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วัตถุประสงค
บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

 สวัสดีคะสมาชิกทุกทาน เรารูวาทานรอคอยอาจพรอมๆ กับ

ความสงสัยวา ทำไมยังไมไดรับวารสารฯ ฉบับใหมเลย ขออภัยในความลาชา

และความผิดพลาดทางเทคนิคบางประการ เลยชดเชยกันดวยสาระแนนๆ 

อานใหสมใจเลยคะ

 เรื่องแรกคงถูกใจคนชอบถอน (ยา) เพราะคณะกรรมการยา

มีมติเพิกถอนทะเบียนยา phenylbutazone สำหรับมนุษยเรียบรอยแลว 

เรื่องตอไปวาดวยระบบการทำงาน เปรียบเทียบระหวางหนวยงานที่

ทำหนาท่ีระดับ International อยาง Uppsala Monitoring Center 

และหนวยงานระดับ National อยาง Health Product Vigilance Center 

ของประเทศไทย ใครอานแลวคิดเห็นอยางไร จะเปดเวทีใหแสดงความเห็น

โอกาสตอไป แตเร่ืองตอไปน่ี คงอีกนาน เพราะยังหาหนทางท่ีเหมาะสม

เพื่อการกำกับดูแลใหผูบริโภคมีความปลอดภัย เนื่องจากคาบเกี่ยว

หลายหนวยงาน นั่นคือ การสัก! อีก 3 เรื่องเปนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น

ในโรงพยาบาล เก่ียวกับยาและอาการไมพึงประสงค คูแรก valproic acid 

และ acute pancreatitis คูที่สอง amlodipine และ gingival 

enlargement และคูที่สาม pioglitazone และ congestive heart 

failure ปดทายดวยการสรุปรายงานจากฐานขอมูลศูนยเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Thai VigiBase) เร่ืองเหตุการณ

ไมพึงประสงคจากยารักษาและปองกันมาลาเรีย ครบถวน! แลวพบกัน

ฉบับหนาเร็วๆ (กวา) นี้ แนนอน

  บรรณาธิการบริหาร
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เพิกถอนทะเบียนต�ำรับยำ phenylbutazone ส�ำหรับมนุษย์

พัทรียา โพคะกุล *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

		 	 ยา	 phenylbutazone	 เป ็นยาในกลุ ่ม	
non-steroidal	anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs)	
มีข้อบ่งใช้บรรเทาอาการอักเสบของข้อกระดูกและ							
กล้ามเนือ้	เช่น	โรคเก๊าท์	ข้ออักเสบรูมาติซัม่	ข้ออกัเสบ
ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง	 ได้รับอนุมัติทะเบียน
ต�ารับยาจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จ�านวน	78	ต�ารับ	เป็นยาส�าหรบัมนษุย์	74	ต�ารบั	และยา
ส�าหรับสัตว์	4	ต�ารับ	ยา	phenylbutazone	จัดเป็น
ยาควบคุมพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
เรื่อง	 ยาควบคุมพิเศษ	 ต้ังแต่วันที่	 26	 พฤษภาคม																	
พ.ศ.	2521	 และเป็นยาที่ต้องมีค�าเตือนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ยาท่ีต้องแจ้งค�าเตือน							
การใช้ยาไว้ในฉลากและทีเ่อกสารก�ากบัยาและข้อความ
ของค�าเตอืน	ฉบบัที	่42	ณ	วนัที	่2	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2553	
(ปรับปรุงจากประกาศ	 ฯ	ณ	 วันที่	 16	 กุมภาพันธ์											
พ.ศ.	2533)	และต�ารบัยาสตูรผสม	phenylbutazone	
และเกลือของ	 phenylbutazone	 ที่มียาอื่นผสม										
ถูกเพิกถอนทะเบียนต�ารับยาตามค�าสั่งกระทรวง
สาธารณสขุที	่112/2548	ณ	วนัที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.	2548	
ตัวอย่างยาอื่นที่ผสมในต�ารับยาสูตรผสม	 ได้แก	่							
dipyrone,	 acetaminophen,	 carisoprodol,													
dimenhydrinate,	metamizol,	dexamethazole,	
sodium	salicylate	และ	isopyrin	HCl	เป็นต้น	

 ข้อมูลอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

		 	 1. ข้อมลูจากฐาน	Thai	Vigibase	พบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยา	 phenylbutazone	
ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2531	จ�านวนทัง้สิน้	171	ฉบบั	238	อาการ 

(ข้อมูล	ณ	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559)	เป็นรายงาน
ประเภทร้ายแรง(a)	 115	 ฉบับ	 ไม่ร้ายแรง 51	 ฉบับ												
ไม่ระบุ	 5	 ฉบับ	 อาการไม่พึงประสงค์ท่ีส�าคัญ	 เช่น	
Stevens-Johnson	syndrome/toxic	epidermal	
necrolysis	(SJS/TEN)	32	อาการ		fixed	eruption	
21	อาการ	angioedema	9	อาการ	urticarial	และ	
anaphylaxis	อย่างละ	8	อาการ	anaphylactic	shock 
และ	anaphylactic	reaction	อย่างละ	5	อาการ	เป็นต้น 
แหล่งท่ีรับยาพบในสถานพยาบาล	 (โรงพยาบาล							
หรือคลินิก/สถานีอนามัย)	ร้อยละ	45.0	และพบนอก
โรงพยาบาลหรือคลินิก	ร้อยละ	55.0	ได้แก่	ร้านช�า/
แผงลอย	18	ฉบับ	 (ร้อยละ	10.5)	ร้านยา	41	ฉบับ	
(ร้อยละ	24.0)	อื่น	ๆ	ไม่ระบุ	35	ฉบับ	(ร้อยละ	20.5)	
(a) หมายเหตุ : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึง

อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี้

   1)  เสียชีวิต

   2)  อันตรายถึงชีวิต

   3) ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเพิ่ม

ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น

   4)  พิการถาวร/ไร้ความสามารถ

   5)  ความผิดปกติแต่ก�าเนิด ทารกวิรูป หรือ

   6)  มีความส�าคัญทางการแพทย์

		 	 2. ข้อมูลจาก	WHO	VigiBaseTM	พบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยา	 phenylbutazone	
จ�านวนท้ังสิน้	3,099	ฉบับ	พบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ท่ีส�าคัญ	 เช่น	 neutropenia	 152	 ฉบับ	 aplastic	
anemia	 133	 ฉบับ	 SJS	 56	 ฉบับ	 TEN	 34	 ฉบับ			
erythema	multiforme	(EM)	29	ฉบับ	โดยเป็นรายงาน
จากประเทศไทย	SJS	15	ฉบับ	TEN	2	ฉบับ	และ	EM	
8	ฉบับ	ตามล�าดับ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	4	เมษายน	2559)	
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 ข้อมูลการใช้ยา phenylbutazone

		 	 1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยา			
phenylbutazone	กบัยา	ibuprofen	และ	piroxicam 
ในการรกัษา	rheumatoid	arthritis	พบว่าประสทิธผิล
การรักษาไม่แตกต่างกัน	 และการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการรักษา	 ankylosing	 spondylitis,	
gout,	 rheumatoid	 arthritis	 และ	 tendinitis	
ระหว่างยา	 phenylbutazone	 กับยา	 naproxen			
พบว่าผลในการรักษาก็ไม่แตกต่างกัน	
		 	 2. ผลการส�ารวจ	(quick	survey)	การใช้ยา	 
phenylbutazone	 ที่ได ้รับจากสถานพยาบาล									
จ�านวน	232	แห่ง	จาก	63	จังหวัด	(ส�ารวจข้อมูล	ณ	
วันที่	28	มีนาคม	ถึงวันที่	19	เมษายน	พ.ศ.	2559)	
ทุกแห่งไม่มี	 ยา	 phenylbutazone	 ในบัญชียา																								
โรงพยาบาล	และรายงานสถานการณ์ระบบยา	ประจ�าปี 
พ.ศ.	2552	หัวข้อปัญหาการกระจายยา	ทีไ่ม่เหมาะสม	
ในชนบท	 :	 กรณกีารส�ารวจใน	 10	 จังหวัด	 พบการ
จ�าหน่ายยา	 phenylbutazone	 ในร้านยาที่จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน	ี1	รายการ	และทีจั่งหวดัตาก			1	รายการ	
		 	 3. ประเทศทีม่ยีา	phenylbutazone	เฉพาะ
ส�าหรับสัตว์	 ได้แก่	 สหราชอาณาจักร	 ออสเตรเลีย	
นวิซแีลนด์	ออสเตรยี	เบลเยีย่ม	สวเีดน	สวติเซอร์แลนด์ 
ไอร์แลนด์	 และสหรัฐอเมริกา	 ส่วนประเทศที่มียา	
phenylbutazone	 ส�าหรับมนุษย์และส�าหรับสัตว์       
ได้แก่	เยอรมัน	อิตาลี	แอฟริกาใต้	และประเทศไทย
		 	 4. ยา	 phenylbutazone	 เป็นยาในบัญช	ี
แนบท้ายประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหาร		
และยา	 เร่ือง	 รายการยาแผนปัจจุบันส�าหรับมนุษย	์							

ท่ีจะทบทวนทะเบียนต�ารับยา	 ครั้งท่ี	 1	 ซึ่งเหตุผล											
ทีพ่จิารณาทบทวน	คอื	ข้อมลูขององค์การอนามยัโลก
ระบวุ่า	phenylbutazone	เป็นสาเหตขุองการเกดิอาการ	            
ข้างเคียงที่รุนแรงและอาจท�าให้เสียชีวิต	 เนื่องจาก	
aplastic	anemia	และ	agranulocytosis	และหน่วยงาน
ของรัฐในหลายประเทศแนะน�าให้ใช้ยาอื่นแทน	
นอกจากนั้นมีการเพิกถอน/ยกเลิกทะเบียนต�ารับยา
ในประเทศซิมบับเว	 จอร์แดน	 บาร์เรน	 ไซปรัส	
เนเธอร์แลนด์	 ศรีลังกา	 อาหรับเอมิเรต	 บังคลาเทศ	
เอธิโอเปีย	ตุรกี	และกาน่า	ด้วย

 การประเมินความเสี่ยงของยา
 phenylbutazone ส�าหรับมนุษย์

		 	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา												
ได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัย	 รวมท้ังประเมิน
ประโยชน์และความเสีย่งของยา	phenylubutazone	
ส�าหรับมนุษย์	 ผ่านคณะท�างานประเมินสัญญาณ
อันตรายจากการใช้ยาส�าหรับมนุษย์ด ้านคลินิก										
คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ ้าระวังอันตราย													
จากการใช้ยา	และคณะกรรมการยาพจิารณาตามล�าดบั	
โดยพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ข้อบ่งใช้ที่ได้รับ
อนมุตัทิะเบยีน	ยารกัษาอาการปวดอกัเสบอืน่ท่ีสามารถ
ใช้แทน	(alternative	drugs)	ข้อมลูการเกดิเหตกุารณ์
ไม่พงึประสงค์ทัง้ในประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก	
ข้อมลูการผลติยา	ผลการส�ารวจการใช้ยา	(quick	survey)	
ข้อมลูการใช้ยาในต่างประเทศ	ผลการประเมนิทะเบียน
ต�ารบัยาจากผูเ้ช่ียวชาญ	และผลการส�ารวจความคดิเหน็
จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	มข้ีอคดิเหน็และข้อสังเกต	สรปุ
ได้ตามตารางที่	1

ตารางที ่1 เกณฑ์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับความเสี่ยงของยา	phenylbutazone	ส�าหรับมนุษย์

เกณฑ์ปัจจัย
ยา phenylbutazone

ความเสี่ยงของยา
1.	ความรุนแรง	(severity) เป็นความเสีย่งทีร่นุแรง	มรีายงานการเกิด	agranulocytosis,	aplastic	anemia,	

neutropenia,	anaphylactic	reaction,	anaphylactic	shock,	anaphylaxis,	SJS	และ	TEN
2.	ความสามารถกลับเป็น

ปกติ
	 (reversibility)

รักษา	agranulocytosis	ประมาณ	3	เดือนสามารถหายเป็นปกติได้ม	ีmortality	
rate	58%,	รกัษา	aplastic	anemia	12	เดอืน	สามารถหายเป็นปกตไิด้	ม	ีmortality	
rate	94%

3.	 ความถีก่ารเกดิ	(frequency) life	threatening	allergic	reaction,	low	blood	counts	due	to	bone	marrow	
failure,	SJS,	TEN	พบได้น้อยมาก	(ความเสีย่งมโีอกาสเกดิขึน้ได้ร้อยละ	0.01-0.1)

4.	 โรคในกลุม่	dread	disease	* ความเสี่ยงที่พบไม่ท�าให้เกิดโรคในกลุ่ม	dread	disease
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

เกณฑ์ปัจจัย
ยา phenylbutazone

ความเสี่ยงของยา
5.	เกิดขึ้นกับประชากรทุกคน

หรือผู้ที่ไวต่อความเสี่ยง
เกิดขึ้นได้กับประชากรทั่วไป

6.	ความเสี่ยงเป็นที่ทราบ
แน่ชัดหรือไม่	(known	
with	certainty	or	not)

การเกดิ	aplastic	anemia,	agranulocytosis,	pancytopenia	เป็นความเสีย่งที่
ทราบอย่างชัดเจน

7.	ยาอื่นที่ใช้ทดแทน
	 (alternative	available)

มยีาอืน่ทีส่ามารถใช้ทดแทนได้	เช่น	ibuprofen,	piroxicam	และ	naproxen	เป็นต้น

8.	แนวโน้มที่ยาจะถูกใช้ใน
ทางที่ผิด

พบแนวโน้มใช้ยาในทางทีไ่ม่เหมาะสม	เนือ่งจากยา	phenylbutazone	ถกูจดัเป็น
ยาควบคุมพิเศษ	แต่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของยาดงักล่าวในฐานข้อมลู	
Thai	Vigibase	ทีไ่ด้รบัจากร้านช�า/แผงลอย	18	ฉบบั	และ	ร้านยา	41	ฉบบั	และ
จากการส�ารวจสถานการณ์ระบบยา	ประจ�าปี	2552	ผลจากการส�ารวจใน	10	จงัหวดั
พบการจ�าหน่ายในร้านยาทีจ่งัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี1	รายการ	และจงัหวดัตาก	1	รายการ	
และ	จากการส�ารวจ	(quick	survey)	การใช้ยาดงักล่าวพบว่าสถานพยาบาลจ�านวน	232	
แห่ง	63	จงัหวดัทีร่ายงานเข้ามาไม่มยีาดังกล่าวในบญัชยีาโรงพยาบาลทัง้	232	แห่ง

หมายเหตุ	*			โรคในกลุม่	dread	disease	หมายถงึ	โรคทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพชวีติ	ท�าให้ผูป่้วยเกดิความรู้สกึกลวั	
เช่น	โรคเอดส์	มะเร็ง

   ผลการประเมนิ	สรปุได้ว่ายา	phenylbutazone 
มีประโยชน์น้อยกว่าความเส่ียงที่พบ	 เนื่องจากยา											
มคีวามเสีย่งในการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรง
ที่ชัดเจน	 เช่น	 aplastic	 anemia,	 neutropenia,	
agranulocytosis,	SJS/TEN	มยีา	NSAIDs	ชนดิอืน่ทีม่ี
ประสทิธภิาพ	ราคาไม่แพงใช้ทดแทนได้และมเีหตกุารณ์
ไม่พงึประสงค์น้อยกว่า	นอกจากน้ีข้อบ่งใช้ในการรักษา
ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนไว้บางโรค	 เช่น	การรกัษา	ankylosing 
spondylitis	 มียาที่สามารถใช้ทดแทนได้	 และไม่มี
หลักฐานทางวิชาการทีพ่สิจูน์ได้ว่า	ยา	phenylbutazone 
มีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่า	 มาตรการจัดการ
ความเสีย่งทีม่อียู	่(ถกูจดัเป็นยาควบคมุพเิศษ)	ไม่สามารถ
จดัการความเสีย่งได้	พบแนวโน้มการใช้ยาไม่เหมาะสม
เนือ่งจากยงัคงพบรายงานอาการไม่พงึประสงค์ทีไ่ด้รับ
จากร้านช�า/แผงลอยและร้านขายยา	ดงันัน้ในการประชมุ
คณะกรรมการยาครั้งที่	 1/2560	 วันที่	 11	มกราคม	
พ.ศ.	 2560	 จึงมีมติ เพิกถอนทะเบียนต�ารับยา												
phenylbutazone	ส�าหรบัมนษุย์	และอยูใ่นระหว่าง
ด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามมติของ						
คณะกรรมการยาต่อไป
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 บทคัดย่อ 

		 การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาเชงิพรรณนามวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานและการจัดการในระบบ
เฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยด้านยาระหว่าง									
ศนูย์ประสานงานข้อมลูความปลอดภยัด้านยาระหว่าง
ประเทศ	 (Uppsala	Monitoring	 Center,	 UMC)	
ประเทศสวีเดน	 และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย							
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(Health	Product	Vigilance	
Center,	HPVC)	ประเทศไทย	โดยมขีอบเขตการศึกษา	
คือ	 พื้นฐานการท�างาน	 รูปแบบและผลด�าเนินงาน	
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกตามหัวข้อ	ในเชิงคุณภาพ
ผลการศกึษา	พบว่าพ้ืนฐานการท�างานของ	UMC	และ	
HPVC	 เหมือนกันที่วัตถุประสงค์การก่อต้ังองค์กร		
เพือ่เป็นศนูย์กลางรวบรวมข้อมลูอาการไม่พงึประสงค์
จากยา	น�ามาใช้ประโยชน์ในการป้องกนัหรอืลดความเส่ียง
อนัตรายของการใช้ยาในประชาชน	แต่มคีวามแตกต่าง
ด้านนโยบาย	โครงสร้าง	งบประมาณ	เช่น	ความเป็นอสิระ
จากหน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดูแลด้านยา	การหารายได้
เลีย้งตนเอง	จ�านวนและความหลากหลายสาขาวิชาชพี
ของเจ้าหน้าที	่รูปแบบและผลการด�าเนนิงาน	พบข้อแตกต่าง	
เช่น	การจดัการความเสีย่ง	การค้นหาสญัญาณอนัตราย	
การฝึกอบรม	การสนบัสนนุเครอืข่าย	ความร่วมมือส่ง
รายงานอาการไม่พงึประสงค์	ฯ	จากเครอืข่ายหรอืสมาชกิ
ค�าส�าคญั:	การเฝ้าระวงัและตดิตามความปลอดภยัด้านยา,				
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ,	
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา,	 ระบบเฝ้าระวงั							
และติดตามความปลอดภัยด้านยาของประเทศไทย,												
ศนูย์ประสานข้อมลูความปลอดภยัด้านยาระหว่างประเทศ

 Abstract 

		 This	descriptive	study	aims	to	compare	
the	 implementation	 and	management	 of	
pharmacovigilance	 systems	 between	 the	
Uppsala	Monitoring	Center	(UMC)	in	Sweden	
and	 the	 Health	 Product	 Vigilance	 Center	
(HPVC)	in	Thailand.	The	study	scopes	are	the	
fundamental	operations	and	the	performance.	
Then	 the	 data	 was	 classified	 into	 groups,	
qualitative	 analysis	was	 employed.	 Results	
revealed	the	fundamental	and	the	objectives	
of	the	UMC	and	HPVC	were	the	same,	as	to	
be	a	center	of	gathering	of	adverse	drug	reactions	
reports,	used	to	prevent	or	reduce	the	risk	of	
drug	 use	 in	 people.	 However,	 there	were	
differences	in	policy	(independence	from	the	
regulatory	authorities),	budget	(self-funding),	
and	structure	(number	and	variety	of	professional	
fields	of	staff).	The	operational	patterns	and	
performances	found	differences	such	as	risk	
management,	signal	detection,	training,	network	
collaboration,	and	number	of	reports.
Key words:	pharmacovigilance,	Health	Product	
Vigilance	 Center	 (HPVC),	 Thai	 FDA,	 Thai									
pharmacovigilance	system,	Uppsala	Monitoring	
Center,	UMC.
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 บทน�า 

		 การเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยด้านยา										
มคีวามส�าคญัทัว่โลก	นบัตัง้แต่ปี	ค.ศ.1961	ทีเ่กดิเหตุ
โศกนาฏกรรมจากการใช้ยา	 thalidomide	 ในสตรี									
ตั้งครรภ์จ�านวนนับหมื่นรายทั่วโลก	 ส่งผลให้ทารก									
มีความพิการ	 แขนขาผิดปกติ	 ทั้งที่ก่อนหน้าน้ันยา							
ดังกล่าวได้รบัอนมุตัใิห้ใช้รกัษาอาการแพ้ท้อง	จงึเป็นทีม่า
ของการเห็นความส�าคัญในการเฝ้าระวังติดตาม								
ความปลอดภยัและอาการไม่พงึประสงค์ของยาภายหลงั
ออกสูต่ลาดให้ได้โดยเร็วต้ังแต่ระยะแรก	(early	detection)	
และให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูเพือ่ใช้ประโยชน์ในการป้องกนั
และลดความเสี่ยงอันตรายของยาให้เร็วไปทั่วโลก							
ดังนัน้	ในปี	ค.ศ.1968	องค์การอนามยัโลก	(World	Health	
Organization:	 WHO)	 ได้ก่อต้ังโครงการในชื่อว่า							
the	WHO	Programme	for	 International	Drug	
Monitoring	มสีมาชกิจาก	151	ประเทศ(1)	(ประเทศไทย
เป็นสมาชกิในปี	ค.ศ.1964	จัดเป็นสมาชิกล�าดับที	่26)	
มีวัตถุประสงค์ในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์						
ของยา	(adverse	drug	reactions:	ADRs)	ทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก
โดยมกีารเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ	ด้วยการให้ประเทศ
สมาชิกส่งรายงาน	 ADRs	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและลดความเสีย่งอนัตราย
จากยาให้แพร่หลายและเกดิประสทิธผิล	ทัง้น้ี	องค์การ	
อนามัยโลกได้มอบหมายให้	 Uppsala	Monitoring	
Center	(UMC)	ประเทศสวเีดน	รบัผดิชอบฐานข้อมูล	
ADRs	 ดังกล่าว	 และเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูล						
ความปลอดภัยด้านยาจากประเทศสมาชิกทั่วโลก	
และท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเฝ้าระวัง
ตดิตามความปลอดภยัด้านยามคีวามเข้มแขง็ต่อเนือ่ง
		 ส�าหรับประเทศไทยน้ัน	 ในปี	 พ.ศ.2526	
กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งต้ังศูนย์ติดตามอาการ						
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(2)	 (ศูนย์ติดตาม	 ADR)													
อยู่ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา											
กองแผนงานและวชิาการ	มอบหมายให้เป็นศูนย์กลาง

ของประเทศในการรวบรวมรายงาน	วเิคราะห์	ประเมนิ	
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 เผยแพร่ข้อมูล									
ให้น�าไปใช้ประโยชน์และเกดิความปลอดภยัแก่ประชาชน	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2551	มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์ติดตาม	ADR	
เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สขุภาพ	(Health	Product	Vigilance	Center,	HPVC)	(3)

โดยเพิ่มขอบเขตการท�างานครอบคลุมผลิตภัณฑ	์							
อืน่ท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 และขยายงานจากการติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสู ่การเกิดเหตุการณ์											
ไม่พงึประสงค์	(adverse	events,	AE)	จากผลติภณัฑ์สขุภาพ
		 ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกมอบหมายให้	UMC	
ประเทศสวเีดน	เป็นศนูย์ข้อมลู	ADRs	และประสานงาน
ข้อมูลความปลอดภัยด้านยาจากประเทศสมาชิก								
ทัว่โลก	ขณะนีด้�าเนนิการมาแล้วเป็นระยะเวลา	49	ปี	
เทียบกับประเทศไทยมกีารด�าเนนิงานมาเป็นระยะเวลา	
34	 ปี	 จึงเป็นท่ีน่าศึกษาว่าองค์กรท่ีด�าเนินการมาได้
ยาวนานเช่นนี้	 มีลักษณะหรือปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อ							
การท�างานในระบบเฝ้าระวงัและจัดการความเสีย่งด้านยา	
การศกึษานีจ้งึมวีตัถุประสงค์เพือ่วิเคราะห์เปรยีบเทียบ
การด�าเนินงานระหว่างสององค์กร	 เพ่ือจะได้ทราบ
ข้อมูลทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน	 น�าไปพัฒนา						
ระบบเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยด้านยา							
ของประเทศไทยต่อไป

 วิธีการศึกษา 

		 เป็นการศกึษาวจิยัแบบพรรณนา	(descriptive	
study)	 โดยใช้ข้อมูลขององค์กร	UMC	 และ	HPVC							
ที่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระหว่างป	ี								
พ.ศ.2557-2559	ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยส่วนที่
เป็นลักษณะพื้นฐานในการท�างาน	 และ	 รูปแบบ											
ผลด�าเนินงาน	 ได้แก่	 นโยบาย	 โครงสร้าง	 บุคลากร							
งบประมาณ	การรบัรายงาน	ฐานข้อมลู	การประเมนิการ
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ตรวจจับสัญญาณ	 การจัดการความเสี่ยง	 มาตรการ
จดัการความเสีย่ง	การสือ่สาร	การสนบัสนุน	การฝึกอบรม	
แล้วจดักลุ่มข้อมลูตามหวัข้อเพือ่วเิคราะห์	เปรยีบเทยีบ
ระหว่างสององค์กร	ในความเหมอืนและความแตกต่าง	
น�ามาวิเคราะห์ข้อดี-ข้อจ�ากัด

 ผลการศึกษา 

		 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยจ�าแนกเป็น	2	ส่วน	คอื	
ลกัษณะพ้ืนฐาน	และ	รปูแบบและผลด�าเนนิงาน	พบดังนี	้
  ลักษณะพื้นฐาน
		 วตัถปุระสงค์ทีเ่หมอืนกนัของ	UMC	และ	HPVC	
คือเป็นศูนย์รวมข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์	
จากการใช้ยา	 เพ่ือจะได้น�ามาใช้ประโยชน์ในการลด
หรอืป้องกนัอนัตรายจากการใช้ยาทีเ่กดิในประชาชน	
ด้วยองค์ความรูแ้ละวธิกีารต่าง	ๆ 	ต่อไป	ต่างกันที	่UMC	
เป็นศูนย์รวมข้อมูลระดับนานาชาติ	 แต่	 HPVC											
เป็นศูนย์รวมข้อมูลระดับประเทศ
		 1.	 ด้านนโยบาย	 เมื่อทั่วโลกตระหนักว่า											
ยาสามารถท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง								
แม้จะได้รับการพิจารณาว่ามีความปลอดภัยจนได้รับ
อนุญาตให้ออกสู่ตลาด	 ดังกรณีตัวอย่าง	 สตรีที่รับ
ประทานยา	thalidomide	ในขณะต้ังครรภ์มผีลท�าให้
เกิดภาวะทารกวิรูปหลายหม่ืนราย	 องค์การอนามยั
โลกจงึได้ก่อตัง้โครงการ	 the	WHO	Programme	 for	
International	Drug	Monitoring	ขึน้ในปี	ค.ศ.	1968	
เพื่อให้มีการติดตามและรวบรวมรายงาน	 ADRs								
อย่างเป็นระบบ	 ในช่วงแรกนั้นเป็นโครงการน�าร่อง						
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1971	
จงึได้มกีารจดัท�าฐานข้อมลูรายงาน	ADRs	ระดับนานาชาติ
ขึน้ทีส่�านักงานใหญ่องค์การอนามยัโลก	ณ	 เมอืงเจนวีา(1)

และตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1978	เป็นต้นมาจึงย้ายฐานข้อมูล						
ดงักล่าวหรอืทีเ่รียกว่า	VigiBase	ไปอยูภ่ายใต้การดูแล
ของ	UMC(4)	ในประเทศสวเีดน	โดย	UMC	เป็นหน่วยงาน
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากองค์การอนามยัโลก
ในการด�าเนินงานของ	the	WHO	Programme	for	
International	 Drug	Monitoring	 และรับผิดชอบ
จดัการทางเทคนคิและวชิาการในการเฝ้าระวงัติดตาม
ความปลอดภัยของยาของเครือข่ายทั่วโลก	 ดังนั้น							

จงึด�าเนนิงานตามนโยบายขององค์การอนามยัโลกและ	
ประสานงานอย่างใกล้ชดิกับส�านกังานใหญ่	ณ	กรงุเจนวีา
		 ประเทศไทย	โดยกระทรวงสาธารณสขุ	ได้ก่อตัง้
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา								
(ADR	Monitoring	 Center)(2)	 ขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2526									
ให้เป็นศูนย์ประสานงานกลางของประเทศ	(National	
Center)	 ในการเฝ้าระวังและติดตาม	 ADRs	 และ										
ส่งรายงานให้แก่องค์การอนามยัโลก(2)	โดยให้ศนูย์	ADR	
ตั้งอยู ่ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา								
และส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้มอบหมาย
ให้อยู่ภายใต้กองแผนงานและวิชาการ	อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2551	 เป็นต้นมา	 ศูนย์ติดตาม	 ADR								
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย									
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(Health	Product	Vigilance	
Center,	HPVC)	(3)	เนือ่งจากให้การด�าเนนิงานสอดคล้อง
กบัภารกจิของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	
ซ่ึงรบัผดิชอบผลติภณัฑ์สขุภาพอืน่ด้วย	ไม่ใช่มเีฉพาะยา
เท่านั้น	 และศูนย์	 HPVC	 ด�าเนินงานตามนโยบาย							
ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	 ซึง่รวมถงึ								
งานอืน่	ๆ 	ตามพนัธะกจิของกองแผนงานและวชิาการ
		 2.	 โครงสร้าง	 มีความต่างกันโดย	 UMC										
เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น	 independent	 non-	
profit	 foundation	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
กจิกรรมหลกัของ	WHO	Programme	for	International	
Drug	Monitoring	 ดังนั้น	 องค์กรนี้จึงถูกก�ากับดูแล
โดยคณะกรรมการระหว่างประเทศ	 ประกอบด้วย									
ผูแ้ทนซึง่แต่งตัง้โดย	WHO	และรัฐบาลประเทศสวเีดน	
ฝ่ายละ	3	คน	โดยการด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อตกลง
ร่วมกัน	ส�าหรับการปฏิบัติงานนั้น	UMC	มีผู้ท�าหน้าที่
บริหารองค์กรคือ	ผู้อ�านวยการ	(Director	of	UMC)	
และแบ่งเป็น	6	ฝ่าย	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์	
การสื่อสารระหว่างประเทศ	 ลูกค้าสัมพันธ์	 การเงิน	
ผลิตภัณฑ์และบริการ	 วิจัย	 การบริการต่างประเทศ	
ส�าหรับ	 HPVC	 เป็นหน่วยงานราชการในส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 ภายใต้โครงสร้าง
ของกองแผนงานและวิชาการ	 ผู ้ท�าหน้าที่บริหาร							
ขององค์กร	 คือ	 หัวหน้าศูนย์	 (Head	 of	 HPVC)											
แบ่งเป็น	2	ส่วนหลกั	คอื	ฝ่ายสนบัสนนุ	และฝ่ายวชิาการ	
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โดยฝ่ายสนับสนุนเป็นลูกจ้างเหมาทั้งหมด	 ท�างาน	
ด้านธุรการ	บนัทกึและน�าเข้าข้อมลูรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์	(ADRs	และ	AEs)	การดูแลโปรแกรม
และเว็บไซต์ของศูนย์	 ฝ่ายวิชาการ	 เป็นข้าราชการ
ต�าแหน่งเภสัชกร	 ท�างานกิจกรรมหลักของระบบ								
เฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยด้านยา	 ได้แก	่		
การตรวจเฝ้าระวงัสญัญาณ	การพฒันาและขยายเครอืข่าย	
เฝ้าระวังตรวจหาสัญญาณ	สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ใช้ในการตรวจประเมินสัญญาณ	 วิเคราะห์รายงาน	
ADRs	และ	AEs	ประเมินความเสี่ยง	เสนอมาตรการ
จัดการความเสี่ยง	 จัดท�าหลักเกณฑ์การเฝ้าระวัง							
และการรายงาน	 พิจารณาแผนเฝ้าระวังและติดตาม
ความปลอดภัยด้านยา	(pharmacovigilance	plan
ในส่วนแผนจดัการความเสีย่งหรอื	risk	management	
plan:	 RMP)	 ศึกษาวิจัย	 สื่อสาร	 บริการข้อมูล														
เป็นแหล่งฝึกอบรมด้าน	pharmacovigilance	ระยะสัน้
ให้ต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานไม่ได้จ�ากัด							
เฉพาะผลิตภัณฑ์ยา	 ขณะน้ีมีการด�าเนินการในส่วน
ผลติภณัฑ์เครือ่งมอืแพทย์และก�าลงัพฒันาให้ดขีึน้ต่อไป	
นอกจากการด�าเนินกิจกรรมหลักตามระบบเฝ้าระวัง
และตดิตามความปลอดภยัด้านยาแล้ว	HPVC	ด�าเนนิ
กิจกรรมอ่ืนในภารกิจของกองแผนงานและวชิาการ	
เช่น	แผนยทุธศาสตร์	แผนและงบประมาณ	การตดิตาม
ประเมนิผล	ตวัชีว้ดั	แผนบคุลากร	และอืน่	ๆ
		 3.	 บุคลากร	 เจ้าหน้าที่	 UMC	 ปฏิบัติงาน										
ในฐานะพนักงานสัญญาจ้าง	 มีจ�านวนรวม	 99	 คน								
เจ้าหน้าที	่HPVC	ม	ี2	ส่วนคอื	ลกูจ้างเหมา	จ�านวน	5	คน	
และข้าราชการ	 จ�านวน	 10	 คน	 (ปฏิบัติงานจริง												
ณ	ปัจจบุนั	จ�านวน	7	คน)	ในสาขาวิชาชพีผูป้ฏบิติังานนัน้	
เจ้าหน้าที่ของ	UMC	ประกอบด้วย	 เภสัชกร	แพทย์	
นักวิชาการ	นักกฎหมาย	เจ้าหน้าที่การตลาด	วิศวกร	
โปรแกรมเมอร์	เจ้าหน้าที่ด้าน	IT	นักวิจัยและพัฒนา	
นกัสือ่สาร	นกับญัช	ีเลขานกุาร	เป็นต้น	ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี	
HPVC	ซึ่งเป็นข้าราชการเป็นเภสัชกรทั้งหมด
		 4.	 งบประมาณ	ในการด�าเนินงาน	UMC	เป็นองค์กร	
ที่หารายได้ด้วยตนเอง	 ไม่ได้รับการสนับสนุนเงิน									
จากแหล่งใด	 ยกเว้น	 เงินสนับสนุนในการจัดท�า
โครงการพิเศษ	การหารายได้ของ	UMC	มาจากการขาย	

ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัการเฝ้าระวงัและตดิตามความปลอดภยั
ด้านยาให้กับองค์กรต่าง	ๆ 	ทัว่โลก		และค่าธรรมเนียม
จากการให้บรกิารต่าง	ๆ 	ส�าหรบั	HPVC	ได้รบังบประมาณ
จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ผ่านการจดัสรร
ในส่วนของกองแผนงานและวชิาการ	และมรีายได้จาก
การให้บรกิารข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	(AE	service)	
แก่ผูป้ระกอบการ
  รูปแบบและผลด�าเนินงาน
		 1.	 ระบบการรายงานและฐานข้อมลู	ทัง้	UMC	
และ	HPVC	 เป็นศูนย์กลางในการรับรายงาน	 ADRs	
โดย	UMC	รับผิดชอบในระดับนานาชาติ	และ	HPVC	
รับผิดชอบของประเทศไทย	 ข้อแตกต่างคือ	 UMC							
จะรบัรายงานเฉพาะจาก	National	Center	ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก	 ไม่รับรายงานจากองค์กรท่ัวไป								
และการรายงานเป็นแบบสมัครใจ	 จ�านวนรายงาน
สะสมในฐานข้อมูล	 VigiBase	 มี	 15	 ล้านรายงาน	
(ข้อมูล	ณ	เดือนเมษายน	2560)	จากสมาชิกกว่า	150	
ประเทศ	 รูปแบบการรายงาน	 UMC	 รับรายงาน									
ผ่านโปรแกรม	ชื่อ	VigiFlow	ที่สามารถรองรับข้อมูล
รายงานผูป่้วยเฉพาะราย	(individual	case	safety	report)	
ตามแบบของ	ICH	E2B	ได้	แต่ไม่ได้บังคับให้ประเทศ
สมาชิกต้องใช้โปรแกรม	VigiFlow	ดังกล่าว	ส�าหรับ	
HPVC	รับรายงานผ่านโปรแกรมของศูนย์	HPVC	ชื่อ	
โปรแกรมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด ้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ผู้รายงานน�าเข้าข้อมูลด้วยระบบ
ออนไลน์	 หรือในพื้นที่มีข้อจ�ากัดด้านอินเตอร์เน็ต
สามารถส่งรายงานในรูปแบบเอกสารไปที่	 HPVC	
รายงานท่ีได้รับมาจากสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง	
รวมทั้งบริษัทและประชาชน	 การรายงานมีทั้งแบบ
สมัครใจ	 และตามกฎระเบียบ	 โดยการรายงาน									
แบบสมคัรใจ	ส�าหรบัสถานบรกิารทัง้ภาครฐัและเอกชน	
เช่น	โรงพยาบาล	คลินิก	ร้านยา	บุคลากรการแพทย์
และประชาชน	เป็นต้น	ส�าหรับการรายงานที่ก�าหนด
ให้ต้องปฏิบัตินั้น	 ระบุให้บริษัทหรือผู้ประกอบการ							
ท่ีมีผลิตภัณฑ์ซ่ึงได้รับอนุมัติทะเบียนให้ท�าการตลาด
ในประเทศไทย	 หรืออาจเป็นเงื่อนไขท่ีส�านักงาน							
คณะกรรมการอาหารและยาก�าหนดให้ต้องรายงาน	
เนื่องจากเหตุผลความปลอดภัยที่ยังไม่ชัดเจน	 เช่น						
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ยาใหม่	 จ�านวนรายงานสะสมในฐานข้อมูลของศูนย์
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	หรือ	
ThaiVigiBase	มปีระมาณ	7	แสนรายงาน	จากผูร้ายงาน	
มากกว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศ
		 2.	 การจัดการข้อมูล	
		 	 2.1		 รายงานทีไ่ด้รับจะถกูน�ามาใช้ประโยชน์
เพือ่ตรวจหาสญัญาณอนัตราย	จงึมกีารประเมนิคณุภาพ
รายงาน	(quality	of	reports)(5)	ทัง้	UMC	และ	HPVC	
ใช้เกณฑ์ของ	WHO	แบ่งเป็น	4	ระดับ	(grade)	ได้แก่	
ระดับ	0	ระดับ	1	ระดับ	2	ระดับ	3	ซึ่งข้อมูลที่ส�าคัญ
ขาดไม่ได้เลย	 4	 อย่าง	 คือ	 ข้อมูลแหล่งที่ส่งรายงาน	
ข้อมูลเกีย่วกับผู้ป่วย	ข้อมูลยาทีส่งสยั	(อย่างน้อย	1	รายการ)	
และข้อมลูอาการไม่พงึประสงค์	(อย่างน้อย	1	รายการ)	รายงาน
ท่ีมข้ีอมลูพืน้ฐาน	4	อย่างนีจ้ดัเป็นรายงานคณุภาพระดบั	0	
		 	 2.2		 การประเมินระดับความสัมพันธ์	
(causality	assessment)	ของยาที่สงสัยและอาการ
ไม่พงึประสงค์(5)	จากรายงานแต่ละฉบบั	UMC	ใช้เกณฑ์
ของ	WHO	assessment	ที่แบ่งเป็น	4	ระดับ	ได้แก่	
ใช่แน่นอน	(certain)	น่าจะใช่	(probable)	อาจจะใช่	
(possible)	 สงสัย	 (unlikely)	 แต่	 HPVC	 แบ่งเป็น											
5	ระดบั	โดยที	่4	ระดบัแรกเหมอืนกบัเกณฑ์ของ	WHO	
แต่เพิม่ระดบัที	่5	เป็น	ไม่สามารถระบไุด้	(unclassified)	
และให้เติมเหตุผล	 ซึ่งผลจากการประเมินระดับ						
ความสัมพันธ์จะเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางคลินิกต่อไป
		 	 2.3		 การค้นหาตรวจจบัสัญญาณอนัตราย	
ทั้ง	UMC	และ	HPVC	ใช้ฐานข้อมูลของตน	VigiBase	
หรือ	Thai	VigiBase	ตามล�าดับ	ด้วยการใช้เครื่องมือ	
(signal	 tool)	 และวิธีการประเมินที่จัดท�าขึ้น															
มวีตัถปุระสงค์ค้นหาอาการไม่พงึประสงค์หรอือนัตราย	
จากยาทีอ่าจจะยงัไม่เคยทราบหรอืพบมาก่อน	โดยจะระบุ
หรืออธิบายอันตรายที่เป็นไปได้ต่อผู้ที่ใช้ยา
		 	 UMC	 จะใช้เครื่องมือ	 ชื่อ	 VigiRank(4) 
ค้นหาสญัญาณทางสถติิจากฐานข้อมลู	ดูคู่ยาและ	ADRs												
แล้วมาจัดเรียงความส�าคัญเพื่อน�าไปประเมินราย
ละเอยีดต่อไป	การประเมนิเบือ้งต้นพจิารณาว่าอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่พบน้ันมีอยู่แล้วในข้อมูลผลิตภัณฑ์
หรือไม่	 รวมทั้งทบทวนรายงานผูป่้วยตามล�าดับเวลา	

เพื่อตัดสาเหตุอื่น	 ๆ	 ที่อาจท�าให้เกิดอาการน้ัน	 ๆ								
หากพิจารณาว่า	 จ�าเป็นต้องศึกษาในเชิงลกึ	จะเข้าสู่							
การประเมนิรายละเอยีด	โดยคณะท�างาน	UMC	Signal	
Review	Panel	แล้วตดัสนิใจว่าสญัญาณ	ยา	และ	ADR	
ท่ีพบน้ันมีระดบัความแรงหรอืน่าเช่ือถือจนต้องก�าหนด																		
และสือ่สารสญัญาณนัน้หรอืไม่	 และหากมกีารสื่อสาร							
จะเผยแพร่ข้อมูลให้เฉพาะประเทศสมาชิกในรูป
เอกสารของ	UMC	ชื่อ	SIGNAL	อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นมามีการเผยแพร่ใน	 WHO											
PHARMACEUTICALS	NEWSLETTER	และดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์
		 	 HPVC	 มีการพัฒนาเครื่องมือ	 ช่ือ	 Thai	
Signal	Tool	ในการค้นหาสญัญาณทางสถติ	ิของคูย่า
และ	ADR	แล้วน�ามาเข้าสูก่ารพจิารณาของคณะท�างาน	
2	 ชุด	 คือ	 คณะท�างานตรวจจับสัญญาณอันตราย											
จากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	และคณะท�างานประเมนิ
สัญญาณอันตรายทางคลินิก	โดยคณะท�างานชุดแรก
จะพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้นว่าสัญญาณจากคู่ยาและ	
ADRs	 ใดมีความน่าสนใจ	 และหากเห็นว่าควรมี											
การพจิารณาหลกัฐานหรอืข้อมลูรายละเอยีดทางคลนิกิ	
จะเสนอต่อให้คณะท�างานประเมินสัญญาณอันตราย
ทางคลนิกิต่อไป	คณะท�างานชุดนีจ้ะทบทวนข้อมลูรายงาน
ผู้ป่วยแต่ละราย	 สืบค้นข้อมูลและกลไกออกฤทธิ์									
ของยา	รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ	ADR	หรือข้อห้าม
การใช้	 ข้อควรระวงัต่าง	 ๆ	 ทีร่ะบเุกีย่วกบัผลติภณัฑ์										
หากผลปรากฏว่าเป็นสญัญาณอนัตรายท่ีเป็นเรือ่งใหม่
หรอืยงัไม่มมีาตรการป้องกนัความเสีย่งไว้	จะเสนอต่อ
คณะอนกุรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตรายจากการ
ใช้ยาส�าหรับมนุษย์ต่อไป	
		 	 ข้อแตกต่างระหว่าง	UMC	และ	HPVC	คอื									
การสามารถระบุสญัญาณอนัตรายใหม่และการเผยแพร่	
ข้อมลูทีท่นัสมยั	UMC	มจีลุสารเฉพาะช่ือ	SIGNAL	และ
มหีวัข้อประจ�า	เรือ่ง	signal	ใน	WHO	PHARMACEUTICALS	
NEWSLETTER	เผยแพร่ทุก	2	เดือน
		 	 3.	 การจดัการความเสีย่ง	เนือ่งจาก	UMC	
มีสถานะเป็นองค์กร	 non-profit	 organization(4)										

จึงไม่มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยง	ผลจาก
การวเิคราะห์ประเมนิข้อมลูทางวชิาการ	จะเป็นข้อเสนอ



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
45

งานวิจัย

และสื่อสารไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย	
เพ่ือน�าไปใช้ในการจัดการหรือออกมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป	 แต่	 HPVC	 มีกลไกการท�างาน											
ด้านจัดการความเสี่ยง	 โดยผลจากการวิเคราะห	์							
และประเมนิข้อมลู	เมือ่ผ่านการพจิารณาของคณะท�างานฯ	
เก่ียวกบัการการตรวจจับและประเมินสญัญาณอนัตราย	
ทัง้	2	ชดุแล้ว	เหน็ว่าควรมกีารออกมาตรการป้องกนัอนัตราย	
จะเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตราย
จากการใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการยา	
ให้ท�าการศึกษาและเสนอข้อมูลจากการเฝ้าระวัง								
อนัตราย	ฯ	แก่คณะกรรมการยา	เพือ่สัง่การให้ด�าเนนิ
การตามกฎหมายได้	
		 4.		มาตรการจดัการความเสีย่ง	การป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่งสามารถด�าเนนิการได้ทัง้ในมาตรการตาม
กฎหมาย	 หรือไม่ใช่ทางกฎหมาย	 UMC	 ใช้วิธีการ
ส่ือสารความเสีย่งผ่านจลุสาร	SIGNAL	ส�าหรบั	HPVC	
ด�าเนนิการให้เกดิผลการปฏบิตัติามกฎหมาย(3)	โดยเสนอ
เข้าคณะอนกุรรมการฯและมมีติของคณะกรรมการยา	
เช่น	การเพิกถอนยา	การก�าหนดให้เพิ่มหรือปรับปรุง
ค�าเตือนบนฉลาก	การจ�ากดัการใช้	เป็นต้น	นอกจากนี้
ด้วยมาตรการทีไ่ม่ใช้กฎหมายจะสือ่สารผ่านจดหมาย
ข่าว	HPVC	Safety	News	ให้กลุม่บคุลากรทางการแพทย์	
การเผยแพร่บนเว็บไซต์	เป็นต้น
		 5.		การสื่อสาร	ทั้ง	UMC	และ	HPVC	มีช่อง
ทางสื่อสารตามล�าดับ	 ดังนี้	 UMC	 มีเว็บไซต์	 ชื่อ	
https://who-umc.org	และ	social	media	ได้แก่	
Facebook/Uppsala	Monitoring	Center,	Linkedln,	
Twitter,	Youtube	สิง่พิมพ์	ได้แก่	Uppsala	Reports,	
UMC	Annual	Report
		 ส�าหรับ	HPVC	มเีวบ็ไชต์	ชือ่	https://thaihpvc.
fda.moph.go.th	 และ	 social	 media	 ไดแก	่												
Facebook/HPVC,	 สิ่งพิมพ์	 ได้แก่	 วารสารข่าวสาร
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ,	 รายงานเหตุการณ	์							
ไม่พึงประสงค์ประจ�าปี	 (ปัจจุบันจัดท�ารูปแบบซีด	ี	
และดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
		 6.	 การสนับสนนุ	UMC	สนบัสนนุด้านเทคนคิ
และข้อแนะน�าระบบการรายงาน	 การใช้ฐานข้อมูล							
ให้สทิธิป์ระเทศสมาชกิเข้าถึงข้อมลูการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์จากยาในฐานข้อมูลรายงานจากประเทศ						

สมาชกิทั่วโลก	 สนับสนุนเอกสารด�าเนินงานเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวงัและตดิตามความปลอดภยัของยา	ส�าหรบั	
HPVC	มีการสนับสนุนอื่นเพิ่มเติม	คือ	การสนับสนุน
งบประมาณแก่เครือข่ายในการด�าเนินงานท่ี	 HPVC	
ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคญัในแต่ละปี	(ประมาณร้อยละ	
30	ของงบประมาณศูนย์	ฯ)	นอกจากนี้มีสื่อวัสดุ	เช่น	
แบบรายงาน	 บัตรแพ้ยา	 สติ๊กเกอร์ผู ้ป่วยแพ้ยา											
สมุดประจ�าตัวผู้มีภาวะพร่อง	G-6-PD	เป็นต้น
		 7.	 การฝ ึกอบรมและประชุม	 ท้ัง	 UMC											
และ	HPVC	มกีารจัดอบรมทางวชิาการให้แก่ผู้เกีย่วข้อง	
ต่างกันท่ี	 UMC	 เก็บเงินค่าลงทะเบียนและผู้เข้าร่วม
อบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	 โดยการจัดอบรม
ประจ�าปี	เช่น	International	Pharmacovigilance	
Training	 Course,	 Uppsala	 Forum	 เป็นต้น							
ส�าหรับ	HPVC	มกีารจดัประชุมประสานเครอืข่ายประจ�าปี	
ประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน									
ผลติภณัฑ์สุขภาพ	 โดยผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานรัฐ
ทีม่าจากต่างจงัหวดัได้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายทัง้หมด	
ในกรณีที่เป็นการจัดประชุมวิชาการ	 จะมีการเก็บค่า
ลงทะเบยีนจากภาคเอกชน	และยกเว้นค่าลงทะเบยีน
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

 วิจารณ์ผล 

		 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบองค์กร	 UMC	
และ	HPVC	สามารถอภิปรายผลโดยจ�าแนกข้อดีและ
ข้อจ�ากัด	ได้ดังนี้
		 ข้อดีของ	 UMC	 คือ	 การเป็นองค์กรอิสระ										
รูปแบบ	non-profit	foundation	ถูกก�ากับงานโดย
คณะกรรมการระหว่างประเทศ	 ด�าเนินงานสนอง
นโยบายองค์การอนามัยโลก	ในกิจกรรม	the	WHO	
Program	 for	 International	 Drug	Monitoring	
เท่านั้น	 ท�าให้มีผลงานสม�่าเสมอ	 เช่น	 การค้นหา
สญัญาณ	(signal)	อนัตรายใหม่	ๆ 	จากยา	ผลติสือ่วชิาการ
ทีน่�าไปใช้เป็นคูม่อืด�าเนินการ	เอกสารอ้างองิ	เช่น	หนงัสอื	
การจดัอบรม	 และอืน่ๆ	 ซึง่สามารถเป็นรายได้ทีน่�ามา
พฒันาองค์กรได้อย่างต่อเนือ่งรวมถงึการจ้างบคุลากร												
ในสาขาต่าง 	ๆท่ีจ�าเป็นในการด�าเนนิงาน	เช่น	โปรแกรมเมอร์	
ผูอ้อกแบบและดแูลระบบข้อมลู	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	
การท่ีองค์การอนามยัโลกให้ความส�าคญัในการเฝ้าระวงั
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และตดิตามความปลอดภยัด้านยา	และก�าหนดให้เป็น
กิจกรรมส�าคัญที่ประเทศต่าง	ๆ	ควรด�าเนินการ	และ
แต่งตั้ง	 UMC	 เป็นองค์กรประสานงานกลางระดับ
นานาชาตใินด้านจดัการข้อมลูดังกล่าว	ท�าให้เป็นท่ียอมรบั
จากประเทศต่าง	 ๆ	 ความร่วมมือและการส่งรายงาน	
ADRs	 จากประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในแต่ละป	ี										
ท�าให้มีข้อมลูในฐาน	VigiBase	จ�านวนมาก	เป็นประโยชน์	
ต่อการวเิคราะห์	ค้นหาสญัญาณอนัตรายใหม่ส่งผลให้เกดิ
ความรู้น�าไปใช้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้ยา									
ทีไ่ม่เคยทราบมาก่อน	นอกจากนีก้ารที	่UMC	เป็นองค์กร	
ท่ีหารายได้เลี้ยงตนเอง	 จึงมีผลต่อการพัฒนาสนิค้า	
และบรกิารใหม่เพือ่สนองความต้องการลูกค้าและเป็น
แหล่งรายได้ส�าคัญ
		 ข้อจ�ากัดของ	UMC	คือการจัดการความเสี่ยง
เนือ่งจากไม่ใช่องค์กรรัฐไม่มีอ�านาจหน้าทีใ่นการบงัคับ
ใช้กฎหมาย	ดงัน้ันข้อมลูหรอืสญัญาณอนัตรายทีค้่นพบ
แม้มคีวามส�าคญั	แต่	UMC	สามารถท�าได้เพยีงการสือ่สาร
ความเสี่ยงให้แพร่หลายไปยังประเทศสมาชิกเท่านั้น	
		 ข้อดีของ	 HPVC	 คือ	 การอยู่ในหน่วยงานรัฐ							
ที่มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ดังนั้น	
จึงด�าเนินงานได้ครบวงจรตามระบบเฝ้าระวังติดตาม
ความปลอดภัยด้านยาจนถึงการจัดการความเสี่ยง	
ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง	 รับรายงานเหตุการณ์																								
ไม่พึงประสงค์	การค้นหาสัญญาณอันตราย	ประเมิน
ความเส่ียงและประโยชน์ของยา	 เสนอมาตรการ
จัดการความเสีย่ง	หากต้องมกีารบงัคบัใช้ตามกฎหมาย	
สามารถเสนอผ่านคณะอนุกรรมการและคณะ
กรรมการยาได้ด้วยบทวิเคราะห์ที่น�าไปใช้ประกอบ
การก�าหนดนโยบาย	หรือบทวเิคราะห์ทีน่�าไปสูก่ารผลกัดัน
เปลีย่นแปลงนโยบาย	เช่น	การเพิกถอนทะเบยีนต�ารับยา	
การจ�ากัดการใช้ยา	 การสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง										
ค�าเตือนบนฉลาก	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แม้	 HPVC											
อยู ่ภายในส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา								
แต่โครงสร้างการบริหารงานไม่ได้อยู่ใต้ส�านักยาซึ่ง
ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายเน้นกิจกรรม										
การอนมุตัหิรอือนญุาตและตรวจเฝ้าระวงัการด�าเนนิการ
ตามกฎหมาย	ดังนั้น	หากพบว่ามีข้อมูลหรือรายงาน
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ฯ	 จากการเฝ้าระวงัภายหลงั								
ออกสูต่ลาด	HPVC	สามารถวเิคราะห์และเสนอมาตรการ

จัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นกลางทางวิชาการ	
เพราะ	HPVC	ไม่ใช่องค์กรทีพ่จิารณาการขึน้ทะเบยีน
หรืออนุญาตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท	 นอกจากนี้															
การด�าเนนิงานกบัเครอืข่าย	(ไม่ได้เรยีกสมาชกิเหมอืน	
UMC)	 ระหว่างบุคลากรของ	 HPVC	 กบัโรงพยาบาล						
อาศยัความสมัพนัธ์ทางวชิาชีพในฐานะเภสชักร	 รวมท้ัง	
HPVC	 สนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้เครือข่าย	
เพื่อด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน
		 ข้อจ�ากัดของ	 HPVC	 คือ	 บุคลากรมีทักษะ						
ด้านวิชาการมากกว่าทักษะด้านระบบสารสนเทศ								
จึงต้องการบุคลการด้านนี้	 แต่ด้วยงบประมาณและ
กรอบอัตราก�าลังท่ีจ�ากัด	 จึงท�าให้ไม่สามารถพัฒนา
กจิกรรมในการเฝ้าระวงัตดิตามความปลอดภยัด้านยา
ได้เตม็ท่ี	เช่น	ระบบจดัการข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	
จ�าเป็นต้องมีบุคลากรด้าน	 IT	 หรือโปรแกรมเมอร์	
สนบัสนนุการท�างานแบบเตม็เวลา	ซึง่แตกต่างชดัเจน
กับ	UMC	ท่ีให้ความส�าคัญในเรือ่งดงักล่าว	เพราะ	UMC	
ดูแลฐานข้อมูล	 ADRs	 ระดับนานาชาติ	 และ	HPVC	
มีหน้าท่ีรับผิดชอบฐานข้อมูล	 ADRs	 ประเทศไทย	
วตัถุประสงค์ส�าคญัหนึง่ของการก่อตัง้องค์กรท้ังสอง	คอื	
การติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค	์							
เพื่อจะได้ค้นพบสิ่งใหม่	(early	signal)	ทีย่งัไม่มข้ีอมลู
มาก่อน	จึงต้องมกีารพฒันาเครือ่งมอืในค้นหาสญัญาณ
อันตรายให้มีประสิทธิผลเพือ่น�าไปสูก่ารป้องกันต่อไป		
ในขณะที	่UMC	มกีารพฒันาระบบ	IT	และจดัหาบคุลากร	
เพือ่รองรบังานท�าให้การพฒันาโปรแกรม	signal	ก้าวหน้า	
แต่	HPVC	มข้ีอจ�ากัดดงัระบุข้างต้น	นอกจากนีเ้ครอืข่าย
ท่ีเป็นสถานบรกิารภาครฐั	เช่น	โรงพยาบาล	มกีารท�างาน
ร่วมกับ	 HPVC	 และรายงาน	 ADRs	 ไปสู่ฐานข้อมูล							
ในลักษณะเป็นความร่วมมือ	 ไม่ได้มีการแต่งตั้ง								
อย่างเป็นทางการ	เหมอืนกบักรณต่ีางประเทศท่ีต้องสมคัร
เป็นสมาชิกในโครงการ	WHO-UMC	international	
Drug	 Monitoring	 และมีการแต่งตั้งเป็นทางการ	
ประกาศสถานภาพสมาชิกให้เป็นท่ีรู้ท่ัวกัน	 จึงพบว่า
ประเทศสมาชิกให้ความส�าคัญและน�าส่งรายงาน	
ADRs	 เข้าสู่ฐานข้อมูล	VigiBase	ที่	UMC	มีจ�านวน
เพิม่มากขึน้ในแต่ละปี	ในทางตรงข้ามกบัประเทศไทย	
พบว่าโรงพยาบาลและหน่วยงานหลายแห่งไม่ทราบว่า	
HPVC	มีหน้าที่ในฐานะ	National	Center	หรือศูนย์
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ประสานกลางข้อมูลรายงาน	ADRs	ของประเทศไทย	
ในการเป็นสมาชิกโครงการ	the	WHO	Program	for	
International	Drug	Monitoring	ทีม่กีารแลกเปลีย่น
ข้อมูลระดับนานาชาติ	 ซึ่งส่งผลกระทบคือ	 ไม่มีการ
รายงานไปยัง	 HPVC	 ท�าให้มีจ�านวนรายงานไม่มาก
เพียงพอเพื่อด�าเนินการค้นหาสัญญาณอันตรายและ
แสดงผลชัดเจน	 และข้อจ�ากัดส�าคัญอย่างหนึ่ง											
คอื	การที	่HPVC	มสีถานะเป็นกลุม่งานหนึง่ของกองแผนงาน
และวิชาการ	 ดังน้ัน	 ภารกิจที่เป็นความรับผิดชอบ
ของกองหรือเป็นนโยบายที่ก�าหนดจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามอบสู ่กองแผนงาน								
และวชิาการ	งานหรอืกจิกรรมน้ันจะถกูถ่ายทอดสูก่ลุม่งาน	
ในกองแผนงานและวิชาการเช่นกัน	 ดังนั้น	 HPVC									
จึงต้องด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายกองและ						
กรมตามล�าดับ	ไม่สามารถมุ่งความส�าคัญและพัฒนา
เฉพาะการเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยด้านยา									
ในฐานะศูนย์ประสานงานกลางของชาติ	 (national	
center)	เท่านั้น

 ข้อเสนอ 

		 เนื่องจากการเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัย
ด้านยา	 มีกิจกรรมส�าคัญ	 คือ	 การค้นหาสัญญาณ
อันตราย	 การประเมินและจัดการความเสี่ยง	 ทั้งน้ี			
จากผลการศึกษาที่พบข้อดีเพื่อให้การท�างานเกิด
ประสทิธผิลเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้	เช่น	การแต่งตัง้
หรือ	 ก�าหนดสถานภาพให้หน่วยงานอื่น	 ๆ	 ในฐานะ
สมาชิกเครือข่าย	HPVC	ในการเฝ้าระวังและติดตาม
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ผลิตภณัฑ์สขุภาพ	 เพือ่ให้เป็นท่ี
รับทราบในระดบับรหิารของโรงพยาบาล	และกระตุ้น
ให้เหน็ความส�าคญัในการด�าเนนิงานดงักล่าว	ซึง่จะท�าให้	

มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปส่วนกลาง
เพิม่ข้ึน	ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ความเป็นอสิระ
ขององค์กร	การหารายได้แหล่งอืน่นอกงบประมาณแผ่นดนิ	
เพือ่น�ามาใช้บรกิารจดัการองค์กรเป็นการลดข้อจ�ากดั
เรือ่งการจ้างบคุลากร	และการพฒันาระบบสารสนเทศ	
การปรบัปรุงและพฒันา	โปรแกรมค้นหาสญัญาณอนัตราย
ซึง่ต้องมคีวามไวและความจ�าเพาะพร้อมกนั	และหากจะมี
การศึกษาในอนาคตอาจท�าการส�ารวจและสัมภาษณ์
องค์กรที่เป็นเครือข่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็น
ประโยชน์จากหน่วยปฏิบัติงานมากขึ้น
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กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร																						
แห่งประเทศไทย	จ�ากัด:	2544.

6.	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา,	 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี,										
เข้าถงึเมือ่	10	กรกฎาคม	2560,	เข้าถงึได้จาก:	http://thaihpvc.
fda.moph.go.th
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  ค�าว่า	“สัก”	ตามพจนานกุรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2554	 หมายความว่า	 “เอาของแหลมแทงลง						

ด้วยวธิกีารหรอืเพือ่ประโยชน์ต่าง	ๆ 	กนั	เช่น	สกัปลาไหล	

สักหาของในน�้า	 สักรอยช�้าเพ่ือรีดเอาเลือดที่คั่งออก,	

ใช้เหล็กแหลมจุม้หมกึหรอืน�า้มนัแทงทีผ่วิหนงัให้เป็น

อกัขระเครือ่งหมาย	หรอืลวดลาย,	ถ้าใช้หมกึ	เรยีกว่า	

สกัหมกึ,	ถ้าใช้น�า้มนั	เรียกว่า	สกัน�า้มนั,	(โบ)	ท�าเคร่ืองหมาย

โดยใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกจิ้มที่ผิวหนังเพื่อแสดงเป็น

หลักฐานบนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง	 เช่น	 สักข้อมือ	

แสดงว่าได้ข้ึนทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือเป็นเลก							

มสีงักดักรมกองแล้ว	สกัหน้า	แสดงว่าเป็นผูท้ีต้่องโทษ

ปาราชกิ	เป็นต้น”	(1)		โดยพจิารณาตามนิยามดงักล่าว

ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 สรุปได้ว่า	 การสัก	 หรือ	

tattoo	คอืการน�าของแหลมแทงลงบนผวิหนงัให้เป็น

เครือ่งหมายหรอืลวดลาย	ซึง่มวีตัถปุระสงค์แตกต่างกนั

ขึ้นกับความเชื่อ	 ทัศนคติ	 และค่านิยมแต่ละบุคคล		

เช่น	 ความสวยงาม	ความเป็นสมาชิกกลุ่ม	 ประเพณี	

ค่านยิม	ความขลงั	เช่น	อยูย่งคงกระพนั	เมตตามหานยิม	

แคล้วคลาด	

		 ท้ังนี้	 การสักเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณในทวีป

ต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	เช่น	ทวปีเอเชยี	ทวปีแอฟรกิา	ทวปียโุรป	

และยังด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในสังคมปัจจุบัน							

โดยวตัถปุระสงค์อาจเหมอืนหรอืแตกต่างจากในอดตี	

ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของการสกัในปัจจุบนัเพิม่เตมิจากในอดตี

คือ	การสักเพื่อเลียนแบบดารา	นักกีฬา	และบุคคลที่

มช่ืีอเสยีงในสือ่ต่าง	ๆ 	การสกัทางการแพทย์	เพือ่แก้ไข

ความผิดปกตขิองผวิหนงัหรอืโรคผวิหนงับางชนดิ	เข่น	

การสักเพื่อแก้ไขหรือปกปิดรอยแผลเป็น	แผลไฟไหม้	

แผลน�า้ร้อนลวก	รอยด่างขาว	การสร้างหัวนมใหม่ภายหลงั

การผ่าตัดเต้านม	สร้างขอบปากหลังผ่าตัดปากแหว่ง	

และการสกัเพือ่ความสวยงาม	เช่น	การสกัคิว้	ขอบตา	

และรมิฝีปาก	จงึเกดิการพฒันาอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการสกั	

ได้แก่	เครือ่งสกั	เข็มสกั	และสทีีใ่ช้ในการสกั	เป็นไปตาม

เทคโนโลยแีละวัตถปุระสงค์ของการสกัทีเ่ปลีย่นแปลงไป

 อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   
 จากการสัก 

		 แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจในรูปหรือ

รอยสักเพียงใดก็ตาม	 แต่อาจได้รับอันตรายหรือ										

ความเสี่ยงจากการสักได้	ดังนี้																					

  1. การติดเชือ้	ผลติภณัฑ์เครือ่งสกัและเข็มสกั

ทีไ่ม่ได้ผ่านกระบวนการท�าให้ปราศจากเชือ้	อาจท�าให้เกิด

การตดิเชือ้ต่าง	ๆ 	เช่น	human	immunodeficiency	

virus	 (HIV)	 ไวรัสตับอักเสบ	 การติดเชื้อที่ผิวหนัง							

จาก	Staphylococcus aureus	หรอืแบคทเีรยีอืน่	(2)	

การตดิเชือ้	mycobacteria	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ในปี	ค.ศ.	2010	เนือ่งจากหมกึสทีีใ่ช้ในการสกัปนเป้ือน

จากกระบวนการผลิต(3) 

สิรินมาส  คัชมาตย์, จารุวรรณ หันตา  *

กำรก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส�ำหรับใช้สัก
เพื่อควำมสวยงำมของประเทศไทย

*	 	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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  2. ปัญหาจากการลบรอยสัก	หลังจากได้รับ

การสักเป็นท่ีพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว	 เมื่อเวลาผ่านไป

ระยะหนึง่	เกดิความเปลีย่นแปลงของความนยิมชมชอบ

ในรูปหรือรอยสัก	 สีผิวและรูปร่างของผู้ได้รับรอยสัก	

ท�าให้รปูหรือรอยสักอาจเปลีย่นแปลง	เช่น	สอีาจจางลง

และกระจายออกจากต�าแหน่งทีส่กั	ท�าให้รปูหรอืรอยสกั

ไม่คมชัดเท่าที่ควร	 จึงเกิดความต้องการลบรอยสัก						

ซึ่งท�าได้หลายวิธี	 เช่น	 การใช้แสงเลเซอร์	 การผ่าตัด	

อย่างไรกต็าม	การลบรอยสกัเป็นสิง่ทีท่�าได้ยาก	ใช้เวลา

ในการท�า	เกิดความเจบ็ปวด	เสยีค่าใช้จ่าย	และอาจเกดิ

แผลหลังจากการลบรอยสัก

  3. การแพ้	พบรายงานน้อยมาก	แม้ว่าผูไ้ด้รบั

การสกัอาจแพ้หลังจากได้รบัการสกัเป็นเวลานานแล้ว	

อย่างไรก็ตาม	 การแพ้สีจากรอยสักเป็นสิ่งส�าคัญ	

เนื่องจากการลบสีที่ใช้ในการสักเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก

  4. การเกิด granulomas	 อาจเกิดตุ่มรอบ

รูปหรือรอยสัก	 เนื่องจากร่างกายคิดว่าหมึกสีซึ่ง

ประกอบด้วยอนุภาคต่าง	ๆ	เป็นสิ่งแปลกปลอม	

  5. การเกิดคีลอยด์	 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น						

เมือ่เกดิอาการบาดเจบ็ทีผ่วิหนงั	ส�าหรบัคนทีม่แีนวโน้ม

การเกดิคลีอยด์หรอืแผลเป็น	การสกัจะท�าให้เกดิคลีอยด์	

นอกจากนี้	การลบรอยสักอาจท�าให้เกิดคีลอยด์ได้

  6. อาการแทรกซ้อนจากการตรวจด้วยเครือ่ง 

magnetic resonance imaging (MRI)	อาจเกิด									

การบวมหรือไหม้บรเิวณทีม่รีอยสกัหลงัจากการตรวจ

ด้วยเครื่อง	MRI	นอกจากนั้นสีที่ใช้ในการสักอาจมีผล

ต่อคุณภาพของภาพทีไ่ด้จากการตรวจด้วยเคร่ือง	MRI	

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้ได้รับการสักควรรับ

การตรวจด้วยเคร่ือง	 MRI	 พร้อมกับแจ้งให้แพทย์

ทราบว่ามีรอยสักก่อนรับการตรวจ(2)

		 ผลการสืบค้นข้อมูลของประเทศไทยพบว่า	

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 โดยส�านักเครื่องส�าอาง

และวัตถุอันตรายได้ศึกษาคุณภาพทางเคมีและ												

ทางจุลชีววิทยาของหมึกส�าหรับสักลายที่จ�าหน่าย															

ในประเทศไทย	โดยสุม่เก็บตวัอย่างจ�านวน	52	ตวัอย่าง

และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	 ผลการตรวจ

พบสารหนูเกินมาตรฐาน	 4	 ตัวอย่าง	 แคดเมี่ยมเกิน

มาตรฐาน	 4	 ตัวอย่าง	 ตะก่ัว	 2	 ตัวอย่างแต่ไม่เกิน

มาตรฐาน	และไม่พบปรอทและสห้ีามใช้ในทกุตวัอย่าง	

เชื้อแบคทีเรียเกินก�าหนด	 13	 ตัวอย่าง	 และเชื้อ								

Pseudomonas aeruginosa	 1	 ตัวอย่าง(4)	 ท้ังนี้									

ไม่พบรายงานการแพ้หรือผลกระทบต่อสุขภาพ

เนื่องจากการสักของประเทศไทย

 การก�ากับดูแลการสักในประเทศต่าง ๆ 

		 เนือ่งจากการสกัได้รับความนยิมและแพร่หลาย

ทัว่โลก	และมรีายงานผลกระทบต่อสขุภาพจากการสกั

ในต่างประเทศ	หน่วยงานก�ากบัดแูลในประเทศต่าง	ๆ	

จึงให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว

		 1.	 กลุม่ประเทศสหภาพยโุรปได้ออกข้อก�าหนด

และเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของสี	 tattoo	 and	

permanent	make	 up	 แต่ไม่จัดเครื่องสัก	 เข็มสัก

และหมึกสีเป็นเครื่องมือแพทย์	

		 2.	 ประเทศอังกฤษได ้ออกเอกสารเรื่อง									

Advice	 and	 Safe	 Practice	 for	 Permanent											

Tattooing-Guidance	for	Operations	เพื่อแนะน�า

ผู ้ประกอบการสักในการรับการตรวจสถานที่และ

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานรัฐบาล	

		 3.	 แต่ละรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออก

กฎหมายเกีย่วกับผูป้ระกอบการสกัและการประกอบ

กิจการ	และจัดหมึกสีเป็นเครื่องส�าอาง

		 4.	 ประเทศไทย

		 	 4.1	 เครื่องสัก	 เข็มสักและหมึกสีที่ใช ้									

ในการสกัท่ีมวัีตถุประสงค์ส�าหรบัใช้สกัให้เกดิลวดลาย

บนผิวหนังเพื่อความสวยงาม	 เป ็นผลิตภัณฑ์ที	่											

คณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายและมาตรการควบคมุ

เครื่องมือแพทย์	 ซ่ึงประกอบด้วยผู ้แทนจากกรม

สนบัสนนุบรกิารสุขภาพ	กรมการแพทย์	กรมวทิยาศาสตร์-
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การแพทย์	 กรมศุลกากร	 ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

แพทยสภา	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน								

คณะกรรมการอาหารและยาได้มีมติดังนี้คือ	

		 	 (1)	 เครื่องสักและเข็มสัก	 หมึกสีที่ใช ้												

ในการสกัทีม่วัีตถปุระสงค์ส�าหรบัใช้สกัให้เกดิลวดลาย

บนผิวหนังเพ่ือความสวยงาม	 ไม่จัดเป็นเครื่องมือ

แพทย์ตามพระราชบญัญัติเครือ่งมอืแพทย์	พ.ศ.	2551	

เนื่องจากไม่เป็นเครื่องมือ	เครื่องใช้	ที่ผู้ผลิตมุ่งหมาย

เฉพาะส�าหรับวินิจฉัย	บ�าบัด	 ติดตาม	บรรเทา	หรือ

รักษาโรคของมนุษย์หรือสัตว์	โดยผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว

ต้องไม่เกดิจากกระบวนการทางเภสชัวทิยา	วทิยาภมูคุ้ิมกนั

หรือปฏิกริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก	

		 	 (2)	 หมึกสีที่ ใช ้ ในการสักไม ่ เข ้าข ่าย									

เป็นเครื่องส�าอางตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	

พ.ศ.	2535(5)	เน่ืองจากขณะประชมุคณะอนกุรรมการฯ	

ดังกล่าว	 พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	

ก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา	แม้ว่า	ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ

เครือ่งส�าอาง	พ.ศ.	2535	และประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

เคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.	 2558	 แต่หมึกสีท่ีใช้ในการสัก									

ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องส�าอางตามพระราชบัญญัติ	

เคร่ืองส�าอาง	พ.ศ.	2558(6)	เนือ่งจากไม่เป็นวตัถทุีมุ่ง่หมาย

ส�าหรับใช้กับส่วนภายนอกร่างกายเพื่อความสะอาด	

ความสวยงาม	หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม	

		 	 4.2	 สถานประกอบกิ จการสั ก เป ็ น															

กิจการท่ีอยูใ่นประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	ที	่13/2543	

เรื่อง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 (ฉบับที่	 3)	

ก�าหนดให้	“การประกอบกิจการสกัผวิหนัง	การเจาะหู

หรือเจาะอวัยวะอื่น”	 เป็นกิจการที่เป็นอันตราย							

ต่อสุขภาพ(7)	ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวออกตามความ

ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.2535	นอกจากนี้

ได้ออกค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข	 ฉบับที่	

2/2543	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม	

กิจการสักผิวหนัง	 การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น								

โดยมปีระเดน็ส�าคญัเกีย่วกบัราชการส่วนท้องถิน่	3	ข้อคอื	

		 	 (1)	 อาจออกข ้อก�าหนดของท ้องถ่ิน

ก�าหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการท่ีต้องควบคุม						

ในท้องถิ่นนั้น	

		 	 (2)	 ออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับ

หลกัเกณฑ์มาตรฐานด้านสขุลกัษณะ	เพือ่ให้ผูป้ระกอบ

กิจการต้องปฏิบัติตาม	

		 	 (3)	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ

ถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากกิจการดงักล่าวและการเลอืกสี	

วัสดุต่าง	 ๆ	 ที่จะใช้กับร่างกาย	 ตลอดจนการดูแล							

หลังการรับบริการ(8) 

		 	 ผลการสืบค้นพบว่า	 ราชการส่วนท้องถ่ิน

ได้ออกข้อก�าหนดให้กจิการดงักล่าวเป็นกจิการทีต้่อง

ควบคุมในท้องถิ่น	และก�าหนดหลักเกณฑ์	มาตรฐาน

ด้านสุขลักษณะ	 เช ่น	 เทศบาลนครเชียงราย(9)										

เทศบาลนครปากเกร็ด(10)	 เทศบาลต�าบลสารภี(11)         

และกรมอนามยัได้ออกหนงัสอืเร่ือง	คูม่อืการปฏบิตังิาน	

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ส�าหรับ									

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 ซ่ึงครอบคลุมการสักผิวหนัง	

การเจาะหหูรอืเจาะอวยัวะอืน่	เพือ่ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่	

เจ้าพนกังานสาธารณสขุ	ผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวข้อง

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง(12)

 สรุป 

		 ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีวัตถุประสงค์ส�าหรับใช ้สัก									

เพือ่ความสวยงาม	ได้แก่	เครือ่งสกั	เข็มสักและหมกึสท่ีี

ใช้ในการสัก	 ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตาม								

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	 พ.ศ.	 2551	 และ							

หมกึสท่ีีใช้ในการสกัดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็นเครือ่งส�าอาง

ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.	2558	การสัก

อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงคือ	การติดเชื้อ	

ปัญหาจากการลบรอยสกั	การแพ้	การเกิด	granulomas	

การเกิดคีลอยด์	 อาการแทรกซ้อนจากการตรวจด้วย
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บทความทางวิชาการ

5.	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	2558.	รายงานประชมุ
คณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายและมาตรการควบคุม		
เครื่องมือแพทย์	ครั้งที่	1/2558	วันที่	3	กรกฎาคม	2558.

6.		หนังสอืส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี	สธ	1007/9825	
เรื่อง	 ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับเคร่ืองมือ	 อุปกรณ์และสีที่ใช	้								
ในการสัก	ลงวันที่	23	สิงหาคม	2559.	

7.		กระทรวงสาธารณสุข.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่	
13/2543	 เร่ือง	 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 (ฉบับที่	 3)	
[เข้าถึงเมื่อ	20	มกราคม	2560].	 เข้าถึงจาก	 :	http://hpc5.
anamai.moph.go.th/env/data/law/P.Dangerous%20
no.3.pdf

8.	 กระทรวงสาธารณสุข.	 ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข	
ฉบับที่	2/2543	เรื่อง	หลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมกิจการ
สักผิวหนัง	 การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน	 [เข้าถึงเมื่อ	 20	
มกราคม	2560].	เข้าถึงจาก	:	httphttp://203.155.220.230/
bmainfo/law/99/tattoo43(2).pdf

9.		เทศบญัญตัเิทศบาลนครเชยีงราย.	ประกาศเทศบญัญตัเิทศบาล
นครเชียงรายเรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ	พ.ศ.	2559	
[เข้าถึงเมือ่	 20	 มกราคม	 2560].	 เข้าถึงจาก	 :	 http://www.							
chiangraicity.go.th/uploads/law/201605241030522ftr.pdf

10.	เทศบาลนครปากเกร็ด.	 เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด							
เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ	พ.ศ.	2549	[เข้าถงึเมือ่	20	
มกราคม	2560].	เข้าถงึจาก	http://www.pakkretcity.go.th/
assets/files/files/5(2).pdf

11.	เทศบาลต�าบลสารภ	ีจงัหวดัเชยีงใหม่.	ประกาศ	เทศบาลต�าบล
สารภี	 เร่ือง	 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต�าบลสารภ	ี										
เรื่อง	การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	2559	
[เข้าถงึเมือ่	20	มกราคม	2560].	เข้าถงึจาก	:	http://www.saraphi.
go.th/fileupload/files/tb_files_227_1.pdf

12.	ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	 กรมอนามัย.	 คู่มือการปฏิบัติงาน	
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี											
ผู้ปฏิบัติงาน.	 พิมพ์คร้ังที่	 4.	 กรุงเทพฯ.	 ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ;	2557.

เครื่อง	MRI	ทั้งนี้	กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้การประกอบกิจการ

การสกัผวิหนงั	การเจาะหหูรอืเจาะอวยัวะอืน่เป็นกจิการ

ทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ	พร้อมกบัแนะน�าให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นก�าหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการ									

ท่ีควบคุม	 และออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสขุลกัษณะ	เพือ่ให้ผูป้ระกอบ

กจิการต้องปฏบิตัติาม	และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน

ได้เข้าใจถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิจากกจิการดังกล่าว	และ

การเลือกสี	วัสดุต่าง	ๆ	ที่จะใช้กับร่างกาย	ตลอดจน

การดูแลหลังการรับบริการ
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Valproic Acid Induced Acute Pancreatitis 
ภำวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจำกกำรใช้ยำ valproic acid

จะท�าให้ปวดท้องลดลง	 ร้อยละ	 90	 ของผูป่้วยมกัจะ													

มอีาการคลืน่ไส้อาเจยีนร่วมด้วย	อาการอืน่	ๆ 	ท่ีอาจจะ								

พบได้	คือ	มีไข้	หัวใจเต้นเร็ว	ความดันโลหิตต�่า	ดีซ่าน	

หายใจติดขัด	เป็นต้น(2,3) 

	 สาเหตสุ่วนใหญ่ทีท่�าให้เกิดภาวะตบัอ่อนอกัเสบ

ได้แก่	นิ่วในทางเดินน�้าดี	และสุรา	ส่วนสาเหตุอื่น	ๆ					

ท่ีพบรองลงมาได้แก่	ยา	การผ่าตดัในช่องท้องหรอืช่องอก	

ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง	 การติดเชื้อ	 สารพิษ	

ความดันต�่า	 แคลเซียมในเลือดสูง	 โรคแพ้ภูมิตนเอง	

บาดเจ็บบริเวณท้องหรือหลังการท�าหัตถการท่อน�้าดี	

และพันธุกรรม(1,4) 

	 มีรายงานว่ายาเป็นสาเหตทุ�าให้เกดิภาวะตับอ่อน

อักเสบได้ประมาณร้อยละ	 1	 โดยยาท่ีเป็น	 class	 I	

definite	association	ได้แก่	5-aminosalicylic	acid,	

asparaginase,	 azathioprine,	 corticosteroids,	

cytarabine,	didanosine,	estrogens,	furosemide,	

mercaptopurine,	 opiates,	 pentamidine,										

pentavalent	 antimonials,	 sulfasalazine,											

sulfamethoxazole/trimethoprim,	 sulindac,	

tetracycline	และ	valproic	acid(4,	5)	

 บทน�า

	 ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน	 (acute										

pancreatitis)	 คือ	 ภาวะที่มีการอักเสบของตับอ่อน	

โดยร้อยละ	80	ของผูป่้วยโรคตับอ่อนอกัเสบเฉยีบพลนั

จะมีการอักเสบไม่รุนแรงและสามารถหายเองได	้							

โดยการรักษาแบบประคับประคองและตามอาการ								

ผูป่้วยกลุม่นีม้กัไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกดิข้ึนในภายหลงั	

ส่วนผู้ป่วยทีมี่ตบัอ่อนอกัเสบเฉยีบพลนัรนุแรง	(severe	

acute	 pancreatitis)	 จะตรวจพบการท�างานของ

อวัยวะต่างๆ	 ล้มเหลว	 และ/หรือ	 ภาวะแทรกซ้อน								

ในบริเวณตับอ่อน	ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบว่ามีการตาย

ของเนื้อตับอ่อน	 (pancreatic	 necrosis)	 มากกว่า												

ร้อยละ	 30	 พบการติดเชื้อบริเวณที่มี	 pancreatic	

necrosis	 ท�าให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและ

การท�างานของอวัยวะต่าง	ๆ	ล้มเหลวตามมา	ซึ่งเป็น

สาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอ่อน

อักเสบเฉียบพลันรุนแรง(1) 

	 อาการแสดงของผู้ป่วยคือ	 มีอาการปวดท้อง		

ทีบ่รเิวณลิน้ป่ีหรือบรเิวณสะดอื	โดยอาการเมือ่เริม่ปวด

จนถงึปวดอย่างรนุแรง	อาจใช้เวลาประมาณ	10	นาที

จนถึงหลายชัว่โมงได้	มกัปวดตลอดเวลา	และปวดร้าว

ไปทีด้่านหลงั	(พบได้ร้อยละ	50	ของผูป่้วย)	การนัง่งอตวั

ปริญญา คนยัง * 

*	 	โรงพยาบาลอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี
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	 Valproic	 acid	 (VPA)	 เป็นยากันชักกลุ่ม		

valproic	acid	derivatives	มีข้อบ่งใช้ส�าหรับรักษา

อาการชกั	รกัษาโรคทางจิตเวชต่าง	ๆ 	รวมทัง้โรคอืน่	ๆ 	

ของสมอง	กลไกในการออกฤทธิย์งัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั

โดยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึม							

ของสารสือ่ประสาททีช่ือ่	gamma-amino	butyric	acid	

(GABA)	 อาการไม่พึงประสงค์ของ	 VPA	 มักขึ้นกับ

ขนาดยาทีใ่ช้	อาการทีพ่บบ่อย	ได้แก่	ง่วงนอน	เวยีนศรีษะ	

ปวดศีรษะ	 ท้องเสีย	 ท้องผูก	 แสบร้อนหน้าอก	

กระวนกระวาย	อารมณ์เปลีย่นแปลง	สญูเสยีความจ�า	

การเคลื่อนไหวลูกตาผิดปกติ	 ตามองภาพไม่ชัด											

การเคลื่อนไหวผิดปกติที่ควบคุมไม่ได้	 มีเสียงในหู									

เจ็บคอ	ผมร่วง	นอกจากนี้ยาอาจท�าลายตับอ่อนและ

ท�าให้เกิดตับอ่อนอักเสบและอาจรุนแรงถึงชีวิตได	้							

ซ่ึงอาจขึ้นกับขนาดยาหรือเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนอง

ต่อยาทีเ่กดิขึน้เฉพาะตวัของผูป่้วย	(dose-dependent	

or	 idiosyncratic)	 โดยมีอุบัติการณ์เกิดได้น้อยคือ								

1	 ต่อ	 40,000	 ราย	 มีรายงานการเกิดภาวะตับอ่อน

อักเสบเฉียบพลันจาก	VPA	 ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่(6)	

ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะเกิดในเวลา	1	ปี	หลังจากได้

รับยาหรอืมกีารเพิม่ขนาดยา	หรอืได้รบัยานีร่้วมกบัยา

ทีม่พิีษต่อตบั/ตบัอ่อน	(carbamazepine,	phenytoin,	

phenobarbital	ยากลุม่	benzodiazepines)	หรอืผูป่้วย	

chronic	encephalopathies	หรอืผูป่้วยทีท่�า	dialysis(5)

	 กลไกที่ 	 VPA	 ท�าให ้ เกิดตับอ ่อนอักเสบ															

ยงัไม่ทราบแน่ชดั	แต่มทีฤษฎสีนันษิฐานไว้	2	ประการ

คอื	ทฤษฎแีรก	ในผู้ป่วยทีใ่ช้ยานีจ้ะมกีารลดลงของสาร

ที่ท�าหน้าที่จับ/ท�าลายอนุมูลอิสระ	คือ	superoxide	

dismutase	catalase	and	glutathione	peroxidase	

ซ่ึงการลดลงดังกล่าวท�าให้มีอนุมูลอิสระมากเกินไป	

ก่อให้เกิด	 endothelial	 permeability	 และ	 lipid											

peroxidation	ส่งผลให้มกีารท�าลายเนือ้เยือ่	ทฤษฎทีีส่อง

อธบิายว่าในผูป่้วยทีใ่ช้ยานีจ้ะท�าให้เกดิการลดลงของ	

carnitine	 ซึ่งเป็นผลส�าคัญก่อให้เกิดการท�าลายตับ

อ่อนตามมา(5)

 รายงานผู้ป่วย 

	 ผู้ป่วยเด็กหญิง	อายุ	4	ปี	

 อาการส�าคัญ 

	 มีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี ่	 4	 วันก่อน												

มาโรงพยาบาล

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

	 1	เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล	ได้เข้ามารกัษาตวั

ทีห่อผูป่้วยเนือ่งจาก	มไีข้และเกดิผืน่	maculopapular	

rash	 (MP	 rash)	 มีประวัติใช้ยา	 phenobarbital	

รกัษาโรคลมชัก	แพทย์วนิจิฉยัว่าแพ้ยา	phenobarbital	

จึงหยดุใช้ยา	และเปลีย่นมาใช้	VPA	อาการไข้ข้ึน	ๆ 	ลง	ๆ 	

ผื่นดีขึ้น

	 4	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 มีอาการปวดท้อง

บรเิวณลิน้ป่ี	ร่วมกับแผลท่ีปาก	ผืน่ท่ีรกัแร้	อาการไม่ดข้ึีน	

จึงมาโรงพยาบาล

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 

	 โรคลมชัก	(epilepsy)

 ประวัติการใช้ยา 

	 -	 2	ปีก่อนเคยได้รับยา	phenytoin	

	 -	 2	 เดือนก ่อนควบคุมอาการชักไม ่ได	้							

แพทย์สัง่เพิม่ยา	phenobarbital	ร่วมกบัลดขนาดยา								

phenytoin

	 -	 1	เดอืนก่อนเกดิผืน่	MP	rash	แพทย์จงึหยดุ

ใช้ยา	phenobarbital		และเปลี่ยนมาใช้ยา	VPA
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 ประวัติการแพ้ยา 

	 Phenobarbital	เกิด	MP	rash

 ประวัติการแพ้อาหาร สารเคมี 

	 ปฏิเสธการแพ้

 การตรวจร่างกาย 

	 อุณหภูมิร่างกาย	 37.1	 oC	 ความดันโลหิต	

100/60	mmHg	ชพีจร	120	ครัง้/นาท	ี(ค่าปกต	ิ60	-	100)

	 ตรวจพบ	abdomen:	tender	at	epigastrium,	

MP	rash	at	both	axillaries

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

	 การตรวจทางห้องปฏบิตักิารวนัที	่0	พบระดบั	

VPA	level	3.79	ug/ml	(ค่าปกติ	50-100),	SGOT	27	IU/L	

(ค่าปกติ	 5-35),	 SGPT	 20	 IU/L	 (ค่าปกติ	 5-40)										

และผลที่ผิดปกติคือ	 amylase	 846	U/L	 (ค่าปกต	ิ

30-220),	lipase	2,019	U/L	(ค่าปกติ	0-60),	alkaline									

phosphatase	257	IU/L	(ค่าปกติ	39-117)	

 การวินิจฉัย 

	 Drug-induced	acute	pancreatitis	

 การรักษา 

	 แพทย์หยุดยา	VPA	และเปลี่ยนยากันชักเป็น	

topiramate	50	mg	½	x	1	pc	เช้า	และ	1	x	1	pc	เยน็	

โดยไม่ได้ให้การรักษาภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน	

เนือ่งจากเมือ่หยดุยาอาการดังกล่าวสามารถหายได้เอง	

ในวันที่	3	อาการปวดท้องลดลง	ค่า	amylase	และ

ค่า	lipase	ลดลงเป็น	138	U/L	และ178	U/L	ตามล�าดบั	

ส่วนแผลที่ปาก	ผื่นที่รักแร้	หายเองในระหว่างรับการ

รักษาในโรงพยาบาล

 แนวทางในการรักษาโรคของผู้ป่วย

	 ผู ้ป่วยโรคลมชักที่เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ

เฉียบพลันจากการใช้ยา	 VPA	 ไม่ควรได้รับยานี้อีก						

และหลีกเลี่ยงยากันชักท่ีมีพิษต่อตับและตับอ่อน	

ได้แก่	carbamazepine,	phenytoin,	phenobarbital	

ยาในกลุ่ม	 benzodiazepines	 บางชนิด	 โดยยา								

ทางเลือกอื่นได้แก่	 levetiracetam,	 topiramate,	

gabapentin	เป็นต้น

 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ       
 ไม่พ่ึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ

	 ผูป่้วยมโีรคประจ�าตวัคอืโรคลมชกัมาประมาณ	

2	ปี	ล่าสุดได้รับยา	VPA	200	mg/ml	ครั้งละ	1	ml	

หลงัอาหารเช้า-เยน็	เพือ่ควบคมุอาการเพยีงชนดิเดียว	

หลงัจากนัน้	1	เดอืน	เริม่มีอาการปวดท้องบริเวณลิน้ป่ี	

ผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารพบ	amylase	846	U/L,	

lipase	 2,019	 U/L	 ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ	 เมื่อหยุดยา

อาการปวดท้องลดลง	amylase	ลดลงเป็น	138	U/L	

และค่า	lipase	ลดลงเป็น	178	U/L	แพทย์จึงวินิจฉัย

ว่าเป็นภาวะ	 drug-induced	 acute	 pancreatitis									

ที่เกิดจากยา	VPA	ดังแสดงใน	time	line	แสดงความ

สมัพนัธ์ระหว่างยาท่ีผูป่้วยได้รับและอาการไม่พงึประสงค์

ที่เกิดขึ้น
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 สรุป 

	 จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า	 VPA	 มีรายงาน		

การเกิดภาวะตบัอ่อนอกัเสบเฉยีบพลนัได้ทัง้ในผูป่้วย

เดก็และผูใ้หญ่(6)	เมือ่ประเมนิความสมัพนัธ์ในการเกดิ

ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน	 จากยา	 VPA	 โดยใช้	

Naranjo’s	algorithm	ได้คะแนน	+7	ผลการประเมนิ

อยูใ่นระดบัน่าจะใช่	(probable)	เภสชักรได้ออกบตัร

แพ้ยาบันทึกในเวชระเบียนและฐานข้อมูลแพ้ยา								

รวมถึงส่งรายงานให้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย						

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ตามรายงานเลขที	่59042140	ผูป่้วยรายนี้

ไม่มปัีจจัยหรือโรคร่วมทีท่�าให้เกดิภาวะภาวะตับอ่อน

อักเสบเฉียบพลันมาก่อน	 จึงน่าจะเกิดจากยา	 VPA						

ดังน้ันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้
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 บทน�า 

 ภาวะเหงือกโต	 (gingival	 enlargement)						

เป็นภาวะทีม่กีารเพิม่จ�านวนหรอืเพ่ิมขนาดของเซลล์

เหงอืกอย่างผิดปกต	ิโดยพบ	3	สาเหตุใหญ่ของการเกดิ

ภาวะดังกล่าว	 คือ	 1.	 เกิดการอักเสบของเหงือก									

จากการตดิเชือ้ท�าให้เกิดเหงือกโตผดิปกติ	2.	เกดิภาวะ

เหงือกโตร่วมกับภาวะจากโรคหรือระบบอื่น	 ๆ											

ร่วมด้วย	เช่น	การตัง้ครรภ์	ขาดวติามนิซ	ีภาวะเหงอืกโต

ในช่วงทีฟั่นแท้ขึน้	เซลล์พลาสมาของเหงือกมคีวามผดิปกติ	

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 โรคระบบภูมิคุ้มกันต�่าท�าให้

เกิดการติดเช้ือแบคทีเรียได้ง่าย	 ส่งผลให้เกิดภาวะ

เหงือกอักเสบ	 หรือภาวะการสร้างเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน

ของเหงือกผิดปกติทางพันธุกรรม	และ	 3.	 การใช้ยา

บางชนิด	พบได้มากในยา	3	กลุ่ม	คือ	1.	ยาระงับชัก	

(anticonvulsants)	ได้แก่	carbamazepine,	sodium	

valproate,	phenobarbital,	phenytoin	2.	ยาป้องกนั

แคลเซยีมออิอนผ่านเยือ่หุม้เซลล์	(calcium	channel	

blockers:	 CCB)	 ได้แก่	 amlodipine,	 diltiazem,	

felodipine,	 nifedipine,	 verapamil	 3.	 ยากด

ภูมิคุ้มกัน	 (immunosuppressive	 drugs)	 ได้แก	่

cyclosporine	เป็นต้น(1-3)	

	 กลไกที่ท�าให้เกิดภาวะเหงือกโตจากกลุ่มยา	

CCB	 คือ	 ยาจะเพิ่มเมทริกซ์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ภายนอกเซลล์	 ท�าให้เกิดเหงือกบวมโตขึ้นได้(1-2)            

ซึ่งไม่พบรายงานความสัมพันธ์ภาวะนี้กับขนาดยา	

อายุ	 เพศ	หรอืระยะเวลาในการใช้ยา	โดยยาในกลุ่มนี้

ที่พบรายงานได้บ่อย	เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	ดังนี้	

nifedipine	(6.3%)	verapamil	(4.1%)	และ	amlodipine	

(1.3%	-	3.3%)	พบรายงานการเกิดภาวะนีไ้ด้หลงัจาก

รบัประทานยา	amlodipine	ได้ตัง้แต่	2	เดอืน	ถงึ	7	ปี	(4-6) 

หากไม่รักษาภาวะนี้	 เหงือกจะขยายตัวคลุมตัวฟัน								

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับประทานอาหาร	 การพูด	

ความสวยงามช่องปาก	 สขุอนามยัในช่องปากและฟัน	

อาจเกดิโรคและภาวะต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับฟันตามมาได้	เช่น	

โรคฟันผุ	 โรคปริทันต์	หรือภาวะเนื้อเยื่อรอบรากฟัน

ถกูท�าลายอย่างรนุแรง	และถาวร	หากเกดิภาวะดงักล่าว	

ควรรบีพบแพทย์และทนัตแพทย์	เพ่ือหาสาเหตรุ่วมกบั

การรกัษาสขุอนามยัช่องปากและฟัน	โดยท่ัวไปอาการ

มักดีขึ้นหลังหยุดยา	1	–	12	สัปดาห์(4-6)

 รายงานผู้ป่วย 

	 ผูป่้วยหญิงไทยคู	่อาย	ุ62	ปี	น�า้หนกั	61	กิโลกรมั	

ส่วนสูง	145	เซนติเมตร

 อาการส�าคัญ

	 อาการเหงอืกบวมมากข้ึน	5	วนั	โดยไม่มสีาเหต	ุ

จึงพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

ฐิติชญา อุดมรัตน ์*

กำรเกิดภำวะเหงือกโต
(gingival enlargement) จำกยำ amlodipine

*	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา



กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
57

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 มีอาการเหงือกบวม	 ไม่ได้รับการรักษาใด	 ๆ	
หลังจากบวม	3	วัน	ผู้ป่วยได้ลองใช้ยาสีฟันสมุนไพร
ในการท�าความสะอาดช่องปากทดแทนยาสีฟันเดิม	
พบว ่าเหงือกมีอาการบวมแดงมากขึ้นกว ่าเดิม																	
จึงมาพบทันตแพทย์ในวันที่	5	หลังจากเริ่มบวม

 ประวตักิารเจบ็ป่วยในอดีตและประวตักิารใช้ยา 

	 เมื่อ	10	ปีก่อน		ผู้ป่วยมีโรคความดันโลหิตสูง
ได้รับยา	 enalapril	 2	 ปีต่อมา	 ตรวจพบโรคไขมัน										
ในเลือดสูงได้รับยา	simvastatin	เพิม่และรบัประทาน
อย่างต่อเนือ่ง	หลงัจากน้ันอีก	2	ปี	ผูป่้วยไอมากจากยา	
enalapril	 แพทย์จึงเปลี่ยนยาลดความดันโลหติสงู								
เป็นยา	amlodipine	หลงัเปลีย่นยา	3	ปี	แพทย์ตรวจพบ
โปรตีนปนอยู่ในปัสสาวะ	 แพทย์จึงสั่งยา	 losartan									
ให้ผู้ป่วยรับประทานร่วมด้วย	 ปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้											
ได้รบัการรกัษาด้วยยาทัง้หมด	4	รายการ	คือ	amlodipine	
10	 มิลลิกรัมวันละครั้ง	 hydrochlorothiazide	
(HCTZ)	25	มลิลิกรมัวันละครัง้	losartan	50	มลิลกิรมั
วันละครั้ง	และsimvastatin	40	มิลลิกรัมวันละครั้ง

 ประวัติการใช้ยาสมุนไพร

	 ผูป่้วยได้ทดลองใช้ยาสฟัีนสมนุไพรไม่ระบยุีห้่อ	
โดยข้างกล่องมส่ีวนประกอบดงันี	้ดนิสอพอง,	เกลอืจดื,	
พิมเสน,	 ผงข่อย	 และกลีเซอรีน	 เป็นส่วนประกอบ								
ซึ่งผู้ป่วยได้ลองซื้อมาใช้ครั้งแรกและใช้ไป	3	วันก่อน
พบทันตแพทย์ครั้งนี้	 และผู ้ป่วยปฏิเสธการใช้ยา
สมุนไพรอื่นร่วมด้วย

 ประวัติการแพ้ยา

	 พบอาการไอมากซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยา	
enalapril	 และผู้ป่วยปฏิเสธการแพ้ยา	 อาหารหรือ
สารเคมีอื่น

 ประวัติครอบครัว

	 อาชีพกรีดยาง	ขายของช�า

 ประวัติทางสังคม

	 ปฏิเสธการสูบบุหรี่	 และดื่มสุรา	 ผู้ป่วยดูแล							
สุขอนามัยช่องปากและฟันด้วยการแปรงฟันทุกวัน
ตอนเช้าและก่อนนอน	 ผู้ป่วยแจ้งว่าสุขภาพช่องปาก
และฟันด	ีจงึไม่ค่อยได้ไปพบทนัตแพทย์เพือ่ตรวจรกัษา

 การตรวจร่างกาย

	 ทันตแพทย์ได้ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
ของผูป่้วย	พบภาวะเหงอืกโต	(gingival	enlargement)	
ร่วมกบัโรคปรทินัต์อกัเสบ	โดยทนัตแพทย์ได้ซกัประวตัิ
ภาวะอื่นร่วม	เช่น	การใช้ยา	การใช้สมุนไพร	การดูแล
สุขภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วย	เช่น	การแปรงฟัน	
การใช้ไหมขัดฟัน	ภาวะเลอืดออกตามไรฟัน	ภาวะฟันผ	ุ
เป็นต้น	 จากข้อมูลดังกล่าวไม่พบปัจจัยเสี่ยงอื่น	
นอกจากการใช้ยาป้องกันแคลเซยีมออิอนผ่านเยือ่หุม้เซลล์
ที่ใช้อยู่	คือ	amlodipine	
	 ทนัตแพทย์จงึได้ส่งปรึกษาอายรุแพทย์เพือ่ขอ
เปลีย่นยารกัษาความดนัโลหติสงูจากยา	amlodipine	
เป็นยากลุ่มอื่น	 และนัดผู้ป่วยมารักษาโรคปริทันต	์				
และติดตามเรื่องภาวะเหงือกโตเป็นระยะ	และส่งพบ
เภสชักรเพือ่ประเมนิภาวะเหงือกโตจากยา	amlodipine	
ร่วมด้วย	 เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ใช้ยา	 amlodipine							
ต่อเนื่องเป็นเวลา	6	ปี	ก่อนเกิดอาการดังกล่าว

 การวินิจฉัย

	 แพทย์อายรุกรรมและทันตแพทย์	ได้ร่วมวนิจิฉยั
ว่าภาวะเหงือกโตของผู้ป่วยรายน้ีน่าจะเกิดจากยา	
amlodipine	มากทีส่ดุ	เนือ่งจากได้ตดัปัจจยัเสีย่งอืน่แล้ว	
ได้แก่	 ปัจจยัเกิดการอกัเสบของเหงอืกจากการตดิเช้ือ
ท�าให้เกิดเหงือกโตผิดปกติ	 เช่น	 การดูแลสุขอนามัย
ช่องปากที่ไม่ดี	 หรือปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะเหงือกโต
ร่วมกบัภาวะจากโรคหรอืระบบอืน่	ๆ 	เช่น	ความผดิปกติ
ของการสร้างเนือ้เยือ่เกีย่วพนัของเหงอืก	ไม่พบสาเหตุอืน่
นอกจากปัจจัยจากการใช้ยา
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 การรักษาในครั้งนี้

	 อายุรแพทย์ได้สั่งหยุดยา	 amlodipine	 และ
เปลีย่นเป็น	metoprolol		และทนัตแพทย์ได้ให้น�า้ยา
บ้วนปากคลอเฮกซดินี	(chlorhexidine	mouthwash)	
เพือ่ลดการอกัเสบของเหงือก	ร่วมกบัเน้นเร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปากและฟัน	 ได้นัดผู้ป่วยติดตามสุขภาพ
ช่องปากและเหงือกเป็นระยะ

 การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์  
 หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

	 ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้	 เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น										

ที่ท�าให้เกิดภาวะเหงือกโต	 เช่น	 การดูแลสุขอนามัย							

ช่องปากที่ไม่ดี	ภาวการณ์ความผิดปกติของการสร้าง

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเหงือก	 ภาวะเหงือกโตในช่วงที่

ฟ ันแท้ขึ้น	 ภาวะตั้งครรภ ์	 ภาวะขาดวิตามินซี																		

ไม่พบปัจจัยอืน่ทีส่งสยันอกจากการใช้ยา	amlodipine	

ซ่ึงอยูใ่นกลุม่ยาป้องกนัแคลเซยีมอิออนผ่านเยือ่หุม้เซลล์

ที่ท�าให้เกิดภาวะเหงือกบวมโตได้	แต่ผูป่้วยรายนีไ้ด้ใช้

ยา	 amlodipine	 มานานถึง	 6	 ปี	 แพทย์อายรุกรรม									
จึงได้ส่งไปพบทันตแพทย์เพื่อวินิจฉัยภาวะดังกล่าว	
ทันตแพทย์ได้วินิจฉัยว่า	 ผู้ป่วยเกิดภาวะเหงือกโต							
จากยา	 amlodipine	 จงึส่งพบแพทย์อายรุกรรมเพือ่
เปลี่ยนกลุ่มยาลดความดันโลหิตให้แก่ผู้ป่วย	 ร่วมกับ
เภสัชกรเพื่อหาระยะเวลาการเกิดภาวะเหงือกโต								
กับยา	amlodipine	ซ่ึงพบว่ามรีายงานได้ตัง้แต่	2	เดอืน	
ถึง	 7	 ปี	 ของการใช้ยา	 ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมิน											
ของอายุรแพทย์และทันตแพทย์ข้างต้น
	 ดังนั้นแพทย์จึงสั่งหยุดยา	amlodipine	และ
ให้รับประทานยา	metoprolol	 แทน	 (ผู้ป่วยยังใช้
ยาสีฟันสมุนไพรต่อ)	 พบว่าอาการเหงือกโตดีขึ้นหลัง
จากหยุด	 amlodipine	 7	 วัน	 และอาการเหงือกโต
หายไปหลงัจากหยดุ	amlodipine	30	วนั	ส่วนโรคปรทินัต์
ซ่ึงเป็นภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเหงือกโตของผู้ป่วย
ใช้เวลาในการรักษา	 5	 เดือน	 จึงกลับสู่ภาวะปกติ							
จากข้อมูลดังกล่าว	 เภสัชกรจึงประเมินความสัมพันธ์
ภาวะเหงือกโตกับยา	amlodipine	ดงัแสดงในภาพท่ี	1	
และเมื่อประเมินโดยใช้	 Naranjo’s	 algorithm											
ได้ระดับ	“น่าจะใช่”

ภาพที่ 1	แสดงความสัมพันธ์จากการใช้ยา	amlodipine	ร่วมกับผลการประเมินสุขภาพช่องปากและเหงือก
โดยทันตแพทย์
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 ข้อสรุป ป   

	 ภาวะเหงือกโตของผู ้ป ่วยรายนี้ 	 พบหลัง												
รบัประทานยา	amlodipine	เป็นเวลา	6	ปี	โดยสขุภาพ
เหงือกและช่องฟันหายไปหลังหยุดยา	 1	 เดือน														
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่ายา	 amlodipine	
ท�าให้เกิดภาวะเหงือกโตโดยระยะเวลาการใช้ยาพบ
ต้ังแต่	2	เดอืนถงึ	7	ปี	ร่วมกบัการวนิจิฉยัภาวะเหงอืกโต
โดยทันตแพทย์และอายุรแพทย์	 ซึ่งพิจารณาปัจจัย
เสีย่งอืน่แล้ว	อาทเิช่น	ปัจจัยเกิดการอกัเสบของเหงือก
จากการตดิเชือ้ท�าให้เกดิเหงอืกโตผดิปกต	ิหรอืปัจจยั
ที่ท�าให้เกิดภาวะเหงือกโตร่วมกับภาวะจากโรค									
หรือระบบอื่น	ๆ 	ร่วม	ไม่พบสาเหตุอื่นนอกจากปัจจัย
จากการใช้ยา	 amlodipine	 นอกจากนี้เมื่อติดตาม
ภาวะเหงือกโตหลังหยุดยา	 พบว่าอาการดีขึ้นและ	
หายเป็นปกติหลังหยุดยาได้	5	เดือน	โดยผู้ป่วยยังคง
รับประทานยาเดิมและใช ้ยาสีฟ ันสมุนไพรต ่อ																
ซึ่งสอดคล้องผลการประเมิน	Naranjo’s	algorithm
	 ส�าหรับผู้ป่วยรายนี้เภสัชกรได้ออกบัตรแพ้ยา	
ได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผูป่้วยให้สงัเกตภาวะเหงือกผดิปกติ
ร่วมกับการรักษาสขุอนามยัช่องปากตามท่ีทนัตแพทย์
แนะน�า	 และได้ส่งรายงานให้แก่ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจัดท�าฐานข้อมูล
ต่อไป	(เลขที่รายงาน	59012019)
	 จากข้อมลูดงักล่าว	เภสชักรพบผูป่้วยรบัประทาน
ยา	 amlodipine	 และเกิดภาวะเหงือกโตโดยไม่พบ
ปัจจัยเส่ียงอ่ืน	 แนะน�าให้ส่งพบอายุรแพทย์และ
ทันตแพทย์เพ่ือตรวจหาสาเหตุอื่นและวินิจฉัยภาวะ
เหงอืกโตร่วมด้วย	หากแพทย์สรปุว่าไม่พบปัจจยัเสีย่งอืน่	
ให้เภสัชกรสงสัยว่าผู ้ป่วยอาจเกิดภาวะดังกล่าว								
จากยานี้ได้แม้ว่าผู้ป่วยจะรับประทานยาระยะเวลา
นานมากกว่า	2	เดือน	ขึ้นไปถึง	7	ปี

 กิตติกรรมประกาศ    

	 ขอขอบคุณ	 ผู้ป่วย	 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม	
หัวหน้าหน่วยงาน	 อาจารย์	 เพื่อนร่วมงาน	 และ															

ผู้เก่ียวข้องท่ีร่วมเสนอแนวคิด	 รวมท้ังให้ค�าปรึกษา								
อันเป็นประโยชน์	 ท�าให้ได้บทความท่ีอ่านเข้าใจง่าย
และได้ข้อมูลเชิงวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ท่ีถูกต้อง

และครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่ง
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 บทน�า 

	 Pioglitazone(1)	เป็นยาลดระดบัน�า้ตาลในเลอืด
ในกลุ่ม	 thiazolidinediones	 มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย	
diabetes	mellitus	 type	 2	 กลไกการออกฤทธิ์												
จะไปกระตุน้	peroxisome	proliferator-activated	
receptor-gamma	(PPAR	(gamma))	ซึง่จะช่วยเพิม่
ความไวต่ออินซูลิน	 ลดการสร้างกลูโคสจากตับ	 ยานี้	
มีผลข้างเคียงท�าให้เกิด	 peripheral	 edema	 ได้										
4.8-15.3%	จากการเพิม่การดดูกลบัของน�า้และโซเดยีม	
จงึท�าให้เพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิ	congestive	heart	
failure	 โดยจากการศึกษาของ	 Giles	 TD.(2)	 พบว่า					
หลังจากใช้ยา	 pioglitazone	 เป็นเวลา	 6	 เดือน										
เพ่ิมอบุตักิารณ์การเข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล
จากการเกิด	congestive	heart	failure	นอกจากนี้
มีการศึกษาของ	 Lago	 และคณะ(3)	 พบว่าการเกิด	
congestive	 heart	 failure	 จากยา	 pioglitazone	
เป็นการเกิดแบบ	class	effect	แต่ไม่ขึ้นกับขนาดยา	

 รายงานผู้ป่วย 

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	80	ปี	มีโรคประจ�าตัว	
คอื	diabetes	mellitus	type	2	และ	hypertension	
มานาน	 7	 ปี	 ได้รับยาจากโรงพยาบาลแห่งที่	 1														
ในจังหวัดอุดรธานี

 อาการส�าคัญ 

	 1	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยมอีาการหายใจ
หอบเหนือ่ยเจบ็แน่นหน้าอกจงึได้เข้ารบัการรกัษาตวั
ในโรงพยาบาลแห่งที่	2

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

	 3	 วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยเริ่มสังเกต							
เห็นว่ามีขาบวมมากกว่าปกติทั้ง	2	ข้าง
	 1	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยมอีาการหายใจ
หอบเหนือ่ย	มตีืน่มาหอบตอนกลางคนื	ต้องนอนหนนุ
หมอน	 2	 ใบ	 มีอาการไอเล็กน้อย	 เสมหะใสปริมาณ
เลก็น้อย	ไม่มไีข้	มอีาการขาบวม	2	ข้าง	(บวมเลก็น้อย
มานานแล้ว	แจ้งให้แพทย์ท่ีโรงพยาบาลท่ีท�าการรกัษา
ทราบแล้ว	แพทย์ให้ใช้	pioglitazone	ต่อโดยเพิ่มยา	
hydrochlorothiazide	ร่วมด้วย)	มีอาการเจ็บแน่น
หน้าอกประมาณ	1	นาที	ขณะหอบ

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 

	 เมื่อประมาณ	 7	 ปีท่ีแล้ว	 ผู ้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น	 diabetes	mellitus	 type	 2	 และ	
hypertension	มีรายการยาที่ได้รับ	ดังตาราง

อุษณีย์ คุณากรสิริ  *

รายงานการเกิด
congestive heart failure จำก pioglitazone

*	 โรงพยาบาลอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี
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 ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วย 

รายการยา

โรงพยาบาลแห่งที่ 1 โรงพยาบาลแห่งที่ 2

7 ปีก่อน 2 ปีก่อน 5 เดือน
ก่อน

วันที่มา 
รพ.แห่ง

ที่ 2

Admit
(วันที่ 0)

วันที่ 
1-6

วันที่ 7
กลับบ้าน
พร้อมยา

Pioglitazone	(15	mg)							
1	x	1	pc

- √ √ √ - - -

Olmesartan	(40	mg)						
½	x	1	pc

√ √ - - - - -

Olmesartan	(40	mg)							
1	x	1	pc

- - √ √ - - -

Atenolol	(100	mg)										
1	x	1	pc

√ √ √ - - - -

Glibenclamide	(5	mg)
1	x	2	ac

√ √ √ √ - - -

Metformin	(500	mg)							
1	x	2	pc

√ √ √ √ - - -

Gemfibrozil	(300	mg)						
1	x	2	pc

√ √ - - - - -

Aspirin	(81	mg)																	
1	x	1	pc

√ √ √ √ - √ √

Omeprazole	(20	mg)
1	x	1	ac

√ √ √ - - - √

Hydrochlorothiazide
(25	mg)	1x1	pc

- - √ √ - - -

Vitamin	B	complex
1	x	3	pc

- - √ - - - -

Amlodipine	(5	mg)									
1	x	1	pc

- - - - - - √

Amlodipine	(10	mg)							
1	x	1	pc

- - - - √ √ -

Berodual	Forte	NB
1	NEB	q	8	hr

- - - - √ √ -

Cetirizine	(10	mg)											
1	x	1	hs

- - - - √ √ √

Dexamethasone
(4mg/ml)	IV	4	mg	q	6	hr

- - - - - √ -
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รายการยา

โรงพยาบาลแห่งที่ 1 โรงพยาบาลแห่งที่ 2

7 ปีก่อน 2 ปีก่อน 5 เดือน
ก่อน

วันที่มา 
รพ.แห่ง

ที่ 2

Admit
(วันที่ 0)

วันที่ 
1-6

วันที่ 7
กลับบ้าน
พร้อมยา

Folic	acid	(5	mg)												
1	x	1	pc

- - - - - √ √

Ferrous	fumarate
(200	mg)	1	x	3	pc

- - - - - √ √

Furosemide	inj	(20	mg)		
IV	push	40	mg	1-2	min

- - - - √ √ -

Glipizide	(5	mg)
½	x	2	ac

- - - - √ √ √

Hydralazine	(25	mg)
1	x	4	pc

- - - - √ √ √

Isosorbide	mononitrate	
(20	mg)	1	x	2	ac

- - - - - √ √

Sodium	chloride	tablet		
(600	mg)	1	x	3	pc

- - - - - √ √

Calcium	carbonate				
(1000	mg)	1	x	1	ac

- - - - - - √

Prednisolone	(5	mg)							
1½	x	1	pc

- - - - - - √

Doxazosin	(2	mg)												
1	x	1	hs

- - - - - - √

 ประวัติการแพ้ยา 

	 ปฏิเสธการแพ้ยา

 ประวัติครอบครัวและสังคม 

	 ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่

 การตรวจร่างกาย 

	 มีอาการขาบวม	2	ข้าง	(pitting	edema	2+)	
มีผล	chest	x-ray	ตรวจพบ	fine	crepitation	both	
lower	 lung	และ	EKG	ตรวจพบคลื่นหัวใจผิดปกติ	
(ST	depression)
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 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

Test name Reference

Result

Admit 

วันที่ 0

Discharge

วันที่ 7

Blood	Urea	Nitrogen 8-26	mg/dL 	 	 24 34

Creatinine 0.7-1.5	mg/dL 	 	 1.38 1.83

Glomerular	Filtration	Rate >	90	mL/min 	 	 36.1 25.7

Sodium 135-155	mmol/L 	 125 128

Potassium 3.5-5.5	mmol/L 	 	 	 4.9 4.7

Chloride 97-109	mmol/L 	 	 97 98

Serum	Total	Carbon	Dioxide 23-31	mmol/L 	 	 23 27

Cretinine	kinase 30-135	U/L 	 231 -

Creatine	Kinase-MB 0-24	U/L 	 	 17 -

Troponin-T 0-0.014	ng/dL 	 0.018 -

 การวินิจฉัย 

	 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	 congestive	

heart	 failure	 เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบ

เหน่ือย	 ตื่นมาหอบตอนกลางคืน	 มีอาการเจ็บแน่น

หน้าอกขณะหอบ	 นอนราบไม่ได้	 ต้องใช้หมอนหนุน	

2	ใบ	และ	จากการสอบถามประวติัการใช้ยาของผูป่้วย	

พบว่าผู้ป่วยได้รับยา	pioglitazone	มาประมาณ	2	ปี	

จากอาการ	อาการแสดงร่วมกบัผลตรวจร่างกาย	และ

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการแพทย์จึงวินิจฉัยว่าเกิด	

congestive	heart	failure	จากยา	pioglitazone

 การรักษาคร้ังนี้  

	 แพทย์ส่ังหยดุการใช้ยา	pioglitazone	ทีค่าดว่า

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด	 congestive	 heart	 failure	

และส่ังจ่าย	 furosemide	 40	mg	 IV	 OD	 เพื่อลด		

preload	 เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการขาบวม	 และมีผล			

chest	x-ray	ตรวจพบ	fine	crepitation	both	lower	

lung	 หลังจากได้รับยา	 furosemide	 6	 วัน	 ผู้ป่วย								

มีอาการหอบเหนื่อยน้อยลงไม่มีอาการขาบวม	 และ								

มีค่า	 left	 ventricular	 ejection	 fraction	 82%														

ซึ่งถือว่าปกติ	จึงสั่งหยุดการใช้ยา	furosemide	

 การประเมนิความสัมพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์
 หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

	 จากประวัติของผู ้ป ่วยรายนี้จะเห็นได้ว ่า										

การได้รบัยา	pioglitazone	มคีวามสมัพนัธ์กับการเกิด	

congestive	heart	failure	ดงัรายละเอยีดในแผนภมูท่ีิ	1
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แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

การประเมิน Naranjo’s algorithm

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ คะแนน

1.		 เคยมรีายงานหรอืสรปุแน่นอนถงึอาการเช่นนีจ้ากการใช้ยามาก่อน +1 0 0 +1

2.	 อาการไม่พึงประสงค์น้ันเกดิข้ึนภายหลงัผู้ป่วยได้รับยาทีส่งสัย +2 -1 0 +2

3.	 อาการไม่พึงประสงค์นั้นบรรเทาลงเมื่อหยุดยาที่สงสัย													

หรือเมื่อมีการให้	specific	antagonist

+1 0 0 +1

4.	 อาการไม่พึงประสงค์นั้นกลับเป็นซ�้าเมื่อมีการใช้ยานั้นอีก +2 -1 0 0

5.	 อาจมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากยาที่สงสัยซึ่งเป็นสาเหตุ									

ให้ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์นั้น

-1 +2 0 +2

6.	 ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อให้ยาหลอกหรือไม่ -1 +1 0 0

7.	 มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน	body	fluid	อื่น													

และค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษ

+1 0 0 0

8.	 อาการไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดยา								

และ/หรืออาการไม่พึงประสงค์นั้นลดความรุนแรงลง											

เมื่อลดขนาดยา

+1 0 0 0

9.		 ผู้ป่วยเคยแสดงอาการไม่พึงประสงค์เช่นนี้มาก่อนในอดีตเมื่อใช้

ยาที่สงสัยหรือยาที่คล้ายกัน

+1 0 0 0

10.	 สามารถยนืยนัอาการไม่พงึประสงค์ดงักล่าวได้ด้วย	objective	data +1 0 0 +1

รวม 7
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 สรุป 

	 ผู้ป่วยรายนี้เกิด	congestive	heart	 failure	
เนื่องจากได้รับยา	 pioglitazone	 ซึ่งสัมพันธ์กับ									
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 จากการสืบค้น																	
พบข้อมูลระบุว่ายา	 pioglitazone	 มีอุบัติการณ์								
การเกิด	 congestive	 heart	 failureได้	 1-10%(4,5)

สอดคล้องกบัการศึกษาของ	 Lago	และคณะ(3)	พบว่า								
ยา	 pioglitazone	 สามารถท�าให้เกิด	 congestive	
heart	 failure	 ได้	 โดยมี	 risk	 ratio	 ของการเกิด							
congestive	heart	failure	เท่ากบั	1.32	(95%	CI	=1.04	
-1.68)	จงึมข้ีอห้ามใช้ยา	pioglitazone	ในผูป่้วย	heart	
failure	New	York	Heart	Association	class	III-IV(1)

	 ผู้รายงานได้ท�าการประเมินความสัมพันธ์การ
เกดิ	congestive	heart	failure	จากยา	pioglitazone	
โดยใช้	naranjo’s	algorithm	ได้คะแนน	+7	ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับน่าจะใช่	 (probable)	 และได้ส่ง
รายงานไปยังศูนย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์							
จากยา	รายงาน	HPVC	เลขที่	59014350	พร้อมกับ
ได้เพิม่ค�าเตือนบนฉลากยาของโรงพยาบาลแห่งที	่2	ว่า	
“ปรึกษาแพทย์ถ้ากินยาน้ีแล้วมีอาการบวมร่วมกับ
หายใจล�าบากนอนราบไม่ได้”	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
สังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากยา	pioglitazone	ได้
ด้วยตนเอง	เพ่ือลดความรนุแรงทีอ่าจเกดิขึน้	อกีทัง้ได้
ส่งต่อข้อมลูการแพ้ยาของผูป่้วยรายนีไ้ปยงัโรงพยาบาล	
ที่ผู้ป่วยรับการรักษาในแห่งที่	1
	 ดังน้ันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์							
ควรตระหนักถึงการเกิด	congestive	heart	failure	
จากการใช้	pioglitazone	และควรตดิตามเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในผู ้ป่วยที่ได้รับยา	 pioglitazone								
หากผู ้ป่วยมีอาการบวมควรพิจารณาหยุดยาและ
พิจารณาใช้ยารักษาโรคเบาหวานกลุ ่มอื่นแทน											
แต่หากจ�าเป็นต้องใช้ยาน้ีต่อควรเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ	
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 บทน�า 

  โรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุข							
ทัง้ในระดบัประเทศและระดับโลก	สถานการณ์การระบาด
ของโรคมแีนวโน้มลดลงโดยในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2543-
2558	ผูป่้วยมาลาเรยีทัว่โลกลดลงประมาณร้อยละ	47	
สถานการณ์โรคมาลาเรยีในประเทศไทยพบว่า	อตัราป่วย
และอัตราตายมีแนวโน้มลดลง	 โดยพบว่า	อัตราป่วย
ด้วยโรคมาลาเรยีต่อประชากรพันคน	(annual	parasite	
incidence:	API)	ลดลงจาก	0.57	ในปี	พ.ศ.	2557	
เป็น	0.38	ในปี	2558	และอตัราตายด้วยโรคมาลาเรยี
ต่อประชากรแสนคน	(malaria	mortality	rate:	MMR)	
ลดลง	จาก	0.07	ในปี	พ.ศ.	2556	เป็น	0.06	ในปี	พ.ศ.	2557	
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�าคัญของการก�าจัดโรคมาลาเรียได	้						
อย่างมปีระสทิธภิาพ	 คือ	 การใช้ยากลุ ่มรักษาและ
ป้องกันโรคมาลาเรีย	
		 ปัจจุบันยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย										
ทีรั่บอนุมตัทิะเบียนต�ารบัในประเทศไทยมหีลายชนดิ	เช่น	
quinine,	primaquine,	chloroquine	เป็นต้น	ยาทีใ่ช้
ตามแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคมาลาเรีย	
ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	ได้แก่	ยาขนานที่หนึ่ง	(first	
line	drug)	ที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนชนิดฟัลซิปารัม	 (falciparum	malaria)							
ให้ใช้ยาสูตรผสม	 (fixed-dose	 combination)											
dihydroartemisinin	 และ	 piperaquine	 ร่วมกับ	
primaquine	 และใช้ยา	 chloroquine	 ร่วมกับ	
primaquine	ส่วนการรกัษาโรคมาลาเรยีชนดิฟัลซิปารมั
ที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาขนานที่หนึ่งให้เลือก
ใช้ยาขนานทีส่อง	(second	line	drug)	สตูรใดสตูรหนึง่	
ดังนี้	

  § quinine	 ร่วมกับ	 clindamycin	 หรือ	
doxycycline	หรือ	tetracycline	
  § artesunate	ร่วมกับ	clindamycin	หรือ	
doxycycline	หรือ	tetracycline	
  § atovaquone-proquanil	
  § artemether-lumifantrine	
		 และใช้ยาสูตรผสม	 dihydroartemisinin-	
piperaquine	 ร่วมกับ	 primaquine	 ใน	 การรักษา
โรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ท่ีล้มเหลวจากการรักษา
ด้วยยาขนานแรก	
		 อย่างไรก็ตามนอกจากปัญหาเชื้อดื้อยาแล้ว	
ยากลุ่มดังกล่าวเหล่านี้ก็สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ต่อผูใ้ช้ยาได้	เช่น	คลืน่ไส้	ปวดมวนท้อง	
ซึม	 มึนงง	 ปวดศีรษะ	myopathy,	 neuropathy	
เป็นต้น	ส่วนเหตุการณ์ฯ	ที่พบน้อยเช่น	หัวใจเต้นช้า	
พิษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระดับน�้าตาล										
ในเลือดต�่ า 	 agranulocytos is , 	 hepat i t is ,																								
hypersensitivity	reaction	เป็นต้น
		 ในการการเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้
ยากลุ่มรักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย	 นอกจากการ
เฝ้าระวังเชิงรับด้วยระบบการรายงานแบบสมัครใจ								
(spontaneous	 reporting	system)	 ที่รับผิดชอบโดย
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
(ศูนย์	HPVC)	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
แล้ว	ในปี	พ.ศ.	2536-2538	ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	ร่วมกับกรมควบคุมโรค	โดยการสนบัสนนุ
ขององค์การอนามัยโลก	 ได้ด�าเนินโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภยัจากการใช้ยากลุม่	artemisinin	ภายหลงั

วิทยา ประชาเฉลิม  *

รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำรักษำและป้องกันโรคมำลำเรีย
ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ (Thai Vigibase)

ระหว่ำงปี 2527 – พฤษภำคม พ.ศ. 2560

*	 	กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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การอนุมัติทะเบยีนต�ารบั	 โดยได้เฝ้าระวงัและติดตาม
ความปลอดภยัจากการใช้ยา	artemisinin	derivatives	
(artesunate	 oral	 formulation,	 artesunate								
intravenous	 injection	 และ	 artemether																			
intramuscular	injection)	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามเหตุการณ	์										
ไม่พึงประสงค์	การตดิตามผลการใช้ยา	และการประกนั
คุณภาพยา	 ผลการศึกษาพบเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ของระบบประสาทส่วนกลางมากที่สุดในผู้ป่วยที่ใช้
ยากลุม่	artemisinin	ร่วมกบั	mefloquine	เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่พบมาก	 ได้แก่	 คลื่นไส้	 อาเจียน										
ปวดศีรษะ	 ปวดท้อง	 และ	 ท้องเสีย	 ส่วนเหตุการณ์									
ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ทราบมาก่อนที่ถือเป็นสัญญาณ
อันตราย	(signal)	ได้แก่	เลือดออก	(bleeding)	และ	
ผื่นผิวหนัง	(skin	rash)

 รายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้  
 ยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย 

		 ผลการวิเคราะห์ยารกัษาและป้องกนัโรคมาลาเรยี	
(anatomical	 therapeutic	 chemical	 agents:							
ATC	 code=P01B)	 จากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	
พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษา								
และป้องกนัโรคมาลาเรยีทีเ่ป็นรายงานตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2527	
นบัจนถงึปัจจุบัน	(วนัท่ีรายงาน	1	มกราคม	พ.ศ.	2527	
ถึง	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560)	 รวม	 3,894	 ฉบับ																						
พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 8,523	 เหตุการณ์	
(events)	(รายงานแต่ละฉบบัมเีหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ได้มากกว่า	1	เหตุการณ์	โดยในแต่ละปีได้รับรายงาน
มากน้อยแตกต่างกนั)	ปีทีร่ายงานมากทีสุ่ดคอื	ปี	พ.ศ.							
2539	(1,435	ฉบบั)	และรายงานส่วนใหญ่เป็นประเภท
ไม่ร้ายแรง	 (ตารางที่	 1)	 เมื่อพิจารณาแหล่งที่มา									
ของรายงาน	พบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง	 (1,957	 ฉบับ)	
มาจากศนูย์มาลาเรยี	(ตารางท่ี	2)	จ�านวนรายงานส่วนใหญ่
ที่พบมากในปี	 พ.ศ.	 2537	 –	 2539	นั้น	 เป็นปีที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการและประเมินผลโครงการ									
เฝ้าระวังความปลอดภยัจากการใช้ยากลุม่	artemisinin	
ภายหลังการอนุมัติทะเบียนต�ารับ

ตารางที ่1  จ�านวนรายงานแสดงรายงานเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาและ
ป้องกันโรคมาลาเรียที่ได้รับ		ระหว่างปี	
พ.ศ.	 2527-	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	
จ�าแนกตามความร้ายแรงของเหตกุารณ์	

ปีที่รายงาน ร้าย
แรง

ไม่ร้าย
แรง

ไม่
ระบุ

จ�านวน
รายงาน
ทั้งหมด

2527-2536 5 69 3 77
2537 0 221 15 236

2538 0 312 48 360
2539 0 457 978 1,435
2540 3 58 0 61
2541 2 78 3 83
2542 3 89 0 92
2543 11 71 1 83
2544 21 71 0 92
2545 26 45 3 74
2546 18 46 0 64
2547 23 39 1 63
2548 35 49 1 85
2549 40 60 0 100
2550 30 72 0 102
2551 41 83 0 124
2552 64 96 0 160
2553 64 100 0 164
2554 32 62 3 97
2555 24 54 1 79
2556 27 54 3 84
2557 19 35 1 55
2558 12 34 1 47
2559 18 37 2 57
2560 8 12 0 20
รวม 526 2,304 1,064 3,894
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ตารางที ่2 	แสดงรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรียท่ีได้รับ		

ระหว่างปี	พ.ศ.	2527	-	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	จ�าแนกตามประเภทสถานพยาบาล

ประเภทสถานพยาบาล
จ�านวนรายงาน (%)

n=3,894 ฉบับ

สถานพยาบาล	สังกัด	สธ. 	 3,720	(95.5)
      โรงพยาบาลชุมชน สังกัด สป.สธ.
      โรงพยาบาลทั่วไป สังกัด สป.สธ.
      โรงพยาบาลศูนย์ สังกัด สป.สธ.
      โรงพยาบาลนอกสังกัด สป.สธ.
      สถานพยาบาลอื่น ๆ นอกสังกัด สป.สธ. (ศูนย์มาลาเรีย)

       684 (17.6)
       550 (14.1)
       464 (11.9)
     65  (1.7)
   1,957 (50.2)

สถานพยาบาลนอกสังกัด	สธ. 	 	 117		 (3.0)
สถานพยาบาลเอกชน 		 	 	 57		 (1.5)

สธ.=กระทรวงสาธารณสุข,	สป.สธ.=ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 	 ผูป่้วยทีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	ส่วนใหญ่
ร้อยละ	57.1	เป็นเพศชาย	อายเุฉลีย่	34	ปี	อายทุีต่�า่ทีส่ดุ
คือเด็กอายุ	3	สัปดาห์	และสูงสุด	95	ปี	ร้อยละ	50.1	
อยูใ่นวยัผูใ้หญ่	(19-40	ปี)	เป็นผูป่้วยนอก	ร้อยละ	44.5	
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่ร้อยละ	 59.2	
เป็นชนิดไม่ร้ายแรง	 ส�าหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ทีร้่ายแรง	พบว่าร้อยละ	9.5	ท�าให้ผูป่้วยต้องเข้ารบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล/หรอืเพิม่ระยะเวลาในการรักษา
นานข้ึน	 ผู ้ป่วยร้อยละ	 59.6	 หายเป็นปกติโดยมี													
ร่องรอยเดิม	 แต่มี	 9	 ราย	 (ร้อยละ	 0.2)	 ท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์หรืออาจเก่ียวข้องกับ
การใช้ยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย	(ตารางที่	3)

ตารางที ่3 	ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยทีเ่กดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารกัษาและป้องกันโรคมาลาเรยี																

ทีไ่ด้รับระหว่างปี	พ.ศ.	2527-	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560

คุณลักษณะ
(characteristic)

จ�านวน(%)
[n=3,894]

 เพศ
						หญิง
						ชาย
						ไม่ระบุ

	 1,650	(42.4)
	 2,224	(57.1)
	 	 	 20		 (0.5)

 อายุ (ปี)
			Median	(Min-Max)
      <	12
						13-18
						19-40
						41-60
      >	60
						ไม่ระบุ

	 	 	 34	(	0.05-95)
	 	 181		 (4.6)
	 	 363		 (9.3)
	 1,949	(50.1)
	 	 982	(25.2)
	 	 251		 (6.4)
	 	 168		 (4.3)

 ประเภทผู้ป่วย
						ผู้ป่วยใน
						ผู้ป่วยนอก
						ไม่ระบุ

	 	 943	(24.2)
	 1,734	(44.5)
	 1,217	(31.3)

 ประวัติแพ้ยา
						มี
						ไม่มี
						ไม่ระบุ

	 	 247		 (6.3)
	 1,205	(30.9)
	 2,442	(62.7)

คุณลักษณะ
(characteristic)

จ�านวน(%)
[n=3,894]

ความร้ายแรง
						ร้ายแรง
         - ต้องเข้ารับการ 
   รกัษาใน               
   โรงพยาบาล/ท�าให้ 
   เพิม่ระยะเวลาใน 
   การรักษานานข้ึน
   - อันตรายถึงชีวิต
         - มีความส�าคัญทาง 
   คลินิก
         - เสียชีวิต
         - ความพิการ
         - ไม่ระบุ
						ไม่ร้ายแรง
						ไม่ระบุ

	 	 526	(13.5)
    368 ( 9.5)

     27 ( 0.7)
     65 ( 1.7)
    
     20 ( 0.5)
     22 ( 0.6)
     24 ( 0.6)
	 2,304	(59.2)
	 1,064	(27.3)
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ตารางที ่3 	ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยทีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารกัษาและป้องกนัโรคมาลาเรีย																
ทีไ่ด้รับระหว่างปี	พ.ศ.	2527-	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	(ต่อ)

คุณลักษณะ
(characteristic)

จ�านวน(%)
[n=3,894]

ผลลัพธ์
		 หายเป็นปกติโดยไม่มี	
	 ร่องรอยเดิม
							หายโดยยงัมร่ีองรอยเดมิ
							ยงัมอีาการอยู/่ยงัไม่ดขีึน้
							เสยีชวิีตเน่ืองจากอาการ
		 อันไม่พึงประสงค์หรือ	
	 อาจเกี่ยวข้องกับ	
	 ผลิตภัณฑ์
				 เสียชีวิตเนื่องจาก	
	 สาเหตุอื่นที่ไม่		
	 เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
							ไม่สามารถตดิตามผลได้

	 	 727	(18.7)
 
	 2,322	(59.6)
	 	 499	(12.8)
	 	 	 	 9		 (0.2)
   

	 	 	 11		 (0.3)
  

	 	 326	(	 8.4)

ระดับการประเมิน
						ใช่แน่นอน
						น่าจะใช่
						อาจจะใช่
						ไม่น่าใช่
						ไม่สามารถระบุระดับ
						ไม่ระบุ

	 	 	 91		 (2.3)
	 1,033	(26.5)
	 2,735	(70.2)
	 	 	 26		 (0.7)
	 	 	 	 6		 (0.2)
	 	 	 	 3		 (0.1)

		 ยารักษาและป้องกนัโรคมาลาเรยีทีม่กีารรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากท่ีสุด	 คือ	 artesunate	

รองลงมาคือ	 mefloquine,	 primaquine	 และ										

chloroquine	 ในสดัส่วนร้อยละ	32.7,	 32.0,	 20.8											

และ	10.6	ตามล�าดบั	(แผนภมูท่ีิ	1)	ส�าหรบัยา	artesunate	

และ	mefloquine	ทีพ่บจ�านวนรายงานท่ีได้รบัสงูกว่า

ยาอื่น	ๆ 	เนื่องจากมีรายงานจ�านวนมากจากโครงการ

เฝ้าระวังความปลอดภยัจากการใช้ยากลุม่	artemisinin	

ภายหลงัการอนมุตัทิะเบียนต�ารบั	ส่วนยา	chloroquine	

ที่พบจ�านวนมากเนื่องจากมีข้อบ่งใช้อ่ืนนอกเหนือ								

จากฤทธิ์รักษา	 และป้องกันโรคมาลาเรียคือใช้รักษา

โรค	systemic	lupus	erythematosus	(SLE)

  เมื่อจ�าแนกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ�านวน	
9,143	เหตกุารณ์ตามระบบอวยัวะ	(รายงานเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์	 1	 เหตุการณ์	 อาจจ�าแนกได้หลาย	
ระบบอวัยวะ)	 พบความผิดปกติของระบบประสาท

แผนภูมิที่ 1  ยารกัษาและป้องกันโรคมาลาเรียทีไ่ด้รับรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ระหว่าง	 ปี	พ.ศ.	 2527-	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	(รายงาน	1	ฉบับ	สามารถมียาที่สงสัยมากกว่า	1	ชนิด	n=6,	122)	
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ส่วนกลางและส่วนปลาย	 (central	 &	 peripheral	
nervous	system	disorders)	มากทีส่ดุ	รองลงมาคือ
ระบบทางเดินอาหาร	 (gastro-intestinal	 system	
disorders)	และ	ระบบร่างกายโดยทั่วไป	(body	as	
a	whole	-	general	disorders)	ในสดัส่วน	ร้อยละ	21.0,	
16.6	และ	15.0	ตามล�าดับ	(แผนภมูทิี	่2)	เมือ่จัดล�าดับ
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบมากทีส่ดุคือ	เวยีนศีรษะ	
(dizziness)	 รองลงมาคือ	 ปวดศีรษะ	 (headache)	
และคลื่นไส้	(nausea)	ในสัดส่วน	ร้อยละ	17.2,	13.8	

แผนภูมิที่ 2  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรียท่ีได้รับรายงานระหว่าง																					
ปี	พ.ศ.	2527-พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	จ�าแนกตามระบบอวยัวะ	(รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	
1	เหตุการณ์	อาจจ�าแนกได้หลายระบบ	n=9,143)

และ	12.4	ตามล�าดับ	(แผนภมูทิี	่3)	และเมือ่พจิารณา
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิ	ส่วนใหญ่เป็นเหตกุารณ์
ท่ีทราบกันอยู่แล้ว	 (known	 adverse	 events:	
known	 AEs)	 มเีพยีงบางเหตกุารณ์ทีไ่ม่ทราบมาก่อน
หรอืมคีวามรุนแรง	เช่น	mefloquine	-	anaphylactic	
shock,	primaquine	-	Stevens	Johnson	syndrome,	
pyrimethamine	 -	 renal	 failure	 acute	 เป็นต้น	
(ตารางที่	4)

แผนภูมิที่ 3 	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยารักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย	 20	 อันดับแรกท่ีได้รับรายงาน
ระหว่างปี	พ.ศ.	2527-พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	(รายงาน	1	ฉบบัสามารถมเีหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
มากกว่า	1	เหตุการณ์	n=8,523)
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ตารางที่ 4  จ�านวนรายงานและเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากยารกัษาและป้องกนัโรคมาลาเรยีได้รับรายงาน

ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2527-พฤษภาคม	พ.ศ.	2560

ชื่อยา
จ�านวน
รายงาน
(ฉบับ)

จ�านวน AEs  
(เหตุการณ์)

AE term
(5 อันดับแรกที่พบ)

artemether 8 29 dizziness	(4),	headache	(3),	agitation	(2),	jaundice	(2),	
nausea	(2),	sweating	increased	(2),	urine	abnormal	(2),	
vomiting	(2)

artesunate 2,004 6,936 dizziness	(1,438),	headache	(1,149),	nausea	(985),	
vomiting	(726),	anorexia	(513)

chloroquine 646 864 pruritus	(62),	rash	maculo-papular	(61),	rash	(56),		
vision	blurred	(47),	retinopathy	(38)

mefloquine 1,962 6,832 dizziness	(1,428),	headache	(1,142),	nausea	(973),		
vomiting	(716),	anorexia	(509)

primaquine 1,274 4,295 dizziness	 (820),	 headache	 (627),	 nausea	 (609),										
vomiting	(451),	anorexia	(323)

proguanil+
combinations

2 2 mouth	ulceration,	muscle	weakness	อย่างละ	1

pyrimethamine 22 137 rash	maculo-papular	 (21),	 pancytopenia	 (17),	
thrombocytopenia	(11),	rash	(10),	hyperpigmentation	skin	(4)

pyrimethamine	+	
dapsone

1 2 jaundice,	vomiting	อย่างละ	1

pyrimethamine+	
combinations

1 3 pancytopenia	(2),	thrombocytopenia

quinine	dihydrochloride 74 155 tinnitus	(51),	nausea	(21),	vomiting	(14),	headache	(9),	
dizziness	(7)

quinine	sulfate 94 183 tinnitus	(56),	nausea	(21),	vomiting	(21),	diarrhoea	(9),	
headache	(9),	vertigo	(8)

sulfadoxine	+	
pyrimethamine

22 30 fixed	eruption	(4),	haemolysis	(3),	pruritus	(2),	rash	(2),	
rash	maculo-papular	(2),	stomatitis	(2)

sulfadoxine	+	
pyrimethamine	+	
mefloquine

12 20 pruritus	 (3),	 rash	 (3),	 haematuria	 (2),	 rash																											
maculo-papular	(2),	Stevens	Johnson	Syndrome	(2)

 สรุปและข้อเสนอแนะ   

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษา
และป้องกันโรคมาลาเรีย	 ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์	 ฯ	
ท่ีทราบกนัอยูก่่อนแล้ว	บางชนิดมคีวามรนุแรงน�าไปสู่	
การเสียชีวิตได้	 เช่น	 pyrimethamine	 -	 Stevens	
Johnson	 syndrome	 เป็นต้น	 นอกจากนี้พบว่า
จ�านวนรายงานจากยารกัษาและป้องกนัโรคมาลาเรยี

ที่ ได ้ รับมีจ� านวนน ้อยมากเมื่ อ เทียบกับยาอื่น																		
โดยรายงานทีพ่บส่วนใหญ่นัน้มาจากโครงการเฝ้าระวัง	ฯ	
ทีไ่ม่ใช่ระบบการรายงานแบบสมคัรใจ	การรายงานต�า่	
(under-reporting)	 เป็นสาเหตหุลกัสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้
รายงานมจี�านวนน้อย	จากเหตผุลทัง้หมดทีก่ล่าวมาจงึ
มข้ีอเสนอว่าควรมกีารกระตุน้ให้เกดิการรายงานทีม่ากข้ึน	
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3.	 ส�านักโรคตดิต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ.	
[อินเตอร์เน็ต].	แนวทางการวนิิจฉยัและดแูลรักษาโรคไข้มาลาเรีย	
ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	[เข้าถึงเมื่อ	6	มิถุนายน		พ.ศ.	2560].	
เข ้าถึงได ้จาก:	 https://drive.google.com/file/d/									
0B8Zl4XfjQfmFVkI4TklqeUdOcmc/view

4.	 2017	 Truven	 health	 analytics,	 an	 IBM	 company	
[อินเตอร์เน็ต].	 ฐานข้อมูล	 Micromedex.	 [เข้าถึงเมื่อ	 7	
มถุินายน	พ.ศ.2560].	Adverse	reaction	of	anti-malarial	drug	
เข้าถึงได้จาก:	http://www.micromedex	solutions.com

5.	 Technical	 Division,	 Food	 and	 Drug	 Administration.	
Final	 report:	 Post-registration	 surveillance	 of	 the						
artemisinin	derivatives	used	operationally	in	Thailand,	
1st	edition.	Bangkok:	โรงพิมพ์การศาสนา;	1996.

6.	 ปฐม	สวรรค์ปัญญาเลศิ	และ	วมิล	สวุรรณเกษาวงษ์.	ศนูย์เฝ้าระวงั
ความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข.	 ระบบเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพประเทศไทย	(Health	Product	
Vigilance	 System	 in	 Thailand)	 พิมพ์คร้ังที่	 1	 นนทบุรี:												
โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนา;	2559.

7.	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ	[อนิเตอร์เนต็].	
นนทบรีุ:	 ข้อมลูรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมลู
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (Thai			
VigiBase);	[เข้าถึงเมือ่	12	เมษายน	2560].	เข้าถึงได้จาก:	http://
thaihpvc.fda.moph.go.th

ไม่เพยีงเฉพาะการจัดท�าโครงการเฝ้าระวงั	ฯ	เท่าน้ันแต่ควร
กระตุน้การรายงานในระบบการรายงาน	แบบสมัครใจ
ด้วยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูล	 ในฐานข้อมูล							
ที่เพ่ิมขึ้น	สามารถน�าข้อมลูทัง้หมดไปวเิคราะห์เพ่ือจดัท�า
มาตรการป้องกันความเสีย่งของยารกัษาและป้องกัน							

โรคมาลาเรียดังกล่าวต่อไป	ในอนาคต

 เอกสารอ้างอิง 

1.	 คณะท�างานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย	
[อนิเตอร์เนต็].	ยทุธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรยีประเทศไทย	
พ.ศ.	2560	–	2569	และแผนปฏิบัติการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย
ประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	[เข้าถงึเมือ่	19	มถุินายน	พ.ศ.2560].		
เข้าถึงได้จาก:	 http://www.thaivbd.org/n/uploads/file/											
file_PDF/คู่มอืปฏบิตังิาน/New%20Malaria%20Strategy%20
2016%20proof%203.pdf

2.	 ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
[อินเตอร์เน็ต].	 รายงานประจ�าปีส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	
[เข้าถึงเมื่อ	 6	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2560].	 เข้าถึงได้จาก:	 http://
www.thaivbd.org/n/projects?title=แผนงาน/โครงการ&	
module=รายงานประจ�าปีส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง



คําแนะนําสําหรับผูเขียนคอลัมนงานวิจัย

  รายงานวิจัยท่ีจะพจิารณาใหตพีมิพตองเปนผลงานท่ีเกีย่วของกบัผลิตภัณฑสขุภาพ การดาํเนนิงานคุมครองผูบริโภค

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

  มีบทคัดยอภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาใหตรงกับบทคัดยอภาษาไทย 

 R บทนํา ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่นําไปสูการศึกษา และ วัตถุประสงคของการศึกษา 

 R วธิกีารศกึษา ใหระบรุายละเอยีดเกีย่วกับข้ันตอนการดาํเนินการวจัิย เชน วธิวีจิยั แหลงขอมลู ระยะเวลาดาํเนนิการ

  ประชากร วิธีการสุมตัวอยาง วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

 R ผลการศึกษา ใหแจงผลตามลําดับของรูปแบบวิธีการที่ระบุไว 

 R วิจารณผล ใหวิจารณถึงผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกตางไปจากผลงาน

  ท่ีมีผูรายงานไวกอนหรอืไม อยางไร เพราะเหตใุด ผลท่ีไมตรงตามทีค่าดหวังตองเสนออยางไมปดบงั  ใหแสดงความคดิเห็น

  ตามประการณหรือขอมูลที่มีเพื่ออธิบายสวนที่โดดเดนแตกตางเปนพิเศษได

 R ขอเสนอแนะ สรปุประโยชน/ประเดน็ผลการวจิยัทีส่ามารถนาํไปใช หรอืใหประเดน็คาํถามการวจัิยทีค่วรนาํไปตอยอด

4. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ใหแจงวามีการชวยเหลือที่สําคัญจากใคร  ดานใด สั้น ๆ เทาที่จําเปน

5. เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แตตองเปนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง กรณีที่อางจาก internet ใหระบุ 

 URL พรอมทั้งวันท่ีท่ีสืบคนดวย ควรเลือกเอกสารอางอิงเลมที่ทันสมัยที่สุดมาใชอางอิง และไมควรนําเอกสารอางอิง

 ที่มีชื่อผูนิพนธมาอางอิงในรายงานวิจัยของตนเอง

6. การจัดทํารายละเอียดและรูปแบบการแสดงขอมูล  

 R ใหพิมพโดยใช Angsana New 16  เนื้อหารวมทั้งหมดประมาณ 6-10 หนา A4

 R ชื่อและศัพท หากจะใชคํายอในเนื้อเรื่องตองใสวงเล็บคํายอตอทายชื่อและศัพทที่ตองการใหชัดเจนกอน กรณีชื่อ

  และศพัทภาษาอังกฤษ หากไมใชชือ่เฉพาะใหข้ึนตนดวยอกัษรตวัเลก็ หากเปนชือ่ทางวทิยาศาสตรใหพมิพดวยตวัเอน

 R ตาราง ใหมีหมายเลขกํากับทุกตาราง  โดยใหแสดงคําบรรยายไวที่หัวตาราง 

 R รปูภาพ/กราฟ ควรใชเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาโดยตรงและมคีวามชดัเจน พรอมบรรยายวาไดรบัอนญุาตใหตพิีมพ/

  เผยแพรไดในเนื้อหาทุกครั้ง ตองมีหมายเลขกํากับตามลําดับ และแสดงคําบรรยายไวใตภาพ/กราฟ 

 R ไมควรนาํตาราง รปูภาพ กราฟ ในอนิเทอรเนต็หรอืแหลงอืน่มาใช เนือ่งจากอาจมลีขิสิทธิ ์แตหากนาํมาใชตองระบุ

  แหลงที่มาและวัน/เดือน/ปที่แสดงไวใหละเอียดและชัดเจนดวย

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

หมายเหตุ : คณะบรรณาธิการขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจทาน แกไขตนฉบบัและพิจารณาตพีมิพตามความสาํคญักอนหลงั และการพจิารณา

 ของ peer reviewer ถอืเปนทีส้ิ่นสุด ผลงานทีไ่ดรับการเผยแพรถอืเปนลิขสิทธิข์องวารสารฯ การนาํขอความใดๆ ซึง่เปนสวนหนึง่

 หรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากเจาของตนฉบับและวารสารฯ กอน



นางวิยะดา สนธิชัย


