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บทบรรณาธิการ บรรณาธกิารบรหิาร

บรรณาธกิารบรหิาร

วัตถุประสงค์

กองบรรณาธิการ

คณะบรรณาธกิารอ�านวยการ

	 เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์สุขภาพ	
โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพและ										
ข้อมลูใหม่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	และสาธารณสขุ	
เพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป

ผูท้รงคณุวฒุด้ิานมาตรฐานผลติภณัฑ์ด้านสาธารณสขุ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัและประสิทธผิลของยาและการใช้ยา
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานยา
ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบาดวทิยาของวตัถุเสพตดิ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัของเครือ่งมอืแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความปลอดภยัของเครือ่งส�าอางและวตัถอัุนตราย
ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคผลติภณัฑ์ด้านสาธารณสขุ

•	 ดร.	ภญ.	ธารกมล		 จันทร์ประภาพ		
•	 ภญ.	สุภาวดี		 ธีระวัฒน์สกุล		
•			 ภญ.	พัทรียา		 โภคะกุล
•	 ดร.	ภก.	ชัชช์กุญช์		 เตชะกิตติโรจน์	
•	 ภญ.	รณิดา		 จิวารุ่งเรือง	
•			 ภญ.	ศรินยา	 หนูทิม	
•	 ดร.	ภญ.	ชุติมา		 จามีกรกุล
•	 ภญ.	พาฝัน	 กิติเงิน	
•	 ภก.	วิทยา		 ประชาเฉลิม		
•	 ภญ.	เสาวนีย์		 ใจภักดี	
•	 น.ส.	อรสุรางค์		 ธีระวัฒน์	
•	 ภญ.	ชลธิชา		 สอนสุภาพ		
•	 ภญ.	นุชนาฎ		 กิติวรนนท์	
•	 ดร.	สายันต์		 รวดเร็ว	
•		 ภก.	ธวัชชัย		 นาคราชนิยม		
•	 มล.	วรดนู		 ศรีรัตนสถาวร	
•	 นายวชิรวิทย์		 เจียมพิริยะ
•	 ภญ.	พิมภรณ์		 สมกิตติธรรม	
•	 ภญ.	พรกนก	 จันทร์ข�า	

  การกลัน่กรองความคดิและเรือ่งราวทีม่หาศาล เพือ่คดัสรรมาลง
ในข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีมีพื้นท่ีหน้ากระดาษเพียง            
24 หน้า เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การเรียกคืนยา valsartan (รายละเอียดที่          
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsAdr/           
uploads/hpvc_891.pdf) การประเมินขององค์การอนามัยโลกในหน่วยงาน
ที่ก�ากับดูแลด้านวัคซีน การเรียกคืนเครื่องมือแพทย์หลายรายการใน
ประเทศไทย เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม ในวารสารฯฉบับน้ี ได้เลือกมา 4 เรื่องให้อ่าน         
อย่างละเอียด ได้แก่ ไขมันทรานส์ เต้านมเทียมซิลิโคน และกรณีศึกษา        
2 เรื่อง คือ ยาที่ท�าให้เกิดภาวะเส้นเลือดอักเสบ และยาที่ท�าให้เกิด           
ภาวะตับอักเสบ คิดว่าข้อมูลเหล่านี้คงเกิดประโยชน์กับทุกท่านเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ก่อนที่จะพบกันฉบับหน้า เราเองตระหนักเสมอว่า 
“จะท�าให้วารสารฯดกีว่าเดมิได้อย่างไร” นยิาม ดกีว่าเดิม นัน้ เช่น เนือ้หา
อ่านง่ายแต่ได้สาระวิชาการครบถ้วน เรื่องท่ีน�ามาลงให้ความส�าคัญ            
ต่อความสนใจของผู้อ่าน ไม่ใช่ความต้องการของผู้เขียน รูปแบบกราฟิก
อักษรเพิ่มความเป็นมิตรต่อสายตา แต่ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งคือ               
การมส่ีวนร่วมจากผูอ่้าน เรามช่ีองทางให้ท่านสือ่สารกบัเราได้ หากต้องการ
ให้น�าเสนอเรื่องราวใดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความปลอดภัยและ ผลที่เกิดต่อร่างกาย โปรดแจ้งมาได้
ที่ email: adr@fda.moph.go.th พบกันใหม่ค่ะ

คณะที่ปรึกษาบริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา	(ทุกท่าน)

บรรณาธิการบริหาร

กองแผนงานและวิชาการ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.	วมิล		 	 สวุรรณเกษาวงษ์
ภญ.	เยาวเรศ	 อปุมายนัต์	
ดร.	ภญ.	ออรศั		 คงพานชิ			 เลขานกุารคณะบรรณาธกิาร																																											

ถ.	ติวานนท์	จ.นนทบุรี	11000	โทร.	0–2590–7288,	0-2590-7253
โทรสาร.	0–2590–7253,	0-25591-8457

พิมพ์ที่	ส�านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
http://thaipvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Journal/
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ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎอย่างชัดเจนว่า
ไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids)   ให้ผลร้ายเช่นเดียวกับไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acids)             

คอื ท�าให้ระดบัโคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)       

และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เพิม่ข้ึน แต่สิง่ท่ีไขมนัทรานส์ให้ผลท่ีร้ายกว่าไขมนัอิม่ตวั คือ ท�าให้ระดับ

โคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) ลดลง อันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ           

หลอดเลอืดได้ ด้วยเหตนุี ้ผูบ้รโิภคทีม่คีวามใส่ใจในสขุภาพจงึตืน่ตวัและแสดงความห่วงใยเกีย่วกบัการบรโิภค          

ไขมันทรานส์ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ไขมันทรานส์ คืออะไร
 ไขมันทรานส์ (Trans Fat) หรือ กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid)  เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว             

ที่โครงสร้างบริเวณพันธะคู ่แตกต่างไปจากธรรมชาติ ซ่ึงกรดไขมันไม่อิ่มตัวท่ีพบทั่วไปในธรรมชาติ                     

จะมโีครงสร้างแบบซสิ (cis-form) คอืการจัดเรยีงตวัของไฮโดรเจนท่ีพนัธะคูอ่ยูด้่านเดยีวกัน แต่เมือ่ถกูเปล่ียนเป็น

แบบทรานส์ (trans-form) จะมกีารจัดเรยีงตัวของไฮโดรเจนท่ีพนัธะคูอ่ยูด้่านตรงข้ามกนั ดังแสดงตามรปูที ่1

รูปที่ 1 โครงสร้างของกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบซิส (cis form)
   และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบทรานส์ (trans form) 
(เข้าถึงได้จาก http://chemistrybasics.edublogs.org/2007/02/16/trans-fats)

* ส�ำนักอำหำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

  ไขมันทรานส์น้ันสามารถพบได้ทั้งตามธรรมชาติ         

และจากกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม โดยไขมนัทรานส์

จากธรรมชาติจะพบในผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

หรอืสตัว์ทีม่กีระเพาะอาหาร 4 ห้อง (ววั ควาย แพะ และแกะ) 

เช่น ผลิตภัณฑ์นม ชีส และเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่พบ              

ในปริมาณเลก็น้อย ซึง่เกดิจากกระบวนการย่อยกรดไขมนั

ไม่อิ่มตัวกลุ่มกรดไลโนเลอิก (Linoleic acid, C18:2)        

และกรดไลโนเลนิก (Linolenic acid, C18:3) ของแบคทเีรยี

ในกระเพาะอาหาร เกิดเป็นกรดไขมันทรานส์ เช่น            

กรดแวกซีนิก (Vaccenic acid, trans-11 18:1) และ        

กรดคอนจเูกตเตดไลโนเลอกิ (Conjugated linoleic acid, 

cis-9, trans-11:c9,t11-CLA) อย่างไรกต็าม ไขมนัทรานส์

ที่พบมากในอาหารส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิต        

ทางอตุสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน 

(Partial hydrogenation) ของน�้ามันชนิดที่มีกรดไขมัน

ไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) ในปริมาณที่สูง 

ท�าให้ส่วนของโมเลกุลกรดไขมันที่ไม่ได้รับอะตอมของ

ไฮโดรเจนเปล่ียนโครงสร้างเคมีตรงต�าแหน่งพันธะคู ่               

ทีต่ามธรรมชาตเิป็นแบบซสิ (cis-form) ไปเป็นแบบทรานส์ 

(trans-form) ซึ่งมีผลท�าให้น�้ามันมีคุณสมบัติที่ดีข้ึน 

สามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น      

เนือ้สมัผสั จดุหลอมเหลว จุดเกดิควนัใกล้เคยีงกบัทีม่ใีนไขมนัสัตว์ เกดิปฏกิริิยา

ออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศน้อยลง น�้ามันเกิดกลิ่นหืนช้า และมีอายุ        

การเก็บรักษานานขึ้น เป็นต้น

บทความ

นางสาวมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ *

ไขมันทรานส์ (Trans Fat)
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ปริมาณไขมันทรานสท์ี่พบในอาหาร

ผลกระทบต่อสุขภาพ ของไขมันทรานส์

  ผลิตภัณฑ์อาหารสามารถปนเปื้อนไขมันทรานส์ได้ทั้งจากแหล่งของวัตถุดิบ                

ตามธรรมชาต ิและกระบวนการผลติอตุสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากข้อมลูทางวิทยาศาสตร์

ทีแ่สดงถงึอนัตรายของไขมนัทรานส์อย่างชดัเจน และความกงัวลต่อความเส่ียงของการเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2559 ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา โดยส�านักอาหาร จึงร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล                

  ปัจจบุนัมรีายงานการศกึษาทีส่ามารถยนืยนัอย่างแน่ชดัถงึผลร้ายของไขมนัทรานส์

ต่อสุขภาพ ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ในปริมาณสูงเป็นประจ�า             

มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต          

ในอนัดบัต้นๆ ของประชากรโลก (WHO, 2014) และมงีานวจิยัทางวทิยาศาสตร์

หลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบไขมันทรานส์กับไขมันอิ่มตัว              

ในปริมาณเท่ากัน ไขมันทรานส์จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงในการเกิด          

โรคหลอดเลอืดหวัใจมากขึน้ถงึ 10 เท่า และการได้รบัไขมนัทรานส์ตัง้แต่ร้อยละ 2 

ของพลงังานทัง้หมด มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิโรคหวัใจถึงร้อยละ 23 เนือ่งจาก

ไขมันทรานส์ท�าให้ปรมิาณแอลดแีอล-คอเลสเตอรอลในเลอืดเพิม่ขึน้ ผ่านกลไก

การส่งเสริมการท�างานของเอนไซม์คอเลสเตอรอล เอซิลทรานสเฟอเรส              

(Cholesterol Acyltransferase) ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการเมตาบอลิซึม        

ของคอเลสเตอรอล ส่งผลให้ระดับของคอเลสเตอรอลรวมเพิ่มข้ึน แอลดีแอล-

คอเลสเตอรอลท�าหน้าที่น�าคอเลสเตอรอลจากตับเคลื่อนท่ีไปสู่อวัยวะต่างๆ          

ทั่วร่างกาย และเป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอด

เลือด นอกจากนี้ ผลร้ายที่ส�าคัญของไขมันทรานส์ คือ ท�าให้เอชดีแอล-

คอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดี ที่มีหน้าท่ีช่วยยับยั้งการจับตัว          

 น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนจะเรียกว่า
Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
ซึ่งน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น

S เนยเทียม (Margarine) และเนยขาว (Shortening) 

S อาหารที่ผ่านการทอดโดยใช้น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน  

แบบน�้ามันท่วม (Deep frying) ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ  

สัมผัสที่ดี กรอบนอก นุ่มใน และมีสีเหลืองน่ารับประทาน เช่น โดนัททอด 

S ผลิตภัณฑ์เบเกอรี เช่น ขนมปังกรอบ เค้ก พาย และคุกกี้ เป็นต้น

S ครีมเทียม วิปปิ้งครีม

ซึง่ได้รบัการสนบัสนุนทุนอดุหนุนการวจัิยจากส�านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร (สวก.) ด�าเนนิการส�ารวจสถานการณ์การผลติ การน�าเข้า 

การใช้ประโยชน์ไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ ผลการส�ารวจพบ

ปริมาณไขมันทรานส์ค่อนข้างสูงในผลิตภัณฑ์น�้ามันและไขมัน และผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท ได้แก่ ไขมันทอดโดนัท มาการีน เนยขาว 

ครีมเทียม และเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต (วิสิฐ จะวะสิต และคณะ, 2561)

ที่มา: www.segrean.com

ที่มา: www.cosmenet.in.th



ของแอลดีแอล-คอเลสเตอรอลในเซลล์ และเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลกลับไปท�าลายท่ีตับมีปริมาณลดลงด้วย อีกท้ังไขมันทรานส์ยังมีผล                 

ต่อการเพิม่ระดบัไตรกลเีซอไรด์และระดับไลโปโปรตีนเอ (Lypoprotein A) ซ่ึงเป็นปัจจัยเสีย่งหน่ึงของการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ และท�าให้เกดิ

การอักเสบ (Inflammation) ภายในเซลล์ต่างๆ ของร่างกายเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญ                 

ของการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ (Mozaffarian และคณะ, 2009)

5ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

การบริโภคไขมันทรานส์มีผลต่อความสัมพันธ์
ของระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

  ซึง่เป็นดชันบ่ีงชีภ้าวะเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด จากรายงานการศกึษา        

Meta-analysis พบว่า การได้รบัไขมันทรานส์ 5 กรัมต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของพลังงาน

ทัง้หมด มผีลท�าให้อัตราส่วนระหว่าง LDL ต่อ HDL เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ซึง่สมัพันธ์ต่อความเส่ียง

ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 (Mozaffarian และคณะ, 2009)

  ไขมันทรานส์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติพบได้ในปริมาณน้อยมาก หรือประมาณ 0.5%               

ของพลงังานทีไ่ด้รบัทัง้หมด ซึง่เป็นปรมิาณทีไ่ม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานการศึกษาที่พบว่า การบริโภคไขมันทรานส์จากสัตว์เค้ียวเอ้ือง                

ในปริมาณมาก อาจมีผลต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีผลต่อระดับไขมัน

ในร่างกายได้เช่นเดยีวกบัไขมนัทรานส์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการอุตสาหกรรม (Brouwer และคณะ, 2010) ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของกระทรวง

การเกษตรสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรดแวกซีนิกมีผลต่อระดับ LDL และ HDL เช่นเดียวกับไขมันทรานส์ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม             

(David J. Baer, 2010) ดังนัน้ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จงึแนะน�าว่าการบรโิภคไขมนัทรานส์ควรบรโิภคให้น้อยทีสุ่ด โดยมไิด้แบ่งแยกระหว่าง

ไขมันทรานส์จากธรรมชาติและไขมันทรานส์จากกระบวนการอุตสาหกรรม (IOM, 2002; EFSA, 2010)

  เดนมาร์ก เป็นประเทศแรกท่ีมนีโยบายต่อต้านการใช้ Partially Hydrogenated Oils และลดการบรโิภคไขมนัทรานส์ โดยในปี พ.ศ. 2546 

ก�าหนดให้อาหารมีปริมาณไขมันทรานส์ได้ไม่เกิน 2 กรัม ต่อน�้ามันหรือไขมัน 100 กรัม จากนโยบายดังกล่าวมีผลท�าให้ปริมาณการบริโภค         

ไขมันทรานส์ของประชากรเดนมาร์กลดลงจาก 6 กรัมต่อวัน เป็น 1-2 กรัมต่อวัน ซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ถึงร้อยละ 50 (Stender และ Dyerberg, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการออกกฎหมายก�าหนดห้ามภัตตาคารและร้านอาหารต่างๆ รวมถึง

ร้านขายอาหารจานด่วนใช้น�า้มนัและไขมนัท่ีมไีขมนัทรานส์เป็นองค์ประกอบในการปรุงอาหารของมลรฐัต่างๆ ในสหรฐัอเมริกา สามารถลดปริมาณ

การใช้ไขมันทรานส์ในอาหารจากร้อยละ 50 เป็นน้อยกว่าร้อยละ 2 และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ร้อยละ 4              

หรือคิดเป็นจ�านวน 12 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ต่อปี (Restrepo และคณะ, 2016)

 £  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ
องค์การอนามัยโลก
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organisation of the United Nations, FAO) และองค์การอนามัยโลก 

(World Health Organisation, WHO) แนะน�าว่า ปริมาณไขมันทรานส์            

ที่บริโภคได้ในแต่ละวันควรน้อยกว่าร้อยละ 1 ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน 

(2,000 กโิลแคลอร)ี หรอืไม่เกนิ 2.22 กรมัต่อวนั และกรดไขมนัอิม่ตวัน้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของพลงังานทีไ่ด้รับต่อวนั หรือไม่เกิน 20 กรมัต่อวนั (WHO, 2003)

แนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ไขมันทรานส์ของหน่วยงานและประเทศต่างๆ

แนะน�าว ่า
ปริมาณไขมันทรานส์ที่บริโภคได้ในแต่ละวัน

ควรน้อยกว ่าร ้อยละ 1 ของพลังงานที่ได ้รับต่อวัน

ไม่เอา!
ไขมันทรานส์
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    £ องค์การอาหารและยา 
     ของประเทศสหรัฐอเมริกา     
         (US FDA)
     เมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2558 องค์การอาหาร

และยาสหรฐัอเมรกิา (US FDA) ประกาศห้ามใช้น�า้มนัพชื

ที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในการผลิต

อาหาร โดยให้ระยะเวลา 3 ปี ส�าหรับผู ้ผลิตใน             

การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ หรือยื่นค�าร้องต่อ US FDA      

เพ่ือขออนุญาตใช้ตามแต่กรณี ซึ่งประกาศดังกล่าว           

มผีลใช้บงัคบัในวนัที ่18 มถินุายน 2561 (US FDA, 2015)

     £ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือโคเด็กซ์
                มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรอืโคเดก็ซ์ ได้ก�าหนดแนวทางการแสดงฉลากโภชนาการ (Codex Guidelines 

on Nutrition Labelling; CAC/GL 2-1985) ของปริมาณของไขมันทรานส์ไว้ โดยให้แสดงไว้ใต้กรดไขมันอิ่มตัวในกรอบข้อมูลโภชนาการ 

(Codex, 2013) และข้อความกล่าวอ้าง “ปราศจากกรดไขมันทรานส์ (Trans fatty acid free)” อยู่ระหว่างการพิจารณาก�าหนดเงื่อนไข            

การกล่าวอ้าง กล่าวคือ ต้องมปีริมาณไขมันทรานส์ไม่เกิน 1 กรัม ต่อไขมัน 100 กรัม และกรดไขมันอิ่มตัวต้องอยู่ในเกณฑ์ “ต�่า”

        £ ประเทศไทย
    กระทรวงสาธารณสขุ โดยส�านักงาน              

      คณะกรรมการอาหารและยา ได้ออก

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่ 388 พ.ศ. 2561    

เรื่อง ก�าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือจ�าหน่าย        

โดยมีสาระส�าคัญ กล่าวคือ ก�าหนดให้น�้ามัน ที่ผ่าน

กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มี

น�า้มนัทีผ่่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วน

ประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือจ�าหน่าย 

ซึ่งประกาศฯ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 

2562 เป็นต้นไป



7ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

บทน�า
  การผ่าตัดเสริมหน้าอกนับเป็นหนึ่งในล�าดับต้นๆ ของการศัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับความนิยม 

วัตถุประสงค์ในการเสริมหน้าอกมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล อาจเพื่อเสริมสร้างความม่ันใจ

ในรูปร่าง บุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน หรือภายหลังจากผ่านการรักษามะเร็งเต้านม เป็นต้น           

ภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิภายหลงัการผ่าตดัเสริมหน้าอก ได้แก่ 1) อาการปวดเต้านม 2) พงัผดืหดรดั               

(capsular contracture) เกิดจากปฏิกิริยาทางอิมมูนวิทยาของร่างกายเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม            

เกิดเป็นพังผืดห่อหุ้มรอบเต้านมเทียม อาจคล�าพบก้อนแข็ง หรือเต้านมบิดเบี้ยวผิดรูป 3) การติดเชื้อ 

จากการผ่าตดัเสรมิหน้าอก 4) การผ่าตดัซ�า้หรอืการผ่าตดัเพือ่เอาเต้านมเทียมออก (implant reoperation/ 

removal) ภายหลงัจากผู้รับการผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยการใช้เต้านมเทียมฝังในร่างกายแล้วเป็นระยะ

เวลา 7 ถงึ 10 ปี มกัเข้ารบัการผ่าตัดซ�า้ ไม่ว่าจะเพือ่แก้ไขภาวะหน้าอกหย่อนหย่อนคล้อย ภาวะแทรกซ้อน 

การปรับเปลี่ยนรูปทรงเต้านม ยกกระชับเต้านมให้เหมาะกับรูปร่างตามกาลเวลา หรือผ่าตัดเอาเต้านมเทียม

ออกจากร่างกาย 5) ภาวะแคลเซยีมเกาะตามกล้ามเนือ้บรเิวณรอบเต้านมเทยีม 6) เต้านมเทยีมรัว่หรือฟีบ 

(rupture or deflation) มกัพบในกลุม่ผูใ้ช้เต้านมเทยีมชนดิบรรจนุ�า้เกลอืทีฉ่กีขาด เกดิการรัว่ซมึ การยบุตวั

ของถุงเต้านมเทียมอาจท�าให้เต้านมภายหลังการผ่าตัดมีขนาดลดลง ส�าหรับน�้าเกลือท่ีรั่วซึมนั้น                 

ร่างกายสามารถดูดซึมได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้พบแนวโน้มในการเกิดอาการแทรกซ้อนเพิ่มเติม เป็นต้น 

  การผ่าตดัเสรมิหน้าอกมผีลต่อเนือ้เยือ่โดยรอบเต้านม และอาจก่อให้เกิด

ความเสีย่งในการเกดิภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดงันัน้ ผูส้นใจผ่าตดัเสรมิหน้าอก

จึงควรรับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เช่ียวชาญเท่านั้น นอกจากนี้ 

ผูร้บัการผ่าตดัควรทราบภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิภายหลังการผ่าตดัเสริม

หน้าอกโดยเต้านมเทยีมฝังในร่างกาย ซึง่จะท�าให้ผูบ้รโิภคทีใ่ช้เต้านมเทยีม 

ฝังในร่างกายมคีวามเข้าใจถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และหมัน่สังเกตอาการ

ผดิปกตภิายหลงัจากการผ่าตดัเสริมหน้าอกโดยไม่ตืน่ตระหนก รวมถงึทราบ

ช่องทางในการติดต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อสนับสนุน

กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย

    ในปัจจบุนั พบแนวโน้มการเกดิมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนดิ Breast Implant-Associated 

Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) ในผู้มีประวัติการเสริมหน้าอกที่ใช้เต้านม

เทยีมฝังในร่างกายเป็นระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 10 ปี โดยพบในกลุม่ผูท่ี้ใช้เต้านมฝังในร่างกาย

ชนิดผิวขรุขระมากกว่ากลุ่มผู้ที่ใช้เต้านมฝังในร่างกายชนิดผิวเรียบในจ�านวนที่เพิ่มสูงข้ึน          

ขณะนีห้น่วยงานก�ากับดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศในเครอืสหภาพยโุรป 

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น จึงด�าเนินการรวบรวม

เพื่อหลักฐานทางวิชาการที่แน ่ชัด และด�าเนินการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของผู ้ป ่วย                    

ความเกี่ยวข้องระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกลไกการเกิดมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด Breast         

Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)

* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ระยะเวลา
     7-10 ปี

     อาจต้องท�า
   implant
  reoperation/
removal

บทความ

ภญ.จิราภา รักษ์สาคร*

รู้ก่อนปลอดภัยกว่า:  ความเสี่ยงระยะยาวจากการเสริมหน้าอกด้วย
  เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย 

Smooth round
implant

Textured round
implant

ภาพแสดงเต้านมเทียมฝังในร่างกายชนิดผิวขรุขระและชนิดผิวเรียบ
ทีม่า: https://cosmeticplastics.com/plastic-surgery-maryland/
breast-surgery/breast-augmentation/shape-texture-profile/
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โอกาสในการเกิดมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
ชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย 
หรือ Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)   

  Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell 
Lymphoma (BIA-ALCL) เป็นมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนดินอนฮอดจ์กนิ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เต้านมเทียมฝังในร่างกาย BIA-ALCL มีกลไกการ
เกิดโรคจากระบบภูมิคุ ้มกัน ไม่ได้เกิดบริเวณเน้ือเยื่อของเต้านม           
ข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์รายงานอัตราการเกิด BIA-ALCL             
ในผูเ้ข้ารับการเสรมิหน้าอกด้วยเต้านมเทยีมชนดิผวิขรขุระ ในอตัราส่วน 
1 ใน 3,687 ถงึ 30,000 ราย (Clemens et al., 2017; Loch-Wilkinson 
et al., 2017, De Boer et al., 2018) พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการตอบ
สนองการรักษาดี และเป็นมะเร็งที่มีพยากรณ์โรคดี มักเกิดภายหลังจาก
การผ่าตัดเสริมหน้าอกเป็นระยะเวลา 7 ถึง 10 ปี อาการหลักที่พบ           
ใน BIA-ALCL ได้แก่ เต้านมมขีนาดโตขึน้ หรือปวดบริเวณเต้านม พบถงุน�า้ 
(seroma) รอบๆ เต้านมเทียม ในผู้ป่วยบางรายอาจพบก้อนใต้ผิวหนัง 
หรือพังผืดหดรัด (capsular contracture) 
  ในปี 2016 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization) 
พิจารณา BIA-ALCL ว่ามีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากมะเร็งต่อม           
น�า้เหลอืง Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) ทีพ่บโดยทัว่ไป 
โดยพบว่ามเีฉพาะเซลล์เมด็เลอืดขาวชนิด T-cell เท่าน้ัน ไม่ม ีanaplastic 
lymphoma kinase gene translocation (ALK-) และให้ผลบวก          
ของโปรตนีรเีซปเตอร์ CD30 ทางอมิมโูนพยาธวิทิยา (immunohistochemistry) 
ซึ่งอาจพบ BIA-ALCL โดยรอบเต้านมเทียม หรือบริเวณอื่นของร่างกาย 
เช่น ต่อมน�า้เหลอืงและผวิหนงั เป็นต้น และสามารถพบ การเกิด BIA-ALCL 
ทั้งในเพศชายหรือเพศหญิงที่เข้ารับการผ่าตัด เสริมหน้าอกโดยเต้านม
เทียมฝังในร่างกาย

ภาพแสดงบริเวณท่ีเกดิ Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell 
Lymphoma (BIA-ALCL)
ทีม่า: https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm241086.htm

ข้อมูลทั่วไป
 เต้านมเทียมฝังในร่างกาย มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 
เปลอืกทีผ่ลติจากซลิโิคน และสารทีบ่รรจภุายใน ซึง่อาจเป็นน�า้เกลือ 
ซิลิโคน หรือสารอื่นๆ โดยมีกระบวนการผลิตเต้านมเทียมที่เริ่มต้น
จากการผลติเปลอืกของเต้านม ให้มคีวามหนาท่ีพอเหมาะ มคีวามแขง็แรง
ทนทาน กรณเีต้านมเทียมชนดิผวิขรขุระ ผูผ้ลติจะใช้กระบวนการปรบั
ให้ผวิช้ันนอกของเปลอืกมคีวามขรขุระตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด เมือ่ชิน้เปลอืก
ผ่านการทดสอบแล้ว จงึประทบัหมายเลขทีเ่ปลอืกของเต้านมเทยีม
แต่ละช้ินเพื่อการสอบกลับได้ แล้วท�าการบรรจุสารตามปริมาณ           
ท่ีก�าหนดไว้ เข้าสู่กระบวนการท�าให้โมเลกุลของสารที่บรรจุเกิด 
ความคงตัว การท�าให้ปราศจากเช้ือ การทดสอบตามข้อก�าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ แล้วจึงบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมขาย 
ซึง่เจ้าของผลติภณัฑ์จะต้องน�าผลติภณัฑ์พร้อมขายทีผ่่านการท�าให้
ปราศจากเชื้อแล้ว ไปทดสอบในหัวข้อต่างๆ ตามมาตรฐานจ�าเพาะ
ของเต้านมเทียมฝังในร่างกาย และยังต้องน�าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ cytotoxicity,  
sensitization, irritation หรือ intracutaneous reaction,            
acutesystemic toxicity, subacute toxicity, genotoxicity, 
implantation นอกจากนี ้ยงัมหีวัข้ออ่ืนๆ ทีแ่นะท�า ให้ทดสอบเพิม่เตมิ
เพือ่เป็นหลกัฐานทางวชิาการสนบัสนนุในการประเมนิความเสีย่งใน
การใช้เต้านมเทียม ได้แก่ biodegradation, carcinogenicity, 
immunotoxicity, chronic toxicity reproductive/developmental 
toxicity, toxicokinetics หรือ other organ-specific toxicity     
ดงันัน้ เต้านมเทียมฝังในร่างกาย จึงเป็นผลติภณัฑ์ทีจ่�าเป็นต้องได้รบั
การควบคมุและก�ากบัดูแลใน ทกุขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่วัตถดุบิทีใ่ช้ผลิต
เต้านมเทียมต้องผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีคุณภาพเหมาะสมกับ  
การใช้ด้านการแพทย์ สถานทีผ่ลติทีต้่องได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพ
การผลติ มกีารควบคุมคณุภาพของผลติภณัฑ์แต่ละชิน้ เพือ่ให้เต้านมเทยีม
ฝังในร่างกายที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในระยะยาว
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Breast Implant-
Associated Anaplastic
Large Cell Lymphoma

B IA -A LC L

การก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคน
ใช้ฝังในร่างกายในต่างประเทศ

  ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2015 ภายหลังจากการได้รับรายงาน

ผู้ป่วยที่แพทย์ยืนยันว่าเป็น ALCL ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเต้านมเทียม

จ�านวน 27 ราย หน่วยงานรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสได้จัดตั้งคณะ          

ผูเ้ช่ียวชาญของฝร่ังเศส (TSSC) เพือ่พจิารณากลไกพยาธสิรรีวทิยาของ

การใช้เต้านมเทยีมซลิิโคนฝังในร่างกายทีอ่าจมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเกิด 

ALCL และได้สรุปว่าเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายชนิดผวิขรขุระ

  ทัง้นี ้เนือ่งจากพบแนวโน้มความเสีย่งในการใช้เต้านมเทยีมชนดิผวิขรขุระมากกว่าเต้านม
เทียมชนิดผิวเรียบดังกล่าว องค์การแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ของประเทศฝรัง่เศส จงึส่งเสรมิการให้ความร่วมมอืในการตดิตามข้อมลูภายหลงัการวางตลาด
จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และออกข้อก�าหนดให้ผู้ผลิตต้องส่งรายงานผลการทดสอบ           
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility testing) ของผลติภณัฑ์ในการยืน่ขึน้ทะเบยีน
ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย เพ่ือให้ทราบถึงผลการตอบสนองของ            
เนื้อเยื่อในร่างกายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เต้านมเทียม โดยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตส�าเร็จและ

ผ่านการท�าให้ปราศจากเชื้อแล้ว (sterile finished product) มาทดสอบเท่านั้น และต้อง
แนบข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบที่น�ามาใช้ผลิตเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝัง             

ในร่างกาย ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะต้องทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเต้านมเทียมฝังในร่างกาย
ทั้งชนิดผิวเรียบและชนิดผิวขรุขระ โดยไม่สามารถทดแทนผลทดสอบกันและกันได้ 

กบัผวิเรียบส่งผลต่อเน้ือเยือ่ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยชนดิผวิขรขุระมีแนวโน้มก่อให้เกดิ BIA-ALCL มากกว่า

ชนดิผิวเรยีบ การเกดิปฏกิริยิาการตอบสนองของเนือ้เยือ่ทีม่ต่ีอเต้านมเทยีมชนดิผวิขรขุระมกีารอกัเสบทีร่นุแรง

มากกว่าชนิดผิวเรียบ โดยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากกลไกทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นแอนติเจนและ                

มีไซโตไคน์จ�าเพาะบริเวณผิวเต้านมเทียม 



  เต้านมเทยีมจัดเป็นเครือ่งมอืแพทย์ภายใต้การก�ากบัดแูลของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัที ่ 23) พ.ศ. 2540 เรือ่งเต้านมเทยีมซิลโิคนใช้ฝัง          
ในร่างกาย ซึง่ผูผ้ลติหรือผูน้�าเข้าต้องแจ้งรายการละเอยีดต่อส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องมเีอกสารหลกัฐานทางวชิาการ
ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามที่ระบุในความตกลง
อาเซยีนด้านเครือ่งมอืแพทย์ ซึง่จะต้องมผีลการทดสอบความเข้ากันได้
ทางชีวภาพ และผลการใช้ทางคลินิกประกอบการพิจารณาอนุญาต 
ผลติหรอืน�าเข้าผลติภณัฑ์
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 ประเทศออสเตรเลียก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
และอุปกรณ์ขยายเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม ให้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเส่ียงสูง                     

ซึ่งต้องได้รับการควบคุมและติดตามโดยหน่วยงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของ        
ประเทศออสเตรเลยี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2018 หน่วยงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

ประเทศออสเตรเลยี แจ้งจ�านวนของรายงานการเกดิ Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) 
ในประเทศออสเตรเลีย ท่ีแพทย์ยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคน                     

ใช้ฝังในร่างกาย เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 72 ราย และเนื่องจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
โดยส่วนใหญ่เป็นสตรรีวมถึงผูท้ีม่ปีระวตัริบัการรกัษามะเรง็เต้านม ดงันัน้ เพือ่ผู้ป่วยจะไม่เสยีโอกาสในการรกัษา หน่วยงานก�ากบั
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศออสเตรเลียจึงแนะน�าให้มีการตรวจติดตามผลการรักษาเป็นระยะ เพื่อว่าจะสามารถตรวจ
พบอาการแทรกซ้อนในระยะเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลรายงานเครื่องมือแพทย์ที่แจ้งการพบผู้ป่วยที่เก่ียวข้องกับเต้านมเทียมที่ฝังในร่างกาย
และ BIA-ALCL ที่องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2017 เป็นจ�านวน 414 ฉบับ 

ซึ่งพบรายงานผู้เสียชีวิตจ�านวน 9 ราย ทั้งนี้ จากรายงานทั้งหมด 414 ฉบับ มี 272 ฉบับที่ระบุข้อมูลชนิดผิวของเต้านมเทียม 
โดยเป็นชนิดผวิขรขุระจ�านวน 242 ฉบับ และชนดิผวิเรยีบจ�านวน 30 ฉบับ มรีายงานจ�านวน 413 ฉบบั จาก 414 ฉบับ

        ที่ให้ข้อมูลประเภทของสารที่บรรจุในเต้านมเทียม โดยเป็นประเภทซิลิโคนเจลจ�านวน              
234 ฉบับ และประเภทน�า้เกลอื 179 ฉบับ ซ่ึงการรายงานเครือ่งมอืแพทย์จะไม่มรีายละเอยีด
ประวัตกิารผ่าตดัเสรมิหน้าอกของผู้ป่วย ดังนัน้ รายงานการเกดิ BIA-ALCL ทีไ่ด้รบัอาจเกดิ
ภายหลังจากผู้ป่วยผ่านการผ่าตัดเสริมหน้าอกมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง อีกทั้งจ�านวนรายงาน
เครือ่งมอืแพทย์ดงักล่าวไม่ได้แสดงถงึจ�านวนทีแ่ท้จริงของผูป่้วย เพราะมคีวามเป็นไปได้ว่า

อาจมกีารส่งรายงานซ�า้ หรืออาจพบ BIA-ALCL แต่ไม่ได้รายงานต่อองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเนื่องด้วยอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลจ�านวนผู้รับ
การผ่าตดัเสรมิหน้าอก องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาข้อมลูทางวชิาการผ่านทางระบบรายงานผูป่้วยท่ีใช้ผลติภณัฑ์เต้านมเทยีม
ซิลโิคนใช้ฝังในร่างกาย เพือ่วเิคราะห์ความเก่ียวข้องท่ีแน่ชัดระหว่างการให้เต้านมเทียม
ในการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับการเกิด BIA-ALCL ประกอบกับการติดตามข้อมูล       

การก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์หลงัออกสูต่ลาด และการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงาน
ก�ากับดูแลต่างประเทศ พร้อมกับมีมาตรการเบื้องต้นให้ผู้ผลิตข้อมูลแสดงข้อความ

เกี่ยวกับ BIA-ALCL บนฉลากและเอกสารก�ากบัเครือ่งมือแพทย ์และสนับสนุนการแจ้ง
รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ต่อองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

การก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายของ  ประเทศไทย

Safety &
   Efficacy
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  การผ่าตัดเสรมิหน้าอกโดยใช้เต้านมเทยีมฝังในร่างกายอาจเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนในระยะส้ันและระยะยาว ได้แก่          
อาการปวดเต้านม พังผดืหดรดั การติดเชือ้จากการผ่าตดัเสรมิหน้าอก การผ่าตัดซ�า้หรอืการผ่าตดัเพือ่เอาเต้านมเทียมออก ภาวะแคลเซยีม  
เกาะตามกล้ามเนือ้บรเิวณรอบเต้านมเทยีม เต้านมเทียมรัว่หรอืพบี เป็นต้น ในปัจจบุนัพบแนวโน้มการเกดิภาวะแทรกซ้อนเพิม่เตมิภายหลงั
การใช้เต้านมเทยีมฝังในร่างกายเป็นระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 10 ปี คือ การเพิม่ความเสีย่งต่อการเกิดมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง Breast Implant-
Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) ซ่ึงในระยะแรกจะเกดิเฉพาะบรเิวณรอบถุงเต้านมเทียมและไม่แพร่กระจาย 
แม้ว่าเป็นมะเร็งทีมี่โอกาสพบได้น้อยและผูป่้วยส่วนใหญ่มีการตอบสนองการรกัษาด ีการพยากรณ์โรคด ีและมีโอกาสรกัษาให้หายขาดได้ด้วย
การผ่าตดัโดยอาจไม่ใช้ยาเคมบี�าบดั แต่ผูร้บัการผ่าตดัเสรมิหน้าอกด้วยเต้านมเทยีมฝังในร่างกายทกุรายควรได้รบัค�าแนะน�าให้หมัน่สงัเกต  
อาการและความผดิปกตบิรเิวณเต้านมด้วยตนเอง รวมทัง้รบัการตรวจเต้านมด้วยเครือ่งแมมโมแกรมหรอืเครือ่งสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(MRI) ภายหลังการผ่าตัดเป็นเวลา 3 ปี หลงัจากนัน้จงึรบัการตรวจคดักรองทุก 2 ปีอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการตดิตามผลการเสรมิเต้านม           
และตรวจรักษาอาการแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่รวมถงึมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงในระยะเริม่ต้น นอกจากนี ้การส่งข้อมลูรายงานผูป่้วยให้ส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกลไกส�าคญัในการสนบัสนนุกระบวนการคุม้ครองผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพของประเทศไทยและการพจิารณา
ปรบัเปลีย่นการก�ากบัดูแลเครือ่งมือแพทย์ให้เข้มแขง็ต่อไป 
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บทน�า

รายงานผู้ป่วย

Vasculitis

 Meropenem เป็นยาต้านจุลชีพ ในกลุ่ม Carbapenem ท่ีมี ฤท ธ์ิครอบคลุม             

เชือ้กว้าง มข้ีอบ่งใช้ในการรกัษาการตดิเชือ้ดือ้ยา ทัง้บรเิวณทางเดนิหายใจ ทางเดนิปัสสาวะ 

ภายในช่องท้อง ในสมอง บรเิวณผวิหนงั และในกระแสเลอืด ซึง่การใช้ยาดงักล่าว พบรายงาน

การเกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างน้อย เช่น Injection site inflammation (2.4%) Nausea 

(7.8%) Headache (2.3 -7.8%) เป็นต้น(1) อย่างไรกต็าม ยงัมอีาการข้างเคยีงทีส่ามารถเกดิ               

จากยานี้ได้ คือ ภาวะเส้นเลือดอักเสบ (Vasculitis) พบได้เพียงร้อยละ 0.2 (2) แต่ต้องมี            

การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้พัฒนาไปเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงคือมีอาการของระบบอื่น             

ในร่างกายร่วมด้วย (Systemic vasculitis)

 Vasculitis หรือ ภาวะเส้นเลือดอักเสบ      เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ โรคที่เกิด

จากการอกัเสบเช่น โรคภมูแิพ้ตวัเอง โรคตดิเช้ือบางชนดิ เป็นต้น ยาบางชนดิ โรคมะเร็งบางชนดิ 

และเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 มักเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ(3)          

การเกิด Vasculitis ที่มีสาเหตุจากยา พบได้น้อยเพียงร้อยละ 10 มักพบในหลอดเลือด

ขนาดเล็ก กลไกการเกิดจัดอยู่ใน ADR type III (ตาม Gell & Coombs) เป็นผลจากการตอบ

สนองมากเกินของภูมิต้านทานของร่างกายต่อยา โดยยาจะจับกับโปรตีนในร่างกายและ

กระตุ้น ให้ร่างกายสร้าง Antibody ที่จ�าเพาะต่อยานั้น เมื่อได้รับยาซ�้าอีกยาจะเข้าไปจับกับ 

Antibody ได้เป็น Antigen-Antibody complex ไปเกาะตามเนื้อเยื่อ เกิดการกระตุ้น 

complement และเกิดการท�าลายเนื้อเยื่อบริเวณหลอดเลือด กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติ

รบัยานัน้มาก่อน เวลาท่ีเกิดอาการอาจเกดิหลงัได้รบัยาประมาณ 7-21 วนั(4)ยาทีพ่บรายงานว่า

เกดิ Vasculitis เช่น Imipenem/Cilastatin, Allopurinol, Phenytoin, Propylthiouracil 

เป็นต้น(5)(6)(7)

  ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 67 ปี น�้าหนัก 63 กิโลกรัม สูง 155 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย 26.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีโรคประจ�าตัว            

คือ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ไม่เคยมีประวัติแพ้ยาใดมาก่อน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะปอดติดเชื้อและมีน�้าในปอด 

(Community–acquired pneumonia (CAP) with pleural effusion) ได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพคือ Ceftriaxone 2 g IV q 24 hr 

คู่กับ Azithromycin 250 mg 2x1 ac หลังให้ยานาน 2 วัน มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) พบมี              

น�้าในช่องอกด้านขวา (Right Pleural effusion) เพิ่มมากข้ึน แพทย์จึงหยุด Ceftriaxone เปลี่ยนเป็น Meropenem 1 g IV q 8 hr                    

ส่วน Azithromycin กินต่อจนครบ 5 วัน แล้วหยุดยา 

  หลังจากผู้ป่วยฉีดยา Meropenem มา 17 วันพบว่ามีผื่นที่ขาสองข้าง สังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงเช้า หลังการให้ยาเวลา 6.00 น. ลักษณะผื่น

คล้ายจดุเลือดออกนูนเลก็น้อย กดไม่จาง ไม่คนั ช่วงบ่ายผืน่เพิม่ข้ึนบรเิวณแขน ไม่มอีาการเลือดออกผดิปกตบิรเิวณอืน่ๆ ไม่มีอาการหอบเหนือ่ย 

ไม่มีไข้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังตารางที่ 1

* โรงพยำบำลสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร

กรณีศึกษาและสอบสวนโรค

ภญ. กาญจนี แจ้ค�า, ภญ. จันทร์จิรา ชอบประดิถ

Meropenem-induced Vasculitis
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ตารางที่ 1 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Normal range

4.2-5.5 x106 U/L
12.0-16.0 g/dL

37-47%
1-6 %

150-450 x103 U/L
6-20

0.51-0.95 mg/dL

3.5-5.2 g/dL
0-1.2 mg/dL
0.3 mg/dL
35-104 U/L
0-32 U/L
0-33 U/L

6.6-8.7 g/dL
10.2-13.9 sec. 

0.81-1.01
20.8-31.4
Negative

Negative

Day 0

4.49
12.7
39.9
0.1
212
10

0.90
60

11.5
0.96
22.6
0.87

Day 10

4.42
12.2
39.0
1.5
426
12

0.68
77
3.0

Negative 

Negative

Day 17

4.22
11.6
37.7
1.1
373
12

0.71
74
3.1
0.58
0.26
111
23
48
7.0

Lab .

Red Blood Cell
Hemoglobin 
Hematocrit 
Eosinophil 
Platelets 
Blood Urea Nitrogen 
Serum Creatinine
Creatinine Clearance 
Serum Albumin 
Total Bilirubin 
Direct Billirubin
Alkaline Phosphatase 
Aspartate aminotransferase
Alanine aminotransferase
Total Protein 
Prothrombin Time 
International Normalized Ratio
Partial Thromboplastin Time
Activated Partial
Thromboplastin Time
Hepatitis C Antibody Test 
(Anti-HCV) 
Hepatitis B virus surface
antigen (HBsAg)

Ceftriaxone 2 g IV
OD Azithromycin
250 mg 2x1 ac

31/3/61 2/4/61 4/4/61

หยุด Ceftriaxone
เร�่ม Meropenem 1 g IV q 8 hr
Azithromycin 250 mg 2x1 ac

หยุด
Azithromycin
(ครบ 5 วัน)

เกิดผื่น
(Meropenem day 17)

หยุด Meropenem

เกิดผื่น
Meropenem

5 วัน ผื่นทุเลาลง

19/4/61 24/4/61

แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับยา และอาการไม่พึงประสงค์
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การวินิจฉัย
และการรักษาในครั้งนี้

รูปที่ 4 ลักษณะผื่นหลังหยุด Meropenem 5 วัน

 ผู้ป่วยเกิดผื่นบริเวณแขน และขา    ลักษณะผื่นคล้ายจุด

เลือดออกขนาดเล็ก นูนเล็กน้อย (Palpable purpura) กดไม่จาง        

ไม่คัน (ดังรูปที่ 1 ) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบภาวะการแข็งตัว

ของเลอืดเป็นปกต ิค่าการท�างานของตบัและไตเป็นปกติ (ดงัตารางท่ี 1) 

อายุรแพทย์จึงปรึกษาเภสัชกรเพื่อประเมินแพ้ยา และปรึกษา         

แพทย์ผวิหนงัเพือ่วนิจิฉยัอาการร่วมพบลกัษณะผืน่เป็นแบบ Vasculitis 

นอกจากน้ี ผู้ป่วยได้รบัการส่งตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพิม่เติม ได้แก่ 

ค่า Anti-nuclear antibody (ANA) ผลรายงานเป็นลบ (Negative), 

ตรวจการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบแีละซ ีผลรายงานเป็นลบ (Negative) 

และได้วางแผนตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการตรวจชิ้นเนื้อ

แพทย์จงึได้ท�าการรกัษาโดยหยดุ Meropenem ปรบัเป็น Levofloxacin 

500 mg 1½x1 ac เพื่อรักษาอาการปอดติดเชื้อเดิมและเริ่ม            

Colchicine 0.6 mg  1x2 pc ให้ร่วมกับ 0.1% Betamethasone 

apply bid เพื่อรักษาอาการ Vasculitis หลังหยุด Meropenem 

นาน 5 วัน ปริมาณผื่นลดลง ไม่มีผื่นใหม่เพ่ิม (ดังรูปที่ 2-4)                   

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านได้ และเมื่อนัดติดตามการรักษา

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผื่นลดลงตามล�าดับ รอยโรคเดิมบางส่วน

เป็นรอยด�า (Postinflammatory hyperpigmentation) ไม่มผีืน่ใหม่เพิม่ 

(ดังรูปที่5)

รูปที่ 1 ลักษณะผื่นวันแรก

รูปที่ 2 ลักษณะผื่นหลังหยุด Meropenem 3 วัน

รูปที่ 3 ลักษณะผื่นหลังหยุด Meropenem 4 วัน
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สรุป/ค�าแนะน�า

อภิปราย
  Vasculitis หรือ ภาวะเส้นเลือดอักเสบ   เกิดได้จาก

หลายสาเหตุ ได้แก่ โรคที่เกิดจากการอักเสบ เช่น โรคภูมิแพ้ตัวเอง 

โรคติดเชื้อบางชนิด ยาบางชนิด โรคมะเร็งบางชนิด เช่น   มะเร็งเม็ด

เลือดขาว เป็นต้น และเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า

ร้อยละ 50 มักเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ(3) Vasculitis ทีแ่สดงอาการ       

ทางผิวหนัง สามารถเกิดทั้งหลอดเลือดขนาดกลาง และขนาดเล็ก          

ซึ่งอาการแสดงที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเลก็ ได้แก่ 

จุดเลือดออกนูนใต้ผิวหนัง (palpable purpura) ตุ ่มนูนเล็กๆ           

(pinpoint papules) ตุ่มน�า้ (vesicles) จุดเลือดออก (petechiae) 

จุดเลือดออกใต้เลบ็ (splinter hemorrhages) ตุม่หนอง (pustules) 

หรือผ่ืนลมพิษ (urticaria) เป็นต้น(3) มักพบบริเวณแขน หรือ ขา           

การวนิจิฉยัทีแ่ม่นย�ามากขึน้ มกัท�าร่วมกับการตดัชิน้เนือ้ เพื่อดูพยาธิ

สภาพของหลอดเลือดบริเวณท่ีมีการอักเสบ ซึ่งมักพบการรวมตวั          

ของเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยเฉพาะชนิดนิวโตรฟิลรอบหลอดเลือด 

ตรวจพบ fibrinoid necrosis หรือ รอยโรคชนิด leukocytoclasis            

กรณขีองผูป่้วย แพทย์ผวิหนังได้ท�าการวนิิจฉัยเพ่ือแยกสาเหตขุองโรค 

โดยการส่งตรวจค่า Anti-nuclear antibody (ANA) และ ตรวจการ

ติดเชือ้ไวรสัตับอกัเสบบแีละซ ีผลรายงานเป็นลบ (Negative) ท้ังหมด 

แต่ไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เนื่องจากผู้ป่วยปฏิเสธ การแยกสาเหตุ           

การเกดิ Vasculitis ว่าเกดิจากยา หรอืสาเหตุอืน่ๆ จงึยงัท�าได้ไม่ชดัเจน

  Vasculitis ท่ีมีสาเหตุจากยา พบได้น้อยเพียงร้อยละ 10          

ยาที่พบรายงานว่าเกิด Vasculitis เช่น Imipenem/Cilastatin,             

Allopurinol, Phenytoin, Propylthiouracil เป็นต้น(5)(6)(7) กรณขีองผูป่้วย              

พบการเกิด Vasculitis หลงัจากได้รับ Meropenem เมือ่สบืค้นข้อมลู 

พบว่าผูป่้วยไม่เคยรบัยาดงักล่าวมาก่อน อาการเกิดหลังรับยา 17 วัน 

ซ่ึงเวลาท่ีเกิดอาการสมัพนัธ์กับการเกิดอาการข้างเคยีงแบบ Vasculitis 

คืออยู่ในช่วง 7-21 วัน และมีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงแบบ 

Vasculitis จาก Meropenem ก่อนหน้า คอื ข้อมลูจาก eHealthMe 

พบรายงานการเกิดร้อยละ 0.2(6) และ ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ประจ�าปี 2558 และปี 2559 พบรายงานการเกดิร้อยละ 0.3 

และ 0.2 ตามล�าดบั(2)(9) การตดิตามผูป่้วยต่อเนือ่งหลังจากผู้ป่วยหยดุ 

Meropenem อาการผื่นดีขึ้นและเกือบหายเป็นปกติเมื่อมาติดตาม

การรักษาตามนัด จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น Meropenem            

จงึยงัสมัพนัธ์กับการเกดิ Vasculitis ในผูป่้วยรายน้ี การประเมนิความ

สมัพนัธ์ด้วย Naranjo’s algorithm พจิารณาตามเกณฑ์แต่ละข้อ คอื 

อาการไม่พงึประสงค์ดงักล่าวเคยมรีายงานจาก Meropenem อาการ

เกิดหลังได้รับยา เมื่อหยุดยาอาการทุเลาลง และได้รับการตรวจ

วินิจฉัยจากแพทย์ผิวหนัง แต่ในส่วนของการให้ยาซ�้า การตรวจวัด

ระดบัยา และการเพิม่ลดขนาดยาไม่ได้ท�าในผูป่้วยรายนี ้อย่างไรกต็าม

การแยกสาเหตุการเกิด Vasculitis ว่าเกิดจากยาหรือสาเหตุอื่นๆ            

ยงัไม่สามารถสรปุได้ เนือ่งจากไม่มกีารส่งตรวจชิน้เนือ้ สรปุผลการประเมิน 

Naranjo’s algorithm ได้ระดับน่าจะใช่ (Probable)

รูปที่ 5  ลักษณะผื่นวันมาติดตามการรักษา หลังหยุด
   Meropenem 14 วัน

 Vasculitis หรือ ภาวะเส้นเลอืดอักเสบทีม่สีาเหตจุากยา 

พบได้น้อย และมีสาเหตุจากยาหลายชนิด Meropenem เป็นยา              

ทีพ่บรายงานการเกดิอาการดงักล่าว กรณขีองผูป่้วยรายนีแ้ม้ยงัไม่สามารถ

ยนืยนัสาเหตกุารเกิด Vasculitis จากสาเหตอุืน่ เช่น โรคท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการอักเสบได้ เนื่องจากไม่มีการตัดช้ินเนื้อส่งตรวจ แต่มี

ความสอดคล้องของการเกิด Vasculitis กับการใช้ Meropenem    

ท้ังเวลาท่ีเกิดอาการสัมพันธ์กับยา เมื่อผู้ป่วยหยุด Meropenem 

อาการผืน่ดข้ึีนและหลงัตดิตามการรกัษาเป็นเวลา 2 สปัดาห์ อาการผืน่

เกือบหายเป็นปกต ิจงึเป็นข้อสนบัสนนุว่าอาการ Vasculitis ของผู้ป่วย 

สัมพันธ์กับการใช้ Meropenem อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการติดตาม

อาการของผู้ป่วยต่อเนื่อง เพื่อดูการกลับเป็นซ�้า ซึ่งจะน�าไปสู่การหา

สาเหตุอื่นเพิ่มเติมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณแพทย์หญิงวลัยรัตน์ สิทธิกรสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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    Drug-induced vasculitis เป็นการอกัเสบของเส้นเลอืดทีม่สีาเหตมุาจากการใช้ยา ทีอ่าจมีความรนุแรงจนเนือ้เยือ่หรอือวยัวะได้รบัเลอืด
จากเส้นเลือดที่เกิดการอักเสบไม่เพียงพอจนท�าให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะ และเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการที่เกิดมักไม่ค่อยมีความจ�าเพาะ 
(เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ น�้าหนักลง) หรือการเกิดอาการที่มีความรุนแรงต่ออวัยวะต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่ารอยโรคจะเกิดกับเส้นเลือด 
ท่ีไปเล้ียงอวัยวะส่วนใด เช่น อาจเกดิ haematuria proteinuria และการเพิม่ขึน้ของระดบั serum creatinine เมือ่เกดิความผดิปกตทิีไ่ต หรอือาจเกิด 
Intra-alveolar haemorrhage ไอเป็นเลือด และหายใจหอบ เมื่อเกิดความผิดปกติที่ปอด เป็นต้น

    ยาที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด Drug-induced vasculitis เช่น minocycline, prophythiouracil, adalimumab, etanercept, 
infliximab, clozapine, thioridazine, allopurinol, hydralazine, phenytoin, sulfasalazine เป็นต้น ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลติภณัฑ์สุขภาพ ส�านกัคณะกรรมการอาหารและยาได้รบัรายงานการเกดิ vasculitis จากผลติภณัฑ์ยา 10 ล�าดบัแรก ดงันี ้paracetamol, ceftriaxone, 
amoxicillin, ciprofloxacin, allopurinol, dicloxacillin, omeprazole, clindamycin, diclofenac, amoxicillin-clavulanic acid

    การวินิจฉัย Drug-induced vasculitis อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากหลายปัจจัย ทั้งจากความยากในการระบุว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากการใช้ยาหรือไม่ หรือมีการเกิดอาการภายหลังจากได้รับยามาแล้วเป็นเวลานาน ซึ่งต้องมีการประเมินข้อมูลการใช้ยาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนผู้ป่วยแสดงอาการ ร่วมกับผลทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย

(ที่มา: Radić M, Martinović Kaliterna D, and Radić J. Drug-induced vasculitis: a clinical and pathological review. Neth J Med. 2012 Jan;70(1):12-7.)
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บทน�า

รายงานผู้ป่วย 

  ยาวณัโรคแทบทุกตวัสามารถท�าให้เกดิพิษต่อตบัได้ โดยพบว่าผู้ป่วย           
ร้อยละ 5 ถึง 28 เกิดภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค Pyrazinamide (PZA)1 

และยงัมข้ีอมลูรายงานว่ายา PZA เหนีย่วน�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบ (Drug-Induced 
Hepatitis) แบบ fulminant hepatic failure (ยาท�าให้ตบัวายรนุแรง) เคยถกูถอน
ออกจาก first-line drug2 ในการรักษาโรควัณโรค ต่อมาพบมีการดื้อยารุนแรง
จึงน�ากลับมาใช้เป็น first-line drug ใหม่อีกครั้ง การประเมินความเป็นผิดปกติ
ต่อตับที่เกิดจากยาหรือ Drug-Induced Liver Disease (DILD)3 ต้องมีการซัก
ประวัติผู้ป่วยอย่างรอบคอบ วิเคราะห์แยกจากสาเหตุอื่น และมีการประเมิน      
เพือ่หารปูแบบทีย่าท�าลายตบั (Hepatocellular, Cholestasis, หรอื Mixed type) 

*โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดังนั้นการวินิจฉัยการเกิด DILD เพื่อใช้ประเมินหาความสัมพันธ์ของยาที่สงสัย (Suspected drug) นั้น ถ้าเป็นการประเมินด้วย Naranjo’s 
algorithm จะใช้ข้อมูลจากประวัติการใช้ยา ขนาด/ระยะเวลาท่ีได้รับ/วิธีใช้ โดยการท�า Time–line และพิจารณาปัจจัยเส่ียงต่างๆ ซึ่งเป็น  
กลุม่ค�าถามไว้ส�าหรับรวบรวมคะแนน (Scoring) ซึง่ในทางปฏบิตัอิาจไม่สามารถตอบได้ชัดเจน ดงันัน้ จงึได้มคีวามพยายามทีจ่ะปรบั algorithm 
ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีการก�าหนดค่าคะแนนที่แตกต่างเพิ่มขึ้น มีการน�าข้อมูลด้าน Ethiological diagnosis มาประยุกต์ ส�าหรับใช้          
ในการวินิจฉัยยาที่มีผลต่อการเกิดพิษต่อตับ ซึ่งปัจจุบันพบมีการน�า Standardized framework for evaluation of drug – induced 
hepatotoxicity International Group of Experts ชือ่ R-ratio2, 4 มาประเมนิร่วมกบั Casuality Assessment ชนิด Clinical Diagnostic Scale 
(CDS) SCORE ทีใ่ช้ช่ือว่า Roussel Uclaf Casuality Assessment Method (RUCAM) หรอื Council for International Organizations of 
Medical Sciences (CIOMS) scale2 โดย RUCAM score จัดเป็น Casuality Assessment ท่ีมีข้อดีเนื่องจากมีการน�าข้อมูลลักษณะ              
ทางคลนิกิ (Chronological criteria) มาประเมินให้คะแนนร่วมด้วย ท�าให้ผลการประเมนิเป็น Definite (ใช่แน่นอน) ได้ แม้ไม่ได้รับการ Re-challenge 

  ผู้ป่วยหญิง คู่ อายุ 60 ปี น�้าหนัก 51 กิโลกรัม ส่วนสูง 150 เซนติเมตร         

ปฏิเสธการแพ้ยา ไม่มีโรคประจ�าตัว ไม่สูบบุหรี่ ไม่ทานเหล้า ประมาณ 2 เดือน         

ก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยล้ม แต่ในช่วงหลังล้ม 1 เดือน ไม่แสดงอาการปวดสามารถท�างาน

ได้ปกติ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เนื่องจาก 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล        

มีอาการปวดหลังและเอวมาก ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคกระดูก              

(Tuberculosis spine) ตรวจพบค่า ESR 98 H*mm/Hour (ค่าปกติ 0.0 – 20.0) 

ไม่พบขาชาหรืออ่อนแรง ผลการตรวจร่างกายพบพยาธิสภาพของกระดูกสันหลัง 

ส่วนอก ข้อที่ 12 และ ข้อที่ 9 แต่พยาธิสภาพของกระดูกสันหลัง ส่วนอกขอบล่าง

ของข้อที่ 9 ไม่ชัดเจน แพทย์จึงวางแผนหาสาเหตุอื่นเพิ่ม อุณหภูมิร่างกาย 37 ๐C 

ความดันโลหิต 115/67 mmHg ชีพจร  96 ครั้งต่อนาที

กรณีศึกษาและสอบสวนโรค

ภญ. ฐิตารีย์ อยู่แย้ม*

Pyrazinamide เหนี่ยวน�าให้เกิดภาวะตับอักเสบ



18 MEDICINAL AND HEALTH PRODUCT BULLETIN

  แพทย์ให้ผูป่้วยนอนโรงพยาบาลแห่งหนึง่ แผนกอายรุกรรมหญงิ 
เพื่อเร่ิมยาต้านวัณโรค ด้วยสูตร 2HIRZ/4IR ซึ่งประกอบด้วยยา 
Isoniazid (H) 100 mg 3 เม็ด ก่อนนอน, Rifampicin (R ) 450 mg 
1 เมด็ ก่อนนอน, Pyrazinamide (Z) 500 mg 3 เมด็ ก่อนนอน และ 
Ethambutol (E) 400 mg 2.5 เม็ด ก่อนนอน และระหว่างนอน       
โรงพยาบาลแพทย์พบขนาดยา R และ E น้อยเกนิไปไม่สมัพันธ์กบั         
น�า้หนักตวัของผูป่้วยจึงปรบัขนาดยาเป็น R 300 mg 2 เมด็ ก่อนนอน, 
E 500 mg 2 เม็ด ก่อนนอน ตามล�าดับ ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ แพทย์ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และสั่งยาต้านวัณโรค           
สูตร HIRZ ขนาดและวิธีรับประทานเหมือนกับเมื่อนอนโรงพยาบาล 
แต่ระหว่างนอนโรงพยาบาลแพทย์ไม่ได้มีการตรวจเลือดทาง             
ห้องปฏบัิตกิาร เพือ่ดูผลการท�างานของตับหรือ Liver Function Test 
(LFT) อีก 1 สปัดาห์ต่อมา ผูป่้วยมารบัยาตามนดัของแพทย์ศลัยกรรม
กระดูก พบเกิดพยาธิสภาพของกระดูกสันหลังส่วนอก ข้อที่ 4, 8       
และ 12 จากน้ันแพทย์สั่งตรวจ LFT ตามแนวทางของ Clinical 
Practice Guidline (CPG) of Terburculosis Treatment Adult 
20185 พบผลการตรวจ LFT ครั้งที่ 1 (ตลอดการรักษาผู้ป่วยได้รับ
การตรวจค่า LFT ทั้งหมด 11 ครั้ง ตามตารางที่ 1) พบค่า Aspatate 
Aminotransferase (AST)/ Serum glutamic oxaloacetic         
transaminase (SGOT), Alanine Aminotransferase (ALT)/ Serum 
glutamic pyruvic transaminase (SGPT), Alkaline Phosphatase 
(ALP) และ Total Bilirubin (TB) เป็น 414 U/L, 290 U/L, 137 U/L, 
และ 2.19 mg/dl ตามล�าดับ แพทย์สั่งยาต้านวัณโรคสูตร HIRZ   
ขนาด และวิธีรับประทานเหมือนกับการมารับยาครั้งก่อน
  ประมาณ 3 สัปดาห์ต่อมาผู้ป่วยมารับยาตามนัดของแพทย์
ศัลยกรรมกรรมกระดูก พบผลตรวจ LFT ครั้ง ที่ 2 สูงเกินค่าปกติ 
(Normal range) โดยผล AST, ALT, ALP และค่า TB เป็น 291 U/L, 
128 U/L, 115 U/L และ 19.29 mg/dl ตามล�าดับ แพทย์ตรวจ
ร่างกาย พบผูป่้วยมอีาการ ตัวเหลอืง ตาเหลอืง แพทย์ศัลยกรรมกรรม
กระดกูส่งผูป่้วยปรกึษาแพทย์อายรุกรรม จากข้อมลูผล LFT ท้ังหมด
ของผู้ป่วย แพทย์อายุรกรรมประเมินแล้วพบค่า AST > 5 เท่า ของ
ค่าปกต,ิ ค่า TB > 2 mg/dl ร่วมกับมอีาการ ตัวเหลอืง ตาเหลอืง6, 7, 8 
และผลการตรวจ HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc เป็น Negative, Positive 
และ Negative ตามล�าดับ ดังน้ัน แพทย์อายรุกรรมจึงวนิจิฉยัว่าผูป่้วย
รายนีเ้กดิ Drug-Induced Hepatitis แพทย์ให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 
เพื่อปรับสูตรยาต้านวัณโรคที่ไม่มีผลต่อตับ โดยให้หยุดยา HRZ 
เปลี่ยนเป็นยาสูตร EOS ซึ่งประกอบด้วยยา E 400 mg 2 เม็ด          
ก่อนนอน, Ofloxacin (O) 200 mg 3 เมด็ ก่อนนอน และ Streptomycin 

injection (S) 700 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละ 1 ครั้ง ตามล�าดับ        
ผูป่้วยนอนโรงพยาบาล 6 วนั แพทย์สัง่ตรวจ LAB เพือ่ดผูล LFT ของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 3 – 6) ค่า LFT ลดลงแต่ค่า AST, ALT 
และ TB ยังสงูกว่าค่าปกติ อาการตวัเหลือง ตาเหลอืงลดลง แพทย์ประเมิน
อาการแล้วให้ผู ้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ สั่งยาต้านวัณโรค             
สูตร EOS ขนาดเดียวกันกับท่ีได้รับขณะนอนโรงพยาบาล กลับไป       
รบัประทานต่อท่ีบ้าน พร้อมกับให้ผูป่้วยไปฉดียาท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน 
และนัดรับยาร่วมกับตรวจ LFT อย่างต่อเนื่องที่งานคลินิกวัณโรค    
  จากนั้นประมาณ 6 สัปดาห์ต่อมา ผู้ป่วยมารับยาตามนัด         
ผลการตรวจ LFT ครัง้ท่ี 8 พบค่า AST, ALT, ALP, TB เป็น 35 U/L,  9 
U/L, 66 U/L และ 1.17 mg/dl ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในช่วงปกติ           
แพทย์ประเมนิแล้ว ท�าการ Re-challenge ยา Isoniazid โดยให้ในขนาด 
100 mg 3 เมด็ ก่อนนอน เป็นเวลา 4 วนั ร่วมกับให้ยาต้านวัณโรคสูตร 
EOS ขนาดและวิธีรับประทานเหมือนเดิม จากนั้นแพทย์นัด                  
ผู้ป่วยให้มารับยาในวนัท่ี 5 ของการ Re-challenge ยา Isoniazid        
พบผลการตรวจ LFT ครัง้ที ่9 อยูใ่นช่วงปกติ แพทย์จงึ Re-challenge 
ยา Rifampicin โดยให้ในขนาด 450 mg 1 เม็ด ก่อนนอน ร่วมกับ
ให้ยาต้านวัณโรคสูตร EOS ขนาดและวิธีรับประทานเหมือนเดิม
  ผู้ป่วยมารับยาตามนัดหลังจากแพทย์จึง Re-challenge ยา 
R 450 mg เป็นเวลา 7 วนั พบผลการตรวจ LFT ครัง้ที ่10 อยูใ่นช่วง
ปกต ิ แพทย์จึงวางแผนสูตรยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยรายนี้ใหม่โดยให้
หยุดยา Ofloxacin และเปลีย่นสตูรยาเป็น 2HRSE/ 4HR คือได้รับยา H 
100 mg 3 เม็ด ก่อนนอน, R 450 mg 1 เม็ด ก่อนนอน, S 700 mg 
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละ 1 ครั้ง และ E 400 mg 2 เม็ด ก่อนนอน ตาม
ล�าดับ เป็นเวลา 2 เดือน และได้รับยา H 100 mg 3 เม็ด ก่อนนอน 
และ R 450 mg 1 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลา 4 เดือน ดังนั้นสูตรยาที่
ได้รบัของผูป่้วยทีม่ารบัยาต้านวณัโรคตามนดัในคร้ังนีค้อื HRSE ขนาด
และวิธีรับประทานตามที่กล่าวข้างต้น 
  จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ต่อมา ผู้ป่วยมารับยาตามนัดพบผลการ
ตรวจ LFT ครั้งที่ 10 อยูใ่นช่วงปกต ิแพทย์ยงัให้ยาสตูรเดมิ HRSE แต่               
ปรบัขนาดยา Streptomycin injection เพิม่ข้ึนเป็น 750 mg ฉีดเข้า
กล้ามเนือ้ วันละ 1 ครั้ง แพทย์นัดครั้งต่อไปอีกประมาณ 5 สัปดาห์ 
ซึง่เป็นระยะเวลาทีผู่ป่้วยได้รบัยาสตูร HRSE ครบ 2 เดอืน พบผลการ
ตรวจ LFT ครั้งที่ 11 อยู่ในช่วงปกติ แพทย์จึงท�าการปรับสูตรยาเป็น 
4HR โดยยาที่ได้รับคือ Rifinah 150 mg ® เป็นยาสูตรผสม ประกอบ
ด้วยยา H 100 mg และ R 150 mg แพทย์ให้ยา Rifinah 150 mg ®            
เป็น 3 เม็ด ก่อนนอน โดยแพทย์นัดรับยาสูตรนี้ต่อเนื่องจนครบ         
การรักษา 4 เดือน

การวินิจฉัยและการรักษาในครั้งนี้
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การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย

หมายเหตุ: * อ้างอิงค่าปกติ (Normal range) จากผลการประเมิน Lab Accreditation ของสภาเทคนิคการแพทย์
   ** ค่า Normal range ของ LFT แต่ละโรงพยาบาลไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ ให้ใช้ค่า Normal range ของโรงพยาบาลท่ีตรวจ เนือ่งจาก 
      น�้ายาตรวจของแต่ละโรงพยาบาลต่างกัน

ULN** = upper limit of normal (ค่าขอบบนของค่าปกติ)

ตารางที่ 1 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ*

ตารางที่ 2 ลักษณะของผลเลือด LFT ที่บ่งบอกภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค                            
    (liver injury patterns) อ้างอิงตาม Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM scale) 1, 2, 5

Normal range**

15 - 37 U/L
0 - 40 U/L

50 - 136 U/L
0.2 – 1.3 mg/dl

ครั้งที่ตรวจ

1
414
137
290
2.19

5
64
147
193

12.24

3
206
93
119

14.50

7
48
17
123
2.15

9
35
6
93

1.45

11
38
8
85

0.88

2
291
128
115

19.29

6
91
41
159
7.45

4
77
174
152

13.50

8
35
9
66

1.17

10
35
7
60

1.03

LAB

SGOT / AST
SGPT / ALT

ALP
Total Bilirubin

ลักษณะการเกิด
พิษต่อตับ

Hepatocellular
Cholestasis
Mixed

ระดับค่า ALT, ALP เทียบกับค่าปกติ
(ALT, ALP above ULN **)

ALT ≥ 2-3
ALP ≥ 2
ALT ≥ 2-3  และ ALP ≥ 2

ระดับค่า R-ratio*
(R-valuae)

  ≥5
  ≤ 2
 >2 และ <5

ยาที่เป็นสาเหตุ

  PZA , H (PZA เกิดได้มากกว่า > H)                                     
    R
       PZA, H, R

  กรณศึีกษาน้ีได้น�า  R-ratio2 และ Casuality Assessment: RUCAM score มาประเมนิร่วมกนั นอกจากนี ้ยงัใช้ Naranjo’s algorithm 
มาใช้ประเมินส�าหรับการออกบัตรแพ้ยาด้วย โดยผลการประเมินทั้งหมดมีดังนี้

  1.  การประเมินโดยใช้ R-Ratio* ที่ใช้การแบ่งรูปแบบลักษณะการเกิดพิษต่อตับ (liver injury patterns) การท�าลายเซลล์ตับ               
เป็นแบบ Hepatocellular Type หรือ Cholestatic หรือ Mixed Type โดยค�านวณจากค่า ALT และ ALP ที่เฉพาะเจาะจงต่อตับ                     
เพื่อพยากรณ์ว่าเซลล์ตับถูกท�าลายไปมากน้อยเพียงใด (ตามตารางที่ 2) ควรค�านวณค่า R-Ratio ให้เร็วที่สุด2 (ครั้งแรกที่ได้ผลการตรวจ LFT) 
เนื่องจากค่า R-Ratio เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา เช่น ตอนแรกเป็น Hepatocellular type (เซลล์ตับถูกท�าลายมาก) ต่อมาสามารถเปลี่ยน
เป็น Cholestatic type แสดงว่ามท่ีอน�า้ดีอดุตัน ดังน้ันการค�านวณค่า R-Ratio (ครัง้ท่ี 2 และครัง้ต่อไป) เพือ่ดคูวามเปลีย่นแปลงของเอนไซม์ตับ
ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเซลล์ตับถูกท�าลายมากหรือน้อย

ค่า ULN ของ ALT เท่ากับ  40 U/L, ค่า ULN ของ ALP เท่ากับ 136 U/L
R-ratio =  [ALT value / ULN of ALT] หร�อ สัดส�วนของค�า ALT/ ค�าขอบบนของค�าปกติ ALT

สัดส�วนของค�า ALP/ ค�าขอบบนของค�าปกติ ALP[ALP value / ULN of ALP]

ตารางที่ 3 ผลการค�านวณค่า R-ratio ของผู้ป่วยรายนี้ โดยใช้ค่า ALT และ ALP 

ครั้งที่ตรวจค่าขอบบน
ของค่าปกติ 

40 U/L
136 U/L

1
137
290
1.60

5
147
193
2.60

3
93
119
2.66

7
17
123
0.46

9
6
93

0.22

11
8
85

0.32

2
128
115
3.80

6
41
159
0.87

4
174
152
3.91

8
9
66

0.45

10
7
60

0.38

LAB

ALT
ALP

R-Ratio

  ในกรณีผูป่้วยรายน้ี พบค่า R-Ratio (ตามตารางที ่3) คร้ังท่ี 1 - 5 ตามล�าดับดงันี ้1.60, 3.80, 2.66, 3.91, 2.60 ค่า R-Ratio อยูใ่นช่วง >2, 
<5 จัดเป็นภาวะตับอักเสบชนิด Mixed type โดยมียา PZA เป็นยาสาเหตุเหนี่ยวน�าให้เกิดภาวะตับอักเสบ เนื่องจากแพทย์เปลีย่นสตูรยาเป็น 
EOS ซึง่ไม่มียา PZA และมกีาร Re-challenge ยา H และ R พบค่า R-Ratio ครัง้ท่ี 8 - 11 ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการตรวจ LFT ครั้งที่ 8 – 11 
ที่อยู่ในช่วงปกติ (ตามตารางที่ 1)
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ข้อมูลสรุปคะแนนของ RUCAM Causality Assessment of a Drug in Case of Acute Liver Injury

  2.   RUCAM score เป็น Causality Assessment2 มกีารน�าข้อมลูด้านลกัษณะทางคลนิกิมาประเมนิร่วมด้วย ข้อดขีอง RUCAM 
คอื ประเมนิง่าย สามารถน�าไปใช้ประเมนิยาใหม่/ ยาเก่าทีไ่ม่เคยมรีายงานอาการไม่พงึประสงค์ต่อตบั ไม่ได้น�าอาการนอกตบัมาใช้ในการประเมนิ 
โดย RUCAM score ยังสามารถใช้ได้กับกรณีที่มีการสงสัยยามากกว่า 1 ชนิด ซึ่งจะใช้วิธีการประเมินยาทีละชนิด ยาท่ีได้คะแนนสูงสุด                      
น่าจะเป็นสาเหตุมากที่สุด และก่อนการน�า RUCAM score มาประเมินต้องมีการค�านวณ ค่า R-Ratio ของผู้ป่วยทุกครั้งว่าเกิดความผิดปกติ             
ของ Hepatic injury แบบใด แล้วจึงสามารถน�า Casuality Assessment; RUCAM score มาประเมินต่อได้ จะมีผลช่วยท�าให้การประเมิน 
DILD น่าเชือ่ถอืมากขึน้ ส�าหรบัผูป่้วยรายน้ี พบผลการค�านวณค่า R-Ratio ของ ยา PZA เหนีย่วน�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบได้เป็นแบบ Mixed type

1. Time to onset:              Assessment
    รบัยาครัง้แรก  รบัยาครัง้ต่อมา  Score
1a นบัจากเริม่ใช้ยา
 Suggestive  5 - 90 days  1 - 90 days   +2
 Compatible                  < 5 or > 90 days  > 90 days   +1
1b นบัหยุดใช้ยา
 Compatible  ≤ 30 days  ≤ 30 days    +1

2. Course*:      
2a หลงัจากหยดุยา:   ความแตกต่างระหว่าง Peak ของ ALP** (TB) และ Upper Limit ของค่าปกต ิ(UNL)

 Suggestive   ลดลง ≥ 50% ภายใน 180 days      +2
 Compative   ลดลง < 50% ภายใน 180 days      +1  
 Inconclusive  ไม่มข้ีอมลู       0                                                                                       

3. Risk factor:       
Ethanol
  ไม่ม ี          0
อายขุองผูป่้วย
  ≥ 50         +1

4. Concomitant drug(s):  

 ไม่มียา/ ไม่มีข้อมูลของยาที่ใช้ร่วมที่เข้ากันได้กับ time of onset       0
 ยาที่ใช้ร่วมด้วย compatible or suggestive กับ time of onset     - 1
 ยาที่ใช้ร่วมด้วยมีข้อมูลว่าเป็น hepatotoxin และ compatible/ suggestive กับ time of onset            - 2
 ยาที่ใช้ร่วมด้วยมีหลักฐานว่าเป็นสาเหตุ rechallenge or validated test   - 3

5. Search for non-drug causes:
 • Groups I (6 สาเหตุ) ได้แก่ เพิ่งติดเชื้อไวรัสตับเสบเอ (IgM anti-HAV antibody), ไวรัสตับเสบบี (IgM anti-HBc antibody)             
ไวรัสตบัเสบซี (anti-HCV antibody) และมสีิง่แวดล้อมทีข่ดัแย้งกบั (non-A, non-B hepatitis), ท่อเดนิน�ำ้ดอีดุตนั (ultrasonography),             
Alcoholism (AST/ALT ≥ 2), เพิ่งมีประวัติควำมดันโลหิตต�่ำ โดยเฉพาะผู้มีโรคหัวใจอยู่แล้ว (4 สาเหตุ)
 • Groups II ได้แก่ มภีำวะแทรกซ้อนจำกโรคทีเ่ป็นอยูแ่ล้ว, มอีำกำรทำงคลนิกิหรอื ผลกำรตรวจทีบ่่งบอกว่ำตดิเชือ้ไวรสั Cytomegalovirus, 
Epstein – Barr หรือ herpes 
  Ruled out Groups I and Groups II     +2 
  Ruled out Groups I and Groups II     +1 
  Ruled out 5 or 4 of Groups I       0
  Ruled out < 4 of Groups I        - 2
  Non drug cause – probable      - 3
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  ผลการประเมนิ RUCAM score ของยา PZA เหนีย่วน�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบ แบบ Mixed type ท่ีได้จากการประเมินโดยใช้ R-Ratio พบ 
RUCAM score ในผู้ป่วยรายนี้ เท่ากับ 5 จัดอยู่ในระดับ Possible 

 
 3.  การประเมินด้วย Naranjo’s algorithm พบว่า ยา PZA มคีวามสมัพนัธ์เหนีย่วน�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบ ได้ผลระดบั น่าจะใช่ (Probable) 
  
  จากการศกึษาข้อมลูพบว่า การเกดิพิษต่อตับจากยา PZA คาดว่าเกดิข้ึนได้ท้ังแบบท่ีข้ึนกบัขนาดยาท่ีได้รบั และแบบทีไ่ม่ขึน้กบัขนาดยา   
กลไกการเกดิพษิต่อตบัของยา PZA ยงัไม่เป็นทีท่ราบชดัเจน โดยพบว่ายา PZA ถกูแมทาบอไลต์ทีต่บัเปลีย่นเป็น Pyrazinoic acid ด้วยเอนไซม์ 
xanthine oxidase เปลี่ยนให้เป็น 5-hydroxyl-pyrazinoic acid ซ่ึงสารท้ังสองเป็น toxic metabolites แต่ยังไม่ทราบกลไกการเกิด            
พิษต่อตับจากตัวยา PZA หรือสาร metabolites1, 7, 8, 10 และมีค�าจ�ากัดความจ�านวนมากเกี่ยวกับการเกิดพิษต่อตับ (Hepatotoxicity)             
ท�าให้อุบัติการณ์ในแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกัน โดยทั่วไป ภาวะตับอักเสบที่เกิดจากยาต้านวัณโรคนั้น จะดูจากผลการเพิ่มของเอนไซม์ 
ALT ในเลือดที่มากกว่าค่าขอบบนของค่าปกติ หรือมากกว่าค่าเดิมก่อนการเริ่มต้นรับประทานยานั้น เป็นจ�านวน 3 เท่า ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมี          
อาการแสดงของภาวะตับอักเสบ หรือเป็น 5 เท่า ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติ หรือมีค่า Bilirubin ในเลือดมากกว่า 2 mg/dl6, 11, 12

Course*: ถ้าผลการประเมิน R-ratio เป็น Hepatocellular type จะใช้ peak ของค่า ALT มาค�านวณ แต่ถ้าผลการประเมนิ  
   R-ratio เป็น Cholestasis type หรือ Mixed type จะใช้ peak ของค่า ALP มาค�านวณ 

 ALP** (50 – 136) peak = 290 – 136 = 154 ; ครึง่หนึง่ = 154/2 = 77 ; ALP เหลอืไม่เกนิ 290 – 77 = 213 ใน 180 วนั (ผูป่้วยรายนี้ 
peak สูงสุดของ ALP เท่ากับ 290 (ตรวจครั้งที่ 1) และหลังจากหยุดยาภายใน 180 วัน พบค่า ALP ลดลงไม่เกิน 213 U/L ข้อมูลจาก
ตารางที่ 1

6. Previous information on hepatotoxicity of the drug:

 มีระบุ reaction นี้ในข้อมูลของบริษัทยา      +2
 มีข้อมูลการตีพิมพ์ reaction นี้แต่ไม่ระบุในข้อมูลของบริษัทยา                                                       +1
 ไม่เคยมีข้อมูล reaction นี้           0 

7. Response to re-administration:

 Positive: ALT เพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อได้ยานี้อย่างเดียว      +3
 Compatible: ALT เพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อได้ยานี้ร่วมกับยาอื่น      +1
 Negative: ALT เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าค่าปกติ       -2 
 ไม่ได้ท�า หรือไม่สามารถแปลผลได้            0

RUCAM score: ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง – 9 ถึง 15: ≤ 0 Excluded, 1-2 Unlikely, 3-5 Possible, 6-8 Probable, > 8 Highly probable                              

สรุปผลและเสนอแนะ
  กรณศีกึษาของผู้ป่วยรายนี ้พบว่ายา PZA เป็นสาเหตเุหนีย่วน�าให้เกดิภาวะตบัอกัเสบ โดยผลการประเมนิจากเคร่ืองมอื R-Ratio2, 10                   
เพื่อหาความสัมพันธ์ของยา PZA โดยการค�านวณจากค่า ALT และ ค่า ALP ของผู้ป่วย พบค่า R-Ratio อยู่ในช่วง >2, <5 เป็นภาวะตับอักเสบ
แบบ Mixed type จากนั้นน�า Casuality Assessment; RUCAM score: Mixed type จากยา PZA มาประเมินร่วมด้วย พบผลการประเมิน
ด้วย RUCAM score อยู่ในระดับ Possible และ Naranjo’s Algorithm อยู่ในระดับ Probable ดังนั้นจึงได้ออกบตัรแพ้ยา (ตามรปูที ่ 1)          
เพือ่ป้องกนัการใช้ยา PZA ซ�า้ในผูป่้วยรายน้ี รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก่ผูป่้วยและญาต ิ นอกจากนัน้ ได้มกีารพฒันาแนวทางการจดัการผูป่้วยวณัโรค         
ทีเ่กิดภาวะตบัอกัเสบ และแนวทางการ Re-challenge ยาวณัโรค5 รวมทัง้ก�าลงัพฒันา Trigger tools: R-Ratio2,10 ตามตารางที ่4 ร่วมกบัทมี
สหวชิาชพีของโรงพยาบาล เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบก่อนการเกดิภาวะตับอกัเสบ โดยในผูป่้วยทุกรายต้องได้รับการเจาะ LFT ก่อนรบั
ประทานยาต้านวัณโรค เพ่ือใช้เป็น Base line (ค่าต้ังต้น) และต้องเจาะ LFT หลงัจากได้รบัประทานยาต้านวณัโรคครบ 1 สัปดาห์ จากนัน้เภสัชกร
จะค�านวณค่า R-Ratio ถ้าพบค่า R-Ratio ผดิปกต ิทางทมีสหวชิาชีพจะร่วมกันพจิารณาความเหมาะสมในเปลีย่นสตูรยาท่ีไม่มผีลต่อตบั หรอืประเมนิ
การ Re-challenge ยาต้านวณัโรคของผูป่้วยแต่ละราย และต้องนดัผูป่้วยมาตรวจค่า LFT อย่างต่อเนือ่งจนกว่าค่า LFT จะเข้าสูค่่าปกต ิ(การท�า Re-challenge2 

ในผูป่้วยทีเ่กดิ Hepatocellular type นั้นอันตรายมาก จะท�าก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว) แต่ Cholestasis type สามารถที่พอจะท�าการ 
Re-challenge ได้
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รูปที่ 1 : บัตรแพ�ยาพร�อมคำเตือน
ยาที่สงสัย
(ช�่อการค�า)

Pyrazinamide

หมายเหตุ * 1 = ใชแนนอน 2 = นาจะใช 3 = อาจจะใช

Mixed type Hepatitis

ตับอักเสบ

 หลีกเลี่ยงการใชยา Pyrazinamide

และไมแนะนำให Re-challenge

2

อาการไม�พึงประสงค� ผลการ
ประเมิน*

หน�วยงาน/ ช�่อผู�รายงาน
วดป. ที่รายงาน

ตารางที่ 4 Trigger tools : R-Ratio งานคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลนางรอง2, 4, 10

Hepatic injury Type จ�าแนกตาม R-Ratio

1. R-Ratio ≥ 5 เป็น Hepatocellular type 

2. R-Ratio มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 5
3. R-Ratio ≤ 2 เป็น Cholestatic type

ยาสาเหตุ  และค�าแนะน�า

อุบัติการณ์พบในยา PZA มากกว่ายา H, ห้ามท�าการ Re-challenge
ให้น�า Naranjo's algorithm มาประเมินเพื่อออกบัตรแพ้ยา

PZA, H, R ต้องระมัดระวังการใช้ยาต้านวัณโรค , ไม่แนะน�าให้ Re-challenge 
และให้น�า Naranjo's algorithm มาประเมินเพื่อออกบัตรแพ้ยา

เกิดในยา R ต้องระมัดระวังในการใช้ยา แต่สามารถพิจารณาร่วมกับ                   
ทีมสหวิชาชีพในการทบทวนเพื่อการ Re-challenge ยา R ได้ และน�า             
Naranjo's  algorithm มาประเมินเพื่อออกบัตรแพ้ยา (แต่ถ้าผลประเมินการ
แพ้ยา R เป็นแบบ Hypersensitivity ห้ามท�าการ Re-challenge)
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“ข ่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ”

ทบทวนเรื่องยา/ผลิตภัณฑ์  (โดยใช้ชื่อสามัญ ไม่ควรระบุชื่อการค้า) และโรคพอสังเขป

สรุปลักษณะ (characteristics) ของผู้ป่วย เช่น เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส อาชีพฯ

ระบุอาการส�าคัญที่เป็นสาเหตุให้ต้องรับการรักษาในครั้งนี้

ระบุประวัติการเจ็บป่วยที่มีอาการน�ามาก่อนที่จะเข้ารับการรักษาครั้งนี้

ระบุภาวะทางสุขภาพ ความผิดปกติ หรือโรคประจ�าตัวที่เป็นอยู่ก่อน

ระบุรายการยา (อาจวงเล็บชื่อการค้า หากรู้แน่ชัด) ขนาดยา ระยะเวลาที่เริ่มใช้ (ถ้ามี)

ระบุโรค/การแพ้ ที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยครั้งนี้

ให้ระบปุระวตัส่ิวนตวัด้านสงัคม เช่น การสบูบหุรี ่ดืม่สรุา การใช้สารเสพตดื นสิยัการบรโิภคอาหาร เป็นต้น

ระบุโรค/การแพ้ ที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยครั้งนี้

ระบุรายละเอียดการตรวจทั้งหมด แต่ผลการตรวจให้ระบุเฉพาะที่มีความผิดปกติ

ระบุเฉพาะผลการตรวจที่มีความผิดปกติ (ให้วงเล็บค่ามาตรฐานของแต่ละค่าด้วย)

ระบุแนวคิด/หลักการที่ใช้ในการวินิจฉัยด้วย  (ถ้ามีรายละเอียด)

ระบุวิธีการรักษา และยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการไม่พึงประสงค์ในครั้งนี้

ให้บรรยายเหตผุลและประเมนิความสมัพนัธ์ของการเกดิความผดิปกตใินครัง้นี ้กบัยา/ผลติภณัฑ์ทีส่งสยั
ว่าจะเป็นสาเหตุ (ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมินด้วย) พร้อมทั้งระบุ causality assessment กรณีที่มี
แผนภาพ  timeline หรือตารางของการใช้ยากับการเกิดอาการให้ใส่ในหัวข้อน้ี

ระบุข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ให้แสวงวงเล็บเลขตามล�าดับการอ้างอิงไว้เหนือข้อความ และแสดงรายละเอียดของแหล่งอ้างอิงไว้ท้าย
รายงาน โดยใช้ระบบ Vancouver หรือระบบอื่น แต่ให้เป็นระบบเดียวกันท้ังเรื่อง กรณีท่ีอ้างจาก 
internet ให้ระบุ URL พร้อมทั้งวันที่ที่สืบค้นด้วย

1

2

3

4

 เนือ้หาของบทความทีส่ามารถเสนอเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารฯ ต้องเกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ได้แก่  ยาแผนปัจจบุนั ยาแผนโบราณ วัตถเุสพตดิ               

วตัถอุอกฤทธิต่์อจติประสาท เครือ่งมอืแพทย์ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เครือ่งส�าอาง และผลติภณัฑ์วตัถอัุนตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนหรอืเพือ่การสาธารณสขุ)            

การด�าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภยั/ประสิทธผิล/การใช้ผลติภณัฑ์ 

การจัดท�าบทความ 
 £ พมิพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft word  แบบอกัษร Angsana  ขนาด 16 เนือ้หาทัง้หมดประมาณ 4-10 หน้า A4

 £ ช่ือและศพัท์ หากจะใช้ค�าย่อในบทความ ต้องใส่วงเล็บค�าย่อต่อท้ายชือ่และค�าศพัท์ท่ีต้องการให้ชดัเจนก่อน กรณชีือ่และค�าศพัท์ภาษาองักฤษ                

  หากไม่ใช่ชือ่เฉพาะให้ขึน้ต้นด้วยอกัษรตวัเลก็ หากเป็นชือ่วทิยาศาสตร์ให้พมิพ์ด้วยตวัเอน

 £ ตารางให้มหีมายเลขก�ากับทกุตาราง โดยแสดงค�าบรรยายไว้หลงัหมายเลขตารางด้วย

 £ รปูภาพ/กราฟ ควรใช้เฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับเน้ือหา มคีวามชดัเจน  มคี�าบรรยายของรปูภาพ/กราฟ และส�าหรบักรณรีปูภาพ/กราฟ ทีม่าจากอนิเทอร์เนต็ 

  หรอืแหล่งอืน่ ให้ระบแุหล่งทีม่าให้ชดัเจน ไม่ใช้รูปภาพทีมี่ปัญหาลขิสิทธิ์ 

วิธีการส่งบทความ ส่งทาง e-mail ที่ adr@fda.moph.go.th

แนวทางการเสนอบทความ Case Report (กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค)
 £ ไม่ระบชุือ่จรงิของสถานพยาบาล โดยให้ระบวุ่าเป็น “โรงพยาบาลแห่งหนึง่”

 £ ไม่ระบวุนั เดอืน ปีท่ีเกดิเหตุการณ์จรงิ  ให้แปลงเป็นจ�านวนวนัท่ีเกดิเหตกุารณ เช่น วนัท่ี 0 เกิด adverse drug reaction (ADR) 

  วันที ่3 หยดุยา วนัที ่5 อาการดีขึน้ 1สปัดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลและได้รบัยา  .... 3 เดอืนทีแ่ล้วได้รบัการวินจิฉยัว่าเป็นโรค… เป็นต้น

 £ การน�าเสนอบทความ Case report ให้เรยีงล�าดับข้อมลู ดังนี้

หัวข้อที่น�าเสนอ รายละเอียดเนื้อหาที่น�าเสนอ

1. บทน�า

2. รายงานผู้ป่วย

3. อาการส�าคัญ (chief compliant)

4. ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

5. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

6. ประวัติการใช้ยา

7. ประวัติครอบครัว

8. ประวัติทางสังคม /ประวัติส่วนตัว

9. ประวัติครอบครัว

10. การตรวจร่างกาย

11.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

12. การวินิจฉัย (diagnosis)

13. การรักษาในครั้งนี้

14. การประเมนิความสมัพันธ์ระหว่างเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ 

หรืออาการไม่พึงประสงค์กับยา/ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

15. ข้อสรุป/เสนอแนะ

16. เอกสารอ้างอิง



หากท่านพบผลไม่พึงประสงค์หรือความผิดปกติ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดยใช้แบบรายงานตาม QR Code นี้
โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ผ่านทาง เว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf
 e-mail: adr@fda.moph.go.th
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ความเคลื่อนไหวเครือข่าย HPVC

การประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่	รพ.	สต.	เขต	12
วันที่	30	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรมลีการ์เด้นพลาซา	จังหวัดสงขลา

หากหน่วยงานเครือข่าย HPVC มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และต้องการเผยแพร่ให้เครือข่ายทราบ โปรดส่งรูปภาพ สื่อ และข้อมูลโดยสังเขป

มาที่ E-mail : adr@fda.moph.go.th


