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สืบเนือ่ งจากมักมีขา่ วเกีย่ วกับกรณีทม่ี จิ ฉาชีพ
ใช้ส ารบางอย่างมอมเหยื่อโดยเฉพาะสตรี เพื่อ
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือก่อคดีอาชญากรรม และ
มักเรียกสารทีม่ จิ ฉาชีพใช้วา่ “ยาเสียสาว” นอกจากนี้
มักมีข่าวการเตือนภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น
วันวาเลนไทม์ วันลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งวัยรุ่น
หนุม่ สาวนิยมไปฉลองเทศกาลในสถานทีต่ า่ งๆ และ
มีเพศสัมพันธ์ โดยมักมีการใช้ “ยาเสียสาว” ร่วมด้วย
วารสารฉบับนีต้ รงกับช่วงเทศกาลวาเลนไทม์ จึงเป็น
โอกาสดีที่บทความนี้จะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สารที่นิยมนำไปใช้มอมเหยื่อ ซึ่งจากการตรวจสอบ
สารดังกล่าวปรากฏว่าเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน
ซึง่ เป็นยาทีใ่ ช้ทางการแพทย์ แต่มกั มีการนำไปใช้ใน
ทางที่ผิด
โดยทัว่ ไป ยาเสียสาว ยาเสียตัว หรือยามอมสาว
มีความหมายเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นยาที่แอบใส่ใน
เครื่ อ งดื่ ม และหลอกให้ เ หยื่ อ บริ โ ภค เพื่ อ ทำให้
เหยือ่ เกิดอาการมึนงง อ่อนแรง ง่วงหลับ ไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองและต่อต้านขัดขืนได้ เหยื่อจึงถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ถูกรูดทรัพย์ หรืออาจถูกทำร้าย
จนเสียชีวติ ในอดีตเหยือ่ มักจะเป็นวัยรุน่ หญิงเท่านัน้
แต่ปจั จุบนั ไม่วา่ สาวน้อย-สาวใหญ่ รวมทัง้ หนุม่ น้อย
และหนุ่ ม ใหญ่ ก็ มี โ อกาสตกเป็ น เหยื่ อได้ เ ช่ น กั น
ดังที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าวจึง
เป็นยาทีม่ กี ลไกการออกฤทธิใ์ นการกดระบบประสาท
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ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ ยาในกลุ่ ม เบนโซไดอะซี ปี น
(benzodiazepine : BZP) ซึง่ เป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิผล
ดีในการเป็นยาคลายกังวล หรือช่วยให้นอนหลับ
ได้ดีและเร็วขึ้น โดยยากลุ่มนี้มีความปลอดภัยจาก
การใช้สูง จึงเป็นที่นิยมและมีอัตราการใช้สูงมาก
แต่ก็พบรายงานการนำไปใช้ในทางที่ผิดมากจนก่อ
ให้เกิดเป็นปัญหาต่อสังคมไปทั่วโลกมากเช่นกัน
ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน
เป็นยาทีอ่ อกฤทธิก์ ดระบบประสาทส่วนกลาง
ออกฤทธิ์โดยจับกับ BZP receptors บน BZPGABAA receptor chloride ionophore complex
แล้วส่งผลให้ GABA (gamma amino butyric
acid) ซึ่งเป็น inhibitory neurotransmitter ที่มี
อยู่ในสมองทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยไม่มีผลไป
เพิ่มการหลั่งหรือเพิ่มปริมาณของ GABA ที่ปลาย
ประสาท ทั้ง BZP และ GABA ต่างออกฤทธิ์เพิ่ม
affinity ของกันและกัน กล่าวคือ BZP จะช่วยให้
GABA จับกับ GABA receptor ดีขนึ้ และ GABA
ก็จะช่วยให้ BZP จับกับ BZP receptor ได้ดขี นึ้ (1-3)
จะเห็นว่า การแสดงฤทธิ์ส่วนใหญ่ของ BZP และ/
หรือ GABA เป็น inhibitory effect ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ คือ
 ใช้ลดความวิตกกังวล (anxiolytic drugs)
 ใช้เป็นยาสงบระงับ และบางตัวสามารถ
ใช้เป็นยานอนหลับได้ (hypnotic drugs)
 ใช้ ล ด muscle tone เป็ น ยาคลาย
กล้ามเนื้อ
 ใช้เป็นยากันชัก (anticonvulsant)
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และยังพบว่าทำให้สญ
ู เสียความทรงจำชัว่ ขณะ
(anterograde amnesia) ซึ่งเชื่อว่าเกิดจาก BZP
มีผลรบกวนกระบวนการเก็บและ recall ความจำที่
hippocampus(2) ซึ่งเป็นประโยชน์ในผู้ป่วยที่ต้อง
ทำหัตถการที่ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยกลัวและจดจำ
ข้อเสียของยากลุ่ม BZP คือ
 ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึง
่ พบได้บอ่ ย
ได้แก่ ทำให้งว่ งนอน กล้ามเนือ้ เปลีย้ psychomotor
performance ด้อยลง ความจำในระยะที่ได้รับยา
ลดลง ทำให้ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละความจำ
ลดลง สมรรถภาพการทำงานทีต่ อ้ งใช้ความชำนาญ
หรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลงและพฤติกรรม
เปลีย่ น ในผูส้ งู อายุ เด็ก ผูป้ ว่ ยหนัก หรือผูท้ เี่ ป็นโรคตับ
อาจรู้สึกวิงเวียน สับสน และเป็นลมได้ นอกจากนี้
ยาบางชนิด เช่น triazolam ทำให้มพี ฤติกรรมเปลีย่ น
อย่างรุนแรง เช่น เห็นภาพหลอน paranoid รู้สึก
สับสน ก้าวร้าว ความจำเสือ่ ม ต่อต้านสังคม เป็นต้น
ยานี้เคยมีข่าวที่ผู้ใช้ยาแล้วทำร้ายผู้ใกล้ชิดจนเสีย
ชีวิตไปหลายราย(1)
 การดือ
้ ยา โดยเฉพาะการใช้เป็นยานอนหลับ
จะเกิดเร็วมากหลังจากใช้เพียง 2-3 วันติดต่อกัน
 การติดยา พบได้บอ
่ ยในผูท้ ใี่ ช้ยาขนาดสูง
และมีฤทธิ์แรง แต่การใช้ยาในขนาดปกติติดต่อกัน
นาน เมือ่ หยุดยาอาจจะพบอาการถอนยาได้ พบตัง้ แต่
มีอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ สัน่ โรคจิตและชัก
 การเกิด drug interaction เมือ
่ ใช้รว่ มกับ
ยาอื่น เช่น ยากดประสาทจะเสริมฤทธิ์การกด
ประสาทส่วนกลางของยา BZP จนเป็นอันตราย
ต่อชีวิตได้(3)
ความเร็วในการออกฤทธิ์ (onset of action)
และระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ประกอบด้วยหลายปัจจัย
เช่น การดูดซึมยา การละลายในไขมัน ค่าครึ่งชีวิต
ของยา การจับกับ BZP receptor เป็นต้น ยา
BZP ทีล่ ะลายได้ดใี นไขมันจะถูกดูดซึมได้ดี และจะ

ผ่าน blood brain barrier เข้าสู่สมองได้ดีด้วย
และถ้าสามารถจับกับ BZP receptor ได้ดีจะยิ่ง
ออกฤทธิเ์ ร็ว(3) ในทางเภสัชจลนศาสตร์ แบ่งยากลุม่
BZP ได้เป็น 4 กลุ่มตามค่าครึ่งชีวิต (elimination
half life)(4) ดังนี้
1. Ultra short-acting BZP เป็น BZP
ที่ยารูปเดิมหรือ metabolites ของมันมีค่าครึ่งชีวิต
น้อยกว่า 12 ชัว่ โมง เช่น brotizolam, estazolam,
midazolam, triazolam เป็นต้น
2. Short-acting BZP เป็น BZP ที่ยา
รูปเดิมหรือ metabolites ของมันมีคา่ ครึง่ ชีวติ 12-24
ชัว่ โมง เช่น alprazolam lorazepam, temazepam
เป็นต้น
3. Intermediate-acting BZP เป็น BZP
ทีย่ ารูปเดิม หรือ metabolites ของมันมีคา่ ครึง่ ชีวติ
24-48 ชัว่ โมง เช่น clonazepam, flunitrazepam,
nitrazepam เป็นต้น
4. Long-acting BZP เป็น BZP ทีย่ ารูปเดิม
หรือ metabolites ของมันมีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า
48 ชั่วโมง เช่น chlordiazepoxide, clobazam,
diazepam, flurazepam เป็นต้น
การนำยากลุ่ม BZP ไปใช้ในทางที่ผิดพบ
ได้ บ่ อ ย เนื่ อ งจากเป็ น ยาที่ มี คุ ณ สมบั ติ อ อกฤทธิ์
ได้แรง ออกฤทธิ์เร็ว และมีผลทำให้เกิดการสูญเสีย
ความทรงจำ จึงมักถูกเลือกไปใช้มอมเหยื่อทำเป็น
ยาเสียสาวหรือใช้ก่ออาชญากรรมที่พบบ่อย ได้แก่
ยามิดาโซแลม (midazolam)
เป็นยานอนหลับอย่างแรงที่รู้จักในชื่อทาง
การค้าว่า ดอร์มิคุม (dormicum ) เป็นยาที่ถูก
ดูดซึมได้ดีที่สุดในทางเดินอาหาร เมื่อเปรียบเทียบ
กับยานอนหลับตัวอื่นๆ ระดับยาในเลือดขึ้นสูงสุด
ในเวลา 20-50 นาที แต่ bioavailability ของยา
ภายหลังการรับประทานมีคา่ เพียง 40-50% เพราะ
ถูกกำจัดโดย first pass metabolism แต่ถา้ ฉีดเข้า
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กล้ามจะถูกดูดซึมได้สูงถึง 80-100% มีค่าครึ่งชีวิต
สั้นมากประมาณ 2 ชั่วโมง active metabolite ที่
ได้จากยามิดาโซแลมก็มีค่าครึ่งชีวิตสั้นเช่นกัน(5-6)
จึงจัดเป็น uitra short-acting BZP
คุณสมบัติที่เด่นชัดของยามิดาโซแลม คือ
เป็นยาทีม่ ฤี ทธิแ์ รงออกฤทธิเ์ ร็วและออกฤทธิส์ น้ั มาก
กล่าวคือ หลังจากรับประทานจะเริ่มทำให้ง่วงและ
หลับภายใน 15-30 นาที หากฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 1-5 นาที(6) เนื่องจากยา
ละลายได้ดีในไขมัน ทำให้ยาผ่าน blood brain
barrier เข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ยาจะกระจายออกไปสู่เนื้อเยื่ออื่นและถูกกำจัดได้
อย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงทำให้ออกฤทธิ์สั้น และ
คุณสมบัติที่เด่นอีกประการคือ ทำให้เกิดสูญเสีย
ความทรงจำชั่วขณะได้บ่อยกว่ายาตัวอื่น การรับ
ประทานยามิดาโซแลม 15 มิลลิกรัม มีผลต่อความ
บกพร่องของความทรงจำและการระลึกได้นานถึง
1 ชั่ วโมงหลั ง รั บ ประทาน ความบกพร่ อ งของ
การระลึกได้ยังอาจตรวจพบได้นานถึง 10 ชั่วโมง
และหากให้รบั ประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ 0.5 กรัม/
กิ โ ลกรั ม ของน้ ำ หนั ก ตั ว จะเสริ ม ฤทธิ์ ก ารสู ญ เสี ย
ความทรงจำให้เด่นชัดยิ่งขึ้น จึงต้องระมัดระวังการ
นำไปใช้ในทางที่ผิด(2, 5)
ปัจจุบนั ยามิดาโซแลมจัดเป็นวัตถุออกฤทธิฯ์
ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งมีการควบคุมที่
เข้มงวดมากซึ่งจะกล่าวต่อไป
ยาอัลปราโซแลม (alprazolam)
เป็นยาคลายกังวลที่รู้จักในชื่อทางการค้าว่า
Xanax , Zolam เป็นอนุพันธ์ของ triazolobenzodiazepine ถูกดูดซึมได้รวดเร็วและเกือบสมบูรณ์
ประมาณ 80% ของขนาดรับประทาน ระดับยาสูงสุด
ในเลือดเกิดขึน้ ภายใน 1-2 ชัว่ โมง จับกับโปรตีนได้สงู
ถึง 80% มีคา่ ครึง่ ชีวติ ประมาณ 6-16 ชัว่ โมง จัดเป็น
short-acting BZP การสะสมของยาน้อย(3)




จะเห็นว่า ยาอัลปราโซแลมเป็นยาทีม่ ฤี ทธิแ์ รง
และออกฤทธิไ์ ด้เร็ว คือ ประมาณ 30 นาที หลังจาก
รับประทาน แม้ว่าจะเป็นยาที่มีคุณสมบัติต่ำกว่ายา
มิดาโซแลมในแง่การเอื้อประโยชน์เพื่อนำไปใช้ใน
ทางที่ผิด แต่ช่องทางในการเข้าถึงยาสะดวกและ
ง่ายกว่ามาก เนื่องจากถูกจัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ฯ
ประเภท 4 ซึ่งการควบคุมทางกฎหมายเข้มงวด
น้อยกว่า จึงพบการนำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ค่อนข้างมาก
มาตรการควบคุมทางกฎหมาย(7-8)
ยากลุ่ม BZP ถูกควบคุมอยู่ภายใต้พระราช
บัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ. 2518
โดยแบ่งความเข้มงวดในการควบคุมและบทลงโทษ
ตามประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ฯ ดังนี้
 กลุ่มยานอนหลับ เช่น flunitrazepam,
midazolam, temazepam, triazolam เป็นต้น จัดเป็น
วัตถุออกฤทธิฯ์ิ ในประเภท 2 มีการควบคุมช่องทาง
การเข้าถึงที่เข้มงวดมาก กล่าวคือ การผลิต ขาย
และนำเข้าต้องดำเนินการโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านัน้ และ
ขายให้เฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ที่
มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิฯ์ิ ในประเภท 2
เพื่อใช้รักษาคนไข้หรือสัตว์ที่ตนบำบัด ต้องส่งบัญชี
รับ-จ่ายทุกเดือนและทุกปี ไม่อนุญาตให้จำหน่าย
ในร้านขายยา หากกระทำฝ่าฝืน มีโทษ ดังนี้
 ผลิต นำเข้า ส่งออก และขาย จำคุก
5-20 ปี และปรับ 100,000-400,000 บาท
		  ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ จำคุก
1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท
		  เสพ จำคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000100,000 บาท
 กลุม
่ ยากล่อมประสาท เช่น alprazolam,
chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam,
diazepam, lorazepam เป็นต้น จัดเป็นวัตถุออกฤทธิฯ์ิ
ในประเภท 4(7) มีการควบคุมที่เข้มงวดน้อยกว่า
3
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กล่าวคือ ขายได้ในร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาต àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
ขายวัตถุออกฤทธิ์ิฯ ในประเภท 3 หรือ 4 โดยต้อง 1. อรพรรณ มาตังคสมบัติ. ยาลดอาการวิตกกังวล. ใน:
ขายตามใบสัง่ แพทย์ มีเภสัชกรควบคุมการขาย และ
นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, บรรณาธิการ. ความก้าวหน้า
ทางเภสั ช วิ ท ยาของยาที่ ใ ช้ ใ นโรคทางระบบประสาท
ต้องส่งบัญชีรับ-จ่ายทุกเดือนและทุกปี หากกระทำ
ส่วนกลาง. บริษัท นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จำกัด,
ฝ่าฝืน มีโทษ ดังนี้
2540: 163-82.
		  ผลิ ต นำเข้ า ส่ ง ออก และขาย
2. Woods JH, Katz JL, Winger G. Benzodiazepines:
จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
use, abuse and consequences. Pharmacol Rev.
		  ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ จำคุก
1992; 44(2): 151-347.
ไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
3. Smith CM. Antianxiety Drugs. In: Smith, Reynard,
editors. Textbook of pharmacology.: WB Saunders
		  ขายโดยไม่ มี ใ บสั่ ง แพทย์ ปรั บ
Co.; 1995. p. 271-96.
10,000-50,000 บาท
สำหรับโทษการจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม 4. Reynolds JEF, Parfitt K, Parsons AV, Sweetman
SC. Anxiolytic sedatives hypnotics and antipsychotics.
ใช้อุบาย หลอกลวง หรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพวัตถุIn: Martindale the Extra Pharmacopoeia. London:
ออกฤทธิฯ์ิ ทุกชนิด คือ จำคุก 2-10 ปี ปรับ 40,000The Royal Pharmaceutical Society, 1996: 669-744.
200,000 บาท ถ้าเป็นการกระทำต่อหญิง หรือบุคคล 5. ปราโมทย์ ธีรพงษ์. นอนไม่หลับยานอนหลับ. ใน: นงลักษณ์
สุขวาณิชย์ศลิ ป์, บรรณาธิการ. ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำคุก 3 ปีถึงตลอดชีวิต ปรับ
ของยาที่ ใ ช้ ใ นโรคทางระบบประสาทส่ ว นกลาง. บริ ษั ท
60,000-500,000 บาท
นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จำกัด, 2540: 183-212.
สรุป ยาในกลุม่ BZP มีหลายชนิด เป็นยาทีม่ ี
6. Reves JG, Fragen RJ, Vinik HR, Greenblatt DJ.
อัตราการใช้สูง เพราะมีประสิทธิผลดีและมีความ
Midazolam: pharmacology and uses. Anesthesiology.
ปลอดภัย แต่เนื่องจากเป็นยาที่ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการ
1985 Mar; 62(3): 310-24.
มึนงง อ่อนแรง ง่วงหลับ ไม่สามารถควบคุมตัวเอง 7. พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ. 2518.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 5ก ฉบับพิเศษ วันที่
และต่อต้านขัดขืนได้ และยังทำให้สญ
ู เสียความทรงจำ
9 มกราคม 2518.
จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นยาเสียสาว ยา
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) เรือ่ ง
กลุ่มนี้จึงถูกควบคุมการกระจายและการใช้อย่าง
ระบุ ชื่ อ และจั ด แบ่ ง ประเภทวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ามความใน
เข้มงวดกว่ายาทั่วไป ดังนั้น ผู้ที่นำไปใช้ในทางที่
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
ผิดควรตระหนักถึงผลเสียและโทษที่ได้รับค่อนข้าง
2518. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 23ง วันที่
16 สิงหาคม 2539.
รุนแรง

4
Drug 14-1.indd 4

25/5/2554 11:33:20

นัยนา พัชรไพศาล1

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสัง่ เพิกถอนทะเบียนยาฉีดรักษา
อาการชัก หรือเกร็งในผู้ป่วยลมบ้าหมู (epilepsy)
ลดความวิตกกังวลอย่างรุนแรง (severe anxiety)
ทีม่ ไี ดอะซีแพม (diazepam) กับลิโดเคน (lidocaine)
เป็นส่วนผสม เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า
ยาสูตรผสมดังกล่าวอาจเกิดผลเสียต่อระบบไหลเวียน
โลหิตและหัวใจ จึงไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้
และปัจจุบนั มียาอีกหลายชนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ปลอดภัยกว่าที่สามารถใช้ทดแทนได้(1)
ข้อมูลด้านเภสัชวิทยาของยาแต่ละตัวในวัตถุ
ตำรับสูตรผสมนี้ มีดังนี้
ไดอาซีแพม เป็นยาในกลุ่ม long acting
benzodiazepines ออกฤทธิ์ ก ดทุ ก ระดั บ ใน
ระบบประสาทส่วนกลาง โดยเป็น agonists ที่
benzodiazepaine receptor ซึง่ อยูช่ ดิ กับ GABAA
receptor และ chloride channel ทำให้เกิดผลดี
และผลเสียต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้
 ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีฤทธิ์
มาก-น้อยตามขนาดยา ได้แก่ ลดอาการวิตกกังวล
(anxiolytic) สงบระงับ (sedation) สูญเสีย
ความทรงจำชัว่ ขณะ (anterograde amnesia) ความ
สามารถในการเรียนรู้และความจำลดลง ง่วงนอน
จนถึงทำให้นอนหลับ (hypnotic) คลายกล้ามเนือ้ ลาย
(skeletal muscle relaxants) และต้านอาการชัก
(antiepileptic) ถ้าขนาดยาสูงมากๆ จะกดสมองถึง
stupor ได้
1

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลต่อระบบหายใจ มีผลกดระบบหายใจ
น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ขนาดยาไดอาซีแพมที่ใช้
นำสลบ (preanesthetic dose) อาจทำให้
เกิด respiratory acidosis ได้ ในผู้ป่วย chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) ขนาด
ที่ใช้ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพื่อทำ endoscopy
อาจกด alveolar ventilation และทำให้เกิด CO2
narcosis ได้ นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดภาวะหยุด
หายใจ (apnea) ในระยะ rapid eye movement
sleep ได้
 ผลต่ อ ระบบการไหลเวี ย นโลหิ ต มี ผ ล
น้อยมาก ยกเว้นกรณีที่ได้รับยาเกินขนาด จะทำให้
ความดันโลหิตลดลงและหัวใจเต้นเร็วขึ้น
 ผลต่อระบบทางเดินอาหาร มีการใช้เพื่อ
ช่วยรักษา anxiety-related peptic ulcer
 ผลอื่นๆ เช่น ถ้าให้ไดอาซีแพมขนาดสูง
ก่อนคลอดจะทำให้กล้ามเนือ้ เรียบทีม่ ดลูกคลายตัว(2)
ลิโดเคน เป็นยาชาเฉพาะที่โดยมีระยะเวลา
ออกฤทธิ์ ปานกลาง (intermediate potency and
duration) ออกฤทธิ์ปิดกั้น (block) การนำกระแส
ประสาทแบบ reverse จึงทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกปวด
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ (3) ยาจะออกฤทธิต์ อ่ ระบบประสาท
ทุกส่วนและใยประสาททุกชนิดของร่างกาย การเกิด
พิษของยาจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของยาใน
พลาสมา ซึง่ อาจเกิดจากการฉีดยามากเกินไป ฉีดยา
เร็วเกินไป ยาถูกเมตาโบไลส์ช้า หรือฉีดยาเข้าสู่
เนื้อเยื่อที่มีเลือดเลี้ยงมากยาในขนาดสูงๆ ทำให้
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ได้ เนือ่ งจากเซลล์ประสาทในร่างกาย
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ทัง้ หมดถูกกดพร้อมๆ กัน ทำให้การทำงานของศูนย์
ควบคุมการหายใจเสีย ความดันโลหิตลดลงอย่างมาก
และรวดเร็ว เกิดภาวะหัวใจเต้นเสียจังหวะ หรือ
หัวใจหยุดเต้น
ทัง้ นี้ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย ไม่แนะนำให้
ใช้ยาฉีดสูตรผสมไดอะซีแพมและลิโดเคนนี้ เนือ่ งจาก
ยาทัง้ 2 ชนิดนี้ มีผลต่อระบบประสาทและเสีย่ งต่อ
การเกิดผลข้างเคียงในระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ
ได้งา่ ย เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ (arrhythmia attack)
และยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากความผิดพลาด
ในการใช้ยาอีกด้วย เช่น เมื่อจะฉีดยาไดอะซีแพม
แพทย์จะฉีดยาลิโดเคนด้วย ถ้าแพทย์ไม่ตระหนัก
ว่ายานี้มีลิโดเคนเป็นส่วนผสมอยู่ จะทำให้ผู้ป่วย
ได้รบั ยาลิโดเคนเกินขนาดและเป็นอันตรายได้ นอก
จากนี้ปัจจุบันยังมีไดอะซีแพมตำรับเดี่ยวและยาอื่น
หลายชนิดที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยกว่า เช่น
phenyltoin, fosphenytoin, phenobarbital,
lorazepam, valpoate เป็นต้น
ยาฉีดสูตรผสมของไดอะซีแพมและลิโดเคน
จัดเป็นวัตถุออกฤทธิฯ์ ในประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518(4)
สามารถจำหน่ายได้ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดย
ต้องขายตามใบสั่งแพทย์ และมีเภสัชกรควบคุม
การขาย(5) จากการตรวจสอบทะเบียนวัตถุตำรับ
ของกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พบว่ามียาฉีดสูตรผสมดังกล่าวนี้
จำนวน 1 ตำรับ คือ V.DAY ZEPAM (injection)
ซึ่งประกอบด้วยไดอะซีแพมและลิโดเคนอย่างละ
5 มิลลิกรัมใน 1 มิลลิลิตร ผลิตโดยบริษัท พี.พี.
แลบอราตอรี่ส์ จำกัด และบริษัท พิจารณ์ จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่าย จากการตรวจสอบรายงานการ
ผลิตและจำหน่าย ณ บริษทั ผูผ้ ลิตและผูแ้ ทนจำหน่าย
พบว่า ยาที่ผลิตรุ่นสุดท้ายเลขที่ 050112 มีอายุ

3 ปี และบริษทั ผูแ้ ทนจำหน่ายได้ขายยานีค้ รัง้ สุดท้าย
เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2548 ดังนัน้ หากมียาเหลืออยู่
ก็เป็นยาที่หมดอายุแล้ว
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
จากยาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 ให้คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทมีอำนาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาทบทวน
ทะเบียนวัตถุตำรับ เมื่อพบว่าวัตถุตำรับใดอาจไม่
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี
และให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุ
ตำรับนั้น โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา(5)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในการประชุม
ครั้งที่ 286-2/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
จึงมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนวัตถุตำรับที่มี
ไดอะซีแพมและลิโดเคนเป็นส่วนผสมตามที่คณะ
อนุกรรมการพิจารณาวัตถุตำรับและตำรับยกเว้น
เสนอ โดยออกเป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
1355/2553 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2553(1)
àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
1. คำสัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่ 1355/2553 เรือ่ ง เพิกถอนทะเบียน
วัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 110 ง วันที่ 16 กันยายน 2553.
2. อรพรรณ มาตังคสมบัติ. ยาลดอาการวิตกกังวล. ใน:
นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, บรรณาธิการ. ความก้าวหน้า
ทางเภสัชวิทยาของยาทีใ่ ช้ในโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง.
บริษทั นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จำกัด, 2540: 163-82.
3. สุภีนันท์ อัญเชิญ. ยาชาเฉพาะที่. ใน: ยุพิน สังวรินทะ,
สุภนี นั ท์ อัญเชิญ, พยงค์ วณิเกียรติ, นพมาศ วงศ์วทิ ย์เดชา,
บรรณาธิการ เภสัชวิทยา พิมพ์ครัง้ ที่ 3. Text and Journal
Publication Co.,Ltd, 2539:143-56.
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) เรือ่ ง
ระบุชอ่ื และจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิต์ ามความในพระราช
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 216ง ฉบับพิเศษ วันที่
26 ธันวาคม 2522.
5. พระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ. 2518.
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 5ก ฉบับพิเศษ วันที่
9 มกราคม 2518.
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พัทรียา โภคะกุล1

บทนำ
Toxic epidermal necrolysis (TEN) เป็น
อาการผื่นแพ้ยาที่มีความรุนแรงมากที่สุดหากเกิด
อาการซ้ำอีกครั้ง มีโอกาสเสียชีวิตสูง ตัวอย่างเช่น
รายงานจากต่างประเทศ(1) พบผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 75 ปี
เกิด TEN หลังจากได้รับยา cefotaxime ภายหลัง
ได้รบั การรักษาอาการดังกล่าวด้วย immonoglobulins
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อมาผู้ป่วยเกิด
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ได้รับการรักษาด้วย
meropenem ปรากฏว่าผู้ป่วยเกิด TEN อีกครั้ง
(recurrence) และเสียชีวิตในลำดับต่อมา
การเกิด TEN สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากยา(2)
ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยรับยาครั้งแรก จนเกิดผื่น
ส่วนมากอยู่ระหว่าง 1-3 สัปดาห์ ผื่นจะเปลี่ยน
เป็นตุ่มน้ำหรือถึงพองกระจายทั่วตัวอย่างรวดเร็ว
หนังกำพร้าลอกจากชั้นหนัง เห็นผิวลอกเป็นเนื้อ
แดงแฉะ ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมี
โอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายมาก พบอัตราการ
เสียชีวิตประมาณ ร้อยละ 10-70(3) โดยมีความ
สัมพันธ์กบั ขนาดของผิวหนังทีเ่ กิดการหลุดลอกและ
อาการแทรกซ้อนที่สำคัญต่างๆ เช่น การติดเชื้อ
การขาดน้ำและการเสียสมดุลของเกลือแร่ เป็นต้น
1

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 73 ปี เข้าโรงพยาบาล
ระหว่างปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552
เพื่อรับการรักษาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง (lower respiratory infection: LRI)
ประวัติการเจ็บป่วย
เก๊าต์ (Gout)
ประวัติการแพ้ยา
ก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ครั้งแรก ไม่มี
ประวัติการแพ้ยา อาหารเสริม สำหรับครั้งที่ 2
รายการยาที่สงสัยว่าผู้ป่วยแพ้คือ allopurinol
ยาที่ได้รับ :
ยารักษาเก๊าต์
1. Colchicine (0.6 มิ ล ลิ ก รั ม ) 1x2
หลังอาหาร จำนวน 28 วัน
2. Allopurinal (100 มิ ล ลิ ก รั ม ) 1x1
หลังอาหาร จำนวน 28 วัน
ยารักษาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง
3. Tienam injection 500 มิลลิกรัม ฉีดเข้า
หลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง จำนวน 9 วัน
4. Colistin 75 มิลลิกรัม + NSS 3 มิลลิลติ ร
พ่นทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 วัน
7
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5. Ciprofloxacin injection 400 มิลลิกรัม
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก 12 ชั่วโมง จำนวน
2 ช่วงเวลา ช่วงละ 2 วัน และ 3 วัน
ยารักษาภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
6. Ciprofloxacin injection 400 มิลลิกรัม
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำจำนวน 1 dose
7. Cefoperazone+salbactam injection
2 กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 1 dose
8. Cloxacillin injection 1 กรัม ฉีดเข้า
หลอดเลือดดำ จำนวน 1 dose
9. Metronidazole injection 500 มิลลิกรัม
ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 1 dose
อาการไม่พึงประสงค์
ผู้ป่วยเกิด TEN ครั้งแรก เมื่อต้นเดือน
พฤศจิกายน 2552 และภายหลังได้รับการรักษา
ผืน่ เริม่ ดีขน้ึ ต่อมาอีก 16 วัน ผูป้ ว่ ยเกิด TEN อีกครัง้
เป็นครั้งที่ 2 ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อใน
กระแสโลหิต ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับอาการที่เกิดขึ้น อยู่ใน
ระดับอาจจะใช่ (possible)

การรักษาอาการไม่พึงประสงค์
แพทย์ให้การรักษาอาการ TEN ครัง้ ที่ 1 ของ
ผู้ป่วยด้วย chlopheniramine วันละ 2 ครั้ง
หลังอาหาร chloramphenicol eye ointment +
vasaline wet dressing with 3% boric บริเวณ
ขาหนีบ dexamethasone 4 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัว่ โมง
และในการรักษาครัง้ ที่ 2 ผูป้ ว่ ยถูกส่งเข้า burn unit
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อรับการรักษาภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างได้รบั ยา tienam inj, colistin nebule และ
ciprofloxacin inj โดยได้รบั ยารักษาโรคเก๊าต์ ร่วมด้วย
ได้แก่ colchicine และ allopurinol ต่อมาผู้ป่วย
เกิดอาการ TEN แพทย์สั่งหยุดยา colchicine,
allopurinol, ciprofloxacin, tienam และ colistin
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาตามอาการ ผืน่ เริม่ ดีขนึ้ ต่อมา
ผูป้ ว่ ยมีภาวะ sepsis และได้รบั ciprofloxacin inj
cefoperazone+salbactam inj, cloxacillin inj และ
metronidazole inj โดยช่วงเวลาการได้รบั ยาพร้อม
ขนาดและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1		 ช่วงเวลาและขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
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เมือ่ พิจารณาระยะเวลาการเกิด TEN ของยา
แต่ละตัว พบว่าระยะเวลาตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยรับยาครัง้ แรก
จนเกิดผืน่ ส่วนมากอยูร่ ะหว่าง 1-3 สัปดาห์ โอกาส
การเกิ ด TEN พบว่ า ยาที่ ผู้ ป่ ว ยมี โ อกาสแพ้
คือ allopurinol ciprofloxacin และ tienam
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
ประสบการณ์การเกิด TEN จาก Thai vigibase
ซึ่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล รายงานการเกิ ด ADRs ใน
ประเทศไทย (ตารางที่ 1) และข้อมูลอุบตั กิ ารณ์การ
เกิด TEN ของยาดังกล่าว (ตารางที่ 2) ประกอบกับ

มีข้อมูลระบุว่า ใน 2 เดือนแรกของการได้รับยา
allopurinol ค่าความเสี่ยง (relative risk) ของการ
เกิด TEN เท่ากับ 5.2 เท่า และการได้ยาเป็นเวลานาน
(long-term) ค่า relative risk ลดเหลือ 0.5 เท่า(3)
ดังนั้น allopurinol จึงน่าจะเป็นยาที่สงสัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิด TEN ในครัง้ แรกมากทีส่ ดุ
รองลงมาน่าจะเป็น ciprofloxacin การเกิด TEN
ในครัง้ ที่ 2 (recurrent TEN) ยาทีส่ งสัยจึงน่าจะเป็น
ยา ciprofloxacin เพราะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังได้
รับยา ciprofloxacin อีกครั้ง

ตารางที่ 1 จำนวนผูป้ ว่ ยเกิด TEN เสียชีวติ จากยาทีส่ งสัย และระดับความสัมพันธ์จาก Thai vigibase† ระหว่างปี
2527-2552
ยาที่สงสัย
(suspected drug)
1. Allopurinol

†

ผู้ป่วยเกิด TEN
(จำนวน)
49 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิต
(จำนวน)
10 ราย

2. Colchicine

24 ราย

5 ราย

3. Ciprofloxacin

14 ราย

6 ราย

4. Cefoperazone + salbactam

3 ราย

3 ราย

5. Tienam

2 ราย

2 ราย

ระดับความสัมพันธ์
(จำนวน)
Certain		 1 ราย
Probable 6 ราย
Possible 3 ราย
Probable 4 ราย
Possible 1 ราย
Probable 2 ราย
Possible 4 ราย
Probable 1 ราย
Possible 2 ราย
Probable 1 ราย
Possible 1 ราย

ฐานข้อมูล ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ 9 ธันวาคม 2552

ตารางที่ 2 อุบัติการณ์ของการเกิด TEN ของยาที่สงสัย(4, 5, 6)
ยาที่สงสัย
(suspected drug)
1. Allopurinol

อุบัติการณ์
น้อยกว่าร้อยละ 1

2. Ciprofloxacin
น้อยกว่าร้อยละ 1
3. Tienam
น้อยกว่าร้อยละ 0.2
4. Cefoperazone + salbactam 		 5. Colchicine

		

-

หมายเหตุ
อุบตั กิ ารณ์การเกิดผืน่ แพ้จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา ampicillin
หรือ amoxicillin ร่วมด้วย หรือในผู้ป่วยมีภาวะไตทำงาน
บกพร่อง
							 							 มีรายงานอาจทำให้เกิดผืน่ แพ้ยาจนถึงเสียชีวติ โดยพบ Steven
Johnson syndrome (SJS)
มีรายงานการแพ้ยาชนิด fixed drug eruption
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สรุป
การเกิด SJS และ/หรือ TEN ซึ่งเป็นภาวะ
ผื่นแพ้ยาที่รุนแรง มีโอกาสส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
ได้และจะมีโอกาสเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เป็น
การเกิดซ้ำ เพราะอาการทีเ่ กิดจะมีความรุนแรงและ
เกิดในเวลารวดเร็ว ดังกรณีศกึ ษาข้างต้น ด้วยเหตุนี้
การให้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติเกิด SJS/TEN จึงควร
ต้องมีการซักประวัตถิ งึ รายละเอียดเกีย่ วกับยาทีเ่ คย
ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และควรพิจารณาประโยชน์
และความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างถีถ่ ว้ นก่อนการใช้ยา
ที่มีการใช้ในช่วงเวลาที่เคยเกิด SJS/TEN รวมถึง
ควรเตรียมการป้องกันหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
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จันทร์จรีย์ ดอกบัว1

บทนำ

Gout เป็นโรคข้ออักเสบ ซึ่งเกิดจากความ
ผิดปกติในการ metabolism (metabolic disorder)
ของ purines ในร่างกาย เกิดจากการตกผลึกของ
monosodium urate ตามข้อต่อระหว่างกระดูก
ผูป้ ว่ ยมักมีภาวะ hyperuricemia (serum uric acid >
6.5 mg/dl) มีการอักเสบของข้อ (arthritis) อย่าง
เฉี ย บพลั น และมั ก กลั บ เป็ น ซ้ ำ เป็ นโรคที่ พ บใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 10 : 1
ยาทีน่ ยิ มใช้รกั ษา gout ในปัจจุบนั มี 4 กลุม่
ได้แก่
1. Anti-inflammatory เพื่ อ ลดอาการ
ข้ออักเสบเฉียบพลันและอาการปวด กลไกการออกฤทธิ์
คือ ต้าน mediator ที่ทำให้เกิดการอักเสบ ได้แก่
ยากลุ่ม NSAIDs, corticosteroids, colchicine
2. Urate-lowering agents กลไกการออกฤทธิ์
คือ ยับยัง้ การสร้าง uric acid (xanthine-oxidase
inhibitors) เช่น allopurinol, oxipurinol, febuxostat
3. Uricosuric agents กลไกการออกฤทธิ์
คือ เร่งการขับออกของ uric acid (renal tubular
reabsorption inhibitors) เช่น probenecid,
benzbromarone, sulfinpyrazone
4. Urate-oxidase enzyme กลไกการ
ออกฤทธิ์คือ เปลี่ยน uric acid เป็น allantoin
ซึ่งเป็น metabolite ของ uric acid ที่ละลายน้ำ
และ inactive เช่น rasburicase
1

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ยารักษา
โรคข้ออักเสบ คือ อาการไม่พงึ ประสงค์ (adverse
drug reaction : ADR) ซึ่งเกิดจากการใช้ยา
allopurinol จากข้อมูลวิชาการพบว่า allopurinol
สามารถก่อให้เกิด Steven Johnson’s syndrome
(SJS) ได้มากกว่าร้อยละ 1(1)
SJS จัดเป็น ADR type B (Bizaare)(2)
เป็นปฏิกิริยาไวเกิน (hypersensitivity reaction)
ของร่างกายที่ตอบสนองต่อยาเฉพาะสำหรับบุคคล
ภาวะนีไ้ ม่สามารถคาดการณ์ได้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ไม่สมั พันธ์
กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ตามปกติของยาไม่สามารถ
ทำนายอาการทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
และไม่ขึ้นกับขนาดยาที่ใช้ กลไกการเกิดเกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน (immunological reaction)
หรือที่เรียกว่าการแพ้ยา (drug allergy) ซึง่ ยังไม่
ทราบกลไกการเกิดทีแ่ น่ชดั
รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยชาย ไทย คู่ อายุ 75 ปี น้ำหนัก
55 กิโลกรัม เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลแห่งหนึง่
เมื่อกลางเดือนเมษายน 2553 ด้วยอาการมีไข้มา
1 สัปดาห์ ร่วมกับไอไม่มเี สมหะ ปัสสาวะไม่แสบขัด
3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีผื่นคันตามร่างกาย
แน่นหน้าอก
การวินิจฉัย (diagnosis)
โรคข้ออักเสบ และโรคหัวใจ (ischaemic
heart disease: IHD)
11
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อาการสำคัญ
มีไข้ มีผื่นคัน แน่นหน้าอก
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
ก่อนมาโรงพยาบาล 1 สัปดาห์มไี ข้ มักเป็นช่วง
กลางคืน ไอไม่มีเสมหะ ปัสสาวะไม่แสบขัด และ
3 วันก่อนมา มีผื่นขึ้นตามร่างกาย แน่นหน้าอก
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต		
ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ และโรคหัวใจ
ประวัติการใช้ยา
เคยได้รับยา colchicine 0.6 mg กิน1x1
หลังอาหารเช้า, allopurinol 100 mg 1x2 หลังอาหาร
เช้า-เย็น simvastatin 20 mg 1x1 ก่อนนอน,
atenolol 100 mg 12 x1 หลังอาหารเช้า, enalapril
5 mg 12 x1 หลังอาหารเช้า และ aspirin 81 mg
1x1 หลังอาหารเช้าติดต่อกันมานาน 2 เดือน
การรักษา
ผู้ป่วยถูกรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที
ที่มาตรวจ จากการตรวจร่างกายทั่วไป ผู้ป่วยมีไข้
(38.3๐C) และหายใจเร็วผิดปกติ 22/min (ค่าปกติ
16-20/min)
ผู้ป่วยได้รับยา chlorpheniramine (CPM)
(4 mg) 1x3 po pc, paracetamol (500 mg)
2xprn q 4-6 hrs ร่วมกับยาเดิมทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้อยูแ่ ล้ว
ต่ อ มา ในเวลาเที่ ย งแพทย์ สั่ ง ให้ ฉี ด ยา
penicillin G sodium (PGS) 1.5 mU IV q 6 hr
แต่ ไ ด้ รั บ ไป 1 dose แพทย์ เ ริ่ ม สงสั ย แพ้ ย า
จึงส่ง consult เภสัชกร ซึ่งสรุปว่าผู้ป่วยมีผื่นแบบ
maculopapular rash บริเวณ แขน ขา ลำตัว
ใบหน้า ปาก มีแผลคล้ายร้อนใน มีไข้มา 3 วัน
รู้สึกเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ สงสัยเกิด ADR จากยา
allopurinol
ในวันเดียวกัน เวลา 14:30 น. ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา
dexamethasone (4 mg) IV stat then q 8 hrs
และหยุดยาเดิมของผู้ป่วยทุกตัว ยกเว้น aspirin
เปลี่ยนยา PGS เป็น ceftriaxone 2 g drip in
NSS 100 ml OD หลังจาก drip ได้ 10 ml

เริม่ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจหอบ คลืน่ ไส้ อาเจียน
ความดันโลหิตลดเหลือ 70/50 mmHg, หัวใจเต้นเร็ว
94/min, หายใจหอบ (24/min), ระดับออกซิเจน
ในร่างกายตำ่ (88%) (ค่าปกติ BP 100/70 mmHg,
PR 60-100/min, RR 16-20/min และ O2>95%)
เวลา 14.55 น. ผูป้ ว่ ยมีภาวะ anaphylactic
shock แพทย์นกึ ถึง แพ้ยา ceftriaxone จึงสัง่ หยุดยา
ceftriaxone ให้ adrenalin 12 amp IM stat และ
0.9% NSS IV load 200 ml in 15 min จากนัน้ ให้
adrenalin 12 amp IM stat, CPM (10 mg/ml)
1 amp IV stat และพ่นยาด้วย salbutamol RS
solution (1:3)
15:30 น. หลังได้รับ 0.9% NSS IV load
200 ml ครบ ความดันโลหิตดีขนึ้ (100/60 mmHg)
แต่หัวใจยังเต้นเร็ว 92/min และหอบ 36/min
ผู้ป่วยอาการดีขึ้น บอกว่าไม่มีแน่นหน้าอก หายใจ
สะดวกขึ้น คันลดลง
19:50 น. ได้รบั ยาระบาย MOM 2 ช้อนโต๊ะ
ก่อนนอน
22:35 น. แพทย์สง่ consult เภสัชกร อีกครัง้
และสั่งหยุดยา dexamethasone และ aspirin
ให้ยา CPM (10 mg/ml) 1 amp IV stat, CPM
(4 mg) 1x3 หลังอาหาร และ paracetamol
(500 mg) 2xprn q 4-6 hrs.
วั น ต่ อ มา ผู้ ป่ ว ยยั ง มี ผื่ น คั น ตามร่ า งกาย
ไม่แน่นหน้าอก แต่ยังมีไข้ และหายใจหอบเล็กน้อย
ระดับออกซิเจนในร่างกาย 98% เวลา 21:45 น.
ได้รับยา CPM (10 mg/ml) 1 amp IV stat
เวลา 23:00 น. ผูป้ ว่ ยอาการคงเดิม แพทย์จงึ สัง่ ยา
dexamethasone (4 mg/ml) IV stat แต่หลังฉีดยา
dexamethasone มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายมากขึ้น
ไม่หอบ เสีย่ งต่อ hypovolumic shock แพทย์สงสัย
แพ้ยา dexamethasone ด้วย แต่ผู้ป่วยยังคงมี
อาการคัน แพทย์จงึ สัง่ calamine lotion ทาบริเวณ
ที่มีอาการคัน
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วันทีส่ าม ผูป้ ว่ ยยังคงมีอาการคัน มีผนื่ ปืน้ แดง
ขึ้นตามตัว แขน ขา ใบหน้า
วันทีส่ ี่ ผูป้ ว่ ยยังคงมีไข้ไม่ลด ผืน่ ยังเท่าๆ เดิม
หายใจสะดวก แพทย์สงั่ triamcinolone (TA) oral
paste ทา เช้า-เย็น และ 0.1% TA cream ทา
เช้า-เย็น โดยให้ทดลองทายาที่แขนดูในช่วงเช้า
ต่อมาเวลา 22:30 น. ผูป้ ว่ ยมีผนื่ มากขึน้ ใบหน้าบวม
มากขึน้ และแจ้งว่ามีอาการหูขา้ งซ้ายอือ้ มี discharge
ซึมออกเป็นน้ำใสๆ ปนหนอง มีอาการเจ็บที่ตา
มีแผลในปากมากขึน้ อาการผืน่ ตามร่างกายเท่าเดิม
ไม่แน่นหน้าอก ผลการตรวจร่างกายยังมีคา่ ใกล้เคียง
กับวันที่ผ่านมา แพทย์จึงสั่งทำความสะอาดหูดว้ ย
cotton bud และให้ chloramphenicol ear drop
หยอดครัง้ ละ 1 หยด วันละ 3 ครัง้ และส่งต่อผูป้ ว่ ย
ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด
จากการซักประวัติ ผูป้ ว่ ยปฏิเสธประวัตภิ มู แิ พ้
ปฏิเสธการแพ้อาหาร เคยเกิดอาการแพ้ยาเพียง
ครั้งเดียว เมื่อนานมาแล้ว ผู้ป่วยมีอาการปวดขา
ไปทีค่ ลีนคิ แห่งหนึง่ ฉีดยาแก้ปวดไม่ทราบชนิด เกิด
อาการหายใจไม่ออก เป็นผืน่ ลมพิษ และช๊อคหมดสติ
หยุดยาอาการดีขึ้น
จากประวัตกิ ารใช้ยาทีไ่ ด้รบั มาจากโรงพยาบาล
แห่งนี้ ปรากฏว่าใช้ยาได้ดีโดยไม่มีอาการผิดปกติ
ใดๆ ทั้งยากลุ่ม NSAIDs, penicillin, ceftriaxone
และประวัติการใช้ยาจากโรงพยาบาลจังหวัดได้รับ
ยามา 3 ครัง้ ใช้ตดิ ต่อกันเป็นประจำถึงวันที่ admit
ผู้ป่วยมีผื่นเพียงเล็กน้อย ตลอดเวลาที่ใช้ยากลุ่ม
ดังกล่าวการรับยาแต่ละครั้งไม่ได้ไปเอง ให้ญาติรับ
ยาแทน โดยที่ไม่ได้เล่าอาการผื่นดังกล่าวให้ฟัง
คิดว่าเป็นผื่นธรรมดา
เภสัชกรสรุปว่า ผู้ป่วยแพ้ยา allopurinol
เนื่องจาก
1. ผู้ป่วยเคยได้รับยา ceftriaxone 2 g IV
OD มาแล้ว 2 dose จากการที่ admit คราวทีแ่ ล้ว
แต่ไม่เกิดอาการผิดปกติ

2. จากข้อมูลวิชาการ พบว่า allopurinol
มีโอกาสเกิด SJS ได้มากที่สุดของยาในกลุ่มที่ได้
จากโรงพยาบาลแห่งนี้
3. จากการประเมิน Naranjo’s algorithm
ผล = probable
อภิปรายการศึกษา
องค์ ก ารอนามั ยโลก (World Health
Organization: WHO) ให้คำจำกัดความของ “ADR
คือ ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์และไม่ตั้งใจให้เกิด
เนื่องจากการใช้ยาในขนาดปกติที่ใช้ในการตรวจ
หรือรักษาโรค”(3) เป็นภาวะที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน
เนือ่ งจากมีการใช้ยาและมียาชนิดใหม่ๆ มากขึน้ ภาวะ
ADR เป็นที่สนใจและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
สำคัญ พบได้ถึงร้อยละ 5-15 ของการใช้ยาทั่วไป
ทำให้เกิดทั้งการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตได้
Allopurinol เป็นยาทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิด
SJS บ่อยที่สุด(4) (จากการศึกษา case-control
European study) และการใช้ allopurinol ตั้งแต่
200 mg OD ขึ้นไป จะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิด SJS
มากขึ้น
จากกรณีศึกษาข้างต้น ประวัติการใช้ยาจาก
โรงพยาบาลทีเ่ คยรักษามาก่อน ผูป้ ว่ ยสามารถใช้ยา
ได้ทั้งกลุ่ม NSAIDs, penicillin, ceftriaxone
โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เมื่อนำประวัติการใช้
ยาและเวลาที่เกิดผื่นมาเขียนเป็น time line ได้ดัง
แผนภูมิที่ 1
ข้อมูล ADR ของยาอื่นที่น่าสงสัยที่ทำให้
เกิดผื่นแพ้ยา(5)
1. Simvastatin: <1% anaphylaxis,
angioedema, dyspnea, rash, SJS, urticaria
2. Enalapril: rash 1.5%, <1% agioedema,
SJS, TEN
3. Aspirin: rash, angioedema, urticaria
4. Ceftriaxone: 2% rash, <1%pruretics,
anaphylaxis
13
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แผนภูมิที่ 1 Time line

4. Allopurinol: most common skin rash
(MP rash) ซึ่งสามารถเกิด SJS ต่อได้ หากกินยา
แล้วเกิดผื่นในครั้งแรกให้หยุดยาทันที
5. Ceftriaxone: 2% rash, <1% pruretics
bronchospasm, anaphylaxis แนะนำให้หยุดยา
ทันที
เภสั ช กรสรุ ป ว่ า ผู้ ป่ ว ยรายนี้ น่ า จะแพ้ ย า
allopurinol (ประเมิน Naranjo’s น่าจะใช่) ดำเนินการ
ออกบัตรแพ้ยา, เปลี่ยนสี OPD card, บันทึกใน
คอมพิวเตอร์, ส่งรายงานไปยัง อย. และส่งต่อ
ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
จากกรณีศึกษานี้ เนื่องจากการแพ้ยาแบบ
SJS เป็นการแพ้ยาที่ค่อยๆ เกิดขึ้น จากน้อยไป
จนมากถึงชนิดทีร่ า้ ยแรง ซึง่ หากปล่อยไว้อาจนำไปสู่
TEN มีโอกาสทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นความ
จำเป็นในการใช้ยาจึงมีนอ้ ยกว่าผลเสียทีเ่ กิดขึน้ การ
ติดตามอาการผื่นแพ้ยาอย่างใกล้ชิด จึงเป็นสิ่งที่
บุคลากรทางการแพทย์พงึ ปฏิบตั ิ การให้ความรูแ้ ละ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ADR ออกบัตรแพ้ยาให้แก่
ผูป้ ว่ ยทีแ่ พ้ยา พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำถึงความสำคัญ
ของบัตรแพ้ยา เพื่อประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยอย่าง
แท้จริง
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บทนำ

Steven-John syndrome/toxic epidermal
necrolysis syndrome (SJS/TENS) เป็นภาวะผืน่
แพ้ยาที่มีความรุนแรงและพบได้บ่อยในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าประเทศอื่น
เป็ น กลุ่ ม อาการที่ ท ำให้ ผู้ ป่ ว ยมี โ อกาสพิ ก ารและ
เสียชีวติ มากถึงร้อยละ 30(1) ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการ SJS
จะเกิดผืน่ แพ้ยาทีผ่ วิ หนังและเยือ่ บุทวั่ ร่างกาย ทำให้
ผิวหนังตายและลอกทั้งตัว ในขณะที่กลุ่มอาการ
TENS ผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบของผิวหนังอย่าง
รุนแรงทำให้มกี ารหลุดลอกของผิวหนัง ซึง่ มีลกั ษณะ
ทางคลินกิ คล้าย SJS แต่มคี วามรุนแรงมากกว่า SJS
จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ในประเทศไทยพบว่า ระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยแพ้ยาและเกิดการ SJS/
TENS ประมาณ 7,000 ราย ซึง่ ในการรักษาอาการ
แพ้ยา SJS/TENS แบบรุนแรงมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ถึงประมาณ 20,000-100,000 บาทต่อราย โดย
รายการยาทีส่ งสัย (suspected drug) ท่มี กี ารรายงาน
ลำดับต้นๆ หลายรายการมีรายงานว่าสัมพันธ์กับ
พันธุกรรม เช่น carbamazepine & HLA-B*1502
allele(2), allopurinol & HLA-B*5801 allele(3) และ
nevirapine & HLA-B*3505(4) เป็นต้น
1
2

สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลักษณะพันธุกรรมกับการเกิด SJS/TENS จาก
การใช้ยา carbamazepine
การเกิด SJS/TENS จากการใช้ยาหลายชนิด
มีรายงานว่าสัมพันธ์กบั ลักษณะพันธุกรรมของผูป้ ว่ ย
ในยีน HLA-B โดยยีน HLA-B เป็นยีนทีม่ คี วามสำคัญ
ในระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่จดจำสิ่งแปลกปลอม
ทีบ่ กุ รุกเข้ามาในร่างกาย เช่น เชือ้ ไวรัสต่างๆ การศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมของผูป้ ว่ ย SJS/TENS จากยา
carbamazepine พบว่า ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด SJS/TENS จาก
แพ้ carbamazepine มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
ชนิด HLA-B*1502 ซึ่งเป็นลักษณะพันธุกรรมที่
พบมากในเอเชี ย โดยพบมากเฉพาะชาวจี น ฮั่ น
(ร้อยละ 5-15) และกลุ่มชนในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เท่านัน้ เช่น ชาวมาเลเซีย (ร้อยละ 12-15)
และชาวไทย (ร้อยละ 8-9)(2, 6-11) เป็นต้น ในคนผิวขาว
คอเคเชี่ยนพบลักษณะพันธุกรรม HLA-B*1502
น้อยมาก (ร้อยละ1)(5) ไม่พบในประชากรชาวญีป่ นุ่ (12)
และชาวยุโรป(5) (ตารางที่ 1) ดังนั้น การตรวจหา
ปัจจัยเสีย่ งทางพันธุกรรมชนิด HLA-B*1502 allele
ก่อนสั่งใช้ยา carbamazepine จึงน่าจะได้รับการ
พิจารณาเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยลดความเสี่ยง
และป้องกันการเกิด SJS/TENS จากยา carbamazepine เพราะจะส่งผลให้ช่วยลดอุบัติการณ์และ
ลดภาวะพิการและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะ
ดังกล่าวอีกด้วย ผลจากจากการวิจัยเหล่านี้ ทำให้
USFDA ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทำการ
ตรวจ HLA-B*1502 ก่อนการสัง่ ใช้ยา carbamazepine
ในผู้ป่วยชาวเอเชียแล้ว
15
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ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยบริการรับตรวจ
หาพันธุกรรมอยู่ 4 แห่ง โดยอยูใ่ นส่วนกลาง 3 แห่ง
ส่วนภูมภิ าค 1 แห่ง ซึง่ ทุกแห่งให้บริการตรวจลักษณะ
พันธุกรรมทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งของการเกิด SJS/TENS
จากยา carbamazepine และให้บริการตรวจลักษณะ
พันธุกรรมอื่นด้วยดังนี้
1) ฝ่ายพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้บริการตรวจ HLA-B, HLA-B*1502, HLAB*5801, HLA-B*3505
2) หน่วยไวรัส คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจ
HLA-B, HLA-B*1502, HLA-B*5801, HLAB*3505
3) หน่วยตรวจวินจิ ฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ให้บริการตรวจ HLA-B, HLA-B*1502,
HLA-B*5801
4) หน่วยภูมคิ มุ้ กันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ให้บริการ
ตรวจ HLA-B, HLA-B*1502, HLA-B*5801

ความคุ้มค่าในการตรวจพันธุกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง
การแพ้ยา
ความคุ้ ม ค่ าในการตรวจพั น ธุ ก รรม เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการแพ้ยานั้น ควรจะพิจารณาทั้งมุมมอง
ของผูป้ ว่ ยและมุมมองของผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์
ในมุมมองของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจลักษณะ
พันธุกรรมจะถูกเปรียบเทียบกับโอกาสในการเกิดแพ้ยา
นัน้ ๆ ซึง่ มีความแตกต่างกันในผูป้ ว่ ยแต่ละคน ในกรณี
ที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับยาที่เป็นทางเลือก (alternative
drug) แทนยาที่มีโอกาสทำให้การเกิดการแพ้ยาได้
การตรวจลักษณะพันธุกรรมก็อาจไม่มีประโยชน์
มากนัก แต่การตรวจพันธุกรรมก่อนการให้ยาจะ
เป็นประโยขน์มากในมุมมองทั้งตัวผู้ปวยเองและ
ผู้ให้บริการ เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีโอกาสที่จะรับ
ยาที่เป็นทางเลือกอื่น เพราะช่วยลดความเสี่ยง
ของการแพ้ยา แต่ในมุมมองของผู้ให้บริการอาจมี
เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายต่อต้นทุนการรักษา
ต้องมีความทีค่ มุ้ ค่ามากทีส่ ดุ ทำให้บริการได้ดเี ท่าเดิม
หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการรักษา
ผลข้างเคียงจากยา เนือ่ งจากอัตราการเกิดภาวะแพ้
ยาลดลง

ตารางที่ 1 ร้อยละของประชากรที่มี HLA allele ที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรง

หมายเหตุ ตารางดัดแปลงจาก www.allelefrequency.net (22 กุมภาพันธ์ 2554)
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ผลการศึกษา cost effectiveness analysis
โดยใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พบว่า
การให้บริการการตรวจดังกล่าวน่าจะคุ้มทุน ถ้า
ต้นทุนในการตรวจ HLA-B*1502 มีค่าใช้จ่าย
ประมาณรายละ 800-1,200 บาท (ผลการวิจัยอยู่
ระหว่างการพิจารณา) ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าว
คิดค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กิดขึน้ กับโรงพยาบาลเท่านัน้
โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อครัวเรือนและ
ผลกระทบทางจริ ย ธรรมในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารตรวจ
ดังกล่าว ในขณะที่มีรายงานการศึกษาที่ไต้หวัน
พบว่า การหลีกเลี่ยงยา carbamazepine และยา
ที่มีโครงสร้างคล้ายกันในผู้ป่วยที่มี HLA-B*1502
สามารถลดอัตราการเกิด SJS/TENS ในผู้ป่วย
ชาวไต้หวัน 5,000 รายเหลือร้อยละ 0(19)
ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพการตรวจลักษณะ
พันธุกรรม HLA-B*1502 allele พบว่ามีความไว
98.3-100% ความจำเพาะ 98.5% และมี positive
predictive value 5.6% negative predictive
value 99.9% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ฝ่าย
พันธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีคา่ ตรวจประมาณ 1000 บาทต่อราย ซึง่ เมือ่ เทียบ
กับผลการศึกษาทีโ่ รงพยาบาลพุทธชินราช การตรวจ
ลักษณะพันธุกรรม HLA-B*1502 allele ก่อนสัง่ ใช้ยา
carbamazepine เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการ
เกิด SJS/TENS มีแนวโน้มน่าจะมีความคุ้มค่า
หากมีการศึกษาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง
มุมมองของผู้ป่วย ผู้ให้บริการที่ครอบคุลมถึงค่า
ใช้จา่ ยต่างๆ ทัง้ จากการรักษาและค่าสินไหมทดแทน
ที่ต้องชดเชยให้กับผู้ป่วยกรณีที่จะเกิด SJS/TENS
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
บทสรุป
ปัจจุบนั การเกิดผืน่ แพ้ยาอย่างรุนแรง (SJS/
TENS) มีรายงานการศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
ทีย่ นื ยันว่ามีความสัมพันธ์กบั ลักษณะพันธุกรรมของ
ผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะยา carbamazepine กับลักษณะ

พันธุกรรม HLA-B*1502 allele ซึ่งเป็นลักษณะ
พันธุกรรมทีพ่ บมากในชาวเอเซียรวมถึงชาวไทย ซึง่
ก็สอดคล้องกับฐานข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาของประเทศที่พบว่ายา carbamazepine
ที่เป็นรายการยาลำดับต้นๆ ที่มีรายงานว่ามีความ
สัมพันธ์กบั การเกิด SJS/TENS และมีความรุนแรง
ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะพิการ และเสียชีวิตในที่สุด
ในขณะที่ประสิทธิภาพการตรวจลักษณะพันธุกรรม
ของหน่วยให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยดี
ขึน้ ตามลำดับ มาตรการหลีกเลีย่ งการเกิด SJS/TENS
จากยา โดยเฉพาะ carbamazepine น่าจะได้รบั การ
พิจารณาว่ามีคุ้มค่าเพียงใดในทุกบริบท ทั้งมุงมอง
ของผู้ป่วยและมุมมองของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
นอกจากนี้ไม่เพียงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น
ผลกระทบต่อประชากรทางด้านสาธารณสุขก็ควร
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเช่นกัน
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เยาวภา ชัยเจริญวรรณ1 และคณะ2

บทคัดย่อ
เนือ่ งจากประสบการณ์การใช้ยาโอเซลทามิเวียร์
ที่จำกัดในประเทศไทย ประกอบกับการมีรายงาน
อาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรงในคนเอเชีย การติดตาม
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย าอย่ า งใกล้ ชิ ด
ในผู้ป่วยที่ได้รับโอเซลทามิเวียร์จึงมีความสำคัญ
และจำเป็นเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และ
ลักษณะการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
โอเซลทามิเวียร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
เก็บข้อมูลไปข้างหน้า โดยการสัมภาษณ์ทางวาจา
ทางโทรศัพท์และติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
ผลการศึกษา : จากการติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์ จ ากการใช้ ย าอย่ า งใกล้ ชิ ดในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้
รับการสัง่ ใช้ยาโอเซลทามิเวียร์ 215 คน พบการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ 52 คน (ร้อยละ 24.19) รวม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะประกอบด้วย จีรติการณ์ พิทาคำ, อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล,
ธดากรณ์ เลิศชูสกุล, ณัฐพงษ์ ไชยลังการ์, โอวาท ต๊ะใส
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานทาง
วิชาการนำเสนอโดยวาจา การประชุมวิชาการ งานเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2553
1
2

104 เหตุการณ์ พบอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความ
รุนแรงทีต่ อ้ งได้รบั การรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเพิม่
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึน้ 5 เหตุการณ์
(อาการทางจิตเวช 3 เหตุการณ์ ทางเดินอาหาร 2
เหตุการณ์) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่
คลื่นไส้ 27 เหตุการณ์ (ร้อยละ 25.96) อาเจียน
18 เหตุการณ์ (ร้อยละ 17.31) และฝันร้าย 9 เหตุการณ์
(ร้อยละ 8.65) ทั้งนี้หากรวมเป็นอาการทางจิตเวช
พบ 37 เหตุการณ์ (ร้อยละ 35.58) โดยไม่มีผู้ใด
ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
สรุป : อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยใน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา โอเซลทามิเวียร์ คือ อาการของระบบ
ทางเดินอาหาร ร้อยละ 52.88 รองลงมา คือ อาการ
ทางจิตเวช ร้อยละ 35.58
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการให้ข้อมูลเรื่อง
อาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ แก่ผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา
โอเซลทามิเวียร์และญาติ โดยเฉพาะอาการของระบบ
ทางเดินอาหารและอาการทางจิตเวช เพื่อเพิ่ม
ความร่วมมือในการใช้ยาและลดความรุนแรงของ
อาการที่เกิดขึ้น
คำสำคัญ : oseltamivir, โอเซลทามิเวียร์,
adverse drug reaction, อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ A (H1N1) ปี ค.ศ. 2009 ทีม่ คี วามรุนแรง
ดังเช่น ที่รัฐแคลิฟลอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
19
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ในเดือนเมษายน-สิงหาคม 2009 มีผปู้ ว่ ยเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลถึง 1,100 ราย พบอัตราเสียชีวติ
ถึงร้อยละ 11 โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยอายุ 50 ปีขน้ึ ไป หรือ
ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี(1) โดยมียาหลักที่ใช้
รั ก ษาคื อ โอเซลทามิ เ วี ย ร์ ตามคำแนะนำของ
กองควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา(2)
โอเซลทามิเวียร์ เป็นยาทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เพือ่ ใช้
รักษาและป้องกัน influenza ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2005(3)
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบภายหลังการออกสู่ตลาด
คือ อาการทางจิตเวช (neuropsychiatric) ซึง่ บางราย
นำไปสู่การเสียชีวิต โดยรายงานส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญีป่ นุ่ (4) ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้ยาโอเซลทามิเวียร์
ถึงร้อยละ 60 ของการบริโภคยานีข้ องทัง้ โลก โดยมี
การรายงาน case series อย่างเป็นทางการอย่างน้อย
8 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 5 ราย เสียชีวิตอีก 3 ราย
รอดชีวิตแต่เกิดทุพลภาพถาวร 1 ราย(5)
จากข้อมูลสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A(H1N1) ระลอกที่ 1 ใน
ประเทศไทย พบว่า มีตวั เลขผูต้ ดิ เชือ้ ถึง 28,057 ราย
มีการเสียชีวิต 176 ราย(6) ประกอบกับข้อมูลทาง
สถิตขิ องการระบาดในอดีต ทำให้มกี ารคาดการณ์วา่
จะมีการระบาด ระลอกที่ 2 ซึ่งอาจมีความรุนแรง
กว่าระลอกที่ 1 ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคเกิด
ประสิทธิผลร่วมกับความพยายามที่จะลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากการได้รับยาโอเซลทา
มิเวียร์ ช้าเกินกว่า 48 ชัว่ โมง กระทรวงสาธารณสุข
จึงวางนโยบายให้ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
อาจติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A(H1N1) ต้องได้รบั
ยาโอเซลทามิเวียร์ให้เร็วที่สุด (ภายใน 48 ชั่วโมง)
ผ่านช่องทางทัง้ คลินกิ เอกชน และโรงพยาบาลทุกแห่ง

เนื่องจากประสบการณ์การใช้ยาโอเซลทามิเวี ย ร์ ที่ จ ำกั ดในประเทศไทย ประกอบกั บ การมี
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรงในคน
เชื้อสายเอเชีย อีกทั้งการมีนโยบายเข้าถึงยาโอเซล
ทามิเวียร์ให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้รับยามากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาให้สงู ขึน้ ดังนัน้ การติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างใกล้ชิดใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์จึงมีความสำคัญ
และจำเป็น เพือ่ นำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และลักษณะการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาโอเซลทามิเวียร์
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลไป
ข้างหน้า โดยการสัมภาษณ์ทางวาจา ทางโทรศัพท์
และติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ในผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน
พ.ศ. 2552 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
		 จากจำนวนผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การสั่ งใช้ ย า
โอเซลทามิเวียร์ จำนวน 334 คน เป็นเพศชาย
141 คน เพศหญิง 195 คน ผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุด
ที่ได้รับการสั่งใช้ยา คือ 3 เดือน อายุมากที่สุดคือ
93 ปี สามารถติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการ
ใช้ยาอย่างใกล้ชดิ ได้ 215 คน (ร้อยละ 64.37) พบ
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การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 52 คน (ร้อยละ
24.19) รวมเป็น 104 เหตุการณ์ (แผนภูมิที่ 1)
โดยในผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์มี 50 คน
ที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ในชื่อการค้า GPO-AFLU อีก 2 คน ได้รับยาในชื่อการค้า Tamiflu
(แผนภูมิที่ 2)




ร่างกายที่พบรองลงมาคือ อาการทางจิตเวช พบ
37 เหตุการณ์ อาการที่พบมากที่สุดคือ ฝันร้าย 9
เหตุการณ์ รองลงมาคือ มึนงง พูดจาสับสน และ
งอแงมากผิดปกติ (ในเด็ก) อย่างละ 5 เหตุการณ์
(ร้อยละ 4.81) รายละเอียดในแผนภูมทิ ่ี 3, 4 และ 5

แผนภูมิที่ 3 แสดงอุบตั กิ ารณ์ และลักษณะการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ จำแนกตามระบบ
แผนภูมิที่ 1 แสดงอุบัติการณ์เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย ร่างกาย
ที่ได้รับโอเซลทามิเวียร์

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โอเซลทามิเวียร์ จำแนก
ตามชื่อการค้า

2. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย
ที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์
จากการจำแนกอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ จำนวน 104
เหตุการณ์ พบว่า อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย
ทีส่ ดุ คือ อาการของระบบทางเดินอาหาร 55 เหตุการณ์
(ร้อยละ 52.88) โดยอาการทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ คลืน่ ไส้
27 เหตุการณ์ (ร้อยละ 25.96) รองลงมาคือ อาเจียน
18 เหตุการณ์ (ร้อยละ 17.31) อาการของระบบ

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุบตั กิ ารณ์ และลักษณะการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ จำแนกตามอาการ
ของระบบทางเดินอาหาร

แผนภูมิที่ 5 แสดงอุบตั กิ ารณ์ และลักษณะการเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ จำแนกตามอาการ
ทางจิตเวช
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ตารางที่ 1		แสดงอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึ งประสงค์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์จ ำแนกตามขนาด
ยาที่ได้รับต่อวัน
ขนาดยาต่อวัน
(mg)
<60 mg
60 mg
75 mg
90 mg
120 mg
150 mg
300 mg
รวม

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา
โอเซลทามิเวียร์
21
16
10
10
1
150
7
215

การประเมินความสัมพันธ์ของอาการไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นกับการได้รับยาโอเซลทามิเวียร์
ใช้ Naranjo’s algorithm ในการประเมิน พบว่า
ผู้ป่วย 25 ราย (ร้อยละ 48.08) ที่เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ภายหลังได้รบั ยาโอเซลทามิเวียร์ มีคะแนน
ความสัมพันธ์ระหว่างยากับอาการไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึน้ อยูใ่ นช่วง 1-4 คะแนน หมายถึงอาการไม่พงึ
ประสงค์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากยา (possible)
และผูป้ ว่ ย 27 ราย (ร้อยละ 51.92) มีคะแนนความ
สัมพันธ์ระหว่างยากับอาการไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้
อยู่ในช่วง 5-8 คะแนน หมายถึง อาการไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากยา (probable)
ขนาดยาต่ำที่สุดที่ผู้ป่วยได้รับและเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์คือ 30 mg รับประทานวันละ 2 เวลา
ขนาดยาที่ทำให้เกิดอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์บ่อยที่สุด คือ 150 mg รับประทานวันละ
2 เวลา (ร้อยละ 57.14) รายละเอียดตามตารางที่ 1
จากผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ และ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น 52 ราย พบว่ามี
ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรง
จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
ทำให้ ต้ อ งนอนรั ก ษาตั วในโรงพยาบาลนานขึ้ น

จำนวนผู้ป่วยที่เกิด
อาการไม่พึงประสงค์
0
4
1
3
0
40
4
52

%
0.00
25.00
10.00
30.00
0.00
26.67
57.14
24.19

จำนวน 5 ราย และภายหลังการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ผู้ป่วยยังคงใช้ยาต่อจนครบ 5 วัน 42 ราย
หยุดใช้ยาก่อนครบกำหนดรักษา 10 ราย
วิจารณ์ผล
จากการติ ด ตามอาการไม่ พึ ง ประสงค์ ใ น
ผู้ป่วยที่ได้รับยาโอเซลทามิเวียร์ ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ พบว่าสัดส่วนอุบัติการณ์
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย
(1.36:1) ซึ่งต่างจากรายงานขององค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริกาและประเทศญีป่ นุ่ ทีร่ ะบุวา่
สัดส่วนของอาการไม่พึงประสงค์เกิดในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง (สหรัฐอเมริกา 1:1.4 ญี่ปุ่น
1:1.8)
โดยระบบร่างกายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
มากที่สุดคือ ระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะ
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบจาก
ระบบการเฝ้าระวัง ทั้งนี้อาการคลื่นไส้ อาเจียนที่
เกิดขึน้ 45 เหตุการณ์มเี พียง 4 เหตุการณ์ (8.89%)
ที่ต้องการการรักษาด้านยาเพื่อบรรเทาอาการ
เมือ่ พิจารณาอาการไม่พงึ ประสงค์ทางจิตเวช
37 เหตุการณ์ ซึ่งพบรองลงมาจากอาการของ
ระบบทางเดินอาหาร พบว่าอาการที่พบมากที่สุด
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คือ ฝันร้าย 9 เหตุการณ์ โดยมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากฝันร้ายทำให้
นอนไม่หลับ 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยหญิงสูงอายุ
(81 ปี) ทีม่ โี รคประจำตัวอยูเ่ ดิมคือ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ไตวายเรื้อรังและมีโรคร่วมคือ ปอดอักเสบ ทั้งนี้
ไม่มีผู้ป่วยรายใดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
ดังนั้นในการจ่ายยาโอเซลทามิเวียร์ควรมี
การให้ข้อมูลเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ฝันร้าย นอนไม่หลับ ปวดท้อง
และท้องเสีย แก่ผปู้ ว่ ยและญาติ เพือ่ ลดความรูส้ กึ ถึง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่งผลเพิ่มความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วย
àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
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สิรินมาส คัชมาตย์1

Botox หรือโบท็อกซ์ เป็นชื่อการค้าที่ใช้
เรียกสารพิษ botulinum toxin type A หรือ
onabotulinumtoxin A ซึ่งได้จาก Clostridium
botulinum แบคทีเรียแกรมบวก เจริญเติบโตได้ใน
ภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (anaerobic) สามารถสร้าง
สปอร์ ที่ ท นความร้อ น แบคที เ รี ยนี้ ส ร้า งสารพิ ษ
botulinum 7 ชนิด คือ A, B, C, D, E, F และ G
สารพิษนี้ไม่ทนความร้อน (อุณหภูมิมากกว่า 80
องศาเซลเซียส) และเป็นพิษต่อระบบประสาท(1)
โดยยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาท acetylcholine
ซึง่ จำเป็นในการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ ผลการยับยัง้
การหลั่ง acetylcholine จะทำให้กล้ามเนื้อเป็น
อัมพาตชั่วคราว จนกว่าผลการยับยั้งจะหมดไป(2)
ดินเป็นแหล่งที่แบคทีเรียนี้อาจปนเปื้อนในผลิตผล
การเกษตร เช่น ผัก มันฝรั่ง และหน่อไม้ และอยู่
ในลำไส้ของสัตว์ เช่น ปลา นก และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม รวมถึงมนุษย์
ความเป็นพิษและอาการพิษของ botulinum
Botulinum เป็นสารพิษจากแบคทีเรีย ทำให้
กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวและอาจเสียชีวิตได้
หากกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเกิดอาการ
อัมพาต สิง่ สำคัญคือ ขนาดหรือปริมาณของ botulinum
ทีท่ ำให้เสียชีวติ ทัง้ ในมนุษย์และสัตว์ทดลองมีปริมาณ
น้อยมาก เช่น มนุษย์หนัก 70 กิโลกรัมเสียชีวิต
เมือ่ ได้รบั botulinum ขนาด 0.09-0.15 ไมโครกรัม
โดยการฉีด หรือขนาด 0.70-0.90 ไมโครกรัม
1

กลุม่ ควบคุมเครือ่ งสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยการหายใจ หรือขนาด 70 ไมโครกรัม โดยการกิน
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ botulinum ขนาด 1 กรัม
ทำให้มนุษย์ 8.3 ล้านคนเสียชีวติ โดยการฉีด มนุษย์
1.25 ล้านคนเสียชีวิตโดยการหายใจ และมนุษย์
14,285 คนเสียชีวิตโดยการกิน (1 นาโนกรัม
เท่ากับ 1/109 กรัม หรือ 1/พันล้าน, 1 ไมโครกรัม
เท่ากับ 1/106 กรัม หรือ 1/ล้าน และ 1 มิลลิกรัม
เท่ากับ 1/103 กรัมหรือ 1/พัน)(3)
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จั ด botulinum อยู่ ใ น
กลุ่มอาวุธชีวภาพ (biological weapons agent)
ที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในโลก เช่นเดียวกับฝีดาษ
แอนแทรกซ์และกาฬโรค เนือ่ งจากขนาดหรือปริมาณ
ของ botulinum ที่ทำให้เสียชีวิตน้อยมาก อาการ
ทางคลีนคิ จากสารพิษ botulinum (botulism) แบ่ง
เป็น 5 ชนิด คือ
1. Foodborne botulism พบในผูป้ ว่ ยทีก่ นิ
อาหารที่ปนเปื้อน Clostridium botulinum เช่น
หน่อไม้ปี๊ป อาหารกระป๋องที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการ
ฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี ระยะเวลาการฟักตัวของโรค
ตัง้ แต่ 6 ชัว่ โมง - 8 วัน ซึง่ มีอาการดังนีค้ อื คลืน่ ไส้
อาเจียน ปวดท้องหรือท้องเสีย ท้องผูก ปากแห้ง
ตาพร่า มองเห็นภาพซ้อน หนังตาตก พูดลำบาก
พูดไม่ชัด หายใจลำบาก กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อ
เกี่ยวข้องกับการหายใจและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
แต่ไม่ symmetry ปัสสาวะไม่ออก การป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อหรือทำลายสารพิษในอาหาร สามารถ
ทำได้โดยการต้มอาหารให้เดือด เนื่องจากสารพิษ
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ไม่ทนต่อความร้อน การปรับค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
ของอาหาร โดยทำให้เป็นกรด การทำให้แห้ง ทำให้เค็ม
หรื อ การเติ ม สารกั น เสี ย กลุ่ ม nitrate, nitrite,
polyphosphates
2. Wound botulism พบในผูป้ ว่ ยแผลติดเชือ้
Clostridium botulinum โดยไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่วย
จากอาหาร ระยะเวลาการฟักตัวประมาณ 4-14 วัน
ซึ่งอาการคล้ายกับ foodborne botulism ยกเว้น
ไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
3. Infant botulism พบในทารกอายุนอ้ ยกว่า
1ปีทม่ี ปี ระวัตกิ ารกินน้ำผึง้ ความเป็นพิษเกิดจากสปอร์
ของ Clostridium botulinum จากน้ำผึง้ เจริญเติบโต
เป็นแบคทีเรียในลำไส้ สร้างสารพิษ และลำไส้เล็ก
ดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย หากผู้ใหญ่กินน้ำผึ้งที่มี
สปอร์ของแบคทีเรียดังกล่าว สปอร์จะไม่สามารถ
เจริญเติบโตเป็นแบคทีเรียได้เหมือนในทารก เนื่อง
จากลำไส้เล็กของทารกไม่มี protective bacterial
flora และ clostridium-inhibiting bile acids
เหมือนลำไส้ของผูใ้ หญ่ ซึง่ อาการแตกต่างกัน ตัง้ แต่
อาการไม่มากจนถึงเสียชีวิต เริ่มต้นคือ ท้องผูก
เคลื่อนไหวน้อย กินอาหารหรือดูดนมน้อยมี tone
ของร่างกายลดลง เคลือ่ นไหวลดลง deep tendon
reflex ลดลง เมื่ออาการป่วยมากขึ้น ทำให้ระบบ
การหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต
4. Adult infectious botulism พบในผูป้ ว่ ย
มีประวัติการผ่าตัดช่องท้อง ไม่มีกรดไฮโดรคลอริค
ในกระเพาะอาหาร Crohn’s disease หรือได้รบั ยา
ปฏิชีวนะ เนื่องจากมี Clostridium botulinum ใน
ลำไส้ แ ละผลิ ต สารพิ ษ ลั ก ษณะเดี ย วกั บ infant
botulism
5. Inadvertent botulinum toxin injection
พบในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารพิษโดยการฉีดเพือ่ ประโยชน์
ทางการแพทย์ และสารพิษแพร่กระจายจากบริเวณ
ทีฉ่ ดี หรือการนำไปใช้ฆา่ ตัวตาย โดยการฉีดเข้ากล้ามเนือ้
อาการป่วยเหมือนกับ foodborne botulism

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
เนือ่ งจากความเป็นพิษต่อระบบประสาทของ
botulinum ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราว
จึ ง นำมาใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ USFDA
รับขึ้นทะเบียน botulinum เป็นยา สำหรับใช้ทาง
การแพทย์เพื่อการรักษา โดยมีข้อบ่งใช้ดังนี้คือ
1. ปวดคอ และตำแหน่งศีรษะผิดปกติ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเกร็งของกล้ามเนื้อคออย่างรุนแรง
(cervical dystonia)
2. ตาขี้เกียจ (strabismus)
3. หนังตากระตุก (blepharospasm)
4. กล้ามเนือ้ บริเวณข้อศอก ข้อมือ และนิว้ ตึง
เนือ่ งจากกล้ามเนือ้ ต้นแขนตึงเพิม่ ขึน้ (upper limb
spasticity)
5. เหงือ่ ออกรักแร้จำนวนมาก (hyperhidrosis)
โดย botulism จะลดการทำงานของต่อมเหงื่อมาก
กว่าจะมีผลต่อกล้ามเนื้อ
6. ปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรัง ได้แก่ อาการ
ปวดศีรษะมากกว่า 14 วันต่อเดือน รวมทัง้ ปวดศีรษะ
ไมเกรนอย่างน้อย 8 วันต่อเดือน
นอกจากนี้ USFDA อนุญาตให้ใช้ botulinum
ทางการแพทย์ เพื่อความสวยงาม (cosmetic)
สำหรับบรรเทารอยย่นระหว่างคิ้ว รอยตีนกา และ
ริ้วรอยอื่นบนใบหน้าได้ชั่วคราว คือ ประมาณ 3-6
เดือน แต่จะไม่บรรเทารอยย่นที่เกิดจากแสงแดด
ประสิทธิภาพของ botulinum ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผิว
ความหนาของผิวหนังและรอยย่น สิ่งสำคัญคือ
ต้องไม่นวดบริเวณทีฉ่ ดี เพราะสารพิษอาจกระจายไป
บริเวณอื่นได้ ทำให้เกิดอาการเหมือนได้รับสารพิษ
inadvertent botulinum toxin injection เช่น
หายใจและกลืนลำบากและเสียชีวิต(4)
สำหรับประเทศไทย (พฤศจิกายน 2553)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นทะเบียน
botulinum เป็ น ยา สำหรั บใช้ ท างการแพทย์
เพื่อการรักษาใช้ในมนุษย์ 4 ตำรับ และมีข้อบ่งใช้
25
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ข้อ 1-5 ตามทีก่ ล่าวข้างต้น และเพื่อความสวยงาม
(cosmetic) สำหรับบรรเทารอยย่นระหว่างคิ้ว
รอยตีนกา และริ้วรอยอื่นบนใบหน้าได้ชั่วคราว
เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัญหาการใช้ botulinum
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบปั ญ หาการใช้
botulinum ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ
1. การใช้ botulinum ชนิด reagent grade
ทางการแพทย์ เนือ่ งจากการผลิต botulinum แบ่ง
เป็น 2 ลักษณะคือ pharmaceutical grade สำหรับ
ใช้ ท างการแพทย์ เพื่ อ รั ก ษาโรคและเพื่ อ ความ
สวยงามและต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา และ reagent
grade สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่ใช้ใน
มนุษย์ และไม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียนเป็นยา ราคาจึงถูกกว่า
pharmaceutical grade ดังนัน้ การนำ botulinum
ชนิด reagent grade มาใช้ทางการแพทย์จงึ จัดว่าเป็น
‘ยาปลอม” ตัวอย่าง เช่น เดือนพฤศจิกายน 2547
USFDA ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ย 4 คน ป่วยด้วยอาการ
พิษอย่างรุนแรงจาก botulinum และเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับ botox โดยการฉีด
ผลการตรวจสอบพบว่า ผูป้ ว่ ยดังกล่าวได้รบั การฉีด
botox ชนิด reagent grade ซึ่งฉลากแสดงว่า
“For Research Purposes Only, Not for Human
Use”(5)
2. การใช้ botulinum เป็นอาวุธชีวภาพ
เนือ่ งจากขนาดหรือปริมาณของ botulinum ทีท่ ำให้
เสียชีวิตน้อยมาก
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ botulinum
1. ช่องทางการซือ้ ขายผ่านอินเทอร์เนต ซึง่
สะดวก รวดเร็ว แต่ยากต่อการกำกับดูแล ทำให้
botulinum แพร่หลายในวงกว้าง ทำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงสารพิษดังกล่าวได้งา่ ยและราคาไม่แพง
ผลการตรวจสอบ botox ที่ขายทางอินเทอร์เนต
พบว่า เป็นยาปลอม ความแรงไม่ตรงตามที่แจ้ง

บนฉลาก กล่าวคือ มากหรือน้อยกว่าทีแ่ จ้งบนฉลาก
หรือไม่มี botulinum เป็นส่วนผสมเลย นอกจากนี้
botox ดังกล่าวประกอบด้วย gelatin ซึ่งอนุญาต
ให้ใช้เป็นส่วนประกอบในยา อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
ผลข้ า งเคียงจากการใช้ ยาฉี ด ที่มี gelatin เป็น
ส่วนประกอบ สิง่ ทีน่ า่ กังวลคือ ขณะนีไ้ ม่มกี ารศึกษา
วิจัยการใช้ยาฉีดที่มี gelatin เป็นส่วนประกอบ
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งที่มาและชนิดของ gelatin ในยาฉีด
ดังกล่าว เนื่องจาก gelatin ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ของยาต้องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีก่ ำหนดในตำรา
ยาเพือ่ ลดความเสีย่ งการติดเชือ้ โรควัวบ้า หรือ bovine
spongiform encephatlopathy (BSE)(6)
2. กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการผลิต botulinum ไม่ยงุ่ ยาก ไม่เฉพาะเจาะจง
และไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประกอบกับ
Clostridium botulinum แต่ละสายพันธ์สามารถ
สร้างสารพิษ botulinum ได้ในปริมาณแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะสำหรับการเฝ้าระวังปัญหาการใช้
botulinum
ปั ญ หาการใช้ botulinum ไม่ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ เป็นปัญหาความปลอดภัยของประชาชน
และปัญหาด้านความมัน่ คงของประเทศ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม
ควรร่วมมือกันเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว ดังนี้คือ
1. การสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ botulinum ทีม่ ขี าย
ตามท้องตลาด ตลอดจนการซือ้ ขายทางอินเทอร์เนต
2. ตรวจวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (product signature)
ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์
		 2.1		 DNA ของแบคทีเรียทีอ่ าจหลงเหลือ
จากการผลิต botulinum
		 2.2		 โลหะตกค้าง ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต
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		 2.3		 สิ่งปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น
ละอองเกสรดอกไม้ สปอร์ และอื่นๆ
3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ทำให้ทราบเกี่ยวกับจำนวน
ผู้ ผ ลิ ต สายพั น ธ์ ข องแบคที เ รี ย ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
แหล่งผลิตสารพิษ botulinum(3)
สรุป
Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรีย
ที่ ส ร้ า งสารพิษอันตรายร้ายแรงชื่อ botulinum
ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อเป็น
อัมพาตชั่วคราว มนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ โดยจัดเป็นยาเพื่อรักษาโรค และเพื่อ
ความสวยงาม ปัญหาสำคัญของ botulinum คือ
การใช้ botulinum ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
การใช้ botulinum ชนิด reagent grade ทาง
การแพทย์และการใช้ botulinum เป็นอาวุธชีวภาพ
ปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคํญ ได้แก่ ช่องทางการซื้อขาย
ผ่านอินเทอร์เนต ซึง่ สะดวก รวดเร็ว แต่ยากต่อการ
กำกับดูแล กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการผลิต botulinum ไม่ยงุ่ ยาก ไม่เฉพาะเจาะจง
และไม่ตอ้ งใช้ความเชีย่ วชาญพิเศษ ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และความมั่นคงของ
ประเทศควรเฝ้าระวังปัญหาการใช้ botulinum ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนป้องกันปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในอนาคต
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วิมล สุวรรณเกษาวงษ์1

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้พัฒนาฐานข้อมูลรายงานอาการ/เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาขึ้น (ปัจจุบันเรียก Thai
vigibase) และได้บนั ทึกรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์
จาการใช้ยา (adverse drug reactions : ADRs) ที่
ได้รบั จากสถานพยาบาลทัว่ ประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2527
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า ภาวะผื่นผิวรุนแรง
Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic
epidermal necrolysis (TEN) เป็น ADRs ที่มี
รายงานว่าส่งผลให้ผู้ป่วยพิการ และเสียชีวิตมาก
กว่า ADRs ชนิดที่มีในฐานข้อมูล โดยมีรายการยา
ที่สงสัย (suspected drug) ว่าสัมพันธ์กับการเกิด
SJS/TEN หลากหลายชนิด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2527-2552 มีรายงานการ
เกิดภาวะ SJS/TEN ที่บันทึกในฐานข้อมูล Thai
vigibase รวม 8,507 ฉบับ รายงานทีไ่ ด้รบั มีแนวโน้ม

แปรผันไปในทิศทางเดียวกับจำนวนรายงานที่ศูนย์
เฝ้าระวังฯ ได้รับในแต่ละปี (แผนภูมิที่ 1 และ 2)
นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบรายงานทีไ่ ด้ตอ่ ประชากร
กลางปียอ้ นหลัง 10 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2552
พบว่าอัตราการรายงานการเกิด SJS/TENS มี
แนวโน้มในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลำดับ (แผนภูมิ ที่ 3)
รายงานทั้งหมดที่ได้รับนี้เป็นรายงานที่ได้รับจาก
สถานพยาบาลทั่วประเทศ 740 แห่ง ประกอบ
ด้วยสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน มีความ
ครอบคลุมโรงพยาบาลภาครัฐทั้งในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.8, 18.6 และ
19.0 ตามลำดับ โดยโรงพยาบาลในสังกัดปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่ วไป และโรงพยาบาลนอกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นแหล่งที่ส่งรายงานมาก
เฉลีย่ 110.0, 34.1 และ 32.5 ฉบับ ต่อแห่งตามลำดับ
(ตารางที่ 1)

แผนภูมทิ ่ี 1 จำนวนรายงานการเกิด ADRs ในฐานข้อมูล Thai vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2552
1

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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แผนภูมิที่ 2 จำนวนรายงานการเกิด SJS/TEN ในฐานข้อมูล Thai vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2552

แผนภูมิที่ 3 อัตราการรายงานการ SJS/TEN ต่อจำนวนประชากรกลางปีล้านคน ระหว่างปี พ.ศ. 2543- 2552
ตารางที่ 1 จำนวนแหล่งที่รายงานและจำนวนรายงานจำแนกตามประเภทสถานพยาบาล

รายงานที่ได้รับ 8,507 ฉบับ เป็นผู้ป่วย
เพศชายและหญิ ง ในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
(ประมาณร้ อ ยละ 50) และพบในทุ ก กลุ่ ม อายุ
ตั้งแต่อายุต่ำสุด 20 วัน ถึงสูงสุด 99 ปี โดยพบ
เกิดมากในกลุ่มอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 20.9) และ
40-49 ปี (ร้อยละ 16.6) อาการทีเ่ กิดมีความร้ายแรง
ทำให้ผปู้ ว่ ยมากกว่าครึง่ ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

และอาการที่เกิดขึ้นพบว่าร้อยละ 2.5 เสียชีวิตจาก
ผลที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ภายหลังที่
ผู้ป่วยได้รับการรักษามีเพียงร้อยละ 24.8 หาย
เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม (ตารางที่ 2)
ยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับการเกิด SJS/TEN
มีมากมายหลายชนิด (รายงานแต่ละฉบับมีรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
29
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ประสงค์ฯ ได้มากกว่า 1 รายการ) ซึง่ เมือ่ จำแนกตาม
กลุม่ ยาพบว่ากลุม่ ยา systemic chemotherapeutics (ร้อยละ 19.3) เป็นกลุ่มยาที่ได้รับการรายงาน
เป็นยาทีส่ งสัยมากทีส่ ดุ ตามด้วย systemic antibiotics
(ร้อยละ 17.3) และ antiepileptics (ร้อยละ 16.2)
ตามลำดั บ แต่ เ มื่ อ จำแนกตามชนิ ด ยาที่ ส งสั ย
แต่ละชนิดพบว่า รายการยาทีส่ งสัยทีม่ กี ารรายงาน
มาก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย co-trimoxazole,
allopurinol, carbamazepine, nevirapine
containing products, phenytoin, amoxicillin,
phenobarbital, ibuprofen, raifampicin,
isoniazid และเมือ่ พิจารณาย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี
พ.ศ. 2548-2552) รายการยา 10 อันดับแรก

ก็ยังคงเป็นรายการเดิม โดย co-trimoxazole,
allopurinol เป็นรายการยาลำดับที่ 1 และ 2
ที่สงสัยมากที่สุดตลอด 5 ปี ในขณะที่ nevirapine
containing products มากเป็นลำดับ 4 ในช่วง 2
ปีแรกและปรับขึน้ ลำดับที่ 3 แทนที่ carbamazepine
ในลำดับที่ 3 ใน 3 ปีหลัง ทั้งนี้เป็นไปตามจำนวน
รายการที่ มี ก ารใช้ ม ากขึ้ น จากโครงการควบคุ ม
และป้องกันโรคเอดส์ที่มีการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
(ตารางที่ 3 และ 4 และแผนภูมิ ที่ 4) นอกจากนี้
รายการยาดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีรายงานการเกิด
SJS/TEN ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์
จากสมุ นไพรและยาแผนโบราณบางชนิ ด เช่ น
ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ยาเขียว เป็นต้น

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิด ผื่นแพ้ยาแบบ SJS/TEN
เพศ

อายุ

ข้อมูลทั่วไป
• หญิง
• ชาย
• ไม่ระบุ

• <9
• 10-19
• 20-29
• 30-39
• 40-49
• 50-59
• 60-69
• 70-79
• > 80
ความร้ายแรง (seriousness)
• ไม่ร้ายแรง (non-serious)
• ร้ายแรง (serious)
		  เสียชีวิต
		  อันตรายถึงชีวิต
		  ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/ทำให้เพิ่มระยะเวลา
			 ในการรักษานานขึ้น
		  ความพิการ
		  มีความสำคัญทางคลินิก
		  ไม่ระบุ
• ไม่ระบุุ

จำนวน

ร้อยละ

4,199
4,272
36

49.4
50.2
0.4

761
450
1,105
1,774
1,414
972
957
791
283

9.0
5.3
13.0
20.9
16.6
11.4
11.3
9.3
3.3

1,902
6,560

22.4
77.1
2.5
6.5
62.3

45

213
549
5,300
14
217
267

0.2
2.6
3.1
0.5
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยาแบบ SJS/TEN (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ผล

•
•
•
•
		
•
•

จำนวน

หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
ยังมีอาการอยู่
เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอาการอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ อาจเกี่ ย วข้ อ ง
กับยาที่สงสัย
เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาที่สงสัย
ไม่สามารถติดตามผลหรือไม่ระบุ

ร้อยละ

2,111
2,474
2,824
213

24.8
29.1
33.2
2.5

594
291

7.0
3.4

ตารางที่ 3 จำนวนกลุ่มยาที่เกิดผื่นแพ้ยาแบบ SJS/TEN
Drug-SJS/TEN
จำนวน
ร้อยละ
6,047
19.3
5,416
17.3
5,066
16.2
3,346
10.7
2,379
7.6
2,332
7.5
2,102
6.7
720
2.3
597
1.9
319
1
2,979
9.5
3,1303
100.00

ข้อมูลทั่วไป
systemic chemotherapeutics
systemic antibiotics
antiepileptics
anitigout preparations
tuberculostatics, excl. strepomycin
antiinflammatory and antirheumatic products
antivirals for systemic use
analgesics
systemic antimycotics, excl. grisofulvin
diuretics
various

ตารางที่ 4 จำนวนคู่ยา-SJS/TENS ที่พบมาก 10 อันดับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
รายการยา
co-trimoxazole
allopurinol
carbamazepine
nevirapine containing product
phenytoin
amoxycillin
phenobarbital
ibuprofen
rifampicin
isoniazid

2548
488
323
237
253
138
139
69
61
49
58

2549
389
380
295
246
196
120
48
67
29
34

ปี พ.ศ
2550
436
324
217
218
176
84
65
52
60
31

2551
645
519
269
278
235
203
47
114
91
112

2552
615
595
288
339
244
132
69
95
138
132
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แผนภูมิที่ 4 จำนวนคู่ยา - SJS / TEN ที่พบมาก 10 อันดับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2552

โดยสรุป รายงานการเกิด SJS/TEN ใน
ประเทศไทย ไม่ พ บความแตกต่ า งทั้ ง เพศและ
อายุ เกิดในทุกกลุ่มอายุ มีความรุนแรงที่ส่งผลให้
ผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
และบางรายต้องเสียชีวติ ยาทีส่ งสัยทีไ่ ด้รบั รายงาน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาที่ มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ทำให้ เ กิ ด
SJS/TEN ได้ ยาบางรายการมีรายงานว่าสัมพันธ์
กับพันธุกรรมทีม่ ใี นคนไทย ได้แก่ carbamazepine,
phenytoin กับ HLA-B*1502, allopurinol กับ
HLA-B*5801, nevirapine กับ HLA-B*3505
ในการป้องกันอันตรายอันอาจเกิด SJS/TEN จำเป็น
ทีค่ วรต้องมีการพิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงต่อไป

2. Tassaneeyakul, W., et al., Association between
HLA-B*1502 and carbamazepine-induced severe
cutaneous adverse drug reactions in a Thai population.
Epilepsia, 2010. 51(5): p. 926-30.
3. Tassaneeyakul, W., et al., Strong association
between HLA-B*5801 and allopurinol-induced
Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal
necrolysis in a Thai population. Pharmacogenet
Genomics, 2009. 19(9): p. 704-9.
4. Chantarangsu, S., et al., HLA-B*3505 allele is a strong
predictor for nevirapine-induced skin adverse drug
reactions in HIV-infected Thai patients. Pharmacogenet
Genomics, 2009. 19(2): p. 139-46
5. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
ข้อมูลสถิตปิ ระชากรกลางปี ของปี 2535-2552 http://bps.
1. Locharernkul, C., et al., Carbamazepine and phenyltoin
ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5
induce Steven-Johnson syndrome is associated with
HLA-B*1502 in Thai population. Epilepsia, 2008.
49(12): p. 2087-2091.
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