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มาตรการจัดการความเสี่ยง

การปรับปรุงข้อความค�าเตือนตามกฎหมายของยากลุ่ม
cephalosporins

ภควดี ศรีภิรมย์ *

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 สบืเน่ืองการตรวจจบัสญัญาณ	(signal	detection)	

จากฐานข้อมูล	 Thai	 Vigibase	 ซึ่งเป็นฐานข้อมูล

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ	 ภายใต้ความ

รบัผดิชอบของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

พบว่า	 ได้รับรายงานการเกิดภาวะผื่นผิวหนังรุนแรง

ประเภท	Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	และ	

toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN)	 ในจ�านวนนี้	

บางกรณรุีนแรงจนน�าไปสูก่ารเสยีชวิีต(1)	แม้กลุม่อาการ	

SJS	และ	TEN	จะเป็น	known	adverse	reaction	

ของยากลุ่ม		cephalosporins	มีการระบุในเอกสาร

ก�ากับยาของหลายประเทศ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา												

สหราชอาณาจกัร	และออสเตรเลยี	ส�าหรบัประเทศไทย

ยากลุม่		cephalosporins	ถกูก�าหนดให้เป็นยาท่ีต้อง

แจ้งข้อความค�าเตือนไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก�ากบัยา

ด ้วยข ้อความค�าเ ตือนตามที่กฎหมายก�าหนด																		

แต่พบว่ายังไม่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเก่ียวกับภาวะ									

ผืน่ผิวหนังรนุแรง(2)	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	

จงึได้ทบทวนข้อความค�าเตอืนดงักล่าว	โดยได้แจ้งเวยีน

รบัฟังความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และน�าเสนอ

คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจาก	

การใช้ยาส�าหรบัมนษุย์	และคณะกรรมการยาพจิารณา

ตามล�าดับ	 ซ่ึงคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งท่ี	

2/2560	 วันท่ี	 23	 กุมภาพันธ์	 2560	 มีมติเห็นชอบ								

ให้ปรับปรงุข้อความค�าเตอืนของยากลุม่		cephalosporins	

โดยให้ก�าหนดความเสีย่งการเกิดภาวะผืน่ผวิหนงัรนุแรง

ประเภท	SJS/TEN	ด้วย

 ข้อมูลยากลุ่ม cephalosporins

		 	 ยากลุ่ม	 	 cephalosporins	 มีการพัฒนามา

แล้วท้ังหมด	5	รุน่	ในประเทศไทยได้รบัอนมุตัทิะเบียน	

ท้ัง	5	รุน่	(ตารางท่ี	1)	ในข้อบ่งใช้เพือ่ใช้รกัษาโรคติดเช้ือ 

ได้แก่	 โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ	 โรคติดเชื้อของ

ผวิหนงั	เนือ้เยือ่อ่อน	โรคตดิเช้ือของทางเดนิอาหาร เช่น	

ท่อน�า้ดแีละถงุน�า้ด	ีโรคตดิเชือ้ของทางเดนิปัสสาวะและ

อวยัวะสบืพนัธุ	์โรคตดิเช้ือภายหลงัการผ่าตดั	โรคตดิเช้ือ

อืน่	ๆ 	เช่น	โลหิตเป็นพษิ	เยือ่บุหวัใจอกัเสบ	ไขกระดกู

อกัเสบ	 เยือ่บชุ่องท้องอกัเสบและการตดิเชือ้หลงัคลอด 

ยาในกลุ่มนี้จัดเป็นยาอันตราย	และเป็นยาที่ต้องแจ้ง

ค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารก�ากับยา	

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่องยาท่ีต้องแจ้ง

ค�าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก�ากับยา	

และข้อความของค�าเตือน	ฯ



Medicinal and Health Product Bulletin Vol.20 No.3
74

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 1 	รายการยาในกลุม่		cephalosporins	ทีไ่ด้รบัอนุมตัทิะเบยีนในประเทศไทย	จ�าแนกตามรุ่นการพฒันา

รุ่นการพัฒนา 

(generation)
รายการยา

1

2

3

4

5

cefazolin, cephapirin, cephalexin, cephalothin, cefadoxil

cefamandole, cefuroxime, cefoxitin, cefotetan, cefmetazole, cefaclor, cefproxil

cefotaxime, ceftriaxone, cetazidime, cefoperazone, cefixime, ceftixozime

cefipime

ceftaroline

 ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์

   นับตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2536-2558	 ส�านักงาน															
คณะกรรมการอาหารและยา	 โดยศูนย์เฝ ้าระวัง									
ความปลอดภัยด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	 ได้รบัรายงาน
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับการใช้
ยากลุ ่ม	 cephalosporins	 จ�านวน	 492	 ฉบับ														
จากสถานพยาบาลจ�านวน	 580	 แห่ง	 โดยพบว่า									
ประมาณครึง่หนึง่	 (238	ฉบบั)	 มีความสัมพันธ์กับยา							
ในรุ่นที่	3	คือยา	ceftriaxone	รองลงมา	คอื	ยาในรุน่							
ที่	1	คือยา	cephalexin	(54	ฉบับ)(1)

		 	 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป ็นระบบ												
ถึงความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี													
เกีย่วกบัอาการทางผวิหนงัทีร้่ายแรงจากการใช้ยากลุ่ม					
cephalosporins	 จากบทความทีตี่พิมพ์ในช่วงระยะ
เวลา 10	 ปีที่ผ่านมา	 พบรายงานผลการศึกษาทาง							
ระบาดวทิยา	ทีบ่งชี้ความเสี่ยงการเกิดภาวะ	 severe	
cutaneous	adverse	reactions	(SCARs)	จากการ
ใช ้ยากลุ ่ม	 cephalosporins	 พบว ่ายากลุ ่ม																																
cephalosporins	 มีความเสี่ยงการเกิดภาวะ	 SCARs	
อย่างมีนัยส�าคัญ	ที	่OR	=	11.3	[3.8–30](3)	ม	ีcrude	
RR	=	23	[9.7-55]	multivariate	relative	risk	=	14	
[3.2	 to	 59](4)	นอกจากน้ียงัมรีายงานทีพ่บว่ายากลุม่		
cephalosporins	 เป็นยาที่มีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะ	 SJS/TEN	 และภาวะ	 acute	 generalized														
exanthematous	 pustulosis	 ในอันดับต้น	 ๆ(5)            
รวมถึงการศึกษาแนวโน้มของยา	 ที่ท�าให้เกิดภาวะ	

cutaneous	 adverse	 drug	 reactions (CADRs)												
จากฐานข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล	 ก็พบว่ายากลุ่ม		
cephalosporins	 ก็เป็นหนึ่งในยาที่เป็นสาเหตุหลกั
ของการเกดิภาวะ	CADRs	ในโรงพยาบาล	นอกเหนอืจาก
ยา	allopurinol,	 amoxicillin,	ยากลุม่	 antiepileptic 
agents	และ	ยากลุม่	antipyretic/analgesic	agents(6) 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวเหล่าน้ี	 สรุปได้ว่า	
ยากลุม่		cephalosporins	มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิ
ภาวะ	SCARs	ที่ค่อนข้างชัดเจน

 มาตรการจัดการความเสี่ยงในประเทศไทย

		 	 คณะอนุกรรมการศกึษาและเฝ้าระวงัอนัตราย
จากการใช้ยา	ในการประชุมครั้งที่	2/2559	วันที่	18	
พฤษภาคม	 2559(7)	 และครั้งที่	 1/2560	 วันที่	 17	
มกราคม	 2560(8)	 ได้พิจารณาความเสี่ยงของยากลุ่ม		
cephalosporins	แล้วมข้ีอเสนอต่อคณะกรรมการยา	
คือ	 เห็นควรปรับปรุงข้อความค�าเตือนของยากลุ่ม	 
cephalosporins	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ 
ในประเด็นผื่นผิวหนังให้มีความชัดเจนครอบคลุม
อาการน�าของการเกดิภาวะ	SJS/TEN	(ข้อ	(3)	ตารางท่ี	2) 
ซ่ึงคณะกรรมการยาในการประชุมครัง้ท่ี	2/2560	วนัท่ี 
23	กุมภาพันธ์	2560(9)	มมีตเิหน็ชอบให้ปรบัปรงุข้อความ
ค�าเตอืนยากลุม่	cephalosporins	ตามที	่คณะอนกุรรมการฯ 
เสนอ	ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการปรบัปรงุประกาศฉบบัเดมิ
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 บทสรุป

		 	 การปรับปรงุข้อความค�าเตือนของยากลุม่		cephalosporins	ให้ครอบคลมุความเสีย่งของการเกดิภาวะ

ผื่นผิวหนังรุนแรง	 ด้วยค�าเตือนเกี่ยวกับอาการน�าของภาวะดังกล่าว	 เป็นหนึ่งในมาตรการการลดความเสี่ยง	

เนือ่งจากการทีผู่ป่้วยได้รบัการรกัษาอย่างรวดเรว็ต้ังแต่ระยะเริม่ต้น	จะช่วยลดความรนุแรงได้	ท้ังนีเ้มือ่ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ	ฯ	ฉบบัปรบัปรงุใหม่มผีลบงัคบัใช้	ผูร้บัอนญุาตผลติ	น�าเข้าหรอืสัง่ยากลุม่		cephalosporins 

เข้ามาในประเทศ	ต้องปรับปรุงค�าเตือนในฉลากและท่ีเอกสารก�ากบัยาตามกฎหมาย	เพือ่เป็นข้อมลูแก่ผูส้ัง่ใช้ยา 

และบคุลากรทางการแพทย์ถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	และ/หรอืพจิารณาลดความเสีย่งในการใช้ยากลุม่นีแ้ก่ผูป่้วย

ตารางที่ 2 	เปรียบเทยีบข้อความค�าเตือนของยากลุ่ม		cephalosporins	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ	

(ฉบับเดิม)	และที่เสนอปรับปรุงใหม่ตามมติคณะกรรมการยา	

ข้อความค�าเตือนยากลุ่ม  cephalosporins

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ (ฉบับเดมิ)
ข้อความค�าเตือนยากลุ่ม  cephalosporins
ที่เสนอปรับปรุงใหม่ตามมติคณะกรรมการยา

ค�าเตือนในฉลากและที่เอกสารก�ากับยา 

(1)	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้

(2)	ยานี้อาจท�าให้เกิดการแพ้และเป็นอันตราย	

	 ถึงตายได้ส�าหรับผู้ที่แพ้ยาเพนิซิลลินอาจแพ้	

	 ยานี้ได้ด้วย

(3)	หากเกิดอาการผื่นแดง	ระคายเคืองหรือบวม		

	 ให้หยุดใช้ยา	และปรึกษาแพทย์

ค�าเตือนในฉลากและที่เอกสารก�ากับยา 

(1)	ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้

(2)	ผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลิน	เมื่อใช้ยานี้	อาจท�าให้เกิดการแพ้		

	 รุนแรงจนถึงเสียชีวิต

(3) หากใช้ยานีแ้ล้วมีผืน่ ตุม่น�า้พอง ให้หยดุใช้ยาและปรกึษา 

 แพทย์ หรือเภสัชกร 

ค�าเตือนทีเ่อกสารก�ากบัยา	ข้อความดงักล่าวนีใ้ห้แสดงในกรอบ

ใกล้กับข้อบ่งใช้

ข้อ	(1)	–	(2)	ให้ใช้ข้อความค�าเตอืนเช่นเดยีวกบัค�าเตอืนในฉลาก	

(3) เมือ่ใช้ยานีห้ากมอีาการดงัต่อไปนี ้เช่น ไข้ ผืน่ ตุม่น�า้พอง 

มกีารหลดุลอกของผวิหนงั และเยือ่บตุ่างๆ เช่น ช่องปาก ล�าคอ 

จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและ

ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
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ประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐาน ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในเด็กอายุ 0-5 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้

(Effectiveness of vaccine in expanded programme on immunization
in 0-5 years old children in deep southern provinces of Thailand)

ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ *

*	 มูลนิธิสุขภาพภาคใต้

 บทคัดย่อ

   การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและพฒันา
รูปแบบของการประเมนิความครอบคลมุและประสทิธผิล
ของวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค							
เพ่ือให้ได้ข้อมลูความครอบคลมุ	ประสทิธผิล	และคณุภาพ
ของข้อมลูการให้บรกิารวคัซนีพืน้ฐานในงานสร้างเสรมิ
ภมูคิุม้กนัโรค	ของเดก็อาย	ุ0-5	ปี	ในจงัหวดัชายแดนใต้ 
ได้แก่	 ยะลา	ปัตตานี	 และนราธิวาส	 โดยศึกษาแบบ	
longitudinal	study	ด้วยการเชือ่มโยงข้อมลูทติุยภมิู	
(secondary	data)	จากข้อมลูผูป่้วยนอกและส่งเสรมิ
ป้องกันโรครายบุคคล	 (OP/PP	 individual	 data)		
ของส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ 
2551-2553	ในจังหวัดชายแดนใต้	
   ประสทิธผิลของวคัซนีในการป้องกนัโรคตับอกัเสบ
จากไวรัสบีมีค่าสูง	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ประสิทธิผล
ของวัคซีนในการป้องกนัโรคคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยกั	
และหดั	มค่ีาต�า่	คดิเป็นร้อยละ	65.7,	72.5,	80.0	และ	-14.3 
ตามล�าดบั	การศกึษานีน้�าไปสูข้่อเสนอแนะให้หน่วยงาน
สาธารณสุขในระดบัเขตทีม่หีน้าทีใ่นการก�ากบัติดตามงาน
สร้างเสริมภมูคิุม้กนัโรคใช้วธินีีใ้นการประเมนิประสทิธผิล
ของวคัซนีพืน้ฐานอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่การเฝ้าระวงัและ
พัฒนาระบบบริการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค	 และ								
ให้หน่วยบรกิารสาธารณสขุปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้
บริการวัคซีนจากการให้บริการเชิงรับเป็นการให้
บริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	

และควรให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัแก่ผูป้กครอง
ถงึความส�าคญัของวคัซนีในการป้องกนัโรคและพาเดก็
มารบัวคัซนีตามก�าหนด	สนบัสนนุให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วย
บรกิารสาธารณสุขสามารถบันทึกข้อมลูการให้บรกิาร
วคัซีนให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ควรมกีารประเมนิคณุภาพ
ข้อมูลและนิเทศการด�าเนินงานของหน่วยบริการ
สาธารณสุข	อย่างสม�่าเสมอ

ค�าส�าคัญ: 	โครงการสร ้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค,													
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 Abstract

   The	Expanded	Programme	(EPI	programme) 
on	 Immunization	 in	 children	 in	 Thailand	 is	
composed	 of	 BCG,	 DTP,	 DTP-HB,	 HB,	 OPV,	
measles	and	JE	vaccine.	The	study	is	aimed	
to	evaluate	the	effectiveness	of	vaccines	in	
EPI	programme	in	children	in	deep	southern	
provinces	of	Thailand	during	year	2551-2553.	
The	 study	design	 is	 longitudinal	 study	 and	
using	secondary	data	of	 individual	children	
year	0-5	years	old.	Those	individual	data	were	
extracted	from	the	National	Heath	Securities	
Office	database.	
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   The	results	were	found	that	hepatitis	C	

vaccine	 was	 highly	 effective	 in	 reducing											

hepatitis	H	by	100%.	The	lowest	effectiveness	

was	 found	 in	measles	 vaccine	 (14.30%).										

Additionally,	we	found	the	less	effectiveness	

in	diphtheria	vaccine	(65.70	%),	followed	by	

tetanus	 vaccine	 (72.50%)	 and	 whooping	

cough	vaccine	(80.0%),	respectively.

		 	 We	recommend	increasing	surveillance,	

awareness	and	development	of	healthcare	

settings,	caregivers	and	healthcare	professionals 

to	regularly	 follow	the	EPI	programme	and	

also	evaluate	consistently	the	effectiveness	

of	the	program.	The	supervision	of	immunization 

programme	 is	 necessary	 to	 increase	 the									

effectiveness	of	the	EPI	programme	and	reduce 

the	mortality	of	those	infections	from	omitting 

vaccine.

Key words : expanded	program	on	immunization, 

EPI,	vaccines

 บทน�า

   การด�าเนินงานบรกิารให้วคัซนีในงานสร้างเสรมิ

ภูมิกันโรคในประเทศไทย	 โดยกระทรวงสาธารณสุข						

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่	พ.ศ.	2496	โดยมีการฉีดวัคซีน

ป้องกนัวณัโรค	(bacillus	Calmette–Guérin:	BCG)	

และปลกูฝีป้องกนัโรคไข้ทรพษิ	ในช่วง	พ.ศ.	2510	-	2511 

เริม่มกีารให้วัคซนีรวมป้องกันโรคคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยกั 

(diphtheria,	tetanus,	and	pertussis	vaccine:	DTP) 

และวคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอ	(oral	polio	vaccine:	OPV) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	แต่ยังไม่มกีารขยายไปในส่วน

ภูมิภาค	 ในช่วงน้ันอัตราการตายจากวัณโรคของ									

เยื่อหุ ้มสมองและระบบประสาทส่วนกลางในเด็ก									

ลดต�่าลงบ้าง	 แต่อัตราป่วยของโรคคอตีบ	 ไอกรน	

บาดทะยัก	ยังไม่ลดลง	การศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว

พบว่า	 ปัญหาหลัก	 คือการด�าเนินการไม่ได้ก�าหนด						

เป้าหมายกลุ ่มอายุและกลุ ่มประชากรที่แน่นอน														

โดยวคัซนีส่วนใหญ่ฉดีในเดก็นักเรยีน	มคีวามครอบคลมุ

ของการได้รบัวคัซนีต�า่และมคีวามบกพร่องในการดแูล

รักษาวัคซีนไม่ให้เสื่อมสภาพ	 ในปี	 พ.ศ.	 2520	

ประเทศไทยได้เริ่มโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

(expanded	 program	 on	 immunization:	 EPI)		

เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนซ่ึงมี

ผลต่อคุณภาพชีวิตคนไทย	โดยเริ่มจากวัคซีน	4	ชนิด	

ได้แก่	วัคซีนวัณโรค	คอตีบ	บาดทะยัก	ไอกรน	โปลิโอ	

ในเด็กกลุ่มอายุต�่ากว่า	1	ปี	 และวัคซีนบาดทะยักใน

กลุ่มหญิงมีครรภ์	(1)

		 	 ในปี	 2555	 ภาคใต้เป็นภาคที่มีอัตราป่วย							

ของโรคคอตีบสูงสุด	คือ	0.23	รายต่อแสนประชากร	

และจังหวัดชายแดนใต้เป็น	 2	 ใน	 5	 อันดับแรก										

ของจงัหวดัทีม่อีตัราป่วยสงูสดุ	คอื	ปัตตาน	ีและยะลา	

โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ	1.39	และ	1.04	รายต่อแสน

ประชากร	ตามล�าดับ	เช่นเดียวกันกับโรคหัด	ที่พบว่า

ภาคใต้เป็นภาคทีม่อีตัราป่วยสงูสดุ	คอื	17.93	ต่อแสน

ประชากร	 และจังหวัดชายแดนใต้มีอัตราป่วยสูงสุด	

ใน	 5	 อันดับแรก	 โดยอันดับ	 1	 คือ	 ปัตตานี	 68.87								

ต่อแสนประชากร	 อันดับ	 2	 ยะลา	 55.38	 ต่อแสน

ประชากร	 และอันดับ	 4	 นราธิวาส	 52.88	 ต่อแสน

ประชากร	 ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้										

ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพในระบบ

สาธารณสขุรวมถงึการจดับรกิารวคัซนีพืน้ฐานในงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างรุนแรง

		 	 ก่อนเริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนใต้มอีบุตักิารณ์ของโรคตดิต่อทีป้่องกนัได้ด้วย

วคัซีนหลายชนดิสงูทีส่ดุของประเทศและมกีารระบาด

ของโรคอยู่บ่อยครั้ง(2)	 วัคซีนซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ
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ของระบบสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค

ติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนั้นข้ึนกับองค์ประกอบ

ส�าคัญ	2	ประการ	คือ	ความครอบคลุมของการได้รับ

วัคซีน	 (vaccine	 coverage)	 และประสิทธิผล											

ของวัคซีน	 (vaccine	 effectiveness)	 แต่ในพื้นที่นี้

องค์ประกอบส�าคัญทั้ง	2	ประการยังมีปัญหาอยู่มาก	

จากการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในจังหวัด

นราธวิาสในปี	พ.ศ.	2544	พบว่ามจี�านวนผูป่้วย	320	ราย 

ความครอบคลมุของการได้รบัวคัซนีเท่ากบัร้อยละ	87	

ประสทิธผิลของวคัซนี	ร้อยละ	80(3)	เมือ่เกดิเหตุการณ์

ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งส่งผล	

กระทบต่อการจดับรกิารสขุภาพในระบบสาธารณสขุ

ดงักล่าวข้างต้น	งานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคกย่็อมได้รบั

ผลกระทบด้วย	 เช่น	 เกิดความยากล�าบากในการ							

เดนิทางในพืน้ที	่ส่งผลต่อระบบลกูโซ่ความเยน็ของวคัซีน 

การให้วัคซีนตามก�าหนด	 เป็นต้น	 และอาจน�าไปสู	่				

การระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที	่						

ร้ายแรงและกว้างขวางยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตามต้ังแต่							

เริม่มปัีญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้

จนถงึปัจจบุนัไม่มข้ีอมลูความครอบคลมุและประสทิธผิล

ของวัคซีนพื้นฐานโรค	ในเด็กอายุ	0-5	ปี	ได้แก่	BCG,	

DTP,	 hepatitis	 B	 vaccine	 (HB),	 DTP-HB,	 HB,	

OPV,	measles	และ	Japanese	encephalitis	(JE)	

vaccines	ในงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคทีเ่ป็นระบบ

ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	

		 	 การศึกษาในคร้ังนี้ท�าการศึกษาเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการได้รับวัคซีนพื้นฐาน	ได้แก่	BCG,	

DTP,	DTP-HB,	HB,	OPV,	measles	และ	JE	ในงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ในเด็กอายุ	0-5	ปี	ในจังหวัด	

ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 ติดตามข้อมูลตั้งแต	่							

วนัที	่1	ตลุาคม	พ.ศ.	2551	ถงึ	30	กนัยายน	พ.ศ.	2553

 วิธีการศึกษา

   การศกึษาน้ีด�าเนนิการศกึษาแบบ	longitudinal 

study	 โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	 (secondary	

database	 linkage)	 เพื่อเป็นแบบจ�าลองการรับ

บริการวัคซีน	ประชากรที่ศึกษา	คือ	เด็ก	อายุ	0-5	ปี	

(เกดิวนัที	่1	ตลุาคม	พ.ศ.	2551	ถงึ	30	กนัยายน	พ.ศ.	

2552)	ทกุคนทีร่บับรกิารวัคซนีและได้รับการวนิจิฉัยโรค 

ในช่วงวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	ถึง	30	กันยายน	

พ.ศ.	 2553	 ช่วงเวลาของข้อมูลท่ีน�ามาท�าการศึกษา

แสดงดังรูปที่	1	ในพื้นที่จังหวัด	ปัตตานี	ยะลา	และ

นราธิวาส	 ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและ		

ส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรครายบคุคล	(OP/PP	individual) 

เช่ือมโยงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวข้อง	

จ�านวน	4	แฟ้มหลกั	คอื	ข้อมูลวนิจิฉยัโรค	(แฟ้ม	DIAG) 

ข้อมลูโรคทีต้่องเฝ้าระวงั	(SURVEIL)	ข้อมลูการวินจิฉยัโรค

ผูป่้วยนอก	(แฟ้ม	ODX)	ข้อมลูการวนิจิฉยัโรคผูป่้วยใน 

(แฟ้ม	IDX)	ของส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)	
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		 	 อัตราป่วยในผู้ที่เคยได้รับวัคซีน	=	a/(a+c)

		 	 อัตราป่วยในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน	=	b/(b+d)

ประสิทธิผลของวัคซีน	=		(อัตราป่วยในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน-อัตราป่วยในผู้ที่เคยได้วัคซีน)

อัตราป่วยในผู้ที่เคยได้วัคซีน
X	100

รูปที่ 1 ช่วงของข้อมูลในการศึกษา

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้ใช้	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	โดยท�าการตรวจสอบ

ความครบถ้วนและความซ�้าซ้อนของผู้ป่วยที่มารับบริการท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

   ประสิทธิผลของวัคซีน	 หมายถึง	 ความสามารถในการลดอัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน										

ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนแล้ว	 แสดงการค�านวณประสิทธิผลของวัคซีน	 ค�านวณโดยข้อมูลเด็กการได้รับ

วัคซีนของประชากรที่ท�าการศึกษาได้จากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล												

น�ามาแจกแจงเพื่อค�านวณประสิทธิผลของวัคซีนดังนี้	
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 ผลการศึกษา

		 	 ตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2551	 ถึง	 30	 กันยายน	พ.ศ.	 2553	 เด็กอายุ	 0-5	 ปี	 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด												
ยะลา	ปัตตาน	ีและนราธวิาส	ส่วนใหญ่เข้ารับบริการวัคซีนตามมาตรฐานงานสร้างเสรมิภูมิคุม้กัน	ในสถานบรกิาร
สาธารณสุขของรัฐ	 โดยเข้ารับวัคซีนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จ�านวน	 318	 แห่ง	 (ร้อยละ	 90.3)							
โรงพยาบาล	22	แห่ง	 (ร้อยละ	6.3)	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 8	 แห่ง	 (ร้อยละ	2.3)	 ศูนย์สุขภาพชุมชนของ									
โรงพยาบาล	3	แห่ง	(ร้อยละ	0.9)	และคลินิกเอกชน	1	แห่ง	(ร้อยละ	0.3)	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1
		 	 การให้วัคซีนแก่เด็กตามช่วงอายุที่ก�าหนดเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วย
วัคซีน	เดก็กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับวัคซีนได้รับวัคซนีตามเกณฑ์อายุมากกว่าร้อยละ	90	โดยอายุเฉลี่ยขณะได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดอยู่ระหว่าง	 8.7-11.1	 เดือน	 โดยเด็กส่วนใหญ่รับบริการวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุข								
ของรัฐเกือบทั้งหมด	และเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษา	

ตารางที่ 1 	จ�านวนเด็กที่รับวัคซีนพื้นฐาน	ณ	สถานพยาบาลต่างๆ	จ�าแนกรายจังหวัด

สถานบริการสาธารณสุข
ปัตตานี
จ�านวน 
(ร้อยละ)

ยะลา
จ�านวน 
(ร้อยละ)

นราธิวาส
จ�านวน 
(ร้อยละ)

รวม
จ�านวน
(ร้อยละ)

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
						โรงพยาบาล 	 	 10	(7.0) 7	(7.6) 5	(4.2) 22	(6.3)
						โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 127(89.4) 80	(87.0) 111	(94.1) 318	(90.3)
						ศูนย์บริการสาธารณสุข 	 	 	 3	(2.1) 4	(4.3) 1	(0.8) 8	(2.3)
						ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 	 	 	 1	(0.7) 1	(1.1) 1	(0.8) 3	(0.9)

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
					คลินิกเอกชน 1	(0.7) - - 1	(0.3)

  ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน									
ที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลจ�านวน	 8,144	 คน														
เป็นผู ้ป่วยที่ป่วยหลังจากการได้รับวัคซีนโปลิโอ								
คร้ังที่	 3	 วัคซีนคอตีบ	 ไอกรน	 บาดทะยัก	 เข็มที่	 3	
วัคซีนไวรัสตับอับเสบบี	 เข็มท่ี	 3	 และวัคซีนหัด											
โดยเป็นเดก็ทีป่่วยด้วยโรคหดั	จ�านวน	105	คน	(ร้อยละ	
62.9)	 โรคไอกรน	 จ�านวน	 39	 คน	 (ร้อยละ	 23.4)									
โรคบาดทะยกั	จ�านวน	13	คน	(ร้อยละ	7.8)	โรคคอตบี	
จ�านวน	8	คน	(ร้อยละ	4.8)	โรคตับอักเสบจากไวรัสบี	
จ�านวน	2	คน	(ร้อยละ	1.2)	และ	แต่ไม่มีเด็กที่ป่วย

ด้วยโรคโปลิโอ	รายละเอียดตาม	ตารางที่	2

ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยด้วยโรค

ติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรค จ�านวน ร้อยละ

โรคหัด	

โรคไอกรน

โรคบาดทะยัก

โรคคอตีบ

โรคตับอักเสบจากไวรัสบี

โรคโปลิโอ

105

39

13

8

2

0

62.9

23.4

7.8

4.8

1.2

0



Medicinal and Health Product Bulletin Vol.20 No.3
82

งานวิจัย

		 ประสทิธผิลของวคัซนีคอตีบ	ไอ	กรน	บาดทะยกั	

ในการป้องกันโรคที่ติดต่อได้ด้วยวัคซีน	พบว่า	วัคซีน

คอตบี	ไอ	กรน	บาดทะยกั	มปีระสทิธิผลในการป้องกนั

โรคคอตบี	ร้อยละ	65.7	โดยจงัหวดัปัตตาน	ีประสทิธผิล

ของวัคซีน	 เท่ากับร้อยละ	 19.5	 ส่วนจังหวัดยะลา						

และนราธิวาส	ประสทิธผิลของวคัซนี	เท่ากบัร้อยละ	100	

เนื่องจากไม่พบรายงานการป่วยด้วยโรคดังกล่าว									

ในเด็กที่ฉีดวัคซีน	(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3 	ประสิทธิผลของวัคซีนคอตีบ	 ไอ	 กรน	

บาดทะยัก	ในการป้องกันโรคคอตีบ

วัคซีน

คอตีบ
ป่วย ไม่ป่วย รวม

ประสิทธิผล

(ร้อยละ)

3 จังหวัด
ชายแดนใต้
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

1
7
8

11,344
27,254
38,598

11,345
27,261
38,606

65.7

ปัตตานี
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

1
3
4

4,321
10,436
14,757

4,322
10,439
14,761

19.5

ยะลา
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
3
3

3,289
8,388

11,677

3,289
8,391

11,680
100

นราธิวาส
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
1
1

3,766
10,553
14,319

3,766
10,554
14,320

100

		 ประสทิธผิลของวคัซนีคอตีบ	ไอ	กรน	บาดทะยกั	

ในการป้องกันโรคไอกรน	 เท่ากับร้อยละ	 72.5	 โดย

จังหวัดปัตตานี	ประสิทธิผลของวัคซีน	เท่ากับร้อยละ	

73.2	จังหวดัยะลา	ประสทิธผิลของวคัซีน	เท่ากับร้อยละ	

100	และนราธวิาส	ประสทิธผิลของวคัซนี	เท่ากบัร้อยละ	

60	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 4 	ประสิทธิผลของวัคซีนคอตีบ	 ไอ	 กรน	

บาดทะยัก	ในการป้องกันโรคไอกรน

วัคซีน

คอตีบ

ป่วย ไม่ป่วย รวม ประสิทธิผล

(ร้อยละ)

3 จังหวัด
ชายแดนใต้
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

4
35
39

11,341
27,226
38,567

11,345
27,261
38,606

72.5

ปัตตานี
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

3
27
30

4,319
10,412
14,731

4,322
10,439
14,761

73.2

ยะลา
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
1
1

33,289
8,390

11,679

3,289
8,391

11,680
100

นราธิวาส
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

1
7
8

3,765
10,547
14,312

3,766
10,554
14,320

60
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 	 ประสทิธผิลของวคัซนีคอตบี	ไอ	กรน	บาดทะยกั	

ในการป้องกันโรคบาดทะยัก	 เท่ากับร้อยละ	 80.0							

โดยจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส	 มีประสิทธิผล									

ของวัคซีน	 เท่ากับร้อยละ	 100	 และจังหวัดยะลา											

มปีระสทิธผิลของวคัซนี	เท่ากบัร้อยละ	71.7	(ตารางที	่5)

ตารางที่ 5 	ประสิทธิผลของวัคซีนคอตีบ	 ไอ	 กรน	

บาดทะยกั	ในการป้องกนัโรคบาดทะยัก

วัคซีน

คอตีบ
ป่วย ไม่ป่วย รวม

ประสิทธิผล

(ร้อยละ)

3 จังหวัด
ชายแดนใต้
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

1
12
13

11,344
27,249
38,593

11,345
27,261
38,606

80.0

ปัตตานี
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
2
2

4,322
10,437
14,759

4,322
10,439
14,761

100

ยะลา
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

1
9

10

3,288
8,382

11,670

3289
8391

11,680
71.7

นราธิวาส
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
1
1

3,766
10,553
14,319

3,766
10,554
14,320

100

		 ประสทิธผิลของวคัซนีไวรสัตบัอกัเสบบีในการ

ป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี	 ร้อยละ	 100	 โดย

จงัหวัดยะลา	มปีระสทิธผิลเท่ากบัร้อยละ	100	จงัหวัด

ปัตตานีและนราธิวาส	 ไม่สามารถคิดประสิทธิผล									

ของวัคซีนได้เนือ่งจากไม่พบผูป่้วย	(ตารางท่ี		6)

ตารางที่ 6 ประสทิธผิลของวคัซีนไวรสัตบัอกัเสบบี

วัคซีน

คอตีบ
ป่วย ไม่ป่วย รวม

ประสิทธิผล

(ร้อยละ)

3 จังหวัด
ชายแดนใต้
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
2
2

10,622
27,982
38,604

10,622
27,984
38,606

100

ปัตตานี
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
0
0

4,056
10,705
14,761

4,056
10,705
14,761

ไม่สามารถ
ค�านวนได้

ยะลา
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
2
2

3,036
8,642

11,678

3,036
8,644

11,680
100

นราธิวาส
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

0
0
0

3,503
10,817
14,320

3,503
10,817
14,320

ไม่สามารถ
ค�านวนได้
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  ประสทิธผิลของวคัซนีหดัในการป้องกนัโรคหัด	

ในภาพรวม	 จังหวัดปัตตานี	 และจังหวัดยะลา											

อตัราป่วยของกลุม่ทีไ่ด้รบัวคัซนีมากกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบั

วคัซนี	เท่ากบัร้อยละ	-14.3,	-7.8	และ	-139.6	ตามล�าดับ	

ส่วนจังหวัดนราธิวาส	 ประสิทธิผลของวัคซีนเท่ากับ

ร้อยละ	10.4	(ตารางที่	7)

ตารางที่ 7 	ประสิทธิผลของวัคซีนหัด

วัคซีน

คอตีบ
ป่วย ไม่ป่วย รวม

ประสิทธิผล

(ร้อยละ)

3 จังหวัด
ชายแดนใต้
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

42
63

105

14,183
24,318
38,501

14,225
24,381
38,606

-	14.3

ปัตตานี
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

15
25
40

5,264
9,457

14,721

5,279
9,482

14,761
-	7.8

ยะลา
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

15
11
26

4,221
7,433

11,654

4,236
7,444

11,680
-	139.6

นราธิวาส
					ฉีด
					ไม่ฉีด
					รวม

12
27
39

4,737
9,544

14,281

4,749
9,571

14,320
10.4

 วิจารณ์ผล

   การประเมินประสิทธิผลของการได้รับวัคซีน

พืน้ฐานในงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคในกลุม่เป้าหมาย

ที่ศึกษาจากข้อมูลผู ้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรครายบุคคล	 (OP/PP	 Individual	 data)							

ผลการศึกษาพบว่า	 ในจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และ

นราธิวาส	 มีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย

วัคซีนในได้แก่	 โรคหัด	 ไอกรน	 บาดทะยัก	 คอตีบ										

ตบัอกัเสบจากไวรสับ	ีแต่ไม่พบโรคโปลโิอ	โดยโรคตดิต่อ

ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน	3	อนัดบัแรกของจังหวดัปัตตาน ี

ได้แก่	โรคไอกรน	หดั	คอตบี	และบาดทะยกั	จังหวัดยะลา 

ได้แก่	โรคบาดทะยกั	หดั	และคอตบี	จงัหวดันราธวิาส	

ได้แก่	โรคหดั	ไอกรน	และบาดทะยกั	จงัหวดัชายแดน

ใต้มีผู้ป่วยอายุ	 1-2	 ปีที่ด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได	้				

ด้วยวัคซีน	 ได้แก่	 โรคหัด	 คอตีบ	 บาดทะยัก	 และ										

ตับอักเสบจากไวรัสบี	ตามล�าดับ	แต่ไม่พบโรคโปลิโอ	

และไอกรน	โดยในจงัหวดัปัตตาน	ีและยะลา	พบโรคตดิต่อ

ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนเพียง	 3	 โรค	 คือ	 หัด	 คอตีบ							

และบาดทะยัก	ส่วนจังหวัดนราธิวาส	พบเพียง	2	โรค	

คอื	โรคหดั	ตบัอกัเสบจากไวรสับี	ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมลู

การให้บริการผู ้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค							

รายบุคคล	ยกเว้นโรคไอกรนท่ีมกีารป่วยจากระบบข้อมลู

การให้บริการผู ้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค							

รายบุคคลแต่ไม่มีการรายงานในระบบเฝ้าระวังโรค	

506	 โดยโรคหัดเป็นโรคท่ีมีจ�านวนผู้ป่วยมากท่ีสุด		

เม่ือเทียบกับโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่น	 ๆ				

ใน	3	จังหวดัชายแดนใต้	ซ่ึงข้อมลูจากระบบเฝ้าระวงัโรค 

506	 ในปัจจุบันก็ยังคงพบโรคติดต่อท่ีป้องกันได	้						

ด้วยวคัซนีในพืน้ที	่โดยข้อมลูสถานการณ์โรคในระบบ

เฝ้าระวัง	506	ปี	2558(4)	ในเด็กอายุ	1-2	ปี	พบผู้ป่วย

โรคบาดทะยกั	ในจงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน	1	ราย	ผูป่้วย

โรคหดั	ในจงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน	4	ราย	และนราธิวาส 

จ�านวน	4	ราย

   การป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อท่ีมปีระสทิธภิาพ

ดีที่สุด	 คือ	 การให้วัคซีน	 โดยมีองค์ประกอบในการ						

วดัความส�าเรจ็ของวคัซีนในการป้องกันและควบคมุโรค

ติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 คือ	 ความครอบคลุม					

ของการได้รับวัคซีนสูง	และประสิทธิผลของวัคซีนสูง	

จากการศกึษาในจงัหวัดชายแดนใต้พบว่า	ประสทิธผิล

ของวัคซีนในการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบีสูง	
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โดยพบว่าผู้ป่วยโรคตับอักเสบจากไวรัสบีไม่มีประวัต	ิ					

การรบัวคัซนี	ขณะทีป่ระสทิธผิลของวคัซนีในการป้องกนั

โรคคอตบี	ไอกรน	บาดทะยกั	มค่ีาต�า่กว่า	โดยมีผูป่้วย

หลงัจากได้รบัวคัซีนน้อยกว่าผูป่้วยทีไ่ม่เคยได้รับวคัซนี 

และประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคหัด									

ต�่าที่สุด	โดยมีผู้ป่วยหลังจากได้รับวัคซีนสูงกว่าผู้ป่วย

ทีไ่ม่เคยได้รับวคัซนี	สอดคล้องกับการศกึษาประสทิธผิล

ของวัคซนีหดั	ในการระบาดในหลายพ้ืนทีข่องประเทศไทย 

พบว่า	ประสทิธผิลของวคัซนีหดัมค่ีาต�า่	โดยการศึกษา

การระบาดของโรคหดัในเขตพืน้ทีภ่เูขา	อ�าเภอแม่สรวย 

จงัหวัดเชยีงราย(5)	พบว่าประสทิธผิลของวคัซนีป้องกนั

โรคหัดต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 และความครอบคลุม

ของการได้รบัวคัซนีหดัต�า่	จากการสอบสวนโรคไม่พบ

ผู้ป่วยรายแรก	 ๆ	 ในพื้นที่	 สันนิษฐานว่าอาจจะเป็น							

ผู้ป่วยหัดที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ในขณะท่ี

การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนหัดในพื้นท่ีที่ม	ี								

การระบาดของโรคหัด	 จังหวัดขอนแก่น	 ปี	 2541(6)		

พบว่า	ประสิทธิผลของวัคซีนต�่า	แต่ความครอบคลุม

ของวัคซีนสูง	 โดยมีผู้ป่วยท่ีได้รับวัคซีนสูงกว่าผู้ป่วย							

ที่ไม่ได้รับวัคซีน	 นอกจากนี้ยังพบความแตกต่าง										

ของประสิทธิผลของวัคซีนระหว่างจังหวัดจึงควรมี	

การประเมนิงานสร้างเสริมภมูคุ้ิมกันโรคตามมาตรฐาน

การด�าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคในจังหวัด												

ทีม่ปีระสิทธผิลของวคัซนีต�า่เพือ่หาสาเหตขุองปัญหา

และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

		 	 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและ

ประสทิธผิลของวคัซนีเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการป้องกัน

การป่วยและระบาดของโรค	การประเมนิงานสร้างเสริม

ภมูคิุม้กนัโรคตามมาตรฐานการด�าเนนิงานสร้างเสรมิ

ภูมิคุ ้มกันโรค(4)	 เป็นการก�ากับติดตามประเมินผล							

การปฏบิตังิานใน	3	ด้าน	คอื	การบรหิารจดัการวคัซนี	

และระบบลกูโซ่ความเยน็	คณุภาพการให้บรกิารวคัซนี 

และการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริม

ภมูคิุม้กนัโรค	ซึง่ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที	่12	สงขลา 

ได้ท�าการประเมนิมาตรฐานการด�าเนนิงานสร้างเสรมิ

ภมูคิุม้กนัโรคในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง(7)	พบว่า	ในจงัหวดั

ปัตตานแีละยะลามหีน่วยบรกิารผ่านเกณฑ์สองระดบั	

คอื	โรงพยาบาลชมุชน	และรพ.สต.	สาเหตุทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์

เน่ืองจากการปฏบัิตงิานมหีลายข้ันตอน	มผีูป้ฏบัิตงิาน

ร่วมกันหลายแผนก	 ท�าให้การส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับ

แนวทางการปฏิบัติงานไม ่ครอบคลุมทุกแผนก										

หากจ�าแนกตามกจิกรรมทีป่ระเมนิ	พบว่า	การจดัการ

คลงัวคัซนีด้วยระบบ	Vender	Managed	Inventory	

(VMI)	 ในสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 93.3	

เนื่องจากการบริหารจัดการวัคซีนอยู่ในความดูแล	

ของเภสัชกรซึ่งมีความช�านาญเรื่องการบริหาร								

ระบบคลังยาได้ดี

 ข้อเสนอแนะ

   การศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษานี้ที่ควร	

ด�าเนนิการเพิม่เติม	เพือ่หาสาเหตขุองปัญหาประสทิธผิล

ของวัคซีน	 ได้แก่การศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กันโรค 

ได้แก่	 1)	 ระบบบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่

ความเย็น	 2)	 คุณภาพการให้บริการวัคซีน	 และ													

3)	 การบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค	
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แนวทางการควบคุมพืชกระท่อมในประเทศไทย

กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา, ศุจินาถ จันทรกูล, เสาวนีย์ ใจภักดี *

*	 กองควบคุมวัตถุเสพติด	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ความเป็นมา

	 	 พืชกระท ่อมเป ็นพืชที่ ได ้ รับความสนใจ															

ในสงัคมไทย	โดยมกีระแสเรยีกร้องจากสงัคมบางส่วน	

ขอให้ยกเลิกการควบคุมพืชกระท่อมจากการเป็น							

ยาเสพติดให้โทษ	 หรือขอให้เปิดเสรีในการเสพ											

พชืกระท่อม	โดยกล่าวอ้างว่ากระท่อมเป็นพืชสมุนไพร	

ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรค	 อีกทั้งสหประชาชาติ																		

ก็ไม่ได้ควบคุมพืชกระท่อมในอนุสัญญาว่าด ้วย												

สารเสพติด(1)	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากพืชกระท่อม	

เป็นพืชที่ท�าให้เกิดการเสพติดได้	 และพบว่าการเสพ

พืชกระท่อมในปรมิาณมากหรอืเสพเป็นระยะเวลานาน

จะท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้(2)	 ดังนั้น									

การออกกฎหมายเพือ่ปรบัเปลีย่นแนวทางการควบคมุ

พืชกระท่อมจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

 ข้อมูลทั่วไปของพืชกระท่อม

		 	 กระท่อม	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Mitragyna 

speciosa Korth.	อยูใ่นวงศ์	Rubiaceae	เป็นพรรณไม้ 

ประจ�าถิ่นของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

ได้แก่	ประเทศไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์		

ส�าหรับประเทศไทยพบมากในป่าธรรมชาติบรเิวณภาคใต้	

เช่น	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	ตรัง	สตูล	พทัลุง	

สงขลา	 ยะลา	 ปัตตานี	 นราธิวาส	 และบางจังหวัด         

ของภาคกลาง	 เช่น	 ปทุมธานี	 นนทบุรี	 เป็นต้น												

มลีกัษณะเป็นไม้ยนืต้นขนาดกลางสงูประมาณ	20	เมตร 

ลกัษณะของใบกระท่อมม	ี2	ชนดิ	ได้แก่	ชนดิก้านและ

เส้นใบสแีดง	เรยีกว่า	พนัธุก้์านแดง		และชนดิก้านและ

เส้นใบสเีขยีว	เรยีกว่า	พนัธุก้์านขาว	ลกัษณะของดอก

จะมีสีขาวอมเหลือง(3)	สารส�าคัญที่พบในพืชกระท่อม	

เป็นสารจ�าพวกอัลคาลอยด์	 (alkaloids)	 ซ่ึงพบ

มากกว่า	25	ชนดิ	โดยสารอลัคาลอยด์ท่ีพบในปรมิาณ

มากท่ีสุดถึงร้อยละ	 66	 ได้แก่	 สารไมทราไจนีน								

(mitragynine)	 และสารอัลคาลอยด์ที่พบได้ใน

ปริมาณไม่มาก	 (ร้อยละ	 2)	 คือ	 สารเซเว่น-ไฮดรอก

ซไีมทราไจนนี	(7-	hydroxymitragynine)(4)	ซึง่ผลต่อ

ร่างกายท่ีเกิดจากสารส�าคัญในพืชกระท่อมจะข้ึนกับ

ขนาดของการเสพ	คอื	หากเสพในขนาดต�า่	จะออกฤทธิ์ 

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง	 ลดการบีบตัวของ					

กล้ามเนือ้เรยีบ	และกดความรูส้กึเมือ่ยล้า(5)	แต่หากมี

การเสพในขนาดท่ีสูงข้ึนจะมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด	

คล้ายกบัสารในกลุม่	opioids(6)	และหากมกีารเสพใน

ขนาดที่สูงมากขึ้นอีก	 จะท�าให้มีฤทธิ์บรรเทาอาการ

ปวดและเกิดภาวะเคลิ้มสุข	(euphoria)	ได้(5) 

   การศกึษาวจัิยในสตัว์ทดลอง	พบว่า	สารไมทรา- 
ไจนีนมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดคล้ายกับสารในกลุ่ม		
opioids	 เช่น	มอร์ฟีน(5)	 	 โดยออกฤทธิ์ต่อ	opioids	
receptors	 แต่มีความแรงน้อยกว่ามอร์ฟีนประมาณ	
10	เท่า(7)	ตามต�าราแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน		
พืชกระท่อมมีสรรพคุณรักษาอาการท้องเสีย	 และ
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บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	 มีข้อมูลจาก					

ผู ้เสพ	 พบว่าหากเคี้ยวใบสดของพืชกระท่อมนาน

ประมาณ	 5-10	 นาที	 ผู้เสพจะรู้สึกหายจากอาการ	

ปวดเมือ่ย	มอีารมณ์แจ่มใส	กระปรีก้ระเปร่า	มเีรีย่วแรง 

ท�างานไม่เหน็ดเหนื่อย	 และสามารถท�างานกลาง			

แดดจัดได้ทน	 แต่เมื่อหยุดเสพใบกระท่อมจะเกิด

อาการขาดยา	 คือ	 ไม่มีแรงท�างาน	 กระสับกระส่าย	

หงุดหงิด	 ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือและกระดูก	 แขนขา	

กระตุก	อ่อนเพลีย	และมีอารมณ์ซึมเศร้า(8,9)		ส�าหรับ

ผู้ที่เสพใบกระท่อมในปริมาณมาก	 ๆ	 และเป็นระยะ

เวลานาน	จะมีร่างกายทรุดโทรม	บางรายจะมีอาการ

ทางจติ	ความจ�าสบัสน	และเกดิภาพหลอน(10)	นอกจากนี ้ 

ข้อมูลปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ ่มวัยรุ ่นและ

นักเรียนทางภาคใต้	ซึง่นยิมน�าน�า้กระท่อมต้มผสมกบั

โค้ก	ยากันยุง	และยาแก้ไอ	โดยมีชื่อเรียกว่า	“สี่คูณ

ร้อย”(10)	ซึ่งจะท�าให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิ้มสุขได้	และ

สามารถส่งผลเสยีต่อสขุภาพร่างกาย	เช่นเดียวกบัสาร

เสพติดชนิดอื่น(5)

 แนวทางการควบคุมพืชกระท่อม

 	 	 ปัจจุบัน	 องค์การสหประชาชาติยังไม่ได้

ประกาศควบคุมพืชกระท่อมภายใต้อนุสัญญาท่ี

เกี่ยวข้อง	 แต่ได้จัดให้พืชกระท่อมเป็นสารออกฤทธิ์	

ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่	 (new	 psychoactive	

substances	-	NPS)	เนือ่งจากพบการน�าไปใช้ในทาง

ที่ผิด	 และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขและ

สังคมได้(11)	โดยขอให้ประเทศสมาชกิร่วมกนัเฝ้าระวงั

และติดตามสถานการณ์การใช้พืชกระท่อมในทางที่

ผิดด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 มีหลายประเทศที่มีมาตรการ

ควบคมุพืชกระท่อม	สารไมทราไจนนี	หรอืสารเซเว่น-

ไฮดรอกซีไ่มทราไจนนี	เช่น	ประเทศเดนมาร์ก	ลตัเวยี	

ลิทวัเนยี	โปแลนด์	โรมาเนยี	สวเีดน	ออสเตรเลยี	พม่า	

มาเลเซีย	เป็นต้น(12) 

		 	 ส�าหรับประเทศไทย	 ตามพระราชบัญญัติยา

เสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ก�าหนดให้	“พืชกระท่อม	

ซ่ึงหมายความรวมถึงทุกส ่วนของพืชกระท่อม									

(Mitragyna speciosa Korth.)	 และวัตถุหรือ										

สารต่างๆ	ทีม่อียูใ่นพืชกระท่อม	เช่น	ใบ	ดอก	ยอด	ผล		

อลัคาลอยด์	และล�าต้น	เป็นต้น”	เป็นยาเสพติดให้โทษ	

ในประเภท	5	ซ่ึงห้ามผูใ้ดผลติ	จ�าหน่าย	น�าเข้า	ส่งออก 

หรอืมไีว้ในครอบครอง	เว้นแต่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

สาธารณสุขจะอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการควบคมุยาเสพตดิให้โทษเป็นราย	ๆ 	ไป(13,	14) 

และยงัห้ามผูใ้ดเสพพชืกระท่อม	ท�าให้เป็นข้อจ�ากดัใน

กรณีท่ีต้องการใช้เป็นยารักษาโรค	 รวมท้ังการศึกษา

วิจัยในมนุษย์	ดังนั้น	ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาจึงได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ควบคมุพชืกระท่อม	เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	โดยแก้ไข

บทบัญญตัเิป็น	“ห้ามมใิห้ผูใ้ดเสพยาเสพตดิให้โทษใน

ประเภท	5	 เว้นแต่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 

จะประกาศก�าหนดต�ารบัยาท่ีให้เสพเพือ่การรกัษาโรค

ตามค�าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย	 หรือ				

ผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์”	ขณะนี ้

กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายบูรณาการกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัสารเสพตดิทัง้หมด	โดยอยูร่ะหว่างจดัท�า

เป็น	“ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”	ซึ่งส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้เสนอบทบัญญัติ							

ดงักล่าวในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดินีด้้วย	ดงันัน้ 

เมื่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้					

พชืกระท่อมกส็ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

หรือน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้

ตามกฎหมาย	
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 สรุป

   พืชกระท่อมมทีัง้ประโยชน์และโทษ		แต่ปัจจบุนั

ภายใต้บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	

พ.ศ.	 2522	 	 ห้ามมิให้มีการเสพพืชกระท่อมโดย										

เด็ดขาด	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดท�าให้ไม่สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ส�าหรับรักษาโรค	 และการศึกษาวิจัยใน

มนุษย์	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

ฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

ให้โทษ	 จึงได้ทบทวนเพ่ือหามาตรการแก้ไขปัญหา			

ดงักล่าว	และได้เสนอในร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 

ซ่ึงเป็นกฎหมายรวมเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อให้

สามารถใช้ประโยชน์จากพชืกระท่อมได้อย่างเหมาะสม 

และครอบคลุมต่อไป
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การเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอะเซปติกจากยาไอบูโพรเฟน 
Ibuprofen - induced aseptic meningitis

ปริญญา คนยัง *

*	 โรงพยาบาลอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี

 บทน�า

	 	 Meningitis	เป็นการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง	

เกิดขึ้นได้จาก	2	สาเหตุ(1)	คือ	bacterial	meningitis	

และ	non-bacterial	หรือ	aseptic	meningitis	ซึ่ง

มีลักษณะอาการแสดงเหมือนกัน	 ได้แก่	 ไข้	 (fever)	

ปวดศีรษะ	(headache)	ระดับความรู้สกึตัวเปล่ียนไป	

(altered	mental	 status)	 คอแข็ง	 (stiff	 neck)	

อาการกลัวแสง	(photophobia)	สามารถวินิจฉัยได้

จากการเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ	ได้แก่	น�้าไขสันหลัง	

(cerebrospinal	fluid:	CSF)	อจุจาระ	(stool)	เสมหะ	

(sputum)	เลอืด	(blood)	หรอืการวเิคราะห์น�า้ไขสนัหลงั	

(CSF	profile)	

	 	 Aseptic	meningitis	คือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย	 ส่วนใหญ่มีสาเหตุ

จากการติดเชื้อไวรัส(1,2)	นอกจากนั้นสามารถเกิดได้

จากสาเหตุอื่น	เช่น	การติดเชื้อราหรือปรสิต	ยา	หรือ

จากตวัโรคทีม่กีารแพร่กระจาย	(systemic	disease)	

	 	 Drug	-	induced	aseptic	meningitis	(DIAM)	

เป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ท�าให้เกิดเยื่อหุ้ม							

สมองอักเสบ	 ซึ่งมีรายงานจากยาหลายกลุ่ม	 เช่น												

non-steroidal	anti-inflammatory	drugs	(NSAIDs),	

antimicrobial	 drugs	 และ	 cytotoxic	 drugs									

อาการมักเกิดขึ้นภายในระยะเวลา	24	 -	 48	ชัว่โมง									

หลงัจากได้รบัยา	อาการแสดง	 ได้แก่	 ไข้	 ปวดศีรษะ	

คอแข็ง	 เป็นต้น(2,3)	 ยาในกลุ่ม	 NSAIDs	 ที่พบการ

รายงาน	DIAM	ได้แก่	ibuprofen,	sulindac,	naproxen	

และ	diclofenac	ปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกชัดเจนแต่

เช่ือว่าเกิดจาก	2	กลไก	คอื	delayed	hypersensitivity	

type	reaction	และ	direct	meningeal	irritation(3,4)

	 	 DIAM	มลีกัษณะเด่นของ	CSF	profile	คอืพบ	

neutrophilic	pleocytosis	(cell	count	100-1000	

cell/mm2),	 normal	 glucose	 level,	 variably	

elevated	protein,	CSF	gram	stain	and	cultures	

มผีลเป็นลบ	และอาจพบ	 lymphocytic	pleocytosis	

หรือ	eosinophilic	pleocytosis	การรักษา	DIAM	

ท�าได้ด ้วยการรักษาตามอาการและการหยุดยา																											

ท่ีเป็นสาเหตุดังกล่าวโดยอาการของผู้ป่วยจะดีข้ึน						

ภาย	24	-	48	ชั่วโมง	หลังจากหยุดยา(3,5,6,7)

 รายงานผู้ป่วย

		 	 ผู้ป่วยหญิงไทย	 คู่	 อายุ	 43	 ปี	 ส่งต่อมาจาก								

โรงพยาบาลชมุชน	 (รพช.)	 โดยได้รบัการวนิจิฉยัเป็น       

aseptic	meningitis	ด้วยอาการปวดศีรษะมา	4	วัน

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

   5	วนัก่อนมอีาการปวดศรีษะทัง้	2	ข้างร่วมกับ

ปวดท้ายทอยเป็น	ๆ	หาย	ๆ	ไปพบแพทย์ที่	รพช.	ได้

รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปวดศีรษะจากความเครียด	

(tension	headache)	ได้รบัยา	ibuprofen	400	mg	
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และยา	 flunarizine	 10	mg	 โดยให้รับประทานยา							
ทั้งสองชนิดหลังอาหารครั้งละ	1	 เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	
ภายหลังรบัประทานยาทัง้สองชนดิ	1	ครัง้	ผูป่้วยมอีาการ
ปวดศีรษะมากขึ้นจึงกลับไปยัง	รพช.	แพทย์ที่	 รพช.	
ตรวจพบอาการคอแขง็ผดิปกติ	(stiff	neck	positive)	
จงึส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการเพิม่เติม	ได้แก่	การเจาะ
ตรวจน�า้ไขสนัหลงั	(lumbar	puncture)	พบความดนั
เริม่ต้น	 (opening	pressure)	 เท่ากบั	30	cm	H

2
O	และ							

ความดนัสุดท้าย	(closing	pressure)	เท่ากบั	22	cm	H
2
O 

(ค่าปกต	ิ10	-	20)	จ�านวนเซลล์	(cell	count) เท่ากบั	
70	cells/µL	 (ค�า่ปกต	ิ 0	 -	 5)	 โดยพบ	 lymphocyte        
100%	และน�า้ตาลเท่ากบั	39	mg/dl	(ค่าปกติ	:	50-80)	
แพทย์ที่	 รพช.	 จึงวินิจฉัยเป็น	 aseptic	meningitis	
และสัง่ยา	acyclovir	400	mg	รบัประทานครัง้ละ	2	เม็ด 
วันละ	 5	 ครั้ง	 แล้วส่งต่อการรักษามาที่โรงพยาบาล
ศูนย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

		 	 ไม่มีโรคประจ�าตัว

 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร

		 	 แพ้ยา	aspirin	โดยมีอาการผื่นคัน

 ประวัติทางสังคม/ประวัติส่วนตัว

		 	 อาชพีรับราชการ	ปฏเิสธการสบูบหุรี	่ไม่ดืม่สรุา
และการใช้สารเสพติด

 การตรวจร่างกายแรกรับ

		 	 ผูป่้วยมดีชันมีวลกายอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิรูส้กึตวัดี	
ไม่มไีข้	ผลการตรวจร่างการพบมอีาการคอแขง็ผดิปกติ

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

		 	 แพทย์ส่งตรวจเลอืด	ค่าการท�างานของตบั/ไต	
ตรวจน�า้ไขสนัหลงั	ส่งเพาะเชือ้	พบผลตรวจทีผ่ดิปกติ
ได้แก่การวิเคราะห์น�้าไขสันหลังพบ	 cell	 count								
110	 cell/mm2	 โดยพบ	 lymphocyte	 100%												
ผลตรวจเลือดพบ	eosinophil	23.2	%	(ค่าปกต	ิ1-6)

 การวินิจฉัย
		 	 จากการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการไม่พบสาเหตุของการติดเชื้อ	ซึ่งสอดคล้อง
กบัการตรวจของ	รพช.		และผูป่้วยไม่มปีระวตัเิจบ็ป่วย	
หรือได้รับวัคซีนที่อาจมีส่วนเกี่ยวพันให้เกิด	 aseptic	
meningitis	ได้	โดยมีอาการแสดงทางคลินิกสัมพันธ์
กับการได้รบัยา	ibuprofen,	flunarizine	จากการสบืค้น
ข้อมูลพบว่า	ibuprofen	มีรายงานการเกิด	aseptic	
meningitis	 ได้(9)	แต่ไม่พบรายงานการเกิดอาการ									
ไม่พงึประสงค์ดงักล่าวจากยา	flunarizine	จงึวนิจิฉยั
ว่าเป็น	DIAM	จาก	ibuprofen

 การรักษา

		 	 เบือ้งต้นแพทย์วนิจิฉยัว่าเป็น	aseptic	meningitis	
ซ่ึงมักจะเกิดจากการติดเช้ือไวรัสจึงสั่งใช้	 acyclovir	
intravenous	แต่เนือ่งจากการตรวจร่างกายและตรวจ
ทางห้องปฏบัิตกิารไม่พบสาเหตขุองการตดิเชือ้	แม้ว่า
ค่า	eosinophil	ในเลือดจะสูงแต่ไม่พบใน	CSF	จึงได้
ส่งปรกึษาแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านโรคตดิเช้ือ	และวนิจิฉยัว่า
น่าจะเกิด	aseptic	meningitis	จากยา	 ibuprofen	
ซ่ึงการรกัษา	DIAM	นัน้	ให้รักษาตามอาการ	และเม่ือ
ท�าการหยุดยาอาการของผู้ป่วยสามารถหายได้เอง

 การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์   
 หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

		 	 ผู ้ป่วยรายนี้มีประวัติการวินิจฉัย	 tension	
headache	และได้รบัการรกัษาด้วย	ibuprofen	และ	
flunarizine	ต่อมามอีาการปวดศรีษะมากข้ึน	เบ้ืองต้น
แพทย์สงสยั	 aseptic	meningitis	 ซึง่จากการตรวจ								
ร่างกายและการตรวจทางห้องปฏบิตักิารไม่พบสาเหตุ
ของการติดเชื้อ	 แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็น	 aseptic	
meningitis	 ที่เกิดจากยา	 ibuprofen	 ดังแสดงใน
แผนภูมิที่	1
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 สรุป/เสนอแนะ

		 	 จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า	 ibuprofen	 มี

รายงานการเกิด	aseptic	meningitis	ได้(9)	แต่ไม่พบ

รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวจากยา	

flunarizine	และ	ibuprofen	มคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง

อาการแสดงทางคลินิกกับระยะเวลาการเกิดอาการ

หลังจากการได้รับยาโดยในผู้ป่วยรายน้ีเกิดเร็วหลัง							

ได้รบัยา	ibuprofen	และหายเร็วหลังหยดุยา	(24	-	48	

ชั่วโมง)	และจากการตรวจร่างกายและการตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิารไม่พบสาเหตุของการตดิเชือ้แบคทเีรยี	

ไวรัส	 หรือปรสิต	 เม่ือประเมินความสัมพันธ์การเกิด	

aseptic	meningitis	 จากยา	 ibuprofen	 โดยใช	้

Naranjo’s	algorithm	ได้คะแนน	+7	ผลการประเมนิ

อยู่ในระดับน่าจะใช่	(probable)	ได้ส่งรายงานไปยัง

ศนูย์เฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์จากยา	รายงานเลขท่ี	

59020067	ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ควรตระหนักถึง	 aseptic	meningitis	 ที่เกิดจากยา	

ibuprofen	 เนื่องจากเป็นยาที่น�ามาใช้กันอย่างแพร่

หลายแม้ว่า	 DIAM	 เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ									

ไม่บ่อยแต่มคีวามรุนแรง	จึงควรได้รับการวนิิจฉยัรกัษา

และหยดุยาอย่างทนัท่วงทเีพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย

 เอกสารอ้างอิง 

1.	 Johnson	P.	Aseptic	meningitis	in	adults	[Internet].	2012	
[cited	2016	Feb	6].	Available	from:	https://www.uptodate.
com/contents/aseptic-meningitis-in-adults?source=-
search_result&search=Aseptic%20meningitis&																				
selectedTitle=1~150

2.	 Tunkel	AR,	Glaser	CA,	Bloch	KC,	Sejvar	JJ,	Marra	CM,	
Roos	 KL,	 et	 al.	 The	Management	 of	 Encephalitis:	
Clinical	Practice	Guidelines	by	the	Infectious	Diseases	
Society	of	America.	Clin	Infect	Dis	2008;	47:303–27.

3.	 Cascella	 C,	 Nausheen	 S,	 Cunha	 AB.	 A	 Differential		
Diagnosis	of	Drug-Induced	Aseptic	Meningitis.	Infect	Med.	
2008;	25:331-34.

4.	 Frank-Briggs	AI,	Oluwatade	OJ.Drug	 induced	aseptic	
meningitis.	Niger	J	Paediatr.	2014;	41(2):	138-40.	

5.	 Marinac	JS.	Drug-	and	chemical-induced	aseptic	meningitis:	
a	review	of	the	literature.	Ann	Pharmacother.	1992;	
26:	813-22.

6.	 Jolles	S,	Sewell	WA,	Leighton	C.	Drug-induced	aseptic	
meningitis:	diagnosis	and	management.	Drug	Saf.	2000	
Mar;	22(3):	215-26.	

7.	 Lafferty	TE,	DeHoratius	RJ,	Smith	JB.	Aseptic	meningitis	
as	a	side	effect	of	intravenous	immune	gammaglobulin.	
J	Rheumatol	1997;	24:	2491-7.

แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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 บทน�า 

  Cefotaxime	 เป ็นยาปฏิชีวนะในกลุ ่ม										

cephalosporins	 รุ่นที่	 3	 บริหารยาโดยการฉีดเข้า

หลอดเลอืดด�าเป็นระยะเวลาสัน้	ๆ 	(intravenous	push:	

IV	push)	อย่างน้อย	3	-	5	นาที	หรือหยดเป็นระยะ	

(intravenous	 intermittent	 infusion)	 มากกว่า								

15	-	30	นาที รวมทัง้ยามค่ีาเฉลีย่คร่ึงชีวติในการก�าจดั

ยาสัน้ประมาณ	1	ชัว่โมง	ในปัจจุบนัจึงแนะน�าให้ใช้ยา	

50	mg/kg	ทกุ	6	ชัว่โมง ยาน้ีมขีอบเขตการออกฤทธิ์	

(spectrum	of	activity)	ค่อนข้างกว้าง	และเป็นยา

ตัวแรกที่ถูกยอมรับให้ใช้ในโรคติดเชื้อหลายโรคใน	

เดก็ทารกแรกเกิดและเด็กเลก็	มกัครอบคลุมเชือ้ท่ีเป็น

สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง	รวมถึง

หูชั้นกลางอักเสบเฉียบเพลัน	 (acute	otits	media)	

เช่น	แบคทเีรยีกแกรมบวก	S.pneumoniae แบคทเีรยี

แกรมลบ	H.influenzae (1, 2)

	 	 ยา	 cefotaxime	 อาจท�าให ้เกิดอาการ														

ไม่พึงประสงค์	 เช่น	 อาการปวดบริเวณที่ฉีดยา											

(ร้อยละ	 31.9)	 หลอดเลือดด�าอักเสบมีลิ่มเลือด	

(thrombophlebitis)	(ร้อยละ	4.9)	ภาวะเกรด็เลอืดน้อย	

(thrombocytopenia)	 (ร้อยละ	 3.8)	 ผื่นผิวหนัง			

(ร้อยละ	1.8)	ความผดิปกตขิองโกลเมอรูลสักับหลอดไต	

(glomerulotubular)	(ร้อยละ	1.4)	ท้องร่วง	(ร้อยละ	1.2)	

และการตดิเช้ือส�าทับ	(superinfection)	(ร้อยละ	1.1)	

ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเนื่องมาจากภูมิไวเกิน	

(hypersensitivity)	ได้แก่	ผื่นผิวหนัง	ไข้	อีโอซิโนฟิล

ในเลอืดสงู	(eosinophilia)	โลหติจางชนดิเมด็เลือดสลาย	

(hemolytic	 anemia)	 และอาการแพ้รุนแรงแบบ						

แอนาฟิแล็กซิส	(anaphylaxis)(1) 

	 	 การเกดิผืน่ผวิหนงั	จาก	cefotaxime	ทีพ่บบ่อย

ม	ี2	ประเภท	ได้แก่	ผืน่ลมพษิ	(urticaria)	ทีม่กัจะเกดิ

อย่างรวดเร็วภายใน	 1	 ชั่วโมงหลังจากเริ่มให้ยา										

และผื่นนูนแดง	 (maculopapular	 rash)	 ท่ีมัก									

จะเกดิหลงัจากเริม่ให้ยาประมาณ	3-5	วนั(3)	จากเกณฑ์

การแบ่งประเภทการแพ้ยาตาม	immunopathologic	

reactions	ของ	Gell	 and	Coombs	อาจสามารถ

อธบิายการเกดิ	type	I	–	immediate	hypersensitivity	

จากยากลุม่	beta-lactam	ได้จากการท่ี	beta-lactam	

นัน้สามารถเป็น	antigen	และถูกจบัโดย	beta-lactam	

specific	 immunoglobulin	 (IgE)	 และกระตุ้น								

high	affinity	IgE	receptors	บนผิวของ	mast	cell	

(basophil)	ท�าให้	mast	cell	ปลดปล่อย	mediators	

ต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 histamine	 proteases								

พัชราวัลย์ มีศิลป์ *, สุชญา ประเสริฐปั้น #, ธนภูมิ เขียวชอุ่ม #, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ¥,	€

รายงานการเกิดผื่นลมพิษ (urticaria)
จากการใช้ยา cefotaxime ในผู้ป่วยเด็กทารก

* ศูนย์ศรีพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
¥	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
€	 corresponding	author
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chemotactic	 factors	 รวมถึง	 prostaglandins	
leukotrienes	จากการ	metabolism	arachidonic	acid	
ซึ่งการปลดปล่อยสารเหล่านี้ท�าให้เกิดการขยายของ
หลอดเลือดและเพิม่การผ่านของเหลวไปในหลอดเลอืด
ท�าให้เกิดผื่นลมพิษได้ในที่สุด(4)

 รายงานผู้ป่วย 

		 ผู้ป่วยทารกหญิงไทย	อายุ	11	 เดือน	13	วัน	
น�า้หนัก	7	กิโลกรัม	ได้รบัการวนิจิฉยัเป็นโรคปอดบวม	
(pneumonia)	 และหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน	
(acute	 otitis	 media,	 AOM)	 หลังจากได้รับ														
การวนิจิฉยัได้รบัการสัง่ใช้และบรหิารยา	cefotaxime	
350	mg,	 IV	 push	 ผู้ป่วยแสดงอาการผื่นลมพิษ						
หลายครัง้	แพทย์จงึส่งต่อให้เภสชักรประเมนิเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น		

 อาการส�าคัญ 

		 หลงัจากแต่ละครัง้ท่ีผูป่้วยได้รบัยา	cefotaxime	
350	mg,	 IV	 push	 ประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 ผูป้กครอง
สงัเกตเหน็ผูป่้วยมผีืน่ลมพษิ	 ลกัษณะนนู	 	 บวม	 แดง	
เป็นป้ืนขอบเขตชดั	รปูร่างกลม	เป็นวงแหวน	บางรอยโรค
จะมีสีซีดตรงกลาง	ขึ้นบริเวณใบหน้า	 	แขน	และขา	
ไม่มีอาการคัน	

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

		 1	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยทารกหญิงไทย
มีอาการไข้	 ไอ	 หูข้างซ้ายแดงเล็กน้อย	 และมีอาการ
อุจจาระร่วง	 3	 ครั้ง	 ไม่มีอาการคลื่นไส้	 อาเจียน												
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดบวม	 และหูชั้นกลาง
อกัเสบเฉยีบพลนั	ในวนัทีเ่ข้าพกัรกัษาในโรงพยาบาล	
เวลาประมาณ	16.40	น.	ผูป่้วยได้รบัยา	cefotaxime	
350	mg,	IV	push	ทกุ	8	ชัว่โมง	หลงัจากนัน้	1	ชัว่โมง	
ผู ้ปกครองแจ้งว่าสังเกตเห็นผู ้ป่วยมีผื่นลมพิษขึ้น
บริเวณใบหน้า	แขน	ขา	และไม่มีอาการคัน	 ในเวลา
ประมาณ	 21.00	 น.	 แพทย์จึงส่ังใช้ยา	 cetirizine										
(1	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)	 ปริมาณ	 1.5	 มิลลิลิตร								

หลงัรับประทานยาอาการผืน่ค่อย	ๆ	ดข้ึีน	หลงัจากนัน้	
ผู้ป่วยได้รับยา	 cefotaxime	 350	mg,	 IV	 push							
อกีทุก	8	ช่ัวโมง	และทุกครัง้หลงัจากได้รบัยาประมาณ	
1	 ช่ัวโมง	 ผู้ปกครองสังเกตเห็นผู้ป่วยมีผ่ืนลมพิษข้ึน	
และอาการดขีึน้ทกุครัง้เมือ่ได้รบัประทานยา	cetirizine	
โดยรวมแล้วผูป่้วยได้รบัยาทัง้หมด	3	ครัง้	และทกุครัง้
ผู ้ปกครองได้สังเกตเห็นว่ามีการเกิดผ่ืนลมพิษข้ึน										
ในบริเวณเดิม

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ 

		 10	 วันก่อน	 ผู ้ปกครองพาผู ้ป่วยมารักษา	
อาการไข้	โดยได้รบัยาน�า้ส�าหรบัรบัประทานกลบับ้าน	
ได้แก่	paracetamol	(Beramol®),	cefdinir	(Omnicef®)	
และ	 carbocysteine	 (Rhinex®)	 อย่างละ	 1	 ขวด								
ซึ่งหลังจากใช้ยาตามฉลากระบุจนหมดแล้วไม่พบผื่น
ผดิปกตใิด	ๆ 	แต่อาการของผูป่้วยไม่ดข้ึีน	จึงมาพบแพทย์
อีกครั้ง	

 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร การใช้สมุนไพร  
 และยาอื่น ๆ 

		 ผู้ปกครองปฏิเสธประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย	
ปฏิเสธการให้ผู้ป่วยใช้สมุนไพรหรือยาอื่น	 ๆ	 และ
ปฏิเสธประวัติของครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์กับ		
อาการเจ็บป่วยในครั้งนี้

 การวินิจฉัย 

		 ผู ้ป ่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดบวม								
และหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน	 ในเวลา	 1	 ชั่วโมง								
หลงัจาก	ได้รับการบริหารยา	cefotaxime	350	mg,	
IV	push	พบผืน่ลมพษิลกัษณะนนู	บวม	แดง	เป็นป้ืน	
ขอบเขตชัด	 รูปร่างกลม	 เป็นวงแหวน	 บางรอยโรค												
จะมีสีซีดตรงกลาง	 บริเวณใบหน้า	 แขน	 และขา												
เมื่อได้รับยา	cetirizine	พบว่าผื่นยุบลงอย่างรวดเร็ว	
การประเมินโดยเภสัชกรพบว่าอาการที่ เกิดขึ้น														
ดงักล่าวเป็นผืน่ลมพษิทีม่ผีลจากการยา	cefotaxime
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 การรักษาในครั้งนี้ 

		 เภสัชกรได้เสนอให้แพทย์สั่งหยุดการใช้ยา	

cefotaxime	และเปลีย่นการรกัษาเป็น	amoxicillin/	

clavulanic	 acid	 และออกบัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย			

การติดตามอาการแพ้ยาในเวลาต่อมา	 พบว่า	 ผู้ป่วย

ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ใด	ๆ	เกิดขึ้น

  จากแผนภูมิจะเห็นได ้ว ่าหลังการใช ้ยา														

cefotaxime	ขนาด	350	mg	บรหิารยาแบบ	IV	push	

ทกุ	8	ชัว่โมงนัน้ใช้เวลาประมาณ	1	-	2	ชัว่โมง	ก่อนจะ

สังเกตเห็นและบันทึกอาการไม่พึงประสงค์	ซึ่งอาการ

ไม่พึงประสงค์ดีขึน้หลงัได้รบัยา	 cetirizine	 ซึง่มฤีทธิ	์

สมัพนัธ์กับการลดผื่นบวมแดงที่เกิดจาก	histamine

		 อาการผืน่ลมพษิ	ลกัษณะนนู	บวม	แดง	เป็นป้ืน	

ขอบเขตชัด	 รูปร่างกลม	 เป็นวงแหวน	 บางรอยโรค						

จะมีสีซีดตรงกลาง	ขึ้นบริเวณใบหน้า	แขน	ขา	และ

 การประเมนิความสัมพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์    
 ไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

		 จากประวตัขิองผูป่้วยรายนีจ้ะเหน็ว่าการได้รบั	

ยา	cefotaxime	มีความสัมพันธ์กับอาการผื่นลมพิษ

ขึ้นบริเวณใบหน้า	 แขน	 และขา	 ดังรายละเอียด												

ในแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

ไม่มีอาการคัน	 ของผู้ป่วยรายนี้ที่คาดว่าเกิดจากยา	

cefotaxime	 นั้นมีรายงานก่อนหน้าโดยอ้างอิง										

จากหนังสือ	 drug	 information	 handbook	 23rd	

edition	 ระบุว่า	 cefotaxime	 มีอุบัติการณ์การเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว(1)	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

การรายงานของ	Richard	F.	Jacobs	และคณะ	ท่ีพบว่า

สามารถเกดิผืน่ลมพษิเมือ่ใช้ยานีใ้นผูป่้วยเดก็ได้ร้อยละ	

1.2(5)	และ	Craig	R.	Smith	รายงานการเกิดอาการ			

ดังกล่าวได้ร้อยละ	1.8(3)
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		 จากข้อมลูข้างต้นหากประเมนิด้วย	Naranjo’s	

algorithm	จะได้รบัคะแนนจากการมรีายงานอาการ

ไม่พึงประสงค์ลักษณะเดียวกนัก่อนหน้านี	้(1	คะแนน)	

อาการไม่พึงประสงค์หายไปหลงัไม่ได้รบัยา	cefotaxime	

(2	คะแนน)	อาการดีขึน้หลงัได้รับยา	cetirizine	(1	คะแนน)	

และ	การได้รบัยา	cefotaxime	ซ�า้ถงึ	3	ครัง้	และมอีาการ

แบบเดียวกันด้วย	 (2	 คะแนน)	 โดยระยะเวลาเริ่ม	

(onset)	 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใกล้เคียงกัน							

ทั้ง	 3	 คร้ังรวมทั้งหมด	 6	 คะแนนซึ่งจัดอยู่ในระดับ	

probable	

		 เภสัชกรผู ้ปฎิบัติงานได้ประเมินข้อมูลและ	

สรุปผลว่า	 ผู้ป่วยแพ้ยา	 cefotaxime	 จึงแจ้งแพทย	์	

ให้หยดุการใช้ยาตัวน้ี	และปรึกษาการรักษาเป็นการใช้	

amoxicillin/clavulanic	 acid	 แทน	 ถึงแม้จะมี

รายงานการแพ้ยาข้ามกันระหว่าง	cephalosporins	

และ	penicillins	ในช่วงกว้างร้อยละ	0.3	ถงึร้อยละ	23.9	

แต่ไม่พบการแพ้ยาข้ามกันไปที่	 cephalosporins						

รุ่นที่	 3(6)	 รวมทั้งข้อมูลการศึกษาของ	Michael	 E.	

Pichichero	และคณะ	แบบ	meta-analysis	ของงาน

วิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี	 ค.ศ.1960	 ถึง	 คศ.2005	

จ�านวน	9	เร่ือง	พบการแพ้ยาข้ามกนัน้อยมากระหว่าง

ยากลุ่ม	penicillin	 และ	 cephalosporins	 รุ่นที่	 3	

(OR	 =	 0.5;	 CI	 =	 0.2	 to	 1.1)(7)	 และการศึกษา												

ของ	James	D.	Campagna	และคณะ	พบความสมัพนัธ์

ของการแพ้ยาข้ามกนัน้อยมากระหว่างยากลุม่	penicillin	

และ	cephalosporins	รุ่นที่	3	(OR	=	1.1;	CI	=	0.6	

to	2.1)	เช่นเดียวกัน(8) 

		 เภสชักรจงึให้ข้อมลูว่าสามารถใช้ยา	amoxicillin/

clavulanic	 acid	 ได้โดยเฝ้าติดตามอาการด้วย							

ความระมัดระวัง	 หลังจากเปลี่ยนยาแล้วไม่พบว่า										

ผูป่้วยเกดิอาการไม่พึงประสงค์ใด	ๆ 	เภสชักรจงึได้ออก

บัตรแพ้ยาและอธิบายให้แก่ผู ้ปกครองของผู ้ป่วย							

เพื่อป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ�้าในอนาคตด้วย

 สรุป 

		 ผูป่้วยรายนีไ้ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็น	pneumonia	

และ	AOM	และมีการใช้ยา	cefotaxime	350	mg,	

IV	push	ทกุ	8	ชัว่โมง	ซึง่สมัพนัธ์กบัการเกดิเหตกุารณ์

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น	ได้แก่	ผื่นลมพิษ	ลักษณะนูน	

บวม	แดง	เป็นป้ืนขอบเขตชดั	รปูร่างกลม	เป็นวงแหวน	

บางรอยโรคจะมีสซีีดตรงกลาง	ข้ึนบรเิวณใบหน้า	แขน	

ขา	และไม่มอีาการคนั	ซึง่อาการเหล่านีเ้กดิขึน้ภายหลงั

จากได้รับยาไม่นานนัก	 และเกิดหลังจากได้รับยา								

ทุกครั้ง	 อาการดังกล่าวสามารถหายไปได้หลังจาก								

ได้รับประทานยา	cetirizine	 โดยประเมิน	Naranjo	

algorithm	แล้วได้ในระดับ	probable	 (6	คะแนน)	

ซ่ึงบ่งช้ีว่าอาการไม่พึงประสงค์มีความเป็นไปได	้								

ที่จะเกิดจากยา	cefotaxime

		 โดยแผนการรกัษาหลงัจากหยดุใช้ยา	cefotaxime	

นั้นมีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพบว่าเกิด

การแพ้ยาข้ามกนัน้อยมากระหว่างยากลุม่	penicillin	

และ	cephalosporins	รุ่นที่	3	ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปใช้ยา	

amoxicillin/clavulanic	 acid	 ในผู้ป่วยรายนี้แทน

แล้วพบว่าไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น
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 บทน�า 

		 อาการวิงเวียนศีรษะ	 คล้ายจะเป็นลม	 หรือ	

dizziness(1)	 เป็นอาการที่อาจพบได้บ่อยและเกิดขึ้น

ได้กับคนทัว่ไป	แต่หากอาการดังกล่าวเกดิขึน้บ่อยครัง้

และเรื้อรัง	 อาจน�าไปสู่ความเครียดและวิตกกังวลใน

ระยะยาว	 และยังสามารถน�าไปสู่เหตุการณ์หรือการ

เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้	 สาเหตุของอาการอาจมี

หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นภาวะความดนัต�า่	ภาวะขาดน�า้	

อัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วหรือช้ากว่าปกติ	 ภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า	เป็นต้น	นอกจากนี้อาการดังกล่าว

อาจเป็นอาการน�าของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบที่

อันตรายและร้ายแรงถึงชีวิต	หากยังคงมีอาการอย่าง

ต่อเน่ืองผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพื่อหา

สาเหตุให้พบ	แม้จะมีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ

ทีม่คีวามเกีย่วข้อง	แต่หากอาการดงักล่าวเกดิขึน้จาก

ยาหรือสมุนไพร	 มักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจาก

ได้รบัยาไม่นาน	และดีขึน้อย่างชดัเจนจนเป็นปกติหลงั

หยดุยา	แม้จะยงัไม่ทราบกลไกในการเกดิทีแ่น่ชดั	แต่

อาการดังกล่าวควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด	

 รายงานผู้ป่วย 

		 ผูป่้วยหญงิไทย	โสด	อาย	ุ47	ปี	มอีาการผดิปกติ

หลังรับประทานยาที่ได้รับจากคลินิกลดอ้วน	 ลดโรค	

จึงสงสัยว่าตนเองแพ้ยา

 อาการส�าคัญ 

		 ผูป่้วยมาด้วยอาการปวดบ่าคอ	และปวดสะบัก

ทั้งสองข้าง	เนื่องจากนั่งท�างานหน้าคอมพิวเตอร์เป็น

เวลานาน	และแจ้งว่าประมาณหนึง่เดือนก่อนมอีาการ

วงิเวยีนศีรษะ	คล้ายจะเป็นลมหลงัจากรบัประทานยา

ท่ีได้รบัจากคลนิกิลดอ้วน	ลดโรค	โดยเริม่มีอาการหลงั

รับประทานยาประมาณ	30	นาทีถึง	1	ชั่วโมง	จึงมา	

สอบถามเกี่ยวกับอาการข้างเคียงและอาการแพ้ยา

 ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

		 25	วนัก่อน	ผูป่้วยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวด

สะบักข้างขวา	เกรง็ปวดตงึท่ีต้นคอเร้ือรงัและมอีาการ

ของภาวะสตรีวัยหมดประจ�าเดือน	ได้แก่	อาการร้อน

วูบวาบและนอนไม่หลับ	 ประจ�าเดือนมาครั้งสุดท้าย

ปลายเดอืนมถุินายน	จงึมาพบแพทย์เพือ่รกัษาอาการ

ดงักล่าว	และต้องการลดความอ้วนเนือ่งจากมนี�า้หนกั	

72	กิโลกรัม	โดยได้รับยา	ดังนี้
		 	 ยาต�ารับลดความอยากอาหาร	 ครั้งละ	 2	

แคปซูล	วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอาหาร	
		 	 เหงอืกปลาหมอ-พรกิไทย	ครัง้ละ	2	แคปซลู	

วันละ	2	ครั้ง	ก่อนอาหาร
		 	 ส้มแขก		ครั้งละ	2	แคปซูล	วันละ	2	ครั้ง	

ก่อนอาหาร	
		 	 มะขามแขก	ครัง้ละ	1	แคปซลู	วนัละ	1	ครัง้	

ก่อนนอน	เมื่อท้องผูก

อาภากร บุญธรรม *

กรณีศึกษา
อาการวิงเวียนศีรษะจากยาต�ารับลดความอยากอาหาร

*	 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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  24	 วันก่อน	 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ	
คล้ายจะเป็นลมหลงัจากรบัประทานยาต�ารบัลดความ
อยากอาหาร	30	นาทถึีง	1	ชัว่โมง	รบัประทานสองคร้ัง	
ในช่วงเวลากลางวันและเย็น	มีอาการดังกล่าวทั้งสอง
คร้ังจึงตัดสินใจหยุดยาต�ารับลดความอยากอาหาร
โดยทีย่งัคงรบัประทานยาตัวอืน่	ๆ 	ตามเดิมและอาการ
วิงเวียนศีรษะหายไป
		 21	 วันก่อน	 ผู้ป่วยโทรศัพท์มาที่โรงพยาบาล
และปรกึษาเภสัชกรเรือ่งอาการไม่พงึประสงค์จากยา
ที่ได้รับจากคลินิกลดอ้วน	 ลดโรค	 	 เภสัชกรประเมิน
เบือ้งต้นแต่ยงัไม่สามารถระบสุาเหตุได้แน่ชดั	ประกอบกบั	
อาการวิงเวียนศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยและ
สามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น	 ๆ	 ได้	 จึงแจ้งผู้ป่วยให้
ทราบดังข้างต้น	 ผู้ป่วยรับทราบและตัดสินใจหยุดยา
ทั้งหมดก่อน	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ป่วยไม่เคยมี
ภาวะโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับอาการดังกล่าวและ
ไม่ได้รับยาจากที่อื่นหรือซื้อยารับประทานเอง	

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและยาที่ได้รับ 

  เคยตรวจพบภาวะคอเลสเตอรอลสงูและได้รบั
ยารักษา	แต่ได้หยุดยาดังกล่าวมาแล้วประมาณ	2	ปี

 ประวัติการแพ้ยา 

		 ปฏิเสธการแพ้ยา	แพ้อาหารและสารเคมีใด	ๆ

 ประวัติครอบครัวและสังคม 

		 ปฏเิสธการสูบบหุรี	่การด่ืมสรุาและการใช้สาร
เสพตดิใด	ๆ 	ชอบรบัประทานอาหารจุกจิกไม่เป็นเวลา

 การตรวจร่างกาย 

		 ผู ้ป่วยน�้าหนัก	 72	 กิโลกรัม	 มีรูปร่างท้วม		
(body	mass	index	=	29.21	จดัอยูใ่นภาวะอ้วนระดับ	1)	
สญัญาณชพี	(vital	sign)	อยูใ่นช่วงปกต	ิท�าการตรวจ
ร่างกายเบ้ืองต้นโดยให้ทดลองก้มหน้า/เงยหน้าและ
เอียงคอ	พบว่าก้มหน้า/เงยหน้าได้ไม่สุดและมีอาการ
ปวด	ท�าท่าเอียงคอหูชิดไหล่แล้วมีอาการปวดมาก	

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

		 ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 การวินิจฉัย (diagnosis) 

		 ผู้ป่วยมีอาการปวดบ่าคอ	 และปวดสะบักทั้ง
สองข้าง	 ก้มหน้า/เงยหน้าได้ล�าบากเพราะมอีาการปวด	
เนื่องจากนั่งท�างานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน		
ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณบ่าและ
คอ		(การวินจิฉยัทางแพทย์แผนไทย:	ลมปลายปัตฆาต
สญัญาณ	4	หลงั	/	คอ)		มภีาวะของสตรวียัหมดประจ�า
เดือน	โดยมีอาการวูบวาบและนอนไม่หลับ	เนื่องจาก
ผูป่้วยมรีปูร่างท้วมและมแีนวโน้มทีน่�า้หนกัจะเพิม่ขึน้
เรือ่ย	ๆ 	จงึต้องการรบัการดูแลด้านการควบคมุน�า้หนกั
และลดความอ้วน

 การรักษาในครั้งนี้ 

		 ผูป่้วยได้รบัยาต่อเนือ่งทีค่ลนิกิลดอ้วน	ลดโรค	
โดยแพทย์แผนไทยพิจารณาหยุดยาต�ารับลดความ
อยากอาหารแต่ยังคงให้ยาเหงือกปลาหมอ-พริกไทย		
ยาส้มแขก	และยามะขามแขกในขนาดยาและความถี่
ตามเดมิ	นอกจากนีย้งัได้ท�าหตัถการนวดและประคบ
เป็นเวลา	 60	 นาทีเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ
บริเวณบ่าและคอ	 โดยนัดตรวจติดตามอีกครั้งใน
สัปดาห์ถัดไป

 การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์  
 หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย 

		 ผู ้ป ่วยได้รับยาจากคลินิกลดอ้วน	 ลดโรค	
ทั้งหมด	 4	 ตัว	 ได้แก่	 ยาต�ารับลดความอยากอาหาร	
ยาเหงือกปลาหมอพริกไทยด�า	 ยาส้มแขก	 และยา
มะขามแขก	ประกอบด้วยสมนุไพรทัง้หมด	6	ชนดิ	ดงั
ตารางท่ี	 1	 จากการสืบค้นข้อมูลของสมุนไพรแต่ละ
ชนิด	 ไม่พบข้อมูลของอาการไม่พึงประสงค์ที่ตรงกับ
อาการของผู้ป่วย	 ทั้งอาการไม่พึงประสงค์ที่รวมทั้ง
ต�ารบั	และอาการไม่พงึประสงค์ของสมนุไพรแต่ละตวั	
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อาจเนื่องมาจากข้อมูลในปัจจุบันยังมีน้อยและเข้าถึง

ได้ยาก	 จึงไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลถึงสาเหตุของการ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผูป่้วยได้แน่ชดั	เนือ่งจาก

ผูป่้วยรูส้กึตนเองว่ามอีาการผดิปกต	ิหลงัรบัประทาน

ยา	30-60	นาท	ีท้ังในช่วงเช้าและกลางวัน	ของวนัท่ี	0	

มีอาการผิดปกติทั้งสองลักษณะเหมือนกัน	 จึงได้

ทดลองหยดุยาตวัทีค่ดิว่าท�าให้เกดิอาการดงักล่าว	คอื	

ยาต�ารบัลดความอยากอาหารแต่ยงัคงรบัประทานยา

อื่น	 ๆ	 ท่ีได้รับต่อตามปกติ	 (แต่ไม่ได้รับประทานยา

มะขามแขก	 เนื่องจากในช่วงนั้นไม่มีอาการท้องผูก)	

พบว่าอาการไม่พึงประสงค์หายไปหลังหยุดยาต�ารับ

ลดความอยากอาหารเพียงหนึ่งตัว	 จึงมีความเป็นไป

ได้ว่าอาการดงักล่าวเกดิจากยาต�ารับยานี	้ดงัแผนภมูทิี	่1	

ตารางที่ 1	รายการยาสมนุไพรในต�ารับยา	และอาการไม่พึงประสงค์

ล�าดับ รายการยา ชื่อวิทยาศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์ แหล่ง

อ้างอิง

1 ยาต�ารับลดความอยากอาหาร

พริกไทยด�า Piper nigrum Linn. แสบร้อนท้อง	คลื่นไส้	
ระคายเคืองทางเดินปัสสาวะ

2

ค�าฝอย Carthamus tinctorius 
Linn.

เลือดหยุดไหลช้า
น�้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

3

ส้มแขก Garcinia atroviridis Griff. ปวดศีรษะ	คล่ืนไส้	ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ	
ส่วนบน	และผลต่อระบบทางเดินอาหาร	
อาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม

4,5,6

แห้วหมู Cyperus rotundus Linn. ไม่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 2,7

มะขามแขก Senna alexandrina Mill. ปวดมวนท้อง	ปวดเกร็งในช่องท้อง	
ปัสสาวะสีเข้ม	ค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น
โพแทสเซียมต�่าล�าไส้ใหญ่สูญเสียความ
เป็นกระเปาะ	(loss	of	haustral	markings)

7

2 	เหงือกปลาหมอ-พริกไทยด�า

เหงือกปลา
หมอ

Acanthus ebracteatus 
Vahl.

ไม่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 8

พริกไทยด�า Piper nigrum Linn. แสบร้อนท้อง	คลื่นไส้	ระคายเคืองทาง
เดินปัสสาวะ

2

3 ส้มแขก Garcinia atroviridis Griff. ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน	และผลต่อระบบทางเดิน
อาหาร	อาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม

4,5,6

4 มะขามแขก Senna alexandrina Mill. ปวดมวนท้อง	ปวดเกร็งในช่องท้อง	
ปัสสาวะสีเข้ม	ค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น
โพแทสเซียมต�่าล�าไส้ใหญ่สูญเสียความ
เป็นกระเปาะ	(loss	of	haustral	markings)

7
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		 ยาต�ารับลดความอยากอาหารประกอบด้วย
สมุนไพร	5	ชนิด	มีสามชนิดที่เป็นส่วนประกอบของ
ต�ารับอื่นที่ผู้ป่วยได้รับแต่ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์	
ได้แก่	พริกไทยด�า	ส้มแขก	และมะขามแขก	ผูป่้วยแจ้ง
ประวตัว่ิาในอดตีเคยดืม่ชาค�าฝอยและรบัประทานยา
มะขามแขกแต่ไม่พบอาการผิดปกติใด	ๆ	สาเหตุของ
อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้	 2	
ประเด็นดังนี้
		 n	อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา type 
A (adverse drug reaction type A)
		 	 ผู้ป่วยรับประทานยาต�ารับลดความอยาก
อาหาร	 ร่วมกับยาต�ารับอื่นๆ	 ได้แก่	 ยาส้มแขกและ
เหงือกปลาหมอ-พริกไทยด�า	 (ไม่ได้รับประทานยา
มะขามแขก	 เน่ืองจากไม่มีอาการท้องผูก)	 แล้วเกิด
อาการไม่พึงประสงค์	 แต่เมื่อหยุดยาต�ารับลดความ
อยากอาหารและรับประทานเพียงยาต�ารับอื่น	 ๆ	
อาการไม่พึงประสงค์หายไป	เนื่องจากต�ารับลดความ
อยากอาหารจะมสีมนุไพรตัวทีซ่�า้ซ้อนกบัต�ารบัอืน่คอื	
ส้มแขก	และพรกิไทยด�า	สามารถพจิารณาขนาดยาได้	ดังน้ี	
		 	 ปริมาณส้มแขกที่ผู ้ป่วยได้รับ	 ช่วงแรก				
(วันที่	 0)	 ผู้ป่วยได้รับส้มแขกจากยาต�ารับลดความ
อยากอาหารและยาส้มแขก	 รวมคิดเป็น	 2872.88	
มิลลิกรัม	 ช่วงที่สอง	 (วันที่	 24)	 ได้รับส้มแขกจาก							
ยาส้มแขกเพยีงตวัเดียว	2000	มลิลกิรมั	ซึง่ทัว่ไปมปีรมิาณ	

hydroxycitric	 acid	 (HCA)	 60-70%	 คิดเป็น	 1.7	
และ	1.2	กรัมของ	HCA	ที่ได้รับในสองช่วงตามล�าดับ	
จากการศึกษาความเป็นพิษขนาดยาสูงสุดท่ีไม่ท�าให้
เกดิพษิคอื	1.5	กรมัต่อวนั(9)	แสดงให้เหน็ว่าในช่วงแรก
ผู้ป่วยได้รับปริมาณส้มแขกที่มากเกินไป	 และจาก
รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขององค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา(6)	 พบว่ามีรายงาน
การเกิดอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมในผู้ที่ใช ้
ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกจ�านวน	10	ราย	(คิดเป็น	7.3%	
ของจ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากส้มแขก
ทั้งหมด)	 จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากการได้รับส้มแขกในปริมาณ										
ที่มากเกินไป
		 	 ปรมิาณพรกิไทยด�าทีผู้่ป่วยได้รบั	ช่วงแรก	
(วนัที	่0)	ผูป่้วยได้รบัพรกิไทยด�าจากยาต�ารบัลดความ													
อยากอาหารและยาเหงือกปลาหมอ-พริกไทยด�า				
รวมคิดเป็น	818.16	มิลลิกรัม	ช่วงที่สอง	(วันที่	24)				
ได้รับพริกไทยด�าจากยาเหงือกปลาหมอ-พริกไทยด�า
ตัวเดียว	 คือ	 600	 มิลลิกรัม	 จากการศึกษาปริมาณ		
พริกไทยด�าสูงสุดท่ีไม่ท�าให้เกิดพิษคือ	 20	 มิลลิกรัม	
ต่อกิโลกรัมต่อวัน(10)	 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองช่วงเวลา	
ผู ้ป่วยได้รับปริมาณพริกไทยด�าน้อยกว่าขนาดยา							
ท่ีท�าให้เกดิพิษ	จงึไม่น่าจะเป็นสาเหตขุองอาการไม่พงึ
ประสงค์ที่เกิดขึ้น	ดังแสดงในตารางที่	2

แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์ของเวลาในการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย	
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		 n	อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา type 

B (adverse drug reaction type B)

		 	 เนื่องจากผู้ป่วยรับประทานยาที่ได้รับจาก

คลนิิกลดอ้วน	ลดโรคสองช่วง	ช่วงแรกวนัที	่0	รบัประทาน	

เวลากลางวนัและเยน็เกดิอาการไม่พงึประสงค์ทัง้สองครัง้	

จงึหยดุยาต�ารบัลดความอยากอาหาร	แต่รบัประทาน

ยาอืน่ตามเดมิ	พบว่าอาการไม่พงึประสงค์หายไป	ในวนัที่	

4	ได้โทรศัพท์มาปรึกษาเภสัชกรและตัดสินใจหยุดยา

ทุกตัว	ช่วงที่สองวันที่	24	ตัดสินใจเริ่มรับประทานยา

อีกครั้งโดยงดเว้นยาต�ารับลดความอยากอาหารแต่			

รบัประทานยาอืน่ตามเดิม	ไม่พบอาการไม่พงึประสงค์	

ทั้งสองช่วงเวลาจะมีความแตกต่างของชนิดสมุนไพร

ทีไ่ด้รบัคอื	ค�าฝอย	มะขามแขก	และแห้วหม	ูจึงมคีวาม

เป็นไปได้ว่าอาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้อาจเกดิจาก

การแพ้สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่ง	 แต่เนื่องจากผู้ป่วยแจ้ง

ประวตัว่ิาเคยดืม่ชาชงค�าฝอยและยามะขามแขกมาก่อน	

หน้านี้แต่ไม่มีอาการผิดปกติใด	 ๆ	 แห้วหมูจึงมีความ

เป็นไปได้มากทีส่ดุทีอ่าจท�าให้เกดิอาการไม่พึงประสงค์	

type	 B	 อย่างไรก็ตามต�ารับลดความอยากอาหาร	

ประกอบด้วยสมนุไพรหลายชนดิรวมอยูใ่นต�ารบัเดียว	

แม้ผูป่้วยจะไม่ได้แพ้สมุนไพรตวัทีรั่บประทานเป็นยาเด่ียว	

แต่เมื่อยารวมกันเป็นต�ารับอาจเกิดสารที่มีปฏิกิริยา

ต่อกนัได้สารใหม่ทีย่งัไม่ทราบแน่ชดั		จงึอาจต้องประเมนิ	

การแพ้ยาเป็นการประเมนิยาทัง้ต�ารบัจึงจะเหมาะสม

การประเมิน	 Naranjo’s	 causality	 assessment	

ของยาต�ารับลดความอยากอาหารได้คะแนนเท่ากบั	6	

ตารางที่ 2	แสดงปริมาณสมุนไพรส้มแขก	และพริกไทยด�า	ที่ผู้ป่วยได้รับ

ยาต�ารับลดความ

อยากอาหาร

เหงือกปลาหมอ	-

พริกไทยด�า

ส้มแขก วันที่	0 วันที่	24

ส้มแขก	(mg/วัน) 872.88 - 2000 2872.88 2000

พริกไทยด�า	(mg/วัน) 218.16 600 - 818.16 600

คะแนนจัดอยู่ในระดับ	 “น่าจะใช่”	 อย่างไรก็ตามยา

ต�ารับลดความอยากอาหารยังไม่เคยพบการเกิด

อาการข้างเคียงดังกล่าวมาก่อนและอาการวิงเวียน

ศีรษะเป็นอาการทั่วไปที่ไม่จ�าเพาะ	 สามารถเกิดได้

จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของหูและ

การทรงตวั	ภาวะความดนัต�า่	ค่าสายตาท่ีเปลีย่นแปลง	

เป็นต้น	จึงได้เสนอให้แพทย์ผู้ท�าการรักษาซักประวัติ

และตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม	แต่ไม่พบสาเหตุอื่นนอก

เหนือจากยาเมื่อพูดคุยสอบถามการตัดสินใจร่วมกับ

ผู้ป่วยและมีความเห็นตรงกันว่าควรหยุดใช้ยาต�ารับ

ลดความอยากอาหาร	

 สรุป 
		 การใช้ยาต�ารับลดความอยากอาหารในผู้ป่วย

รายนี้อาจสัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์	 ได้แก	่

อาการวิงเวียนศีรษะ	 ความน่าจะเป็นของสาเหต	ุ						

ของอาการไม่พึงประสงค์	สามารถวิเคราะห์ได้เป็น	2	

ประเด็น	 คือ	 เกิดจากปริมาณส้มแขกท่ีมากเกินไป	

(overdose)	 หรือ	 การแพ้ยาต�ารับลดความอยาก

อาหาร	แม้จะยงัไม่ทราบสาเหตแุน่ชดัแต่แสดงให้เหน็

ถึงความส�าคัญของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์

จากสมุนไพร	 เภสัชกรจึงแจ้งให้กับผู้ป่วยได้ทราบซ่ึง

ขณะนีผู้ป่้วยได้หยดุรบัประทานยาดงักล่าวแล้ว	รวมท้ัง

ส่งรายงานให้ศูนย์เฝ ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลติภณัฑ์สขุภาพส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดิตามอาการไม่พงึประสงค์ต่อไป
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 บทน�า 

		 วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขส�าคัญของ

ประเทศไทย	โดย	พ.ศ.	2558	องค์การอนามัยโลกจัด

ให้ประเทศไทยเป็น	 1	 ใน	 14	 ประเทศ	 ที่มีปัญหา

วัณโรครุนแรงระดับโลก	ทั้งวัณโรคทั่วไป	วัณโรคและ

เอดส์	 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน	 และคาดประมาณ

จ�านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่	120,000	รายต่อปี	ซึ่ง

ในจ�านวนดังกล่าวมีผู้ป่วยเสียชีวิต	12,000	ราย	รวม

ทั้งมีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนานคาดประมาณปี

ละ	 2,200	 ราย(1)	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดร่วม

กันในการรักษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษา

วัณโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก	(extensive	

drug	resistant	tuberculosis,	XDR-TB)	ที่สามารถ

เลือกใช้ยาได้อย่างจ�ากดั	เนือ่งจากเชือ้ดือ้ต่อยาหลาย

ชนิดคือ	 isoniazid,	 rifampicin,	 ยาตัวใดตัวหนึ่งใน

กลุม่	fluoroquinolones	(ofloxacin,	levofloxacin,	

moxifloxacin)	และยาตวัใดตวัหนึง่ใน	second	line	

injectable	 drugs	 (kanamycin,	 amikacin,											

capreomycin)(2)	 จึงจ�าเป็นต้องน�ายาที่มีข้อบ่งช้ีใน

การรักษาโรคอื่นมาใช้	เช่น	linezolid,	clofazimine	

และเน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านยาที่ใช ้ในการรักษา	

ประเทศไทยจึงขอสนับสนุนยา	 bedaquiline	 จาก

กองทุนโลก	 ซึ่งเป็นยาที่ได้ทะเบียนที่สหภาพยุโรป	

และสหรัฐอเมริกา	และประเทศไทย	(วันที่อนุมัติ	24	

สิงหาคม	2560)	แต่ด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์	องค์การ

อนามัยโลกจึงได้ออกเงื่อนไขในการใช้ยา	 หนึ่งในนั้น

คือการมีระบบเฝ้าระวังเชิงรุกด้านความปลอดภัยใน

การใช้ยา	(active	pharmacovigilance)	หรือในชื่อ	

active	drug-safety	monitoring	(aDSM)	การรกัษา

วณัโรคดือ้ยาจ�าเป็นต้องใช้ยาหลายขนาน	โดยสตูรยา

ที่ใช้ในการรักษาประกอบด้วยตัวยาหลัก	5	ชนิด	คือ	

bedaquiline,	 capreomycin,	 clofazimine,					

moxifloxacin	และ	linezolid	ซึ่งยา	3	ใน	5	ชนิด	

ดังกล่าว	(bedaquiline,	clofazimine,	และ	moxi-

floxacin)	 สามารถท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่

รุนแรงคือ	 QT	 prolongation(3)	 ที่สามารถน�าไปสู	่

Torsade’s	 de	 pointes	 (TdP)	 และการเสียชีวิต

เฉียบพลันได้	 ดังน้ันกรมควบคุมโรคและส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจึงพัฒนาระบบเฝ้า			

ระวังขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขในการขอรับสนับสนุนยาแล้ว	 ยังมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแลการใช้ยา

รกัษาวัณโรครายการใหม่ได้อย่างปลอดภยั	และท�าให้

ได้ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษา

วณัโรครายการใหม่อย่างเป็นระบบ	และจัดการความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา

ธวัชชัย นาคราชนิยม*, ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล#, พิริยา เหรียญไตรรัตน์¥

การเกิด QT prolongation จากสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา
หลายขนานชนิดรุนแรงมากที่ประกอบด้วย bedaquiline

* กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
# กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ส�านักวัณโรค	กรมควบคุมโรค
¥ กลุ่มงานเภสัชกรรม	ส�านักวัณโรค	กรมควบคุมโรค
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 ผลการเฝ้าระวังผู้ป่วย 

		 นับตัง้แต่ท่ีได้รบัการสนับสนุนยาจนถงึปัจจุบนั	

(14	กรกฎาคม	2560)	มผีูป่้วยทีไ่ด้รบัยา	bedaquiline	

ทั้งสิ้น	23	ราย	แต่มีเพียง	22	รายที่มีข้อมูลเพียงพอ

จนสามารถวิเคราะห์ได้	 ผู ้ป่วยที่ได้รับการติดตาม

มากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย	(ร้อยละ	68.2)	มีอายุเฉลี่ย	

41.8±12.8	ปี	น�า้หนกัเฉลีย่	51.1±17.5	กโิลกรมั	และ

ในจ�านวนผูป่้วย	22	คนมผีูป่้วยทีม่ผีลทดสอบการตดิเชือ้	

human	 immunodeficiency	 virus	 (HIV)	 เป็นลบ									

18	 คน	 ซึ่งเท่ากับจ�านวนผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคในปอด		

ผู้ป่วยที่ได้รับยา	bedaquiline	ได้รับการวินิจฉัยเป็น	

XDR-TB	และ	pre	XDR-TB	ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน	

(10	และ	11	ราย	ตามล�าดบั)	และมเีพยีง	1	ราย	ท่ีได้รบั

การวนิจิฉยัเป็น	difficulty	to	treat	multi	drug	resistant	

tuberculosis	(MDR-TB)	พบว่าผูป่้วยทกุรายเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์	ส่วนใหญ่เป็นชนดิไม่ร้ายแรง	(ร้อยละ	72.7)	

มีเพียง	 4	 รายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง								

จนส่งผลให้ต้องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล/ท�าให้

เพิม่ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้	และมผีูป่้วย	2	ราย	

(ร้อยละ	 2.5)	 ที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบและ										

respiratory	failure	อย่างละ	1	ราย(4)	(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	 แสดงลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการติดตามเฝ้าระวงัเชิงรกุด้านความปลอดภยัจากการใช้ยา	

bedaquinine

ข้อมูลทั่วไป (N=22) จ�านวน (ร้อยละ)

เพศ 
					ชาย 	 15	(68.2)

อายุ Mean = 41.8 ± 12.8 (min, max = 23, 66) Median = 40.5 ปี

น�้าหนัก Mean = 51.1 ± 17.5 (min, max = 29, 94) Median = 50 กิโลกรัม

อวัยวะที่ติดเชื้อ
					วัณโรคในปอด
					วัณโรคนอกปอด
					ไม่ระบุ

	 18	(81.8)
1	(pleural)	(4.6)

	 3	(13.6)

HIV status
					negative
					ไม่ทราบ

	 18	(81.8)
	 4	(18.2)

ประเภทการดื้อยา
					XDR-TB
					pre	XDR-TB
					difficulty	to	treat	MDR-TB*

 
	 10	(45.4)
	 11	(50.0)
	 1	(4.6)

ความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์
     ร้ายแรง
       - เสียชีวิต
       - ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ท�าให้เพิ่มระยะเวลา
         ในการรักษานานขึ้น
     ไม่ร้ายแรง

 6 (27.3)
       2 (9.1)
       4 (18.2)

16 (72.7)

*เนื่องจากผู้ป่วยแพ้ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคหลายชนิด
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 	 สูตรยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้ง	 22	 ราย	
จ�าแนกออกได้	3	สูตร	(ตารางที่	2)	โดยยาแต่ละชนิด
มขีนาดทีใ่ช้คอื	bedaquiline	400	มลิลกิรมั/วนั	เป็น
เวลา	2	สัปดาห์	ต่อด้วย	200	มิลลิกรัม/วัน	3	ครั้ง	ต่อ
สัปดาห์เป็นเวลา	 22	 สัปดาห์	moxifloxacin	 400	
มิลลิกรัม/วัน	clofazimine	100	มิลลิกรัม/วัน	line-
zolid	600	มิลลิกรัม/วัน	และ	capreomycin	15-20	
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	 ซึ่งต้องปรับขนาดยาตามการ
ท�างานของไต	พบว่ายาสตูรที	่1	เป็นสตูรยาทีถ่กูสัง่ใช้

มากทีส่ดุ	และยงัเป็นสตูรยาทีเ่กดิอาการไม่พงึประสงค์	

ชนิดร้ายแรงมากที่สุด	 (ร้อยละ	17.3)	มีอาการไม่พึง

ประสงค์	3	อันดับแรก	คือ	ระดับ	serum	creatinine	

เพิ่มสูงข้ึน	 คลื่นไส้/อาเจียน	 และอาการชาปลายมือ	

ปลายเท้า	และพบการเกดิ	QT	prolongation	ในผูป่้วย	

7	 รายจากทุกสูตรยาท่ีใช้ในการรักษา	 โดยมีสัดส่วน

การเกิดเป็น	4/15,	2/6	และ	1/1	ในผู้ป่วยที่ได้รับยา

สูตร	1,	2	และ	3	ตามล�าดับ

ตารางที่ 2		 สูตรยาที่ผู้ป่วยได้รับและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด

สูตรที่ ยาที่ใช้

จ�านวนผู้ป่วยที่เกิด

อาการไม่พึงประสงค์ 

ชนิดร้ายแรง (ร้อยละ)

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด 

(จ�านวนผู้ป่วยที่เกิดอาการ) 

1

(n=15)

bedaquiline	+	

moxifloxacin	+

clofazimine	+

linezolid	+

capreomycin

9 

(17.3) 

 

serum	creatinine	rising	(8),	nausea/

vomiting	(7),	peripheral	neuropathy	(6),								

skin	discoloration	(5),	hypokalemia	(5),		

injection	site	pain	(5),	QT prolongation (4), 

hearing	decreased	(3),	shortness	of	

breath	(3),	rash	and	pruritus	(2),	anemia	(2),	

dizziness	(1),	hallucination	(1)

2

(n=6)

bedaquiline	+	 

clofazimine	+ 

linezolid	+ 

capreomycin

3 

(15.8)

serum	creatinine	rising	(4),	peripheral	

neuropathy	(3),	QT prolongation (2), 

hearing	decreased	(2),	rash	and	pruritus	

(2),	skin	discoloration	(2),	injection	site								

pain	(1),	nausea/vomiting	(1),	dizziness	(1),	

anemia	(1)

3

(n=1)

bedaquiline	+	 

clofazimine	+	 

linezolid	+	 

para-aminosalicylic	

acid	+	 

kanamycin	+	 

pyrazinamide

1 

(14.3)

hearing	decrease	(1),	hypokalemia	(1),	

nausea/vomiting	(1),	peripheral	neuropa-

thy	(1),	skin	discoloration	(1),	QT prolon-

gation (1),	tendinitis	(1)
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ตารางที่ 3 	ลักษณะผู้ป่วยที่เกิด	QT	prolongation	

ที่ เพศ อายุ น�้าหนัก สูตรยา

ที่ได้รับ

baseline

QTc

Peak

QTc

ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิด

QT prolongation

1 ช 50 59 1 NA 476 hypokalemia,	acute	kidney	injury

2 ช 43 37 1 472 596

3 ช 66 59 2 442 496 serum	creatinine	increase

4 ญ 32 29 2 393 510

5 ช 35 50 1 NA 517 serum	creatinine	increase,	hypokalemia,	

domperidone,	ondansetron,	amitriptyline,

6 ช 44 85 1 350 498 hypokalemia

7 ญ 23 31 3 NA 503 hypokalemia,	domperidone

		 ตารางที่	 3	 พบว่า	 ลักษณะผู้ป่วยที่เกิด	 QT	

prolongation	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 อายุเฉลี่ย	

41.8±13.9	ปี	น�า้หนกัเฉลีย่	50±19.9	กโิลกรมั	ผูป่้วย

มีการเพิ่มขึ้นของค่า	corrected	QT	interval	(QTc)	

และในจ�านวนนี	้มผีูป่้วย	3	รายท่ี	QTc	เพิม่จนมากกว่า	

500	milliseconds	 (ms)	 เมื่อพิจารณาจากปัจจัย

เส่ียงทีท่�าให้เกิด	QT	prolongation	พบผูป่้วยจ�านวน	

5	ราย	ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิด	QT	prolongation	

นอกเหนือจากยารักษาวัณโรคที่ใช้ร่วม	โดยส่วนใหญ่

มีระดับ	serum	creatinine	เพิ่มขึ้น	มีภาวะ	hypo-

kalemia	และใช้ยาอืน่ทีส่ามารถท�าให้ช่วง	QT	interval	

ยาวขึน้	คอื	domperidone(5)	จะเหน็ว่าผูป่้วยส่วนใหญ่	

มปัีจจยัเสีย่งทัง้ทีเ่กดิจากตัวผูป่้วยเอง	หรอืเกดิโดยผล

จากยาอื่น	 เช่น	อาการไม่พึงประสงค์ต่อไตที่เกิดจาก

ยา	 capreomycin	 หรือการใช้ยา	 domperidone	

เพ่ือลดอาการคลืน่ไส้	อาเจียน	ล้วนแล้วแต่สามารถส่ง

เสริมให้เกิด	QT	prolongation	ได้	ดังนั้น	บุคลากร

ทางการแพทย์ควรเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ใช้ยา	 หลีกเลี่ยง

การใช้ยาที่อาจท�าให้เกิด	QT	prolongation	มากขึ้น	

ติดตามติดตามค่า	 QTc	 และระดับ	 potassium					

calcium	 และ	magnesium	ตลอดการใช้ยา	 ทั้งน้ี	

ควรมีการดูแลผู้ป่วยอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่วัดค่า	

QTc	 มากกว่า	 500	ms	 เนื่องจากเป็นค่าท่ีรุนแรงท่ี

ท�าให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

 สรุปและข้อเสนอแนะ 

		 สูตรยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคด้ือยาหลาย

ขนานชนิดรุนแรงมากท่ีประกอบด้วย	 bedaquiline	

สามารถท�าให้เกิด	QT	prolongation	ขณะใช้ยาได้	

ดงันัน้	จงึควรมกีารเฝ้าระวังและป้องกนัปัจจยัเสีย่งอ่ืน

ที่ส่งเสริมให้เกิด	QT	prolongation	ตลอดการใช้ยา

 กิตติกรรมประกาศ 

		 ขอขอบคุณ	 ภญ.วิมล	 สุวรรเกษาวงษ์	 ท่ีให้					

ค�าแนะน�าในการเขียนบทความ	 ท�าให้บทความนี้

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	ขอบคุณ	ภญ.เยาวเรศ	อุปมายันต์	

หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา				

พญ.	 ผลิน	 กมลวัทน์	 ผู ้อ�านวยการส�านักวัณโรค	

ดร.พญ.	เพชรวรรณ	พึง่รศัม	ีผูท้รงคณุวฒุ	ิกรมควบคมุโรค	

ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกและผลักดันการพัฒนา

โปรแกรม	aDSM	ขอบคุณ	คุณปานพิมพ์	สุทธิฉายา	
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