนกำรด�ำเนินงำนขั้นตอน
กำรติดตำมผลที่ชัดเจน	 และต ่อเ น่ืองมำกขึ้น																					
เพือ่ตดิตำมต่อไปว่ำผูบ้ริโภคยำสูบทีเ่ข้ำสูก่ระบวนกำร
ในสถำนพยำบำลแล้วจะมีโอกำสเลิกบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
มำกน้อยเพียงใด	ซึ่งผู้บริหำรน่ำจะต้องสนบัสนนุหรอื
ก�ำหนดเป็นนโยบำยของโรงพยำบำลให้ด�ำเนินงำน
อย่ำงจริงจงัในทกุหน่วยบรกิำร	เพือ่สร้ำงควำมตระหนกั
ในกำรค้นหำและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้รับบริกำร

	กิตติกรรมประกาศ	

	 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุนและกำรสนับสนุน
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มหำวิทยำลยันเรศวร	รวมทัง้ผูรั้บบริกำรและเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลลบัแลทกุท่ำน	ทีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่ำงดียิ่ง
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	บทน�า	

 Cephalosporins(1-3)	 เป็นกลุ่มยำปฏิชีวนะ								

ที่มีโครงสร้ำง	beta	lactam	มีข้อบ่งใช้ในกำรฆ่ำเชื้อ

แบคทีเรีย	ใช้บ่อยในโรค	bronchitis,	otitis	media,	

pneumonia,	 cellulitis	 มข้ีอบ่งใช้เป็นกลุม่ยำล�ำดบั

แรกส�ำหรบักำรป้องกนักำรตดิเชือ้จำกกำรผ่ำตดั	เป็นต้น	

เน่ืองจำกมีฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อที่กว้ำง	 จึงเป็นยำใน												

ล�ำดบัแรก	ๆ 	ทีใ่ช้	และเป็นยำทีใ่ช้ได้ค่อนข้ำงปลอดภยั	

เน่ืองจำกมอีำกำรไม่พงึประสงค์น้อย	อำกำรไม่พงึประสงค์

ทีพ่บมต้ัีงแต่อำกำรเฉพำะที	่เช่น	ปวดแสบเม่ือบรหิำรด้วย

กำรฉีดเข้ำเส้นเลือด	 อำกำรทำงระบบผิวหนังได้แก	่

ผื่น	urticaria,	exanthema	และ	pruritus	อำกำร

ทำงระบบทำงเดนิอำหำรทีเ่กิดจำกกำรลดกำรสงัเครำะห์	

prothrombin	ท�ำให้เกดิควำมเสีย่งในกำรเกิดเลอืดออก	

ค่ำกำรท�ำงำนของไตลดลงในกรณีให้ยำกลุ่มนี้บำงตัว											

ในขนำดสงู	เช่นยำ	ceftazidime	และอำกำรตับอกัเสบ

จำกกำรที่ยำมีผลขับออกทำงน�้ำดี	ท�ำให้ปริมำณน�้ำดี

สูงจนเกิดอำกำรเหลอืงได้	 เช่นยำ	 ceftriaxone	และ		

cefoperazone	 ส่วนของอำกำรไม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้

ไม่บ่อยมจี�ำนวนรำยงำนน้อยมำก	แต่มคีวำมรนุแรง	คอื		

ผลต่อระบบเลือด	 ซ่ึงมีอุบัติกำรณ์กำรเกิดน้อยกว่ำ

ร้อยละ	1	รำยงำนท่ีพบในระบบนี	้ได้แก่	eosinophilia,	

thrombocytosis,	neutropenia,	hypoprothrombinemia,	

haemolytic	 anaemia	 อำกำรทำงระบบเลือดไม่มี

อำกำรแสดงท่ีชัดเจน	มเีพยีงผลวนิจิฉยัทำงห้องปฏบัิติ

กำรยนืยนั	ซึง่อำจไม่เพยีงพอทีจ่ะวนิจิฉยัได้ว่ำเกดิจำก

อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำหรอืไม่	 เนือ่งจำกผลตรวจ						

ทำงห้องปฏบัิตกิำรอำจให้ผลบวกลวงได้	 เช่น	 กรณี														

มกีำรตดิเชือ้	เป็นต้น	ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยในกำรวินิจฉัย

ต้องอำศยักำรรำยงำนทีม่ใีนอดตี	ไม่ว่ำจะเป็น	ข้อมลูยำ	

รูปแบบกำรใช้ยำ	 ลักษณะกำรเกิด	 ระยะเวลำท่ีเกิด	

มำใช้พิจำรณำอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย	

บทควำมนีจ้ะกล่ำวถึงยำกลุม่	cephalosporins	ท�ำให้

เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์	 neutropenia	 และ											

agranulocytosis	ซึง่มคีวำมรนุแรงท�ำให้ค่ำเมด็เลอืด

ขำวต�่ำลง	จนท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกำสเสียชีวิตได้ง่ำย

วรพงศ์ เรืองสงค ์*

Cephalosporins induced neutropenia /
agranulocytosis

*	 โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช	จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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 นิยาม	neutropenia/agranulocytosis(4-5)     

  neutropenia	คอื	ภำวะทีม่จี�ำนวนเมด็เลอืดขำว

ชนิด	 neutrophils	 และ	 เซลล์เม็ดเลือดขำวตัวอ่อน			

ทีย่งัไม่โตเตม็ที	่(band	form)	น้อยกว่ำ	1,500	เซลล์/

ไมโครลิตร	 (1.5x10-6	ลิตร)	ส่วน	agranulocytosis	

คือ	 ภำวะ	 neutropenia	 ที่มีควำมรุนแรงโดยมี	

จ�ำนวน	neutrophils	น้อยกว่ำ	500	เซลล์/ไมโครลติร

(0.5	x	10-6	ลติร)	ร่วมกับอำกำรไข้อ่อนเพลยีมำก	และ

มีแผลที่ในช่องปำกหรือบริเวณฝีเย็บ	โดยทั่วไปผู้ป่วย	

neutropenia	 จะมีอำกำรไข้	 มีอำกำรหรืออำกำร

แสดงของกำรติดเชื้อ	เช่น	เจ็บคอ	ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้

ผูป่้วยเกดิกำรตดิเชือ้	เช่น	ผูป่้วยทีเ่พิง่ได้รบักำรผ่ำตดั	

มีกำรอุดตันของท่อปัสสำวะหรือท่อน�้ำดี	มีกำรอุดกั้น

ของปอดแบบเรื้อรัง	 ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือได้รับยำ								

กดภูมิต้ำนทำน	เป็นต้น

	สาเหตุของการเกิด	neutropenia/																			
agranulocytosis	   

	 สำเหตุของกำรเกิด	neutropenia	มีได้หลำย

อย่ำงเช่น	สำเหตุจำกกำรติดเชื้อไวรัส	ได้แก่	เอชไอวี,	

Epstein-Barr	virus,	cytomegalovirus,	 rubella,	

varicella	 เกิดจำกกำรติดเชื้อแบคทีเรีย	 ได้แก	่												

typhoid	 fever,	 brucellosis	 จำกโรค	 systemic	

diseases	ได้แก่	systemic	lupus	erythematosus	

(SLE),	collagen	diseases,	rheumatoid	arthritis	

จำกโรคทำงระบบเลือด	ได้แก่	hair-cell	leukemia,	

suppressor	T-cell	leukemia,	myelodysplastic	

syndrome	autoimmune	neutropenia	จำก	toxic	

agents	ได้แก่	benzenes,	ionizing	radiations	เป็นต้น(4)

	 ส่วนภำวะ	neutropenia	ท่ีเหนีย่วน�ำให้เกิดข้ึน

จำกยำ	มลีกัษณะกำรเกิดอย่ำงรวดเรว็หลงัจำกท่ีผูป่้วย

ได้รับยำ	ถ้ำหำกมีกำรตรวจไขกระดูก	จะพบลักษณะ	

hypocellular	 หรือ	 regenerating	 granulocytic	

series	 precursor	 cells	 มีรูปร่ำงปกติ	 แต่ไม่พบ						

ควำมผดิปกตขิอง	infiltration	ของ	hematopoietic	

หรอื	extrahematopoietic	cells	เมือ่สบืค้นจะพบว่ำ

มีรำยงำนกำรเกิด	 neutropenia	 จำกยำท่ีสงสัยนั้น	

และท่ีส�ำคญั	ผูป่้วยจะกลบัสูภ่ำวะปกตเิมือ่มกีำรหยดุยำ	

โดยท่ัวไปใช ้ เวลำภำยใน	 2-6	 สัปดำห ์	 ภำวะ													

agranulocytosis	 ซึ่งเกิดจำกยำ	 พบมำกในผู้หญิง

มำกกว่ำผู้ชำย	พบอัตรำกำรตำยประมำณร้อยละ	16	

และอตัรำกำรตำยจะสงูข้ึนในผูป่้วยท่ีตดิเช้ือแบคทีเรยี

ในกระแสเลือด	หรือไตวำย	อำกำรผิดปกติจะเกิดขึ้น

อย่ำงรวดเร็วภำยใน	 7-15	 วันหลังจำกเริ่มใช้ยำ(4)          

มรีำยงำนยำทีม่ผีลท�ำให้เกิดได้	เช่น	methotrexate,	

cyclophosphamide,	colchicine,	azathioprine,	

ganciclovir	 clozapine,	 antithyroid	 drugs													

(thionamides),	 sulfasalazine,	 ticlopidine,										

angiotensin-converting	enzyme	(ACE)	inhibitors,	

histamine	H2-receptor	antagonists	,	nonsteroidal	

anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs),	amodiaquine,	

tocainide,	procainamide,	flecainide,	dapsone,	

aminoglutethimide,	deferiprone(5)	ในส่วนรำยงำน

กำรเกิด	 neutropenia	 ท่ีเกิดข้ึนจำกยำกลุ ่ม											

cephalosporins	 เป็นรำยงำนกรณีศึกษำ	 แสดงดัง

ตำรำงที่	 1	 ส�ำหรับภำวะ	 neutropenia	 ที่เกิดขึ้น						

จำกยำกลุม่	cephalosporins	นัน้สำมำรถเกิดหลงัจำก

ได้รับยำขนำดสูง	 ๆ	 เป็นระยะเวลำนำน	 แต่หำกใช้											

ในช่วงสัน้	ๆ 	โอกำสเกดิขึน้น้อย(6-7)	และยิง่เกดิได้น้อย

มำกหำกใช้ยำในขนำดต�่ำ	ๆ(8)
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ตารางที ่1 	แสดงระยะเวลำ	 กำรเกิด	 กำรแก้ไข	 และระยะเวลำกลับมำปกติ	 จำกกำรเหนี่ยวน�ำให้เกิด								
neutropenia/agranulocytosis	ของยำในกลุ่ม	cephalosporins	

ยำกลุ่ม
cephalosporins

ระยะเวลำ
ในกำรเริม่เกดิอำกำร

กำรแก้ไข ระยะเวลำในกำรกลับ
มำปกติ

อ้ำงอิง

cefepime 17–30	วัน หยุดยำ	 1	สัปดำห์หลังหยุดยำ	 Bran	 B.	 Wong	
และคณะ(9)

ceftriaxone 14	วัน* หยดุยำและให้ยำ	กระตุน้	
เม็ดเลอืด	 granulocyte-
colony	 stimulating							
factor	(G-CSF)

ดีขึ้นหลังได้	G-CSF C.	 J.	A.	Duncan	
และคณะ(10)

cefazolin 2-3	วัน** หยุดยำ	 2	สัปดำห์หลังหยุดยำ Walker	 AS.	 และ
คณะ(11)

cefepime 19	วัน		 หยดุยำ 4	เดอืน	หลงัจำกหยดุยำ	 Simone	Hettmer	
และคณะ(12)

ceftriaxone 25	วัน	 หยุดยำ 1	สัปดำห์หลังหยุดยำ Natalie	 Uy	 และ
คณะ(13)

หมำยเหตุ	:		 *	neutrophil	ลดต�่ำลง	จนไม่สำมำรถตรวจนับได้	ในวันที่	24		

	 	 	 **	ไข้ขึ้น	ๆ	ลง	ๆ	ร่วมกับ	thrombocytopenia

 กลไกการเกดิ	neutropenia/agranulocytosis	จากยา	   

 กลไกกำรเกิด	 drug-induced	 neutropenia(4)	 ท่ัวไปมี	 2	 รูปแบบ	 คือ	 แบบท่ี	 1	 immunologic	
mechanism	 (type	 I)	 เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย	เป็นลกัษณะรนุแรง	เกดิเรว็	ภำยใน	2-3	เดอืน		
ของกำรได้รับยำครั้งแรก	มีกลไกกำรเกิดได้	 4	 ชนิด	ดังตำรำงที่	 2	 และแบบที่	 2	drug	 toxicity	 (type	 II)	
เกี่ยวข้องกับกำรสะสมของยำจนถึงระดับควำมเข้มข้นที่เป็นพิษในผู้ป่วยที่มีควำมไวต่อตัวยำ	ซึ่ง	Natalie	Uy	

และคณะ(13)	อธิบำยว่ำ	ยำกลุ่ม	cephalosporins	มีกลไกที่ท�ำให้เกิดจำกแบบที่	1	มำกกว่ำแบบที่	2

ตารางที ่2 กลไกกำรเกิด	drug-induced	immune	agranulocytosis	

กลไก รูปกลไก

1)	 กำรดูดซับ	 (adsorption)	 ของยำบนเยื่อหุ้มเซลล	์						
ของ	neutrophils	เกดิเป็น	drug-membrane	complex	
เป็น	hapten	และกระตุ้นให้ร่ำงกำย	สร้ำง	antibodies	
ไปจับบน	drug-membrane	complex	ท�ำให้เม็ดเลือด
ขำวแตกโดยกระบวนกำร	 complement	 activation					
ซึ่งถูกขับออกจำกร่ำงกำยโดย	 phagocytic	 system	
กลไกนี้มักจะพบเมื่อให้ยำในขนำดสูง	 เช่นยำ	 กลุ่ม									
penicillins

drug

antibody
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กลไก รูปกลไก

2)	 ยำไปรวมกับ	 drug-specific	 antibody	 เกิดเป็น	
complex	 ไปดูดซับบนเยื่อหุ้มเซลล์ของ	 neutrophil		
เกิด	complement	activation	และท�ำให้เม็ดเลือดขำว
แตกได้	เช่นยำ	quinidine

3)	ยำไปรวมกับ	plasma	protein	และไปจับกับเยื่อหุ้ม
เซลล์ของ	neutrophils	ท�ำให้เกิดกำรสร้ำง	antibodies	
ซึ่ง	 antibodies	 เหล่ำนี้	 จะไปจับกับ	 drug	 protein	
carrier-membrane	 complex	 เป็น	 ผลให้เกิด												
complement	activation	เซลล์เหล่ำนี้จะถูกขจัดออก
โดย	phagocytic	system

4)	 ยำไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ของ	
neutrophil	และเป็นผลให้เกดิกำรสร้ำง	autoantibod-
ies	 (antibodies	 ท่ีจับอยู่บน	 neutrophil	 โดยตรง)										
ซึ่งไปท�ำลำยเซลล์โดย	phagocytic	system

(ดัดแปลงจำก	นำรัต	เกษตรทัต,		2542)

 บทสรปุ    

	 Cephalosporins	เป็นยำปฏิชีวนะที่มีกำรใช้

อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบนั	แต่พบอำกำรไม่พึงประสงค์

ที่เกิดในระบบเลือดโดยเฉพำะภำวะ	neutropenia/

agranulocytosis	 น้อย	 ข้อมูลที่พบส่วนใหญ	่													

เป็นรำยงำนกรณศีกึษำ	(case	report)	ในรปูแบบยำฉดี							

เข้ำทำงหลอดเลอืดด�ำ	ได้แก่	ยำ	cefazolin,	ceftriaxone,	

cefepime	เป็นต้น	อำกำรของภำวะ	neutropenia/

agranulocytosis	แสดงด้วยอำกำรไข้	อ่อนเพลยี	หรอื

อำกำรแสดงของกำรติดเชือ้ร่วมด้วย	เช่น	มแีผลในปำก	

เจ็บคอ	 เมื่อตรวจนับควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	

(complete	blood	count)	พบว่ำมกีำรลดลงของค่ำ	

absolute	neutrophil	count	(ANC)	ซึง่เกดิได้ตัง้แต่	

drug

antibody

complement

complex
formation

antibody
formation cell

toxicity
+ complement

activation

drug

plasma protien

cell membrane

antibody

membrane moditication

drug
nonspecific
protein
absorption

protein

2-3	วัน	ไปจนถึง	1	เดือนหลังเริ่มยำ	ค่ำ	ANC	ที่ลดลง

อำจลดไปจนไม่สำมำรถตรวจนบัได้	 และเมือ่หยดุยำ	

ค่ำ	ANC	สำมำรถกลบัมำปกตไิด้ตั้งแต่	3	วัน	ไปจนถึง	

4	เดือนหลังหยุดยำ	ผลที่เกิดขึ้นยังไม่สำมำรถอธิบำย

ได้อย่ำงชดัเจน	แต่เช่ือว่ำเป็นผลของยำต่อกำรตอบสนอง

ต่อระบบภูมิคุ ้มกัน	 ซ่ึงเมื่อเกิดข้ึนมีควำมรุนแรง										

จนท�ำให้ผู ้ป่วยต้องเข้ำรับกำรรักษำในหอผู ้ป่วย											

ดงันัน้กำรเฝ้ำระวังกำรใช้ยำในกลุม่นีใ้นครัง้แรก	ไปจนถึง

กำรใช้ยำในกลุ่มนี้ซ�้ำ	จ�ำเป็นต้องมีกำรติดตำมกำรใช้

อย่ำงใกล้ชิด	 โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมำด้วยภำวะ

ติดเชื้อร่วม	 หรือกลุ่มเสี่ยงที่มีกำรตอบสนองไวต่อ

ระบบภมูคิุม้กนั	เช่น	มโีรคทำงระบบเลอืดร่วม	เป็นต้น		

ตารางที ่2 กลไกกำรเกิด	drug-induced	immune	agranulocytosis	(ต่อ)
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	บทน�า	

  Warfarin	 เป็นยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด	
(anticoagulant)	ทีม่ปีระโยชน์ทำงคลนิกิและมข้ีอบ่งใช้	
เช่น	 ใช้ป้องกันกำรเกำะกลุ่มของลิ่มเลือดบริเวณ								
ลิ้นหัวใจเทียมในผู ้ป ่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดเปลี่ยน											
ลิ้นหัวใจเทียม	 (mechanical	 heart	 valve																																						
replacement)	ใช้ป้องกนัและรกัษำภำวะเลอืดแข็งตวั							
ผดิปกตใินผูป่้วยที่มีภำวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ	
(atrial	fibrillation:	AF)	ใช้ป้องกนัรกัษำภำวะลิม่เลอืด
อดุตนัทีข่ำ	(deep	vein	thrombosis:	DVT)	ภำวะลิม่เลอืด
อดุตนัทีป่อด	 (pulmonary	embolism:	PE)	 เป็นต้น													
ผู้ป่วยที่ได้รับยำ	warfarin	 จะใช้ค่ำ	 international													
normalized	ratio	(INR)	ในกำรตดิตำมวัดผลกำรรกัษำ	
		 กำรควบคุมให้ระดับ	 INR	 อยู่ในค่ำเป้ำหมำย	
(target	 INR)	 มีควำมส�ำคัญต่อประสิทธิภำพและ	
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ	 warfarin	 กำรศึกษำ							
ทำงคลินิกพบว่ำหำกค่ำ	 INR	 อยู่เหนือค่ำเป้ำหมำย		
จะเพ่ิมควำมเสีย่งต่อกำรเกดิภำวะเลอืดออก	(bleeding)	
ในขณะทีค่่ำ	INR	ต�ำ่กว่ำค่ำเป้ำหมำย	จะน�ำไปสูภ่ำวะ
แทรกซ้อนจำกกำรเกิดลิ่มเลือดอุดตัน	 โดยปกต	ิ					
ระดับ	 INR	 เป้ำหมำย	 คือ	 2.0-3.0	 ยกเว้นผู้ป่วย													
ที่ได้รับกำรเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล	 (mitral	 valve	
replacement)	 จะมีค่ำเพิ่มขึ้นเป็น	 2.5-3.5	 ได	้	
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออกฤทธิ์ของยำ	warfarin	 และ	
ค่ำ	 INR	 ได้แก่	 อำยุ	 กำรไม่ใช้ยำตำมค�ำแนะน�ำ											

กำรบรโิภคอำหำร	เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	ภำวะโรค	
และอนัตรกริยิำระหว่ำงยำ	warfarin	เป็นยำท่ีสำมำรถ
เกิดอันตรกิริยำระหว่ำงยำกับยำ	 ยำกับสมุนไพร															
รวมถึงยำกับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรได้หลำยชนิด						
อำจท�ำให้กำรออกฤทธิข์องยำ	warfarin	เปลีย่นแปลง
และส่งผลต่อกำรรักษำของผู้ป่วยได้(1)	

		 ยอ	มชีือ่ทำงวทิยำศำสตร์ว่ำ	Morinda citrifolia 
ชื่อที่เรียกกันทั่วไปในภำษำอังกฤษ	คือ	noni,	great	
morinda,	Indian	mulberry	หรอื	beach	mulberry	
เป็นต้น	 ต้นยอใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน	 ไม่ว่ำ	 ใบ	 ผล	
ล�ำต้น	 ดอก	 เมล็ด	 รำก	 น�้ำลูกยอ	 (noni	 juice)												
ออกฤทธิ์ในกำรรักษำที่กว้ำง	 เช่น	 ฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย		
รำ	 ไวรัส	 ต้ำนกำรอักเสบ	 (anti-inflammatory)							
เสริมภูมิคุ้มกันโรค	(immune	enhancing	effects)	
ต้ำนมะเร็ง	 (antitumor)	 น�้ำลูกยอถูกน�ำมำใช้เป็น		
ทำงเลอืกในกำรรกัษำอำกำรปวดข้อ	ปวดท้องประจ�ำเดอืน	
แก้ปวดท้อง	 ทำงเดินปัสสำวะอักเสบ	 โรคควำมดัน
โลหติสงู	และรกัษำมะเรง็(2-5)	ส่วนน�ำ้สกดัจำกใบยอใช้
รักษำอำกำรปวดข้อ	 ปวดท้อง	 ปวดบิด	 และอำกำร
บวมจำกโรคเท้ำช้ำง(6)

		 น�้ำสกัดจำกยอมีอันตรกิริยำกับยำ	 warfarin	
โดยน�้ำสกัดจำกยอจะท�ำให้สรรพคุณยำ	 warfarin									
ท่ีช่วยต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดลดลง(6-9)	 มีรำยงำน					
พบอันตรกิริยำระหว่ำงน�้ำลูกยอกับยำ	 warfarin										

พจนาถ ประชานุกูล  *

รายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง
ยา warfarin กับน�้าใบยอ

*	 	โรงพยำบำลบำงเลน	จังหวัดนครปฐม
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ในผู้ป่วยหญิงอำยุ	43	ปี	ที่รับประทำนยำ	warfarin	
ร่วมกบัน�ำ้ลกูยอ	มค่ีำ	INR	ลดลง	โดยผูป่้วยรบัประทำนยำ	
warfarin	 7	 mg	 ในวันจันทร์และวันพุธ	 และ																				
ยำ	warfarin	6	mg	 ในวันอื่นที่เหลือ	 ร่วมกับดื่มน�้ำ
ลูกยอ	 1-2	 แก้ว/ต่อวัน	 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอำจเกิดจำก							
วิตำมินเค	(vitamin	K)	ที่มีอยู่ในน�้ำลูกยอ(10)

	รายงานผู้ป่วย	

		 ผู้ป่วยชำยไทย	 คู่	 อำยุ	 65	 ปี	 ป่วยเป็นโรค							
ควำมดนัโลหติสงู	และภำวะหวัใจห้องบนเต้นผดิจงัหวะ	
(AF)	โดยได้รับ	warfarin	มำอย่ำงต่อเนื่อง

	อาการส�าคัญ	

		 ไม่มีอำกำรผิดปกติ	 แต่ผล	 international	
normalized	ratio	(INR)	ของเดือนทีแ่ล้วเท่ำกับ	1.59	
ซึ่งต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย	(2.0	–	3.0)	

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน	

		 ผูป่้วยมำ	คลนิกิ	warfarin	เพือ่พบแพทย์ตำมนดั	
และพบว่ำ	ผล	INR	ของเดือนทีแ่ล้ว	=	1.59	(เนือ่งจำก
โรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลชมุชน	ไม่สำมำรถตรวจค่ำ	
INR	ไดเ้อง	ต้องส่งเลอืดไปตรวจที่โรงพยำบำลประจ�ำ
จังหวัด)	จึงนัดผู้ป่วยมำฟังผลอีกครั้ง

	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	

		 เมื่อ	 2	 ปีก่อน	 ผู ้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำ																											
มภีำวะควำมดนัโลหติสงู	ภำวะหวัใจห้องบนเต้นผดิจงัหวะ	

(AF)	และเคยเกิด	embolic	stroke	present	with	
dysarthria	 right	 hemiparesis	 จำกโรงพยำบำล	
ประจ�ำจงัหวัด	และส่งต่อกลบัมำรกัษำ	ทีค่ลินกิ	warfarin	
ของโรงพยำบำลชมุชน	ซึง่ตำมแผน	กำรรกัษำแพทย์จะสัง่
เจำะเลอืดตดิตำมค่ำ	INR	เป็นประจ�ำ

	ประวัติการใช้ยา	

		 warfarin	 (3	mg)	ครั้งละครึ่งเม็ด	วันละครั้ง	
ก่อนนอน	(hs)
		 losartan	(50	mg)	ครั้งละครึ่งเม็ด	วันละครั้ง	
หลังอำหำรเช้ำ
		 metoprolol	 (100	mg)	 ครั้งละเม็ด	 วันละ							
2	ครั้ง	หลังอำหำรเช้ำและเย็น
		 simvastatin	(10	mg)	ครัง้ละ	2	เมด็	วนัละครัง้	
ก่อนนอน

	ประวัติการแพ้ยา	

		 ปฏิเสธกำรแพ้ยำ

	ประวัติทางสังคม	

		 ปฏิเสธกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ

	การตรวจร่างกาย	

		 ผูป่้วยไม่มอีำกำรผดิปกต	ิแต่ประวตักิำรตรวจ

ทำงห้องปฏิบัติกำร	พบค่ำ	INR	ดังนี ้

วัน เดือน ปี ขนำดยำ warfarin 
ที่ได้รับ

INR ขนำดยำ warfarin
ที่ได้ปรับเปลี่ยน

หมำยเหตุ

8	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.61 ยำเดิม

7	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.89 ยำเดิม

6	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.20 ยำเดิม
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กรำฟแสดง ค่ำ INR ของผู้ป่วยในช่วงที่ผ่ำนมำ ก่อนและหลังจำกกำรดื่มน�้ำใบยอ

วัน เดือน ปี ขนำดยำ warfarin 
ที่ได้รับ

INR ขนำดยำ warfarin
ที่ได้ปรับเปลี่ยน

หมำยเหตุ

5	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.14 ยำเดมิ

4	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs
	(10.5	mg/week)

1.56 ยำเดิม

3	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.74 ยำเดิม

2	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

2.54 ยำเดิม

1	เดือนก่อน 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

1.59 ยำเดิม ดื่มน�้ำใบยอ

วันที่มำพบแพทย์ 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

1.67 ยำเดิม ดื่มน�้ำใบยอ

1	เดือนต่อมำ 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

3.32 ยำเดิม หลังหยุดดื่มน�้ำใบยอ

3	เดือนต่อมำ 3	mg	½	x	1	hs	
(10.5	mg/week)

3.12 1	mg	2x1	hs	จ-ศ
(10	mg/week)

4	เดือนต่อมำ 1	mg	2x1	hs	จ-ศ		
(10	mg/week)

2.44 ยำเดิม
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	การรักษา	

  ค่ำ	INR	ของผู้ป่วยในช่วง	8	เดือน	ถึง	2	เดือน
ที่ผ่ำนมำ	 อยู่ในช่วงเป้ำหมำยของกำรรักษำด้วยยำ	
warfarin	 แต่เดือนที่แล้วซึ่งยังไม่ทรำบผล	 แพทย์จึง
ให้กำรรักษำด้วยยำ	 warfarin	 ในขนำดเท่ำเดิม										
หลังจำกทรำบผลเลือดของเดือนที่แล้วว่ำต�่ำกว่ำ								
เป้ำหมำย	 (INR	 =	 1.59)	 แพทย์จึงส่งพบเภสัชกร							
เพือ่หำสำเหตคุ่ำ	INR	ของเดือนทีแ่ล้วทีล่ดลง	หลงัจำก
ซักประวัติพบว่ำ	 ช่วง	 2	 เดือนที่ผ่ำนมำ	 ภรรยำของ						
ผู้ป่วยปั่นน�้ำใบยอให้ดื่มเป็นประจ�ำ	 อ้ำงสรรพคุณใน
กำรรกัษำโรคควำมดันโลหติสูงและช่วยให้ร่ำงกำยแขง็แรง

	การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์							
ไม่พึงประสงค์กับยาท่ีสงสัย	

  เภสัชกรประเมนิหำสำเหตขุองค่ำ	INR	ทีต่�ำ่กว่ำ
เป้ำหมำย	พบว่ำผูป่้วยมคีวำมร่วมมอืในกำรใช้ยำถูกต้อง		
ไม่มีภำวะแทรกซ้อนใดๆ	 แต่ช่วง	 2	 เดือนที่ผ่ำนมำ	
ภรรยำของผูป่้วยป่ันน�ำ้ใบยอให้ดืม่เป็นประจ�ำ	เนือ่งจำก	
ยอมรีำยงำนกำรเกดิอนัตรกิรยิำกบัยำ	warfarin(2,	6,	7) 
ระดับปำนกลำง	 (moderate)	 ระดับของหลักฐำน
วิทยำศำสตร์	 (level	 of	 evidence)	 เท่ำกับ	D	คือ						
ยังไม่มีหลักฐำนที่ชัดเจน(8,	 9)	 เนื่องจำกน�้ำใบยอมี														
วิตำมินเคเป็นส่วนประกอบ	 ผลของอนัตรกริยิำท�ำให้									
ค่ำ	 INR	ของผูป่้วยลดลง(8-10)	 จึงแจ้งให้แพทย์ทรำบว่ำ
ค่ำ	INR	ของผู้ป่วยทีล่ดลงอำจเกดิจำกกำรด่ืมน�ำ้ใบยอ	
เภสัชกรแนะน�ำให้ผู้ป่วยหยุดกำรด่ืมน�้ำใบยอ	 และ						
รับประทำนยำ	warfarin	 ตำมขนำดเดิมที่เคยได้รับ	
หลังจำกหยุดดื่มน�้ำใบยอแล้ว	1	เดือนพบว่ำ	ค่ำ	INR	
สูงขึ้น	 (INR	=	3.32)	 เกินระดับเป้ำหมำย	แต่แพทย์							
ให้รับประทำนยำในขนำดเท่ำเดิมและติดตำมผล									
ต่ออีก	 2	 เดือน	 พบว่ำค่ำ	 INR	 เกินปกติเล็กน้อย												
(INR	=	3.12)	จึงลดขนำดยำ	warfarin	ลง	5	เปอร์เซนต์	
จำกควำมสมัพันธ์อนัตรกริยิำกบัยำ	warfarin	เภสัชกร
จงึส่งรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ของผูป่้วยรำยนี้
ให้ศนูย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลติภัณฑ์สขุภำพ	

	ข้อสรุป	

		 Warfarin	สำมำรถเกิดอันตรกิริยำระหว่ำงยำ
กบัน�ำ้ใบยอได้	โดยน�ำ้ใบยอมวีติำมนิเคเป็นส่วนประกอบ	

สำมำรถลดสรรพคณุยำ	warfarin	ท่ีช่วยต้ำนกำรแข็งตวั
ของเลือด	 ซึ่งตรวจสอบได้จำกค่ำ	 INR	 ของผู้ป่วย																
ลดลง	 ดังนั้นเภสัชกรควรอธิบำยให้ผู้ป่วยท่ีได้รับยำ	
warfarin	 เข้ำใจถึงผลข้ำงเคียงจำกกำรดื่มน�้ำใบยอ
ร่วมกับยำ	warfarin	 โดยแนะน�ำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยง
กำรดื่มน�้ำใบยอเพรำะสำมำรถท�ำให้ค่ำ	 INR	 ลดลง								
ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย	 อำจส่งผลเสียต่อโรคหรือภำวะ							
ของผู้ป่วยได้
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	บทน�า	

 	 Propylthiouracil	 (PTU)	 เป็นยำกลุ ่ม												

thionamides	 ที่ใช้รักษำภำวะ	 hyperthyroidism	

กลไกกำรออกฤทธิ	์ยบัยัง้	peripheral	deiodination	

ของ	 T4	 ไปเป็น	 T3	 ที่ตับ(1)	 PTU	 ท�ำให้เกิดอำกำร							

ไม่พึงประสงค์ได้หลำยอย่ำงเช่น	 agranulocytosis,	

angioedema,	 dermatitis,	 urticaria,	 Stevens-	

Johnson	syndrome,	fever,	pruritus,	vomiting,	

vasculitis	 and	 lupus-like	 syndrome	 เป็นต้น(2)	

อย่ำงไรก็ดีอำกำรแทรกซ้อนทำงปอดที่ท�ำให้ปอด							

ผิดปกตินั้นพบได้ค่อนข้ำงน้อยแต่ก่อให้เกิดอำกำร								

ที่รุนแรงต่อผู้ป่วย

		 Myeloperoxidase	(MPO)	-	antineutrophil	

cytoplasmic	antibody	(ANCA)	related	vasculitis	

with	 pulmonary	 hemorrhage	 เป็นอำกำรไม่พึง

ประสงค์ทีพ่บได้ไม่บ่อย	แต่มคีวำมซบัซ้อนของอำกำรแสดง

ทำงคลินิกท�ำให้วินิจฉัยได้ยำก	นอกจำกนี้ยังเป็นโรค

ที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตและท�ำให้เกิดภำวะทุพพลภำพ

ต่อไตและปอดได้สูง(3,	 4)	 พยำธิก�ำเนิดของโรคเป็นผล

จำกกำรตอบสนองมำกเกินของภูมิต้ำนทำนของ

ร่ำงกำยต่อยำ	 โดยร่ำงกำยจะมีกำรสร้ำง	 antibody	

มำเพื่อจับกับยำ	 สำรที่เกิดจำกกำรรวมตัวระหว่ำง	

antibody	 กับยำนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดกำรอักเสบ									

บงกช เพียรไทย *

Propylthiouracil induced
vasculitis haemorrhage associated with myeloperoxidase

  antineutrophil cytoplasmic antibody

*	 โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช	จังหวัดลพบุรี

ที่หลอดเลือดมีกำรท�ำลำยผนังหลอดเลือด	 ท�ำให้							

ผนงัหลอดเลอืดสญูเสยีหน้ำที	่ซึง่พบได้ทัง้ในเส้นเลอืด	

arterioles,	 venules	 และ	 capillaries(5)	 ยำท่ีมี										

กำรรำยงำนว่ำเป็นสำเหตุของภำวะนี้	 เช่น	 PTU,														

penicillamine,	 hydralazine,	 allopurinol,										

sulfasalazine,	 procainamide,	 thiamazole,	

clozapine,	 phenytoin,	 rifampicin,	 isoniazid,	

indomethacin	เป็นต้น(3,	6)	ส่วนสำเหตอุืน่	ๆ 	นอกเหนอื

จำกยำ	 ได้แก่กำรติดเช้ือ	 เช่น	 hepatitis	 B	 virus,	

hepatitis	C	virus	streptococcal	species	โรคเนือ้เยือ่

เกี่ยวพัน	 (connective	 tissue	 disease)	 เช่น											

systemic	 lupus	 erythematosus,	 rheumatoid	

arthritis	และโรคมะเรง็	เช่น	lymphoma,	leukemia(5)

		 ส�ำหรบัอบัุตกิำรณ์ของ	MPO-ANCA	associated	

vasculitis	 ส่วนใหญ่พบมำกในชำวตะวันตกเชื้อสำย

คอเคเชียน	 (Caucasian)	 พบน้อยในทวีปเอเชีย												

มีกำรศึกษำเก่ียวกับระบำดวิทยำของ	 systemic	

vasculitis	โดย	Watts	RA	และคณะในช่วงปี	ค.ศ.	1988-

1997	พบว่ำมอีบัุตกิำรณ์กำรเกดิ	20	รำยต่อประชำกร	

1,000,000	 คนต่อปี	 โดยพบควำมชุกของภำวะ									

systemic	vasculitis	เพิม่สงูขึน้ในระยะหลงัและอบุตัิ

กำรณ์กำรเกิดพบมำกขึ้นเมื่ออำยุสูงขึ้น(3,	7,	8)
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	รายงานผู้ป่วย	

		 ผู้ป่วยหญงิไทย	โสด	อำย	ุ26	ปี	อำชพีท�ำงำนโรงงำน

 อาการส�าคัญและประวตักิารเจบ็ป่วยในปัจจบัุน

		 ผู ้ป ่วยมำตรวจตำมนัดเพื่อติดตำมอำกำร							
ก้อนทีค่อโต	แล้วแจ้งประวตัว่ิำ	3	วนัก่อนมำโรงพยำบำล
ผู้ป่วยมีผื่นแดงที่ผิวหนังบริเวณขำ	 ไอ	 มีเสมหะเป็น
เลือดเล็กน้อย	หน้ำมืด

	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	

		 เมือ่ประมำณ	3	ปี	ก่อน	ผูป่้วยได้รบักำรวนิจิฉยั
ว่ำเป็น	 hyperthyroidism	 จำกอำกำรที่ผู ้ป่วย																
มีก้อนโตที่คอด้ำนหน้ำ	ร่วมกับอำกำรใจสั่น

	ประวัติการใช้ยา	

		 เมื่อ	3	ปีที่แล้ว	ได้รับ	PTU	(50	mg)	ครั้งละ	
1	 เม็ด	 วันละ	 2	 ครั้ง	 และเพิ่มขนำดขึ้นตำมล�ำดับ								
จนปัจจุบันเป็นครั้งละ	3	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	ร่วมกับ	
propranolol	(10	mg)	ครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง

	ประวัติการแพ้ยา	

		 ผู้ป่วยปฏิเสธกำรแพ้ยำ

	ประวัติครอบครัวและทางสังคม	

		 ไม่มีประวัติกำรเจ็บป่วยของคนในครอบครัว	
ปฏิเสธกำรดื่มสุรำและกำรสูบบุหรี่

รูปที่ 1: Chest	 x-ray	 (วันadmit	 ท่ี1)	 :	 diffuse	
disseminated	 centrilobular	 nodules	
and	ground	glass-opacity	of	bilateral	lungs	

	ผลการตรวจร่างกาย	

		 ผลตรวจสญัญำณชพีดงันี	้ควำมดันโลหติ	124/63	
mmHg	 (ค่ำปกติ	 120/80)	 ชีพจร	 100	 ครั้ง/นำที													
(ค่ำปกต	ิ60-100)	อตัรำหำยใจ	20	ครัง้/นำที	(ค่ำปกติ	
12-18)	 และมอีำกำรไอเป็นเลอืด	 เมือ่ฟังเสยีงจำกปอด	
พบว่ำลมหำยใจแผ่วลง	ตรวจร่ำงกำยภำยนอกมผีืน่นนูแดง
บริเวณหน้ำแข้งทั้ง	 2	 ข้ำง	 ผล	 x-ray	 ทรวงอก													
พบปอดมีฝ้ำขำว	ดังรูปที่	1

	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

		 ผลกำรตรวจเลือดและเสมหะของผู ้ป ่วย									
พบค่ำ	anti	MPO	(p-ANCA)	และ	anti	PR3	(c-ANCA)	

เป็นผลบวก	ดังรำยละเอียดในตำรำงที่	1

ตารางที ่1 ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรของผู้ป่วย	

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ค่ำปกติ วันที่ 1 (admit) วันที่ 5 วันที่ 20

Haemoglobin	(Hb) 12.0	–	16.0	g/dl วันที่	1	(admit) 6.4 11.9

Haematocrit	(Hct) 37	–	47% - 22.5 37.9

Anti	MPO	(p-ANCA) negative strong	positive			 - negative

Anti	PR3	(c-ANCA) negative weak	positive		 - negative

Sputum	acid-fast	bacilli	(AFB)	x	3	day negative - negative -
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รปูที ่2:	 Chest	 x-ray	 หลังผู้ป่วย	 admit	 20	 วัน																	
no	infiltration

	การวินิจฉัย	

  MPO-ANCA	 related	 vasculitis	 with								
pulmonary	hemorrhage	จำกอำกำรแสดงทำงคลนิกิ	
ไอเป็นเลอืด	ตรวจพบรอยโรคกระจำยท่ัวไปในภำพถ่ำย
รังสทีรวงอกทีพ่บเป็นลกัษณะ	nodule	หลำย	ๆ 	ก้อน
ผลตรวจทำงห้องปฏบิติักำรของ	anti	MPO	(p-ANCA)	
และ	 anti	 PR3	 (c-ANCA)	 เป็นผลบวก	 ร่วมกับ														
มีอำกำร	 vasculitis	 ที่หน้ำแข้งท้ังสองข้ำง	 เป็นผื่น	
erythematous	 papule	 และผลกำรตรวจเสมหะ	
AFB	ต่อเนื่อง	3	วันไม่พบเชื้อ

	การรักษา	

		 แพทย์ได้สั่งหยุดยำ	PTU	และรักษำ	hyper-
thyroidism	 ด้วยยำ	methimazole	 ขนำด	 5	mg								
1	 เม็ด	 หลังอำหำรเช้ำ	 และให้กำรรักษำภำวะ	
MPO-ANCA	related	vasculitis	with	pulmonary	
hemorrhage	 โดยใช้	 high	 dose	 intravenous	
corticosteroid	(dexamethasone	inj.	5	mg/ml	
1	 amp	 ทุก	 6	 ชั่งโมง)	 หลังจำกเริ่มให้กำรรักษำ									
ด ้วย	 corticosteroid	 อำกำรของผู ้ป ่วยดี ข้ึน																			
จึงเปลี่ยนจำก	 corticosteroid	 ชนิดฉีดเป็นชนิด										
รับประทำน	 prednisolone	 5	mg	 ครั้งละ	 2	 เม็ด												
วันละ	 3	 คร้ัง	 และค่อย	 ๆ	 ลดขนำดตำมล�ำดับ													
หลงัหยดุยำ	 PTU	พร้อมได้รบักำรรกัษำดังกล่ำวแล้ว							
เป็นเวลำ	 20	 วัน	 ภำวะโลหิตจำง	 และผล	 x	 -	 ray	
ทรวงอก	พบว่ำปอดปกติ	ดังแสดงตำมรปูที	่2	และ	รปูที	่3

	 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ							
ไม่พึงประสงค์กับยาท่ีผู้ป่วยได้รับ	

  ผูป่้วยรำยนีมี้อำกำรไอเป็นเลอืด	มภีำวะโลหิตจำง 
(Hb	ต�่ำ)	 มีผื่นแดงบริเวณขำ	ตรวจภำพรังสีทรวงอก	
(chest	 x-ray)	 พบรอยโรคเป็นลักษณะ	 diffuse								
disseminated	 centrilobular	 nodules	 and	
ground-glass	 opacity	 บริเวณปอดทั้งสองข้ำง								
และเมือ่ตรวจ	autoantibody	พบ	anti	MPO	(p-ANCA) 
เป็น	strong	positive,	anti	PR3	(c-ANCA)	เป็น	weak 
positive	ผูป่้วยมปีระวัติใช้ยำ	PTU	และ	propranolol 
มำเป็นระยะเวลำประมำณ	 3	 ปี	 เพื่อรักษำภำวะ								
hyperthyroidism	ผูป่้วยไม่มปีระวตัไิด้รบัหรอืสมัผสั
สำรพษิใด	ๆ 	ไม่มอีำกำรเบ่ืออำหำร	น�ำ้หนกัลด	หรอืเหนือ่ย 
และตรวจ	sputum	AFB	เป็นเวลำ	3	day	พบว่ำ	negative 
		 แพทย์สงสัย	 PTU	 induced	MPO-ANCA	
related	vasculitis	with	pulmonary	hemorrhage	
จงึสัง่หยดุยำ	PTU	แล้วเปลีย่นมำใช้ยำ	methimazole 
แทน	และรกัษำภำวะ	MPO-ANCA	related	vasculitis 
with	pulmonary	hemorrhage	โดยใช้	high	dose	
intravenous	 corticosteroid	 หลังจำกเริ่มให	้									
กำรรกัษำแล้ว	อำกำรของผูป่้วยกด็ขีึน้	แพทย์จงึเปลีย่นยำ
จำก	 corticosteroid	 ชนิดฉีดเป็นชนิดรับประทำน	
และค่อย	ๆ	ลดขนำด	corticosteroid	ลง
		 จำกกำรท่ีหยุดยำ	 PTU	 แล้วรักษำภำวะ	
MPO-ANCA	related	vasculitis	with	pulmonary	
hemorrhage	 พบว่ำอำกำรของผู ้ป ่วยดีขึ้นจน										
เป็นปกติ	 รวมท้ังไม่มีปัจจัยอ่ืนๆ	 ท่ีน่ำจะเป็นสำเหตุ
ของภำวะ	MPO-ANCA	 related	 vasculitis	 with	
pulmonary	 hemorrhage	 แพทย์จึงวินิจฉัยว่ำ												
ผู้ป่วยรำยนี้เป็น	MPO-ANCA	 related	 vasculitis	
with	pulmonary	hemorrhage	สำเหตเุนือ่งมำจำก
ยำ	 PTU	 และเมื่อประเมินระดับควำมน่ำจะเป็น									
ของอำกำรไม่พงึประสงค์	MPO-ANCA	related	vas-
culitis	with	 pulmonary	 hemorrhage	 ระหว่ำง	
PTU	 ในผู้ป่วยรำยนี้โดยใช้	 Naranjo’s	 algorithm			

พบว่ำอยู่ในระดับน่ำจะใช่	(probable)
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สามปกอน 
วินิจฉัยเปน

hyperthyroidism

ไดรับยา PTU
propanolol

เกิดผื่นที่หนาแขง
ไอเปนเลือด หนามืด

off:  PTU
start: methimazole
and corticosteroid  

maintain: propanolol

อาการผื่นหายไป
Hb, Hct ปกติ 

ปอด clear
ไมมี infiltration

สามวันกอนหนา admit วันที่ 1 หลัง admit 20 วัน

รูปที่ 3: timeline แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้ยำและกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

	ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	

  ผู้ป่วยรำยนี้เกิดภำวะ	MPO-ANCA	 related	

vasculitis	with	pulmonary	hemorrhage	ที่เกิด

จำกกำรใช้ยำ	PTU	ในกำรรกัษำโรค	hyperthyroidism 

และหลังจำกหยุดใช้ยำ	PTU	แล้ว	อำกำรผู้ป่วยกลับ

มำเป็นปกติ	 PTU	 induced	 vasculitis	 อำจพบได้	

หลังจำกผูป่้วยได้รบัยำภำยในอำทติย์	จะค่อย	ๆ 	พฒันำ 

เป็นมำกขึ้นหลังจำกได้รับยำเป็นเดือน	 ถึงเป็นปี(10) 

เช่นเดียวกับผู้ป่วยรำยนี้	

  ดงันัน้เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไม่ให้เกิดอำกำรทีร่นุแรง	       

ผูป่้วยทีไ่ด้รบั	PTU	มอีำกำรไอเป็นเลอืด	เหนือ่ยโลหติจำง

ควรตระหนักว่ำอำจเป็นอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำร

ใช้ยำนี	้กำรหยดุใช้ยำและรักษำแต่เร่ิมแรก	จะสำมำรถ 

ป้องกันไม่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรำยถึงชีวิตได้
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	บทน�า	

  ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่ สุดในร่ำงกำย															

มีสัดส่วนน�้ำหนักถึง	 17	 เปอร์เซ็นต์ของน�้ำหนัก

ร่ำงกำย	 มีหน้ำที่ปกป้องโครงสร้ำงของร่ำงกำยจำก

กำรบำดเจ็บต่ำง	ๆ	อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง	อันตรำย

จำกกำรแทรกผ่ำนต่ำง	ๆ	รักษำควำมชื้น	ป้องกันรังสี

และ	เชื้อโรคต่ำง	ๆ	ไม่ให้เข้ำสู่ร่ำงกำย	

		 อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำนั้นมักเกิดขึ้นบน

ผวิหนงัมำกกว่ำอวัยวะอืน่	ๆ 	ในรำยทีมี่อำกำรมำกหรือ

เป็นผื่นแพ้ยำแบบรุนแรง	 จ�ำเป็นต้องได้รับกำร							

รักษำตัวในโรงพยำบำล	 พบอุบัติกำรณ์ว่ำมีคนไข้ท่ี

ต้องเข้ำมำรับกำรรักษำตัวเป็นผู ้ป ่วยในด้วยผ่ืน

ประมำณร้อยละ	1	-	5(1)

		 Stevens-Johnson	syndrome	 (SJS)	และ	

toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN)(2,3)	 เป็นผ่ืน

ผวิหนงัรนุแรง	ส่วนใหญ่แล้วเกดิขึน้จำกยำ	ลกัษณะของผืน่

จะเป็นตุม่แดงจดัหรอืแดงเข้ม	ตรงกลำงอำจเป็นสีเทำ	ๆ 	

สีด�ำหรือพองเป็นตุ่มน�้ำ	 ตุ่มหนองก็ได้	 ซึ่งมักเรียก								

ลกัษณะผืน่แบบน้ีว่ำ	atypical	target	lesion	จำกนัน้

ผวิหนังชัน้นอกบวมและมกีำรหลดุลอกของผวิหนงัออก

จนเหน็ชัน้หนงัแท้และมเีลอืดออก	(hemorrhagic	blister)	

หำกท�ำกำรทดสอบ	 nikolsky’s	 sign	 จะให้ผลบวก							

ร่วมกับมีรอยโรคทีบ่รเิวณเยือ่บอุ่อนมำกกว่ำ	1	แห่งขึน้ไป	

(ocular,	oral,	and	genital)	กำรแบ่งแยกระหว่ำง

กันจะพิจำรณำท่ีควำมรุนแรงของกำรแพร่กระจำย

ของผื่นตำมพื้นที่ของร่ำงกำยที่มีผื่น	 ตุ่มน�้ำหรือตุ่ม

หนอง

		 -	 SJS	 พบผื่นน้อยกว่ำ<10	 %	 ของพ้ืนที่								

ผิวร่ำงกำย	

		 -	 SJS/TEN	 พบผื่นกระจำย	 10	 -	 30	%							

ของพื้นที่ผิวร่ำงกำย

		 -	 TEN	 พบผื่นกระจำย>30	%	 ของพื้นท่ี														

ผวิร่ำงกำย

		 ยำ	allopurinol	เป็นยำท่ีใช้กันอย่ำงแพร่หลำย

ส�ำหรบัรกัษำโรคเก๊ำท์	และโรคทีเ่กดิจำกภำวะกรดยรูกิ

ในเลือดสูง	 (hyperuricemia-related	 diseases)						

แต่พบปัญหำในกำรใช้เนือ่งจำกมกัเป็นยำทีก่่อให้เกดิ

ผื่นแพ้ยำชนิดรุนแรงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ป่วยที่ม	ี						

กำรท�ำงำนของไตลดลง(4)		ในปัจจบัุนมเีทคโนโลยทีำง

เภสัชพันธุศำสตร์ใช้ตรวจก่อนกำรเริ่มยำเพื่อป้องกัน							

กำรเกดิผืน่แพ้ยำชนดิรนุแรงได้	โดยพบว่ำผูป่้วยท่ีมยีนี	

HLA-B*5801	มีโอกำสเสี่ยงในกำรแพ้ยำชนิดรุนแรง

ได้ถึง	 80-580	 เท่ำ(4-6)	 สมำคมแพทย์โรคข้อและ											

รมูำตสิซัม่ของอเมรกิำจงึแนะน�ำว่ำหำกสำมำรถท�ำได้

ให้ตรวจยีน	HLA-B*5801	ก่อนเริ่มยำ	allopurinol	

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในผู้ป่วยชำวจีนฮั่นและไทยท่ีม	ี				

กำรท�ำงำนของไตบกพร่อง(7)

ศศิธร มามีชัย, วีรพัชร พานทอง, บุษกาญจน์ พุทธพันธ ์ *

Allopurinol induced
toxic epidermal necrolysis (TEN)

*	 	รพ.นพรัตนรำชธำนี	จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
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ตารางที ่1 	แสดงยำที่มักเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดผื่นแพ้ยำที่รุนแรงมีดังในตำรำงต่อไปนี้	

ชนิดของผื่นแพ้ยำ ยำที่มักเป็นสำเหตุ(8) ระยะเวลำกำรเกิดผื่น(9)

Stevens–Johnson	
syndrome	(SJS)

sulphonamides,	 nevirapine,										
phenytoin,	 lamotrigine,	 carba-
mazepine,	allopurinol,	modafinil,	
NSAIDs	 (especially	 piroxicam),	
minocycline,	corticosteroids เกดิขึน้ภำยใน	7	-	14	วนัหลังได้รบัยำครัง้แรก

และ	ภำยใน	3	วนัหลงัจำกได้รบัยำครัง้ที	่2
Toxic	epidermal
necrolysis	(TEN)

sulphonamides,	 nevirapine										
anticonvulsants	 agents,	NSAIDs,	
al lopur inol , 	 moxifloxacin,										
corticosteroids

  ในหลำยๆ	 ครั้งจะพบว่ำผู ้ป่วยจะได้รับยำ	
หลำยขนำนร่วมกนัในขณะทีพ่บผืน่แพ้ยำ	 ซึง่จ�ำเป็น								
ต้องใช้อบุตักิำรณ์กำรเกดิผืน่กบัยำชนิดน้ัน	ๆ	 ร่วมกับ									
กำรประเมินชนิดของผื่นแพ้ยำที่ เกิดขึ้น	 เพื่อหำ									
ควำมสัมพันธ์ของระยะเวลำกำรเกิดผื่นมำเชื่อมโยง
กับยำที่สงสัย	 โดยสิ่งส�ำคัญที่แพทย์	 พยำบำลและ
เภสัชกรควรให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับต้น	 ๆ	 คือต้อง
ทรำบยำที่มักเป็นสำเหตุทีท่�ำให้เกดิกำรแพ้	(ตำรำงที	่1)	
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผื่นแพ้ยำที่รุนแรงและหยุดยำท่ีเป็น
สำเหตุให้เร็วที่สุดซึ่งเป็นแนวทำงมำตรฐำนในกำร
รักษำผื่นแพ้ยำในปัจจุบัน	 เพื่อชะลอกำรด�ำเนินไป	
ของโรคให้น้อยที่สุด

	รายงานผู้ป่วย	

		 ผูป่้วยชำยไทย	คู	่อำย	ุ88	ปี	ไม่ได้ประกอบอำชีพ

	อาการส�าคัญ(Chief	complaint)	

		 ผิวหนังหลุดลอก	 (nikolsky	 sign)	 แสบตำ		
แสบคอ	(รูปที่	1)

รปูที ่1 แสดงผิวหนังหลุดลอก	(nikolsky	sign	เป็นบวก)

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน	

		 -	 มำโรงพยำบำลด้วยอำกำรผวิหนงัหลดุลอก	
แสบตำ	แสบคอ	และได้รบักำรรกัษำพยำบำลเป็นผูป่้วยใน
		 -	 2	วนัก่อน	ผูป่้วยมำพบแพทย์ด้วยอำกำรผืน่แดง	
ตำมตวั	ฝ่ำมอื	ฝ่ำเท้ำ	แพทย์วนิจิฉยัว่ำเป็น	drug	allergy
		 -	 4	วันก่อน	ผู้ป่วยมีอำกำรเท้ำบวม	ฝ่ำเท้ำ
แดง	คัน	กินข้ำวไม่ได้	จึงหยุดกินยำ	allopurinol	
		 -	 8		วนัก่อนมำโรงพยำบำลด้วยเรือ่งเหนือ่ย	
อ่อนเพลีย	 ถ่ำยเหลว	 แพทย์วินิจฉัย	 anemia,												
hyperuricemia
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	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	

		 ปฏิเสธโรคประจ�ำตัว

	ประวัติการใช้ยา	

		 ซื้อยำชุดกินเอง	 (ยำลูกกลอน)	 กินวันละชุด		
3-4	เดอืน	หยดุยำมำแล้วประมำณ	2	อำทติย์ก่อน	admit	
		 ferrous	sulfate	ครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	
(กนิมำ	5	วนัและหยดุมำ	4	วนัก่อนadmit)
		 allopurinol	(100	mg.)	คร้ังละ	1	เม็ด	วันละ	
3	ครั้ง	(กินมำ	5	วันและหยุดมำ	4	วันก่อน	admit)

 ประวัติการแพ้ยา	

		 ปฏิเสธแพ้ยำ

	ประวัติครอบครัว	

		 ปฏิเสธประวตักิำรแพ้ยำรนุแรงในครอบครวั

	ประวัติสังคม	

		 ปฏิเสธกำรดืม่เหล้ำสบูบหุรี่

	การตรวจร่างกาย	

		 แพทย์ท�ำกำรตรวจ	physical	examination	
ทกุระบบ	แต่ระบบทีม่คีวำมผดิปกติคือ	ผูป่้วยมอีำกำร
หำยใจล�ำบำกและมีผื่นแดงทั่วตัว	 บริเวณตำพบว่ำ							
มีกำรหลุดลอก	 หัวใจเต้นเร็ว	 บริเวณทรวงอกพบ										
มีตุ่มน�้ำและผิวหนังหลุดลอก	 บริเวณระยำงค์พบผื่น
นูนแดงสลับผื่นรำบ

	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

		 -	 แรกรับเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล:	
แพทย์สั่งตรวจค่ำปฏิบัติกำรดังต่อไปนี้	
		 1.	 renal	 function	 test,	 2.	electrolyte,	
3.	chest	x	ray,	4.	complete	blood	count	พบ
ว่ำค่ำที่ผิดปกติคือ	hemoglobin	 (Hb)	=	8.4	g/dl	
(ค่ำปกติ	 14-18),	 hematocrit	 (Hct)	 =	 29.4%										

(ค่ำปกติ	40	-	54),		blood	urea	nitrogen	(BUN)	
=	53	mg/dl	(ค่ำปกติ	6	-	21	),	serum	creatinine	
(Scr)	=	2.24	mg/dl	(ค่ำปกติ	0.5	–	1.5)
		 -	 10	วนัก่อนเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำล:	
แพทย์สั่งตรวจค่ำปฏิบัติกำรดังต่อไปนี้
		 1.	renal	function	test,	2.	liver	function	test	
3.	uric	acid,	4.	complete	blood	count	พบว่ำ
ค่ำทีผ่ดิปกตคิอื:	Hb	=	7.1	g/dl,	Hct	=	26%,	white	
blood	cell	 (WBC)	=12,640	cell/mm3	(ค่ำปกติ	
5000	-	10000),	BUN=	29	mg/dl,	Scr	=	2.0	mg/dl,	
Uric	acid	=	14.5	mg/dl	(ค่ำปกติ	2	-	8)

	การรักษาในครั้งน้ี	

		 -	 dexamethasone	inj	4	mg	ฉีดเข้ำเส้น
ทุก	6	ชั่วโมง
		 -	 hydroxyzine			(10	mg)	ครั้งละ	1	เม็ด	
วันละ	3	ครั้ง
		 -	 triamcinolone	0.1%	ทำตัว	เช้ำ-เย็น
		 -	 triamcinolone	0.02%	ทำหน้ำ	เช้ำ-เยน็

	ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย	

		 ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยโดยแพทย์โรคผิวหนัง
เป็น	TEN(2,3)	เนือ่งจำกผูป่้วยเกดิผืน่แดงและตุม่น�ำ้พอง	
ผิวหนังหลุดลอกพบผื่นกระจำย	>30	%	ของพื้นที่ผิว
ร่ำงกำยร่วมกบัมรีอยโรคบรเิวณเย่ือบุอ่อน	(mucous	
membrane	involvement)	คอืตำและปำก	และพบ	
nikolsky	 sign	 เป็นบวก	 ระยะเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์
สอดคล้องกบัระยะเวลำกำรใช้ยำ	คอืใช้ยำมำประมำณ	
1	สปัดำห์ก่อนเกิดผืน่(9)	โดยยำท่ีสงสยัคอื	allopurinol	
เนือ่งจำกเป็นยำท่ีมรีำยงำนกำรเกิดผืน่แพ้ยำแบบ	TEN	
บ่อยครัง้(8)	แม้ว่ำจะรบัประทำนยำต่อเนือ่งเพยีง	5	วนั
แต่ระดบัยำยงัคงอยูใ่นเลอืดต่อเนือ่งจนถงึวนัทีเ่กิดผืน่
เนือ่งจำกยำ	allopurinol	มค่ีำครึง่ชีวติยำวถึง	15	-	20	
ชั่วโมง(10)	 ท�ำให้ยำยังคงอยู่ในร่ำงกำยและกระตุ้น						
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กำรแพ้ได้อีกหลำยวัน	 (รูปท่ี	 2)	 ส่วนยำ	 ferrous	
sulfate	ทีไ่ด้รบัพร้อมกับ	allopurinol	น้ัน	ไม่สงสยัว่ำ
เป็นยำที่ท�ำให้เกิดอำกำรแพ้เน่ืองเป็นแร่ธำตุท่ีมีอยู่
แล้วในร่ำงกำยและไม่มรีำยงำนกำรเกดิผืน่แพ้ยำแบบ	TEN
		 ภำยหลังจำกเข้ำรับกำรรักษำอำกำรแพ้ยำ							
ในโรงพยำบำลเพียง	3	วัน	ผู้ป่วยเกิดภำวะแทรกซ้อน
โดยแพทย์วินิจฉัย	septic	shock	ท�ำให้เสียชีวิตก่อน
ที่จะฟื้นจำกกำรแพ้ยำ	จึงสำมำรถประเมินแพ้ยำตำม	

ferrous sulfate 1x1
allopurinol 1x3

≈  1 สัปดาห 2 วัน 3 วัน

8 วันกอน

4 วันกอน เทาบวม ฝาเทาแดง
คัน กินขาวไมได จึงหยุดทานยา

ผื่นแดงตามฝามือ
ฝาเทาและลำตัว

แพทยวินิจฉัย TEN
และนอนโรงพยาบาล

ผูปวยเสียชีวิตดวย
septic shock

Day 0 Day 2 Day 5

รูปที่ 2 timeline	แสดงควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำและกำรเกิดผื่นแพ้ยำ

	ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	

		 หลังจำกเกิดอำกำรแพ ้ยำ	 ผู ้ป ่วยรำยนี้																

ได้รับกำรส่งตรวจสำรทำงเภสัชพันธุศำสตร์คือ	

HLA-B*5801	 พบว่ำผู้ป่วยมียีนแพ้ยำดังกล่ำว	 โดย

กำรตรวจสำรพันธุกรรมนี้สำมำรถท�ำนำยกำรเกิดผื่น

แพ้ยำชนิดรุนแรงแบบ	 SIS/TEN	 ได้	 สอดคล้องกับ						

งำนวิจัยของ	 วิจิตรำและคณะ(5)	 ซึ่งพบว่ำผู้ป่วยที่มี						

ผื่นแพ้ยำชนิดรุนแรงแบบ	SJS/TEN	27	คน	มียีนแพ้

ยำ	HLA-B*	5801	ทุกคน	ดังนั้นหำกผู้ป่วยมีข้อบ่งใช้

และมีควำมจ�ำเป็นในกำรใช้ยำ	 allopuriol	 จึงควร							

ส่งเสริมให้ส่งตรวจยนีแพ้ยำ	allopurinol	ก่อนเริม่ยำ

WHO	criteria	ได้ในระดับ	possible	เนื่องจำก
		 1.	 เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำที่สอดคล้องกับ
กำรใช้ยำ	allopurinol	
		 2.	 ไม่น่ำจะเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นอยู ่และ							
ยำอื่น	ๆ	ที่ใช้ร่วม	
		 3.	 ข้อมลูหลงัหยดุใช้ยำ	allopurinol	ไม่สมบรูณ์
เนื่องจำกผู ้ป่วยเสียชีวิตก่อนจึงไม่สำมำรถสังเกต

อำกำรหลังหยุดใช้ยำได้ว่ำดีขึ้นหรือไม่

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ป่วยสูงอำยุและผู้ที่มีภำวะไต

บกพร่อง(7)	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุำรณ์เช่นนีข้ึ้นอกี	

รวมถงึกำรปรบัขนำดยำให้เหมำะสมกบัค่ำกำรท�ำงำนของ

ไตของผูป่้วยเพือ่ช่วยลดอำกำรไม่พงึประสงค์ต่ำง	ๆ 	ด้วย

		 เมื่อเกิดผื่นแพ้ยำที่รุนแรงขึ้นแล้วบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์จ�ำเป็นต้องทรำบถึงลกัษณะของผืน่แพ้ยำ	

รวมไปถึงยำท่ีมกัก่อให้เกิดผืน่แพ้ยำท่ีรนุแรงเพือ่หยดุยำ

ที่เป็นสำเหตุให้เร็วที่สุด	 ซึ่งจะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำย

ในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ	

รวมทั้งลดอัตรำกำรเสียชีวิตที่อำจเกิดขึ้นอีกด้วย
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  ระหว่ำงเดือนมกรำคม	-	ธันวำคม	พ.ศ.	2559	
มีรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ
ส่งมำยังศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ									
โดยระบบรำยงำนด้วยควำมสมัครใจ	(spontaneous	
reporting	system)	ทีส่ำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ได้ท้ังสิน้	
47,035	รำยงำน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	11	มีนำคม	2560)	
ได้รับรำยงำนจำกสถำนพยำบำลทั่วประเทศ	จ�ำนวน	
660	 แห่ง	 ร้อยละ	 85.49	 ได้รับรำยงำนจำกสถำน
บริกำรสุขภำพของรัฐบำล	 ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข
		 ผู ้ป่วยที่เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่					
เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยในอัตรำส่วน	 (1:1.6)					
ผู ้ป่วยอำยุ	 19	 -	 60	 ปี	 ได้รับรำยงำนมำกท่ีสุด												

ธวัชชัย นาคราชนิยม *

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจ�าปี พ.ศ. 2559
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(Thai Vigibase)

*	 กองแผนงำนและวิชำกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

(ร้อยละ	58.78)	รองลงมำคือช่วงอำยุมำกกว่ำ	60	ปี	
(ร้อยละ	26.58)	ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยนอก	(ร้อยละ	60.91)	
อำกำรไม่พงึประสงค์ส่วนมำกเป็นอำกำรทีไ่ม่ร้ำยแรง	
(non-serious)	 ท้ังนี้	 เกิดอำกำรไม่พึงประสงค	์														
ที่ร้ำยแรง	(serious)	ร้อยละ	19.68	(8,604	รำยงำน)	
ในจ�ำนวนนี้เป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีท�ำให้ผู้ป่วย	
ต้องเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำล	หรอืท�ำให้เพิม่ระยะ
เวลำในกำรรกัษำตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยำบำลนำนขึน้	
(initial/prolonged	 hospitalization)	 มำกที่สุด			
ร้อยละ	16.03	(7,007	รำยงำน)	หลงัจำกเกิดเหตกุำรณ์
ไม่พึงประสงค์แล้ว	ผูป่้วยร้อยละ	63.26	(29,756	รำยงำน)	
หำยเป็นปกตโิดยไม่มร่ีองรอยเดมิ	อย่ำงไรกต็ำมผู้ป่วย	
107	 รำย	 (ร้อยละ	 0.23)	 เสียชีวิตจำกอำกำรไม่พึง	
ประสงค์	(รำยละเอียดตำมตำรำงที่	1	และ	2)

ตารางที ่1 แสดงจ�ำนวนรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่ได้รับ	ในปี	พ.ศ.	2559

		 	 	 (จ�ำแนกตำมช่วงอำยุ	และเพศ)	(n=39,024)

กลุ่มอำยุ/เพศ จ�ำนวน (ร้อยละ)

ชำย หญิง ผลรวมทั้งหมด

Neonate	(แรกเกิด	-	1	เดือน) 60	(0.15) 60	(0.15) 120	(0.30)

Infant	(มำกกว่ำ	1	เดือน	-	12	เดือน) 605	(1.55) 478	(1.22) 1,083	(2.77)

Children	(13	เดือน	-	12	ปี) 1,611	(4.13) 1,417	(3.63) 3,028	(7.76)

Adolescent	(13	-	18	ปี) 590	(1.51) 898	(2.30) 1,488	(3.81)

Adult	(19	-	60	ปี) 8,189	(20.98) 14,749	(37.80) 22,938	(58.78)

Elderly	(61	ปีขึ้นไป) 3,978	(10.21) 6,389	(16.37) 10,367	(26.58)

ผลรวมทั้งหมด 15,033	(38.53) 23,991	(61.47) 39,024	(100.00)
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่ได้รับ	ปี	พ.ศ.	2559

ข้อมูลทั่วไป (N=47,035) จ�ำนวน (ร้อยละ)

เพศ (n=39,073)

			หญิง
			ชำย

23,991	(61.47)
15,033	(38.53)

ประเภทผู้ป่วย (n=40,085)
			ผู้ป่วยนอก
			ผู้ป่วยใน

24,414	(60.91)

15,671	(39.09)

ควำมร้ำยแรง (n=43,721)
			ร้ำยแรง
         เสียชีวิต
         อันตรายถึงชีวิต
         ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
         ความพิการ
         เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่ก�าเนิดของทารก
         มีความส�าคัญทางคลินิก
         ไม่ระบุ

8,604	(19.68)
154 (0.35)
411 (0.94)

7,007 (16.03)
17 (0.04)
5 (0.01)

825 (1.89)
185 (0.42)

ผลลัพธ์ (outcome)
			หำยเป็นปกติโดยไม่มีร่อยรอยเดิม
			หำยโดยยังมีร่องรอยเดิม
			อำกำรดีขึ้นแต่ยังไม่หำย
			ยังมีอำกำรอยู่/ยังไม่ดีขึ้น
			เสียชีวิตเนื่องจำกอำกำรไม่พึงประสงค์
			เสียชีวิตเนื่องจำกอำจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
			เสียชีวิตเนื่องจำกสำเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
			ไม่สำมำรถติดตำมผลได้

29,756	(63.26)
2,891	(6.15)
3,542	(7.53)

7,909	(16.81)
107	(0.23)
47	(0.10)
55	(0.12)

2,728	(5.80)

 	 เม่ือจ�ำแนกยำทีท่�ำให้เกดิอำกำรไม่พงึประสงค์
จำกกำรใช้ยำตำมกลุ่มยำหลัก	 พบว่ำยำกลุ่มที่พบ
อำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด	คือ	ยำกลุ่ม	general	
anti-infectives	for	systemic	use	ร้อยละ	47.37	
(23,493	 รำยกำร)	 รองลงมำคอื	 ยำกลุม่	musculo-						
skeletal	system	ร้อยละ	17.40	(8,627	รำยกำร)	
ยำกลุ่ม	central	nervous	system	ร้อยละ	10.11	
(5,015	รำยกำร)	และยำกลุม่	cardiovascular	system	
ร้อยละ	8.20	 (4,067	 รำยกำร)	 ส�ำหรับยำกลุ่มอื่น	 ๆ						
พบกำรรำยงำนค่อนข้ำงน้อย	(ดังตำรำงที่	3)

		 รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ
จ�ำนวน	47,035	รำยงำน	มจี�ำนวนยำทีส่งสยั	(suspected	
drug)	49,589	รำยกำร	(รำยงำน	1	ฉบับมียำที่สงสัย
ได้มำกกว่ำ	 1	 รำยกำร)	 รำยกำรยำที่ได้รับรำยงำน
อำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด	 25	 ล�ำดับแรก	 แสดง
ในตำรำงที่	4	โดยยำที่สงสัยที่ได้รับรำยงำนมำกที่สุด
คือยำ	 ceftriaxone	 ซึ่งอำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบ							
มำกที่สุด	3	อันดับแรกคือ	maculopapular	 rash,												
urticaria	และ	rash	รองลงมำคอื	ibuprofen	อำกำร
ไม่พงึประสงค์ทีพ่บ	คอื	eyelid	oedema,	angioedema	
และ	urticaria	และ	amoxicillin	พบอำกำรไม่พงึประสงค์	
3	อันดับแรกเช่นเดียวกับ	ceftriaxone
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ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนรำยกำรกลุ่มยำหลักที่ได้รับรำยงำนในปี	พ.ศ.	2559

กลุ่มยำหลัก (N = 49,589) จ�ำนวน (ร้อยละ) ร้อยละ

General	antiinfectives,	systemic 23,493 47.37

Musculo-skeletal	system 8,627 17.40

Central	nervous	system 5,015 10.11

Cardiovascular	system 4,067 8.20

Alimentary	tract	and	metabolism 2,360 4.76

Various 1,431 2.89

Respiratory	system 1,254 2.53

Blood	and	blood	forming	organs 934 1.88

Antineoplastic	and	immunomodulating	agents 769 1.55

Genito	urinary	system	and	sex	hormones 753 1.52

Systemic	hormonal	preparations,	exclude	sex	hormones 332 0.67

Traditional,	herbal	and	complementary	medicine 182 0.37

Dermatologicals 153 0.31

Sensory	organs 124 0.25

Antiparasitic	products 95 0.19

ตารางที่ 4 แสดงรำยกำรยำ	25	ล�ำดับแรกที่ได้รับรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุดในปี	พ.ศ.	2559	

ล�ำดับที่ ชื่อยำ รำยงำน (ฉบับ)

1 Ceftriaxone 3,556

2 Ibuprofen 2,668

3 Amoxicillin 1,846

4 Diclofenac 1,531

5 Clindamycin 1,406

6 Enalapril 1,292

7 Sulfamethoxazole	+	trimethoprim 1,290

8 Amlodipine 1,269

9 Phenytoin 1,226

10 Amoxicillin	+	clavulanic	acid 1,128

11 Ciprofloxacin 1,027

12 Dicloxacillin 998

13 Tramadol 788

14 Ceftriaxone	sodium 786
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ล�ำดับที่ ชื่อยำ รำยงำน (ฉบับ)

15 Allopurinol 695

16 Iopromide	(ultravist) 658

17 Ceftazidime 604

18 Cefazolin 590

19 Meropenem 504

20 Efavirenz 493

21 Piroxicam 488

22 Metronidazole 486

23 Naproxen 465

24 Tolperisone 445

25 Paracetamol 423

		 รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำจ�ำนวน	47,035	ฉบับ	เมื่อจ�ำแนกอำกำรไม่พึงประสงค์ตำม

ระบบอวยัวะของร่ำงกำย	พบว่ำระบบผวิหนัง	 (skin	 and	 appendages	 disorders)	 เป็นระบบอวัยวะของ

ร่ำงกำยทีเ่กดิอำกำรไม่พงึประสงค์มำกทีส่ดุ	ร้อยละ	65.54	(35,288	รำยกำร)	เกิดอำกำร	maculopapular	rash	

urticaria	และ	rash	มำกทีส่ดุตำมล�ำดับ	รองลงมำคอืระบบท่ัวไปของร่ำงกำย	(body	as	a	whole	general	

disorders)	ร้อยละ	7.87	(4,240	รำยกำร)	เกิดอำกำร	anaphylaxis,	anaphylactic	shock	และ	mouth	

oedema	มำกที่สุดตำมล�ำดับ	และระบบ	metabolic	and	nutritional	disorders	 ร้อยละ	6.73	(3,624	

รำยกำร)	eyelid	oedema,	legs	oedema	และ	oedema	มำกที่สุดตำมล�ำดับ	(รำยละเอียด		ตำมตำรำงที่	5)

ตารางที่ 5  แสดงจ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรำยงำนในปี	พ.ศ.	2559	จ�ำแนกตำมระบบ	

		 	 	 อวัยวะต่ำงๆ	ของร่ำงกำย	(รำยงำน	1	ฉบับ	เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ได้มำกกว่ำ	1	ระบบ)

ระบบอวัยวะของร่ำงกำย (N=53,843) จ�ำนวน (รำยกำร) ร้อยละ

Skin	and	appendages	disorders 35,288 65.54

Body	as	a	whole	-	general	disorders 4,240 7.87

Metabolic	and	nutritional	disorders 3,624 6.73

Respiratory	system	disorders 2,317 4.30

Autonomic	nervous	system	disorders 1,753 3.25

Gastro-intestinal	system	disorders 1,721 3.20

Central	&	peripheral	nervous	system	Disorders 1,493 2.77

Urinary	system	disorders 927 1.72

Liver	and	biliary	system	disorders 535 0.99

ตารางที ่4 แสดงรำยกำรยำ	25	ล�ำดบัแรกทีไ่ด้รับรำยงำนอำกำรไม่พงึประสงค์มำกทีส่ดุในปี	พ.ศ.	2559	(ต่อ)
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ระบบอวัยวะของร่ำงกำย (N=53,843) จ�ำนวน (รำยกำร) ร้อยละ

Musculo-skeletal	system	disorders 366 0.68

Vision	disorders 343 0.64

Red	blood	cell	disorders 214 0.40

Psychiatric	disorders 159 0.30

Vascular	(extracardiac)	disorders 135 0.25

Platelet,	bleeding	and	clotting	disorders 123 0.23

Application	site	disorders 118 0.22

White	blood	cell	disorders 83 0.15

Collagen	disorders 73 0.14

Female	reproductive	disorders 59 0.11

Resistance	mechanism	disorders 58 0.10

Male	reproductive	disorders 37 0.07

Hearing	and	vestibular	disorders 34 0.06

Secondary	terms 30 0.06

Cardiovascular	disorders 27 0.05

Endocrine	disorders 25 0.05

Heart	rate	and	rhythm	disorders 22 0.04

Myo-,	endo-,	pericardial	and	valve	disorders 15 0.03

Poison	specific	terms 11 0.02

Special	senses	other,	disorders 5 0.01

Foetal	disorders 4 0.01

Neoplasms 4 0.01	

	สรุป	

		 รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ	ทีศู่นย์เฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลติภณัฑ์สขุภำพได้รบั

ในช่วงปี	พ.ศ.	2559	พบว่ำยำ	ceftriaxone	มีรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์มำกที่สุด	และรองลงมำ

คือ	 ibuprofen	 และ	 amoxicillin	 และ	 ผู้ป่วยมำกกว่ำครึ่งเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีระบบผิวหนัง	 เช่น	

maculopapular	rash,	urticaria,	rash	เป็นต้น

	บรรณานุกรม	
	 ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	(Thai	Vigibase)

ตารางที่ 5  แสดงจ�ำนวนรำยกำรอำกำรไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรำยงำนในปี	พ.ศ.	2559	จ�ำแนกตำมระบบ	

		 	 	 อวยัวะต่ำงๆ	ของร่ำงกำย	(รำยงำน	1	ฉบับ	เกดิอำกำรไม่พงึประสงค์ได้มำกกว่ำ	1	ระบบ)	(ต่อ)


