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มาตรการจัดการความเสี่ยง

การรายงานผลการท�างานอนัผดิปกติของเครือ่งมอืแพทย์ 
หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

และรายงานการด�าเนินการแก้ไข

วนิดา แก้วผนึกรังษี *

*	 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

 หลกักำรส�ำคญัของกำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั	
จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 คือลดควำมเสี่ยงทั้ง
อตัรำและโอกำสของกำรเกดิเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์
ที่เคยเกิดขึ้น	 มิให้เกิดซ�้ำกับบุคคลอื่น	 ๆ	 ในสถำนท่ี
หรือพื้นที่อื่น	ๆ	อีก	กระบวนกำรด�ำเนินงำนของกำร
เฝ้ำระวัง	(surveillance)	มี	3	ขั้นตอนหลักดังนี้	
 ขั้นตอนที่ 1	 กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้ได้มำ									
ซึ่ งข ้อมูลเกี่ยวกับคุณภำพและควำมปลอดภัย													
ของผลิตภัณฑ์	เป็นขั้นตอนแรกและยำกที่สุด	ถือเป็น
ปัจจัยน�ำเข้ำ	 (input)	 ของระบบ	 เครื่องมือส�ำคัญ					
ของขั้นตอนนี้คือ	กำรรับเรื่องร้องเรียน	(complaint)	
และกำรรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์	(vigilance)	
นอกจำกนี้ยังอำจอำศัยวิธีกำรอื่น	ๆ	 เช่น	ข้อมูลจำก
กำรทบทวนวรรณกรรมหรือบทควำมทำงวิชำกำร	
กำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำด	
(systematic	 post-marketing	 clinical	 trials)						
กำรลงทะเบียนผู้ป่วย	(device	registries)	เป็นต้น
 ขั้นตอนที่ 2	กำรวิเครำะห์และประเมินข้อมูล
คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	 ที่ได้รับ
หรือรวบรวมจำกขั้นตอนที่	 1	 รวมถึงกำรสอบสวน	
(investigation)	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
 ขั้นตอนที่ 3	 ออกมำตรกำรเพื่อแก้ไขหรือ						
ลดควำมเสี่ยง	 ถือว่ำเป็นขั้นตอนผลผลิต	 (output)	
ของระบบจำกกำรวเิครำะห์หรอืประเมนิข้อมลูต่ำง	ๆ
ที่รวบรวมมำ	 มำตรกำรที่ว่ำน้ีอำจจะอยู่ในรูปของ			
กำรออกกฎหมำยหรือกฎระเบียบ	 หรืออำจจะ
เป็นกำรแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 หรือปรับปรุงกำร

ออกแบบหรือกระบวนกำรต่ำง	 ๆ	 ก็ได้	 (design	 or	
process	changes)	
	 กำรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังมี	 2	 แนวทำงหลัก					
คือ	 proactive	 เช่น	 กำรก�ำหนดแผนกำรสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกท้องตลำดเพื่อตรวจสอบ					
หรือวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำน	 กับ	 reactive	 เช่น			
มรีะบบกำรรำยงำนเมือ่เกิดเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์ข้ึน	
ซึ่งเป็นกำรรำยงำนโดยสมัครใจ	 (voluntary)	 ของ						
ผู้รำยงำน	
	 ในประเทศไทยท่ีผ่ำนมำ	กำรรำยงำนเหตกุำรณ์	
ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย	์			
มีลักษณะเป็นไปโดยสมัครใจเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
ยำและผลิตภัณฑ ์สุขภำพอ่ืน	 ๆ	 ซึ่ งส ่วนใหญ ่																				
ผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุเป็น
ผูร้ำยงำน	โดยมสี�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ													
เป็นหน่วยงำนหลักในระดับประเทศท่ีท�ำหน้ำท่ี
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนต่ำง	 ๆ					
เหล่ำนั้น	 แต่ปัจจุบันพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	
พ.ศ.	 2551	 มีกำรออกกฎหมำยตำมมำตรำ	 41	 (4)				
โดยได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย				
หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขในกำรจัดท�ำรำยงำน
ผลกำรท�ำงำนอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย ์										
หรือผลอันไม ่พึงประสงค ์ที่ เกิดขึ้นกับผู ้บริโภค										
และรำยงำนกำรด�ำเนินกำรแก้ไข	 เพื่อใช้บังคับแก่							
ผู ้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร	 ผู ้รับอนุญำต								
หรือผู้แจ้งรำยกำรละเอียด	 ที่ผลิต	 น�ำเข้ำ	 หรือขำย						
เครือ่งมอืแพทย์	ประกำศฯ	ดงักล่ำวในรำชกิจจำนเุบกษำ	
เมื่อวันที่	4	พฤษภำคม	พ.ศ.	2559	โดยมีผลบังคับใช้			
ตั้งแต่วันที่	31	ตุลำคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นไป
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	 ประกำศฯ	ฉบับนี้	ประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	
คือ	 นิยำมศัพท์	 ผู ้มีหน้ำที่ในกำรจัดท�ำรำยงำน								
และหลักเกณฑ์ในกำรรำยงำน	 และระยะเวลำ										
ในกำรจัดท�ำและส่งรำยงำน	 โดยมีเอกสำรแนบท้ำย
เป็นแบบ	ร.ม.พ.	1	(ส�ำหรบักำรรำยงำนผลกำรท�ำงำน
อันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์	 หรือผลอันไม	่												
พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค)	และแบบ	ร.ม.พ.	2	
(ส�ำหรับกำรรำยงำนกำรด�ำเนินกำรแก ้ไขเพื่อ									
ควำมปลอดภยัในกำรใช้เครือ่งมอืแพทย์)	แล้วแต่กรณี
	 กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำก					
กำรใช้เครื่องมือแพทย์ตำมประกำศ	 ฯ	 ดังกล่ำวม	ี								
2	ประเภท	คือ	
 ประเภทที่ 1	 กำรรำยงำนผลกำรท�ำงำนอัน		
ผดิปกตขิองเครือ่งมอืแพทย์	หรอืผลอนัไม่พงึประสงค์
ที่ เกิดขึ้นกับผู ้บริโภค	 มีหลักเกณฑ์กำรรำยงำน								
ตำมกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 1)	ภำวะคกุคำมทำงสำธำรณสขุอย่ำงร้ำยแรง	
		 2)	เสียชีวิตหรือภำวะอันตรำยร้ำยแรง	
		 3)	กรณีที่มีข้อมูลหรือหลักฐำนทำงวิชำกำร		
บ่งชี้ว่ำ	 หำกเกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำขึ้นอีก	 อำจน�ำไปสู	่					
กำรเสียชีวิตหรือเกิดอันตรำยร้ำยแรงต่อผู้บริโภค
  กรณีภาวะคุกคามทางสาธารณสุข     
อย่างร้ายแรง	 หมำยควำมว่ำ	 เหตุกำรณ์ที่ส่งผลให	้		
เกิดควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิตหรืออันตรำยร้ำยแรง						
หรือควำมเจ็บป่วยอย่ำงร้ำยแรง	 ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับ
กำรแก้ไขโดยทันท	ีและหมำยรวมถงึเหตุกำรณ์ต่อไปนี้

	 	 (ก)	 เหตกุำรณ์ทีก่่อให้เกดิอนัตรำยร้ำยแรง
และไม่อำจคำดเดำได้	 ที่อำจส่งผลให้เกิดควำมเส่ียง
ต่อสำธำรณชน	เช่น	human	 immunodeficiency	
virus	 (HIV),	 Creutzfeldt-Jacob	 disease	 (CJD)	
เป็นต้น	หรือ
	 	 (ข)	 เหตุกำรณ์กำรเสียชีวิตหลำยรำยที่เกิด
ในเวลำใกล้เคียงกัน
  กรณีภาวะอนัตรายร้ายแรง	หมำยควำมว่ำ	
ภำวะของผู้บริโภค	ข้อหนึ่งข้อใด	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	บำดเจบ็สำหสั	หรอืเจบ็ป่วยทีอ่ำจเป็น
อันตรำยถึงแก่ชีวิต
	 	 (ข)	 สูญ เสี ยสมรรถภำพกำรท� ำ ง ำน											
ของร่ำงกำย	 หรือโครงสร้ำงของร่ำงกำยเสียหำย			
อย่ำงถำวร	
	 	 (ค)	ภำวะท่ีจ�ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ			
หรือผ่ำตัด	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมพิกำรหรือ							
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยอย่ำงถำวร
 ประเภทที ่2	กำรรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรแก้ไข
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช ้ เครื่องมือแพทย	์				
เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ก�ำหนดโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์	
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกผลกำรท�ำงำนอันผิดปกต	ิ					
ของเครือ่งมอืแพทย์หรอืผลอนัไม่พงึประสงค์ท่ีเกดิข้ึน
กับผู้บริโภค	กำรด�ำเนินกำรแก้ไขอำจมีหลำยรูปแบบ	
เช่น	กำรเรยีกคนื	กำรเปลีย่นเครือ่งทดแทน	กำรท�ำลำย	
กำรปรับปรุงซอฟต์แวร์	 หรือกำรแจ้งเตือนเก่ียวกับ
ควำมปลอดภัย	เป็นต้น

ตารางที่ 1 ระยะเวลำกำรจัดท�ำและส่งรำยงำน	(reporting	timeframe)

ประเภทของการรายงาน กรณี ระยะเวลา
1.	 กำรรำยงำนผลกำรท�ำงำนอันผิดปกติ
ของเค ร่ืองมือแพทย ์ 	 หรือผลอันไม ่													
พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค

	 (ก)	กำรรำยงำนเบื้องต้น 1)	 ก ร ณี ภ ำ ว ะ คุ ก ค ำ ม ท ำ ง
สำธำรณสุขอย่ำงร้ำยแรง

ให้รำยงำนทันทีหรืออย่ำงช้ำที่สุด
ภำยในเวลำไม่เกิน	 48	 ชั่วโมง					
นับจำกวันที่ได้รับทรำบ

2)	 กรณีเสียชีวิตหรือเกิดภำวะ
อันตรำยร้ำยแรง

ให้รำยงำนทันทีหรืออย่ำงช้ำที่สุด
ภำยใน	 10	 วัน	 นับจำกวันที่ได้						
รับทรำบ
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ประเภทของการรายงาน กรณี ระยะเวลา

3)		กรณีที่มีข้อมูลหรือหลักฐำน
ทำงวิชำกำรบ ่งชี้ว ่ำ	 หำกเกิด
เหตุกำรณ์ซ�้ำขึ้นอีก	 อำจน�ำไปสู่
กำรเสียชีวิตหรือเกิดอันตรำย				
ร้ำยแรงต่อผู้บริโภค

ให้รำยงำนภำยใน	30	วัน	นับจำก
วันที่ได้รับทรำบ

	 (ข)		กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ให้รำยงำนภำยใน	30	วัน	นับจำก
วันที่ส่งรำยงำนเบื้องต้น

2.	 กำรรำยงำนกำรด�ำเนินกำรแก้ไขเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือแพทย์

	 (ก)	กำรรำยงำนเบื้องต้น ให้รำยงำนภำยในเวลำไม่เกิน	 48	
ช่ัวโมง	นบัจำกวนัทีเ่ริม่ด�ำเนนิกำร
แก้ไข

	 (ข)	กำรรำยงำนผลกำรติดตำมหรือ
รำยงำนฉบับสุดท้ำย

ให้รำยงำนภำยใน	21	วัน	นับจำก
วันที่รำยงำนฉบับก่อนหน้ำนั้น

		 นอกจำกน้ี	 พระรำชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์	
พ.ศ.....	 (ซึ่งเป็นฉบับที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรทำง
นิติบัญญัติเพื่อแก้ไขจำกฉบับ	พ.ศ.	2551)	ได้ก�ำหนด
ให้ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีแนวทำงและวิธีกำรรับ			
เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์	 (complaint	 system)								
ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทำงหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเหตุกำรณ์			
ไม่พึงประสงค์	หรือกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง	ๆ 	
ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์
			 ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังควำม
ปลอดภัย	นอกจำกผู้ประกอบกำรจะมีส่วนส�ำคัญต่อ
กำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนแล ้ว	 ข ้อมูลจำก																	
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขก็มี
ควำมจ�ำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน	 ซึ่งส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรอำหำรและยำจะได้พัฒนำระบบกำรรำยงำน
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ด้ำนเครื่องมือแพทย์ที่มี
ลักษณะสมัครใจ	 (voluntary	 system)	 ให้เข้มแข็ง			
ยิง่ขึน้ต่อไป
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รูปแบบการใช้ยากันชักที่เตรียมพิเศษเฉพาะราย
ส�าหรับเด็กในโรงพยาบาลนครพิงค์

Pattern in Utilization of Antiepileptic Drugs Prepared 
by Extemporaneous Compounding at Nakornping Hospital

 Abstracts

	 The	objective	of	this	research	was	to	study	

the	pattern	in	utilization	of	antiepileptic	drugs	

prepared	by	extemporaneous	compounding	

for	pediatric	patients	at	Nakornping	hospital.

The	study	was	a	retrospectively	descriptive	

study	carried	out	among	pediatric	epilepsy	

patients	who	were	 diagnosed	 according	 to	

international	classification	of	disease	(ICD-10)	

between	october	2014	to	september	2015.	

Of	 the	 total	 84	 patients	 analyzed,	 most							

patients	age	between	1-3	years	(33.3%)	and	

lived	 in	 countryside	 (83.3%).	Most	 patients	

used	 phenytoin	 (83.3%)	 and	 levetiracetam	

(14.3%)	respectively.	Additionally	phenytoin	

is	 usually	 dispensed	 to	 pediatric	 patients	

continuously	 for	 maintenance	 therapy.					

Quality	control	was	necessary	to	confirm	long	

stability	 of	 extemporaneous	 compounding,	

less	 frequent	 dispensing	 was	 required.									

The	patient	will	benefit	 from	more	conve-	

nience	and	improved	adherence.

Keywords:	antiepileptic	drugs,	extemporaneous	

compounding

	บทคัดย่อ

	 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำรูปแบบ			

กำรสั่งใช้ยำกันชักที่เตรียมพิเศษเฉพำะรำยส�ำหรับ

เด็กในโรงพยำบำลนครพิงค์	 โดยเป็นกำรศึกษำ								

เชงิพรรณนำแบบย้อนหลงัในผูป่้วยเดก็ทีเ่ป็นโรคลมชัก	

ซึ่ งได ้รับกำรวินิจฉัยตำมบัญชีจ�ำแนกทำงสถิติ			

ระหว่ำงประเทศของโรคและปัญหำสุขภำพทีเ่ก่ียวข้อง	

(international	 classification	 of	 disease)									

ฉบบัทบทวนครัง้ที	่10	(ICD-10)	ระหว่ำงเดือนตุลำคม	

พ.ศ.	2557	ถงึเดือนกนัยำยน	พ.ศ.	2558	ผลกำรศกึษำ

มีผู้ป่วยเด็กที่น�ำมำวิเครำะห์จ�ำนวน	84	คน	ส่วนใหญ่

มีอำยุ	1-	3	ปี	(ร้อยละ	33.3)	และมีภูมิล�ำเนำห่ำงไกล

จำกโรงพยำบำลนครพิงค์	 (ร้อยละ	 83.3)	 ผู ้ป่วย						

ส่วนมำกได้รับยำ	 phenytoin	 (ร้อยละ83.3)	 และ	

levetiracetam	 (ร้อยละ14.3)	 phenytoin	 เป็นยำ		

ที่ถูกสั่งใช้อย่ำงต่อเนื่องในกำรควบคุมอำกำรชัก								

ในโรงพยำบำลนครพิงค์	 กำรควบคุมคุณภำพของ			

กำรผลิตยำจึงมีควำมจ�ำเป็นมำกในกำรรับประกัน

ควำมคงตวัของยำ	ในระยะยำวจะช่วยให้ผูป่้วยไม่ต้อง

เดินทำงมำรับยำบ่อย	ๆ 	ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดควำมสะดวก

ส่งผลให้เพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ยำต่อไป

ค�าส�าคัญ:	ยำกันชัก	ยำเตรียมพิเศษเฉพำะรำย

พงศธร ชิงชัย *

*	 กลุ่มงำนเภสัชกรรม	โรงพยำบำลนครพิงค์	จังหวัดเชียงใหม่
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	บทน�า	

	 โรคลมชกัเป็นโรคทีม่คีวำมส�ำคญัมำกโรคหนึง่
และพบได ้บ ่อยในเด็กโดยทำรกในหออภิบำล									
ทำรกแรกเกิดพบได้ร้อยละ	 25	 ของทำรกที่รับกำร
รักษำทั้งหมดในหอผู้ป่วยนั้น	 ซึ่งร้อยละ	 85	 เกิดข้ึน
ภำยในอำยุ	 15	วัน	และร้อยละ	65	 เกิดขึ้นระหว่ำง
อำย	ุ2-5	วัน	อำกำรชกั	(seizure)	คอือำกำรทีเ่กดิจำก
ภำวะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเฉียบพลันของกำร
ท�ำงำนของเซลล์สมองโดยมกีำรปลดปล่อยคลืน่ไฟฟ้ำ
ทีผิ่ดปกติ	(epileptiform	activity)	ออกมำจำกเซลล์
สมองจ�ำนวนมำกพร้อม	 ๆ	 กัน	 อำจมีอำกำรร่วม						
(associated	symptom)	เช่น	ริมฝีปำกเขียว	กัดลิ้น	
ปัสสำวะ	 อุจจำระไม่รู้ตัว	 เป็นต้น	 อำกำรชักเกิดได	้		
จำกหลำยสำเหตุ	 ผู้ป่วยที่มีอำกำรชักไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นโรคลมชักเสมอไป	 แต่อำจเป็นอำกำรชักเพียง			
ครัง้แรกทีเ่กดิจำกปัจจัยกระตุ้น	(provoked	seizure)	
ดัง น้ันกำรวินิจฉัยโรคลมชักต ้องอำศัยลักษณะ									
ทำงคลินิกและลักษณะของคลื่นไฟฟ้ำสมองเป็นหลัก	
กำรชักที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเกิดผลกระทบต่อเด็ก			
และพัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้และสังคมอย่ำงมำก	
เด็กที่ชักบ่อย	 ๆ	 จะเริ่มกลำยเป็นเด็กที่สติปัญญำช้ำ	
เรียนหนังสือไม่ได้	 มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว	 สมำธิสั้น					
และมปัีญหำกำรเรยีนตำมมำ	อำกำรชกัทีเ่ป็นอนัตรำย
คือ	 กรณีที่อำกำรชักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลำนำน								
เกินกว่ำ	 30	 นำที	 หรือกำรชักที่มีกำรส�ำลักร่วมด้วย
และท�ำให้ผู้ป่วยหยุดหำยใจ	ซึ่งทั้ง	2	กรณี	จะท�ำให้
สมองขำดออกซิเจนจนถึงแก่ชีวิตได้	 นอกจำกนี้		
อำกำรชักสั้น	 ๆ	 แต่ชักซ�้ำหลำยครั้งในวันเดียวก็เป็น
อันตรำย	เนื่องจำกจะท�ำให้อำกำรชักควบคุมยำกขึ้น	
ซึ่งกรณีดังกล่ำวพบได้ไม่บ่อยนัก	นอกจำกนี้อันตรำย
อื่น	 ๆ	 ได้แก่	 กำรชักที่เกิดขึ้นในระหว่ำงท่ีเด็กท�ำ
กจิกรรม	เช่น	ปีนป่ำยทีส่งู	อยูใ่กล้ของมคีม	มกีจิกรรม
ทำงน�้ำหรือโดยสำรยำนพำหนะ	เป็นต้น(1,	2	)

	 กำรตรวจคลืน่ไฟฟ้ำสมอง	(electroen	cepha-	
logram:	 EEG)	 มีประโยชน์ในกำรวินิจฉัยอำกำรชัก		
และโรคลมชกัเนือ่งจำกสำมำรถสนบัสนนุกำรวนิจิฉยั

โรคลมชัก	 เมื่อพบควำมผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ำ					
สมองแบบ	 epileptiform	 discharges	 จ�ำแนก
ประเภทของอำกำรชักและกลุ่มโรคลมชัก	 และระบุ
ต�ำแหน่งจุดเริ่มต้นของอำกำรชัก	 กำรตรวจ	 EEG		
เพยีงครัง้เดยีวมโีอกำสพบ	epileptiform	discharges	
ได้ไม่เกินร้อยละ	50	หำกตรวจ	3-4	ครั้งจะมีโอกำส
พบควำมผิดปกติเพิ่มขึ้น	กำรตรวจ	EEG	หลังกำรชัก
ไม่นำน	โดยเฉพำะในช่วง	24	ชั่วโมงแรกหลังกำรชัก
จะมีโอกำสพบควำมผิดปกติมำกข้ึน	 ดังน้ันในผู้ป่วย		
ที่มีประวัติกำรชักซ�้ำโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจน
สำมำรถให้กำรวินิจฉัยโรคลมชักจำกอำกำรทำง			
คลนิกิได้	ถงึแม้กำรตรวจ	EEG	จะไม่พบควำมผดิปกต	ิ
เนื่องจำกกำรตรวจ	EEG	นั้นมีควำมไวของกำรตรวจ
ไม่มำก	 กำรวินิจฉัยโรคลมชักจึงอำศัยอำกำรทำง
คลินิกเป็นส�ำคัญ(2)

	 กำรตรวจวัดระดับยำในเลือด	 (therapeutic	
drug	monitoring:	 TDM)	 ของยำกันชักในผู้ป่วย			
บำงรำยเป็นสิ่งจ�ำเป็นเนื่องจำกยำกันชักส่วนใหญ่มี
ช่วงของระดับยำที่ให้ผลกำรรักษำที่แคบ	 (narrow	
therapeutic	 index)	 กำรตอบสนองต่อกำรใช้ยำ						
ในแต่ละคนอำจแตกต่ำงกนัไปท้ังในแง่เภสชัพลศำสตร์	
และเภสัชจลนศำสตร์	 ท�ำให้กำรใช้ยำตำมแบบ
มำตรฐำนไม่ได้ผลดีในผู้ป่วยทุกรำย	 กำรปรับแผน			
กำรใช้ยำตำมระดับยำในเลือดท่ีเหมำะสมท�ำให้						
กำรใช ้ยำมีประสิทธิภำพเพิ่ มขึ้ นและยั ง เป ็น																	
กำรป ้องกันกำรเกิดอำกำรพิษจำกกำรใช ้ยำ(6)								

ส�ำหรับข้อบ่งชี้ของกำรส่งตรวจ	 TDM	 ยกตัวอย่ำง			
เช่น	 แพทย์พิจำรณำว่ำยำที่ให้เหมำะสมทั้งขนำด				
และปริมำณแต่ยังควบคุมอำกำรชักไม ่ได ้หรือ											
เพื่อใช้ประกอบกับอำกำรผิดปกติทำงคลินิกที่อำจจะ
เกิดจำกระดับยำกันชักสูงเกินหรือมีอำกำรของผล			
ข้ำงเคียงทั้ง	ๆ 	ที่ได้รับยำในขนำดมำตรฐำน	เป็นต้น(2)

	 แนวทำงกำรบริหำรยำกันชักท�ำได้โดยเลือก
กลุ ่มยำหลักก่อนท่ีจะใช้กลุ ่มยำรองหรือยำเสริม									
ถ้ำผู้ป่วยมีอำกำรชักหลำยชนิดร่วมกันให้เลือกใช้ยำ				
ทีอ่อกฤทธิค์รอบคลมุได้กว้ำง	เริม่ต้นด้วยกำรใช้ยำกนั
ชักชนิดเดียว	(monotherapy)	ผู้ป่วยร้อยละ	60-70	
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จะตอบสนองดีต่อกำรใช้ยำกันชักเพียงชนิดเดียว	
ประโยชน ์ของกำรรักษำด ้วยยำชนิดเดียวนั้น				
นอกจำกจะมีอำกำรข้ำงเคยีงและปฏกิริยิำระหว่ำงยำ	
(drug	 interaction)	 น้อยกว่ำกำรรับประทำนยำ		
หลำยชนิดพร้อมกนัแล้ว	ผูป่้วยยงัสำมำรถรบัประทำน
ยำกันชักได้ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอกว่ำ	 และเสีย										
ค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ	 กำรเลือกใช้ยำกันชักจะเลือก				
ตำมชนิดของอำกำรชักของผู้ป่วยคือหำกเป็นกำรชัก
ชนิด	 absence,	myoclonic,	 atonic	 หรือ	 tonic	
สำมำรถเลือกใช้ยำหลักในบัญชียำ	 ก	 คือ	 sodium	
valproate	ได้เพยีงชนดิเดยีว	แต่หำกเป็น	generalized	
tonic	 clinic	 และ	 partial	 สำมำรถเลือกใช้ยำหลัก				
ในบัญชียำ	ก	ได้ถึง	4	ชนิด	คือ	sodium	valproate,	
phenytoin,	phenobarbital	และ	carbamazepine(2)

	 ในเด็กอำจจ�ำเป็นต้องใช้ยำกันชักในขนำด							
ที่สูงกว่ำเมื่อเทียบเป็น	mg/kg/day	 และต้องให้ยำ					
ถี่กว่ำในผู ้ใหญ่เพรำะบทบำทของ	 cytochrome	
P450	 (CYP)	 ซึ่งจะเกี่ยวกับ	 drug	metabolism						
เช่น	 CYP	 2C9,	 CYP	 2C19	 นั้นจะสมบูรณ์เหมือน
ผู้ใหญ่เพียงไม่กี่สัปดำห์หลังคลอดและกำรท�ำงำน			
ของ	 enzyme	 น้ีจะยิ่งมำกขึ้นเมื่อเป็นวัยทำรก							
และเด็กเล็ก	 ก่อนที่จะลดลงเท่ำกับระดับผู ้ใหญ่							
เมื่อเข ้ำวัยรุ ่น	 ดังนั้นกำรให้ขนำดของยำกันชัก											
ในเดก็เล็กจงึต้องมำกกว่ำผูใ้หญ่	ขนำดของ	phenytoin						

ในเด็กสำมำรถให้ยำในขนำดเริ่มต้น	 5	mg/kg/day	
จำกนัน้สำมำรถเพิม่ได้	1-2	mg/kg/2	week	หลงัจำกนัน้	
สำมำรถให้ยำในขนำดปกติ	5-8	mg/kg/day	เป็นต้น(2)

	 ในปัจจุบันโรงพยำบำลนครพิงค์มีกำรดูแล
รักษำผู ้ป ่วยเด็กที่ เป ็นโรคลมชัก	 แต่ยำน�้ำชนิด											
รับประทำนที่มีในบัญชียำของโรงพยำบำลมีเพียง		
ชนดิเดยีวคอื	sodium	valproate	ส�ำหรบัยำชนดิอืน่
ได้แก่	 phenytoin,	 phenobarbital,	 diazepam,	
carbamazepine,	 clonazepam,	 topiramate				
หรือ	 levetiracetam	 ล้วนอยู ่ในรูปแบบยำเม็ด	
แคปซูลหรือยำฉีด	 ซึ่งมีรูปแบบยำไม่เหมำะสม										
กับขนำดยำที่แพทย์สั่ง	 เช่น	phenytoin	ยำในบัญชี
ยำรูปแบบรับประทำนมีเพียงแบบเม็ดขนำด	50	mg			
และแคปซลูแบบออกฤทธิเ์นิน่ขนำด	100	mg	เป็นต้น
	 กำรเตรียมยำส�ำหรับผู ้ป ่วยเฉพำะรำย										
(extemporaneous	compounding)	 เป็นบทบำท
หนึ่งของเภสัชกรท่ีมีควำมส�ำคัญและมีส่วนช่วยเสริม
ให้กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมแก่ผู ้ป่วยครบวงจร				
และเกิดประสิทธิภำพในกำรดูแลผู้ป่วยตำมควำม
ต้องกำรพิเศษของผู ้ป ่วยเฉพำะรำยมำกยิ่งขึ้น											
โดยเฉพำะผู ้ป ่วยเด็ก ท่ีต ้องกำรควำมจ�ำเพำะ													
ของผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีควำมจ�ำกัดในท้องตลำด	 หำซื้อ			
ไม่ได้หรือมีรูปแบบไม่เหมำะสมกับควำมต้องกำร				
ของแพทย์ผู้สั่งใช้ยำ(3,4)	ดังตำรำงที่	1

ตารางที่ 1 ยำกันชักที่เตรียมพิเศษเฉพำะรำยส�ำหรับเด็กในโรงพยำบำลนครพิงค์ประจ�ำปี	พ.ศ.	2558

รายการยา ความแรง ปริมาตร (มิลลิลิตร)

phenytoin 	 	 	 	 10		mg/ml 	 	 50

phenobarbital 	 	 	 	 20		mg/5	ml 	 	 60

diazepam 	 	 	 	 	 1		mg/ml 	 	 30

carbamazepine 	 	 	 100		 mg/5	ml 	 120

clonazepam 	 	 	 	 	 2		mg/5	ml 	 	 25

topiramate 	 	 	 	 	 6		mg/ml 	 	 25

levetiracetam 	 	 	 	 50		mg/ml 	 	 30

Drug 19-3/2559.indd   70 29/9/59   10:59



งานวิจัย

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
71

	 กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษำ									
รูปแบบกำรสั่งใช้ยำกันชักที่เตรียมพิเศษเฉพำะรำย
ส�ำหรับเด็กในส่วนของผู ้ป ่วยที่ได้รับยำดังกล่ำว					
ได้แก่	 อำยุ	 เพศ	 ภูมิล�ำเนำ	 เช้ือชำติ	 สิทธิกำรรักษำ	
กำรตรวจวัดระดับยำในเลือด	กำรตรวจ	EEG	กำรรับ
ผู้ป่วยในซ�้ำภำยใน	 28	 วัน	 (readmission)	 ชนิด						
และจ�ำนวนของยำกันชักที่ได้รับ(5)

	วิธีการศึกษา	

	 กำรศึกษำนี้เป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำแบบ		
ย้อนหลังโดยประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยคือผู้ป่วยเด็ก
อำยไุม่เกนิ	12	ปี	จำกนัน้ท�ำกำรคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง
เฉพำะผู้ป่วยทีม่ำรับกำรรกัษำทีโ่รงพยำบำลนครพงิค์
ระหว่ำงวันที่	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2557	ถึง	30	กันยำยน	
พ.ศ.	 2558	 ได้รับยำกันชักที่เตรียมพิเศษเฉพำะรำย
อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด
	 วิธีกำรด�ำเนินกำรศึกษำ	(ท�ำในปี	พ.ศ.	2558	
ทั้งหมด)
	 1.	กำรเตรียมกำร	(มกรำคม-มิถุนำยน)	ได้แก่	
ทบทวนวรรณกรรม	คัดเลือกประชำกร	สร้ำงเครือ่งมือ

ที่ใช้ในกำรวิจัยและขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรวิจัย
	 2.	กำรเกบ็ข้อมลู	(กรกฎำคม-กนัยำยน)	ได้แก่
สืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร	์				
เวชระเบียน	และ	digital	file
	 3.	กำรประมวลผลและวิ เครำะห ์ข ้อมูล	
(ตุลำคม)	 ได้แก่ประมวลผลวิเครำะห์และแปลข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนำโดยแสดงเป็นควำมถี่และร้อยละ
	 4.	กำรเขียนรำยงำนและกำรเผยแพร่ผลงำน	
(พฤศจิกำยน-ธันวำคม)	 ได้แก่เขียนรำยงำนและ								
จัดพิมพ์รำยงำน

	ผลการศึกษา	

	 จำกกำรเก็บข้อมูลพบผู ้ป่วยเด็กท่ีเข้ำตำม
เกณฑ์คัดเข้ำจ�ำนวน	 84	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย	
(60.7%)	อำย	ุ1-3	ปี	(33.3%)	มภูีมลิ�ำเนำอยูใ่นอ�ำเภอ
รอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่	(71.4%)	เชื้อชำติไทย	
(67.9%)	สทิธกิำรรกัษำพยำบำลมบีตัรประกันสขุภำพ
ถ้วนหน้ำ	 (65.5%)	 ชนิดของโรคลมชักท่ีพบเป็น			
epilepsy	unspecified	(53.6%)	ดังตำรำงที่	2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	(n=84)

ลักษณะ จ�านวน (คน) ร้อยละ
เพศ ชำย

หญิง
	 	 51
	 	 33

	 	 60.7
	 	 39.3

ช่วงอายุ 0-2	เดือน	(neonate)
2	เดือน-1	ปี	(infant)
1-	3	ปี	(young	child)
3-	6	ปี	(old	child)
6-12	ปี	(school-age)	

	 	 12
	 	 17
	 	 28
	 	 19
	 	 	 8

	 	 14.3
	 	 20.2
	 	 33.3
	 	 22.6
	 	 	 9.5

เชื้อชาติ ไทย
พม่ำและไทยใหญ่
อื่น	ๆ	(อำข่ำ	กะเหรี่ยง	ไทลื้อ	เป็นต้น)

	 	 57
	 	 18
	 	 	 9

	 	 67.9
	 	 21.4
	 	 10.7

อ�าเภอที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ อ�ำเภอแม่ริมและเมือง
อ�ำเภออื่น	ๆ	ในจังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภออื่น	ๆ	ในต่ำงจังหวัด

	 	 14
	 	 60
	 	 10

	 	 16.7
	 	 71.4
	 	 11.9

สิทธิการรักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
ช�ำระเงิน
เบิกต้นสังกัด
อื่น	ๆ

	 	 55
	 	 	 5
	 	 	 1
	 	 23

	 	 65.5
	 	 	 6.0
	 	 	 1.2
	 	 27.4
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ลักษณะ จ�านวน (คน) ร้อยละ
ชนดิของโรคลมชกั (ICD-10) epileptic	syndromes	with	simple	partial	

seizures	(G401)	
epilepsy,	unspecified	(G409)
status	epilepticus,	unspecified	(G419)
special	epileptic	syndromes	(G405)
other	epilepsy	(G408)

	 	 	 3

	 	 45
	 	 12
	 	 	 1
	 	 23

	 	 	 3.6

	 	 53.6
	 	 14.3
	 	 	 1.2
	 	 27.4

 ผลกำรศึกษำพบว่ำมีผู้ป่วยที่ได้รับกำรตรวจ	
EEG	และ	TDM	เพียง	20	คน	(23.8%)	และ	14	คน	
(16.7%)	ตำมล�ำดบั	ส่วนผูป่้วยทีม่กีำร	readmission	

มีจ�ำนวน		22	คน	(26.2%)	ดังตำรำงที่	3

ตารางที่ 3 ข้อมูลทำงคลินิกของผู้ป่วย	(n=84)

ลักษณะ จ�านวน 

(คน)

ร้อยละ

การตรวจ EEG มี
ไม่มี

20
64

23.8
76.2

การตรวจ TDM มี
ไม่มี

14
70

16.7
83.3

การ readmission มี
ไม่มี

22
62

26.2
73.8

	 ผลกำรศึกษำพบว่ำจ�ำนวนผู ้ป ่วยที่ ใช ้ยำ					

phenytoin	ทีเ่ตรยีมพเิศษเฉพำะรำยมมีำกถงึ	70	คน	

(83.3%)	ดังตำรำงที่	4

ตารางที่ 4 ข้อมูลของยำกันชักที่ เตรียมพิเศษ

เฉพำะรำยที่ผู้ป่วยได้รับ

จ�านวนผู้ป่วย

ที่ใช้ยา (คน)

ร้อยละ

phenytoin 	 	 	 70 	 83.3

levetiracetam 	 	 	 12 	 14.3

phenobarbital 	 	 	 	 9 	 10.7

diazepam 	 	 	 	 9 	 10.7

topiramate 	 	 	 	 1 	 	 1.2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	(n=84)	(ต่อ)

	วิจารณ์และสรุปผล	

 จำกผลกำรศึกษำตำมตำรำงที่ 	 2 	 ใน
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับ
ยำกันชักท้ังสิ้น	 84	 คน	 จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ											
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อำยุ	 1-3	 ปี	 มีจ�ำนวนร้อยละ	 33.3																		
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนำ																				
อยู่ในอ�ำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่มำกถึง			
ร้อยละ	71.4	ซึง่อยูห่่ำงไกลจำกโรงพยำบำลฯ	ทีต่ัง้อยู่
ท่ีอ�ำเภอแม่ริมมำก	 อีกท้ังพื้นท่ียังเป็นภูเขำสลับ								
ซับซ้อนท�ำให้ยำกแก่กำรเดินทำงมำรับยำ	 เนื่องจำก			
ผู ้ป ่วยบำงรำยแพทย์สั่งให้รับประทำนยำกันชัก							
เป็นเวลำนำนหลำยเดือนหรือหลำยปีเพื่อควบคุม					
ไม่ให้เกิดอำกำรชัก	 แต่ยำกันชักที่ เตรียมพิเศษ				
เฉพำะรำยส�ำหรับเด็กไม่สำมำรถก�ำหนดอำยุเกิน				
หนึ่งเดือนได้ตำมหลักวิชำกำร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	
phenytoin	 10	mg/ml	 ปริมำตร	 50	ml	 ซึ่งจำก					
ผลกำรศึกษำพบว่ำเป็นยำที่มีกำรใช้มำกที่สุดถึง					
ร้อยละ	83.3	มอีำยยุำหลงัเตรยีมเพยีงแค่	7	วนั	ท�ำให้
ผู ้ป ่วยต้องเดินทำงกลับมำรับยำหลำยครั้ง	 ซึ่งมี					
ควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่ผู ้ป่วยจะไม่ให้ควำมร่วมมือ					
ในกำรใช้ยำ	(non-adherence)	
	 จำกผลกำรศึกษำพบว ่ำมีกำรท�ำ	 TDM												
ในผูป่้วยเพยีง	14	รำย	(ร้อยละ	16.7)	โดยในจ�ำนวนนี้	
มผีูป่้วยท่ีได้รบั	phenytoin	ถึง	11	รำย	(ร้อยละ	78.57)	
ท่ีมีระดับยำในเลือดต�่ำกว่ำช่วงของระดับยำท่ีให้ผล			
ในกำรรักษำ	 (ช่วงปกติคือ	 10-20	 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร)	 ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยที่มีระดับยำในเลือดสูง			
กว่ำช่วงปกติ	 ซ่ึงสำเหตุท่ีมีกำรท�ำ	 TDM	 ในผู้ป่วย
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จ�ำนวนน้อย	 เนื่องจำกแพทย์พิจำรณำตำมเกณฑ์
แนวทำงกำรรักษำโรคลมชักส�ำหรับแพทย์โดยเน้น
กำรท�ำ	TDM	ในผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถควบคุมอำกำรชัก
และเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำเป็นหลัก	 ซึ่งยำ	
phenytoin	 เป็นยำกันชักที่มีกำรใช้กันมำนำน											
ในกำรรักษำลมชักชนิด	 generalized	 seizure							
และ	 partial	 seizure	 แต่กำรใช้	 phenytoin										
ทำงคลนิกิกย็งัคงมปัีญหำและมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้อง
ท�ำ	 TDM	 เพื่อกำรรักษำ	 เพรำะยำ	 phenytoin									
ไม ่ เพียงแต ่มีควำมจ�ำกัดทำงเภสัชจลนศำสตร ์															
ที่ไม่สำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ของปริมำณยำ								
ที่ เวลำต่ำง	 ๆ	 ได ้ด ้วยจลนศำสตร์ล�ำดับที่หนึ่ง										
(first-order	 kinetics)	 แต่คุณสมบัติของยำเองยังมี
กำรจับกับโปรตีนในพลำสมำได้สูงมำกประมำณ						
ร้อยละ	90	และยังมีช่วงห่ำงระหว่ำงระดับยำที่ให้ผล
ในกำรรักษำและระดับยำที่ท�ำให้เกิดพิษแคบอีกด้วย
ดังนั้นควรปรึกษำแพทย์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท�ำแนวทำง
กำรตรวจ	TDM	ในยำกลุ่มดังกล่ำว	รวมถึงให้ควำมรู้
ด้ำนเภสัชจลนศำสตร์ของยำกันชักแก่แพทย์ผู ้ท�ำ					
กำรรักษำด้วย
	 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรตรวจ	
EEG	มเีพยีง	20	คน	(23.8%)	เนือ่งมำจำกกำรวนิจิฉยั
โรคลมชักนั้นแพทย์จะอำศัยอำกำรทำงคลินิก										
เป็นส�ำคัญ	 ส่วนกำรตรวจ	 EEG	 ใช้เพียงสนับสนุน					
กำรวินิจฉัยโรคลมชักเท ่ำ น้ันเพรำะมีควำมไว													
ของกำรตรวจไม่มำก(2) 
	 จำกผลกำรศกึษำพบว่ำมผีูป่้วย	readmission	
จ�ำนวน	22	คน	ผู้ป่วย	8	คน	(ร้อยละ	36.36)	กลับเข้ำ
มำรับกำรรักษำด้วยอำกำรชักที่ควบคุมไม่ได้	 และ								
6	คน	ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ	phenytoin	แล้ว
มีระดับยำในเลือดต�่ำกว่ำช่วงของระดับยำที่ให้ผล					
ในกำรรักษำ	 ซึ่งอำจเกิดจำกคุณภำพของยำที่เตรียม
หรือควำมสม�่ำเสมอในกำรรับประทำนยำของผู้ป่วย
	 ส�ำหรับเรื่องสิทธิกำรรักษำพยำบำลนั้นผู้ป่วย
ส ่วนใหญ่ใช ้สิทธิบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ										
(ร้อยละ	65.5)	แต่กำรเข้ำถงึยำตำมมำตรฐำนกำรรกัษำ	
ของผูป่้วยทกุสิทธิเท่ำเทยีมกนัเพรำะยำกนัชกัท่ีเตรยีม	

พเิศษเฉพำะรำยส�ำหรบัเด็กทุกรำยกำรเป็นเภสชัต�ำรบั	
ของโรงพยำบำลฯ	 และยำน�้ำ	 sodium	 valproate	
เป็นยำในบัญชียำหลกัแห่งชำต	ิท้ังน้ีผูป่้วยทุกสทิธหิำก
ตรงตำมเกณฑ์สำมำรถเข้ำถึง	EEG	และ	TDM	ได้เช่นกัน
	 กำรควบคุมคุณภำพของยำกันชักที่เตรียม
พิเศษเฉพำะรำยส�ำหรับเด็กจึงมีควำมส�ำคัญมำก						
ต่อกำรหยุดและป้องกันกำรชักของเด็ก	 กำรควบคุม
คุณภำพ	 (quality	 control:	 QC)	 ในโรงพยำบำล	
ท�ำได้ยำกเพรำะขำดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย	
เนือ่งจำกรำคำแพง	ปัญหำและอุปสรรคของกำรเตรยีม	
ยำส�ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยโดยสรุปมีดังนี้
	 1.	เป ็นกำรเตรียมยำขึ้นใหม่เพ่ือใช ้ทันท	ี
(freshly	 prepare)	 และจ่ำยยำให้กับผู้ป่วยทันที								
ที่เตรียมเสร็จ	ดังนั้นจึงไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพยำ
แบบเดียวกับอุตสำหกรรมผลิตยำได้	
	 2.	สตูรต�ำรบัทีค้่นหำมำอ้ำงองิในกำรเตรยีมยำ
ส่วนมำกมำจำกต่ำงประเทศ	 ซึ่งต้องน�ำมำปรับใช้				
ค ่อนข้ำงมำก	 เช ่น	 แหล่งที่มำของตัวยำส�ำคัญ							
แหล่งที่มำของสำรเคมีต่ำง	ๆ	 ในต�ำรับ	 วัสดุอุปกรณ์
ต่ำง	ๆ	ที่ใช้รวมถึงภูมิอำกำศที่แตกต่ำงกัน	ทั้งหมดนี้											
ล้วนส่งผลต่อคุณภำพและควำมปลอดภัยของยำ								
ที่เตรียมขึ้นทั้งสิ้น
	 3.	เนื่องจำกกำรเตรียมยำส�ำหรับผู ้ป ่วย					
เฉพำะรำยไม่สำมำรถควบคมุคณุภำพยำแบบเดยีวกบั
อุตสำหกรรมกำรผลิตยำได้	 จึงไม่สำมำรถก�ำหนด			
อำยุยำได้นำน	 ซึ่งโดยทั่วไปจะสำมำรถก�ำหนด								
อำยุสูงสุดได้ไม่เกิน	 30	 วันหลังผลิต	 ท�ำให้เกิด																				
ควำมไม่สะดวกต่อผู้ป่วยที่มีภูมิล�ำเนำอยู่ห่ำงไกล																		
โรงพยำบำลทีแ่พทย์สัง่ให้รบัประทำนยำเป็นเวลำนำน
ในกำรต้องเดินทำงกลับมำรับยำหลำยครั้ง	 อีกทั้ง					
ยำกันชักบำงชนิดมีดัชนีช ่ วงกำรรักษำที่ แคบ													
เช่น	 phenytoin	 ซึ่งหำกไม่มีกำรควบคุมคุณภำพ				
กำรผลติท่ีดอีำจท�ำให้ตวัยำในต�ำรบัไม่มคีวำมสม�ำ่เสมอ	
ซึ่งส่งผลต่อกำรรักษำผู้ป่วยได้(3,4)	 ดังนั้นแนวทำง			
แก้ไขปัญหำนี้ที่เป็นไปได้มีสองวิธีคือ
	 1.	พัฒนำควำมคงตัวของยำกันชักชนิดน�้ำ			
โดยขอทุนวิจัยและประสำนงำนกับหน ่วยงำน																
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ที่ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�ำเป ็นต้องใช้	 เช ่น								
คณะเภสัชศำสตร์หรือศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
	 2.	กำรพัฒนำควำมคงตั วของต� ำรับน�้ ำ	
กระสำยยำ	 (vehicle)	 ส�ำหรับให้ผู้ปกครองน�ำไป				
ผสมยำเองที่บ้ำน	 โดยกำรสอนผู้ปกครองให้สำมำรถ
เตรียมยำได้เอง	เพื่อเพิ่มควำมสะดวก	ลดปัญหำเรื่อง
กำรเดินทำงและเพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ
	 โดยสรุปโรงพยำบำลนครพิงค์มีกำรรักษำ									
ผูป่้วยเดก็โรคลมชกัเป็นไปตำมมำตรฐำน	กำรวนิจิฉยั
โดยกำรใช้	 EEG	 และกำรติดตำมผลกำรรักษำด้วย	
TDM	 นั้นมีกำรก�ำหนดเกณฑ์ในกำรท�ำตำมแนว							
เวชปฏิบัติ	 แต่ในส่วนของกำรรักษำด้วยยำกันชัก			
ชนิดน�้ำส�ำหรับรับประทำนที่เตรียมพิเศษเฉพำะ					
รำยนั้น	 ยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องใช้	 เน่ืองจำก									
ไม่สำมำรถจดัหำยำกนัชกัชนดิน�ำ้ส�ำหรบัรบัประทำน
แบบส�ำเร็จรูปในท้องตลำดได้	 แต่ต้องมีกำรพัฒนำ
ต�ำรับ	 กำรควบคุมคุณภำพ	 ติดตำมวัดประสิทธิผล											
และควำมปลอดภยัในผู้ป่วยเดก็ทีใ่ช้ยำดงักล่ำวต่อไป

	ข้อเสนอแนะ	

	 งำนวิ จัย น้ีมีข ้อจ�ำกัดของข ้อมูลในส ่วน											
ของระยะเวลำที่ใช้ยำกันชักชนิดน�้ำของผู้ป่วย	 ซึ่งไม่
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์	 เนื่องจำก
เป็นกำรศึกษำแบบย้อนหลังเพรำะกำรที่ผู ้ป ่วย											
มีระดับยำในเลือดต�่ำนั้นนอกจำกคุณภำพของยำ								
ที่เตรียมแล้วยังขึ้นอยู่กับควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ		
ของผู้ป่วยด้วย	 จึงควรมีกำรวิจัยเชิงวิทยำศำสตร์
เภสัชกรรมในเร่ืองของควำมคงตัวของยำกันชัก				
ชนิดน�้ำหรือกำรพัฒนำสูตรต�ำรับ	 น�้ำกระสำยยำ									
ทีส่ำมำรถท�ำให้ยำกนัชกัมคีวำมคงตัวมำกขึน้	จำกนัน้
น�ำต�ำรับที่ได้ผลดีมำวิจัยทำงคลินิกต่อเพื่อศึกษำ				
เรื่ องผลของกำรใช ้ยำกันชักชนิดน�้ ำที่ เตรียม																		
ในโรงพยำบำลกับผลทำงคลินิกว่ำสำมำรถควบคุม

อำกำรชักและกำรกลับมำรับกำรรักษำซ�้ำได้หรือไม่
รวมถึงกำรวัดระดับยำในเลือดเพื่อยืนยันคุณภำพ				
ของยำกันชักชนิดน�้ำที่เตรียมในโรงพยำบำล	 เพื่อหำ
สำเหตุที่แท้จริงของกำรควบคุมอำกำรชักไม่ได ้										
ว ่ำเกิดจำกควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู ้ป ่วย					
สำเหตุจำกคุณภำพผลิตภัณฑ์หรือสำเหตุอื่น	 ๆ								
เพื่อหำแนวทำงป้องกันและพัฒนำคุณภำพในกำร
รักษำผู ้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป	 ที่ส�ำคัญคือต้องมีวิธีกำร
ติดตำมผู้ป่วยที่มีประสิทธิภำพ	 เช่น	 telephone	
visit	เพื่อสอบถำมเรื่องอำกำรชัก	กำรเตรียมยำเองที่
บ้ำน	ช่วยเตอืนไม่ให้ลมืมำรบัยำ	แล้วส่งผลลพัธ์ในทำง
คลินิกคือกำรควบคุมอำกำรชักอย่ำงไร 
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	 ยำ	metformin	 เป็นยำรักษำโรคเบำหวำน
ชนิดที่	 2	 ซึ่งใช้ส�ำหรับผู ้ป่วยที่มีลักษณะร่ำงกำย								
ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน	 หรือร่ำงกำยไม่สำมำรถน�ำ
ฮอร์โมนอินซูลินมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที	่
ท� ำ ให ้กำรเผำผลำญน�้ ำตำลของร ่ำงกำยด ้อย
ประสิทธภิำพลง	ยำนีเ้ป็นยำรบัประทำนในรปูแบบยำเมด็	
มีขนำด	500	mg	และ	850	mg	ต่อเม็ด	สำมำรถใช้
เป็นยำเดีย่วหรอือำจใช้ร่วมกบัยำกลุ่ม	sulfonylureas	
และอินซูลิน	 ( insulin)	 ควบคู ่กับกำรควบคุม														
กำรรับประทำนอำหำรและกำรออกก�ำลังกำย(1,	2,	3,	4)        
ยำดังกล่ำวเป็นยำท่ีถูกจัดอยู่ในรำยกำรยำจ�ำเป็น			
(list	of	essential	medicines)	ขององค์กำรอนำมยัโลก	
(World	Health	Organization:	WHO)	ซึง่ถอืเป็นยำ
จ�ำเป็นพื้นฐำนอีกตัวหนึ่งของระบบสำธำรณสุข(5)

		การออกฤทธิ์ของยา	metformin	

	 ยำน้ีออกฤทธิท์�ำให้ระดับน�ำ้ตำลในเลอืดลดลง
โดย	1)	ลดกำรผลิตน�้ำตำลจำกตับ	(hepatic	gluco-
neogenesis)	ผ่ำน	adenosine	5'	monophosphate-	
activated	protein	kinase	(AMPK)	ซึง่เป็น	cellular	
energy	sensor	ทีถ่กูกระตุ้นภำยใต้ภำวะ	metabolic	
stress	 ส่งผลให้กระบวนกำร	 gluconeogenesis			
และ	glycogenolysis	ลดลง	2)	ลดกำรดูดซึมน�้ำตำล
จำกทำงเดินอำหำร	(delay	of	intestinal	glucose	
absorption)	และ	3)	ออกฤทธิ์ให้เนื้อเยื่อเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรน�ำน�้ำตำลไปใช้	 (peripheral	 tissue	
sensitivity	 to	 insulin)	 โดยกำรเพิ่มควำมไว											
ต่ออินซูลิน	 (insulin	 sensitivity)	 และเพิ่มปริมำณ

ของ	 insulin	 binding	 to	 insulin	 receptors									
ร่วมกับกำรลดกระบวนกำร	fatty	acid	oxidation(6)

อำกำรไม่พึงประสงค์หรือผลข้ำงเคียงท่ีพบได้บ่อย	
ได้แก่	อำกำรของระบบทำงเดินอำหำร	เช่น	ลดควำม
อยำกอำหำร	 คลื่นไส้	 อำเจียน	 เสียดท้อง	 ท้องเสีย				
ท้องผูก	 ระดับน�้ำตำลในเลือดต�่ำเกินไป	 เป็นต้น									
ผลข้ำงเคยีงทีส่�ำคญัอกีอย่ำงหนึง่ท่ีพบไม่บ่อย	แต่เป็น
อำกำรที่รุนแรง	 และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต						
คือ	 ภำวะเลือดเป็นกรดหรือที่ เรียกกันว่ำภำวะ							
lactic	acidosis(7)

		ภาวะเลือดเป็นกรด	(lactic	acidosis)	

	 Lactic	acidosis	หมำยถงึภำวะทีก่รดแลคตกิ	
(lactic	acid)	ในเลือดมีปริมำณสูง	(>	5	mM)	ท�ำให้
ค่ำควำมเป็นกรดในเลือดต�่ำกว่ำปกติ	 (pH	 ≤	 7.35)	
เพรำะร่ำงกำยไม่สำมำรถรักษำสมดุลกรด-ด่ำงได้	
ภำวะนี้สำมำรถเกิดข้ึนได้จำกหลำยสำเหตุ	 เช่น										
1)	 ภำวะที่ร ่ำงกำยได้รับออกชิเจนหรือเลือดไป							
เลี้ยงอวัยวะต่ำง	 ๆ	 ไม่เพียงพอ	 (hypoperfusion)					
ซ่ึงมักพบได ้ กับผู ้ป ่วยโรคอ ้วนท่ีหำยใจล�ำบำก																
ผู้ท่ีมีปัญหำเก่ียวกับโรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง	 เช่น	
หอบหืด	 โรคหัวใจ	 เป็นต้น(8)	2)	ผู้ที่ร่ำงกำยมีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเผำผลำญกรดแลคติก	เช่น	ผู้ป่วยโรคไต	
โรคตับ	และโรคพิษสุรำเรื้อรัง(9)	3)	สำเหตุจำกกำรใช้
ยำหลำยชนิด	เช่น	กลุ่มยำ	biguanides,	alcohols,	
iron,	 isoniazid,	 zidovudine,	 และ	 salicylates	
เป็นต้น(10)	ภำวะแทรกซ้อนนี้พบได้ประมำณ	6.3	รำย	
ต่อ	100,000	ผูป่้วยต่อปี	โดยเฉพำะกบัผูป่้วยเบำหวำน	
ท่ีรักษำด้วยยำ	metformin(11,	 12)	 ถึงแม้จะมีอัตรำ			
กำรเกดิน้อยแต่เป็นอกีหนึง่อำกำรทีส่�ำคญัเพรำะเป็น
อำกำรที่รุนแรง	 (rare	 but	 serious)	 และจ�ำเป็น					
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ต้องได้รบักำรรกัษำด้วยกำรฟอกเลือดฉกุเฉนิ	เพือ่แก้
สมดลุกรด-ด่ำงพร้อมกำรให้ยำ	sodium	bicarbonate	
และให้กำรรกัษำปัจจัยอืน่ทีส่นบัสนนุให้เกดิอำกำรนี้(13)

  การใช้ยา	metformin	กับความเสี่ยงในการ				
		เกิดภาวะ	lactic	acidosis	

	 ตั้งแต่	metformin	 ได้รับกำรขึ้นทะเบียนใน
ประเทศสหรฐัอเมริกำ	เมือ่เดอืนพฤษภำคม	พ.ศ.	2498	
จนถึงเดือนมิถุนำยน	พ.ศ.	2539	องค์กำรอำหำรและ
ยำของสหรัฐอเมริกำ	 (US	 FDA)	 ได้รับรำยงำน						
เกี่ยวกับกำรเกิดภำวะ	 lactic	 acidosis	 จำกกำร				
รักษำด้วยยำ	metformin	 ถึง	 66	 รำย(14)	 	 	ท�ำให้มี					
นักวิจัยหลำยท่ำนออกมำท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ			
สำเหตุดังกล่ำว	 แต่ก็ยังไม่ทรำบสำเหตุที่แน่ชัด							
และยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู ่ (11,	 13,	 15,	 16)             
จำกกำรศึกษำหลำยฉบับที่ผ่ำนมำพบควำมเสี่ยง																																										
กำรเกดิภำวะ	lactic	acidosis	จำกกำรใช้	metformin	
ต�่ำ	กำรศึกษำแบบทดลองไปข้ำงหน้ำ	(prospective	
trials)	 และกำรศึกษำเชิงสังเกต	 (observational	
cohort	 studies)	 ไม่พบกำรเพ่ิมขึ้นของควำมเสี่ยง				
ในกำรเกิดภำวะ	 lactic	 acidosis	 จำกกำรใช้ยำ				
metformin	เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรรกัษำด้วยยำลด
ระดับน�้ำตำลในเลือดตัวอื่น	 ๆ(11)	 เช่นเดียวกับกำร
ศึกษำแบบมีกลุ่มควบคุม	 (case-control	 analysis)	
ก็ไม่พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรใช้ยำ	metformin											
และกลุ่มยำ	 sulfonylurea	 ต่อกำรท�ำให้เกิดภำวะ	
lactic	 acidosis(13)	 แต่จะพบรำยงำนกำรเกิดภำวะ	
lactic	acidosis	จำกกำรรักษำด้วยยำ	metformin	
เพิ่มขึ้น	 ส่วนมำกมำจำกผู ้ป ่วยที่มีโรคไตอักเสบ						
แบบเฉียบพลันเน่ืองมำจำกภำวะขำดน�้ำอย่ำงมำก	
(dehydration)	 หรือกำรใช้ยำที่มีผลท�ำให้ไตอักเสบ	
(nephrotoxic	 drugs)	 เช่น	 ยำกลุ่ม	 non-steroid	
anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs)	ยำขบัปัสสำวะ	
(diuretic)	และ	anti-converting	enzyme	 (ACE)	
inhibitors	 ร่วมด้วย(17)	 ดังนั้นยำนี้จึงถูกห้ำมใช้										
ในผู้ป่วยที่มีภำวะไตเสื่อมรุนแรง	 โดยมีกำรระบุไว้					
ในข้อห้ำมใช้ของฉลำกยำ	 metformin	 ทั้งใน						
สหภำพยุโรป(18)	และสหรัฐอเมริกำ(19)

		Metformin	กับผู้ป่วยโรคไต	

 เนื่องจำกยำ	metformin	 ถูกค้นพบและใช้				
มำนำนกว ่ำ	 90	 ป ี 	 และวงกำรแพทย์ยอมรับ																		
ในประสิทธิภำพของกำรรักษำเป็นอย่ำงดี	 เป็นยำ									
ที่มีคุณสมบัติลดระดับน�้ำตำลในเลือดได้ดี	มีรำคำถูก	
มีผลข้ำงเคียงเรื่องภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำน้อยมำก
เมือ่ใช้เป็นยำเดีย่ว	ส่งผลให้ผูป่้วยเบำหวำนมคีณุภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึน	 นอกจำกนี้ยังใช้เป็นยำป้องกันในผู้ที่มี
ภำวะเสีย่งมแีนวโน้มท่ีจะเป็นโรคเบำหวำนชนดิที	่2(4) 
อกีท้ังยังมข้ีอมูลในแง่ของกำรป้องกนัภำวะแทรกซ้อน
จำกโรคเบำหวำน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคหัวใจ								
ขำดเลือด	 และกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ							
ในผู ้ป ่วยโรคเบำหวำนท่ีมีน�้ำหนักเกินมำตรฐำน						
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำรใช้ยำ	metformin	
กับยำกลุ่ม	 sulfonylurea	 พบว่ำยำ	metformin								
มีประสิทธิภำพลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกล้ำมเนื้อ
หัวใจขำดเลือดได้ดีกว่ำ(20)	แต่เนื่องจำกปัจจุบันฉลำก
ยำ	metformin	ยังระบุข้อห้ำมใช้ในผู้ป่วยเบำหวำน											
ที่ เป ็นโรคไตอยู ่ 	 ท�ำให ้ผู ้ป ่วยกลุ ่มน้ีไม ่สำมำรถ													
เข้ำถึงกำรรักษำด้วยยำดังกล่ำวได้	 ดังนั้นเพื่อไม	่											
ให้ยำนี้ถูกจ�ำกัดกำรใช้กับผู ้ป่วยเบำหวำนท่ีมีค่ำ																				
กำรท�ำงำนของไตลดลงทั้งหมด	 US	 FDA	 จึงได้			
ท�ำกำรทบทวนวรรณกรรมทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ	 metformin	 กับกลุ่ม								
ผู้ป่วยโรคไตและหลำย	 ๆ	 กำรศึกษำที่ผ่ำนมำยืนยัน
แล้วว่ำ	metformin	สำมำรถใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต
ในระยะเริ่มต ้นและระยะปำนกลำงได ้ 	 ดังนั้น															
เมื่อเดือนเมษำยน	พ.ศ.	2559	US	FDA	ได้ก�ำหนดให้
มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมค�ำเตือนของยำที่มี								
ส่วนประกอบของ	metformin	 ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีค่ำ
กำรท�ำงำนของไตลดลง	 โดยท�ำกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมค�ำเตือนโดยเพ่ิมค�ำแนะน�ำท่ีเฉพำะเจำะจง
ส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่ำวไว้ดังนี้
ค�ำแนะน�ำ
 �	 ผู้ป่วยต้องได้รับกำรตรวจค่ำ	 estimated	
glomerular	 filtration	 rate	 (eGFR)	 ก่อนเริ่มท�ำ				
กำรรักษำด้วยยำ	metformin
 �	 ห้ำมใช้ยำ	metformin	 ในผู้ป่วยที่มีค่ำ	
eGFR<30	ml/min/1.73	m2
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 �	 ไม่แนะน�ำให้เริ่มกำรรักษำด้วยยำ	met-
formin	ในผู้ป่วยที่มีค่ำ	eGFR	ระหว่ำง	30-45	ml/
min/1.73	m2

 �	 ผู้ป่วยโรคไตที่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะ	lactic	
acidosis	 และได้รับกำรรักษำด้วยยำ	metformin	
ควรมีกำรตรวจติดตำมค่ำ	eGFR	เป็นประจ�ำทุกปี
 �	 หำกผูป่้วยทีก่�ำลงัใช้ยำ	metformin	ตรวจ
พบว่ำค่ำ	 eGFR	 ลดลง	 <45	ml/min/1.73	m2          
ให้ท�ำกำรประเมินประโยชน์	 และควำมเสี่ยงของกำร
รักษำด้วยยำดังกล่ำว`และให้หยุดกำรรักษำด้วยยำ	
metformin	 เมื่อตรวจพบว่ำผู้ป่วยมีค่ำ	 eGFR	<30	
ml/min/1.73	m2

 �	 หยุดยำ	 metformin	 ก่อนกำรใช้หรือ				
ขณะใช้สำรทึบรังสี	(iodinated-contrast)	ในผู้ป่วย
ที่มีค่ำ	 eGFR	 ระหว่ำง	 30-60	ml/min/1.73	m2													

ผู ้ป่วยที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคตับ	 โรคพิษสุรำ		
เรื้อรัง	หรือ	ภำวะหัวใจล้มเหลว	หรือผู้ป่วยที่จะได้รับ	
intra-arterial	 iodinated	 contrast	 โดยให	้											
ตรวจค่ำ	 eGFR	 อีกครั้ง	 หลังจำกกำรใช้สำรทึบรังส	ี		
48	 ชั่วโมง	 และให้เริ่มใช้ยำอีกครั้งเมื่อค่ำกำรท�ำงำน
ของไตกลับมำเป็นปกติ(21)

ข้อควรระวัง(18, 19)

 �	 ระวังกำรใช้ยำกับผู้ที่มีภำวะหัวใจล้มเหลว	
ผู้ป่วยพิษสรุำเรือ้รงัและเฉยีบพลนัเพรำะจะท�ำให้เกดิ
ภำวะ	 lactic	 acidosis	 รวมไปถึงผู้ป่วยโรคไทรอยด์			
ต้องได้รับกำรปรับขนำดยำอย่ำงถูกต้องด้วย
 �	 ระวังกำรใช้ยำกับผู้ที่มีภำวะตับไตผิดปกติ	
เพรำะอำจก่อให้เกิดภำวะขำดน�ำ้	และเกดิกำรตดิเชือ้
ในร่ำงกำยตำมมำ
 �	 ระวังกำรใช้ยำในผู ้ป ่วยที่ใช้ยำร่วมกับ						
insulin	หรอืยำรกัษำเบำหวำนตัวอืน่	ๆ	เพรำะอำจจะ	
ท�ำให้เกิดภำวะน�้ำตำลตก	(hypoglycemia)	ได้

  ข้อมูลในประเทศไทย	

	 ยำ	 metformin	 ได ้รับกำรขึ้นทะเบียน											
ในประเทศไทยเมื่อ	พ.ศ	 2531	และเป็นยำที่ถูกเพิ่ม
เข้ำในบัญชียำหลักแห่งชำติเมื่อ	 พ.ศ.	 2534(22)					

ป ัจจุบันมีทั้ งหมด	 153	 ต�ำรับ	 โดยมีข ้อบ ่งใช	้															

เพื่อกำรรักษำโรคเบำหวำนจำกกำรที่มีภำวะน�้ำตำล
ในเลอืดสงูหรอืตรวจพบน�ำ้ตำลในปัสสำวะ	เนือ่งจำก
มีปริมำณน�้ำตำลในเลือดเกินค่ำปกติ(23)	metformin	
เป็นยำอนัตรำยทีถ่กูก�ำหนดต้องแจ้งค�ำเตอืนในฉลำก	
หรือ เอกสำรก�ำกับยำตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำ	 “ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น     
หากมอีาการวิงเวยีนจะเป็นลมให้รบีปรกึษาแพทย์”(24) 
แต่ส�ำหรับค�ำแนะน�ำหรือข้อควรระวังเกี่ยวกับกำรใช้
ในผูป่้วยเบำหวำนทีเ่ป็นโรคไต		พบว่ำยงัไม่มกีำรระบุ
ไว้ในฉลำกยำดังกล่ำว(23)

	สรุป	
	 Metformin	 เป็นยำที่มีควำมคุ้มค่ำในกำร		
เลือกใช้เพื่อรักษำผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่	 2	 แต่มีผล		
ข้ำงเคียงท่ีควรระมัดระวังคือภำวะ	 lactic	 acidosis	
จำกกำรใช้ยำ	 (metformin	 associated	 lactic										
acidosis,	MALA)	โดยเฉพำะกำรใช้ในผูป่้วยเบำหวำน
ที่มีป ัญหำเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของไตบกพร ่อง									
อย่ำงรุนแรงและผู้ท่ีมีปัจจัยส่งเสริมท่ีสำมำรถน�ำไปสู่
กำรเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดได้	 เช่น	 ผู้ป่วยท่ีเป็น				
โรคตับและผู้ป่วยที่ใช้ยำ	metformin	 ร่วมกับยำที่มี
ผลท�ำให้ไตอักเสบเช่นกลุ ่ม	 NSAIDs,	 diuretics									
และ	 ACE	 inhibitors	 เป็นต้น	 ดังนั้นเพื่อเป็นกำร						
เฝ ้ำระวังควำมเสี่ยงนี้ 	 แพทย์ควรปรับขนำดยำ											
ให้เหมำะสมกับผู้ป่วย	 และถ้ำผู้ป่วยรับประทำนยำนี้
แล้วหำกเกิดอำกำรคลื่นไส้อำเจียน	 ปวดท้อง	 และมี
อำกำรปวดกล้ำมเนื้อ	 วิงเวียนศีรษะ	 เหนื่อยล้ำ							
และหัวใจเต ้นเร็วผิดปกติ	 ควรรีบไปพบแพทย์								
เพื่อตรวจและติดตำมอำกำรอย่ำงใกล้ชิด
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 องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำ	(US	FDA)	
แจ้งข้อมูลรำยงำนกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค	์					
จำกกำรใช้ยำกลุม่	proton	pump	inhibitors	drugs	
(PPIs)	 คือภำวะ	 osteoporosis	 	 ซึ่งพบเมื่อใช้ยำ								
ในขนำดสูงและ/หรือในระยะเวลำท่ีนำนกว่ำ	 1	 ปี		
เน่ืองจำกในประเทศสหรัฐอเมริกำยำกลุ ่ม	 PPIs									
จดัเป็นยำ	over	the	counter	(OTC)	ทีผู่ป่้วยมโีอกำส
ใช้ยำในขนำดที่สูงกว่ำก�ำหนดและใช้ในระยะเวลำ						
ทีน่ำนกว่ำ	1	ปีได้	US	FDA	จงึได้ก�ำหนดให้เพิม่ข้อมลู
กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์นี้ในเอกสำรก�ำกับยำ	
นอกจำกนี้	 US	 FDA	 ยังได้ประกำศแจ้งเตือนกำรใช้
ยำกลุ่มดังกล่ำวที่อำจท�ำให้เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์
อื่น	ๆ 	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2554	ได้ออกประกำศแจ้งเตือน
กำรใช้ยำกลุ ่ม	 PPIs	 เป็นเวลำนำนท�ำให้ระดับ
แมกนีเซยีมในเลอืดต�ำ่	เนือ่งจำกได้รบัรำยงำนอำกำร
ไม่พึงประสงค์จ�ำนวนมำกว่ำพบผู ้ป่วยเกิดภำวะ								
hypomagnesemia	 น�ำไปสู ่อำกำรกล้ำมเนื้อ									
อ่อนแรง	 หัวใจเต้นผิดจังหวะ	 และควำมดันเลือดต�่ำ	
แต่ผู ้ป่วยมีอำกำรดีขึ้นเมื่อหยุดใช้ยำกลุ่มดังกล่ำว			
และในปี	 พ.ศ.	 2555	 US	 FDA	 ได้ออกประกำศ							
แจ้งเตือนกำรใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมสัมพันธ์กับ					
กำรตดิเซือ้	Clostridium difficile	ชึง่อำจน�ำไปสูก่ำร
เกิดโรคท้องร่วงที่รุนแรงได้(1)	

	 ในปี	พ.ศ.	2531	omeprazole	เป็นยำตวัแรก
ที่ถูกวำงจ�ำหน่ำยในท้องตลำดยุโรปเป็นแห่งแรก				
ยำกลุ่ม	 PPIs	 เริ่มใช้เป็นยำหลักตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2532			

ในกำรรักษำโรคระบบทำงเดินอำหำรที่เก่ียวข้อง						
กับกำรหลั่งกรด	 เช่น	 ใช้ในกำรรักษำโรคแผลใน
กระเพำะอำหำร	 แผลท่ีล�ำไส้เล็กส่วนต้น	 และกรด			
ไหลย้อน	 เป ็นต ้น	 เนื่องจำกกำรออกฤทธิ์และ																	
มปีระสทิธภิำพสงูกว่ำยำกลุม่	H

2
	receptor	antagonist	

(H
2
RA)	 และได้จ�ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ							

ในปี	 พ.ศ.	 2533	 ยำกลุ่มดังกล่ำวได้ถูกพัฒนำมำ				
อย่ำงต่อเนือ่งจนได้ยำ	lansoprazole,	rabeprazole,	
pantoprazole	 และ	 esomeprazole	 โดยตัว						
ล่ำสุดท่ีได้รับกำรรับรองให้วำงจ�ำหน่ำยในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ	ปี	พ.ศ.	2552	คือ	dexlansoprazole		
ปัจจุบันมียำในกลุ ่ม	 PPIs	 ทั้งหมด	 6	 ตัวซึ่งยำ								
omeprazole	เป็นยำได้รับควำมนิยมใช้สูงที่สุด	
	 กำรศกึษำในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำพบหลกัฐำน
ว่ำกำรใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด
อำกำรไม่พงึประสงค์ร้ำยแรงท่ี	US	FDA	ได้ประกำศไว้		
ได ้แก่	 กระดูกหัก	 ภำวะ	 hypomagnesemia											
กำรตดิเช้ือ	C. difficile	โรคสมองเสือ่ม	ภำวะไตอกัเสบ	
เฉียบพลัน	 โรคปอดบวมและโรคหลอดเลือดหัวใจ				
แต่ผลกำรศึกษำบำงเร่ืองยังมีผลกำรศึกษำที่ไม ่
สำมำรถน�ำมำประกอบกำรตัดสินใจด�ำเนินกำรต่อได้	
เนื่องจำกข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้

		ภาวะกระดูกหัก	

	 กำรศกึษำแบบ	meta-analysis	ในปี	พ.ศ.	2559	
ได้รวบรวมข้อมูล	 18	 กำรศึกษำในรอบ	 10	 ปี											
กำรศึกษำเชิงสังเกตเพ่ือประมำณกำรควำมเสี่ยง							
ในกำรเกิดภำวะกระดูกหักจำกกำรใช้ยำกลุ่ม	 PPIs					
มีผู้ป่วยในกำรศึกษำจ�ำนวนท้ังหมด	 244,109	 รำย				
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พบว่ำผูป่้วยทีใ่ช้ยำกลุม่	PPIs	มคีวำมเสีย่งของกำรเกดิ
ภำวะกระดูกสะโพกหัก	 (hip	 fracture)	 1.26									
(relative	 risk	 (RR)	 1.26,	 95%CI	 1.16–1.36)							
กำรใช้ยำในระยะเวลำสั้น	(น้อยกว่ำ	1	ปี)	หรือระยะ
เวลำนำน	(นำนกว่ำ	1	ปี)	พบว่ำมีกำรเพิ่มควำมเสี่ยง
กำรเกิดภำวะสะโพกหกัเท่ำ	ๆ 	กนั	ทัง้นีย้งัพบควำมเสีย่ง	
กระดูกสันหลังหักเพิ่มขึ้น	 (RR	 1.58,	 95%CI															
1.38-1.82)	และพบควำมเสีย่งกระดูกหักในหลำย	ๆ 	ท่ี	
(RR	 1.33,	 95%CI	 1.15-1.54)(2)	 ข้อจ�ำกัดของกำร
ศึกษำนี้มี	4	ข้อคือ	1)	ไม่สำมำรถควบคุมปัจจัยอื่นๆ	
ทีม่ผีลต่อกำรศกึษำเช่น	กำรสบูบหุรี	่ค่ำดชันมีวลกำย	
อำย	ุเพศ	ปรมิำณแคลเซยีม	2)	ควำมแตกต่ำงของรปูแบบ	
และวิธีกำรวิจัยในแต่ละกำรศึกษำ	3)	กำรตอบสนอง
ของยำ	 และขนำดยำที่ใช ้ในแต่ละกำรศึกษำไม่				
เหมือนกัน	 4)	 กำรไม่รำยงำนผลเนื่องจำกผลลัพธ์				
ไม่มีค่ำเพรำะจ�ำนวนกำรศึกษำน้อย

		ภาวะ	hypomagnesemia	

	 กำรศึกษำ	meta-analysis	ในปี	พ.ศ.	2557	
เพื่อประเมินควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 กับ
ควำมเสี่ยงเกิดภำวะ	hypomagnesemia	กำรศึกษำ
แบบสังเกต	9	กำรศึกษำ	มีผู้ป่วยในกำรศึกษำจ�ำนวน	
115,455	 คน	พบว่ำโดยรวมผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	
เกิดภำวะ	 hypomagnesemia	 มำกกว่ำเมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ยำกลุ่ม	PPIs	(odds	ratio	(OR)	
1.775,	95%CI	1.077-2.924)	ข้อจ�ำกดัของกำรศกึษำ
นี้คือ	1)	รูปแบบกำรศึกษำที่เป็นกำรศึกษำเชิงสังเกต	
2)	 มีควำมแตกต่ำงของแหล่งข้อมูลที่ศึกษำ	 และ3)	
ขนำดกำรใช้และระยะเวลำกำรใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 ยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน(3)

		การติดเชื้อ	Clostridium difficile 

	 ยำกลุม่	PPIs	ส่งผลให้เกดิกำรตดิเชือ้	C. difficile 
มำกข้ึนเพรำะยำกลุ่มนี้ท�ำให้กรดในกระเพำะอำหำร
ลดลงจึงท�ำให้แบคทีเรียในทำงเดินอำหำรเติบโต							
ได้ง่ำย	กำรศึกษำ	meta-analysis	ในปี	พ.ศ.	2555	
ที่รวบรวมกำรศึกษำจ�ำนวนมำกกว่ำ	 42	 กำรศึกษำ				
มผีูป่้วยจ�ำนวน	313,000	คน	พบว่ำผูป่้วยทีใ่ช้ยำกลุม่	
PPIs	มีกำรติดเซื้อ	C. difficile	มำกกว่ำเมื่อเทียบกับ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยำ	 (OR	 1.74,	 95%CI	 1.47-2.05)				
พบควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำกลุ ่มนี้กับกำรกลับมำ								
ตดิเชือ้ดงักล่ำวอกีคร้ัง	(OR	2.51,	95%CI	1.16-5.44)	
ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	H

2
RA	มีควำมเสี่ยงของกำรกลับมำ

ติดเช้ือน้อยกว่ำผู้ป่วยท่ีใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 (OR	 0.71,	
95%CI	 0.53-0.97)	 และยังพบว่ำกำรใช้ยำกลุ่มน้ี				
ร่วมกับยำปฏิชีวนะท�ำให้เกิดกำรติดเชื้อ	C. difficile 
เกือบ	2	เท่ำ	เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยำกลุ่ม	PPIs	
เพียงอย่ำงเดียว	 (OR	 1.96,	 95%CI	 1.03-3.70)								
ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำนี้คือ	1)	ไม่ทรำบขนำดกำรใช้
และระยะเวลำกำรใช้ยำกลุม่	PPIs	ทีแ่น่นอน	2)	ปัจจยั
อื่น	ๆ	ที่มีผลต่อกำรศึกษำ	เช่น	ระยะเวลำกำรติดเชื้อ	
ลักษณะผู้ป่วย	 ประวัติกำรใช้ยำในกลุ่มยำปฏิชีวนะ
ร่วมด้วย(4)

		โรคสมองเสื่อม	

	 กำรศึกษำแบบ	 systematic	 review													
และ	meta-analysis	ในปี	พ.ศ.	2559	เพื่อทดสอบ
หำควำมสัมพันธ์ของกำรเกิดโรคสมองเส่ือมจำกกำร
ใช้ยำกลุ่ม	PPIs	ในผู้ป่วยสูงอำยุ	(อำยุมำกกว่ำ	75	ปี)	
ท่ีไม ่มีอำกำรผิดปกติและป ัจจัยร ่วมทำงสมอง					
จ�ำนวน	 73,679	 คน	 โดยศึกษำจำกฐำนข้อมูล					
ประกันสุขภำพท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเยอรมัน					
และติดตำมข้อมูลไปข้ำงหน้ำเป็นระยะเวลำ	 7	 ปี						
พบว่ำโดยรวมผู้ป่วยท่ีใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมเสี่ยง		
ของโรคสมองเสื่อมมำกกว่ำผู ้ป ่วยที่ไม ่ได ้ใช ้ยำ							
(hazard	 ratio	 (HR)	 1.44,	 95%CI	 1.36-1.52)					
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเกิดในผู ้ชำยมำกกว่ำผู ้หญิง								
(HR	 1.52,	 95%CI	 1.33-1.74	 (ผู้ชำย);	 HR	 1.42,	
95%CI	1.33-1.51	 (ผูห้ญงิ)	 ข้อจ�ำกดัของกำรศกึษำนี้	
คือไม่สำมำรถจ�ำแนกสำเหตุของโรคสมองเสื่อมได	้
เช่น	สำเหตุมำจำกโรคควำมจ�ำเสื่อม	หรือ	vascular	
dementia(5)	

		ภาวะไตอักเสบเฉียบพลัน	

	 กำรใช้ยำกลุ ่ม	 PPIs	 มีควำมสัมพันธ ์กับ							
ภำวะไตอกัเสบ	กำรวจิยัเชงิวเิครำะห์ชนดิไปข้ำงหน้ำ
ของกลุม่ประชำกรผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแขง็	athero-
sclerosis	 risk	 in	 communities	 (ARIC)	 ของทั้ง								
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4	 สมำคมทำงตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกำ			
Forsyth:	north	Carolina,	Jackson:	Mississippi,	
Suburban	 Minneapolis:	 Minnesota	 และ					
Washington	county:	Maryland)	และท�ำกำรศกึษำซ�ำ้
โดยกำรรวบรวมข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยที่รับกำรรักษำ				
ใน	Geisinger	Health	System	รัฐ	Pennsylvania		
ในปี	พ.ศ.	2559	มผีูเ้ข้ำร่วมกำรศกึษำทัง้หมด	10,482	
คน	ใน	ARIC	พบว่ำผู้ที่ใช้ยำกลุ่ม	PPIs	มีควำมเสี่ยง							
ของกำรเป็นโรคไตเรือ้รงั	(HR	1.45,	95%CI	1.11-1.90)	
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่ม่ได้รับยำ	และมคีวำมเสีย่ง
ของกำรเกิดภำวะไตอักเสบเฉียบพลัน	 (HR	 1.72,	
95%CI	 1.28-2.30)	 ในกำรท�ำกำรศึกษำซ�้ำพบว่ำ							
ผู้ที่ใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมเสี่ยงของกำรเป็นโรคไต
เรือ้รงั	(HR	1.20,	95%CI	1.15-1.26)	เมือ่เปรยีบเทียบ	
กับกลุ่มท่ีไม่ได้รับยำ	 และมีควำมเสี่ยงของกำรเกิด
ภำวะไตอกัเสบเฉยีบพลนั	(HR	1.30,	95%CI	1.21-1.40)	
ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ			
กลุ่มที่ใช้ยำ	 H

2
RA	 (adjusted	 HR	 1.39,	 95%	 CI				

1.01-1.91)	 ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำนี้คือ	 ปัจจัยอื่นๆ
ของผู้ป่วยที่มีผลต่อกำรศึกษำเช่น	 ผู้ป่วยโรคอ้วน							
ผูป่้วยทีม่ภีำวะควำมดันเลอืดสงู	ผูป่้วยทีใ่ช้ยำอืน่ร่วม(6) 
จำกกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ชนิดไปข้ำงหน้ำของกลุ่ม
ประชำกรในเมืองออนตำริโอ	 ประเทศแคนำดำในปี	
พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	290,592	คน	ในผูป่้วยสงูอำยุ	(อำยุ	
66	ปีขึน้ไป)	พบว่ำกำรใช้ยำกลุม่	PPIs	มคีวำมสมัพนัธ์	
กับกำรเกิดโรคไตอักเสบเฉียบพลันด้วยอัตรำผู้ป่วย				
ที่ใช้ยำกลุ่ม	PPIs	เข้ำโรงพยำบำลจำกกำรเกิดโรคไต
อักเสบเฉียบพลันมำกกว่ำผู ้ที่ไม่ได้รับยำ	 (acute		
kidney	 injury	 HR	 2.52,	 95%CI	 2.27-2.79									
และ	acute	interstitial	nephritis	(HR	3.00,	95%CI	
1.47-6.14)	 ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำนี้คือไม่ได้ตรวจ		
ค่ำวัดกำรท�ำงำนของไต	ไม่ติดตำมกำรใช้ยำของผูป่้วย
หลังจำกออกโรงพยำบำล	 ไม่ได้ควบคุมปัจจัยอื่น							
ในกลุ่มผู้ป่วยชึ่งมีผลต่อผลกำรศึกษำ(7)	

	 กำรศึกษำแบบย้อนหลังที่ควบคุมปัจจัยที่มี			
ผลต่อกำรศึกษำของบริษัทประกันภัยเอกชนเพียงรัฐ
เดียวแถบมิดเวสต์	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 ในผู้ป่วยอำยุ	 18					
ปีขึ้นไปจ�ำนวน	 184,480	 คน	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ								

ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	PPIs	ท�ำให้เกิดโรคไตได้ถึง	2	เท่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยำกลุ่มดังกล่ำว	
(OR	2.04,	95%CI	1.53-2.71)	ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำนี้	
คือ	 ไม่ทรำบข้อมูลประวัติกำรใช้ยำกลุ ่ม	 PPIs											
หรือกำรใช้ยำอื่นร่วม(8)

		โรคปอดบวม	

	 กำรลดลงของกรดในกระเพำะอำหำร										
และกำรตดิเชือ้แบคทเีรยีระบบทำงเดนิอำหำรทีเ่พิม่ขึน้	
ท�ำให้กำรใช้ยำกลุม่	PPIs	น�ำไปสูโ่รคปอดบวมเพิม่ขึน้	
กำรศึกษำแบบ	meta-analysis	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	
จ�ำนวน	 31	 กำรศึกษำ	 พบว่ำกำรศึกษำเชิงสังเกต								
8	 กำรศึกษำ	 ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	 PPIs	 มีควำมเสี่ยง							
ที่เกิดโรคปอดบวม	 (adjusted	 OR	 1.27,	 95%CI	
1.11-1.46)	ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่ม	H

2
RA	(adjusted	OR	

1.22,	95%CI	1.09-1.36)	แต่กำรศกึษำเชิงคลนิกิแบบ
สุ่มจ�ำนวน	 23	 กำรศึกษำ	 พบว่ำกำรใช้ยำ	 H

2
RA											

มีควำมควำมสัมพันธ ์ กับกำรเข ้ำรับกำรรักษำ														
ในโรงพยำบำลเนื่องจำกโรคปอดบวม	 (RR	 1.22,	
95%CI	 1.01-1.48)	 ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำนี้คือ								
มีควำมขัดแย้งกัน	 ระหว่ำงกำรศึกษำเชิงสังเกตที่พบ
ควำมสัมพันธ์กำรใช้ยำกลุ ่ม	 PPIs	 มีควำมเสี่ยงท่ี							
จะเกิดโรคปอดบวม	 แต่กำรศึกษำเชิงคลินิกไม่พบ														
ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว(9)

		โรคหลอดเลือดหัวใจ	

	 ในปี	พ.ศ.	2558	กำรศกึษำแบบ	meta-analysis	
ทีร่วบรวมกำรศกึษำจ�ำนวน	35	กำรศกึษำ	ประกอบด้วย	
กำรศกึษำเชงิสงัเกต	และกำรศกึษำแบบ	randomized	
controlled	trial	(RCT)	ผลกำรศึกษำเชิงสังเกตสรปุ
ได้ว่ำผูป่้วยท่ีใช้ยำกลุม่	 PPIs	 ร่วมกับยำ	 clopidogrel	
อำจพบควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะควำมผิดปกต	ิ	
ของหวัใจ	แต่กำรศกึษำแบบ	RCT	ไม่พบควำมสมัพนัธ์
ในกำรเกิดภำวะควำมผิดปกติของหัวใจในผู้ที่ใช้ยำ	
clopidogrel	 ร่วมกับยำ	 omeprazole	 ข้อจ�ำกัด				
ของกำรศึกษำนี้คือขำดข้อมูลกำรใช้ยำ	clopidogrel	
หรอื	PPIs	ขนำดยำ	PPIs	ท่ีใช้	หรอืกำรเปลีย่นใช้ยำตวัใด	
ตัวหนึ่งภำยในกลุ่มดังกล่ำว	 ซ่ึงควรมีกำรศึกษำแบบ	
prospective	ในผู้ป่วยที่ใช้ยำเหล่ำนี้ร่วมกันต่อไป(10)
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	 ในประเทศไทยได้มีกำรจ�ำหน่ำยยำกลุ่ม	PPIs	
คือ	 omeprazole	 เป็นตัวแรกในปี	 พ.ศ.	 2544	
ปัจจุบันมีทั้งหมด	 6	 ตัว	 ได้แก่	 omeprazole,										
lansoprazole,	 rabeprazole,	 pantoprazole,	
esomeprazole	และ	dexlansoprazole	ด้วยข้อบ่งใช้	
เช่น	 ช่วยรักษำโรคแผลในกระเพำะอำหำร	 หรือ	
ล�ำไส้เลก็	และโรคกรดไหลย้อน	ช่วยป้องกนักำรบำดเจบ็	
ของหลอดอำหำร	 กระเพำะอำหำร	 และล�ำไส้เล็ก	
ภำวะมีกรดในกระเพำะอำหำรมำกเกิน	 เช ่น																
โรค	Zollinger-Ellison	syndrome	และข้อควรระวงั
หำกใช้ร่วมกับยำ	clopidogrel	ที่ท�ำให้ประสิทธิภำพ
ของยำดังกล่ำวลดลง	 พร้อมทั้งมีกำรเตือนหำกใช	้			
เป็นเวลำนำนแล้วอำจเกิดภำวะไตอักเสบ	 ภำวะ						
hypomagnesemia	 แต่ยังไม่มีอำกำรอื่น	 ๆ	 อำทิ	
ภำวะกระดกูหกั	กำรตดิเชือ้	C. difficile	โรคสมองเสือ่ม	
โรคปอดบวม	ในเอกสำรก�ำกับยำ	และยังไม่ระบุให้มี
ข้อควำมค�ำเตือนตำมกฎหมำย

		บทสรุป	
	 ยำกลุ่ม	PPIs	มีควำมสัมพันธ์ท�ำให้เกิดอำกำร
ไม่พึงประสงค์	 รวมทั้งยังมีกำรใช้ร่วมกับยำชนิดอื่น
เช่น	 clopidogrel	 ซึ่งอำจท�ำให้เกิดปฏิกิริยำต่อกัน	
และส่งผลท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่ร้ำยแรง	 คือระบบ
หัวใจและหลอดเลือด	 ดังนั้น	 ผู้ป่วยที่ใช้ยำกลุ่มนี้					
ควรได้รับกำรติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเกิดอำกำร						
ไม่พึงประสงค์อย่ำงใกล้ชดิ	โดยเฉพำะผูท้ีม่ปัีจจัยเสีย่ง	
เช่น	 ผู้สูงอำยุ	 ผู้ป่วยท่ีมีโรคอื่นร่วมอันได้แก่โรคไต				
โรคหัวใจเป็นต้น	 ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่ำวอำจน�ำเสนอ		
คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเพิ่มค�ำแนะน�ำ	 หรือ	
ข้อควำมค�ำเตือนตำมกฎหมำยในกำรลดควำมเสี่ยง

ของยำกลุ่มนี้ในเอกสำรก�ำกับยำในอนำคต
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	บทน�า	
		 เออร์โกทสิซึม่	(ergotism)(1)	เป็นสภำวะทีเ่กดิ
จำกกำรกินเมล็ดพืชหรือผลิตภัณฑ์จำกเมล็ดพืช					
หรือหญ้ำทีป่นเป้ือนเชือ้รำทีส่ำมำรถสร้ำงสำรเออร์กอต	
(ergot)	 หรือจำกกำรรับประทำนยำท่ีมีส่วนผสม					
ของเออร์กอตในระยะเวลำนำนเกินไป	 มีกำรอ้ำงอิง
ชื่อนี้ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่	 14	 ในขณะนั้นได้มี
กำรบรรยำยถึงลักษณะของ	gangrenous	ergotism	
ที่เกิดขึ้นว่ำ	 มีลักษณะเป็นตุ ่มน�้ำขนำดใหญ่เป็น						
แผ่นบวม	 ต่อมำจะเน่ำและหลุดออกก่อนที่ผู ้ป่วย					
จะเสียชีวิต	ergotism	เคยมีกำรระบำดในทวีปยุโรป	
สแกนดแินเวยี	โบฮีเมยี	และรสัเซยี	ในช่วงศตวรรษที	่9	
ถงึศตวรรษที	่19	โดยทัว่ไปพบกำรระบำดใน	2	รปูแบบ	
คอื	แบบทีผู้่ป่วยมำด้วยอำกำรเนือ้เน่ำตำย	หรอืผูป่้วย
มำด้วยอำกำรชัก	 หรืออำจมีทั้ง	 2	 แบบ	 แต่พบ								
น้อยมำก(2)	 ในปี	 ค.ศ.	 1676	พบว่ำ	กำรระบำดของ	
ergotism	 เป็นผลมำจำกกำรรับประทำนอำหำร					
โดยเฉพำะขนมปังหรือซีเรียลที่ท�ำจำกข้ำวไรย์ที	่						
ปนเปื้อนเชื้อรำ	Claviceps purpurea	ซึ่งสร้ำงสำร	
ergotamine-ergocristine	alkaloids(3)	หลงัจำกนัน้
มีกำรแยกเป็นสำรที่สร้ำงจำกเช้ือรำนี้ซึ่งใช้เป็นยำ					
ในปัจจบุนัคอื	ergotamine	tartrate	ได้ในปี	ค.ศ.	1918	
ยำมีฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำท�ำให ้กล ้ำมเนื้อเรียบ											
ของหลอดเลือดหดตัว	 ผ ่ำนกำรกระตุ ้นเอลฟำ												
อะดรีโนเซบเตอร์	 (α-adrenorecepters)	 และยำ					
มผีลกระตุน้ศนูย์ควบคมุกำรอำเจยีน	(chemoreceptor	
trigger	 zone)	 ในระบบประสำทส่วนกลำง	 ส่งผล					
ให้ผู้ป่วยที่รับประทำนยำนี้มีอำกำรคลื่นไส้	 อำเจียน

หลังรับประทำนยำ	 ยำ	 ergotamine	 ใช้กันอย่ำง				
แพร่หลำยในกำรรักษำอำกำรปวดศีรษะไมเกรน								
(migraine)	 ส�ำหรับอำกำรข้ำงเคียงท่ีส�ำคัญจำก							
กำรรับประทำนยำนี้คือกำรเกิดหลอดเลือดหดเกร็ง	
(vasospasm)	 ในหลอดเลือดต่ำง	 ๆ	 ของร่ำงกำย					
รวมท้ังหลอดเลอืดหวัใจ	(coronary	artery)	หลอดเลอืด	
ที่เลี้ยงอวัยวะภำยใน	 (splanchnic	 circulation)	
อำกำรแสดงของ	 ergotism	 เป็นผลจำกภำวะที่			
หลอดเลอืดเกรง็นำน	ในบำงรำยท�ำให้เกดิเนือ้เน่ำตำย	
(gangrene)	หรือเกิดอำกำรชัก	หรือเกิดทั้ง	2	อย่ำง	
แต่อำกำรที่พบได้บ่อยในผู ้ป่วย	 ergotism	 เช่น					
เพลีย	 คลื่นไส้อำเจียน	 ปวดบริเวณเอว	 มีตุ่มน�้ำที่มือ
หรือเท ้ำที่ เป ็นผลจำกกำรขำดเลือด	 ท ้องเสีย											
ระดับควำมรู้สึกตัวเปลี่ยนไป(2,	4)	

		 ยำกลุม่	protease	inhibitors	เช่น	ritonavir/
lopinavir	 (RTV/LPV)	 ใช้มำกในปัจจุบันเนื่องจำก
ดื้อยำต้ำนไวรัสตัวเดิมมีมำกข้ึน	 แต่ยำกลุ่มนี้เป็นยำ				
ทีจ่บักบั	cytochrome	P-450	isoenzyme	CYP3A4	
ได้แน่น(5)	 จึงเกิดอันตรกริยำกับยำได้หลำยตัวรวมถึง
ยำ	ergotamine	ที่ใช้รักษำอำกำรปวดศีรษะไมเกรน

	รายงานผู้ป่วย	

		 หญิงไทย	 โสด	 อำยุ	 16	 ปี	 เข้ำรับกำรรักษำ					
ในโรงพยำบำล	 ด้วยอำกำรไข้สูง	 4	 วัน	 ปลำยมือ			
ปลำยเท้ำเย็น	สีคล�้ำ	ชำ

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน	

		 ติดเชื้อ	human	immunodeficiency	virus	
(HIV)	จำกแม่สู่ลูก

 ศุษมา อุนยโกวิท, มามุ ตาเหร์ *

Gangrenous Ergotism

*	 	โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร	จังหวัดนรำธิวำส	
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 ประวัติการใช้ยา	

  �	 ยำที่ใช้ประจ�ำ
		 	 1.	 lamivudine	 150	 มิลลิกรัม	 (3TC)			
รับประทำนครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	2	ครั้ง
		 	 2.	 tenofovir	disoproxil	fumarate	300	
มลิลกิรมั	(TDF)	รบัประทำนครัง้ละ	1	เมด็	วนัละ	1	ครัง้
		 	 3.	 RTV/LPV	 ประกอบด้วยยำ	 ritonavir			
50	มลิลิกรมั	และ	lopinavir	200	มลิลกิรมั	รบัประทำน
ครั้งละ	2	เม็ด	วันละ	2	ครั้ง
  �	 ยำท่ีได้รับเพิ่ม	 ergotamine/caffeine	
ประกอบด้วยยำ	ergotamine	tartrate	1	มิลลิกรัม	
และ	caffeine	100	มลิลกิรมั	รบัประทำนครัง้ละ	1	เมด็	
วันละ	1	ครั้ง	เป็นระยะเวลำ	7	วัน

	ประวัติการแพ้ยา	
		 cotrimoxazole	ผืน่แบบ	maculopapular	rash	
	การตรวจร่างกาย	
		 อุณหภูมิร ่ำงกำยมีไข้	 38	 องศำเซลเซียส				
ควำมดันโลหิตปกติ	129/77	มิลลิเมตรปรอท	ชีพจร	
64	ครั้งต่อนำที	ตรวจพบปลำยมือปลำยเท้ำม่วงคล�้ำ	
(peripheral	 cyanosis)	 และมีตุ ่มน�้ำ	 (bleb)								
ปลำยเท้ำ	2	ข้ำง	

	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	
		 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่ผิดปกติมีดังนี	้
พบค่ำเม็ดเลือดขำวสูง	 เป็นชนิดนิวโตฟิลเด่นร้อยละ	
74.9%	(ค่ำปกติ	60-70%)	พบภำวะเลอืดจำง	hemo-
globin	8.5	g/dl	(ค่ำปกต	ิ12-15	g/dl),	hematocrit	
28.8%	 (ค่ำปกติ	 37-47%),	mean	 corpuscular	
volume	75.7	µm3/cell	(ค่ำปกติ	85-100	µm3/cell),	
mean	corpuscular	hemoglobin	22.4	g/dl	(ค่ำปกติ	

31-35	 g/dl),	mean	 corpuscular	 hemoglobin	
concentration	29.6%	(ค่ำปกติ	34.4-35.5%)

	การวินิจฉัย	
		 Gangrenous	ergotism

	การรักษาท่ีได้รับ	
		 ในกำรรกัษำโดยทัว่ไปจะใช้หลำย	ๆ 	วธิร่ีวมกัน	
เช่น	กำรให้	calcium	channel	blocker,	heparin,	
α-adrenergic	blocker,	vasodilator,	prostacyclin	
หรอื	prostaglandin	E2	รวมถึงกำรใช้	intra-arterial	
ballon	dilation(6)

		 ในผู้ป่วยรำยนี้ได้รับกำรรักษำด้วยยำดังนี้
		 1.	 หยุดยำ	ergotamine
		 2.	 หยุดยำต้ำนไวรัส	ทั้ง	3	รำยกำร
		 3.	 บริหำรยำ	 nifedipine	 5	 มิลลิกรัม											
รับประทำนครั้งละ	1	 เม็ด	ทุก	8	ชั่วโมง	ยำ	nitro-
glycerine	 (1:	 10)	 บริหำรยำทำงหลอดเลือดด�ำ									
ในอัตรำเร็ว	 5	 ไมโครดรอปต ่อนำที 	 และยำ																			
hydralazine	50	มลิลกิรมั	รบัประทำนครัง้ละ	1	เมด็	
วันละ	 3	 ครั้งหลังอำหำร	 รักษำระดับควำมดันไว้ท่ี	
90/60	มิลลิเมตรปรอท	
		 4.	 ให้ยำ	heparin	(100:1)	5000	ยูนิตทันที	
ตำมด้วยให้ยำทำงกระแสเลือดต่ออีก	 1,000	 ยูนิต					
ต่อชั่วโมง	 เพื่อให้ได้ค่ำกำรแข็งตัวของเลือด	 สัดส่วน	
activated	partial	thromboplastin	time	(aPTT)	
ประมำณ	2	เท่ำ	ของค่ำปกติ
		 5.	 ให้ยำบรรเทำอำกำรปวด
		 6.	 ยำส�ำหรบัรกัษำอำกำรตดิเช้ือ	ceftriaxone	
2	 กรัม	 บริหำรยำทำงหลอดเลือดด�ำ	 วันละครั้ง							
และ	 clindamycin	 900	 มิลลิกรัม	 บริหำรยำทำง
หลอดเลือดด�ำ	ทุก	8	ชั่วโมง

	การประเมินความสัมพันธ์	

  อำกำรปลำยมือปลำยเท้ำขำดเลือดเป็นผลมำ
จำกยำ	 ergotamine	 ซึ่งมีฤทธ์ิ	 partial	 agonist							
ต่อ	α-adrenorecepters	มผีลท�ำให้หลอดเลอืดแดง

แผนภูมิที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยำที่ได้รับและอำกำรอันไม่พึงประสงค์

หดตัว	 ท�ำให้ปลำยมือปลำยเท้ำเย็นและเขียวคล�้ำ						
ในกรณีที่ขนำดยำมำกเกินไปสำมำรถท�ำให้เกิด							
เนื้อตำย	 (gangrene)	 ได้(4)	 ในกรณีของผู้ป่วยรำยนี้

3TC/TDF/(LPV/RTV) ergotamine มือเทาเย็น สีคล้ำ off  ergotamine amputation

7 ปที่ผานมา วันที่ -7 วันที่ -4 วันที่ 0 วันที่ +31
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สำเหตุของกำรได้รับยำในขนำดที่มำกเกินไปเกิดจำก
อนัตรกรยิำระหว่ำง	ยำ	ergotamine	กบัยำ	RTV/LPV	
เนื่องจำกยำทั้ง	 2	 รำยกำรใช้	 cytochrome	P-450	
isoenzyme	 CYP3A4	 ในกำรขจัดยำออกจำก			
ร่ำงกำย	 ซึ่ง	 RTV/LPV	 เป็นตัวยับยั้งกำรท�ำงำน							
ของ	 isoenzyme	 CYP3A4	 ได้ดีมำก(5)	 ซึ่งจะ								
ท�ำให ้ระดับยำในเลือดสูงข้ึนถึงแม้ว ่ำผู ้ป ่วยจะ													
รับประทำนยำในขนำดยำปกติดังเช่นผู ้ป่วยรำยนี้	
นอกจำกนี้ มีรำยงำนสนับสนุนกำรเกิดเนื้อตำย								
จำกกำรรวบรวมกรณีศึกษำในประเทศไทยในผู้ป่วย			
ที่ได้รับยำกลุ ่ม	 protease	 inhibitors	 และยำ									
efavirenz(7)	 ในกำรศึกษำนี้พบว่ำระยะเวลำตั้งแต	่			
รับประทำนยำจนเกิดอำกำรจะอยู่ในช่วง	 1-14	 วัน	
นอกจำกยำกลุ่ม	 protease	 inhibitors	 แล้วมียำ				
กลุม่อืน่ทีส่ำมำรถเกิดอนัตรกริยำระหว่ำงยำและท�ำให้
เกิดอำกำรเนื้อบริเวณปลำยมือปลำยเท้ำเน่ำตำยได้
เหมือนผู้ป่วยรำยนี้ดังแสดงในตำรำงที่	1
ตารางที่ 1 แสดงกลุม่ยำทีเ่พิม่ควำมเสีย่งต่อภำวะ	
ergotism	เมื่อใช้ร่วมกับ	ergotamine(5)

Beta-blocker Macrolide
-	 propranolol -	 clarithromycin

-	 erythromycin
-	 telithromycin

Non-nucleoside      
reverse-transcriptase 

Protease inhibitors

-	delavirdine
-	efavirenz

-	atazanavir
-	darunavir
-	forsamprenavir
-	indinavir
-	nelfinavir
-	lopinavir/ritonavir
-	ritonavir
-	saquinavir

Azole antifungal 
agents

Hepatitis C protease 
inhibitors

-	itraconazole
-	ketoconazole
-	posaconazole
-	voriconazole

-	beceprevir
-	telaprevir

		 ส�ำหรับผู้ป่วยรำยนี้	เมื่อประเมิน	Naranjo'	s	
algorithm	ได้	7	คะแนน	อยู่ในระดับน่ำจะใช่แพ้ยำ	
(probable)	 เภสัชกรได้ออกบัตรแพ้ยำ	 บันทึกใน					
เวชระเบียนและฐำนข้อมูลแพ้ยำ	 รวมถึงส่งรำยงำน			

ให้ศูนย์เฝ ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์			
สุขภำพของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ																
ตำมรำยงำนเลขที่	58020918	

	สรุป	
		 จำกเหตุกำรณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนี้	
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรตระหนักถึงผลร้ำยแรง
ของอันตรกริยำจำกยำชนิดนี้	 เพรำะส่งผลให้เกิด		
ภำวะทุพพลภำพในผู้ป่วย	 ถึงแม้ผู้ป่วยจะใช้ยำใน
ขนำดปกติ	 เพรำะฉะน้ันก่อนสั่งใช้ยำควรได้ถำม
ประวัติยำท่ีผู ้ป่วยก�ำลังใช้อยู ่เสมอ	 และไม่สั่งใช้						
หรือจ่ำยยำกลุ่ม	 protease	 inhibitors	 ร่วมกับยำ	
ergotamine	แต่มีผู้ป่วยอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ประสงค์
จะให้ข้อมูลส�ำหรับโรคและอำกำรท่ีก�ำลังเป็นอยู่ใน
ปัจจบัุน	ดงันัน้เมือ่มกีำรสัง่ใช้หรอืจ่ำยยำ	ergotamine	
ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลส�ำหรับกำรเฝ้ำระวังอำกำร			
และอำกำรแสดงของกำรเกิดแขนขำส่วนปลำย							
ขำดเลือดร่วมด้วย	และควรบอกผู้ป่วยที่ใช้ยำในกลุ่ม	
protease	inhibitors,	itraconazole,	clarithromycin,	
erythromycin	ไม่ควรใช้ยำร่วมกบั	ยำ	ergotamine	
เนื่องจำกยำเหล่ำนี้มีรำยงำนกำรเกิดแขนขำส่วน
ปลำยขำดเลือดเม่ือใช้ร ่วมกับยำ	 ergotamine								
เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ
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  ศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์

สขุภำพ	(Health	Product	Vigilance	Center:	HPVC)	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 เป็นศูนย	์			

ส่วนกลำงในกำรรับรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 โดยข้อมูลรำยงำน

เหตุกำรณ์ไม ่พึงประสงค์ที่ ได ้รับจำกเครือข ่ำย												

เฝ้ำระวังนั้น	 ได้มีกำรน�ำไปสู่กำรจัดกำรควำมเสี่ยง			

โดยรำยงำนท่ีส่งมำส่วนใหญ่เป็นรำยงำนที่เกิดจำก

ปฏิกิริยำของผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 อำกำรไม่พึงประสงค์

จำกกำรใช้ยำ	 (adverse	 drug	 reactions:	 ADRs)	

และปฏิกิริยำของวัคซีน	(vaccine	reactions)	แต่ยัง

มีรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจำกสำเหตุ	

อื่น	 ๆ	 ที่ต้องให้ควำมส�ำคัญ	 เช่น	 กำรใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภำพในทำงที่ผิด	 กำรพบปัญหำจำกตัวผลิตภัณฑ์	

ก็ได้มีกำรน�ำไปสู่กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเช่นกัน	 ดังจะ

เห็นได้จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่กล่ำวต่อไป

  กรณีที่ 1

		 ศูนย์	 HPVC	 ได้รับรำยงำนจำกเครือข่ำย					

เกี่ยวกับข้อมูลจำกกำรส�ำรวจผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อพ้อง

มองคล้ำย	 (look	 alike	 sound	 alike;	 LASA)										

จำกข้อมูลดังกล่ำวพบรำยกำรคู ่ยำที่มีชื่อกำรค้ำ

คล้ำยคลึงกัน	ได้แก่	A-120	และ	A-250	(ชื่อสมมุติ)	

โดยยำชื่อกำรค้ำ	 A-120	 ประกอบด้วยตัวยำส�ำคัญ			

คอื	 sulfamethoxazole+trimethoprim	 ในขณะท่ี	

ยำ	 A-250	 คือ	 tetracycline	 ซึ่งยำทั้งสองรำยกำร					

มีตัวยำส�ำคัญท่ีแตกต่ำงกัน	 แต่มีช่ือกำรค้ำส่วนหลัก		

ที่เหมือนกันและมีตัวเลขต่อท้ำยซึ่งผู ้บริโภคทั่วไป	

เข้ำใจว่ำเป็นควำมแรงของตัวยำท่ีต่ำงกัน	 ก่อให้เกิด

ควำมสับสนได้	ไม่ว่ำจะเป็นแพทย์ผู้สั่งใช้ยำ	เภสัชกร

ผู้จ่ำยยำ	 หรือแม้กระทั่งผู้ป่วย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง							

ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มดังกล่ำว	

อำจส่งผลท�ำให้เกิดกำรแพ้ยำซ�้ำเนื่องจำกเข้ำใจว่ำ						

คูย่ำดงักล่ำวมตีวัยำส�ำคญัตวัเดยีวกนั	นอกจำกนีอ้ำจ

มีกำรแจ้งประวัติแพ้ยำผิดพลำดแก่แพทย์ผู ้รักษำ		

และเมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึง

ประสงค์	จำกฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัย

ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ	 (Thai	 Vigibase)	 พบว่ำ	 มีรำยงำน

อำกำรไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรงจำกคู่ยำดังกล่ำว	

อำกำรที่พบ	 เช่น	 Stevens-Johnson	 syndrome,	

fixed	drug	eruption	และ	angioedema	ด้วยเหตนุี้	

ได้มีกำรน�ำไปสู่กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 โดยให้ผู ้ผลิตแก้ไข						

ช่ือกำรค้ำของยำดังกล่ำว	 และมีแนวทำงในกำร

พิจำรณำชื่อกำรค้ำของยำก่อนกำรขึ้นทะเบียนต�ำรับ

ยำเพื่อป้องกันปัญหำชื่อยำซ�้ำในอนำคต

  กรณีที่ 2

		 ศูนย์	HPVC	ได้รับแจ้งข้อมูลจำกโรงพยำบำล

เครือข่ำยกรณีผู้ป่วยเบำหวำน	 เข้ำรับกำรรักษำที่					

 ชลธิชา สอนสุภาพ *

จาก HPVC สู่การจัดการความเสี่ยง

*	 กองแผนงำนและวิชำกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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โรงพยำบำลด้วยอำกำรแผลที่ขำซ้ำยบวม	มีหนองซึม	

และตรวจพบระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดสงู	และจำกกำรซกั

ประวัติเพิ่มเติม	 พบว่ำผู ้ป ่วยมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์						

เสริมอำหำรชนิดหน่ึง	 โดยใช้รับประทำนและใช้ทำ

แผลที่ขำ	 ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่ำตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์					

ดงักล่ำว	เน่ืองจำกเชือ่ค�ำโฆษณำทีก่ล่ำวอ้ำงสรรพคณุ

ในกำรรกัษำโรค	อกีทัง้ผูป่้วยหยดุใช้ยำรักษำเบำหวำน

ในระหว่ำงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว	 จำกกรณีนี้จะเห็น

ได้ว่ำ	 ผู ้ป่วยมีควำมเชื่อว่ำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

สำมำรถรักษำโรคให้หำยขำดได้	 ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้

รับกำรรักษำที่ควรได้รับ	 ท�ำให้เกิดสภำวะของโรค

รนุแรงมำกขึน้จนต้องเข้ำรบักำรรกัษำในโรงพยำบำล	

จำกกรณีศึกษำดังกล่ำว	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ	 ได้มีกำรเผยแพร่ข่ำวเพื่อแจ้งเตือน								

ผูบ้รโิภคไม่ให้หลงเชือ่ค�ำอวดอ้ำงสรรพคณุผลติภณัฑ์

เสริมอำหำรเกินจริงผ่ำนทำงสื่อต่ำง	 ๆ	 และแนะน�ำ						

ผูบ้ริโภคควรปรกึษำแพทย์และเภสชักรก่อนกำรใช้ยำ

หรือผลิตภัณฑ์สุขภำพทุกครั้ง	

		 จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น			

จะเห็นได้ว่ำข้อมูลที่ศูนย์	HPVC	ได้รับ	สำมำรถน�ำไป

สู่กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ได้

กล่ำวไปข้ำงต้น	และจำกประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำพบว่ำ	

แม้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจะมี		

นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย

ด้ำนผลิตภณัฑ์สขุภำพ	แต่หลำยหน่วยงำนยงัมปัีญหำ

เรื่องแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	 ผู้ปฏิบัติงำนบำงส่วน					

ไม่ทรำบว่ำต้องรำยงำนหรือแจ้งไปยังหน่วยงำนใด	

ศนูย์	HPVC	จงึได้จดัท�ำแนวทำงปฏบัิตใินกำรเฝ้ำระวงั

เหตุกำรณ์ไม ่พึงประสงค์จำกกำรใช ้ผลิตภัณฑ	์			

สุขภำพส�ำหรับบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขข้ึน					

และจะมีกำรทดลองปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว					

โดยตัวแทนเครือข่ำยเฝ้ำระวัง	 ในปีงบประมำณ						

พ.ศ.	2560	 โดยสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรดังกล่ำว

ได้ที่	www.fda.moph.go.th/vigilance	

	บทสรุป	

		 จำกกรณีศึกษำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์สำมำรถเกิดได้จำกหลำย

สำเหตุ	 ท้ังปัญหำท่ีเกิดจำกตัวผลิตภัณฑ์เอง	 ปัญหำ			

ที่เกิดจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง	 หรือควำม

เข้ำใจที่ไม่ถูกต้องในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่น�ำ			

มำบริโภค	 ดังนั้นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรให	้								

ค�ำแนะน�ำท่ีถูกต้องแก่ผู้ป่วย	 และร่วมกันเฝ้ำระวัง

ปัญหำ	 หำกพบควำมเสี่ยงหรือปัญหำจำกกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ไม ่เหมำะสมซึ่งอำจน�ำไปสู ่กำรเกิด

เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์	 ให้ส่งรำยงำนไปยังศูนย์	

HPVC	 หรือที่	 E-mail:	 adr@fda.moph.go.th						

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับ

ประเทศต่อไป
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		 ภำยใต้บริบทที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้ยำจำก
สมนุไพร/ยำแผนไทย	(ยำแผนโบรำณ)	อย่ำงแพร่หลำย	
กำรพัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนยำ
จำกสมนุไพร/ยำแผนไทย	นับเป็นสิง่ส�ำคัญและจ�ำเป็น	
ควบคู่กัน	 โดยเฉพำะในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง						
รูปแบบกำรใช้จำกภูมิปัญญำดั้งเดิม	 ทั้งนี้	 เพื่อให้
สำมำรถตรวจพบสัญญำณควำมเสี่ยงและป้องกันได้
อย่ำงรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์	 (early	 detection			
and	 early	 prevention)	 อันจะส่งให้เกิดกำรใช้ยำ
อย่ำงปลอดภัยและมีควำมยั่งยืน	
		 ระบบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ	์				
จำกสมุนไพร/ยำแผนไทย	 เริ่มต้นอย่ำงเป็นรูปธรรม
ภำยหลังกลุ่มยำดังกล่ำวได้รับคัดเลือกและบรรจุใน
บัญชียำจำกสมุนไพร	 ตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ								
พ.ศ.	2542	โดยช่วงแรกศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัย
ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	(ศูนย์	HPVC)	ได้พัฒนำระบบ
โดยจัดท�ำโครงกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกติดตำมกำรเกิด
อำกำร/เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกยำ	 (adverse	
drug	 reaction/adverse	 events;	 ADRs/AEs)									
ในผู้ป่วยใช้ยำที่พัฒนำจำกสมุนไพรชนิดยำเดี่ยว					
ตำมบญัชยีำหลกัแห่งชำติ	พ.ศ.	2542	และ	พ.ศ.	2549	
ตำมด ้วยกำรส ่งเสริมสนับสนุนงบประมำณให	้								
เครือข่ำยงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย	 (vigilance	
network)	 จัดท�ำโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง
ผลิตภณัฑ์เหล่ำนีข้ึน้ในสถำนพยำบำลต่ำง	ๆ 	อย่ำงต่อ
เนื่องทุกปี	ท�ำให้จ�ำนวนรำยงำน	ADRs/AEs	เพิ่มขึ้น

ตำมล�ำดบั	ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูรำยงำน	ADRs/AEs	
จำกฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 ของศูนย์	 HPVC									
ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ระหว่ำงปี	 พ.ศ.	 2549-2558			
(ข้อมูล	ณ	เดอืนเมษำยน	พ.ศ.	2559)	พบว่ำ	มีรำยงำน	
ADRs/AEs	 ท่ีสงสัยว่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้
ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร/ยำแผนไทย	 จ�ำนวน	 1,216	
ฉบับ	1,938	เหตุกำรณ์	(รำยงำน	1	ฉบับ	อำจมี	AEs	
ได้มำกกว่ำ	1	เหตกุำรณ์)	เป็นรำยงำนได้รบัจำกระบบ	
spontaneous	reporting	system	เพิม่ข้ึนตำมล�ำดบั	
		 ลักษณะผู้ป่วยและเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
จำกรำยงำน	จ�ำนวน	1,216	ฉบบั	พบว่ำ	ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ	(ร้อยละ	71.4)	อยูใ่นช่วงอำยมุำกกว่ำ	50	ปี	
(ร้อยละ	 40.9)	 ไม่มีประวัติแพ้ยำ	 (ร้อยละ	 82.6)									
ได้รับรำยงำนผ่ำนระบบ	 spontaneous	 reporting	
(ร้อยละ	72.3)	เป็นเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ประเภท
ร้ำยแรง	ร้อยละ	20.2	ผลกำรประเมินควำมสัมพันธ์
เชิงสำเหตุ	 (causality	 assessment)	 พบว่ำเกือบ			
ครึ่งหนึ่งอยู่ในระดับ	น่ำจะใช่	(probable)	และใช่แน่	
(certain)	 ร้อยละ	 88.0	 มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร/										
ยำแผนไทย	รำยกำรเดียวเป็นยำที่สงสัย	 เมื่อจ�ำแนก
ยำท่ีสงสัยเป็นผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรเดี่ยว	 (single	
herbal	 product)	 และยำแผนไทย	พบว่ำ	 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีส ่วนประกอบของสมุนไพรเ ด่ียว													
ฟ้ำทะลำยโจร	 ขมิ้นชัน	 เถำวัลย์เปรียง	 เพชรสังฆำต	
และบัวบก	 มีรำยงำนมำก	 (มำกกว่ำร้อยละ	 10)									
ในขณะท่ีกลุ่มยำแผนไทย	 ยำรักษำกลุ่มอำกำรทำง
กล้ำมเนื้อและกระดูกชนิดรับประทำนได้รับรำยงำน

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์

จากสมนุไพร/ยาแผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558

 วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ *

*	 กองแผนงำนและวิชำกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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มำกที่สุด	127	ฉบับ	(ร้อยละ	26.4)	223	เหตุกำรณ์	
(ร้อยละ	 32.1)	 เกือบทั้งหมดเป็นรำยงำนจำกยำ						
สูตรต�ำรับสหัศธำรำ	กลุ่มยำที่ได้รับรำยงำนรองลงมำ	

คอื	ยำรักษำกลุม่อำกำรทำงเดนิอำหำร	(ร้อยละ	7.3	และ	
ยำแก้ไข้	(ร้อยละ5.8)	ตำมล�ำดบั	(ตำรำงท่ี	1,	2	และ	3)

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปผู้ป่วยและรำยงำน	 AEs	 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยำแผนไทย	 ในฐำนข้อมูล								

Thai	Vigibase	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558

ลักษณะทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ) [n= 1,216]
ผู้ป่วย

เพศ
	 หญิง	
	 ชำย
	 ไม่ระบุ

	 	 868		(71.4)
	 	 3	41	(28.0)
	 	 	 	 7		 (0.6)

อายุ (ปี)

	 <10
	 11-30
	 31-50
	 >50
	 ไม่ระบุ

	 	 	 54		 (4.4)
	 	 17	1	(14.0)
	 	 3	65	(30.0)
	 	 4	97	(40.9)
	 	 1	29	(12.6)

ประวัติแพ้ยา

	 ไม่มี	
	 มี
	 ไม่ระบุ

	 1,004		(82.6)
	 	 134		(11.0)
	 	 	 78		 (6.4)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events)
แหล่งที่มำของรำยงำน	(วิธีกำรเก็บข้อมูล)
	 Spontaneous	reporting	system	(SRS)
	 Intensive	monitoring	program	(IMP)

	 	 879		(72.3)
	 	 337		(27.7)

ควำมร้ำยแรง	(seriousness)
	 ร้ำยแรง	(serious)
	 	 	 เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล	หรือระยะรักษำนำนขึ้น	
	 	 	 (hospitalization	or	prolongation	of	hospitalization)	
	 	 	 อันตรำยต่อชีวิต	(life	threatening)	
	 	 	 มีควำมส�ำคัญทำงกำรแพทย์	(medical	significant)	
	 ไม่ร้ำยแรง	(non-serious)
	 ไม่ระบุ

	 	 246		(20.2)
       225

        15
         6
	 	 922		(75.8)
	 	 	 48		 (3.9)

กำรประเมินควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ	(causality	assessment)a

	 ใช่แน่	(certain)
	 น่ำจะใช่	(probable)
	 อำจจะใช่	(possible)
	 ไม่น่ำใช่	(Unlikely)
	 ไม่สำมำรถจัดระดับ	(unclassified)

	 	 	 44	(3.6)
	 	 5	33	(43.8)
	 	 6	13	(50.4)
	 	 	 23		 (1.9)
	 	 	 	 3		 (0.2)
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ลักษณะทั่วไป จ�านวน (ร้อยละ) [n= 1,216]
จ�ำนวนรำยกำรยำที่สงสัย
	 1		รำยกำร
	 2		รำยกำร
	 3		รำยกำร
	 >4	รำยกำร

	 1,070	(88.0)
	 	 108			 (8.9)
	 	 	 19		 (1.6)
	 	 	 19		 (1.6)

a		 WHO	method	or	Naranjo’s	algorithm.

ตารางที่ 2 จ�ำนวนรำยและจ�ำนวน	 AEs	 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดี่ยว	 ในฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase							

ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเดี่ยว จ�านวนรายงาน [n (%)] adverse events* [n (%)]

ฟ้ำทะลำยโจร	
ขมิ้นชัน
เถำวัลย์เปรียง	
เพชรสังฆำต
บัวบก	
มะระขี้นก
ขิง
มะแว้งเครือ
พลูคำว
พญำยอ	(ยำทำ)
บอระเพ็ด
มะขำมแขก
ว่ำนชักมดลูก
กระเทียม
กวำวเครือขำว
ชุมเห็ดเทศ
เห็ดหลินจือแดง
มะรุม
แปะก๊วย
หญ้ำหนวดแมว
รำงจืด
กวำวเครือแดง
กระเจี๊ยบแดง
ว่ำนหำงจระเข้
ไพล	(ทำ)
ลูกยอ
พริก(ทำ)
หญ้ำดอกขำว

	 275		(35.1)
	 126		(16.1)
	 101		(12.9)
	 	 73			 (9.3)
	 	 50			 (6.4)
	 	 40			 (5.1)
	 	 13			 (1.7)
	 	 12			 (1.5)
	 	 11			 (1.4)
	 	 11			 (1.4)
	 	 	 8			 (1.0)
	 	 	 8			 (1.0)
	 	 	 7			 (0.9)
	 	 	 6			 (0.8)
	 	 	 5			 (0.6)
	 	 	 5			 (0.6)
	 	 	 4			 (0.5)
	 	 	 4			 (0.5)
	 	 	 4			 (0.5)
	 	 	 4			 (0.5)
	 	 	 4			(0.5)
	 	 	 3			 (0.4)
	 	 	 3			 (0.4)
	 	 	 2			 (0.3)
	 	 	 2			 (0.3)
	 	 	 1		 (0.1)
	 	 	 1			 (0.1)
	 	 	 1			 (0.1)

	 365		(29.3)
	 182		(14.6)
	 187		(15.0)
	 133		(10.7)
	 128		(10.3)
	 	 85			 (6.8)
	 	 21	 	 (1.7)
	 	 21			 (1.7)
	 	 13			 (1.0)
	 	 13			 (1.0)
	 	 	 9			 (0.7)
	 	 11			 (0.9)
	 	 11	 	 (0.9)
	 	 11	 	 (0.9)
	 	 	 7			(0.6)
	 	 	 7			 (0.6)
	 	 	 5			 (0.4)
	 	 	 4			(0.3)
	 	 	 5			 (0.4)
	 	 	 6			 (0.5)
	 	 	 5			 (0.4)
	 	 	 3			 (0.2)
	 	 	 5		 (0.4)
	 	 	 2			 (0.2)
	 	 	 2			 (0.2)
	 	 	 1			 (0.1)
	 	 	 1			 (0.1)
	 	 	 1			 (0.1)

Total  784  (100) 1,244 (100)
*		 รำยงำนแต่ละฉบับอำจมี	AEs	มำกกว่ำ	1	เหตุกำรณ์

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปผู้ป่วยและรำยงำน	 AEs	 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยำแผนไทย	 ในฐำนข้อมูล								
Thai	Vigibase	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558	(ต่อ)
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนรำยงำนและจ�ำนวน	 AEs	 ของยำแผนไทย	 ในฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 ระหว่ำงป	ี							

พ.ศ.	2549-2558

ยาแผนไทย จ�านวนรายงาน [n (%)] adverse events** [n (%)]
ยำรักษำกลุ่มอำกำรทำงกล้ำมเนื้อและกระดูก 	 127	(26.4) 	 223	(32.1)

•	 ชนิดรับประทำน
	 -	สหัศธำรำ
	 -	ยำกษัยเส้น
	 -	ยำผสมเถำวัลย์เปรียง
	 -	ยำธรณีสันฑะฆำต

	 	 	 	 	 	 107
	 	 	 	 	 	 	 12
	 	 	 	 	 	 	 	 7
	 	 	 	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 	 	 198
	 	 	 	 	 	 	 16
	 	 	 	 	 	 	 	 8
	 	 	 	 	 	 	 	 1

ยำรักษำกลุ่มอำกำรทำงเดินอำหำร 	 	 35	(7.3) 	 	 52	(6.5)

1)		 กลุ่มยำขับลม	บรรเทำอำกำรท้องอืด	ท้องเฟ้อ
	 	 -	ยำธำตุอบเชย
	 	 -	ยำธำตุบรรจบ
	 	 -	ยำประสะกะเพรำ
2)		 กลุ่มยำบรรเทำอำกำรท้องผูก
	 	 -	ผลิตภัณฑ์	สำรสกัดส้มแขกผสม
	 	 -	ยำถ่ำยดีเกลือฝรั่ง
	 	 -	ยำระดมพล
3)		 กลุ่มยำบรรเทำริดสีดวงทวำรหนัก
	 	 -	ยำริดสีดวงทวำรตรำศรเทพ
	 	 -	ยำริดสีดวงมหำกำฬ
	 	 -	ยำริดสีดวงทวำร
4)		 อื่นๆ

	 	 	 	 	 	 	 13	(2.7)
          9
          3
          1
	 	 	 	 	 	 	 	 8	(1.7)
          4
          2
          2
	 	 	 	 	 	 	 	 3	(0.6)
          1
          1
          1
	 	 	 	 	 	 	 11	(2.3)

	 	 	 	 	 	 	 16	(2.3)
          12 
           3 
           1 
	 	 	 	 	 	 	 12	(1.7)
           6 
           4 
           2 
	 	 	 	 	 	 	 	 3	(0.4)
           1 
           1 
           1 
	 	 	 	 	 	 	 15	(2.2)	

ยำแก้ไข้ 	 	 28	(5.8) 	 	 35	(5.0)

	 -	ยำเขียว
	 -	ยำขม	ตรำศรเทพ
	 -	ยำจันทร์ลีลำ

	 	 	 	 	 	 25
	 	 	 	 	 	 	 2
	 	 	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 	 	 31
	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 1

ยำรักษำกลุ ่มอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจ			
(อำกำรไอ	หวัด)

	 	 10	(2.1) 	 	 12	(1.7)

	 -	ยำแก้ไอ	หวัด
	 -	ยำแก้ไอผสมมะขำมป้อม
	 -	ยำตรีพลำ
	 -	ยำอ�ำมฤควำที

	 	 	 	 	 	 	 4
	 	 	 	 	 	 	 4
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 	 	 	 6
	 	 	 	 	 	 	 4
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1

ยำรักษำกลุม่อำกำรทำงระบบไหลเวยีนโลหติ	(แก้ลม) 	 	 	 8	(1.7) 	 	 10	(1.4)

	 -	ยำหอมนวโกฐ
	 -	ยำหอมอินทจักร์
	 -	ยำหอมเทพจิตร
	 -	ยำหอมทิพย์โอสถ
	 -	ยำหอม	ตรำศรเทพ

	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 2
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 	 	 	 4
	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1
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  เมื่อจ�ำแนกเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีได้							
รับตำมควำมผิดปกติของระบบอวัยวะร ่ำงกำย													
(system	 organ	 disorder)	 พบว่ำส่วนใหญ่เป็น				
ควำมผิดปกติของระบบผิวหนัง	 (ร้อยละ	 34)	 ระบบ
ทำงเดินอำหำร	 (ร้อยละ	 20)	 และควำมผิดปกติ								
ของร่ำงกำยโดยรวม	(ร้อยละ	16)	ตำมล�ำดบั	(รปูที	่1)	
รำยละเอียดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์						
จำกสมุนไพรเด่ียวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรผสม					

ที่มีกำรรำยงำนมำก	 ปรำกฎตำมตำรำงที่	 4	 และ	 5	
โดยพบเหตุกำรณ์แพ ้รุนแรงท่ีอันตรำยถึงชีวิต										
ชนดิ	anaphylactic	shock/reaction	จำกทัง้	2	กลุม่	
พบมำกที่ สุ ดจำกผลิตภัณฑ ์ที่ มี ส ่ วนประกอบ															
ของสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจร	 (28	 เหตุกำรณ์)	 ส�ำหรับ
กลุม่อำกำรผืน่ผวิหนงัรนุแรงชนดิ	Steven-Johnson
syndrome	 พบมำกที่สุดจำกยำแผนไทยกลุ ่ม											
ยำแก้ไข้	(5	เหตุกำรณ์)

รูปที่ 1 ร้อยละของ	AEs	ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร/ยำแผนไทยจ�ำแนกตำมอวัยวะร่ำงกำย

ยาแผนไทย จ�านวนรายงาน [n (%)] adverse events** [n (%)]

ยำกลุ่มโรคเบำหวำน 	 	 	 8	(1.7) 	 	 10	(1.4)

	 -	ต�ำรับยำแก้เบำหวำน

ยำบ�ำรุง 	 	 	 8	(1.7) 	 	 10	(1.4)

	 -	บ�ำรุงโลหิต
	 -	บ�ำรุ่งร่ำงกำย

	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 7

	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 9

ยำรักษำกลุ่มอำกำรทำงสูติศำสตร์นรีเวชวิทยำ 	 	 	 6	(1.2) 	 	 	 9	(1.3)

	 -	ยำประสะไพล
	 -	ยำประสระน�้ำนม
	 -	ยำสมุนไพรฟ้ำชมจันทร์	(สำวเสมอ)
	 -	ยำสตรี

	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1
	 	 	 	 	 	 	 1

	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 3
	 	 	 	 	 	 	 2
	 	 	 	 	 	 	 1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสม/ยำแผนโบรำณ	ไม่ระบุชื่อ 	 251	(52.2) 	 339	(48.8)

Total  481 (100)  694 (100)
** รำยงำนแต่ละฉบับอำจมี	AEs	มำกกว่ำ	1	เหตุกำรณ์

skin and appendages disorders (34%)

gastro-intestinal system disorders (20%)

body as a whole-general disorders (16%)
central & peripheral nervous system
disorders (6%)
urinary system disorders (5%)

musculo-skeletal system disorders (3%)

psychiatric disorders (3%)

cardiovascular disorders, general (3%)

liver and biliary system disorders (3%)

respiratory system disorders (2%)

various (5%)

ตารางที่ 3 จ�ำนวนรำยงำนและจ�ำนวน	 AEs	 ของยำแผนไทย	 ในฐำนข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 ระหว่ำงปี								
พ.ศ.	2549-2558	(ต่อ)
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกผลติภณัฑ์สมนุไพรเดีย่วทีไ่ด้รบัรำยงำนมำก	10	อนัดบัแรก	

ในฐำน	Thai	vigibase	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดี่ยว

(n=จ�านวน AEs)
adverse events* (n)

ฟ้าทะลายโจร (365) urticaria	(61),	rash	maculo-papular	(61),	face	oedema	(30),	rash	(28),	pruritus	
(25),	angioedema	 (21),	anaphylactic reaction (15),	 rash	erythematous	 (15),				
anaphylactic shock (13),	chest	pain	(7),	dyspnoea	(7),	dizziness	(6),	nausea	(6),	
oedema	mouth	 (6),	 vomiting	 (6),	 conjunctivitis	 (3),	 oedema	 (3),	 sweating												
increased	 (3),	acute	generalized	exanthematous	pustulosis	 (2),	coughing	 (2),	
dysaesthesia	(2),	fixed	eruption	(2),	flatulence	(2),	oedema	peripheral	(2),	mouth	
dry	(2),	somnolence	(2),	anaesthesia	local	(1),	,	arthritis	rheumatoid	aggravated	
(1),back	pain	(1),	bullous	eruption	(1),	constipation	(1),	dermatitis	exfoliative	(1),	
eczema	(1),	eosinophilia	 (1),	erythema	multiforme	(1),	 fever	 (1),	flushing	(1),								
gi	 haemorrhage	 (1),	 hearing	 decreased	 (1),	 hepatic	 enzymes	 increased	 (1),	
hepatitis	(1),	injection	site	inflammation	(1),	melaena	(1),	myalgia	(1),	muscle	
weakness	(1),	oedema	generalised	(1),	oedema	genital	(1),	pain	(1),	palpitation	(1),	
purpura	allergic	(1),	rash	erythematous	(1),	Stevens-Johnson syndrome (1),	
stomatitis	(1),	stomatitis	ulcerative	(1),	stridor	(1),	tongue	disorder	(1),	urticaria	
acute	(1),	vasculitis	(1)

เถาวัลย์เปรียง (187) mouth	dry	(16),	dizziness	(11),	nausea	(10),	pruritus	(10),	rash	(10),	abdominal	
pain	(9),	urticaria	(9),	angioedema	(8),	vomiting	(7),	constipation	(5),	palpitation	
(5),	polyuria	(5),	rash	maculo-papular	(5),	somnolence	(5),	anorexia	(4),	chest	
pain	(4),	diarrhoea	(4),	face	oedema	(4),	fatigue	(4),	flatulence	(4),	headache	(3),	
insomnia	 (3),	 rash	 erythematous	 (3),	 anaphylactic reaction (2),	 bullous								
eruption	(2),	coughing	(2),	fixed	eruption	(2),	oedema	mouth	(2),	urine	abnormal	
(2),	anaesthesia	local	(1),	appetite	increased	(1),	back	pain	(1),	confusion	(1),													
convulsions	(1),	dysaesthesia	(1),	dyspnoea	(1),	eczema	(1),	faecal	abnormality	
nos	(1),	faeces	discoloured	(1),	haemorrhage	nos	(1),	hypertonia	(1),	laryngitis	
(1),	leukorrhoea	(1),	malaise	(1),	micturition	frequency	(1),	myalgia	(1),	oedema	
(1),	oedema	peripheral	(2),	paraesthesia	(1),	purpura	(1),	stomatitis	(1),	syncope	
(1),	taste	loss	(1),	urinary	retention	(1),	vision	abnormal	(1)

ขมิ้นชัน (182) rash	 (22),	 rash	maculo-papular(18),	 urticaria	 (16),	 pruritus	 (14),	 nausea	 (12),	
vomiting	(9),	chest	pain	(7),	dizziness	(7),	dyspnoea	(6),	oedema	peripheral	(6),	
angioedema	(5),	diarrhoea	(5),	face	oedema	(5),	flatulence	(5),	headache	(4),	
palpitation	(4),	 rash	erythematous	(4),	anorexia	(3),	anaphylactic shock (2),	
constipation	 (2),	 dysaesthesia	 (2),	 fixed	 eruption	 (2),	 abdominal	 pain	 (1),									
anaphylactic reaction (1),	burn	(1),	conjunctivitis	(1),	dermatitis	exfoliative	(1),	
dyspepsia	 (1),	 enanthema	 (1),	 erythema	 multiforme	 (1),	 fatigue	 (1),																								
gynaecomastia	 (1),	 hearing	 decreased	 (1),	 heat	 rash	 (1),	 hypoglycaemia	 (1),	
micturition	 frequency	 (1),	mouth	 dry	 (1),	 oedema	mouth	 (1),	 pain	 (1),	 rash	
pustular	(1),	Stevens-Johnson syndrome (1),	stomatitis	ulcerative	(1),	tongue	
disorder	(1),	urine	abnormal	(1)
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดี่ยว

(n=จ�านวน AEs)
adverse events* (n)

เพชรสังฆาต (133) flatulence	(15),	nausea	(14),	dizziness	(13),	abdominal	pain	(10),	constipation	
(8),	chest	pain	(7),	diarrhoea	(7),	anaesthesia	local	(5),	fatigue	(4),	headache	(4),	
pruritus	(4),	rash	erythematous	(4),	face	oedema	(3),	insomnia	(3),	palpitation	
(3),	urine	abnormal	 (3),	urticaria(3),	vomiting	 (3),	mouth	dry	 (2),	polyuria	 (2),	
somnolence	 (2),	 adult	 respiratory	 stress	 syndrome	 (1),	 angioedema	 (1),												
anorexia	(1),	conjunctivitis	(1),	dysaesthesia	(1),	dyspnoea	(1),	faecal	abnormality	
nos	(1),	appetite	increased	(1),	bullous	eruption	(1),	cheilitis	(1),	mouth	dry	(1),	
oedema	peripheral	(1),	rash	maculo-papular(1),	urine	flow	decreased	(1)

บัวบก (128) dizziness	 (14),	 flatulence	 (10),	 mouth	 dry	 (10),	 nausea	 (10),	 fatigue	 (8),																		
abdominal	pain	(7),	anorexia	(6),	constipation	(6),	palpitation	(6),	polyuria	(6),	
insomnia	 (5),	 vomiting	 (5),	 diarrhoea	 (3),	 headache	 (3),	 somnolence	 (3),																	
abdominal	pain	(2),	anaesthesia	local	(2),	appetite	increased	(2),	dysaesthesia	
(2),	dyspepsia	(2),	micturition	frequency	(2),	pruritus	(2),	urticaria	(2),	abdomen	
enlarged	(1),	dermatitis	exfoliative	(1),	euphoria	(1),	face	oedema	(1),	hot	dry	
skin	(1),	melaena	(1),	rash	erythematous	(1),	rash	maculo-papular	(1),	syncope	
(1),	urine	abnormal	(1)

มะระขี้นก (85) dizziness	(12),	diarrhoea	(10),	nausea	(9),	flatulence	(6),	palpitation	(4),	vomiting	
(4),	 abdominal	 pain	 (2),	 anaesthesia	 local	 (2),anaesthesia	mouth	 (2),	 face	
oedema	(2),	fatigue	(2),	headache	(2),	pruritus	(2),	rash	erythematous	(2),	mouth	
dry	(2),	urine	abnormal	(2),	urticaria	(2),	angioedema	(1),	anorexia	(1),	appetite	
increased	 (1),	 bullous	 eruption	 (1),dysaesthesia(1),	 fever	 (1),	 hepatitis	 (1),									
hypoaesthesia	 (1),	 insomnia	 (1),	 mouth	 dry	 (1),	 oedema	 mouth	 (1),															
oedemaperipheral	 (1),	 paraesthesia	 (1),	 pharyngitis	 (1),	 rash	 (1),	 rash																			
maculo-papular	(1),	somnolence	(1),	urine	abnormal	(1)

ขิง (21) pruritus	(4),	rash	(2),	rash	erythematous	(2),	rash	maculo-papular	(2),	abdominal	
pain	(1),	anorexia	(1),	application	site	reaction	(1),	bullous	eruption	(1),	burn	
(1),	dysaesthesia	(1),	paraesthesia	(1),	dermatitis	(1),	dermatitis	exfoliative	(1),	
urticaria	(1),	vesicular	rash	(1)

มะแว้งเครือ (21) pruritus	 (3),	 face	 oedema	 (2),	 rash	 (2),	 urticaria	 (2),	 angioedema	 (1),																					
bronchospasm	(1),	bullous	eruption	(1),	chest	pain	(1),	dermatitis	exfoliative	
(1),	dyspepsia	(1),	dyspnoean	(1),	oedema	(1),	oedema	mouth	(1),	purpura	(1),	
rash	erythematous	(1),	stomatitis	ulcerative	(1)

พลูคาว (13) rash	maculo-papular	 (2),	 rash	 (2),	 urticaria	 (2),	 anaphylactic reaction (1),													
angioedema	(1),	epidermal	necrolysis	 (1),	hypotension	(1),	 face	oedema	(1),	
Stevens-Johnson syndrome (1),	tachycardia	(1)

พญายอ (ยาทา) rash	(5),	angioedema	(2),	rash	maculo-papular	(2),	pruritus	(2),	oedema	(1),	rash	
erythematous	(1)

*		 WHO	Adverse	Reaction	Terminology	(preferred	term)

ตารางที่ 4 จ�ำนวนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์จำกผลติภณัฑ์สมนุไพรเดีย่วทีไ่ด้รบัรำยงำนมำก	10	อนัดบัแรก	
ในฐำน	Thai	vigibase	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558	(ต่อ)

Drug 19-3/2559.indd   94 29/9/59   10:59



รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
95

ตารางที่ 5 จ�ำนวนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสม/ยำแผนไทยที่ได้รับรำยงำน													

ในฐำน	Thai	Vigibase	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	2549-2558	จ�ำแนกตำมกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสม/

ยาแผนไทย

(n=จ�านวน AEs)

adverse events* (n)

ย า รั กษากลุ ่ ม อ าก า รทา ง     

กล ้ามเนื้อและกระดูกชนิด      

รับประทาน (223)

mouth	dry	 (35),	 abdominal	pain	 (27),	diarrhoea	 (16),	dizziness	 (14),	 rash	
erythematous	(10),	urticaria	(9),	anorexia	(8),	rash	maculo-papular	(8),	nausea	
(8),	constipation(7),	headache	(7),	insomnia	(7),	somnolence	(6),	flatulence	
(5),	pruritus	(5),	angioedema	(3),	chest	pain	(3),	dysaesthesia	(3),	palpitation	
(3),dyspepsia	(2),	eczema	(2),	face	oedema	(2),	faecal	abnormality	nos	(2),	
myalgia	(2),	rash	(2),	urine	abnormal	(2),	urinary	retention	(2),	vomiting	(2)	
anaesthesia	local	(1),	anaphylactic reaction (1),	arthralgia	(1),	arthropathy	
(1),	asthenia	(1),	bradycardia	(1),	dermatitis	exfoliative	(1),	epistaxis	(1),	fatigue	
(1),	GI	haemorrhage	(1),	hearing	decreased	(1),	herpes	zoster	(1),	hot	dry	
skin	(1),	micturition	disorder	(1),	oedema	(1),	oedema	mouth	(1),	polyuria	
(1),	 Stevens-Johnson syndrome (1),	 stomatitis	 ulcerative	 (1),	 tongue							
disorder	(1),	urticaria	acute	(1),	

ยารักษากลุ ่มอาการทางเดิน 

อาหาร (52)

urticaria	(10),	rash	(6),	angioedema	(5),	face	oedema	(5),	rash	maculo-papular	
(4),	flatulence	(3),	nausea	(3),	stevens	johnson	syndrome	(2),	dizziness	(2),	
vomiting	(2),	acne	(1),	anaphylactic shock (1),	anorexia	(1),	bronchospasm	
aggravated	(1),	epidermal	necrolysis	(1),	mouth	dry	(1),	oedema	mouth	(1),	
oedema	peripheral	(1),	pruritus	(1),	rash	erythematous	(1),

ยาแก้ไข้ (35) rash	maculo-papular	 (4),	 stevens	 johnson	 syndrome	 (5),	 urticaria	 (3),					
anaphylaxis	 (2),	epidermal	necrolysis	 (2),	 rash	erythematous	(2),	urticaria	
acute	(2),	angioedema	(1),	anaphylactic shock (1),	anaphylactic reaction 
(1),	 burn	 (1),	 choking	 (1),	 erythema	multiforme	 (1),	 Stevens-Johnson      
syndrome (1),	conjunctivitis	(1),	face	oedema	(2),	photosensitivity	reaction	
(1),	rash	(1),	coma	(1)	chest	pain	(1),	urticaria	(1)

ยารักษากลุ่มอาการของระบบ

ทางเดินหายใจ (ไอ หวัด) (12)

face	oedema	(2),	rash	maculo-papular	(2),	urticaria	(2),	bronchospasm	(1),	
epidermal	 necrolysis	 (1),	 nausea	 (1),	 oedema	mouth	 (1),	 pruritus	 (1),												
rash	(1),

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบ

ไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) (10)

rash	erythematous	(2),	rash	maculo-papular	(2),	dyspnoea	(1),	hepatitis	(1),	
rash	 (1),	 Stevens-Johnson syndrome (1),	 stomatitis	 ulcerative	 (1),																	
urticaria	(1)

ยากลุ่มโรคเบาหวาน (10) urticaria	(2),	angioedema	(1),	bleeding	time	increased	(1),	dizziness	(1),	fixed	

eruption	(1),	haematuria	(1),	oedema	(1),	pruritus	(1),	rash	erythematous	(1),

ยารักษากลุ ่มอาการทาง

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (9)

pruritus	(2),	urticaria	(2),	angioedema	(1),	fixed	eruption	(1),	rash	erythematous	
(1),	rash	maculo-papular	(2),	Stevens-Johnson syndrome (1)

*		 WHO	Adverse	Reaction	Terminology	(preferred	term)
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   โดยสรุป	 แม้ว่ำกำรรำยงำน	 AEs	 จำกยำ

ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร/แผนไทยจะเพ่ิมขึ้นตำม			

ล�ำดบั	แต่กย็งัต�ำ่กว่ำควำมเป็นจรงิ	(under-reporting)	

เน่ืองจำกข้อมูลได้เกือบทั้งหมดมำจำกเครือข่ำย									

ที่เป็นสถำนพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข							

ในขณะที่ควำมเป็นจริงแล้ว	 ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี	้									

ส่วนใหญ่ถูกใช้รักษำตนเอง	 เมื่อเกิด	 AEs	 อำจไม่ได้

รำยงำน	 เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำเกิดจำกผลิตภัณฑ์	

เพรำะข้อมูลรำยงำนเกี่ยวกับ	 AEs	 ของยำเหล่ำนี	้						

ยังมีน้อย	 ท�ำให้บ่อยครั้งไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ

สัมพันธ์กับยำที่ใช้	 นอกจำกน้ี	 พบว่ำรำยงำน	 AEs				

ของผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร/ยำแผนไทยจ�ำนวนมำก

ไม่ระบุรำยละเอียดชื่อหรือส่วนประกอบส�ำคัญของ

ผลิตภัณฑ์	 ท�ำให้ไม ่สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ได ้											

เ พ่ือให ้กำรเฝ ้ำระวังมีประสิทธิภำพบรรลุตำม												

เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร/		

ยำแผนไทยเป ็นไปอย ่ ำงปลอดภัยและ ย่ังยืน															

ศูนย์	 HPVC	 ควรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องช่วยกัน			

เฝ้ำระวงัและรำยงำน	AEs	ทีพ่บด้วยข้อมลูทีค่รบถ้วน	

โดยเฉพำะช่ือผลิตภัณฑ์	 และควรเพิ่มช่องทำงกำร

รำยงำนส�ำหรับผู้บริโภคด้วย	 เพื่อควำมครอบคลุม		

และรวดเร็วในกำรตรวจจับควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

กลุ่มนี้	

	บรรณานุกรม	

1.	 คณะกรรมกำรแห่งชำตด้ิำนยำ.	บญัชยีำหลกัแห่งชำต	ิพ.ศ.2542	

(บญัชยีำจำกสมนุไพร).	ม.ป.ท.;	2542.	(ISBN	974-291-641-1).

2.	 คณะกรรมกำรแห่งชำตด้ิำนยำ.	บญัชยีำจำกสมนุไพร	พ.ศ.	2549	

(List	 of	 Herbal	 Medicinal	 Products	 A.D.	 2006)														

ตำมประกำศคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนยำ	 (ฉบับที่	 5)									

พ.ศ.	2549	เรื่อง	บัญชียำหลักแห่งชำติ	พ.ศ.	2547	(ฉบับที่	4).	

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด;	

2549.	(ISBN	974-244-217-7).

3.	 ฐำนข้อมูลศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	(Thai	Vigibase).
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