




ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 33

เรื่องตามสถานการณ์

ผลจากเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่เม่ือปลายปี 
พ.ศ. 2554 นอกจากจะกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยในขณะที่
เกิดอุทกภัยแล้ว สิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ภายหลังน�้าลดคือ
ความสกปรกและปัญหาการสะสมของเชื้อโรคที่เกิด
จากน�า้ท่วมขงั การเร่งฟ้ืนฟทู�าความสะอาดอาคารบ้าน
เรอืนให้กลบัคนืสูส่ภาพการใช้งานและอยูอ่าศยัได้อย่าง
ปลอดภยัจงึเป็นสิง่ส�าคญั ด้วยเหตนุีผ้ลติภณัฑ์ท�าความ
สะอาดและผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้โรคจงึเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น
ทีต้่องการของผูบ้รโิภคภายหลังน�า้ลด  หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน รวมทัง้สือ่ต่างๆ ได้เผยแพร่และแนะน�าวธิี
ท�าความสะอาดบ้านหลังน�้าลดซ่ึงรวมถึงการแนะน�าให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการท�าความสะอาดและก�าจัดแบคทีเรีย
หรือเชื้อราที่มาพร้อมปัญหาน�้าท่วม หลายคนเกิด
ค�าถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพส�าหรับใช้ในบ้านเรือน  
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในบ้าน
เรือน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการก�ากับดูแลตาม
กฎหมาย ตลอดจนข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภยั เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ใน
ชวีติประจ�าวนั และเป็นการเตรยีมความรูล่้วงหน้าหาก
ต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์น�า้ท่วมและต้องท�าความสะอาด
บ้านเรือนหลังน�้าลดในครั้งต่อไป

การควบคุมก�ากับดูแลตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ฆ่าเชือ้โรค ท�าความสะอาดพืน้ ฝาผนงั เครือ่งสขุภณัฑ์ 
และวัสดุอื่นๆ หรือเพื่อแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทาง

ดุลาลัย เสฐจินตนิน *

ข้อควรรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อโรค

ระบายสิง่ปฏกิลู จดัเป็นวตัถอุนัตรายในความรบัผดิชอบ
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535  

สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดหรือ 
ฆ่าเช้ือโรค ส่วนใหญ่จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ผลิต 
ผู้น�าเข้า หรือผู้ส่งออกต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์
และต้องได้รบัอนญุาตก่อนการด�าเนนิการ ม ี9 รายการ 
ได้แก่ กรด ด่าง สารกลุม่ aldehydes สารลดแรงตงึผวิ 
ชนดิประจบุวก (cationic surfactants) สารลดแรงตงึผวิ 
ชนดิทีเ่ป็นทัง้ประจบุวกและลบ (amphoteric surfactants) 
สารกลุ่ม chlorhexidine สาร chlorine และสารกลุ่ม 
ทีป่ลดปล่อยคลอรนี (chlorine and chlorine releasing 
substances) สาร nonylphenol ethoxylate และ
สารกลุ่ม phenol 

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดทัว่ไปทีม่สีารออกฤทธิ ์
อยู่ในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic 
surfactants) และสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ 
(nonionic surfactants) (ยกเว้นสาร nonylphenol 
ethoxylate) ถือว่าอันตรายน้อย มีความปลอดภัยใน
การใช้ จึงจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ผลิตและ
ผู้น�าเข้าไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แต่ต้องแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)  
ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคที่มี
ส่วนประกอบของสารออกฤทธิน์อกเหนอืจากทีก่ล่าวมา 
ข้างต้นจะถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผู ้ผลิต  
ผู้น�าเข้า หรือผู้ส่งออกต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
และต้องแจ้งการด�าเนนิการต่อส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

* กลุม่ควบคมุวตัถุอนัตราย ส�านกัควบคมุเครือ่งส�าอางและ 
  วัตถุอันตราย  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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sodium linear alkylbenzene sulfonate 
เป็นที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเนื่องจาก
มีประสิทธิภาพดีในการท�าความสะอาดคราบสกปรก
ประเภทคราบมัน คราบฝุ่นผง ดินโคลน แต่เนื่องจาก
เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ จึงไม่ทนต่อน�้า
กระด้าง ก่อให้เกิดคราบหรือไคลสบู่ (scum) ผู้ใช้ต้อง
เพิ่มปริมาณการใช้ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงมักใส่สารประเภท 
builders เช่น sodium carbonate เพื่อลดความ
กระด้างของน�้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าความ
สะอาด ในขณะที่ alcohol ethoxylates ซึ่งเป็นสาร
ลดแรงตงึผวิชนดิไม่มปีระจแุละมปีระสทิธภิาพดใีนการ
ท�าความสะอาดพื้นผิว จะทนน�้ากระด้างได้ดีกว่า และ
เกิดฟองน้อย จึงเหมาะส�าหรับท�าความสะอาดพื้น

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดกลุ่มนี้ประกอบ
ด้วยสารที่อันตรายน้อย แต่ยังอาจก่อให้เกิดการ 
ระคายเคืองผิวหนัง ตา และเนื้อเยื่ออ่อนได้ การใช้จึง
ควรใช้อย่างระมัดระวัง สวมถุงมือยางและรองเท้ายาง
ขณะใช้ ภายหลังการใช้ให้ล้างมือด้วยน�้าสะอาดและ
สบู่ทุกครั้ง และควรใช้ตามอัตราส่วนและวิธีใช้ตามข้อ
แนะน�าที่ระบุบนฉลาก

2. ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดที่มีวัตถุประสงค์
เฉพำะ (specific purpose cleaners หรือ 
specialty cleaners) 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะแสดงข้อความบนฉลากว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ส�าหรับท�าความสะอาด
พื้นเฉพาะประเภท เช่น โถสุขภัณฑ์ พื้นและฝาผนัง
ห้องน�้า กระจก พรม เบาะ หรือท�าความสะอาด
คราบติดแน่น รอยเปื้อนที่ล้างออกยาก คราบเหลือง
หรือคราบสนิม เป็นต้น มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกรดเป็น
สารออกฤทธิ์ กรดที่ใช้มากได้แก่ hydrochloric acid, 
phosphoric acid, hydroxyacetic acid และ citric 
acid และอาจมีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว เช่น 
ethoxylated alcohol เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�าความสะอาด 

ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อ (drain 
opener) ซึง่มสีาเหตจุากการอดุตนัของคราบไขมนัและ
การสะสมของสิง่สกปรกต่างๆ เช่น เศษผม เศษอาหาร 
และสิง่สกปรกต่างๆ  มกัเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ด่ีางเป็นสาร
ออกฤทธิ์ เช่น sodium hydroxide หรือส่วนผสมของ 
sodium hydroxide และ sodium hypochlorite 

ข ้อสังเกตส�าหรับผู ้บริโภคในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้แจ้งข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแล้ว คือ บนฉลากจะแสดงเลขทะเบียน
วัตถุอันตราย (อย. วอส ....../ปี พ.ศ. ....) ในกรอบ
เครื่องหมาย อย. ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 และแสดงเลขที่ 
รบัแจ้งส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีจ่ดัเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่1

ประเภทของผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีใช้ในบ้านเรือนมี

หลากหลายชนิดขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานและ
ประเภทของพื้นผิวที่ต้องการท�าความสะอาด เช่น 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดพื้น  ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่นๆ พื้นผิวเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนแข็ง
ไม่มีรูพรุน (non-porous hard surface) ยกเว้นวัสดุ
ประเภทพรมและเบาะต่างๆ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจึง
ถกูออกแบบมาให้มปีระสทิธภิาพในการท�าความสะอาด
และสะดวกในการใช้งานตามความเหมาะสมของ 
พืน้ผวิประเภทต่างๆ ในบ้านเรอืน การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ 
จึงควรพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว 
และสภาพความสกปรกของพื้นผิว เพื่อให ้ เกิด
ประสทิธภิาพในการท�าความสะอาด คุม้ค่า สมประโยชน์ 
และปลอดภัยในการใช้งาน

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดแบ่งตามวตัถปุระสงค์
การใช้งานได้เป็น 3 ประเภท(1, 2, 3) ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดทั่วไป (general 
purpose cleaners หรือ all–purpose cleaners) 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีมักจะแสดงข้อความบนฉลาก
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดทั่วไปหรือท�าความ
สะอาดคราบเอนกประสงค์ ใช้ได้กับพื้นผิวทั่วไป เช่น 
พืน้ไม้  พืน้กระเบือ้ง ฝาผนงั เหมาะส�าหรบัใช้ท�าความ
สะอาดคราบสกปรกท่ีล้างออกได้ง่าย เช่น คราบฝุ่น  
ดินโคลน คราบมัน คราบอาหาร ผลิตภัณฑ์อาจอยู่ใน
รูปผงท�าความสะอาดหรือในรูปของเหลว วิธีใช้ให้ผสม
น�้าตามอัตราส่วนที่ระบุบนฉลาก

สารออกฤทธิ์ในการท�าความสะอาดมักได้แก่ 
สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ เช่น sodium linear 
alkylbenzene sulfonate, sodium lauryl ether 
sulfate, sodium lauryl sulfate และสารลดแรงตึง
ผิวชนิดไม่มีประจุ เช่น alcohol ethoxylates  
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กลไกการท�าความสะอาด เกิดจากด่างจะท�าปฏิกิริยา
กับไขมันและสิ่งสกปรก เพ่ือย่อยสลายให้เป็นสารท่ีมี 
ขนาดเล็กและสามารถช�าระล้างท�าความสะอาดไป
พร้อมกับน�้า ข้อควรระวังในการใช้ คือ ปฏิกิริยาที่เกิด
ขึ้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนซ่ึงเม่ือใช้ในพ้ืนท่ีขนาด
เล็กและจ�ากัด เช่น ท่อน�้า หากไม่ใช้ตามวิธีการใช้และ
อัตราส่วนที่ระบุบนฉลาก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจรุนแรง
จนเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และท�าความเสียหายให้แก่ท่อ
หรือพื้นผิวได้ การใช้จึงต้องใช้ตามขั้นตอน วิธีการและ
อัตราส่วนการใช้ที่ระบุบนฉลาก 

เนื่องจากกรดและด่างเป็นสารกัดกร่อน จึง
กัดกร่อนและระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง ท�าให้
ผิวหนังไหม้ แสบ หรือมีผื่นคัน หากสูดดมจะระคาย
เคอืงทางเดนิหายใจ ความรนุแรงขึน้กบัชนดิและความ
เข้มข้นของกรดหรือด่างที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และปริมาณ 
ที่สัมผัส การใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีจึงจ�าเป็นต้องใช้ 
อย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้บ่อย ขณะใช้ให้สวมถุงมือ
ยางและรองเท้ายาง ภายหลังการใช้ให้ล้างถุงมือ 
รองเท้ายาง และมือด้วยน�้าสะอาดและสบู่ทุกคร้ัง  
อ่านฉลากและปฏบิตัติามวธิใีช้ ใช้กบัพืน้ผวิทีร่ะบบุนฉลาก 
เท่านั้นเนื่องจากอาจกัดกร่อนและท�าความเสียหายให้
แก่พื้นผิวได้   

3. ผลติภณัฑ์ฆ่ำเชือ้โรคและผลติภณัฑ์ท�ำควำม
สะอำดและฆ่ำเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ฆ่าเชื้อโรคหรือยับยั้งเช้ือโรคบนพ้ืนผิว สูตรต�ารับจึง
ไม่จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติขจัดคราบหรือสิ่งสกปรก แต่
เนื่องจากคราบสกปรกเหล่านี้จะยับยั้งฤทธิ์การฆ่าเชื้อ
โรค ก่อนใช้ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้โรคจงึจ�าเป็นต้องท�าความ
สะอาดพื้นผิวเพื่อขจัดคราบและส่ิงสกปรกก่อนเพ่ือ
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้ ได้แก่ 
สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกในกลุ่ม quaternary 
ammonium compounds เช่น benzalkonium 
chloride หรือ alkyl dimethyl benzyl ammonium 
chloride ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ียังรวมถึง chlorine 
bleach หรอืผลติภณัฑ์ซกัผ้าขาว ซึง่มคีณุสมบตัใินการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และรา ก็สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นแข็งไม่มีรูพรุนได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ที่จะระบุสรรพคุณฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
ฆ่าเช้ือรา หรือฆ่าเช้ือไวรัส จะต้องผ่านเกณฑ์ตัดสิน
ผลการทดสอบประสทิธภิาพการฆ่าเชือ้โดยชนดิของเชือ้ 
ทีใ่ช้ทดสอบและวธิกีารทดสอบจะต้องเป็นไปหลกัเกณฑ์ 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก�าหนด ทั้งนี ้
การแสดงข้อความ “ฆ่าเชือ้โรค” ได้ จะต้องผ่านการทดสอบ 
ทั้งกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัส(4)  

ส่วนผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค
หมายถึงผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดซึ่งนอกจากจะมี 
ส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวและ builder แล้ว จะ
มีการใส่ส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเป็น 
ส่วนประกอบ เช่น benzalkonium chloride, sodium 
hypochlorite จึงสามารถท�าความสะอาดพร้อมกับมี
สรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรค  เป็นการลดขั้นตอนในการ
ท�าความสะอาด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดง
สรรพคุณท�าความสะอาดพร้อมกับสรรพคุณฆ่าเชื้อได้ 
จะต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพท�าความสะอาด
และฆ่าเชื้อในขั้นตอนเดียว (one-step disinfectant 
cleaner)(4) ยื่นต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะแสดง
สรรพคุณดังกล่าวได้  

ข้อพึงตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
หรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค คือ 
ผลติภณัฑ์กลุม่นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ฆ่าหรอืยับยัง้เชือ้โรค
บนพืน้ผวิให้อยูใ่นระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ แต่
มิได้หมายความว่าท�าให้ปราศจากเชื้อหรือไม่มีเชื้อโรค 
ดงันัน้ จงึต้องท�าความสะอาดอย่างสม�า่เสมอเพือ่ป้องกนั 
ไม่ให้เชื้อโรคกลับมาสะสมใหม่  

นอกจากนี้ การแสดงค่าความสามารถในการ
ฆ่าเชื้อโรคบนฉลาก เช่น ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9 % เป็น
สิ่งที่ผู ้บริโภคควรจะทราบความหมายของตัวเลขดัง
กล่าว ซึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะคิดว่ามาก 
แต่แท้จริงแล้วค่าตัวเลข “ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9 %” เป็น
เกณฑ์ขั้นต�่าในการฆ่าเชื้อโรค  เป็นค่าที่ค�านวณได้จาก
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ และเป็นการทดสอบกับ
เชื้อแต่ละชนิด ดังนั้น ในการอ้างค่าตัวเลขดังกล่าว 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงก�าหนดให้
ต้องระบุชื่อเชื้อที่ใช้ทดสอบ และแสดงข้อความว่าเป็น
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ข้อมูลที่ได้จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อสื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค(4) 

จากกระแสการโฆษณาในปัจจุบันที่พยายาม
แสดงให้ผูบ้รโิภคเหน็ว่าควรจะต้องใช้ผลติภณัฑ์ทีม่ฤีทธิ์
ฆ่าเชื้อโรคร่วมกับการท�าความสะอาดเพื่อประโยชน์ที่ 
ดกีว่าในด้านสขุอนามยั ซึง่หากเราพจิารณาถงึข้อเทจ็จรงิ 
แล้วจะเห็นว่าในบางกรณีไม่มีความจ�าเป็น เช่น การ
แสดงสรรพคุณฆ่าเชื้อไวรัส เช่น influenza virus ใน
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดห้องน�้าและเครื่องสุขภัณฑ์ 
ซึง่โอกาสทีผู่ใ้ช้จะตดิเชือ้ไวรสัและก่อให้เกดิโรคจากเชือ้
ไวรสัดงักล่าวจากการใช้ห้องน�า้ในบ้านเรอืนนัน้แทบเป็น
ไปไม่ได้  เนือ่งจากเชือ้จะไม่คงทนเมือ่อยูน่อกเซลล์และ
จะถกูท�าลายเมือ่อยูใ่นสิง่แวดล้อม(5) นอกจากนี ้การใช้
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในปริมาณมากหรือที่มีฤทธิ์รุนแรง
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื้อต่อเชื้อจุลชีพบางชนิด(5)

ดังนั้น ก ่อนใช ้ผลิตภัณฑ์ฆ ่าเชื้อโรคหรือ
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ผู้บริโภค
ควรต้องพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการใช้ด้วย ซึ่งหาก
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงตามปกติในบ้านเรือน
แล้ว การท�าความสะอาดด้วยน�า้หรอืผลติภณัฑ์ท�าความ
สะอาดทั่วไปก็สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่
ตามพื้นผิว ฝาผนัง และวัสดุต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่
ท�าให้เกิดโรคได้ ในกรณีเช่นนี้ พื้นผิวที่ท�าความสะอาด
ด้วยผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดทีผ่สมสารฆ่าเชือ้โรคหรอื
การใช้ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้โรคไม่ได้ยดืระยะเวลาทีเ่ชือ้โรค
จะกลับมาอยู่ในบริเวณที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วได้นานกว่าพื้น
ผวิทีท่�าความสะอาดด้วยผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดทัว่ไป
เพียงอย่างเดียว(6)

อย ่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ฆ ่าเช้ือโรคหรือ
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคเป็นผลติภณัฑ์
ทีม่คีวามจ�าเป็นในสถานการณท์ีม่คีวามเสีย่ง  ทีเ่หน็ได้
ชัดเจนคือเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่เม่ือปลายปี พ.ศ. 
2554 ทีผ่่านมา ท�าให้บ้านเรอืนในพืน้ทีป่ระสบอกุทกภยั 
ถูกน�้าท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานาน ปัญหาท่ีตามมา 
ภายหลงัน�า้ลดทีผู่อ้ยูอ่าศยัจะต้องเผชญิคอื ความสกปรก 
และการสะสมของเชือ้โรค โดยเฉพาะเชือ้รา กรณเีช่นนี ้
จ�าเป็นต้องท�าความสะอาดคราบสกปรกทีเ่กาะตามพืน้ผิว 
ต่างๆ ออกให้หมดหรือมากท่ีสุดโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท�าความสะอาดให้เหมาะกับพื้นผิวแต่ละชนิด หาก
คราบฝังแน่นให้ขัดด้วยแปรงหรือแผ่นขัด หลังจากนั้น 

จึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณในการฆ่าเช้ือโรคตามชนิด 
ของเช้ือโรคและวิธีการใช้ที่ระบุบนฉลาก โดยเฉพาะ 
อัตราส่วนความเข้มข้นในการใช้ และระยะเวลา 
ที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
ฆ่าเชื้อโรคที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง เช่น chlorine 
bleach หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา ผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้มีฤทธ์ิเป็นสารออกซิไดซ์รุนแรง มีฤทธ์ิกัดกร่อน 
การใช้จึงควรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง  
รองเท้ายาง แว่นตา และห้ามผสมหรือใช้ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดเป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดห้องน�้าและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดกระจก เพราะเมื่อผสมกัน
จะเกดิปฏกิริยิาปลดปล่อยก๊าซอนัตราย ได้แก่ chlorine 
(Cl

2
) และ chloramine (NH

2
Cl) ซึ่งระคายเคืองอย่าง

รนุแรงต่อผวิหนงั ตา เนือ้เยือ่อ่อน และทางเดนิหายใจ 
ท�าให้หายใจล�าบาก ไอ คลื่นไส้ อาเจียน ปอดบวม
เนื่องจากสารเคมี และน�้าคั่งในปอด(7)

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคจัดเป็นสารกัดกร่อนเมื่อถูกชะล้าง
ผ่านท่อน�้าทิ้งและปลดปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม อันตราย
ต่อสิง่แวดล้อมจะขึน้กบัค่าความเป็นพษิ  ความสามารถ
ในการย่อยสลาย และความคงตัวในสิ่งแวดล้อม โดย 
ส่วนใหญ่พบว่าสารลดแรงตึงผิวที่ใช้จัดเป็นสารที่
ย ่อยสลายได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีออกซิเจน 
(aerobic condition) ยกเว้นสารในกลุม่ nonylphenol 
ethoxylate ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า
ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว(2) เมื่อปลดปล่อย
ลงสู่สิ่งแวดล้อม nonylphenol ethoxylate จะสลาย
ตวัให้ nonylphenol  ซึง่จดัเป็น endocrine disruptor 
รบกวนการท�างานของระบบฮอร์โมนในสิ่งมีชีวิตหลาย
ชนิดรวมทั้งสัตว์น�้า nonylphenol มีความคงตัวและ
สะสมในสิ่งแวดล้อม(8) จากความเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพและสิง่แวดล้อม nonylphenol จงึถกูจ�ากดัการ
ใช้ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงการลดการใช้โดยความ
สมัครใจของภาคอุตสาหกรรม ส่วน benzalkonium 
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chloride หรือ alkyl dimethyl benzyl ammonium 
chloride ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลการย่อยสลายใน 
สิ่งแวดล้อมแต่พบว่ามีความเป็นพิษสูงต่อปลา(2)

บทสรุปการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่ใช้ในบ้านเรือนมี
หลากหลายชนิดขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานและ
ประเภทของพืน้ผวิทีต้่องการท�าความสะอาด การเลอืก 
ใช้จึงควรเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน  
หากเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคหรือผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค ผู้บริโภคควรต้องพิจารณา
ถึงความจ�าเป็นในการใช้ด้วย ซึ่งโดยสภาพปกติใน 
บ้านเรอืน การท�าความสะอาดเป็นประจ�าด้วยผลติภณัฑ์
ท�าความสะอาดทั่วไปก็เพียงพอที่จะขจัดเชื้อโรคที่อยู่
ตามพื้นผิวให้อยู่ในระดับท่ีไม่เกิดโรคได้ อย่างไรก็ตาม 
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคเป็นสิ่งจ�าเป็น
ในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่ง เช่น กรณปัีญหาการสะสม
ของเชื้อโรคหรือเชื้อราที่มากับน�้าท่วมขังในบ้านเรือน 
การใช้ต้องใช้ตามวิธีการใช้ท่ีระบุบนฉลาก โดยเฉพาะ
อัตราส่วนความเข้มข้นในการใช้ และระยะเวลาที่ให้
ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว ข้อส�าคัญ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
ทุกครัง้ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจ และปฏบิตัติามข้อแนะน�า 
และค�าเตอืนบนฉลากเพือ่ประสทิธภิาพและความปลอดภยั 
ในการใช้ 
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นัยนา พัชรไพศาล*

* กองควบคุมวัตถุเสพติด
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2555 ราชกจิจานเุบกษา ในเล่ม 129 ตอนพิเศษ 62 ง ได้ลง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 3 ฉบับ มีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2555 เป็นต้นไป  
แบ่งได้เป็น 2 เรื่อง ดังนี้
 1.	 เปลี่ยนสถานภาพการควบคุมยาสูตรผสม 
ซูโดอีเฟดรีน	(pseudoephedrine)
  1.1  สภาพปัญหา
    ซูโดอีเฟดรีนเป็นยาที่ออกฤทธิ์ท�าให้
หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด�าบริเวณเยื่อบุจมูก 
หรอืโพรงจมกูหดตวั ปรมิาณเลือดทีไ่ปเล้ียงบรเิวณทีบ่วม 
ของเยื่อบุจมูกลดลง ท�าให้โพรงจมูกเปิดกว้างหายใจได้ 
สะดวกขึน้ จงึน�ามาใช้เป็นยาช่วยบรรเทาอาการเป็นหวดั 
คัดจมูก(1) ซึ่งมีทั้งสูตรเดี่ยว (มีซูโดอีเฟดรีนเป็นตัวยา 
ส�าคัญเพียงตัวเดียว) และสูตรผสม (มีตัวยาส�าคัญ 
มากกว่า 1 ตัว เช่น ซูโดอีเฟดรีนและยาแก้แพ้) 
 นอกจากซูโดอีเฟดรีนจะมีประโยชน์ในทาง 
การแพทย์แล้ว ยังสามารถน�าไปเป็นสารตั้งต้นเพื่อ 
สังเคราะห์เมทแอมเฟตามีนได้ด้วย(2) เมื่อพิจารณา 
โครงสร้างทางเคมขีองซโูดอเีฟดรนีและเมทแอมเฟตามนี 
ดังรูปที่ 1 จะเห็นว่าต่างกันเพียงต�าแหน่งเดียวเท่านั้น 
คอืทีซ่โูดอเีฟดรนี มหีมู ่OH ดงันัน้ เมือ่น�าซโูดอเีฟดรนี 
ไปท�าปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อก�าจัดเอาหมู่ OH ออก  
ก็จะได้เมทแอมเฟตามีน จึงมีผู ้ไม ่หวังดีน�าไปเป็น 
สารตั้งต ้นในการผลิตยาไอซ์/ยาบ้า ซึ่งองค์การ
สหประชาชาติได้ก�าหนดให้ซูโดอีเฟดรีนเป็นสารตั้งต้น 
อยู ่ ในตารางที่ 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษ 
และวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988(3) 
ประเทศภาครีวมทัง้ประเทศไทยจงึต้องจดัให้มมีาตรการ
ที่ เหมาะสมเพื่อป ้องกันการรั่วไหลออกไปใช้ผลิต 
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ท�าให้ขบวนการยาเสพติด 
ไม่อาจจัดหาสารตั้งต้นซูโดอีเฟดรีนส่งไปยังแหล่งผลิต
ยาเสพติดได้ จึงต้องเปลี่ยนแหล่งที่มาของสารตั้งต้น
ด้วยการแยกสกัดซูโดอีเฟดรีนจากยาแก้หวัดแทน

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข : 
เปลี่ยนสถ�นภ�พก�รควบคุมย�สูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 

และคำ�เตือนและข้อควรระวังของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3/4

ซูโดอีเฟดรีน
เมทแอมเฟตามีน 

(ยาไอซ์/ยาบ้า)  

รูปที่	1 เปรียบเทียบโครงสร้างทางเคมี  
ของซูโดอีเฟดรีนและเมทแอมเฟตามีน

 เดมิยาสตูรผสมทีม่ซีโูดอเีฟดรนีเป็นส่วนประกอบ 
จดัเป็นยาอนัตราย ตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510(4) 

จึงสามารถจ�าหน่ายได้ในร้านขายยาคลินิก และ 
โรงพยาบาลท�าให้ทกุคนสามารถเข้าถงึยาได้อย่างสะดวก 
และไม่จ�ากัดปริมาณ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา 
พบการลักลอบน�ายาแก้หวัดสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน 
เข้ามาในประเทศ และพบการลกัลอบกว้านซือ้จากร้าน
ขายยาและคลินิก แล้วส่งผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
ทางตอนเหนือของประเทศไทยเพื่อน�าไปสกัดเป็น 
สารตัง้ต้นในการผลติยาบ้า(2) จากข้อมลูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 
จนถงึวนัที ่20 มนีาคม 2555 สามารถจบักมุยาแก้หวดั
สูตรผสมซูโดอีเฟดรีนได้ทั้งสิ้น 40 คดี ยึดของกลางได้
รวม 48.32 ล้านเม็ด แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
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 กลุ่มที่ 1 เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย จ�านวน 

8.06 ล้านเม็ด (16.7%) 

 กลุม่ที ่2 เป็นยาทีล่กัลอบน�าเข้าจากต่างประเทศ 

จ�านวน 40.26 ล้านเม็ด (83.3%) ซึ่งลักลอบมาจาก

 	ประเทศเกาหลี 36.5 ล้านเม็ด (75.5 %)

 	ประเทศมาเลเซีย 3.47 ล้านเม็ด (7.2%)

 	ประเทศสิงคโปร์ 0.29 ล้านเม็ด (0.6%)

 โดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 ที่

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ น�าไปสู่การสืบสวน

ขยายผล ท�าให้พบหลักฐานส�าคัญว่า มีการรั่วไหล

ของยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนออกมาจากสถาน

พยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ตามที่ปรากฏ

เป็นข่าวอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ 2555 

จนถึงขณะนี้ 

  1.2		 การควบคมุซโูดอเีฟดรนีในประเทศไทย

    กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงาน 

ควบคุมการน�าวัตถุดิบซูโดอีเฟดรีนเข้ามาในประเทศ 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา โดยมีระบบการควบคุม 

วัตถุดิบซูโดอีเฟดรีนและวัตถุต�ารับที่มีซูโดอีเฟดรีน 

เป็นส่วนประกอบ(2) ดังนี้

    1.2.1.  วัตถุดิบ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท พ.ศ.2518 ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการน�าเข้า 

และพิจารณาจ�าหน่ายวัตถุดิบให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

เพื่อผลิตเป็นวัตถุต�ารับเดี่ยวและยาสูตรผสมเท่านั้น 

    1.2.2  วัตถุต�ารับเดี่ยว (ยาเดี่ยว)  
จดัเป็นวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 อนญุาตให้ครอบครอง 
และใช้ประโยชน์ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้รับ 
ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึง 
วตัถอุอกฤทธิ ์และสถานพยาบาลของรฐัเท่านัน้ ซึง่ต้อง 
จัดท�ารายงานประจ�าเดือนและรายงานประจ�าป ี 
ส่งส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดอืน 
และรายปี รวมถึงต้องมีหลักฐานการจ่ายยาให้กับ 
ผูป่้วยและจดัท�าบญัชกีารควบคมุสนิค้าคงคลงัไว้เพือ่ให้ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

    1.2.3 ยาสตูรผสม เดมิจดัเป็นยาอนัตราย 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ท�าให้สามารถ 
จ�าหน่ายได้ในร้านขายยาและในสถานพยาบาล ต่อมา 
เมือ่เกดิปัญหาการน�าไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ โดยถูกน�าไป
เป็นสารตัง้ต้นในการผลติยาบ้า/ยาไอซ์ ซึง่เป็นยาเสพตดิ 
ที่รุนแรง ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้
ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการรั่วไหลออก
นอกระบบเรื่อยมา จนกระทั่ง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 
ได้ยกระดับการควบคุมให้ยาสูตรผสมทุกสูตร ยกเว้น
สูตรผสมที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเป็น “ยา
ควบคมุพเิศษ” และก�าหนดเง่ือนไขให้จ�าหน่ายได้เฉพาะ
ในสถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน
ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น ท�าให้ยาดังกล่าวไม่
สามารถขายในร้านขายยาและคลินิกทั่วไปได้(5)

  1.3		แนวทางแก้ไข
    จากปัญหาการลักลอบน�ายาแก้หวัด 
สตูรผสมซโูดอเีฟดรนีไปใช้เป็นสารตัง้ต้นผลติยาเสพตดิ 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แม้จะใช้มาตรการต่างๆ 
ภายใต้พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ด�าเนนิการมาอย่าง 
ต่อเนื่องก็ตาม จึงมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยการ 
ยกระดับการควบคุมยาดังกล่าวให้เป็นวัตถุออกฤทธิ ์
ในประเภท 2 เนือ่งจากมรีะบบการควบคมุทีเ่ข้มงวดกว่า 
และบทลงโทษที่รุนแรงกว่ากฎหมายยา 
    คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทในการประชุมครั้งที่ 296-2/2555 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2555 จึงมีมติเห็นชอบในการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ�านวน 2 ฉบับในการ
ควบคุมซูโดอีเฟดรีน คือ
    1.3.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง ระบชุือ่และจดัแบ่งประเภทวตัถอุอกฤทธิ ์(เพิม่เตมิ) 
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 มีสาระส�าคญั คอื ให้
เปลีย่นสถานะยาสตูรผสมซโูดอเีฟดรนี ให้เป็นวตัถอุอกฤทธิ ์
ในประเภท 2 ตามพระราชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติ
และประสาท พ.ศ. 2518 และก�าหนดให้สถานพยาบาล
ที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และไม่ประสงค์จะมีไว้
ในครอบครองยาต�ารบัทีม่ซีโูดอเีฟดรนีเป็นส่วนผสมเพือ่
การบ�าบดัรกัษา และร้านขายยาทกุแห่ง ด�าเนนิการจดัส่ง 
ยาคืนให้ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ประกาศมีผลบังคับใช้
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    1.3.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก�าหนดปริมาณการมีไว ้ในครอบครองหรือ 
ใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 1 หรอืประเภท 2 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 มี 
สาระส�าคญั คอื ผูท้ีค่รอบครองซโูดอเีฟดรนีในลกัษณะ
ที่ฝ่าฝืนกฏหมาย จะมีบทลงโทษ ดังนี้
    ครอบครองซูโดอีเฟดรีนค�านวณเป็น
สารบริสุทธิ์แล้วไม่เกิน 5 กรัม (ประมาณ 101 เม็ด 
ส�าหรับยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ 
เป็นส่วนประกอบ 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด) จะมีโทษตาม
มาตรา 106 คือ จ�าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี และปรับ
ตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท
    ครอบครองซูโดอีเฟดรีน ค�านวณ
เป็นสารบริสุทธิ์แล้วเกิน 5 กรัม จะมีโทษตามมาตรา 
106 ทวิ คือจ�าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 
100,000 บาทถึง 400,000 บาท
  1.4		 ผลกระทบที่เกิดขึ้น
    เม่ือยาท่ีมีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม 
ทุกสูตรถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ส่ิงที่ 
เกดิขึน้ต่อไป คอื ร้านขายยาไม่สามารถจ�าหน่ายยานีไ้ด้
อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
    1.4.1  ประชาชน  
       ห้ามมไีว้ในครอบครอง เว้นแต่ 
การมไีว้ในครอบครองในปรมิาณพอสมควรตามค�าส่ังแพทย์ 
ดังนั้น ประชาชนที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยาสูตรผสม 
ซูโดอีเฟดรีน จึงต้องไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล
เพื่อให้แพทย์เป็นผู ้ส่ังจ่าย จึงจะสามารถมียาและ 
ครอบครองยาเพื่อการรักษาตนเองได้ โดยต้องมเีอกสาร 
หลกัฐานยนืยนั เช่น ใบรบัรองแพทย์ใบสัง่ยา หรอืเอกสาร
ก�ากับบนซองยาที่มีช่ือผู้ป่วย ช่ือและท่ีอยู่ของสถาน
พยาบาลที่สั่งจ่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 63(2) 
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518
       อย่างไรก็ตาม ส�านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยาได้เพ่ิมโอกาสของประชาชน 
ในการเข้าถงึยาสตูรผสมเฟนลิเอฟรนี (phenylephrine) 
ซึง่เป็นยาแก้คดัจมกูเช่นเดยีวกับยาสตูรผสมซโูดอีเฟดรนี 
เป็นการทดแทน โดยได้ปรบัให้ยาสตูรผสมเฟนลิเอฟรนี 

เป็นยาที่ได้รับการยกเว้น “ไม่เป็นยาอันตราย” จึง
สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไป 
    1.4.2  ร้านขายยา 
       ห้ามมีไว้ในครอบครองและ
ห้ามจ�าหน่ายยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมทุกสูตร 
โดยต้องคืนยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสมทุกสูตรให้
ผู้ผลิต/ผู้น�าเข้าภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  
    1.4.3  สถานพยาบาลเอกชน (คลนิกิ/ 
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
       	กรณีไม่มีใบอนุญาตให้มี
ไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับร้านขายยา
       	กรณมีใีบอนญุาตให้มไีว้ใน
ครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ซึง่วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 
2 ต้องจัดท�าบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ (แบบ บจ.8)  
เก็บไว้ที่สถานพยาบาลพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
และต้องจดัท�าและส่งรายงานเป็นรายเดอืน (แบบ บจ.9) 
และรายปี (แบบ บจ.10) ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
20,000 บาท (มาตรา 113)
    1.4.4  สถานพยาบาลรฐั เป็นหน่วยงาน 
ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องมใีบอนญุาตให้มไีว้ในครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ แต่ต้องจัดท�าบัญชี
และส่งรายงานเช่นเดียวกับสถานพยาบาลที่มีใบ
อนุญาตฯ 
    1.4.5  ผู ้ผลิต/ผู ้น�าเข้าที่ยังต้องการ
จ�าหน่ายยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนของตนเองที่เหลืออยู่ 
(ต้องเป็นผู ้มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพื่อผลิต) ก่อน) โดย
เมื่อได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ขาย 
ซูโดอีเฟดรีนสูตรผสมเฉพาะสูตรต�ารับที่เคยได้รับการ
ขึ้นทะเบียนในปริมาณคงคลังที่เหลืออยู่ภายในเวลา 
1 ปี นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
      	แก้ไขฉลากยาให้ถูกต้องตาม 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต ่อจิตและประสาท  
พ.ศ. 2518 โดยเพิม่ข้อความ “วตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 
2” สีแดงบนพื้นขาวที่เห็นได้ชัดเจน โดยปิดทับบนเลข
ทะเบียนยาและข้อความ “ยาอันตราย” หรือ “ยา



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 41

กฎหมาย

ควบคุมพิเศษ” แล้วแต่กรณี ที่ฉลาก เอกสารก�ากับยา 
และ ขวดยาหรือกล่องบรรจุก่อนจ�าหน่าย
      	ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ได้รบัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสขุให้ขายยาสตูร
ผสมซูโดอีเฟดรีน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีดีในการขาย 
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท พ.ศ. 2518 อย่างเคร่งครัด เช่น จัดท�า 
รายงานประจ�าเดือนตามแบบ บจ.9 ส่งให้ ส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาทกุเดอืน และรายงานประจ�า
ปีตามแบบ บจ. 10 เมือ่ถงึเวลาสิน้ปี
   1.4.6 ผู้แทนจ�าหน่าย ให้ปฏิบัติเช่น
เดียวกับร้านขายยา

 2.	 ค�าเตอืนและข้อควรระวงัของวตัถอุอกฤทธิ์
ในประเภท	3	หรือประเภท	4
  คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
ประสาทได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อความค�าเตือน 
หรือข้อควรระวังของต�ารับวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 
หรือประเภท 4 ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยออก
เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งชือ่และประเภท
วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค�าเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. 
2555 ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2555 ในกลุม่ต่างๆ ดงันี้ 
  2.1  ค�าเตอืนหรอืข้อควรระวงัของวตัถอุอก
ฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 ทีเ่ป็นวตัถตุ�ารบัชนดิ
ฉีดและมี benzyl alcohol ผสมอยู่
  2.2  ค�าเตือนของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
3 หรือประเภท 4 ท่ีเป็นวัตถุต�ารับชนิดน�้าส�าหรับ 
รับประทานและมี alcohol ผสมอยู่
  2.3  ค�าเตือนหรือข้อควรระวังของวัตถ ุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ท่ีเป็นกลุ่ม 
บาร์บิตูเรต (barbiturates) คือ phenobarbital, 
amobarbital ผสมกบั chlorpromazine, phenobarbital 
ผสมกับ ergotamine และ belladonna alkaloids
  2.4  ค�าเตือนหรือข้อควรระวังของวัตถ ุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ท่ีเป็นกลุ่ม 
benzodiazepines คือ alprazolam, bromazepam, 
clobazam, clorazepate, lorazepam, prazepam, 
tofisopam, chlordiazepoxide, diazepam, 

medazepam, c lonazepam, pinazepam, 
chlordiazepoxide ผสมกับ clidinium bromide
  2.5  ค�าเตอืนหรอืข้อควรระวงัของวตัถอุอก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่เป็นกลุ่ม opiates 
คือ pentazocine
  2.6  ค�าเตอืนหรอืข้อควรระวงัของวตัถอุอก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ใช้ส�าหรับสัตว์
    โดยสามารถศึกษารายละเอียดของ 
ข ้อความค�าเตือนหรือข ้อควรระวังได ้ที่ เว็ปไซด ์
ของกองควบคุมวัตถุเสพติด (http://narcotic.fda.
moph.go.th/welcome/) นอกจากนี้ ประกาศนี้ยัง
ได้ยกเว้นให้ฉลากและเอกสารก�ากับวัตถุออกฤทธิ์ 
หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ ์
ที่มีข้อความไม่ตรงกับประกาศฉบับนี้ แต่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้ต่อไปได้
จนกว่าใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถตุ�ารบันัน้จะสิน้อายุ 
แต่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ
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กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ *

บทน�า	

 จากข้อมูลรายงานผลข้างเคียงของการใช้ยา 
และผลติภณัฑ์สขุภาพของศนูย์เฝ้าระวงัความปลอดภยั 
ด้านผลติภณัพ์สขุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร 
และยา พบว่า มกีารรายงานอาการไม่พงึประสงค์ร้ายแรง 
เช่น การแพ้ยา ท�าให้เกดิผืน่แพ้ผวิหนงัรนุแรง (Steven 
Johnson syndrome) เกิด angioedema จากการใช้ 
แชมพ ูเกดิผืน่แพ้จากการใช้ครมีบ�ารงุผวิหน้า เกดิอาการ 
ตาบวมและปากบวมจากการรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร glutathione หรือเกิด anaphylaxis  
จากการรับประทานนมผง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายงาน
เฉพาะราย แต่หากมีการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ใน
ลักษณะคล้ายกันของกลุ่มคนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
คล้ายการระบาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จ�าเป็นต้องมี
การสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อประกอบการหา
มาตรการด�าเนนิการแก้ไข/ป้องกนั ดงัตวัอย่างต่อไปนี้(1)

 ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 57 กรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งจาก 
ผู้จัดการบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง ว่ามีพนักงานป่วย 
มีลักษณะผื่นแพ้ตามตัว โดยแพทย์วินิจฉัยว่าบางคน 
เป็นผื่นแพ้จากยา บางคนติดเช้ือไวรัส ศูนย์บริการ 
สาธารณสุขที่ 57 ได้ประสานกับ กองระบาดวิทยา 
ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สอบสวน 
ในวันเดียวกัน พบผู้ป่วยจ�านวน 9 รายมีผื่นแพ้ตามตัว 
โดยไม่มกีารยนืยนัสาเหตกุารแพ้ทีช่ดัเจน และพบผูป่้วย 
ต่อเนื่องในช่วงหนึ่งสัปดาห์ท่ีผ่านมา ดังน้ันในวันที่ 
27 กันยายน 2553 ทีมสอบสวนชุดเดิม และส�านัก 

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค 
อกีครัง้ เพือ่วนิจิฉยัและยืนยันการระบาด อธบิายลกัษณะ
ของการระบาดของโรค ค้นหาสาเหตุและด�าเนินการ 
ป้องกันและควบคุมโรค 
 1.	 วิธีการสอบสวน	 ประกอบด้วยการศึกษา 
ระบาดวิทยาเชิงพรรณา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การศึกษาทางสิ่งแวดล้อมและการศึกษาระบาดวิทยา
เชิงวิเคราะห์
  1.1	 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณา
   1) ทบทวนเวชระเบยีนของพนกังาน 
บริษัทที่มีผื่นแพ ้ทั้ งหมดที่ ได ้ เข ้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งแผนกผู ้ป ่วยในและแผนก 
ผู้ป่วยนอก
   2) สมัภาษณ์ผูป่้วย ญาต ิเพือ่นร่วมงาน 
เก่ียวกับอาการป่วย กิจกรรมที่ท�าร่วมกัน สิ่งที่สงสัย 
ที่ท�าให้เกิดอาการผื่นแพ้ การดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น 
ประวัติการแพ้ยาและอาหาร การวินิจฉัยของแพทย์ 
การรักษาพยาบาล
   3) ค้นหาผูป่้วยเพิม่เตมิโดยสมัภาษณ์ 
พนักงานในบริษัทและญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทุกราย 
โดยก�าหนดนิยามผู้ป่วย ดังนี้
	 		 		ผูป่้วยสงสยั ได้แก่ พนกังาน 
บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งนี้ หรือญาติของพนักงาน ที่ม ี
อาการผืน่แดงตามตวั ร่วมกบัอาการอย่างน้อย 1 อาการ 
ได้แก่ ตาบวม ปากบวม หรือกลืนล�าบาก ระหว่าง 
วันที่ 6 กันยายน – 11 ตุลาคม 2553
	 		 	 	ผูป่้วยน่าจะเป็น ได้แก่ ผูป่้วย 
สงสัยและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าพบอาการ 
แพ้ยา แพ้อาหาร และมผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร
แยกโรคไข้ออกผืน่ทีม่ลีกัษณะอาการคล้ายกนั ได้แก่ หดั 
หัดเยอรมัน และชิคุนกุนยา โดยไม่พบระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อดังกล่าว 

ก�รสอบสวนอ�ก�รผื่นแพไ้ม่ทร�บส�เหตุ

ภ�ยหลังรับประท�นก�แฟปรุงสำ�เร็จรูป

* โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงระบาดวิทยา ส�านักระบาดวิทยา กระทรวง   
สาธารณสุข



ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 43

กรณีศึกษาและการสอบสวนโรค

  1.2	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   ทีมสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างซีรั่ม 
ผู้ป่วยที่มีผื่นแพ้จ�านวน 8 ราย ส่งตรวจหาภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยใช้วิธี ELISA และซีรั่ม 
อกีจ�านวน 3 รายส่งตรวจหาภมูคิุม้กนัต่อโรคชคินุกุนยา 
โดยใช้วิธี RT-PCR เก็บซีรั่มและปัสสาวะจากผูป่้วย 
ผืน่แพ้ 8 ราย เพ่ือหาสารโลหะหนกั และโครเมียม- 
พิโกลิเนต ส่งตรวจที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์
สาธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เก็บตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีสงสัย จากโรงงานผลิต 
บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ และจากญาติพนักงานบริษัทท่ีได้
ส่งให้รับประทาน เก็บตัวอย่างวัตถุดิบส่วนผสมของ 
กาแฟต้องสงสัย ส่งตรวจทดสอบปริมาณคาเฟอีน 
และสารปนเปื้อนต่างๆ ได้แก่ dexamethasone, 
prednisolone, sibutramine และสาร chromium 
โดยส่งตรวจที่ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  1.3	 การศึกษาทางสิ่งแวดล้อม
   ทีมสอบสวนโรคได้ท�าการส�ารวจ
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของบริษัทส่ือส่ิงพิมพ์ 
เครือ่งท�าน�า้เยน็ ห้องน�า้ในบรษิทั และสอบถามลกัษณะ 
การท�างานของพนกังาน ระยะห่างของโต๊ะท�างานแต่ละคน 
การท�าความสะอาดทีท่�างาน ระบบระบายอากาศ และ 
สุขลักษณะของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส�านักงาน 
ประวัติการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่นการรับประทาน 
อาหาร และได้ส�ารวจโรงงานผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จ 
ที่มีค�ากล่าวอ้างว่าเพ่ือสุขภาพโดยรอบและสอบถาม 
ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบที่น�ามา
ผลิต การท�าความสะอาดเครื่องมือ มาตรฐานการผลิต 
การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า เป็นต้น 
  1.4	 การศกึษาระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห์	
   1) การศึกษาเชิงวิ เคราะห ์ ใช ้
วิธีการศึกษาแบบโคฮอร์ทย้อนกลับ (retrospective  
cohort study) โดยก�าหนดกลุ ่มที่ต้องการศึกษา 
คือ พนักงานที่ท�างานในบริษัทส่ือส่ิงพิมพ์ในช่วงวันที ่
6 กันยายน 2553 - 11 ตุลาคม 2553 และ
ก�าหนดนิยามผู้ป่วย (case) เช่นเดียวกับนิยามผู้ป่วย 
สงสัยและผู้ป่วยที่น่าจะเป็นในการศึกษาระบาดวิทยา
เชิงพรรณนา ส่วนผู้ไม่ป่วย (non-case) คือพนักงาน

บริษัทแห่งนี้ที่ไม่แสดงอาการผื่นแพ้ตามนิยามของ 
ผู้ป่วยสงสัย 
   2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ 
สอบถามพนักงานบริษัทแห่งนี้ และญาติ โดยใช้
แบบสอบถามที่ก�าหนดขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ประวัติการเดินทางใน
ช่วงก่อนป่วย ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวและ
ในที่ท�างาน ประวัติการฉีดวัคซีน พฤติกรรมเสี่ยง 
ต่อการได้รบัเชือ้และแพร่กระจายเช่นการใกล้ชดิกบัคน
ทีม่อีาการผืน่แพ้ ปัจจยัเสีย่งต่างๆ เช่น การรบัประทาน
ผลติภณัฑ์ใหม่ในช่วงก่อนป่วย การเปลีย่นผลติภณัฑ์ใน
ช่วงก่อนป่วย
   3) การวิเคราะห์ข ้อมูล ใช้สถิติ
เชิงพรรณา ประกอบด้วยการค�านวณอัตรา ร้อยละ 
และค่ามัธยฐานของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และหาปัจจัยที่
ท�าให้เกิดอาการแพ้ โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติ
ด้วย 2-sided p-value น้อยกว่า 0.05 แสดงผลด้วย 
risk ratio และ 95% confidence interval ทั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม epi-info version 
3.5.2 จาก centers for disease control and 
prevention สหรัฐอเมริกา
 2.	 ผลการสอบสวน	
  การศึกษาเชิงพรรณนา
  จากการสอบสวนโรคและค้นหาผู ้ป ่วย 
เพิ่มเติมพบผู ้ป ่วยทั้งหมดที่มีผื่นแดง (maculo- 
papular rash) ตามร่างกายจ�านวนทั้งหมด 11 ราย 
เป็นพนกังานบรษิทัจ�านวน 9 รายและญาตขิองพนกังาน 
จ�านวน 2 ราย โดยแบ่งเป็นชาย 2 ราย (อัตราป่วย
ร้อยละ 18) หญิง 9 ราย (อัตราป่วย ร้อยละ 82) 
คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 1 : 4.5 ค่ามัธยฐาน 
ของอายุเท่ากับ 35 ปี พิสัย 21 - 52 ปี ส�าหรับอาการ 
และอาการแสดง พบมีผื่นตามร่างกาย ร้อยละ 100 
กลืนแล้วเจ็บบริเวณคอร้อยละ 50 และปวดเมื่อย 
ตามตัวร้อยละ 42 ตามล�าดับ โดยลักษณะผื่นแพ้ที่พบ 
มบีรเิวณศรีษะ คอ แขน ขา หน้าอก และหลงั (รปูที ่1) 
จากผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วย 
ใน 2 ราย ผูป่้วยนอก 7 ราย และซือ้ยารบัประทานเอง 
2 ราย แต่ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต 
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รูปที่	1 ร้อยละของอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยผื่นแพ้ กลุ่มพนักงานและญาติพนักงาน 

บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน พ.ศ.2553 (ผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย)

  จากพนักงานของบริษัทแห่งนี้ทั้งหมด 65 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 50 คน ปฏิบัติงานใน 4 
แผนก ได้แก่ แผนกการตลาด จ�านวน 41 คน มีหน้าที่ในการพบลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ แผนกข่าว จ�านวน  
8 คน มหีน้าทีว่เิคราะห์เหตกุารณ์และตดิตามสถานการณ์ข่าว โดยท�างานอยูภ่ายในส�านกังาน แผนกคอมพวิเตอร์
กราฟฟิก จ�านวน 6 คน มีหน้าที่ออกแบบโฆษณา แผนกธุรการ จ�านวน 6 คนมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเงิน 
การจัดซื้อ งานเอกสารและบรรณารักษ์ และผู้บริหารจ�านวน 4 คน

  ทัง้นีพ้นักงานสว่นใหญ่จะปฏบิตังิานภายใน 
ส�านกังาน และออกนอกบรษิทัเฉพาะช่วงพกัรบัประทาน 
อาหารกลางวนั พนกังานแต่ละแผนกจะท�างานคละกนั 
ในแต่ละชัน้ของอาคาร ส่วนกลุม่ผูบ้รหิารมหีน้าทีก่�ากับ
ดูแลการท�างานและบริหารงานในบริษัท
  แผนกการตลาดพบผู้ป่วยสูงสุด 8 ราย 
(ร้อยละ 20) รองลงมาเป็นแผนกคอมพวิเตอร์กราฟฟิก 
พบผู้ป่วย 1 คน (ร้อยละ 17) ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยใน
แผนกข่าวและธุรการ และเม่ือจ�าแนกผู้ป่วยผ่ืนแพ้ 
ตามชั้นของอาคาร พบผู้ป่วยปฏิบัติงานในทุกชั้นของ
อาคาร
 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญ
 วันที่ 6 กันยายน 2553 พนักงานแผนกการ
ตลาดจ�านวน 20 คน ไปเดินป่าในจังหวัดจันทบุรี และ 
พักค้างร่วมกัน 1 คืน เป็นลักษณะการจัดทัวร์เท่ียว
กนัเอง และไม่พบพนกังานทีม่ผีืน่ขึน้ก่อนกลบัมาท�างาน
 วนัที ่13 กนัยายน 2553 บรษิทัได้น�ากาแฟปรงุ
ส�าเรจ็ขายให้กบัพนกังาน และพนกังานบางคนได้ส่งไป
ให้ญาติที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดรับประทานด้วย 

 วนัที ่20 กนัยายน 2553 มพีนกังานบรษิทั 1 ราย
เริม่มผีืน่ขึน้ตามร่างกาย โดยผูป่้วยรายนีเ้ริม่รบัประทาน
กาแฟชนิดนี้ครั้งแรกวันที่ 13 กันยายน 2553 จาก
นั้นพนักงานคนอื่นเริ่มมีผื่นคัน บางคนเริ่มมีปากบวม  
หน้าบวม และพบผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 27 กันยายน 
2553 ทั้งนี้ผู ้ป่วยทุกรายมีประวัติการดื่มกาแฟปรุง
ส�าเร็จทั้งหมด แต่จ�านวนซองของกาแฟที่ดื่มในแต่ละ
คนไม่เท่ากัน และเมื่อเริ่มมีผื่นขึ้นได้งดดื่ม ค่ามัธยฐาน
ของช่วงเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยแต่ละรายได้ดื่มกาแฟชนิดนี้
จนถึงวันเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัว 8 วัน (พิสัย 7-10 วัน) 
(รูปที่ 2)  
 ผลการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม	
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์
 บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 
ด�าเนินการเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 
 อาคารที่ท�าการของบริษัทประกอบด้วย 2  
บริษัทย ่อย ซึ่งท�างานร ่วมกันในอาคารเดียวกัน  
โดยอาคารดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชั้น
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รูปที่	2 จ�านวนผู้ป่วยผื่นแพ้จ�าแนกตามวันที่เริ่มป่วยและกลุ่มพนักงานและญาติพนักงาน 

บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 (ผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย)

 พื้นที่ของบริษัทส่ือส่ิงพิมพ์ ในแต่ละช้ันมีการ
จัดโต๊ะท�างานลักษณะโต๊ะกลมมีพนักงานนั่งท�างาน  
5-6 คน/โต๊ะ ระหว่างโต๊ะมีฉากเล็กๆ กั้น มีพนักงาน
ทุกแผนกท�างานร่วมกัน ในช้ันท่ี 1 มีพนักงาน
ทั้งหมด 25 คน มีผู้ป่วยจ�านวน 3 ราย (อัตราป่วย
ร้อยละ 12) ชั้นท่ี 2 มีพนักงานท้ังหมด 20 คน  
มีผู้ป่วยจ�านวน 1 ราย (อัตราป่วยร้อยละ 5) ชั้นที่ 3 
มีพนักงานทั้งหมด 20 คนมีผู้ป่วยจ�านวน 5 ราย 
(อัตราป่วยร้อยละ 20) คิดเป็นอัตราป่วยท้ังหมด 
ร้อยละ14 (รูปที่ 3)

รูปที่	3 แสดงต�าแหน่งของโต้ะท�างานในแผนกต่างๆ

และการกระจายของผู้ป่วยในแต่ละแผนก

ของแต่ละชั้น โดยพนักงานใช้แก้วน�้าส่วนตัวเท่านั้น 
และมีห้องอาหารภายในส�านักงานให้บริการเฉพาะ 
อาหารกลางวนับรเิวณชัน้ล่างของอาคาร มสีขุลกัษณะ 
ที่ดี ทั้งนี้พนักงานส่วนใหญ่รับประทานอาหารกลางวัน 
ภายนอกอาคารและต่างคนต่างรับประทาน โดยไม่เคย 
พบพนักงานป่วยด้วยลักษณะอาการผื่นคันพร้อมกัน
หลายคนมาก่อน  

 โรงงานผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จ
 โรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ฝ่าย
ผลิต 10 คน และแผนกธุรการ 2 คน บริษัทเริ่ม
ด�าเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยผลิตเครื่อง
ปรุงในอาหารกึ่งส�าเร็จรูปเป็นหลัก ช่วงเดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2553 ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ผลิตกาแฟ
ปรุงส�าเร็จ (เลขที่อนุญาต อย.10-1-02152-1-001) 
และด�าเนินการผลิตกาแฟปรุงส�าเร็จชนิดนี้ เมื่อ 
วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  จ�านวน 142 กิโลกรมั 
เพียงครั้งเดียว ประกอบด้วย ครีมจากถั่วเหลือง  
ผงกาแฟ phytosterol ester ผงเวย์เพาว์เดอร์ เทารีน  
ซูกาโลต และโครเมียมฟิโกลิเนต ส่วนผสมฯ ถูกส่งให้ 
บริษัทภายนอกเป็นผู ้บรรจุซอง และส่งกลับมายัง 
โรงงานแห่งนีอ้กีครัง้เพือ่บรรจหุบีห่อลกัษณะเป็นกล่อง 
กล่องละ 10 ซอง รวมทั้งหมด 890 กล่อง 

  พนกังานท�างานตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. 
โดยทางบริษัทได้จัดสวัสดิการส�าหรับพนักงานเฉพาะ 
น�า้ดืม่ทีเ่ป็นน�า้กรองผ่านเครือ่งท�าน�า้เยน็บรเิวณหน้าห้องน�า้ 
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 ขั้นตอนการผสมกาแฟปรุงส�าเร็จ
 พนักงานโรงงานชั่งน�้าหนักส่วนผสมทั้งหมดตามสูตรที่ค�านวณ และเริ่มผสมในเครื่องผสม ครั้งเดียว 
โดยใส่ส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยก่อนได้แก่ เทารีน ซูกาโลต และโครเมียมฟิโกลิเนต จากนั้น ใส่ส่วนผสมที่มี 
ปรมิาณมากได้แก่ ครมีจากถัว่เหลอืง ผงกาแฟ ผง phytosterol ester ผงเวย์เพาว์เดอร์ตามล�าดบั การใส่ส่วนผสม 
ทั้งหมดซึ่งเป็นผงในเครื่องผสมใช้เวลา 15 นาที
 ต่อมาเกบ็ตวัอย่างกาแฟทีผ่สมแล้ว ส่งเข้าห้องตรวจสอบคณุภาพ เพือ่ตรวจสอบความชืน้  และตรวจสอบ 
คุณภาพก่อนส่งบรรจุถุง จากส่วนผสมทั้งหมดรวมเป็นกาแฟปรุงส�าเร็จ 142 กิโลกรัม ถูกแบ่งใส่ 5 ถุง 
ถุงละประมาณ 25-30 กิโลกรัม เพื่อส่งต่อให้โรงงานอีกแห่งเพื่อบรรจุซอง และส่งกลับมายังโรงงานผลิตกาแฟ
นี้เพื่อบรรจุเป็นกล่อง กล่องละ 10 ซอง รวม 890 กล่อง และส่งกระจายสินค้าไปยัง ที่ต่างๆ ได้แก่ บริษัท 
สื่อสิ่งพิมพ์ 80 กล่อง ร้านขายยา 200 กล่อง บริษัทโฆษณา 100 กล่องและเก็บไว้ที่โรงงาน 158 กล่อง  
และกระจายสินค้าไปยังจุดอื่นอีก 352 กล่อง

 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ 
 จากตัวอย่างซีร่ัมผู้ป่วยท่ีมีผ่ืนจ�านวน 8 ราย ตรวจไม่พบภูมิคุ ้มกันต่อโรคหัด หัดเยอรมันและ  
ชิกุนคุนยา และตรวจพบสารโครเมียมฟิโกลิเนตในปัสสาวะ น้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร ทั้งนี้ไม่สามารถ
วิเคราะห์สารโครเมียมพิโกลิเนตจากตัวอย่างซีรั่ม
 ส�าหรับการตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบจาก 3 แหล่ง ได้แก่โรงงานผลิตกาแฟ บริษัท สื่อสิ่งพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์จากผู้ป่วยท่ีรับประทาน จ�านวน 15 ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อนต่างๆได้แก่ dexamethasone, 
prednisolone, sibutramine และสาร chromium แต่พบเฉพาะสารคาเฟอีนที่สูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดอยู่ใน
ระดับ 117mg/100ml

 ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
 ข้อมูลจากพนักงานในบริษัทแห่งนี้จ�านวน 38 คน ที่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 58 ของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด พบว่า 
 พนักงานที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี และการท�างานในแผนกการตลาด เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดผื่นแพ้มากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และท�างานในแผนกอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (RR 5.28, 
95%CI 2.1, 13.2) , (RR 11.0, 95%CI 1.5, 79.3)
 การดื่มกาแฟปรุงส�าเร็จเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดอาการผื่นแพ้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (RR 13.33, 
95%CI 1.87, 94.92) ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 แสดงปัจจัยเสี่ยงที่มีท�าให้เกิดผื่นแพ้ในพนักงานบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ (N=38)

ปัจจัย
ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีปัจจัยเสี่ยง RR

รวม รวมผู้ป่วย ผู้ป่วย (95%CI)

การมีประวัติการแพ้อาหาร

การมีประวัติเคยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้

การมีประวัติการแพ้ยา

การมีประวัติสมาชิกในครอบครัวมี
ผื่นขึ้น 2 สัปดาห์ก่อนผู้ป่วย
ได้ดื่มกาแฟปรุงส�าเร็จ

5

5

1

2

16

1

2

0

1

9

33

33

37

36

22

8

7

9

8

0

0.82
(0.12-5.26)

1.82
(0.53-6.64)

1.57*
(0.29-8.51)

2.75
(0.60-12.59)

13.33*
(1.87-94.92)

* หมายเหตุ มีการใส่ 1 เข้าไปแทน 0 ในช่องที่ไม่มีผู้ป่วย
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 ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติของจ�านวนซองกาแฟปรุงส�าเร็จที่รับประทาน กับการป่วย (dose-response 

relationship) ดังตารางที่ 2

ปริมาณกาแฟที่ดื่ม
(จ�านวนซอง)

0.5 - 5
6 - 10
>10

จ�านวนผู้ที่ดื่มกาแฟ
	(25	คน)

19
2
4

จ�านวนผู้ป่วย
	(9	คน)

6
2
1

OR

1.00
3.17
0.79

Chi Square for trend= 0.024, P value = 0.8

ตารางที	่2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณกาแฟทีด่ืม่ (จ�านวนซอง) กบัการป่วยของคนทีด่ืม่ทัง้หมด (N=25)

 เมื่อพิจารณาจ�านวนวันแรกที่ดื่มกาแฟ วันสุดท้ายที่ดื่มกาแฟ วันที่มีอาการ จ�านวนซองที่รับประทานและ
จ�านวนวันที่ดื่มวันแรกจนถึงวันที่มีอาการ พบว่าผู้ป่วยเฉลี่ยหลังกินกาแฟ 9 วัน จะเริ่มมีอาการผื่นคัน แต่เมื่อ
พิจารณาจ�านวนซองที่ดื่มทั้งหมดไม่สัมพันธ์กับจ�านวนวันที่เริ่มมีอาการผื่นดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 แสดงจ�านวนวันแรกที่ดื่มกาแฟ วันสุดท้ายที่ดื่มกาแฟ วันที่มีอาการ จ�านวนซองที่รับประทานและ
จ�านวนวันที่ดื่มวันแรกจนถึงวันที่มีอาการ  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13/9/2553 
13/9/2553 
13/9/2553 
13/9/2553 
13/9/2553 
13/9/2553 
13/9/2553
13/9/2553
15/9/2553
16/9/2553 
16/9/2553

13/9/2553 
22/9/2553 
20/9/2553 
16/9/2553 
16/9/2553 
16/9/2553 
13/9/2553
22/9/2553
21/9/2553
20/9/2553 
21/9/2553

27/9/2553 
23/9/2553 
22/9/2553 
22/9/2553 
20/9/2553 
21/9/2553 
20/9/2553
22/9/2553
24/9/2553
24/9/2553 
25/9/2553

0.5
8
14
4
2
5
1
9
1
3
5

14
10
9
9
7
8
7
9
9
8
9

ผู้ป่วย รายที่
วันที่ดื่มกาแฟ

วันแรก
วันที่ดื่มกาแฟวัน

สุดท้าย วันที่มีอาการ
จ�านวนซองที่

รับประทาน
จ�านวนวันที่ดื่มวัน
แรกถึงวันที่มีอาการ

วิจารณ์ผล

 จากการวินิจฉัยของแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยท่ีไปโรงพยาบาล บางรายได้รับการวินิจฉัยเป็นการติดเชื้อไวรัส 
และบางรายเป็นอาการผื่นแพ้ยาหรืออาหาร ทั้งนี้การเกิดผื่นแพ้ของพนักงานบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ และญาต ิ
อาจมีสาเหตุของอาการป่วยจากอาหาร หรือสารเคมีก่อให้เกิดอาการผื่นแพ้หรือผื่นคันจากการระคายเคือง 
มากกว่าอาการป่วยจากการติดเช้ือไวรัส เน่ืองจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีผื่นขึ้นโดยไม่มีอาการอื่นๆ น�ามาก่อน ทั้ง
อาการป่วยจากทางระบบทางเดินหายใจเช่น ไข้ มีน�้ามูก เจ็บคอ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่อาจเป็นกลุ่มของการติด
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เชื้อไวรัส (viral exanthema)(2) และข้อสงสัยของการ 
ตดิเชือ้หรอืการแพร่โรคขณะไปเทีย่วป่าทีจ่งัหวดัจนัทบรุี
ก่อนที่จะมีผู้ป่วยรายแรก 1 สัปดาห์ ต่อมามีอาการไข้ 
และผื่นแพ้ตามตัว ซ่ึงอาจได้รับการวินิจฉัยโรคเป็น 
หดั หดัเยอรมนัและชกินุคนุยา(3,4) แต่จากการซกัประวตัิ 
อาการผู้ป่วย ลักษณะผื่นและผลการตรวจยืนยันโรค 
ไม่พบการติดเชื้อโรคดังกล่าวในพนักงานที่มีผื่นคัน 
ทั้งนี้ผู ้ป่วยทุกรายมีประวัติด่ืมกาแฟปรุงส�าเร็จชนิด
เดียวกัน และต่อมาพบว่ามีอาการผื่นแพ้หลังจาก 
รับประทานกาแฟ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
ช่วยยืนยันว่ากาแฟเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส�าคัญในการเกิด
ผื่นแพ้ของพนักงานและผู้ป่วยที่เป็นญาติกับพนักงาน
ที่ไม่ได้มีการติดต่อใกล้ชิดกันแต่ได้รับประทานกาแฟ
ปรุงส�าเร็จเหมือนกันกับพนักงานบริษัทก็ยังมีอาการ 
ผื่นแพ้เหมือนพนักงานในบริษัท
 จากการศึกษากระบวนการผลิตและส่วนผสม 
กาแฟพบว่า กาแฟชนิดน้ีเพิ่งผลิตและจ�าหน่าย 
เป็นครั้งแรก โดยพบว่าส่วนผสมในกาแฟ ได้แก่ 
โครเมียมพิโกลิเนต ไฟโตสเตอรอล สามารถท�าให้
เกิดอาการผื่นแพ้กับผู้ท่ีรับประทานได้(5) และล�าดับ
การผสมของส่วนประกอบในกาแฟท่ีใส่ส่วนผสมท่ีมี 
ปริมาณน้อยซึ่งเป็นส่วนผสมท่ีอาจให้เกิดการแพ้ได้ 
ลงไปในเครื่องผสมขนาดใหญ่ก่อน ตามด้วยส่วนผสม 
ที่มีปริมาณมาก อาจท�าให้ส่วนผสมมีการกระจายตัว 
ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้ปริมาณส่วนผสมในแต่ละซอง 
ไม่เท่ากันได้
  โครเมียมพิโกลิเนตเป็นเกลือแร ่ที่ร ่างกาย
ต้องการปริมาณน้อย พบใน ตับ ธัญพืช เน้ือสัตว์   
ซึ่งมีผลต่อร่างกายโดยเพ่ิมการสลายคาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน ปริมาณที่ร่างกายต้องการในผู้ชาย 35 
ไมโครกรัมต่อวัน ในผู้หญิง 25 ไมโครกรัมต่อวัน 
ปริมาณที่เป ็นอันตราย 1200 ไมโครกรัมต่อวัน  
ผลข้างเคียงอาจมีอาการแพ้ผ่ืนคัน คล่ืนไส้อาเจียน 
เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีไตวายได้ถ้า
ใช้เป็นเวลานาน(6,7,8,9,10) ซ่ึงเข้าได้กับอาการของ 
ผูป่้วยในการศกึษา นอกจากนีไ้ฟโตสเตอรอสเอสเตอร์ 
ซึ่งเป็นสารอีกตัวที่อาจท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ 
ผื่นแพ้ได้ เหมือนกับการแพ้นม ไข่หรือถั่วแต่มีรายงาน 
น้อยมาก(11,12)

 ลักษณะผืน่แพข้องผูป่้วย เข้าได้กบั hypersen- 
sitivity type 1 เนื่องจากมีอาการของการขยาย
ตัวของเส้นเลือด ท�าให้เกิดการบวม เช่น ตาบวม  
ปากบวม ผิวหนังแดงและมีผื่นคันตามร่างกาย(5) 

จากการตรวจปริมาณโครเมียมในกาแฟไม่พบปริมาณ 
ที่ เกินจากค ่ามาตรฐานที่ก� าหนดของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งก็สามารถอธิบาย
ได้จากภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละคน
ที่ไม่เท่ากันโดยอาการแพ้ไม่ได้สัมพันธ์กับปริมาณ
กาแฟที่รับประทาน แต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของ
ร่างกายแต่ละบุคคล และข้อจ�ากัดในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารเคมีในร่างกายได้ไม่ทุกชนิด 
ท�าให ้การสรุปผลเป็นเพียงข ้อสันนิษฐานเท่านั้น 
ไม่สามารถยืนยันผลได้ชัดเจน

สรุปผลการศึกษา

 การระบาดของกลุ่มอาการผื่นแพ้ในพนักงาน
บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ
ญาติ มีปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญจากการรับประทานกาแฟ
ปรุงส�าเร็จผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุ
จากส่วนผสมในกาแฟชนดินี ้ ได้แก่ โครเมยีมพโิกลเินต  
ซึง่มปีรมิาณไม่สงูเกนิค่ามาตรฐาน ทัง้นีป้รมิาณกาแฟ 
ทีด่ืม่ของผูป่้วยแต่ละคนไม่สมัพนัธ์กบัอาการและอาการ
แสดงทีพ่บ แต่เกีย่วข้องกบัปฏกิริยิาการตอบสนองของ
ร่างกายในแต่ละคน
 นอกจากนี้ผลการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี 
ที่อาจปนเปื ้อนหรือสารอาหารที่มีปริมาณมากเกิน
มาตรฐานก�าหนดในผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว พบว่า 
ปริมาณกาเฟอีนสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาก�าหนดให้มไีด้ในผลติภณัฑ์ 
กาแฟ และตรวจไม่พบสาร dexamethasone, 
prednisolone, sibutramine ในผลิตภัณฑ์ 

ข้อจ�ากัดของการสอบสวนโรค

 พนักงานในบริษัทแห่งนี้ได้ตอบแบบสอบถาม
เพียงร้อยละ 56 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งอาจท�าให้
เกิด selection bias และอาจพบผู้ป่วยรายอื่นได้อีก 
ถ้าได้รับการสอบถามครบทุกคน พนักงานบางคนจ�าไม่
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ได้ว่ารับประทานหรือใช้สารเคมีอะไรบ้างก่อนที่จะป่วย 
ท�าให้เกิด recall bias ในการศึกษาได้ ห้องปฏิบัติการ 
มีข้อจ�ากัดในการตรวจสารเคมีในร่างกายบางอย่าง 
เช่น สารไฟโตสเตอรอล โครเมียมฟิโกลิเนต ท�าให้การ
สรุปสาเหตุและผลการสอบสวนเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็น 
ส่วนผสมในกาแฟชนดินีม้ข้ีอจ�ากัด และอาจมผีลกระทบ
ต่อการฟ้องร้องความเสียหายของพนักงานและบริษัท 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่อผู้ผลิตกาแฟท�าให้การสอบสวนโรคได้รับ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยในส่วนของพนักงาน
และบริษัทผู้เกี่ยวข้อง

มาตรการทีด่�าเนนิการส�าหรบัการควบคมุโรค

 เนือ่งจากการสอบสวนโรคในครัง้นีม้ผีูท้ีเ่กีย่วข้อง 
หลายหน่วยงานและมีผลการสอบสวนในทางกฎหมาย 
ดังนั้น จึงได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ส�านักระบาดวิทยา 
กรมควบคมุโรค ส�านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองระบาดวิทยา 
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานรับทราบ 
และด�าเนนิการตามหน้าทีข่องหน่วยงานนัน้ โดยในส่วน
ของทางศนูย์บรกิารสาธารณสขุที ่57 และ กองระบาด
วิทยา กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย 
มีอาการผื่นแพ้ในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
ปรากฎว่าไม่พบผู้ป่วยเพ่ิมเติม ในส่วนของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมือบริษัท 
ท่ีผลิตกาแฟให้งดการกระจายผลิตภัณฑ์ และเก็บ
กาแฟที่วางจ�าหน่ายคืนท้ังหมด และมีการด�าเนินการ 
ทางกฎหมายกบัทางบรษิทั ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการโฆษณา 
สรรพคุณเกินจริง ส�าหรับส�านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรคได้ท�าหนังสือแจ้งตอบผลการสอบสวน
จากการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้จัดการบริษัท 
สื่อสิ่งพิมพ์ทราบ ในส่วนของผู้เสียหายที่ได้รับความ
เดอืดร้อนทีต้่องการจะร้องเรยีนให้ร้องเรยีนทีส่�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

ข้อเสนอแนะและการป้องกันโรค
 การสอบสวนผ่ืนแพ้ท่ีไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัด 
การตรวจเพื่อยืนยันสาเหตุของโรคโดยเฉพาะข้อจ�ากัด 

ของห้องปฏบิตักิารทีไ่ม่สามารถตรวจยนืยนัผลได้ชดัเจน 
ท�าให้สรุปผลการสอบสวนท�าได้ ไม่ชัดเจนไม่สามารถ 
ยืนยันผลได้ นอกจากนี้ต้องมีกฏหมายที่เข้มงวดและ
มีบทลงโทษที่หนัก เช่น การปรับหรือถอนใบอนุญาต
การผลิตเพื่อควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที ่
ไม่เหมาะสมและเกินจริง
 การสอบสวนโรคต้องมีการทบทวนรายงาน
อาการแพ้ที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป ็น 
ประโยชน์ในการสอบสวนและป้องกนัควบคมุโรค รวมทัง้ 
มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการ 
ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสะดวกต่อการสืบค้น การสอบสวนโรคที่มีผล
ทั้งบริษัทผู ้ผลิตและผู ้บริโภคในแง่ของธุรกิจและ 
ผลประโยชน์ ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
และผู ้ที่มีส ่วนได ้ส ่วนเสียในทุกประเด็นของการ
สอบสวนโรคเพื่อความโปร่งใส ตลอดจนการสื่อสาร
ความเสี่ยงต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต   
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ในการใช้ยาเช่นกัน เภสัชกร ณ จุดจ่ายยามักจะได้

รับการสอบถามข้อมูลเร่ืองยาอยู ่เสมอ โดยเฉพาะ

ข้อมูลความปลอดภัยของยาท่ีใช้ในสตรีมีครรภ์และ

สตรีให้นมบุตร เดิมเภสัชกรไม่มีข้อมูลพร้อมใช้ต้อง

ค้นข้อมูลเป็นรายคน หากยังไม่ได้ค�าตอบก็ต้องส่ง

ต่อค�าถามให้งานเภสัชสนเทศท�าให้ผู้ป่วยต้องรอนาน 

งานเภสัชสนเทศจึงได้หาวิธีการที่จะให้มีข้อมูลดังกล่าว 

พร้อมใช้ ณ จดุบรกิารจ่ายยา เภสชักรผูส่้งมอบสามารถ 

ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ทันที เป็นการลดระยะเวลา 

การรอรับค�าปรึกษาและรับยาของผู้รับบริการ ซ่ึง

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ส�าคัญในระบบบริการ 3 ดี ของ 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีประกอบด้วยบรรยากาศดี 

(structure) การบริการดี (service) และ ระบบการ

บริหารดี (system) อีกทั้งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ

แก่ตัวเภสัชกรอีกด้วย

ง�นเภสัชสนเทศกับระบบ preventable ADR 

ในกลุ่มสตรีมีครรภแ์ละสตรีให้นมบุตร*

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีข้อมูลการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และ

สตรีให้นมบุตรพร้อมใช้ ณ จุดบริการจ่ายยา

 2. เพื่อลดระยะเวลาการรอรับยาของผู ้รับ

บริการ

 3. เพือ่เพิม่บทบาทของเภสชักรให้เป็นทีย่อมรบั

อย่างแพร่หลาย

วิธีการศึกษา

 1. ทบทวนจ�านวนข้อค�าถามที่เกี่ยวกับยาที่ใช้

ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร (ตารางที่ 1)

ตารางที	่1 แสดงจ�านวนค�าถามตัง้แต่ปี 2550-2553

หมำยเหตุ ; เป็นค�าถามที่มาในช่วงเร่งด่วน หน่วยอื่นไม่
สามารถค้นข้อมูลตอบเองได้ ไม่ได้รวมค�าถามที่เภสัชกร
หน่วยจ่ายยาและเภสัชกรรมคลินิก เปิดหนังสือตอบเอง
 

  1.1  ในปี 2551 ได้จัดหา text book 

ทาง pregnancy and lactation ไว้ตามจุดจ่ายยา 

เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ก็ยังมีค�าถามเข้ามาอีก

จ�านวนหนึ่ง

  1.2  เดือนมิถุนายน 2553 ได้เริ่มค้นคว้า

ข้อมูล pregnancy risk category และ lactation 

risk category จาก text book และ Internet  ของ

ยาจ�านวน 880 รายการที่มีใช้ในโรงพยาบาล  

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553

จ�านวนค�าถาม 150 25 19 17
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  1.3  เดือนกันยายน 2553 ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2553

    1.3.1 จัดท�าคู่มือการใช้ยา “drugs for pregnancy and lactation 2010 lampang hospital” 

ซึ่งสะดวกในการค้นหาเนื่องจากมีเฉพาะรายการยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล แจกจ่ายให้เภสัชกร หน่วยจ่ายยาและ

แพทย์ตามห้องตรวจ

    1.3.2 จ�าแนก pregnancy risk category โดยแบ่งเป็น

 1.	 ยาที่องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรองจะจัดกลุ่มตาม	USFDA	ดังนี้

 category	 	 description

 A เป็นยากลุ่มที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในการใช้ระหว่างการต้ังครรภ์เนื่องจากมีการศึกษาใน

มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่พบว่ามีความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ระหว่างช่วง

ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์  หรือมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ค่อนข้างน้อย

 B ผลการทดลองไม่พบความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลอง แต่ยัง

ไม่ได้ท�าการทดลองในมนษุย์ หรอืการทดลองพบความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายตอ่ตวัอ่อนในครรภ์ของ

สัตว์ทดลอง  แต่ไม่พบความเสี่ยงในสตรีมีครรภ์ 

 C การทดลองพบความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายตอ่ตวัอ่อนในครรภ์ของสตัว์ทดลอง แต่การศกึษาในสตรมีี

ครรภ์ไม่พบความเสีย่งดงักล่าว หรอืยงัไม่มกีารศกึษาทดลองในมนษุย์และสตัว์ทดลองจงึยงัไม่มข้ีอมลู

เพียงพอในการสรุปว่ายาดังกล่าวมีผลเสียหรือไม่ ยาทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มนี้ 

 D ยาท่ีมีการพิสูจน์แน่นอนแล้วว่ามีผลเสียต่อทารกในครรภ์ทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลอง แต่มีความ

จ�าเป็นต้องใช้เพื่อรักษาอาการผิดปกติของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา

จากการใช้ยานั้นมีมากกว่าความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะได้รับอันตรายจากยา

 X ยาที่มีข้อห้ามการใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์เนื่องจากมีการศึกษาที่แน่นอนทั้งในมนุษย์และ 

สัตว์ทดลองว่าท�าให้เกิดความเส่ียงหรืออันตรายต่อทารกในครรภ์หรือมีรายงานการเกิดอันตราย 

ต่อทารกในครรภ์ของมนุษย์ที่ชัดเจนมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาเพื่อการรักษา 

 2.	 ยาที่ผลิตในกลุ่มประเทศยุโรปและไม่ได้จัดกลุ่มไว้ตาม	USFDA	จะจัดตาม	germany	category	

ดังนี้

 category	 	 description

 Gr 1 Extensive human testing and animal studies have not shown that the drug is 

embryotoxic / teratogenic.

 Gr 2 Extensive human testing of the drug have not shown that the drug is embryotoxic 

/ teratogenic.

 Gr 3 Extensive human testing of the drug has not shown that the drug is embryotoxic / 

teratogenic. However, the drug appears to be embryotoxic / teratogenic in animals.
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 category	 	 description

 Gr 4 There has been no adequate and well-controlled studies of the drug’s effects on 
humans available. Animal studies have shown no embryotoxic/teratogenic effects.

 Gr 5 There has been no adequate and well-controlled studies of the drug’s effects on 
humans available.

 Gr 6 There has been no adequate and well-controlled studies of the drug’s effects on 
humans on pregnant women. Animal studies have shown embryotoxic/teratogenic 
effects.

 Gr 7 There is a risk that the drug is embryotoxic/teratogenic to the human fetus, at least 
in the first trimester.

 Gr 8 There is a risk that the drug is toxic to fetuses throughout the second and third 
trimester.

 Gr 9 There is a risk that the drug causes prenatal complications or abnormalities.
 Gr 10 There is a risk that the drug causes hormone specific action on the human fetus.
 Gr 11 There is a known risk that the drug is a mutagen/carcinogen.

 3.	 ยาที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ตาม	USFDA	จะจัดตาม	ADEC	pregnancy	category	

(Australia)	ดังนี้

 category	 	 ADEC	pregnancy	categories	(Australia)

 A Drugs which have been taken by a large number of pregnant women and women 

of childbearing age without an increase in the frequency of malformations or other 

direct or indirect harmful effects on the fetus having been observed.

 B1 Drugs which have been taken by only a limited number of pregnant women and 

women of childbearing age, without an increase in the frequency of malformation or 

other direct or indirect harmful effects on the human fetus having been observed. 

Studies in animals have not shown evidence of an increased occurrence of fetal 

damage.

 B2 Drugs which have been taken by only a limited number of pregnant women and 

women of childbearing age, without an increase in the frequency of malformation or 

other direct or indirect harmful effects on the human fetus having been observed. 

Studies in animals are inadequate or may be lacking, but available data show no 

evidence of an increased occurrence of fetal damage.

 B3 Drugs which have been taken by only a limited number of pregnant women and 

women of childbearing age, without an increase in the frequency of malformation or 

other direct or indirect harmful effects on the human fetus having been observed. 

Studies in animals have shown evidence of an increased occurrence of fetal damage, 

the significance of which is considered uncertain in humans.
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 category	 	 ADEC	pregnancy	categories	(Australia)

 C Drugs which, owing to their pharmaceutical effects, have caused or may be 

suspected of causing, harmful effects on the human fetus or neonate without causing 

malformations. These effects may be reversible.

 D Drugs which have caused, are suspected to have caused or may be expected to 

cause, an increased incidence of human fetal malformations or irreversible damage. 

These drugs may also have adverse pharmacological effects.

 X Drugs that have such a high risk of causing permanent damage to the fetus that 

they should NOT be used in pregnancy or when there is a possibility of pregnancy.

 The subcategorisation of Category B, while offering additional information which may be 

of benefit in evaluating the risk vs benefit, presents its own problem of data reliability - since 

human data is lacking or inadequate, the subcategorisation is based on animal data. Furthermore, 

allocation of a drug in Category B does not necessarily imply greater safety than Category 

C. Drugs in Category D are not absolutely contraindicated in pregnancy, unlike Category X. In 

some cases Category D was assigned to a drug on the basis of suspicion.

  1.3.3  การจ�าแนกยาตาม lactation  risk category

     ได้สรปุความส�าคญัและจ�าแนกตาม lampang model เป็น 4 ระดับคือ

     S1=compatible  S2=caution S3 =avoid S4=contraindication ND=no data 

  1.3.4  เพิ่มข้อมูล pregnancy category และ lactation category ในฐานข้อมูลระบบบริการ 

จ่ายยา โดยใช้สญัลกัษณ์ตาม category ซึง่จะมคี�าอธบิายในคูม่อืโดยชดัเจนและจดัพมิพ์ลงฉลากยาได้ทกุรายการ 

 2.	 ทบทวนเวลาที่ใช้ในการตอบค�าถาม

  	เวลาเฉลี่ยในการตอบค�าถามจากงานเภสัชสนเทศ
  	รายการยาที่มีใน text book เท่ากับ 5 นาที
  	รายการยาที่ไม่มีใน text book เท่ากับ 10 นาที (หาจาก internet)
 กลางเดือนพฤศจิกายน 2553 สามารถเริ่มใช้งานได้เต็มระบบ มีการพิมพ์ฉลากยาที่มี pregnancy and 

lactation category ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1	แสดงตัวอย่างฉลากยา 

แสดง lactation risk category แสดง pregnancy risk category 
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 เภสัชกรจุดจ่ายยาสามารถตอบค�าถามผู้รับบริการได้ทันทีโดยอ่านจากฉลากยา สามารถแก้ไขปัญหาเชิง

ระบบได้ดังนี้

 1. ข้อค�าถามที่เกี่ยวกับ pregnancy and lactation category ลดลงเป็นศูนย์ครั้ง (ตารางที่ 2) 

ตารางที่	2 แสดงข้อค�าถามที่เกี่ยวกับ pregnancy and lactation category

หมำยเหตุ : 2554 (1) = ช่วงเวลาตั้งแต่ ตค. 53 –  ต้นพย. 53 ก่อนระบบ active

     2554 (2) = หลังพิมพ์ข้อมูลลงฉลากยา

 2. ลดระยะเวลาการตอบค�าถามเป็นศูนย์นาที

  จากรายการยาที่ไม่มีใน text book และมีใน text bookนาน 10 นาทีและ 5 นาทีตามล�าดับ  ผู้รับ

บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
  การสนับสนุนข้อมูลที่จ�าเป็นในการส่งมอบยาของเภสัชกรจุดจ่ายยาลงบนฉลากยาจะช่วยลด 

ระยะเวลาในการรอรับยาและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู ้รับบริการ สามารถท�างานเชิงรุก

ในกิจกรรม preventable ADR ในผู้ป่วยท่ีต้ังครรภ์และให้นมบุตร โดยเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง 

ณ จุดจ่ายยา นอกจากนั้นเป็นการลดการตอบค�าถามทั่วไปในงานเภสัชสนเทศ เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพใน

การดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายในเชิงลึกต่อไป

  ค�ำส�ำคัญ  preventable ADR, pregnancy risk category, lactation risk category
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จ�านวนค�าถาม	 150	 25	 19	 17	 13	 0



56 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.2

ปกิณกะ

สุฮวง ฐิติสัตยากร *

* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ไฟไหม ้ที่ เ กิดขึ้นระหว ่างการผ ่าตัดหรือ 
surgical fires หลายคนอาจสงสัยว่าเป็น

ไปได้จริงหรือ และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร องค์กรอาหาร 
และยาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USFDA ได้ให้
ความสนใจ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2554 เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ผ่าตัด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ศัลยแพทย์ 
วสิญัญแีพทย์ พยาบาล ฯลฯ แม้ว่าอบุตักิารณ์ไฟไหม้ที่
เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดเกิดขึ้นน้อยมาก แต่อาจท�าให้
เกิดการบาดเจ็บที่ร้ายแรง พิการ และตายได้ ผลการ
รายงานของ Emergency Care Research Institute 
(ECRI) ได้มีการประมาณการอุบัติการณ์ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ปีละ 550 – 650 ราย ในความเป็นจรงิแล้ว  
ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดสามารถป้องกันได้ 
แต่ USFDA ยังคงได้รับรายงานเกี่ยวกับการเกิดไฟ
ไหม้ที่บริเวณทางเดินหายใจของผู้ป่วยจนเกิดแผลไหม้
ในระดับที่ 2 และ 3 ส่วนการเสียชีวิตยังเกิดขึ้นน้อย 

ไฟไหม้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการผ่าตดั	(surgical	fires)	
เกิดขึ้นได้อย่างไร

 ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดเกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทั้งในและรอบๆ ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาหรือ
ระหว่างการผ่าตัด โดยมี 3 องค์ประกอบ เกิดเป็น
สามเหลีย่มปัจจยัการก่อให้เกดิไฟไหม้ตามภาพที ่1 ดงันี้
 1. ต้นเหตุการติดไฟ (ignition source) 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่เป ็น 
ปัจจยัหลกั เช่น เคร่ืองมอืผ่าตดัด้วยไฟฟ้า (electrosurgical 
units หรือ ESUs) เครื่องเลเซอร์ และโคมไฟ (fiber 
optic light source) 
 2. แหล่งเชือ้เพลงิ (fuel source) เช่น ผ้ารอง 
ผ่าตดัหรอื surgical drapes แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ส�าหรบั
ผิวหนัง (alcohol-based skin preparation agents) 
และตัวผู้ป่วยเอง
 3. สารออกซไิดซ์ (oxidizer) เช่น ก๊าซออกซเิจน 
ไนตรัสออกไชด์ หรอือากาศภายในห้อง วสัดุทีอ่าจไม่ตดิไฟ 

ในบรรยากาศห้องปกติ แต่สามารถติดไฟได้ง่าย และ 
เกิดเผาไหม้ที่รุนแรงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีปริมาณ 
ออกซเิจนมากกว่าปกต ิเช่น เมือ่มกีารให้ก๊าซออกซเิจน
แก่ผู้ป่วย ก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศที่มีออกซิเจนมาก
ในห้องได้ ระบบเปิดของการให้ออกชิเจน (oxygen 
delivery system) โดยสายหรือหน้ากากครอบจมูก 
(nasal cannula or mask) จะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟมากกว่าระบบปิดที่ใช้หน้ากากครอบทาง
เดินหายใจ (laryngeal mask) มีปัจจัยอื่นที่เพิ่มความ
เสี่ยงของการเกิดไฟได้ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อส�าหรับ
ผิวหนัง ก็ติดไฟได้ง่ายเมื่อยังเปียก การปูผ้ารองผ่าตัด
โดยเฉพาะเมื่อมีการวางในทิศทางที่ให้ก๊าซออกซิเจน
ผ่านภายใต้ผ้า และการบรหิารจดัการกบัวสัดทุีต่ดิไฟได้ 
เช่น การวางวสัดรุ้อนทีต่ดิไฟได้บนผ้ารองกเ็ป็นการเพิม่
โอกาสของการเกดิไฟไหมท้ีเ่กดิขึน้ระหว่างการผ่าตดัได้

องค์กรอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา	
เกี่ยวข้องอย่างไร

 เนือ่งจาก USFDA ก�ากับดแูลยา เช่น ก๊าซออกซเิจน 
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อส�าหรับผิวหนัง และก�ากับดูแล
เครื่องมือแพทย์ เช่น ESU เลเซอร์ และ ผ้ารองผ่าตัด 
ซึ่งทั้งหมดอยู ่ในองค์ประกอบของสามเหลี่ยมปัจจัย 
การก่อให้เกดิไฟไหม้ ดงันัน้ USFDA จงึได้มกีารทบทวน 
เร่ืองฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีค�าเตือนที่
เหมาะสมเกีย่วกบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิไฟไหม้รวมอยูด้่วย
 ประมาณเดือนตุลาคม ปี 2553 USFDA ได้มี 
การจัดประชุมตัวแทนจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกัน
การเกิดไฟไหม้ ในการประชุมตัวแทนจากหน่วยงาน 
รักษาสุขภาพต่างๆ ได้วิเคราะห์อุปสรรคและหาวิธีการ 
ที่จะสามารถช่วยให้บุคลากรการแพทย์ปลอดภัยขณะ
ปฏบิตังิานในห้องผ่าตดั และมกีารประสานความร่วมมอื 

ก�รป้องกันไฟไหมท้ี่เกิดขึ้นระหว่�งก�รผ่�ตัด

ภาพที่	1	แสดงสามเหลี่ยมปัจจัยการก่อให้เกิดไฟไหม้
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ที่จะป้องกันอุบัติการณ์นี้ ดังนั้น USFDA และทุกภาค
ส่วนได้ริเริ่มโครงการ surgical fire prevention โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพ่ิมความตระหนกั ให้ระมดัระวงัความเสีย่ง
ของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด
 2. กระจายหรอืแจกจ่ายอปุกรณ์ป้องกันไฟไหม้ 
(surgical fire prevention tools)
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ในชุมชน
ยอมรับข้อปฏิบัติการลดความเส่ียง (risk reduction 
practices) 

ข้อแนะน�าส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด
 1. จดัท�าการประเมนิความเสีย่ง (risk assess- 
ment) ก่อนเร่ิมการผ่าตดัให้ท�าการประเมนิโดยความเสีย่ง 
สูงสุดจะเกี่ยวข้องกับวัสดุหรือต้นเหตุของการติดไฟ 
การให้ออกซิเจนเสริมแก่ผู้ป่วย และการผ่าตัดท่ีต้อง
ใช้วัสดุหรือต้นเหตุของการติดไฟซ่ึงอยู ่ใกล้กับก๊าซ
ออกซิเจน เช่น การผ่าตัดบริเวณศีรษะ ล�าคอหรือ
ทรวงอกส่วนบน
 2. การใช้หรอืให้ออกซเิจนเสรมิแก่ผูป่้วยอย่าง
ปลอดภัย
   ต้องประเมินความจ�าเป็นของผู้ป่วย
เป็นรายๆ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ
ออกซเิจนในระหว่างท�าการผ่าตดั จะเป็นการเพิม่โอกาส
การเกิดไฟไหม้
   ถ้าหากจ�าเป็นต้องใช้โดยเฉพาะการ
ผ่าตัดบริเวณศีรษะ ล�าคอหรือทรวงอกส่วนบน
   (1) ต้องให้ก๊าซออกซิเจนความเข้มข้น 
ต�่าสุด แต่เพียงพอส�าหรับผู้ป่วย
   (2) ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ระบบการจ่าย 
ออกซิเจนเป็นชนิดระบบปิด เช่นท่อต่อหลอดลม 
(endotracheal tube) หรือหน้ากากครอบทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการให้ความเข้มข้นของ
ออกซิเจน ในปริมาณสูง (มากกว่าร้อยละ 30)
   (3) ต้องมีความระมัดระวังเพ่ิมเติมเม่ือ 
มีโอกาสที่ก๊าซออกซิเจนจะกระจายออกมาบริเวณห้อง 
จากการใช้ออกซเิจนชนดิระบบเปิด ข้อควรระวงันีร้วมถงึ 
เทคนิคการปูผ้ารองผ่าตัด ต้องหลีกเล่ียงการสะสม
ของก๊าซออกซิเจนในบริเวณที่ท�าการผ่าตัด การใช้ผ้าปู 
ที่ใสและพรุน (incise or fenestrated drapes) ซึ่ง
อาจช่วยให้ก๊าซออกซิเจนผ่านออกมาสู่บริเวณท่ีก�าลัง
ผ่าตัด ควรใช้ตัวเป่าเพื่อไล่ก๊าซออกซิเจนส่วนเกินออก 
หรืออาจใช้เครื่องเก็บและไล่ออกซิเจนออกจากบริเวณ
ที่ท�าการผ่าตัด

 3. การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อส�าหรับผิวหนัง
อย่างปลอดภัย
   ไม่เทแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้บนผวิหนงัโดยตรง 
ควรใช้อุปกรณ์ขนาดที่เหมาะสมในการทาบริเวณที่จะ
ท�าการผ่าตัดแทน
   ก�าจัดอุปกรณ์ที่ ชุ ่มด้วยแอลกอฮอล์ 
ออกจากบริเวณที่จะผ่าตัด
  	ต้องให้มีเวลาให้แอลกอฮอล์แห้งตาม
ที่ก�าหนดไว้บนฉลาก หากมีการใช้แอลกอฮอล์บริเวณ
ผวิหนงัทีเ่ป็นขนหรอืผวิหนงัทีม่รีอยย่นอาจต้องให้มเีวลา
แห้งนานขึ้น
  	ต้องให้แน่ใจว่าผวิหนงัแห้งก่อนการคลมุ
ผ้าบนผู้ป่วย และเริ่มท�าการผ่าตัด
 4. การใช้เครือ่งมอืแพทย์ และเครือ่งมอืผ่าตดั
อย่างปลอดภัย
  	การผ่าตัดบริเวณศีรษะ ล�าคอและ 
ทรวงอกส่วนบน ถ้ามีการใช้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง 
(มากกว่าร้อยละ 30) และมีการใช้วัสดุที่ติดไฟได้ 
พึงระลึกถึงความปลอดภัยโดยให้ด�าเนินการผ่าตัด 
ภายหลงัจากทีค่วามเข้มข้นของก๊าซออกซเิจนลดลง 
  	เมื่อไม่มีการใช้เครื่องมือแพทย์หรือ
อุปกรณ์ที่ท�าให้ไฟติดได้ ให้เก็บในที่เหมาะสม ห่างจาก
ผู้ป่วยหรือผ้าปูผ่าตัด 
  	ต้องเข้าใจเสมอว่า ผ้าปผู่าตดั หรอืแหล่ง 
เชือ้เพลงิอืน่ๆ สามารถตดิไฟได้ง่าย และเกดิไฟไหม้ได้ใน 
สภาวะแวดล้อมทีม่ก๊ีาซออกซเิจนสงูแม้ว่าเป็นผลติภณัฑ์ 
ที่มีฉลากแสดงข้อความว่า ทนไฟ “flame-resistant” 
 5. ส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้แก่
บุคลากรการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เพื่อให้ 
แน่ใจว่า วสิญัญแีพทย์ รวมถงึแพทย์ทีร่่วมในการผ่าตดั 
มกีารสือ่สารกบัแพทย์ผูท้�าการผ่าตดัให้ทราบถงึการดแูล
การให้ก๊าซออกซิเจนแก่ผู้ป่วยเพื่อควบคุมแหล่งติดไฟ 
(ศกึษาข้อมลูที ่ ECRI จดัท�าไว้เพิม่เตมิได้ที ่ www.ecri.
org/surgical_fires)
 6. ต้องมแีผน/วธิจีดัการเมือ่เกดิไฟไหม้ระหว่าง
การผ่าตัด เช่น วิธีการก�าจัดไฟที่ก�าลังไหม้อยู่บน 
ตัวผู้ป่วย พัฒนาวิธีการก�าจัดควัน ฝึกฝนการจัดการ 
ไฟไหม้ เตรียมน�้าเกลือหรือน�้า และอุปกรณ์ดับไฟ 
พร้อมใช้งานได้ง่ายตามตัวอย่างเอกสารที่ ECRI ได้
จัดท�าให้โรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ecri.org/surgical_fires)

ข้อมูลที่ควรแจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้
ระหว่างการผ่าตัด

 เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้ป่วยจึงมีข้อมูล  
10 ประการที่ผู้ป่วยควรรู้ ดังนี้
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 1. ทราบถงึความเส่ียง ข้อมลูแต่ละปีมอุีบติัการณ์ 
เกิดขึ้นประมาณ 650 ราย แต่ก็มีการเกิดไฟไหม้อื่นๆ 
ที่ไม่ได้รายงานเพราะสามารถดับไฟได้ก่อนท่ีจะเป็น
อนัตรายต่อผูป่้วย ดงันัน้ โอกาสเกดิไฟไหม้ในห้องผ่าตดั
มีค่อนข้างน้อย แต่เม่ือเกิดขึ้นมีโอกาสท�าให้อันตราย
ต่อชีวิต
 2. สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ตามสามเหลี่ยม 
ปัจจัยการก่อให้เกิดไฟ คือ ความร้อน เชื้อเพลิง และ
ออกซิเจน
 3. การเกิดไฟไหม้สามารถป้องกันได้ การเกิด 
ไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้น และสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการ 
เตือนที่เหมาะสม และการสื่อสารที่ดีต่อทีมศัลยแพทย์
 4. การผ่าตดัทีบ่รเิวณศรีษะและล�าคอมโีอกาส 
เสีย่งต่อการเกดิไฟไหม้สงูขึน้ เพราะมปีรมิาณออกซเิจนสงู 
ในบริเวณใบหน้าผู้ป่วยที่ใส่หน้ากากช่วยการหายใจ
 5. การท�าความสะอาดผิวหนังก่อนการผ่าตัด 
ส่วนใหญ่ใช้น�้ายาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ 
ซึ่งติดไฟง่าย และเม่ือท�าความสะอาดแล้วน�้ายา
อาจขังบนผิวหนังที่เป็นลอน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีอ้วน  
ดังนั้นก่อนเริ่มท�าการผ่าตัดต้องให้เวลาส�าหรับการแห้ง
ของน�้ายา
 6. ผ้าปูส�าหรับการผ่าตัดสามารถติดไฟและ
เก็บกักน�้ายาล้างผิวหนังที่มีแอลกอฮอล์ไว้ หรือกักไอที่
เกิดจากแอลกอฮอล์ในน�้ายา ซึ่งทั้งหมดจะติดไฟได้ถ้า
สัมผัสกับความร้อนและออกซิเจน
 7. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ใช้ตัดเนื้อเยื่อ (electrocautery) เลเซอร์โคมไฟ และ
สายไฟจะให้ความร้อนหรือเป็นตัวติดไฟ อุปกรณ์เหล่า
นี้ก็มีการใช้ในคลินิกทันตกรรม ดังนั้นจึงต้องมีค�าเตือน
ด้านความปลอดภัย
 8. การผ่าตัดบริเวณศีรษะและล�าคอส�าหรับ 
ผู้ป่วยที่มีเครา หนวด และคิ้วดก หรือมีขนบนใบหน้า 
อาจต้องปิดด้วยเจลที่อุ้มน�้า  
 9. ผู ้ป ่วยอาจต ้องอยู ่ ในห ้องที่มีปริมาณ
ออกซิเจนไม่สูง เมื่อจ�าเป็น จะให้ออกซิเจนเพิ่มใน
ระดับความเข้มข้นต�่าท่ีสุด เพ่ือความปลอดภัยแก่ 
ผู้ป่วย
 10. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในการป้องกัน 
ตระหนักเรื่องไฟไหม้ และ วิธีการดับไฟมาแล้ว 
แต่หากต้องการทราบเพิม่เตมิสามารถสอบถามค�าเตอืน 
เกี่ยวกับการป้องกันผู้ป่วย การเตรียมน�้าและอุปกรณ์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟพร้อมที่จะใช้ในห้องผ่าตัดได้ 
 USFDA ขอให้แพทย์หรือบุคลากรการแพทย์  
ทีพ่บเหตกุารเกดิไฟไหม้ระหว่างการผ่าตดัจดัท�ารายงาน 

แจ้งผ่านระบบรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ ส�าหรบั 
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ยังไม่เคยได้รับรายงานอุบัติการณ์เช่นนี้ หากแพทย์ 
บุคลากรการแพทย์ หรือผู ้มีประสบการณ์พบเหตุ 
ไม่พึงประสงค์นี้โปรดจัดท�ารายงานด้วยแบบรายงาน 
อาการไม่พึงประสงค์ โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติม  
ดังต่อไปนี้
 1. ชนิดและรุ่นของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นต้น
เหตุการณ์ติดไฟ เช่น ESUs, เลเซอร์ ฯลฯ
 2. ชนดิและรุน่ของเครือ่งมอืแพทย์หรอืยา ซึง่
เป็นแหล่งเชื้อเพลิง เช่น ผ้ารองผ่าตัด น�้ายาฆ่าเชื้อที่
ผิวหนัง ฯลฯ
 3. ระบุว่ามีการให้ออกซิเจนเสริมแก่ผู ้ป่วย 
หรือไม่ ในความเข้มข้นเท่าใด
 4. ระบรุปูแบบการให้ออกซเิจนเสรมิ ระบบปิด 
หรอื ระบบเปิด เช่น ทางท่อต่อหลอดลม หน้ากากครอบ
ทางเดินหายใจ สายหรือหน้ากากครอบจมูก
 5. แนบเอกสารเพิม่เตมิส�าหรบัข้อมลูผลติภณัฑ์ 
เช่น แคตตาล็อกหรือหมายเลขล�าดับของเครื่อง
 6. รายงานเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์รวมทั้ง
ภาวะผู้ป่วยหลังเกิดเหตุ
 7. ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัต้นเหตกุารเกดิไฟไหม้ของ
บุคลากรการแพทย์
 8. การออกแบบเครื่องมือแพทย์หรือฉลาก 
 9. มกีารประเมนิเครือ่งมอืแพทย์เหล่านีห้รอืไม่ 
รวมทั้งแจ้งผลการประเมิน (ถ้ามี)
 ส ่งผ ่านศูนย ์เฝ ้าระวังความปลอดภัยด ้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นการ 
เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์
ส�าหรับประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง
1. FDA Safety Communication: Preventing  

Surgical Fires. Available from: [cited 2011 Nov. 
16]: URL: http//www.fda.gov/MedicalDevices/
Safety/Alertsand Notices/ucm/2751.

2. How Surgical Fires Start Information for  
Patients on Surgical Fires: [cited 2011 Nov. 
16]: Available from: URL: http: //www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/SafeUseInitiative/Preventing-
Sur.
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 ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event, AE) 

ภายหลังได้รับวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 666 แห่ง โดยเป็นรายงานที่ส่งตรงมายังส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และรายงานผ่านส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จ�านวนรวม 5,014 
รายงาน เป็นรายงานที่ได้รับในปี พ.ศ. 2551 จ�านวน 260 รายงาน ปี พ.ศ. 2552 จ�านวน 329 รายงาน  
ปี พ.ศ. 2553 จ�านวน 2,926 และปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 1,499 รายงาน (สาเหตุที่รายงานที่ได้รับในปี พ.ศ. 
2553 และพ.ศ. 2554 มีจ�านวนมาก เนื่องมาจากได้มีการด�าเนินโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกของการได้รับวัคซีนไข้
หวัดใหญ่ H1N1 ในบุคลากรทางการแพทย์ จ�านวน 13,144 คนใน 4 จังหวัดที่คัดเลือก)
 สดัส่วนรายงานทีไ่ด้รบัจากบคุลากรทางการแพทย์ต่อผูป้ระกอบการคดิเป็น 96 : 4 แหล่งทีเ่กิดเหตกุารณ์ฯ 
ส่วนมากเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 80.6) โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน 
มากทีส่ดุ (ร้อยละ 10.1) รองลงมาคอื โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาลศนูย์ นอกจากนี ้เป็นหน่วยงานนอกสงักดั 
กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 8.0) และหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 11.4) ดังแสดงในตารางที่ 1
 
ตารางที่	 1 จ�านวนแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนและจ�านวนรายงานที่ได้รับจ�าแนก
ตามประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ

1.	 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 1.1 โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด

  กระทรวงสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลศูนย์

  • โรงพยาบาลทั่วไป

  • โรงพยาบาลชุมชน

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 1.2 โรงพยาบาลนอกสังกัดส�านักงานปลัด

  กระทรวงสาธารณสุข

 25 (3.8)

 67  (10.1)

 427  (64.1)

 6  (0.9)

 12  (1.8)

 834  (16.6)

 622  (12.4)

 2,233  (44.5)

 10  (0.2)

 83  (1.7)

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ
จ�านวนแหล่งที่เกิด

เหตุการณ์ฯ	(ร้อยละ)

จ�านวนรายงาน

(ร้อยละ)

ชุติมา จามีกรกุล, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ *

* ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ร�ยง�นเหตุก�รณไ์ม่พึงประสงค์
ภ�ยหลังได้รับวัคซีน ปีพ.ศ. 2551-2554
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ที่มำ: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 เมื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมของการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ
วัคซีน โดยเทียบจากจ�านวนแหล่งที่เกิดเหตุการณ์กับจ�านวนสถานพยาบาลทั้งหมด พบว่า มีการเฝ้าระวัง 
และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 
ในโรงพยาบาลศูนย์มีความครอบคลุมครบร้อยเปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน และมีความครอบคลุมน ้อยในสถานพยาบาลที่มีขนาดเล็ก เช ่น โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล เป็นต้น และหน่วยงานเอกชน ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความ 
เข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา/วัคซีนที่มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและบุคลากร 
ที่มีความพร้อมในโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่

ตารางที	่2 ร้อยละของแหล่งทีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รบัวคัซนีเมือ่เทยีบกบัจ�านวนสถานพยาบาล
ทั้งหมด

2.	 สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาล

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข

3.	 เอกชน

 • โรงพยาบาลเอกชน

 • คลินิก

4.	 ไม่ระบุหน่วยงาน

      รวม

 31 (4.7)

 21 (3.2)

 72 (10.8)

 5 (0.8)

 666		(100.0)

 845 (16.9)

 28 (0.6)

 236 (4.7)

 19 (0.4)

 104 (2.1)

	 5,014	(100.0)

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ
จ�านวนแหล่งที่เกิด

เหตุการณ์ฯ	(ร้อยละ)
จ�านวนรายงาน

(ร้อยละ)

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ

1.	 สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 1.1  โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
   กระทรวงสาธารณสุข

   • โรงพยาบาลศูนย์

   • โรงพยาบาลทั่วไป

   • โรงพยาบาลชุมชน

   • โรงพยาบาลสุขภาพต�าบล

 1.2  โรงพยาบาลนอกสังกัดส�านักงานปลัด
   กระทรวงสาธารณสุข

จ�านวนสถาน
พยาบาล1

 25

 69

 742

 9,756

 56

จ�านวนแหล่ง
รายงาน

 25

 67

 427

 6

 12

ร้อยละของ

แหล่งรายงาน

 100.0

 97.1

 57.5

 0.1

 21.4
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ที่มำ:  1. ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 2. ฐานข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนในปี พ.ศ. 2551-2554 จ�านวน 5,014 รายงาน 
พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น 8,542 เหตุการณ์ ผู้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 73.8) และมีอายุน้อยกว่า 1 ปีจนถึง 2 ปีมากที่สุด (รวมร้อยละ 18.04) ดังแสดงในแผนภูมิ 
ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ก�าหนดให้มีการให้วัคซีนแก่ทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 
4 ปี โดยวัคซีนหลายๆ ชนิดจะให้จนครบทุกเข็มใน 2 ขวบปีแรก และส�าหรับรายงานที่ได้รับมากในช่วงอายุ 
25 ถึง 55 ปี เป็นผลจากการด�าเนินโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N1 ของบุคลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับรายงานทั้งสิ้น 1,564 รายงาน

แผนภูมิที่	1		จ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วยจ�าแนกตามอายุ

ที่มำ: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนเมื่อจ�าแนกตามระบบอวัยวะ พบว่า เป็นเหตุการณ ์
ไม่พึงประสงค์ของระบบร่างกายโดยรวม (ร้อยละ 26.8) เหตุการณ์ที่พบมากได้แก่ อาการไข้ กลุ่มอาการของ 
ไข้หวัดใหญ่ และปวดศรีษะ รองลงมาคือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบผิวหนัง (ร้อยละ 16.7) เช่น ผื่นคัน 
ผืน่ลมพษิ เป็นต้น และระบบกล้ามเนือ้และกระดกู ได้แก่ ปวดเมือ่ยตามตวั ปวดกล้ามเนือ้ ดงัแสดงในตารางที ่3

ประเภทแหล่งที่เกิดเหตุการณ์ฯ

2.	สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาล

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข

3.	เอกชน

 • โรงพยาบาลเอกชน

 • คลินิก

จ�านวนสถาน
พยาบาล1

 

 108

 663

 321

 1,319

จ�านวนแหล่ง
รายงาน

 

 31

 21

 72

 5

 666

ร้อยละของ

แหล่งรายงาน

 

 28.7

 3.2

 22.4

 0.4
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จ�านวน	(ร้อยละ)	N=5,014

 4,206 (83.9) 

 696 (13.9)

 112 (2.2)

      3,885 (77.5) 

 100 (2.0)

 34 (0.7)

 580 (11.6)

 14 (0.3)

 15 (0.3)

 386 (7.7)

ข้อมูลทั่วไป

ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

 ไม่ร้ายแรง

 ร้ายแรง

 ไม่ระบุ

ผลลัพธ์ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

 หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม

 อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย

 ยังมีอาการอยู่

 เสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 ไม่สามารถติดตามผลได้
ที่มำ: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตารางที่	3 จ�านวนรายงานจ�าแนกตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบอวัยวะ

 ระบบอวัยวะ	 จ�านวนเหตุการณ์	 ร้อยละ
	 	 แต่ละระบบ	
	 	 (N=9,457)
Body as a whole - general disorders 2,536 26.8
Skin and appendages disorders          1,575  16.7
Musculo-skeletal system disorders         1,087  11.5
Respiratory system disorders              848  9.0
Central & peripheral nervous syst. disorders             811  8.6
Application site disorders              647  6.8
Resistance mechanism disorders             503  5.3
Gastro-intestinal system disorders             420  4.4
Autonomic nervous system disorders             277  2.9
Cardiovascular disorders, general             140  1.5
Urinary system disorders               96  1.0
Vision disorders               93  1.0
ระบบอื่นๆ เช่น Liver and biliary system disorders เป็นต้น 424 4.5

หมำยเหตุ 1. ท่ีมำ: ฐานข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
   2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 1 เหตุการณ์อาจเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบอวัยวะมากกว่า 1 ระบบ

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (ร้อยละ 83.9) เช่น มีไข้ 
ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น เป็นต้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เช่น การเกิด anaphylactic shock การ
เกิดอาการไข้ กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ หรือชัก ภายหลังได้รับวัคซีนและท�าให้ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
เป็นต้น จึงควรเฝ้าระวังและติดตามการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์จากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนมักหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม (ร้อยละ 77.5) หรือยังมีอาการอยู่ขณะที่จัดท�า
รายงาน (ร้อยละ 11.6) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่	4 เพศ อายุ ความร้ายแรง และผลลัพธ์ของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน
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 ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2551-
2554 ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด inactivated, split virus or surface antigen (เช่น วัคซีนชื่อ 
การค้า Begrivac®, Fluzone®, Panenza® เป็นต้น ซึ่ง Panenza® เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N1  
ซึ่งมีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าวในกลุ่มเส่ียงช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 โดยเริ่ม
โครงการในปีพ.ศ. 2552 และการเฝ้าระวังเชิงรุกของการได้รับวัคซีนดังกล่าวด้วย รองลงมาคือ วัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ระบุชนิด และวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่	5 จ�านวนรายงานและจ�านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) ภายหลังได้รับวัคซีน

ชื่อสารส�าคัญ
จ�านวนรายงาน 

(ร้อยละ)
N=5,014

จ�านวน	AE	 
(ร้อยละ)
N=8,609

BCG VACCINE
DIPHTHERIA VACCINES
DIPHTHERIA+PERTUSSIS VACCINE
DIPHTHERIA+TETANUS
DTP (DIPHTHERIA+TETANUS+PERTUSSIS)
DTP+HEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B
DTP+HEMOPHILUS INFLUENZAE B+POLIOMYELITIS 
DTP+HEMOPHILUS INFLUENZAE B+HEPATITIS B 
DTP+HEMOPHILUS INFLUENZAE 
B+POLIOMYELITIS+HEPATITIS B
DTP+HEPATITIS B VACCINE 
DTP+POLIOMYELITIS 
ENCEPHALITIS, JAPANESE, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
HEPATITIS A, INACTIVATED-WHOLE VIRUS
HEPATITIS B VACCINE
INFLUENZA, INACTIVATED, SPLIT VIRUS OR SURFACE 
ANTIGEN
INFLUENZA, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
INFLUENZA VACCINES
INFLUENZA VIRUS VACCINE POLYVALENT
MEASLES+MUMPS+RUBELLA-LIVE ATTENUATED 
MEASLES-LIVE ATTENUATED 
PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 16+18)
PAPILLOMAVIRUS (HUMAN TYPES 6+ 11+ 16+ 18)
PERTUSSIS VACCINE
PNEUMOCOCCUS VACCINES 
POLIOMYELITIS VACCINES (ORAL)
RABIES, INACTIVATED, WHOLE VIRUS
RABIES IMMUNOGLOBULIN

 15 (0.3)
 9 (0.2)
 10 (0.2)
 30 (0.5)
 222 (4.0)
 37 (0.7)
 21 (0.4)
 5 (0.1)
 187 (3.3)

 219 (3.9)
 26 (0.5)
 189 (3.4)
 6 (0.1)
 34 (0.6)
 2,543 (45.5)

 84 (1.5)
 551 (9.9)
 65 (1.2)
 83 (1.5)
 43 (0.8)
 35 (0.6)
 66 (1.2)
 7 (0.1)
 23 (0.4)
 377 (6.7)
 5 (0.1)
 14 (0.3)

 22 (0.3)
 12 (0.1)
 12 (0.1)
 44 (0.5)
 305 (3.5)
 77 (0.9)
 31 (0.4)
 7 (0.1)
 213 (2.5)

 270 (.1)
 28 (0.3)
 244 (2.8)
 10 (0.1)
 71 (0.8)
 4,447 (51.7)

 102 (1.2)
 775 (9.0)
 129 (1.5)
 120 (1.4)
 56 (0.7)
 39 (0.5)
 81 (0.9)
 10 (0.1)
 25 (0.3)
 482 (5.6)
 8 (0.1)
 22 (0.3)
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ชื่อสารส�าคัญ
จ�านวนรายงาน 

(ร้อยละ)
N=5,014

จ�านวน	AE	 
(ร้อยละ)
N=8,609

RABIES VACCINE INACTIVATED
RABIES VACCINE INACTIVATED (PCEC)
RABIES VACCINE INACTIVATED (PVRV)
ROTA VIRUS, LIVE ATTENUATED
TETANUS TOXOID (TT)
TETANUS VACCINE
VARICELLA, LIVE ATTENUATED VIRUS VACCINE 
อื่นๆ ได้แก่ วัคซีนที่ได้รับรายงานต�่ากว่า 5 ฉบับ เช่น   
 MENINGOCOCCAL VACCINES, TYPHUS VACCINES  
 เป็นต้น 

 6 (0.1)
 186 (3.3)
 139 (2.5)
 73 (1.3)
 149 (2.7)
 79 (1.4)
 15 (0.3)
 33 (0.7)

 11 (0.1)
 265 (3.1)
 192 (2.2)
 98 (1.1)
 217 (2.5)
 107 (1.2)
 22 (0.3)
 55 (0.6)

หมำยเหตุ 1.  ทีม่า: ฐานข้อมลูเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

 2. รายงาน 1 รายงานอาจมยีาทีส่งสยัและเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์มากกว่า 1 อย่าง

 ถงึแม้ว่ารายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลัง 
ได้รับวัคซีนที่ได ้รับจะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ร ้ายแรง
เป็นส่วนใหญ่ แต่เน่ืองจากการให้วัคซีนส่วนใหญ่
มักจะให้ในเด็กทารกและผู ้ ท่ีมีสุขภาพดี เม่ือเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงจะส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นในการได้รับวัคซีน และผลกระทบ
ต่อระบบสาธารณสุขค่อนข้างสูง เช่น อาจเกิดการ
ระบาดของโรคติดต่อท่ีสามารถป้องกันได้ เป็นต้น 
บุคลากรทางการแพทย์จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หรือบรรเทาความเสียหายเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม ่ 
พึงประสงค์ต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน. 
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