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*	สำนักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค
** กองแผนงานและวิชาการ 
	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ความสำคัญของโรคฉี่หนู
	 โรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับ	
เชื้อแบคทีเรีย	เลปโตสไปรา	(Leptospira)		มักพบ	
ผู้ป่วยได้บ่อยหลังน้ำท่วมและนับเป็นหน่ึงในโรคระบาด	
ที่อันตรายเพราะอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตในเวลา	
เพียงไม่ก่ีวันหลังจากเร่ิมป่วย	หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่	
หลายๆ	ครั้งจะพบว่า	มีโรคฉี่หนูระบาดและมีผู้เสีย
ชีวิตหลายราย	ในบางเหตุการณ์ผู้ที่เป็นอาสาสมัคร	
ไปช่วยผู้ประสบภัยเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตมากกว่าตัว	
ผู้ประสบภัยเสียอีก	
 สถานการณ์การป่วยและการเสียชีวิต
	 ข้อมูลเฝ้าระวังโรคปี	2554	พบผู้ป่วย	3,893	
ราย	จาก	69	จังหวัด	พบผู้ป่วยเสียชีวิต	67	ราย	
สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง	1:0.24	กลุ่มอายุที่พบ	
มากที่สุดเรียงตามลำดับคือ	 45-54	 ปี	 (23.17%)	
35-44	ปี	(21.24%)	25-34	ปี	(15.80%)	เป็นสัญชาติ	
ไทย	ร้อยละ	98.8	(3,847	ราย)	พม่า	ร้อยละ	1.0	
(38	 ราย)	 กัมพูชา	 ร้อยละ	 0.1	 (3	 ราย)	 อื่นๆ	
ร้อยละ	0.1	(5	ราย)	อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตร	ร้อยละ	
61.5	(2,393	ราย)	รบัจา้ง	รอ้ยละ	17.9	(695	ราย)	
และนกัเรยีนรอ้ยละ	9.8	(381	ราย)	(ขอ้มลูจากระบบ	
เฝ้าระวัง	506	สำนักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค)
 อาการ	และการได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้	ปวดกล้ามเน้ือ	บางรายมี	
อาการปวดหัว	ตาแดง	แต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการ	
รนุแรง	ในกลุม่นีจ้ะมอีาการไตวาย	(ปสัสาวะไมอ่อก)	
ตับวาย	(ตัวเหลือง	ตาเหลือง)	อาจมีอาการเหน่ือย

ไอเป็นเลือด	และช็อค	(ไม่รู้สึกตัว)	เป็นต้น	ในคน	
ที่รอให้มีอาการมากแล้วจึงมารักษามักจะเสียชีวิต		
สว่นใหญใ่นผูท้ีม่อีาการรนุแรงอาการจะแยล่งอยา่ง
รวดเร็วในวันที่	4-5	หลังจากเริ่มมีไข้
	 สิง่ทีเ่พิม่ความเสีย่งของการตดิเชือ้	คอื	การม	ี
บาดแผลบริเวณร่างกายที่โดนน้ำโดยเฉพาะบริเวณ
เท้า	บาดแผลนี้อาจเป็นเพียงรอยถลอก	หรือแม้แต่	
แผลจากน้ำกัดเท้า	 นอกจากนี้เชื้อยังสามารถเข้าสู่	
ร่างกายได้โดยการกินแต่วิธีน้ีจะพบไม่ค่อยบ่อย	ระยะ	
เวลานับจากวันที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนถึงวันที่เริ่มมี	
อาการอยู่ระหว่าง	2-30	วัน	
 ผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรค
	 ผู้ป่วยพบทั้งในเมืองและในชนบทเนื่องจาก	
สตัวท์ีเ่ปน็พาหะมทีัง้หนบูา้น	หนนูา	หมา	ววั	ควาย	
และหม	ูโดยทีส่ตัวส์ว่นใหญไ่มม่อีาการ	แตป่ลอ่ยเชือ้	
ออกมาทางปัสสาวะ	 หนูเป็นสัตว์นำโรคที่พบบ่อย	
ที่สุด	 และหนูจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงน้ำท่วม					
เนื่องจากหนีน้ำออกมาและปริมาณขยะมีมากขึ้น			
หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ	สงขลา	น่านและ	
จังหวัดอ่ืนๆ	พบการระบาดของโรคฉ่ีหนูเกือบทุกคร้ัง	
	 โรคฉี่หนู	มักพบผู้ปว่ยมากในชว่งที่น้ำเริม่ลด	
โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำที่ท่วมขังหรือในโคลนที่มากับน้ำ	
กิจกรรมท่ีพบบ่อยว่าเก่ียวข้องกับการป่วย	คือ	การทำ	
ความสะอาดบา้น	ลา้งโคลนออกจากบา้นหลงันำ้ลด	
การหาปลาหรือเกี่ยวข้าวในน้ำที่ท่วมขัง	
	 การป้องกันตนเอง
	 •	 ใส่รองเท้าเม่ือเดินในน้ำ	ท้ังน้ีการใส่รองเท้า	
วัตถุประสงค์หลัก	คือ	เพ่ือลดโอกาสการเกิดแผล	เช่น	
เหยียบเศษแก้วหรือตะปู	ไม่ใช่ใส่เพ่ือไม่ให้น้ำสัมผัสเท้า

พจมาน ศิริอารยาภรณ์* และ สรียา เวชวิฐาน**



100

	 ข้อควรปฏิบัติหากสงสัยว่าเป็นโรคฉี่หนู

	 สำหรับประชาชนที่มีการลุยน้ำ	 ลุยโคลน	

หาปลาในช่วงน้ำท่วม	ถ้ามีไข้	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

ไมค่วร	ซือ้ยามารบัประทานเอง	ควรรบีไปพบแพทย	์

ที่โรงพยาบาล	 หรือหน่วยแพทย์ที่ออกมาให้บริการ	

ในพื้นที่และที่สำคัญต้องบอกให้แพทย์ทราบว่าอยู่		

ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหรือได้ไปสัมผัสน้ำท่วมก่อนเริ่ม	

มอีาการ	เพือ่ชว่ยใหแ้พทยน์กึถงึโรคฉีห่น	ูเพราะถา้	

ไมบ่อกขอ้มลูการสมัผสันำ้ทว่ม	แพทยอ์าจรกัษาแบบ	

ไข้ทั่วๆ	 ไป	 เพราะอาการในระยะเริ่มต้นจะแยกไม่

ออกกบัไขช้นดิอืน่ๆ	ทำใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะมอีาการ	

รุนแรงได้

แต่ถ้าน้ำท่วมสูงไม่มากการใส่รองเท้าบูทหรือสวมถุง	

พลาสติกที่ยาวถึงต้นขาในลักษณะเหมือนการสวม			

ถุงเท้าแล้วมัดด้วยเชือก	 เพื่อไม่ให้ถุงพลาสติก	

หลุดร่วง	 เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำได้ก็จะยิ่งดี	

รวมทั้งใส่ถุงมือหนาๆ	 เมื่อทำงานในน้ำเพื่อป้องกัน

บาดแผล

	 •	 ไมเ่ดนิแชน่ำ้ถา้ไมจ่ำเปน็	โดยเฉพาะถา้ม	ี

บาดแผล	 (พลาสเตอร์ติดแผลไม่สามารถกันน้ำได้	

100%)	แตถ่า้เลีย่งไมไ่ด	้สวมถงุพลาสตกิใหค้ลมุขา	

และเท้า	(เหมือนข้อข้างบน)	หรือบริเวณท่ีมีบาดแผล

 การป้องกันและรักษาด้วยยา

	 การป้องกันโรคฉี่หนูในพื้นที่ที่มีการระบาด	

ของโรค	 โดยใช้ยา	 doxycyclin	 200	 มิลลิกรัม/

สัปดาห์นั้น	 ไม่ได้ช่วยลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ	

โรคฉี่หนูแต่อย่างใด	แต่มีประโยชน์ในการลดความ	

รุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคฉี่หนูได้

 ขนาดยาและวิธีใช้ยาปฏิชีวนะ สำหรับ 

การรักษา

	 1.	 Mild	leptospirosis

	 	 First	 line	 drug	 ใช้ยา	 doxycycline	

ขนาด	100	มิลลิกรัม	วันละ	2	ครั้งหลังอาหาร

	 	 Alternative	drugs	ใช้ยา	amoxicillin	

ขนาด	500	มิลลิกรัม	ทุก	6	ชั่วโมง	หรือ	1	กรัม	

ทุก	 8	 ชั่วโมงหลังอาหาร	 หรือยา	 azithromycin	

ขนาดเริ่มต้น	1	กรัม	หลังอาหาร	แล้วค่อยๆ	ปรับ	

ขนาดเป็น	500	มิลลิกรัม	วันละคร้ัง	2	วัน	ภายหลัง	

	 2.	 Moderate	to	severe	leptospirosis	

	 	 First	 line	 drug	 ใช้ยา	 penicillin	 G	

ขนาด	1.5	MU	ทุก	6-8	ชั่วโมง

	 	 Alternative	 drugs	 ใช้ยา	 ampicillin	

ชนิดฉีดเข้าเส้น	ขนาด	0.5-1	กรัม	ทุก	6	ชั่วโมง	

หรือยา	azithromycin	ขนาด	200	มิลลิกรัม	วันละ

วันละครั้ง	เป็นเวลา	5	วัน	หรือให้ยา	cefotaxime	

ขนาด	1	กรัม	ทุก	6	ชั่วโมง

	 ในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง	 (renal	

impairment)	 การใช้ยา	 amoxicillin	 ampicillin	

และ	cefotaxime	จะต้องปรับระยะเวลาการใช้ยา

ให้เหมาะสมกับการทำงานของไต	 โดยดูจากค่า	

creatinine	clearance	ดังนี้
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*	สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	
	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 ผลจากภยัพบิตันิำ้ทว่มนอกจากจะกระทบตอ่
ความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้	
ประสบภยัแลว้	ปญัหานำ้ทว่มขงัทีต่ามมายงัอาจทำ
ให้เกิดการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค				
การใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระสบภยัในรปูแบบของ
ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่						
ประชาชนในการป้องกันยุงและโรคที่มากับน้ำท่วม	
จึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค			
ติดต่อที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วม	
	 รูปแบบของการให้บริการและสนับสนุน						
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงให้แก่ประชาชนใน	
เขตพื้นที่ประสบภัย	 พบว่า	 มีหลากหลายรูปแบบ	
เช่น	การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง	การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง	ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง	และ
ผลิตภัณฑ์มุ้งกันยุงหรือมุ้งชุบสารกำจัดแมลง	
เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากผลิตภัณฑ์มุ้งกันยุง
หรือมุ้งชุบสารกำจัดแมลงอาจยังไม่เป็นที่รู้จักกัน	
อย่างแพร่หลาย	 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ			
เผยแพรแ่ละสง่เสรมิความเขา้ใจในการใชผ้ลติภณัฑ์
มุ้งกันยุงหรือมุ้งชุบสารกำจัดแมลงอย่างถูกวิธี	ตลอดจน	
ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย	
มุ้งชุบสารกำจัดแมลงคืออะไร
	 มุง้ชบุสารกำจดัแมลงเปน็หนึง่ในคำทีใ่ชบ้อก
ลักษณะของมุ้งที่นำมาใช้กางนอนเพื่อป้องกันไม่ให้
ยุงเข้ามากัดคนที่นอนภายในมุ้งโดยมีสารเคมีกำจัด
แมลงติดอยู่ที่ผ้ามุ้งด้วย	คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้		

เป็นทางการสำหรับมุ้งชุบสารกำจัดแมลง	 คือ			
insecticide-treated	net	หรือเรียกย่อๆ	ว่า	ITNs	
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของ	ITNs	ว่า	
เปน็มุง้ทีไ่ลย่งุ	ทำใหย้งุหมดความสามารถ	และ/หรอื	
ฆ่ายุงท่ีเข้ามาสัมผัสกับสารกำจัดแมลง	(insecticides)	
ที่อยู่บนผ้ามุ้ง	โดยแบ่ง	ITNs	ออกเป็น	2	ลักษณะ	
คือ	conventional	treated	nets	(CTNs)	และ	long-
lasting	insecticidal	nets	(LLINs)
	 •	 CTNs	 เป็นมุ้งที่นำมาชุบด้วยสารกำจัด		
แมลงทีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะนำใหใ้ช	้และเพือ่ให	้
มัน่ใจในผลการปอ้งกนัยงุทีต่อ่เนือ่ง	ตอ้งมกีารชบุซำ้	
เมื่อมุ้งผ่านการซัก	 3	 ครั้ง	 หรืออย่างน้อยที่สุดใน		
หนึ่งปีต้องมีการชุบใหม่หนึ่งครั้ง
	 •	 LLINs	 เป็นมุ้งที่ชุบสารกำจัดแมลงมา		
จากโรงงานด้วยวัสดุผ้ามุ้งท่ีมีสารกำจัดแมลงรวมเข้า	
ไปภายใน	(incorporate)	หรือยึดติด	(bound)	รอบๆ	
เสน้ใย	โดยมุง้ตอ้งคงประสทิธภิาพในการปอ้งกนัยงุ
โดยไม่ต้องชุบสารกำจัดแมลงใหม่อย่างน้อยที่สุด			
หลังการซักในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐานของ	
องค์การอนามัยโลกจำนวน	 20	 ครั้งและภายใต้					
สภาพการใช้จริงในภาคสนามอย่างน้อย	3	ปี	(3-4	ปี	
สำหรบัมุง้	polyester	และ	4-5	ปสีำหรบัมุง้	poly-
ethylene)
ทำไมต้องใช้มุ้งชุบสารกำจัดแมลง
	 มุ้งทุกชนิดทำหน้าท่ีเป็นส่ิงกีดขวางโดยวิธีทาง	
กายภาพ	ป้องกันไม่ให้แมลงต่างๆ	รวมทั้งยุงพาหะ	
เข้าไปภายในมุ้ง	 โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุง	
ก้นปล่องเป็นพาหะ	และเม่ือกัดกินเลือดคนยุงก้นปล่อง

สุนันทา พันธุ์วรรณ์*
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จะปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้าไปในผู้ที่ถูกกัดและทำให้	
เกดิการเจบ็ปว่ยหรอืเสยีชวีติได	้ดงันัน้	จงึถอืวา่การ	
นอนในมุ้งเพื่อไม่ให้โดนยุงกัดเป็นวิธีการป้องกันตน
เองต่อโรคมาลาเรียวิธีหนึ่ง	 และหากมีการนำสาร	
เคมกีำจดัแมลงกลุม่	pyrethroids	มาชบุมุง้ดว้ยกจ็ะ	
เป็นการเพิ่มสิ่งกีดขวางเข้าไปโดยเป็นการกีดขวาง	
ทางเคมี	 ก็จะยิ่งช่วยลดโอกาสการสัมผัสระหว่าง	
คนกับยุงพาหะ	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ	
ปอ้งกนัยงุของมุง้นัน้ดว้ย	มุง้ทีช่บุสารเคมกีำจดัแมลง	
จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัดได้มากกว่า	
ถา้มุง้ไมม่สีารกำจดัแมลง	ยงุและแมลงตา่งๆ	จะยงั	
คงบินรอบๆ	ทำให้เกิดเสียงและรบกวนการนอนหลับ	
และยุงอาจจะยังคงกัดผ่านมุ้งและเข้าไปในมุ้งได้	
	 ปกตแิลว้สารกำจดัแมลงจะฆา่ยงุพาหะทีเ่ขา้
มาสมัผสักบัมุง้	ดงันัน้	จงึเปน็การลดจำนวนยงุพาหะ	
และเมื่อมีการนำไปใช้โดยส่วนใหญ่ของประชาชน		
กลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เกิดการป้องกันประชาชน	
ในชุมชนนั้นทั้งหมด	รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้นอนในมุ้งด้วย	
สตรีมีครรภ์	ทารก	และเด็กเล็กเป็นประชากรกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิต	
จากโรคมาลาเรีย	 มีการพบว่า	 หากมีการใช้มุ้งชุบ	
สารกำจัดแมลงครอบคลุมได้ประมาณ	60%	ของเด็ก	
และผูใ้หญท่ัง้หมดจะเกดิประโยชนต์อ่ชมุชน	และใน	
กรณีเช่นนี้	การใช้มุ้งชุบสารกำจัดแมลงก็จะเป็นวิธี
การควบคุมยุงพาหะวิธี	หนึ่งในการลดการแพร่โรค	
มาลาเรีย
	 นอกจากนี้	 มุ้งชุบสารกำจัดแมลงยังมีประ-		
สิทธิภาพต่อพาหะนำโรคหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับ	
การแพร่โรคต่างๆ	เช่น	โรค	leishmaniasis,	Japanese	
encephalitis,	lymphatic	filariasis	และ	Chagas	
และยังสามารถป้องกันยุงท่ีก่อความรำคาญอ่ืนๆ	ได้ด้วย	
จึงทำให้ประชาชนยอมรับและใช้มุ้งชุบสารกำจัด	
แมลงมากขึ้น
	 The	WHO	Global	Malaria	Programme	
(WHO/GMP)	ได้แนะนำมาตรการพ้ืนฐาน	3	มาตรการ	
สำหรับการควบคุมโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ	

ซ่ึงหน่ึงในมาตรการท่ีแนะนำคือ	ให้มีการกระจายมุ้ง	

ชุบสารกำจัดแมลงโดยเฉพาะมุ้งชนิด	 LLINs	 ให้				

ครอบคลุมประชากรทั้งหมดที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย

การพัฒนาจาก	CTNs	เป็น	LLINs

	 มุ้งที่ผ่านการใช้แล้วย่อมต้องมีความสกปรก	

บ้าง	 และโดยวิถีทั่วไปก็ต้องมีการซักเพื่อทำความ	

สะอาดและขจัดส่ิงสกปรก	การซักทำให้สารกำจัดแมลง	

หลดุออกจากมุง้	มหีลายๆ	การศกึษาพบวา่	หลงัจาก	

การซัก	3-5	ครั้ง	สารกำจัดแมลงจะหลุดออกจาก	

มุ้งแบบ	 CTNs	 นอกจากจะมีการชุบมุ้งสารกำจัด	

แมลงซ้ำทุกๆ	หลังการซัก	 3	ครั้ง	 ตามที่องค์การ	

อนามยัโลกแนะนำ	และประสทิธภิาพ	ในการปอ้งกนั	

ยุงจากมุ้ง	CTNs	อาจต่ำกว่าที่คาดไว้	 โดยเฉพาะ	

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการซักมุ้งบ่อยๆ	(เช่น	เดือนละ	1	คร้ัง)	

	 นอกจากนี	้ยงัมกีารศกึษาทีพ่บวา่	การชบุมุง้ส	ี

ท่ีทำจาก	polyester	อาจจะติดสารกำจัดแมลงน้อยกว่า	

มุ้งสีขาวมาก	จึงอาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพในระดับ	

ที่คาดไว้หรือสูญเสียประสิทธิภาพหลังจากการซัก	

คร้ังแรก	 กรณีดังกล่าวยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือ	

ให้เข้าใจปรากฏการณ์น้ีดีข้ึนและเสนอแนวทางแก้ไข	

ต่อไป	 ในระหว่างนี้ถ้าเป็นไปได้	 ก็ควรใช้มุ้งสีขาว	

มากกว่า

	 สำหรับมุ้งชุบสารกำจัดแมลงพร้อมใช้ที่ชุบ	

สำเร็จมาจากโรงงานแต่ไม่ใช่มุ้ง	LLINs	พบว่า	มุ้ง	

polyester	ค่อนข้างจะมีปริมาณสารกำจัดแมลงไม่

แน่นอน	 และท่ีพบบ่อยมากท่ีสุดคือจะมีปริมาณสาร	

กำจัดแมลงต่ำกว่าที่คาด	 (รวมถึงมุ้งสีขาวด้วย)					

องคก์ารอนามยัโลกจงึไดแ้นะนำใหห้ลกีเลีย่งการซือ้

มุ้งที่ชุบสารกำจัดแมลงมาจากโรงงานที่ไม่ใช่มุ้ง	

LLINs	

	 ดว้ยเหตนุี	้มุง้	LLINs	จงึเปน็ทางออกสำหรบั	

ปัญหาข้างต้น	 ทั้งในแง่ของการทนต่อการซัก	

การใช้มุ้งสีอย่างปลอดภัย	และการซ้ือมุ้งชุบสารกำจัด	

แมลงชนิดพร้อมใช้	 แต่ทั้งนี้มุ้ง	 LLINs	 เหล่านี้	

ต้องมีคุณลักษณะ	(specification)	เป็นไปตามที่
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กำหนด	 ซึ่งจนถึงขณะนี้การตรวจสอบการควบคุม	
คุณภาพที่ดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลกและ	
UNICEF	สำหรบัมุง้ทีไ่ด	้รบัการแนะนำโดยองคก์าร	
อนามยัโลก	พบวา่	มคีณุลกัษณะเปน็ไปตามทีก่ำหนด	
ท้ังการใช้สารกำจัดแมลงและคุณลักษณะของตัวมุ้ง
	 LLINs	เป็นมุ้งท่ีถูกใส่สารกำจัดแมลงมาต้ังแต่	
โรงงานโดยการยึดจับหรือรวมสารกำจัดแมลงเข้ากับ	
เส้นใย	LLINs	ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ	
ต่อยุงพาหะอย่างน้อย	 3	 ปีภายใต้สภาพการใช้ใน	
ภาคสนามที่แนะนำ	ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการที่ต้อง
ชุบสารกำจัดแมลงซ้ำตามระยะเวลา	 และเมื่อทำ	
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ	ประสิทธิภาพของมุ้ง
ในการกำจดัแมลงควรยงัคงอยู	่โดยมคีวามคงทนตอ่	
การซักตามวิธีมาตรฐานได้อย่างน้อย	20	ครั้ง	
	 องค์การอนามัยโลกมีแนวทางในการศึกษามุ้ง	
LLINs	เป็น	3	ระยะ	คือ
	 •	 ระยะที	่1	เปน็การศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร	
โดยศึกษาเกี่ยวกับการกลับคืนมาใหม่ของสารกำจัด
แมลง	(regeneration	of	insecticide)	การทนต่อ	
การซัก	 (wash	 resistance)	 และประสิทธิภาพ	
(efficacy)
	 •	 ระยะที่	2	เป็นการทดลองในภาคสนาม	
ขนาดเลก็	(small-scale	field	trials)	ทีศ่กึษาการทน	
ต่อการซัก	ประสิทธิภาพและผลกระทบต่อพฤติกรรม	
ของยุงพาหะ	(impact	on	vector	behaviour)	และ	
การสังเกตด้านความปลอดภัย	(safety	observations)
	 •	 ระยะที่	3	เป็นการทดลองในภาคสนาม	
ขนาดใหญ่	(large-scale	field	trials)	ที่ศึกษาฤทธิ์	
คงทน	(long-lasting	efficacy)	การยอมรบัของชมุชน	
(community	 acceptance)	 และการสังเกตด้าน	
ความปลอดภัย
	 ท้ังน้ี	ถึงแม้จะมีการสังเกตด้านความปลอดภัย	
ของมุง้แตล่ะชนดิในภาคสนาม	แตก่อ่นการทดลองใน	
ภาคสนามใดๆ	จะตอ้งมกีารประเมนิความปลอดภยั
เบื้องต้นตามโมเดลการประเมินความเสี่ยงทั่วไป	
ขององค์การอนามัยโลกด้วย	นอกจากนี้	คุณสมบัติ
ทางกายภาพของเส้นใยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของมุ้งก็ควรที่จะต้อง		
เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดสำหรับวัสดุทำมุ้ง	
ขององค์การอนามัยโลกด้วย
	 ในปัจจุบันนี้มีมุ้ง	LLINs	ที่ได้รับการแนะนำ
จากองค์การอนามัยโลกแล้ว	3	ชนิด	คือ
	 1.	 Permethrin-incorporated	net	เปน็มุง้	
LLINs	ที่ผลิตจาก	high-density	poly-ethylene	
monofilament	yarn	ผสมกบัสารกำจดัแมลง	per-
methrin	 2	 %w/w	 คิดเป็นปริมาณสารออกฤทธิ์	
permethrin	 ประมาณ	 1000	 มิลลิกรัมต่อตาราง	
เมตรของมุ้ง	 โดยมีสารกำจัดแมลงเพียงส่วนน้อย	
เท่านั้น	(2-5%)	ที่อยู่ที่ผิวของเส้นด้าย	และเมื่อมี
การหลุดออกไปจากการใช้งานตามปกติหรือโดยการซัก	
สาร	permethrin	จากส่วนที่อยู่ภายในโพลีเมอร์จะ
ค่อยๆ	แพร่ออกมาแทนที่	การเคลื่อนย้ายของสาร
ออกฤทธิ์นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประ-
สิทธิภาพของมุ้ง	มุ้งชนิด	permethrin-incorporated	
net	มรีตูาขา่ยขนาด	4	X	4	มลิลเิมตร	ผลติในหลาก	
หลายรูปร่าง	สี	และขนาด	และให้ประสิทธิภาพใน
การป้องกันยุงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	5	ปีภายใต้	
สภาพที่แนะนำให้ใช้
	 2.	 Deltamethrin-coated	net	เป็นมุ้ง	LLINs	
ที่ผลิตจาก	multifilament	polyester	netting	ที่มี	
สาร	deltamethrin	55	มลิลกิรมัตอ่ตารางเมตรของมุง้	
deltamethrin	จะถูกผสมกับ	resin	ที่จะเคลือบอยู่
บนเส้นใยของผ้ามุ้งและปลดปล่อยสารกำจัดแมลง
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มุ้งคงประสิทธิภาพหลังการซักซ้ำ	
ปกติมุ้ง	 polyester	 มีทั้งที่ทำจากเส้นด้าย	multi-
filament	yarn	แบบเรยีบ	(flat)	และแบบทีม่ลีวดลาย	
(texturized)	 เส้นด้ายทั้งแบบเรียบและแบบที่มี				
ลวดลายมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันรวมทั้ง	
ดา้นความแขง็แรงดว้ย	แตเ่สน้ดา้ยแบบทีม่ลีวดลาย	
จะนิ่มกว่าเส้นด้ายแบบเรียบ	 และมุ้งจะมีแนวโน้ม
ที่จะดูดซับน้ำและสารกำจัดแมลงได้มากกว่ามุ้งที่	
ทำจากเส้นด้ายแบบเรียบเล็กน้อย	 deltamethrin-
coated	net	มีหลายรูปร่าง	สีและขนาด
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	 3.	 Alpha-cypermethrin-coated	net	เปน็	
มุ้ง	LLINs	ที่ผลิตจาก	multifilament	polyester	
netting	 ที่มีสาร	 alpha-cypermethrin	 ในขนาด	
200	 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรของมุ้ง	 โดยมีการใส่			
สารแต่งเติมในกระบวนการเคลือบแบบพิเศษที่จะ	
ยึดจับสาร	 alpha-cypermethrin	 กับเส้นใยผ้ามุ้ง	
ชนิดนี้ก็มีในหลายรูปร่าง	สีและขนาดเช่นเดียวกัน
	 ในปจัจบุนันีอ้ายกุารใชง้านของ	insecticide-
coated	polyester	LLINs	ที่ยังคงให้ประสิทธิภาพ
ในภาคสนามยงัอยูร่ะหวา่งการประเมนิ	ทัง้นี	้ความ	
แข็งแรงและอายุการใช้งานของวัสดุ	 (material)	
ของตวัผา้มุง้เอง	(เชน่	75	หรอื	100	denier	multi-
filament	polyester)	กอ็าจเปน็ขอ้จำกดัได	้นอกเสยี	
จากว่าจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป	
	 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับมุ้ง	LLINs	เป็น
สิ่งที่ค่อนข้างใหม่และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว			
การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีมุ่งเน้นทั้งด้านความ	
แข็งแรงทางกายภาพของมุ้งและระยะเวลาการคง	
ประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลง	ขณะนี้ได้มีความ
เห็นร่วมกันอย่างกว้างขวางระหว่างผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	
และบรษิทัผูผ้ลติสารกำจดัแมลงถงึความตอ้งการได้
มุ้งที่ทนทานมากขึ้นและออกฤทธิ์ยาวนานขึ้น	 โดย	
เปลี่ยนจากวัสดุที่เป็น	polyester	ไปเป็น	polymer	
ที่มีความแข็งแรงมากขึ้น	 polymer	 ชนิดใหม่ๆ	
เส้นด้ายชนิดใหม่ๆ	และการทักทอผ้ารูปแบบใหม่ๆ	
เชน่เดยีวกบัการปรบัปรงุเทคโนโลยกีารใสส่ารกำจดั
แมลงในเส้นใยผ้า	กำลังได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รับมือ	
กับสภาวะต่างๆ	ที่มุ้ง	LLINs	จะต้องถูกนำไปใช้ใน
ภาคสนามและเพื่อช่วยสนับสนุนการถ่ายทอด							
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตในประเทศที่มีการระบาด	
ของโรคต่อไป	
การควบคุมตามกฎหมาย
	 ในประเทศไทย	ผลติภณัฑก์ำจดัแมลงสำหรบั	
นำไปใช้ชุบมุ้งแบบ	 CTNs	 มุ้งชุบสารกำจัดแมลง	
พร้อมใช้ที่ชุบสำเร็จมาจากโรงงาน	และมุ้ง	LLINs	
ที่มีสารกำจัดแมลงกลุ่ม	pyrethroids	ถูกควบคุม

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	โดยจัด	
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	3	ในความรับผิดชอบของ	
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ต้องขอขึ้น
ทะเบยีนผลติภณัฑแ์ละขออนญุาตผลติ	นำเขา้	หรอื	
ส่งออก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมุ้งชุบสารกำจัดแมลง
 วิธีการใช้มุ้งชุบสารกำจัดแมลง
	 การนอนในบ้าน	ทันทีที่มุ้งแห้ง	ให้ผูกโยงมุ้ง
จากผนงัหรอืหลงัคาเพือ่ใหค้ลมุเตยีงหรอืเสือ่	เพือ่ให	้
ยงุ	และแมลงตา่งๆ	ออกไปนอกมุง้	ใหเ้หนบ็ชายของ	
มุ้งไว้ใต้ที่นอนหรือแขวนปล่อยให้ชายสัมผัสกับพื้น	
โดยรอบ	และหลีกเล่ียงการใช้ใกล้กองไฟ	ส่วนการนอน	
นอกบ้าน	 ให้แขวนมุ้งแต่ละมุมไว้กับเสาหรือต้นไม้	
เหนือเสื่อปูนอน	เหน็บชายมุ้งไว้ใต้เสื่อหรือให้แน่ใจ
ว่าชายสัมผัสกับพื้นโดยรอบ	 และอย่าปล่อยให้มุ้ง		
ตากแดดเพราะแสงแดดจะทำลายสารกำจัดแมลง
 การซักมุ้งชุบสารกำจัดแมลง
	 การซกันัน้ทำใหส้ารกำจดัแมลงหลดุออกจาก
มุ้ง	ในการซักมุ้งให้ทำการซักเบาๆ	ด้วยสบู่	และน้ำเย็น	
หลีกเลี่ยงการซักบ่อยๆ	และรุนแรง	เพราะจะทำให้	
สารกำจัดแมลงหลุดออก	 ให้ทำการซักก่อนที่จะทำ	
การชุบซ้ำ	 อย่าซักหรือล้างมุ้งในแม่น้ำ	 บ่อ	 บึง						
เพราะสารกำจัดแมลงจากมุ้งอาจเป็นอันตรายต่อ	
ปลาเล็กๆ	ให้ทิ้งน้ำที่ใช้ในการซักและล้างมุ้งในห้อง
น้ำหรือพื้นดินห่างจากบ้านและสัตว์ต่างๆ	 หากมุ้ง		
ขาดให้เย็บรอยขาดเพื่อไม่ให้ยุงและแมลงต่างๆ	
สามารถเข้าไปได้	
 จะชุบมุ้งซ้ำอีกเมื่อไร
	 การซักมุ้งชุบสารกำจัดแมลงจะทำให้สาร	
กำจัดแมลงหลุดออกจากมุ้ง	 มุ้งชุบสารกำจัดแมลง	
ชนิด	CTNs	จะต้องมีการ	ชุบมุ้งซ้ำหลังจากมีการ	
ซักมุ้งแล้ว	3	คร้ัง	หรืออย่างน้อยท่ีสุดปีละหน่ึงคร้ัง	
ถงึแมจ้ะไมม่กีารซกัเลย	และในพืน้ทีท่ีม่ยีงุตลอดทัง้ป	ี
อาจจำเป็นต้องชุบมุ้งปีละ	2	ครั้ง	และช่วงเวลาที่ดี
ในการชุบมุ้งคือก่อนถึงฤดูฝน
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 จะใช้มุ้งชุบสารกำจัดแมลงเมื่อไร

	 ใหใ้ชมุ้ง้ชบุสารกำจดัแมลงทกุคนืตลอดป	ีถงึ

แม้ว่าจะไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงยุง	 เพราะเราจะ		

ไม่รู้ว่าเมื่อไรยุงพาหะโรคมาลาเรียจะมากัดเรา

 ใครควรจะใช้มุ้งชุบสารกำจัดแมลง

	 ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการระบาดของโรคมาเลเรีย	

หรือโรคอื่นๆ	ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค	ประชาชนใน

พ้ืนท่ีควรนอนในมุ้งชุบสารกำจัดแมลง	และโดยเฉพาะ	

สตรีมีครรภ์และเด็กเพราะมีความเสี่ยงมากที่สุดกับ

การเสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย

Long-lasting	Insecticidal	Nets	for	Malaria	Prevention	:	

A	manual	for	malaria	programme	managers	(trial	

edition),	World	Health	Organization	2007.	

Insecticide-treated	mosquito	nets	:	a	WHO	Position	

Statement,	World	Health	Organization.

Instructions	for	treatment	and	use	on	insecticide-

treated	 mosquito	 nets	 :	 Use	 insecticide-treated	

mosquito	nets	 to	sleep	 in	peace	–	and	protect	

your	health,	World	Health	Organization,	2002.

Long-lasting	 Insecticidal	Nets	 :	 current	 status	&	

programmatic	issues,	Pierre.	Guillet	Vector	Control,	

WHO	Geneva.	

บรรณานุกรม.
1.

2.

3.

4.
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*	สำนักอาหาร	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

**	ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นฤมล ฉัตรสง่า* และ จิตรา เศรษฐอุดม**

	 ปัจจุบันภาวะโภชนาการเกินเป็นภัยต่อสุขภาพ	

ของประชาชน	โดยเปน็สาเหตขุองการเกดิภาวะอว้น	

ที่จะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ได้แก่	โรคเบาหวาน	

ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรง	

มากข้ึน	จากแนวโน้มการบริโภคท่ีเปล่ียนไปประชาชน	

มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่สมดุล	มีการบริโภคอาหาร	

เกินความต้องการของร่างกาย	 บริโภคอาหารที่ให้	

พลงังานสงู	เชน่	ไขมนั	นำ้ตาล	ประกอบกบับรโิภค	

อาหารที่มีรสเค็มเพิ่มมากขึ้น	ทำให้เกิดการสูญเสีย

คณุภาพชวีติและเศรษฐกจิทีเ่ปน็ปญัหาสาธารณสขุ	

สำคญัของประเทศ	เพือ่เปน็สว่นหนึง่ของมาตรการ

แก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน	

ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคไดเ้หน็ความสำคญัในการให้

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน 

และเป็นมาตรการในการป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการ	

จึงกำหนดให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

(ฉบับที่	182)	พ.ศ.	2541	เรื่อง	ฉลากโภชนาการ(1) 

เพื่อให้ข้อมูลและความรู้คุณค่าทางโภชนาการของ	

ผลิตภัณฑ์	 อีกทั้งดำเนินการในการสนับสนุนให้ 

ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถนำ	

“ฉลากโภชนาการ”	ไปประยุกต์ใช้เป็น	“เครื่องมือ”	

ในการวางแผนให้เกิดการบริโภคอาหารอย่างสมดุล

 ฉลากโภชนาการ	 คือ	 ฉลากอาหารที่มีการ			

แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้น	

ภายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีเรียกว่า	กรอบข้อมูลโภชนาการ	

(nutrition	 information)	 ซึ่งเป็นการแสดงแบบ	

สมัครใจ	 แต่หากอาหารดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้	

ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

	 1.	อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ

	 2.	อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริม

การขาย

	 3.	อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริม

การขาย

	 4.	อาหารอืน่ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาประกาศกำหนด

	 ฉลากโภชนาการมีทั้งแบบเต็ม	 และแบบย่อ	

โดยฉลากโภชนาการแบบเต็ม	 กำหนดให้แสดง	

สารอาหาร	 15	 รายการ	 ได้แก่	 พลังงานทั้งหมด	

พลังงานจากไขมัน	 ไขมันทั้งหมด	 ไขมันอิ่มตัว	

โคเลสเตอรอล	 โปรตีน	 คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด	

ใยอาหาร	น้ำตาล	โซเดียม	วิตามินเอ	วิตามินบี	1	

วิตามินบี	2	แคลเซียม	และเหล็ก	ตามรูปแบบที่	1	

สำหรบัฉลากโภชนาการแบบยอ่	สามารถเลอืกแสดง	

ได้ในกรณีที่สารอาหารที่กำหนดตามแบบเต็ม	

จำนวนตั้งแต่	8	รายการขึ้นไป	จาก	15	รายการ	

มีปริมาณน้อยมากไม่มีความสำคัญจนถือว่าเป็นศูนย์	

และกำหนดให้แสดงสารอาหาร	 ได้แก่	 พลังงาน	

ทัง้หมด	ไขมนัทัง้หมด	โปรตนี	คารโ์บไฮเดรตทัง้หมด	

น้ำตาล	และโซเดียม	ตามรูปแบบที่	2
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	 จากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคขนม	

ของเดก็ไทย(2)	พบวา่	ขนมทีม่กีารบรโิภคสงูมากในเดก็	

ได้แก่	ข้าวเกรียบกุ้ง	มันฝร่ังทอดกรอบ	ข้าวโพดอบกรอบ	

เวเฟอร์สอดไส้	 และขนมปังกรอบ	 ซึ่งการบริโภค	

ขนมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 ที่นับวันจะมี

ค่านิยมการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ	จากการเชิญชวน	

รูปที่	1	ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

โฆษณา	แลก	แจกของแถม	นอกจากนีย้งัมกีารพฒันา	

รูปแบบและรสชาติที่เข้มข้นของขนมให้เป็นที่พึง	

พอใจของเดก็มากขึน้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	หวาน	มนั	

และเค็ม	ซึ่งนำไปสู่ภาวการณ์บริโภคน้ำตาล	ไขมัน	

เกลือ	 มากเกิน	 และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค	

ให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมจากการที่

บริโภคกันมาก	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

จึงกำหนดให้อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที	

บางชนดิ	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่

305)	 พ.ศ.2550(3)	 ได้แก่	 มันฝรั่งทอดกรอบ	

หรืออบกรอบ	ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ	ข้าวเกรียบ

หรอือาหารขบเคีย้วชนดิอบพอง	(extruded	snack)	

ขนมปงักรอบหรอืแครกเกอรห์รอืบสิกติ	และเวเฟอร	์

สอดไส	้ตอ้งแสดงฉลากโภชนาการแบบยอ่	แตห่ากม	ี

การกล่าวอ้างทางโภชนาการ	มีการใช้คุณค่าในการ

ส่งเสริมการขาย	 หรือระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริม	

การขาย	ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็ม	และต้อง	

แสดงข้อความ	“บริโภคแต่น้อย	และออกกำลังกาย	

เพื่อสุขภาพ”	บนฉลาก

	 สำนักอาหาร	(เดิมชื่อ	กองควบคุมอาหาร)(4) 

ไดส้ำรวจการใชฉ้ลากโภชนาการของประชาชนในปี	

พ.ศ.	 2552	 โดยการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภค	 จำนวน	

2,000	 คน	 จากทุกภาคของประเทศไทย	 พบว่า	

ประชาชนมากกวา่รอ้ยละ	89.5	รูจ้กัฉลากโภชนาการ	

ร้อยละ	54.5	 เข้าใจฉลากโภชนาการ	และร้อยละ	

62.8	 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได	้ อีกทั้งยังพบว่า		

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารู้จัก	

เขา้ใจ	และประยกุต	์ใชฉ้ลากโภชนาการไดน้อ้ยทีส่ดุ	

เพ่ือให้มาตรการการให้ข้อมูลผู้บริโภคด้านโภชนาการ	

ผ่านทางฉลากอาหารสามารถเข้าใจง่ายและเป็น	

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร	

และยาจึงทำการรวบรวม	 ศึกษาฉลากโภชนาการ		

และสัญลักษณ์ทางโภชนาการรูปแบบต่างๆ	 ที่สื่อ		

ถึงสารอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพและสอดคล้องกับ

รูปที่	2	ฉลากโภชนาการแบบย่อ
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นโยบายลดหวานจากการบริโภคน้ำตาล	ลดมันจาก	

การบรโิภคไขมนั	และลดเคม็จากการบรโิภคโซเดยีม	

ซึ่งถือเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดการแสดงฉลาก	

โภชนาการรูปแบบปัจจุบัน	 โดยแสดงไว้ด้านหน้า	

บรรจุภัณฑ์	ในแบบท่ี	เรียกว่า	จีดีเอ	guideline	daily	

amounts	 (GDA)	 และควบคู่กับการแสดงฉลาก			

โภชนาการแบบเต็มหรือแบบย่อแล้วแต่กรณี

	 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ	หมายถึง	การแสดง	

ค่าพลังงาน	 (กิโลแคลอรี)	 น้ำตาล	 (กรัม)	 ไขมัน	

(กรัม)	 และโซเดียม	 (มิลลิกรัม)	 ในรูปแบบของ					

สัญลักษณ์ที่แสดงบนฉลากนอกกรอบข้อมูล	

โภชนาการ	ดังนั้น	จึงอาจเรียกว่า	“สัญลักษณ์ทาง	

โภชนาการแบบ	 จีดีเอ”	 ซึ่งเป็นการแจ้งปริมาณ			

พลังงานและสารอาหารดังกล่าวที่มีอยู่จริงใน							

ผลิตภัณฑ์อาหารต่อหนึ่ งหน่วยบรรจุภัณฑ์ไว้							

ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์	 และแสดงควบคู่กับฉลาก						

โภชนาการที่เป็นการแสดงค่าพลังงาน	 และสาร	

อาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

 อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและ	

สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ

	 อาหารสำเรจ็รปูทีพ่รอ้มบรโิภคทนัทบีางชนดิ	

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	การแสดง	

ฉลากโภชนาการของอาหารสำเรจ็รปูทีพ่รอ้มบรโิภค	

ทันทีบางชนิด	 (ฉบับที่	 305)	 พ.ศ.	 2550	 ได้แก่					

1.	มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ	2.	ข้าวโพดคั่ว	

หรืออบกรอบ	 3.	 ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยว	

ชนิดอบพอง	 4.	 ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือ	

บิสกิต	และ	5.	 เวเฟอร์สอดไส้	 โดยออกประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	เร่ือง	การแสดงฉลากโภชนาการ	

ของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด	

(ฉบบัที	่2)(5)	ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่24	สงิหาคม	

พ.ศ.	2554	เป็นต้นมา	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงสัญลักษณ์	

ทางโภชนาการแบบจีดีเอ

	 	 1.1	รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตั้ง	

เรียงติดกันจำนวน	 4	 แท่ง	 เพื่อแสดงค่าพลังงาน	

น้ำตาล	ไขมัน	และโซเดียม	ตามลำดับ

	 	 1.2	สีขอบของทรงกระบอกให้แสดงสีใด	

สีหนึ่ง	ดังต่อไปนี้	คือ	สีดำ	หรือสีน้ำเงินเข้ม	หรือ	

สีขาว	แล้วแต่กรณีและต้องตัดกับสีพื้นของฉลาก	

	 	 1.3	สีพื้นภายในรูปทรงกระบอกต้องเป็น

สีขาว	เท่านั้น

	 	 1.4	เสน้ขดีภายในรปูทรงกระบอกทกุเสน้

ใหเ้ปน็เสน้สดีำหรอืสนีำ้เงนิเขม้	และตอ้งเปน็สเีดยีว	

กับสีตัวอักษรที่แสดงภายในรูปทรงกระบอก

	 2.	ให้แสดงค่าพลังงาน	น้ำตาล	ไขมัน	และ	

โซเดยีม	ดว้ยรปูแบบและขนาดตวัอกัษร	ทีเ่หน็ไดง้า่ย	

และอ่านได้ชัดเจน	 ไว้ในรูปทรงกระบอกเรียงตาม	

ลำดับ	ดังนี้

	 	 2.1	ช่วงที่	1	แสดงข้อความ	“พลังงาน”	

“น้ำตาล”	“ไขมัน”	และ	“โซเดียม”	ด้วยสีเดียวกับ

เส้นขีดภายในรูปทรงกระบอก

	 	 2.2	ช่วงที่	 2	แสดงค่าพลังงาน	น้ำตาล	

ไขมนั	และโซเดยีม	เปน็คา่ตอ่หนึง่หนว่ยบรรจภุณัฑ	์

ท่ีคำนวณได้จากปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภคคูณจำนวน	

หน่วยบริโภค

	 	 	 หน่วยของพลังงานเป็น	กิโลแคลอรี

	 	 	 หน่วยของน้ำตาลเป็น	กรัม	หรือ	ก.

	 	 	 หน่วยของไขมันเป็น	กรัม	หรือ	ก.

	 	 	 หน่วยของโซเดียมเป็น	มิลลิกรัม	

	 	 	 	หรือ	มก.
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	 	 2.3	ช่วงที่	 3	แสดงค่าพลังงาน	น้ำตาล	

ไขมัน	 และโซเดียมเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่

บริโภคได้ต่อวัน	ดังนี้

	 	 	 ค่าพลังงานเป็นร้อยละของพลังงาน	

2,000	กิโลแคลอรี

	 	 	 ค่าน้ำตาลคิดเป็นร้อยละของน้ำตาล	

65	กรัม

	 	 	 ค่าไขมันคิดเป็นร้อยละของไขมัน	

65	กรัม	

	 	 	 คา่โซเดยีมคดิเปน็รอ้ยละของโซเดยีม	

2,400	มิลลิกรัม

	 3.	แสดงข้อความด้วยขนาดตัวอักษรที่เห็น	

ได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน	ดังนี้

	 	 3.1	“คณุคา่ทางโภชนาการตอ่...”	(ความที	่

เวน้ไวใ้หแ้สดงปรมิาณทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยของหนึง่หนว่ย

บรรจุภัณฑ์	เช่น	ต่อ	1	ถ้วย	ต่อ	1	ซอง	ต่อ	1	กล่อง	

ต่อ	1	ถุง)	โดยแสดงไว้เหนือรูปทรงกระบอก

	 	 3.2	“ควรแบ่งกิน…ครั้ง”	 (ความที่เว้นไว้

ให้แสดงจำนวนครั้งที่แนะนำให้กิน	สำหรับในกรณี

ท่ีหน่ึงหน่วยบรรจุภัณฑ์มีปริมาณมากกว่าหน่ึงหน่วย	

บริโภค)	 โดยแสดงไว้ใต้ข้อความ	 “คุณค่าทาง	

โภชนาการต่อ...”

	 	 3.3	“*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่

บริโภคได้ต่อวัน”	ไว้ใต้รูปทรงกระบอก

	 สำหรับอาหารอ่ืนท่ีไม่เข้าข่ายอาหารข้างต้นน้ี	

และมีความประสงค์จะแสดงฉลากโภชนาการและ

สญัลกัษณท์างโภชนาการแบบจดีเีอ	กส็ามารถปฏบิตั	ิ

ได้ตามประกาศฯ	ฉบับนี้

	 กรณีผู้ผลิต	ผู้นำเข้าอาหารดังกล่าวข้างต้นท่ี

ได้รับเลขสารบบอาหารแล้วก่อนวันท่ีประกาศมีผล	

บังคับใช้	ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การแสดงฉลากของ			

อาหารสำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด	(ฉบับ

ท่ี	2)	ภายในวันท่ี	19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2555	โดยไม่	

ต้องยื่นขอแก้ไขรายละเอียดบนฉลาก	แต่เจ้าหน้าที่

จะดำเนินการตรวจติดตามและเฝ้าระวังต่อไป

	 กรณีผู้ผลิต	 ผู้นำเข้าอาหารดังกล่าวข้างต้น	

รายใหม่	 ที่ยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดอาหาร	 (แบบ	

สบ.5)	 สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนปกติ	 ณ		

จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการนั้น

	 การจัดทำสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบจีดีเอ	

ผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าอาหารสำเร็จรูปที่				

พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดตามประกาศกระทรวง	

สาธารณสุข	 (ฉบับที่	 305)	พ.ศ.	 2550	สามารถ	

ดำเนินการได้โดยการนำค่าพลังงาน	น้ำตาล	ไขมัน	

และโซเดียมจากฉลากโภชนาการ	ซึ่งเป็นการแสดง

ปรมิาณตอ่หนึง่หนว่ยบรโิภคมาคำนวณเปน็ปรมิาณ

ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์	

	 สำหรับหน่วยงานวิเคราะห์ที่ให้บริการการ	

วิเคราะห์และจัดทำฉลากโภชนาการ	 จะต้องเป็น			

หน่วยงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 1.	หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่าง	

ประเทศ

	 2.	หน่วยงานหรือองค์การที่ได้รับมอบหมาย

หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐประเทศน้ัน

	 3.	หนว่ยงานหรอืองคก์ารทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยหนว่ยงานรบัรอง

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างน้อยเทียบ	

เท่า	(ISO/IEC	17025)

	 กรณี	 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถาม			

รายละเอยีดของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	

การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภค

ทันทีบางชนิด	(ฉบับที่	2)	หรือการแสดงสัญลักษณ์

ทางโภชนาการแบบจีดีเอได้ที่	http://newsser.fda.

moph.go.th/food/index.php	หรอือเีมล	์snack_

label@hotmail.com
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	 ประโยชน์ของการแสดงสัญลักษณ์ทาง		

โภชนาการแบบจีดีเอ	ได้แก่

	 1.	ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ง่าย	เนื่องจาก	

มกีารแสดงสญัลกัษณ	์GDA	อยูด่า้นหนา้ผลติภณัฑ	์

(front-of-pack)	 ควบคู่กับการแสดงฉลาก	

โภชนาการ

	 2.	ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทาง	

โภชนาการของผลติภณัฑไ์ดท้นัท	ีกอ่นตดัสนิใจเลอืก	

ซื้อสินค้าและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มี	

ความหวาน	มัน	เค็มลดลง	

	 3.	เป็นการแสดงข้อมูลโภชนาการของผลิต-

ภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา	ไม่ทำให้ผู้บริโภคสับสน

	 4.	 เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรับ				

ผิดชอบตัวเองในการบริโภคอาหารสมดุล

	 5.	ใชเ้ปน็สือ่การสอน	และกระตุน้ใหเ้กดิการ	

เรยีนรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ	รวมทัง้ปลกูฝงัพฤตกิรรม

การบริโภคท่ีเหมาะสมและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบ	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การลด	 หวาน	 มัน	

เค็ม	อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ

เกินที่ยั่งยืนต่อไป	

 บทกำหนดโทษ

	 สำหรับอาหารที่เขา้ขา่ยตามอาหารสำเร็จรูป

ที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	(ฉบับท่ี	305)	พ.ศ.2550	เร่ือง	การแสดง

ฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 

บางชนิดและไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข	เร่ือง	การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูป	

ทีพ่รอ้มบรโิภคทนัทบีางชนดิ	(ฉบบัที	่2)	ซึง่ออกตาม	

มาตรา	6	(10)	มโีทษตามมาตรา	51	คอืปรบัไมเ่กนิ	

30,000	บาท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.		2541.		ประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	182	เรื่อง	ฉลากโภชนาการ.		

20	มีนาคม	2541.

ปิยะดา	ประเสริฐสม.		2548.		สถานการณ์การบริโภคขนม	

ของเด็กไทย	พ.ศ.2548.	กองทันตสาธารณสุข	กรมอนามัย,	

นนทบุรี.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.		2550.		ประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	 305	 เรื่อง	 การแสดงฉลาก		

ของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด.	 30	

สิงหาคม	2550.

กองควบคุมอาหาร	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.	2553.		การสำรวจ

สถานการณ์การการใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย	

พ.ศ.2552.		สำนักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก,	นนทบุรี.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.		2554.		ประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การแสดงฉลากของอาหาร						

สำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด	 (ฉบับที่	 2).	 7	

เมษายน	2554.

บรรณานุกรม.
1.

2.

3.

4.

5.
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บทนำ

	 ภาวะ	 lactic	 acidosis	 คือ	 การมีภาวะ	

acidosis	ร่วมกับการมีระดับความเข้มข้นของ	lactate	

ในเลอืดสงูขึน้	และทำใหเ้ลอืดม	ีpH	ตำ่ลง	มสีภาพ	

เปน็กรด	เกดิไดจ้ากหลายสาเหต	ุไดแ้ก	่ภาวะลม้เหลว	

ของหัวใจและปอด	 (cardiopulmonary	 failure)	

การติดเชื้อในกระแสเลือด	 (sepsis)	 การบาดเจ็บ	

(trauma)	ภาวะขาดไทอะมีน	(thiamine	deficiency)	

พยาธสิภาพของมะเรง็	อาการไมพ่งึประสงคจ์ากยา	

และสารพษิ	การมภีาวะ	lactic	acidosis	อาจทำให	้

ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่ออวัยวะล้มเหลว	และเสียชีวิตได้

กรณีศึกษา

	 ผูป้ว่ยหญงิไทยคู	่อาย	ุ30	ป	ีปฏเิสธการแพย้า	

และอาหาร	 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วย	

อาการปวดท้อง	 คลื่นไส้	 อาเจียนมาก	 อ่อนเพลีย	

เบ่ืออาหาร	และมีอาการน้ีมาแล้วประมาณ	1	เดือน

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 ผู้ป่วยมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเมื่อ

กลางเดือนมกราคม	 2553	 ด้วยอาการปวดท้อง	

คลื่นไส้	อาเจียนมาก	อ่อนเพลีย	เบื่ออาหาร	

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

	 ผู้ป่วยรายนี้ ได้รับการวินิจฉัยเป็น	 HIV	

(asymtomatic)	เม่ือต้นเดือนมิถุนายน	2552	และ	

เริ่มใช้	GPO	VIR	S30	ในขนาด	1	เม็ด	ทุก	12	

ช่ัวโมง	และ	co-trimoxazole	2	เม็ด	วันละ	1	คร้ัง	

สี่สัปดาห์หลังการรับยาครั้งแรกผู้ป่วยมารับยาตาม

นัด	และมีอาการไข้	ครั่นเนื้อครั่นตัว	แพทย์วินิจฉัย	

HIV	 with	 pneumocystis	 carinii	 pneumonia	

และยังคงให้ยาเดิมต่อ	 ต่อมาผู้ป่วยหายเป็นปกติดี	

มารับยาตามนัดและกินยาอย่างต่อเนื่อง	 (good	

adherence)	

	 7	เดอืนตอ่มา	ผูป้ว่ยมาโรงพยาบาลดว้ยอาการ	

ไข้	ไอ	มีน้ำมูก	และอาเจียน	แพทย์รับเข้ารักษาใน

แผนกผู้ป่วยใน	โดยได้รับยา	paracetamol	(500	mg)	

2	prn	q	4-6	for	fever,	tolperisone	(50	mg)	

1	x	3	pc,	domperidone	(10	mg)	1	x	3	ac,	

bromhexine	(8	mg)	1	x	3	pc,	CPM	(4	mg)	

1	x	3	pc,	ORS,	GPO	VIR	S30	1	q	12	hr,	

co-trimoxazole	2	x	1	นอนพักรักษาเป็นเวลา	3	

วัน	แพทย์ให้กลับบ้าน

	 หลังกลับบ้าน	ในช่วง	36	วัน	ผู้ป่วยได้เข้า	

รับการรักษาในโรงพยาบาลอีก	2	ครั้งๆ	ละ	3	และ	

7	วัน	โดยยังคงได้รับยาเดิม

	 244	 วันนับจากเริ่มกินยาต้านไวรัส	 ผู้ป่วย	

มาโรงพยาบาลด้วยอาการคลื่นไส้	 อาเจียนมาก	

ปวดทอ้ง	ออ่นเพลยี	ไมม่ไีข	้ความดนัโลหติ	110/80	

mmHg	(ค่าเฉล่ียปกติ	120/80	mmHg)	ชีพจร	87

นิลวรรณ ธารจักร์

โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์	จังหวัดพังงา	
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ครั้ง/นาที	(ค่าเฉลี่ยปกติ	90-110	ครั้ง/นาที)	รับเข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยใน	ให้การรักษาด้วยยา	dom-

peridone	(10	mg)	1	x	3	ac,	omeprazole	(20	mg)	1	x	2	ac,	GPO	VIR	S30	1	q	12	hr,	

paracetamol	(500	mg)	2	prn	for	fever,	metoclopramide	inj,	tolperisone	(50	mg)	1	x	3	pc,	

vitamin	B1-6-12	tab	1	x	3	pc	มกีารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	พบคา่	amylase	166	U/L	ซึง่สงูผดิปกต	ิ

(ค่าปกติ	0-90	U/L)	แพทย์และเภสัชกรร่วมประเมินแล้ววินิจฉัยเป็น	ARV	induced	pancreatitis	จึง

ทำการส่งต่อโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อพบอายุรแพทย์

	 6	 วันหลังส่งต่อพบอายุรแพทย์	 โรงพยาบาลทั่วไปส่งผู้ป่วยกลับพร้อมแบบตอบรับใบส่งต่อ											

อายุรแพทย์วินิจฉัยขั้นสุดท้ายเป็น	ARV	induced	lactic	acidosis	และให้ผู้ป่วยหยุดยา	GPO	VIR	S30		

การรักษาเมื่อรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วไป	คือ	ให้	5	%	D/N/2	+	NaHCO
3
	IV,	domperidone	

(10	mg)	1	x	3	ac,	hyoscine	(5	mg)	1	x	3	pc,	omeprazole	(20	mg)1	x	1	ac,	simethicone	

(80	mg)	1	x	3	pc,	co-trimoxazole	2	x	1	pc,	fluconazole	(200	mg)	2	x	2	once	a	week	

การวางแผนรักษาให้หยุดยา	 ARV	 3	 เดือน	 จนกว่าอาการ	 acidosis	 หาย	 จึงจะพิจารณาให้	 ARV	

สูตรใหม่	

อภิปรายกรณีศึกษา

	 ยาต้านไวรัสเอดส์ที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ	

lactic	acidosis	คือ	d4T,	DDI	และ	efavirenz	

มีรายงานในสหรัฐอเมริกา	 พบว่าโดยเฉล่ียจะ									

พบในผู้ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์หลังจากเริ่มใช้ยา	

ประมาณ	9	เดือน	อย่างไรก็ตามอาจไม่เป็นไปตามน้ี

จากข้อมูลอุบัติการณ์	(incidence)	เชื่อว่าพบน้อย	

กว่า	 1	 ในประชากร	100	คนต่อปี	 อาการแสดง	

สำคัญของ	lactic	acidosis	คือปวดท้อง	คลื่นไส้	

อาเจยีน	ทอ้งเสยี	เบือ่อาหาร	นำ้หนกัลด	กลา้มเนือ้	

อ่อนแรง	ตับโต	หัวใจเต้นผิดปกติ	ค่า	 lymphoid	

enhancer-binding	factor,	creatinine	phospho-

Timeline	การใช้ยาของผู้ป่วยรายนี้
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kinase,	lactate	dehydrogenase,	amylase	และ	

lipase	 เพิ่ม,	 anion	 gap	 (Na+	 Cl-,	 HCO
3
-)	

มากกว่า	16,	enlarge	fatty	liver,	serum	lactate	

มากกว่า	5	mmol/dL	ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยา	GPO	

VIR	S30	ซึง่เปน็	combination	drug	ประกอบดว้ย	

3TC,	 d4T	 และ	 nevirapine	 และมีการใช้ยา	

ตอ่เนือ่งประมาณ	7	เดอืน	มอีาการคลืน่ไส	้อาเจยีน	

อ่อนเพลีย	 เบื่ออาหาร	มีค่า	amylase	166	U/L	

ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิด	drug	induced	lactic	

acidosis	จากยา	d4T	และจากการประเมนิการแพย้า	

ด้วย	Naranjo’s	algorithm	และเกณฑ์ของ	WHO	

ผลการประเมินเป็น	“probable”

การรักษา	lactic	acidosis

	 ถ้า	lactate	levels	มากกว่า	90	mg/dl	(10	

mmol/L)		ให้หยุดยาที่เป็นสาเหตุ

	 ถ้า	 lactate	 levels	 มากกว่า	 45	 mg/dl				

(5	mmol/L)	+	symptom	ให้หยุดยาที่เป็นสาเหตุ

	 เริ่มรักษาด้วย	 ARV	 สูตรใหม่เมื่อ	 lactate	

level	กลับสู่ปกติ	และไม่มี	symptom	(ประมาณ	

3	เดือน)	

	 การติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยรายนี้เมื่อ	

ครบ	3	เดือน	ผู้ป่วยกลับไปพบอายุรแพทย์	ผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการปกติ	 อาการโดยทั่วไปปกติ	

อายุรแพทย์เริ่มยา	 ARV	 สูตรใหม่คือ	 tenofovir	

(300	mg)	1	x	20.00	น.,	efavirenz	(600	mg)	

1	x	20.00	น.,	lamivudine	(150	mg)	2	x	20.00	

น.,	cotrimoxazole	2	x	1	และ	fluconazole	(100	

mg)	2	x	2	/	สัปดาห์	เภสัชกรให้คำแนะนำผู้ป่วย					

ในการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

ARV	ทุกตัวอย่างละเอียด

AIDSmap	 Patient	 information,	 Lactic	 acidosis,	

10.03.09.

Chales	 F.	 Lacy,	 RPh,	 PharmD	 FCSHP,	 Lora	 L.	

Armstrong,	RPh,	PharmD,	BCPS,	Morton	P.	Goldman,	

PharmD,	BCPS,	Leonard	L.	Lance,	RPh,	BSPharm.	

Drug	 Information	 Handbook	 2002-2003,	 10th						

Anniversary	Edition.	USA	:	Lexi-Comp	Inc	Hudson	

(Cleveland).

กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข,	 สมาคมโรคเอดส์	

แห่งประเทศไทย,	 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก.	 แนวทางการ	

ดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอช	ไอ	ว	ีและผูป้ว่ยเอดสใ์นประเทศไทย	

ปี	 พ.ศ.	 2549/2550	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร	

แห่งประเทศไทย.

บรรณานุกรม.
1.

2.

3.
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	 วัตถุประสงค์ของการรายงานอาการไม่พึง				

ประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนี้เพื่อให้เภสัชกรและ	

บุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังการแพ้ยาและ 

ตระหนกัถงึความสำคญัของการจดัการอาการไมพ่งึ

ประสงค์ที่เกิดขึ้น

บทนำ	

	 Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	เปน็	

ผ่ืนแพ้ยาท่ีพบไม่บ่อย	แต่มีความรุนแรงและทำให้ผู้ป่วย	

เกดิอาการแทรกซอ้นและเสยีชวีติได	้ในประเทศไทย	

มรีายงานการเกดิ	SJS	ในผูป้ว่ยเฉลีย่ประมาณปลีะ	

1	 ถึง	 7	 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคน	 ส่วนใหญ่				

มกัเกดิในผูใ้หญม่ากกวา่เดก็และพบไดบ้อ่ยในผูป้ว่ย

ที่มีการติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์(1) 

	 จากการศึกษาของนิภาวรรณและคณะ(2) ทำ

การรวบรวมข้อมูลการเกิดผื่นแพ้ยาชนิด	 SJS	 ใน	

ผู้ป่วยโรคเอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร	 ระหว่าง	

วันที่	1	พฤษภาคม	2544	ถึง	30	เมษายน	2547	

พบว่า	 ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษาจำนวน	

143,824	ราย	เกดิผืน่แพย้าชนดิ	SJS	จำนวน	106	

ราย	คิดเป็น	73.7	รายต่อแสนประชากร	ร้อยละ	

90.6	หายจากสภาวะโรค	มีเพียงร้อยละ	4.7	ท่ีเสียชีวิต	

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคแล้วส่งผลให้เกิดผื่น	 SJS	

ได้แก่	co-trimoxazole	(ร้อยละ	45.3)	fluconazole

(ร้อยละ	21.7)	nevirapine	(ร้อยละ	11.3)	ofloxacin	

(ร้อยละ	 10.4)	 และ	 rifampicin	 (ร้อยละ	 7.6)	

อาการที่พบ	อาทิ	ผื่นแดง	(ร้อยละ	84.0)	แสบร้อน	

ผิวหนัง	(ร้อยละ	18.9)	มีการอักเสบของเยื่อบุอ่อน	

เช่น	ปาก	ตา	อวัยวะเพศ	(ร้อยละ	82.1)	ในราย

ท่ีรุนแรงจะมีอาการแทรกซ้อนร่วมด้วย	เช่น	เย่ือบุตา	

อักเสบ	(ร้อยละ	43.4)	ผิวหนังหลุดลอก	(ร้อยละ	

25.5)	ปอดอักเสบ	(ร้อยละ	5.7)	ตับและไตอักเสบ	

(ร้อยละ	 4.7)	 และระบบทางเดินหายใจล้มเหลว	

(ร้อยละ	3.8)	

	 สำหรับยาในกลุ่ม	 fluoroquinolone	 เช่น	

ciprofloxacin,	ofloxacin	มกัพบวา่มกีารใชเ้ปน็ยา	

สำรองในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค	 ซึ่งถือเป็นโรคติด	

เชื้อฉวยโอกาส	(opportunistic	infections)	ที่พบ	

ไดร้อ้ยละ	28.69	ในผูป้ว่ยโรคเอดส์(3)	อยา่งไรกต็าม	

ยาในกลุม่นีก้อ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงตา่งๆ	เชน่	คลืน่ไส	้

ปวดศรีษะ(3)	สำหรบัยา	ofloxacin	มรีายงานอาการ	

ไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ตัง้แตอ่ดตี	(ไมร่ะบเุวลาทีเ่ริม่	

เก็บข้อมูล)	จนถึงวันที่	10	มีนาคม	2011	จำนวน	

ทั้งสิ้น	4,151	ราย	ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้

ยาแบบ	SJS	จำนวน	104	ราย	 (คิดเป็นร้อยละ	

2.51%)	 ความชุกของการเกิด	 SJS	 สัมพันธ์กับ	

อายทุีเ่พิม่ขึน้ของผูป้ว่ย	(แสดงในรปูที	่1)	ระยะเวลา	

ทีเ่ริม่เกดิอาการสว่นใหญเ่กดิภายใน	1	เดอืนหลงัจาก	

เริ่มใช้ยา	(แสดงในรูปที่	2)(4) 

รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์*, สิริวรรณ หวังวโรดม* และ ปกพงศ์ แก้วพุ่มช่วง**

*โรงพยาบาลหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

**คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	



115

รายงานผู้ป่วย
	 ผู้ป่วยชายไทยคู่	อายุ	40	ปี	รับไว้รักษาตัว	
ในโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนมีนาคม	2554
อาการสำคัญ
	 มผีืน่คนัทัว่ตวั	แขนขา	ใบหนา้	แสบรอ้นตาม	
ผิวหนังและดวงตา
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน
	 3	วันก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยเริ่มเกิดผื่น
บริเวณแผ่นหลัง	ประมาณ	2	ทุ่ม
	 1	วันก่อนมาโรงพยาบาล	ผ่ืนเร่ิมลามมาท่ีลำตัว	
แขนขา	พบแพทย์และได้ยาฉีดบรรเทาอาการ	1	เข็ม	
แต่อาการไม่ดีขึ้น	 ผื่นเริ่มลามมาที่ใบหน้าและคัน	
มาก	จึงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
	 -	 Human	immunodeficiency	virus	(HIV)	
positive	(วินิจฉัยเมื่อปี	2552)
	 -	 6	เดอืนกอ่น	(กลางเดอืนกนัยายน	2553)	
ได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรค	 ผลตรวจเสมหะเป็น	
positive
ประวัติการใช้ยา
	 -	 6	เดือนก่อน	ได้รับยารักษาวัณโรค	CAT.	1	
(2	HRZE/4	HR)	
	 -	 5	เดือนก่อน	ได้รับยา	co-trimoxazole	
และ	 fluconazole	 ป้องกันเชื้อฉวยโอกาสและใช้	
ต่อเนื่อง

	 -	 2	เดือนก่อน	หยุดใช้ยา	isoniazid	และ	
rifampicin	เนื่องจากเกิด	hepatotoxicity	แพทย์	
เปลี่ยนเป็นยารักษาวัณโรคสูตร	 ethambutol	 +	
ofloxacin	+	streptomycin	ใช้ต่อเนื่องประมาณ	
20	วันจึงหยุดยา	streptomycin,	co-trimoxazole	
และ	fluconazole	
	 -	 4	 วันก่อนได้รับยาต้านไววัส	 2	 ตัว	 คือ	
efavirenz	และ	Lastavir®	(lamivudine	+	sta-
vudine)
ประวัติการแพ้ยา
	 ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร	อาหารทะเล
ประวัติทางสังคม	/	ประวัติส่วนตัว
	 มีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยบางคร้ัง
การตรวจร่างกาย
	 ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	 คุยโต้ตอบได้	 ตามลำตัว	
แขนขา	ฝา่มอืและเทา้	ใบหนา้	มผีืน่ลกัษณะวงกลม	
สีเข้มจัดคล้ายผิวไหม้	 ตรงกลางเป็นสีเทาดำพอง	
เปน็ตุม่นำ้	รมิฝปีากและเยือ่บพุพุอง	แสบตา	อาการ	
ร่วมอื่นๆ	ที่พบ	เช่น	มีไข้สูง	ปวดเมื่อยตามตัว
การวินิจฉัย
	 อาการของผู้ป่วยรายนี้	 มีลักษณะเข้าได้กับ	
ผื่นแพ้ยาชนิด	 SJS	 ซึ่งเป็นผื่นแพ้ยาที่พบได้บ่อย	
ในผู้ป่วยโรคเอดส์	โดยลักษณะสำคัญของผื่นแพ้ยา
ชนิดน้ีจะเป็นผ่ืนวงกลมสีแดงจัด	ตรงกลางอาจเป็น

รูปที่	1	แสดงความชุกของการเกิด	SJS	จากยา	Ofloxacin	ในผู้ป่วยช่วงอายุต่างๆ

รูปที่	2	แสดงการเกิด	SJS	ที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการใช้ยา
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สีเทาดำหรืออาจพองเป็นตุ่มน้ำ	รอยโรคดังกล่าวจะพบที่เยื่อบุมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไป	ซึ่งแยกออกจากผื่น	
แพ้ยาชนิด	 erythema	 multiforme	 ได้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ผิวหนังที่เกิดการหลุดลอกพบน้อยกว่า	
ร้อยละ	10	จึงแยกออกจากผื่นแพ้ยาชนิด	toxic	epidermal	necrolysis	(TEN)	ได้(1)

การรักษาในครั้งนี้
	 การรักษาผู้ป่วยรายน้ี	 หลังจากท่ีแพทย์ส่ังหยุดใช้ยาทุกตัวท่ีคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของผ่ืนแพ้ยาแล้ว	
ยังให้ยารักษาตามอาการ	 เช่น	 amitriptyline,	 prednisolone	 oral,	 hydroxyzine,	 mouth	 wash,	 
Hista-oph®eye	drop	เปน็ตน้	อาการโดยรวมของผูป้ว่ยดขีึน้	ผืน่เริม่จางลง	อาการปวดแสบรอ้นตามผวิหนงั	
ดวงตา	เริ่มลดลง	ก่อนออกจากโรงพยาบาลในกลางเดือนมีนาคม	2554
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสัย
	 รายการยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัในการรกัษาวณัโรคและโรคเอดสแ์ละอาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้	ดงัแสดง	
ใน	timeline	ด้านล่างนี้

	 เมือ่พจิารณาจาก	time	line	ทีแ่สดงไวข้า้งตน้	

จะเหน็ไดว้า่ยาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัลา่สดุ	คอื	ยาตา้นวณัโรค	

2	ตัว	คือ	ofloxacin,	ethambutol	ร่วมกับยาต้าน	

โรคเอดส์	2	ตัว	คือ	efavirenz	และ	Lastavir®   

โดยผ่ืนเกิดข้ึนหลังจากท่ีใช้ยารักษาโรคเอดส์ประมาณ	

1	วัน	แพทย์สันนิษฐานว่าผื่นน่าจะเกิดจากยาต้าน

ไวรัส	เนื่องจากผู้ป่วยใช้ยาต้านวัณโรคมาก่อนแล้ว

แต่ไม่มีปัญหาใดๆ	จึงหยุดยา	efavirenz	ในวันที่	2	

ของการเกิดผ่ืน	 แต่ผ่ืนของผู้ป่วยยังไม่ดีข้ึนและค่อน	

ข้างรุนแรงกว่าเดิม	จึงหยุดยา	Lastavir®	ในวันท่ี	4	

ของการเกิดผ่ืนพร้อมกับให้การรักษาประคับประคอง	

ตามอาการผืน่ของ	ผูป้ว่ยยงัดำเนนิตอ่ไปและมแีนว

โนม้รนุแรง	เริม่แสบตา	ปาก	ผวิหนงัหลดุลอกมากขึน้	

ในระหว่างนั้นผู้ป่วยยังคงใช้ยา	ofloxacin	และ

Timeline	แสดงรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับในการรักษาวัณโรคและโรคเอดส์และอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น	
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ethambutol	อยา่งตอ่เนือ่ง	จนกระทัง่แพทยต์ดัสนิ

ใจสัง่หยดุยาทัง้สองตวัพรอ้มกนัในวนัที	่8	หลงัหยดุ	

ยาทัง้สอง	อาการของผูป้ว่ยดขีึน้อยา่งชดัเจน	ผืน่เริม่	

ลดลงและแห้ง	อาการปวดแสบร้อน	ตามผิว	ริมฝีปาก	

เย่ือบุต่างๆ	ลดลง	เม่ือประเมินยาท่ีน่าจะเป็นสาเหตุ	

ของการแพ้ในผู้ป่วยรายนี้	 พบว่า	 ผู้ป่วยได้รับยา	

ethambutol	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2553	 และใช้		

อย่างต่อเนื่องโดยไม่แสดงอาการใดๆ	 ในขณะที่ยา	

ofloxacin	ผู้ป่วยเพิ่งได้รับเมื่อ	2	เดือนก่อนเกิดผื่น	

จากการสบืคน้พบรายงานการเกดิผืน่ชนดิ	SJS	จาก	

ยาทั้งสองแต่พบในยา	ofloxacin	มากกว่า(2)	อีกทั้ง	

เมือ่พจิารณาดา้นระยะเวลาทีเ่กดิอาการ	พบวา่	ผืน่	

ชนิด	SJS	มักเกิดขึ้นหลังจากได้รับยาที่เป็นสาเหตุ

ประมาณ	 1-4	 สัปดาห์	 บางรายอาจเกิดขึ้นอย่าง	

รวดเรว็ภายใน	1-3	วนั(1)	ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วอาจ	

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล(4)	 ดังนั้นเมื่อพิจารณา	

ขอ้มลูขา้งตน้และระยะเวลาที	่สมัพนัธก์บัการเกดิผืน่	

จึงอาจสรุปได้ว่าผื่น	SJS	ในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิด	

จากยา	ofloxacin	มากที่สุด

	 สำหรับยาท่ีผู้ป่วยได้รับหลังออกจากโรงพยาบาล	

แพทยย์งัคงหยดุใหย้าตา้นไวรสักอ่น	และใหย้ารกัษา	

แบบประคับประคอง	ร่วมกับยาต้านวัณโรค	2	ตัว	

คือ	 ethambutol	 +	 roxithromycin	 นอกจากนี้	

ได้ออกบัตรแพ้ยา	โดยระบุชื่อยาที่แพ้	อาการแพ้ยา	

ผลการประเมนิอาการแพ	้(ประเมนิตาม	Naranjo’s	

algorithm	 ได้ระดับ	 possible)	 และวันเดือนปี	

ที่รายงานอาการไม่พึงประสงค์	 พร้อมกับนัดผู้ป่วย	

เพื่อติดตามผลการรักษาอีก	2	สัปดาห์ต่อมา

ข้อสรุป	/	ข้อเสนอแนะ

	 ผืน่แพย้า	ofloxacin	ในผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็แบบ	

SJS	 ซึ่งมีความรุนแรง	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ	

แทรกซ้อนและเสียชีวิตได้	จึงไม่แนะนำให้ทำการ

rechallenge	นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงการใช้ยา	ดังกล่าว	

รวมถงึยาอืน่ๆ	ในกลุม่	fluoroquinolones	เนือ่งจาก	

มีรายงานการแพ้ยาตัวอื่นๆ	ในกลุ่มเดียวกันได้(5)

กิตติกรรมประกาศ
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	 ได้รับรางวัลดีเด่น	2	จากการนำเสนอผลงานโดยวาจา
	 ในการประชุมวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
	 สุขภาพ	ประจำปี	2554
*	กลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทนำ

	 ปัจจุบันผู้ป่วยมีการใช้ยาท่ีหลากหลายท้ังชนิด	

และปรมิาณ	จากปจัจยัเสรมิตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็สงัคม	

ไทยที่มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมีการแบ่งปันยา	

ระหว่างเพ่ือน	มีการซ้ือยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	

มาฝากญาติผู้ใหญ่โดยที่ไม่ทราบว่าอาจเกิดผลเสีย		

จากการเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยาเดมิทีก่นิกบัยาทีเ่พิม่	

การเข้าถึงสื่อได้ง่ายทำให้ผู้ป่วยสามารถจัดหายามา

ได้ง่ายข้ึน	กลยุทธการตลาดของบริษัทผู้ขายท่ีมีผลต่อ	

การสั่งใช้ยาของแพทย์หรือผลต่อการเลือกจ่ายยา	

ของเภสัชกรในร้านยา	การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ	

ทีส่ะดวกขึน้ไมว่า่จะเปน็การคมนาคม	และระบบการ	

ประกันสุขภาพต่างๆ	 ที่ผู้ป่วยไม่ต้องชำระเงินหรือ	

ชำระเงินบางส่วน	 เช่น	 ข้าราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	

ประกันสังคม	 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เป็นต้น					

นอกจากนี้ความตระหนักและค่านิยมของผู้ป่วยก็มี	

ผลทำให้ผู้ป่วยได้รับยามากเกินจำเป็น	โดยเฉพาะผู้

ป่วยโรคเร้ือรังและผู้สูงอายุซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง	

ตอ่การใชย้าเกนิความจำเปน็	อนัไดแ้ก	่การเกดิอาการ	

ข้างเคียง	 การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา	 (drug	

interaction)	 การแพ้ยา	 การใช้ยาในทางที่ผิด	

การใช้ยาหมดอายุ	 การใช้ยาที่ไม่สม่ำเสมอตามที่	

แพทย์สั่ง	ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสาเหตุทำให้มี			

การสูญเสียค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพท่ีมากเกินจำเป็น	

ตลอดจนการที่ผู้ป่วยนำยามาคืนที่โรงพยาบาลเป็น	

จำนวนมากกเ็ปน็การสะทอ้นถงึปญัหาการใชย้าเกนิ

จำเป็น	 จากปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความ		

ร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพอย่างจริงจังในการ	

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเกินจำเป็น

นิยามศัพท์

 การใช้ยาเกินจำเป็น	 หมายถึง	 การใช้ยาไม่	

เหมาะสม	ไม่สมเหตุสมผล	ไม่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิก																										

 ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 หมายถึง	 บุคลากรที่	

เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย	 ได้แก่	 แพทย์	

เภสัชกร	พยาบาล	และบุคลากรอื่นๆ

 Beers	criteria	หมายถึง	รายการยาที่ควร

หลกีเลีย่งในผูส้งูอาย	ุจดัทำโดยผูเ้ชีย่วชาญการรกัษา	

โรคในผู้สูงอายุ	

วัตถุประสงค์

	 เพื่อลดการใชย้าที่มีความเสี่ยงสูงในผู้สูงอาย	ุ

และสร้างความตระหนักในการใช้ยาเกินจำเป็นแก่	

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	

ระยะเวลาการศึกษา

	 เดือนกุมภาพันธ์	2553	-	พฤษภาคม	2554

สถิติ

	 ใชส้ถติริอ้ยละในการเปรยีบเทยีบ	และทดสอบ	

ความแตกต่างด้วย	 Friedman	 test	 แบบ	 non-

parametric	เน่ืองจากมีข้อมูลบางตัวไม่แจกแจงแบบ	

ปกติ	โดยกำหนดค่า	p	=	0.05

ไพศาล ชอบประดิถ*, ดวงแก้ว อังกูรสิทธ์ิ* และ จันทร์จิรา ชอบประดิถ*
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วิธีการศึกษา

	 ทำการศึกษาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2553	

ถงึ	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	ในโรงพยาบาลสมทุรสาคร	

โดยสำรวจสภาพยาเหลือใช้ของผู้ป่วยอายุรกรรม		

การรับยาคืน	 รณรงค์ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็นใน	

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	 โดยได้ดำเนิน	

กิจกรรม	 (intervention)	 ในเดือนมิถุนายน	2553	

ถงึ	กรกฎาคม	2553	มรีายละเอยีดการดำเนนิกจิกรรม	

ดังนี้

	 I.	ส่วนบุคลากร

	 	 -	จัดอบรม	 ให้ความรู้	 เชิญวิทยากรจาก	

ภายนอกมาบรรยาย

	 -	 ประกวดเรื่องเล่า	 เพื่อให้บุคลากรในทุก	

วิชาชีพได้มีส่วนร่วม

	 -	 จัดทำสิ่งกระตุ้นเตือน	 เช่น	 ที่คั่นหนังสือ	

เป็นต้น

	 II.	ส่วนผู้ป่วย/ญาติ

	 	 -	จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ	

ท้ังภายในโรงพยาบาลและภายนอกเช่น	 โรงพยาบาล			

ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล	(รพ.สต.)	ห้างสรรพสินค้า

	 	 -	แจกแผ่นพับ	ติดโปสเตอร์

	 	 -	จดัทำวดิทิศัน	์และเคเบลิทวี	ีเพือ่เผยแพร	่

ทั้งในโรงพยาบาลและภายนอก

	 	 -	จัดสัมมนาโดยเชิญผู้ป่วยมาร่วมแสดง	

ความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์

	 III.ส่วนเทคโนโลยี

	 	 -	ประสานงานกับทีมควบคุมและพัฒนา		

ระบบคอมพวิเตอรโ์ดยกำหนดใหม้กีารกระตุน้เตอืน

แพทย์เมื่อมีการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงในผู้สูงอายุ	

(beers	criteria)

	 	 -	นำระบบการบริการส่งข้อความส้ัน	(short	

message	service	;	SMS)	มาใชเ้พือ่ตดิตอ่กบัแพทย	์

ผู้สั่งใช้ยา

	 IV.ส่วนอื่นๆ

	 	 -	แจกถงุผา้ใสย่า	เพือ่อำนวยความสะดวก

ให้ผู้ป่วยนำยาทั้งหมดที่ใช้อยู่มาเพื่อสอบทานและ	

จัดยาให้ถูกต้อง	 ป้องกันการกินยาซ้ำซ้อนและเกิน	

จำเป็น

	 	 -	แจกสมุดบันทึกยา	 เพื่อบันทึกยาที่ใช้อยู่

ทั้งหมดของผู้ป่วย

	 	 -	แจกสิง่กระตุน้เตอืนการใชย้า	เชน่	พดัที่

มีข้อความการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาเกินจำเป็น	

รายการยาที่ศึกษา	ทั้งหมด	4	รายการ

	 	 	 amitriptyline	10	mg																																														

	 	 	 amitriptyline	25	mg

	 	 	 diazepam	2	mg																																																					

	 	 	 diazepam	5	mg

	 	 	 เหตุที่เลือกยาดังกล่าวเพราะเป็นยาที่อยู	่

ใน	 beers	 criteria	 เป็นยาที่มีอัตราการใช้สูง	

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ	มีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

ที่เด่นชัด	เช่น	ปากแห้ง	คอแห้ง	ตาพร่า	ท้องผูก	

(strong	anticholinergic)	ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยง	

ต่อการพลัดตกหกล้ม	

การเก็บข้อมูล

	 โดยประมวลผลขอ้มลูจากระบบคอมพวิเตอร์

ในโรงพยาบาล	(โปรแกรม	HOSxP)	ของยาแต่ละ	

รายการทั้ง	4	รายการดังกล่าว	ได้ข้อมูล	ปริมาณ	

การใชย้าเฉลีย่ตอ่เดอืนเปน็จำนวนเมด็	และจำนวน

ผู้ป่วยโดยนับจากจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อเดือน	

เก็บข้อมูลในช่วงก่อนทำกิจกรรม	 (มีนาคม	 2553	

–	พฤษภาคม	2553)	และหลงัทำกจิกรรม	(สงิหาคม	

2553	–	พฤษภาคม	2554)

ผลการศึกษา

ในภาพรวมพบผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่1
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พบได้ว่าจำนวนเม็ดยาที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือนของหลัง		
ทำกิจกรรมลดลงเม่ือเทียบกับก่อนทำกิจกรรม	ดังแสดง	
ในกราฟรูปที่	1	และจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อเดือน
ของหลังทำกิจกรรมลดลงเม่ือเทียบกับก่อนทำกิจกรรม	
ดังแสดงในกราฟรูปที่	2

	 เมื่อดูในรายละเอียด	 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา	

(phase)	ดังนี้

	 กอ่นทำกจิกรรม	ระยะเวลา	3	เดอืน	(phase	

0	คือช่วงเดือนมี.ค.53-พ.ค.53)	

	 หลังทำกิจกรรม	ระยะเวลาช่วงละ	3	เดือน	

ได้แก่

 n	Phase	I	 (ส.ค.53-ต.ค.53)			

 n	Phase	II	(พ.ย.53-ม.ค.54)				

 n	Phase	III	(ก.พ.54-เม.ย.54)

	 พบได้ว่าจำนวนเม็ดยาที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือน	

ของช่วงเวลาหลังทำกิจกรรมทั้ง	 3	 ช่วงลดลงเมื่อ	

เทยีบกบัชว่งเวลากอ่นทำกจิกรรม	ดงัแสดงในกราฟ	

รูปที่	3	และจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อเดือนของช่วง	

เวลาหลังทำกิจกรรมทั้ง	 3	 ช่วงลดลงเมื่อเทียบกับ	

ช่วงเวลาก่อนทำกิจกรรม	ดังแสดงในกราฟรูปที่	4

	 เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของก่อน			

และหลงัทำกจิกรรมตามชว่งเวลาโดยใช	้Friedman	

test	 พบว่า	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	

(p<0.05)	 ของทั้งจำนวนเม็ดยาที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือน	

(p	 =	 0.038)	 และจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อเดือน			

(p	=	0.029)	โดยเฉพาะ	phase	0	กับ	phase	III		

และไม่พบความแตกต่างกันใน	phase	I,	II	และ	III	

ของทัง้จำนวนเมด็ยาทีใ่ชเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน	(p	=	0.368)	

และจำนวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อเดือน	(p	=	0.247)

ตารางที่	1	แสดงผลการศึกษาก่อนและหลังทำกิจกรรม
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สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การทำกิจกรรมร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ	

มีผลทำให้การใช้ยาเกินจำเป็นลดลงและยังส่งผล			

อยา่งตอ่เนือ่งหลงัทำกจิกรรมตลอดเวลาการทำการ

ศกึษา	ผูป้ว่ย	และแพทยเ์กดิความตระหนกัถงึปญัหา	

การใชย้าเกนิจำเปน็	อยา่งไรกต็ามควรมกีารดำเนนิ

การอย่างต่อเน่ืองและขยายกลุ่มเป้าหมายท้ังในส่วน	

ของกลุ่มยาต่างๆ	เช่น	ยาลดความดัน	ยาลดระดับ	

น้ำตาลในเลือด	 ยาปฏิชีวนะ	 และกลุ่มนักเรียนใน	

โรงเรียนต่างๆ	 เพราะปัจจุบันนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วม	

ในการดูแลผู้ป่วยมาก	โดยเฉพาะผู้สูงอายุ	เพื่อลด

ความเสี่ยงจากการใช้ยาเกินจำเป็นและส่งผลให้				

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศลดลง

	 นอกจากนัน้จำนวนขนานเฉลีย่ตอ่ใบสัง่ยาตอ่

เดือนใน	 phase	 0	 และ	 phase	 I	 ของผู้ป่วย	

อายรุกรรมทัง้หมดลดลงจาก	5.93	เปน็	5.91	ขนาน			

พร้อมทั้งได้รับยาคืนระหว่างเดือน	 ก.ค.2553	 ถึง	

ก.ย.	2553	มีมูลค่า	139,510.50	บาท

Andy	Field.	Discovering	Statistics	Using	SPSS.	2nd	
ed.,	Sage	Publications,	London,	2005,	p558-565.
Beer	MH.	Explicit	criteria	for	determining	potentially	
inappropriate	medication	use	by	the	Elderly.
Rochin	PA.	Gurwitz	JH	Optimising	drug	treatment	for	
elderly	people:	the	prescribing	cascade	BMJ1997;	
315:1096-1099.
Wick	J	Y.Avoiding	Polypharmacy	Pitfalls:	Its	all	in	
your	Approach.	January	2006.	Available	from:http://
www.pharmacytimes.com/issue/pharmacy/2006/	
2006-01/200601-5144.	Accessed	date:	May	18,	2010.
คณะอนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาต.ิคูม่อืการใชย้า	
อย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	เล่ม	1	กรุงเทพ:	
สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ,	2552.
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สำนักควบคุมเคร่ืองสำอางและวัตถุอันตราย	
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 โพแทสเซยีมโบรเมต	(potassium	bromate)	

หรือ	bromic	acid,	potassium	salt	มีสูตรเคมี	

คือ	 KbrO
3
	 มีคุณสมบัติเป็น	 strong	 oxidizing	

agent	 จึงนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ	

เครื่องสำอาง	เช่น	ผลิตภัณฑ์ดัดผม	(permanent	

wave	 neutralizer)	 และอาหาร	 โดยเป็นวัตถุ	

เจอืปนอาหาร	(food	additive)	ทำหนา้ทีเ่ปน็	flour	

improver	 ในอุตสาหกรรมการโม่แป้ง	 นอกจากนี้		

โพแทสเซียมโบรเมตอาจเกิดจากการการใช้โอโซน	

หรอื	sodium	hypochlorite	เปน็สารฆา่เชือ้ในนำ้ดืม่	

และเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่กบั	bromide	ทีม่อียูใ่น	

น้ำตามธรรมชาติ	อย่างไรก็ตาม	ประชาชนจะได้รับ

โพแทสเซยีมโบรเมตทีเ่กดิขึน้ในนำ้ดืม่นอ้ยมาก	หรอื	

ไม่ได้รับเลย(1)

	 โพแทสเซียมโบรเมตเป็นสารพิษร้ายแรง	

ผลการศกึษา	พบวา่	การกลนืกนิโพแทสเซยีมโบรเมต	

โดยอุบัติเหตุ	 ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้	 อาเจียน	

ปวดท้อง	 ท้องเสีย	 โลหิตจาง	 เม็ดเลือดแดงแตก	

ความดันโลหิตต่ำ	ชัก	ไม่รู้สึกตัว	กดการหายใจและ	

เสยีชวีติ	นอกจากนี	้ผลการศกึษาพบวา่	โพแทสเซยีม	

โบรเมตทำให้เกิด	lipid	peroxidation,	oxidative	

DNA	damage	ใน	rat	kidney,	เพ่ิม	a
2U
–globulin	

ใน	male	rat	kidney	และเนื้องอกที่ไต	โดยกลไก

การทำให้เกิดเน้ืองอกท่ีไต	คือ	oxidative	damage

แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลต่อการเจริญเติบโต	

ความเป็นพิษต่อการสืบพันธ์	พันธุกรรมในมนุษย์

และความเปน็พษิทางผวิหนงั	ไดแ้ก	่การระคายเคอืง	

ผิวหนัง	การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทาง

ผวิหนงั	(skin	sensitisation)	การระคายเคอืงตอ่แสง	

(photoirritation)	 และการระคายเคืองต่อความไว

ต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง	 (photosen-

sitisation)	อย่างไรก็ตาม	ผลการศึกษาทางผิวหนัง

ทั้งในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิต	พบว่า	โบรเมต	

ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ไม่ดี	(poorly	absorbed)(2)

	 The	International	Agency	for	Research	

on	Cancer	(IARC)	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การ	

กำกบัดแูลขององคก์ารอนามยัโลก	(WHO)	ทำหนา้ที	่

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง	 สรุปว่า					

โพแทสเซียมโบรเมตเป็นสารก่อมะเร็งชนิด	 2B	

(possibly	carcinogenic	to	humans)	เนื่องจาก

โพแทสเซียมโบรเมตเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง	

และอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์(3)

โพแทสเซียมโบรเมตในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 แม้ว่าโพแทสเซียมโบรเมตเป็นวัตถุเจือปน	

อาหาร	โดยทำหน้าท่ีเป็น	flour	improver	ในอุตสาห-	

กรรมการโม่แป้ง	 แต่ความเป็นพิษและการเป็น					

สารก่อมะเร็งของโพแทสเซียมโบรเมตตามที่กล่าว	

ข้างต้น	ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	292)	

สิรินมาส คัชมาตย์
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เคร่ืองสำอางท่ีมีโซเดียมโบรเมต	ดังน้ีคือ	ผู้ประกอบ-

การจำนวน	49	ราย	จดแจง้เครือ่งสำอางทีม่โีซเดยีม	

โบรเมตเป็นส่วนผสมทั้งหมด	352	ตำรับ	โดยเป็น	

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดัดผม

	 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการนำ	

โพแทสเซียมโบรเมตมาใช้อีก	กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง	

จึงสำรวจผลิตภัณฑ์ดัดผมจากร้านจำหน่ายเครื่อง	

สำอางในเขตกรงุเทพมหานคร	เดอืนมกราคม	2554	

พบผลิตภัณฑ์ดัดผมท่ีฉลากแสดงว่ามีโซเดียมโบรเมต	

จำนวน	 12	 ตัวอย่าง	 จึงซื้อเครื่องสำอางดังกล่าว	

ท้ังหมด	และส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพ่ือตรวจ	

วิเคราะห์โพแทสเซียมโบรเมต	 โดยวิธ	ี potentio-

metric	 titration	 และ	 ion	 chromatography	

ผลการตรวจวิเคราะห์	พบว่า	ผลิตภัณฑ์ดัดผมทั้ง

12	 ตัวอย่างไม่มีโพแทสเซียมโบรเมตเป็นส่วนผสม	

ซึ่งตรงตามที่จดแจ้งและแสดงบนฉลาก

สรุป

	 โพแทสเซียมโบรเมต	 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น	

strong	oxidizing	agent	จึงนำมาใช้ประโยชน์ใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอ	เครือ่งสำอาง	และอาหาร	ตอ่มา	

IARC	 ได้ศึกษาพบว่า	 โพแทสเซียมโบรเมตเป็น	

สารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง	 และอาจเป็นสารก่อ	

มะเร็งในมนุษย์	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามใช้โพ-				

แทสเซียมโบรเมตในอาหารและห้ามใช้เป็นส่วนผสม	

ในเครือ่งสำอาง	ผลการเฝา้ระวงัโพแทสเซยีมโบรเมต	

ในผลิตภัณฑ์ดัดผม	ซึ่งจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร	

เดือนมกราคม	2554	จำนวน	12	ตัวอย่าง	ไม่พบ	

โพแทสเซียมโบรเมต

พ.ศ.	2548	เรื่อง	กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต	นำเข้า	

หรอืจำหนา่ย	ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่8	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2548(4) 

	 สำหรบัเครือ่งสำอางนัน้	โพแทสเซยีมโบรเมต	

เคยเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดัดผม	(permanent	

wave	 neutralizer)	 แม้ว่า	 โบรเมตดูดซึมผ่าน	

ผิวหนังได้น้อย	 ต่อมาผลการศึกษาของ	 IARC									

รายงานเก่ียวกับความเป็นพิษของโพแทสเซียมโบรเมต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศ	

กระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	กำหนดวตัถทุีห่า้มใชเ้ปน็	

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	ซึ่งมีผลบังคับใช้	

ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	พ.ศ.	2551	โดย	กำหนดให้	

โพแทสเซียมโบรเมตเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสม	

ในเครื่องสำอาง	 ลำดับที่	 458(5)	 หากตรวจพบว่า			

เคร่ืองสำอางใดมีโพแทสเซียมโบรเมตเป็นส่วนผสม							

จัดเป็นเคร่ืองสำอางท่ีไม่ปลอดภัยในการใช้	ผู้ผลิตเพ่ือขาย	

ผู้นำเข้าเพ่ือขาย	หรือผู้ขาย	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	

1	ปี	ปรับไม่เกิน	60,000	บาท	หรือท้ังจำท้ังปรับ(6)

การเฝ้าระวังโพแทสเซียมโบรเมตในเครื่องสำอาง

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย	

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโพแทส

เซยีมโบรเมตในเครือ่งสำอาง	ซึง่เคยใชใ้นผลติภณัฑ	์

ดัดผม	 ปัจจุบันโพแทสเซียมโบรเมตเป็นวัตถุที่ห้าม	

ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง	 ผู้ประกอบการจึง	

เปลี่ยนเป็นเติมโซเดียมโบรเมตในผลิตภัณฑ์ดัดผม	

แทนโพแทสเซียมโบรเมต	

	 ผลการสืบค้นฐานข้อมูลของกลุ่มควบคุม	

เครื่องสำอาง	ปัจจุบันพบว่า	ไม่มีการจดแจ้งเครื่อง

สำอางที่มีโพแทสเซียมโบรเมต	แต่พบการจดแจ้ง
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Risk	Management	Scope	for	Bromic	acid,	potassium	
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Registry	 Number	 (CAS	 RN):	 7758-01-2	 [Online].	
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graphs.	 [Online].	 [cited	 2011	 June	 13];	 Available	
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับที่	 292)	 พ.ศ.	 2548	
เรื่อง	 กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต	 นำเข้า	 หรือจำหน่าย	
ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	122	ตอนพิเศษ	140	ง	ลงวันที่	7	
ธันวาคม	2548
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้		
เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	 ราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	125	ตอนพิเศษ	80	ง	ลงวันที่	12	พฤษภาคม	2551
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง	พ.ศ.	2535	[Online].	2007	
Mar	11	[cited	2011	April	7];	Available	from:	http://
e-cosmetic.fda.moph.go.th/data_center/ifm_m....
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	 ฐานข้อมูล	Thai	vigibase	เป็นฐานข้อมูลที่

รวบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งมา	

จากโรงพยาบาลทัว่ประเทศไทย	การเกดิภาวะเลอืด	

ออกจัดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบ	

ต่อสุขภาพของผู้ป่วย	บางชนิดมีความรุนแรงทำให้

ผูป้ว่ยเสยีชวีติได	้โดยเฉพาะการเกดิภาวะเลอืดออก	

จากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

	 วารฟ์ารนิ	(warfarin)	เปน็ยาตา้นการแขง็ตวั	

ของเลอืดชนดิรบัประทาน(1)	ใชเ้พือ่รกัษาและปอ้งกนั	

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในโรคต่างๆ	 อาทิเช่น	 atrial	

fibrillation,	valvular	heart	disease,	pulmonary	

embolism	(PE),	venous	thromboemboolism	

(VTE),	และ	stroke(2)	จัดเป็นยาที่มีดัชนีการรักษา

ที่แคบ	(narrow	therapeutic	index)(3)	ขนาดยาที่

เหมาะสมกบัผูป้ว่ยแตล่ะรายจะแตกตา่งกนั	จงึตอ้ง	

มีการปรับขนาดยาอยู่เสมอ	 อาการไม่พึงประสงค์		

จากวาร์ฟารินสามารถเกิดได้หลากหลาย	 รวมถึง			

อาการทีค่อ่นขา้งรนุแรงและอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ

ได้	อาทิเช่น	intracranial	bleeding,	hemorrhagic	

stroke,	gastrointestinal	bleeding(4)	นอกจากนี้

วาร์ฟารินยังเป็นยาที่เกิดอันตรกิริยากับผลิตภัณฑ์	

สุขภาพอื่นๆ	เช่น	ยา	สมุนไพร	และอาหาร	ซึ่งเป็น	

อีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอาการไม่พึง	

ประสงค์อีกด้วย(5)	การติดตามประสิทธิภาพของยา

และอาการไม่พึงประสงค์ที่ เกิดจากวาร์ฟาริน	

สามารถพิจารณาได้จากค่า	international	normalized	

ratio	(INR)

เภสัชวิทยาของวาร์ฟาริน

	 วาร์ฟารินจัดเป็นยากลุ่ม	 vitamin	 K									

antagonist	 (VKA)	 กลไกการออกฤทธิ์	 โดยการ	

ขัดขวางวงจรการเปลี่ยนกลับไปมา	(cyclic	 inter-

conversion)	ระหว่าง	vitamin	K	และ	vitamin	

K	 epoxide	 (oxidized	 vitamin	 K)	 โดยยับยั้ง	

vitamin	K	oxide	reductase	(VKORC1)	ดังรูปท่ี	1	

ซึง่เปน็กลไกควบคมุกระบวนการ	d-carboxylation	

ของ	vitamin	K	dependent	coagulation	factor	

(coagulation	factor	II,	VII,	IX,	และ	X)	ทำให้	

coagulation	factor	เหล่าน้ีมี	coagulant	activity	

ลดลง(1,6,9)

รูปที่	1	กลไกการออกฤทธิ์ของวาร์ฟาริน(1)

คณาทิพย์ สิงห์สาย*, ภาณุวัฒน์ อภัย*, กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล* และ วิมล สุวรรณเกษาวงษ์**

*	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**	กองแผนงานและวิชาการ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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	 วาร์ฟารินท่ีมีจำหน่ายในท้องตลาดอยู่ในรูปแบบ	

racemic	mixture	ซึง่ประกอบไปดว้ย	2	enantiomer	

ได้แก่	(+)-R-	และ	(-)-S-enantiomer	ในปริมาณ	

เท่ากัน(6)	 โดย	S-form	จะมีฤทธิ์	 anticoagulant	

activity	มากกว่า	R-form	ประมาณ	2-5	เท่า	โดย	

S-form	 จะมีการแปรสภาพผ่านเอนไซม์	 cyto-

chrome	P450	(CYP)	ชนดิ	CYP	2C9	และ	3A4	

ส่วน	R-form	มีการแปรสภาพผ่านเอนไซม์	CYP	

1A2	และ	3A4(7)	ยาวาร์ฟารินมี	bioavailability	สูง	

อาหารไมม่ผีลตอ่การดดูซมึ	มคีา่ครึง่ชวีติ	ประมาณ	

20-60	 ชั่วโมง	 ความสามารถในการจับกับโปรตีน	

ในเลอืด	(plasma	protein	binding)		สงูถงึ	รอ้ยละ	

99	 ส่วนใหญ่ขับออกทางปัสสาวะ	 ร้อยละ	 92(8)   

มีโครงสร้างแสดงดังรูปที่	2

อันตรกิริยาของวาร์ฟาริน

	 วาร์ฟารินมีความสามารถในการจับกับโปรตีน	

ในเลือดสูงถึงร้อยละ	99	จึงอาจเกิดอันตรกิริยากับ	

ยาที่มีความสามารถในการจับกับโปรตีนในเลือดสูง	

เช่นเดียวกัน	 และขั้นตอนการเมตาบอลิซึมของ	

วาร์ฟารินต้องอาศัยเอนไซม์	 CYP	 ที่บริเวณตับ	

ในการเปลี่ยนแปลงยา	 (bio-transformation)	

จึงเกิดอันตรกิริยากับยาที่ผ่าน	CYP	ตัวเดียวกันได้	

นอกจากนีอ้นัตรกริยิาทีเ่กดิขึน้	อาจเกดิจากการยบัยัง้	

การสังเคราะห์หรือเพิ่มการกำจัดของ	vitamin	K-

dependent	 coagulation	 factors	 และรบกวน	

กระบวนการต่างๆ	 ของระบบการแข็งตัวของเลือด	

(clotting	 factor)	 อีกด้วย(12)	 นอกจากการเกิด	

อันตรกิริยากับยาอื่นแล้ว	วาร์ฟารินยังสามารถเกิด

รูปที่	2	โครงสร้างของวาร์ฟาริน

อันตรกิริยากับสมุนไพร	อาทิเช่น	Ginkgo biloba, 

St.John’s Wort, royal jelly	ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร	

และอาหารได้อีกด้วย(13,14)

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วาร์ฟาริน

	 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วาร์ฟาริน	

สามารถแบ่งเป็น	2	ประเภท(10)	คือ	การเกิดภาวะ	

เลือดออก	 (bleeding)	 และการเกิดภาวะลิ่มเลือด	

อุดตัน	 (thromboembolic	 events)	 ซึ่งการเกิด			

ภาวะเลือดออกเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ	

ที่พบเมื่อค่า	INR	สูงเกินกว่าช่วงในการรักษา		

 ภาวะเลือดออก	 (bleeding)	 สามารถแบ่ง	

ตามความรุนแรงได้เป็น	 minor	 bleeding	 และ	

major	bleeding	โดย	minor	bleeding	คือ	การ

เกิดภาวะเลือดออกที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา	

เช่น	เลือดออกตามไรฟัน	เลือดกำเดาไหล	จ้ำเลือด	

บริเวณผิวหนัง		เป็นต้น	ขณะที่	major	bleeding	

เป็นอาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง	(serious	adverse	

drug	 reaction)	 ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเลือด	

ออกทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาล	เชน่	

เลือดออกในทางเดินอาหาร	 ปัสสาวะเป็นเลือด	

ไอเป็นเลือด	เป็นต้น	โดยเกณฑ์ที่จัดว่าเป็น	major	

bleeding	คือ	fatal	bleeding	หรือ	มีภาวะ	bleeding	

ในอวัยวะท่ีสำคัญ	(critical	area)	เช่น	intracranial,	

intraspinal	เปน็ตน้	หรอืมภีาวะ	bleeding	จนทำให	้

hemoglobin	ลดลง	20	g/L	ขึน้ไปหรอืตอ้งไดร้บัเลอืด	

2	units	ขึ้นไป(11)

	 สำหรับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน	 ได้แก่	 หลอด	

เลือดดำอักเสบ	(mild	superficial	thrombophlebitis)	

ภาวะสมองขาดเลอืดชัว่คราว	(transient	ischemic	

attack;	 TIA)	 ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง	 (stroke)	

เกดิลิม่เลอืดอดุตนัทีป่อด	(pulmonary	embolism)	

และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำในหลอดเลือดดำ	

(recurrent	deep	venous	thrombosis)	เป็นต้น
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รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากวาร์ฟารินในฐานข้อมูล	Thai	vigibase

	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2538	ถึง	2552	(ข้อมูล	ณ	วันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2553)		พบรายงานอาการ	

ไมพ่งึประสงคจ์ากวารฟ์ารนิในฐานขอ้มลู	Thai	vigibase	รวม	665		ฉบบั	เกดิอาการไมพ่งึประสงคท์ัง้หมด	

837	อาการ	(รายงาน	1	ฉบับ	อาจพบอาการไม่พึงประสงค์มากกว่า	1	อาการ)		อาการไม่พึงประสงค์ที่

พบสูงสุดสามลำดับแรก	ได้แก่	gingival	bleeding	(15.6%),	purpura	(14.8%)	และ	bleeding	time	

increased	(13.6%)	ตามลำดับ	ส่วนใหญ่พบในเพศหญิง	(64.2%)	อายุเฉลี่ย	54.0	ปี		พบในผู้ป่วยที่มี	

โรคประจำตัว	atrial	fibrillation	มากที่สุด	(18.4%)		และจากรายงานทั้งหมดพบ	serious	ADR	จำนวน	

136	ฉบบั	(20.5%)	ในจำนวนนีเ้ปน็รายงานทีร่ะบผุลลพัธว์า่ผูป้ว่ยเสยีชวีติ	24	รายงาน	โดยมรีายงานทีร่ะบ	ุ

วา่การเสยีชวีติมสีาเหตจุากการเกดิอาการไมพ่งึประสงค	์หรอือาจเกีย่วขอ้งกบัการใชว้ารฟ์ารนิ	(อาจมปีจัจยั	

อื่นร่วมด้วยนอกจากอาการไม่พึงประสงค์)	รวม	10	ฉบับ	(ร้อยละ	41.7)	รายละเอียดตามตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วาร์ฟาริน

ลักษณะ จำนวน	(ร้อยละ)

ทั้งหมด	(N1=665) Serious
ADR	(N2=136)

	เพศ	(คน)
	 	 o	 ชาย

	 	 o	 หญิง

	 	 o	 ไม่ระบุ

	อายุเฉลี่ย	(ปี)
	 	 o	 mean	±SD	(min-max)

	โรคประจำตัว	(4	อันดับแรก)
	 	 o	 atrial	fibrillation

	 	 o	 mitral	stenosis

	 	 o	 deep	vein	thrombosis

	 	 o	 rheumatic	heart	disease

	ความร้ายแรงของ	ADR	ที่พบ
	 	 o	 serious	ADR 

   • ผู้ป่วยที่มีผลลัพธ์เสียชีวิต 
     	สาเหตุจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

     	อาจเกี่ยวข้องกับการใช้วาร์ฟาริน

     	ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้วาร์ฟาริน

237

427

1

134

118

48

38

136

53

82

1

38

27

16

17

136

24

54.0±15.3	(15-94) 55.3±15.1	(15-86)

(35.6)

(64.2)

(0.2)

(18.4)

(16.2)

(6.6)

(5.2)

(20.5)

(39.0)

(60.3)

(0.7)

(20.2)

(14.4)

(8.5)

(9.0)

(100.0)

(17.6)

6

4

14

(25.0)

(16.7)

(58.3)
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 เม่ือพิจารณารายงาน	ลักษณะการเกิด	ADR	ซ่ึงมีอยู่	837	อาการ	พบว่า	เกือบท้ังหมด	(ร้อยละ	98.4)	

เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ทราบอยู่ก่อนว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ยาวาร์ฟาริน	(known	ADR)	ในจำนวนนี้มี

รายงานทีร่ะบวุา่เกดิภาวะเลอืดออก	(bleeding)	จำนวน	667	อาการ	โดยรอ้ยละ	79.7	ของการเกดิภาวะ	

เลือดออกนี้เป็นชนิด	major	bleeding	สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ชนิด	non-bleeding	ที่พบมีจำนวน	

157	อาการ	เช่น	maculo-papular	rash,	urticaria,	pruritis	และ	dizziness	เป็นต้น	(ตารางที่	2)

	 นอกจากนี้ยังพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก	drug	interaction	ทั้งหมด	27	ฉบับจาก	

36	 ตัวยา	 โดยยาที่เกิด	 drug	 interaction	 กับวาร์ฟารินมากที่สุดสี่ลำดับแรก	 คือ	 aspirin	 (11.1%)	

diclofenac	(8.3%)	simvastatin	(8.3%)	และ	clopidogrel	(5.6%)	ทุกรายการยา	มีหลักฐานยืนยัน	

ชัดเจน	(significant	level	1	และ	2)	ว่าหากมีการใช้ร่วมกับวาร์ฟารินทำให้เกิดอันตรกิริยาได้	(ตารางท่ี	3)	

ตารางที่	2	แสดงข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วาร์ฟาริน

ชนิดของอาการไม่พึงประสงค์

รวม

จำนวน	(ร้อยละ)

837(100.0)

	known	ADR
	 	 o	 bleeding

   •	major	bleeding

   •	minor	bleeding

	 	 o	 non-bleeding

	unknown	ADR

824(98.4)

	 	 667(79.7)	

	 	 	 	 127(15.2)

	 	 	 	 540(64.5)

	 	 157(18.8)

13(1.5)

ตารางที่	3	แสดงรายการยาที่เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา	(drug	interaction	:	DI)	กับวาร์ฟาริน(15)

รายการยา

รวม

จำนวน	(ร้อยละ) DI	significance(16)

36 (100.0)

aspirin

diclofenac

simvastatin

clopidogrel

digoxin

furosemide

phenytoin

ยาอื่นๆ

4

3

3

2

2

2

2

18

(11.1)

(8.3)

(8.3)

(5.6)

(5.6)

(5.6)

(5.6)

(50.0)

1

1

1

1

-

4

2

-
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ภาวะเลือดออกที่รุนแรงจากวาร์ฟาริน

	 เมื่อพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ที่จัดเป็นภาวะเลือดออกรุนแรง	 (major	 bleeding)	 มีจำนวน	

127	 รายงาน	 จากทั้งหมด	 665	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	 19.1	 สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่จัดเป็น	

major	bleeding	สูงสุดที่พบสามลำดับแรก	ได้แก่	GI	haemorrhage	(28.3%),	haematuria	(26.8%)	

และ	intracranial	haemorrhage	(14.2%)	รายละเอียดตามตารางที่	4	

	 โดยสรุป	 จากข้อมูลรายงานอาการไม่พึง	

ประสงคจ์ากวารฟ์ารนิในฐานขอ้มลู	Thai	vigibase	

ระหว่างปี	พ.ศ.	2538	ถึง	2552	พบว่าอาการไม่พึง	

ประสงคส์ว่นใหญเ่ปน็	known	ADR	ในลกัษณะของ	

การเกิดภาวะเลือดออก	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้ป่วย	 บางชนิดมีความรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเสีย	

ชีวิตได้	พบมากในผู้ป่วยอายุมากกว่า	50	ปีที่มีโรค

ระบบหลอดเลือดและหัวใจร่วมด้วย	 นอกจากนี้ยัง

พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับการเกิด	

อันตรกิริยาระหว่างยา	ส่วนใหญ่เป็นรายการยาที่มี

หลักฐานวิชาการยืนยันชัดเจนสามารถเกิดอันตร	

กริยิาหากใชร้ว่มกบัวารฟ์ารนิ	ดงันัน้	การใชว้ารฟ์ารนิ	

จึงควรต้องมีความระมัดระวังและเฝ้าระวังการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงอย่างใกล้ชิด	โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว

	 เน่ืองจากข้อมูลจากฐานข้อมูล	Thai	vigibase	น้ี	

เป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งมาจาก	

โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย	มีข้อจำกัดของข้อมูล	

อื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์	

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายงาน		อาทิเช่น	ค่าระดับ	INR	>	4.0	

อาย	ุ≥	65	ป	ีมปีระวตัิ	GI	bleeding	โรคความดนั	
โลหติสงู	โรคหลอดเลอืดสมอง	โรคหวัใจ	ไตบกพรอ่ง	

และการใช้ยาอื่นร่วม	 เป็นต้น(7)	 รวมถึงปัจจัยอื่นที่	

อาจเกี่ยวกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์อื่น			

ไว้ด้วย	ดังนั้น	จึงแนะนำให้ผู้บันทึกรายงานบันทึก

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	หรอืปจัจยัทีอ่าจเกีย่วขอ้ง		

ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญในการประเมินรายงาน	 ADR	

เปน็ตน้	การบนัทกึรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค์

ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะส่งผล		

ใหท้ราบสถานการณแ์ละปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ะทอ้น

เหตุการณ์ที่แท้จริงและนำผลไปใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย

ตารางที่	4	แสดงข้อมูลการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงจากการใช้วาร์ฟาริน	

Major	bleeding

รวม

จำนวน ร้อยละ	(%)

GI	haemorrhage			

haematuria	

haemoptysis

vaginal	haemorrhage

intracranial	haemorrhage

อื่นๆ	

28.3

26.8

14.2

8.7

8.7

13.3

100.0

36

34

18

11

11

17

127
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