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* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและ

 วัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 แร่ใยหินหรือ asbestos เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้ 

เรียกเส้นใยแร่ซิลิเกต ซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ลักษณะ 

เปน็เสน้ใย รวมกนัเปน็มดั แขง็แรง เหนยีว ยดืหยุน่ 

ไดด้ ีทนความรอ้น กรด ดา่ง และสารเคมหีลายชนดิ 

สามารถนำมาถักทอได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มแอมพิโบล์ (amphibole) มีเส้นใย 

แบบตรงคล้ายเข็ม ชนิดที่สำคัญและใช้ในงาน 

อุตสาหกรรมคือ crocidolite (blue asbestos, Na
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 2. กลุม่เซอรเ์พนไทน ์(serpentile) มเีสน้ใย 

แบบโค้งงอ ชนิดที่สำคัญและใช้มากที่สุดในโลก   

คือ ไครโซไทล์ (chrysotile) (white asbestos, 
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ประโยชน์ของแร่ใยหิน

 เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีของแร่ใยหินตามที่ 

กลา่วขา้งตน้ ทำใหแ้รใ่ยหนิเปน็สว่นประกอบสำคญั

ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทาน ทนความร้อน 

และการเสียดทาน ดังนี้คือ  

 1. อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ เช่น 

กระเบือ้งมงุหลงัคา กระเบือ้งทนความรอ้น ทอ่สง่นำ้ 

ท่อระบายน้ำ

 2. ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กระเบื้องปูพื้น 

ไวนิล พลาสติกทนแรงกระแทก

 3. กระดาษแร่ใยหิน และผลิตภัณฑ์เส้นใย 

อดัแนน่ เชน่ กระดาษลกูฟกู แผน่กรองในอตุสาหกรรม 

ยาและเครื่องดื่ม

 4. ผ้าเบรค คลัช

 5. สิ่งทอผสมแร่ใยหิน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ 

ทนไฟ เช่น ชุดป้องกันไฟ ม่านทนไฟ

 6. ฉนวนกันความร้อน เช่น ฉนวนที่ใช้หุ้ม

ทอ่ของหมอ้ไอนำ้และหุม้คานเหลก็ในอาคารสงู เพือ่ 

ป้องกันการขยายตัวของเหล็กในกรณีเกิดเพลิงไหม้  

ฉนวนในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องเป่าผม/เครื่อง- 

อบผม เครือ่งปิง้ขนมปงั เตารดี ตูไ้ฟ เตาอบขนมปงั  

กระติกน้ำร้อน เตาปิ้งย่าง ตู้เย็น เป็นต้น

 7. ผลติภณัฑอ์ืน่ เชน่ สารยดึในยางมะตอย  

วัตถุดิบในการทำหินเจียรและประเก็น กาวและ  

sealant ต่างๆ ที่ใช้กันรั่วซึม(1)

ผลกระทบต่อสุขภาพ

 The International Agency for Research 

on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การ 

กำกบัดแูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ทำหนา้ที ่

ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสาเหตกุารเกดิมะเรง็ จดัใหแ้รใ่ย 

หนิเปน็สารกอ่มะเรง็ชนดิหนึง่ คอืทำใหเ้กดิมะเรง็ใน 

คน (the agent is carcinogenic to humans)(2)

 ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาจำนวนมาก 

พบว่า คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องและได้รับสัมผัส     

สิรินมาส คัชมาตย์*
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กับแร่ใยหินโดยการหายใจเป็นส่วนใหญ่ และโดย 

การกลืนเสมหะเป็นส่วนน้อย ร่างกายจะขับออก 

โดยการหายใจ แต่ที่เหลืออาจตกค้างและสะสมใน

ร่างกาย ทำให้เกิดการระคายเคือง ปอดเป็นแผล 

อกัเสบ และหายใจลำบาก หากหายใจอากาศปนเปือ้น 

แร่ใยหินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะเพิ่มความ 

เสี่ยงการเป็นมะเร็งปอด mesothelioma ความ 

ผิดปกติของเยื่อหุ้มปอด โรคปอดจากแร่ใยหิน (as-

bestosis) กล่าวคือ คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องและ

ได้รับสัมผัสแร่ใยหินเป็นเวลา 15 และ 30 ปีขึ้นไป 

จะเกดิโรคปอดจากแรใ่ยหนิหรอืมะเรง็ปอด และโรค  

mesothelioma ตามลำดับ หากคนงานนั้นสูบบุหรี่  

ความเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวจะเพิ่มมากกว่าปกติ  

นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับ   

เหมอืงหรอืโรงงานเกีย่วขอ้งกบัแรใ่ยหนิ มกัปว่ยเปน็ 

โรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน  

 คนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนำแร่ใยหิน

ไปใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ และ 

คนงานทีท่ำผลติภณัฑท์ีม่แีรใ่ยหนิเปน็สว่นประกอบ  

เปน็กลุม่ทีไ่ดร้บัสมัผสัแรใ่ยหนิ ซึง่เกดิจากการตดิตัง้ 

เพ่ือใช้งาน หรือเส่ือมสภาพเม่ือใช้งาน เช่น ช่างเปล่ียน 

และอัดเบรค/คลัช ช่างรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้าง 

หรอือปุกรณอ์ืน่ทีม่ฉีนวนกนัความรอ้น ชา่งกอ่สรา้ง 

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือฝุ่นจากการรื้อถอน 

อาคารที่ใช้วัสดุแร่ใยหิน การใช้สินค้าที่ผลิตไม่ได้ 

มาตรฐาน หรือการใช้สินค้าบางประเภทที่เสี่ยงต่อ

การฟุ้งกระจายของฝุ่น เช่น เครื่องเป่าผมที่ใช้แร่ 

ใยหินเป็นฉนวน

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคจากแร่ใยหินคือ 

ความเข้มข้น ระยะเวลาการได้รับสัมผัส ความถี่ 

ของการไดร้บัสมัผสั ขนาด รปูรา่งและสว่นประกอบ 

ของแร่ใยหิน นอกจากนี้ สุขภาพและพฤติกรรมมี 

ผลต่อการเกิดโรคจากแร่ใยหิน เช่น การสูบบุหรี่   

การเป็นโรคปอดก่อนได้รับสัมผัสแร่ใยหิน(1)

แร่ใยหินและวัตถุอันตราย

 ประเทศไทยไมม่เีหมอืงแรใ่ยหนิ จงึนำเขา้แร ่

ใยหนิเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

โดยจัดเป็นวัตถุอันตราย ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ 

วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 อนญุาตใหน้ำเขา้แรใ่ยหนิ 

ประเภท chrysotile ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่  

3 เขา้มาในประเทศไทยเทา่นัน้ (วตัถอุนัตรายชนดิที ่ 

3 นั้นคือวัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า และ 

การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับ 

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน) ส่วน 

แรใ่ยหนิประเภทอืน่ๆ นัน้ จดัเปน็วตัถอุนัตรายชนดิ 

ท่ี 4 ซ่ึงได้ยกเลิกการใช้แล้ว (วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 

นัน้คอืวตัถอุนัตรายทีห่า้มมใิหม้กีารผลติ การนำเขา้  

และการส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง)

 ปัจจุบัน ผู้ประกอบการผลิตสารทดแทนแร่  

ใยหินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

หลายชนิด ตัวอย่างสารทดแทนได้แก่ fiber glass, 

rock wool, slag wool, ceramic fibers สำหรับ 

ประเทศไทย นำ polyvinylalcohol fiber (PVA)  เพ่ือ 

เปน็สารทดแทนในอตุสาหกรรมกระเบือ้งแผน่เรยีบ  

แผ่นลอน ท่อน้ำ และใช้ polyacrylonitrile fiber, 

metal fiber, rock wool fiber, potassium titanate  

หรือ vermiculite เป็นสารทดแทนในอุตสาหกรรม

ผลิตเบรกและคลัทช์(1)

แร่ใยหินและเครื่องสำอาง

 แร่ใยหินอาจปนเปื้อนในแป้ง (talcum) ซึ่ง 

เปน็สว่นประกอบสำคญัของผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอาง

ประเภทแปง้ เชน่ แปง้ฝุน่โรยตวั แปง้ทาหนา้ แปง้ 

ปดัแกม้ แปง้ทาเทา้ เนือ่งจากอนัตรายของแรใ่ยหนิ 

ตามทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ สำนกังานคณะกรรมการ- 

อาหารและยาจงึออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

เคร่ืองสำอาง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม  

พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุท่ีห้ามใช้  
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เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ลำดับที่ 757(3) หาก 

ตรวจพบวา่ ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางใดมแีรใ่ยหนิ จะ 

ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ และ 

ผิดกฎหมาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือ 

ผู้ขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน  

60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(4)

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย 

กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง ได้เก็บตัวอย่างเคร่ืองสำอาง 

ประเภทแป้งในท้องตลาดและวัตถุดิบจากโรงงาน 

ผลติเครือ่งสำอาง 2 ครัง้ในปพี.ศ. 2552 และ 2553  

จำนวน 22 ตัวอย่าง และ 18 ตัวอย่าง ตามลำดับ  

เพื่อตรวจวิเคราะห์หาแร่ใยหินในห้องปฏิบัติการ    

ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งสองครั้งไม่พบแร่ใยหินใน 

ตัวอย่างทั้งหมด  

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

 หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ (คสช) คือจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับ 

นโยบายและยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ โดยสำนกังาน 

คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช) เปน็เลขานกุาร 

ของคสช ตามพระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2550 ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก ่สมาชกิสมชัชาสขุภาพ 

แห่งชาติ (ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย 

ภาคประชาสังคมชุมชนและเอกชน ภาควิชาการ/

วิชาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านนโยบายสาธารณะและ 

ด้านสังคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพภาคการเมือง/ 

ราชการ/องค์กรภาครัฐ)  

 การประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่3 

พ.ศ. 2553 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553  

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระเบียบวาระที่  

2.5 คอืมาตรการทำใหส้งัคมไทยไรแ้รใ่ยหนิ ทีป่ระชมุ 

มีมติดังนี้คือ  

 1. รับรองยุทธศาสตร์ “การทำให้สังคมไทย 

ไร้แร่ใยหิน”

 2. ขอใหค้ณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ินำ 

เสนอยุทธศาสตร์ “การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไป

ดำเนนิการตามยทุธศาสตร ์และพจิารณาเรง่รดัการ 

ดำเนินการดังนี้

  2.1 ใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม ดำเนนิการ 

   2.1.1 ควบคมุแรใ่ยหนิทีเ่ปน็วตัถดุบิ  

(ไครโซไทล์) ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 อย่างเร่งด่วน  

ภายในป ี2554 ซึง่จะหา้มมใิหม้กีารผลติ การนำเขา้  

การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง ตามพระราช- 

บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕   

   2.1.2 กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรมสำหรับสินค้าท่ีใช้สารทดแทนแร่ใยหิน

  2.2 ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน 

หลักที่รับผิดชอบในการดำเนินการและประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั กระทรวง- 

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  

“การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน”

  2.3 ใหก้ระทรวงมหาดไทยเปน็แกนกลาง 

รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันามาตรการ

เพื่อควบคุมการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร   

หรือวัสดุท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ และการกำหนด 

มาตรการท้ิงขยะแร่ใยหิน โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้าง 

และการบริการติดตั้ง

  2.4 ใหก้ระทรวงพาณชิยด์ำเนนิการหา้ม

นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

  2.5 ใหส้ำนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง-

ผู้บริโภค

   2.5.1 ตรวจสอบและประกาศรายชือ่ 
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มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ภาคผนวก 1 อันตรายและ 

ผลกระทบจากการใช้แร่ใยหิน. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 

3; 15 ธันวาคม 2553; กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic 

Risks to Human, Agents classified by the IARC 

monographs, volumes 1-100  [Online]. 2010 Aug 30  

[cited 2011 April 7]; Available from http://mono-

graphs.iarc.fr/ENG/Publications/advisory.php.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง กำหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสำอาง  

[Online]. 2008 June 3 [cited 2011 April 7]; Available 

from: http://www.fda.moph.go.th/e-cosmetic_v2/

data_center/ifm_mod/nw/กำหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วน 

ผสมในการผลิตเครื่องเครื่องสำอาง.pdf.

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....

มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน มติ 1 มาตรการทำให้ 

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3; 15 

ธันวาคม 2553; กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 

โดยอาศัยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

ซ่ึงจัดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 คือ วัตถุ- 

อนัตรายทีก่ารผลติ การนำเขา้ และการสง่ออก หรอื 

การมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากกรม 

โรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติเคร่ืองสำอาง  

พ.ศ. 2535 ซึ่งจัดให้แร่ใยหินเป็นเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ 

เปน็สว่นผสมในเครือ่งสำอาง มตกิารประชมุสมชัชา 

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ขอให้คณะ-

รฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และมอบหมายให ้

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์  

“การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” เพื่อให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 2 ปี (ภายในปี พ.ศ. 2555)

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
1.

2.

3.

4.

5.

ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบให้สังคม 

รบัรู ้และดำเนนิการหา้มขายผลติภณัฑท์ีม่แีรใ่ยหนิ

เป็นส่วนประกอบ

   2.5.2 พิจารณาออกกฎ ระเบียบ หรือ 

กฏหมายท่ีควบคุมสินค้าท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  

โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง

  2.6 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่ม  

อัตราภาษีการนำเข้าแร่ใยหินและลดอัตราภาษีการ

นำเข้าของสารที่นำมาใช้ทดแทนที่ไม่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษที่จะไม่    

กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของสารอื่นที่อยู่ในรหัส 

เดียวกัน

  2.7 ให้สำนักนายกรัฐมนตรีปรับเพ่ิมเกณฑ์ 

ในระเบียบเดิม เรื่องการก่อสร้างอาคารของส่วน 

ราชการ โดยกำหนดไม่ให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็น 

ส่วนประกอบในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซม

อาคารใหม่อย่างเคร่งครัด

 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1-2.7  

ดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ป ี(ภายในป ี พ.ศ.  

2555)

 3. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5(5)

สรุป

 แร่ใยหินหรือ asbestos เป็นสารก่อมะเร็ง 

ในคน โดยทำให้เกิดมะเร็งปอด mesothelioma  

ความผดิปกตขิองเยือ่หุม้ปอด โรคปอดจากแรใ่ยหนิ  

(asbestosis) และเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ 

ท่ีต้องการความทนทาน ทนความร้อนและการเสียดทาน  

เช่น กระเบ้ืองมุงหลังคา ท่อระบายน้ำ ผ้าเบรค คลัช 

ฉนวนกนัความรอ้น ประเทศไทยกำกบัดแูลแรใ่ยหนิ  
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* กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรภัทร ตรีสารศรี*

ความเป็นมา

 คอนแทคเลนส์ หรือ เลนส์สัมผัส (contact 

lens) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโพลีเมอร์หรือวัสดุอ่ืน 

มีลักษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา (cornea) 

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขความผิดปกติของสายตา 

เชน่ สายตาสัน้ สายตายาว สายตาเอยีง โดยเฉพาะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องสวมใส่แว่นตาสำหรับผู้ที่มี 

ปัญหาสายตา และเพื่อให้เกิดความสะดวกและ 

ประโยชน์ในผู้ที่มีสายตาผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถใช้ 

แว่นตาได้ เช่น สายตาสั้นมาก หรือใช้ในการรักษา

โรคกระจกตาบางชนิดเช่น กระจกตาเป็นแผล กระจก 

ตาโปง่พอง แตใ่นชว่งป ี2549 มกีระแสแฟชัน่ การ 

ใสค่อนแทคเลนสเ์พือ่ความสวยงาม นยิมอยา่งมาก 

ในกลุม่วยัรุน่ไทย จงึมกีารจำหนา่ย “คอนแทคเลนส ์

แฟชัน่” เปน็จำนวนมาก(1) โดยคอนแทคเลนสป์ระเภท 

น้ี มีหลายรูปแบบและหลายสีให้เลือก เช่น คอนแทค- 

เลนสต์าโต (big eyes) ซึง่บรเิวณตรงกลางมลีกัษณะ 

เป็นเลนส์ใส และบริเวณขอบเลนส์มีสีดำที่จะทำให้

มองเห็นว่า ผู้ใส่มีตาดำขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ 

เลียนแบบดาราเกาหลีหรือญี่ปุ่น ซึ่งเลนส์แบบนี้ 

สามารถหาซ้ือได้ง่าย มีวางจำหน่ายตามร้านค้าแผงลอย 

ทัว่ไป สว่นใหญม่คีณุภาพทีไ่มด่ ีและมกัพบอนัตราย 

จากการใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง ไมเ่หมาะสม อาจเกดิการ 

ตดิเชือ้ของดวงตา ถงึขัน้สญูเสยีสายตาได ้จงึมคีวาม  

เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และ   

ขอ้มลูทีจ่ำเปน็ไมป่รากฎอยูบ่นฉลาก เชน่ วธิกีารใช ้ 

ท่ีถูกวิธีและเหมาะสม คำเตือน ข้อควรระวัง ประกอบกับ 

ในขณะน้ัน เลนส์สัมผัสเพ่ือความสวยงาม (คอนแทค- 

เลนส์แฟชั่น) มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามโดย

ไมม่ผีลทางการแพทยต์อ่ผูใ้ส ่จงึไมจ่ดัเปน็เครือ่งมอื- 

แพทย์ และยังไม่มีกฎหมายดูแลโดยเฉพาะ 

การปรับปรุงกฎหมาย

 เนื่องจากเลนส์สมัผสัเฉพาะทีม่ีวตัถปุระสงค์

เพ่ือแก้ไขความผิดปกติของสายตาหรือเพ่ือรักษาโรค 

ที่เกี่ยวข้องกับตา เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต    

มุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทาง 

การแพทยแ์ละสาธารณสขุ จงึจดัเปน็เครือ่งมอืแพทย ์

ตามมาตรา 4 (1) (ก) แหง่พระราชบญัญตัเิครือ่งมอื- 

แพทย์ พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อแก้ไขสภาพปัญหา   

ข้างต้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับเลนส์ 

สัมผัสให้ครอบคลุมถึงเลนส์สัมผัสเพ่ือความสวยงาม 

ด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส ลงวันที่ 

20 มีนาคม 2552 กำหนดให้เลนส์สัมผัสทุกชนิด 

(ทัง้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่แกไ้ขความผดิปกตขิองสาย

ตา เพือ่รกัษาโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัตา เพือ่ความสวยงาม 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน) เป็นเคร่ืองมือแพทย์ท่ีผู้ผลิต 

หรือผู้นำเข้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะ-

กรรมการอาหารและยา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

15 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา
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 ต่อมาเพ่ือให้การใช้เลนส์สัมผัสมีความเหมาะสม 

มีความสะดวกในการกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ใน  

การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในการใช้ 

เลนส์สัมผัสทุกประเภท รวมท้ังเป็นการป้องกันการนำ 

เลนสส์มัผสัไปใชใ้นทางทีผ่ดิ กระทรวงสาธารณสขุจงึ 

ได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และออกประกาศกระทรวง- 

สาธารณสขุ เรือ่ง เลนสส์มัผสั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 

2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553  

โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ ฉลาก 

เอกสารกำกับเคร่ืองมือแพทย์ อายุการใช้ คำเตือน 

ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ของเลนส์สัมผัส 

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของประกาศฯ มีดังนี้

 1. เลนส์สัมผัสทุกชนิด รวมถึงเลนส์สัมผัส

แฟช่ันหรือเพ่ือความสวยงามจัดเป็นเคร่ืองมือแพทย์ 

ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาต

 2. ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเลนส์สัมผัส

ต้องมีหน้าที่

     2.1 จัดให้มีฉลากบนภาชนะบรรจุหรือ 

หีบห่อบรรจุเลนส์สัมผัสที่ขายหรือมีไว้เพื่อขายต่อ  

ผู้บริโภคโดยแสดงข้อความภาษาไทยท่ีอ่านได้ชัดเจน

หรือจะมีภาษาอ่ืนด้วยก็ได้ แต่ต้องมีความหมายตรงกับ 

ขอ้ความภาษาไทย อยา่งนอ้ยมรีายละเอยีดทีจ่ำเปน็ 

ตอ่ผูใ้ช ้เชน่ พารามเิตอรข์องเลนสส์มัผสั ระยะเวลา 

การใชง้าน เดอืน ปทีีห่มดอาย ุรวมทัง้ขอ้ความทีต่อ้ง 

ระบไุวบ้นฉลาก เชน่ “ใชไ้ดค้รัง้เดยีว” “ชนดิใสแ่ละ 

ถอดทุกวัน” “การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้

และตรวจตดิตามทกุปโีดยจกัษแุพทย ์หรอืผูป้ระกอบ 

โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่าน้ัน” เป็นต้น 

     2.2 จัดให้มีเอกสารกำกับเคร่ืองมือแพทย์ 

เป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน อย่างน้อยแสดง 

รายละเอียด ที่จำเป็น เช่น

      - คำแนะนำ ให้ระบุข้อความ “การใช้ 

เลนสส์มัผสัควรไดร้บัการสัง่ใชแ้ละตรวจตดิตามทกุ 

ปโีดยจกัษแุพทย ์หรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะโดยอาศยั 

ทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น”    

   - คำเตอืน ใหร้ะบขุอ้ความ “การใช ้

เลนสส์มัผสัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชท้ีผ่ดิวธิ ีมคีวาม 

เสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจ

รุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้”  

   - ข้อห้ามใช้ ให้ระบุข้อความ เช่น 

“ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่ 

กำหนด” “ห้ามใช้เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอ่ืน” “ห้าม 

ใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิด 

ใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน”

   - ข้อควรระวังในการใช้ที่จำเป็น 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้เลนส์ ให้ระบุข้อความ 

เชน่ “ควรใชน้ำ้ยาลา้งเลนสส์มัผสัทีใ่หม ่และเปลีย่น 

น้ำยาฆ่าเช้ือโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกคร้ังท่ีแช่เลนส์ 

สมัผสั และแมไ้มใ่สเ่ลนสส์มัผสั ควรเปลีย่นนำ้ยาใหม ่

ในตลับทุกวัน” “หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือ 

ปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว 

นำ้ตาไหลมากหรอืตาแดง ใหห้ยดุใชเ้ลนสส์มัผสัทนัท ี

และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว”

         ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตนำเข้าเลนส์สัมผัสไม่

จำเป็นต้องจัดทำฉลากเป็นภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุ

หรือหีบห่อบรรจุ ให้ถูกต้องแล้วเสร็จขณะนำเข้าที่ 

ด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ แต่ต้องจัดทำฉลาก

ให้ถูกต้องแล้วเสร็จก่อนนำออกขายภายในเวลา 30 

วันนับแต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจปล่อยให้นำเข้า

  2.3 จัดทำรายงานการผลิต นำเข้า และ 

ขายเลนสส์มัผสั ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 

ที่ผู้อนุญาตประกาศกำหนด

 3. ผู้ขายเลนส์สัมผัส ต้องดูแลให้มีฉลาก   

และเอกสารกำกับเคร่ืองมือแพทย์ตามท่ีผู้รับอนุญาต 

ผลิตหรือนำเข้าเลนส์สัมผัสจัดแสดงไว้
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ชมพูนุช เสียงแจ้ว, อันตรายจากเลนส์สัมผัส. วารสารข่าว

สารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน 

มกราคม-มีนาคม 2552, หน้า 14-17.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส ลงวันที่ 

20 มนีาคม 2552, ราชกจิจานเุบกษา เลม่ที ่126 ตอนพเิศษ 

71ง. วันที่ 19 พฤษภคม 2552. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนส์สัมผัส ลงวันที่ 

31 สิงหาคม 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 

120ง. วันที่ 14 ตุลาคม 2553.

บรรณานุกรม
1.

2.

3.

 4. มาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ 

ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขายเลนส์สัมผัส สำนักงาน   

คณะกรรมการอาหารและยามีแผนดำเนินการ      

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หาก 

พบการกระทำฝา่ฝนื กจ็ะดำเนนิคดกีบัผูฝ้า่ฝนือยา่ง 

เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องการผลิต 

การนำเขา้ การขาย หรอืการโฆษณา โดยสำนกังาน-

คณะกรรมการอาหารและยามีการประสานข้อมูล  

หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองกำกับ

การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค เป็นต้น   

 5. คำแนะนำ คำเตือน ข้อห้ามใช้ และ    

ข้อควรระวังของเลนส์สัมผัสที่ผู้บริโภคจำเป็นต้อง 

ทราบอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เลนส์-

สัมผัส มีดังนี้

  คำแนะนำ

  - การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้ 

และตรวจตดิตามทกุปโีดยจกัษแุพทย ์หรอืผูป้ระกอบ 

โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น    

  คำเตือน

  - การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้ท่ีผิดวิธี มีความเส่ียงต่อการอักเสบหรือการติด 

เชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตา 

อย่างถาวรได้  

  ข้อห้ามใช้

  - ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลา 

ใช้งานที่กำหนด 

  - ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน 

ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้าง ทำ 

ความสะอาดทุกวัน   

  ข้อควรระวัง

  - ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น 

ต้อเน้ือ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความ รู้สึกลดลง 

ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส

  - ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อน

สัมผัสเลนส์ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อน 

สัมผัสเลนส์
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* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและ

 วัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ฉลากเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริโภค     

สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอาง หรอืหากซือ้ผลติภณัฑม์าแลว้ 

ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลในประเด็นของวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา 

ที่ถูกต้อง เพื่อที่ผลิตภัณฑ์จะได้คงคุณภาพดีตลอด 

การใช้งาน รวมท้ังหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดปัญหาจะ 

ได้สามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบได้ แต่สังเกตได้ 

ว่าเพ่ือประโยชน์ในทางการตลาด ท่ีฉลากเคร่ืองสำอาง 

มักจะแสดงเฉพาะแต่ข้อมูลด้านดี ส่งเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑ์ แต่มักไม่เปิดเผยรายละเอียดของสารที่ 

ใชเ้ปน็สว่นผสม แหลง่ผลติ เดอืนปทีีผ่ลติหรอืเดอืน 

ปทีีห่มดอาย ุรวมทัง้อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้ทีข่อ้มลู 

เหลา่นีม้ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ ดงันัน้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคได ้

รับทราบข้อมูลอันจำเป็นอย่างครบถ้วน จึงจำเป็นต้อง 

มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงฉลากเครื่อง-

สำอาง 

 เริ่มจากพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 

2535 ในมาตรา 4 กำหนดคำจำกัดความไว้ว่า 

“ฉลาก” หมายถงึ รปู รอยประดษิฐ ์หรอืขอ้ความใดๆ 

เก่ียวกับเครื่องสำอาง ซึ่งแสดงไว้ที่เครื่องสำอาง 

ภาชนะบรรจ ุหรอืหบีหอ่ หรอืสอดแทรก หรอืรวมไว ้

กับเครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ และ 

หมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือสำหรับใช้ 

ประกอบกับเครื่องสำอาง ประกอบกับมาตรา 30   

กำหนดว่าท่ีฉลากของเคร่ืองสำอางต้องระบุข้อความ 

อนัจำเปน็ไวด้ว้ย โดยใหอ้ำนาจคณะกรรมการเครือ่ง- 

สำอางในการประกาศกำหนดรายละเอียดของ 

ข้อความดังกล่าว

 คณะกรรมการเคร่ืองสำอางได้พิจารณากำหนด 

ข้อความอันจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องรู้ก่อนซื้อเครื่อง-

สำอาง และยังได้พิจารณาต่อไปอีกด้วยว่า “ฉลาก” 

น้ันมีความหมายกว้างมาก บางคร้ังข้อความอันจำเป็น 

อาจไปปรากฏอยูใ่นฉลากสว่นทีอ่ยูภ่ายในหบีหอ่ เชน่ 

แสดงไว้ในเอกสารกำกับซึ่งสอดแทรกอยู่ภายใน 

กล่อง ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถมองเห็นได้ก่อนซื้อ  

ประกอบกับมีการนำเคร่ืองสำอางจากต่างประเทศเข้า 

มาขาย ข้อความท่ีฉลากจึงอาจมีแต่ภาษาต่างประเทศ 

ทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันจำเป็นเหล่าน้ี 

ได้โดยสะดวก จึงจำเป็นต้องกำหนดวิธีการแสดง 

ข้อความอันจำเป็น เช่น ภาษาที่ใช้และตำแหน่งที่ 

แสดงข้อความบนฉลากไว้ด้วย

 เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้

ลงนามในข้อตกลงที่จะปรับกฎระเบียบด้านเครื่อง- 

สำอางให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศสมาชิก 

อาเซยีน ดงันัน้ในป ีพ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสขุได ้   

ประกาศยกเลิกการกำหนดเคร่ืองสำอางควบคุมพิเศษ      

และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดเป็น 

เครือ่งสำอางควบคมุ คณะกรรมการเครือ่งสำอางจงึ 

ได้นำข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง 

ควบคมุ (เดมิ) มาทบทวนและปรบัปรงุใหส้อดคลอ้ง 

อารทรา ปัญญาปฏิภาณ*
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กับอาเซียน ดังปรากฏรายละเอียดตามประกาศคณะ-

กรรมการเครือ่งสำอาง เรือ่ง ฉลากของเครือ่งสำอาง  

ลงวันท่ี 2 กันยายน 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วันที่ 22 กันยายน 2551) โดยกำหนดให้ข้อความ

อันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอางควบคุม มีดังนี้

 1. ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของ 

เครื่องสำอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น

 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

 3. ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมใน 

การผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามตำราที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ 

กำหนด และจะต้องเรียงลำดับตามปริมาณของสาร 

จากมากไปหาน้อย

 4. วิธีใช้เครื่องสำอาง

 5. ชือ่และทีต่ัง้ของผูผ้ลติ กรณทีีเ่ปน็เครือ่ง-

สำอางทีผ่ลติในประเทศ ชือ่และทีต่ัง้ของผูน้ำเขา้และ 

ชือ่ผูผ้ลติและประเทศทีผ่ลติ กรณทีีเ่ปน็เครือ่งสำอาง 

นำเข้า

 6. ปริมาณสุทธิ

 7. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

 8. เดือน ปีที่ผลิต หรือ ปี เดือนที่ผลิต

 9. เดือน ปีท่ีหมดอายุ หรือ ปี เดือนท่ีหมดอายุ 

หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน  

สำหรับกรณีท่ีเป็นเคร่ืองสำอางท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า 

30 เดือน 

 10. คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)

 จากการที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดจัด

เป็นเครื่องสำอางควบคุม เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือ

ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ตอ่รฐักอ่นผลติหรอืนำเขา้ โดยในขัน้ตอนการรบัแจง้ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาข้อมูลท่ีผู้ประกอบธุรกิจ 

สง่มอบ เชน่ ชือ่และทีต่ัง้ผูผ้ลติหรอืผูน้ำเขา้ ชือ่และ 

ประเภทของเครือ่งสำอาง และรายการสารทีใ่ชเ้ปน็ 

สว่นผสม หากไมข่ดัตอ่กฎหมาย กจ็ะออกใบรบัแจง้ 

ใหไ้วเ้ปน็หลกัฐาน ภายใน 3 วนัทำการ (รายละเอยีด 

ปรากฏตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  

แจ้งรายละเอียดการผลิตเพ่ือขายหรือการนำเข้าเพ่ือ 

ขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553) กรณีเครื่องสำอาง

ทีร่ฐัรบัแจง้รายละเอยีด แสดงวา่พนกังานเจา้หนา้ที ่

ได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย  

ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า หากผู้

ประกอบธุรกิจผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามท่ีได้แจ้งไว้ จัดทำฉลากภาษาไทยให้มีข้อความ 

อันจำเป็นครบถ้วน และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎ   

ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 

พ.ศ. 2535 อยา่งครบถว้น ผลติภณัฑน์ัน้ยอ่มปลอดภยั 

ต่อผู้บริโภค [ยกเว้น การแพ้ (allergy) ซึ่งเป็นเรื่อง 

เฉพาะบคุคล] สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองสำอาง 

ทีแ่จง้รายละเอยีดตอ่รฐั และไดร้บัใบรบัแจง้เครือ่ง-

สำอางควบคุมเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะนี้   

เครื่องสำอางที่วางขายในท้องตลาดมีทั้งที่แจ้ง 

รายละเอยีดแลว้ และทีย่งัมไิดแ้จง้รายละเอยีด เมือ่ 

ผู้บริโภคหรือแม้แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีอ่านฉลากแล้ว 

ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้แจ้งรายละเอียด 

ต่อรัฐแล้วหรือไม่ เพราะไม่มีข้อมูลท่ีเก่ียวกับการแจ้ง 

รายละเอียดปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสำอาง

 เมื่อมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น 

ไดร้บัใบรบัแจง้เครือ่งสำอางควบคมุแลว้หรอืไม ่หรอื 

ที่เรียกกันทั่วไปว่า “ผ่านอย.แล้วหรือยัง” ผู้บริโภค

ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคจะใช้วิธี

ติดต่อสอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยาว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะซื้อหรือสงสัย

ว่าจะผิดกฎหมาย มีชื่อดังต่อไปนี้............ ได้มาแจ้ง 

รายละเอียดแล้วหรือไม่ ส่วนใหญ่จะแจ้งช่ือผลิตภัณฑ์ 
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ซึ่งมักจะมีหลายพยางค์ และเป็นคำทับศัพท์ภาษา 

ต่างประเทศ ทำให้การสื่อสารมีโอกาสผิดพลาด    

คลาดเคลื่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่นำชื่อนั้น ไป 

สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพื่อตรวจ 

สอบกับฐานข้อมูลเครื่องสำอางควบคุมที่ได้มาแจ้ง 

รายละเอยีดไวแ้ลว้) พบวา่การตรวจสอบใชเ้วลานาน  

ลา่ชา้ ผลการตรวจสอบอาจไมถ่กูตอ้ง ซึง่สำนกังาน- 

คณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงปัญหา 

นี้และรวบรวมข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

 จากการทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีเ่องกไ็มส่ามารถ

ตรวจสอบหรอืแนะนำผูบ้รโิภคไดโ้ดยเรว็วา่ เครือ่ง-

สำอางท่ีวางขายได้แจ้งรายละเอียดแล้วหรือไม่ เพราะ 

มีวิธีตรวจสอบเพียงวิธีเดียว คือ นำชื่อที่ครบถ้วน 

ถกูตอ้งของเครือ่งสำอาง ไปสบืคน้จากฐานขอ้มลูของ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งต้องใช้ 

เวลานานพอสมควร จึงมีข้อเสนอว่า หากที่ฉลาก 

ของเครื่องสำอางมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการแจ้ง  

รายละเอยีดเครือ่งสำอางควบคมุไวด้ว้ย เชน่ แสดง 

“เลขทีใ่บรบัแจง้” บนฉลากเครือ่งสำอาง จะชว่ยใหรู้ ้

โดยงา่ยวา่ผลติภณัฑน์ัน้ไดแ้จง้รายละเอยีดแลว้หรอื

ไม ่รวมทัง้ถา้ไมม่ัน่ใจกส็ามารถนำ “เลขทีใ่บรบัแจง้”1 

ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 

สอบถามพนกังานเจา้หนา้ทีไ่ดง้า่ย เพราะการสือ่สาร 

ด้วย “เลขที่ใบรับแจ้ง” จะสะดวก รวดเร็ว และ  

แม่นยำกว่าการใช้ชื่อเครื่องสำอาง

 เนือ่งจากการกำหนดใหแ้สดงเลขทีใ่บรบัแจง้

บนฉลากเคร่ืองสำอางจะกระทบกับผู้เก่ียวข้องหลาย 

ฝ่าย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ได้จัด 

ใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้ง (องคก์ร-

เอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงาน 

ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และผูป้ระกอบธรุกจิดา้นเครือ่ง-

สำอาง) ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ “เลขท่ีใบ  

รับแจ้ง” เป็นข้อความอันจำเป็นท่ีฉลากเคร่ืองสำอาง 

ปรากฏว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วย

 สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดน้ำ

เรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการเครื่องสำอาง ในการ 

ประชมุครัง้ที ่6/2553 วนัที ่21 ธนัวาคม 2553 ซึง่ 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่การแสดงเลขที ่

ใบรับแจ้งบนฉลากเครื่องสำอาง จะเป็นประโยชน์ 

ตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง เพราะเพยีงอา่นฉลากกส็ามารถ 

รู้ได้โดยง่ายว่าเคร่ืองสำอางน้ันได้แจ้งรายละเอียดต่อ 

รัฐแล้วหรือไม่ รวมท้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ัวประเทศ 

สามารถติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วย 

การใช ้“เลขทีใ่บรบัแจง้” ในการสบืคน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

และแม่นยำ จึงเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมาย เพ่ือกำหนด 

ให ้“เลขทีใ่บรบัแจง้” เปน็ขอ้ความอนัจำเปน็ทีฉ่ลาก 

เคร่ืองสำอาง แต่เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

มากเกินไป จึงเห็นสมควรให้เวลาผู้ประกอบธุรกิจ 

ปรับตัวหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากกฎหมายใหม่ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศคณะ-

กรรมการเครือ่งสำอาง เรือ่ง ฉลากของเครือ่งสำอาง  

ลงวนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2554 (ประกาศในราชกจิจาน-ุ

เบกษา วนัที ่17 มนีาคม 2554) โดยเพิม่ “เลขทีใ่บ 

รับแจ้ง” เป็นข้อความอันจำเป็นท่ีฉลากเคร่ืองสำอาง 

ด้วย แต่จะให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 

2554 เป็นต้นไป เพ่ือให้เวลาผู้ประกอบธุรกิจปรับตัว     

โดยสามารถใช้ฉลากที่มีข้อความบังคับแบบเดิมได้ 

ต่อไปได้ (ก่อนวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554) หรือ 

หากยังใช้ฉลากที่มีอยู่เดิมไม่หมด ก็สามารถพิมพ์ 

ข้อความเพิ่ม หรือติดสติกเกอร์เพิ่มเฉพาะในส่วน 

“เลขที่ใบรับแจ้ง” ก็ได้ โดยใช้หลักการเดิม คือ ผู้ 

บรโิภคสามารถมองเหน็และอา่นขอ้ความ อนัจำเปน็ 

ไดช้ดัเจนกอ่นซือ้ ทัง้นี ้ไมม่กีารกำหนดรายละเอยีด 

เกี่ยวกับสีหรือขนาดตัวอักษร หรือตำแหน่งที่แสดง 
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พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 42 หน้า 59 วันที่  
8 เมษายน พ.ศ. 2535)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อ
ขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553 
ลงวนัที ่7  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เล่มที่ 127 ตอนที่ 36 ก. หน้า 15 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2553)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการกำหนด 
เครือ่งสำอางควบคมุพเิศษ ลงวนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 157 
ง. หน้า 17 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551)
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง การกำหนดเครือ่งสำอาง 
ควบคุม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 157 ง. หน้า 
18-19 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551)
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของ 
เครื่องสำอาง ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 155 ง. หน้า 18 
วันที่ 22 กันยายน 2551)
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของ 
เครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 31 ง. หน้า 34 
วันที่ 17 มีนาคม 2554)
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง ครั้งที่ 
6/2553 วันที่ 21 ธันวาคม 2553

บรรณานุกรม
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ข้อความ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีอิสระในการออก

แบบฉลากให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์

 ขอ้ความอนัจำเปน็ทีฉ่ลากเปน็สิง่ทีต่รวจสอบ

ได้ง่าย มองเห็นได้ชัดเจนก่อนซื้อ สำนักงานคณะ-  

กรรมการอาหารและยาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างต่อเนื่องให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ซื้อเครื่องสำอาง 

มาขายตระหนักในประโยชน์ของข้อมูลเหล่านี้ โดย

เฉพาะผู้ขายหากขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลาก หรือ

มีฉลากแต่การแสดงฉลากน้ันไม่ถูกต้อง เช่น มีข้อความ 

อนัจำเปน็ไมค่รบถว้น จะตอ้งระวางโทษจำคุกไม่เกิน 

สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำ 

ท้ังปรับ
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* โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

บทนำ

 Engorged breast คอื อาการปวดบวมคดัตงึ 

ของเต้านม และเต้านมขยายขนาดใหญ่ข้ึนในผู้หญิง 

ถ้าเป็นในผู้ชายเรียกอาการนี้ว่า gynecomastia    

เป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อยจากการใช้ยาต้านไวรัส 

HIV แมจ้ะมอีาการไมร่นุแรงมากนกั แตเ่ปน็อาการ 

ข้างเคียงที่มักทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล และ 

อาจนำไปสู่การเกิด non compliance ได้ ซึ่งการ 

เกิด engorged breast อาจมีสาเหตุมาจากการได้

รับยาต้านไวรัส HIV ซึ่งสามารถทำให้เกิด lipohy-

pertropy คือ มีไขมันสะสมในอวัยวะต่างๆ เช่น 

หน้าอกโต พุงป่อง มีหนอกที่คอ ซึ่งพบได้ในยากลุ่ม 

nucleoside reverse transcriptase inhibitor 

(NRTIs) โดยเฉพาะ stavudine และยากลุ่ม   

protease inhibitor (PIs) โดยเฉพาะ boosted PIs

กรณีศึกษา

 ผู้ป่วยหญิง อายุ 37 ปี โสด ไม่มีโรคหรือ 

ยาประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร เข้ารับ 

คำปรึกษาจากเภสัชกรด้วยอาการปวดตึงคัดเต้านม 

และเต้านมมีขนาดโตขึ้นทั้ง 2 ข้าง โดยไม่สัมพันธ์ 

กับ menstrual phase  

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 วันที่ 0 ผู้ป่วยมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วย

นอก เน่ืองจากได้รับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 

โดนสารคัดหล่ังของผู้ป่วย HIV กระเด็นเข้าตา แพทย์ 

ใหก้ารรกัษาตาม HIV exposure guideline สำหรบั 

บุคลากรทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยได้รับยา lamivudine 

150 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง, 

AZT 300 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 12 

ช่ัวโมง, Kaletra® (lopinavir 200 mg + ritronavir 

50 mg) รับประทานครั้งละ 2 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง 

และมรีะยะเวลาการรกัษา 28 วนั ผูป้ว่ยเริม่ยามือ้แรก 

เวลา 20.00 น. ของวันที่ 0

 วนัที ่1 ผูป้ว่ยมาโรงพยาบาลดว้ยอาการปวด 

มึนศีรษะมาก คลื่นไส้มาก แต่ไม่อาเจียน ปากขม 

และท้องอืด เคาะโป่ง แพทย์รับเข้ารักษาในแผนก

ผู้ป่วยใน ได้รับยา domperidone 10 mg รับประทาน 

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร

 วันที่ 2 ผู้ป่วยถ่ายเหลวมากกว่า 5 ครั้ง มี 

อาการใจสั่นและมือสั่นเล็กน้อย  

 วันที่ 4 ผู้ป่วยมีผื่นคัน ขึ้นบริเวณท้อง หลัง 

คอ และใบหน้า ได้รับการรักษาด้วยยาฉีด chlo-

rpheniramine 10 mg/ml Inj

 วันที่ 5 ผื่นเริ่มจาง แต่ยังคงมีอาการคัน  

และถ่ายเหลว

 วันที่ 6 ยังคงถ่ายเหลว มีอาการคันบ้าง 

ประปราย ปากขม ลิ้นขมและคอแห้งมาก 

 วันที่ 7 ผู้ป่วย Discharge จากแผนก 

ผู้ป่วยใน

 วนัที ่15 ผูป้ว่ยมาพบเภสชักรดว้ยอาการปวด 

ตึงคัด-เต้านม และเต้านมมีขนาดโตขึ้นทั้ง 2 ข้าง 

โดยไม่สัมพันธ์กับ menstrual phase  

นิลวรรณ ธารจักร์*, ขจร ทองเสน* 
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การวินิจฉัยและการรักษา

 ผู้ป่วยไม่มีไข้ สัญญาณชีพปกติ และผลการ 

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, BUN, Cr, 

alkaline phosphatase, SGOT, SGPT และ HIV 

Ag โดยผลการตรวจทัง้หมดปกต ิผลการตรวจรา่งกาย 

อืน่ๆ ไมพ่บความผดิปกต ิผลขา้งเคยีงทีเ่กดิกบัผูป้ว่ย 

รายนี้มีหลายอาการ คือ ผื่นคัน (maculopapular 

rash), ถ่ายเหลว, ปวดมึนศีรษะ และอาการตึงคัด 

เตา้นม เตา้นมโตขึน้ ซึง่อาจสมัพนัธก์บัการใชย้าตา้น 

ไวรัส HIV แต่ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยา ยังคงให้ 

ใชย้าตา้นไวรสั HIV ตอ่จนครบระยะเวลาการรกัษา 

ส่วนอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแพทย์ได้ให้การ

รักษาตามอาการ เภสัชกรออกบัตรติดตามและเฝ้า

ระวังการแพ้ยา บันทึกประวัติในแฟ้มผู้ป่วย บันทึก

ประวัติในระบบคอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำผู้ป่วย 

เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ยา

อภิปรายกรณีศึกษา

 ผู้ป่วยรายน้ีมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนหลัง 

จากใช้ต้านไวรัส HIV จากการซักประวัติผู้ป่วยไม่มี

โรคประจำตัว ไม่เคยมีประวัติแพ้ยา อาหาร หรือ 

สารเคมีใดๆ ก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ไม่ได้รับ

ยาอื่นใดนอกจากยาต้านไวรัส HIV เมื่อประเมิน 

ความน่าจะเป็นของการแพ้ยาโดยใช้ Naranjo’s 

algorithm และ WHO’s criteria ได้ผลประเมิน 

ระดบั “นา่จะใช”่ (probable) และเมือ่สบืคน้ขอ้มลู  

ยาต้านไวรัส HIV ทั้ง 3 ตัว เพิ่มเติม พบว่ายา 

Kaletra® ซึง่เปน็ยาในกลุม่ boosted PIs มรีายงาน 

การเกิดอาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อยคือความผิดปกติ 

ของการกระจายตัวไขมัน 9-28% ท้องเสีย 16-24% 

คลืน่ไส ้3-15% ผืน่คนัทีผ่วิหนงัพบประมาณ 1-4% 

และอาการที่พบได้น้อยแต่มีรายงานคือ เต้านม 

ขยายใหญ ่พบไดน้อ้ยกวา่ 2% มกีารสะสมของไขมนั 

ด้านหลังคอ การสูญเสียไขมันใต้ผิวหนังท่ีแขนขาและ 

ใบหน้า ส่วนยา AZT มีอาการข้างเคียงท่ีพบได้บ่อย คือ 

ปวดศรีษะ และผื่นคัน และ lamivudine มีอาการ 

ข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่มีรายงานคือ ปวด ศรีษะ 

คล่ืนไส้ อาเจียน และท้องเสีย โดยในผู้ป่วยรายนี้ได้

เกิดอาการข้างเคียงในส่วนของเต้านมขยายใหญ่    

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการใช้ยา kaletra® 

ดังกล่าว(1, 2)

 จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai vigibase)(3) พบ รายงาน 

การเกิด breast engorgement จำนวน 34 รายงาน 

(certain 1 รายงาน probable 17 รายงาน และ 

possible 16 รายงาน) โดยพบเกดิจากยาตา้นไวรสั 

จำนวน 1 รายงาน ได้แก่ยา stavudine + lamivudine 

+ nevirapine (probable) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย. 

2554) 

ภาพแสดง time line การใช้ยาของผู้ป่วย
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สรุป

 ถึงแม้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น 

แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย (risk-benefit) 

ระหว่างการใช้ยาต่อไป และหยุดใช้ยา แล้วเห็นว่า

ผู้ป่วยยังควรใช้ยาดังกล่าวต่อเนื่องจนครบซึ่งผู้ป่วย

รายนี้กินยา ARV ต่อเนื่องกัน 28 วัน ตามเกณฑ์

การปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ สัมผัสเลือด

หรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวี(4) หลังหยุดยา 

ประมาณ 2 สปัดาห ์อาการตงึคดัเตา้นมลดลง และ 

หายเป็นปกติหลังหยุดยา 1 เดือน การติดตามผล 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ 1 เดือน 3 เดือน 

และ 6 เดือนปกติ
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* โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

บทนำ
 ยาต้านวัณโรคที่นิยมใช้ในเวชปฏิบัติ ได้แก่ 
isoniazid (H), rifampin (R) โดยมีการใช้ร่วมกัน
ในการบำบัดรักษาแบบระยะสั้น (short course 
therapy) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อ 
ไดส้งู แตป่ญัหาสำคญัทีเ่กดิขึน้คอื การเกดิพษิตอ่ตบั 
(hepatotoxicity) ซึง่เปน็อาการไมพ่งึประสงคท์ีพ่บ
ได้บ่อยท่ีสุด และเป็นอาการท่ีสำคัญ (major adverse 
effect) อันอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องหยุดใช้ยา  
ทำให้ไม่สามารถรักษาได้จนครบตามแผนการรักษา
ของแพทย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการติดตามดูแล  
รวมท้ังการมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาเช้ือวัณโรค 
ด้ือยา พิษต่อตับท่ีเกิดข้ึนทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการตาย 
สงูถงึรอ้ยละ 4-12 จากการรวบรวมอบุตักิารณข์อง 
ผู้ป่วยตับอักเสบท่ีมีอาการโดย American Thoracic 
Society (ATS) พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา 
H ร่วมกับ R เกิดภาวะตับอักเสบมากกว่ากลุ่มผู้ป่วย 
ทีไ่ดร้บัยา H หรอื H รว่มกบัยาอืน่ทีไ่มใ่ช ่R รวมทัง้ 
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา R ร่วมกับยาอื่นที่ไม่ใช่ H(1)

 ในประเทศไทยมีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข 
โดยวิธี spontaneous report of adverse drug 
reactions ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2526–2539 พบอบุตักิารณ ์
การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคประมาณร้อยละ 
7.9-19.9 โดยอุบัติการณ์ของการเกิดพิษต่อตับจาก
ยาตา้นวณัโรค (incidence rate) หมายถงึ จำนวน 
ผู้ป่วยใหม่ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยประชากรที่เฝ้าสังเกต 
ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด(2)

รายงานผู้ป่วย
 ผูป้ว่ยหญงิไทยคู ่อาย ุ62 ป ีนำ้หนกั 53 Kg 
เมือ่ตน้เดอืนกมุภาพนัธ ์2553 ไดร้บัวนิจิฉยัจากแพทย ์
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่าเป็นวัณโรคปอด และให้ 
ยารกัษารวม 4 ชนิดโดยทัง้หมดใหก้นิกอ่นนอน คอื 
H 300 mg, R 600 mg, pyrazinamide (Z) 1250 
mg และ ethambutol (E) 1000 mg  
 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 (19 วันหลัง 
กินยา) ผู้ป่วยถูกส่งต่อมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
อกีแหง่หนึง่ดว้ยอาการเบือ่อาหาร คลืน่ไส ้ตวัเหลอืง 
ตาเหลือง ผู้ป่วยปฏิเสธการแพ้ยา อาหารหรือ 
สารเคมอีืน่ใด ไมไ่ดร้บัประทานยา อาหารเสรมิหรอื 
สมุนไพรใด นอกจากยาต้านวัณโรคที่ได้รับจาก 
โรงพยาบาลเดิมที่เคยรักษา
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
 วนัทีผู่ป้ว่ยมาโรงพยาบาล มอีาการเบือ่อาหาร 
คลื่นไส้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ดูซีด ไม่บวมแต่ยัง 
รู้สึกตัวดี 
การวินิจฉัย
 ผลการตรวจร่างกาย พบสัญญาณชีพปกติ 
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : ผลการตรวจ 
ทาง Immunology: Anti-HBs, HBsAg, anti-HCV 
ให้ผล negative
	  จากผลการตรวจ liver enzyme function 
test > 5 เทา่ upper normal limit และไมม่สีาเหต ุ
อื่นที่อาจทำให้เกิด hepatitis เช่น ไวรัสตับอักเสบ 
(จากผล Anti-HBs, HBsAg, anti-HCV ให้ผล 
negative), ยาอื่น หรือสารเคมีอื่น ผู้ป่วยจึงได้รับ  

จันทร์จรีย์ ดอกบัว*  
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การวินิจฉัยว่าเป็น hepatotoxic จากยา TB(3)

	  ตามแนวทางของสมาคมอุรเวชช์แห่ง 

ประเทศไทย 2551 แนะนำไวว้า่ ใหห้ยดุยาทีค่าดวา่จะ 

เปน็สาเหตทุนัท ีซึง่ถา้กำลงัใชย้า CAT1 (2HRZE(S) 

/4HR) หรือ CAT2(2HRZES/1HRZE/5HRE) หรือ 

CAT3(2HRZE/4HR) ยาทีน่า่จะเปน็สาเหตเุรยีงลำดบั 

จากน้อยไปหามาก คือ H, R, Z 
	  ให้ใช้ streptomycin (S), E และ  

ofloxacin (O) ไปก่อน รอจนอาการคนไข้ดีขึ้น 

และค่า AST < 2 เท่าของค่าพิกัดบน เร่ิม challenge 

ยา คือ H, R, Z(4) 

 จากนั้นประเมินอาการและตรวจ AST ถ้าไม่ 
เพิ่มหรือเพิ่มเล็กน้อย ไม่ต้อง challenge ยา Z 
แสดงวา่ยาทีก่อ่ปญัหานา่จะเปน็ยา Z ดงันัน้ สตูรยา 
ที่ใช้ไม่ควรมี Z ต่อไป
 ในกรณทีีร่ะหวา่ง Challenge ยาตวัใดตวัหนึง่ 
แล้วเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนมาก ตรวจ AST ถ้า 
เพิม่ขึน้ชดัเจน หยดุ challenge ทนัทรีอจนอาการดขีึน้ 
(ประมาณ 7-10 วัน) เริ่ม challenge ยาตัวถัดไป 
(จะไม ่challenge ยาทีท่ำใหผู้ป้ว่ยมอีาการและ AST 
เพิ่มมากอีก)

 เมื่อรู้ว่ายาตัวใดที่เป็นสาเหตุของตับอักเสบ  
อาจเลือกสูตรยาอื่นที่เหมาะสม(5) เช่น 2SHRE/ 
6HR, 6RZE, 2HRE/7HR, 2HZE/10HE, 9RE, 
2SH(R)E/10H(R)E, 2SOE/16OE 
อภิปรายกรณีศึกษา
 ยารกัษาวณัโรคทีผู่ป้ว่ยรายนีไ้ดร้บั สว่นใหญ ่
จะมีพิษต่อตับท้ังส้ิน จากข้อมูลพบว่า ยา H, Z และ 
R เป็นยาที่มีอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อตับสูงกว่า 
ยาอ่ืนๆ ขณะท่ี E จะมีอุบัติการณ์ต่ำมาก ปัจจัยเส่ียง 
ต่อการเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค(6) ได้แก่ 
	  age ≥ 35 years
	  albumin level < 3.5 g/L
	  concomitant chronic diseases ≥ 2
	  concomitant use of reported    
hepatotoxicity drugs ≥ 1 items
	  receiving dose of R higher than 
normal
	  receiving dose of Z higher than 
normal
 ซึ่งผู้ป่วยนอกจากจะได้รับยาต้านวัณโรค 
CAT1 แล้วยังมีปัจจัยเสี่ยง คือ มีอายุมากกว่า 35 
ปี และ albumin level < 3.5 g/L ซึ่งแสดงถึง 
ภาวะการทำงานของตบัทีแ่ยล่ง ทำใหผู้ป้ว่ยมคีวาม 
เสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิด hepatitis ทำให้ผู้ป่วยรายนี้
ต้องเปลี่ยนสูตรยาในการรักษาเป็นสูตรที่ต้องใช้ 
เวลานานขึน้กวา่เดมิ ซึง่แพทยไ์ดร้กัษาตามแนวทาง 
การดำเนินงานเพ่ือควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ปี 2551  
คือ ให้หยุดยาที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ H, R, Z และ 
รอจนอาการคนไข้ดีขึ้น(4) ค่า AST < 2 เท่าของ 
ค่าพิกัดบน คือ < 60 U/L ในระหว่างนั้น ให้ S1 
gm IM OD, E 500 mg 2 เม็ด ก่อนนอน และ 
O 200 mg 2 เม็ด ก่อนนอน และต้องติดตาม 
อาการข้างเคียงจากยาด้วย เช่น hearing loss, 
vertigo จาก S, optic neuritis จาก E

Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5

Day 6
Day 7
Day 8
Day 9
Day 10

50
100
150
200
300

300
300
300
300
300

150
300
300
450
450

การแก้ไข

ประเมินอาการและตรวจ AST ถ้าไม่เพิ่มหรือเพิ่มเล็กน้อย
Challenge ต่อไป

H R Z

ตารางที่ 1 : ตารางการ challenge ยา
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 เมื่ออาการของผู้ป่วยดีขึ้นจึงเริ่ม challenge 
ยาทีส่งสยัวา่จะเปน็สาเหตทุำใหเ้กดิ hepatitis เพือ่ 
ที่จะไม่เลือกยารักษาวัณโรคที่ทำให้เกิด hepatitis 
อกี ซึง่แนวทางการ challenge ยา คอื ใหย้าทีน่า่จะ 
เป็นสาเหตุเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก คือ H, R, 
Z ตามตารางที่ 1
การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
	  เนน้ยำ้และใหก้ำลงัใจผูป้ว่ย ใหเ้หน็ความ 
สำคัญ ของการรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง  
ไม่หยุดยาเอง

	  ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 

เหมาะสมกบัผูป้ว่ยทีเ่ปน็วณัโรค เชน่ การใสห่นา้กาก 

อนามยัทกุครัง้ทีเ่ขา้ไปในทีช่มุชน การจดัหอ้งทีบ่า้น

ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น
	  อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบถึง โอกาสเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนต่อตับจากยาต้านวัณโรคและให้หยุด 

ยาแลว้รบีมาพบแพทยท์นัทเีมือ่มอีาการนา่สงัสยั คอื 

เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ตัวเหลือง 

ตาเหลือง 

แผนภูมิ 1 : การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนต่อตับในผู้ป่วยวัณโรค(4)
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	  แนะนำให้หลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มสุรา  

รวมถึงยาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของตับ

	  ตรวจหน้าที่การทำงานของตับในผู้ป่วย 

กลุ่มเสี่ยง

การติดตามผู้ป่วย

	  ติดตามและประเมินผลการรักษาในผู้ป่วย 

รายนี้จนครบคอร์สการรักษา 9 เดือน (หรืออาจ 

นานกว่านั้น)

	  ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยารักษา 

วัณโรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้อีก เช่น อาการคัน ปวดตามข้อ 

หรือกล้ามเนื้อ  คลื่นไส้  อาเจียน ชาตามปลายมือ 

ปลายเท้า เป็นต้น

กิติกรรมประกาศ

 การเขียนรายงานในครั้งนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้

ด้วยความช่วยเหลือของ นสภ.วรชัย เริ่มมนตรี, 

นสภ.วรพจน์ ศิริสถิตยวงศ์, นสภ. ศุภศักด์ิ บุญนิธิย่ิงยง 
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* โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

 จังหวัดกรุงเทพฯ

บทนำ

 Drugs induced nephrotoxicity In AIDS 

Patients(1)

 ยาที่เป็นสาเหตุ : indinavir และ tenofovir 

(เกิดในอัตราต่ำกว่า indinavir)

 ระยะเวลาในการเกดิอาการ : มกัเกดิขึน้หลงั 

ได้รับยา indinavir เป็นเวลาหลายเดือน หรือ ใช้ 

tenofovir เป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน

 อาการและอาการแสดง : 

 Indinavir : ผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการผิดปกติ

ใดๆ แต่จะมีระดับ creatinine Scr ในซีรัมเพิ่มขึ้น   

อาจพบหนองในปัสสาวะ (pyuria) (ร้อยละ 35),     

hydronephrosis หรือ renal atrophy

 Tenofovir : ผูป้ว่ยอาจไมแ่สดงอาการใดเลย 

จนถึงแสดงอาการของ nephrogenic diabetes 

insipidus และ Fanconi’s syndrome สำหรับ 

ผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วยจะมีระดับ 

Scr ในซรีมัเพิม่ขึน้ พบโปรตนีและกลโูคสในปสัสาวะ 

(proteinuria และ glucosuria) มีระดับ phosphate 

ในเลอืดตำ่ (hypophosphatemia) มรีะดบั potas-

sium ในเลือดต่ำ (hypokalemia) และ non-gap 

metabolic acidosis

 ปัจจัยเสี่ยง : ผู้ที่มีประวัติโรคไต หรือได้รับ 

ยาอื่นที่มีพิษต่อไตร่วมด้วย

 การป้องกันและการตรวจติดตาม : ผู้ใช้ยา 

indinavir และ tenofovir ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา 

อื่นที่มีผลต่อไตร่วมด้วย ตรวจติดตามระดับ Scr  

potassium และ phosphate ในซีรัม และ     

urinalysis ในรายท่ีมีความเส่ียง ผู้ท่ีใช้ยา indinavir 

ต้องได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอ

 การรักษา : หยุด indinavir หรือ tenofovir 

และใหก้ารรกัษาตามอาการ โดยทัว่ไปอาการจะหาย 

เป็นปกติหลังการหยุดยา อย่างไรก็ตาม พบร้อยละ 

25 ของผูป้ว่ยมรีะดบั Scr เพิม่ขึน้นาน ตดิตอ่กนัหลงั 

หยุด indinavir อย่างน้อย 3 เดือน

รายงานผู้ป่วย

 ผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี น้ำหนัก 46 กิโลกรัม 

เขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล เมือ่ตน้เดอืนมถินุายน 

2552 

	  อาการสำคัญ : อ่อนเพลีย ขาไม่มีแรง  

ปวดเมื่อยตามตัว 

	  ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน : 2 อาทิตย์ 

ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการ อ่อนเพลีย ปวดหลัง 

เจบ็ชายโครง ขาทัง้สองขา้ง อ่อนแรง ปวดเม่ือยตามตัว 

ทานอาหารได้น้อย ไม่มีไข้ ไม่ปวดหัว

	  ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต : ป่วยเป็น 

โรคเอดส์ และมีประวัติเป็นวัณโรคปอดได้รับการ   

บุญญวรรณ เต็งตระกูล*, สุรีรัตน์ ลำเลา*
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วินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคเอดส์ตั้งแต่ ปี 2546 ได้รับ 

การรักษาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยสูตรดื้อยา

	  ประวตักิารใชย้า : เคยไดร้บัยา zidovu-

dine 100 mg กิน 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง (เวลา 

9.00 และ 21.00 น.), tenofovir 300 mg 1x1 

เวลา 9.00, lopinavir/ritonavir 200/50 mg 3 

เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง (เวลา 9.00 และ 21.00 น.), 

Bactrim 2x1 หลัง อาหารเช้า, fluconazole 200 

mg กิน 2 เม็ด สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปลายปี 

2552

	  ประวัติการแพ้ยา : ปฏิเสธการแพ้ยา 

สารเคมี และอาหาร

	  การตรวจร่างกาย : general appear-

ance & vital signs ปกติ

	  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร : พบวา่ ผล 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ยกเว้น bloor usia nitrogen (BUN) และ crea-

tinine (Scr)  ผิดปกติ คือ BUN = 36 (ปกติ 7-20 

mg/dl) Scr = 3.8 (ปกติ 0.5-1.4 mg/dl) คำนวณ 

ค่า creatinine clearomce (CrCl) = 16.47 (ปกติ 

85-125 ml/min)

	  การวินิจฉัยแรกรับ : nephrotoxicity, 

myopathy

	  การรักษา : ผู้ป่วยรายนี้ มีประวัติการใช้ 

ยาต้านไวรัสเอชไอวี สูตร zidovudine + lamivu-

dine + efavirenz มาตลอด จากนัน้แพทยไ์ดเ้ปลีย่น 

สตูรยาเปน็ zidovudine + tenofovir + lopinavir/

ritonavir ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2551 ตามผล 

เชื้อดื้อยา

 จากการทบทวนประวัติการใช้ยาและซัก 

ประวัติผู้ป่วยเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดมา 

เรื่อยๆ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา 

จนมาเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล เมื่อต้นเดือน 

มิถุนายน 2552 ด้วยอาการอ่อนเพลีย ขาไม่ มีแรง 

ปวดเมื่อยตามตัว และมีผลการตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการที่ผิดปกติ คำนวณค่า CrCl = 16.47  

mg/ml ซึ่งน้อยมากกว่าปกติ และเป็นอาการแสดง 

ของ nephrotoxicity จากการประเมินอาการของ 

ผูป้ว่ย โดยคน้หายาทีต่อ้งปรบัขนาดยา ในผูป้ว่ยทีม่ ี

การทำงานของไตบกพร่อง และยาที่อาจจะเป็น 

สาเหตุของการเกิด nephrotoxicity พบว่า จากยา 

ที่ใช้ทั้งหมดมี tenofovir ต้องปรับจากกิน 1x1 

ทุกวัน เป็น 1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (CrCl < 

15 ml/min)(1, 2, 3, 4)

การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง  

อาการไม่พึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ

 ประเมินความความสัมพันธ์ระหว่างยา 

tenofovir กบัอาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ อนัไดแ้ก ่

nephrotoxicity โดยใช้ Naranjo’s algorithm 

ประเมินพบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่ (probable)

 หลังจากนั้นกลางเดือนกรกฎาคม 2552 

แพทยไ์ดน้ดัผูป้ว่ย มาโรงพยาบาลเพือ่ตดิตามอาการ 

พบวา่ ผูป้ว่ยม ีอาการปวดกลา้มเนือ้ ออ่นเพลยีดขีึน้ 

CrCl  = 21 ml/min แพทยจ์งึปรบั tenofovir เปน็ 

300 mg สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และได้วางแผนไว้ว่า 

ถ้า CrCl > 30 ml/min จะปรับขนาดยาเป็น 300 

mg ทุก 48 ชั่วโมง(2, 3, 4)

สรุป

 เมือ่ประเมนิความสมัพนัธร์ะหวา่ง Nephro-

toxicity และการได้รับยา tenofovir โดยใช้ Naranjo’s 

algorithm ไดค้วามสมัพนัธใ์นระดบันา่จะใช ่(prob-

able) ดงันัน้อาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบัผูป้ว่ย

รายน้ีน่าจะเป็นไปได้ว่าสัมพันธ์กับการใช้ยา tenofovir 

ดังน้ันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำควรกำหนดให้ผู้ป่วย 
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ทุกรายที่ได้รับยา tenofovir ต้องมีการติดตามผล 

การทำงานของไตโดยตรวจ urine analysis, creatinin, 

electrolyte, serum plate เป็นระยะด้วย

ปวีณา สนธิสมบัติ. เภสัชบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์. ใน: 

ปรชีา มนทการตกิลุ, ปวณีา สนธสิมบตั,ิ สทุธพิร ภทัรชยากลุ 

บรรณาธกิาร. คูม่อืสำหรบัเภสชักร การดแูลผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

และ ผู้ป่วยโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ประชาชน; 

2551. หน้า 111.

ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย. แนวทางการตรวจวินิจฉัย แ

ละคนดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี 

พ.ศ. 2553 พิมพ์คร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด; 2553. หน้า 108.

Loey CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. 

Drug information handbook 17th ed. Ohio: lexi-crnp; 

2008-2009. P. 1501-1503.

ปวีณา สนธิสมบัติ. เภสัชบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์. ใน: 

ปรชีา มนทการตกิลุ, ปวณีา สนธสิมบตั,ิ สทุธพิร ภทัรชยากลุ 

บรรณาธกิาร. คูม่อืสำหรบัเภสชักร การดแูลผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

และ ผู้ป่วยโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ประชาชน; 

2551. หน้า 78.

เอกสารอ้างอิง

2.

3.

4.

1.
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* กองแผนงานและวิชาการ 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ปจัจบุนัมกีารใชส้มนุไพรเปน็ทางเลอืกในการ

รักษาและดูแลสุขภาพค่อนข้างมาก โดยเฉพาะยา 

จากสมนุไพรจนีมกีารใชก้นัมานาน สมนุไพรจนีบาง 

ชนดิองคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัทำ monograph แลว้ 

ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนั้นๆ 

ซึง่ครอบคลมุ สรรพคณุ ขนาดยา ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควร 

ระวัง การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร 

และผลขา้งเคยีงของสมนุไพรชนดินัน้ๆ อยา่งไรกต็าม 

ยังมีสมุนไพรจีนอีกหลายชนิดยังไม่มี monograph 

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพยิ่ง 

กว่าสมุนไพรบางชนิดท่ีมี monograph ดังน้ัน การใช้ 

ยาจากสมนุไพรจนี แมจ้ะมกีารกลา่วอา้งวา่มกีารใช้

กันมานาน ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภค รวมทัง้เพือ่ปอ้งกนัเหตกุารณ์

ไมพ่งึประสงคท์ีไ่มส่ามารถคาดเดา ดงัตวัอยา่งกรณ ี

ศึกษาต่อไปนี้

กรณีศึกษาที่ 1

 รายงานผู้ป่วย

 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 56 ปี อาชีพแม่บ้าน 

รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 

 อาการสำคัญ

 มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ประมาณ 5 ครั้ง 

รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ร่วมกับมีอาการปวดท้อง  

 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

 ไม่มี

 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 ผูป้ว่ยเคยปว่ยเปน็โรคมะเรง็ปากมดลกูเมือ่ 7 

ปีที่แล้ว

 ประวัติการใช้ยา

 ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลได้ 

รับประทานยาจากสมุนไพรจีนชนิดหน่ึงท่ีมีสรรพคุณ 

บรรเทาปวด ครัง้ละ 3 เมด็ วนัละ 3 ครัง้ตามทีร่ะบ ุ

บนฉลากประมาณ 10 วัน 

 ประวัติการแพ้ยาและอาหาร

 ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร

 ประวัติทางสังคม

 ปฏิเสธประวัติ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 

 ผลการตรวจร่างกาย

 ส่วนใหญ่มีอาการปกติ ยกเว้นกดเจ็บบริเวณ

ท้องและคลำพบก้อนไม่ชัดเจน (tenderness and 

illdefine mass)

 ผูป้ว่ยมอีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน หลงัจากทาน 

ยาจากสมุนไพรจีนดังกล่าว และผู้ป่วยต้องเข้ารับ 

การรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 3 ครั้งในช่วง 

ระยะเวลา 10 วันและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดย

อาการและยาที่ผู้ป่วยได้รับแสดงดังรูปที่ 1 ผลการ

สอบสวนสรุปได้ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตอาจเนื่องจาก 2 

สาเหตุคือ (1) ภาวะ acute renal failure ที่ส่งผล 

พัทรียา โภคะกุล*
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รูปที่ 1 ช่วงเวลาและขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ให้เกิด hyperkalemia, severe acidosis และ 

cadiac arrest หรอื (2) การตดิเชือ้ราในกระแสเลอืด 

(ผลการเพาะเชื้อจากเลือดพบ Canida glabata)

 ผลการสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมนุไพร

จีนที่เป็นส่วนประกอบของยาดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ 13 

ชนิด พบส่วนประกอบสมุนไพรบางตัวทำให้เกิดอาการ 

ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่ มุกเอี้ยะ(1) 

แปะเจยีก(2) และฉิง่เกา(3) สมนุไพรดงักลา่วอาจเปน็ 

สาเหตุทำให้ผู้ป่วยอาเจียนซึ่งเป็นอาการนำสำคัญที่

ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้  

นอกจากนี้ยังพบ resin จากพืชมุกเอี้ยะทำให้เกิด  

ความเป็นพิษต่อตับและไตในสัตว์ทดลอง รวมทั้ง  

ยู่เฮียงและมุกเอียะห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์

 จากกรณีศึกษาดังกล่าว นำไปสู่การกำหนด 

มาตรการจัดการความเส่ียงคือสำนักงานคณะกรรม- 

การอาหารและยาได้เพ่ิมคำเตือนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคตับและไตควรใช้ด้วยความ 

ระมัดระวัง

 2. ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ 

 3. ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

กรณีศึกษาที่ 2 

 รายงานผู้ป่วย

 หญิงไทยคู่อายุ 76 ปี มาพบแพทย์ด้วย 

อาการผิวหนังลอกตามตัว 

 ประวัติการเจ็บป่วย 

 เบาหวาน ความจำเสื่อม bidden
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 ประวัติการแพ้ยา

 ปฏิเสธการแพ้ยา อาหารเสริม

 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ

 ยาน้ำบำรุงร่างกายย่ีห้อหน่ึง คร้ังละ 1 ช้อนโต๊ะ 

วันละ 3 ครั้ง กินมาประมาณ 2 อาทิตย์ 

 อาการไม่พึงประสงค์ 

 มผีืน่ขึน้ตามตวั ปืน้แดง ลอก แผลถลอกทัว่ตวั 

แสบตา ตุ่มน้ำกระจายตามแขน หลัง ก้น แพทย์  

วินิจฉัยเป็น Steven Johnson syndrome (SJS) 

and conjunctivitis 

 การรักษาอาการไม่พึงประสงค์

 ให้ยาปฏิชีวนะ sulperazone และ meronem 

และให้ยาทาแผล silver sulfdadiazine ทาแผล  

ติดเชื้อตามลำตัวและรักษาตามอาการ 

 ระดับความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์

 เสียชีวิตเนื่องจาก sepsis (possible)

 ยาน้ำบำรุงร่างกายย่ีห้อดังกล่าวเป็นยาแผน- 

โบราณ ยาสามญัประจำบา้น สรรพคณุเปน็ยาบำรงุ 

ร่างกาย ส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ โสมเกาหลี 

แปะฮะ และ กฤษณา จากการสืบค้นข้อมูลส่วนประกอบ  

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมพบว่าเคยมีรายงานว่า  

โสมเกาหลีทำให้เกิด SJS แต่พบไม่บ่อย (rare) 

นอกจากนีย้งัพบกรณผีูป้ว่ยเกดิ SJS หลงัจากบรโิภค 

โสมสกัดในปริมาณมากจากรายงานในผู้ที่บริโภค 

โสมอย่างต่อเนื่อง สำหรับสมุนไพรแปะฮะ และ 

กฤษณา ไม่พบรายงานทำให้เกิด SJS(4) 

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก 

(VigiSearch) พบรายงานผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึง-  

ประสงค์ทางระบบผิวหนังจากการบริโภคโสมจำนวน 

15 ราย เป็น SJS จำนวน 1 ราย rash erythema-

tous 4 ราย และ rash 10 ราย ผลของอาการไมพ่บ 

รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต รายละเอียดตามตารางท่ี 1

 ข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai vigibase) 

ไม่พบรายงาน SJS จากยาน้ำบำรุงร่างกายยี่ห้อ   

ดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของโสม    

หรือสมุนไพรจีนชนิดอื่นที่อยู่ในยาดังกล่าว แต่พบ 

รายงาน SJS จากยาแผนโบราณทีม่สีว่นประกอบของ 

สมุนไพรชนิดอื่น จำนวน 7 รายงาน (รายละเอียด 

ตามตารางที่ 2)

ตารางท่ี 1 จำนวนผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบผิวหนังจากการใช้โสม

อาการไม่พึงประสงค์
ทางระบบผิวหนัง

1. SJS

2. rash erythematous

3. rash

1 ราย

4 ราย

10 ราย

2 วัน

1 วัน (1 ราย)

ไม่ทราบข้อมูล (3 ราย)
long term (1 ราย)
13 วัน (1 ราย)
2 วัน (2 ราย)
ไม่ทราบข้อมูล (6 ราย)

ยังมีอาการอยู่ 1 ราย

หายเป็นปกติ 3 ราย
ไม่สามารถติดตามผลได้
1 ราย
หายเป็นปกติ 5 ราย
ยังมีอาการอยู่ 1 ราย
ไม่สามารถติดตามผลได้
4 ราย

ไม่มีการประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ 1 ราย
possible 2 ราย
ไม่มีการประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ 2 ราย
probable 1 ราย
ไม่มีการประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ 9 ราย

ผู้ป่วย
(จำนวน)

ระยะเวลาที่ใช้ยา
(วัน)

ผลของอาการ
(จำนวน)

ระดับความสัมพันธ์
(จำนวน)

ฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก (VigiSearch) ระหว่างปี ค.ศ. 1950-2010 
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 จากรายงานกรณทีี ่2 นี ้เนือ่งจากเปน็เหตกุารณ ์

ไม่พึงประสงค์ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน ซึ่งการเกิด 

SJS มีรายงานว่า ยาบางรายการสัมพันธ์กับพันธุ-

กรรมที่มีในคนไทย(5) ดังนั้น การเลือกใช้ยาจาก     

สมุนไพรจีนก็ควรมีความระมัดระวังและเฝ้าระวัง 

ความปลอดภัย หากมีความผิดปกติให้หยุดรับประทาน 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและรีบปรึกษาแพทย์

ข้อเสนอแนะ

 การบรโิภคยาจากสมนุไพรจนีทีใ่ชก้นัมานาน 

แต่ก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่สามารถ 

คาดเดาได้เหมือนดังกรณีตัวอย่างข้างต้น จึงควรมี

ความระมัดระวังการบริโภคยาจากสมุนไพรจีน ซึ่ง 

นายแพทย์ Wong George(6) ได้ให้แนวทางการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติไว้ ดังนี้

 1. พบแพทยเ์พือ่หาสาเหตกุารเจบ็ปว่ยและ

ปรึกษาการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบันก่อนเลือก 

รักษาการแพทย์ทางเลือก

 2. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรห้ามใช้ยา 

สมุนไพร

 3. ให้ข้อมูลแก่แพทย์เกี่ยวกับยาทางเลือกที่

รบัประทานทัง้ทีไ่ดจ้ากแพทยส์ัง่และจากทีแ่พทยไ์ม่

ได้สั่ง รวมถึงสมุนไพร และเสริมอาหารอื่นๆ 

 4. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก    

ธรรมชาติท่ีมีการกล่าวอ้างเกินจริง แสดงส่วนประกอบ 

ไม่ครบ และไม่แสดงวันหมดอายุ 

 5. สังเกตข้อปฎิเสธความรับผิดชอบบน 

ผลิตภัณฑ์

 6. ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติอาจทำ 

ให้เกิดการแพ้หรืออาการข้างเคียง และอาจมีปฏิกิริยา 

กับยาแผนปัจจุบันทำให้เกิดความเป็นพิษได้ เช่น เกิด 

ภาวะเลอืดออกเมือ่ใชโ้สมรว่มกบัยาตา้นการแขง็ตวั

ของเลือด ตับเป็นพิษจากการใช้คาวา (พืชวงศ์พริกไทย) 

เกิดการแพ้จากเกสรผึ้ง เป็นต้น

 7. ไม่ควรใช้เกินขนาดและระยะเวลาที่ 

แนะนำ

 8. หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ 

เมื่อมีอาการแพ อาการข้างเคียง หรือผลการรักษา 

แย่ลง และแจ้งแพทย์ทราบ

 9. หยุดการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ 

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เพื่อ  

หลีกเลี่ยงการเกิดภาวะเลือดออก หรือผลต่อความ 

ดันโลหิตและยาสลบ

 10. ไม่ควรลืมว่าหากพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์  

สุขภาพธรรมชาติควรพบแพทย์เพื่อหาคำแนะนำ 

เพิ่มเติม (second opinion) เสมอ  

 นอกจากนี ้ผูบ้รโิภคอาจขอรบัคำปรกึษาหรอื

คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนใช้ยาจากสมุนไพรจีน ซึ่งปัจจุบันกระทรวง-    

สาธารณสุขมีนโยบายให้มีระบบการรักษาพยาบาล

แบบใหม่ โดยมีแผนให้โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวง-   

ตารางท่ี 2 จำนวนผู้ป่วยเกิด SJS จากการใช้ยาแผนโบราณ

ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai vigibase) ตั้งแต่ปี 2542 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

ยาแผนโบราณ
(traditional medicine)

1. ยาเขียว

2. ยาประดง

4 ราย

3 ราย

ยังมีอาการอยู่ 2  ราย
หายเป็นปกติ  2  ราย
เสียชีวิต   1  ราย
ยังมีอาการอยู่  2  ราย

probable 3 ราย
possible 1 ราย
certain  2 ราย
possible  1  ราย

ผู้ป่วยเกิด SJS
(จำนวน)

ผลของอาการ
(จำนวน)

ระดับความสัมพันธ์
(จำนวน)
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สาธารณสุขได้มีการรักษาพยาบาลโดยใช้วิธีการแบบ  

แพทยท์างเลอืก เชน่ การแพทยแ์ผนจนี การแพทย ์

แผนไทย เปน็ตน้ จงึมบีคุลากรทีผ่า่นการอบรมดา้น 

การแพทย์ทางเลือก และด้านสมุนไพรท่ีมีประสบการณ์ 

สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้

Bola. [online]. [cited 2010 December]; Available from 

ww.prcupcc.org/herbs/herbsb/bola.htm.

Peony (Paeonia lactiflora Pall., Paeonia officinalis 

L., Paeonia suffruticosa Andr.). Natural Medicine 

A-Z. [online]. 2009 Sep 8 [cited 2010 June]; Available 

from : http://www.naturalmedicine.about.com/od/

herbs/peony.htm.

Allergic contact dermatitis from topical Chinese 

herbal medicine and generalized urticaria and  

angioedema. BC Medical Journal. Vol 4 : 184-187. 

[online]. 2002 May [cited 2010 June]; Available from 

http://www.bcmj.org/allergic-contact-dermatitis-topical-

chinese-herbal-medicine-and-generalized-urticaria-

and-angioedema.

CCIS Micromedex® healthcare series.

สรุคัเมธ มหาศริมิงคล,วมิล สวุรรณเกศาวงษ.์ พนัธกุรรมกบั 

การเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจากยา carbamazepine.     

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 2554. 14 (1) : 15-18. 

Wong G. Allergic contact dermatitis from topical 

Chinese herbal medicine and generalized urticaria 

and angioedema. BCMJ. 2002; 4: 184-187. [cited 

2 July 2010]; Available from: www.bcmj.org/

print/253. 
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 วิตามิน เป็นสารอาหารหน่ึงท่ีจำเป็นต่อร่างกาย  
แต่ทว่าร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างวิตามินให้    
ครบถว้นและเพียงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย
ได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานเข้าสู่ 
ร่างกาย ซ่ึงหลายคนอาจสงสัยว่า“วิตามินเป็นยาหรือ 
อาหาร”
 ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพ เชน่ ผลติภณัฑอ์าหาร 
ยา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจาก 
การบรโิภคสนิคา้ประเภทผลติภณัฑส์ขุภาพ และหนึง่ 
ในภารกิจนั้นคือ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิต    
หรือนำสิ่งฯ ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางประเภทต้องได้  
รบัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาก่อนจึงจะสามารถจำหน่ายในตลาดได้ ดังน้ันวิตามิน 
จึงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ทัง้ในรปูแบบ 
เม็ด ผง หรือฉีด รวมถึงการเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพทั้งอาหารและยา ดังนั้นต้องพิจารณาปัจจัย
ทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นจงึจะบอกไดว้า่ “วติามนิ” เปน็ยาหรอื 
อาหาร เมือ่ศกึษาขอ้มลูของวติามนิและแรธ่าต ุแลว้ 
พบว่ามีการใช้วิตามินและแร่ธาตุในลักษณะเป็น 
แคปซูล เรียกว่า ยา เพื่อแก้ไขภาวการณ์ขาดสาร 
อาหารนั้นๆ และมีการเติมวิตามินเอในมาการีนใน 
ทวีปยุโรปเม่ือต้นศตวรรษ ที ่19 เพือ่แกไ้ขภาวการณ ์

ขาดวิตามินเอ ปลายศตวรรษที่ 20 มีการให้ขาย  
วิตามินเป็นแคปซูลหรือเม็ดในลักษณะเป็นอาหาร 
ในยุโรปเรียก food supplement สหรัฐอเมริกา 
เรียก dietary supplement เพื่อใช้เสริมกับอาหาร 
ท่ีกินปกติ จากข้อมูลดังกล่าววิตามินเป็นได้ท้ังอาหาร 
และยา ตามวัตถุประสงค์การใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายสองฉบับที่ 
เกี่ยวข้องกับวิตามินคือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 นิยามตามมาตรา 4 “ยา” หมายความว่า ...
วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด 
บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วย 
ของมนุษย์ หรือสัตว์.......วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้ 
เกดิผลแกส่ขุภาพ โครงสรา้ง หรอืการกระทำหนา้ที ่
ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ แต่ไม่รวม    
ความถงึวตัถทุีมุ่ง่หมายสำหรบัใชเ้ปน็อาหารสำหรบั
มนุษย์(1) ...และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
นิยามตาม มาตรา 4 “อาหาร” หมายความว่า ของกิน 
หรอื เครือ่งคำ้จนุชวีติ ไดแ้ก ่1) วตัถทุกุชนดิทีค่นกนิ 
ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือ 
ในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา .........2) วัตถุที่ 
มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต 
อาหาร รวมถงึวตัถเุจอืปนอาหาร ส ีและเครือ่งปรงุ 
แต่งรส(2)  
 วติามนิตามกฎหมายอาหารจะอา้งองิปรมิาณ
สารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันและสำนักงาน- 
คณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำบัญชีสารอาหาร 
ที่แนะนำให้ควรบริโภคประจำวันสำหรับคนไทย 

นุชน้อย ประภาโส*

* กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน  

 ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai recommended 
daily intakes-Thai RDI) ในการเตมิสารอาหารตา่งๆ 
รวมถึงวิตามิน เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ นิยาม 
ตามทีก่ฎหมายกำหนดไว ้สามารถแบง่ประเภทของ
วิตามินที่มีจำหน่ายในตลาดในลักษณะแคปซูลหรือ 
เม็ดในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ- 
อาหารและยาได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ตามประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข้อ    
กำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ ที่กำหนดชนิด
และปริมาณสูงสุดของวิตามินและแร่ธาตุที่ให้ใช้ได้
ตามคำแนะนำให้บริโภคต่อวันของ Thai RDI ใน 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 2. กลุ่มยาอันตรายตามประกาศกระทรวง-
สาธารณสุข เรือ่ง ยาอันตราย ไดก้ำหนดให้วติามิน 
ทีล่ะลายในไขมนั (fat-soluble vitamins) ทีม่ขีนาด 
รบัประทานตอ่วนัมากกวา่คา่ทีก่ำหนดไวใ้นประกาศ
รวมถึงวิตามินรูปแบบยาฉีดจัดเป็นยาอันตราย 
  กรณีสูตรผสมท่ีมีตัวยาสำคัญตัวใดตัวหน่ึง 
เป็นยาอันตราย ให้สูตรผสมน้ันเป็นยาอันตรายด้วย 
 3. กลุ่มยาสามัญประจำบ้านได้จัดให้วิตามิน 
ทีล่ะลายนำ้ได ้ในรปูแบบเมด็ และวติามนิทีล่ะลายใน 
ไขมัน (ขนาดรับประทานต่อวันเท่ากับหรือต่ำกว่าค่า 
ท่ีกำหนดไว้ในประกาศ เร่ือง ยาอันตราย ตามข้อ 2) 
จัดเป็นยาสามัญประจำบ้าน
  จากท่ีกล่าวมาแล้ว พบว่าวิตามินท่ีจำหน่าย 
ในตลาดมีทั้งรูปแบบของยาและอาหาร ขึ้นกับชนิด 
ปริมาณ และวัตถุประสงค์ของวิตามินแต่ละประเภท 
ดงันัน้สำหรบับคุคลทีม่สีขุภาพปกต ิควรไดร้บัวติามนิ 
จากอาหาร จากธรรมชาต ิหรอืผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 
หรืออาหารที่มีการเติมวิตามินก็น่าจะเพียงพอกับ    

ความต้องการของร่างกายท่ีดูได้จากค่า Thai RDI ท่ี 
ได้กำหนดปริมาณการได้รับวิตามินในแต่ละวันไว้ แต่ 
สำหรับคนท่ีขาดหรือร่างกายอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ 
ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่ขาดวิตามินมากจนถึง 
รุนแรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับ วิตามินใน 
รูปแบบของยาเพ่ิมข้ึนมากกว่ารูปแบบอาหาร เช่น 
ภาวะการจำกัดอาหารเพ่ือลดน้ำหนัก การกินเจ หรือ 
มังสวิรัติ ภาวะเบ่ืออาหารหรือขาดอาหารรุนแรง 
หญงิตัง้ครรภห์รอืหญงิใหน้มบตุร ผูส้งูอาย ุเดก็ หรอื 
ผูท้ีม่ภีาวะการดดูซมึสารอาหารบกพรอ่ง พยาธสิภาพ 
ของโรค ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เปน็ตน้ดงันัน้ผูท้ีร่กัสขุภาพ 
จึงไม่ควรใช้วิตามินผิดวัตถุประสงค์ ความเชื่อที่ยัง 
ไม่มีงานวิจัยท่ีน่าเช่ือถือมายืนยันแต่อย่างใด นอกจาก 
นีห้ากกนิในปรมิาณมากและตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน 
จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในไต อุจจาระร่วง 
ภาวะวิตามินเกิน (toxic high dose) ดังนั้นเพื่อ 
สุขภาพที่ดีต่อตัวท่านเองและคนในครอบครัว       
การเลือกรับประทานวิตามินโดยเฉพาะในรูปแบบ  
ของยาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกร 
ก่อนการใช้ทุกครั้ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 

21

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่182 พ.ศ. 2541 เรือ่ง 

ฉลากโภชนาการ

กรมอนามัย. 2532. ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับ       

ประจำวันและแนวทางการบริโภคสำหรับคนไทย

Codex Alimentarius.1993.Codex Guidelines on   

Nutrition Labelling CAC/GL 2-1985 
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 ความผิดปกติระบบตับและน้ำดี (liver and 
biliary system disorder) จากการใชย้ารกัษาวณัโรค 
(ยาตา้นวณัโรค และ streptomycin) เปน็อาการไม ่
พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reactions: 
ADRs) ที่ทราบกันโดยทั่วไป มีหลักฐานวิชาการที่ 
แสดงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน ใน 
อุบัติการณ์ที่แตกต่างกัน(1) ซึ่ งจากฐานข้อมูล 
รายงานอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา (ปัจจุบัน เรียก Thai vigibase) ศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะ- 
กรรมการอาหารและยา พบวา่ ADRs เกีย่วกบัระบบ 
ดงักลา่วนีเ้ปน็รายงานในลำดบัตน้ๆ ทีส่ง่ผลใหผู้ป้ว่ย 
เสียชีวิต
 นบัตัง้แตศ่นูยเ์ฝา้ระวงัฯ ไดพ้ฒันาฐานขอ้มลู 
Thai vigibase ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 
(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2554) ศูนย์เฝ้าระวังฯ  

ได้รับรายงานความผิดปกติระบบตับและน้ำดี ที่มี 
ความสัมพันธ์กับยารักษาวัณโรค รวม 1,813 ฉบับ 
โดยรายงานฉบบัแรกไดร้บัในป ี2528 รายงานทัง้หมด 
ได้รับจากสถานพยาบาลครอบคลุม 73 จังหวัด 
 รายงานที่ได้รับ 1,813 ฉบับ เกิด ADRs 
จำนวน 1,923 อาการ เปน็ผูป้ว่ยเพศชาย 942 ราย 
(ร้อยละ 52) พบในช่วงอายุ 2 และ 94 ปี (อายุ 
เฉลี่ย 51 + 18 อายุฐานนิยม (mode) ที่ 63 ปี)
โดยพบเกิดมากในกลุ่มอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 
19.75) และ 61-70 ปี (ร้อยละ 19.19) ร้อยละ 
66.6 ของ ADRs ที่เกิดเป็นชนิดร้ายแรง (serious 
ADRs) ซึ่งทำให้ ร้อยละ 84.6 ของผู้ป่วยเหล่านี้  
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทำให้เพิ่ม 
ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น และภายหลังที่เกิด 
ADRs พบผู้ป่วยร้อยละ 1.4 เสียชีวิตเนื่องจากผล
โดยตรงและโดยอ้อมจากการเกิด ADRs (ตารางท่ี 1)

วมิล สวุรรณเกษาวงษ*์

* กองแผนงานและวิชาการ 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีเกิดความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ

เพศ
  หญิง
  ชาย
  ไม่ระบุ
อายุ Mean = 51.3 + 17.8 (min, max = 2,94) Mode = 63
  < 12
  13-30
  21-30

942
863

8

12
25

192

52.0
47.6
0.4

0.7
1.4

10.6



62

 ยารักษาวัณโรคท่ีสงสัยท่ีมีรายงานว่าสัมพันธ์ 
กับการเกิดความผิดปกติระบบตับและน้ำดี ได้แก่ 
rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, ethambutol, 
aminosalicylic acid, rifamycin, ethionamide  

ในจำนวน ADRs 1,923 อาการ hepatitis และ 
jaundice เป็น ADRs term ที่มีรายงานมากที่สุด 
2 ลำดับแรก คือ 1,309 อาการ (ร้อยละ 68.1) และ 
390 อาการ (ร้อยละ 20.3) ตามลำดับ (ตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีเกิดความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ

  31-40
  41-50
  51-60
  61-70
  71-80
  > 80
  ไม่ระบุ
ความร้ายแรง (seriousness)
  ไม่ร้ายแรง (non-serious)
  ร้ายแรง (serious)
   เสียชีวิต
   คุกคาม/อันตรายถึงชีวิต
   ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทำให้เพ่ิมระยะเวลาในการรักษานานข้ึน
  	ความพิการ
  	มีความสำคัญทางคลินิก
  	ไม่ระบุ
 	 ไม่ระบุ
ผลลัพธ์ (outcome)
 	 หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
 	 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
 	 ยังมีอาการอยู่
 	 เสียชีวิตเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์หรืออาจเกี่ยวข้องกับยาที่สงสัย
 	 เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาที่สงสัย
 	 ไม่สามารถติดตามผลหรือไม่ระบุ

358
281
268
348
221
59
49

582
1,208

23

913
168
455
26
29

222

26
35

1,022
4

92
29

2.2
2.9

84.6
0.3
7.6
2.4

19.7
15.5
14.8
19.2
12.2
3.2
2.7

32.1
66.6

1.3

50.4
9.3

25.1
1.4
1.6

12.2

ตารางท่ี 2 จำนวน ADRs เก่ียวกับความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค

1309
390
124
35
13
9
8
7
6

68.1
20.3
6.4
1.8
0.7
0.5
0.4
0.4
0.3

Total ร้อยละชื่อ ADRs

hepatitis
jaundice
hepatic enzymesincreased
hepatitis cholestatic
cholecystitis
hepatocellular damage
flatulence
cholelithiasis
hepatic failure

5
4
4
3
2
1
1
1
1

1923

0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Total ร้อยละชื่อ ADRs

gynaecomastia
bilirubinaemia
hepatic cirrhosis
hepatic necrosis
hepatitis infectious
bilirubinuria
cirrhosis biliary
hepatomegaly
liver fatty
       Total
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 เมื่อ จำแนกตามคู่ยาที่สงสัย -ADRs พบว่า 

ไดจ้ำนวน รวมทัง้สิน้ 4,162 คู ่(รายงานแตล่ะฉบบัม ี

รายการยาท่ีสงสัย และ ADRs ได้มากกว่า 1 รายการ) 

โดยยาท่ีสงสัยท่ีมีการรายงานมาก ประมาณ 1 ใน 3 

ของคู่ยาท้ังหมด คือ ยา rifampicin, pyrazinamide, 

isoniazid (ตารางที่ 3) และ (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 3 แสดง causality ของจำนวนคู่ยา - ADRs เก่ียวกับความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค
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ตารางท่ี 3 แสดง causality ของจำนวนคู่ยา - ADRs เก่ียวกับความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค (ต่อ)



 กล่าวโดยสรุป จากการเฝ้าระวังความปลอดภัย 

จากการใช้ยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยไทย ตามฐาน 

ข้อมูล Thai vigibase พบว่า ยารักษาวัณโรค มี  

โอกาสก่อให้เกิดความผิดปกติระบบตับและน้ำดีใน 

ผู้ป่วยไทย โดยมีรายการยาที่สงสัยสอดคล้องกับยา

มาตรฐานทีใ่ชร้กัษาวณัโรค ตามทีก่ำหนดในแผนงาน 

วัณโรคแห่งชาติ(2) ประกอบด้วย isoniazid (H), 

rifampicin : (R) pyrazinamide (Z), streptomycin 

(S) ethambutol (E) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ-

อาหารและยาได้กหนดให้ยาในกลุ่มดังกล่าวน้ีเป็นยา 

ท่ีต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสาร 

กำกับยา โดยให้มีข้อความตามที่ประกาศกรทรวง 

-สาธารณสุขกำหนด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง  

เกี่ยวกับโรคตับแล้วตั้งแต่ ปี 2546(3) ผู้สั่งใช้ยาควร 

มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยผู้ป่วยเหล่านี้อย่าง     

ใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทัน 

ต่อเหตุการณ์

Wolters Kluwer Health, Drug Facts and Comparisons 

2009:2100-2124.

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทาง 

การดำเนนิงานควบคมุวณัโรคแหง่ชาต ิพมิพค์รัง้ที ่2. 2551: 

50-51. 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือน

การใชย้าไวใ้นฉลากและทีเ่อกสารกำกบัยาและขอ้ความของ

คำเตือน ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
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ตารางท่ี 4 แสดงภาพรวมของจำนวนคู่ยา -ADRs เก่ียวกับความผิดปกติระบบตับและน้ำดีจากยารักษาวัณโรค






