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	 การประชุมคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์	

ต่อจิตและประสาท	 ครั้งที่	 1/2553	 เมื่อวันที่	 12	

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2553	 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง		

แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการ	

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานจำนวน	2	เรื่อง	คือ	

	 1.	 ตำรายาที่ใช้ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	

วา่ดว้ยปรมิาณ	สว่นประกอบ	คณุภาพ	ความบรสิทุธิ	์

หรอืลกัษณะอืน่ของวตัถอุอกฤทธิ	์ตลอดจนการบรรจ	ุ

และการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท	2	ประเภท	

3	หรือประเภท	4

 ความเป็นมา

	 ตำรายาที่ใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุม					

คุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ขณะนี้อยู่ภายใต้ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่งกำหนดมาตรฐานวา่ดว้ย	

ปรมิาณ	สว่นประกอบ	คณุภาพ	ความบรสิทุธิ	์หรอื	

ลกัษณะอืน่ของวตัถอุอกฤทธิ	์ตลอดจนการบรรจแุละ	

การเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 2	 ประเภท	

3	หรือประเภท	4	ลงวันที่	27	พฤศจิกายน	2551	

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2551		

โดยมีชื่อตำรายารวม	7	รายการ

	 ปัจจุบัน	ตำรายาหลายฉบับได้มีการเปล่ียนแปลง	

ข้อกำหนดมาตรฐาน	ได้แก่	ตำราฟาร์มาโคเปียของ	

สหรัฐอเมริกา	ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย	และตำรา	

บรติชิฟารม์าโคเปยี	(สตัวแพทยศาสตร)์	ดงันัน้	เพือ่	

ให้การกำหนดคุณภาพมาตรฐานของวัตถุออกฤทธิ์

ในประเทศไทยมคีวามถกูตอ้ง	ทนัสมยัและสอดคลอ้ง	

กับมาตรฐานตามตำรายาฯ	 ที่เป็นปัจจุบัน	 รวมทั้ง	

เหมาะสมความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน	

เภสัชกรรม	ซึ่งจะส่งผลให้วัตถุออกฤทธิ์ในประเทศ

มคีณุภาพมาตรฐาน	มปีระสทิธผิลในการรกัษาและม	ี

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 มติคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ						

ประสาทจึงมีมติให้กำหนดรายช่ือตำรายาฯ	 ใหม่			

รวม	7	รายการ	ดังนี้

	 1.	 ตำรายาประเทศไทย	เล่มท่ี	1	ภาค	1	และ	

ภาค	2	และฉบับเพิ่มเติม	(Thai	Pharmacopoeia	

Volume	I	Part	I,	Part	2	and	Supplements)	

ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุข	 หรือฉบับที่				

ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 2.	 ตำรายาประเทศไทย	เล่มท่ี	2	ภาค	1	ภาค	

2	และภาค	3	และฉบับเพิ่มเติม	(Thai	Pharma-

copoeia	Volume	II	Part	I,	Part	2,	Part	3	and	

Supplements)	ซึง่จดัพมิพโ์ดยกระทรวงสาธารณสขุ	

หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 3.	 ตำราอินเตอร์แนชนาลฟาร์มาโคเปีย				

ฉบับพมิพค์รัง้ที	่3	และฉบบัเพิม่เตมิ	(Third	Edition			

of	 the	 International	 Pharmacopoeia	 and	

Supplements)	หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 4.	 ตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัญอเมริกา	

ฉบับแก้ไข	 ครั้งที่	 30	 ตำราแนชนาลฟอร์มูลารี่	

ฉบับท่ี	25	และฉบับเพ่ิมเติม	(The	United	States*	กองควบคุมวัตถุเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.ดร.นัยนา พัชรไพศาล*
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Pharmacopoeia	 (USP)	 Thirtieth	 Revision,			

The	National	 (NF)	 Formulary	 Twenty-Fifth	

Edition	and	Supplements	หรอื	USP	NF	2007	

and	supplements)	หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 5.	 ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย	ฉบับ	ค.ศ.	2007	

และฉบบัเพิม่เตมิ	(British	Pharmacopoeia	(BP)	

2007	and	Addenda)	หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 6.	 ตำราบริติชฟาร์มาโคเปีย	 (สำหรับยาที่	

ใช้ในสัตว์)	ฉบับ	ค.ศ.	2007	และฉบับเพิ่มเติม	BP	

(Veterinary)	2007	and	Supplements)	หรอืฉบบั	

ที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 7.	 ตำรายูโรเปียนฟาร์มาโคเปีย	 ฉบับพิมพ์	

ครั้งที่	5	และฉบับเพิ่มเติม	(European	Pharma-

copoeia	5th	Edition	and	Supplements)	หรือ	

ฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า

	 โดยได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เรือ่ง	กำหนดมาตรฐานวา่ดว้ยปรมิาณ	สว่นประกอบ	

คุณภาพ	 ความบริสุทธิ์	 หรือลักษณะอื่นของวัตถุ-	

ออกฤทธ์ิ	ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุ-	

ออกฤทธิ์ในประเภท	2	ประเภท	3	หรือประเภท	4	

พ.ศ.	2553	ลงวนัที	่7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553		และ	

ได้ลงในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนพิเศษ	77	ง		

วันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2553		ซึ่งจะมีผลบังคับใช้	

ตั้งแต่วันที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไป

	 2.	 กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความ			

สม่ำเสมอของปริมาณสารออกฤทธิ์ในหนึ่งหน่วย	

(Content	Uniformity)	

 ความเป็นมา

	 เนื่องจากปริมาณตัวยาสำคัญในเม็ดยาเป็น	

สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการรักษาและความปลอดภัยใน	

การใช้ยา	 โดยเฉพาะในหนึ่งหน่วยของรูปแบบยา	

(dosage	 frorm)	 ต่างๆ	 ที่มีปริมาณตัวยาสำคัญ	

จำนวนน้อยๆ	เช่น	ยาเม็ดที่มีตัวยาสำคัญน้อยกว่า	

2	 มิลลิกรัมต่อเม็ด	 เป็นต้น	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2538							

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวง-	

สาธารณสุขฉบับที่	 93	 (พ.ศ.	 2538)	 กำหนดว่า					

“ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งวัตถุตำรับที่มีปริมาณสาร	

ออกฤทธ์ิต่ำกว่า	2	มิลลิกรัมในหน่ึงหน่วย	หรือน้อยกว่า	

2%	W/W	ของวัตถุตำรับที่มีลักษณะเป็นของแข็ง	

(solid	 dosage	 form)	 กำหนดมาตรฐานและ						

วธิทีดสอบความสมำ่เสมอของปรมิาณสารออกฤทธิ์

ในหน่ึงหน่วย	(content	uniformity)	ของวัตถุตำรับ	

นั้นๆ”

	 ปจัจบุนั	เภสชัตำรบั	USP	31	ป	ี2009	และ	

BP	2009	ได้กำหนดให้ยาเม็ดและแคปซูลท่ีมีปริมาณ	

สารออกฤทธิต์ำ่กวา่	25	มลิลกิรมัในหนึง่หนว่ย	หรอื	

น้อยกว่า	25%	W/W	ต้องมีการกำหนดมาตรฐาน

และวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณสาร-	

ออกฤทธิใ์นหนึง่หนอ่ย	ซึง่ขอ้กำหนดนีม้คีวามเขม้งวด	

มากขึ้น	 ทำให้วัตถุตำรับบางตำรับที่เคยได้รับการ				

ยกเว้นจำเป็นต้องจัดให้มีการทดสอบปริมาณสาร	

ออกฤทธ์ิในหน่ึงหน่วย	ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง	

ผู้บริโภค

 มติคณะกรรมการ 

	 เพื่อให้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุ					

ตำรับเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

ตำรายาท่ีได้ปรับแก้ไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

ในเรื่อง	กำหนดมาตรฐานฯ	ฉบับใหม่	การประชุม

คณะกรรมการวตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จติและประสาทจงึ

มีมติให้กำหนดมาตรฐานใหม่	ดังนี้

	 (1)	ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาต					

นำเข้าซึ่งวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 3	

หรือประเภท	 4	 กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบ		

ความสม่ำเสมอของปริมาณสารออกฤทธิ์ในหนึ่ง	

หน่วย	(Content	Uniformity)	ของวัตถุตำรับ	ดังน้ี		
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วัตถุตำรับให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ	

แต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

	 โดยได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

เร่ือง	กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอ	

ของปริมาณสารออกฤทธิ์ในหนึ่งหน่วย	 (Content	

Uniformity)	 พ.ศ.	 2553	 ลงวันท่ี	 14	 พฤษภาคม			

พ.ศ.	2553	และไดล้งในราชกจิจานเุบกษา	เลม่	127	

ตอน	พิเศษ	77	ง	วันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2553	

ซ่ึงมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2553		

และให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าฯ	ท่ีได้	

รบัใบสำคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถตุำรบัไวแ้ลว้จะตอ้ง

มายื่นขอแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตำรับให้ถูกต้อง	

กบักองควบคมุวตัถเุสพตดิ	สำนกังานคณะกรรมการ	

อาหารและยาภายในวันท่ี	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2553

	 1.	 วัตถุตำรับท่ีมีปริมาณสารออกฤทธ์ิต่ำกว่า	

25	มิลลิกรัมในหนึ่งหน่วย	หรือน้อยกว่าร้อยละ	25	

โดยน้ำหนักของวัตถุตำรับที่มีลักษณะเป็นเม็ด					

เม็ดเคลือบฟิล์ม	แคปซูลแข็ง

	 2.	 วัตถุตำรับท่ีเป็นเม็ดเคลือบอ่ืนๆ	แคปซูลน่ิม	

ทุกความแรง	 ยกเว้นแคปซูลนิ่มที่บรรจุสารละลาย	

(soft	capsule	containing	solution)

	 3.	 วตัถตุำรบัอืน่ทีเ่ปน็รปูแบบยาหนว่ยเดีย่ว	

(single	unit	container)	ทกุความแรง	ยกเวน้ตำรบั	

ท่ีเป็นสารละลาย	และยาผงผสมสารละลายก่อนฉีด

	 (2)	ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาต	

นำเข้า	ซึ่งวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	3	

หรือประเภท	 4	 ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	

วัตถุตำรับไว้แล้ว	 ยื่นคำขอแก้ไขรายการทะเบียน
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	 ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากนิยมย้อมผมไม่เฉพาะ	

แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการปิดผมขาวเท่านั้น	 หนุ่มสาว	

วยัทำงาน	วยัรุน่	นกัเรยีน	ตลอดจนเดก็เลก็ๆ	กย็อ้ม	

ผมกันแล้ว	 เมื่อย้อมผมกันบ่อยๆ	 หลายคนเริ่ม						

มีความกังวลว่าการใช้สีย้อมผมซึ่งเป็นสารเคมี						

สัมผัสกับเส้นผมและหนังศีรษะบ่อยๆ	 ต่อเนื่องกัน	

เป็นเวลานาน	น่าจะไม่ปลอดภัย	อาจเกิดอันตราย	

โดยเฉพาะจากโรคมะเร็ง	ดังน้ันขณะน้ีจึงมีผลิตภัณฑ์	

ท่ีโฆษณาว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติ	ปราศจากสารเคมี	

บ้างก็อ้างว่าผสมสมุนไพรจีน	เฮนน่า	หรือเทียนกิ่ง	

ซึ่งมีผู้บริโภคบางรายทดลองใช้และได้รับอันตราย

	 เมื่อปลายเดือนธันวาคม	2552	หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐลงข่าวว่าที่จังหวัดหนองบัวลำภู	 มีชายไทย		

อายุ	66	ปี	ซ้ือแชมพูสมุนไพรมาใช้แล้วคัน	ปวดแสบ	

ปวดร้อน	หน้าบวม	ตาปิด	เหตุเกิดเพราะหลงเชื่อ	

โฆษณาที่บอกว่าประกอบด้วยสมุนไพรธรรมชาติ		

เช่น	ลูกยอ	และสมุนไพรจีน	ห่อสิ่วโอ้ว	ใช้สระผม		

เดือนละ	3	ครั้ง	สามารถทำให้ผมขาวกลับดำ	สาว	

และหลอ่ขึน้ไดภ้ายใน	10	นาท	ีผมจะดกดำอยา่งเปน็	

ธรรมชาติ

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้	

ประสานงานเพือ่ตรวจสอบเรือ่งนี	้โดยเริม่จากตดิตอ่	

ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู				

ซึ่งได้รับข้อมูลว่าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อ	 BSY	

NONI	 Black	 Hair	 Magic	 มีลักษณะเป็นซอง

ใน	1	ซอง	ภายในแยกออกเปน็	2	สว่น	กอ่นใชต้อ้ง	

นำผลติภณัฑจ์ากซองทัง้สองสว่นนีผ้สมกนักอ่น	แต่

เน่ืองจากท่ีซองไม่มีข้อความแสดงวิธีใช้เป็นภาษาไทย		

ผู้บริโภคจึงฉีกซองเพียงด้านเดียว	 (จำไม่ได้ว่าด้าน	

ไหน)	แล้วนำครีมขยี้ทั่วศีรษะ	ประมาณ	20	นาที	

ต่อมาเกิดอาการคันทั่วศีรษะ	 ปวดแสบปวดร้อน			

จึงล้างออกด้วยน้ำเปล่า	 2	 ครั้ง	 อาการยังไม่ดีขึ้น		

ต่อมาเริ่มมีอาการหนังตาบวมแดง	มีตุ่มพุพองและ	

คันท่ัวศีรษะ	วันรุ่งข้ึนได้ไปท่ีสถานีอนามัยด้วยอาการ	

หนา้บวม	หนงัตาบวม	ตาปดิทัง้สองขา้ง	แนน่หนา้อก	

หายใจไม่ค่อยอิ่ม	 เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ยา	 chlorphe-

niramine	4	mg./dicloxacillin	250	mg./betame-

thasone	cream	เม่ือใช้ยาแล้วอาการดีข้ึนเล็กน้อย	

ผู้บริโภคจึงไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล	 ซ่ึงแพทย์ได้	

ให้ยา	dicloxacillin	250	mg./prednisolone	5	mg./	

hydroxyzine	10	mg./triamcinolone	cream	และ	

ฉีดยาแก้แพ้	1	เข็ม	อาการจึงทุเลาลง

	 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร					

และยาเคยมีข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าทำให้ผมดำ	

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ	 ปราศจากสารเคมี							

มักจะมีการลักลอบผสมสารเคมีที่ให้สีดำคือ	 สาร	

p-phenylenediamine	(PPD)		ซึง่ใชแ้ลว้ผมดำถาวร	

สีติดแน่น	 ทนนาน	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุม				

เคร่ืองสำอางจึงเก็บตัวอย่างเคร่ืองสำอางท่ีเป็นปัญหา	

มาตรวจสอบขอ้มลูบนฉลาก	ตรวจสอบกบัฐานขอ้มลู	

ของสำนักงานฯ	และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยา

ศาสตร์การแพทย์ด้วย*	กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ* 
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 ผลการตรวจสอบฉลาก

	 ข้อความท่ีฉลากของผลิตภัณฑ์น้ีส่วนใหญ่เป็น	

ภาษาอังกฤษ	 ในส่วนของภาษาไทยมีเพียงชื่อและ	

ทีต่ัง้ของผูจ้ำหนา่ย	และคำเตอืนเทา่นัน้	ทัง้ทีก่ฎหมาย	

กำหนดว่าฉลากเครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดง		

ข้อความอันจำเป็นด้วยภาษาไทย	ได้แก่	ช่ือ	ประเภท	

ผลิตภัณฑ์สารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม	วิธีใช้	ชื่อ	

และทีต่ัง้ของผูผ้ลติ	หรอืผูน้ำเขา้	ครัง้ทีผ่ลติ		เดอืนป	ี

ทีผ่ลติ	ปรมิาณสทุธ	ิในขณะทีฉ่ลากผลติภณัฑน์ีม้ไิด	้

แสดงข้อความอันจำเป็น	 ดังนั้น	 เมื่อผู้บริโภคได้			

รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	 โดยเฉพาะหากไม่ทราบวิธีใช้

แลว้นำเครือ่งสำอางไปใชไ้มถ่กูวธิ	ีกอ็าจเปน็สาเหต	ุ

หนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายได้

 ผลการตรวจสอบกับฐานข้อมูลเครื่องสำอาง	

	 เมื่อนำชื่อของผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบกับ	

ฐานข้อมูลเครื่องสำอาง	 พบว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มา	

จดแจ้งรายละเอียดไว้แล้ว	 ว่าเป็นสินค้าที่นำเข้า			

มาจากประเทศจนีเปน็ผลติภณัฑป์ระเภทแตง่ผมดำ	

ผูน้ำเขา้มทีีต่ัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสงขลา	และในสตูรทีแ่จง้ไว	้

ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด	 เช่น	 propylene	

glycol/	monoethanol	amine/morinda	citrifolia/

ginseng	 essence/polygonum	 multiflorum/

hydrogen	peroxide/balm	mint	extract	แต่มิได้	

แจ้งว่ามีสาร	PPD	ผสมอยู่ด้วย

 ผลการตรวจวิเคราะห์

	 เจ้าหน้าที่ ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก	

หลายแหล่ง	 เช่น	 จากสถานที่ขายในจังหวัด	

หนองบวัลำภ	ูจากสถานทีข่ายในกรงุเทพฯ	และจาก	

สถานที่นำเข้าในจังหวัดสงขลา	 ส่งตรวจวิเคราะห์	

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ซึ่งได้ผลการตรวจ	

วิเคราะห์ที่ตรงกันคือ	พบสาร	PPD	2.70%	w/w

	 PPD	 เป็นสารเคมีที่ให้สีเข้มดำ	 ติดทนนาน					

สารน้ีนิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ย้อมผมเฉด-

สดีำ	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่งกำหนด	

วัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	

ลงวันที่	29	สิงหาคม	พ.ศ.	2551	ซึ่งออกตามความ	

ในพระราชบญัญตัเิครือ่งสำอาง	พ.ศ.	2535	อนญุาต	

ให้ใช้สารนี้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผม	

(oxidizing	colouring	agents	for	hair	dyeing)	เท่าน้ัน			

โดยอัตราส่วนสูงสุดท่ีอนุญาตให้ใช้	คือ	6%	และต้อง	

แสดงคำเตือนที่ฉลากด้วยว่า

	 (1)	มีสาร	p-phenylenediamine

	 (2)	อาจก่อให้เกิดการแพ้

	 (3)	ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา	หา้มใชย้อ้มขนตาหรอื	

ขนคิ้ว

	 (4)	สวมถุงมือที่เหมาะสมขณะใช้

	 อนึง่	หากพบวา่มกีารนำสาร	PPD	นีไ้ปใชผ้ดิ	

จากเงื่อนไขที่กำหนด	เช่น	นำไปใช้เป็นส่วนผสมใน

ผลติภณัฑป์ระเภทอืน่ๆ	(เชน่		ผลติภณัฑย์อ้มขนตา			

ขนคิว้	แชมพสูระผม	ผลติภณัฑแ์ตง่สผีวิ)	หรอืหาก	

ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผม	 แต่มี	

ความเข้มข้นเกิน	6%	จะถือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น	

เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุที่	

ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง	ปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบ	

นำสาร	PPD	ไปผสมในเครื่องสำอางประเภทอื่นๆ			

เชน่	แชมพสูระผม	เฮนนา่	หรอืสทีีใ่ชต้กแตง่ผวิกาย	

(skin	painting)	รวมทั้งผสมในสีที่ใช้สัก	(tattoo)	

อีกด้วย

	 PPD	 เป็นสารท่ีรู้จักกันดีว่าสามารถก่อให้เกิด	

การแพ้	 (allergic	contact	dermatitis)	ได้อย่าง	

รุนแรง	 โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง				

เม่ือ	ค.ศ.	2006	American	Contact	Dermatitis
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Society	จัดให้	PPD	เป็น	allergen	of	the	year	

เนื่องจากพบรายงานผู้ที่แพ้สารนี้เป็นจำนวนมาก			

และส่วนใหญ่มาจากการสัก	 (temporary	 henna	

tattoos)	ซึง่เปน็ทีน่ยิมในกลุม่วยัรุน่ทีอ่ยูใ่นประเทศ

แถบตะวันตก	 เป็นการสักบนผิวหนังชั้น	 statum	

cornium	ซึ่งเป็นการสักแบบชั่วคราว	 เมื่อผิวหนัง

หลุดลอกออกรอยสักนั้นก็จะจางหายไป

	 นอกจากนั้น	ผู้ที่มีประวัติแพ้สาร	PPD	ยังมี

โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาข้าม	 (cross-reacting					

allergen)	กับสารเคมีอื่นๆ	อีกด้วย	เช่น	ยาในกลุ่ม	

sulfonamides,	 thiazides,	 sulfonylureas,					

benzocaines,	 celecoxib	 สารป้องกันแสงแดด		

เช่น	PABA	และ	padimate	O	ตลอดจนสีย้อมผ้า	

ในกลุ่ม	azo	dyes

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย	

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการเครือ่งสำอางจงึได้

ออกประกาศเรื่องผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์	

ผลิตภัณฑ์	BSY	NONI	BLACK	HAIR	MAGIC					

ลงวันท่ี	15	มิถุนายน	2553	เพ่ือเตือนประชาชนว่า

ผลิตภัณฑ์นี้ที่ฉลากระบุว่าเป็นแชมพู	 ในขณะที่มา	

แจ้งกับสำนักงานฯ	ว่าเป็นผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ	แต่	

ตรวจวิเคราะห์พบ	PPD	ซึ่งสารนี้กฎหมายอนุญาต

ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ย้อมผมเท่านั้น	 หากมี			

การนำสารเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์	

ประเภทอื่น	 ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสม				

ของสารทีห่า้มใช	้กฎหมายกำหนดโทษ	สำหรบัผูผ้ลติ	

เพื่อขาย	 ผู้นำเข้าเพื่อขายและผู้ขายเครื่องสำอาง	

เหล่านี้คือ	 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกิน	

หกหมืน่บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	และเนือ่งจากฉลาก	

ของเครือ่งสำอางแสดงขอ้ความทีจ่ำเปน็ไมค่รบถว้น		

ไม่แจ้งทั้งวิธีใช้	ชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า	ชื่อผู้ผลิตและ	

ประเทศผู้ผลิต	เลขที่ผลิต	และเดือนปีที่ผลิต	จึงจัด

เป็นเคร่ืองสำอางท่ีมีฉลากไม่ถูกต้องอีกด้วย	ซ่ึงกฎหมาย

กำหนดโทษผู้ขายเคร่ืองสำอางท่ีแสดงฉลากไม่ถูกต้อง				

ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิสามเดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ	

สองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

	 เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันยังไม่	

บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าสีย้อมผม	เช่น	PPD	เป็นปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในมนุษย์	 แต่เพื่อความไม่-	

ประมาท	จึงมีข้อควรระวังในการใช้	ดังนี้

	 1.	อา่นฉลากใหล้ะเอยีด	ปฏบิตัติามวธิใีช	้	

และคำเตือนที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

	 2.	ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง	โดยใช้	

ผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยทาที่ท้องแขน	

ทิ้งไว้	2	วัน	ถ้ามีความผิดปกติ	เกิดขึ้น	เช่น	

ผื่นแดง	ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นั้นย้อมผม

	 3.	 อย่าให้สีย้อมสัมผัสกับเส้นผม	 และ		

หนังศีรษะนานเกินความจำเป็น

	 4.	 หลังการย้อมผมต้องล้างเส้นผม	 และ	

หนังศีรษะให้สะอาดด้วยน้ำ

	 5.	 สวมถุงมือขณะย้อมผม
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	 6.	 อย่านำสีย้อมผมจากหลายผลิตภัณฑ์มา	

ผสมรวมกัน	 เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย	

มากยิ่งขึ้น

	 7.	 ห้ามนำไปใช้ย้อมขนคิ้วหรือขนตาอย่าง	

เด็ดขาด

	 8.	 ไม่ย้อมผมหรือเปลี่ยนสีผมบ่อยๆ	 เพื่อ			

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีบ่อยเกินไป

	 9.	 เก็บให้พ้นมือเด็ก

	 จากการทีป่ระเทศไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงที่

จะปรับกฎระเบียบด้านเคร่ืองสำอางให้สอดคล้องกัน	

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยจะนำรายการ

สารด้านเครื่องสำอางของสหภาพยุโรปมาใช้	 ซึ่ง	

Scientific	Committee	on	Cosmetic	Products	and	

Non-Food	Products	intended	for	Consumers	

ของสหภาพยุโรปได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอันตราย

ของผลติภณัฑส์ำหรบัยอ้มผม	และพบวา่	PPD	เปน็	

สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้อย่างรุนแรง	 (extreme	

sensitisers)	 มีผู้คนจำนวนมากได้รับอันตรายจาก	

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมท่ีผสมสารน้ี	ดังน้ัน	เพ่ือลดความเส่ียง	

ทีจ่ะเกดิอนัตรายการใชผ้ลติภณัฑย์อ้มผมผสม	PPD				

สหภาพยุโรปจึงเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎหมาย	ซึ่งได้	

ตีพิมพ์ใน	 Official	 Journal	 of	 the	 European	

Union	L	268/5	เมือ่	13.10.2009	แลว้	และสรปุไดว้า่			

ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังคงอนุญาตให้ใช้สาร	 PPD		

เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ย้อมผมได้ต่อไป	 แต่ขณะ	

ใช้	 (หลังจากผสมแล้ว	 ก่อนที่จะผลิตภัณฑ์สัมผัส					

กับเส้นผม)	 จะต้องมีปริมาณ	 PPD	 ไม่เกิน	 2%				

นอกจากนั้นยังจำเป็นที่จะต้องเตือนผู้บริโภคให้รับรู้

และเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังและอันตรายที่อาจ	

เกิดข้ึนได้	ด้วยการกำหนดให้แสดงข้อความคำเตือน	

ที่ฉลากผลิตภัณฑ์	ดังนี้

	 (1)	ผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผมสามารถก่อให้	

เกิดการแพ้ได้อย่างรุนแรง

	 (2)	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อายุต่ำ	

กว่า	16	ปี

	 (3)	ห้ามย้อมผม	ถ้า

	 	 -	 มผีืน่แดงทีห่นา้	หรอืหนงัศรีษะมรีอย

ถลอกหรือระคายเคือง

	 	 -	 เคยมีความผิดปกติเกิดขึ้นหลังการ	

ย้อมผม

	 	 -	 เคยมีความผิดปกติเกิดขึ้นหลังจาก	

การสัก	(temporary	black	henna	tattoo)

	 ซึง่ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งนำเรือ่งนีเ้สนอตอ่

คณะอนุกรรมการมาตรฐานและทะเบียนเคร่ืองสำอาง	

และคณะกรรมการเครื่องสำอาง	 เพื่อขอความเห็น

ชอบในการปรับปรุงกฎหมายไทยต่อไป

ภาพข่าว	“มหันตภัยยาย้อมผม	สูตรลูกยอ	เฒ่า	67	หน้าบวม”.	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ฉบับวันจันทร์ท่ี	28	ธันวาคม	พ.ศ.	2552,	
หน้า	1.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 ผลการตรวจสอบหรือ	
วิเคราะห์เครื่องสำอาง	 BSY	 NONI	 BLACK	 HAIR	
MAGIC	 ที่พบสารห้ามใช้	 ลงวันที่	 15	 มิถุนายน	 2553.	
Available	 from	http://www.fda.moph.go.th/News53/
cosmetic/Index.html.	Accessed,	July	7,	2010.
สิรินมาส	 คัชมาตย์ .	 ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส													
p-phenylenediamine.	ขา่วสารดา้นยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ	
ปีที่	9	ฉบับที่	4,	ตุลาคม-ธันวาคม	2549,	หน้า	27-29.
US	Food	and	Drug	Administration.	Hair	Dye	and	
Hair	Relaxers.	Available	from	:	http://www.fda.gov/
For	Consumers/ByAudience/ForWomen/ucm118527.
html.	Accessed,	July	7,	2010.
American	Cancer	Society	Hair	Dye.	Available	from	
http://www.cancer.org/Cancer/CancerCauses/Other	
Carcinogens/IntheWorkplace/hair-dyes.	 Accessed,	
July	7,	2010.
European	 Commission-Enterprise	 and	 Industry			
Cosmetic	Directive.	Available	from	:	http://ec.europa.	eu/	
enterprise/sectors/cosmetics/documents/directive/	
index_en.html.	Assessed,	July	7,	2010.
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	 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์	 2553	 องค์การ	

อาหารและยาสหรัฐฯ	 ได้กำหนดให้บริษัทผู้ผลิต/

จำหน่ายยาขับเหล็ก	 deferasirox	 ซึ่งมีข้อบ่งใช้						

ในการรักษาภาวะเหล็กในเลือดสูงเรื้อรังจากการ	

เปลีย่นถา่ยเลอืดในผูป้ว่ยอาย	ุ2	ปขีึน้ไป	ตอ้งเพิม่การ	

แจ้งเตือนข้อมูลสำหรับการจ่ายยา	 ในกรอบสีแดง	

บนเอกสารกำกับยา(1)	 เพื่อเตือนให้ระวังภาวะตับ/

ไตเสื่อมจนถึงขั้นล้มเหลว	 เลือดออกในกระเพาะ	

(gastrointestinal	hemorrhage)	และภาวะเมด็เลอืด	

ตกต่ำ	 (cytopenias)	 จนถึงขั้นเสียชีวิต	 จากการ	

ใช้ยาเพียง	 6	 เดือน	 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมาก	

ผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิภาวการณส์รา้งเซลลเ์มด็	

(myelodysplastic)	ผู้ป่วยที่มีภาวะตับหรือไตเสื่อม	

หรอืเกลด็เลอืดตำ่กวา่	50x106	cell/ml	แพทยจ์งึควร	

ติดตามค่า	 creatinine,	 creatinine	 clearance,	

transaminases	และระดบั	bilirubin	ในซรีัม่ผูป้ว่ย	

ทีไ่ดร้บัยา	deferasirox	เปน็ประจำดว้ย	โดยเฉพาะ	

ผู้ที่มีค่าการกำจัด	 creatinine	 อยู่ระหว่าง	 40-60	

ml/min	 และมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย	 เช่น	

การทำงานของไตบกพร่อง	การใช้ยาอื่นร่วม	ภาวะ	

ขาดน้ำ	 หรือติดเชื้อรุนแรง	 ควรติดตามดูแลมาก	

เป็นพิเศษ

	 ห้ามใช้ยา	deferasirox(1)	ในภาวะต่อไปนี้

	 1.	 ผู้ป่วยที่มีการกำจัด	creatinine	ต่ำกว่า	

40	ml/min	หรือมีค่า	creatinine	ในซีรั่มสูงกว่า	2	

เท่าของค่าสูงในคนปกติ

	 2.	 ผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะ	

เกิดอาการ	myelodysplastic	ขั้นรุนแรง

	 3.	 ผู้ป่วยท่ีมีเกล็ดเลือดต่ำกว่า	50x106	cell/ml

	 4.	 ผู้ที่แพ้ยา	deferasirox	หรือส่วนผสมใน	

ยาเม็ด

	 5.	 ห้ามใช้ร่วมกับยา	cholestyramine	เพราะ	

จะทำให้ปริมาณการดูดซึมยา	 deferasirox	 เข้าสู่	

กระแสเลือดต่ำลงร้อยละ	45	กรณีที่จำเป็นต้องให้	

ร่วมกัน	ควรเพิ่มขนาดเริ่มต้นของยา	deferasirox	

จาก	20	mg/kg	body	weight	เป็น	30	mg/kg	

และดัดแปลงขนาดให้เหมาะสมตามระดับ	 ferritin	

ในซีรั่ม	และการตอบสนองทางคลินิก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับยาขับเหล็ก

	 ยาขับเหล็กที่จำหน่ายในประเทศมี	 3	 ชนิด	

ได้แก่	 deferoxamine	 หรือ	 desferoxamine			

mesylate,	deferiprone	และ	deferasirox	โดยสอง	

ตัวแรกได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ		

deferoxamine	หรือ	desferoxamine	mesylate	

จัดอยู่ในบัญช	ี ค	 หรือ	 รายการยาที่ต้องใช้ในโรค	

เฉพาะทางโดยผูช้ำนาญ	ถา้ใชไ้มถ่กูตอ้งอาจเกดิพษิ

หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้	 ส่วน	 deferiprone	

อยูบ่ญัช	ีจ	หรอื	รายการยาสำหรบัโครงการพเิศษของ	

หน่วยงานของรัฐ	 หรือยาที่มีความจำเป็นต้องใช้	

สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	การเข้าถึงยาในบัญชีนี้จะ	

ตอ้ง	ผา่นกลไกกลาง	3	กองทนุในความดแูลของกรม	

บัญชีกลาง	สำนักงานประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน*	กองควบคุมยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.ดร.ศิรินารถ วาสนะวัฒน*
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และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เน่ืองจาก	

Deferiprone	 เป็นยาท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศอ่ืนไม่ได้

ข้ึนทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ	แต่มีข้ึนทะเบียนและ	

ใช้ในประเทศอื่นกว่า	27	ประเทศ

รูปท่ี 1		 สูตรโครงสร้างของยาขับเหล็กท้ัง	3	ชนิด(3)

ตารางที่ 1	เปรียบเทียบคุณลักษณะ	 ผลการรักษา	 และอาการไม่พึงประสงค์ของยาจับเหล็กของยาทั้ง 

	 	 3	ชนิด(3)

ช่องทางให้ยา
(route	of	
administration)

รับประทานได้ ฉีดใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้าม	
ปี	2009	นักวิจัยชาวอิหร่าน
ได้พัฒนาเป็นรูปแบบ
รับประทานได้แล้ว

รับประทานได้ รับประทานได้

ขนาดยาที่ใช้ ขนาดต่ำ 20-50	mg/kg/day 50-75	mg/kg/day 20-30	mg/kg/day

คา่ครึง่ชวีติของยา
ในพลาสม่า

นานพอที่จะ
ควบคุมระดับ
เหล็กในพลาสม่า
ให้คงที่ได้

สั้น	(75	นาที)	ต้องหยดให้
อย่างต่อเน่ืองนาน	8-10	ช่ัวโมง

ปานกลาง	(<	2	ชม.)	จึงต้อง
ให้ยาวันละ	3	ครั้ง

ยาว	8-16	ชม.	และยังคงค้าง
อยู่ในพลาสม่าได้นาน	24	ชม.

ประสิทธิผล	
การรักษา

สูง ขนาดปานกลางให้ผลการรักษา
สูงในผู้ป่วยท่ีมีเหล็กสูงกว่าปกติ

idiosyncratic	ไม่ขึ้นกับขนาด
ยาท่ีให้	ผลท่ีได้ข้ึนกับการตอบ-
สนองของแต่ละบุคคล

สูง	ในผู้ป่วยที่มีระดับเหล็กใน
พลาสม่าเกินปกติ

Ideal Iron
Chelator

Deferoxamine Deferiprone Deferasirox

	 ความแตกต่างของคุณลักษณะ	 ประสิทธิผล	

การรกัษา	และอาการไมพ่งึประสงคข์องยาขบัเหลก็

ท้ัง	3	ชนิด	ได้รวบรวมเปรียบเทียบไว้ในตารางท่ี	1

	 ปัจจุบัน	 ยา	 deferoxamine	 สามารถให้						

โดยการรับประทานได้เป็นครั้งแรก(2)	 ในประเทศ	

อิหร่าน	 เพื่อขจัดปัญหาอาการปวดบริเวณที่ให้						

ยาหยดทางหลอดเลือดดำซึ่งต้องใช้เวลานานถึง	

8-12	 ชั่วโมงได้	 แต่รูปแบบนี้ยังไม่มีการนำเข้ามา	

ในประเทศไทย

	 การศึกษาเปรียบเทียบผลทางเภสัชวิทยา	

ของยา	deferasirox	และ	deferiprone	ตอ่โครงสรา้ง	

โปรตีนของฮีโมโกลบิน	เบต้า	(beta)	และแอลฟ่า	

(alpha)(2)	พบว่า	deferasirox	จับกับโปรตีน	beta	Hb	

ไดด้กีวา่ยา	deferiprone		มผีลทำใหจ้ำนวนออกซเิจน	

อะตอมที่ปลดปล่อยออกจาก	Hb	ลดลงมากกว่ายา

deferiprone	นอกจากนี้การจับกับ	alpha	Hb	ยัง

ทำใหโ้ครงสรา้งโปรตนีของ	alpha	Hb	เปลีย่นรปูรา่ง	

ไมเ่สถยีรและมอีายสุัน้ลง	ยา	deferasirox	จงึทำให	้

ปริมาณ	alpha	Hb	ลดลงด้วยขณะท่ียา	deferiprone	

ไม่จับกับ	alpha	Hb
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ตารางท่ี 1	 เปรียบเทียบคุณลักษณะ	ผลการรักษา	และอาการไม่พึงประสงค์ของยาจับเหล็กท้ัง	3	ชนิด(3)	(ต่อ)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ศูนย์	 ADR	 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

	 	 และยาได้รับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

fever

neutropenia

nausea

agranulocytosis

arthralgia

vomitting

dizziness

increase	of	hepatic	enzymes

maculopapular	rash

angioedema

gastroenteritis

arthritis

erythematous	rash

pancytopenia

อาการไม่พึงประสงค์

14

10

10

4

6

7

6

5

-

-

3

2

-

2

1

-

2

-

-

-

-

-

4

3

-

-

1

-

DeferasiroxDeferiprone

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

Deferoxamine

ประสิทธิภาพ
การจับเหล็ก
และประจุของ
สารประกอบ
เชิงซ้อน

สูงและไม่มี
ประจุ

สูง	(1:1)
(เพราะเป็น	hexadentate)	
และมีประจุ

ต่ำ	 (3:1	 เพราะเป็น	 biden-
tate)	และได้สารประกอบทีไ่มม่	ี
ประจุ

ปานกลาง	(2:1)	
(tridentate)	และไม่มีประจุ

ความสามารถ
จับเหล็กในเน้ือเย่ือ
และอวัยวะ	เช่น	
หัวใจ

สูง อาจต่ำกว่า	deferiprone
deferasirox

สูงทั้งผลทางคลินิกและใน
ห้องแลบ

ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกเพียงพอ	
แต่การศึกษาในห้องแลบให้ผล
บวก

อาการไม่พึง-
ประสงค์ร้ายแรง

ไม่มี diarrhea,	blood	dyscrasia
(thrombocytopenia,
leucopenia),	ocular	and
auditory	disturbance
when	prolonged	use(5)

transient	agranulocytosis,
cytopenia	ในขนาดใช้	80-100
mg/kg/day;mild	leucopenia	
or	thrombocytopenia

ตับ/ไตเสื่อมลง
(Drug-induced-hepatitis,
increase	transaminases
and	creatinine),	
GI	haemorrhage,
problems	on	hearing	and
vision	(เลนส์ขุ่น	ความดัน
ลูกตาเพิ่ม	จอภาพผิดปกติ)(4)

จึงควรติดตามทดสอบการได้ยิน
และการมองเห็นทุกปี

Ideal Iron
Chelator

Deferoxamine Deferiprone Deferasirox
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The	 Effects	 of	 Deferiprone	 and	 Deferasirox	 on					
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	 อย่างไรก็ตาม	การใช้ยา	deferiprone	ขนาดสูง	

เป็นเวลานาน	 ควรระวังการเกิด	 agranulocytosis	

และการใช้ยา	 deferoxamine	 ควรระวังจำนวน	

เม็ดเลือดขาว	หรือเกล็ดเลือดท่ีอาจลดต่ำกว่าปกติได้

	 จำนวนรายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการ

ใชย้าขบัเหลก็ทีศ่นูย	์ADR	ในประเทศไดร้บัระหวา่งป	ี

2550-2553	สรุปที่สำคัญในตารางที่	2

	 เม่ือพิจารณารายงานยอดปริมาณการจำหน่าย	

ยาขับเหล็กในประเทศช่วงปี	 2551	 ที่สำนักงาน				

คณะกรรมการอาหารและยาได้รับจากผู้ประกอบการ	

พบว่า	 ยอดจำหน่ายยา	 Deferiprone	 มีจำนวน

1.476,800	เม็ด	ส่วน	Deferasirox	(ขนาด	250

มิลลิกรัม)	มีจำนวนเพียง	1	ใน	6	(หรือ	255,992	เม็ด)	

ของยอดจำหน่าย	Deferiprone	ปริมาณการใช้ยา	

deferiprone	ที่สูงกว่า	ทำให้มีรายงานอาการไม่พึง

ประสงค์มากกว่าด้วย

	 นอกจากยาขับเหล็กทั้ง	 3	 ประเภทที่ใช้						

กนัอยู	่ยงัสามารถไดร้บัสารขบัเหลก็จากอาหารบาง

ประเภททีม่สีว่นประกอบของสารพวก	polyphenol								

antioxidants	เช่น	flavonoid,	flavones	เป็นต้น	

ซึ่งพบในอาหารผัก	 ผลไม้	 และดอกไม้ที่มีสีต่างๆ			

มีรายงานการศึกษาในหลอดทดลองว่าสามารถ				

จบัเหลก็ไดเ้ชน่กนั(3,	6-7)	จงึอาจใชเ้สรมิกบัยาขบัเหลก็	

เพ่ือลดขนาดยา	และผลข้างเคียงจากการใช้ยาลงได้				

แต่ยังไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่พิสูจน์ประสิทธิผล	

ดังกล่าว
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	 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน	

สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได้

อย่างทั่วถึง	 โดยสนับสนุนการใช้ยาชื่อสามัญที่มี	

คุณภาพดีได้มาตรฐาน	 มีราคาเหมาะสม	 และมี	

ประสิทธิภาพในการรักษา	 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย	

ด้านสาธารณสุขของประเทศ	 สำนักงานคณะ-	

กรรมการอาหารและยา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก					

ในการกำกับดูแล	 คุ้มครอง	 ผู้บริโภคด้านยา	 จึงมี						

ข้อกำหนดให้ยาสามัญใหม่ที่จะขึ้นทะเบียนต้อง									

ยื่นเอกสารหลักฐานความสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา	

(product	 interchangeability	 equivalence			

evidence)	 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและ							

พสิจูนใ์หเ้หน็วา่ผลติภณัฑย์าชือ่สามญัมปีระสทิธผิล

ในการรักษาและมีความปลอดภัยเท่าเทียมกัน						

กับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ	 โดยเอกสารหรือรายงาน		

การศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาความ-	

เท่าเทียมกันนั้น	 ได้แก่	 การศึกษาชีวสมมูลใน			

มนุษย์	(bioequivalence	studies)	หรือการศึกษา	

เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก	(comparative	

clinical	 studies)	 หรือการศึกษาเปรียบเทียบทาง	

เภสัชพลศาสตร์	(comparative	pharmacodynamic	

studies)	 หรือการศึกษาเปรียบเทียบการละลาย/

ปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลอง	(comparative	in	

vitro	dissolution/release	studies)	เป็นต้น	เพื่อ

ให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญสามารถใช้ทดแทน

กันกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ	 ซึ่งเป็นการสร้าง-							

ความเช่ือม่ันแก่ผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์	

ทั้งนี้	 เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญมี					

ชวีสมมลูกบัผลติภณัฑย์าตน้แบบกไ็มม่คีวามจำเปน็

ทางวิชาการที่จะต้องทำการศึกษาทางเภสัชวิทยา	

และพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง	และทำการศึกษาทาง	

คลินิกระยะที่	 1-3	 ซ้ำ	 เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัย	

และประสิทธิผลในการรักษาอีก	อันจะเป็นการช่วยลด	

ต้นทุนค่าใช้จ่าย	ในการพัฒนายา	ส่งผลให้ยาช่ือสามัญ	

มีราคาถูกลงออกสู่ตลาดได้รวดเร็วข้ึน	ผู้บริโภคสามารถ	

เข้าถึงยาได้ทั่วถึงมากขึ้นและเร็วขึ้น

	 สำหรับเหตุผลที่ต้องทดสอบประเมินความ	

เทา่เทยีมกนัของผลการรกัษา	เนือ่งจากผลติภณัฑย์า	

ชื่อสามัญ	 แม้ว่ามีตัวยาสำคัญ	 ขนาดความแรง						

รปูแบบยาเหมอืนกนักบัผลติภณัฑย์าตน้แบบ	รวมถงึ	

มคีณุภาพเปน็ไปตามขอ้กำหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์

สำเรจ็รปู	(finished	product	specification,	FPS)	

ท่ีเทียบเท่ากันหรือมีความเท่าเทียมกันทางเภสัชกรรม	

(pharmaceutical	 equivalence)	 นั้น	 อาจจะมี				

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในทางการรักษา		

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบได้	 เพราะเมื่อยา	

เข้าสู่ร่างกายแล้วให้ค่าชีวประสิทธิผล	(bioavailability)	

แตกต่างกัน	เน่ืองจากยาช่ือสามัญดังกล่าวมีพฤติกรรม	

การละลายและการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายต่างจาก	

ยาต้นแบบ	 สาเหตุอาจเนื่องจากความแตกต่างกัน	

ของสตูรสว่นประกอบตา่งๆ	ในตำรบั	และกรรมวธิ/ี *	กองควบคุมยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ธารกมล จันทร์ประภาพ* และ ศิริพร ฉวานนท์*
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กระบวนการผลิต	ส่งผลให้การละลายในร่างกาย	และ/	

หรอืการดดูซมึยาชา้หรอืเรว็ตา่งกนั	ถงึแมว้า่	ยาชือ่	

สามัญจะมีคุณภาพมาตรฐานตาม	FPS	แล้วก็ตาม	

แต่ข้อกำหนดมาตรฐาน	 FPS	 ของยาซึ่งใช้ในการ	

ควบคมุคณุภาพมาตรฐานของผลติภณัฑย์าในทกุรุน่	

การผลิต	อาจจะยังไม่เพียงพอท่ีจะทำนายพฤติกรรม	

หรือแสดงถึงการออกฤทธ์ิของยาในร่างกายได้	ดังน้ัน	

จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์	 ซึ่ง				

โดยทั่วไปใช้การเปรียบเทียบระดับยาในเลือดของ			

ผลติภณัฑย์าทีม่ตีวัยาสำคญัตวัเดยีวกนัได	้หากยาชือ่	

สามัญกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบมีการดูดซึมเข้าสู่เลือด	

ในอัตราเร็วและปริมาณที่เทียบเท่ากันแล้ว	 ยาชื่อ	

สามญักบัผลติภณัฑย์าตน้แบบนัน้	กจ็ะมปีระสทิธผิล	

ในทางการรักษาและความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

	 ทัง้นี	้	สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา	

ประกนัคณุภาพมาตรฐานของยาชือ่สามัญ	โดยการ	

กำกบัดแูลกอ่นออกสูต่ลาดกลา่วคอื	ประเมนิเอกสาร	

ทะเบียนตำรับยาด้านต่างๆ	ได้แก่	กระบวนการพัฒนา	

ผลติภณัฑย์า	กระบวนการผลติ	การควบคมุคณุภาพ	

ทั้งตัวยาสำคัญ	 และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปตาม					

ข้อกำหนดมาตรฐาน	FPS	ซึ่งอ้างอิงหรือเทียบเท่า

มาตรฐานสากล	ประเมินมาตรฐานวิธีการผลิตของ	

โรงงานผู้ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต	

ยา	 (good	 manufacturing	 practice,	 GMP)						

ประเมินฉลากและเอกสารกำกับยาให้มีข้อมูลที่	

ถูกต้องครบถ้วน	นอกจากนี้ยังประเมินรายงานการ

ศึกษาชีวสมมูล	รวมถึงการกำกับดูแล/ประกันคุณภาพ	

การศึกษาชีวสมมูล	 โดยใช้มาตรฐานที่สอดคล้อง	

ตามหลักสากล	อาทิ	เกณฑ์การปฏิบัติการวิจัยทาง

คลินิกที่ดี	(good	clinical	practice,	GCP)	และ	

หลกัเกณฑม์าตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร	(good	clinical	

practice,	GCP)	และมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	

เพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาชีวสมมูลน้ันมีมาตรฐาน

การศึกษาวิจัยและมีความน่าเชื่อถือ	โดยสำนักงาน	

คณะกรรมการอาหารและยามีผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ	

จำนวนมาก	ซึง่มคีวามรูค้วามสามารถเปน็ทีย่อมรบั	

กนัในระดบัประเทศ	รวมถงึมกีระบวนการพจิารณา	

ที่รอบคอบ	โปร่งใสและเป็นธรรม	นอกจากนี้	ยังมี

การกำกบัตดิตามคณุภาพของผลติภณัฑย์าชือ่สามญั

ท่ีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว	โดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง	

ยาในท้องตลาด	 โรงงานผู้ผลิตรวมถึงที่ด่านนำเข้า	

ตา่งๆ	เพือ่ทำการตรวจวเิคราะหท์ีก่รมวทิยาศาสตร์

การแพทย์และยังคงดำเนินการประเมินคุณภาพ					

มาตรฐานการผลิตของโรงงานผู้ผลิตยาตามหลัก-

เกณฑ์	GMP	อย่างต่อเนื่อง	จากที่กล่าวมาข้างต้น	

จะเห็นได้ว่าการดำเนินการต่างๆ	 ของสำนักงาน				

คณะกรรมการอาหารและยา	 จะสามารถเป็น						

หลักประกันว่าผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญจะมีคุณภาพ	

ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา

	 สำหรับบทบาทของภาคอุตสาหกรรมยา					

ต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ	 คือ	 บริษัท			

ผู้ผลิตยาช่ือสามัญจะต้องทำการพัฒนาสูตรตำรับยา	

กระบวนการ/กรรมวธิกีารผลติ	การควบคมุคณุภาพ		

โดยใช้ความรู้	 วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

ให้ได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 นอกจากนี้จะต้อง				

ดำเนินการทดสอบความเท่าเทียมทางเภสัชกรรมและ

ความเท่าเทียมกันของผลการรักษา	 (therapeutic	

equivalence)	 ของยาช่ือสามัญท่ีพัฒนาข้ึนเทียบกับ	

ยาต้นแบบ

	 ส่วนบทบาทของเภสัชกรในภาคส่วนท่ีเก่ียวกับ	

ระบบการจัดหาและบริหารเภสัชภัณฑ์	ในสถานบริการ	

สาธารณสุขระดับต่างๆ	 จำเป็นต้องมีเครื่องมือใน		

การคัดเลือกยา	 เพ่ือให้ได้ยาท่ีราคาเหมาะสมมีคุณภาพ

ประสทิธผิลและความปลอดภยั	โดยทัว่ไปเกณฑก์าร	

คัดเลือกยาชื่อสามัญจะพิจารณาจากรูปแบบยา	

ความแรง	 และข้อมูลการควบคุมคุณภาพยา	 อาทิ
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ข้อมูลการเก็บรักษา	 ขนาดบรรจุ	 การศึกษาความ	

คงสภาพของยา	วนัหมดอายุ	ขอ้กำหนด	มาตรฐาน	

ของผลิตภัณฑ์ยา	 และหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อ			

ได้ว่ายาชื่อสามัญมีประสิทธิภาพในการรักษาเท่า-

เทียมกันกับยาต้นแบบ	เช่น	รายงานการศึกษาชีวสมมูล	

เป็นต้น

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	การดำเนนิ	

การทดสอบประเมินความเท่าเทียมกันของผลการ	

รกัษา	เปน็สิง่ทีม่คีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การประกนั

คุณภาพ	ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาชื่อ

สามัญ	 โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีส่วนสำคัญต่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคและระบบการคัดเลือกยา	ท้ังใน	

ระดับประเทศและระดับสถานบริการสาธารณสุข			

ทั้งนี้	วิธีการทดสอบประเมินความเท่าเทียมกันของ

ผลการรักษาท่ีท่ัวโลกนิยมและได้รับการยอมรับสูงสุด	

ในปัจจุบันคือ	การศึกษาชีวสมมูล	เนื่องจากเป็นวิธี

การศึกษาที่มีความถูกต้อง	แม่นยำ	และมีความไว	

มากที่สุด	 รวมทั้งเป็นวิธีที่สามารถทำซ้ำได้ในการ			

เปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ยาที่มี	

ตวัยาสำคญัเดยีวกนั	และสามารถดำเนนิการศกึษา	

โดยใชอ้าสาสมคัรจำนวนไมม่ากกลา่วคอื	การศกึษา	

ชีวสมมูลนั้นเป็นการดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบ	

ระดับยาในเลือดที่ระยะเวลาต่างๆ	 หลังจากให้						

ผลิตภัณฑ์ยาทั้งสองในขนาดและรูปแบบเดียวกัน	

ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวนหนึ่ง	 ซึ่งจะทำให้	

ทราบอตัราและปรมิาณการดดูซมึ	คอื	ชวีประสทิธผิล	

ของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์

ยาต้นแบบ	 ซึ่งหากตัวยาสำคัญถูกปลดปล่อยใน	

ร่างกายออกจากยาชื่อสามัญนั้น	 และถูกดูดซึม						

เข้าสู่กระแสเลือดในอัตราเร็วและปริมาณเหมือน	

กับยาต้นแบบแล้ว	 ยาชื่อสามัญนั้นก็จะให้ผลการ	

รักษาท่ีเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบ	โดยท่ัวไปรูปแบบ	

การศกึษาชวีสมมลู	(study	design)	สว่นใหญน่ยิม	

ใช้รูปแบบ	single	dose	2	way	crossover	design	

โดยใช้อาสาสมัครสุขภาพดี	ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัย

ทีส่ามารถควบคมุปจัจยัตา่งๆ	ทีไ่มต่อ้งการใหร้บกวน	

การแปรผลและการตัดสินชีวสมมูลออก	 ได้แก่					

ปัจจัยที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาวะร่างกาย

ของอาสาสมคัร	ลำดบัการใหย้า	ระยะเวลาการใหย้า	

เป็นต้น	 ทำให้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง		

ผลิตภัณฑ์ยาช่ือสามัญและยาต้นแบบได้อย่างชัดเจน	

ประกอบกับการวัด	 ระดับยาในเลือด	 ซึ่งส่วนมาก	

นิยมวัดในพลาสมาน้ันใช้เคร่ืองมือการตรวจวิเคราะห์	

ที่มีความเที่ยงตรง	ถูกต้อง	แม่นยำ	สามารถตรวจ	

วัดระดับยาในพลาสมาที่ระดับความเข้มข้นต่ำๆ	

ได้ถึงระดับพิโครกรัม	 ทำให้สามารถประเมินความ	

แตกต่างของปริมาณยาในพลาสมาท่ีได้จากการ	

รับประทานยา	 ชื่อสามัญกับยาต้นแบบได้ถูกต้อง				

ในขณะที่วิธีการทดสอบประเมินความเท่าเทียมกัน	

ของผลการรกัษาวธิอีืน่	ไดแ้ก	่การศกึษาเปรยีบเทยีบ	

ผลการรักษาทางคลินิก	หรือผลการศึกษาเปรียบเทียบ	

ทางเภสัชพลศาสตร์	 แม้ว่าจะเป็นการประเมินที่	

ประสทิธผิลของการรกัษาโดยตรง	แตก่เ็ปน็การศกึษา	

ที่มีข้อจำกัดและข้อเสียมากกว่าการศึกษาชีวสมมูล	

กล่าวคือ	มีความไวและความถูกต้องแม่นยำน้อยกว่า	

ดว้ยเหตผุลขอ้แรก	เนือ่งจากการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ผลการรักษาทางคลินิกและการศึกษาเปรียบเทียบ	

ทางเภสัชพลศาสตร์น้ัน	บ่อยคร้ังไม่สามารถหาเคร่ืองมือ	

พารามเิตอร	์หรอื	end	point	ทีช่ดัเจนในการวดัคา่	

และตัดสินความเท่าเทียมของการออกฤทธิ์ระหว่าง

ผลิตภัณฑ์ยาสามัญและยาต้นแบบที่มีตัวยาสำคัญ	

ตวัเดยีวกนั	ปรมิาณยาเทา่กนั	รปูแบบยาเหมอืนกนัได	้

ตัวอย่าง	เช่น	ยาต้านอาการซึมเศร้า	(antidepressant)
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ยังไม่มีเครื่องมือและพารามิเตอร์ในการวัดระดับ			

ความซึมเศร้าของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนถูกต้อง	

แม่นยำ	พอท่ีจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง	

ผลติภณัฑไ์ด	้เหตผุลขอ้ทีส่องกค็อื	การศกึษาเปรยีบ-	

เทียบผลการรักษาทางคลินิกและการศึกษาเปรียบ-	

เทียบทางเภสัชพลศาสตร์น้ัน	ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการ	

ศึกษาในผู้ป่วย	 ซึ่งสภาวะร่างกายและพารามิเตอร์

ที่ต้องการวัดนั้นมีความแปรปรวนสูง	จำเป็นต้องใช้	

ผูป้ว่ยจำนวนมาก	เพือ่ใหส้ามารถเหน็ความแตกตา่ง	

ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาชื่อ	

สามญัและยาตน้แบบ	ซึง่มปีรมิาณยาเทา่กนัรปูแบบ	

ยาเหมือนกันตัวอย่างเช่น	จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ในการ

ศึกษาทางคลินิกอาจจะสูงถึง	8,600	คน	เพื่อให้ได้	

power	ในทางสถิติเพียงพอท่ีจะวัดความแตกต่างของ	

การออกฤทธิ์ที่สูงขึ้นร้อยละ	 20	 เมื่อเปรียบเทียบ	

ระหวา่งยาทดสอบกบัยาหลอก	ดงันัน้การศกึษาเพือ่	

เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของผลการรักษา	

ระหว่างยาชื่อสามัญกับยาต้นแบบ	จึงไม่นิยมใช้วิธี

การการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิก		

และการศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร์	แต่	

การศึกษาดังกล่าวนี้	 ยังคงมีประโยชน์อย่างมาก				

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาบางชนิดที่ออกฤทธิ์โดยตัวยา	

สำคัญไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย	 ซึ่งไม่สามารถทำ	

การศึกษาชีวสมมูล	 โดยการวัดระดับยาในเลือดได้	

เช่น	ยาใช้เฉพาะท่ีอันได้แก่	ยาทา	ผิวหนัง	ยาพ่นจมูก	

ยาหยอดตา	เป็นต้น

	 ดงันัน้	กลา่วโดยสรปุ	การศกึษาชวีสมมลูเปน็	

หลักการท่ียอมรับกันในระดับสากลว่ามีความไวสูงสุด	

ถูกต้องและทำซ้ำได้อย่างแม่นยำมากที่สุด	 ในการ	

พสิจูนค์วามแตกตา่งระหวา่งผลติภณัฑย์าชือ่สามญั

และยาต้นแบบ	 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์

ความเท่าเทียมกันของประสิทธิผลและความปลอดภัย

ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญกับผลิตภัณฑ์ยา		

ต้นแบบ	 หากยาช่ือสามัญมีชีวสมมูลกับยาต้นแบบ			

แลว้ยอ่มเปน็หลกัประกนัและใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ยา

ชื่อสามัญสามารถใช้ทดแทนยาต้นแบบได้	โดยไม่มี

ความจำเป็นทางวิชาการที่จะต้องทำการศึกษาทาง	

เภสชัวทิยาและพษิวทิยาในสตัวท์ดลอง	และทำการ	

ศึกษาทางคลินิก	เพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและความ-	

ปลอดภัยในการรักษาซ้ำอีก

กองควบคมุยา	สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา.	คูม่อื	

การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา.	

2552.

Pieter	Zanen,	Bioequivalence	and	Generic	medicines	

(เข้าถึงเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2553)เข้าถึงได้จาก	:	URL:	

http://www.egagenerics.com/doc/zanen-biogenerics.

pdf.

US	Food	and	Drug	Administration.	Facts	and	Myths	

about	Generic	 Drugs	 (เข้าถึงเมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	

2553).	เขา้ถงึไดจ้าก	:	URL:	http://www.fda.gov/Drugs/

ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicine	

Safely/UnderstandingGenericDrugs/ucm167991.html.

Multisource	 (generic)	 pharmaceutical	 products:	

guidelines	on	registration	requirements	to	establish	

interchangeability.	 WHO	 Expert	 Committee	 on	

Specifications	 for	 Pharmaceutical	 Preparations	

Fortieth	Report.	Geneva,	World	Health	Organization,	

2006	 (WHO	 Technical	 Report	 Series,	 No.	 937),	

Annex	7.

Gary	Buehler,	History	of	Bioequivalence	for	Critical	

Dose	Drugs	(เข้าถึงเมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2553).	เข้าถึง	

ได้จาก	:	URL:	http://	www.fda.gov/downloads/Advisory	

Committees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/

Advisory	Committeefor	Pharmaceutical	Scienceand	

Clinical	Pharmacology/UCM209319.pdf.
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3.
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5.
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	 ปัจจุบัน	 คนที่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

(electronic	mail	:	อีเมล)	หรือ	เมล	ในการติดต่อ	

สื่อสาร	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันมีโอกาสที่จะได้รับ	

ข้อมูลมากมาย	 ที่เป็นเมลส่งต่อ	 (forward	 mail)	

กม็เีปน็จำนวนมาก	จงึจำเปน็ตอ้งกลัน่กรองขอ้มลูวา่	

อะไรเป็นจริงหรือเท็จ	 มีความเป็นไปได้มากน้อย			

แค่ไหน	ควรจะเชื่อหรือไม่	บางเรื่องอาจเป็นเพียง	

ข่าวลือ	 หรือบางทีอาจเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นก็ได้				

การเผยแพร่ส่งต่อเรื่องที่ไม่เป็นจริงต่อไปเรื่อยๆ	

อาจไม่เป็นผลดี	 เกิดการต่ืนตระหนกในเร่ืองท่ีไม่เคย	

เกดิขึน้จรงิ	และเหน็บอ่ยๆ	วา่สือ่	เชน่	หนงัสอืพมิพ	์

หรอืรายการทวี	ีมกัจะเอาประเดน็ของอเีมลสง่ตอ่มา	

หรอืขา่วลือมาเผยแพร่	โดยทีบ่างครัง้ไม่มกีารตรวจ	

สอบว่าเป็นความจริงหรือไม่	ก่อนเผยแพร่

	 ตามที่มีเมลส่งต่อ	 หัวข้อเรื่อง	 “ภัยจาก	

นามบตัร”	จากหนงัสอืพมิพม์ตชิน	วนัที	่5	มกราคม	

2552	รายละเอยีดวา่	มหีญงิคนหนึง่ไปเตมิแกส็ทีป่ัม๊	

และมีชายมาเสนอบริการทาสี	 โดยยื่นนามบัตรให้	

เมือ่ขบัรถออกมา	พบวา่ชายนัน้ตามมาและเธอรูส้กึ	

ว่าหายใจไม่ออก	จึงเปิดหน้าต่างและสังเกตว่ากลิ่น

นัน้มาจากมอืทีร่บันามบตัร	จงึขบัรถกดแตรไปตลอด	

ทางเพือ่ขอความชว่ยเหลอื	และสรปุวา่ยาทีป่า้ยบน	

นามบัตรคือ	 ยาเบอร์อุนแดนก้า	 (burundanga)			

ซ่ึงคนร้ายใช้เพ่ือก่อเหตุอาชญากรรมท่ีทำให้หมดสติ	

ควบคุมตัวเองไม่ได้และเตือนให้อย่ารับกระดาษ	

นามบัตร	แผ่นพับ	จากคนแปลกหน้า(1)

	 เมือ่ไดร้บัขอ้มลูดงักลา่ว	และตอ้งการทราบวา่	

เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่	จึงได้ดำเนินการสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ	เบอร์อุนแดนก้า	พบว่า	มีเมลส่งต่อ	

เกี่ยวกับเบอร์อุนแดนก้าเป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งเริ่ม	

สง่ใหก้นัเมือ่เดอืนพฤษภาคม	2551	ในสหรฐัอเมรกิา	

เมื่อเปรียบเทียบแล้วคาดว่าเมล	“ภัยจากนามบัตร”	

จากหนังสือพิมพ์มติชน	เป็นข้อความที่แปลมาแล้ว	

ส่งต่อๆ	กันไปเป็นภาษาไทย(2)

	 เบอร์อุนแดนก้า	 เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกยา

สโคโปลามีน	(scopolamine)	ในอเมริกาใต้มีเรื่อง	

เลา่ลอืซึง่เกีย่วขอ้งกบัเบอรอ์ุนแดนกา้วา่	เปน็สารที่

กนิเพือ่ใหเ้กดิภาวะเหมอืนจติทีเ่ขา้ฌานหรอืทรงเจา้

ในพิธีของหมอผี	มีรายงานการใช้ยาน้ีเพ่ือก่ออาชญา-	

กรรมครั้งแรกในประเทศโคลัมเบียในช่วงทศวรรษ	

1980	 และตามที่รายงานไว้ในบทความที่ตีพิมพ์				

ใน	Wall	 Street	 Journal	 ปี	 1995	 ว่ามีการใช้

ข้อมูลทางวิชาการของเบอร์อุนแดนก้า

*	กองควบคุมวัตถุเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.ธีรธร มโนธรรม*



81

เบอรอ์นุแดนกา้ชว่ยในการกอ่อาชญากรรมทีร่ะบาด

มากในช่วงทศวรรษ	1990	บทความดังกล่าว	กล่าวว่า 

มีการนำมาใช้ก่ออาชญากรรม	 โดยจะให้เหยื่อดื่ม						

เครือ่งดืม่ทีม่เีบอรอ์นุแดนกา้ผสมอยู่	ตอ่มาเหยือ่จะ

ตื่นขึ้นมาในสถานที่ห่างออกไป	 มีอาการมึนงงมาก	

และจำเร่ืองราวไม่ได้ว่าเกิดอะไรข้ึน	ข้าวของเงินทอง	

หายไป	แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าใจว่าลดลงเหมือน	

กับการเกิดอาชญากรรมอื่นๆ	แล้วก็ตาม	แต่สหรัฐ

อเมรกิากย็งัคงเตอืนนกัทอ่งเทีย่วใหร้ะวงัอาชญากร

ในโคลัมเบียที่จะใช้ยามอมนักท่องเที่ยว	 เพื่อให้ไร้	

ความสามารถชั่วคราว(3)

	 สโคโปลามนี	เปน็สารอลัคาลอยดท์ีไ่ดม้าจาก

พืชตระกูล	 Solanaceae	 มีลักษณะเป็นผลึกของ	

แข็งไม่มีสี	 หรือสีขาว	 ไม่มีกลิ่น(4)	 มีรสขม	 มีจุด	

หลอมเหลวที่	 195-199	 องศาเซลเซียส	 ละลาย	

ได้ในน้ำ	 แอลกอฮอล์	 สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการ	

ทำงานของ	 acetylcholine	 ที่พาราซิมพาเธติก	

บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ	 ต่อมคัดหลั่งและระบบ	

ประสาทกลาง	ซ่ึงมีผลต่อการกดระบบประสาทกลาง

	 สโคโปลามีนมีที่ใช้ในทางการแพทย์หลายรูป

แบบ	ได้แก่	ยาฉีด	ยาเม็ดรับประทาน	และแผ่นแปะ

ข้อบ่งใช้จะแตกต่างกันขึ้นกับรูปแบบของยาที่ให้	

ดังนี้

  ยารับประทาน	 ใช้รักษาโรคพาคินสัน		

โรคลำไส้แปรปรวน	(irritable	bowel	syndrome,	

IBS)	ป้องกันอาการเมารถเมาเรือ	

  ยาฉีด	 เป็นยาที่ให้ก่อนการผ่าตัดเพื่อให้

สูญเสียความจำ	สงบระงับ	ลดการหลั่งน้ำลายและ

ลดสารหลั่งจากทางเดินหายใจ	

  แผ่นยาแปะ	ป้องกันอาการคล่ืนไส้อาเจียน	

ที่เกี่ยวกับการใช้ยาสลบหรือยาแก้ปวดกลุ่มโอปิเอต	

ป้องกันอาการเมารถเมาเรือ

	 รายละเอียดของขนาดยา	 ระยะเวลาเริ่ม-	

ออกฤทธิ์	 และระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา	

สโคโปลามีน	 แต่ละรูปแบบ	 ดังแสดงในตาราง	

ด้านล่าง(5)

แผ่นยาแปะท่ีมีขายในต่างประเทศ	ภาพจาก	:	
www.buydiscountpills.com/transde...cop.html

ขนาดยา

ยาเม็ด	10	มก.

รับประทาน	1-2	เม็ด	วันละ	3	เวลา

ยาฉีด	20	มก./มล.	

ให้ไม่เกิน	1.5	มก./กก./วัน

แบบแผ่นแปะมีสโคโปลามีน	1.5	มก.	

และจะปล่อยตัวยาประมาณ	 1	 มก.	

ในเวลา	3	วัน

นาที

นาที

ชั่วโมง

นาที

นาที

ชั่วโมง

30-60

30

4	

4-6

4

72

ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ ระยะเวลาการออกฤทธิ์
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 อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทกลาง 

สับสน	 ง่วงซึม	 ปวดศีรษะ	 สูญเสียความทรงจำ					

กล้ามเนื้อแขนขาทำงานไม่ประสานกัน	เหนื่อยล้า

 การจัดประเภทตามกฎหมาย	 จัดเป็นยา	

อันตราย	ตามพระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	2510

	 เมื่อได้ประมวลเรื่องราวที่ได้จากการสืบค้น	

รวมทัง้จากขอ้มลูทางกายภาพ	ลกัษณะการออกฤทธิ	์

ของสารแล้ว	 เชื่อว่าเมลส่งต่อฉบับนี้มีผู้แต่งขึ้น	

และมีต้นกำเนิดจากต่างประเทศ	 อีกทั้งการข่าวใน

ประเทศไทยก็ไม่เคยมีการยืนยันว่ามีการก่อคดีเช่นน้ี	

เช่นกัน	 จึงสรุปตามหลักตรรกศาสตร์ได้ว่าข้อมูลเมล	

สง่ตอ่	เรือ่ง	“ภยัจากนามบตัร”	ฉบบันีไ้มเ่ปน็ความจรงิ	

ซึ่งสอดคล้องกับบทความที่พบในอินเตอร์เนตที่มี				

นกัวจิารณ์ชาวอเมรกินัไดว้เิคราะหเ์มลสง่ตอ่ฉบบันี้

ไว้ว่ามีจุดที่น่าสงสัย	3	ประการ	ได้แก่

	 1.	 ผู้ส่งเมลเล่าว่ามีอาการหลังจากที่สัมผัส	

กับนามบัตร	แต่ระยะเวลาการเร่ิมออกฤทธ์ิจากการ	

สัมผัสสารสโคโปลามีนสารต้องมีระยะเวลาที่นาน	

กว่านี้	(ใช้เวลาเป็นชั่วโมง)

	 2.	 ผู้ส่งเมลเล่าว่าได้กลิ่นจากมือ	ซึ่งมาจาก	

การจบันามบตัร	แตจ่ากเอกสารอา้งองิมาทางวทิยา-	

ศาสตร์ระบุว่าสารสโคโปลามีนไม่มีกลิ่น

	 3.	 นอกจากนีไ้มเ่คยมแีหลง่ขา่วทีย่นืยนัวา่มี

การก่อคดีเช่นนี้จริงในสหรัฐอเมริกา(2)

	 ในอดีตน้ันมีจดหมายลูกโซ่	ปัจจุบันมีวิวัฒนาการ	

มากข้ึนเป็นอีเมลลูกโซ่	ซ่ึงการเผยแพร่มีความรวดเร็ว	

กว่าจดหมายมาก	ข้อมูลสามารถข้ามทวีปมาด้วยเวลา	

เพียงเสี้ยวนาที	 การรับข้อมูลข่าวสารจึงต้องมีการ	

วเิคราะหม์ากขึน้	การรบัมาแลว้สง่ตอ่ไปเรือ่ยๆ	อาจ	

ไม่เป็นผลดี	 โดยเฉพาะหากส่งข้อมูลแบบนี้ออกไป	

จากบุคลากรทางการแพทย์	 เพราะอาจจะไปสร้าง	

ความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลโดยมิได้ตั้งใจ

“forward	 mail	 ภัยจากนามบัตร”.	 หนังสือพิมพ์มติชน.	

ฉบับวันที่	5	มกราคม	2552:	หน้า	26.	

Unusual	Drug,	Wall	street	Journal	article.	1995	July	

3.	[online]	(cited	20	Jan	2009);	Available	from	http://

earthops.org/scopolamine1.html.	

Burundanga	Business	Card	Drug	Warning.	(cited	20	

Jan	2009);	Available	from	http://www.hoax-slayer.

com/burundanga-warning.shtml.		

Scopolamine	hydrobromide.	(cited	20	July	2010);	

Available	 from	 http://cameochemical.noaa.gov/

chemical/21003.

US	Pharmacopeia.	USP	DI	Volume	I	23rd	ed.	Mas-

sachusetts	:	Micromedex;	2003.	p.	226-227.	

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
1.

2.

3.

4.

5.
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	 วัตถุประสงค์ของรายงานนี้	 เพื่อให้บุคลากร

ทางการแพทย์ได้ตระหนักและเฝ้าระวังอาการไม่	

พึงประสงค์จากการใช้ยา	 cefotaxime	 ซึ่งเป็น							

ยาในกลุ่ม	 third	generation	cephalosporin	ที่	

สามารถก่อให้เกิดผ่ืนแพ้ยาชนิด	acute	generalised						

exanthematous	 pustulosis	 (AGEP)	 ที่แม้จะ	

พบไดไ้มบ่อ่ยแตม่คีวามรนุแรง	สามารถเกดิอนัตราย	

ถึงแก่ชีวิตได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

บทนำ

	 AGEP	 ถูกนิยามครั้งแรกในปี	 1980	 โดย	

Beylot	และคณะ	ชาวฝร่ังเศสโดยได้ต้ังช่ือว่า	pustu-

loses	 exantheatique	 aigues	 genneralizes	

(PEAG)(1)	 เป็นผื่นแพ้ยาที่พบได้ไม่บ่อยแต่รุนแรง	

โดยพบวา่มสีาเหตจุากยากวา่	90	เปอรเ์ซน็ต์(1-4)	ยา	

ที่เป็นสาเหตุหลักคือ	ยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะ	 (anti-	

biotics)	โดยเฉพาะกลุ่ม	β-Lactams	พบได้กว่า	

80	เปอร์เซ็นต์ของยาปฏิชีวนะท่ีทำให้เกิด	AGEP	และ	

พบว่า	กลุ่ม	aminopenicillins	ทำให้เกิด	AGEP	

ได้บ่อยที่สุด(1,	 2)	 บางรายงานแสดงความสัมพันธ์	

ระหว่างการเกิด	AGEP	และ	 third	generation	

cephalosporin	เช่น	ceftriaxone	และ	ceftazidime(1)  

ในประเทศไทยพบยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิด	AGEP	

ได้แก่	 amoxicillin-clavulanate,	 ceftazidime,	

ceftriaxone	และ	clindamycin(5)	อบุตักิารณก์ารเกดิ	

AGEP	1-5	คนต่อล้านคนต่อปี	มีโอกาสเกิดได้ท้ังใน

เพศหญิงและชายเท่าๆ	 กัน	 เกิดได้ในทุกช่วงอายุ		

สาเหตุการเกิดยังไม่แน่ชัดแต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับ	

การทีย่ากระตุน้	CD4+,	CD8	+	T-cell	มผีลตอ่การ	

หลัง่	interleukin	(IL-8)	ทีก่อ่การอกัเสบบรเิวณเซลล	์

ผิวชั้น	 keratinocyte	 และ	 Langerhan’s	 cell	

และมีผลกระตุ้นการสร้าง	 polymorphoneuclear	

(PMN)	ที่พบภายในผื่นหนอง(3-4)

	 AGEP	 แสดงอาการโดยมีไข้และผื่นคันที่	

เกิดข้ึนฉับพลัน	(acute	onset)	ชนิด	non-follicular	

pustule	 บนฐานสีแดง	 ผื่นมักเริ่มเกิดขึ้นบริเวณ		

ใบหน้าและบริเวณข้อพับ	 อีกทั้งมักมีอาการทาง	

systemic	 ร่วมด้วย	 โดยเฉพาะการลามไปบริเวณ	

mucosa	พบได้ถึง	20	เปอร์เซ็นต์	นอกจากนี้อาจ

พบเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ	 (leukocytosis)	 และ	

พบค่า	eosinophil	สูงร่วมด้วย	(eosinophilia)	ลักษณะ	

ผืน่เปน็ตุม่นำ้ตุม่หนอง	(subcorneal	pustular)	บน	

ผิวที่บวมนูนและนุ่มขนาดเล็กจำนวนมากกระจาย	

เปน็วงกวา้งทัว่รา่งกาย	มกีารเกดิหลอดเลอืดอกัเสบ	

รวมทั้งปล่อย	 eosinophil	 ออกมาในหลอดเลือด	

และเกิดเนื้อตาย	(necrosis)	บนชั้นผิวหนังกำพร้า	

ผืน่จะเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ภายใน	1-2	วนั	หลงัจาก	

ได้รับยาท่ีเป็นสาเหตุ(1,	2)	การวินิจฉัยพิจารณาตามเกณฑ์	

ของ	European	teams	study	aimed	at	evaluating	

the	role	of	drugs	and	infections	as	risk	factors	

for	severe	cutaneous	adverse	drug	reactions	

(EuroSCAR	study	group)(6)	ดังตารางที่	1*	กลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

>> ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ* 
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ตารางที่ 1	 การให้คะแนนประเมินผื่น	AGEP	ตามเกณฑ์	EuroSCAR	study	group(6)

Criteria Description

typical*

compatible**

insufficient***

typical

compatible

insufficient

typical

compatible

insufficient

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

+2

+1

0

+2

+1

0

+2

+1

0

+1

0

-2

0

0

-2

0

-4

+1

0

+1

0

-10

0

+1

+2

Morphology

	 Pustules

	 Erythema

	 distribution	or	pattern

	 postpustular	desquamation

Course

	 mucosal	involvement

	 acute	onset	(≤10	days)

	 resolution	(≤	15	days)

	 fever	(≥	38๐C)

	 PMN	(≥	7000	cells/mm3)

Histology

	 other	disease

	 no	representative/no	histology	

	 exocytosis	of	PMN

	 subcorneal	and/or	 intraepidermal	non	spongiform	or	 

	 NOS	pustules(s)	with	papillary	edema	or	subcorneal	 

	 and/or	 intraepidermal	 spongiform	or	NOS	pustule(s)	 

	 without	papillary	edema	(NOS	=	not	otherwise	specified)	

Score
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คะแนน : ≤	0:		no	AGEP,	1-4:	Possible,	5-7:	Probable,	8-12:	Definite
	 	 *		 Typical:	typical	morphology	as	described	in	the	“clinical	features”	section.

	 	 **	 Compatible:	not	typical,	but	not	strongly	suggestive	of	other	disease.

	 	 ***	Insufficient:	lesions	can	not	be	judged	(mostly	because	of	late	stage	of	the	disease	or	poor	 

	 	 	 quality	of	pictures).

ตารางที่ 1	 การให้คะแนนประเมินผื่น	AGEP	ตามเกณฑ์	EuroSCAR	study	group(6)	(ต่อ)

Criteria Description

0 +3	 spongiform	subcorneal	and/or	intraepidermal	pustule(s)	 

	 with	papillary	edema

Score

	 การรักษาทำได้โดยการหยุดยาที่เป็นสาเหตุ	

และใหย้ารกัษาตามอาการ	ไดแ้ก	่topical	steroids	

และยารักษาอาการทาง	systemic	 (ยาแก้ไข้,	 ยา	

แก้คันและสารให้ความชุ่มชื้น)	 โดยอาการจะดีขึ้น	

ประมาณ	 2	 สัปดาห์หลังหยุดยา	 ซึ่งหากไม่ให้								

การรักษาที่เหมาะสมผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง							

5	เปอร์เซ็นต์(1) 

รายงานผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	 อายุ	 49	 ปี	 อาชีพทำนา			

มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีผ่ืนแดง	 มีตุ่มน้ำตุ่ม	

หนองขึ้น	 ตามร่างกาย	 คัน	 ปวดแสบปวดร้อนมา			

2	วัน

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

	 5	วันก่อนมาโรงพยาบาล	(วันท่ี	27	กุมภาพันธ์	

2552)	 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้อง	

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น	acute	appendicitis	ได้รับไว้	

เพื่อการรักษา	ผู้ป่วยได้ยา	cefotaxime	2	กรัม	IV	

ทกุ	12	ชัว่โมง	และ	Losec	(omeprazole)	1	กรมั	

IV	ทุก	12	ชั่วโมง	ในเวลา	20.00	น.	และเตรียม	

ทำผ่าตัด	 appendectomy	 ต่อมาพบว่าผู้ป่วยไข้	

ลดลง	ไมป่วดทอ้ง	อาการคลนิกิไมช่ดัเจน	แพทยจ์งึ	

งดทำผ่าตัด	หลังจากได้รับ	cefotaxime	2	กรัม	IV	

ทุก	12	ชั่วโมง	ไป	6	doses	(วันที่	2	มีนาคม)	

ผู้ป่วยเริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว	 แพทย์พิจารณา						

ให้	 calamine	 lotion	 ทาตัวและ	 hydroxyzine				

10	mg.	tab	1x3	pc.	และจำหนา่ยผูป้ว่ย	โดยใหย้า						

paracetamol	500	mg.	กบั	omeprazole	20	mg.	

ชนิดรับประทานเป็นยากลับบ้าน

	 1	วันก่อนมาโรงพยาบาล	(วันที่	3	มีนาคม)	

เกิดผื่นคันขึ้นตามตัวมากขึ้น	 เป็น	 vesicle-like	

ตามบริเวณข้อมือ	 แขน	 ต้นคอ	 เอว	 มีอาการคัน	

และปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วย	ผู้ป่วยจึงไปรับการ

รักษาที่สถานีอนามัยในจังหวัดอุดรธานี	 เจ้าหน้าที่	

คาดว่าเกิด	 drug	 allergy	 จึงส่งตัวมารักษาต่อที่	

โรงพยาบาลศูนย์	แพทย์อายุรกรรมทั่วไปได้วินิจฉัย

ว่า	 claforan	 allergy	 ได้จ่ายยา	 hydroxyzine				

10	 mg.	 tab	 1x3	 pc.	 และนัดให้มาพบแพทย์							

ผิวหนังพร้อมกับพบเภสัชกรในวันรุ่งขึ้น	
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับระหว่างที่รักษาในโรงพยาบาลและยาที่ได้รับกลับบ้าน

หมายเหตุ :	D/C	หมายถึง	ยาที่ได้รับกลับบ้าน

cefotaxime	2	g.	IV	ทุก	12	ชั่วโมง

omeprazole	1	g.	IV	ทุก	12	ชั่วโมง

Air-X	1x3	pc

paracetamol	(500	mg.)	2	tab	prn

hydroxyzine	(10	mg.)	tab	1x3	pc

calamine	lotion	apply	prn



















D/C:20	mg	BID

D/C




ยาและขนาดยาที่ได้รับ 27 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52 1 มี.ค. 52 2 มี.ค. 52

ประวัติการแพ้ยา

	 จากการซักประวัติโดยเภสัชกร	 (วันที่	 4	

มีนาคม)	พบว่า	5	ปีก่อน	ผู้ป่วยเคยซื้อ	penicillin	

มารับประทานเองและเกิดอาการคล้ายคร้ังน้ีมาก่อน

การตรวจร่างกาย

	 skin	:	พบ	multiple	discoid	erythema,	

superfacial	 pustule	 on	 trunk,	 neck	 and				

extremities	(วันที่	4	มีนาคม)

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะนอนโรงพยาบาล 

(27 ก.พ.-2 มี.ค.)

	 พบว่า	 complete	 blood	 count,	 urine	

analysis,	blood	sugar,	BUN,	creatinine	และ	

electrolytes	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ยกเว้น	complete	

blood	count	ที่พบว่ามี	eosinophil	21%	(ปกติ	

1-6%)

การวินิจฉัย

	 acute	 generalised	 exanthematous			

pustulosis	(AGEP)

การรักษา

	 แพทย์พิจารณาหยุดยาทุกตัวและให้	loratadine	

(10mg)	1x1	pc,	10%	urea	in	0.1%	TA	cream	

ทาวันละ	2	ครั้ง,	hydroxyzine	(10	mg.)	1x	prn,	

prednisolone	(5	mg.)	2x3	pc

การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง 

cefotaxime และการแพ้ยาชนิด AGEP

	 ผูป้ว่ยรายนีข้ณะนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล

ได้รับยาสองชนิด	คือ	cefotaxime	และ	omeprazole	

ที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแพ้ยา	 โดยหลัง	

จากใช้ยาไป	 6	 dose	 เริ่มพบผื่นคันขึ้นตามตัว		

maculopapular	rash	และเขา้เกณฑก์ารเกดิผืน่ของ	

AGEP	คือ	เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังได้รับยาที่เป็น

สาเหตุ	และลามเป็นบริเวณกว้าง	ตามต้นคอ	แขน	

เอว	และจากการตรวจร่างกายหลังได้รับยา	5	วัน	

(วันที่	4	กุมภาพันธ์)	พบผื่นแดงมากขึ้น	ลุกลามไป	

ทัว่ตวั	โดยเฉพาะทีห่ลังมอื	ตน้คอ	หลงัและหน้าอก	

เป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองร่วมด้วย	 รวมทั้งผลทางห้อง-

ปฏบิตักิารขณะรกัษาตวัในโรงพยาบาล	ตรวจ	CBC

ประวัติการใช้ยา
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พบ	eosinophil	สูงถึงร้อยละ	21	จากการประเมิน	

ความสัมพันธ์ของยา	 ทั้งสองตัวกับความน่าจะเป็น

ต่อการเกิด	AGEP	พบว่ากลุ่มยาที่เป็นสาเหตุหลัก

คือ	กลุ่มยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุ่ม	β-lactams(3) 

อีกทั้งผู้ป่วยเคยมีประวัติการเกิดผื่นคล้ายกับการ	

แพ้ยาครั้งนี้เมื่อ	5	ปีก่อนหลังซื้อ	penicillin	มารับ	

ประทานเอง	 ดังนั้นยาที่มีความสัมพันธ์ในการเกิด	

ผื่นแพ้ยาชนิด	 AGEP	 น่าจะเป็น	 cefotaxime	

มากกว่า	 omeprazole	 และจากการประเมินการ	
แพ้ยาจากการใช้	 cefotaxime	 โดย	 Naranjo’s	
algorithm	ได้คะแนน	+8	ผลการประเมินระดับอยู่	
ในระดับน่าจะใช่	 (probable)	 ดังนั้นแพทย์และ		
บุคลากรทางการแพทย์	 ควรตระหนักถึงภาวะการ	
แพย้าทีม่โีครงสรา้ง	β-lactam	ring	ทัง้กลุม่	ไดแ้ก	่
natural	penicillin,	amino	penicillin,	cephalosporin	
และ	 carbapenem	 ของคนไข้บางคนด้วย	 เพื่อ	
ปอ้งกนัการเกดิการแพย้าซำ้	เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัความ	
ปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา

Time line แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับและการเกิดผื่น
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บทนำ
	 Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	และ	
toxic	 epidermal	 necrolysis	 (TEN)(1,	 2)	 เป็น				
การหลุดลอกของผิวหนังชั้น	 epidermis	 ออกจาก					
dermis	อย่างรุนแรง	ร่วมกับการมีผื่นผิวหนัง	หรือ	
atypical	 targets	ทั่วร่างกาย	ระยะเวลาจากเริ่ม	
ใช้ยาจนเกิดอาการ	SJS	และ	TEN	ต้ังแต่	1-6	สัปดาห์	
โดยมีอาการนำเกิดขึ้นในช่วง	 1-14	 วันก่อนเกิด
อาการ	ได้แก่	ไข้	เจ็บคอ	เคืองตา	หนาวส่ัน	กลืนเจ็บ	
ปวดศรีษะ	ปวดเมือ่ยตามตวั	จากนัน้จะเกดิรอยโรค	
ของเยือ่เมอืกในกระพุง้แกม้	ตา	และอวยัวะสบืพนัธุ	์
อย่างเฉียบพลัน	 ผ่ืนจะเร่ิมข้ึนท่ีลำตัวแล้วกระจายไป	
ท่ีคอ	หน้า	แขน	ฝ่ามือ	และส้นเท้า	ผ่ืนมีลักษณะเป็น
ตุ่มแดง	ต่อมากลายเป็น	papules,	vesicles,	bullae,	
urticaria	 plaques	 หรือ	 confluent	 erythema	
ส่วนกลางของรอยโรคมักเป็น	 vesicle,	 purpura	
หรือเกิดเนื้อตาย	 หลังจากนั้นรอยโรคจะรวมตัวกัน	
เป็นตุ่มน้ำใสขนาดใหญ่ที่แตกง่ายและลอกหลุดได้			
ซึง่ทำใหเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้แบคทเีรยีซำ้ได	้SJS	มกั

ทำให้เกิดความผิดปกติที่ผิวหนังและเยื่อบุ	โดยอาจ	

เกิดขึ้นภายในปาก	รูจมูก	ตา	ช่องคลอด	ทางเดิน	

ปัสสาวะ	ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ

ความแตกต่างของ SJS, SJS overlap TEN, 

TEN(1,2)

	 ลกัษณะของ	SJS,	SJS	overlap	TEN	และ	

TEN	แตกต่างกัน	ดังแสดงในตารางที่	1

สาเหตุของการเกิด SJS และ TEN(2)

	 การเกิด	SJS	ในผู้ใหญ่มักเกิดจากยา	แต่ใน	

เด็กมักเกิดจากการติดเชื้อ	 สำหรับ	 TEN	 มักเกิด	

จากยาและพบว่า	การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน	

เช่น	 carbamazepine,	 oxicam	 nonsteroidal	

antiinflammatory,	corticosteroids,	phenytoin,	

allopurinol,	phenobarbital	และ	valproic	acid	

ทำใหม้คีวามเส่ียงต่อการเกิด	SJS	และ	TEN	ภายใน	

2	 เดือนแรกของการใช้ยา	 และยาที่มีรายงานว่า		

เป็นสาเหตุของ	SJS	และ	TEN	ได้บ่อย	ดังแสดง	

ในตารางที่	2

*	โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ	ชุตินฺธโร	อุทิศ

>> ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล* 

ตารางท่ี 1 	 ความแตกต่างของ	SJS,	SJS	overlap	TEN	และ	TEN(1,	2)

ลักษณะ

บริเวณที่เกิดรอยโรคบนเยื่อเมือก
ความกว้างของผิวหนังที่หลุดลอกเทียบกับ
พื้นที่ผิวของร่างกาย
สาเหตุมาจากยา	(ร้อยละ)
อัตราการเสียชีวิต	(ร้อยละ)

มากกว่า	2	แห่ง
ต่ำกว่า

ร้อยละ	10
50

ต่ำกว่า	5

มากกว่า	2	แห่ง
ร้อยละ

10	ถึง	30
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

มากกว่า	2	แห่ง
มากกว่า
ร้อยละ	30
80-95
30

SJS SJS overlap 

TEN

TEN
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ตารางที่ 2	 ยาที่มีรายงานทำให้เกิดการแพ้แบบ	 

	 	 	 SJS	และ	TEN(2)

*	 ยาท่ีมีรายงานเป็นสาเหตุ	2	ใน	3	ของการเกิดท้ังหมด	รวบรวม	 
	 ข้อมูลจากประเทศฝรั่งเศส	เยอรมัน	และสหรัฐอเมริกา

	 สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ยา	ได้แก่	การติดเชื้อ	My-

coplasma pneumoniae	ในเด็ก	การติดเชื้อไวรัส	

เช่น	HIV,	herpes	simplex	virus,	Epstein	Barr	

virus,	cytomegalovirus	และ	varicella	zoster	

virus	 และโรคของความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันอื่นๆ	

เช่น	systemic	lupus	erythematosus

การรักษา(1-3)

	 1.	หยดุยาทีส่งสยัวา่เปน็สาเหตทุนัท	ีโดยหาก	

ผูป้ว่ยไดร้บัยาหลายชนดิรว่มกนั	ใหพ้จิารณาจากยา	

ที่เพิ่งได้รับล่าสุดภายใน	4	สัปดาห์ก่อนเกิดอาการ

	 2.	 การดูแลผู้ป่วย	SJS	และ	TEN	ควรทำ	

ใน	 ICU	 หรือ	 burn	 unit	 และให้การรักษาแบบ	

ประคับประคอง

  	fluid	 replacement	 therapy	 เพื่อ	

ทดแทนน้ำ	 และอิเล็กโทรไลต์ที่เสียไปทางแผลเปิด	

ที่ผิวหนัง

  	nutrition	supplement	ใหส้ารอาหาร	
ที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง	 เพื่อช่วยในการสร้าง	
ผวิหนงัใหมท่ดแทน	นอกจากนีอ้าจใหว้ติามนิซขีนาด	
สูงภายใน	24	ชั่วโมงแรกสำหรับผู้ที่มีการหลุดลอก
ของผิวหนังชนิดรุนแรง	(severely	burned)	เพื่อ	
ชว่ยลดความตอ้งการ	fluid	volume	และทำใหก้าร	
บวมของแผลดีขึ้นได้
  	เฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดสูง	ซึ่ง	
อาจเกิดได้จากภาวะ	stress	การได้รับสารอาหารที่
มากเกินความต้องการ	การได้รับสเตียรอยด์	เน่ืองจาก	
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่ม				
อัตราความเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้
  	sterile	 technique	 เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด
  	wound	 care	 เพื่อสมานแผลและ			
ป้องกันการติดเชื้อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	
ท่อปัสสาวะตีบตัน	ช่องคลอดตีบลง	และควรหลีกเล่ียง	
การใส่	urinary	catheter	คาไว้ตลอดเวลา
  	eye	care	ส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อ	
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น	อาจพิจารณา	
ให้น้ำตาเทียม	 และยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของ	
สเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะ
	 3.	 ให้การรักษาด้วยยา
  	หลีกเลี่ยงการให้	 systemic	 corti-
costeroids	 เนื่องจากมีผลกดระบบภูมิคุ้มกันของ	
ร่างกาย	การให้ยานี้ในผู้ป่วย	SJS	และ	TEN	อาจ	
ส่งผลให้เกิดการติดเช้ือซ้ำจึงเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้
  	ใช้	intravenous	immunoglobulin	
(IVIG)	 แต่จำกัดอยู่ในการศึกษาทางคลินิกเท่านั้น	
เน่ืองจากยามีราคาแพง	และเกิดอาการไม่พึงประสงค์	
จากยาที่พบได้บ่อย	รุนแรง	คือ	ไตวาย
รายงานผู้ป่วย
	 ผู้ป่วยชายไทย	 อายุ	 72	 ปี	 ถูกส่งตัวจาก	
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	 โดยมีอาการ	 bradycardia	
ไข้สูง	และหายใจเหนื่อยหอบ

ยาที่พบบ่อยว่า
เป็นสาเหตุ*

sulfadoxine
barbiturates
sulfadiazine
phenylbutazone
sulfasalazine
piroxicam
co-trimoxazole
allopurinol
phenytoin
aminopenicillins
carbamazepine

cephalosporins
ibuprofen
fluoroquinolones
naproxen
vancomycin
theophylline
ethambutol
thiabendazole
diclofenac
nevirapine
slindac
valdecoxib

ยาที่พบได้บ้างว่า
เป็นสาเหตุ
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ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
	 ผูป้ว่ยมปีระวตั	ิalcoholic	cardiomyopathy	
with	 cardiogenic	 shock	 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น	
cirrhosis	ร่วมกับ	acute	renal	failure	
ประวัติการใช้ยา 
	 ผู้ป่วยมีประวัติได้รับยา	lactulose	60	ml	x	
1	hs,	Omeprazole	1	x	2	ac,	vitamin	B1	100	mg	
IV	OD,	folic	acid	1	x	1	pc,	hepacap	1	x	3	pc,	
vitamin	B1-6-12	1	x	3	pc,	furosemide(40)						
1	x	1	pc,	spironolactone	(25)1	x	1	pc
ประวัติการแพ้ยา
	 ปฏิเสธการแพ้ยา	สารเคมี	และอาหาร
การตรวจร่างกาย
	 general	appearance	&	vital	signs	:	body	
temperature	39.5	องศาเซลเซียล	(ค่าปกติ	<	37.5	
องศาเซลเซียล),	blood	pressure	100/90	mmHg
(ค่าปกติ	 100/60-130/80	mmHg),	 pulse	 rate	
80	ครั้ง/นาที	(ค่าปกติ	60-80	ครั้ง/นาที)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	 sputum	acid	fast	bacilli	เป็นเวลา	3	วัน		
ผลการตรวจเป็นลบ	sputum	culture	and	sen-
sitivity	ผลการตรวจเป็นลบ	bacillia	WBC	>	25	
การวินิจฉัยของแพทย์
	 pulmonary	pneumonia
การรักษา
	 วันที่	 6	 พฤษภาคม	 2552	 ถูกส่งตัวจาก	
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	โดยมีอาการไข้สูงและหายใจ	
เหนื่อยหอบ	 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น	 pulmonary	
pneumonia	จึงจ่ายยา	cefoperazone	+	sulbactam	
ใหผู้ป้ว่ยจนครบ	14	วนั	และอาการดขีึน้แลว้แพทย์	
จึงวางแผนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2552	 ผู้ป่วยเริ่มมี	
eczema	ข้ึนท้ังตัว	คัน	มีตุ่มน้ำท่ีปาก	และอวัยวะเพศ	
แพทย์สงสัยว่ามีอาการ	dermatitis	จึงให้ยา	CPM	
1	amp	IV,	CPM	1	x	3,	TA	oral	paste,	TA	lotion	

	 จากนั้นแพทย์ได้ส่งปรึกษากับเภสัชกร								
เภสชักรซกัประวตัแิละประเมนิอาการแลว้	สงสยัวา่	
เป็น	Stevens-Johnson	syndrome	(SJS)	จาก	
cefoperazone	 +	 sulbactam	 แพทย์จึงยกเลิก				
คำส่ังให้ผู้ป่วยกลับบ้าน	และให้ยา	CPM	4	mg	IVq	
8	hr,	ranitidine	50	mg	IV	q	12	hr,	โดยใหส้ารนำ้	
5%	DN/2	และสั่งหยุดยา	CPM	1	x	3	ให้	NSS	
บ้วนปาก	รายละเอียดใน	time	line	รูปที่	1
	 ลำดับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการ	
ใช้ยา
 	 วันที่	 22	 พฤษภาคม	 2552	 ผู้ป่วยมี	
อาการมากขึ้น	 ตาเยิ้ม	 แพทย์เจ้าของไข้ส่งปรึกษา	
จักษุแพทย์	และให้	dexamethasone	4	mg	IV	q	
6	hr	CPM	4	mg	IV	q	8	hr	สารน้ำ	5%	DN/2,	
xylocaine	viscous	ป้ายปาก	จักษุแพทย์สั่งให้ยา		
Dex-Oph	eye	drop	หยอดตาทั้งสองข้าง	วันละ	
4	ครั้ง
 	 วันที่	23	พฤษภาคม	2552	ผู้ป่วยมีผื่น
ตามตัวและแผลในปากเพิ่มมากขึ้น	แพทย์ให้	dex-
amethasone	4	mg	IV	q	6	hr	CPM	4	mg	IV	
q	8	hr	เปลี่ยนสารน้ำเป็น	5%	DNSS
 	 วันที่	25	พฤษภาคม	2552	ผื่นเริ่มลอก	
และเจ็บมากข้ึน	อวัยวะเพศเร่ิมลอก	และแดง	oral	
mucosa	เริม่เปน็แผลไหมม้ากขึน้	ผูป้ว่ยทานไดล้ดลง	
และมีไข้	น่าจะเกิดจากการติดเชื้อ	(2nd	bacterial	
infection)	แพทย์ให้	dexamethasone	4	mg	IV	q	
6	hr	5%	DNSS	TA	cream	wet	D/S	CPM			
1	x	3	และให้อาหารเหลว	(1:1)	200	ซีซี	x	4	feed
 	 วันที่	29	พฤษภาคม	2552	ย้ายผู้ป่วย	
เข้า	ICU
 	 วันที่	 30	พฤษภาคม	2552	ผู้ป่วยเกิด	
metabolic	alkalosis	with	respiratory	acidosis	
มีแผลลอกทั้งตัว	นอนไม่หลับ
  	 วันที่	1	มิถุนายน	2552	เวลา	08.00	น.	
วัด	BP	ไม่ได้	PR	จับไม่ได้	ผู้ป่วยเสียชีวิต
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การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง  

อาการไม่พึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ

	 จากการประเมินความความสัมพันธ์ระหว่าง

ยา	cefoperazone	+	sulbactam	กับอาการไม่พึง	

ประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาโดยใช้แบบประเมิน		

Naranjo’s	algorithm	โดยเภสชักรนา่จะเปน็	TEN		

พบว่าอยู่ในระดับน่าจะใช่	(probable)

สรุป

	 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยา	 cefoperazone	 +				

sulbactam	เป็นเวลา	14	วัน	ทำให้เกิดอาการไม่

พึงประสงค์จากการใช้ยา	 คือ	 toxic	 epidermal	

Necrolysis	โดยประเมินระดับการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้แบบประเมิน	Naranjo’s	

algorithm	 ในระดับน่าจะใช่อาการแพ้ยา	 คือ

Probable	 ซึ่งโดยปกติการเกิด	 TEN	 อาการมัก	

พบว่า	เกิดจากอาการแพ้ยา	อีกท้ังผู้ป่วยรายน้ีมีภาวะ	

เส่ียงหลายอย่าง	ได้แก่	ผู้ป่วยมีอายุมากร่วมกับภาวะ	

alcoholic	cardiomyopathy	with	cardiogenic	

shock,	 cirrhosis	 acute	 renal	 failure	 และ

รูปท่ี 1	 time	line	ของการใช้ยาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

pulmonary	 pneumonia	 จึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต	

อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเภสัชกรใน			

การร่วมกับแพทย์ท่ีจะเพ่ิมความระมัดระวังในการ					

ใช้ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่คาดว่ามีอาการไม่พึงประสงค์	

จากการใช้ยา	และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ปวยท่ีมีภาวะ	

เสี่ยงและมีโรคอื่นร่วมด้วย

ปวีณา	สนธิสมบัติ.	Stevens-Johnson	Syndrome	and	
Toxic	Epidermal	Necrolysis:	State-of-the-Art	Review.	
ใน	:	สุวัฒนา	จุฬาวัฒนทล,	ปรีชา	มนทกานติกุล,	บุษบา	
จินดาวิจักษณ์,	 เนติ	 สุขสมบูรณ์,	 ธนรัตน์	 สรวลเสน่ห์,	
บรรณาธิการ.	 เภสัชกรกับระบบยาคุณภาพ.	 กรุงเทพฯ:	
ประชาชน;	2549.	หน้า	133-79.
จันทิมา	 โยธาพิทักษ์.	 รายงาน	 ADR	 ที่น่าสนใจพร้อม		
ตัวอย่างการประเมิน.	 ใน	 :	 ธิดา	 นิงสานนท์,	 จันทิมา	
โยธาพิทักษ์,	 บรรณาธิการ.	 ตรงประเด็น	 เรื่อง	 Adverse	
Drug	Reaction.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	ปรมัตถ์;	2550.	
หน้า	157.
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ.	
คูม่อืการตดิตามอาการไมพ่งึประสงค	์ความผดิปกตทิางระบบ	
ผวิหนงั	(ฉบบัปรบัปรงุ).	พมิพค์รัง้ที	่2.	กรงุเทพฯ:	สำนกังาน	
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ;	2549.

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
1.

2.

3.
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คำนำ
	 ระบบเตอืนภยัเรง่ดว่นของผลติภณัฑส์ขุภาพ
ภายหลังออกสู่ท้องตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียน	
(ASEAN	post-marketing	alert	system,	ASEAN	
PMA	 system)	 เป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล			
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การออก					
มาตรการด้านความปลอดภัยของประเทศสมาชิก			
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	
(Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations-
ASEAN)	 หรือเรียกย่อๆ	 ว่า	 อาเซียน	 โดยมีวัตถุ		
ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยเร่งด่วนของ	
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาศักยภาพ		
ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ	
ประเทศสมาชิกอาเซียน	 จากข้อมูลความปลอดภัย	
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้แลกเปล่ียนดังกล่าว
	 ระบบเตอืนภยัเรง่ดว่นไดเ้ริม่โครงการนำรอ่ง
ในการดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน	 2548	 โดย	
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย	และต่อมาได้พัฒนา
ใช้ระบบดังกล่าวท่ัวอาเซียนในเดือนกุมภาพันธ์	2549	
ระบบการเตือนภัยนี้มีการดำเนินการโดยสมัครใจ			
ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน	 ยาแผนโบราณ	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 และเครื่องสำอาง	 โดยใช้			
แบบรายงานเตือนภัยเร่งด่วนร่วมกัน
วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ในประเทศสมาชิก
อาเซียน	 ประเทศสมาชิกจะบันทึกข้อมูลตามแบบ

รายงานเตอืนภยัเรง่ดว่น	และสง่ขอ้มลูรายงานทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศสมาชิก	ได้แก่	

	 1)	 การระงบัทะเบยีนชัว่คราว	ถอนทะเบยีน	

หรอืยกเลกิทะเบยีน/ใบอนญุาตผลติภณัฑจ์ากขอ้มลู

ความปลอดภัย

	 2)	 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากความ	

บกพร่องด้านคุณภาพ	ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรง

ต่อสุขภาพ	 และผลิตภัณฑ์นั้นมีการส่งออกไปยัง	

ประเทศสมาชิก

	 3)	 พบการปลอมปนในผลติภณัฑ	์ซึง่อาจเปน็	

อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ

	 4)	 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยที่

สำคัญในฉลาก	 จากมาตรการของหน่วยงานกำกับ	

ดูแลโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ

	 5)	 การเปล่ียนแปลงข้อจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์

	 6)	 การออกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลจาก	

หน่วยงาน	 กำกับ	 ดูแลของประเทศสมาชิก	 เช่น	

จดหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์	 สื่อเผยแพร่	

เกีย่วกบัความปลอดภยัดา้นยา	หรอืวารสารเกีย่วกบั	

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา	เป็นต้น

	 7)	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้							

เครื่องสำอางที่ร้ายแรง	 หรือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต	

หรือเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง	 แต่มีอุบัติการณ์สูง				

กว่าปกติ
*	กองแผนงานและวิชาการ	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.ชุติมา จามีกรกุล*
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ผลการดำเนินงาน

	 ตั้งแต่เริ่มระบบ	 PMA	 ในโครงการนำร่อง	

(เมษายน	2548)	จนถึงเดือนมิถุนายน	2553	ได้มี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามข้อกำหนดของ	 PMA			

รวม	 1,009	 รายการ	 (1	 รายงาน	 อาจมีจำนวน		

ผลติภณัฑม์ากกวา่	1	รายการ)	โดยเปน็รายงานจาก	

ประเทศไทยจำนวนรวม	91	รายงาน	(ร้อยละ	9.0)	

ดังที่แสดงตามแผนภูมิที่	1

	 เมื่อจำแนกข้อมูลตามผลิตภัณฑ์ที่รายงาน	

พบว่า	 จากรายงานทั้งหมด	 1,009	 รายงานเป็น					

รายงานข้อมูลด้านเคร่ืองสำอางมากท่ีสุด	(655	รายงาน,

ร้อยละ	64.9)	รองลงมาคือ	ยาแผนโบราณ	(244	

รายงาน,	ร้อยละ	24.2)	ยาแผนปัจจุบัน	(89	รายงาน,	

ร้อยละ	8.8)	และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	(21	รายงาน,	

ร้อยละ	2.1)	ตามลำดับ	ดังที่แสดงตามตารางที่	2

	 เม่ือพิจารณาถึงปัญหาท่ีทำให้มีการแลกเปล่ียน	

ข้อมูลตามระบบ	PMA	ตั้งแต่ปี	2548	จนถึงเดือน

มิถุนายน	2553	ในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	

แล้ว	พบปัญหาความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ	

ASEAN	 cosmetic	 directives	 (ACD)	 ซึ่งเป็น			

มาตรฐานของเครื่องสำอางที่กำหนดใช้ร่วมกันใน			

ประเทศสมาชิกอาเซียนมากท่ีสุดถึงร้อยละ	 50	 เช่น	

พบสาร	 hydroquinone	 ที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง

ตามข้อกำหนดดังกล่าว	 เป็นต้น	 พบการปนเปื้อน		

ตัวยาแผนปัจจุบันในยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์	

เสริมอาหาร	(ร้อยละ	30.1)	การไม่ผ่านมาตรฐาน	

ท่ีกำหนดหรือข้ึนทะเบียนไว้	(ร้อยละ	6.6)	เช่น	ปริมาณ	

ตัวยาสำคัญไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้	 เป็นต้น	

นอกจากนีย้งัมปีญัหาอืน่ๆ	อกี	ไดแ้ก	่การมโีลหะหนกั	

มากกว่าที่กำหนดไว้	 การยกเลิก/ถอนทะเบียนหรือ	

ระงับทะเบียนช่ัวคราวจากปัญหาความปลอดภัยของ	

ผลิตภัณฑ์	การมีจุลินทรีย์มากกว่าปริมาณที่กำหนด	

การเปลี่ยนแปลงฉลากและอื่นๆ	(ตารางที่	3)

แผนภูมิท่ี 1	 จำนวนรายงาน	PMA	ท่ีมีการแลกเปล่ียนในประเทศสมาชิกอาเซียน	ต้ังแต่ปี	2548-2553	
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ตารางท่ี 3		 ปัญหาท่ีพบในระบบ	PMA	จำแนกตามประเทศท่ีรายงาน	(เมษายน	2548-มิถุนายน	2553)

ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด	ACD*

ปนเปื้อนตัวยาแผนปัจจุบัน

ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดหรือ

ขึ้นทะเบียนไว้

มีโลหะหนักมากกว่าที่กำหนด

ยกเลิก/ถอนทะเบียนระงับทะเบียน	

ชั่วคราว

จำนวนจุลินทรีย์มากกว่าที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงฉลาก

อื่นๆ**

จำนวนรวม

หมายเหต	ุ *	 ACD	เป็นมาตรฐานของเครื่องสำอางที่กำหนดร่วมกันในประเทศสมาชิกอาเซียน
											**	มาตรการอ่ืนๆ	ของหน่วยติดตามกำกับภาครัฐ	เช่น	การออกจดหมายข่าว	หรือการแจ้งเตือนผู้บริโภคเก่ียวกับ						
	 	 	 ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	เป็นต้น

435

43

1

14

7

12

3

3

518(51.3)

56

166

0

25

4

14

0

0

265(26.3)

5

8

65

5

3

3

0

2

91(9.0)

9

65

0

0

11

0

4

0

89(8.8)

5

20

0

0

0

0

0

0

25(2.5)

0

1

3

0

10

0

1

0

15(1.5)

0

1

4

0

0

0

1

0

6(0.6)

510(50.5)

304(30.1)

73(7.2)

44(4.4)

35(3.5)

29(2.9)

9(0.9)

5(0.5)

1,009(100)

สิงคโปร์ประเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวม

	 ปัญหาซึ่งพบมากเป็นลำดับที่สองของการ		

เตือนภัยตามระบบ	 PMA	 คือ	 การปนเปื้อน									

ตัวยาแผนปัจจุบันในยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์	

เสริมอาหาร	ซึ่งตั้งแต่ดำเนินงานตามระบบ	PMA	

จนถึงมิถุนายน	2553	นี้	พบมีการรายงานถึง	304	

ผลติภณัฑ	์เมือ่ไดว้เิคราะหถ์งึในแตล่ะรายงาน	เพือ่	

ให้ทราบถึงชนิดของตัวยาที่มีการปนเปื้อนดังกล่าว	

พบวา่ตวัยา	paracetamol	มกีารปนเปือ้นในรายงาน	

ถึง	56	รายงาน	(ร้อยละ	18.4)

	 ตัวยาในกลุ่มรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพ	

ทางเพศ	(sildenafil,	sildenafil	analog,	tadalafil,	

aminotadalafil)	 พบรวมกันถึง	 71	 รายงาน	

(ร้อยละ	23.4)	ตัวยา	Sibutramine	พบปนเปื้อน	

ถงึ	31	รายงาน	(รอ้ยละ	10.2)	ในผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร	

ทีร่ะบวุา่ทำใหน้ำ้หนกัลด	สาร	Hydroquinone	และ	

Tretinoin/Retinoic	 acid	 พบปนเปื้อนมากใน	

เครือ่งสำอางกนัแดด/ทำใหผ้วิขาว	เปน็ตน้	ดงัแสดง	

ตามตารางที่	4

ตารางท่ี 2  จำนวนรายงานของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการรายงานในระบบ	PMA	(เมษายน	2548-มิถุนายน	2553)

ประเทศ

สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย
บรูไน
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
 รวม

453
128
32
37
5
0
0

655 (64.9%)

41
133
10
39
20
0
1

244 (24.2%)

14
4
43
12
0
11
5

89 (8.8%)

10
0
6
1
0
4
0

21 (2.1%)

518
265
91
89
25
15
6

1,009 (100%)

เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน รวมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร



95

paracetamol
phenylbutazone
sildenafil
hydroquinone
sibutramine
tretinoin/retinoic			
	 acid
dipyrone
dexamethasone
tadalafil
chlorpheniramine
sildenafil	analog
glibenclamide
aminotadalafil
cyproheptadine
diclofenac
diethylene	glycol
chloramphenicol
diphenhydramine
ephedrine
ibuprofen
indomethacin
piroxicam
tetracycline
อื่นๆ*
      รวม

38
43
30
13
10
22

15
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

184

1
0
6
24
9
5

0
1
0
3
8
1
2
0
0
0
1
1
2
1
0
1
1
9

76

6
2
7
2
5
0

1
9
5
6
1
5
1
1
1
3
1
0
0
1
2
0
1
10
70

10
8
0
0
2
0

2
3
0
2
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3

34

0
0
1
0
5
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

1
0
0
0
0
0
 
0
1
0
1
0
0
0
1
	0
	0
	0
	0
0
0
0	
	0
0	
1
5

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

56
53
45
39
31
27

18
16
14
12
9
6
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
25

377

ตารางท่ี 4		 ยาแผนปัจจุบันและสารปนเป้ือนท่ีพบในผลิตภัณฑ์จากรายงาน	PMA	จำแนกตามประเทศสมาชิก	 
	 	 	 (เมษายน	2548-มิถุนายน	2553)

ยา/สาร
ที่ปนเปื้อน

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ รวม

หมายเหตุ *	พบอย่างละ	1	รายการ	เช่น	allopurinol,	caffeine,	fluoxetine,	hydrochlorothiazide,	mefenamic	acid,	meloxicam,	 
	 	 prednisolone	เป็นต้น

	 จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน	 PMA	

ดังกล่าว	 ทำให้ได้ทราบถึงสถานการณ์	 ปัญหา								

ผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศ	

สมาชิกอาเซียน	 ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสถานการณ์	

คร่าวๆ	เท่านั้น	เนื่องจากระบบ	PMA	ดำเนินงาน	

โดยสมคัรใจ	การไมม่รีายงานไมไ่ดแ้สดงถงึการไมม่ี

ปญัหาของผลติภณัฑ	์และการสง่รายงานจำนวนมาก	

ไม่ได้แสดงถึงขนาดของปัญหาของประเทศผู้ส่ง

รายงาน	 แต่จะทำให้เกิดความตระหนักถึงการมีอยู่

ของปัญหา	และแนวโน้มของปัญหา	เพื่อจะได้วาง

แนวทางแก้ปัญหาต่อไป

การดำเนินงานของประเทศไทย

	 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์-

สุขภาพ	 กองแผนงานและวิชาการ	 สำนักงาน-						

คณะกรรมการอาหารและยา	ในฐานะศนูยป์ระสาน	

การดำเนินงานเตือนภัยเร่งด่วนด้านผลิตภัณฑ์-

สุขภาพ	 (PMA	 system)	 ของประเทศไทยจะเฝ้า		

ระวังข้อมูล	 และติดตามการดำเนินงานในระดับ
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ประเทศและภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า	

ในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์	

ต่อไป

Association	of	Southeast	Asian	Nations.	Appendix 

I, Roadmap for Integration of Healthcare Sector. 

Retrieved	from	http://www.aseansec.org/16716.htm

Health	Sciences	Authority,	Singapore.	(2009).	Report	

on	the	ASEAN Post-Marketing Alert (PMA) System.

Health	Sciences	Authority,	Singapore.	(2010).	Report 

on Activities of the ASEAN Post-Marketing Alert 

(PMA) System from January 2009 to December 

2009.

Health	Sciences	Authority,	Singapore	and	National	

Pharmaceutical	Control	Bureau,	Malaysia.	 (2008).	

Progress Report on the Implementation of ASEAN 

Post-Marketing Alert (PMA) System.

National	Pharmaceutical	Control	Bureau,	Malaysia,	

and	Health	Sciences	Authority,	Singapore.	(2007).	

ASEAN Post-Marketing Alert (PMA) System-The 

Malaysian and Singapore Experience.

Malaysia	and	Singapore.	(2006).	Proceedings	from	

11th	PPWG	Meeting.	Update on the ASEAN Post-

Marketing Alert System for Defective or Unsafe 

Medicinal Products, Cosmetic Products, Traditional 

Medicines And Health Supplement,	6-10	March	2006	

Hanoi.
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3.

4.

5.

6.

ประเทศ	 หากพบเหตุการณ์หรือเมื่อได้รับข้อมูล						

เหตุการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ข้อมูล				

คุณภาพผลิตภัณฑ์จากด่านอาหารและยา	 เป็นต้น	

จะรวบรวมข้อมูลและรายงานให้ประเทศสมาชิก	

อาเซยีนทราบ	ซึง่ในเดอืนมกราคม-มถินุายน	2553	

ได้ส่งรายงานไปยังประเทศสมาชิกท้ังส้ิน	21	รายงาน	

เปน็ยาแผนปจัจบุนั	9	รายงาน	เนือ่งจากการละลาย	

ของตวัยาไมผ่า่นมาตรฐาน	เครือ่งสำอาง	7	รายงาน		

ส่วนใหญ่เนื่องมาจากปริมาณสารสำคัญ	 เช่น						

p-phenylenediamine	 ไม่สอดคล้องตามที่ขึ้น	

ทะเบียนไว้	เป็นต้น	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	1	รายงาน	

เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อน	sibutramine	และ	

ยาแผนโบราณ	3	รายงาน	เนื่องจากพบโลหะหนัก	

และเชื้อ	Clostridium spp.	มากกว่าที่กำหนด

	 สำหรับรายงานที่ได้รับจากประเทศสมาชิก	

อาเซียนน้ัน	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีการขึ้น	

ทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่	และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์	

ดังกล่าวในท้องตลาด	รวมถึงการเฝ้าระวังการนำเข้า

ณ	 ด่านอาหารและยา	 และประสานข้อมูลไปยัง				

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังหากมี				

ผลติภณัฑด์งักลา่วหรอืผลติภณัฑอ์ืน่ๆ	ในสว่นภมูภิาค	

นอกจากน้ี	 ยังได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใน						

ภาพรวม	 เพ่ือเป็นสถานการณ์การดำเนินงานของ




