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* สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ยาไมโซพรอสตอล (misoprostol) เป็นอนุพันธ์ 

หนึ่งของ prostaglandin E1 (PGE1) ค้นพบในปี 

ค.ศ.1973 ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายคร้ังแรกในปี ค.ศ. 

1985(1, 2) สำหรับข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันการเกิดแผล 

ในกระเพาะอาหารที่เกิดจากยาแก้ปวดกลุ่ม non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

ผูท้ีจ่ำเปน็ตอ้งใชย้ากลุม่ NSAIDs จะไดร้บัการจา่ยยา 

ไมโซพรอสตอล (ขนาด 100-200 ไมโครกรัม) 

รว่มดว้ย แตเ่นือ่งจากเปน็ PGE1 ยาไมโซพรอสตอล 

จึงมีฤทธิ์ทำให้ช่องคลอดอ่อนตัวลงและขยายออก 

มดลกูบบีรดัตวั ชว่ยใหก้ารคลอดบตุรงา่ยขึน้ หรอืยตุ ิ

การตั้งครรภ์สะดวกราบรื่นขึ้น ผลดังกล่าว ทำให้มี

การใชย้าไมโซพรอสตอลนอกเหนอืจากขอ้บง่ใชท้ีไ่ด ้

รับอนุญาตไว้ โดยท่ีมีผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกยืนยัน 

อีกด้วย จึงเป็นท่ียอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวาง 

ในหมู่สูตินรีแพทย์ท่ัวโลก รวมถึงการใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

ไดแ้ก ่การทำแทง้ทีผ่ดิกฎหมายอกีดว้ย ทำไมจงึเปน็ 

เช่นน้ัน อาจหาคำตอบและความรู้ได้จากบทความน้ี  

เพ่ือให้เกิดการใช้ หรือแนะนำให้เกิดการใช้ท่ีถูกต้อง 

ต่อไป โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับลักษณะและ

คณุสมบตัขิองยาตวันี ้ประกอบกบัสถานการณก์รณ ี

ศึกษา รวมท้ังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ท่ีนอก 

เหนือจากข้อบ่งใช้ของยาดังกล่าว    

 ยาไมโซพรอสตอลดูดซึมได้ดีในระบบทางเดิน 

อาหาร สามารถบรหิารยาไดห้ลายทาง เชน่ โดยการ 

รับประทาน หรือ อมในปาก (buccal) อมใต้ลิ้น 

(sublingual) เหน็บช่องคลอด (vaginal) หรือ 

เหน็บทวาร (rectal) การรับประทานจะให้ความเข้มข้น 

ในเลือดสูงสุดภายใน 15-30 นาทีหลังรับประทาน 

การให้ยาไมโซพรอสตอลร่วมกับอาหารอาจชะลอ 

การดดูซมึใหช้า้ลงไดบ้า้ง แตไ่มท่ำใหป้รมิาณทีด่ดูซมึ 

ลดลง แต่ถ้าให้ร่วมกับยาลดกรดจะทำให้ยาดูดซึมได้ 

นอ้ยลง ขบัออกทางปสัสาวะรอ้ยละ 80 ทางอจุจาระ 

ร้อยละ 15

คำเตือนที่สำคัญในการใช้ยาไมโซพรอสตอล(2)

 เอกสารกำกบัยาไมโซพรอสตอล ระบขุอ้หา้ม 

ใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และคำเตือนไม่ให้ใช้ยาสำหรับสตรี 

ท่ีวางแผนจะมีบุตร หรือ สงสัยว่าจะต้ังครรภ์ เพราะ 

อาจเกดิการแทง้บตุร คลอดกอ่นกำหนด หรอื ทำให ้

ทารกพกิารได ้ดงันัน้ กอ่นใหย้าในสตรวียัเจรญิพนัธุ ์

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต้ังครรภ์ และระหว่าง 

ที่ใช้ยาควรป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ 

ด้วย เมื่อพบว่าตั้งครรภ์จะต้องหยุดยาทันที และ 

ปรึกษาแพทย์

 การใช้ยาไมโซพรอสตอลเพื่อทำให้เกิดการ 

แท้งบุตรแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ มีความเสี่ยงมาก 

ที่ทารกจะเกิดมามีความผิดปกติได้

ศิรินารถ วาสนะวัฒน*
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อาการไม่พึงประสงค์เมื่อใช้ยาตามข้อบ่งใช้(2)

 การใช้ยาไมโซพรอสตอลขนาด 200 

ไมโครกรัม 4 ครั้งต่อวันเพื่อป้องกันการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหารจากยา NSAIDs อาการข้างเคียง 

ที่พบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ ท้องร่วงระดับน้อยถึง 

ปานกลาง (ร้อยละ 13) ในช่วง 2 สัปดาห์แรก 

และอาการจะดีขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ ผู้ใช้ที่เกิดอาการ

ท้องเสียประมาณร้อยละ 2 จะหยุดใช้ยา อาการ 

ข้างเคียงอื่นๆ ที่มีรายงาน ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้ 

ท้องอืด ปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย อาเจียน และ 

ทอ้งผกู หากมอีาการรนุแรงถงึขัน้อาเจยีนเปน็เลอืด 

อุจจาระเป็นสีดำ ควรปรึกษาแพทย์ทันที สตรีที่ 

เคยผ่าท้องคลอดมาก่อน ยาไมโซพรอสตอลอาจ 

ทำให้แผลผ่าตัดปริได้

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้นอกข้อบ่งใช้  

 มดลูกบีบรัดตัวถี่ผิดปกติ (ทุก 2 นาที) 

(Tachysystole หรือ polysystole)(3 - 9) พบมากกับ 

ยาในกลุม่ prostaglandin ทีจ่บักบัฐาน (receptor) 

E1 มากกวา่ กลุม่ prostaglandin ทีจ่บักบัฐาน E2 

ประมาณเท่าตัว บางรายอาจไวต่อไมโซพรอสตอล 

มากเป็นพิเศษ มดลูกอาจบีบรัดตัวยาวนานถึง 20 

ชั่วโมงหลังจากการให้ยา

 ภาวะท่ีมดลูกบีบตัวนานกว่าปกติ หรือ นานเกิน 

90 วินาที (Hypertonus)(4, 5, 6, 7)

 ภาวะมดลูกตอบสนองต่อยามากเกินไป   

(Hyperstimulation) มผีลใหห้วัใจทารกทีค่ลอดออก 

มาเต้นเร็วกว่าปกติ หรือเร็วกว่า 160 คร้ังต่อนาที

 ทารกในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจน (Fetal 

distress) จะพบการเต้นของหัวใจทารกมากกว่า 

160 ครั้ง/นาที 

 ทารกถ่ายขี้เทาระหว่างคลอด (Meconium 

staining)(8) อาจทำให้สำลักเข้าปอดได้

 มดลูกปริแตก/ฉีกขาด (Uterine rupture)(9, 10)

ขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากรายงานอาการไมพ่งึประสงค ์

ต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) 

และจากประสบการณ์ของผู้ท่ีเคยใช้ยาไมโซพรอสตอล 

ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2008 รวม 3,331 ราย (รูปท่ี 1) 

พบการเกิดมดลูกปริแตก 25 ราย (ร้อยละ 0.75) 

และพบมากในกรณีที่ใช้ยาเพื่อทำแท้ง ช่วงอายุ 

ที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 65) คือ 30-39 ปี อายุ 

20-29 ปี พบร้อยละ 35 ยาที่พบว่ามีการใช้ร่วมกับ 

ไมโซพรอสตอลมากที่สุด ได้แก่ อ๊อกซี่โตซิน (oxy-

tocin) และกามีพรอสท์ (gameprost) หลังจากปี 

ค.ศ. 2000 แนวโน้มการใช้ยาไมโซพรอสตอล มีความ 

ระวังมากข้ึน หรือมีการใช้ร่วมกับยาไมเฟพริสโทน 

(mifepristone) ซึ่งยับยั้งฤทธิ์ของฮอร์โมนโปรเจส-

เตอโรนโดยแย่งจับที่ฐานรับ (progesterone  

receptor antagonist) มีผลลดอัตราการเกิดภาวะ

มดลูกปริแตก แต่เม่ือปริมาณการใช้ยาเพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 

ปี ค.ศ. 2008 จนถึงปัจจุบัน อัตราการเกิดภาวะ 

มดลูกปริแตกค่อยๆ เพิ่มขึ้นอีก

 อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบน้อยมาก แต่ร้ายแรง 

คอื อาการหลอดเลอืดอดุตนั เนือ่งจากเศษชิน้เนือ้เยือ่ 

ทีป่ะปนอยูใ่นนำ้ครำ่หลดุผา่นเขา้ทางรก (amniotic 

fluid embolism)(11) ต้องทำการศึกษาในประชากร 

จำนวนแสนห้าขึ้นไปจึงอาจจะพบได้ 

การใช้ยาไมโซพรอสตอลนอกข้อบ่งใช้ 

 การใช้ยาไมโซพรอสตอลทางสูตินรีเวช-

ศาสตร์(12) เพือ่ลดอาการตกเลอืดภายหลงัการผา่ตดั

คลอดทางหน้าท้อง (post partum hemorrhage) 

กระตุ้นเร่งการคลอด (uterus ripening) และลด 

การเสยีเลอืดมากหลงัคลอด รวมถงึยตุกิารตัง้ครรภ์

ในระยะต้นและอื่นๆ อีกทั้งมีผลการศึกษาจำนวน  

มากยืนยันประสิทธิผลและประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ 

ยาฉดีออ๊กซโีตซนิ(13, 14) ยาไมโซพรอสตอลมรีาคาถกู 

ใชไ้ดผ้ลดไีมต่อ้งฉดีเขา้เสน้ จดัวา่ปลอดภยัในระดบั 

ที่ยอมรับได้เมื่อใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ใน     

สถาพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยอื่นๆ (เช่น เครื่องดูด  
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  รูปที่ 1 รายงานการเกิดมดลูกปริ จากการใช้ยาไมโซพรอสตอล ช่วงปี ค.ศ. 1997-2008
(จากเว็บ http://www.ehealthme.com/ds/misoprostol/uterine+rupture, as accessed on May 24, 2011)

vacuum aspirator เป็นต้น) จึงพบว่ามีการใช้กัน 

อย่างแพร่หลายในแผนกสูตินรีเวชกรรมทั่วโลกโดย 

เฉพาะในประเทศกำลงัพฒันา ซึง่ไมม่ยีาออ๊กซโีตซนิ 

ใช้กรณีที่มดลูกถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือการคลอด

ไมป่ระสบผลสำเรจ็ การไมใ่ชย้าไมโซพรอสตอลอาจ 

ตัดโอกาสผู้ป่วยท่ีจำเป็นต้องได้รับการรักษาช่วยชีวิต 

อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด

 ข้ อ เสี ยอี กประการหนึ่ งของการใช้ ยา       

ไมโซพรอสตอลนอกข้อบ่งใช้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ คือ 

ในเอกสารกำกบัยา ไมป่รากฏขอ้มลูทีจ่ำเปน็สำหรบั 

แพทย์ เช่น การใช้ยาเกินขนาด ระยะเวลา หรือ 

ช่องทางให้ยาท่ีเหมาะสม เป็นต้น เป็นความเส่ียงท่ีอาจ 

มีการใช้ยาในขนาดท่ีไม่เหมาะสม ทำให้มดลูกบีบรัด 

ตวัมากหรอืถีเ่กนิไป มดลกูปรแิตก ทารกเสยีชวีติได ้

ที่น่าเป็นห่วง คือ ประมาณจำนวนการคลอดบุตร  

2 แสนราย ใช้ยาไมโซพรอสตอลกระตุ้นการคลอด

แลว้เกดิปญัหาทารกมคีวามพกิาร โดยเฉพาะสมอง 

ทารกถูกทำลาย(14) ด้วยปัจจัยด้านความปลอดภัย และ 

ด้านกฎหมายแพทย์ส่วนหนึ่งจึงไม่แน่ใจที่จะใช้ยา  

ไมโซพรอสตอลเพื่อประโยชน์ทางสูตินรีเวชศาสตร์  

 แม้มีการเรียกร้องบริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบ     

เจา้ของลขิสทิธิใ์หข้ึน้ทะเบยีนขอ้บง่ใชท้างสตูนิรเีวช

ศาสตร์เพิ่มเติม แต่บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ปฏิเสธ

ด้วยเหตุผลความคุ้มค่าทางการค้า การใช้ยาทาง   

สตูนิรเีวชศาสตรเ์ปน็การใชเ้พยีงครัง้คราว ปรมิาณ  

ยาทีใ่ชเ้พยีง 1-2 เมด็ตอ่ครัง้ ผลกำไรเทยีบไมไ่ดก้บั  

การใช้แบบต่อเนื่องในข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันแผล   

ในระบบทางเดินอาหารตามท่ีข้ึนทะเบียนไว้ นอกจาก 

นีก้ารใชท้างสตูนิรเีวชศาสตร ์มโีอกาสสงูทีย่าจะถกู 

นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (drug abuse) ผู้ผลิต/   

จำหน่ายเสี่ยงต่อการถูกฟ้องให้รับผิดชอบกรณีเกิด 

อันตรายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงได้    

และเพื่อให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตยา 

ไมโซพรอสตอล จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนบุคลากร

ทางการแพทย์ ต้ังแต่สิงหาคม ค.ศ. 2000 ให้ตระหนัก 

ถงึความเสี่ยงที่ยาไมโซพรอสตอลอาจทำให้ทารกใน

ครรภ์ได้รับเลือดไปเล้ียงไม่พอจนอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ 

การเรง่ใหช้อ่งคลอดบบีรดัตวัมากเกนิควรอาจทำให ้

มดลูกปริแตกได้ บนเส้นทาง 2 แพ่งของการใช้ยา 

ไมโซพรอสตอลทางสตูนิรเีวชศาสตร ์มทีัง้ประโยชน ์

และผลกระทบด้านลบ จึงมีผู้ต้ังคำถามทางจริยธรรมว่า 

การที่บริษัทผู้ผลิตยาคำนึงถึงประโยชน์ และความ 

เสี่ยงของตนเองเท่านั้น เหมาะสมหรือไม่   

การใช้ยาไมโซพรอสตอลเพื่อทำแท้ง (abortion)

 แทง้ หมายถงึ การสิน้สดุของการตัง้ครรภเ์มือ่ 

อายคุรรภต์ำ่กวา่ 20 สปัดาห ์หรอืเมือ่เดก็มนีำ้หนกั 

ต่ำกว่า 500 กรัม การทำแท้งเถ่ือนเป็นปัญหาเร้ือรัง 

ในสงัคมไทยมาชา้นาน และจะยงัคงเปน็ปญัหาทีร่อ 

การแก้ไขต่อไปอีกนาน
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 การทำแท้งหรือทำให้การตั้งครรภ์ยุติก่อน 

กำหนดเวลา ทีท่ำกนัโดยทัว่ไปม ี2 วธิ ีไดแ้ก ่การใช ้ 

เครื่องดูดออก (vacuum evacuation) และการใช้ 

ยาขับออก (uterine contraction) ในหลายๆ ประเทศ 

ไม่ว่าจะทำแท้งด้วยวิธีใด ล้วนผิดกฎหมายทั้งนั้น   

แต่ยังพบการลักลอบทำแท้งแพร่หลายทั่วโลก โดย 

เฉพาะในประเทศแถบละตินอเมริกา เปรู และบราซิล 

มีการใช้ยาไมโซพรอสตอล ขนาด 400 ไมโครกรัม 

ให้ 8-16 เม็ดต่อคนเป็นเวลา 3 วัน สามารถ 

ยุติการตั้งครรภ์ได้สำเร็จร้อยละ 80-95 ร้านขายยา 

บางแห่งในประเทศสาธารณรัฐดอมินิกัน มียอด 

จำหนา่ยยาไมโซพรอสตอลมากพอๆ กบัยอดจำหนา่ย 

ยาแก้หวัดและยาแอสไพริน ในประเทศเปรูซึ่งมี 

อัตราการทำแท้งสูงถึงร้อยละ 30 ของสตรีมีครรภ์ 

ยาไมโซพรอสตอลช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 

เนื่องจากการทำแท้งที่ไม่ถูกวิธีได้มาก(15)

 ในสหรัฐอเมริกาประมาณกันว่า ตั้งแต่ยา    

ไมโซพรอสตอลได้รับอนุมัติให้จำหน่ายในข้อบ่งใช้ 

ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร ในปี ค.ศ. 2001   

มคีดฟีอ้งรอ้งในศาลมากมายเนือ่งจากการใชย้านอก 

ขอ้บง่ใชท้ีก่ำหนดบนฉลากยา มสีตร ี10 รายเสยีชวีติ 

เพราะใช้ยาไมโซพรอสตอลผิดวิธี(15)  

 สำหรับประเทศไทย การทำแท้งมีโทษตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2500 (ถา้ผูท้ำแทง้ไม ่

เสียชีวิต มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 

แตถ่า้ผูท้ำแทง้เสยีชวีติ มโีทษจำคกุไมเ่กนิ 7 ป ีปรบั 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ต้องปิดคลินิกและส่งให้      

แพทยสภาดำเนินการเอาผิดจริยธรรมแพทย์ที่ให้ 

บริการ) อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นเฉพาะในมาตรา 

305 กรณทีีก่ารตัง้ครรภน์ัน้เปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ

ของสตรีที่ตั้งครรภ์ กรณีที่การตั้งครรภ์เป็นผลจาก

การถูกข่มขืนกระทำชำเรา หรือผู้ตั้งครรภ์เป็นเด็ก

อายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. 2548 แพทยสภา  

ได้ขอยกเว้นเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ กรณีหญิงทีม่ี 

ปัญหาทางสุขภาพจิต หรือมีความเครียดหรือ 

วิตกว่าทารกในครรภ์พิการ หรือเสี่ยงที่จะเป็นโรค 

พันธุกรรมรุนแรง โดยต้องได้รับการตรวจรับรอง  

จากสูตินรีแพทย์หรือแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์(15) 

 แต่ละปีประเทศไทยมีการลักลอบทำแท้ง 

ประมาณ 2-8 แสนราย โดยผู้รับทำแท้งส่วนใหญ่ 

ไม่ใช่สูติแพทย์ เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาก อัตรา 

การเสยีชวีติจากการทำแทง้ รอ้ยละ 0.3 แทง้สำเรจ็ 

ร้อยละ 87 

 การศึกษาย้อนหลังในสตรีที่ทำแท้งโดยผิด 

กฎหมาย และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

อุทัยธานี(16) จำนวน 70 คน เฉลี่ยอยู่โรงพยาบาล 

2 วัน เป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ร้อยละ 51.4 

มีอายุครรภ์เฉลี่ย 15 สัปดาห์ ร้อยละ 63.5 

เป็นครรภ์แรก วิธีทำแท้งโดยผิดกฎหมายที่ทำกันมี 

4 วิธี (ใช้ยาสอด กินยาขับออก บีบท้อง และใช้   

เครื่องมือสอดเข้าโพรงมดลูกขูดออก) วิธีสอดยา 

ไมโซพรอสตอลทางช่องคลอด เป็นวิธีที่นิยมสูงสุด 

(รอ้ยละ 45.7) เพราะสะดวกและเกดิภาวะแทรกซอ้น 

น้อยที่สุด ร้อยละ 31.2 ของสตรีที่ทำแท้งทั้งหมด 

เกิดภาวะแทรกซ้อน (ได้แก่ ติดเชื้อ และเลือดออก

มากจนถงึขัน้ตอ้งใหเ้ลอืดเสรมิ) ประมาณการทำแทง้ 

ทีป่ระสบผลสำเรจ็รอ้ยละ 84.4 โดยไมม่ภีาวะแทรก 

ซ้อนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

การควบคุมกำกับดูแลยาไมโซพรอสตอล

 รายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nations) พบว่า มีผู้หญิงทั่วโลกประมาณ 

80 ล้านคนตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 25 

ของจำนวนนี ้(ประมาณ 20 ลา้นคน) แกป้ญัหาดว้ย 

การทำแท้ง และเป็นผู้หญิงที่อยู่ในประเทศแถบ 

เอเชียถึงร้อยละ 55 เกิดการติดเชื้อหลังทำแท้ง 

ปีละกว่า 3 ล้านคน และเสียชีวิตจากการทำแท้ง  
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ปลีะ 68,000 คน เฉลีย่ชัว่โมงละ 8 คน (1 คนทกุๆ 

8 นาที) และกว่า 1 ล้านคนเกิดปัญหาแทรกซ้อน 

ตามมา เช่น ตั้งครรภ์ยากขึ้น ถูกตัดมดลูกทิ้ง 

เป็นต้น(17)

 ข้อมูลกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ระหว่างปีพ.ศ. 2538-2542 พบการลักลอบใช้ยา 

ทำแท้งร้อยละ 2.2 ปีพ.ศ. 2543 เพิ่มเป็นร้อยละ 

38.2 และร้อยละ 45.7 ในช่วงปีพ.ศ. 2547-2550 

แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการลักลอบใช้ยาทำแท้งเพ่ิมข้ึน 

นับตั้งแต่ยาไมโซพรอสตอลได้รับอนุมัติให้นำเข้า 

มาจำหน่ายในประเทศ (วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 

2544) ท้ังๆ ท่ีได้จัดยาไมโซพรอสตอลเป็นยาควบคุม 

พิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 23 

อนุญาตให้ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น และไม่ใช่ 

โรงพยาบาลทุกแห่งจะมียานี้ใช้ การควบคุมจำกัด 

การใช้ยาไมโซพรอสตอลมีทั้งผลดีในการลดความ   

เสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง คาดหวัง 

ให้การลักลอบทำแท้งลดลง แต่ในความเป็นจริง 

กลับเพิ่มขึ้น เพราะการใช้ยาสามารถลดการเกิด    

ภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่าการทำแท้งด้วยวิธีอื่นๆ 

แต่การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ และขาดความรู้ความ 

เข้าใจที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  

 การลกัลอบทำแทง้ หรอื แทง้เถือ่น เปน็ปญัหา 

สำคัญท่ีทำให้ต้องควบคุมกำกับดูแลยาไมโซพรอสตอล 

ในระดับเข้มข้น เมื่อปลายปีพ.ศ. 2553 สำนักงาน- 

คณะกรรมการอาหารและยา (การแถลงขา่วประชา- 

สัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553) ไดบ้กุทลายโรงงานผลติ/ลกัลอบนำเขา้/เกบ็/

จำหน่ายยาไมโซพรอสตอลที่ไม่มีทะเบียน ในชื่อ 

ไซโตลอก (Cytolog) จากประเทศอินเดีย จำนวน 4 

แหง่ ยา่นบางแค จำนวน 3 แหง่ และอยูใ่นยา่นมนีบรุ ี

จำนวน 1 แห่ง

บทสรุป

 แม้การใช้ยาไมโซพรอสตอลนอกเหนือจาก  

ข้อบ่งใช้ที่ระบุในเอกสารกำกับยาจะเป็นเรื่องผิด    

กฎหมาย แต่เป็นการใช้ท่ีมีการศึกษาพิสูจน์ตามหลัก

วิทยาศาสตร์ว่าเป็นประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาถ้า  

ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ในด้านขนาดยา ระยะเวลา 

ความแตกตา่ง และจดุประสงคก์ารใชใ้นแตล่ะกรณ)ี 

และโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จะมีความ  

เสี่ยงอันตรายจากผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ยา 

ฉีดอ๊อกซีโตซิน(18, 21) ตามที่แนะนำในมาตรฐาน 

วิธีการรักษา การบริหารยาไมโซพรอสตอลมีความ

สะดวก ราคาไม่แพง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หยดยาทาง 

หลอดเลือด จึงเป็นท่ีนิยมใช้ในกลุ่มแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 

ท่ัวโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซ่ึงมีปัญหา 

การเข้าถึงยาฉีดที่มีราคาแพงกว่า ขณะที่ US.FDA 

ได้อนุญาตให้ใช้ยาไมเฟพริสโทนร่วมกับยารับประทาน 

ไมโซพรอสตอล ในข้อบ่งใช้ทางสูตินรีเวชศาสตร์ได้(19) 

ดว้ยการวจิยัทางคลนิกิพบวา่การใชย้า 2 ชนดิรว่มกนั 

ใหป้ระสทิธภิาพการรกัษาดกีวา่ และลดผลขา้งเคยีง 

จากการใช้ยาไมโซพรอสตอลเพียงอย่างเดียว และ 

แม้ว่า US.FDA จะตระหนักดีว่ามีการใช้ยาผ่านช่อง 

ทางอืน่ๆ เชน่ แบง่เมด็ยาเปน็สีส่ว่น และสอดเขา้ทาง 

ช่องคลอดแทนการรับประทาน แต่ยังไม่เคยมีรายงาน 

การติดเช้ือจากการใช้ยาผิดช่องทางดังกล่าว นอกจาก 

นี้การสั่งใช้ยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อยู่นอกเหนือ 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของ US.FDA ด้วย(20, 21)  การใช้ 

นอกขอ้บง่ใชจ้งึยงัดำเนนิอยูต่อ่ไปในประเทศทีย่งัไม่

มีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในข้อบ่งใช้ที่ตรง 

กับการใช้จริงดังกล่าว 

 การลักลอบผลิต/นำเข้า/จำหน่ายและใช้ยา 

ไมโซพรอสตอล สามารถจำหน่ายยาได้ในราคาสูงกว่า 

ความจริง ยังคงพบอยู่เรื่อยไป ตราบใดที่ต้นตอของ  
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ปัญหาการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ยังไม่ได้รับ 

การแกไ้ข การลดระดบัการควบคมุจึงไม่ใชท่างออก

ทีจ่ะลดปญัหาการลกัลอบจำหนา่ย หรอืการลกัลอบ  

ทำแท้งเถื่อน แต่กลับจะทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่สนใจ   

ป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อย่าง 

จริงจัง เพราะเห็นว่าถ้าพลาดพลั้งไปก็สามารถ     

แกป้ญัหาของตนได ้การแกไ้ขปญัหาการทำแทง้เถือ่น 

ทีต่น้เหต ุคอื ครอบครวั และสงัคม ตอ้งรว่มกนัสัง่สอน 

ดแูลสรา้งเกราะคุม้กนั (นัน่คอื ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 

และจิตใจแน่วแน่) แก่เยาวชนในปกครอง ให้แข็ง

แกร่งพอที่จะปฏิเสธการกระทำใดที่อาจจะนำไปสู่  

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้      
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* กองแผนงานและวิชาการ

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภควดี ศรีภิรมย์*

 คณะกรรมการยาในการประชมุครัง้ที ่3/2553 

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้เพิกถอน

ตำรับยาที่มี rosiglitazone เป็นส่วนประกอบตาม

ทีค่ณะอนกุรรมการศกึษาและเฝา้ระวงัอนัตรายจาก

การใช้ยาเสนอ เนื่องจาก rosiglitazone มีข้อมูล 

ความเสีย่งตอ่ระบบหวัใจและหลอดเลอืด ในสหภาพ 

ยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการ    

ระงับการจำหน่ายและให้ยานี้ออกจากท้องตลาด   

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องใน  

ประเทศมีความเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวมากกว่า 

ประโยชน์ และมีตัวยาอื่นที่สามารถทดแทนได้ 

 ยา rosiglitazone นี้ มีสัญญาณความเสี่ยง

มาตั้งแต่เมื่อปี 2551 โดยมีรายงานปัญหาเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของยาในกลุ่ม thiazolidinedione คือ 

ทำใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงคต์อ่หวัใจ ไดแ้ก ่ภาวะ 

หัวใจล้มเหลว และมีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า ยา 

rosiglitazone น่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) ซึ่งใน

ขณะน้ันคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตราย 

จากการใชย้า ไดพ้จิารณาจดัการความเสี่ยงในเรือ่ง

นีโ้ดยกำหนดใหย้าในกลุม่ thiazolidinedione ตอ้งม ี

คำเตือนท่ีฉลาก และเอกสารกำกับยาซ่ึงคณะกรรมการ 

ยาเหน็ชอบตามทีเ่สนอ ในป ี2553 มรีายงานผลการ 

ตอ่หลอดเลอืดหวัใจจากการใชย้า rosiglitazone จงึ 

ทำให้หลายประเทศต้องพิจารณาการจัดการความเส่ียง 

เพิ่มเติม 

 สำหรับในประเทศไทย คณะอนุกรรมการศึกษา 

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา และคณะกรรมการ 

ยา ได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงของยานี้และ

ตัดสินใจเพิกถอนตำรับยาท่ีมี rosiglitazone เป็นส่วน 

ประกอบด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมี

รายละเอียดของข้อมูลการศึกษาต่างๆ ข้อมูลการ  

ระงับการจำหน่ายและสถานการณ์ในประเทศอื่น 

รวมทั้งข้อมูลในประเทศไทย ดังนี้

 1. ข้อมูลการระงับการจำหน่ายในสหภาพ

ยุโรป  

  องค์การด้านการควบคุมยาของสหภาพ 

ยุโรป (European Medicines Agency: EMA) 

มีการทบทวนความปลอดภัยของยา rosiglitazone 

โดยทีป่ระชมุไดพ้จิารณาผลการวเิคราะห ์post hoc 

ของการศึกษา rosiglitazone evaluated for cardiac 

outcomes and regulation of glycemia in 

diabetes (RECORD) พบว่ายา rosiglitazone ทำให้ 

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอด- 

เลอืดในผูส้งูอายมุากกวา่วยัอืน่ และผลการศกึษาของ 

Graham และคณะ พบว่ายา rosiglitazone เพิ่ม 

ความเสี่ยงในการเกิด stroke หัวใจล้มเหลว และ

การตายจากทุกสาเหตุในผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปีเมื่อ 

เทียบกับ pioglitazone  
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 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 EMA จึงได้มี 

มตปิระกาศระงบัการจำหนา่ยยา rosiglitazone ใน 

สหภาพยุโรป และมีมติให้ยานี้ออกจากท้องตลาด 

สหภาพยุโรปภายใน 3 เดือน 

 2. ขอ้มลูสถานการณข์องยา rosiglitazone 

ในประเทศต่างๆ (สถานะขณะที่มีการพิจารณา)

  2.1 ในสหรัฐอเมริกา endocrinologic 

and metabolic drugs advisory committee 

และ drug safety and risk management advisory 

committee ไดม้กีารประชมุหารอืเรือ่งดงักลา่วเมือ่ 

วนัที ่13-14 กรกฎาคม 2553 ตอ่มาองคก์ารอาหาร 

และยาสหรฐัอเมรกิา (US.FDA) แจง้การจำกดัการใช ้

ยา rosiglitazone ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่  

ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยยาชนิดอ่ืน 

โดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องจัดทำโปรแกรมการ 

เข้าถึงยา (restricted access program) ภายใต้ 

แผนการประเมินและลดความเส่ียงจากการใช้ยา (risk 

evaluation and mitigation strategy : REMS)

  2.2 องคก์ารวทิยาศาสตรส์ขุภาพสงิคโปร ์

(Health Sciences Authority) ให้จำกัดการใช้ยา 

rosiglitazone เฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยยาชนิด 

อื่นอย่างน้อย 2 ตัว และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหา

เกี่ยวกับโรคหัวใจ เช่น อาการหลอดเลือดโคโรนารี 

เฉยีบพลนั (acute coronary syndrome) โรคหวัใจ 

ขาดเลือด หัวใจวาย โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 

(peripheral arterial disease)

  2.3 หน่วยงานด้านยาของประเทศอียิปต์ 

ระงับการจำหน่ายยา rosiglitazone และเรียกเก็บ  

ยาคืนจากท้องตลาด พร้อมทั้งแนะนำผู้ป่วยที่อยู่ 

ระหวา่งใชย้า rosiglitazone พบแพทย ์โดยหา้มหยดุ 

ใช้ยาเอง

  2.4 องค์การยาของประเทศซูดานระงับ 

การจำหน่ายยา rosiglitazone จนกว่าจะมีข้อมูล 

ความปลอดภัยมากกว่าความเสี่ยงที่ได้รับจากการ 

ใช้ยา rosiglitazone

 3. ข้อมูลรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

กับความเสี่ยงของยา rosiglitazone     

  ข้อมูลการศึกษาต่างๆประกอบด้วยการ 

ศึกษาชนิด meta analysis จำนวน 3 การศึกษา 

การศึกษาชนิด observational studies จำนวน 2 

การศกึษาและการศกึษาทางคลนิกิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สรุปได้ดังนี้

  3.1 การศึกษาชนิด meta analysis  

   (1) การศึกษา integrated clinical 

trial (ICT) ในปี 2011 จำนวน 52 การศึกษา แสดงว่า 

การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial 

ischemic: MI) ในผู้ป่วยที่ได้รับยา rosiglitazone 

กบักลุม่ควบคมุ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทาง

สถิติ hazard ratio = 1.098 (95%CI 0.890 - 1.354, 

p = 0.38) ซึ่งแตกต่างกับผลการศึกษาในปี 2007 

ที่มี ICT จำนวน 42 การศึกษา คือ rosiglitazone 

ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ hazard ratio = 1.30 (95% CI 1.004-

1.685, p = 0.047)  

   (2) การศึกษาของ US.FDA ชนิด 

meta analysis เปรียบเทียบ rosiglitazone กับ 

pioglitazone ผลการศึกษาพบว่ายาท้ังสองตัวไม่เพ่ิม 

major adverse cardiovascular events (MACE) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามยา 

rosiglitazone มีความเสี่ยงในการเกิด MACE 

มากกว่ายาตัวอ่ืน และมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนในการเกิด 

MI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

   (3) ผลการศึกษาชนิด meta analysis 

ของ Nissen และ Wolski ในปี 2010 จำนวน  

56 การศึกษา พบว่ายา rosiglitazone เพิ่ม 
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การเสียชีวิตจากระบบหลอดเลือดและหัวใจ     

(cardiovascular mortality)

  3.2 การศึกษาชนิด observational  

studies 

   (1) การศกึษาระหวา่ง rosiglitazone 

กับยาลดน้ำตาลตัวอื่น ผลการศึกษาจำนวน 6 

การศึกษา พบว่าความเสี่ยงในการเกิด MI ของยา 

rosiglitazone กับยาลดน้ำตาลตัวอ่ืนไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลการศึกษาจำนวน 

3 การศกึษาพบวา่ยา rosiglitazone เพิม่ความเสีย่ง 

ในการเกิด MI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไร 

ก็ตามไม่เพิ่มความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจาก      

cardiovascular หรือจากทุกสาเหตุ

   (2) การศกึษาของ Graham และคณะ 

ทำการศึกษาเปรียบเทียบยา rosiglitazone กับยา 

pioglitazone ในผู้สูงอายุ พบว่ายา rosiglitazone 

เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหัวใจล้มเหลว stroke 

และเสียชีวิตเมื่อเทียบกับ pioglitazone มีค่า 

relative risk น้อยกว่า 2 (95% CI 1.16-1.34,  

p = 1.18)  

  3.3. การศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง

   (1) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 

rosiglitazone กบั pioglitazone พบวา่ผลการศกึษา 

สว่นใหญ ่(7 การศกึษา) แสดงใหเ้หน็วา่ความเสีย่ง 

ในการเกิด MI ระหว่างยาทั้ง 2 ตัวไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การศึกษา 3 

การศึกษาพบว่า ยา rosiglitazone ทำให้เกิด MI 

มากกว่า pioglitazone 

   (2) การศกึษา RECORD ทำการศกึษา 

ประเมินผลความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดใน 

ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 จำนวน 4,447 รายทีไ่ดร้บัยา 

rosiglitazone กับ metformin และ sulfonylurea 

ผลการศึกษาพบว่าเกิด primary event (CVD  

hospitalization และ CVD death) จำนวน 644 

เหตุการณ์ hazard ratio = 1.08 (95% CI 0.89-

1.38) และเกิด secondary endpoint (MACE) 

hazard ratio = 0.93 (95% CI 0.74-1.15) 

ผลการวิเคราะห์ post hoc of RECORD ในผู้สูงอายุ 

พบว่าการเกิดเหตุการณ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 

พบในผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่น แต่การเกิด primary 

endpoint หรือ MACE ระหว่างยา rosiglitazone 

กับยา metformin + sulfonylurea ในผู้สูงอายุไม่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

   (3) การศกึษา bypass angioplasty 

revascularization investigation 2 diabetes 

(BARI 2 D) โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (Na-

tional Institutes Health: NIH) ประเมินความ   

ปลอดภยัตอ่หลอดเลอืดและหวัใจในผูป้ว่ยเบาหวาน

ชนดิที ่2 ทีเ่ปน็โรคหลอดเลอืดหวัใจ ผลการวเิคราะห ์

post hoc ของ BARI 2 D พบวา่ยา rosiglitazone 

ไม่เพิ่มการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ MACE และ MI 

ผลการวเิคราะห ์post hoc ของ BARI 2 D พบวา่ 

ยา rosiglitazone ไม่มีหลักฐานการเกิดอันตราย 

ต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรค 

หัวใจ

   (4) การศึกษา thiazolidinedione 

intervention with vitamin D evaluation (TIDE) 

เปน็การศกึษาทีก่ำหนดโดย US.FDA เพือ่ประเมนิผล 

cardiovascular effect ในผูป้ว่ยเบาหวานประเภท 

ที ่2 ทีม่ปีระวตั ิหรอืความเสีย่งในการเปน็โรคหลอด 

เลือดหัวใจ ที่รักษาแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

ดว้ยยา rosiglitazone, pioglitazone หรอื ยาหลอก 

เม่ือให้ในผู้ป่วยท่ีได้ยามาตรฐานซ่ึงการศึกษาดังกล่าว 

ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วในบางประเทศ ขณะนี้ได้ 

ระงับการรับผู้ป่วยใหม่ สำหรับผู้ป่วยเข้ารับการ 

ศึกษาแล้ว ก็คงให้ดำเนินการต่อไป
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 4. ข้อมูลในประเทศไทย

  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยา rosiglitazone ในประเทศไทยได้รับรายงาน

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันได้รับรายงาน 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น 118 ฉบับ เป็น 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 153 รายการ (รายงาน 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 1 ฉบับ สามารถรายงาน 

ไดห้ลายเหตกุารณ)์ จำแนกเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์

ในระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

disorders, general) จำนวน 40 รายการ คือ 

cardiac failure 1 รายการ, hypotension 1 

รายการ, oedema 25 รายการ, oedema      

generalised 3 รายการ และoedema legs      

10 รายการ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

rosiglitazone + metformin พบ dizziness 2 

รายการ eyelid oedema 1 รายการ oedema 

generalized 3 รายการ และ oedema mouth 

1 รายการ

  กระทรวงสาธารณสขุ ไดม้คีำสัง่กระทรวง 

สาธารณสุขที่ 447/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2554 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มี rosigli-

tazone เป็นส่วนประกอบแล้ว จำนวน 13 ตำรับมี 

เลขทะเบียน และชื่อการค้า ดังนี้ 

คำส่ังกระทรวงสาธารณสุขและเอกสารแนบท้าย ท่ี 447/2554 

เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา คัดจากราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 128 พิเศษ 55 ง วันที่ 

18 พฤษภาคม 2554.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวัง 

อันตรายจากการใช้ยา ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 กันยายน 

2553 และครั้งที่ 4/2553 วันที่ 29 ตุลาคม 2553.  

รายงานการประชุมคณะกรรมการยาครั้งที่ 3/2553 วันที่ 

22 ธันวาคม 2553.

บรรณานุกรม
1.

2.

3.

ลำดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

เลขทะเบียน

1A 22/51 (NG)

1A 6/53 (NG)

1C 114/49 (N)

1C 115/49 (N)

1C 116/49 (N)

2C 20/47 (N)

2C 6/49 (N)

2C 7/49 (N)

2C 8/49 (N)

2C 9/49 (N)

2C 36/51 (NC)

2C 37/51 (NC)

2C 38/51 (NC)

ชื่อการค้า

ROSITA 8 

ROSITA 4

AVANDIA (TABLETS 2 MG)

AVANDIA (TABLETS 4 MG)

AVANDIA (TABLETS 8 MG)  

AVANDAMET (2 MG/500 MG)

AVANDAMET (1 MG/500 MG) 

AVANDAMET (2 MG/500 MG) 

AVANDAMET (4 MG/500 MG)

AVANDAMET (2MG/1000MG)

AVANDARYL 

(TABLETS 4 MG/1 MG)

AVANDARYL 

(TABLETS 4 MG/2 MG)

AVANDARYL 

(TABLETS 4 MG/4 MG)
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บทนำ

 Urticaria หรอื ลมพษิ จดัเปน็ผืน่แพย้าทีพ่บได ้

บอ่ยมากจากการใชย้าเกอืบทกุชนดิ แมว้า่ผืน่ลมพษิ 

ส่วนมากจะไม่มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยแต่บางคร้ัง 

ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 

 วตัถปุระสงค ์ของการรายงานน้ีเพ่ือให้บุคลากร 

ทางการแพทย์ทราบถึงความสำคัญของการประเมิน 

ความรุนแรง และการจัดการกับอาการแพ้ยาแบบนี้  

กรณีศึกษา

 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 52 ปี มาพบแพทย์ที่ 

โรงพยาบาล เมือ่ตน้เดอืนตลุาคม 2552 ดว้ยอาการ 

เป็นผ่ืนแดงนูนยกสูง (wheal and flare) ขนาดเหรียญ 

ห้าบาท กระจายอยู่บริเวณแขนท้ังสองข้างและลำตัว 

มีอาการคันมาก ใจส่ัน ความดันโลหิต 147/76 mmHg 

ชพีจร 91 ครัง้/นาท ีอตัราการหายใจ 20 ครัง้/นาท ี

ปฏเิสธอาการหายใจหอบเหนือ่ย หนา้บวม ปากบวม 

เจ็บปากหรือมีไข้ แพทย์ผู้รักษาสงสัยการเกิดแพ้ยา

แบบผื่นลมพิษ (urticaria) จึงส่งต่อให้เภสัชกรซัก 

ประวัติแพ้ยา

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 เม่ือสองวันก่อนผู้ป่วยมาโรงพยาบาล มีอาการ 

ปวดศรีษะ โดยเปน็มากขึน้ในตอนทำงาน เวลามอง 

สูงจะเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม มีเดินแล้วล้ม 

รู้สึกโงนเงนเวลาลุกขึ้น มึนศีรษะเวลาเปลี่ยนท่า 

ถ้ายืนซักพักอาการจะดีขึ้น ปฏิเสธอาการบ้านหมุน 

อ่อนแรงหรือชาตามตัว การมองเห็นชัดเจนปกติดี  

 ยาที่ได้รับ diclofenac 1x3 pc

     betahistine 1x3 pc

     omeprazole 1x1 ac  

 ผู้ป่วยเริ่มรับประทานยาทั้งหมดในวันรุ่งขึ้น 

หลงัจากรบัประทานไป 5 มือ้ กม็ผีืน่ขึน้บรเิวณแขน 

ทัง้สองขา้ง โดยมลีกัษณะเปน็ผืน่นนูแดง ยกสงู เปน็ 

ปื้นขนาดปานกลางทั่วแขนและลำตัว ร่วมกับ มี   

อาการคันมากและรู้สึกใจสั่นจึงรีบมาโรงพยาบาล 

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ

 ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือ โรคหืดประมาณ   

30 ปี ไม่ได้รับประทานยาใดเป็นประจำ เม่ือมีอาการมัก 

จะไปซ้ือยา theophyline ท่ีร้านขายยามารับประทาน

 ประวตักิารแพย้า : ปฏเิสธการแพย้าหรอืแพ ้

อาหาร

 การรักษาท่ีได้รับในคร้ังน้ี : chlorpheniramine 

1 amp IV

 ยากลับบ้าน : chlorpheniramine(4) 1x3 

pc #20 และ dimenhydrinate 1x3 pc #20 

อภิปรายกรณีศึกษา(1, 2):

 ผื่นแพ้ยา คือ ผลอันไม่พึงประสงค์จากยาที่

ทำให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนัง ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้อง 

อาจารีย์ รัศมี*, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์**  

* โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

** ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิษณุโลก 
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กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือไม่เกี่ยวข้องกับ 

ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย หรอือาจเกดิโดยไมท่ราบ 

สาเหต ุผืน่ลมพษิ (urticaria) จดัเปน็ผืน่แพย้าทีพ่บได ้

บ่อยมาก สามารถเกิดจากยาเกือบทุกชนิด เกิดจาก 

พลาสมารั่วซึมจากหลอดเลือดขนาดเล็กออกสู่  

เนือ้เยือ่ขา้งเคยีงในชัน้หนงัแท ้มกัจะเกดิภายหลงัได ้

รับยาที่แพ้ในเวลาไม่กี่นาที แต่บางรายอาจใช้เวลา

เป็นชั่วโมงหรืออาจเป็นวันหรือหลายวันก็ได้ ระยะ

แรกจะปรากฏเปน็จดุแดงหรอืรอยแดงกอ่น มอีาการ 

คันมาก จากนั้นผื่นจะขยายใหญ่ขึ้น มีขอบยกนูน  

ขอบของผื่นมักจะเป็นรอยหยักและไม่เป็นวงกลม   

ตรงกลางของผืน่อาจดซูดีกวา่ตรงขอบ บางครัง้ผืน่จะ 

มีลักษณะบวมนูนมากจนอาจเห็นรูขุมขนได้ชัดเจน

ดคูลา้ยผวิสม้ หลงัจากนัน้ผืน่จะคอ่ยๆ ยบุลงเรือ่ยๆ 

กลายเป็นรอยแดงๆเหมือนตอนแรก และหายเป็น 

ผวิปกตโิดยไมม่รีอ่งรอยใดๆ โดยมากแลว้แตล่ะผืน่จะ  

ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปรากฏจนกระทั่งหายเป็นผิวปกติ 

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญมากของ

ผื่นลมพิษ แม้ว่าผื่นลมพิษส่วนมากจะไม่มีอันตราย

ร้ายแรงต่อผู้ป่วยแต่บางคร้ังก็อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 

อย่างรวดเร็ว 

 กลไกการเกิดผื่นลมพิษอาจกี่ยวข้องกับ       

ปฏกิริยิาการกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั หรอืไมเ่กีย่วกบั

ปฏิกิริยาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม 

ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถแยกไดว้า่เปน็แบบใด ถา้ผืน่ 

ลมพิษท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน  

จะเป็น Type I (IgE-mediated reaction) ซึ่งมี  

ความสัมพันธ์กับ anaphylaxis ที่เป็นปฏิกิริยาที่ 

รุนแรง การหยุดยาในผู้ป่วยจึงเป็นวิธีท่ีปลอดภัยและ 

เหมาะสม 

 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการผื่นแดงนูนยกสูง 

ขนาดเหรยีญหา้บาท กระจายอยูบ่รเิวณแขนทัง้สอง  

ขา้งและลำตวั มอีาการคนัหลงัจากรบัประทานยาไป 

5 มื้อ (รวมระยะเวลาประมาณ 36 ชั่วโมงหลังได้ 

รับยาคร้ังแรก) จากการซักประวัติผู้ป่วยปฏิเสธประวัติ 

การแพ้ยา แพ้อาหาร การเข้าพื้นที่รกหรือพงหญ้า 

การสัมผัสแมลงหรือสิ่งแปลกปลอม การเปลี่ยนสบู่ 

ผงซักฟอกหรือครีมทาผิว จึงประเมินลักษณะได้ว่า

เป็นผื่นลมพิษที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการได้รับยา  

โดยยาท่ีน่าจะเป็นสาเหตุของการแพ้ยา คือ diclofenac, 

betahistine, omeprazole แต่จากหลักฐานทางวิชาการ 

พบว่า ยาที่มีรายงานว่าทำให้เกิดผื่นแพ้ยาแบบผื่น

ลมพิษพบเพียง diclofenac และ omeprazole 

รายละเอียดในตารางที่ 1 

 Time line แสดงประวตักิารใชย้าทีส่งสยัของ 

ผูป้ว่ยจำนวน 3 ชนดิ คอื diclofenac, betahistine, 

omeprazole จากการประเมิน ADR โดยใช้แบบประเมิน 

Naranjo’s algorithm พบวา่ ยาทัง้สามตวัไดค้ะแนน 

+4 (possible ADR) เมื่อพิจารณาหลักฐานทาง   

วชิาการเกีย่วกบัอบุตักิารณก์ารเกดิผืน่ลมพษิ พบวา่ 

diclofenac มีรายงานการเกิดการแพ้แบบผ่ืนลมพิษ 

มากท่ีสุด จึงน่าจะเป็นยาท่ีเป็นสาเหตุของอาการแพ้ 

ในผู้ป่วยรายน้ี ส่วนยา betahistine และ omeprazole 

แม้จะมีอุบัติการณ์การเกิดน้อยกว่าแต่ก็ควรระมัดระวัง 

การใช้ยาด้วย โดยให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อ

ใช้ยาที่ต้องสงสัยนี้ 

 Diclofenac เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs ที่มี 

โครงสร้างแบบ heteroaryl acetic acids และมี 

การทำงานแบบ non-selective COX inhibitors 

เหมือนกับยา ketorolac กลไกการแพ้ของยาเกิด 

การยับยั้งการทำงานของ COX-1 ทำให้มีการสร้าง 

prostaglandin E2 (PGE2) น้อยลง และปล่อย 

histamine และ mediators อืน่ออกมา นอกจากนี ้

แล้ว arachidonic acid ท่ีผ่าน pathway ของ COX-1  



80

ผลลดการสงัเคราะห ์PGE2 ไดน้อ้ย จงึไมท่ำใหเ้กดิ 

bronchoconstrict, urticaria, angioedema, 

asthma(8) 

 การแพ้ยากลุ่ม NSAIDs มีการแพ้ 2 แบบ คือ 

 1. Immunologic type (true allergy) กลไก 

การเกิดจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ต้องอาศัย 

เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการสร้าง antibody 

หรอืกระตุน้ lymphocyte ใหต้อ่ตา้นกบัยา นอกจาก 

น้อยลงทำให้มันถูกเปลี่ยนโดย 5-lipoxygenase 

activating protein (FLAP) และ 5-lipoxygenase  

(5-LO) กลายเป็น leukotriene B4, leukotriene C4, 

leukotriene D4, และ leukotriene E4 โดยสาร 

เหล่านี้จะเหนี่ยวนำให้มีอาการแพ้มากขึ้น ซึ่งทำให้ 

แสดงอาการของ aspirin-exacerbated respiratory

tract disease, urticaria, bronchoconstrict, asthma 

และ angioedema ยากลุ่ม Cox–2 inhibitor มี

  รูปที่ 1 แสดง time line การใช้ยาของผู้ป่วย

Micromedex(3) 
Drug information handbook 2009(4)  

Spontaneous Report of ADR 2003(5) 
Spontaneous Report of ADR 2004(6) 
Spontaneous Report of ADR 2005(7) 
คู่มือการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์
ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง(1)

-
รายงานการเกิด 
ไม่ทราบความถี่
1 รายการ 
1 รายการ
2 รายการ 

-

<1%
<1%

97 รายการ
99 รายการ
150 รายการ

มีรายงานการเกิด 

รายงานการเกิดไม่ทราบความถี่
1%

4 รายการ
9 รายการ
23 รายการ

มีรายงานการเกิด 

แหล่งข้อมูล betahistine diclofenac omeprazole

ตารางที่ 1 : แสดงรายงานการเกิดผื่นลมพิษของยาที่สงสัย
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นี้ ยังมี lymphocyte บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปเป็น 

memory cell เพื่อจดจำยาชนิดนี้ไว้ และทำให้เกิด 

อาการแพ้ข้ึน และเม่ือได้รับยาน้ีในคร้ังต่อมาการแพ้ 

จะเกิดได้เร็วข้ึน โดยลักษณะการแพ้ยาท่ีเป็นปฎิกิริยา 

ทางภมูิคุม้กนั ไดแ้ก ่rash, anaphylaxis, asthma, 

urticaria และ angioedema การแพย้าแบบนีส้ามารถ 

เกดิไดก้บัยากลุม่ NSAIDs โดยมกัจะเปน็การแพแ้บบ 

type I คือ anaphylaxsis ผู้ป่วยต้องเคยได้รับยามาก่อน 

และเกดิการสรา้ง IgE ขึน้ ดงันัน้เมือ่ไดร้บัครัง้ตอ่มาจงึ 

เกิดปฏิกิริยาการแพ้ได้ เป็นการแพ้แบบรุนแรงและ 

เกิดข้ึนหลังจากได้รับยาเป็นนาทีหรือเป็นช่ัวโมง ซ่ึงจะ 

แพ้ข้ามกลุ่มได้กับยาท่ีมีกลุ่มโครงสร้างหลักเดียวกัน

  2. Non-immunologic type (pseudoal-

lergy หรอื anaphylactoid) กลไกการเกดิยงัเกดิไม ่

แน่ชัดแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับทางระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกาย จะเกิดอาการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับยา 

เพราะเป็นฤทธิ์จากยาโดยตรง ซึ่งกลไกการเกิด 

การแพ้ยาแบบ non-immunologic type ที่เกดิขึน้ 

เป็นปฎิกิริยาที่คล้ายการแพ้แบบ type I คือ     

anaphylaxsis แต่เกิดจากยาไปยับย้ัง cyclooxygenase 

ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการสร้าง PGE2 และมีการ 

ผลติสารทางดา้น lipoxygenase pathway มากขึน้ 

ซึ่ง mast cell จะถูกกระตุ้นได้ เนื่องจากมี PGE2 

น้อย และมี leucotriene มาก ดังนั้นการเกิดภาวะ 

เช่นน้ีอาจเกิดได้จากยาทุกตัวท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการสร้าง 

PGE2 ได้ ผู้ป่วยท่ีมีการแพ้ยาแบบน้ีจึงไม่ควรใช้ยา 

ตัวใดในกลุ่ม NSAIDs อีกเลย กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้ 

รับยากลุ่ม NSAIDs ควรให้ในกลุ่มที่ยับยั้งเฉพาะ 

COX-2

 ผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีอาการผื่นลมพิษแบบ 

pseudoallergy เน่ืองจากการซักประวัติผู้ป่วยไม่เคย  

ใช้ยากลุ่ม NSAIDs มาก่อน โดยเมื่อมีไข้หรือปวด 

กลา้มเนือ้กจ็ะกนิเพยีงยา paracetamol อกีทัง้ระยะ 

เวลาตั้งแต่ทีผู่้ป่วยได้รบัยาในครั้งแรกจนเกดิอาการ 

(5 dose = 36 ชั่วโมง) ไม่น่าจะเพียงพอให้ 

รา่งกายสรา้ง antibody ขึน้มา เพราะตอ้งอาศยัเวลา 

ถงึ 1-2 สปัดาหใ์นการสรา้ง antibody หรอืกระตุน้ 

lymphocyte ใหต้อ่ตา้นกบัยา นอกจากการแพแ้บบ 

pseudoallergy ในครัง้นีจ้ะทำใหเ้กดิผืน่ลมพษิแลว้ 

หากผู้ป่วยยังรับประทานยาต่อไปอาจทำให้อาการ  

ของโรคหอบหืดที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิมกำเริบขึ้นมาได้ 

การหยุดยาในคร้ังน้ี จึงนับว่าเหมาะสมและทันท่วงที

แนวทางการให้ยา NSAIDs ในครั้งต่อไปของผู้ป่วย 

รายนี ้คอื ไมค่วรให ้NSAIDsในกลุม่ nonselective 

COX inhibitors อกี ควรเปลีย่นเปน็ NSAIDs กลุ่ม 

selective COX-2 inhibitors เช่น celecoxib, 

nimesulide ที่มีในโรงพยาบาลแทน 

 สำหรับการรักษาผ่ืนลมพิษท่ีเกิดข้ึน(2) เบ้ืองต้น 

ถ้าหาสาเหตุพบให้กำจัดหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น 

ใหไ้ด ้เชน่ ผืน่ลมพษิทีเ่กดิจากยา การหยดุยาตน้เหต ุ

จะทำใหผ้ืน่ยบุลง ยามาตรฐานทีใ่ชใ้นการรกัษาตาม 

อาการ ได้แก่ ยาต้านฮิสตามีน และยา calamine 

lotion นอกจากนีย้งัมยีาทางเลอืก ไดแ้ก ่ยาทีย่บัยัง้ 

การสร้างและการหล่ัง mediators (เช่น β-adrenergic 

agents ได้แก่ terbutaline, epinephrine) mast 

cell stabilizer (เช่น calcium channel blocker 

ออกฤทธิย์บัยัง้การสง่แคลเซยีมผา่นผนงั mast cell 

มผีลทำให ้mediators ออกสูน่อกเซลลล์ดลง) และ 

คอร์ติโคสเตียรอยด์

 ในผู้ป่วยโรคลมพิษเฉียบพลันท่ีรุนแรง มีอาการ 

บวมของเยื่อบุหลอดลมมากจนหายใจไม่ออกให้ฉีด 

adrenaline เข้าหลอดเลือด หรือเข้าใต้ผิวหนังตาม  
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ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ.

Spontaneous: Report of adverse drug reaction 2003. 

พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพฯ: โรงพมิพส์ำนกังานพระพทุธศาสนา 

แห่งชาติ; 2548.

บรรณานุกรม
1.

2.

3.

4.

5.

ด้วยให้ยาต้านฮิสตามีนร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์จะช่วย 

ระงบัอาการของโรคลมพษิไดเ้รว็ขึน้ ยานีย้งัใชไ้ดผ้ลด ี 

ใน urticarial vasculitis และ serum sickenss ด้วย 

สำหรบัผืน่ลมพษิเรือ้รงัไมค่วรใชค้อรต์โิคสเตยีรอยด ์

เพราะผลข้างเคียงที่เกิดจากยาสูงกว่าผลดีที่จะได้  

ยกเว้นกรณีที่ให้ยาต้านฮิสตามีนขนาดสูงร่วมกับยา 

กลุ่มอ่ืนๆ แล้วไม่สามารถคุมอาการของผ่ืนลมพิษได้

 ผูป้ว่ยรายนีไ้ดร้บัการรกัษาโดยหยดุยาและให ้

การรักษาตามอาการ ได้รับ antihistamine คือ 

chlorpheniramine 10 mg/ml 1ml IV ซ่ึงถือว่ามีความ 

เหมาะสม หลังฉีดยาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างเห็น 

ไดช้ดั ผืน่นนูเริม่ยบุ เหลอืเพยีงรอยแดงและอาการด ี

ขึ้นเรื่อยๆ chlorpheniramine เป็นยาในกลุ่ม H1 

antagonist ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกับ betahistine ท่ีสงสัย 

หลงัฉดียาผูป้ว่ยมอีาการดขีึน้ ไมม่ผีืน่ลมพษิขึน้มาอกี 

ผู้ป่วยรายนี้จึงไม่น่าแพ้ยา betahistine

 แพทยใ์หย้ากลบับา้น คอื chlorpheniramine 

เป็นยาในกลุ่ม H1 antagonist 1x3 pcและ     

dimenhydrinate เมื่อประเมินแล้วไม่เหมาะสม  

เนือ่งจากยาท่ีผู้ป่วยได้เป็นยาในกลุ่ม H1 antagonist 

เหมือนกันถือว่าเป็นการได้ยาซ้ำซ้อน อีกประการ 

หนึง่ผูป้ว่ยไดร้บัการฉดียา chlorpheniramine และ 

การดีขึ้นแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับยานี้กลับบ้าน 

อีกส่วน dimenhydrinate แพทย์ให้เพื่อบรรเทา 

อาการเวยีนศรีษะแทน betahistine แมว้า่จะประเมนิ 

แล้วว่าผู้ป่วย รายนี้ไม่น่าแพ้ยา betahistine แต่ก็ 

ควรระมัดระวังการใช้ยา dimenhydrinate อย่าง 

ใกล้ชิดเช่นกัน

 เภสัชกรทำหน้าที่อธิบายการใช้บัตรแพ้ยา    

แนะนำให้ผู้ป่วยจำชื่อยาที่ตนเองแพ้ให้ได้และให้ 

พกบัตรแพ้ยาติดตัวทุกคร้ัง โดยเฉพาะเม่ือไปใช้บริการ 

สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล 

สถานอีนามยั คลนิกิ หรอืรา้นขายยา คำแนะนำพเิศษ  

สำหรบัผูป้ว่ยรายนี ้คอื ใหร้ะมดัระวงัการใชย้าแกป้วด 

พวก NSAIDs เพราะอาจทำใหอ้าการหอบกำเรบิหรอื 

เกิดผื่นลมพิษเหมือนในครั้งนี้ได้ หากอาการของผื่น 

รนุแรงขึน้หรอื มอีาการหอบเหนือ่ย บวมตามทีต่า่งๆ 

หรือเกิดผื่นร่วมกับมีแผลที่เยื่อบุ เช่น ในช่องปาก  

และตา ให้กลับมาพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการแก้ไข 

ตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุ นสภ.กนกวรรณ กนัยะม ีสำนกั- 

วิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ 

ช่วยเก็บข้อมูลและติดตามผู้ป่วยเบื้องต้น
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ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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แห่งชาติ; 2549. 

ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ. 

Spontaneous: Report of adverse drug reaction 2005. 

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

ประเทศไทย; 2550.

การแพ้ยา NSAIDs [อินเทอร์เน็ต].  เครือข่ายความร่วมมือ 

บริการเภสัชสนเทศ; 13 กันยายน พ.ศ. 2550 [วันที่อ้างถึง 

26 พฤศจกิายน พ.ศ 2552]. ทีม่า: http://drug.pharmacy.
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6.

7.

8.
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* นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

บทนำ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและติดตาม

อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า ไดท้ราบถงึอาการ 

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทางจิตเวชท่ีพบไม่บ่อยนัก 

แต่มีความรุนแรงและอัตราตายสูง

 Neuroleptic malignant syndrome (NMS)  

หรือ hypodopaminergic-hyperpyrexia syndrome 

เป็นอาการข้างเคียงจากยาชนิด idiosyncratic ที่ 

รนุแรงจนอาจทำใหเ้สยีชวีติได ้อาการดงักลา่ว เกดิ 

จากการใช้ยา neuroleptic หรือจากการถอนยา  

dopamine agonist ในผู้ป่วยที่เป็น Parkinson       

จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าประมาณ 

ร้อยละ 0.02-2.4 ของผู้ป่วยที่ใช้ยา neuroleptic 

จะเกิด NMS โดยทั่วไปจะพบในผู้ป่วยวัยกลางคน 

อายเุฉลีย่ 40 ป ี พบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญงิประมาณ 

2:1 แต่ไม่มีสาเหตุทางพันธุกรรม ประมาณ 1 ใน 

3 ของผู้ป่วยที่เป็น NMS เคยมีอาการดังกล่าว 

มาก่อน(1, 2) 

 กลไกการเกิด NMS เกิดจากการลดลงของ 

dopaminergic activity ในสมอง ซึง่อาจลดลงไดจ้าก 

สาเหตุ 2 ประการ คือ  

 1. จากการใช้ยาในกลุ่ม dopamine D
2
  

antagonist เช่น ยาต้านอาการโรคจิตที่มีฤทธิ์แรง

ในการปิดกั้น D
2
 receptors ได้แก่ haloperidol 

และ fluphenazine โดยเฉพาะในรูป depot และ 

chlorpromazine นอกจากนี้ยังเกิดจากยาที่มีฤทธิ์ 

D
2
 antagonist อ่ืน เช่น ในกลุ่มยาแก้อาเจียน อาทิ 

metoclopramide เป็นต้น ท้ังน้ีเน่ืองจาก dopamine 

เปน็สารสือ่ประสาท (neurotransmitter) ทีม่คีวาม 

สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิ การใช้ dopamine D
2
 

antagonist ที่มีฤทธิ์แรงในขนาดสูงอาจทำให้เกิด 

ภาวะการปิดก้ัน D
2
 receptors ท่ี preoptic-anterior 

hypothalamus ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของ 

ร่างกาย รวมทั้งที่ nigrostriatal pathway ด้วย  

 2. เกิดจากการหยุดยา dopamine D
2
    

antagonist ในผู้ป่วย Parkinson’s disease โดยฉับพลัน 

เช่น levodopa, bromocriptine และ amantadine(3)

อาการแสดง

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการภายใน 2 สัปดาห์ 

หลังจากเร่ิมใช้ยา แต่ก็อาจจะเกิดช้ากว่าน้ีได้ โดยท่ัวไป 

อาการจะคอ่ยเปน็คอ่ยไป ระยะแรกผูป้ว่ยอาจมคีวาม 

ผดิปกตขิอง vital sign อยู ่3-5 วนั หลงัจากนัน้อกี  

1-3 วนั ผูป้ว่ยจะมอีาการเดน่ชดั แตใ่นผูป้ว่ยบางราย 

อาการอาจจะเลวลงอย่างรวดเร็วเป็นแบบ fulminant 

บางรายอาการค่อยๆ พัฒนาอย่างช้าๆ การดำเนิน 

ของโรคจะขึน้อยูก่บั half-life ของยา neuroleptics   

ชุลีกร แซ่อุ่ย*,รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์**, สิริวรรณ หวังวโรดม**, ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล**
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ที่ได้ ถ้าเป็นยารับประทานหลังหยุดยาผู้ป่วยจะมี  

อาการดีขึ้นภายใน 5-10 วัน แต่ถ้าเป็นยา depot 

อาจจะต้องใช้เวลา 20-30 วัน  

 อาการท่ีพบโดยท่ัวไป มีไข้และมักสูงกว่า 40oC 

หรือ 104oF มีการเกร็งตัวของกล้ามเน้ืออย่างรุนแรง 

ภาวะการรู้สึกตัวไม่ดี อาจเป็นมากถึงข้ันโคม่าได้ การ 

ทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ เช่น  

ความดันโลหิตข้ึนลงตลอดเวลา หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ 

ปสัสาวะคัง่ หายใจเรว็(1) การตรวจรา่งกายจะพบวา่ม ี

sign of dehydration เช่น dry mucous membrane, 

sunken eyes, skin turgor และอาจพบวา่มปีสัสาวะ 

เป็นสีดำจาก myoglobinuria 

 ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น NMS นอกจากจะ  

ต้องซักประวัติและตรวจร่างกายให้รอบคอบแล้ว   

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจะช่วยในการวินิจฉัย  

ซึง่ใน NMS จะพบวา่ม ีskeletal muscle damage   

(จากการหดตัวของกล้ามเนื้อรุนแรง) ทำให้ค่า 

creatinine phosphokinase (CPK) สงูขึน้ โดยมกั 

จะมากกว่า 1,000 แต่ค่ามักจะไม่สูงเกิน 600 U/L    

การวดัคา่ CPK เปน็ระยะจะชว่ยในการตดิตามการ 

ดำเนินของโรค โดยค่า CPK จะลดลงสัมพันธ์กับอาการ 

ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ซึ่งถ้า CPK ลดลง แต่ไข้ยังสูงอยู่ 

แสดงว่าอาจมี infection เกิดขึ้นร่วมด้วยก็ได้(2)

ปัจจยัเสีย่งทีจ่ะทำให้เกิด NMS จากการใช้ยาต้าน 

อาการทางจิต(4)

 - ใช้ยาต้านอาการทางจิตท่ีเป็น high-potency  

 - ใช้ยาต้านอาการทางจิตในขนาดสูง 

 - มีการเพิ่มขนาดยาต้านอาการทางจิตเร็ว 

เกินไป 

 - ใช้ depot injectable neuroleptic  

 - มีประวัติเป็น NMS

 - อายุมากกว่า 40 ปี

 - เพศชาย

การวินิจฉัย

 การวนิจิฉยัทำไดค้อ่นขา้งยาก ยงัมขีอ้โตแ้ยง้  

แต่ก็ได้มีการนำเสนอเกณฑ์พิจารณา (ซึ่งยังไม่เป็น 

เอกฉันท์) เพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัย NMS ดังนี้

 1. ผูป้ว่ยมอีาการเขา้ไดก้บัอาการของ NMS  

ได้แก่ มีไข้ มีความผิดปกติของระบบประสาท 

ส่วนกลาง (CNS) ระบบประสาทอัตโนมัติ (ANS) 

และ อาการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง (lead 

pipe rigidity)  
 2. ผู้ป่วยได้รับยาท่ีเป็น D

2
 antagonist เช่น 

neuroleptic หรือเพิ่งหยุดยา D
2
 antagonist    

 3. ผู้ป่วยท่ีมีอาการดังกล่าว ได้แยก (rule out) 
สาเหตุอื่นๆ ออกแล้ว
ตัวอย่างยาที่ทำให้เกิด NMS(2)

 ส่วนใหญ่เกิดจากยากลุ่ม antipsychotic drugs 

 - ยาอืน่ๆ ที ่block dopamine กส็ามารถ 

ทำให้เกิดอาการได้ เช่น metoclopramide,   

amoxapine และ lithium(3)

การรักษา

 ทนัททีีว่นิจิฉยัวา่เปน็ NMS จะตอ้งหยดุใชย้า 

รักษาอาการทางจิตทันที และให้การรักษาดังต่อไปน้ี

 (1) Supportive therapies

  - ให้ยาลดไข้ (antipyretics) และใช้ 

cooling blanket เพื่อลดอุณหภูมิร่างกาย

  - ให ้intravenous fluid เพือ่แกไ้ขภาวะ 

dehydration และ electrolyte abnormalities

haloperidol (+++)
chlorpromazine (++)
fluphenazine, long acting (++)
fluphenazine (++)
levomepromazine (+)
loxapine (+)

clozapine (+)
olanzapine (+)
quetiapine (+)
risperidone (+)

Typical neuroleptics Atypical neuroleptics

+ = rarely associated with NMS, +++ = more commonly 
associated with NMS
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  - ให้ nutrition เน่ืองจากในผู้ป่วย NMS 

ไม่สามารถรับประทานเองได้ เพราะภาวะ rigidity 

ทำให้เกิด esophageal spasm ร่วมกับมี altered 

mental status ซึง่การให ้nutrition ทีเ่หมาะสมจะ 

ช่วยลดภาวะ rhabdomyolysis และ tissue  

damage ได้

  - การให ้antihypertensive drug เชน่ 

nifedipine และให้ oxygen อาจช่วยให้อาการดีข้ึน

 (2) Specific treatment

  โดยทัว่ไปแนะนำใหเ้ริม่ตน้การรกัษาดว้ย 

supportive care กอ่น แลว้ตดิตามดอูาการของโรค 

ถ้าไม่ดีขึ้นจึงมาพิจารณาให้ยารักษา เช่น  

  	bromocriptine (dopamine agonist) 

จะช่วยลด muscle rigidity ได้ภายในเวลาไม่ 

กี่ชั่วโมง จากนั้นไข้ก็จะลดลงและความดันโลหิต 

กลับสู่เกณฑ์ปกติ ขนาดที่ใช้ครั้งละ 2.5 – 10 mg 

oral qid (มักเริ่มด้วย 2.5 mg oral bid or tid 

แล้วเพิ่มตามความจำเป็นไม่เกิน 45 mg/day) 

ผลข้างเคียงของยา ได้แก่ hypotension, nausea, 

vomiting, psychosis และ alteration in mental 

status

  	dantrolene (muscle relaxant) 

ซึ่งใช้ได้ผลดีใน malignant hyperthermia มักใช้ 

ในภาวะ severe hyperthermia โดยจะไปยับยั้ง 

การปล่อย calcium ออกจาก sacroplasmic   

reticulum ของกล้ามเน้ือ ซ่ึงจะทำให้กล้ามเน้ือคลาย 

ตัวและอุณหภูมิร่างกายลดลง ขนาดที่ใช้ 2 mg/kg 

intravenous ซ้ำได้ทุกๆ 10 นาที ถ้าจำเป็น แต่ไม่เกิน 

10 mg/kg/ day ซึ่งมักจะให้ในช่วง acute stage 

เพียงไม่กี่วัน เท่านั้น

 จากการศึ กษาต่ า งๆ พบว่ า การให้           

bromocriptine รว่มกบั supportive therapy หรอื 

dantrolene ร่วมกับ supportive therapy หรือทั้ง  

bromocriptine และ dantrolene รว่มกบัsupportive 

therapy ระยะเวลาในการตอบสนองต่อการรักษา 

เรว็กวา่ supportive therapy เพยีงอยา่งเดยีวอยา่งม ี

นัยสำคัญ(2, 5)

 การให้ benzodiazepine ใน NMS ก็มี 

ประโยชนโ์ดยจะไปชว่ยลดอาการ agitation การให ้        

carbamazepine มีรายงานว่าได้ผลในการรักษา 

NMS 2 ราย การให้ benztropine โดยมาก ไม่ 

สามารถลด rigidity ใน NMS ได้(2)

 อัตราการตายจากโรคนี้ค่อนข้างแปรผันมาก  

ในสมัยก่อนมีรายงานอัตราการตาย ร้อยละ 25     

แต่ระยะหลังมีการรักษาและวินิจฉัยเร็ว อัตราการ 

ตายก็ลดลงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 12

กรณีศึกษา

 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 55 ปี ญาตินำส่งโรงพยาบาล 

ต้นเดือนตุลาคม 2553 ด้วยอาการเกร็ง แขนขา 

กระตุก 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับที่ห้อง 

ฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีอาการวุ่นวาย ไม่สามารถสื่อสารได้ 

ไม่มีภาวะซีด มีไข้ (37.5oc) หายใจ 22 ครั้ง/นาที  

หัวใจเต้น 128 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 149/95 

mmHg ระบบหัวใจและหลอดเลือดปกติ ปอดมี 

crepitation และมี wheezing ช่องท้องปกติ ไม่บวม 

และ ปลายมอืปลายเทา้ไมบ่วม แรกรบัแพทยว์นิจิฉยั 

alteration of consciousness and seizure

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 เม่ือสามวันก่อน ผู้ป่วยไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

จิตเวชแห่งหน่ึง (เป็นคร้ังแรก) ได้รับยา haloperidol 

10 mg 1xhs, thioridazine 25 mg 1x2 pc, 

flunarizine 5 mg 1x2 pc, trihexyphenidyl 2 mg 

1x2 pc หลังรับประทานยาไป 2 มื้อ เริ่มมีอาการ 

ซึม เดินไม่ไหวจนต้องคลานไปนอน

 วันต่อมา ผู้ป่วยกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีก

ครั้ง แพทย์ได้สั่งยาเพิ่มเติมอีก 2 รายการคือ  
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thioridazine 100 mg 1x3 pc, haloperidol 5 

mg ฉีดเข้ากล้ามทันที

 หลังจากกลับบ้าน ผู้ป่วยรับประทานยาตาม

ทีร่ะบบุนฉลาก พอถงึชว่งคำ่ ผูป้ว่ยเริม่มอีาการเกรง็ 

แขนขากระตุก     

 เช้าวันนี้หลานไปพบผู้ป่วยมีอาการ แขน ขา 

เกร็งกระตุกอีกครั้ง จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และยาที่ได้รับ

 ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวและไม่ได้รับประทาน 

ยาใดเป็นประจำ  

 ประวัติการแพ้ยา : ปฏิเสธการแพ้ยาหรือ 

แพ้อาหาร 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : แรกรับผล 

ตรวจอเิลก็โตรไลทป์กต ิระดบันำ้ตาลในเลอืดตำ่ (62  

mg%) หลังรักษาตัวใน รพ. 1 วัน ผลตรวจระดับ 

CPK สูง (24,779 U/L) (ค่าปกติ 0-190 U/L) 

อภิปรายกรณีศึกษา: 

 ผู้ป่วยรายนี้มีอาการที่เข้าได้กับ NMS คือ 

ประการแรก ผู้ป่วยมาท่ีโรงพยาบาลด้วยอาการวุ่นวาย 

ไม่สามารถส่ือสารได้ ร่วมกับมีไข้ (37.5 oC) การทำงาน 

ของระบบประสาทอัตโนมัติเสียไป เช่น หายใจเร็ว  

หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ความดันโลหิตขึ้นลง      

ตลอดเวลา และมภีาวะเกรง็ แขนขากระตกุกอ่นมา 

โรงพยาบาลสองชั่วโมง ประการที่สองคือผู้ป่วยได้ 

รับยา haloperidol ซ่ึงเป็นยาท่ีเป็น high potency 

neuroleptics เปน็ครัง้แรก และมกีารปรบัขนาดยา 

อย่างรวดเร็วก่อนเกิดอาการ สามารถเขียนเส้น time 

line แสดงรายการยาทีใ่ชก้อ่นเกดิ ADR และลำดบั 

อาการที่เกิดขึ้นดังรูป

  รูปที่ 1 Time line แสดงประวัติการใช้ยาและอาการ ADR ของผู้ป่วย 
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àÍกÊารÍ้า§ÍÔ§
1.

2.

3.

4.

5.

 ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม  

โดยแพทย์ให้หยุดรับประทานยาต้านอาการทางจิต 

และให้การรักษาที่จำเพาะต่ออาการ เช่น 

 phenytoin 1000 mg IV stat เพื่อควบคุม 

อาการเกร็ง กระตุก

 diazepam 10 mg IV prn เวลามีอาการชัก 

 ยาบรรเทาอาการไข้ paracetamol 1 amp 

IM stat and prn 

 ในวนัที ่2 ของการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล  

ผู้ป่วยยังคงมีไข้สูง (38.6 oc) ความดันโลหิตไม่สม่ำเสมอ 

(103-140/64-95 mmHg) หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ 

(98-130) และแพทย์ได้ให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการ  

 เมือ่ประเมนิ ADR ทีเ่กดิขึน้กบัยาทีส่งสยัคอื 

haloperidol โดยใช้แบบประเมิน naranjo’s algorithm  

พบวา่ ไดร้ะดบั possible แตเ่นือ่งจากอาการไมพ่งึ 

ประสงคท์ีเ่กดิขึน้มคีวามรนุแรง และเปน็อนัตรายตอ่ 

ชีวิตได้ ดังนั้นการเลือกใช้ยาต้านอาการทางจิตใน 

ผู้ป่วยรายใหม่ จะต้องระมัดระวังอาการไม่พึงประสงค์ 
ที่รุนแรง เช่น NMS ซึ่งอาจเกิดได้จากการได้รับยา 
ในกลุ่มที่เป็น high potency และมีการปรับขนาด
ยาในผู้ป่วยเร็วเกินไป
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* สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ในยคุปจัจบุนันี ้เรือ่งของความสวยความงาม 

ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจและใฝ่หากันมาก 

โดยเฉพาะการลดความอว้น จะสงัเกตไดจ้ากปจัจบุนั 

มีสถานเสริมความงามลดน้ำหนักเปิดตัวกันมากมาย 

รวมท้ังมีผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ 

ที่บ่งสรรพคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ลด 

ความอ้วน ซ่ึงความจริงแล้วการลดความอ้วนให้ได้ผลน้ัน 

จะต้องมีจิตใจท่ีแน่วแน่ในการลดน้ำหนัก และอาจจะ 

ไมไ่ดใ้ชว้ธิใีดเพยีงวธิเีดยีว แตต่อ้งทำหลายวธิรีว่มกนั 

อันได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม 

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การปรับเปลี่ยน 

อุปนิสัยในการรับประทานให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง 

การปรบัการดำเนนิวถิชีวีติเสยีใหม ่โดยสว่นตวัแลว้ 

ผูเ้ขยีนเองไมค่อ่ยเหน็ดว้ยกบัการใชย้าลดความอว้น 

นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องลดความอ้วนอย่าง 

จริงจัง เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่อาจก่อให้เกิด  

อันตรายอ่ืนต่อร่างกายซ่ึงเป็นผลมาจากโรคอ้วนเท่าน้ัน 

และการใช้ยาลดความอ้วนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล 

ของแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคอ้วน 

 หากผู้อ่านยังคงจำได้เกี่ยวกับข่าวในหน้า     

หนังสือพิมพ์ที่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงใช้ยาลดน้ำหนักหรือ

ยาลดความอ้วนโดยอาจใช้อย่างไม่ถูกวิธี หรือรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์แล้วเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต ยาลด  

ความอ้วนอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มี  

ปัญหาน้ำหนักเกิน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการ  

ช่วยให้น้ำหนักลดโดยเห็นผลในระยะเวลาไม่นาน     

ยาลดน้ำหนักที่มีผลลดความอยากอาหารด้วยนั้น    

ส่วนมากจะจัดอยู่ในประเภทวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ 

ประสาท มีเพียงยาไซบูทรามีน (sibutramine) เท่าน้ัน 

ท่ีจัดเป็นยา แต่ในปัจจุบันไม่มีตำรับยาน้ีในท้องตลาด 

แล้ว เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาไดข้อความรว่มมอืจากบรษิทัผูน้ำเขา้ใหร้ะงบัการ 

จำหนา่ยยาดงักลา่ว ซึง่ตอ่มาบรษิทัไดถ้อนยานีอ้อก

จากทอ้งตลาดโดยสมคัรใจ และมกีารยกเลกิใบสำคญั 

การขึ้นทะเบียนตำรับยาของยานี้ทั้งหมดแล้ว หาก

ผู้อ่านพบมีการจำหน่ายยาไซบูทรามีนในท้องตลาด 

ไม่ว่าจะในช่ือการค้าใด ก็จัดเป็นยาผิดกฎหมาย เพราะ 

ทะเบียนตำรับยาทั้งหมดถูกถอนไปแล้ว

 ยาไซบูทรามีน เป็นยาที่มีข่ าวในหน้า 

หนงัสอืพมิพต์ัง้แตเ่มือ่ชว่งตน้ป ี2545 สบืเนือ่งมาจาก 

สำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ได้แจ้งว่าประเทศ 

อิตาลีสั่งระงับการจำหน่ายยานี้ชั่วคราว เมื่อเดือน 

มีนาคม 2545 เน่ืองจากมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 

ท่ีอาจสมัพนัธก์บัการใชย้าดงักลา่ว ไดแ้ก ่การเพิม่ขึน้ 

ของอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต และ 

ในจำนวนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับ 

การใช้ยานี้ 2 ราย อย่างไรก็ตามผลการพิจารณา 

ของหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรปหรือที่รู้ 

จักกันในนาม European Medicines Agency (EMA)  

ในเดอืนมถินุายนของปเีดยีวกนัระบวุา่ เมือ่พจิารณา 

ธารกมล จันทร์ประภาพ*
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ถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับจากยานี้แล้วดุล 

ระหวา่งประโยชนแ์ละความเสีย่งของยาไซบทูรามนี

ยังคงเป็นบวก ถึงกระนั้น EMA ก็ยังสั่งให้บริษัท 

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาดังกล่าว 

ทำการศึกษาความปลอดภัยของยาไซบูทรามีนในผู้ป่วย 

ท่ีมีปัจจัยเส่ียงทางหัวใจและหลอดเลือด และให้บริษัท 

สง่รายงานความกา้วหนา้ของการศกึษาทกุ 6 เดอืน 

ซึง่บรษิทัไดเ้ริม่ทำการศกึษา sibutramine cardio-

vascular outcome trial (SCOUT) เพื่อศึกษา  

ผลการลดน้ำหนักและอุบัติการณ์ของอาการไม่พึง  

ประสงคท์างหวัใจและหลอดเลอืดในผูป้ว่ยกลุม่ใหญ่

ซึ่งเป็นโรคอ้วนและน้ำหนักเกินที่มีปัจจัยเสี่ยงทาง 

หัวใจและหลอดเลือด โดยติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ 

เวลา 6 ปี

 ในประเทศไทย ยาไซบูทรามีน เคยมีการขึ้น

ทะเบียนตำรับยาในชื่อการค้ารีดัคทิล ของบริษัท 

แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จำกดั ยานีจ้ะออกฤทธิเ์พิม่ 

ความรู้สึกอิ่ม ความอยากอาหารลดลง โดยเป็นตัว 

ยับยั้งการเก็บกลับ (re-uptake) ของ serotonin 

และ nor adrenaline ในเนื้อเยื่อสมอง นอกจากนี้ 

อาจมีผลในการเพิ่มการเผาผลาญและใช้พลังงาน 

ของรา่งกาย จงึทำใหน้ำ้หนกัลดลงได ้ยาไซบทูรามนี 

จดัเปน็ยาใหมท่ีไ่ดร้บัการอนมุตัใิหข้ึน้ทะเบยีนตำรบั

ยาแบบมีเงื่อนไข เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะ 

สถานพยาบาล โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตาม

ความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่ (safety monitoring 

program, SMP) ซึง่ใหด้ำเนนิการตดิตามการใชย้า 

อย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกราย (intensive monitoring)  

และรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเป็นประจำทุกเดือน ตามมติการประชุมคณะ-  

อนกุรรมการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการควบคมุอนัตราย

ในการใช้ยา ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2545 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเก่ียวกับอาการ 

ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทผู้นำสั่งยา  

ต้องจัดทำบัญชีรายงานปริมาณการนำเข้าและการ

จำหน่ายยา ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเป็นประจำทุก 4 เดือนด้วย    

 สาเหตุท่ีมีการยกเลิกทะเบียนตำรับยาไซบูทรามีน 

สืบเนื่องมาจากหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพ 

ยุโรป มีความเห็นให้ระงับการจำหน่ายยาไซบูทรามีน 

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณายาสำหรับมนุษย์ของสหภาพ 

ยุโรป (the committee for medicinal products 

for human use: CHMP) ได้ทบทวนข้อมูลความ 

ปลอดภยัและประสทิธผิลของยาไซบทูรามนี ซึง่การ 

พิจารณาในครั้งนี้มีข้อสรุปว่าความเสี่ยงจากการใช้

ยามมีากกวา่ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากยา จงึมคีำแนะนำ 

ใหร้ะงบัการจำหนา่ยยาดงักลา่วในสหภาพยโุรป เมือ่ 

วนัที ่21 มกราคม 2553 อนัเปน็ผลมาจากการศกึษา 

SCOUT ท่ีหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรปได้ 

ให้บริษัทดำเนินการศึกษาผลกระทบของการลดน้ำหนัก 

จากยาไซบูทรามีนและผลที่มีต่อระบบหัวใจและ    

หลอดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนและน้ำหนักเกินที่

มีความเส่ียงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เปรียบเทียบ 

กลุ่มท่ีได้รับยาไซบูทรามีนกับกลุ่มท่ีได้รับยาหลอก ซ่ึง 

มีจำนวนผู้ป่วยในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 9,800 

คน และตดิตามผูป้ว่ยเปน็เวลา 6 ป ีดงัไดก้ลา่วแลว้ 

ขา้งตน้ โดยผลการศกึษา SCOUT ทีอ่อกมา แสดง 

ให้เห็นว่ายาไซบูทรามีนมีความเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ของระบบหัวใจและหลอดเลือดมากกว่ายาหลอก    

โดยเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดท่ีไม่ถึงแก่ชีวิต 

เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (heart 

attack) อาการหลอดเลือดสมองอุดตัน (stroke)  

ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อน

 สำหรบัในสหรฐัอเมรกิา องคก์ารอาหารและ 

ยาสหรฐัอเมรกิา (US.FDA) มขีอ้แนะนำไมใ่หแ้พทย ์

สั่งจ่ายยาไซบูทรามีนแก่ผู้ป่วย เนื่องจากอาจทำให้ 

เพิ่มความเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโดย  
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ไมจ่ำเปน็ และขอใหบ้รษิทัแอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตยาถอนยาไซบูทรามีนออกจากท้องตลาด 

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้สมัครใจหยุดการ   

จำหน่ายยาไซบูทรามีนในสหรัฐอเมริกาตามท่ี US.FDA 

ร้องขอเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 การที่ US.FDA 

มขีอ้แนะนำ ดงักลา่วนัน้ เนือ่งจากขอ้มลูการทดลอง 

SCOUT ชี้ให้เห็นว่ายาดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อ 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง 

อยา่งมนียัสำคญัถงึรอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกบัยาหลอก 

ซึ่งความเสี่ยงต่ออาการทางหัวใจและหลอดเลือดมี

มากกว่าประโยชน์ในกลุ่มประชากรที่ศึกษาจากการ 

ที่น้ำหนักลดลงต่างกันเพียงเล็กน้อยเทียบกับผู้ที่ได้ 

รับยาหลอก

 ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยาได้นำประเด็นข้อมูลความเส่ียงของยาดังกล่าว 

เข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพิจารณา ซ่ึงได้มีการแจ้งเตือนบุคลากรทางแพทย์ 

เก่ียวกับความเส่ียงของยาน้ีต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ 

และไดข้อความรว่มมอืใหบ้รษิทัฯ ระงบัการจำหนา่ย 

ยาไซบูทรามีนในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวจนกว่า 

จะมีข้อมูลความปลอดภัยท่ีชัดเจนข้ึน ซ่ึงต่อมา บริษัท 

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ได้ขอยกเลิกใบสำคัญการ

ขึน้ทะเบยีนตำรบัยาของยาไซบทูรามนีทกุตำรบั โดย 

แจ้งขอหยุดนำเข้าเพ่ือการจำหน่ายและถอนผลิตภัณฑ์ 

ยาไซบทูรามนีออกจากตลาดโดยสมคัรใจ ตัง้แตเ่ดอืน 

ตุลาคม 2553 พร้อมทั้งมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา

ไซบูทรามีนออกจากท้องตลาดด้วย

 ดังนั้น หากพบยาไซบูทรามีนจำหน่ายอยู่ใน

ทอ้งตลาดจะเขา้ขา่ยผดิกฎหมายทัง้สิน้ และยงัมยีา

ไซบูทรามีนท่ีพบลักลอบผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ทีแ่อบอา้งผลในการลดนำ้หนกั ซึง่อาจเปน็อนัตราย 

ต่อผู้บริโภค และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิด้วย ก่อนจะ 

จบบทความน้ี ผู้เขียนอยากจะเน้นย้ำถึงอันตรายและ 

ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและยาลดน้ำหนักปลอม 

ซึ่งผู้บริโภคอาจได้รับผลข้างเคียงของยาลดน้ำหนัก

หรือยาลดความอ้วน อาจเกิดการแพ้ยา การรักษา 

ไม่ได้ผล เน่ืองจากไม่มีตัวยาหรือมีตัวยาน้อยมาก อาจ 

เกิดอันตรายจากการที่มีตัวยามากเกินไป เนื่องจาก 

การผลติไมไ่ดม้าตรฐาน อาจมสีารอนัตรายทีป่นเปือ้น 

จากการผลติทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน จนทำใหผู้บ้รโิภคไดร้บั 

อนัตรายเกดิความเจบ็ปว่ย หรอือาจถงึกบัเสยีชวีติได ้ 

และสุดท้ายนี้ อยากฝากไว้ว่าหากต้องการมีรูปร่าง

ทีส่วยงาม การออกกำลงักายจะเปน็ตวัชว่ยทีด่ทีีส่ดุ 

เพราะนอกจากรูปร่างจะสวยงาม ดูดีแล้วยังมีสุขภาพ 

ที่สมบูรณ์ แข็งแรงอีกด้วย

àÍกÊารÍ้า§ÍÔ§
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* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา ในปัจจุบันการฟอกสีฟัน 

เปน็ทีน่ยิมเนือ่งจากคนสว่นใหญต่อ้งการมฟีนัทีแ่ลดู

ขาวขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มีสารออกฤทธิ์ 

ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์(hydrogen peroxide) จะ 

แตกตัวเป็นอนุมูลอิสระของออกซิเจน (oxygen 

free radicals) และนำ้ อนมุลูอสิระของออกซเิจนนี ้

จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนเคลือบฟัน (enamel) เน้ือฟัน 

(dentin) แล้วเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคราบจาก 

สีเหลืองน้ำตาลให้ใสขึ้น ฟันจึงแลดูสว่างขึ้นโดยที่  

คราบยังมิได้ถูกกำจัดออกไปและโครงสร้างของฟัน

มิได้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด  ส่วนอาการข้างเคียง 

ทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ อาการเสยีวฟนั และระคายเคอืง 

เนื้อเยื้อในช่องปากอาจเกิดขึ้นบ้างขณะใช้ยาฟอก 

สฟีนั แตจ่ะมอีาการเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ สว่นใหญ ่

เมื่อเสร็จสิ้นการฟอกสีฟันอาการเหล่านี้จะหายไป 

ได้เอง(1) ในอดีตจนถึงประมาณปลายปี พ.ศ. 2553  

ผลิตภัณฑ์น้ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มควบคุม 

เคร่ืองสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โดยปี พ.ศ. 2549 ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันจัดเป็นเคร่ือง-  

สำอางควบคมุพเิศษทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนกอ่นผลติหรอื 

นำเข้า มีเงื่อนไขคือ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน (ไม่รวม 

ยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปาก) ท่ีมีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 3.6 ต้องใช้โดยคำแนะนำของ 

ทนัตแพทยเ์ทา่นัน้ หากมไีฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดใ์น 

ปริมาณมากกว่า ร้อยละ 3.6-35 ต้องใช้โดยทันตแพทย์(2) 

ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2551 มกีารยกเลกิการกำหนดเครือ่ง- 

สำอางควบคุมพิเศษและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เคร่ือง- 

สำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม(3,4) และให้ 

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันสำหรับทันตแพทย์จ่ายให้ผู้บริโภค 

นำไปใช้เองที่บ้านมีสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ใน 

อัตราส่วนสูงสุดที่ใช้ได้คือ ร้อยละ 6 โดยระบุ 

เงื่อนไขว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายต้องขายให้ 

เฉพาะกับทันตแพทย์เท่านั้น(5) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน 

เน่ืองจากกลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอางมีการปรับเปล่ียน 

การกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางให้สอดคล้อง 

กับบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน และมีผลให้ 

ภายหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ผลติภณัฑฟ์อกสฟีนั 

ทีม่ปีรมิาณไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดม์ากกวา่ รอ้ยละ 

6 ไม่จัดเป็นเครื่องสำอางอีกต่อไป

 อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยายงัคงเหน็ความสำคญัในการกำกบัดแูลความ

ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ซ่ึงเม่ือพิจารณา 

ความหมายเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

เครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2551 เหน็วา่ผลติภณัฑฟ์อกสฟีนั 

ท่ีมีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้าข่าย 

เปน็ผลติภณัฑท์ีม่คีวามมุง่หมายเฉพาะสำหรบัใชใ้น

การบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคของมนุษย์ จึงสามารถ 

จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 4(1)(ข) แห่ง  

นุชนาฏ กิติวรนนท์* 



93

ภญ.อารทรา ปญัญาปฏภิาณ. ผลติภณัฑฟ์อกสฟีนั. วารสาร 
ขา่วสารดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ ปทีี ่7 ฉบบัที ่1 เดอืน 
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2547 : 5-6.
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่38) พ.ศ. 2548 เรือ่ง 
กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548.
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ยกเลกิการกำหนดเครือ่ง- 
สำอางควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551.
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การกำหนดเครือ่งสำอาง 
ควบคุม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551.
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง กำหนดชือ่และปรมิาณ 
ของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง     
ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร.
ประกาศคณะกรรมการเครือ่งสำอาง (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2548 
เร่ือง การแสดงคำเตือนในฉลากของเคร่ืองสำอางควบคุมพิเศษ 
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2551(6) ดงันัน้ 

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จงึมนีโยบาย 

ที่จะกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มีปริมาณ  

ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดน์อ้ยกวา่หรอืเทา่กบั รอ้ยละ 

6 เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มี    

ปริมาณไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มากกว่า ร้อยละ 6 

เปน็เครือ่งมอืแพทย ์โดยในระยะแรกใหจ้ัดเปน็เปน็

เคร่ืองมือแพทย์ท่ัวไปตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือ- 

แพทย์ พ.ศ. 2551 จนกว่าจะมีประกาศกระทรวง-

สาธารณสุขกำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มีปริมาณ 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มากกว่า ร้อยละ 6 เป็น 

เครื่องมือแพทย์ระดับใบอนุญาต หรือระดับแจ้ง 

รายการละเอียด หรือเครื่องมือแพทย์ที่กำหนด 

มาตรฐานจะแลว้เสรจ็ เพือ่ใหม้กีารกระจายและการ 

ใชผ้ลติภณัฑฟ์อกสฟีนัอยา่งเหมาะสม รวมถงึการจดั 

ให้มีฉลากและเอกสารกำกับเคร่ืองมือแพทย์ภาษาไทย 

เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 ขณะน้ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยังอยูร่ะหวา่งศกึษาขอ้มลูทางวชิาการ การกำกบัดแูล 

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันในต่างประเทศ มาตรฐาน  

ระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันตาม    

ISO 28399 ซ่ึงมีข้อกำหนดและมาตรฐานการทดสอบ      

เกี่ยวกับการหาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์-

ออกไซด์ หน่วยงานท่ีจะทำการตรวจวิเคราะห์ รวมท้ัง 

การขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบวิชาชีพทาง 

ทนัตกรรม ผู้ประกอบธรุกจิ ผู้เกีย่วขอ้งทกุภาคส่วน

รวมถึงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือนำมาเป็นแนวทาง 

ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันให้เหมาะสม 

ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันควร 

ปฏิบัติตามคำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้ามใช้ 

ของผลิตภัณฑ์น้ี โดยให้พบทันตแพทย์เพ่ือตรวจสภาพ 

ในช่องปากและวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนใช้ ผู้ท่ีมีปัญหา 

เก่ียวกับฟัน และอวัยวะภายในช่องปาก เช่น ปวดฟัน 

ฟนัผ ุมแีผลในชอ่งปาก เหงอืกอกัเสบหรอืเปน็หนอง 

สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน และผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันให้อ่านวิธีการใช้อย่างละเอียดและ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึง 

ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และพบทันตแพทย์โดยเร็ว  

เมื่อปรากฏอาการข้างเคียงหรือความผิดปกติ เช่น 

อาการเสียวฟันอย่างต่อเน่ือง ปวดฟัน เจ็บแสบอวัยวะ 

ในชอ่งปาก คลืน่ไส้(7) เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความปลอดภยั 

จากการใช้สารฟอกสีฟัน

àÍกÊารÍ้า§ÍÔ§
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* สำนักด่านอาหารและยา

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 สำนักด่านอาหารและยาเป็นด่านหน้า ที่     

ทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่  

อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องดำเนินการ 

ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

กำหนดไว้ การตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ณ  

  1.2 เอกสารประกอบการนำเขา้สำหรบัพธิี

ทางศลุกากร เชน่ ใบขนสนิคา้ขาเขา้ ใบกำกบัสนิคา้ 

(invoice) ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (packing list)

ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (bill of lading) ใบตราส่ง 

สินค้าทางอากาศ (air way bill) เป็นต้น

  1.3 เอกสารหรือหลักฐานท่ีทำให้เช่ือม่ันว่า 

อาหารทีน่ำเขา้มคีณุภาพ มาตรฐาน และปลอดภยัใน 

การบริโภค เช่น หนังสือรับรองความปลอดภัยใน 

การบริโภค (health certification) จากหน่วยงาน

ราชการของประเทศผู้ผลิต หนังสือรับรองผล 

การตรวจวิเคราะห์ (certificate of analysis) 

เป็นต้น

ดา่นนำเขา้ ซึง่ปจัจบุนัมจีำนวน 41 ดา่น มแีนวทาง 
การตรวจสอบการนำเขา้อาหาร ณ ดา่นอาหารและยา 
ดังนี้
 1. ตรวจสอบเอกสาร 
  1.1 เอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น 2 กรณี 
รายละเอียดแสดงตามตารางด้านล่าง

ศจี ขีดเขียน* 

ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร/คำขออนุญาตการใช้อาหาร/

ใบแจ้งรายละเอียดอาหาร

ใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ตามประเภทอาหารที่กฏหมายกำหนดให้ต้องใช้

เอกสารที่กำหนดเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

สูตรการผลิต (เฉพาะอาหารทั่วไป)

หนังสืออนุมัติสูตร กรณีวัตถุดิบที่นำเข้าเป็นวัตถุเจือปนที่อยู่นอกเหนือ

ประกาศ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

/

/

/

/

-

-

-

-

/

-

-

/

/

/

เอกสารที่ตรวจสอบ กรณีที่ 1
การนำเข้าอาหาร
เพื่อจำหน่าย

กรณีที่ 2
การนำเข้าอาหาร 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตของผู้นำเข้าเอง
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 2. ตรวจสอบฉลาก
 การนำเขา้เพือ่จำหนา่ยตอ้งมกีารแสดงฉลาก 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 194) พ.ศ. 
2543 เรือ่ง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบับที่ 252) พ.ศ. 2545 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2) 
รายละเอียดของข้อความ แบ่งได้ 2 กรณี
  2.1 กรณีนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต่อผู้ 
บริโภค ข้อความที่ฉลากต้องแสดง เช่น ชื่ออาหาร 
เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและ    
ประเทศผู้ผลิตปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก 
เป็นต้น
  2.2 กรณีนำเข้าอาหารที่มิได้จำหน่ายต่อผู้
บรโิภค แตจ่ำหนา่ยใหผู้ป้รงุหรอืจำหนา่ยหรอืผูผ้ลติ
อาหาร ข้อความที่ฉลากต้องแสดง ได้แก่ ชื่อและ 
ประเภทหรือชนิดของอาหาร เลขสารบบอาหาร 
(ถา้ม)ี ปรมิาณสทุธขิองอาหารเปน็ระบบเมตรกิ ชือ่ 
และที่ตั้งของผู้นำเข้า และชื่อประเทศผู้ผลิต
 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  3.1 ตรวจสอบชนดิผลติภณัฑ ์วา่ตรงตามที ่
ได้รับอนุญาต หรือเป็นอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือเป็น
อาหารท่ีมีข่าวหรือข้อมูลแสดงว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หรือความปลอดภัยหรือไม่
  3.2 ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ ์โดยการ 
สุ่มเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาผลการ 
ตรวจวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานตามที่กฎหมาย 
หรือมาตรฐานสากลกำหนดไว้
  กรณีที่ผู้นำเข้ามีหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า 
อาหารนำเข้ามีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย  
จากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิตหรือหนังสือ 
รับรองผลวิเคราะห์ ตาม 1.3 เจ้าหน้าท่ี ณ ด่านนำเข้า 
อาจไมสุ่ม่เกบ็ตวัอยา่ง แตห่ากไมม่หีลกัฐานดงักลา่ว 
ก็จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้
   3.2.1 การตรวจระดับปกติ
    3.2.1.1 อัตราการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
ร้อยละ 2-5 ใช้กับอาหารทั่วไป หรืออาหารที่มี 
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้อย

    3.2.1.2 อัตราการสุ่มเก็บตัวอย่าง 

ร้อยละ 20-50 ใช้กับอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อการ 

ปนเป้ือนสูง หรืออาหารที่มาจากประเทศหรือจาก 

ผูส้ง่ออกทีเ่คยตรวจพบวา่บกพรอ่ง หรอืมคีวามเสีย่ง 

ต่อการบกพร่องสูง

    3.2.2 การตรวจระดับเข้มงวด อัตรา 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง ร้อยละ 100 (ทุกรุ่นการผลิต) 

ใช้กับอาหารที่มาจากประเทศหรือจากผู้ส่งออกที่มี 

ข่าวว่าเกิดปัญหาคุณภาพหรือความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารที่มีความเสี่ยงจากการ 

ปนเปือ้นสารกมัมนัตรงัส ีสารเมลามนี สารพนัธกุรรม 

ครายไนน์ซี (ในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์) เป็นต้น 

รวมถึงอาหาร ตามข้อ 3.2.1 ที่มีประวัติพบว่าผล  

การตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการ 

นำเข้าครั้งที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างมาตรวจสอบ 

คุณภาพ ณ ด่านนำเข้า ดังนี้

	  ตรวจทางกายภาพ พจิารณาลกัษณะอาหาร 

สภาพภาชนะบรรจุอาหาร

	  ทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทดสอบหา 

บอแรกซ์ สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว 

สารกันเชื้อรา สารฟอร์มาลิน เป็นต้น

 หากผลการทดสอบเบื้องต้นไม่ได้คุณภาพ 

(เป็นบวก) จะส่งตัวอย่างอาหารน้ันไปตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการเพ่ือยืนยันผล เช่น ตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ 

เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ วัตถุกันเสีย สารฟอกขาว 

สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารพิษจากเชื้อรา 

โลหะหนัก สาร 3–MCPD acrylamide เป็นต้น 

 4. การดำเนินการหากพบข้อบกพร่อง

  หากตรวจพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ 

เอกสาร ผลติภณัฑ ์รวมถงึการแสดงฉลาก เจา้หนา้ที ่

จะดำเนินการ ดังนี้ 

  4.1 อายัดสินค้า เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่อง 

หรือ 
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  4.2 หา้มนำเขา้ กรณเีปน็อาหารหา้มนำเขา้ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หรอืขอ้บกพรอ่ง 
ทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้หรอืใชเ้วลานานในการแกไ้ข เชน่ ไมม่ ี
เอกสารแสดงว่าได้รับอนุญาตให้นำเข้า
 5. มาตรการกักกันสินค้าท่ีพบปัญหาคุณภาพ
  อาหารท่ีผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าไม่เป็น 
ไปตามมาตรฐานจะขอให้ผู้นำเข้าเรียกเก็บคืนจาก 
ท้องตลาด หากมีการนำเข้าในครั้งถัดไปเจ้าหน้าที่  
จะดำเนินการอายัดและสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
วเิคราะห ์(ทกุรุน่การผลติ) หากผลการตรวจวเิคราะห ์
เป็นไปตามมาตรฐานจึงจะให้ถอนอายัดเพื่อนำ 
ไปจำหนา่ยได ้โดยหากผลการตรวจวเิคราะหเ์ปน็ไป 
ตามมาตรฐานติดต่อกัน 3 ครั้ง สินค้านั้นจึงจะถูก
นำออกจากระบบกักกันเข้าสู่การตรวจระดับปกติ   
หากไม่ได้มาตรฐานจะนำเสนอคณะกรรมการอาหาร 
และยาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับสินค้าน้ัน
  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ การทำข้อตกลง 
การคา้เสร ี(free trade area : FTA) ระหวา่งนานา 
ประเทศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริม 
การค้าตามความตกลง โดยมีการลดอัตราภาษีศุลกากร 
ระหว่างกันเป็น ร้อยละ 0 และใช้อัตราภาษีปกติ 
ที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม ประเทศไทยเองมี     
การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไว้หลายข้อตกลง 
ทั้งที่เป็นแบบทวิภาคี (bilateral agreement) เช่น 
ขอ้ตกลงไทย-ออสเตรเลยี ขอ้ตกลงไทย-จนี เปน็ตน้ 
และการรวมกลุ่มทางภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มประเทศ  

อาเซียน (ASEAN free trade area: AFTA) จาก 
ขอ้บงัคบัภายใตข้อ้ตกลงทีท่ำไว ้สง่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ทั้งในระบบการผลิต การอุปโภค และบริโภคของ 
ประเทศสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จะมีการเคลื่อนไหวเข้า-ออก มากยิ่งขึ้น สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานที่  
ทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคถึง  
แม้มีมาตรการในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นอยู่ 
แลว้ แตเ่พือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภคในประเทศ 
จงึไดจ้ดัทำแนวทางการตรวจสอบใหช้ดัเจน เพือ่เปน็ 
คู่มือให้เจ้าหน้าที่ประจำทุกด่านได้ถือปฏิบัติให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพโดย เฉพาะอาหารในท้องตลาดที่นำเข้าจาก 
ตา่งประเทศ มคีณุภาพตามมาตรฐาน และปลอดภยั 
ในการบริโภคมากยิ่งขึ้น

50 คำถามคำตอบ. นนทบรุ ี: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์; 2551
คูม่อืการควบคมุกำกบัการดแูล การผลติ นำเขา้ และจำหนา่ย 
สินค้าอาหารที่ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA). นนทบุรี : 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2552
คูม่อืประชมุสมัมนา เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีเ่พือ่ 
เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด่านอาหารและยา ปีงบ 
ประมาณ 2554 . นนทบรุ ี: สำนกังานคณะกรรมการอาหาร 
และยา; 2554

บรรณานุกรม
1.

2.

3.
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 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพ (Health Product Vigilance Center) 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ภายใต้ชื่อศูนย์ติดตาม

อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า (Adverse Drug 

Reaction Monitoring Center) ทำหนา้ทีเ่ฝา้ระวงั 

ความปลอดภัยด้านยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมา      

ประกอบการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  

ด้านยา ต่อมาได้มีการพัฒนาการดำเนินงานครอบคลุม 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทภายใต้ความรับผิดชอบ 

ของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหนา้ที ่

เฝ้าระวังและติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

(adverse event) จากการใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ โดย 

มเีครอืขา่ยครอบคลมุ สถานพยาบาลทัง้ในและนอก 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งร้าน

ขายยาท่ีสนใจเข้าร่วมเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์ 

ไม่พึงประสงค์ฯด้วย

 การประชมุวชิาการในป ี2554 จดัขึน้เพือ่เปน็ 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ซึ่งมีการ 

พฒันาขึน้มาก เปน็เวทเีสนอแนะขอ้คดิเหน็ ปญัหา 

และอุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการ   

ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “โลก 

เปลี่ยนแปลง...ความเสี่ยงเปลี่ยนไป” (Global  

Changes … Risks Change) ระหว่างวันที่ 20- 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมท่ีรับผิดชอบ 

และสนใจในงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากภาครัฐ 

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน นักวิชาการ 

รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปรวม 449 คน 

 การประชุมประกอบด้วยการอภิปรายและ   

นำเสนอผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง สำหรับการอภิปราย 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีหัวข้อที่น่าสนใจรวม 5 

หัวข้อ คือ 

 • บทบาทของเภสัชพันธุศาสตร์กับการ    

ป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา

 • นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ : 

ประโยชน์และความเสี่ยง

 • ขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีASEAN ตอ่การ 

กำกับดูแลผลิตภัณฑ์

 • การจัดการความเสี่ยงจากการปนเปื้อน 

สารกัมมันตภาพรังสี

 • วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคและการเยียวยา

ความเสียหาย

 ด้านการนำเสนอผลงานทางวิชาการมีการ 

นำเสนอในรูปแบบโดยวาจารวม 7 เร่ือง และนิทรรศการ 

รวม 26 เรื่อง ซึ่งจากการพิจารณาผลงานต่างๆ   

ของคณะกรรมการผูต้ดัสนิผลงานทางวชิาการ เหน็

ควรมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้ 

วิยะดา สนธิชัย*

* เลขานุการกองบรรณาธิการ คณะกรรมการจัดทำวารสาร 

 “ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
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การนำเสนอโดยวาจา

 รางวัลดีเด่น 1 การพัฒนาระบบค้นหา serious 

adverse drug reaction (ADR) Type A ใน 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย ธนภร ลิขิตเทียนทอง 

จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร

 รางวลัดเีดน่ 2 การลดการใชย้าเกนิจำเปน็โดย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลสมุทรสาคร                 

โดย ไพศาล ชอบประดิถ จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

 รางวัลชมเชย จำนวน 4 เรื่อง คือ

 - Gabapentin และ etoricoxib กับการ 

แพ้ยาชนิด erythema multiforme โดย เกศสุภา 

พลพงษ์ จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ

 - ผลการใช้ trigger tool ในการติดตาม 

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย 

เจนจิรา ทาศิลา จากโรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

 - การผลิกฟื้นคืนระบบ ADR สู่เครือข่าย 

หน่วยบริการ คปสอ. ทุ่งยางแดง โดย อมรรัตน์ 

รัตนไทรงาม จากโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

 - โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำเพื่อการ 

คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตรัง โดย สุพัตรา คงจริง 

จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

 รางวัลสร้างสรรค์ เก้าอี้ไฟฟ้ากบัขา้ราชการ 

ไทย โดย ภทัรพล สทิธผิล จากโรงพยาบาลสมเดจ็- 

พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

การนำเสนอโดยนิทรรศการ

 รางวลัดเีดน่ 1  บทบาทของงานเภสชัสนเทศ 

กับระบบ preventable ADR ในกลุ่มสตรีมีครรภ์ 

และสตรีให้นมบุตร โดย มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล จาก 

โรงพยาบาลลำปาง

 รางวลัดเีดน่ 2 กรณศีกึษาแนวทางการดำเนนิ 

คดีอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีน โดย เชิดชัย 

อริยานุชิตกุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ขอนแก่น

 รางวัลชมเชย จำนวน 5 เรื่อง คือ

 - เส้นทางงานบริบาลเภสัชกรรม สู่การ   

พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในผู้ป่วยที่ 

ได้รับยาวาร์ฟาริน จ. พระนครศรีอยุธยา โดย สุนิสา 

สังข์หล่อ จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 - การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโน-  

โฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี โรงพยาบาลบางละมุง 

โดย รชานนท์ หิรัญวงษ์ จาก โรงพยาบาลบางละมุง

 - อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาเคมีบำบัดที่เตรียมเองในโรงพยาบาล 

สุรินทร์ โดย พัชฎาพร ชูเชิด จาก โรงพยาบาลสุรินทร์

 - ผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยท่ีเกิดผ่ืนรุนแรง 

แบบ Steven-Johnson syndrome (SJS) และ 

toxic epidermal necrolysis (TEN) โดย สุกานต์ดา 

เด่นจันดา จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 - การเข้าถึงการเฝ้าระวังใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ในชมุชนโดยการเยีย่มบา้น (APR approached by 

home visited) โดย มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์ จาก 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

 สำหรับเร่ืองท่ีได้รับรางวัลวารสาร “ข่าวสาร 

ด้านยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ” จะทยอยนำเนือ้หามา 

เผยแพรร่ายละเอยีด เพือ่ใหผู้ส้นใจศกึษาและนำไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ขอแจ้งข่าว 

สำหรับผู้ท่ีมีความสนใจงานเฝ้าระวังความปลอดภัย 

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะมีเวลารวบรวมข้อมูลได้ 

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และอย่าลืมจัดเตรียมผลงาน 

เพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการงาน 

เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพคร้ังต่อไป 

ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 






