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นัยนา พัชรไพศาล*

การตรวจพบโคเดอีนในยาเม็ด 
ลักษณะคล้ายยาบ้า

 ยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติด 
เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลน�าโดย

นายกรัฐมนตรีที่เป็นสตรีให้ความส�าคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ  ข่าวการกวาดล้าง ตรวจค้น จับกุมเครือข่าย
ยาเสพตดิ เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอนีจึงปรากฏ
ให้เห็นทุกวันๆ ละหลายคดีท้ังท่ีเกิดในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด แต่ที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้คือ  
ข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2555 มีข้อความว่า “ตะลึงยานรก
พันธุ ์ใหม่อัดเม็ดขาวโคเดอีนสารเสพติดอื้อ”(1) 
เนื้อหาในข่าวสรุปได้ว่า เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 
2555 ต�ารวจ สภ. พระสมุทรเจดีย์ได้เข้าตรวจค้น
บ้านต้องสงสัยแห่งหนึ่งในอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ พบยาเม็ดสีขาวขนาดเท่า
ยาบ้า มอีกัษร S บนเมด็ยาบรรจุอยูใ่นขวดพลาสตกิ 
จ�านวน 6 ขวด น�้าหนักรวม 502 กรัม หรือ
ประมาณ 5,800 เม็ด จากการตรวจสอบเบื้องต้น
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่าไม่พบ 
เมทแอมเฟตามนีหรอืยาบ้า แต่พบโคเดอนี ซึง่จดัเป็น 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบว่ามีสารอื่นอีกด้วยหรือไม่ คาดว่าจะใช้
เวลาอกีประมาณ 1 เดอืน ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ควบคุมดูแลยา 
โคเดอีน ให้ข้อมูลว่ายาเม็ดของกลางที่พบนี้ มิใช่ยา
เม็ดโคเดอีนที่ร่ัวไหลออกจากระบบที่ ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาควบคุมดูแล คือยาที่

มอบให้องค์การเภสชักรรมผลติหรอืยาทีข่ึน้ทะเบยีน
อย่างแน่นอน น่าจะเป็นการลักลอบน�าเข้ามาจาก
ประเทศอืน่ ซึง่เป็นเรือ่งของต�ารวจทีจ่ะต้องสบืสวน
ต่อไป อย่างไรก็ตาม โคเดอีนมิใช่ยาเสพติดตัวใหม่
ตามทีข่่าวเสนอแต่อย่างใด โคเดอนีเคยมปัีญหาการ
แพร่ระบาดมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อน นอกจากนี้  
โคเดอนีก็มใิช่สารตัง้ต้นทีจ่ะน�าไปผลติเป็นยาเสพตดิ
ชนิดรุนแรงกว่า เช่น มอร์ฟีน หรือเฮโรอีน 
บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูล 
เกีย่วกบัโคเดอนี โดยเฉพาะสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

 โคเดอีน (Codeine) 
 โคเดอีน เป็นสารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่ง 
ที่พบในฝิ่นออกฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีน สกัดได้จาก
ธรรมชาติ แต่มีความเข้มข้นน้อยไม่เพียงพอต่อ
การน�ามาใช้ประโยชน์ ดังนั้น ในการเตรียมเป็นยา
เพื่อใช้ในทางการค้าจะสังเคราะห์จากมอร์ฟีนโดย
กระบวนการ O-methylation
 โคเดอนีออกฤทธ์ิโดยจบักับ opioid receptor  
ที่ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous  
system) โดยมีฤทธิ์กดระบบประสาทและท�าให ้
เสพติดได้เช่นเดียวกับมอร์ฟีนและเฮโรอีน แต่มี
ความรนุแรงน้อยกว่า ท�าให้เกดิผลต่อร่างกาย ดงันี้ 
ระงับความปวด กดการหายใจ ระงับอาการไอ 
คลื่นไส้ อาเจียน รูม่านตาหรี่ ท�าให้สงบเคลิบเคลิ้ม
เป็นสุข ลดการท�างานของระบบทางเดินอาหาร จึง
น�ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยผลติเป็นยา

*กองควบคุมวัตถุเสพติด 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ในรูปแบบยาน�้าและยาเม็ดเพื่อบ�าบัดความปวด
ระดับทีไ่ม่รุนแรงถงึปานกลาง (ขนาดยารบัประทาน 
คือ 30-60 มิลลิกรัมทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ไม่ควรเกิน
วันละ 240 มิลลิกรัม) และเพื่อระงับอาการไอซึ่ง
ให้ผลดีมาก เน่ืองจากโคเดอนี (ขนาดยารบัประทาน 
คือ 10 มิลลิกรัมทุก 4 ชั่วโมง) ออกฤทธิ์กดศูนย์
การไอที ่Medulla ในสมองโดยตรง จะเหน็ว่าขนาด
ยาที่ใช้รับประทานเพื่อลดอาการปวดสามารถระงับ
อาการไอได้ด้วย โดยโคเดอีนเหมาะส�าหรับอาการ
ไอแบบไม่มีเสมหะ (unproductive cough) ที่เกิด
จากการระคายเคืองของทางเดินหายใจต่อสารเคมี 
หรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ และผู้ป่วยที่มีอาการไอมากจน 
อาจท�าให้ความดันในกระโหลกศีรษะสูงซึ่งเสี่ยงต่อ 
การท�าให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ (increase  
intracranial pressure)  
 อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้โคเดอนี ได้แก่ 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ง่วงซึม ท�าให้ลด
ประสิทธิภาพในการขับขี่รถ หากได้รับยาโคเดอีน 
ขนาดสูงมากๆ จะกดการหายใจ ท�าให้หยุดหายใจ 
ช๊อค และหัวใจหยุดเต้นได้ ที่ส�าคัญคือ หากใช้ยา
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท�าให้เกิดการติดยาทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ(2) และมีอาการถอนยาเมื่อ
ขาดยาเช่นเดียวกับเฮโรอีน

สถาณการณ์ปัจจุบันและมาตรการควบคุม
 โคเดอีนจัดเป ็นยาเสพติดให ้โทษ ตาม 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
และถูกควบคุมดูแลโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โคเดอนีทีม่ี
ใช้ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ตามกฎหมาย โดยมีมาตรการควบคุมดังนี้
 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้แก่  
โคเดอีนที่เป็นวัตถุดิบและเป็นยาส�าเร็จรูปชนิด 
สูตรเดีย่ว (มโีคเดอนีเป็นตวัยาส�าคญัเพยีงตวัเดยีว) 
จึงจัดอยู่ในประเภท 2 นี้    
  ระบบการควบคุมยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 มีความเข้มงวดมาก กล่าวคือห้ามผู้ใด

ผลิต น�าเข้า หรือส่งออก  ในทางปฏิบัติเพื่อการน�า
มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา จะเป็นผูน้�าเข้าโคเดอนีทีเ่ป็น
วัตถุดิบ โดยน�ามาจ�าหน่ายให้แก่ผู ้รับอนุญาต 
จ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพตดิให้โทษ
ในประเภท 2 เพื่อน�าไปผลิตยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 เช่น ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม 
วัตถุดิบอีกส่วนหน่ึงจะน�าไปว่าจ้างและมอบให้
องค์การเภสัชกรรมผลิตเป ็นยาส�าเร็จรูปชนิด 
สตูรเดีย่ว (มโีคเดอนีเป็นตวัยาส�าคญัเพยีงตวัเดยีว) 
มี 2 ความแรง คือ ยาเม็ดโคเดอีน 15 มิลลิกรัม 
และ 30 มิลลิกรัม และส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จะเป็นผูจ้�าหน่ายให้กบัสถานพยาบาล 
ที่มีใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให ้โทษใน
ประเภท 2 ต่อไป จะเห็นได้ว่า มีการควบคุมอย่าง
เข้มงวดทุกขั้นตอน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยา
ได้เฉพาะในสถานบริการที่เป็นโรงพยาบาลและ
คลินิกเท่าน้ัน ดงัน้ัน ทีผ่่านมา ไม่ปรากฏพบของกลาง 
โคเดอนีทีเ่ป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 ในการ
จบักุมทีม่าจาก ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาน�าเข้าหรือที่ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตเลย
 2. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ได้แก่  
ยาส�าเรจ็รปูทีม่โีคเดอนีเป็นส่วนผสมทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีน
ต�ารับกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(มีโคเดอีนและยาอื่นๆ เป็นตัวยาส�าคญั) เช่น ยา
แก้ไอทีม่โีคเดอนี ปัจจบุนั ประเทศไทย มีทะเบียน
ต�ารับยาที่มีโคเดอีนผสม ข้อมูล ณ วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2555 ประเทศไทยมีทะเบียนต�ารับยาที่
มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมรวม 30 ต�ารับประกอบด้วย 
ยาน�้า 6 ต�ารับและยาเม็ด 24 ต�ารับ โดยมีผู้ผลิต
และน�าเข้ายาทีม่โีคเดอนีเป็นส่วนผสมรวม 16 ราย 
 โดยทัว่ไป ระบบการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ
ในประเภท 3 มีความเข้มงวดน้อยกว่ายาเสพติดให้
โทษในประเภท 2 ค่อนข้างมาก กล่าวคือ การผลิต 
น�าเข้า ส่งออก หรือจ�าหน่ายสามารถกระท�าได้เมื่อ
ทีไ่ด้รบัใบอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยาได้หลาย 
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ช่องทาง ได้แก่ โรงพยาบาล คลินกิ และร้านขายยา  
ซึง่ในสบิกว่าปีทีผ่่านมา พบปัญหาจากการแพร่ระบาด 
ของต�ารับยาน�้าแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมไปใช้
ในทางทีผ่ดิกฎหมาย เริม่จากจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ของประเทศไทยและได้ลุกลามไปสูจั่งหวดัอืน่ๆ ของ
ภาคใต้ รวมทัง้กรงุเทพมหานคร ในครัง้นัน้ ยาแก้ไอ 
ที่รั่วไหลเป ็นยาแก้ไอที่ถูกกฎหมายซึ่งผลิตใน
ประเทศไทย ท�าให้ ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาในฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลยาดังกล่าว จึงได้
เสนอมาตรการแก้ปัญหาเพือ่ควบคมุการรัว่ไหลโดย
เน้นเฉพาะยาเสพตดิ ให้โทษในประเภท 3 ต�ารับที่
มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม โดยออกประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ 3 ฉบบัในปี พ.ศ. 2545 และกฏกระทรวง 
1 ฉบับในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งพบว่า มาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวเป็นกุญแจแห่งความส�าเร็จท�าให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาน�้าแก้ไอที่มี 
โคเดอนีลดลงจนไม่พบผลการจับกมุยาแก้ไอโคเดอนี 
ท่ีผลิตในประเทศไทยเลย(3) ซึ่งส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยายงัคงด�ารงมาตรการดงักล่าว
มาควบคุมอย่างเข้มงวดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 1. ก�าหนดปริมาณโคเดอีนเท่าที่จ�าเป็นต้อง
ใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
ประจ�าปี และควบคุมให้ใช้ไม่เกินปริมาณนี้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินเดือนมกราคม
ของแต่ละปี เพือ่ควบคมุมใิห้มปีรมิาณมากเกนิไปจน
อาจรั่วไหลไปใช้ในทางผิดกฎหมาย พบว่า ในช่วงที่
มกีารแพร่ระบาดรนุแรง คือในปี พ.ศ. 2543 - 2545 
ปริมาณโคเดอีนที่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ก�าหนดให้ถงึปีละ 2,500 กโิลกรมั(4-6) ต่อมา ปี พ.ศ. 
2546 ลดเหลอื 1,000 กโิลกรมั(7) ปัจจุบนัคอืปี พ.ศ. 
2555 เหลือเพียง 700 กิโลกรัม(8)

 2. ควบคมุปรมิาณการผลิต/น�าเข้าต�ารบัทีม่ี
โคเดอีนเป็นส่วนผสมของผู้ผลิต/น�าเข้าแต่ละราย 
อย่างเข้มงวด โดยอาศัยอ�านาจตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 180 พ.ศ. 2545(9) ให้
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ก�าหนด 

ปริมาณการผลิต/น�าเข ้าต�ารับที่มีโคเดอีนเป็น 
ส่วนผสม ให้แก่ผู้ผลิต/น�าเข้าแต่ละรายในแต่ละปี 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดให้โทษ โดยให้ค�านึงเรื่อง
  2.1 การแพร่กระจายของต�ารบัทีม่โีคเดอนี 
เป็นส่วนผสมและความจ�าเป็นในทางการแพทย์
  2.2 การจัดท�าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3 ของผู้รับอนุญาต
  2.3 เหตผุลความจ�าเป็นในการผลติ/น�าเข้า
  2.4 ประวัติการประกอบธุรกิจและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับอนุญาต
 3. ลดการเข้าถึงยาของผู้บริโภคให้เหลือ
เฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาล
เอกชนทีม่เีตยีงรบัผูป่้วยไว้ค้างคนืเท่านัน้ โดยอาศยั
อ�านาจตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2546(10) ก�าหนดให้ 
ผู้ผลิต/น�าเข้าและผู้แทนจ�าหน่าย ต้องจ�าหน่ายยา
เสพติดให้โทษในประเภท 3 ต�ารับที่มีโคเดอีนเป็น
ส่วนผสม ให้แก่สถานพยาบาลของรัฐและสถาน
พยาบาลเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่าน้ัน 
จะเห็นว่า กรณีนี้ร้านขายยา คลินิกและสถาน
พยาบาลที่ไม่มีเตียงไม่อนุญาตให้มีจ�าหน่ายได้ ซึ่ง
เข้มงวดกว่ายาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
  ผลจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังตาม
กฎกระทรวงน้ี พบว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจบุนั 
มีการด�าเนินคดีและพักใช้ใบอนุญาตบริษัทผู้ผลิต
และจ�าหน่ายยาที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมจ�านวน  
4 ราย ในข้อหาจ�าหน่ายยาแก้ไอผสมโคเดอีนให้กับ
คลินิก/สถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
 4. ก�าหนดปรมิาณการครอบครอง ต�ารบัยา
ที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมของบุคคลเท่าที่จ�าเป็น
ส�าหรับการรักษาโรคเท่านั้น โดยอาศัยอ�านาจตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 181 พ.ศ. 
2545(11) ก�าหนดให้บุคคลจะครอบครองต�ารับที่มี 
โคเดอีนเป็นส่วนผสมได้ไม่เกิน 250 มิลลิลิตรหรือ 
30 เม็ด หากเกินปริมาณนี้ กฎหมายให้สันนิษฐาน
ว่าเป็นการครอบครองเพื่อจ�าหน่าย ซึ่งมีบทลงโทษ
ตามกฎหมาย 
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 5. ในการจ�าหน่ายยาทีม่โีคเดอนีเป็นส่วนผสม 
ให้สถานพยาบาลทุกครั้ง ก�าหนดให้สถานพยาบาล
ที่ซื้อต้องลงนามในแบบฟอร์มค�ารับรองการซื้อยา 
ทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่ามีการสั่งซื้อยาไปใช้ท่ีสถาน
พยาบาลแห่งนั้นจริงและเป็นการรับรองว่าสถาน
พยาบาลจะไม่น�ายาไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมายอกีด้วย
 6. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้จัดท�าแผนปฏิบัติเฝ้าระวังเชิงรุกเป็นงานประจ�า
กล่าวคือ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลโดย 
การลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบความถกูต้องของรายงาน
การรับ จ่าย โคเดอีนท่ีเป็นวัตถุดิบและท่ีเป็นยา
ส�าเร็จรูปที่ผู ้ผลิต/น�าเข้า ส่งให้ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ดู
ความผิดปกติของข้อมูล นอกจากนี้ เพื่อให้การ
ด�าเนินการนี้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้ส่ง
ข้อมูลการกระจายยาให้ส�านักงานสาธารณสุข 
ทกุจงัหวดัทกุเดอืนเพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบ
อีกด้วย

สรุป
 โคเดอีนมิใช่ยาเสพติดตัวใหม่ตามท่ีข่าว 
หนังสือพิมพ์เสนอ และยาเม็ดของกลางที่พบก็ 
มิใช่เป็นยาถูกกฎหมายที่รั่วไหลออกจากระบบการ
ควบคุม อย่างไรก็ตาม ข่าวนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ 
ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ในอดีต
เป็นปัญหาจากยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสมที่
เป็นชนิดน�้า ปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็น 
ชนิดเม็ด ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญ ติดตาม เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถ
ด�าเนินการปราบปรามได้ทันเวลา
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การหลกีเลีย่งอาจท�าได้ยากในบางสภาวการณ์ วธิทีี่
จะบรรเทาและช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นโดยการใช้
สมนุไพรบางชนดิทีอ่ยูใ่กล้ตวั กน่็าจะเป็นประโยชน์
ในการป้องกนัไม่ให้เกดิอาการคนั  และ/หรอื ชะลอ
ไม่ให้อาการของโรคลุกลามไปมากขึ้น หากมีความ
จ�าเป็นต้องสัมผัสกับน�้า 
 ข้อมูลที่น�าเสนอในบทความนี้ ได้รวมรวม
สมุนไพรที่พบหรือเจริญเติบโตได้ในสภาวะอากาศ
ของประเทศไทยที่มีคุณสมบัติลดอาการแพ้หรือ
อาการระคายเคอืงจากสิง่กระตุน้ต่างๆ และทีม่ฤีทธิ์
ยับย้ังการเจริญของเชื้อบางชนิดที่อาจมาพร้อมกับ
น�้าท่วม หากแม้บทความนี้อาจจะล่าช้า แต่ก็น่าจะ
มีประโยชน์และท�าให้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าส�าหรับ
ปัญหาน�้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

การเตรยีมสมนุไพรส�าหรบัน�ามาใช้ภายนอก
ร่างกาย
 การน�าสมุนไพรมาใช ้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ�าวัน อาจท�าได้โดยท�าความสะอาดพื้นผิวของ
สมุนไพรให้ปราศจากสิ่งสกปรกตกค้างเสียก่อน  
จากนั้ นบดขยี้ หรื อต� าสมุนไพรและอาจเติม
แอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อยแล้วบีบใส่บริเวณที่
ต้องการ อย่างไรก็ดีควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ส�าหรับการใช้ในบริเวณผิวหนังของร่างกายที่เป็น
แผลเปิดขนาดใหญ่หรอืบรเิวณทีม่ีลักษณะเป็นแผล
ค่อนข้างลึก เน่ืองจากการใช้สมุนไพรที่ถูกบดและ 
ใส่โดยตรงลงบนแผลนัน้ อาจท�าให้เกดิการหมกัหมม

ทักษิณา  ชวนอาษา*

คิดถึงสมุนไพร...
         อุ่นใจได้ยามน้ำาท่วม

 ปัญหาอุทกภัยหรือน�้าท่วมที่เกิดขึ้นเริ่ม
คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่คง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในครั้งนี้เป็นสิ่งท่ีกระทบต่อ
การด�าเนินชีวิตของพวกเราทุกคน อาจจะทางตรง
หรือทางอ้อมไม่มากก็น้อย ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่
ทีห่ลกีเลีย่งการสัมผสักบัน�า้ท่วมขงัไม่ได้ จะมปัีญหา
ทางสุขภาพอย่างมาก ซึ่งปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆ
นั้นมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังมีอาการคัน 
และ/หรือ มีผื่นชนิดต่างๆ เกิดขึ้น
 อาการคันอันเนื่องจากโรคน�้ากัดเท ้าซึ่ง 
จัดเป ็นกลากชนิดหนึ่ง ที่มักจะมากับน�้าท ่วม  
โรคน�้ากัดเท้านี้เกิดจากเชื้อรากลุ่มหนึ่งท่ีเจริญ 
บนผิวหนังในบริเวณท่ีสัมผัสกับสิ่งสกปรกรวมถึง 
น�้าท่วมขังด้วย อย่างไรก็ดีมีนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่
สัมผัสกับน�้าท่วมน้ันจะมีโรคผิวหนังท่ีเกิดจากการ
อักเสบระคายเคืองโดยมีการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม
แคบๆ ร่วมด้วย มเีพยีงส่วนน้อยทีม่กีารตดิเชือ้รา(1) 

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู ้ป่วยบางคนมีความเข้าใจ
ว่าตนเองเป็นโรคน�้ากัดเท้าจากเชื้อรา ได้ไปซื้อ 
เรียกซื้อยาฆ ่าเชื้อราตามท่ีมีการโฆษณาจาก 
ร้านขายยาทั่วไปเพื่อมารักษาเอง จึงมีผลการรักษา
ไม่เป็นที่น่าพอใจ
 โดยปกติการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองสัมผัส 
กับน�้าที่ท่วมขังเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันไม่ให้
เกิดอาการคันอันอาจเนื่องมาจากการแพ้สิ่งสกปรก 
หรือสารเคมีต่างๆ ที่เคลื่อนมาพร้อมกับน�้า หรือ
การติดเชื้อจุลชีพต่างๆ ที่เจริญได้ในน�้า อย่างไรก็ดี
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(monochoria vaginalis) เปลือกและใบของต้น 
ซุมหิน (hedyotis capitellata) ต้นสดของตะโกจัน 
(dyospyros hasseltii) เปลือกต้นหวดหม่อน 
(clausena excavata) ใบมะเขือพวง (solanum 
torvum) เปลือก ต้น ใบ และ รากของลิ้นกวาง 
(ancistrocladus tectorius) ต้นสดของสังเครียด
กล้อง (aglaia argentea) และ ใบของโหราบอน 
หรือ โหราเท้าสุนัข (ฺbalanophora abbreviata)(8)

สมนุไพรทีย่บัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทีท่�าให้
เกิดกลาก
 กลากเกิดขึ้นได้หลายแห่ง โดยปกติเกิดใน
บริเวณที่อับชื้นและอยู ่บริเวณชั้นนอกสุด เช่น  
ที่ผิวหนังชั้นหนังก�าพร้าของส่วน ล�าตัว ใบหน้า 
หนังศรีษะ หรือแม้แต่ส่วนที่เหนียวมากขึ้น เช่น  
เส้นผม และเลบ็ บรเิวณต่างๆ เหล่านีม้เีคราตนิ ซึง่
ถกูเชือ้ราย่อยให้กลายเป็นแหล่งอาหารได้ สมนุไพร
ในครัวเรือน 2 ชนิดที่มักจะใช้ประกอบอาหารและ
ใช้ส�าหรับงานสาธารณสุขมูลฐานคือหัวกระเทียม 
(allium sativum) และ เหง้าของข่า (alpinia 
galanga) ซึ่งหาได้ไม่ยาก(9) มีฤทธิ์ส�าหรับใช้ยับยั้ง
กลากได้ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรที่มีการทดลอง
แล้วว่าสามารถยับย้ังเชื้อรากลุ่มที่ท�าให้เกิดกลาก
ได้คือใบของทองพันชั่ง (rhinacanthus nasutus)  
พลู (piper betel) และ ชุมเห็ดเทศ (cassia 
alata) ซึ่งมีฤทธ์ิที่ค่อนข้างแรงเทียบเท่าสารเคมีที่
ให้ผลการยับยั้งการเจริญของรา ได้เป็นอย่างดี(10,11) 
นอกนี้ยังมีอีกกลุ่มวิจัยพบสารสกัดจากใบของต้น  
“น�้าดับไฟ” (gouania javanica)(12) สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราที่ท�าให้เกิดกลากได้ แม้ฤทธิ์ที่
พบจะไม่สูงมากก็ตาม

บทสรุปการใช้สมุนไพรกับโรคผิวหนังท่ีมา
กับน�้าท่วม
 การใช้สมุนไพรต่างๆ ในการบ�าบัดอาการ 
บรรเทา หรือ ชะลอการด�าเนินไปของโรคทาง

และติดเชื้อซ�้าซ้อนขึ้นได้ หากเตรียมสมุนไพร 
ไม่สะอาดเพียงพอ

สมุนไพรที่ลดการอักเสบที่ผิวหนัง
 ผิวหนังอักเสบมีหลายระดับขึ้นอยู่กับสภาพ
ร่างกายของแต่ละบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ก่อ
ให้เกดิการแพ้หรืออกัเสบนัน้ อาการทีป่รากฏให้เหน็
โดยทั่วไป มักจะมีผื่นขึ้น บางครั้งมีตุ่มน�้า ตุ่มแดง  
มีน�้าเหลืองซึม มีขุยสะเก็ด มีรอยแตก    
 สมุนไพรท่ีสามารถลดการอักเสบได้และ
เป็นที่รู้จักกันนั้นก็คือ ต้นสดของบัวบก (centella 
asiatica) และ รากของช้าพลู (piper sarmen-
tosum) ซึ่งนอกเหนือจากฤทธิ์ลดการอักเสบที่เป็น
จดุเด่นแล้วนัน้ สมนุไพรทัง้สองนีย้งัสามารถฆ่าเชือ้
แบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย(2,3) สมุนไพรอีกชนิด
คือผลมะขามป้อม (phyllanthus emblica) ซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผิวหนังท่ีค่อนข้างดีมาก(4)  
ดังนัน้ในปัจจบุนัเราจะเหน็ได้ว่าเริม่มกีารใช้สารสกดั 
จากผลมะขามป้อมมาเป็นองค์ประกอบผลิตภัณฑ์
ส�าหรบัผวิ สมนุไพรในครวัเรอืนท่ีใช้ประกอบอาหาร
ซึ่งหาได้ง่ายและมีฤทธิ์ต้านอักเสบได้ดีคือ ลูกผักชี  
(coriandrum sativum) และรากของต้นชะเอมเทศ 
(glycyrrhiza glabra)(5) ส่วนสมนุไพรอกีชนดิแม้จะ
ไมค่่อยมผีูรู้จ้กัและไมไ่ด้กลา่วถงึอย่างแพร่หลายนัก 
คือ ใบของต้นประทัดทอง (hamelia patens) ก็มี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้(6)

สมนุไพรทีย่บัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี
ที่อาจมากับน�้าท่วม
 ผิวหนังปกติจะมีความสามารถต่อต้านการ
รกุรานจากเชือ้แบคทเีรยีได้ค่อนข้างด ีแต่หากมรีอย
แยกทีผ่วิหนงั เช่นรอยถลอก  หรอืรอยขดีข่วนต่างๆ  
กจ็ะเป็นทางให้เชือ้แบคทีเรยีเคล่ือนผ่านสูผิ่วหนงัชัน้
ในหรืออวัยวะภายในได้
 สมนุไพรทีม่คุีณสมบัติในการกดการเจรญิของ
แบคทีเรียหลายชนิด(7) ได้แก่ ต้นสดของผักเขียด 

เรื่องตามสถานการณ์
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ผิวหนังต ่างๆ สามารถเลือกใช ้สมุนไพรที่อยู ่
ใกล้ตวัได้ แต่การใช้สมนุไพรกม็ข้ีอควรระวงัเนือ่งจาก 
สมุนไพรหลายชนิดมีรูปร่างคล้ายกัน และบางชนิด
แม้จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันก็ตาม แต่อาจมีสารเคมี
ที่มีฤทธิ์แตกต่างกันได้ หรือ อาจมีสารเคมีที่ให้ผล
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มลูฐาน. จ.เจรญิการพมิพ์ กรงุเทพ 2551 : 32-4, 74-6.
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ไม่พึงประสงค์เป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย ดังนั้น
หากไม่แน่ใจหรือไม่สามารถระบุชื่อของสมุนไพร
ที่ต้องการได้ ควรสอบถามกับผู้รู้ให้มั่นใจเสียก่อน  
เพือ่ให้ได้ประโยชน์ในการบ�าบดัและรกัษาทีต่รงตาม
ความต้องการ  
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สถานการณ์ทั่วไป
 คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 3/ 
2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบ
ให้จัด สถานะยา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาที่ประกอบ
ด้วยกรดอะมิโนท่ีใช้ในการรักษาภาวะผิดปกติ
เนือ่งจากโรคตับ และกลุ่มยารกัษาโรคนิว่ในไต เป็น
ยาอันตราย สามารถจ�าหน่ายในร้านขายยาโดย
เภสชักร เนือ่งจากยาทัง้ 2 กลุม่ดงักล่าวควรต้องใช้
โดยได้รับค�าแนะน�าของเภสัชกร และ ยาทั้ง 2  
กลุ่มนี้ ยังไม่เคยมีการจัดสถานะของยาไว้ใประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ ได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 23 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จัดยากลุ่มที่มีกรด 
อะมิโนเป็นส่วนประกอบ ท่ีใช้ในการรักษาภาวะ 
ผิดปกติเน่ืองจากโรคตับ และยากลุ่มรักษาโรคนิ่ว 
ในไต เป็นยาอันตราย และได้ประกาศในราช- 
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ฯ ดังมี 
รายละเอียดต�ารับยาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. กลุ่มยาที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ใช้ใน
การรักษาภาวะผดิปกตเินือ่งจากโรคตบั ปัจจุบนัการ
อนุมัติทะเบียนต�ารับยาที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษา
ภาวะผดิปกตเินือ่งจากโรคตบัจ�านวน ๔ ต�ารบั ได้แก่
  1.1  ต�ารบัยาท่ีได้รบัอนมุติัทะเบียนต�ารบั
ยาแบบไม่มีเงื่อนไข (ปลด SMP) ได้แก่
  HEPA-MERZ granulate เลขทะเบียน
ที่ 1 C 111/48 (NC) และ HEPA-MERZ  
infusion concentrate เลขทะเบยีนท่ี 1 C 112/48 

ธารกมล จันทร์ประภาพ*

(NC) ได้รับอนุมัติทะเบียนต�ารับยาแบบมีเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 โดยจัดเป็นยาควบคุม
พิเศษ เนื่องจากเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้ส�าหรับ
มนุษย์ (ยาใหม่) แบบมีเงื่อนไข ซึ่งต้องมีการ
ตดิตามความปลอดภยัจากการใช้ยาเป็น และจ�ากดั
การจ�าหน่ายเฉพาะสถานพยาบาล ตัวยาส�าคัญ
ประกอบด้วย L-ornithine-L-aspartate 3.00  
g/ซอง (5 g) และ L-ornithine-L-aspartate 5.00 
g/10 ml ตามล�าดับ ใช้รักษาภาวะสมองท�างาน 
ผิดปกตเิน่ืองจากตบัวาย (hepatic encephalopathy) 
ตับวาย (hepatic failure) หรือ ตับแข็ง (liver 
cirrhosis) 
  การออกฤทธ์ิ  L-ornithine-L-aspartate 
จะช่วยลดพษิของแอมโมเนยีและท�าลายแอมโมเนยี
ที่เกิดจากเน้ือเย่ืออื่น ๆ โดยกรดอะมิโน คือ  
ornithine และ aspartate จะเข้าสู่กระบวนการ
เพิ่ม urea synthesis ใน urea cycle และ  
glutamine synthesis 
  ทัง้นี ้หลงัจากการตดิตามความปลอดภยั
จากการใช้ยาใหม่ พบว่ายาดงักล่าวมคีวามปลอดภยั
เพียงพอในการอนุมัติทะเบียนต�ารับยาแบบไม่มี
เงื่อนไข และจะต้องจัดสถานะของยาโดยพิจารณา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องยา
ควบคุมพิเศษ หรือยาอันตรายแล้วแต่กรณี ซึ่งที่ 
ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดสถานะของกลุ ่มยาที่
ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ใช้ในการรักษาภาวะ 
ผิดปกติเนื่องจากโรคตับดังกล่าวข้างต้นไว ้ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
จัดยากลุ่มที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการรักษาภาวะผิดปกต ิ

เนื่องจากโรคตับ และยากลุ่มรักษาโรคนิ่วในไต เป็นยาอันตราย

*ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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  1.2  ต�ารบัยาท่ีได้รบัอนมุติัทะเบียนต�ารบั
ยาอยูก่่อนแล้ว และเข้าข่ายเป็นยาอนัตรายตามประ
กาศฯ ได้แก่
  Polilevo (sterile solution) ใน 1 แอมพลู 
ประกอบด้วย L-citrulline 100 mg cyanoco-
balamin 500 mcg L-ornithine HCl 100 mg 
nicothinamide 15 mg L-arginine HCl 200 mg 
และ folic acid 1 mg  เลขทะเบียนที่ 2C 27/33 
  Polilevo (sugar coated tablet) ใน  
1 เม็ดประกอบด้วย L-citrull ine 25 mg  
cyanocobalamin 125 mcg L-ornithine HCl  
25 mg nicothinamide 4 mg L-arginine HCl 
50 mg และ folic acid 250 mcg  เลขทะเบียน
ที่ 2C 26/33 
  ซึ่งต�ารับยาตามข้อ 1.2 เป็นยาสูตรผสม 
ของกรดอะมโินกบัวติามนิ มข้ีอบ่งใช้ในโรคตบัอย่าง
เฉียบพลันหรือโรคตับเรื้อรัง
 2. กลุ่มยารักษาโรคนิ่วในไต ปัจจุบันมียา 
กลุ ่มยารักษาโรคนิ่วในไตที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น  
3 ทะเบียนต�ารับ ได้แก่
  2.1  ต�ารบัยาท่ีได้รบัอนมุติัทะเบียนต�ารบั
ยาแบบไม่มีเงื่อนไข (ปลด SMP)
  Acalka เลขทะเบยีนที ่1C 94/46 (NC) 
ได้รับอนุมัติทะเบียนต�ารับยาแบบมีเงื่อนไข เมื่อ 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 โดยจัดเป็นยาควบคุม
พิเศษ เนื่องจากเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้ส�าหรับ
มนุษย์ (ยาใหม่) แบบมีเงื่อนไข ตัวยาส�าคัญ คือ  
potassium 1080 mg/tablet ข้อบ่งใช้ คือ
  ï  ใช้รักษาผู ้ป ่วยนิ่วในไตที่ เกิดจาก 
กรดยูริคและนิ่วที่มีปริมาณของซิเตรทในปัสสาวะ
น้อย ผู้ป่วยโรคนิ่วเรื้อรังที่เกิดจากการสะสมของ
แคลเซียมออกซาเลท หรือแคลเซียมฟอสเฟท 
  ï  น่ิวทีเ่กดิจากกรดยรูคิเพยีงอย่างเดยีว 
หรือเกิดร่วมกับแคลเซียม
  ï  ภาวะกรดจากความผิดปกตขิองทิวบูล 
(renal tubular acidosis) ร่วมกบัภาวะทีแ่คลเซยีม
ตกตะกอนในเนื้อไต (nephrocalcinosis)

  การออกฤทธิโ์ดยสรปุ คอื  ยบัยัง้การเกดิ
ก้อนนิ่วใหม่ (new stone formation) โดยลดการ
เกิด  calcium oxalate และ calcium phosphate
  ทัง้นี ้หลงัจากการตดิตามความปลอดภยั
จากการใช้ยาใหม่ พบว่ายาดงักล่าวมคีวามปลอดภยั 
เพียงพอในการอนุมัติทะเบียนต�ารับยาแบบไม่มี
เงื่อนไข แต่ต้องการค�าอธิบายในการใช้ยา จึงควร
ใช้โดยได้รับค�าแนะน�าของเภสัชกร ซึ่งที่ผ่านมายัง
ไม่เคยมกีารจดัสถานะของกลุม่ยารกัษาโรคนิว่ในไต
ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
  2.2  ต�ารบัยาทีไ่ด้รบัอนมุตัทิะเบยีนต�ารบั
ยาอยู่ก่อนแล้ว และเข้าข่ายเป็นยาอันตรายตาม 
ประกาศฯ ได้แก่
  Uralyt-U เลขทะเบยีนที ่2 C 2/29 ตวัยา 
ส�าคญั คอื potassium sodium hydrogen citrate 
2.459 g/ 1 ช้อนตวง (2.5 g) ข้อบ่งใช้ คือ ใช้
ท�าให้ปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นด่าง ซึ่งจะมีผลในการ
  ï  ละลายก้อนนิ่วที่เกิดจากกรดยูริค 
และป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วชนิดนี้ขึ้นใหม่
  ï  ช่วยในการรกัษาโรคนิว่ทีเ่กิดจากผลกึ
กรดอะมิโน (cystine calculi) และการมีผลึกกรด
อะมิโนในปัสสาวะ (cystinuria) 
  ï  ช่วยในการรกัษาโรคนิว่ทีเ่กิดจากผลกึ
แคลเซียมออกซาเลท และป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วชนิด
นี้ขึ้นใหม่
  ï ป้องกนัการเกดินิว่กรดยรูคิในผูป่้วยที่
เป็นโรคเก๊าท์
  Rowatinex (capsules) เลขทะเบียน 
ที่ 2 C 123/30 ตัวยาส�าคัญ คือ ใน 1 แคปซูล
ประกอบด้วย pinene alpha+beta 31 mg  
camphene 15 mg cineole 3 mg fenchone  
4 mg borneol 10 mg และ anethole 4 mg 
ข้อบ่งใช้ คือ ละลายและขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 
เช่น นิว่ในไต นิว่ในกระเพาะปัสสาวะ (urolithiasis 
nephrolithiasis) ป้องกันการก่อตัวของนิ่วดังกล่าว 
และบรรเทาอาการปวดเกร็งในทางเดินปัสสาวะ  
ขับปัสสาวะ

กฎหมาย
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Allopurinol-induced 
DRESS syndrome

 DRESS syndrome ย่อมาจาก drug 
rash with eosinophilia and 

systemic symptom เป็นปฎิกิริยาการแพ้ยา 
ที่รุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตได้ประมาณ 
ร้อยละ 10(1,2) รายงานนี้ได้น�าเสนอ DRESS  
syndrome ที่เกิดจากการใช้ allopurinol ซึ่งใช้
ในการรักษาโรคเก๊าต์ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ตระหนักและเฝ้าระวังถึงการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว    

รายงานผู้ป่วย
 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 77 ปี อาชีพท�านา  
ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ด้วย
อาการผื่นแดงลอกเป็นขุยทั้งตัว

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน
 4 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาล ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลชุมชนว่าเป็น gouty 
arthritis ได้รับ colchicine และ allopurinol  
10 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการไข้ เจ็บคอ 
และมีผื่นแดง ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล
ชุมชนว่าเป็น acute pharyngitis ได้รับยาฉีด 
ceftriazone และ ampicillin ชนิดรับประทาน 
ผู ้ป่วยยังมีไข้ เกิดผื่นแดงมากขึ้น ลอกเป็นขุย 
ทั้งตัว แพทย์วินิจฉัยเป็น exfoliative dermatitis 
แพทย์ส่ังหยุดยาทุกชนิดและส่งรักษาต่อที่โรง
พยาบาลศูนย์

อุษณีย์ คุณากรสิริ*

*กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

ประวัติการใช้ยา
 ผู ้ป ่วยรับประทาน CaCO

3
, NaHCO

3
, 

simvastatin, amlodipine และ aspirin ต่อเนื่อง
มาตลอด 5 ปี และรับประทาน colchicines และ  
allopurinol เมือ่ 4 สปัดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลศนูย์ 

ประวัติการแพ้ยา
 ปฏิเสธการแพ้ยา สารเคมี  และอาหาร

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 CBC: WBC 17,420 cells/UL (4,000- 
   12,000) 
   eosinophil 10% (1-6)
    absolute eosinophil 1,742  
   cells/UL(1,500)
 LFT:  SGOT/AST 53 U/L (0-42)
   SGPT/ALT 106 U/L (0-48) 
          alkaline phosphatase 178 U/L  
   (20-125)
 BUN  55 mg/dL (5-20) 
 Cr   2.2 mg/dL (0.5-1.2)

การวินิจฉัยของแพทย์
 DRESS syndrome, gouty arthritis and 
renal insufficiency

การรักษา 
 ผู้ป่วยได้รับยา steroid, antihistamine  
และ symptomatic treatment จนอาการดีขึ้น  
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ 3 วันและ 
ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 

Case Report
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อภิปรายผล

 เมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศูนย์ เภสัชกรได้ประเมินการแพ้ยาโดยการซักประวัต ิ

อย่างละเอียดพบว่าผู้ป่วยได้รับยาจากโรงพยาบาลชุมชนในช่วง 4 สัปดาห์ ได้แก่ ceftriaxone และ 

ampicillin รวมถึงยาเดิมที่ผู ้ป่วยได้รับมาตลอด 5 ปี ได้แก่ CaCO
3
, NaHCO

3
, simvastatin, 

amlodipine และ aspirin ซึ่งไม่สัมพันธ์กับลักษณะผื่น exfoliative dermatitis จึงท�าการติดต่อสอบถาม 

ไปยังโรงพยาบาลชุมชนเพื่อสืบค้นประวัติการใช้ยาเดิมทั้งหมดอีกครั้ง พบว่า นอกจากยาที่ระบุ 

ในใบส่งตัวแล้วยังมี colchicine และ allopurinol ที่ผู้ป่วยเริ่มรับประทานเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน

 จากการสืบค้นข้อมูลยา พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจาก allopurinol เนื่องจากระยะเวลา 

ที่ได้รับยาและอาการท่ีเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน เมื่อประเมินความสัมพันธ์ของการเกิดอาการ 

ไม่พึงประสงค์โดยใช้แบบประเมิน Naranjo’s algorithm ได้คะแนน 7 คะแนน อยู่ในระดับน่าจะใช่ 

(probable) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังได้ประเมินจากอาการแสดงทางคลินิก ผลตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการร่วมกับผลการประเมินของเภสัชกรมีความเห็นตรงกันว่าผู้ป่วยเป็น DRESS syndrome จาก 

allopurinol โดยหลังจากหยุดยาและให้การรักษาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

Time line ของการใช้ยาของผู้ป่วยและ DRESS syndrome ที่เกิดขึ้น

 อุบัติการณ์ของ DRESS syndrome ยังไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากอาการแสดงของโรคเกิด

ได้หลายลักษณะ และเกี่ยวข้องกับหลายระบบในร่างกาย ยาที่เป็นสาเหตุของการเกิด DRESS  

ที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ยากันชักกลุ่ม aromatic และยากลุ่ม sulfonamide นอกจากนี้ยังมียา 

อีกหลายชนิดที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุ(3,4) ดังรายละเอียดหน้าถัดไป

กรณีศึกษา
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 DRESS syndrome(2) มีอาการแสดงหลัก
อยู ่3 ชนิด (traid) คอื ไข้ ผืน่ผดิปกตทิีผ่วิหนงั (skin 
eruption) และมีความผิดปกติที่อวัยวะภายใน จะ
เริ่มแสดงอาการหลังได้รับยาที่เป็นสาเหตุนาน 1-8 
สปัดาห์ แต่หากเป็นการได้รบัยานัน้ซ�า้ (rechallenge) 
อาการแสดงอาจเกิดได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้ยา 
อาการจะเริม่ต้นจากมไีข้สงู (38-40 �C) และไข้อาจ 
จะคงสูงอยู ่นานเป็นสัปดาห์แม้จะหยุดยาที่เป็น
สาเหตแุล้วกต็าม อาการอืน่ ได้แก่ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ 
บางรายอาจเจ็บคอ และต่อมน�้าเหลืองที่คอโต 
เนื่องจากช่วงแรกของ DRESS จะคล้ายกับการ
เป็นโรคติดเชื้อ ท�าให้ผู ้ป่วยส่วนหนึ่งถูกวินิจฉัย 
ผิดพลาดในช่วงต ้นและผู ้ป ่วยกลับมาอีกครั้ง 
ด้วยอาการที่รุนแรงขึ้นซึ่งหากในช่วงต้นของอาการ 
ได้มกีารส่งตรวจเลอืดกจ็ะพบภาวะ eosinophil สงู 
 ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยจะเกิดผ่ืน 
โดยผื่นจะเร่ิมเกิดในเวลาที่ใกล้เคียงกับการเริ่ม 
มีไข ้ ลักษณะของผ่ืนท่ีพบอาจเป ็นได ้ตั้ งแต ่ 
ผื่นแดงคัน (exanthematous rash) จนไปถึงผื่น
ชนิดที่รุนแรงเช่น Stevens-Johnson syndrome 
(SJS) หรือ toxic epidermal necrolysis 
(TEN)ได้ และลักษณะอีกอย่างหนึ่งของ DRESS 
คือความผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะภายใน ซึ่งพบ 
ความผิดปกติบ่อยที่ตับ และไต ส่วนอวัยวะอื่นๆ 
พบได้น ้อย(5,6) ตัวอย ่างความผิดปกติเหล ่าน้ี  
ได้แก่

 ï ตับ พบความผิดปกติได้ตั้งแต่ชนิดไม่
รนุแรง เช่น ค่าการท�างานของตบัผดิปกต ิ(ตรวจพบ
ค่า aminotransferases, alkaline phosphatase, 
prothrombin time และ billirubin สูงกว่าปกติ) 
ไปจนถึงตับอักเสบ
 ï ไต พบ hematuria ไปจนถงึ interstitial 
nephritis และ acute renal failure
 ï  อวัยวะอื่นๆ ตัวอย่างความผิดปกติที่พบ 
เช่น colitis, pancreatitis, pneumonitis,  
myocarditis, encephalitis, arthritis และ  
myositis

การวินิจฉัยกลุ่มอาการ DRESS symdrome
 อาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
 1. อาการแสดงทางผวิหนัง ผืน่ทีพ่บในภาวะ
นี้มีหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นผื่นแดงราบ (macule/
patch) แต่อาจพบตุ่มน�้าหรือเป็นตุ่มหนองได้
 2. complete blood count พบ eosinophil 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 เซลล์/ลบ.มม. หรือพบ 
atypical lymphocyte
 3. มีอาการตามระบบต่างๆ อย่างน้อย 1 
อาการได้แก่
  1) ต่อมน�า้เหลอืงโต โดยมขีนาดมากกว่า 
2 ซม.
  2) ตับอักเสบ โดยพบมีระดับเอนไซม์ 
transaminase มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า

          drug group                   drug

antiepileptic drugs  - aromatic antiepileptic drug: phenytoin,   
        phenobarbital, carbamazepine lamotrigine
anti-infective agents -  sulfonamide group: sulfazalazine, cotrimoxazole
       -  ampicillin, cefotaxime, vancomycin, minocycline, 
       -  isoniazid, nevirapine , terbinafine,  dapsone
cardiovascular drugs - diltiazem, captopril, atenolol
NSAIDs      - aspirin, ibuprofen
others        - allopurinol, atorvastatin, quinine, imatinib,  
        efalizumab, chlorambucil,  
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  3) interstitial nephropathy
  4) interstitial lung disease
  5) myocardial involvement
 ในกรณีที่มีประวัติการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิด DRESS syndrome แม้พบเกณฑ์การ
วินิจฉัยเพียงข้อ 1 และข้อ 3 ก็สมควรหยุดยาและ
ให้การรักษา

การรักษา(2-3)

 1. ควรหยุดยาท่ีสงสัยว่าเป็นสาเหตุทุกตัว
ทันทีและออกบัตรแพ้ยา
 2. รกัษาตามอาการ และรกัษาแบบประคบั
ประคอง ได้แก่
  2.1  ให้ยาลดไข้ paracetamol
  2.2  ให ้ยา antihistamines เช ่น  
hydroxyzine, chlorpheniramine
  2.3  แก้ไขภาวะ fluid and electrolyte 
imbalance 
  2.4  ให้อาหารที่มีพลังงานสูง 
  2.5  เฝ้าระวังการติดเชื้อแทรกซ้อนตาม
ระบบต่างๆ
 3. systemic corticosteroids มีผลกด
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายควรให้ในผู้ป่วยที่มีการ
แสดงทางผิวหนังทีร่นุแรง เช่น SJS หรอื TEN แต่
อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซ�้าและเป็นอันตรายแก่ 
ผู้ป่วยได้ ในขณะที่การให้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ที่อวัยวะภายในอย่างรุนแรง จะมีประโยชน์ในการ 
ชะลอความรุนแรงของโรคได้ ดังนั้นจึงยังไม่มี 
ข้อสรปุเรือ่งความปลอดภยัและข้อห้ามใช้ systemic 
corticosteroids อย่างชัดเจน การตัดสินใจให้ยา 
จึงอาจอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

สรุป
 จากอาการแสดงทางคลินิก ผลตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการและจากการซักประวัติการใช้ยาของ 
ผูป่้วยโดยเภสชักรสรปุได้ว่าผู้ป่วยเกดิ DRESS syn-

drome จากการใช้ allopurinol บุคลากรทางการ
แพทย์ควรตระหนักและเฝ้าระวังการเกิดอาการ 
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา การซัก
ประวัติการใช้ยาเป็นบทบาทที่ส�าคัญของเภสัชกร
และเป็นขั้นตอนที่จ�าเป็นในการประเมินอาการ
ของผู ้ป่วยว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการ 
ใช้ยาหรอืไม่ นอกจากนัน้การให้ความรูแ้ละท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ฯ การออกบัตร
แพ้ยาพร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าถงึความส�าคญัของบตัร
แพ้ยาเพื่อประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยอย่างแท้จริง
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 Acute generalized exanthematous 
pustulsis (AGEP) เป็นผ่ืนผิวหนัง 

ที่พบน้อย ซึ่งรายงานส่วนใหญ่พบว่าสัมพันธ์ 
กับยา (85 – 90%) มีลักษณะเฉพาะคือ ผื่นแดง  
(erythematous) ที่เกิดขึ้นฉับพลัน และมีการบวม 
ของผวิหนงัร่วมด้วย โดยมกัเริม่เกดิบรเิวณหน้าก่อน 
กระจายไปยงัส่วนอืน่ๆ อาจมอีาการคนัหรอืแสบร้อน 
จากนั้นจะมีตุ ่มหนอง (nonfollicular sterile  
pustules) ขนาดเล็กกระจายทั่วผิวหนัง และมีการ 
หลุดลอกของผิวหนังในภายหลัง (desquamation) 
ผู้ป่วยมักมีไข้สูง (มากกว่า 38oC) และมีภาวะ 
เม็ดเลือดขาวในเลือดสูง (leukocytosis) โดย 
ส่วนใหญ่ตรวจพบ neutrophil มากกว่า 7,000/mcL 
และ 1 ใน 3 ของผู ้ป่วยอาจมี eosinophil 
ในเลอืดสงูเลก็น้อย(1) อาจพบ mucous membrane 
involvement ประมาณ 20 – 25% ของผู้ป่วย(2) 

นอกจากนัน้อาจพบภาวะ mild acute renal failure 
แต่มักไม่พบ mild hepatic dysfunction และ 
acute renal failure ที่รุนแรงท�าให้ต้องล้างไต(3)

 ผู้ป่วยภาวะ AGEP มกัม ีprognosis ของโรค
ค่อนข้างดี มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตประมาณ 5% 
และผื่นที่เกิดขึ้นมักหายไปภายใน 1 – 2 สัปดาห์ 
หลังหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ จึงไม่จ�าเป็นต้องได้
รับการรักษาด้วย systemic corticosteroid และ
มีรายงานการใช้ intravenous hydrocortisone, 
oral prednisolone, methylprednisolone หรือ  
topical steroid เดีย่วๆ ในผูป่้วย AGEP ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อระยะเวลา 

ธนิศา เล็กน้อย*

การด�าเนินของโรค หรือการเกิดไข้ (p > 0.05)(4) 

อาจให้ hemodynamic support ในรายที่มีอาการ
รุนแรงหรือเสี่ยงจะเกิดอาการแทรกซ้อนต่อหัวใจ 
เน่ืองจากภาวะน้ีท�าให้มีการไหลเวียนเลือดบริเวณ
ผิวหนังเพิ่มข้ึน และอาจพิจารณาให้ยาลดไข้หรือ 
topical steroid เพื่อบรรเทาอาการของผู้ป่วย(5,6)

รายงานผู้ป่วย
 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 71 ปี ถูกส่งตัวมาจาก 
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ด้วยอาการเหนื่อย  
นอนราบไม่ได้

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
 7 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึง ด้วย
อาการเหนื่อย นอนราบไม่ได้ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น  
congestive heart failure with non-ST  
elevation myocardial infarction ได้รับยา  
furosemide 20 mg IV stat และ aspirin 
(300 mg) 1 tab po stat อาการเหนื่อยลดลง  
มีปัญหาทางการเงิน จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อ ณ  
โรงพยาบาลศนูย์แห่งหนึง่ เมือ่ประมาณกลางเดอืน
กมุภาพนัธ์ 2554 ขณะรกัษาตวัในโรงพยาบาลศนูย์ 
ผู้ป่วยเกิดภาวะ severe sepsis ได้รับ empirical 
therapy เป็น ceftazidime 2 gm IV q 12 hr 
และอีก 1 วันต่อมา เมื่อผลเพาะเชื้อในปัสสาวะ 
พบ enterococcus faecalis แพทย์จึงปรับการ
รักษาโดยให้ยา vancomycin 1 gm IV q 24 hr 
และ cloxacillin 1 gm IV q 6 hr ร่วมด้วย 
และจากนั้นหลังจากเริ่มยา 8 วัน ได้รับแจ้งผู้ป่วย 

Cloxacillin induced acute generalized 
exanthematous pustulosis

*กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

Case Report
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มีผิวบวมแดง ริมฝีปากด�าคล้ายรอยไหม้ มีตุ ่มหนองใต้ผิวหนังกระจายทั่วบริเวณแขนสองข้าง 
มีการแตกของผิวหนังเป็นแผล และผิวบางส่วนลอกเป็นขุย ตาไม่แดงลอก ซึ่งพยาบาลแจ้งว่าอาการเกิด
ตั้งแต่เริ่มยา 2 วัน

รูปแสดงตุ่มหนองขนาดเล็กจ�านวนมาก

ซึ่งกระจายอยู่บนผิวหนังบริเวณมือและขาซึ่งบวมแดง และผิวบางส่วนลอกเป็นขุย

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
 โรคเก๊าท์ ซื้อยารับประทานเองจากร้านยา

ประวัติการแพ้ยา
 ปฏิเสธการแพ้ยา สารเคมีและอาหาร

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 biochemical lab วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6

WBC (4,000 - 11,000/mm3) 6,370 9,300 14,200 10,280

neutrophil (48 - 73%) 90 85 93 96.6

eosinophil (0 - 5%) 1.9 3.3 0.4 0.4

lymphocyte (18-48%) 5.5 5.8 4.4 2.5

d-bilirubin (0 – 0.2 mg/dL) - 2.6 - 3.6

t-bilirubin (0.1 – 1.0 mg/dL)  - 3 - 4

AST (0 – 35 U/L) - 144 - 311

ALT (0 – 35 U/L) - 312 - 128

การวินิจฉัยของแพทย์
 Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)

การรักษา
 หลังเกิดผื่น แพทย์พิจารณาหยุดยา vancomycin และให้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อ 
ลดไข้ และบรรเทาอาการผื่นที่เกิดขึ้นด้วย paracetamol, 0.1% TA cream และ fusidic acid cream

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจเลือดของผู้ป่วย

กรณีศึกษา
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 เกณฑ์การวินิจฉัย ผลการตรวจ คะแนน

morphology
 - pustules ใช่ (ตุ่มหนองกระจายบริเวณแขน ขา) +2
 -  erythema ใช่ (ผิวบวม แดง) +2
 -  distribution or pattern ใช่ (ตุ่มเกิดที่หน้า และกระจายไปล�าตัว) +2
 -  postpustular desquamation ใช่ (ผิวลอกเป็นขุยหลังเกิดตุ่มหนอง) +1

total score (0 to 7)  +7

course
 -  erosive mucosal involvement ปากมีลักษณะคล้ายรอยไหม้ แห้งด�า -2
 -  acute onset (< 10 days) เกิดหลังได้รับยาที่สงสัย 2 วัน 0
 -  resolution of pustules and erythema  อาการหายเหลือแค่ผิวหนังหลุดลอก 0
  < 15 days    ภายในเวลาน้อยกว่า 15 วัน
 -  fever (> 38oC) ใช่ (38.4oC) +1
 -  blood neutrophil count ใช่ (13260 cells/mm3) +1 
  (> 7000 cells/mm3) 

total score (-8 to +2)  

histology
 - skin histology mark dermal edema with mild lymphocytic +3 
   and few eosinophilic  infiltration: suggestion 
   of urticarial-like reaction = pustule(s) 
   with intraepidermal spongiform 

total score (-10 to +3)  +3

overall score (-18 to +13)  +10

meropenem

tazocin

vancomycin

cloxacillin

ceftazidime

วันที่ -3 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 9 วันที่ 11วันที่ 6วันที่ -2 วันที่ 0

เริ่มเกิดผื่น เริ่มติดตาม

การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ
 เมื่อพิจารณาตามแนวทางในการวินิจฉัยภาวะ AGEP โดยใช้เกณฑ์ของ european group 
for the study of severe cutaneous adverse reaction (EuroSCAR study group)(1,3)  

ซึ่งพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก คือ รูปแบบการเกิดผื่น (morphology) ระยะด�าเนินของโรค (course) 
ผลการตรวจเนื้อเยื่อ (histology) ผู้ป่วยมีคะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์วินิจฉัยดังตารางที่ 2 คิดเป็น  
10 คะแนน ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าสัมพันธ์กับภาวะ AGEP (definite AGEP)

Timeline แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดผื่น

ตารางที ่2 แสดงการวนิจิฉัยภาวะ AGEP ตามเกณฑ์ EuroSCAR study group และคะแนนผลการตรวจ
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาการ

และยาที่คาดว ่าเป ็นสาเหตุการเกิด AGEP  

ดังแผนภาพ มยีาทีส่งสยั 2 ชนดิ คอื vancomycin 

และ cloxacillin และจากการทบทวนอุบัติการณ์

การเกิด AGEP พบว่าประมาณร้อยละ 90  

มีสาเหตุเกิดจากยาโดยพบว่ายาท่ีเป็นสาเหตุส่วน

ใหญ่ คือ ยากลุ่ม beta-lactams โดยเฉพาะกลุ่ม

โครงสร้าง aminopenicillin, macrolides และ 

quinolones(1) และหลังจากหยุดยา vancomycin 

แต่มีการใช้ยา cloxacillin ต่อเนื่อง ยังมีตุ่มหนอง

เกิดขึ้น จึงประเมินว่าผื่นแพ้ยาสัมพันธ์กับการ 

แพ้ยา cloxacillin

 จากการติดตามผู ้ป ่วยต่อเนื่องหลังจาก 

หยุดยาแล้ว พบว่าตุ่มหนองลดลง และการลอก 

เป็นขยุ อาการบวมแดงของผวิหนงั และค่าเอนไซม์ตบั 

ลดลง แต่ในภายหลงัผู้ป่วยเสยีชวีติจากภาวะตดิเชือ้ 

ในกระแสเลือด (septicemia)
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บทน�า
 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2542 Institute of 
Medicine ของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าความ 
คลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ใน 
โรงพยาบาลเป็นสาเหตุหนึ่งท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตถึง 
44,000 – 98,000 คนต่อปี ซึ่งสร้างความเสียหาย
ถงึ 17 – 29 พนัล้านบาทต่อปี โดยความคลาดเคลือ่น 
ทางยาเป็นสาเหตุท�าให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 
7,000 คนต่อปี ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับ 
ชาวอเมริกันจ�านวนมากและท�าให้เกิดความไม่เชื่อ
มั่นในระบบบริการสุขภาพด้วย(1) 
 ส�าหรับในประเทศไทย จากการศึกษาของ 
ปิยนุช สมตน และคณะ พบว่าอัตราการเกิดความ 
คลาดเคลื่อนทางยาของหอผู้ป่วยในในโรงพยาบาล 
พบร้อยละ 0.08 ความคลาดเคล่ือนจากการ
ถ่ายทอดค�าสั่งใช้ยา พบร้อยละ 0.324 ความ 
คลาดเคลื่อนก่อนการจ่ายยา พบร้อยละ 1.569  
จากการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนเกิดได้ทุกขั้นตอนของการท�างาน  
ซึ่งแบ่งสาเหตุออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. การขาด
ระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีไ่ด้มาตรฐาน 2. การจัดระบบหรอื
วิธีปฏิบัติงานที่ซับซ้อน 3. ผู ้ปฏิบัติขาดข้อมูล 
ความรู้ และ 4. ผู้ปฏิบัติขาดความตระหนักในการ
ท�างาน ดงัน้ันข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางป้องกนั 
แก้ไขความคลาดเคลื่อน ควรมุ่งเน้นที่กระบวนการ
ท�างานทีมี่ประสิทธภิาพ มกีารก�าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการท�างานที่มีระบบตรวจ
สอบซ�้า มีการพัฒนาระบบความคลาดเคล่ือน 
ทางยา(2) 

จักรี แก้วคำาบ้ง*

ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาลชุมชน

*ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแคนดง 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดบุรีรัมย์

 แมว่้าความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา จะเป็น
สาเหตุส�าคัญของน�าไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม 
หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่
สามารถป้องกันได้ หากมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ี 
ดงัจะเหน็ได้จากการศกึษาของพงษ์ศกัดิ ์สมใจ และ
คณะ พบว่าการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ
ใช้ยาเริ่มจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน
ความคลาดเคล่ือนทางยา เพื่อติดตามความคลาด
เคลือ่นทางยา รวมทัง้ อาการไม่พงึประสงค์จากการ
ใช้ยาในภาพรวมของโรงพยาบาล โดย การรายงาน
เหตุการณ์เกือบพลาด (near miss error) มีการ
รายงานก่อนการพฒันาระบบความปลอดภยัในการ
ใช้ยา 660 ครั้ง และหลังพัฒนาระบบ 945 ครั้ง 
เป็นการรายงานเพิ่มขึ้นโดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.0001) จากผลการวิจัย
แสดงให้เหน็ว่า การพฒันาระบบความปลอดภยัด้าน
การใช้ยา ท�าให้การดักจับความคลาดเคลื่อนทางยา
มคีณุภาพมากขึน้ สามารถกระตุน้ให้เกดิการายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยามากขึ้น(3)

 จากการศึกษาของสัมพันธ์ ปานน้อย พบว่า 
การพัฒนาระบบการป้องกันความคลาดเคล่ือนทาง
ยาเพื่อความปลอดภัย โดยคณะกรรมการป้องกัน
และเฝ้าระวงัความคลาดเคลือ่นทางยา ซึง่ประกอบ
ด้วยสหวิชาชีพ ได้รวบรวมอุบัติการณ์ความคลาด
เคลือ่น ทางยาและใบรายงานความเสี่ยงจากหน่วย
งานต่างๆ มาวเิคราะห์ปัญหาเพือ่ปรบัปรงุระบบการ
ท�างานและก�าหนดเป็นแนวทางการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัความคลาดเคลือ่นทางยา น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ 
โดยจัดประชุมทุกเดือน พบว่า มีจ�านวนรายงาน
เหตกุารณ์เกอืบพลาดเพิม่ขึน้จากร้อยละ 99.21 เป็น 
99.55 ส่วนรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิด
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ขึ้นมีระดับความรุนแรงไม่เกินระดับ E คือ ไม่พบ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
อันตรายที่รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ(4)

 ความคลาดเคล่ือนทางยา จากเหตกุารณ์ใดๆ 
ที่สามารถป้องกันได้ อาจเป็นสาเหตุน�าไปสู่การใช้
ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย หรือ
ผูร้บับรกิาร เหตกุารณ์เหล่านัน้อาจเกีย่วข้องกบัการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ
และระบบการใช้ยา การสื่อสารค�าสั่งการใช้ยา  
การติดฉลากยา การบรรจุยา การติดตามและ 
การใช้ยา(5,6) American society of health-system 
pharmacists ได ้แบ ่ งตามสาเหตุการเกิด  
ดังนี้(5) 
 ความคลาดเคล่ือนในการสัง่ใช้ยา (prescribing 
error) คอื การเลอืกใช้ยาผดิ การเลอืกขนาดยาผดิ 
การเลือกรูปแบบยาผิด การสั่งยาในจ�านวนท่ีผิด 
การเลอืกวิถทีางให้ยาผดิ การเลือกความเข้มข้นของ
ยาผิด การเลือกอัตราเร็วในการให้ยาผิด การเลือก
ความเข้มข้นของยาผดิ หรอืการให้ค�าแนะน�าในการ
ใช้ยาผิด การสั่งใช้ยาผิดตัวผู้ป่วย หรือการไม่ระบุ
ชื่อยา ความแรง ความเข้มข้น ความถี่ของการใช้
ยา ที่ท�าให ้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ส ่งถึงตัว 
ผู้ป่วย(5)

 ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (pre- 
dispensing error) คือ ความคลาดเคลื่อนของ
กระบวนการจัดยาในหน่วยงานเภสัชกรรม ได้แก่ 
การเขียน/พิมพ์ฉลาก การเตรียมยา การจัดตาม 
ค�าสั่งการใช้ยา(5)

 ความคลาดเคลือ่นในการจ่ายยา (dispensing 
error) คือ ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจ่าย
ยา ที่ท�าให้จ่ายยาไม่ถูกต้องตามที่ระบุในค�าสั่งใช้ยา 
ได้แก่ ผิดชนิดยา รูปแบบยา ความแรงของยา 
ขนาดยา วิธีใช้ยา จ�านวนยาที่สั่งจ่าย จ่ายผิดตัว 
ผู้ป่วย จ่ายยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ จ่ายยาที่
ไม่มีค�าสั่งใช้ยา เตรียมยาผิด ใช้ภาชนะบรรจุไม่
เหมาะสม ฉลากยาผิด ชื่อผู้ป่วยผิด ชื่อยาผิด(5)

 ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา (adminis-
tration error) คือ การให้ยาที่แตกต่างไปจาก 
ค�าสั่งใช้ยาของผู้สั่งใช้ยาที่เขียนไว้ในบันทึกประวัติ 
การรักษาของผู้ป่วย หรือความคลาดเคลื่อนที่ท�าให้ 

ผู้ป่วยได้รับยาที่ผิดไปจากความตั้งใจในการสั่งใช้ยา
ของผู้สั่งใช้ยา(5)

 นอกจากนีค้วามคลาดเคลือ่นทางยา สามารถ
แบ่งตามความรุนแรง ซึ่ง national coordination 
council of medication error reporting and 
prevention (NCC MERP)(6) ได้แบ่งประเภทไว้  

ดังนี้ 
 1. ไม่มีความคลาดเคลื่อน ระดับ A คือ 
ไม่มคีวามคลาดเคลือ่นเกดิขึน้ แต่มเีหตกุารณ์ทีอ่าจ
ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้(6)

 2. มีความคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นอันตราย 
ระดับ B คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่ไม่เป็น
อันตรายต่อผูป่้วย เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนน้ันไป
ไม่ถึงผู้ป่วย ระดับ C คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิด
ขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู ้ป่วย ถึงแม้ความ 
คลาดเคลื่อนนั้นไปถึงผู้ป่วยแล้ว และระดับ D คือ 
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น โดยไม่เป็นอันตรายต่อ 
ผู้ป่วย แต่ยังมคีวามจ�าเป็นต้องตดิตามผู้ป่วยเพิม่เตมิ(6)   
 3. มีความคลาดเคลื่อน และอันตราย  
ระดับ E คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยชั่วคราว รวมถึงจ�าเป็นต้องได้รับ
การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F คือ มีความ 
คลาดเคลือ่นเกดิขึน้ และเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยชัว่คราว 
รวมถึงจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
หรือยืดระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป 
ระดับ G คือ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็น
อันตรายต่อผู้ป่วยถาวร และระดับ H คือ มี
ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตราย 
ต่อผู ้ป ่วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต (เช่นแพ้ยาแบบ  
anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น)(6)

กรณีศึกษา 
 โรงพยาบาลชุมชนแคนดง ขนาด 30 เตียง  
อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย  
มีแพทย์ จ�านวน 2 คน เภสัชกร จ�านวน 2 คน 
และพยาบาล จ�านวน 11 คน ได้พัฒนาระบบ 
ระบบความปลอดภัยด้านยา โดยการลดปัญหา 
ความคลาดเคลื่อนทางยาของโรงพยาบาล มีแนว
การด�าเนินงานและประเมินผลการด�าเนินการ   
ดังนี้
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ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 1. แนวทางการด�าเนินงาน
     1.1  การจัดองค์กรภาพรวม(7) คือ  
1. ก�าหนดให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยา
เป็นนโยบายโรงพยาบาล 2. ประกาศนโนบายและ
ชี้แจงคณะกรรมการทีมน�าระดับโรงพยาบาลเพื่อ
สื่อสารแนวทางปฏิบัติในระบบยาของโรงพยาบาล 
3. ประชมุคณะกรรมการดแูลผูป่้วย (patient care 
team) จากสหวิชาชีพในวาระการลดความคลาด
เคลื่อนทางยาทุกเดือน 
  1.2  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�างาน(7,8) ที่อาจเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยา คือ
  การลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่ง 
ใช้ยา มีดังนี้ คือ จัดท�ารายการยาที่ชื่อคล้ายกันใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความแตกต่างกันโดยใช้ 
ตัวหนงัสอืเลก็ใหญ่ เพือ่ลดความคลาดเคล่ือนในการ
สั่งจ่ายยา (look alike sound alike : LASA) 
รายการยาที่มีหลายความแรงจะก�าหนดสีของตัว
หนังสือในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสังเกตเห็นได้
ชัดเจน จัดท�าเครื่องหมายและข้อความแจ้งเตือน 
“high alert drug” และข้อมลูยาทีจ่�าเป็นควรทราบ
หลงัสัง่ใช้ยาทีม่คีวามเสีย่งสงูทกุตวั จดัท�าเครือ่งหมาย 
และข้อความแจ้งเตือน “drug interaction” และ
ข้อมูลยาที่จ�าเป็นควรทราบหลังสั่งใช้คู ่ยาที่เกิด 
อันตรกิริยาทุกคู่ทุกตัวจัดท�าข้อความแจ้งเตือนใน
รายการยาที่ต้องผสมกับสารน�้า ก่อนให้ผู้ป่วย โดย
แสดงข้อมูลยาที่จ�าเป็นในการใช้ยา เช่น สั่งใช้ยา
เป็นชือ่สามญั ระบคุวามแรงเป็นระบบเมตรกิ ขนาด
และวิธีใช้อย่างครบถ้วน เป็นต้น(7,8)  
  การลดความคลาดเคล่ือนในการจัดยา มี
ดงันี ้จดัท�ารายการยาทีม่ชีือ่หรอืลกัษณะทีค่ล้ายกนั
ติดไว้ที่บริเวณจัดยาและกล่องใส่ยา เพื่อให้ผู้จัดยา
ระมัดระวังในการจัดยาผิด (LASA) รายการยาที่มี
หลายความแรงจะก�าหนดให้มคีวามแตกต่างกนัโดย
ใช้ตัวหนังสือเล็กใหญ่ เพื่อสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
รายการยาทีเ่ป็น category D และ X ในหญงิตัง้ครรภ์ 
จะก�าหนดให้มี category ของยาต่อท้ายฉลากยา 
จัดท�าเครื่องหมาย “ยาความเสี่ยงสูง” ตัวหนังสือ 
สีแดงที่ภาชนะบรรจุยาส�าหรับยาท่ีอยู่ในรายการ
ยาความเส่ียงสูงเพื่อให้ผู ้จัดยาระมัดระวังในการ 
จัดยา จัดวางยาที่มีชื่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันให้

แยกออกจากกัน ผู ้พิมพ์ใบสั่งยาผิด/จัดยาผิด 
ลงรายงานความคลาดเคลื่อนด้วยตนเอง จัดให้มี 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยาโดยลงชื่อในใบสั่งยาก่อนส่ง
ให้ผู้จ่ายยา(7,8)  
  การลดความคลาดเคล่ือนในการจ่ายยา  
มีดังนี้ ก�าหนดแนวทางการจ่ายยาให้เป็นมาตรฐาน 
เช่น ตรวจสอบจ�านวนและชนดิของยา สอบถามชือ่
ผู้ป่วยเป็นระบบค�าถามเปิด โดยให้ผู้มารับบริการ
หรือญาติบอกชื่อและนามสกุลผู้ป่วย ชื่อยา วิธีการ
บรหิารยา และปัญหาทีพ่บในการใช้ยาทีบ้่านทกุครัง้
ที่รับยา ก�าหนดขั้นตอนการจ่ายยาความเสี่ยงสูง
ระดับโรงพยาบาลให้กับผู ้ป่วย เจ้าหน้าที่ฝ ่าย
เภสัชกรรมต้องลงชื่อจ่ายยา 2 คน ในแบบบันทึก
เกบ็ข้อมลูยาความเสีย่งสงู เช่นเภสชักรลงชือ่จ่ายยา 
2 คน หรอื เภสชักร 1 คน และเจ้าหน้าทีเ่ภสชักรรม 
1 คน และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยลงชื่อรับยาอีก 1 คน 
รวมทั้งหมด 3 คน ยกเว้นนอกเวลาปฏิบัติงานของ
เภสชักร เจา้หน้าทีฝ่่ายเภสชักรรมต้องลงชือ่จ่ายยา 
1 คน และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยลงชื่อรับยาอีก 1 คน 
รวมทั้งหมด 2 คน ได้(7,8)  
 2. การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผล
  2.1 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บ 
ข้อมูล (3,4) คือ 
  1.  ออกแบบบันทึกอุบัติการณ์ความ 
คลาดเคลื่อนทางยาและใบรายงานความเสี่ยง  
(incident reports) โดยคณะกรรมการดูแลผู้ป่วย 
  2. ก�าหนดประเภทและลักษณะความ 
คลาดเคลื่อนทางยาแต่ละชนิดที่จะด�าเนินการเก็บ
ข้อมลูและก�าหนดระดบัความรนุแรงของผลกระทบ
เป็นระดับ A-I ตาม NCC MERP  
  3. รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความร่วมมือและ
อ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล
   ï รวบรวมรายงานความคลาดเคลือ่น 
ทางยาในแผนกต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาล  
จากนั้นส่งข้อมูลไปเก็บรวบรวมไว้ที่ฝ่ายเภสัชกรรม
    ï รวบรวมข้อมูลจ�านวนใบสั่งยา 
ผูป่้วยนอกและข้อมลูจ�านวนวนันอน จากศนูย์ข้อมลู
สารสนเทศโรงพยาบาล
  4. น�าข้อมลูความคลาดเคลือ่นทางยามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา
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โดยคณะกรรมการดูแลผู ้ป ่วยที่ เกี่ยวข ้องเป็น 
ประจ�าทุกเดือน ก่อนการปรับปรุงระบบการท�างาน
และก�าหนดเป็นแนวทางเฝ้าระวังและป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนทางยา น�าไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
ปรับปรุงแนวทางการรายงานความคลาดเคล่ือน 
ทางยา ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติขององค์กรแพทย์ 
เภสชักร พยาบาล และปรบัปรงุเรือ่งการตรวจสอบ
การส่ังใช้ยา โดยให้มีการน�าส�าเนาค�าสั่งใช้ยา 
ของแพทย์มาใช้ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนจาก
การคัดลอกค�าสั่งใช้ยา
  5. ติดตามการปฏิบัติงานและประเมิน 
ผลงานเปรียบเทยีบก่อนและหลังพฒันาระบบความ 
คลาดเคลื่อนทางยา
  6. การประมวลผลข้อมูล
   ï ค�านวณอัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาในภาพรวมและความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ประเภทต่างๆ แยกเป็นผู้ป่วยนอก (ครั้งต่อ 1,000 
ใบสั่งยา) และผู้ป่วยใน (ครั้งต่อ 1,000 วันนอน)
   ï วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทาง
ยาโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบต่อผู้ป่วย
  7. เปรียบเทียบผลการศึกษาก่อนและ
หลังการพัฒนาระบบความคลาดเคลื่อนทางยา
  8. สรุปผลการศึกษาและจัดท�ารายงาน
  2.2 ข้อมูลที่เก็บ และระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล(3,9) คือ 
  1. แบบรายงานความคลาดเคลือ่นทางยา 
และใบรายงานอุบัตกิารณ์ความเสีย่งในโรงพยาบาล
  2. แบบบนัทกึรายงานการสัง่ใช้ยาความ
เสี่ยงสูงในโรงพยาบาล
  3. ทบทวนแบบรายงานกิจกรรมทุก
กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการ
ปรบัปรุงและพฒันาระบบเพือ่ลดความคลาดเคล่ือน
ทางยา
  4. การประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ใน
คณะกรรมการดูแลผู้ป่วย เพื่อพัฒนาระบบค้นหา 
และหาแนวทางแก้ไข ก�าหนดระเบียบวธิปีฏบัิต ิเพือ่
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา
  5. การประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�าบัด เพื่อสร้างนโยบายและ 
น�าไปสู ่การปฏิบัติตามนโยบายการค้นหาความ 
คลาดเคลื่อนทางยา นโยบายความปลอดภัยด้านยา

  6. ระยะเวลาการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
รวมเวลา 10  เดือน
 3. ผลการด�าเนินงาน
  1. จ�านวนและอตัราความคลาดเคลือ่น
ทางยาท่ีเกิดขึ้นในงานบริการผู้ป่วยนอก พบว่า 
ความคลาดเคล่ือนทางยาก่อนการพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยด้านยา 7.99 ครั้ง ต่อ 1,000  
ใบสั่งยา และความคลาดเคลื่อนทางยาหลังการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาลงลงเป็น 7.38 
ครัง้ต่อ 1,000 ใบสัง่ยา ซึง่ยงัไม่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =0.434) 
  2. จ�านวนและอตัราความคลาดเคลือ่น
ทางยาที่เกิดขึ้นในงานบริการผู ้ป่วยใน พบว่า 
ความคลาดเคลือ่นทางยาก่อนการพฒันาระบบความ
ปลอดภัยด้านยา 2.48 ครั้ง ต่อ 1,000 วันนอน 
และ ความคลาดเคลือ่นทางยาหลงัการพฒันาระบบ
ความปลอดภัยด้านยาเพิ่มขึ้น 9.71 ครั้งต่อ 1,000 
วันนอน พบว่าความคลาดเคล่ือนที่เพิ่มข้ึนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =0.020)  
  3. จ�านวนความรนุแรงของความคลาด
เคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาความ
ปลอดภยัด้านยา พบว่า จ�านวนเหตกุารณ์เกอืบพลาด 
คือ เหตุการณ์ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย พบว่าลดลงหลัง
พฒันาระบบ จากร้อยละ 98.64 เป็น 97.99 จ�านวน
เหตุการณ์ที่พลาดแล้ว คือ เหตุการณ์ถึงตัวผู้ป่วย
แต่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับอันตราย เพิ่มข้ึนหลังพัฒนา
ระบบ จากร้อยละ 1.36 เป็น 2.01 ส่วนเหตุการณ์
พึงสังวร (sentinel event) คือ เหตุการณ์ถึงตัวผู้
ป่วยและผูป่้วยรบัอนัตรายร้ายแรง ยังไม่พบรายงาน
ความเสี่ยง 
 เมือ่วเิคราะห์ในรายละเอยีด พบว่า มจี�านวน
เหตุการณ์เกือบพลาด ลดลงหลังพัฒนาระบบ จาก
ร้อยละ 98.64 เป็น 97.99 อาจมีสาเหตุเกิดจาก
บุคลากรยังไม่มีความตระหนักถึงความส�าคัญของ
การรายงานความเสี่ยงในเหตุการณ์เกือบพลาด ถึง
แม้จะกระตุน้ให้รายงานความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้
ด้วยตนเอง เนือ่งจากกลวัการลงโทษท�าให้บคุคลากร 
เกิดความไม่ไว้ใจในการรายงานความเสี่ยง ซึ่ง 
ขัดแย้งกับข้อมูลการวิจัยของพงศักดิ์ สมใจและ 
คณะ ซึง่ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่น

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ทางยาก่อนและหลังพัฒนาระบบความปลอดภัย 

ในการใช้ยา พบว่า มีจ�านวนเหตุการณ์เกือบพลาด 

เพ่ิมหลังพัฒนาระบบ เนื่องจากมีการดักจับความ 

คลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบและจริงจัง ท�าให้

บุคลากรมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการ

รายงานอบุตักิารณ์ต่างๆ เพิม่ขึน้ ส่งผลให้มจี�านวน

ความคลาดเคลือ่นมากขึน้(3) ส่วนเหตกุารณ์พงึสงัวร 

ไม่พบรายงานความเสีย่ง ซึง่เกดิได้จากการใช้ระบบ 

triple check ในการจดั – จ่ายยาและการปรบัปรงุ

แก้ไขยาที่จัดผิดบ่อยโดยเฉพาะยาพ้องชื่อหรือ 

พ้องเสียง (LASA medication)

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การพฒันาระบบความปลอดภยัด้านยาในงาน 

บรกิารผู้ป่วยนอกสามารถลดความคลาดเคล่ือนทาง

ยาลงได้แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ และในงาน

บริการผู้ป่วยใน พบว่าความคลาดเคล่ือนทางยา 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อัตราการเกิด

เหตกุารณ์เกอืบพลาด ลดลงหลังพฒันาระบบ อตัรา

การเกิดเหตุการณ์ที่พลาดแล้ว เพิ่มขึ้นหลังพัฒนา

ระบบ ส่วนเหตุการณ์พึงสังวร ไม่พบรายงานความ

เสี่ยง การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาช่วงระยะเวลา

ในการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยา นอกจากนี้ 

โรงพยาบาลควรกระตุน้ให้บุคลากรตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของการรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา 

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  

โดยผู้บริหารต้องไม่มีนโยบายการลงโทษรายบคุคล 

เพือ่ให้บคุลากรเกดิความไว้วางใจ น�าไปสูก่ารรายงาน

ที่มีประสิทธิภาพ
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เยาวเรศ อุปมายันต์*

บางส่วนจาก 

pharmaceutical policy analysis course 

*กองแผนงานและวิชาการ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ก่อนอ่ืนผู้เขียนขอแสดงความรู้สึกส�านึกบุญคณุของครผููส้อนแนวคดิในการมอง

วิธีท�าและการวิเคราะห์เชิงนโยบายและโดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวกับด้านเภสัชกรรม จาก 2 ท่านต่อไปนี้ 

Prof. Dr. Bert Leufkens (Utrecht University  

Faculty of Science, the Netherlands) และ 

Dr.Richard Laing (World Health Organization) 

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดหลักสูตรอบรม

เรื่อง pharmaceutical policy analysis ซึ่งจัด

โดย Utrecht University ร่วมกับ World Health  

Organization ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ 

ผ่านมา ณ เมอืงอเูทรค็ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย 

หวงัว่านักเรยีนของคณุครนูัน้จะเกดิความเข้าใจกระจ่าง 

ในขบวนการตัดสินใจก�าหนดนโยบาย รวมถึงรู้วิธี

การวเิคราะห์ผลของการด�าเนนินโยบายท่ีก�าหนดนัน้

 เนื้อหาและการอภิปรายหรือตัวอย ่างที่ 

ถกเถียงกันเมื่อแสดงความคิดเห็น ผู ้เขียนคง 

ไม่สามารถน�ามาลงได้ทั้งหมด เพราะเป็นข้อตกลง

กันว่าเราเรียนรู้จ�าลองบรรยากาศในห้อง แต่สิ่ง 

ที่ตระหนักได ้ คือ เมื่อถึงภาวะวิกฤติของการ 

ตัดสินใจ ธาตุแท้ของแต่ละคนจะแสดงออกมา 

โดยลืมภาวะเสแสร้งที่แสดงออกในสังคมโดยสิ้น  

ดังนั้น จึงไม่ควรโต้แย้งในภาวะเช่นนี้เพราะถึง

แม้ฝ่ายใดชนะ ก็ไม่ใช่ความส�าเร็จของการท�างาน

เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เป็นคู่กรณีก็จะ

ไม่ร่วมมือและหาโอกาสสร้างปัญหาในอนาคตได้  

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์… ศิลปะ

ของการด�าเนนิชวีติ การก�าหนดนโยบายจงึเป็นเรือ่ง

ของศาสตร์และศิลป์โดยแท้ ศิลปะของการผสม

ผสานความขัดแย้งสู่ความลงตัว

 บทความนี้น�าเสนอเนื้อหาประกอบด้วย  

3 ส่วน ประกอบด้วย

 1. หลักการของการก�าหนดนโยบาย 

 2. กรอบการจัดท�า และวิเคราะห์นโยบาย

 3. การตัดสินใจเชิงนโยบายและตัวอย่าง

1. หลักพื้นฐานในวิธีคิดหรือสังเคราะห์ policy 

 กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติหลายๆ อย่าง ของผู้ที่

สนใจหรอืผูท้ีจ่ะมส่ีวนก�าหนดนโยบายเรือ่งใดกต็าม

ในอนาคต ควรเป็นดังนี้

 (1) มีความสงสัยหรือปรารถนาแรงกล้าต่อ

การสร้างความแตกต่าง

 (2) มีจิตใจเปิดกว้างและคิดนอกกรอบ

 (3) มุ่งหมายต่อการคิดพินิจไตร่ตรอง

 (4) พึงระลึกเสมอว่าไม ่มีความจริงหรือ 

ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ต้องเรียนรู ้จากความ 

หลากหลาย

 (5) ควรสนใจแนวคดิวธิกีารทีน่�าไปใช้ในกรณี

ทั่วไป 

 วัฏจักรของการวิเคราะห์นโยบาย (cycle  

of policy analysis) อาจแสดงได้ดังแผนภูมิ 

หน้าถัดไป

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ



24 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.1

ปกิณกะ

 หลักพื้นฐานท่ัวไป คือ วิเคราะห์ความ
จ�าเป็นด้านการรักษาหรือปัญหาทางสาธารณสุข 
หากวิธีการหรือยารักษาโรคที่มีอยู่ยังไม่ดีพอหรือ
ขาดองค์ความรู้ก็ต้องมีการพัฒนา และวิจัยสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้กับสังคม ในขณะเดียวกัน
รัฐหรือผู ้ควบคุมก�ากับก็ต้องก�าหนดนโยบายใน
การน�าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งท่ีเป็นนวัตกรรมนั้นไปใช้  
ซึ่งเมื่อประชาชนมีการน�าไปใช้ก็ต้องประเมินผล/ 
ดูประโยชน์ที่เกิดขึ้น หากสิ่งนั้นไม่ดีหรือไม่ตอบ
สนองต่อปัญหาทางสาธารสขุ กเ็ข้าสูว่ฏัจักรเดมิเป็น
วงจรไปดังข้างต้น

2. กรอบการจัดท�า และวิเคราะห์นโยบาย
 ก่อนที่จะด�าเนินการศึกษาหรือกระท�าการใด
ก็ตาม ควรหาเหตุผลในประเด็นนั้นก่อนว่า 
“สิ่งนั้น” เป็นเรื่องที่
 (1) nice to know คือ รู้ไว้ก็ดี หรือ
 (2) need to know คือ จ�าเป็นต้องรู้
 เพราะพบว่าหลายครั้งผลการศึกษาท่ีได้มา
ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ต้องการอย่างแท้จริง จึงควรมี
ความชัดเจนตั้งแต่เริ่มท�างานเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
ในสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจ นอกจากนี้ยังสูญเสีย
งบประมาณและก�าลังคนด้วย
 นอกจากนี้เมื่อตัดสินใจชัดเจนว่าจะลงมือท�า 
การวจิยัหรอืสร้างนวตักรรมแล้ว ในทางเศรษฐศาสตร์ 

ควรพจิารณาถงึคณุค่าหรอืความคุม้ทีจ่ะด�าเนนิการ 
ด้วยการตั้งค�าถามพร้อมหาค�าตอบให้ได้ว่า
 (1) ค�าถามของการวจิยัคอือะไร ระบอุอกมา
ได้หรือไม่
 (2) การศกึษาทีม่หีรอืด�าเนนิการอยู่ในขณะนี้  
แสดงผลหรือให้ข้อมูลอะไรบ้าง
 (3) การศึกษาอันใหม่น้ีจะรับรองหรือยืนยัน
ได้หรือไม่
 (4) ความเหมาะสมของการออกแบบวิจัย 
อคติ ขนาดใหญ่เพียงพอ (ความถูกต้อง ความเป็น
ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการศึกษา)
 เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
รวมถึงวิธีคิดของผู้คนหรือมุมมองต่อสถานการณ์
ปัจจุบันโดยเฉพาะด้านยานั้น มีหลายประเด็นที่ 
ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย
ต้องค�านึง ได้แก่
 (1) ควรคิดทบทวนในกระบวนการ ขั้นตอน
การพฒันายา พร้อมตัง้ค�าถามว่าเตรยีมการเกีย่วกบั 
ระบบควบคุมก�ากับว่าดีพอแล้วหรือยังต่อความ
ท้าทายในอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง
 (2) มหีลายโรคทีจ่�าเป็นต้องศกึษาวจิยัเพือ่หา
วิธีการรักษา เรามียาที่จ�าเป็นต้องใช้หรือยัง
 (3) ผู้ป่วยจ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาที่
จ�าเป็นต้องใช้ ยามีราคาแพงมาก
 (4) บทบาทของผูป่้วยมากขึน้ เป็นสงัคมการ
เรียนรู้
 (5) ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก
ในการบริหารความเสี่ยง
 (6) ความไม่ไว้วางใจของสังคมต่อระบบยา
 2.1 ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการวิจัย
นโยบายด้านยา
  (1) ไม่ใช่ทกุค�าถามทางนโยบาย ทีเ่หมาะ
ในการวิจัย
  (2) หน่วยของการวิเคราะห์
  (3) ประเด็นที่มีความซับซ้อนหลายชั้น 
ขั้นตอน

“แผนภูมิ แสดงวัฏจักรการวิเคราะห์นโยบาย
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  (4) ข้อมูลทางตรงและทางอ้อม
  (5) ข้อมูลได้โดยการสุ่มตัวอย่าง หรือไม่ใช่โดยการสุ่มตัวอย่าง
  (6) ความลงตัวที่ผสานกันได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
  (7) ความถูกต้องทั้งกระบวนการภายในและโดยภายนอก
  (8) อคติ อื่นๆ
 2.2 กรอบการวิจัยนโยบายด้านยา
  เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จึงควรพิจารณาว่าในแต่ละกลยุทธ์ควรมุ่งเน้นเรื่องใด 
และควรมีวิธีการเช่นใดในการวิจัย ดังกรอบในตารางข้างล่าง

กลยุทธ์

การวินิจฉัย (การจัดกลุ่ม  

แบ่งประเภท ระบุปัญหา  

การจัดช่วงชั้น เป็นต้น)

สมมุติฐานโรค (กลไก ตัวแปร 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง)

การพยากรณ์หรือคาดคะเน

(ผลของการแทรกแซง ติดตาม

ผลเมื่อไม่ได้ท�าอะไรแทรกแซง)

จุดเน้น

อะไรคือปัญหา เกิดอะไรขึ้น 

ท�าความเข้าใจ การทดสอบ

สมมุติฐาน

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

โดยตั้งใจ/ไม่ได้ตั้งใจ

วิธีวิจัย

วิธีบรรยาย ภาระโรค 

การศึกษาราคา การติดตาม

การใช้ยา เป็นต้น

วิธีวิเคราะห์ (เชิงคุณภาพ/

ปริมาณ) การทดลอง

การประเมินนโยบาย 

การทดลองแบบสุ่มตรวจ 

การติดตามเหตุการณ์ 

การติดตามเป็นช่วงระยะเวลา

3. การตัดสินใจเชิงนโยบายและตัวอย่าง
 เมื่อมีผู ้เกี่ยวข้องในเรื่องใดๆ หลายฝ่าย  
(stakeholders) ย่อมมีมุมมองในประสบการณ์ 
ของตน และหากกระทบกับประโยชน์ด้วยแล้ว จะ
เป็นสิ่งที่โต้แย้งกันอย่างหาข้อยุติได้ยาก และใน
ทีส่ดุผู้ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบหรอืควบคมุกฎหมายต้อง
ตัดสินใจ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องมีมุม
มองต่างกันในเรื่องเดียวกัน ซึ่งผู้ก�าหนดนโยบาย
ต้องชั่งน�้าหนักระหว่าง ประโยชน์และความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น
 (1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (ยา)
  ต้องการได้รับเง่ือนไขพิเศษส�าหรับการ
วิจัยใหม่หรือนวัตกรรม เช่น การทดลองในผู้ป่วย
แบบ single arm trials แทน randomized  
controlled trials 

 (2) ผู ้จ ่ายเงิน/ผู ้จ ่ายยา/องค์กรประเมิน

ทางการแพทย์

  ต้องการข้อมลูทีแ่สดงผลถึงการเปรยีบเทยีบ 

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

 (3) ผู้ป่วย

  ต้องการเข้าถงึหรอืได้ยาโดยเรว็ในกลุม่ยา 

ที่มีศักยภาพช่วยชีวิตได้

 (4) สื่อ/สังคมวิทยาศาสตร์

  ต้องการการประเมินความปลอดภัย 

เข้มงวดข้ึนหลังจากมีการเพิกถอนยาจากท้องตลาด

นับครั้งไม่ถ้วน

 (5) ความจ�าเป็นทางการแพทย์แท้จริง

  เช่น ระบาดวิทยาโรคอ้วน เบาหวาน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ จุดเน้น และวิธีการวิจัย

ปกิณกะ



26 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.1

 (6) การรักษาทางการแพทย์ที่เกินจ�าเป็น

  เช่น โรคอ้วน โรคระบบการเผาผลาญ 

ผิดปกติ (metabolic syndrome) ความผิดปกติ

ทางอารมณ์

 ส�าหรับผู ้ที่ท�าหน้าที่ควบคุม หรือก�ากับ  

ด้านยา (เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา) น้ัน ไม่ว่าอย่างไรการตดัสนิใจจะมปีระเดน็

ที่ต ้องค�านึงหรือเปรียบเทียบบนข้อแตกต่างที่ 

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 (1) หากตัดสินใจโดยค�านึงถึงการใช้เวลา 

สั้นลง หมายถึง ความไม่แน่นอนในผลต่างๆ  

อยู่ในระดับสูง เช่น ผู้ประกอบการต้องการสิทธิ

พิเศษในการผลิตยาใหม่บางตัว ซึ่งตามกฏท่ัวไป 

ต้องใช้การทดลองแบบ randomized controlled 

trials ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัว่าเชือ่ถอืผลได้ในระดบัสงู 

แต่กม็คีวามยุง่ยากต้องใช้เวลา หาตวัอย่างยากและ

งบประมาณสูง แต่หากในทางตรงกนัข้ามยอมรบัให้

ใช้แบบแบบ single arm trials แม้การหาตัวอย่าง

ไม่ยาก แต่ก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการ 

แปลผลต่างๆ นอกจากนีห้ากค�านงึว่าผูป่้วยต้องการ 

เข้าถึงหรือได้รับยาในกลุ่มยาท่ีช่วยชีวิตได้โดยเร็ว 

แล้วปล่อยยาสู่ท้องตลาดไวขึ้น ก็อาจเกิดความ 

ผิดพลาดได้เพราะขาดข้อมูลผลการใช้ที่ต้องศึกษา

และรอผลในช่วงเวลานาน เป็นต้น

 (2) หากตัดสินใจโดยค�านึงถึง ความพร้อม

สมบูรณ์ เช่น ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยจ�านวนมาก  

มกีารตดิตาม ประเมนิ เปรยีบเทยีบผลประสทิธิภาพ

และความปลอดภัยอย่างละเอียดรอบคอบก่อน

ปล่อยยาสู่ตลาดย่อมหมายถึงการท�าให้ยาออกสู่

ตลาดช้าขึ้น (การเข้าถึงยาของผู้ป่วย/ผู้จ�าเป็นต้อง

ใช้ยาช้าด้วย) เป็นต้น

 ดังนั้น ไม่ว่าการตัดสินใจเป็นเช่นไร ย่อม

ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ ผู้มีอ�านาจ

จึงควรสร้างความเข้าใจหรือใช้การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและการ

ยอมรับของผู้คนในเรื่อง “การให้” และ “การรับ” 

ที่ถูกกฎหมายในสังคมประชาธิปไตย

 เนื่องจากบทความนี้ต ้องการสื่อเนื้อหาที่ 

ผูเ้ขยีนได้เรยีนรูม้าจากห้องเรยีนจงึไม่ได้ยกตวัอย่าง

กรณกีารท�างานหรอืโครงการหลายอย่างทีส่�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาด�าเนนิการอยู่แล้วไว้ใน

ตอนน้ี แต่หากมีท่านผู้ใดสนใจในประเด็นดังกล่าว

และผู้เขียนเห็นว่ามีจ�านวนมากพอ โอกาสหน้าจะ

วิเคราะห์เชิงลึกมาเสนอต่อไป

ปกิณกะ
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วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์ และพัทรียา โภคะกุล*

การใช้เครื่องมือ 

preventability method (P method)

*ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 องค์การอนามัยโลก (World Health  

Organization; WHO) มแีผนงานในการ 

ขยายบทบาทของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านยา (pharmacovigilance center) ทั่วโลก 

ในการวิเคราะห์รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  

(medication error; ME) จากฐานข้อมูลรายงาน

อาการไม่พึงประสงค์ของแต่ละประเทศ โดย 

มุ่งเน้นที่อาการไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ 

(preventable adverse drug reaction; 

ADR) เนื่องจากพบว่ารายงาน ADR ท่ีส่งมาที่ 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ส่วนหนึ่งเป็น 

preventable ADR 18.7 – 80% และเนื่องจาก

ข้อมูลจากฐานดังกล่าวเป็นคลังข้อมูลรายงาน 

ADR ที่ใหญ่ ดังนั้นหากรายงานดังกล่าวได้รับการ

วเิคราะห์ ข้อมลูดงักล่าวจงึน่าทีจ่ะเป็นประโยชน์ใน

การก�าหนดมาตรการเพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิ 

preventable ADR ซ�้า ทั้งยังเป็นการเพิ่มความ

ปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วยอีกด้วย  

 องค์การอนามัยโลกร่วมกับศูนย์เฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านยาของประเทศ โมร็อกโค ซึ่ง

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก european 

commission ได ้พัฒนาเครื่องมือที่ เรียกว ่า  

preventability method (P method) ซึ่งเป็น 

เครือ่งมอืทีใ่ช้วเิคราะห์รายงานหา preventable ADR 

โดยรายงานที่จะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 

นี ้ต้องเป็นรายงานทีไ่ด้รบัการประเมนิความสมัพนัธ์ 

ว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event)  

มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาแล้ว โดยในการตอบ 

ข้อค�าถามของ P method เพื่อวิเคราะห์รายงาน 

นั้นควรใช้ข้อมูลจากค�าแนะน�าที่เกี่ยวกับการใช้ยา 

ที่เป็นสากลหรือของแต่ละประเทศ หรือข้อมูล 

พื้นฐานเก่ียวกับวิธีใช้ยา เช่น summary of  

product characteristics (SPC) ซึ่งเป็นเอกสาร

ก�ากับยาที่ข้ึนทะเบียนต�ารับในสหภาพยุโรป โดย

ผู้ประเมินน�าเอาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นองค์ความรู้

ในการตอบข้อค�าถาม (ผู้ประเมินอาจเป็นบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านคลินิก ไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านยาเท่านั้น) ทั้งนี้ P method ไม่ได้

ถูกใช้เพื่อแบ่งประเภทของ ME และวิเคราะห์หา

สาเหตุการเกิด ADR แต่ถูกใช้เพื่อระบุถึงปัจจัย

เสี่ยงที่อาจท�าให้เกิด ADR นั้นๆ ทั้งนี้ P method 

ได้แบ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิด ADR ออกเป็น การ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ (professional practice; Pr) 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product/ drug; Pd) 

และทัศนคติของผู้ป่วย (patient; Pa) โดยเครื่อง

มือดังกล่าวประกอบด้วย 20 ข้อค�าถามที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยเสี่ยง Pr, Pd และ Pa 16, 2 และ 2 

ข้อค�าถาม ตามล�าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1

รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด preventability method (P method)

professional 

practice

“Pr”

รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 factors          
preventability  Criteria

 
yes no unknown

 not  
 related to      applicable

  1. Incorrect dose?    

  2. Incorrect drug administration route?    

  3. Incorrect drug administration duration?    

  4. Incorrect drug dosage formulation  

   administered?    

  5. Expired drug administered?    

  6. Incorrect storage of drug?    

  7. Drug administration error (timing, rate,  

   frequency,  technique, Preparation,  

   manipulation, mixing)?    

  8. Wrong indication?    

  9. Inappropriate prescription according to    

   characteristics of the patient (age, Sex,  

   pregnancy, other)?    

  10. Inappropriate prescription for patient’s  

   clinical condition (renal failure, hepatic  

   failure …), or underlying pathology?    

  11. Documented hypersensitivity to  

   administered drug or drug class?    

  12. Labeled drug-drug interaction?     

  13. Therapeutic duplication? (prescription   

   of 2 medicines or more with similar  

   ingredient)    

  14. Necessary medication not given?    

  15. Withdrawal Syndrome? (due to abrupt  

   discontinuation of treatment)    

  16. Incorrect laboratory or clinical  

   monitoring of medicine?    

  17. Poor quality drug administered?     

  18. Counterfeit drug administered?    

     19. Non Compliance?     

  20. Self medication with non OTC drug?

product/drug

“Pd”

patient 

“Pa”
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รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แนวทางการใช้ P method ในการวิคราะห์
รายงาน ADR 
 1. ผู ้ประเมินคัดเลือกข้อค�าถามที่อยู ่ใน  
P method ว่าข้อค�าถามใดจะก�าหนดเป็น critical 
criteria หมายถงึเกณฑ์ทีม่คีวามส�าคญัมาก ส�าหรบั
การประเมินแต่ละรายงาน โดยในการประเมิน 
รายงานหนึง่ๆ ผูป้ระเมนิสามารถก�าหนดได้หลายข้อ
ค�าถามในการเป็น critical criteria และผู้ประเมิน
แต่ละคนอาจก�าหนดข้อค�าถามที่แตกต่างกันได้  
ถึงแม้จะประเมินรายงานเดียวกัน ทั้งนี้ในการ
ก�าหนดข้อค�าถามจะพจิารณาจากลักษณะของ ADR 
ยาที่ผู้ป่วยใช้และประสบการณ์ของผู้ประเมิน เช่น
 
 ตัวอย่างที่ 1 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 45 ปี ได้
รับยา amoxicillin (500 mg) ครั้งละ 1 เม็ด 
หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น หลังจากผู้ป่วย 
รับประทานยาดังกล่าว 1 วัน ผู้ป่วยเกิดอาการ 
Stevens-Johnson syndrome ทั้งนี้ผู้ป่วยเคยมี 
ประวัติแพ้ยา penicillin แล้วเกิดผื่น ผู้ประเมิน 
อาจก�าหนด critical criteria ที่ประกอบด้วย 
ข้อค�าถามดังนี้ 
 Pr11 ผูป่้วยเคยมปีระวตักิารแพ้ยา amoxi-
cillin หรือยาในกลุ่มดังกล่าวใช่หรือไม่
 Pd17 ผูป่้วยได้รบัยาท่ีมคีณุภาพต�า่ใช่หรอืไม่
 Pd18 ผู้ป่วยได้รับยาปลอมใช่หรือไม่ และ
 Pa20 ผู้ป่วยได้มกีารใช้ยาทีไ่ม่ใช่ OTC เพือ่
รักษาตนเองใช่หรือไม่

 ตัวอย่างที่ 2 ผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี  
น�้าหนัก 50 กิโลกรัม มีประวัติการดื่มสุราเป็น 
ระยะเวลา 10 ปี ได้รับยา nadroparin calcium 
(2,850 IU anti-Xa) 0.6 ml, ketorolac 60 mg IM 
และ dexamethasone 4 mg IV หลังจากนัน้ผู้ป่วย 
เสียชีวิตเน่ืองจากการเกิด gastrointestinal  
bleeding ผู้ประเมินอาจก�าหนด critical criteria 
ที่ประกอบด้วยข้อค�าถามดังนี้

 Pr1  ผูป่้วยได้รบัขนาดยาทีถู่กต้องใช่หรอืไม่
 Pr3  ผู้ป่วยได้รับยาในช่วงระยะเวลาที่ถูก
ต้องใช่หรือไม่
 Pr4  ผู้ป่วยได้รับยาในรูปแบบที่เหมาะสม
ใช่หรือไม่
 Pr7  มีการบริหารยาที่ผิดพลาดใช่หรือไม่ 
(เวลา อัตรา ความถี่ เทคนิค รูปแบบ การจัดการ 
การผสม)
 Pr9  บุคลากรทางการแพทย์สั่งจ่ายยาไม่
เหมาะสมกับลกัษณะของผูป่้วยใช่หรอืไม่ (อายุ เพศ 
การตั้งครรภ์และอื่นๆ)
 Pr10 บุคลากรทางการแพทย์สั่งจ่ายยาไม่
เหมาะสมกับสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย (renal 
failure, hepatic failure หรอือืน่ๆ) หรอืพยาธวิทิยา
ของผู้ป่วยใช่หรือไม่
 Pr12 มีอันตรกิริยาของยาที่ใช้อยู่ใช่หรือไม่
 Pr16 มีการติดตามค่าทางห้องปฏิบัติการ
หรือลักษณะทางคลินิกที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่
 Pd17 ผูป่้วยได้รบัยาทีม่คีณุภาพต�า่ใช่หรอืไม่
 Pd18 ผู้ป่วยได้รับยาปลอมใช่หรือไม่
 Pa19 ผู ้ป่วยไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ
บุคลากรทางการแพทย์ใช่หรือไม่ และ
 Pa20 ผูป่้วยรกัษาตวัเองด้วยยาทีไ่ม่ใช่ OTC 
ใช่หรือไม่
 2. การตอบข้อค�าถามเพื่อวิเคราะห์แต่ละ
รายงานนั้น ผู้ประเมินมีทางเลือก 4 ทางเลือก คือ 
ใช่ (yes) ไม่ใช่ (no) ไม่ทราบ (unknown) และ 
ไม่สามารถตอบได้ (not applicable) เนื่องจากข้อ
ค�าถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเกิด ADR 
 3. ในการวิเคราะห์แต่ละรายงานแล้ว 
หลังจากตอบข้อค�าถามทั้ง 20 ข้อ ผลของการ
ประเมินจะมี 3 แบบด้วยกัน คือ preventable, 
non preventable และ not assessable โดยมี
วิธีการพิจารณาดังนี้
  -  ถ้ามี critical criteria อย่างน้อย  
1 ข้อ ที่ผู้ประเมินตอบว่าใช่ รายงานนั้นจะถูก
พิจารณาว่าเป็น preventable ADR 
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  - ถ้า critical criteria ทุกข้อ ผู้ประเมนิ

ตอบว่าไม่ใช่ รายงานนัน้จะถกูพจิารณาว่าเป็น non 

preventable ADR

  - ถ้า critical criteria ทุกข้อ ผู้ประเมนิ

รายงานไม่สามารถตอบได้หรอืมข้ีอมลูไม่เพยีงพอใน

การตอบข้อค�าถาม รายงานนั้นจะถูกพิจารณาว่า

เป็น non assessable ADR

 4. รายงานที่เป็น preventable ADR จะ

สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิด ADR นั้น 

นั่นก็คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประเมินตอบข้อค�าถามใน 

critical criteria ว่า “ใช่” 

 

กรณีศึกษา
 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได้ใช้ P method ในการวิเคราะห์รายงานอาการ

ไม่พึงประสงค์ต่อระบบตับและน�้าดีชนิดร้ายแรงที่

อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุภาพ (Thai vigibase) ว่ารายงาน 

ADR เหล่านีเ้ป็น ADR ท่ีสามารถป้องกนัการเกดิได้ 

หรือไม่ โดยด�าเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการศึกษา
 1. คัดเลือกรายงานอาการไม่พึงประสงค์
ต่อระบบตับและน�้าดีชนิดร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม – 31 มีนาคม 2553 จากฐานข้อมูล thai 
vigibase เพือ่วเิคราะห์หา preventable ADR โดย
วิธี P method 
 2. ก�าหนด critical criteria ส�าหรับ
การวิเคราะห์รายงานดังกล่าวซี่งประกอบด้วยข้อ  
Pr1-10, Pr 12-13, Pr 16, Pd 17-18,  
Pa 19-20
 3. การวิเคราะห์รายงาน
  - ถ้ามี critical criteria อย่างน้อย 1 
ข้อดงักล่าวข้างต้น ผูป้ระเมนิตอบว่าใช่ รายงานนัน้
จะถูกพิจารณาว่าเป็น preventable ADR 
  -  ถ้า critical criteria ทกุข้อ ผูป้ระเมนิ
ตอบว่าไม่ใช่ รายงานนัน้จะถกูพจิารณาว่าเป็น non 
preventable ADR
  -  ถ้า critical criteria ทกุข้อ ผูป้ระเมนิ
ไม่สามารถตอบได้หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการ
ตอบข้อค�าถาม รายงานนั้นจะพิจารณาว่าเป็น non  
assessable ADR
 ทัง้นีใ้นการวเิคราะห์รายงาน ผูป้ระเมนิได้ใช้ 
SPC, 10th edition Dug Information Handbook 
และ Micromedex® 2.0 เป็นแหล่งอ้างอิงในการ
ตอบข้อค�าถาม 

ผลการศึกษา

รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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 พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบ

ตับและน�้าดีชนิดร้ายแรงทั้งหมด 110 รายงาน  

โดย 50.36% (62/110) เป็นรายงาน preventable 

ADR ซึ่งส่วนใหญ่รายงานเหล่านี้เกิดในกลุ ่ม

ผู้ใหญ่ (19-60 ปี) และ preventable ADR 

ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเกิดอันตรกิริยา

ของสูตรยารักษาวัณโรค โดยเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์ตับอักเสบ (hepatitis) และมี onset 

เฉลี่ยของ ADR ดังกล่าว 27.84 วัน (range 

1-150) และพบว ่าป ัจจัยเสี่ยงของการเกิด  

preventable ADR มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน

วิชาชีพ (professional practice) ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับอันตรกิริยาของสูตรมาตรฐานที่ใช้รักษาวัณโรค  

การสั่งจ่ายขนาดของยาไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

ตามลักษณะของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามปกติแล้วสูตร

ยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการ

วนิจิฉยัและรกัษาวณัโรคในประเทศไทย พมิพ์ครัง้ที ่2  

(ฉบับปรับปรุง) ที่แนะน�าโดยสมาคมปราบวัณโรค

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรม

ควบคมุโรคตดิต่อกระทรวงสาธารณสขุและสมาคม

อุรเวชช์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยยาที่เกิด

อันตรกิริยาอย่างน้อย 2 รายการอยู่แล้ว

 

อภิปรายผลการศึกษาและ P method
 ผลการศึกษา

 P method สามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วน

ใหญ่รายงานอาการไม่พงึประสงค์ระบบตบัและน�า้ดี

ชนิดร้ายแรงเป็น preventale ADR ที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดอันตรกิริยาของสูตรยามาตรฐานใน

การรักษาวัณโรค ซึ่งสูตรยาเหล่านี้เป็นสูตรยาที่มี

ประสิทธิภาพและมีการแนะน�าให้ใช้ ดังนั้นสูตรยา

เหล่าน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะถูกสั่งใช้ต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของ  

onset การเกิด ADR hepatitis คือ 27.84 วัน 

(range 1-150) บุคลากรทางการแพทย์จึงควรที่จะ

ติดตามการท�างานของตับในช่วง 1 เดือนแรกของ

การใช้สูตรยามาตรฐานนี้ในการรักษาวัณโรค

 เครื่องมือ P method

 เนื่องจากในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง 

ประสงค์ของประเทศไทย ข้อมลูเก่ียวกับ วนัหมดอายุ 

การเก็บรักษา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และพฤติกรรมขอผู้ป่วย ไม่ได้เป็นเงื่อนไขบังคับ 

ในการรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกก�าหนด 

เป็น critical criteria ในการวิเคราะห์ว่ารายงาน 

ADR ที่เกี่ยวข้องระบบตับ และน�้าดีชนิดร้ายแรง 

ในการศึกษานี้ว่าเป็น preventable ADR หรือไม่ 

ดงันัน้ในการวเิคราะห์รายงานจงึขาดข้อมลูดงักล่าว

ในการประเมนิรายงาน ดงันัน้หลงัจากการวเิคราะห์

รายงาน ADR ผลของการวเิคราะห์จงึมไีด้แค่ 2 กรณี  

คือ preventable ADR และ non assessable 

ADR 

 อย่างไรก็ตามถ้าการเกิดอันตรกิริยาของ

สูตรการรักษาวัณโรคตามแนวทางการวินิจฉัยและ

รักษาวัณโรคในประเทศไทยไม่ถูกก�าหนดว่าเป็น 

critical criteria  ผลการศึกษานี้จะเปลี่ยนจ�านวน  

preventable ADR จาก 62 รายงานเป็น 

3 รายงาน ดังนั้นการก�าหนด critical criteria จึง

เป็นข้ันตอนที่ส�าคัญและมีผลต่อผลการวิเคราะห์

รายงานโดยเครื่องมือ P method

สรุปผลการศึกษา
 หลังจากการวิเคราะห์รายงาน ADR ที่

เกีย่วข้องกบัระบบตบัและน�า้ดชีนดิร้ายแรงจากฐาน

ข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพโดยเครื่องมือ P method ปัจจัยเสี่ยงของ

รายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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การเกดิ preventable ADR เกดิจากการปฏบิตังิาน 
วิชาชีพ โดยรายงานการเกิด hepatitis ท่ีเป็น 
preventable ADR ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
เกิดอันตรกิริยาของสูตรยารักษาวัณโรค โดยที่มีค่า
เฉลี่ยของการเกิด hepatitis คือ 27.84 วัน ดังนั้น 
บุคลากรทางการแพทย์จึงควรที่จะตรวจการท�างาน
ของตับอย่างใกล้ชิดในช่วง 1 เดือนแรกของการ
รักษาด้วยยารักษาวัณโรค

ข้อเสนอแนะ
 เพื่อให้การวิเคราะห์รายงาน ADR โดย 
เคร่ืองมือ P method สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิด 
preventable ADR ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงาน 
ADR ที่จะถูกพิจารณาตามข้อค�าถามท่ีระบุใน
ตารางที่ 1 ทุกข้อ ควรส่งไปศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ใน
การวเิคราะห์รายงาน ADR ดงักล่าว อนัจะน�ามาซึง่
การเผยแพร่ข้อมูลที่พบและ/หรือก�าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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