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การเพิกถอนทะเบียนต�ารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ
ชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ Methylene blue

ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม*

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 จากรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ												

ปี	2555	เร่ือง	“กนิยาล้างไต	เลีย่งฉีม่่วง	เตือนถงึตาย”	

ระบวุ่าส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ได้ตรวจพบ

เยาวชนเสพยาเสพติด	 และรับประทานยาล้างไตที่มี

ส่วนประกอบของ	methylene	blue	เพื่อหลีกเลี่ยง

การตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะ	 เนื่องจากผู ้ที	่										

รบัประทาน	methylene	blue	ปัสสาวะจะเปลีย่นเป็น

สีฟ้า	 ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้ยา	methylene	 blue	 ต้องอยู	่								

ในความดูแลของแพทย์	 หรือตามค�าสั่งแพทย์เท่านั้น	

เพราะจะเป็นอันตรายต่อไต	 เนื่องจากไตขับสาร	

methylene	blue	ออกมาเกนิไปท�าให้ไตท�างานหนกั	

และรายงานข่าววันที่	 7	 พฤษภาคม	 2560	 ที่															

โรงพยาบาลปลวกแดง	 จังหวัดระยอง	 พบผู้ป่วย												

มีอาการไตวายเฉียบพลัน	 ปัสสาวะเป็นสีฟ้าและ									

เสียชวีติ	นอกจากนีจ้ากการสอบสวนของทมีคุม้ครอง									

ผู้บริโภคด้านยา	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	

พบผู ้ป ่วยอีก	 3	 รายที่ยังไม ่ เสียชีวิต	 มีอาการ																				

ไตบกพร่อง	 โดยผู้ป่วยทุกรายมีประวัติซื้อยาล้างไต						

มารับประทานเอง	 ทั้งนี้	methylene	 blue	 ยังอยู่							

ในประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

เร่ือง	รายการยาแผนปัจจบุนัส�าหรบัมนุษย์ทีจ่ะทบทวน

ทะเบียนต�ารับยา	ครั้งที่	1	ลงวันที่	4	มกราคม	2554	

โดยระบุเหตุผลว่าการใช้	methylene	blue	ไม่มีผล

ต่อการรักษาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ								

เป็นเพยีงผลทางจติวิทยาในการใช้ยาท่ีท�าให้สปัีสสาวะ

เปลี่ยนสีเท่านั้น

	ข้อมูล	methylene	blue1,2,3 

  Methylene	blue	เป็นยาในกลุม่	thiazine	dye 

อาจใช้เป็นยาเด่ียวหรือใช้ร่วมกับ	 ascorbic	 acid	

ส�าหรบัรกัษา	chronic	urolithiasis	เนือ่งจาก	methylene 

blue	จะไปยบัยัง้การเกดิผลกึของ	calcium	oxalate	

และ	 calcium	 phosphate	 แต่ยาไม่มีผลต่อ													

การละลายนิว่	นอกจากนีย้งัมฤีทธิเ์ป็นยาฆ่าเชือ้อย่างอ่อน 

(mild	antiseptic)	และกระตุ้น	mucous	surfaces	

ส�าหรับรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ	 (cystitis)	

และท่อปัสสาวะอักเสบ	(uretheritis)	

	 ประสิทธิภาพของ	methylene	blue	พบว่า

มีผลการวิจัยของ	 Trickett	 PC4	 ได้ท�าการศึกษาใน				

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ	98	ราย	พบว่าผู้ป่วย

ที่ได้รับยา	methylene	blue	มีอาการปัสสาวะบ่อย

ช่วงกลางคนื	(nocturia)	ลดลง	และมอีาการปวดแสบร้อน

ในทางเดินปัสสาวะลดลง
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 รายงานเหตุการณ์ไม ่พึงประสงค์ของยา	

methylene	blue	จากฐานข้อมูล	Thai	Vigibase5	

ณ	 เดือนตุลาคม	 2560	พบรายงานทั้งสิ้น	 56	 ฉบับ								

มอีาการ	103	อาการ	ซึง่เป็นรายงานประเภทร้ายแรง(a) 

จ�านวน	 15	 ฉบับ	 ไม่ร้ายแรงจ�านวน	 40	 ฉบับ	 และ							

ไม่ระบุความรุนแรง	 1	 ฉบับ	 อาการไม่พึงประสงค์										

ทีส่�าคัญ	เช่น	angioedema	15	อาการ	anaphylactic 

shock	 4	 อาการ	 fixed	eruption	 2	 อาการ	 toxic	

epidermal	necrolysis	(TEN)	1	อาการ	เป็นต้น	และ

จากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก6	 ณ	 เดือน

พฤศจิกายน	 2560	 พบรายงานทั้งสิ้น	 444	 ฉบับ										

โดยเป็นอาการไม่พงึประสงค์ทีส่�าคญั	เช่น	serotonin	

syndrome	 119	 ฉบับ	 anaphylactic	 reaction										

25	ฉบับ	 cardiac	 arrest	 15	ฉบับ	ซึ่งเป็นรายงาน		

จากประเทศไทย	6	ฉบับ	เป็นต้น

	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา													

ได้อนุมัติทะเบียนต�ารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ

ชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ	 Methylene	

blue	ตั้งแต่ปี	2527	ถึงปัจจุบัน	มีจ�านวนทั้งสิ้น	11	

ทะเบียน	เป็นทะเบียนต�ารับยาเดี่ยว	2	ทะเบียน	และ

ต�ารับยาสูตรผสม	9	ทะเบียน	โดยมีข้อบ่งใช้บรรเทา

อาการตดิเชือ้ของกระเพาะปัสสาวะ	และลดอาการอกัเสบ

ของทางเดินปัสสาวะ	 ซึ่งจากข้อมูลทะเบียนต�ารบัยา	

พบว่า	methylene	blue	มกัผสมกับ	potassium	nitrate

 ข้อมูล	potassium	nitrate7, 8 

	 Potassium	nitrate	มฤีทธิเ์ป็นยาขบัปัสสาวะ

อย่างอ่อน	 ใช้ในการถนอมอาหาร	 และใช้ลดอาการ

เสียวฟัน	 ซึ่งจากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง	

ammonium	 nitrate	 กับ	 potassium	 nitrate										

พบว่า	ammonium	nitrate	มฤีทธิขั์บปัสสาวะได้ดกีว่า 

potassium	nitrate	แต่จากการศกึษาดงักล่าวระบุว่า 

การใช้สารกลุ ่ม	 nitrate	 เพื่อเป็นยาขับปัสสาวะ										

ลดน้อยลงตั้งแต่กลางปี	ค.ศ.1930

	 ข้อมูลจาก	 Martindale	 ปี	 2009	 ระบุว่า									

เมื่อรับประทาน	 potassium	 nitrate	 จะถูกย่อย											

ในระบบทางเดนิอาหารโดยการท�างานของแบคทเีรยี	

nitrate	จะถกูเปลีย่นเป็น	nitrite	และหากรบัประทาน

ในปริมาณสูงมากๆ	 อาจเป็นสาเหตุท�าให้เกิดภาวะ	

methemogobinemia	และอาจเกดิการวิงเวยีนศรีษะ 

ปวดศีรษะ	 ความดันโลหิตต�่า	 วูบวาบตามผิวหนัง								

หรอืถึงข้ันเกิดภาวะ	cyanosis	หรอืชัก	(convulsions) 

ซ่ึงพบว่าขนาดยาท่ีท�าให้ตายได้คอื	15	กรมั	โดยพบว่า

รายงานการเกิดพิษนั้นมักพบในเด็กทารกท่ีได้รับน�้า

จากบ่อน�้าที่ปนเปื้อน	 nitrates	 และพบว่า	 nitrite		

เป็นสารตัง้ต้นของ	nitrosamines	ซ่ึงเป็นสารก่อมะเรง็

ในสตัว์ทดลอง	แต่ยงัไม่พบความสมัพนัธ์กับการเกิดมะเรง็

ในมนุษย์

	 อีกทั้งจากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อ	

ปี	2005	ระบุว่ามกีารเพกิถอน/ยกเลกิทะเบียนต�ารบัยา 

potassium	nitrate	ในประเทศฝรั่งเศส	อียิปต์	และ

เวเนซุเอลา	 เพราะเป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยง

ของการเกดิมะเรง็จากการได้รบั	nitrates	ทีม่ากเกนิไป 

ซึ่ง	 IRAC	Volume	94	ปี	2010	จัดให้	potassium	

nitrate	อยู่ในกลุ่ม	2A	(Probably	carcinogenic	to	

humans)	 รวมถึง	The	United	States	National	

 (a) หมายเหตุ : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หมายถึง 
อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี้

 1) เสียชีวิต

 2) อันตรายถึงชีวิต

 3) ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเพิ่มระยะเวลา
ในการรักษานานขึ้น

 4) พิการถาวร/ไร้ความสามารถ

 5) ความผิดปกติแต่ก�าเนิด ทารกวิรูป หรือ

 6) มีความส�าคัญทางการแพทย์
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Research	 Council	 ได้พบความสัมพันธ์ระหว่าง							
การรับประทาน	nitrate	ในปรมิาณสงูกับการเกดิมะเรง็

กระเพาะอาหารและมะเรง็หลอดอาหาร	(NAS,	1981)

 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ		       
 ทบทวนทะเบียนต�ารับยา9,10,11 

	 คณะอนกุรรมการทบทวนทะเบยีนต�ารบัยาได้
พิจารณาข้อมูลของสูตรต�ารับยารักษาโรคทางเดิน
ปัสสาวะชนิดรับประทานที่มีส ่วนประกอบของ				
methylene	 blue	 ดังกล่าว	 ในการประชมุครัง้ที่	
2/2559	และ	3/2560	มคีวามเหน็ว่า	methylene	blue	
และ	 potassium	 nitrate	 ไม่มีประสิทธิภาพตาม								
ข้อบ่งใช้บรรเทาอาการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ	
และลดอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ	 และ											
potass ium	 nitrate	 ยังมี โอกาสท�าให ้ เกิด                               
nitrosamines	ซึง่เป็นสารต้ังต้นในการเกดิมะเรง็ด้วย	
อีกทั้งยังมีแนวโน้มการน�ายาสูตรดังกล่าวไปใช้ใน							
ทางที่ผิดสูง	 ซึ่งการประเมินพบว่าสูตรยาดังกล่าว										
มีความเส่ียงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยา	
ดังนั้นคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนต�ารับยา								
จงึมีมตใิห้เพิกถอนทะเบยีนต�ารบัยารกัษาโรคทางเดนิ
ปัสสาวะชนิดรับประทานทั้งเด่ียวและผสม	 ที่มี									
ส่วนประกอบของ	 methylene	 blue	 โดยผ่าน																
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการยาในการประชมุครัง้ที ่       
374-7/2560	วันที่	23	สิงหาคม	2560	ซึ่งส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก�าลงัด�าเนินการประกาศ

เป็นค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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งานวิจัย

อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์               
จากสารทึบรังสีในการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

(Incidence and associated factors of adverse reactions to contrast media 
for Computed Tomography (CT) scan)

ภญ.จีรติการณ์ พิทาค�า1, ภญ.ยามิลลา กุระคาน1, และ นายส�าราญ ด่านศิริกุล2

	บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิด
อาการไม่พึงประสงค์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด
อาการไม่พงึประสงค์จากการฉดีสารทบึรังสเีข้าหลอดเลอืด
ในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 วิธีการวิจัย :	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ
ย้อนหลัง	 โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่เกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารทึบรังสีย้อนหลัง
เป็นระยะเวลา	2	ปี	ตั้งแต่มกราคม	พ.ศ.	2558	จนถึง	
ธันวาคม	 พ.ศ.	 2559	 ณ	 โรงพยาบาลมหาราช															
นครเชียงใหม่	
 ผลการวจัิย :	ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์	 ทั้งหมด	 27,755	 ราย	 พบอุบัติการณ	์						
ผู ้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังส	ี
จ�านวน	 40	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 0.14	 จากการ
วิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว	พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	 3	
ปัจจยั	ได้แก่	ช่วงอาย	ุประวตักิารแพ้สารทบึรงัส	ีและ
การให้ยาป้องกัน	 (pre-medication)	 (P=0.005,	
P=0.006	 และ	 P=0.001	 ตามล�าดับ)	 เมื่อท�าการ
วิเคราะห์แบบหลายปัจจัย	 พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดอาการไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัสทีีม่นียัส�าคญั

ทางสถิติ	 ได้แก่	 ช่วงอายุ	 โดยผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง	
18-60	ปีจะมโีอกาสเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากสาร
ทึบรังสีมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	(P=0.002)	
และผู้ที่มีประวัติการแพ้สารทึบรังสี	 จะมีโอกาสเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสีมากกว่าผู้ที่ไม่มี
ประวัติการแพ้สารทึบรังสี	(P=0.007)
 สรุปผลการวิจัย :	 พบอุบัติการณ์การเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดสารทึบรังสีค่อนข้าง
ต�่าร้อยละ	 0.14	 ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากสารทบึรงัส	ีได้แก่	ช่วงอายรุะหว่าง	18-60	ปี 
และการมีประวัติการแพ้สารทึบรังสี	
 ค�าส�าคัญ :	สารทึบรังสี	 อุบัติการณ์การเกิด
อาการไม่พึงประสงค์	 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์

	Abstract

 Objectives:	 To	 study	 incidence	 and	
associated	 factors	 of	 adverse	 reactions	 to	
intravascular	 contrast	 media	 in	 patients												
undergoing	Computed	Tomography	(CT)	scans.

1	 ฝ่ายเภสัชกรรม	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2	 หน่วยรังสีวินิจฉัย	ภาควิชารังสีวิทยา
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 Methods:	 A	 retrospective	 study	was	
conducted	by	reviewing	medical	records	of	
patients	who	had	adverse	reactions	to	contrast 
media	during	a	two	year	period	from	January	
2015	to	December	2016	at	Maharaj	Nakorn	
Chiang	Mai	Hospital.	
 Results :	Out	of	27,755	cases	of	patients	
who	underwent	a	CT	scan	with	contrast	media,	
40	patients	had	adverse	reactions	to	contrast	
media	(CM),	therefore	the	incidence	was	0.14	
per	cent	.	In	univariate	analysis,	the	factors	
associated	with	adverse	reactions	to	CM	were	
age	 range,	 history	 of	 CM	 allergy	 and	 pre-								
medication	(P	=	0.005,	P	=	0.006	and	P	=	0.001	
respectively).	 In	multivariate	 analysis,	 the	
significant	risk	factors	for	adverse	reactions	to	
CM	were	the	age-range	between	18-60	years	
old,	comparing	with	≥	60	years	old	(P	=	0.002)	
and	a	history	of	CM	allergy,	comparing	with	
no-history	of	CM	allergy	(	P	=	0.007).
 Conclusions :	The	incidence	of	adverse	
reactions	to	intravascular	contrast	media	was	
low	 at	 0.14	 per	 cent.	 The	 associated	 risk		
factors	for	adverse	reactions	to	CM	were	age	
range,	history	of	CM	allergy	and	pre-medication. 
The	significant	risk	factors	for	adverse	reactions 
to	CM	were	 the	age-range	18-60	 years	old	
and	the	history	of	CM	allergy.
key words:	contrast	media,	adverse	reaction	
incident,	associated	factors	for	adverse	reaction

	บทน�า	

	 ในปัจจุบันได้มีการน�าสารทึบรังสี	 (contrast	
media)	 มาใช้ในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ	
กันอย่างแพร่หลาย	เช่น	การตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
(computed	 tomography)	 การตรวจด ้วย
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	(magnetic	resonance	imaging)
การตรวจอัลตร้าซาวด์	 (ultrasound)	 เป็นต้น(1)            
แต่เนือ่งจากสารทบึรงัสอีาจท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ 
หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายที่อาจรุนแรงถึง	
แก่ชีวิตได้	 แม้จะมีรายงานว่ามีอุบัติการณ์ไม่มาก										

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสารทบึรงัสชีนดิฉดีเข้าหลอดเลอืด	
ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโดยใช้สารทึบรังสีจึงจัด
เป็นการตรวจท่ีมีความเสี่ยงและต้องมีการเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด											
โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น	 3	 ระดับ	
คือ	 1)	 อาการเล็กน้อย	 ได้แก่	 ผื่นกระจายทั่วไปซึ่ง								
พบบ่อยท่ีสุด	 และอาจจะมีอาการคัน	 น�้ามูกไหล	
คลื่นไส้	สะอึก	เหงื่อออก	ไอ	และวิงเวียน	ผู้ป่วยควร
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะอาการแพ้												
ที่รุนแรงมากขึ้น	 ซึ่งจะช่วยให้การรักษาได้ทันท่วงที		
2)	อาการปานกลาง	ได้แก่	อาเจียนมาก	ผื่นขึ้นทั้งตัว	
ปวดศีรษะ	หน้าบวม	หลอดลมตบีเลก็น้อย	หอบ	ใจสัน่ 
หัวใจเต้นเร็วหรือช้า	 ความดันโลหิตสูง	 ปวดท้อง											
3)	อาการรนุแรง	ได้แก่	หวัใจเต้นผดิจังหวะแบบอนัตราย 
เช่น	 หัวใจห้องล่างซ้ายเต้นผิดจังหวะ	 (ventricular	
tachycardia)	 ความดันโลหิตต�่า	 หลอดลมเกร็ง
ตัวอย่างรุนแรง	 ปอดบวมน�้า	 ชัก	 หมดสติ	 และอาจ	
เสียชีวิตได้	(2-3) 
	 สารทึบรังสีที่นิยมใช ้มากในปัจจุบัน	 คือ													
สารทึบรงัสชีนดิท่ีมไีอโอดนีเป็นส่วนประกอบ	(Iodinated 
Contrast	Media)	แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	ionic	
monomers,	ionic	dimers,	non-ionic	monomers	
และ	 non-ionic	 dimers(4)	 ซึ่งสารทึบรังสีชนิดที	่							
แตกตัวเป็นประจุจะมี	 osmolality	 สูง	 อาจก่อให	้						
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าสารทึบรังสีชนิด	
ที่ไม่แตกตัวที่มีค่า	 osmolality	 ต�่า(2-3,	 5-6)	 อย่างไร
กต็าม	มกีารศกึษาของ	แก่นจนัทน์	เนอืยทอง	ทีศ่กึษา
อาการไม่พงึประสงค์จากการให้สารทึบรงัสท่ีีมไีอโอดนี
เป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดด�า	ณ	โรงพยาบาล
มหาสารคาม	 พบว่ามีการแพ้เกิดข้ึนร้อยละ	 9.3										
โดยร้อยละ	8.9	เป็นแบบมอีาการเลก็น้อย	มเีพยีงร้อยละ 
0.4	เป็นแบบมอีาการปานกลาง	และไม่พบแบบมอีาการ
รุนแรงเลย	 โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ในผู ้ที่ได้									
สารทบึรงัสชีนดิแตกตวัเป็นประจใุกล้เคียงกบัทีพ่บในผูท้ี่
ได้สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวเป็นประจุในสัดส่วน							
ร้อยละ	5	และ	4.3(7)	นอกจากสารทึบรังสีที่มีไอโอดีน
เป็นส่วนประกอบท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว		
ยังมีการใช้สารทึบรังสีแกโดลิเนียม	 (Gadolinium-							
based	 Contrast	 Media)	 ส�าหรับเป็นสารเพิ่ม									
ความคมชดัภาพทีใ่ช้ร่วมกบัการตรวจ	MRI	ซึง่สารทบึ
รังสีประเภทนี้พบอัตราการแพ้ได้น้อยกว่า	(8-9)
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	 นอกจากนี้	 ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยง							
ต่อการแพ้สารทบึรงัสมีากกว่าคนทัว่ไป	 ได้แก่	 ผูท้ีเ่คย	
มปีระวัติแพ้สารทึบรังสี	 อาหารทะเล	 ยา	 หรือมีโรค
ประจ�าตัวเป็นหอบหืด	ภูมิแพ้	 โดยหากผู้ป่วยเคยแพ้
สารทึบรังสีมาก่อนจะมีความเส่ียงที่จะเกิดการแพ้ซ�้า
สูงถึง	 3.3-6.9	 เท่าของคนทั่วไป	 ในผู้ป่วยหอบหืด								
จะมคีวามเสีย่งสงูเป็น	1.2-2.5	เท่า	ของคนทัว่ไป	และ
ถ้ามกีารแพ้เกดิขึน้จะเป็นแบบรนุแรง	สงูเป็น	5-9	เท่า
ของคนทั่วไป	 ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีความเสี่ยงสูง
เป็น	1.5-	3	เท่าของคนทัว่ไป	ส่วนในผู้ป่วยทีม่ปีระวตัิ
แพ้อาหารทะเลนั้น	ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า	
มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้สาร								
ทึบรังสีหรือไม ่ (2,10)	 ทั้ งนี้การศึกษาของเสงี่ยม																		
ฉตัราพงค์	และคณะ	พบว่าประวติัการแพ้อาหารทะเล
มผีลต่อการแพ้สารทบึรงัสอีย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ(11) 

เช่นเดียวกับการศึกษาของปณิธาน	 ประดับพงษา		
และคณะ	ซึ่งนอกจากจะพบว่าประวัติการแพ้อาหาร
ทะเลเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้ว	 ยังพบว่าผู้ป่วย
เพศหญิงและผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้สารทึบรังสีมา
ก่อนมีความเสี่ยงที่เกิดการแพ้สารทึบรังสีได้มากกว่า
คนทั่วไป(12)	 ทั้งนี้	 ตามแนวทางการให้สารทึบรังสีใน
ปัจจุบันได้มีค�าแนะน�าว่าอาจพิจารณาให้ยาป้องกัน
ด้วยยา	 corticosteroid	 และ	 antihistamine	 ใน									
ผูป่้วยกลุ่มทีม่คีวามเสีย่ง(10)	ซึง่การให้ยาป้องกนัดงักล่าว
มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
อาการจากการแพ้สารทึบรังสีได้	 แต่ยังไม่มีข้อสรุปท่ี
แน่ชัดว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ใน
ระดบัรุนแรงได้หรอืไม่(2,	13)	อย่างไรกต็ามแม้ว่าการให้
ยาป้องกันยังคงจัดว่าเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์โดย
เฉพาะในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีมาก่อน	
แต่ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องติดตามเฝ้าระวังอาการ
แพ้ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 เนื่องจากผู้ป่วยยังคงมี
โอกาสที่จะเกิดการแพ้ซ�้าได้อีก	 ถึงแม้ว่าจะได้รับ										
ยาป้องกันแล้วก็ตาม(14)

	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่เป ็น												
โรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่	จ�านวน	1,400	เตียง	
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจ�านวนมากที่จ�าเป็นต้องได้รับการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และพบรายงานการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	 ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก

สารทึบรังสีชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด	ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ							
คดักรองผูป่้วย	รวมถึงการป้องกันและดแูลรกัษาอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้สารทึบรังสี	 เพื่อให้
สามารถดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการตรวจวินิจฉัย
ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้สารทึบรังสีได้อย่าง
ปลอดภัยต่อไป	

 นิยามศัพท์	

 อาการไม่พงึประสงค์จากสารทึบรงัส	ีหมายถึง 
อาการไม่พึงประสงค์ชนิดเฉียบพลันท่ีเกิดข้ึนไม่เกิน	
30	 นาทีภายหลังจากการได้รับสารทึบรังสี	 ได้แก่									
ผื่นคัน	anaphylaxis	ผื่นลมพิษ	เป็นต้น	ซึ่งผู้ป่วยอยู่
ในช่วงสังเกตอาการในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์										
ไม่รวมถงึอาการไม่พงึประสงค์ชนดิล่าช้าและการเกดิ
อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ	 เช่น	 คลื่นไส้	 อาเจียน											
ผลต่อไต	 เป็นต้น	 อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวนี	้							
ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญว่าเป็น	
การอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	และเกิดขึ้น
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
 สารทึบรังสีชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด	หมายถึง	
สารที่ใช้ประกอบในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	
ท่ีใช้ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าหรอืหลอดเลอืดแดง	เพือ่ให้เกิด
ความแตกต่างในการดดูกลนืรงัสรีะหว่างอวัยวะทีต้่องการ
ตรวจ	 กับอวัยวะหรือโครงสร้างอื่นที่อยู ่ใกล้เคียง              
เป็นผลให้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจได้ชัดเจนขึ้น
 เวชระเบยีนอเิลก็ทรอนกิส์	หมายถงึ	เวชระเบยีน
อเิลก็ทรอนกิส์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	
(Digicard)	โดยในฐานข้อมูลนี้จะมีข้อมูลเวชระเบียน
ของผู้ป่วยที่ได้สแกนเก็บไว้	 ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน
และผูป่้วยนอก	ซึง่จะมบีนัทกึข้อมลูการใช้สารทบึรงัสี
ของผู้ป่วยและข้อมูลการแพ้ที่เกิดขึ้น	 รวมถึงประวัติ
โรคร่วมและยาของผู้ป่วย
 ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	หมายถึง	ฐานข้อมลู
อเิลก็ทรอนกิส์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	
SMI	(Suandok	Medical	Information)	โดยในฐาน
ข้อมูลนี้จะบันทึกประวัติการแพ้ยาและสารทึบรังสี	
รวมถึงการใช้ยาของผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 วธิวีจิยั	งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาแบบย้อนหลงั	
ด้วยการทบทวนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และฐาน
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ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยย้อนหลัง	 เป็นระยะเวลา		
2	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2558	จนถึงวันที่	31	
ธันวาคม	พ.ศ.	2559	งานวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เลขที่	040/2560	
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร	คอื	ผูป่้วยทีไ่ด้รบัสารทบึรงัสใีนการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	ณ	โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่	ในช่วงระยะเวลาที่ท�าการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เกดิอาการไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัสทีีใ่ช้ในการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์	ในช่วงระยะเวลาทีท่�าการศกึษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 แบบเก็บข้อมูลที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม	ภายหลงัจากการพฒันาแบบเกบ็
ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้น�าไปทดลองเก็บข้อมูลจริง	 10	 ราย	
แล้วปรับเปลี่ยนแบบเก็บข้อมูลก่อนน�าไปใช้จริง								
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลครบถ้วนและใช้งานได้ง่าย
 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้	:	ใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป	SPSS	for	Window	ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	รายงานผลเป็นร้อยละ	
ความถี	่ค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และใช้การ
วิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว	(univariate	analysis)	โดย
ใช้สถติทิดสอบ	chi-square	test	หรอื	fisher’s	exact	
test	หลังจากนั้นจะใช้การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย	
(multivariate	 analysis)	 โดยใช้สถิติทดสอบการ									
ถดถอยโลจสิตคิทว	ิ(binary	logistic	regression	analysis) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อ
ตวัแปรตามคอื	การแพ้สารทบึรงัส	ีได้แก่	เพศ	ช่วงอาย	ุ
(แบ่งเป็น	3	ช่วงอาย	ุได้แก่	น้อยกว่า	18	ปี,	18	-	60	ปี
และมากกว่า	 60	 ปี)ประวัติการแพ้สารทึบรังสี	
ประวัตกิารแพ้ยา	ประวติัการแพ้อาหารทะเล	โรคร่วม	
(หอบหืด)	การให้ยาป้องกัน	และชนิดของสารทึบรังสี	
ส�าหรับการวเิคราะห์สถติกิารถดถอยโลจสิตคิทว	ิเพือ่
หาปัจจัยทีม่ผีลต่อการเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์นัน้	
ใช้สูตรค�านวณขนาดตัวอย่าง	ดังนี้	N	≥	30p(15)	โดย	
N	คอืจ�านวนตวัอย่าง	และ	p	คอืจ�านวนตวัแปรอสิระ(15)        

ซึง่ในการศกึษานีม้ตีวัแปรอสิระ	7	ตวั	ดงันัน้	N	≥	30(7) 
หรือเท่ากับ	210	คน	ซึ่งการศึกษานี้ใช้	N	=	250	คน	
เนื่องจากจ�านวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีในการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์มากถึง	27,755	ราย

	ผลการวิจัย	

	 ผลจากการรวบรวมข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
ของภาครังสีวิทยาที่ส่งมายังศูนย์ติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาพบว่า	ในผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์	 ในปี	 2558	 -2559	 ท้ังหมด	
27,755	ราย	มีผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์แบบ
เฉยีบพลนั	จ�านวน	40	ราย	คดิเป็นอบุตักิารณ์ร้อยละ	0.14	
	 ในบรรดาผู้ป่วยทีเ่กดิอาการไม่พงึประสงค์นัน้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	จ�านวน	23	ราย	คดิเป็นร้อยละ 
57.50	อายเุฉลีย่ของผูป่้วยทีเ่กดิอาการไม่พงึประสงค์
เท่ากับ	49.76	±	17.91	ปี	ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ในช่วง
อายุ	18-60	ปี	จ�านวน	25	ราย	(ร้อยละ	62.5)	ผู้ป่วย
เหล่านีไ้ม่มปีระวตักิารแพ้ยาจ�านวน	36	ราย	(ร้อยละ	90) 
ไม่มปีระวตักิารแพ้สารทึบรงัส	ีจ�านวน	35	คน	(ร้อยละ 
87.5)	ไม่มีประวัติการแพ้อาหารทะเลจ�านวน	37	คน	
(ร้อยละ	 92.5)	 และไม่มีรายใดเลยท่ีมีประวัติเป็น								
โรคหอบหืด	และไม่ได้รับยาป้องกัน	จ�านวน	36	ราย	
(ร้อยละ	90)	ดังแสดงในตารางที่	1
	 ชนิดของสารทึบรังสีที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด
อาการไม่พึงประสงค์มากท่ีสุด	 คือ	 Iodinated	
non-ionic	monomer	จ�านวน	36	ราย	(ร้อยละ	90)	
และสารทึบรังสีท่ีเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์มากท่ีสดุคอื	Iohexol	จ�านวน	18	ราย	(ร้อยละ 
45)	อาการไม่พงึประสงค์ทีส่่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภท
ที่ไม่รุนแรง	 (mild)	จ�านวน	39	ราย	 (ร้อยละ	97.5)	
อาการท่ีพบมากท่ีสดุคอื	urticaria	30	ราย	(ร้อยละ	75) 
และผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับ	 possible	
จ�านวน	26	ราย	(ร้อยละ	65	)	ดังแสดงในตารางที่	1
	 การวิเคราะห์ป ัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์กับ									
การเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัส	ีโดยใช้การ
วิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว	 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ								
การเกิดอาการไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัสทีีม่นียัส�าคัญ
ทางสถิติ	 ได้แก่	ช่วงอายุ	 (P=0.005)	ประวัติการแพ้
สารทึบรังสี	 (P=0.006)	 และการให้ยาป้องกัน	
(P=0.001)	ดังแสดงในตารางที่	2
	 หลังจากคัดเลือกตัวแปรเบื้องต้นจากการ
วิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว	 และท�าการวิเคราะห์แบบ
หลายปัจจยั	โดยใช้สถติทิดสอบ	logistic	regression	
analysis	 จะพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการ									
ไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	ได้แก่	ช่วงอายุ	โดยใช้
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ช่วงอาย	ุ60	ปีข้ึนไปเป็นฐานในการเปรยีบเทยีบ	(referent) 
พบว่าช่วงอายรุะหว่าง	18-60	ปีจะมโีอกาสเกดิอาการ
ไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัสมีากกว่ากลุม่อาย	ุ60	ปี
ขึ้นไป	3.2	เท่า	(P=0.002)	แต่ช่วงอายุ	<	18	ปีไม่ต่าง
กับช่วงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 (P=0.417)	 และผู ้ที่มี
ประวัติการแพ้สารทึบรังสี	 จะมีโอกาสเกิดอาการไม่
พงึประสงค์จากสารทบึรงัสมีากกว่าผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิาร
แพ้สารทบึรังส	ี7.1	เท่า	(P=0.007)	ดังแสดงในตารางท่ี	3

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดอาการ						
ไม่พงึประสงค์จากสารทบึรงัส	ี(n	=	40)

ลักษณะ จ�านวน 
(n=40)

ร้อยละ

เพศ

ชาย 17 42.5

หญิง 23 57.5

ช่วงอายุ

<18	ปี 2 5

18-60	ปี 25 62.5

60	ปีขึ้นไป 13 32.5

อายุเฉลี่ย 49.76 ± 17.91 ปี

ประวัติแพ้ยา 

มี 4 10

ไม่มี 36 90

ประวัติแพ้สารทึบรังสี

มี 5 12.5

ไม่มี 35 87.5

ประวัติแพ้อาหารทะเล

มี 3 7.5

ไม่มี 37 92.5

ประวัติโรคหอบหืด

ไม่มี 40 100

การให้ยาป้องกัน

ให้	 4 10

ไม่ให้ 36 90

ลักษณะ จ�านวน 
(n=40)

ร้อยละ

สารทึบรังสีที่ใช้

Iohexol 18 45

Iobitridol	 4 10

Iopromide	 5 12.5

Iopamidol 3 7.5

Iodixanol	 4 10

Ioversol 6 15

ชนิดของสารทึบรังสีที่ใช้

Iodinated	non-ionic	monomer 36 90

Iodinated	non-ionic	dimer 4 10

อาการแพ้ที่พบ

Urticaria 30 75

Anaphylaxis 1 2.5

MP	rash 2 5

Rash 5 12.5

Itching 1 2.5

ใจสั่น	เหงื่อออก	แน่นหน้าอก 1 2.5

ความรุนแรง

Mild 39 97.5

Severe 1 2.5

การประเมิน Naranjo's score

Certain	(9	ขึ้นไป) 2 5

Probable	(5-8) 12 30

Possible	(1-4) 26 65

ตารางที่ 1 ลกัษณะท่ัวไปของผูป่้วยท่ีเกดิอาการไม่พงึ
ประสงค์จากสารทบึรงัส	ี(n	=	40)	(ต่อ)
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ตารางที่ 2 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากสารทึบรงัส	ีวเิคราะห์แบบปัจจัยเดยีว

ปัจจัย เกิดอาการ
(n = 40)

ไม่เกิดอาการ
(n = 210)

P Value

เพศหญิง 23 (57.5) 108(51.4) 0.595c

ช่วงอายุ 0.005*f

<18	ปี 2(5.0) 11(5.2)

18-60	ปี 25(62.5) 74(35.2)

60	ปีขึ้นไป 13(32.5) 125(59.5)

ประวัติการแพ้สารทึบรังสี 5(12.5) 4(1.9) 0.006*f

ประวัติการแพ้ยา 4(10) 30(14.3) 0.636c

ประวัติการแพ้อาหารทะเล 3(7.5) 3(1.4) 0.054f

การให้ยาป้องกัน	 4(10.0) 0(0.0) 0.001*f

ชนิดของสารทึบรังสีที่ใช้

(Iodinated	non-ionic	dimer)

36(90) 186(88.6) 1.000f

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่	α=	0.05
C=chi-square	test
F=fisher’s	exact	test

ตารางที่ 3 ปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธ์ต่อการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากสารทึบรงัส	ีวเิคราะห์แบบหลายปัจจยั

ปัจจัย B SE P Value Adj. odds 

ratio

95%CI

(odds ratio)

อายุ	<18	ปี .670 .826 .417 1.9 0.39-9.87

อายุ	18-60	ปี 1.165 .380 .002* 3.2 1.52-6.75

อายุ	60	ปีขึ้นไป - 1 1

ประวัติการแพ้สารทึบรังสี 1.966 .726 .007* 7.1 1.72-29.63

	*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่	α=	0.05
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	อภิปรายผล	

 งานวิจัยนี้พบอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากสารทบึรังสแีบบเฉยีบพลนั	คิดเป็นร้อยละ 
0.14	ซ่ึงถอืว่าน้อย	เมือ่เทยีบกบังานวจิยัในประเทศไทย
ที่ผ่านของ	 ธีรพันธ์	 บุตรแผ้ว	 ว่าที่โรงพยาบาลกระบี่	
พบร้อยละ	 0.4(16)	 แต่ใกล้เคียงกับการงานวิจัยใน								
ต่างประเทศของ	 Dillman	 ที่พบร้อยละ	 0.18(17) 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของอุบัติการณ์การเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบน้อยในงานวิจัยน้ีอาจจะ
เนื่องมาจากการก�าหนดนิยามอาการไม่พึงประสงค	์						
ที่ต่างกัน	 ซึ่งในงานวิจัยน้ีเน้นอาการไม่พึงประสงค์									
ที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน	 และไม่รวมถึงอาการไม่พึง
ประสงค์อื่นๆ	 เช่น	คลื่นไส้	อาเจียน	 เป็นต้น	จึงอาจ
ท�าให้พบอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยได้
	 งานวิจัยนี้พบว่าผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
นั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 57.50	พบ
มากกว่าเพศชาย	ซึ่งสอดคล้องกับการงานวิจัยที่ผ่าน
ของ	 ธีรพันธ์	 ที่พบว่าผู้ที่เกิดปฏิกิริยาเสมือนภูมิแพ้
ชนิดเฉยีบพลันจากสารทบึรงัสส่ีวนใหญ่เป็นเพศหญงิ(16) 

ส�าหรับช่วงอายุที่พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์นั้น	
พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์มีอายุอยู่
ในช่วง	18-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	62.50	ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยัดงักล่าวเช่นเดียวกนั	และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ	Katayama	และคณะ	ทีพ่บว่าอตัราการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์นั้นพบได้บ่อยในวัยผู้ใหญ่(6)

	 อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ที่พบเป็นแบบ
ไม่รนุแรง	ร้อยละ	97.50	สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ	
ธรีพนัธ์(6)	เช่นกนัทีพ่บว่าส่วนใหญ่อาการไม่พึงประสงค์
ทีพ่บจดัเป็นชนิดไม่รุนแรง	แต่อย่างไรกต็ามพบผูท้ีเ่กดิ
อาการไม่พึงประสงค์แบบร้ายแรงคอื	anaphylaxis	1	ราย 
ซึ่งจัดว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต
	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	 โดยใช้
การวิเคราะห์แบบปัจจัยเดียว	 พบว่าปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์	 ได้แก่	 ช่วงอายุ	 (P=0.005)	 ประวัติการแพ้	
สารทึบรังสี	 (P=0.006)	 และการให้ยาป้องกัน	
(P=0.001)	

	 เม่ือท�าการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยโดยใช้
สถิติทดสอบ	 logistic	 regression	 analysis	พบว่า
ช่วงอาย	ุ18-60	ปีจะมโีอกาสเกดิอาการไม่พึงประสงค์
จากสารทบึรงัสมีากกว่ากลุม่อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	3.2	เท่า
(P=0.002)	 และคนท่ีมีประวัติการแพ้สารทึบรังส	ี											
จะมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี	
มากกว่าคนไม่มีประวัติการแพ้สารทึบรังสี	 7.1	 เท่า
(P=0.007)	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศ
ทีผ่่านมาทีพ่บว่าหากผูป่้วยเคยแพ้สารทบึรงัสมีาก่อน
กจ็ะมคีวามเส่ียงทีจ่ะเกดิการแพ้ซ�า้สงูถึง	3.3-6.9	เท่า
ของคนทัว่ไป(10)	ดงันัน้ในผูป่้วยกลุม่นีจ้งึอาจจะพจิารณา
ให้ยาป้องกันได้	อย่างไรก็ตามการให้ยาป้องกันแม้ว่า
จะเป็นทางเลือกท่ีมีประโยชน์โดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ี
เคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีมาก่อน	 แต่ยงัจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องตดิตามเฝ้าระวงัผูป่้วยอย่างใกล้ชดิ	เนือ่งจากผูป่้วย
ยงัคงมโีอกาสท่ีจะเกดิอาการไม่พงึประสงค์ได้	ถึงแม้ว่า
จะได้รับยาป้องกันแล้วก็ตาม(14)	

	 ข้อจ�ากัดของงานวิจัยนี้	ได้แก่	ประการที่หนึ่ง
งานวิจัยนี้เป็นแบบทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง	
ข้อมูลจากทบทวนการบันทึกในเวชระเบียนอาจมี						
ข้อจ�ากดั	เนือ่งจากการบนัทกึข้อมลูอาจจะไม่ละเอยีด
ทั้งหมด	 ประการที่สองงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลเฉพาะ
อาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันท่ีเกิดข้ึนภายใน	
30	 นาทีหลังจากได้รับสารทึบรังสี	 อุบัติการณ์ที่พบ
อาจจะไม่คลอบคลุมอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจาก
สารทึบรังสีทั้งหมด

	สรุป	

	 พบอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากสารทึบรังสีค่อนข้างต�่าร้อยละ	 0.14	 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก		
สารทบึรงัสโีดยใช้การวิเคราะห์แบบปัจจยัเดยีว	ได้แก่	
ช่วงอาย	ุประวตักิารแพ้สารทบึรงัสี	และการให้ยาป้องกนั        
เมื่อท�าการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย	 พบว่าปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสารทึบรังสี
ได้แก่	 ช่วงอายุ	 18-60	 ปี	 และการมีประวัติการแพ	้						
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งานวิจัย

สารทบึรังส	ีข้อมลูนีส้ามารถน�าไปใช้ในการคดักรอง	รวม

ทัง้การป้องกันหรอืลดการเกดิอาการไม่พงึประสงค์ใน									

ผูป่้วยทีต้่องใช้สารทบึรงัส	ีอนัจะท�าให้การตรวจวนิจิฉยั

ด้วยเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์มคีวามปลอดภยัยิ่งขึ้น

	กิตติกรรมประกาศ	

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทีป่รกึษา	รศ.พญ.จันทิมา 

เอื้อตรงจิตต์	 ภาควิชารังสีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์ 
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ไตรโคลซาน (Triclosan) ในเครื่องส�าอาง

พรรณอร ศิวะชิตพงศ์, มินทิรา สารธิราช, สุธาทิพย์ แซ่ก๊วย 

*	 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูล

ความปลอดภัยของสารไตรโคลซาน	 (Triclosan)								

และการใช้ไตรโคลซานเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง	

ตลอดจนการก�ากับดูแลการใช้ไตรโคลซานในกลุ่ม

ประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	สหภาพยโุรป	สหรฐัอเมรกิา	เป็นต้น	

	 	 ไตรโคลซานมีโครงสร้างเป็น	 chlorinated	

aromatic	 compound	 ที่มีหมู่	 phenolic	 และ								

เชื่อมกันด ้วยพันธะ	 ether	 มีชื่อ	 IUPAC	 คือ	

5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)	 phenol1       

ไตรโคลซานยังมีชื่ออื่น	ๆ 	เช่น	Biofresh,	Microban,	

Irgasan,	Lexo,	Ster-zac,	Cloxifenolum	เป็นต้น2

	 	 หน้าที่ของไตรโคลซานที่มีการใช้ในปัจจุบัน	

ได้แก่	การใช้เป็นสารระงับกลิน่	(deodorant	agents)	

และสารกันเสีย	 (preservatives)	 ในเคร่ืองส�าอาง	

และการใช้เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์

ประเภทต่าง	 ๆ	 ตัวอย่างการน�าไตรโคลซานไปใช	้												

ในผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	สบูล้่างมอืและช�าระล้างร่างกาย	

ยาสีฟัน	น�้ายาบ้วนปาก	เครื่องส�าอางประเภทรองพื้น

และบ�ารุงผิว	 อุปกรณ์ส�าหรับการปฐมพยาบาล							

เคร่ืองครวั	เครือ่งใช้ส�านักงาน	(เช่น	ดนิสอ,	ด้ามจบัดินสอ)	

เครื่องท�าความชื้น	แผ่นกรอง	เป็นต้น2

	การก�าหนดปริมาณการใช้ในเครื่องส�าอาง

	 	 ในปี	 ค.ศ.	 2010	 ประเทศสหรัฐอเมริกา															

มกีารรวบรวมขีดจ�ากดัความเข้มข้นหรอืความเข้มข้นสูงสดุ

ทีอ่นญุาตให้มไีด้	(concentration	limit)	ของไตรโคลซาน

ท่ีมกีารใช้ในเครือ่งส�าอาง	ไว้ใน	Cosmetic	Ingredient 

Review	(CIR)	ของสหรฐัอเมรกิา	โดยในสหรฐัอเมรกิา	

สหภาพยุโรป	 และออสเตรเลีย	 ได้ก�าหนดขีดจ�ากัด

ความเข้มข้นไว้ไม่เกิน	 0.3%	 ส�าหรับเครื่องส�าอาง								

ทุกประเภท	แคนาดาก�าหนดไว้ไม่เกิน	0.3%	ส�าหรับ

เคร่ืองส�าอางทุกประเภท	 ยกเว้นผลิตภัณฑ์น�้ายา							

บ้วนปากซึ่งก�าหนดไว้ไม่เกิน	 0.03%	 ส่วนประเทศ

ญีปุ่่นก�าหนดไว้ไม่เกิน	 0.1%	 ในเงือ่นไขของการใช้เป็น	

สารกันเสียในเครื่องส�าอางเท่านั้น1

รูปที่ 1	โครงสร้างของไตรโคลซาน
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	 	 ในปี	ค.ศ.	2009	สหภาพยโุรป	โดย	Scientific	

Committee	on	Consumer	Safety	(SCCS)	ได้ประเมนิ

ปรมิาณสารทีด่ดูซมึเข้าสูร่่างกาย	(systemic	exposure 

dose;	SED)	ของไตรโคลซานทีร่่างกายได้รบัในแต่ละทาง

ซึ่งจะมีค่าที่แตกต่างกัน	 โดยค�านวณจากปริมาณ									

ไตรโคลซานท่ีมีการก�าหนดขีดจ�ากัดความเข้มข้นไว	้

ในช่วง	0.15-0.3%	ในการค�านวณค่า	SED	จะมีการ

แบ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น	 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้กับ							

ช่องปาก	(oral)	ผลติภณัฑ์ท่ีใช้แล้วไม่ล้างออก	(leave	on) 

และผลติภณัฑ์ท่ีใช้แล้วล้างออก	(rinse	off)	ซ่ึงรูปแบบ

ที่ใช้กับช่องปาก	เช่น	น�้ายาบ้วนปาก	จะมีค่า	SED	สูง

เนือ่งจากสารมกีารสมัผสักบัเยือ่บใุนช่องปากโดยตรง	

อาจมกีารดดูซึมได้มาก	แม้จะใช้ระยะเวลาสัน้	ๆ 	กต็าม	

ในขณะที่รูปแบบที่ใช้แล้วไม่ล้างออก	 เช่น	 โลชั่น

ส�าหรบัผวิกาย	จะมค่ีา	SED	สงูเช่นเดยีวกนั	เนือ่งจาก

มีการค�านวณพื้นท่ีผิวท่ีใช้ผลิตภัณฑ์เข้ามาเก่ียวข้อง	

ส่วนรปูแบบทีใ่ช้แล้วล้างออก	เช่น	สบู่	จะมรีะยะเวลา

ทีผ่ลติภณัฑ์สมัผสักบัผวิหนงัไม่นานจึงมีค่า	SED	ต�า่กว่า3 

แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1	 แสดงชนดิของผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง	ทีม่กีารใช้ไตรโคลซานในความเข้มข้นต่าง	ๆ 	เป็นส่วนประกอบ	
และผลการประเมินปริมาณสารท่ีดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย	 (SED)	 ของไตรโคลซาน	 (Scientific	
Committee	on	Consumer	Safety,	2011)	

Type of Product(s)
Tricosan

content (%)
SED (mg/kg/day)

Toothpaste	(Adulis) 0.3 0.0069

Hand	Soap 0.3 0.0066

Body	Soap/shower	gel 0.3 0.0192

Deodorant	(Stick) 0.3 0.0030

Mouthwash 0.15 0.0540

Mouthwash 0.2 0.0720

Mouthwash 0.3 0.1080

Face	powder 0.2 0.0040

Face	powder 0.3 0.0060

Body	lotion 0.15 0.1876

Body	lotion 0.3 0.3753

Stick-type	concealer 0.15 0.0003

Stick-type	concealer 0.3 0.0006
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  ผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	ทีม่ส่ีวนผสมของไตรโคลซาน	
ที่มีค ่า	 SED	 ใกล้เคียงหรือสูงกว่าปริมาณสูงสุด																				
ที่ได้รับสัมผัสแล้วยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค	์
(No-observed-adverse-effect	 level;	 NOAEL)										
จะท�าให้มโีอกาสเกิดอาการไม่พงึประสงค์จากไตรโคลซาน
ได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีค่า	SED	ต�่ากว่าค่า	NOAEL	
ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า3	 โดยค่า	 NOAEL										
ของไตรโคลซานที่ได ้จากการทดลองในหนูแรท																							
มีค่าเท่ากับ	12	mg/kg/day
	 	 ในเดือนมีนาคม	 ปี	 ค.ศ.	 2017	 ที่ผ่านมา	
สหภาพยโุรปได้ประกาศใน	Annex	V	ของ	Cosmetic 
Regulation	 แจ้งรายการของสารกันเสียที่อนุญาต			
ให้มใีนผลิตภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	โดยยาสฟัีน	สบูล้่างมอื	
สบูช่�าระล้างร่างกาย	เจลอาบน�า้	ผลติภัณฑ์ระงบักล่ินกาย
ชนิดที่ไม่ใช่สเปรย์	 แป้งทาหน้า	 คอนซีลเลอร์	 และ
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเล็บก่อนติดเล็บปลอม												
มีขีดจ�ากัดความเข้มข้นไตรโคลซานได้ไม่เกิน	 0.3%	
และน�า้ยาบ้วนปากมีขดีจ�ากดัความเข้มข้นไตรโคลซาน
ได้ไม่เกิน	0.2%4 
	 	 ส�าหรับประเทศไทยเองนั้น	 มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ก�าหนดวตัถกุนัเสยีทีอ่าจใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส�าอาง	 พ.ศ.	 2560			
โดยก�าหนดให้ใช้ไตรโคลซานเป็นส่วนผสมในเครื่อง
ส�าอางได้ในปริมาณไม่เกิน	 0.3%	 ส�าหรับผลิตภัณฑ	์
11	ประเภท	ได้แก่	ยาสฟัีน	สบูล้่างมอื	สบูท่�าความสะอาด
ผิวกาย	 สบู่เหลวท�าความสะอาดผิวกาย	 ผลิตภัณฑ์
ระงับกล่ินทีไ่ม่ใช่รปูแบบสเปรย์	แป้งทาหน้า	ผลติภณัฑ์
ปกปิดร้ิวรอยเฉพาะที่	 (blemish	 concealers)	
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดเลบ็ก่อนท�าเลบ็เทยีม	แชมพ ู
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผมชนิดล้างออก	 ผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดผวิหน้า	และก�าหนดให้ใช้ไม่เกนิ	0.2%	

ส�าหรับผลิตภัณฑ์น�้ายาบ้วนปาก5

 ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นพิษ		
 ที่ส�าคัญ		 	
		 •	 การรบกวนการท�างานของต่อมไร้ท่อ  
(Endocrine disruption)
	 	 	 จากการศึกษาแบบ	 in vivo	 ในหนูแรท		
โดยการให้ไตรโคลซานแก่หนูติดต่อกันเป็นเวลานาน	
4	วนัพบว่า	ไตรโคลซานมผีลลดปรมิาณฮอร์โมนไทรอยด์
ของหนูแรทได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 ส่งผลให้หนูแรทเกิด
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต�่า	(hypothyroxinemia)	ได้	
โดยไตรโคลซานมีผลกับฮอร์โมนไทรอกซิน	 (T

4
)	

มากกว่าฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนนี	 (T
3
)	แต่ไม่มผีลกับ 

thyroid	stimulating	hormone	(TSH)	สันนิษฐาน
ว่าไตรโคลซานออกฤทธิใ์นร่างกายโดยเพิม่การขบัออก
ของฮอร์โมนไทรอยด์ต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มีผล
การศึกษาในมนุษย์ออกมาอย่างชัดเจน3

	 	 •	 การเป็นสารก่อมะเร็งผิวหนัง (Dermal 
carcinogenicity)
   จากการศกึษาการก่อมะเรง็ของไตรโคลซาน
ทั้งแบบ	 in vitro	 และแบบ	 in vivo	 ในหนูแรท												
หนูเมาส์	 และหนูแฮมสเตอร์โดยการให้ไตรโคลซาน
ทางปากแก่หนเูป็นระยะเวลาหนึง่พบว่า	ไตรโคลซาน
ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็ง	 (carcinogen)	 ในมนุษย์	
อย่างไรก็ตาม	 การให้ไตรโคลซานทางปากกับการให้
ทางผิวหนังอาจให ้ผลที่แตกต ่างกัน	 เนื่องจาก
กระบวนการเมแทบอลซึิม	(metabolism)	ท่ีเกิดภายใน
ร่างกายกับบริเวณผิวหนังอาจเกิดด้วยกระบวนการ							
ท่ีแตกต่างกันไป	 ดังนั้น	 ผลการศึกษาการก่อมะเร็ง	
จากการให้ไตรโคลซานทางปากจึงไม่อาจน�ามา									
สรปุผลการก่อมะเรง็ผวิหนงัได้โดยตรง	โดยในปัจจบุนั
มีผู ้ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการก่อมะเร็งผิวหนัง									
ของไตรโคลซานอย่างจริงจังภายใต้การดูแลของ
องค์กร	National	Center	for	Toxicological	Research 
(NCTR)	ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวยังอยู่
ในระหว่างด�าเนนิการและคาดว่าจะเสรจ็สิน้ในอกีไม่กีปี่

ข้างหน้านี้6
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	 	 •	 การก่อให้เกิดเช้ือดือ้ยา (Antimicrobial 

resistance)

     จากการศึกษาการท�าให้เกิดเชื้อดื้อยา

โดยสารไตรโคลซานในรูปแบบ	 in vitro	 พบว่า													

ไตรโคลซานเพียงปริมาณต�่าๆ	 ก็สามารถก่อให้เกิด		

การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย	 (resistance)	 รวมถึง								

การดื้อยาข้าม	 (cross-resistance)	 ได้	 นอกจากนี้							

ยังพบอีกว่า	 ปริมาณของไตรโคลซานที่มีอยู่ในสภาพ

แวดล้อมทั่วไปเป็นปริมาณที่มากเพียงพอที่จะท�าให้

เกดิการดือ้ยาของเชือ้ได้	อย่างไรก็ตาม	เมือ่ท�าการศกึษา

แบบ	 in	 situ	 กลับให้ผลตรงกันข้ามกับการศึกษา							

ก่อนหน้านี้	 กล่าวคือไม่พบเชื้อที่เกิดการด้ือยาจาก						

ไตรโคลซานแต่อย่างใด	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการศึกษา									

ในเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไป7

	การศึกษาประสิทธิภาพของสบู่ต้านเชื้อ		
	แบคทีเรียที่มีไตรโคลซานเป็นสารส�าคัญ																																												

		 ในปี	ค.ศ.	2015	Kim	SA	และคณะ	ได้ท�าการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านเชือ้แบคทีเรยี						

ของสบู่ที่มีไตรโคลซาน	 0.3%	 เป็นสารส�าคัญกับสบู	่													

ที่ปราศจากสารดังกล่าว8	การศึกษา	in vitro	ท�าโดย

น�าสบู ่ทั้งสองชนิดไปสัมผัสกับเชื้อแต่ละสายพันธุ ์			

รวมทั้งสิ้น	 20	 สายพันธุ์	 เป็นเวลา	 20	 วินาที	 และ

ท�าการนับจ�านวนเชือ้8	ผลการศึกษาพบว่า	จ�านวนเชือ้

แบคทเีรยี	 (log	CFU/ml)	ทีพ่บในสบูท่ีม่ไีตรโคลซาน						

และสบูท่ีป่ราศจากไตรโคลซาน	ไม่มคีวามแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ8

  ส�าหรบัการศกึษา	in vivo	ท�าโดยให้อาสาสมคัร

น�ามอืจุม่ลงในสารละลายทีม่เีชือ้	Serratia marcescens 

ซึ่งเป็นเชื้อที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อบริเวณแผลและ							

ทางเดินปัสสาวะ	 จากนั้นให้อาสาสมัครกลุ ่มหน่ึง								

ล้างมือด้วยสบู่ที่มีไตรโคลซานและ	 อีกกลุ่มล้างมือ				

ด้วยสบูท่ีป่ราศจากไตรโคลซานแล้วท�าการหาจ�านวน

เชือ้แบคทเีรียทีค่งเหลืออยูบ่นมอื8	ผลการศกึษาพบว่า

จ�านวนเช้ือแบคทีเรีย	 (log	 CFU/hand)	 ของกลุ่ม	

อาสาสมัครที่ล้างมือด้วยสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียที่มี							

ไตรโคลซานและสบู ่ที่ปราศจากไตรโคลซาน																	

ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิเช่นเดยีว

กับการศึกษา	in vitro 

	 	 ดังนั้น	 สบู่ต้านเช้ือแบคทีเรียท่ีมีไตรโคลซาน	

0.3%	เป็นสารส�าคัญไม่ได้มีประสิทธิภาพในการต้าน

เช้ือแบคทีเรยีเหนอืไปกว่าสบู่ท่ีปราศจากสารดังกล่าว8

	แนวทางการก�ากับดูแล

 	 ในเดือนกันยายน	 ปี	 ค.ศ.	 2016	 US	 FDA										

ได้ออกมาประกาศว่าควรยกเลิกการใช้ไตรโคลซาน

และสารต้านเช้ือแบคทีเรียอีก	 18	 ชนิดในสบู่ต้าน							

เช้ือแบคทีเรียเนื่องจากไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร	์							

ทีเ่พยีงพอในการยนืยนัประสทิธภิาพและความปลอดภยั

ของสารส�าคัญดังกล่าว	อกีทัง้ไตรโคลซานยงัไม่อาจจดัว่า

เป็น	Generally	recognized	as	safe	and	effective	

(GRAS/GRAE)	ในสบูต้่านเชือ้แบคทเีรยี	โดยผลติภณัฑ์

ดังกล่าวจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย	์

ในการซื้อ	 (Over-the-counter;	 OTC	 Drug)6								

อย่างไรก็ตาม	US	FDA	ยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิก

การใช้ไตรโคลซานในผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	เพยีงแต่

เป็นการก�าหนดปริมาณการใช้สูงสุดไว้ตามท่ีได้กล่าว

ในบทความข้างต้นคือ	 ไม่เกิน	 0.3%	 ในผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางทุกประเภท	

	 	 สหภาพยุโรป	(EU)	ได้ให้ความเห็นในท�านอง

เดยีวกันกับ	US	FDA	ว่าไตรโคลซานไม่มคีวามเหมาะสม

เพียงพอท่ีจะได้รับการยอมรับให้ใช้ในผลิตภัณฑ์							

ต้านเชือ้แบคทเีรยี	(Disinfectants)	ประเภทผลติภณัฑ์

เพื่อสุขอนามัยบุคคล	 (Product-type	 1:	 human	

hygiene)	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีท่าลงบนผิวหนงัของร่างกาย

หรือหนังศีรษะโดยตรงเพื่อจุดประสงค์ในการต้าน					

เชื้อแบคทีเรีย9	 อย่างไรก็ตาม	 สหภาพยุโรปยังไม่ได	้						

มีการประกาศยกเลิกการใช้ไตรโคลซานในผลิตภัณฑ์
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เครือ่งส�าอางเช่นเดียวกบั	US	FDA	เพียงแต่เป็นการก�าหนด

ปริมาณการใช้สงูสุดไว้	คอื	ไม่เกนิ	0.3%	ในผลติภณัฑ์

เครือ่งส�าอางทกุประเภท	ยกเว้นผลติภณัฑ์น�า้ยาบ้วน

ปากที่ก�าหนดให้ใช้ไม่เกิน	0.2%

	 	 จากการทบทวนข้อมูลความปลอดภัยและ						

การใช้ไตรโคลซานเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง	

ตลอดจนการก�ากับดูแลการใช้ไตรโคลซานในกลุ่ม

ประเทศต่าง	ๆ 	เป็นข้อมลูสนับสนุนการปรับปรุงข้อก�าหนด

ในการใช้ไตรโคลซานในประเทศไทย	 ให้มีปริมาณ						

การใช้สงูสดุเท่ากบั	0.3%	ส�าหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง 

11	ชนิดและ	0.2%	ส�าหรับน�้ายาบ้วนปาก
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 รายงานการเกดิ
Amiodarone induced corneal verticillata

ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ *

*	 โรงพยาบาลอุดรธานี

 บทน�า

	 	 Amiodarone	 เป็นยาต้านภาวะหัวใจเต้น									

ผิดจังหวะ	 (antiarrhythmic	 agents)	 กลุ่มท่ี	 III										

ตามการแบ่งของ	 Vaughan	Williams1	 ข้อบ่งใช	้							

คอื	Ventricular	arrhythmias	รกัษา	life-threatening	

recurrent	 ventricular	 fibrillation	 (VF)	 หรือ								

hemodynamically	 unstable	 ventricular												

tachycardia	(VT)	ทีไ่ม่ตอบสนองการรักษาด้วยวธิอีืน่	

	 	 กลไกการท�างานของ	 Amiodarone	 คือ

สามารถยบัยัง้การผ่านออกจากเซลล์ของโปแตสเซยีม

ไอออน	มผีลท�าให้ระยะเวลา	repolarization	ของเซลล์	

ระยะเวลาของศักย์ไฟฟ้าขณะเซลล์ถูกกระตุ้น	(action

potential	 duration;	 APD)	 และระยะเวลาของ		

ความต้านทานต่อการถกูกระตุน้	(effective	refractory	

period;	 ERP)	 ยาวนานขึ้น	 นอกจากน้ี	 ยังปิดก้ัน										

ช่องผ่านโซเดยีม	 และแคลเซยีม	 อกีทัง้ลดการกระตุน้		

ระบบประสาทอตัโนมติัซมิพาเธติกโดยยบัยัง้การออกฤทธิ์

ผ่านทั้ง	alpha-	และ	beta-adrenergic	receptors	

แบบไม่แข่งขัน	 (non-competitive	 inhibition)										

จึงท�าให้	 amiodarone	 เป็นยาต้านภาวะหัวใจเต้น										

ผิดจังหวะที่มีฤทธิ์ครบทั้ง	 4	 กลุ่มตามการแบ่งของ	

Vaughan	Williams2

	 	 Corneal	 verticillata	 คือการเกิดรอยโรค									

ทีม่ลัีกษณะขดเป็นรปูวงกลม	(Verticillata	or	Whorl-like	

pattern)	 ที่บริเวณชั้นเยื่อบุผิวกระจกตา	 ซ่ึงเกิด							

จากการจบักันระหว่างยาและ	cellular	lipids	ท่ีอยูบ่ริเวณ	

basal	epithelial	layer	ใน	cornea	เนื่องจากประจุ	

cationic	จากคุณสมบัติ	amphiphilic	properties	

ท�าให้เกิดการสะสมของยาท่ีบริเวณช้ันเยื่อบุผิว

กระจกตาได้เมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	

โดยยาทีเ่ป็นสาเหตทุีพ่บได้บ่อยทีส่ดุคอื	Amiodarone	

รองลงมาคอืยา	Chloroquine	Hydroxychloroquine	

Indomethacin	 และ	 Phenothiazines	 การเกิด								

รอยโรค	Corneal	verticillata	ส่วนใหญ่จะไม่ส่งผล

ต่อการมองเห็น	 เช่น	 การลดความคมชัดในการมอง

เห็นภาพ	แต่ยังสามารถพบได้ในผู้ป่วยบางราย3

	 	 การรกัษา	Corneal	verticillata	คอืการหยดุใช้ยา

ท่ีเป็นสาเหตุ	 และให้	 Supportive	 treatment										

ตามอาการ3

	 	 จากการศกึษาของ	ดวงมนตรี	โรจน์ด�ารงรตันา	

และคณะ4	พบการเกดิ	Corneal	verticillata	ในผูป่้วย

ที่ได้รับยา	 Amiodarone	 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา	

นาน	 5	 ปี	 มาด้วยอาการตามัวมากขึ้น	 โดยมีอาการ						

มาแล้วประมาณ	 3	 เดือน	 เมื่อตรวจร่างกายพบรอย

โรค	 verticillata	 ที่บริเวณด้านล่างของกระจกตา									

ทั้งสองข้าง	แพทย์จึงได้หยุดการใช้ยา	Amiodarone	

และเปลี่ยนเป็น	Atenolol	 เมื่อติดตามผลการรักษา

หลังหยุดยา	 3	 เดือน	 พบว่ารอยโรคจางลง	 และ											

การมองเห็นของผู้ป่วยดีขึ้น5
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 รายงานผู้ป่วย

   ผูป่้วยชายไทย	คู	่อาย	ุ64	ปี	น�า้หนกั	60	กโิลกรมั 
อาชีพ	ค้าขาย

	อาการส�าคัญ

		 	 มีน�้าตาไหล	 รู้สึกระคายเคืองตาทั้ง	 2	 ข้าง	
เหมือนมีอะไรเข้าตา	 ตาพร่ามัว	 จนต้องใช้ไฟส่อง									
ในเวลากลางคืน	ซึ่งปกติผู้ป่วยไม่เคยต้องใช้มาก่อน	

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

		 	 12	วนัก่อน	ตาท้ัง	2	ข้างพร่ามวั	มองเห็นไม่ชัด	
เริม่มนี�า้ตาไหลตอนกลางคนื	ตอนกลางวนัรูส้กึระคายเคอืง

	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

		 	 เมื่อประมาณ	 5	 ป ีที่แล ้ว	 ผู ้ป ่วยได ้รับ																		
การวนิจิฉยัว่าเป็น	 Paroxysmal	 atrial	 fibrillation	
และ	 Dyslipidemia	 โดยได้รับการรักษาด้วยการ										
ใส่เครือ่งกระตุน้หวัใจ	และมรีายการยาท่ีได้รบัดงัตาราง

	ประวัติการได้รับยาของผู้ป่วย
  

รายการยา

โรงพยาบาลอุดรธานี
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Amiodarone	(200	mg)	1x1	PO	pc √ - √ - - √ - - - - -

Amiodarone	(200	mg)	0.5x1	PO	pc - √ - √ - - - - - - -

Amiodarone	(200	mg)	0.5x1	PO	pc	วันเว้นวัน - - - - √ - - - - - -

Amiodarone	(200	mg)	0.5x2	PO	pc - - - - - - √ √ √ off off

Warfarin	(3	mg)	1x1	PO	hs √ √ √ √ - - - √ - √ -

Warfarin	(2	mg)	)	0.5x1	PO	hs - - √ - √ √ - - - - -

Diltiazem	(30	mg)	)	1x2	PO	ac √ √ √ √ √ - - - - - -

Simvastatin	(40	mg)	0.5x2	PO	hs √ √ - √ √ √ √ √ - √ √

Calcium	carbonate	(1000	mg)	1x1	PO	pc √ √ - √ - √ - - - - -

Furosemide	(40	mg)	1x1	PO	pc - - - - - - √ off
SJS

- - -

Hista-OPH	ED	1x4	OU - - - - - - - - √ √ -
Natear	10	ml	ED	1x4	OU - - - - - - - - √ √ -
Flecainide	(100	mg)	0.5x1	PO	pc - - - - - - - - - - √

	ประวัติการแพ้ยา

		 	 แพ้ยา	Furosemide	แบบ	Stevens-Johnson	
syndrome	(SJS)	และยา	Tetracycline	แบบ	Fixed	
drug	eruption	

	ประวัติครอบครัวและสังคม

		 	 ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่	
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5 ปที่ผานมา 2 วันที่ผานมา

น้ำตาไหล ระคายเคืองตา
มองไมชัด ใชไฟสองเวลา
เขาหองน้ำ

ผูปวยมาพบ
จักษุแพทย

ผูปวยหยุดยา
Amiodarone

เอง

แพทยสั่งหยุดยา
Amiodarone

เริ่มไดรับยา
Amiodarone

ครั้งแรก

1 วันที่ผานมา วันที่ 0 1 เดือนตอมา

ผูปวยอาการดีขึ้น

	การประเมิน	Naranjo’s	algorithm	  

ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ คะแนน

1.	เคยมรีายงานหรอืสรปุแน่นอนถึงอาการเช่นน้ีจากการใช้ยามาก่อน +1 0 0 1

2.	อาการไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นภายหลังผู้ป่วยได้รับยาที่สงสัย +2 -1 0 2

3.	อาการไม่พึงประสงค์นั้นบรรเทาลงเมื่อหยุดยาที่สงสัยหรือเมื่อ								
มีการให้	specific	antagonist

+1 0 0 1

4.	 อาการไม่พึงประสงค์นั้นกลับเป็นซ�้าเมื่อมีการใช้ยานั้นอีก +2 -1 0 0

	การตรวจร่างกาย
		 	 Temp	 -	 °C,	 PR	 84	 bpm,	 RR	 18	 bpm,											
BP	137/83	mmHg
		 	 VA	RE	20/30-2		ph	ไม่ดีขึ้น	 Atn	RE	14
		 	 VA	LE	20/70	 ph	20/20	 Atn	LE	14	
		 	 ตา	RE	คันตา	เคืองตา	พบรอยโรคที่มีลักษณะ
ขดเป็นรูปวงกลมในดวงตาทั้ง	2	ข้าง

	การวินิจฉัย	

		 	 จักษแุพทย์ได้วนิิจฉยัว่าเป็น	Corneal	verticillata	
เนือ่งจากมปีระวติัการใช้ยา	 Amiodarone	 ติดต่อกนั									
เป็นระยะเวลานาน	 5	 ปี	 จากอาการทีแ่สดง	 ร่วมกบั															
ผลตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏบิติัการ	และ										
ได้ประสานกับอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด												
เพ่ือพิจารณาหยดุยา

แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์การใช้ยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

	การรักษาในครั้งน้ี

		 	 จักษแุพทย์ได้ให้การรกัษาด้วย	Natear	4	drop	
OU	#1,	Hista	oph	4	drop	OU	#1	และอายรุแพทย์								
โรคหัวใจและหลอดเลือดจึงได้สั่งหยุดการใช้ยา											
Amiodarone	 ที่คาดว่าเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด																								
Corneal	 verticillata	และสัง่จ่าย	Flecainide	 (100)	
1/2x1	PO	แทนเพือ่เป็นยารกัษาโรค	Paroxysmal	atrial	
fibrillation

	การประเมินความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์		
	หรืออาการไม่พึงประสงค์กบัยาท่ีสงสยั	

		 	 จากประวัติของผู ้ป ่วยรายนี้จะเห็นได้ว ่า										
การได้รบัยา	Amiodarone	มคีวามสัมพนัธ์กบัการเกดิ 
Corneal	verticillata	ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่	1
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ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ คะแนน

5.	 อาจมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากยาที่สงสัย	ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย	
มีอาการไม่พึงประสงค์นั้น

-1 +2 0 2

6.	 ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อให้ยาหลอกหรือไม่ -1 +1 0 0

7.	 มีการวัดระดับยาในเลือดหรือใน	body	fluid	อื่น	และ														
ค่าดังกล่าวแสดงถึงระดับที่เป็นพิษ

+1 0 0 0

8.	 อาการไม่พึงประสงค์นั้นรุนแรงขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดยาและ/
หรืออาการไม่พึงประสงค์นั้นลดความรุนแรงลงเมื่อลดขนาดยา

+1 0 0 0

9.		ผู้ป่วยเคยแสดงอาการไม่พึงประสงค์เช่นนี้มาก่อนในอดีต											
เมื่อใช้ยาที่สงสัยหรือยาที่คล้ายกัน

+1 0 0 0

10.	สามารถยนืยนัอาการไม่พงึประสงค์ดังกล่าวได้ด้วย	objective	data +1 0 0 1

รวม 7

	สรุป

   ผู ้ป ่วยรายนี้เกิด	 Corneal	 verticillata	
เนื่องจากได้รับยาสัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์													
ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน	 จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า								
ยาสามารถที่จะไปจับกับ	 cellular	 lipids	ที่	 basal	
epithelial	 layer	 ใน	 cornea	 เนื่องจากประจุ											
cationic	ซึ่งเป็น	amphiphilic	properties	ของยา	
โดยยา	Amiodarone	เป็นยา	antiarrhythmic	ทีเ่ป็น
สาเหตุในการเกิด	corneal	verticillata	มากที่สุด4

		 	 ผู ้รายงานได้ท�าการประเมินความสัมพันธ	์						
ของการเกดิ	Corneal	verticillata	จากยา	Amiodarone	
โดยใช้	Naranjo’s	algorithm	เนือ่งจากเคยมรีายงาน
ผู้ป่วยที่ใช้ยา	 Amiodarone	 เป็นระยะเวลา	 5	 ปี									
แล้วเกิด	Corneal	verticillata5	ผูป่้วยรายนีเ้กดิภาวะ
ดงักล่าวหลงัได้รบัยา	Amiodarone	โดยทีไ่ม่มสีาเหตอุืน่	
ผลการตรวจโดยจักษุแพทย์	 พบรอยโรคที่มีลักษณะ
ขดเป็นรูปวงกลมในดวงตาทั้ง	 2	 ข้าง	 หลังหยุดยา	
Amiodarone	1	เดือน	ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น	
		 	 ผลการประเมินได้คะแนน	 +7	 อยู่ในระดับ								
น่าจะใช่	 (probable)	 และได้ส่งรายงานไปยังศูนย์						
เฝ ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
รายงาน	HPVC	เลขที	่60038587	พร้อมกับได้ออกบัตร
แพ้ยาให้แก่ผู้ป่วย

		 	 ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์								
ควรตระหนักถึงการเกิด	 Corneal	 verticillata												
จากการใช้	Amiodarone	และควรตดิตามเหตกุารณ์
ไม่พึงประสงค์ในผู ้ป่วยท่ีได้รับยา	 Amiodarone													
หากผู ้ป่วยมีอาการการมองเห็นเปลี่ยนแปลงควร
พจิารณาหยุดยาและพจิารณาใช้ยารกัษาโรค	Paroxysmal	
atrial	 fibrillation	กลุ่มอื่นแทน	แต่หากจ�าเป็นต้อง

ใช้ยานี้ต่อควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
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	บทน�า	

  น�า้มนัอฟีนิง่พรมิโรส	(evening	primrose	oil;	

EPO)	เป็นน�า้มันทีไ่ด้จากเมล็ด	Oenothera biennis 

วงศ์	Onagraceae	ซึ่งเป็นพืชล้มลุกที่มีดอกสีเหลือง	

พบมากในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป	 ถือเป็น												

พืชดั้งเดิมของชาวอินเดียนแดง	 มีการน�าไปใช ้											

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 โดยใช้ประโยชน์ใน										

ด้านการรกัษาสขุภาพต่างๆมากมาย	EPO	ประกอบด้วย	

essential	 fatty	 acid	 (กรดไขมันจ�าเป็นไม่อิ่มตัว)									

ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองในกลุ่ม	 omega-6	

fatty	acid	คือ	linoleic	acid	(LA)	ร้อยละ	75	และ	

gamma-linolenic	acid	(GLA)	ร้อยละ	101	ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบส�าคัญของเยื่อหุ ้มเซลล์ในร่างกาย									

รวมทั้งเซลล์ผิวหนัง	 มีคุณสมบัติในการป้องกัน																			

การสูญเสียน�้าของเซลล์ผิวหนัง	 ควบคุมการซึมผ่าน

ของน�้าที่ผิวหนัง	 และควบคุมการสร้างและขนส่ง

โคเลสเตอรอล	 นอกจากน้ี	 GLA	 ยังเป็นสารตั้งต้น										

ในกระบวนการสร้าง	prostaglandin	และ	leukotrienes	

ซึง่เกีย่วข้องกบักระบวนการต้านการอกัเสบและยบัยัง้

การเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด1,2	

	 	 ในประเทศไทย	ผลติภณัฑ์	EPO	ท่ีจ�าหน่ายท่ัวไป

จดัเป็นผลติภณัฑ์เสริมอาหาร3	ตามพระราชบญัญตัอิาหาร	

พ.ศ.	2522	ซึง่ไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณในการบ�าบดั

รักษาบรรเทาอาการของโรคได้	 โดยส�านักงาน										

คณะกรรมการอาหารและยามีเกณฑ์ในการพิจารณา

อนุญาตให้ขนาดการรับประทานผลิตภัณฑ์	EPO	นั้น	

ผูบ้รโิภคต้องได้รบั	GLA	ไม่เกนิ	1000	มลิลกิรมัต่อวนั	

และฉลากต้องแสดงค�าเตือน	“ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติ

โรคลมชัก	ควรระมดัระวงัในผูป่้วยท่ีได้รับยารกัษาโรค

ลมชัก”	

	 	 ส�าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้ควบคุม								

ให้ผลิตภัณฑ์	 EPO	 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร4	

ประเทศออสเตรเลยี	และประเทศในแถบทวีปยโุรป5,6 

ได้ก�าหนดผลิตภัณฑ์	EPO	ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

ที่ใช้ส�าหรับการแพทย์ทางเลือก	 โดยขนาดปกต	ิ									

ของ	GLA	ที่แนะน�าให้รับประทาน	คือ	คือ	150	-	500	

มิลลิกรัมต่อวัน7,8	 และมีบางการศึกษา	 แนะน�าให้									

รับประทาน	EPO	ในขนาด	3-8	กรัมต่อวัน	โดยอาจ

แบ่งรับประทาน	2	-	3	ครั้งต่อวัน9

ภญ.รุ่งนภา  ทรงศิริพันธุ์ และ ภญ.สิริวรรณ  หวังวโรดม*

การเกิดภาวะเลือดออกจากน�้ามันอีฟนิ่งพริมโรส
Evening primrose oil induced bleeding

*	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 	 รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ							

ใช้ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร	EPO	ได้แก่	คลืน่ไส้	อาเจยีน	

ท้องเสีย	 ท้องอืด10	 ความผิดปกติของระบบเลือด													

โดย	bleeding	 time	 เพิม่ขึน้	 40	 เปอร์เซน็ต์11	 และ										

ยงัพบรายงาน	ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	EPO	ลด	seizure	

threshold	ในผูป่้วยโรคลมชักได้	จงึไม่ควรใช้ผลติภณัฑ์

ที่เสริม	 GLA	 ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคลมชักหรือมีประวัติ								

เป็นโรคลมชกั12		  

	รายงานผู้ป่วย	

		 ผู้ป่วยหญิงไทย	คู	่อาย	ุ51	ปี	น�า้หนกั	56	กโิลกรมั	

สูง	 155	 เซนติเมตร	 อาชีพแม่บ้าน	 ส่งต่อมาจาก											

โรงพยาบาลชุมชน	ด้วยอาการปวดท้องน้อยด้านซ้าย

อย่างรุนแรง	

	อาการส�าคัญ	(chief	complaint)	

		 ปวดท้องน้อยด้านซ้าย	4	ชัว่โมง	จงึไปพบแพทย์

ที่โรงพยาบาลชุมชน

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน	

		 30	นาที	ก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการปวดท้องน้อย

ด้านซ้ายอย่างรนุแรง	ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน

	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	

		 ปฏเิสธโรคประจ�าตวั	ปฏเิสธการเข้ารบัการรักษา

ตวัในโรงพยาบาล	และปฏเิสธการได้รบัอบุตัเิหตุ

	ประวัติการใช้ยา	

		 ปฏิเสธยาที่ใช้อยู่เป็นประจ�า	 ปฏิเสธการใช	้	

ยากลุ่ม	non	steroidal	anti	inflammatory	drugs	

(NSAIDs)	 ผู ้ป ่วยรับประทานยาสตรีเป็นประจ�า													

ทกุเดอืนเป็นเวลา	30	ปี	เพือ่ลดอาการปวดประจ�าเดือน	

และรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 evening	

primrose	oil	เพือ่ลดอาการปวดท้องตอนมปีระจ�าเดอืน	

วันละ	1	แคปซูลทุกวัน	เป็นระยะเวลานาน	3	เดือน	

ก่อนมาโรงพยาบาล	

		 ทัง้นี	้ในฉลากผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	evening	

primrose	 1000	mg	 plus	 vitamin	 E	 ดังกล่าว											

ระบุส่วนประกอบทีส่�าคัญใน	1	แคปซลู	ประกอบด้วย

		 1.	 evening	primrose	oil	1000	มิลลิกรัม	

ซึง่มอีงค์ประกอบของกรดไขมันจ�าเป็นไม่อิม่ตวั	ได้แก่	

linoleic	acid	720	มลิลกิรมั	และ	gamma-linolenic	

acid	100	มิลลิกรัม

		 2.	 vitamin	 E	 9.09	 มิลลิกรัม	 โดยให	้														

รับประทานวันละ	 1	 แคปซูล	พร้อมมื้ออาหาร	 และ

ฉลากผลิตภัณฑ์ระบุค�าเตือนดังนี้

		 1.	 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน									

		 2.	ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นลมชัก	และ															

		 3.	 ควรระวังในผู้ที่ได้รับยาลมชัก

	ประวัติการแพ้ยา	

		 ปฏเิสธประวตัแิพ้ยา	แพ้อาหาร	และสารเคมใีด	ๆ

	ประวัติทางสังคม/ประวัติส่วนตัว	

		 ปฏิเสธการสบูบหุร่ีและดืม่สรุา

	การตรวจร่างกาย 

		 แรกรับผู ้ป่วยรู ้สึกตัวดี	 มีอุณหภูมิร่างกาย		

36.5	 องศาเซลเซียส	 ชีพจร	 120	 ครั้ง/นาที	 	 อัตรา	

การหายใจ	 24	 ครั้ง/นาที	 ความดันโลหิต	 107/69	

มิลลิเมตรปรอท	 ใส่ท่อช่วยหายใจมี	 Osat	 99%										

หน้าท้องแข็งและกดเจ็บทั่วๆท้อง	 ขาด้านซ้ายค่อน

ข้างคล�้า	
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	การวนิจิฉยั 

		 หลังจากได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดช่องท้อง	

ศลัยแพทย์วนิจิฉยัว่าผูป่้วยเกดิภาวะ	 spontaneous	

psoas	muscle	bleeding	และ	left	leg	deep	vein	

thrombosis	(DVT)

	การรกัษา 

		 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทันที	 ในวันที่มาถึงโรง

พยาบาล	เน่ืองจากเกดิ	retroperitoneal	hematoma	

ได้รับเลือด	 และได้รับยา	 omeprazole	 ขนาด	 40	

มลิลกิรมั	ฉดีเข้าทางหลอดเลอืดด�า	วนัละ	1	ครัง้	เพือ่

รกัษาภาวะเลอืดออก	และ	 ได้รับ	warfarin	ขนาด	3	

มลิลกิรมั	1	เมด็ก่อนนอน	เพือ่รกัษาภาวะ	DVT

	การประเมินความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์		
	ไม่พึงประสงค์กบัยาท่ีต้องสงสยั   

		 	 ผู้ป่วยเกิด	 spontaneous	 psoas	muscle	

bleeding	ซึง่ภาวะน้ีสามารถเกดิขึน้ได้จากหลาย	ๆ 	สาเหต ุ

เช่น	haemophilia	เนื้องอก	โรคหลอดเลือดแดงแข็ง	

	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

		 ในวันแรกรับ	 ผู้ป่วยมีระดับค่าเม็ดเลือดแดง	 hemoglobin	 (Hb)	 และมีระดับ	 hematocrit	 (Hct)										

ลดต�่าลง	โดยมีค่าเกล็ดเลือดปกติ	(รายละเอียดดัง	แสดงในตารางที่	1)

ตารางที่ 1	 ข้อมลูผลการตรวจจากห้องปฏบิตักิาร

lab. hematology normal range วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4

RBC	 4.5-5.5x	106	cells/ul 3.09 4.38 - 4.47

Hb	 12-16	g/dl 7.6 11.9 - 12

Hct	 38-48	% 23.9 34 36 35.4

Plt.	Count	 140-400	x	103	ul 274 139 - 213

เกิดการแตกของ	 abdominal	 aortic	 aneurysm		

การประสบอุบัติเหตุ	 (trauma)	 และการได้รับยา	

anticoagulant	หรอื	antithrombotic	therapy	เป็นต้น

		 จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย	 เพ่ือหาปัจจัยอื่น	 ๆ		

ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออก	 ผู ้ป ่วย														

ให้ข้อมูลว่า	 ก่อนหน้านี้	 ไม่เคยเข้ารับการรักษาตัว								

ในโรงพยาบาล	 ปฏิเสธโรคประจ�าตัว	 และปฏิเสธ							

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมาก่อน	 ปฏิเสธยาอื่นๆ													

ท่ีใช้อยู ่เป็นประจ�า	 โดยมีประจ�าเดือนครั้งล่าสุด											

17	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 โดยมารอบนี้ประมาณ										

3	 วัน	 แพทย์ที่ท�าการรักษาผู้ป่วยได้ปรึกษาแพทย์

แผนกโลหิตวิทยา	และสูตินรีเวชวิทยา	เพื่อหาสาเหตุ

ที่ท�าให้เกิดภาวะดังกล่าว	 ซึ่งแพทย์ทั้ง	 2	 แผนก													

ได้ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัยแยกโรคและสั่งตรวจทาง						

ห้องปฏิบัติการ	เพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง	

		 โดยแพทย์โลหิตวิทยาไม่พบความผิดปกติ											

ที่เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม	 (ภาวะขาด	protein	

C,	protein	S	และ	antithrombin	 III)	และสาเหตุ							

ท่ีไม่ใช่ทางพนัธกุรรม	(antiphospholipid	syndrome,	
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malignancy)	และ	จากผลการตรวจภายในอวยัวะสบืพนัธุ์	

(per	vagina	examination)	โดยแพทย์สตูนิรเีวชวทิยา	

ไม่พบความผิดปกตทิางนรเีวช	และแพทย์สรปุว่าสาเหตุ

การเกิด	 bleeding	 ไม่ได้เกิดจากมะเร็งนรีเวช												

(gynaecancer)	และสงสยัว่าอาจจะเกดิจากผลติภณัฑ์

เสริมอาหาร	ท่ีผูป่้วยรบัประทานก่อนเข้ารบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล 

		 จากการทบทวนวรรณกรรม	 พบการศึกษา				

ของ	Guivernau	M	และคณะ	ในปี	1994	ซึ่งท�าการ

ศึกษาแบบ	 randomized,	 placebo-controlled	

เพ่ือศกึษาผลของการรับประทาน	evening	primrose	

oil	(EPO)	ต่อระดบัไขมนัในเลอืด	platelet	aggregation	

และการสร้าง	 thromboxane	 B2	 และการป้องกัน

การเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ	 โดยท�าการศึกษา	

ในหนู	 Wistar	 จ�านวน	 24	 ตัว	 แบ่งเป็นสองกลุ่ม									

กลุม่แรกจ�านวน	12	ตัว	ได้รบั	EPO	ขนาด	3	มลิลกิรมั/

กโิลกรัม/วนั	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	และกลุม่ควบคมุ	

จ�านวน	 12	 ตัว	 และท�าการศึกษาในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ						

ไขมันโลหิตสูง	 จ�านวน	 12	 คน	 ได้รับ	 EPO	 ขนาด												

3	 กรัม/วัน	 โดยผู้ป่วยจะต้องไม่มีภาวะเลือดออก									

ผิดปกติ	 และต้องหยุดยา	 anti-inflammatory,										

antiplatelet	 อย่างน้อย	 8	 สัปดาห์	 ผลการศึกษา								

พบว่า	หลังจากได้รับ	 EPO	 เป็นระยะเวลา	 4	 เดือน	

ระดับ	 thromboxane	 B2	 ทั้ ง ในคนและหนู																			

ลดลงอย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ	ซึง่	thromboxane	B2

เป็นหน่ึงในสารที่ร ่างกายสร้างขึ้นเพื่อกระตุ ้นให	้								

เกิดกระบวนการ	 platelet	 aggregation	 และ														

ผลการศกึษาผลของ	omega-6	EFAs	ต่อกระบวนการ	

platelet	 aggregation	 ในคนโดยใช้สารกระตุ้นให้

เกิด	 platelet	 aggregation	 โดย	 adenosine														

diphosphate	(ADP)	และ	adrenaline	พบว่า	กลุม่ท่ี

ได้รับ	omega-6	EFAs	เกิด	platelet	aggregation	

จากการกระตุ้นด้วย	 ADP	 และจากการกระตุ้นด้วย	

adrenaline	ลดลงจาก	baseline	ร้อยละ	50	และ	60	

ตามล�าดับ	และผลต่อ	bleeding	time	ในคนที่ได้รับ	

EPO	เป็นระยะเวลา	3-4	เดอืนพบว่า	bleeding	time	

เพิม่ขึน้ร้อยละ	40	(p<0.001)	และ	พบว่าในหนทูีไ่ด้รับ	

EPO	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	มีระดับ	prostacyclin	

เพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่ง	 prostacyclin	 มีฤทธิ์ท�าให้เกิดหลอด

เลือดแดงขยายและต่อต้านการเกิด	 platelet												

aggregation12

		 นอกจากนั้นยังพบการรายงานการเกิด										

ภาวะ	petechiae	และ	ecchymoses	ในทารกแรกคลอด

ที่มารดารับประทาน	 EPO	 ปริมาณรวม	 6.5	 กรัม										

ใน	1	สัปดาห์	ก่อนคลอดทารก13 

		 ในผูป่้วยรายนี	้พบว่า	3	เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล	

ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 EPO	 วันละ										

1	 แคปซูล	 ขนาด	 1000	 มิลลิกรัมทุกวัน	 (ตามราย

ละเอียดที่ระบุข้างกล่องผลิตภัณฑ์)	 เพื่อบรรเทา

อาการปวดท้องก่อนมีประจ�าเดือน	 (premenstrual	

syndrome)	เมือ่พจิารณาอาการไม่พึงประสงค์ทีเ่กิดข้ึน	

คือ	 spontaneous	 psoas	 muscle	 bleeding												

ซึง่การเกดิอาการดงักล่าว	ยงัไม่ทราบสาเหตทุีชั่ดเจน	

แพทย์แผนกต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้พิจารณาแล้ว										

พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคอื่นใด	 ๆ	 จึงคาดว่า

อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว	 น่าจะมีความสัมพันธ์		

กับการรับประทาน	EPO	(ดังแผนภูมิที่	1)
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 	 ผลการประเมนิระดบัความสมัพนัธ์ของการเกิด	

bleeding	กบัผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร	EPO	โดยใช้แบบ

ประเมนิ	Naranjo’s	algorithm	ได้เท่ากับ	4	คะแนน	

จดัอยูใ่นระดบัอาจจะใช่	 (possible)	 เภสชักรจึงมอบ

บตัรแพ้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ	 และได้บนัทกึข้อมลูอาการ												

ไม่พึงประสงค์ฯ	 ลงบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล	 และ									

เวชระเบียนของผู้ป่วย	 และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย								

เกีย่วกับอาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิข้ึน	แจ้งความส�าคญั

ของบัตรดังกล่าว	 รวมทั้งแนะน�าให้พกบัตรน้ีติดตัว									

อยู ่เสมอ	 และแสดงบัตรทุกครั้งที่ต ้องรับยาหรือ

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	 เพือ่หลกีเลีย่งการใช้ผลติภณัฑ์

ดงักล่าวในคร้ังต่อไป	และได้ส่งรายงานให้	ศนูย์เฝ้าระวงั

ความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ	ทางระบบ	online	

ไปแล้ว	ได้เลขทีร่ายงานของระบบ	คอื	1068260387

	ข้อสรปุ/เสนอแนะ 
		 Evening	 primrose	 oil	 เป็นผลิตภัณฑ์									

เสรมิอาหาร	ทีก่�าลังได้รบัความนยิมกนัอย่างแพร่หลาย	

เนือ่งจากน�า้มนัทีไ่ด้จากเมลด็ของ	evening	primrose	

อดุมไปด้วยกรดไขมนัไม่อิม่ตวั	 ได้แก่	gamma-linolenic	

acid	 ที่มีความจ�าเป็นต่อร่างกายส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ

หลายประการ	 แต่อย่างไรก็ตามควรใช้	 EPO	 ด้วย

ความระมัดระวัง	 เพราะมีข้อมูลการศึกษาที่สามารถ

ลด	 seizure	 threshold	 ในผู ้ป่วยโรคลมชักได	้									

และควรระวังในผู ้ป่วยที่ก�าลังรับประทานยากลุ่ม	

anticoagulant	หรือ	antiplatelet	เพราะอาจท�าให้

เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้	

		 จากข้อมลูการรายงานผลต่อการเกดิเลอืดออก

ท่ียาวนานข้ึน	 และ	 อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการ						

เกดิภาวะเลอืดออกในผูป่้วยรายนี	้แม้จะยงัไม่ทราบสาเหตุ

ท่ีแน่ชัด	แต่แสดงให้เห็นถึงความเสีย่งต่อการรบัประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	EPO	ดังนั้นการติดตาม	และ

การรายงานอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์

ดงักล่าว	ให้ศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา								

เพือ่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและตดิตามตามอาการ

ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารต่อไป

แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
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	บทน�า	

  Ifosfamide	เป็นยาเคมบี�าบดักลุม่	alkylating	

agents	 ออกฤทธ์ิโดยการสร้างพันธะโคเวเลนต์

ระหว่างสาย	deoxyribonucleic	acid	(DNA)	ป้องกัน

การเกิด	DNA	replication	ท�าให้ไม่เกดิการสร้างเซลล์ใหม่	

จัดเป็นยาที่ออกฤทธิ์กับเซลล์ได้ในทุกระยะของ	

วฏัจกัรเซลล์	 ข้อบ่งใช้	 ได้แก่	 ใช้รกัษา	 gynecological	

cancer,	 germ	 cell	 tumors,	 bladder	 cancer,	

lung	 cancer,	 pancreatic	 cancer,	 lymphoma	

และ	soft	tissue	sarcomas	ยาชนิดนีจ้ะถูกเปลีย่นรปู

ที่ตับโดย	 cytochrome	 P450	 2A6	 (CYP2A6)												

ให้กลายเป็น	isofosforamide	mustard	ซึ่งเป็นสาร

ออกฤทธิ์	และสารอื่น	เช่น	acrolein	ที่เป็นพิษต่อไต	

การขจัดยาออกจากร่างกายส่วนใหญ่จะขับออก									

ทางปัสสาวะ	การบรหิารยาให้ผ่านทางหลอดเลอืดด�า

เท่านั้น	 ขนาดยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับสูตรยาและต้องให้ยา	

mesna	 ควบคู ่ด ้วยเสมอเพื่อป ้องกันการเกิด															

hemorrhagic	 cystitis	 และต้องปรับขนาดยา										

ตามระดบัการท�างานของไตด้วย	อาการไม่พงึประสงค์

ที่พบบ่อยจากการใช้ยา	 ifosfamide	 ได้แก่	 การกด

ไขกระดกู	คลื่นไส	้อาเจยีน	ผมรว่ง	ปสัสาวะเป็นเลอืด	

metabolic	acidosis	และการเกดิพษิต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง	(central	nervous	system	toxicity)(1)

		 การเกิดพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางจาก	

ifosfamide	มักจะพบเป็นภาวะ	encephalopathy	

โดยพบ	ได้เฉลีย่ร้อยละ	10	–	20	ของผูท้ีไ่ด้รบัยาชนดินี้(2) 

อาการเกิดได้ตัง้แต่นอนไม่หลบั	กระสบักระส่าย	ไปจนถึง

เกิดอาการสับสน	 ประสาทหลอน	 ชัก	 หมดสติ				

สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน	 12	 ชั่วโมง	 จนถึง	 6	 วัน								

หลังจากได้รับยา	 แต่มักจะพบขณะก�าลังบริหารยา	

โดยกลไกการเกิด	 Ifosfamide	 –	 induced																			

encephalopathy	 (IIE)	 ยังไม่แน่ชัด	 ข้อมูลที่น่าจะ

เป็นไปได้ที่สุด	 คือ	 chloroethylamine	 ที่เป็น														

เมทาบอไลท์ของ	 ifosfamide	 ชนิดหนึ่งไปท�าให	้							

เกิดกระบวนการท่ีส ่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ										

chloracetaldehyde	 ซึ่งเป็นสารที่มีพิษต่อระบบ

ประสาท	 เมื่อหยุดยาอาการ	 IIE	 จะดีข้ึนจนหายได้								

แต่ก็มบีางรายงานท่ีแจ้งว่ามอีาการรนุแรงจนถึงชีวิต(3,	4) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด	 IIE	 นั้น	 ได้แก	่													

ผูท่ี้มสีภาวะร่างกายไม่ด	ี(poor	performance	status)	

ผู้ท่ีมีอัลบูมินในเลือดต�่า	 ผู้ท่ีมีค่าครีอะตินีนในเลือด	

(serum	creatinine)	สงู	นอกจากนีก้ย็งัมีปัจจยัอืน่อีก	

เช่น	ผูส้งูอาย	ุเพศหญงิ	ผูท้ีม่สีภาวะการท�างานของไต

หรือตับลดลง	 ผู้ป่วยมะเร็งท่ีอวัยวะภายในช่องท้อง

ด้านล่าง	และผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับสมอง	การได้รับยาอื่น

ภญ. นภารัตน์  โอทกานนท์  *

Ifosfamide – induced encephalopathy

*	 กลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
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ร่วมด้วย	เป็นต้น(2,	5)	ทัง้นีต้ามทีเ่คยมรีายงาน	ผูท้ีพ่บอาการ
ส่วนใหญ่จะมีอาการค่อย	ๆ	ดีขึ้น	ภายใน	2	–	3	วัน	
หลังจากหยุดยา	 เมื่อพบภาวะพิษต่อระบบประสาท							
กม็กัจะพบ	sodium	และ	potassium	ในเลือดต�า่ด้วย	
นอกจากนี้อาจพบ	serum	creatinine	เพิ่มขึ้นได้	(3-5) 
การรักษา	 IIE	 ไม ่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน											
ส่วนใหญ่เป็นการรกัษาตามอาการ	การให้ยา	methylene	
blue	ในขนาด	50	มลิลกิรมั	ทกุ	4	ชัว่โมง	มข้ีอมลูแสดง
ให้เห็นได้ว่าท�าให้ผู ้ป่วยมีอาการดีขึ้นเร็วกว่าการ										
ไม่ได้รับยา	ทัง้นีน่้าจะเกดิจากกระบวนการที	่methylene	
blue	 มีฤทธิ์ยับยั้ง	monoamine	 oxidase	 ส่งผล
ท�าให้ลดการเกิด	chloracetaldehyde(3,	4)	หากผูป่้วย
ยงัมอีาการทีไ่ม่ดขีึน้หรอืมข้ีอห้ามในการใช้	methylene	
blue	อาจพิจารณาให้วิตามินบี	1	(thiamine)	ขนาด	
100	มลิลกิรัม	แทน(4,6)	นอกจากนีห้ากแพทย์พจิารณา
ใช้ยา	 ifosfamide	 ซ�้า	 ต้องให้	methylene	 blue								
50	มลิลกิรมั	ทกุ	6	ชัว่โมง	ควบคูไ่ปด้วยเพือ่ป้องกันและ
ลดความรนุแรงของอาการ	IIE	ทีอ่าจเกดิขึน้ซ�า้ได้	(3,	4,	6)	 

	รายงานผู้ป่วย	

		 ผู้ป่วยหญิงไทย	คู	่อาย	ุ54	ปี	น�า้หนกั	64	กโิลกรมั	
ส่วนสูง	155	เซนติเมตร	body	surface	area	(BSA)	
1.67	 ตารางเมตร	 The	 Eastern	 Cooperative												
Oncology	 Group	 (ECOG)	 score	 4	 (ไม่สามารถ	
ช่วยเหลือตัวเองได้	 นอนเตียงเกือบตลอด	 เนื่องจาก
ก้อนมะเร็งอยู่บริเวณสะโพก)

	อาการส�าคัญ	

		 ผูป่้วยเกดิอาการสบัสน	ซมึ	ไม่พดู	ถามไม่ตอบ	
ไม่ค่อยตอบสนอง	ท�าตามค�าสั่งไม่ได้

	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต	

		 10	ปีก่อน	:	ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	cervical	
cancer	 และได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีรักษา
และให้ยาเคมีบ�าบัดจนครบ
		 3	 เดือนก่อน	 :	 ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่า									
เป็น	high	grade,	undifferentiated,	spindle	cell	

soft	tissue	sarcoma	at	left	buttock	with	lung	
metastasis	 มารับการรักษาแบบประคับประคอง	
(palliative	chemotherapy)	ด้วยยา	doxorubicin

	ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน	

  2	วนัก่อน	แพทย์ปรบัการรกัษาหลงัจากผูป่้วย
ได้รับยา	 doxorubicin	 ไป	 4	 รอบ	 แล้วพบว่าโรค								
เป็นมากขึน้จากผลการตรวจ	magnetic	resonance	
imaging	(MRI)	จึงเปลี่ยนมาให้ยา	ifosfamide	แทน	
โดยให้	 ifosfamide	 ในขนาด	 2500	 มิลลิกรัม										
(1500	mg/m2)	พร้อมกับ	mesna	วันละ	1	ครั้ง	และ
มีแผนการให้ยารวม	 3	 วันต่อรอบ	 หลังจากให้ยา											
ไปแล้ว	2	วัน	ผู้ป่วยมีอาการซึมลง	ไม่พูด	ตอบสนอง
น้อยลง	มีการตอบสนองต่อแสงปกติ	(ขนาดรูม่านตา	
5	 มิลลิเมตรท้ัง	 2	 ข้าง)	 มีค่าการท�างานของตับ												
เป็นปกติ	(alanine	aminotransferase,	ALT	6	U/L)	
และค่าการท�างานของไตเป็นปกต	ิ(serum	creatinine	
0.7	mg/dL	และ	glomerular	filtration	rate,	GFR	
92.7	mL/min/1.73m2)	 มีภาวะโซเดียมในเลือดต�่า
เล็กน้อย	 (132	mmol/L)	 และภาวะโพแทสเซียม									
ในเลือดต�า่	(2.6	mmol/L)	แพทย์ให้หยดุยาเคมบี�าบัด	
ifosfamide	

	ประวัติการใช้ยา	

		 1.		morphine	sustained	release	tablet	
(MST	30)	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	2	ครั้ง	
เวลา	8.00	และ	20.00
		 2.		amitriptyline	(10)	รบัประทานครัง้ละ	1	เมด็	
วันละ	1	ครั้ง	ก่อนนอน
		 3.	 gabapentin	 (300)	 รับประทานครั้งละ								
2	เม็ด	วันละ	2	ครั้ง	เวลา	8.00	และ	20.00
		 4.	 senokot	 รับประทานครั้งละ	 2	 เม็ด												
วันละ	1	ครั้ง	ก่อนนอน
		 5.		milk	 of	magnesia	 รับประทานครั้งละ								

2		ช้อนโต๊ะ	วันละ	1	ครั้ง	ตอนเช้า
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ลมืตาต่ืนเอง	 แพทย์จึงหยดุให้ยา	methylene	 blue	
และให้การรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่าต่อไป	
เมือ่ผูป่้วยมีสภาวะร่างกายท่ีเป็นปกติแล้วแพทย์จึงให้

ผู้ป่วยกลับบ้านได้

 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการ  
	ไม่พึงประสงค์กบัยาทีส่งสยั

  ผู้ป่วยเกิดอาการ	encephalopathy	ขณะได้
รับยา	 ifosfamide	 รอบท่ี	 1	 รวมขนาดยาท่ีได้รับ
เท่ากับ	5000	มลิลกิรมั	แพทย์ได้สัง่หยดุยา	ifosfamide	
และยา	MST,	gabapentin,	amitriptyline	จากนั้น
ได ้ส ่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณสมอง															
ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติทางกายภาพที่สมอง							
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าค่าท่ีบ่งบอก	
การท�างานของไตและตบัอยู่ในเกณฑ์ท่ีปกติ	เมือ่ผูป่้วย
เริม่ปวดมากข้ึนแพทย์จึงได้เริม่ให้ยา	MST,	gabapentin	
และ	amitriptyline	กไ็ม่พบว่าอาการผดิปกตเิกีย่วกบั
ระบบประสาทส่วนกลางจะมคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน	และ
จากการประเมินปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิ	IIE	
พบว่าผูป่้วยมปัีจจัยร่วม	ได้แก่	เพศหญงิ	มสีภาวะร่างกาย
ไม่ดี	 เคยมีประวัติเป็นมะเร็งที่อวัยวะภายในช่องท้อง	
จึงสามารถประเมินได้ว่าอาการ	 encephalopathy	
ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับการได้รับยา	ifosfamide	
ตามรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมิที่	 1	 การประเมิน
ด้วย	Naranjo’s	algorithm	ได้คะแนนทัง้หมด	7	คะแนน	
จดัอยู่ในระดบั	probable	การให้คะแนนมาจากข้อมลู
ของผูป่้วยทีพ่บว่าอาการทางระบบประสาทส่วนกลางนัน้
เกิดขึ้นในขณะได้รับยา	 ifosfamide	 ตามที่เคยมี								
การรายงานการเกิดอาการดังกล่าวมาก่อนหน้านี้									
ไม่พบปัจจัยอื่นท่ีจะมีผลให้เกิดอาการทางระบบ
ประสาทส่วนกลาง	อาการไม่พงึประสงค์นีด้ขีึน้เมือ่ให้							
ยาต้านทีจ่�าเพาะเจาะจง	คอื	thiamine	และ	methylene	
blue	และมผีลการตรวจร่างกายทีร่ะบไุด้ว่าผูป่้วยเกดิภาวะ	

encephalopathy

	ประวัติการแพ้ยา	

		 ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยา

	ประวัติทางสังคม	

		 ผู้ป่วยไม่มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มสุรา	

	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

		 serum	 creatinine	 0.7	mg/dL	 (ค่าปกติ								
0.5	 –	 1.0	mg/dL),	GFR	92.7	mL/min/1.73	m2          
(ค่าปกติ	มากกว่า	90	mL/min/1.73m2),	ALT	6	U/L	
(ค่าปกติ	 0	 –	 33	 U/L),	 sodium	 132	mmol/L										
(ค่าปกติ	 136	 –	 145	mmol/L),	 potassium	 2.6	
mmol/L	(ค่าปกติ	3.50	–	5.10	mmol/L),	chloride	
103	mmol/L	(ค่าปกติ	98	–	107	mmol/L)

	การวินิจฉัย	

		 Ifosfamide	–	induced	encephalopathy	
(IIE),	severity	grade	3	(7)

	การรักษาในครั้งนี้	

		 แพทย์หยุดให้ยา	 ifosfamide	 และยาอื่น				
ได้แก่	MST,	gabapentin,	amitriptyline	ซึง่เป็นยาท่ีมี
ผลต่อระบบประสาท	 และเนื่องจากขณะนั้นทาง									
โรงพยาบาลไม่ม	ีmethylene	blue	แพทย์จงึสัง่ใช้ยาฉดี	
vitamin	 B	 complex	 ซึ่งประกอบด้วย	 thiamine	
100	mg/mL	 เพื่อรักษาภาวะ	 encephalopathy	
โดยให้	 vitamin	 B	 complex	 ครั้งละ	 2	 มิลลิลิตร								
ทกุ	8	ชัว่โมง	และให้โพแทสเซยีมเสรมิทางหลอดเลอืดด�า	
หลังจากได้รับ	vitamin	B	complex	ไปรวม	3	ครั้ง	
อาการของผู้ป่วยดีขึ้น	มีการตอบสนองบ้าง	แต่ยังช้า	
ลืมตาตื่นบ้างเมื่อเรียก	พูดได้เป็นค�า	ๆ	ดังนั้นแพทย์
จงึได้ให้ยา	methylene	blue	50	มลิลกิรมั	ทกุ	6	ชัว่โมง	
ทางหลอดเลือดด�าแทนการให้	vitamin	B	complex	
หลังจากผูป่้วยได้รบั	methylene	 blue	 ไปแล้วรวม												
3	ครัง้	ผู้ป่วยมกีารตอบสนองดขีึน้	เรว็ขึน้	พดูเป็นประโยค	
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แผนภูมิที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย

		 ซ่ึงหลงัจากนัน้	แพทย์ได้นัดผูป่้วยมาให้ยารอบใหม่

โดยสัง่ใช้ยา	ifosfamide	อกีคร้ัง	และให้	methylene	

blue		50		มิลลิกรัม	ทุก		6	ชั่วโมง	ควบคู่ไปด้วย	แต่

ผูป่้วยกเ็กดิอาการ	IIE	ขึน้อกีหลงัจากได้ยา	ifosfamide	

2500	มิลลิกรัม	 แพทย์ได้หยุดยา	 ifosfamide	และ	

ไม่ให้ยาซ�า้อกี	เมือ่ประเมนิด้วย	Naranjo’s	algorithm	ใหม่	

จะได้คะแนนทัง้หมด	10	คะแนน	จดัอยูใ่นระดับ	definite

	ข้อสรุปเสนอแนะ	

		 การเกิด	IIE	เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ที่ได้รับ

ยา	 ifosfamide	 	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด	

เช่น	ผู้ทีม่สีภาวะร่างกายไม่ด	ีผูท้ีม่อีลับมูนิในเลอืดต�า่	

ผู้ท่ีมีค่าครีอะตินีนในเลือดสูง	 รวมถึงการได้รับยาอื่น

ที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางร่วมด้วย	 เป็นต้น		

การวินิจฉัยแยกโรคควรมีการตรวจสอบสาเหตุอื่นที่

อาจท�าให้เกิดภาวะ	 encephalopathy	 ได้ด้วย	 ซ่ึง

ควรได้รบัการตรวจวนิจิฉยัอย่างรวดเรว็เพือ่ป้องกนัไม่

ให้อาการลุกลามเพิ่มขึ้น	 	 การรักษาในปัจจุบันจะให้

ยา	methylene	 blue	 หรือ	 thiamine	 และรักษา

ภาวะอืน่ท่ีเป็นร่วมด้วยจนกว่าอาการจะดขีึน้		การให้

ยา	ifosfamide	ซ�า้	ควรพิจารณาจากความรุนแรงของ	

IIE	ที่เกิดขึ้นและสภาวะร่างกายของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ	

หากจ�าเป็นต้องให้ยาซ�้าต้องมีการให้	 methylene	

blue	ควบคูไ่ปเพือ่ป้องกนัอาการทีอ่าจเกดิขึน้ซ�า้และ

ต้องติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

	กิิิตติกรรมประกาศ	

		 ขอขอบคุณ	นายแพทย์สิทธิ		สุขอวยชัย		และ	

ดร.ภญ.ชนินันท์		เกตุแก้ว		ที่ให้ค�าปรึกษาด้านข้อมูล

และตรวจทานความถูกต้องตามหลักวิชาการ
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รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Thai vigibase) ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – กันยายน 2560

 ภก. วิทยา ประชาเฉลิม*

  ในระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-2560	(วนัทีร่ายงาน	
1	มกราคม	2555	ถงึ	30	กนัยายน	2560)	ศนูย์เฝ้าระวงั
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (Health			
Product	 Vigilance	 Center:	 HPVC)	 ส�านักงาน							
คณะกรรมการอาหารและยา	ได้รบัรายงานเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ภายหลงัจากการได้รับวคัซีนจากหน่วยงาน
ต่างๆ	จ�านวน	4,668	ฉบับ	โดยเป็นรายงานที่ส่งตรง
มายังส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	จ�านวน	
3,063	 ฉบับ	 และรายงานผ่านส�านักระบาดวิทยา									
กรมควบคุมโรค	จ�านวน	1,605	ฉบับ	(แผนภูมิที่	1)	
รายงานที่ได้รับมาจากแหล่งที่ส่งรายงาน	2	ประเภท
คอืสถานพยาบาล	จ�านวน	3,320	ฉบบั	และผูป้ระกอบการ	
จ�านวน	 1,348	 ฉบับ	 โดยคิดอัตราส่วน	 (ratio)								
จ�านวนรายงานที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย	์					
ต่อผูป้ระกอบการเป็น	2.5	:	1	(แผนภมูทิี	่2)	จ�านวนรายงาน
ที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ
ประเภทสถานพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ	
(ร้อยละ	63.5)	โดยเป็นรายงานจากโรงพยาบาลชุมชน
มากที่สุด	 (ร้อยละ	26.5)	 (ตารางที่	1)	 เมื่อพิจารณา	
ถึงความครอบคลุมของการเฝ้าระวังและรายงาน
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รบัวคัซนี	โดยเทยีบกับ
จ�านวนแหล่งท่ีเกดิเหตุการณ์กบัจ�านวนสถานพยาบาล
ทั้งหมด	พบว่า	มีการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ในสถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปและ							
โรงพยาบาลศูนย์มีความครอบคลุม	ร้อยละ	94	และ	
ร้อยละ	84.8	ตามล�าดับ	และมีความครอบคลุมน้อย
ในสถานพยาบาลที่มีขนาดเล็ก	 เช่น	 โรงพยาบาล									

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	เป็นต้น	(ตารางที่	2)

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังการได้รับวัคซีน	 จ�าแนกตาม
ประเภทการรายงาน	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	
2555	–	2560

แผนภูมิที่ 2	 แสดงรายการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังการได้รับวัคซีน	 จ�าแนกตาม
แหล่งท่ีส่งรายงาน	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	
2555	–	2560

*	 กองแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตารางที่ 1	 จ�านวนรายงานที่ได้รับจ�าแนกตามประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ จ�านวนรายงาน (%)

1. สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  2,964 (63.5)

			1.1	โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
							 1.1.1	โรงพยาบาลศูนย์
							 1.1.2	โรงพยาบาลทั่วไป
							 1.1.3	โรงพยาบาลชุมชน
							 1.1.4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
							 1.1.5	สถานีอนามัย
							 1.1.6	สาธารณสุขจังหวัด
							 1.1.7	สาธารณสุขอ�าเภอ
			1.2		โรงพยาบาลนอกสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

	 2,816	(60.22)
   450 (9.6)
   763 (16.3)
  1,237 (26.5)
   354 (7.6)
    1 (0.02)
    6 (0.1)
    5 (0.1)
	 148	(3.2)

2. สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 665 (14.2)

			2.1	โรงพยาบาล
			2.2	ศูนย์บริการสาธารณสุข
			2.3	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
			2.4	ศูนย์สุขภาพชุมชน

	 574	(12.3)
	 	 86	(1.8)
	 	 	 2	(0.04)
	 	 	 3	(0.1)

3. เอกชน 812 (17.4)

			3.1	โรงพยาบาลเอกชน
			3.2	คลินิก

	 695	(14.9)
	 117	(2.5)

4. ไม่ระบุหน่วยงาน  227 (4.9)

4,668 (100.0)

ที่มา:	ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตารางที่ 2	ร้อยละของแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯที่รายงานเข้ามาเมื่อเทียบกับจ�านวนสถานพยาบาล

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ จ�านวนสถาน
พยาบาล1

จ�านวนแหล่ง
รายงาน2

ร้อยละแหล่ง
รายงาน

1. สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11,717 648 5.5
			1.1	โรงพยาบาลสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
							 1.1.1	โรงพยาบาลศูนย์
							 1.1.2	โรงพยาบาลทั่วไป
							 1.1.3	โรงพยาบาลชุมชน
							 1.1.4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
							 1.1.5	สถานีอนามัย
							 1.1.6	สาธารณสุขจังหวัด
							 1.1.7	สาธารณสุขอ�าเภอ
			1.2		โรงพยาบาลนอกสงักัดส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

11,656
33
83
780

9,782
24
76
878
61

636
28
78
432
90
1
5
2
12

5.5
84.8
94.0
55.4
0.9
4.2
6.6
0.2
19.7
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ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ จ�านวนสถาน
พยาบาล1

จ�านวนแหล่ง
รายงาน2

ร้อยละแหล่ง
รายงาน

2. สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,335 69 5.2
			2.1	โรงพยาบาล
			2.2	ศูนย์บริการสาธารณสุข
			2.3	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
			2.4	ศูนย์สุขภาพชุมชน

120
746
122
347

33
32
2
2

27.5
4.3
1.6
0.6

3. เอกชน 12,364 126 1.0
			3.1	โรงพยาบาลเอกชน
			3.2	คลินิก

352
12,012

99
27

28.1
0.2

843

ที่มา:	1.	ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข
							2.	ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตารางที่ 2	ร้อยละของแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯที่รายงานเข้ามาเมื่อเทียบกับจ�านวนสถานพยาบาล	(ต่อ)

  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง							
จากการได้รับวัคซีน	จ�านวน	4,668	ฉบับพบว่าผู้ป่วย	
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	63.5)	อายเุฉลีย่	15	ปี	
อายตุ�า่ทีสุ่ดคอืเด็กทารกอายนุ้อยกว่า	1	วนัและอายสุงูสดุ	
93	ปี	ส่วนใหญ่เป็นวยัทารก	(น้อยกว่าหรือเท่ากบั	1	ปี)	
มากทีส่ดุ	(ร้อยละ	26.8)	เป็นผู้ป่วยนอก	(ร้อยละ	55.8)
พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง	(ร้อยละ	12.1)	
โดยท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรอืท�าให้เพิม่ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้	(ร้อยละ	9.9)	
ผู ้ป่วยส่วนใหญ่หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม	
(ร้อยละ	37.7)	มีเพียง	5	ราย	(ร้อยละ	0.1)	ที่เสียชีวิต
ภายหลงัเกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	โดยมสีาเหตอุืน่ๆ	
คือโรคที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย	(ตารางที่	3)
	 	 รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์	จ�านวน	4,668	
ฉบับ	 ดังกล่าว	 พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 5,781	
เหตุการณ์	(events)	(รายงานแต่ละฉบับมีเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ได้มากกว่า	1	เหตกุารณ์)	โดยพบอาการไข้	
(fever)	มากทีส่ดุ	(ร้อยละ	12.5)	รองลงมาคอื	ปฏกิริยิา	
ณ	 ต�าแหน่งที่ฉีดวัคซีน	 (injection	 site	 reaction)	
(ร้อยละ	9.9)	และ	ผืน่ลมพษิ	(urticaria)	(ร้อยละ	7.3)	
(แผนภูมิที่	 3)	 ส่วนเหตุการณ์ฯที่ร้ายแรงที่พบ	 เช่น	

anaphylaxis	 จ�านวน	 69	 เหตุการณ์	 respiratory	
failure	จ�านวน	4	 เหตุการณ์	 เป็นต้น	 เหตุการณ์ไม่	
พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่พบนั้น	 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหาย	
เป็นปกติและมีสาเหตุอื่นๆ	 ที่ท�าให้เกิดเหตุการณ	์									
ไม่พงึประสงค์ร่วมด้วย	เช่นโรคท่ีผูป่้วยเป็นหรอืมยีาท่ีสงสยั
มากกว่า	1	ชนดิ	เป็นต้น	นอกจากนีพ้บความคลาดเคลือ่น
ทางยา	(medication	error)	จ�านวน	45	เหตุการณ์	
โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการให้วัคซีนผิดช่องทาง	
(route	of	drug	administration)	
	 	 เมือ่จ�าแนกเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ตามระบบ
อวยัวะของร่างกาย	พบความผดิปกตใินระบบผวิหนงั	
(skin	 and	 appendages	 disorders)	 มากที่สุด										
(ร้อยละ	 26)	 รองลงมาคือ	 ความผิดปกติในระบบ
อวยัวะท่ัวไป	(body	as	a	whole	-	general	disorders)	
(ร้อยละ	21)		และ	ความผิดปกติ	ณ	บริเวณที่ทายา	
(application	site	disorders)	(ร้อยละ	16)	(แผนภมิูที	่4)	
วคัซีนท่ีมกีารรายงานมากท่ีสดุ	คอื	influenza	vaccines	
(ร้อยละ	 17.6)	 รองลงมาคือ	 tetanus	 toxoid	
(TT)+diphtheria	toxoid	(DT)	(ร้อยละ	14.2)	และ	rabies	

vaccines	(ร้อยละ	13.4)		(แผนภูมิที่	5)
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ตารางที่ 3		แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการได้รับวัคซีนท่ีได้
รับรายงานระหว่างปี	พ.ศ.	2555-2560

คุณลักษณะ (characteristic)
จ�านวน(%)
[n=4,668]

 เพศ
      หญิง
						ชาย
						ไม่ระบุเพศ

2,964 (63.5)
1,618 (34.7)

86 (1.8)

 อายุ (ปี)
 Median	(Min-Max)
			<	1	(วัยทารก)
			>1	-12	(วัยเด็ก)
			13-18	(วัยรุ่น)
			19-40	(วัยผู้ใหญ่ตอนต้น)
			41-60	(วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย)
			>	60	(วัยผู้สูงอายุ)
			ไม่ระบุอายุ

15	ปี	(<1วนั	–93ปี)
	1,250	(26.8)	
	842	(18.0)	

	66	(1.4)	
	975	(20.9)	
	765	(16.4)	
	350	(7.5)	
	420	(9.0)

ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
ไม่ระบุประเภทผู้ป่วย

 
1,005	(21.5)	
	2,605	(55.8)	
	1,058	(22.7)

ความร้ายแรง
ร้ายแรง
	 -	ต้องเข้ารับการรักษาใน						

	 โรงพยาบาล/ท�าให้เพิม่ระยะ	
	 เวลาในการรักษานานขึ้น

567	(12.1)
460	(9.9)

แผนภูมิที่ 3 แสดงรายการเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัการได้รบัวคัซีน	ปี	พ.ศ.	2555	-	2560	(20	อนัดับแรก)

คุณลักษณะ (characteristic)
จ�านวน(%)
[n=4,668]

	 -	อันตรายถึงชีวิต
	 -	มีความส�าคัญทางคลินิก
	 -	 เสียชีวิต
		 -	ความพิการ
	 -	ไม่ระบุชนิดความร้ายแรง
ไม่ร้ายแรง
ไม่ระบุความร้ายแรง

19	(0.4)
45	(1.0)
38	(0.8)
3	(0.06)
12	(0.3)

1,967	(42.1)
2,124	(45.5)

ผลลัพธ์
หายเป็นปกตโิดยไม่มร่ีองรอยเดมิ
หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
ยังมีอาการอยู่	/	ยังไม่ดีขึ้น
เสียชีวิตเน่ืองจากอาการอันไม	่					
พึงประสงค์หรืออาจเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่								
ไม่เกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์/ไม่สามารถ
ระบุความสัมพันธ์
ไม่สามารถติดตามผลได้

1,760	(37.7)
104	(2.2)

630	(13.5)
5	(0.1)

33	(0.7)

2,136	(45.8)

ระดับการประเมิน
ใช่แน่นอน
น่าจะใช่
อาจจะใช่
ไม่น่าใช่
ไม่สามารถระบุระดับ

1,856	(39.8)
1,267	(27.1)
806	(17.3)

74	(1.6)
665	(14.2)

 *รายงาน	1	ฉบับสามารถมีเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์มากกว่า	1	เหตุการณ์	(n=5,781)
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*	รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	1	เหตุการณ์	อาจจ�าแนก
ได้หลายระบบอวัยวะ	(n=6,362)

!

  โดยสรปุรายงานท่ีได้รบัส่วนใหญ่เป็นเหตกุารณ์ฯ	

ทีไ่ม่ร้ายแรงและเป็นทีท่ราบกนัอยูแ่ล้ว	อย่างไรกต็าม

เนื่องจากผู้ที่ได้รับวัคซีนน้ันส่วนใหญ่เป็นเด็กทารก

และผูใ้หญ่ทีม่สีขุภาพดี	หากเกดิเหตุการณ์ฯ	ทีร้่ายแรง

และไม่ทราบมาก่อน	 อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่น													

ในการรับวัคซีน	 เช่น	 ท�าให้ต่ืนกลัว	 ไม่ยอมเข้ารับ								

การฉีดวัคซีน	 เป็นต้น	 ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์							

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
ภายหลงัการได้รบัวคัซนีทีไ่ด้รับรายงาน
ระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2560	จ�าแนก
ตามระบบอวัยวะ

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ�านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนที่ได้
รบัรายงานระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2560	
จ�าแนกตามชือ่สารส�าคญั	10	อนัดบัแรก	
(n=4,668)

ที่เกี่ยวข้องจึงจ�าเป็นต้องเฝ้าระวังความปลอดภัย							

ภายหลังการได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อป้องกัน		

การเกิดเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์และบรรเทาความเสยี-

หายหากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์กับผูท่ี้ได้รบัวคัซีน	

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกัน	medication	 error	

จงึมข้ีอแนะน�าให้บคุลากรทางการแพทย์อ่านรายละเอยีด

ในเอกสารก�ากับยาก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง	

	 	 ส�าหรบัความครอบคลมุของระบบการเฝ้าระวงั

ในสถานพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสขุท่ีมขีนาดใหญ่	

พบว่ามีความครอบคลุมค่อนข้างมาก	 ในขณะที่						

สถานพยาบาลในระดับชุมชนหรือเอกชนนั้น	มีความ

ครอบคลุมค่อนข้างน้อย	 อาจเนื่องมาจากความเข้ม

แข็งของระบบเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ยา/วคัซนี							

ท่ีมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและบุคลากรท่ีมี	

ความพร้อมในสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่	

นอกจากนีจ้�านวนรายงานท่ีได้รบัในแต่ละปีมแีนวโน้ม

ลดลง	 สาเหตุมาจากศูนย์เฝ้าระวังฯไม่ได้รับรายงาน

มาจากส�านักระบาดวิทยา	 ดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้							

ศนูย์เฝ้าระวังฯ	ประสานความร่วมมอืกับส�านกัระบาดวทิยา

และประสานกบัหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่หารือ

ร่วมกันในการกระตุ้นให้เกิดการรายงาน	 ทั้งนี้เพื่อ

ให้การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง							

จากการได้รับวัคซีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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