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 Phytosterols/stanol และ phytosterol/

stanols esters มีช่ือเรียกอ่ืน (synonyms) คือ plant 

sterol/stanol และ plant sterol/stanol esters 

ตามลำดับ phytosterols/stanol เป็นสารในกลุ่ม 

สเตียรอยด์ แอลกอฮอล์ (steroid alcohols) ที่พบ 

ในพชืตามธรรมชาติ(1) โดยปกตจิะพบ phytosterols 

มากกว่า phytostanol(2) สารดังกล่าวมีโครงสร้าง 

โมเลกุลท่ีใกล้เคียงกับโครงสร้างโมเลกุลของโคเลส- 

เตอรอล แต่มีแตกต่างกันที่หมู่ methly หรือ ethyl 

ในโครงสร้างของสายโซ่ในโมเลกุล(3)

 Phytosterols แยกได้จากน้ำมันพืช เช่น 

น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันคาโนล่า, น้ำมันข้าวโพด 

และน้ำมันจากดอกทานตะวัน(4) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ 

(by-product) จากกระบวนการผลตินำ้มนับรโิภค(1)

ซึง่ในนำ้มนัพชืจะมปีรมิาณ phytosterols ประมาณ 

8-20%(4) หรอืแยกไดจ้าก tall oil ซึง่เปน็ผลพลอยได ้

จากกระบวนการผลิตกระดาษ (wood pulp)(1)tall 

oil จะมปีรมิาณ phytosterols ประมาณ 5-15%(4)  

โดยสารดังกล่าวจะผ่านกระบวนการ กลั่น สกัด 

ตกผลึก และล้างเพื่อให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น(1)

 Phytosterols มีโครงสร้างโมเลกุลแบบไม่อ่ิมตัว 

(unsaturated) เมื่อผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น 

แลว้จะมโีครงสรา้งโมเลกลุแบบอิม่ตวั(saturated)(5) 

เรียกว่า phytostanol ทั้ง phytosterols และ   

phytostanols มีลักษณะเป็นผงท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง 

และละลายในไขมันได้น้อย ทำให้ไม่สะดวกในการ 

นำไปใช้ การ esterify สารทั้ง 2 ดังกล่าวด้วยกรด 

ไขมันที่ได้จากน้ำมันพืชที่บริโภคได้จะทำให้ลักษณะ 

ทางกายภาพของสารทั้ง 2 เปลี่ยนเป็นของเหลว 

หรอืกึง่แขง็กึง่เหลว(4) เพือ่ใหล้ะลายในไขมนัไดด้ขีึน้ 

เรยีกวา่ phytosterols esters และ phytostanols 

esters ตามลำดับ

 จากการศกึษาทดลองในมนษุยม์รีายงานจาก

หลายแหล่ง พบว่า phytosterols และ phytostanols 

มีผลช่วยลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย 

ที่ลำไส้เล็ก ซึ่งจะส่งผลให้ระดับโคเลสเตอรอลใน  

เลือดลดลง จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีอาจจะช่วยลดอัตรา* กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> นางจุติมา ลิขิตรัตนพร และนางสาวชาลินี ศรีนิ่มนวล*
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เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ โดยเมื่อสารดังกล่าว    

เข้าสู่ร่างกายกลไกที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ 2 กลไก(2)

คือ

 1. เน่ืองจากท้ังโคเลสเตอรอล phytosterols 

และ phytostanols ในรูปอิสระ (free form) มี   

โครงสร้างคล้ายกันและละลายในไขมันได้น้อย ดังน้ัน 

เมือ่ระดบัความเขม้ขน้ของสารกลุม่นีถ้งึระดบัอิม่ตวั

จะรวมตวักนัและเกดิการตกผลกึ ทำใหไ้มส่ามารถถกู 

ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ซ่ึงลดการดูดซึมโคเลสเตอรอล 

เข้าสู่ร่างกาย

 2. โดยปกตโิคเลสเตอรอลจะถกูดดูซมึเขา้สู่

รา่งกายได ้ดว้ยการนำพาของ micelles เขา้สูเ่ซลล ์ 

phytosterols และ phytostanols มีโครงสร้างคล้าย

โคเลสเตอรอลจึงแย่งจับ micelles มีผลลดสัดส่วน   

โคเลสเตอรอลที่เข้าสู่เซลล์ในร่างกาย

 การบรโิภคอาหารตามแบบตะวนัตก โดยปกต ิ

น้ันจะได้รับ phytosterols ปริมาณ 150-400 มิลลิกรัม 

ต่อวัน(4) ส่วนการรับประทานอาหารแบบมังสวิรัติจะ 

ได้รับ phytosterols ในปริมาณท่ีสูงข้ึน(1, 2) ซ่ึงปริมาณ 

ที่ได้รับตามปกติของสารดังกล่าวจะไม่มีผลในการ  

ชว่ยลดการดดูซมึโคเลสเตอรอลในรา่งกาย ดงันัน้จงึ 

มีการพัฒนาเติมสารดังกล่าวลงในอาหารท่ีเราบริโภค 

กันตามปกติสำหรับผู้บริโภคท่ีต้องการควบคุมระดับ 

โคเลสเตอรอลในร่างกาย

 JECFA (The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives) 2008(1) ประเมิน 

ค่าความปลอดภัยของ phytosterols, phytostanols 

and their esters และกำหนดค่า acceptable 

daily intake (ADI) ไวท้ี ่0-40 mg/kg ของนำ้หนกัตวั 

โดยกำหนดปริมาณ (assay) ของ phytosterols/

stanols esters ต้องมี sterol/stanol ไม่น้อยกว่า 

55% วัตถุประสงค์การใช้คือ เติมลงในอาหารเพื่อ 

เป็นแหล่งของ phytosterols และ phytostanols 

โดยไม่มีหน้าที่ทางเทคโนโลยีการผลิตในอาหาร

แนวคิดการเติม phytosterols/stanol หรือ 

phytosterol/stanols esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร

 ในปี ค.ศ. 1995 ฟินแลนด์เป็นประเทศแรก   

ที่นำ phytostanol ester มาเติมลงในผลิตภัณฑ์-

อาหารเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ทาขนม (spread) ต่อมาใน

กลุ่มประเทศแถบยุโรปและอเมริกา(4) มีการเติม    

ลงในมาการีน ปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการเติม   

phytosterols/stanol หรือ phytosterol/stanols 

esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งแต่ละประเทศจะ 

กำหนดกลุ่มอาหาร ปริมาณ และเง่ือนไข ในการแสดง 

ฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ

ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง    

ดังต่อไปนี้

 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) อนุญาตให้ใช้ 

phytosterols/stanol หรือ phytosterol/stanols 

esters ในอาหาร ดังนี้ 

 1. ไขมันสำหรับทาขนม (Yellow fat 

spreads)(6)

 2. เครือ่งดืม่จากนมผสมผลไม ้โยเกริต์ และ 

ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (ที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบน้อย

กวา่หรอืเทา่กบั 12 กรมัตอ่ 100 กรมั) ซึง่ไขมนัและ/

หรือโปรตีนถูกแทนที่ด้วยไขมัน และ/หรือโปรตีน 

จากพืชบางส่วนหรือทั้งหมด(6)

 3. ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี 

องค์ประกอบของนมขาดมันเนย และนมพร่องมันเนย 

ซึ่งอาจมีผลไม้ และ/หรือซีเรียลเป็นองค์ประกอบ 

ด้วย(7)

 4. ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมที่ผ่าน

การหมัก เช่น โยเกิร์ต และเนยแข็ง (ที่มีไขมัน 

เป็นองค์ประกอบน้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 กรัมต่อ 

100 กรัม) ซึ่งไขมันนมอาจมีปริมาณลดลงและ 

ไขมันและ/หรือโปรตีนอาจถูกแทนที่บางส่วนหรือ  

ทั้งหมดด้วยไขมันหรือโปรตีนจากพืช(7)

 5. เครื่องดื่มจากถั่วเหลือง(7)
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 6. ซอส น้ำสลัด และมายองเนส(7)   

 7. เคร่ืองด่ืมจากข้าว(8) และมีข้อกำหนดดังน้ี

  (1)  ปริมาณสูงสุดของ phytosterols/

phytostanol ในอาหาร 3 กรัม (กรณีรับประทาน 

1 คร้ังต่อวัน) หรือ 1 กรัม (กรณีรับประทาน 3 คร้ัง 

ต่อวัน)(6, 7, 8)

  (2)  เครื่องดื่มและเครื่องดื่มจากข้าวใน 

หนึ่งภาชนะบรรจุ ไม่ควรมีปริมาณ phytosterols/ 

phytostanol เกิน 3 กรัม(7, 8)

  (3)  ซอส นำ้สลดั และมายองเนส จงึให ้

บรรจุแยกเป็น single portions(7) โดยมีปริมาณ 

phytosterols/phytostanol ไม่เกิน 3 กรัม

 พร้อมนี้กำหนดให้แสดงข้อความบนฉลาก   

อาหารให้ชัดเจนโดยต้องมีใจความสำคัญ(9) ดังนี้ 

ผลติภณัฑม์ ีphytosterol เปน็สว่นผสมแจง้ปรมิาณ 

phytosterol ต่อ 100 กรัม/มิลลิลิตรของอาหาร   

ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเฉพาะบุคคลที่ต้องการลด  

ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ผู้ป่วยที่ใช้ยาลดระดับ 

โคเลสเตอรอลในเลือดควรบริโภคอาหารนี้ภายใต้ 

การดูแลของแพทย์ อาหารนี้ไม่เหมาะสมต่อสตรี   

ที่ตั้งครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตรและเด็กที่อายุต่ำกว่า 

5 ขวบ ขอ้ความแนะนำวา่ ควรบรโิภคอาหารตามปกต ิ

รวมถึงผัก และผลไม้ เพ่ือช่วยรักษาระดับแคโรทีนอยด์ 

ในร่างกายให้เป็นปกติ หลีกเลี่ยงการบริโภค phy-

tosterols เกนิ 3 กรมัตอ่วนั และกำหนดปรมิาณหนึง่ 

หน่วยบริโภค รวมถึงระบุปริมาณ phytosterols 

ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

 ประเทศอเมริกา(10-20) อนญุาตใหเ้ตมิ phyto- 

sterols/stanol หรอื phytosterol/stanols esters 

ในอาหาร โดยกำหนดรูป (form) ของ phytosterols/

stanol หรือ phytosterol/stanols esters ชนิด 

อาหารและปริมาณ ขึ้นอยู่กับข้อมูลความปลอดภัย 

และการนำไปใช้ของแต่ละบริษัทที่ยื่นขออนุญาต

โดยมีการอนุญาตทั้งในไขมันที่ใช้ทาขนม น้ำสลัด      

โยเกิร์ต เครื่องดื่ม และอาหารต่างๆ ในปริมาณที่    

แตกต่างกัน ตั้งแต่ 0.65 กรัม - 4 กรัมต่อขนาด 

รบัประทาน กำหนดใหแ้สดงคำเตอืนบนฉลากอาหาร 

และต้องไม่แสดงนัยว่าการบริโภคอาหาร ซึ่งมี 

phytosterols/stanol หรอื phytosterol/stanols 

esters เป็นส่วนผสมเพียงอย่างเดียวสามารถ      

ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ ตัวอย่าง    

เช่น ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย plant stanol ester 

อย่างน้อยที่สุด 1.7 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค      

รับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณรวมของ plant 

stanol ester อย่างน้อยที่สุดคือ 3.4 กรัมต่อวัน 

ผลิตภัณฑ์นี้มีปริมาณโคเลสเตอรอล และไขมัน 

อิ่มตัวต่ำ ซึ่งอาจมีผลในการลดอัตราเสี่ยงของ    

การเกิดโรคหัวใจได้ หนึ่งหน่วยบริโภคของ ...............

(ชื่อผลิตภัณฑ์) ประกอบด้วย plant stanol ester 

......... กรัม

 ประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์(21-24) อนุญาต 

ให้เติม phytosterols esters ในอาหาร โดยมีการ 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ไขมันที่ใช้ทาขนมปัง และ 

มาการีน 1.37 กรัม/100 กรัม ธัญพืชอาหารเช้า 

2.6 - 3.2 กรัม/100 กรัม (ยกเว้นธัญพืชอาหารเช้า 

ชนิดแท่ง) ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ 0.52 - 0.64 กรัม/ 

100 กรัม โยเกิร์ต 0.65 - 0.80 กรัม/100 กรัม และ 

กำหนดให้แสดงคำเตือนบนฉลากอาหาร โดยต้อง     

มีใจความสำคัญ ดังนี้ แสดงข้อความให้ชัดเจนว่ามี 

phytosterol esters เปน็สว่นประกอบในผลติภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของเด็ก  

ทีอ่ายตุำ่กวา่ 5 ป ีหญงิมคีรรภแ์ละหญงิทีใ่หน้มบตุร 

และการบรโิภค phytosterol esters ในปรมิาณที ่

มากกว่า 3 กรัมต่อวัน ไม่ได้ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

จากการรับประทานตามปริมาณท่ีแนะนำบนฉลาก

 ประเทศไทย มีการอนุญาต plant stanol 

ester จากน้ำมันพืชเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2550 มีการ   

ขออนุญาตเติม phytosterols/stanol และ/หรือ 

phytosterol/stanols esters ลงในอาหารอื่นๆ     

ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลจากประเทศที่มีความ 

น่าเช่ือถือ และประวัติการใช้สารดังกล่าวมาเพ่ือใช้ 

เป็นข้อมูลในการพิจารณาการอนุญาต ซึ่งจากการ 

หารือและพิจารณาข้อมูลท้ังหมดบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม 

การรับประทานของประชาชนในประเทศไทยโดย 

ผู้เช่ียวชาญ แล้วเห็นควรอนุญาตให้ใช้ phytosterols/ 

phytosterol esters/phytostanols/phytostanol 

esters ในผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. เครื่องดื่ม** และผลิตภัณฑ์ในทำนอง 

เดียวกัน เช่น ชา กาแฟ นมถั่วเหลือง

 2.  นมปรงุแตง่ นมเปรีย้ว และผลติภณัฑข์อง 

นม ปริมาณท่ีอนุญาตในผลิตภัณฑ์อาหารท้ัง 2 ประเภท 

คือ 0.4% (คำนวณเป็น phytosterols/stanol) ใน 

ผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค โดยกำหนดให้แสดง

ข้อความบนฉลากเพิ่มเติมจากประกาศ กระทรวง- 

สาธารณสุข ฉบับที่ 194 พ.ศ. 2543 เรื่องฉลาก 

ดังนี้

 1. แสดงข้อความว่า “เติม ....................

(phytosterols/phytostanol ปริมาณ .................

(หน่วยเป็นกรัม)ต่อ ................ (ปริมาณหนึ่ง 

หนว่ยบรโิภค)และไมค่วรไมค่วรรบัประทาน .............

(phytosterols/phytostanol) เกิน 3 กรัมต่อวัน” 

แสดงไว้ในตำแหน่งใกล้กับชื่ออาหารภาษาไทย 

 2. แสดงขอ้ความวา่ “เดก็ สตรมีคีรรภแ์ละ 

ให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน”

 3. แสดงข้อความว่า “ผู้ป่วยควรปรึกษา 

แพทย์ก่อนรับประทาน”

 แนวทางปฏิบัติกรณีมีความประสงค์จะขอใช้

ในอาหารกลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอนุญาต ให้ย่ืนเร่ือง

ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อม

ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ทาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณา 

เป็นรายกรณีไป

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มีส่วนประกอบของ phytosterols/stanol 

และ/หรือ phytosterol/stanols esters

 ข้อพึงระวังสำหรับเด็ก สตรีที่ตั้งครรภ์ และ 

สตรทีีใ่หน้มบตุรไมค่วรรบัประทาน เนือ่งจากโคเลส-

เตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารอื่นที่มี 

ความจำเป็นในเด็ก อีกท้ังยังมีผลลดการดูดซึมวิตามิน 

ทีล่ะลายในไขมนัและเบตา้แคโรทนี ดงันัน้ผลติภณัฑ ์

อาหารทีม่สีว่นประกอบ phytosterols/stanol และ/

หรือ phytosterol/stanols esters จึงไม่เหมาะกับ 

กลุ่มคนดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นให้ใช้ได้ในเด็กที่เป็น 

familial hypercholesterolemia

ข้อสรุป และอภิปราย

 จากขอ้มลูทางวชิาการ และขอ้มลูการยอมรบั 

ของหลายประเทศ พบว่า phytosterols/stanol 

และ/หรือ phytosterol/stanols esters มีส่วน 

ชว่ยลดการดดูซมึโคเลสเตอรอล และเปน็ปจัจยัหนึง่ 

ท่ีอาจช่วยลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ ปริมาณ 

ที่แนะนำต่อวันคือ 2-3 กรัม (phytosterol หรือ 

phytostanol)(5, 25) และมีรายงานว่าการบริโภคที่ 

ปริมาณมากกว่า 3 กรัมต่อวัน ไม่ได้ให้ประโยชน์  

เพ่ิมข้ึนจากการรับประทานตามปริมาณท่ีแนะนำ(26)

 แม้มีรายงานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์   

จำนวนไม่น้อยยืนยันความปลอดภัยของ phytosterols/ 

phytostanols ในปริมาณไม่เกิน 2-3 กรัมต่อวัน
** เคร่ืองด่ืม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 214 พ.ศ. 2543
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แต่ก็มีหลายรายงานการศึกษาท่ีตัวเลขปริมาณแนะนำ 

ของสารดงักลา่วไมต่รงกนั เนือ่งจากขึน้อยูก่บัหลาย 

ปัจจัยในการศึกษา ซึ่งเป็นการยากที่จะระบุตัวเลข

ทีแ่นน่อนได้(5) ประกอบกบัขอ้มลูทางพษิวทิยาระยะ 

ยาวที่ทำการทดลองในสัตว์ทดลองยังมีจำกัด อีกทั้ง 

ขอ้มลูจาก WHO กไ็มร่ะบปุรมิาณสงูสดุทีป่ลอดภัย

ต่อการบริโภค เพียงแต่ระบุปริมาณที่เหมาะสมใน 

การบรโิภคตอ่วนั คอื 2 กรมั ดงันัน้หากมคีวามประสงค ์

ท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสารดังกล่าวเป็นส่วน

ประกอบกค็วรเวน้ระยะในการบรโิภค ไมค่วรบรโิภค 

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ผู้ป่วยที่มีการรับ-

ประทานยาลดโคเลสเตอรอล ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำ 

ของแพทย์

 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุญาตให้เติม phytosterols/stanol และ/หรือ 

phytosterol/stanols esters กบัอาหารบางประเภท 

เท่านั้นตามข้อมูลการประเมินความปลอดภัยที่จัด 

ทำโดย JECF และที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องแสดง 

ข้อความบนฉลากชัดเจน โดยบ่งบอกให้ผู้บริโภค 

ทราบวา่ผลติภณัฑน์ัน้ม ีphytosterols/stanol และ/

หรอื phytosterol/stanols esters เปน็สว่นประกอบ 

และระบุปริมาณของสารที่มีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

อีกทั้งไม่ควรบริโภค phytosterols/stanol เกิน 

ปริมาณ 3 กรัมต่อวัน พร้อมคำเตือนการใช้ใน 

บคุคลกลุม่เสีย่งคอื เดก็ สตรมีคีรรภแ์ละใหน้มบตุร 

ไม่ควรรับประทาน ส่วนการกล่าวอ้างทางด้าน   

คุณประโยชน์ ยังไม่อนุญาตและการกล่าวอ้างนั้น

จำเปน็ตอ้งผา่นการประเมนิการกลา่วอา้งทางดา้น

สุขภาพจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยาก่อน
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	 งานเฝ้าระวังกำกับดูแลภายหลังเคร่ืองมือแพทย์	
ออกสู่ท้องตลาด	 (post-marketing	 surveillance	
หรือ	 PMS)	 ตามหลักสากลเป็นวิธีการทำงาน	
อย่างเป็นระบบ	 สำหรับติดตามผลเครื่องมือแพทย์
ภายหลงัทีม่กีารผลติและจำหนา่ย	เพือ่ใหม้มีาตรการ	
แก้ไขท่ีจำเป็น	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพ	
ประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย์	
ภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาด	
ได้ตามรูปที่	1
	 งาน	 PMS	 ในระดับสากลจะเป็นส่วนหนึ่ง		
ของงานระบบคณุภาพของผูผ้ลติ	ตามทีม่ขีอ้กำหนด	
ปรากฏในมาตรฐาน	ISO	13485
	 แหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้สำหรับงาน	
PMS(1)	ได้แก่	การสำรวจผู้บริโภค	(customer	sur-
veys)	หรือสำรวจผู้ใช้	(user	surveys)	เฝ้าระวัง-	
เหตุไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องมือแพทย	์ การ	
รายงานจากผู้ใช้/ผลตอบกลับของผู้ใช้	(user	reports/	
user	 feedback)	การร้องเรียนจากผู้บริโภคความ
ต้องการของตลาด	 การติดตามผู้ป่วยภายหลังจาก		
การวจิยัทางคลนิกิหรอืการสอบสวนโรค	รายงานการ	
บริการและการประเมินเอกสารทางวิทยาศาสตร์			
ในวารสารการรายงานของผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนั	
โดยคู่แข่งการประสานงานที่เกี่ยวกับการร้องเรียน	
จากภาครฐัและการแกไ้ข	เปลีย่นแปลงใหม้มีาตรฐาน	
ตามกฎหมาย
	 ขอ้มลูตา่งๆ	ของ	PMS	เหลา่นีจ้ะไดร้บัเขา้มา	
ในกิจกรรม	2	ลักษณะ	คือ
* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.สุฮวง ฐิติสัตยากร*

รูปที่ 1 รูปแบบของงาน	PMS

Note :	(1)		 Adverse	Event	:	“An	event	that	has	led	
to	death	or	serious	injury	of	a	person,	or	might	
lead	to	death	or	serious	injury	of	a	person	if	the	
event	reoccurs”
 l	Medical	Device	Adverse	Event	:	“An	Adverse	
Event	that	is	associated	with	the	use	of	a	medical	
device”
 l	Reportable	Medical	Device	Adverse	Event	:	
“A	Medical	Device	Adverse	Event	 that	must	be	
reported	 by	 the	 manufacturer	 to	 the	 regulatory	
authorities.”
	 (2)		 Any	event	which	meets	all	of	the	three	 
basic	reporting	criteria	listed	in	sections	3.1	through	
3.3	GHTF	SG2	N54	R8	2006	**	IS	CONSIDERED	
AS	 AN	 ADVERSE	 EVENT	 **	 and	 should	 be								
reported.
	 	 3.1	 An	event	occurred
	 	 3.2	 The	manufacturer’s	device	is	as		
	 	 	 	 sociated	with	the	Event
	 	 3.3	 The	event	led	to	one	of	the	following	 
	 	 	 	 outcomes	:
	 	 	 	 3.3.1	Death	 of	 a	 patient,	 user	 or	 
	 	 	 	 	 	 	 other	person.
	 	 	 	 3.3.2	Serious	 injury	 of	 a	 patient,	 
	 	 	 	 	 	 	 user	or	other	person.
	 	 	 	 3.3.3	No	 death	 or	 serious	 injury 
	 	 	 	 	 	 	 occurred	but	the	event	might	 
	 	 	 	 	 	 	 lead	to	eeath	or	serious	injury 
	 	 	 	 	 	 	 of	 patient,	 user	 or	 other 
	 	 	 	 	 	 	 person	if	the	event	reoccurs.
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 1. Proactive เป็นการเฝ้าระวังลักษณะ 
ทบทวนอย่างเป็นระบบ (systemic review) ด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับภายหลังจากที่     
เครือ่งมอืแพทยม์กีารวางจำหนา่ยในทอ้งตลาด เชน่ 
เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน 
อย่างสม่ำเสมอหรือข้อมูลจากการร้องเรียน เป็นต้น
 2. Reactive เป็นการเฝ้าระวังด้วยการติดตาม 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ 
แพทย์ในลักษณะระบบรายงาน และสอบสวนเหตุการณ์ 
หรืออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ 
เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ผู้ใช้ และ 
ภาครัฐ
 งาน PMAS มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลด    
อุบัติการณ์การเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จาการใช้เคร่ืองมือ- 
แพทย์ และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ซ้ำต่อผู้ป่วย รวมท้ังผลต่อสุขภาพความปลอดภัยของ 
ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ จึงเป็นบทบาท ทั้งของผู้ผลิต 
ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ภาครัฐ และผู้ใช้ ดังนี้
 ผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ ต้องแจ้ง 
หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ครือ่งมอืแพทยข์องตน และตอ้ง 
มีมาตรการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย (file safety 
corrective actions) นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบ
ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหาก 
จำเป็นต้องทำการแก้ไข เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ 
ซ้ำด้วย
 ภาครัฐ  ต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
ด้านการเฝ้าระวัง และติดตามการสอบสวนเหตุการณ์       
ที่ผู้ผลิต หรือผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ดำเนินการ 
นอกจากนี้ ยังต้องกระจายเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ  
ต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์น้ีอีก และต้องให้ 
ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ลำดับสุดท้ายให้     
เข้าใจว่าการประสานงานร่วมกันต้องเป็นปัจจุบัน     
ให้มีการเชื่อมโยงจากจุดแรกไปสู่ห่วงโซ่ของการ   
เฝ้าระวัง

 ผู้ใช้ ควรจัดทำรายงานเหตุการณ์ไม่พึง-      
ประสงค์ให้แก่ผู้ผลิตหรือภาครัฐตามนโยบายด้าน 
สาธารณสุขของประเทศนั้นๆ
 งาน PMAS เป็นกิจกรรมที่นานาประเทศ   
เหน็ชอบกำหนดใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั (harmoni-
zation) สำหรับทุกประเทศ ทั้งในระดับอาเซียน 
(ASEAN Consultative Committee for Standards 
and Quality-Medical Device Product Working 
Group/ACCSQ-MDPWG) และทกุประเทศระดบั 
เอเชีย (Asian Harmonization Working Party : 
AHWP-WG 02) รวมจนถึงระดับสากลของโลก 
(Global Harmonization Task Force: GHTF-
SG2) ดังต่อไปนี้
ระดับอาเซียน
 ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีน ประกอบดว้ย 
10 ประเทศ ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซยี พมา่ ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์ไทย และเวยีดนาม 
การทำให้สอดคล้องกันของ PMAS จะดำเนินการ 
ภายใต้คณะทำงาน ACCSQ-MDPWG
 ACCSQ-MDPWG มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
ข้อหนึ่งที่จะจัดตั้งระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้     
เครื่องมือแพทย์ที่ได้ออกสู่ท้องตลาด เพื่อติดตาม    
เครื่องมือแพทย์ที่บกพร่องหรือไม่ปลอดภัย โดยมี   
การจัดทำข้อตกลงกำหนดกรอบการกระจาย และ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ 
ใช้เครื่องมือแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง      
ถูกนำเสนอในที่ประชุมของคณะทำงานที่ประเทศ 
มาเลเซีย(2) ในปี พ.ศ. 2548 ที่ประเทศไทย(3) และ 
ประเทศบรูไน(4) ในปี พ.ศ. 2549 และที่ประเทศ 
สิงคโปร์(5) ปี พ.ศ. 2550 โดยกำหนดรูปแบบ     
การกระจายข้อมูล ดังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึง-
ประสงค์ในประเทศกลุ่มสมาชิก โดยภาครัฐในกลุ่ม 
ประเทศเหล่านี้ เมื่อได้รับรายงานจะต้องพิจารณา 
ตัดสินใจเกี ่ยวกับการออกเอกสารแจ้งเตือนเพื่อ
ความปลอดภัย เผยแพร่ให้กับผู้ใช้ภายในประเทศ
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รบัทราบเหตกุารณ ์ขณะเดยีวกนัตอ้งแจง้เตอืนใหแ้ก ่

ภาครฐัประเทศอืน่ๆ ทีเ่ปน็สมาชกิ ซึง่แตล่ะประเทศ 

สมาชกิจะพจิารณาออกเอกสารแจง้เตอืน เพือ่ความ 

ปลอดภัยภายในประเทศของตนหรือไม่ก็ได้ ตาม   

รปูที ่2 (ขณะนีเ้อกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย ์   

เพื่อการบังคับใช้ต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ยังอยู่ 

ในขั้นตอนการพิจารณารับหลักการ)

ระดับเอเชีย

 ประเทศในกลุม่สมาชกิเอเชยีประกอบด้วย 10 

ประเทศ อาเซียน และ ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษ

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใน 

  ประเทศสมาชิกอาเซียน

ท่ีมา :- Report of the Fifth Meeting of the ACCSQ Medical  
 Device Product Working Group 19-20 July, 2007,  
 Singapore p.6(5)

หมายเหตุ : สามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกับการทำให้สอดคล้องกัน  
   ด้านเครื่องมือแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
   เพิ่มเติมได้ที่ข่าวสารด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
   ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2550  
   “ASEAN Harmonization on Healthcare Products  
   ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” หน้า 14-17

ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย และเกาหลี นอกจากนี้ยังมี 

ประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกภูมิภาคขอร่วมเข้าเป็นสมาชิก 

เช่น ซาอุดิอาระเบีย อะบูดาบี ชิลี และจอร์แดน

การดำเนินงานอยู่ภายใต้คณะทำงาน AHWP-WG 

02 มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกับ 

ภาคเอกชน (ผู้ผลิต) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

เครื่องมือแพทย์ที่เกิดขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับความปลอดภัยที่จำเป็นร่วมกันระหว่าง  

หน่วยงานภาครัฐในประเทศสมาชิก และมีรูปแบบ 

ผสมผสานกบัระบบ NCAR (national competent 

authority report) exchange programme ของ 

GHTF ข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนเฉพาะที่ไม่เป็น 

ความลบั การแลกเปลีย่นของ AHWP จะผา่นระบบ 

SADs (safety alert dissemination system) โดย 

มีการประสานงานและกระจายข้อมูลตามรูปที่ 3 

รูปที่ 3 รูปแบบการประสานงาน และกระจาย  

  ข้อมูลเอกสารแจ้งเตือนเพ่ือความปลอดภัย  

  ระหว่างภาครัฐ (regulatory authority :  

  RA) และมีการประสานต่อไปยังผู้ผลิต 

  หรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละ  

  ประเทศ

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม AHWP  
 คร้ังท่ี 13 วันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2551 ประเทศอินเดีย(6)
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 ตวัอยา่งผลการดำเนนิงานของ SADs ทีเ่ปน็ 

รปูธรรมอยา่งชดัเจนคอื ระบบการแจง้เตอืนอนัตราย 

ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ถุงประคบร้อน-เย็น (hot-cold 

pack) ที่มีรายงานจากประเทศสิงคโปร์(7) เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม 2551 เก่ียวกับการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ 

เหล่านี้ภายหลังที่บริษัทได้รับทราบผลทดสอบทาง  

ห้องปฏิบัติการว่ามีสารเป็นพิษคือ ethylene glycol 

ในผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดก่อนที่จะเกิด  

เหตุไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้รายงานนี้ได้มีการส่งต่อ 

เป็น safety alert ผ่าน SADs

ระดับสากล

 GHTF เริม่กอ่ตัง้ในป ีพ.ศ. 2535 โดยการรวม 

กลุ่มอย่างสมัครใจของผู้แทนภาครัฐและอุตสาหกรรม 

ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องมือแพทย์ของ 5 ประเทศ 

ริเร่ิม ได้แก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้มีการปรับการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์

ให้สอดคล้องกันทั่วโลก เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน 

ประสิทธิภาพความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน    

ผลิตภัณฑ์ดี และส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี   

ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่าง 

ประเทศ จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน (GHTF study 

group) เพื่อศึกษาและจัดทำเอกสารแนวทางการ 

ปฏบิตั ิ(guidance documents) สำหรบัหนว่ยงาน 

ภาครฐัของประเทศสมาชกินำไปปรบัใช ้คณะทำงาน 

ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้

 SG1 งาน premarket evaluation

 SG2 งาน postmarket surveillance/ 

      vigilance

 SG3 งาน quality systems

 SG4 งาน auditing

 SG5 งาน clinical safety/performance

 ทั้งนี้ GHTF มีนโยบายพยายามผลักดัน     

ให้กลุ่มประเทศเอเชียผ่าน AHWP ให้มีการกำกับ

ดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศสมาชิกในเอเชีย 
สอดคล้องกับ GHTF Guidance ซึ่งในขณะนี้ 
GHTF Study Group 2 (SG2) ได้จัดให้มี NCAR 
exchange program ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึง 
ประสงค์ต่างๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่มีการรายงาน 
โดยประเทศสมาชิก ตามรูปที่ 4
 สมาชิก NCAR มี 2 ประเภท(8) คือ 
 1) สมาชิกเต็มรูปแบบ (full participant)   
องค์กรที่เป็นสมาชิกจะได้รับข้อมูลทั้งที่เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะไดแ้ละขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั ฉะนัน้สมาชกิ 
นี้จะเป็นเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ (national com-
petent authorities) เท่านั้น
 2) สมาชกิสมทบ (associate participant) 
องคก์รทีเ่ปน็สมาชกิจะไดร้บัขอ้มลูเฉพาะทีส่ามารถ
เผยแพร่ต่อสาธารณะได้เท่านั้น แต่สามารถจัด    
ทำรายงานให้ NCAR ทั้งที่เป็นข้อมูลเผยแพร่            
ต่อสาธารณะและข้อมูลท่ีเป็นความลับได้ โดยผ่าน      
หน่วยงานภาครฐัของประเทศสมาชกินัน้ จงึไมจ่ำเปน็ 
ต้องเป็นภาครัฐ
ข้อมูลที่ได้รับจากการเฝ้าระวังตามระบบ NCAR 
สามารถเป็นประโยชน์
 1. การเรยีกเกบ็คนืผลติภณัฑ ์(recall) หรอื 
มีมาตรการเพ่ือแก้ไขเหตุไม่พึงประสงค์น้ัน (corrective 
action)
 2. เป็นสัญญาณเตือนด้านความปลอดภัย 
(safety alert) 
 3. ข้อมูลท่ีแจ้งเป็นความลับจาก NCA จะเป็น 
ข้อมูลสำหรับการสอบสวนต่อไป
 ตวัอยา่งสถติขิองเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคท์ีม่ี
ผลจากการแลกเปลีย่นขอ้มลูของ NCAR ตัง้แตเ่ดอืน 
มกราคม 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550(6) เช่น
 l	cardiovascular-252 NCARs (22.0%)
 l	Invitro Diagnostic-173 NCARs (15.1%)
	 l	software-related issues-148 NCARs  
  (12.9%)
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รูปที่ 4 รูปแบบระบบการกระจายข้อมูลของ NCAR exchange program(6)

SG 2 N8 เป็นเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการข้อมูลรายงานที่ได้รับจากการเฝ้าระวัง (Guidance on how to 
  handle information concerning vigilance reporting related to medical devices)
SG 2 N38 เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อกำหนดของสมาชิก (Application requirements for participant in the GHTF 
  national competent authority report exchange program)
SG 2 N79 เป็นเอกสารเกี่ยวกับการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการเฝ้าระวัง (Medical devices : post market 
  surveillance : national competent authority report exchange criteria and report form)
หมายเหตุ : สามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวได้ที่ website : http://www.ghtf.org/sgz/sgz=final.htmal

 l	general Hospital-143 NCARs (12.5%)

 l	orthopedics-95 NCARs (8.3%)

 l	general/plastic surgery-92 NCARs  

  (8.0%)

 l	gastrology/urology-81 NCARs (7.1%)

 l	anaesthesia-79 NCARs (6.9%)

 l	other sectors :

  u	chemistry, dental, 

    ear nose & throat, 

    haematology, immunology,  

    microbiology, neurology,

    obstetrics & gynaecology,  

    ophthalmology, pathology,  

    physical medicine, radiology,  

    clinical toxicology

 สรปุมาตรการตา่งๆ ทีด่ำเนนิการ โดยประเทศ 

สมาชิก NCAR ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่ 

พึงประสงค์ ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5

หมายเหตุ :- เปอร์เซ็นต์จากประเทศสมาชิก NCAR ทั้งหมด
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 ประเทศไทยเป็นสมาชิก NCAR ชนิด full 

participant เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จนถึง 

วนัที ่10 มนีาคม 2553 ไดร้บัรายงานทัง้หมดประมาณ 

80 ฉบับ เป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายใน 

ประเทศไทย จำนวน 14 ฉบับ สามารถแยกได้เป็น 

เครื่องมือแพทย์กลุ่มต่างๆ ดังนี้
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 การใช้ยา นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่อง 

ประสิทธิผลในการรักษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความ 

เสีย่งอกีดว้ย หนว่ยงานรฐัทีม่ภีารกจิดา้นยา ควรจดั 

ให้มีการทบทวนความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่าง  

สม่ำเสมอและนำมาตรการท่ีจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือ 

ควบคุมความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสุด ในหลายปีท่ีผ่าน   

มามีรายงานการเสียชีวิตจากการได้รับยา dextro-

propoxyphene เกนิขนาดทัง้ทีต่ัง้ใจและไมต่ัง้ใจใน 

หลายประเทศ(1) บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับความเสี่ยงจากยา dextropropoxyphene 

ตลอดจนมาตรการจัดการความเส่ียงในประเทศต่างๆ 

รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดในประเทศไทยด้วย 

 ในทางการแพทยม์กีารนำ dextropropoxy-

phene มาใช้ลดอาการปวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 

1957 ยาที่จำหน่ายในตลาดมีทั้งชนิดตำรับเดี่ยว 

และตำรับผสม กรณีที่เป็นตำรับผสมมักผสมกับ 

พาราเซตามอล โดยในชว่งแรก มกีารใชย้านีเ้พิม่ขึน้ 

อย่างรวดเร็วและมีการกระจายอย่างแพร่หลายใน 

หลายประเทศ(1) โดยจัดเป็นยาที่มีเงื่อนไขต้องใช้ 

ใบสั่งแพทย์ 

เภสัชวิทยาและความเสี่ยงของ dextropropoxy-

phene   

 Dextropropoxyphene เป็นสารสังเคราะห์

ท่ีมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเมธาโดน มีข้อบ่งใช้เพ่ือ

ระงับความปวดเล็กน้อยและปานกลาง ไม่มีคุณสมบัติ 

ลดไข้และต้านอักเสบ(2) แม้ว่า dextropropoxyphene

จะเป็นสารในกลุ่ม weak opioid แต่ผลในการ     
ระงับความปวดด้อยกว่ายาระงับปวดในกลุ่ม opioids 
ชนดิอืน่ๆ เชน่ มปีระสทิธภิาพลดความปวดนอ้ยกวา่ 
โคเดอีน 2-3 เท่า
 อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ 
อาเจียน เวียนศีรษะ ง่วงซึม ในขนาดสูงมีผลกด 
การหายใจเช่นเดียวกันมอร์ฟีน จึงต้องระวังห้าม    
ใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์หรือยากดประสาท เช่น ยา 
ต้านเศร้า ยากล่อมประสาท เพราะเสี่ยงต่อการมี 
ยาสูงเกินขนาด ทำให้ชัก การหายใจถูกกด หัวใจ 
เต้นช้าลงและผิดจังหวะ ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
อย่างรวดเร็ว
 ยาน้ีมีคุณสมบัติดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว 
ด้วยวิธีรับประทาน ปริมาณยาในพลาสมาจะเพิ่ม  
สูงสุดภายใน 1 ชั่วโมง มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 16 
ชัว่โมง ยาสว่นใหญจ่ะถกูเปลีย่นแปลงครัง้แรกทีต่บั
ได้ norpropoxyphene ซึ่งมีฤทธิ์ลดปวดเช่นกัน 
โดยมีค่าคร่ึงชีวิตถึง 29 ช่ัวโมง การออกฤทธ์ิของยาจะ 
ขึน้กบัขนาดทีไ่ดร้บั(3) จากการทดลองใชย้าตดิตอ่กนั 
4 วัน  ทำให้มียาสะสมอยู่ในร่างกายได้สูงเป็น 5-7 
เท่าของขนาดยาคร้ังแรก(4) และการรับประทานยาเพียง 
10-15 เม็ดก็อาจทำให้เสียชีวิตได้(5)

 อันตรายถึงชีวิตจากยา dextropropoxyphene 
เร่ิมปรากฏเป็นคร้ังแรกจากในปี ค.ศ. 1964(6) หลังจาก
น้ันรายงานการเสียชีวิตพบเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ในหลายประเทศ(1) เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน นอร์เวย์ 
โดยมีสาเหตุจากยาเกินขนาดที่เกิดจากความตั้งใจ 
ฆ่าตัวตายและโดยอุบัติเหตุ

* กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.นัยนา พัชรไพศาล*
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มาตรการจัดการความเสี่ยงในประเทศต่างๆ 

 ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ยาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นตำรับผสม คือ 

ชนิดแคปซูล ประกอบด้วย dextropropoxyphene 

HCL 32.5 mg paracetamol 325 mg และชนดิเมด็ 

ประกอบด้วย dextropropoxyphene napsylate 

50 mg paracetamol 325 mg

 ป ีค.ศ. 2006 ไดม้มีาตรการจดัการความเสีย่ง 

โดยวธิจีำกดัการสัง่จา่ยยาดว้ยใบสัง่แพทย ์แตพ่บวา่ 

ไม่สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากยาเกินขนาดได้  

ต่อมาเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009  หน่วยงาน Medsafe 

และ Medicines Adverse Reactions Committee 

(MARC) ได้ประเมินข้อมูลความปลอดภัย ทั้งใน 

และต่างประเทศพบว่า dextropropoxyphene มี

ประสิทธิผลลดปวดไม่ได้มากกว่ายาพาราเซตามอล(7)    

แต่มีผลข้างเคียงมากกว่า ความเส่ียงจากยาเกินขนาด 

มีมากกว่ายาแก้ปวดอ่ืนๆ การเสียชีวิตจากยาเกินขนาด 

สามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 ชั่วโมงหลัง 

รับประทาน(8) โดยเฉพาะหากใช้ยาร่วมกับดื่มแอล- 

กอฮอล์จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทำให้ยาสูงเกินขนาด    

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประเทศ 

นิวซีแลนด์ โดยสรุปความเสี่ยงจากยา dextropro- 

poxyphene มีมากกว่าประโยชน์(9) ดังน้ัน Medsafe 

จึงมีมติให้มีเพิกถอนตำรับยาท่ีมี dextropropoxy-

phene เป็นส่วนประกอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม ค.ศ. 2010 เป็นต้นไป ในช่วงนี้เสนอ 

ใหห้า้มใชย้าในผูป้ว่ยรายใหม ่สว่นผูป้ว่ยทีใ่ชย้านีอ้ยู ่

หา้มหยดุยาทนัทแีตใ่หแ้พทยเ์ปลีย่นยา หรอืวธิรีกัษา 

อื่นที่เหมาะสมแทน(10)

ประเทศในสหภาพยุโรป 

 ยาที่มีจำหน่ายในสหภาพยุโรปมีทั้งชนิด 

ตำรับเดี่ยวและตำรับผสม เช่น ประเทศเดนมาร์ค 

เป็นตำรับเดี่ยว ประเทศนอร์เวย์เป็นตำรับผสม

 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 หน่วยงาน European 

Medicines Agency (EMEA) และคณะกรรมการ 

Committee for Medicinal Products for Human 

Use (CHMP) ได้ประเมินความปลอดภัยจากการ 

ใชย้า dextropropoxyphene สรปุไดว้า่ การเสยีชวีติ 

จากการได้รับยาเกินขนาดก่อให้เกิดความเสี่ยงมาก

กวา่ประโยชนท์ีจ่ะได ้และไมพ่บหลกัฐานทีแ่สดงวา่ 

dextropropoxyphene เป็นยาที่มีประสิทธิผลลด 

ปวดได้ดีกว่ายาแก้ปวดอื่น จึงได้เสนอให้ถอนยานี้ 

ออกจากตลาดของสหภาพยโุรป โดยใหเ้วลาแกผู่ป้ว่ย 

ที่ยังใช้ยานี้อยู่ค่อยๆ ลดยาและรักษาด้วยทางเลือก

อื่นที่เหมาะสมแทน(11)

 ประเทศอังกฤษ

 ในประเทศอังกฤษเป็นตำรับผสม dextro-

propoxyphene 32.5 mg และพาราเซตามอล 

325 mg

 ปัญหาการเสียชีวิตจากยาเกินขนาดของ 

dextropropoxyphene ได้ขยายลุกลามมากขึ้น    

ในช่วงปี ค.ศ 1970s สาเหตุของยาเกินขนาด       

เกิดจากความตั้งใจและโดยอุบัติเหตุ โดยจำนวน    

ผู้เสียชีวิตมากขึ้นตามจำนวนใบสั่งแพทย์ที่มากขึ้น 

จงึลดความเสีย่งดว้ยการใหค้วามรู ้คำแนะนำ และ 

คำเตือนผ่านเอกสารกำกับยาและฉลากยา แต่ก็ยัง 

ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ยังมีผู้เสียชีวิตจากยา 

dextropropoxyphene 300-400 ราย ต่อปี(12) 

หนว่ยงาน Medicines and Healthcare Products              

Regulatory (MHRA) และคณะกรรมการ Commit-

tee on Safety Medicines (CSM) จึงได้ประเมิน 

ความปลอดภัย สรุปได้ว่า มีความเส่ียงมากกว่าประโยชน์  

จึงเสนอให้เพิกถอนยาออกจากตลาด ในปี ค.ศ. 2005

โดยให้ค่อยๆ ดำเนินการถอนยาอย่างเป็นขั้นตอน  

เพื่อให้เวลาแก่ผู้ป่วยได้มีเวลาปรึกษากับแพทย์ก่อน 

ไม่ควรหยุดยาทันที
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 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้งตำรับเดี่ยว 

(propoxyphene HCL 65 mg) และตำรับผสม 

(มี 2 ขนาด คือ propoxyphene napsylate 50 mg 

paracetamol 325 mg และ propoxyphene 

napsylate 100 mg paracetamol 650 mg)  จัดเป็น 

สารควบคุมประเภท 4  

 กอ่นป ีค.ศ. 1977 ในกลุม่ยาทีใ่ชใ้บสัง่แพทย ์

propoxyphene เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูง 

เป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มบาร์บิทูเรต มีผู้เสียชีวิต 

จากยาเกนิขนาด โดยตัง้ใจและโดยอบุตัเิหต ุ1000-

2000 รายต่อปี(13) 

 เดือนมกราคม ค.ศ. 2009 คณะทำงานของ 

FDA (FDA panel) ให้ข้อมูลว่า propoxyphene 

มีความเสี่ยงทำให้เสียชีวิต เสี่ยงต่อการนำยาไป 

ใช้นอกวัตถุประสงค์และติดยา และเสี่ยงต่อการ   

นำไปใช้ฆ่าตัวตาย จึงเป็นยาที่มีความเสี่ยงมากกว่า   

ประโยชน์และเสนอให้ถอนยาออกจากตลาด แต่ 

USFDA ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ 

คณะทำงานของ FDA จึงยังไม่เพิกถอนยาออกจาก

ตลาดตามคำแนะนำ แต่ให้ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์แก้ไข 

เอกสารกำกับยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่ม 

ข้อความเตือน (boxed warning) สำหรับแพทย์ 

และจัดทำ medication guide สำหรับผู้ป่วย(14)

สถานการณ์ในประเทศไทย

 ยา dextropropoxyphene ที่ขึ้นทะเบียน  

ตำรับในประเทศไทยจัดเป็นยาเสพติดให้โทษใน 

ประเทศ 3 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522 ยาท่ีผลิตในประเทศไทยเดิมมี 2 ตำรับ

หลังจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีเหลือ 1 ตำรับ 

เป็นตำรับผสมระหว่าง dextropropoxyphene

32.5 มิลลิกรัม และ paracetamol 325 มิลลิกรัม   

ในประเทศไทยมกีารบรโิภคคอ่นขา้งนอ้ย ระหวา่งป ี

พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2550 ผลติเฉลีย่ 5 แสนแคปซลู 

ตอ่ปแีละไมม่กีารผลติอกีเลย สำหรบัเหตกุารณไ์มพ่งึ 

ประสงค์จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการ    

อาหารและยา พบวา่ไมเ่คยไดร้บัรายงานอาการไม-่

พึงประสงค์หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากยาน้ีจากผู้ใดเลย  

อย่างไรก็ตาม มติคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ 

เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2552 ใหเ้พกิถอนทะเบยีน 

ตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่มี dextro-

propoxyphene เปน็สว่นผสม โดยใหเ้หตผุลวา่เปน็ 

ตำรบัยาทีอ่าจไมป่ลอดภยัตอ่ผูใ้ช ้เนือ่งจากอาจเปน็ 

อนัตรายแกช่วีติ กรณทีีใ่ชย้าเกนิขนาดมผีลใหห้วัใจ

หยุดเต้นทันที และปัจจุบันมียาแก้ปวดชนิดอื่นที่ 

ปลอดภัยกว่า โดยออกเป็นคำส่ังกระทรวงสาธารณสุข 

ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 

มีผลบังคับใช้ได้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

 สรุป dextropropoxyphene เป็นยาที่      

มีขนาดยาที่ใช้รักษาใกล้เคียงกับขนาดยาที่ทำให้     

เกิดพิษเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่าย และเป็นยาที่มี 

การนำไปใช้เพื่อฆ่าตัวตาย ในหลายประเทศจึงได้   

พยายามหามาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ เช่น 

เพิม่ขอ้ความเตอืนสำหรบัแพทย ์ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ย 

ผ่านเอกสารกำกับยา เพิกถอนยาออกจากตลาด     

สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่มีข้อมูลการเสียชีวิตที่   

เก่ียวข้องกับยาและมีการใช้น้อยมาก แต่คณะกรรมการ 

ยาเสพติดให้โทษได้มีมติให้เพิกถอนทะเบียนตำรับ  

ยานี้ โดยออกเป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี 

ผลบังคับได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
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 การศึกษาชีวสมมูล (bioequivalence study : 

BE) คือ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบชีวประสิทธิผล 

(comparative bioavailability) ระหวา่งผลิตภณัฑ ์

ยาทดสอบ (test products) และผลติภณัฑย์าอา้งองิ 

(reference products) หรอืผลติภณัฑย์าเปรยีบเทยีบ 

(comparator products) โดยการเปรียบเทียบระดับ

ยาในเลอืดทีร่ะยะเวลาตา่งๆ หลงัจากใหผ้ลติภณัฑย์า 

ทั้งสองในขนาดและรูปแบบเดียวกันในอาสาสมัคร 

สุขภาพดีจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ทราบอัตราและ 

ปริมาณการดูดซึม หรือชีวประสิทธิผล (bioavaila- 

bility) ของผลิตภัณฑ์ยาทดสอบเปรียบเทียบกับ 

ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง

 โดยทั่วไปการศึกษาชีวสมมูล จะเป็นการ     

เปรียบเทียบชีวประสิทธิผลระหว่างผลิตภัณฑ์ยา 

ชื่อสามัญกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ซึ่งมีข้อมูล 

การศึกษาทางพิษวิทยา เภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง 

รวมทัง้การศกึษาทางคลนิกิในมนษุย ์ซึง่เปน็ทีย่อมรบั 

ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 การศึกษาชีวสมมูลนี้เป็นการศึกษาตามหลัก

วิทยาศาสตร์และเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีใช้และยอมรับกัน 

เป็นสากล เช่น หน่วยงานควบคุมยาของสหรัฐอเมริกา 

(US FDA) หน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป 

(European Medicines Agency: EMEA) องคก์าร 

อนามัยโลกเป็นต้น ทั้งนี้ การศึกษาชีวสมมูลใช้เป็น 

หลักประกันท่ีแสดงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย       

โดยเปน็การศกึษาทีพ่สิจูนค์วามเทา่เทยีมกนั ในการ 

บำบัดรักษาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญ และ     

ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบท่ีมีตัวยาสำคัญเดียวกันรูปแบบ 

ยาและความแรงเดียวกัน การศึกษาชีวสมมูล โดย

เฉพาะท่ีศึกษาจากการวัดระดับยาในเลือด เป็นวิธีการ 

ที่ยอมรับกันว่ามีความถูกต้องมากที่สุด มีความไว 

มากที่สุด รวมทั้งเป็นวิธีที่สามารถทำซ้ำได้แม่นยำ 

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ยา

ที่มีตัวยาสำคัญเดียวกัน

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณา 

รายงานผลการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา    

ชื่อสามัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ASEAN 

guidelines for the conduct of bioavailability and 

bioequivalences studies ซึง่เปน็เกณฑม์าตรฐาน 

ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

หลักการและวิธีดำเนินการศึกษา

 โดยทั่วไปดำเนินการศึกษาชีวสมมูลสามารถ

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ

 1) พัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีการ

ตรวจวิเคราะห์ระดับยาในเลือด (โดยทั่วไปนิยมใช้

พลาสมาหรือซีรัม) โดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

ที่มีความไวสูง เช่น high performance liquid 

chromatography (HPLC), gas chromatography 

(GC), liquid chromatography-mass spectrometry 

(LC-MS) เป็นต้น ท้ังน้ีวิธีการตรวจวิเคราะห์ต้องผ่าน 

การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของวิธีวิเคราะห์* กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ธารกมล จันทร์ประภาพ และศิริพร ฉวานนท์*
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 2) ข้ันตอนการดำเนินการศึกษาในอาสาสมัคร   

ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลความปลอดภัย

ของแพทย์ ตามหลักการมาตรฐานการปฏิบัติการ 

วจิยัทางคลนิกิทีด่ ี(good clinical practice: GCP)    

โดยท่ัวไปการศึกษาชีวสมมูลจะดำเนินการศึกษา โดยใช้ 

อาสาสมคัรสขุภาพด ีเพศชายและหญงิ อายรุะหวา่ง 

18-55 ป ีจาํนวนอาสาสมคัรไมต่ํา่กวา่ 12 คน การ 

ออกแบบวิธีทดลองควรใช้รูปแบบ randomized 

two-formulation, two-period, two-sequence 

crossover design ซึ่งแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออก 

เป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มได้รับ 

ทั้งผลิตภัณฑ์ยาทดสอบและผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ 

เหมือนกัน โดยการบริหารยาครั้งแรก อาสาสมัคร

จะได้รับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์หรือ 

ผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ สำหรับการบริหารยาครั้งที่ 2 

อาสาสมัครจะได้รับยาอีกชนิดหน่ึงสลับกับคราวแรก 

แตเ่วน้ระยะหา่งกนัอยา่งนอ้ย 5 เทา่ของคา่ครึง่ชวีติ 

(half-life) ของยานั้น (washout period) ทุกครั้ง 

หลังการบริหารยาจะเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร 

ตามเวลาที่วางแผนไว้ โดยความถี่และระยะเวลา   

ของการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของ 

ระดับยาในตัวอย่างเลือดจะต้องเพียงพอท่ีจะประเมิน 

หาระดับยาสูงสุด (C
max

) เวลาที่ได้ระดับยาสูงสุด 

(T
max

) และครอบคลุมพื้นที่ใต้เส้นโค้งความสัมพันธ์

ระหว่างระดับยาในร่างกายและเวลา (area under 

curve : AUC) ซึ่งแสดงถึงปริมาณยาที่ถูกดูดซึม 

โดยทัว่ไประยะเวลาในการเจาะเลอืด ควรจะไมน่อ้ย 

กว่า 3 เท่าของค่าครึ่งชีวิตของยานั้น นำตัวอย่าง 

พลาสมาหรือซีรัมที่ได้จากการเก็บตัวอย่างเลือดใน 

แต่ละจุดเวลาไปเก็บที่อุณหภูมิ -20๐C ถึง -80๐C 

เพื่อตรวจวิเคราะห์ต่อไป          

 3) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 

พลาสมาของอาสาสมัคร ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ และผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของวิธีวิเคราะห์ ท้ังน้ี ในช่วงท่ีทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

พลาสมาจะต้องทำการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ (study 

phase validation) ที่ใช้อีกครั้งเพื่อยืนยันความ    

ถกูตอ้ง และความแมน่ยำของวธิวีเิคราะห ์ทัง้นีก้าร 

ดำเนนิการตรวจวเิคราะหต์อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (good laboratory practice: 

GLP) หรือ ISO/IEC 17025

 4) นำข้อมูลระดับยาในพลาสมาไปวิเคราะห์ 

ทางเภสชัจลนศาสตรแ์ละสถติ ิเปรยีบเทยีบระหวา่ง 

ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบและผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ โดย

พารามิเตอร์หลักทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สนใจ คือ 

ค่าระดับยาสูงสุดในพลาสมา (C
max

) และพื้นที่ใต้  

เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับยาในพลาสมากับ 

เวลา (AUC
0-∞) ซึง่กค็อื อตัราและปรมิาณตวัยาสำคญั 

ที่ถูกดูดซึมจากผลิตภัณฑ์ยาเข้าสู่กระแสเลือด และ 

ไปยังตำแหน่งออกฤทธ์ิ แล้วใช้สถิติ ANOVA และ 90% 

confidence interval ประเมินความเท่าเทียมกัน 

ของพารามิเตอร์ C
max

 และ AUC
0-∞ ระหว่างผลิตภัณฑ์ 

ยาตน้แบบและผลิตภัณฑย์าทดสอบ โดยเกณฑก์าร

ยอมรับความเท่าเทียมระหว่างผลิตภัณฑ์คือ ค่า 90% 

CI ของสดัสว่นคา่เฉลีย่ C
max

 และ AUC
0-∞ ระหวา่ง 

ผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ และผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง     

ตอ้งอยูใ่นชว่ง 0.80-1.25 จงึสรปุไดว้า่ผลติภณัฑย์า 

ทดสอบมีชีวสมมูลเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ

ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต้องการ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญ เพื่อลดภาระ 

คา่ใชจ้า่ยดา้นยา และทำใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ 

ยาที่มีคุณภาพราคาไม่แพง การศึกษาชีวสมมูลเพื่อ

เปรยีบเทยีบความเทา่เทยีมกนัระหวา่งผลติภณัฑย์า

ชือ่สามญักบัยาตน้แบบนัน้เปน็หลกัการทีย่อมรบักนั

เป็นสากล และเป็นหลักประกันคุณภาพอย่างหน่ึงท่ี
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ทำใหผู้ส้ัง่ใชย้าและผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในคณุภาพ 

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาชื่อสามัญว่า

มีความเท่าเทียมกันกับยาต้นแบบ ทั้งนี้ สำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยากำหนดให้ผลิตภัณฑ์  

ยาสามัญใหม่ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตำรับยาจะต้อง 

ยื่นรายงานการศึกษาชีวสมมูล เพื่อประกอบการ 

พิจารณาอนุมัติทะเบียน นอกจากนี้การพิจารณา   

รายงานการศกึษาชวีสมมลูยงัเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์

การศึกษาชีวสมมูล ซึ่งทันสมัยเป็นไปตามหลัก      

วิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบ 

กับมีขั้นตอนการพิจารณาที่รอบคอบ ดำเนินการ    

พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญและคณะอนุกรรมการที่มี

ประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ  อกีทัง้ ยงัมรีะบบ 

การตรวจประเมนิ GMP ทีเ่ปน็มาตรฐานและไดร้บั 

การยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ 

ยาสามัญใหม่ท่ีผ่านการอนุมัติทะเบียนจากสำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาแล้วน้ัน เป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยให้ผล

การรักษาเท่าเทียมกันกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ สามารถ 

ใช้ทดแทนยาต้นแบบได้ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ซ้ำ

ด้วยวิธีการศึกษาทดลองทางคลินิกอีก

 โปรดติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม 

ตอนที่ 2 ในวารสารฯ ฉบับหน้า...

เอกสารอ้างอิง
กองควบคมุยา สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. คูม่อื 

การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา. 

2552.

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.      

ประเดน็ทีค่วรรูเ้กีย่วกบัการศกึษาชวีสมมลูของผลติภณัฑย์า

ชือ่สามญั (เขา้ถงึเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2553). จาก : URL: 

http://www.fda.moph.go.th/News52/ประเด็นที่ควรรู้ 

เกี่ยวกับการศึกษาชีวสมมูล_4%20ก.พ.%2052.pdf.

Code of Federal Regulations Title 21 Subchapter 

D--Drugs for Human Use Part 320 Bioavailability 

and Bioequivalence Requirements Sec. 320.24 Types 

of evidence to measure bioavailability or establish 

bioequivalence (เขา้ถงึเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2553). จาก: 

URL: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/

cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr= 320.24.

1.

2.

3.
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 วัตถุประสงค์ของการรายงานผู้ป่วยนี้เพื่อให้ 

เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังการ   

แพ้ยาและป้องกันการแพ้ยาซ้ำในกลุ่ม proton pump 

inhibitors (PPIs) รายงานอาการไม่พึงประสงค์ 

ของยาในกลุ่ม PPIs พบได้ไม่บ่อย และยากลุ่มนี้ได้    

นำมาใช้เป็นยาหลักในการรักษาโรคทางเดิน-

อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหลัง่กรด ยาในกลุม่นี ้ไดแ้ก ่ 

lansoprazole, esomeprazole, pantoprazole, 

rabeprazole และ omeprazole(1) จากการสืบค้น 

ข้อมูลพบว่า มีรายงานการแพ้ยาข้ามกัน (cross-

reactivity) ระหวา่งยากลุม่ PPIs ในผูป้ว่ย 9 รายที ่

เคยแพ้ omeprazole โดยการทำ skin test พบว่า 

สามารถเกิดการแพ้ข้ามกันระหว่าง omeprazole กับ 

pantoprazole แตไ่มแ่พข้า้มกนักบั lansoprazole(3) 

ส่วนในประเทศไทยยังไม่พบรายงานการแพ้ยาข้ามกัน 

ในกลุ่ม PPIs

รายงานผู้ป่วย

 ผูป้ว่ยหญงิไทยคูอ่าย ุ90 ป ีเขา้รบัการรกัษาที ่

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ด้วยอาการ เหนื่อยหอบ เท้าบวม มีผื่นแดงและมี 

ตุ่มน้ำเล็กๆ บริเวณขาและเท้าทั้ง 2 ข้าง

ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน

 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล เริ่มมีผื่นแดง 

และมีตุ่มน้ำเล็กๆ บริเวณขาและเท้าทั้ง 2 ข้าง

 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล เท้าบวมแดง 

มากขึ้น

ประวัติการแพ้ยา

 ปฎิเสธการแพ้ยาและอาหาร

ผลการตรวจร่างกาย

 พบผื่นลักษณะเป็นตุ่มแดงที่ลำตัวและขาทั้ง

สองขา้ง (erythematous papule at truncal with 

lower extremities)

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 ค่าอ่ืนๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นค่า eosinophil 

ซึ่งพบว่า = 22% (วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 

 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคร้ังน้ี แพทย์ 

วนิจิฉยัวา่เปน็โรคหลอดเลอืดสมอง (old cerebro-

vascular accident) และเลือดออกในลำไส้เล็ก 

ส่วนต้น (duodenal hemorrhage) และเมื่อวันที่ 

4 มกราคม 2552 แพทย์สงสัยว่าน่าจะแพ้ยา pre-

vacid FDT หรือ cloxacillin

 *** หมายเหตุ : ผู้ป่วยรายนี้ admit ที่โรงพยาบาล 
แห่งน้ีท้ังหมด 3 คร้ัง แต่เร่ิมมีการสงสัยการแพ้ยากลุ่ม PPIs ในการ 
admit ครั้งที่ 3 (31 31 ธันวาคม 2551-17 กุมภาพันธ์ 2552) 
และได้มีการสืบค้นประวัติย้อนกลับไปในการ admit ครั้งที่ 2

(24 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2551) ซึ่งห่างจากการ admit 
ครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 12 วัน และ admit ครั้งที่ 1 (25 
ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2551)  ซึ่งห่างจากการ admit ครั้งที่ 
2 เป็นระยะเวลา 2 วัน

* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

>> ภญ.ธัญญารัตน์ ทิพย์ศิโรเวฐน์, ภญ.นันทนา จงบุรี และภญ.รัชนีกรณ์ ชอบทำกิจ*
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ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

 1 เดือนก่อน (admit คร้ังท่ี 2: 24 พฤศจิกายน- 

19 ธนัวาคม 2551) เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

แห่งนี้ด้วยอาการอาเจียนสีดำ มา 1 วัน ได้รับการ 

ใส่สายให้อาหาร (nasogastric tube) โดยแพทย์ 

วินิจฉัยว่าเป็นเลือดออกที่แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น

Problem list : cross reactivity between proton pump inhibitors

 2 เดือนก่อน (admit คร้ังท่ี1: 25 ตุลาคม-22 

พฤศจิกายน 2551) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

แห่งน้ี โดยมีอาการบวมท่ัวตัว และมีปัสสาวะออกน้อย 

(generalized edema with oliguria) มกีารตดิเชือ้ 

ในชัน้เนือ่เยือ่ของแขน และแผลทีฝ่า่เทา้ทัง้สองขา้ง 

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

Drug 13-2 new.indd   54 22/6/2553   11:40:55



55

การวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่ผู้ป่วยได้รับ 

 ยาที่ผู้ป่วยได้รับในการ admit ครั้งที่ 3 (31 ธันวาคม 2551-17มกราคม 2552) และสงสัยวา่ทำให ้

เกิดการแพ้ 

Problem list : cross reactivity between proton pump inhibitors (ต่อ)

 ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลในวันที่ 3 ธันวาคม 

2551 (admit ครัง้ที ่3) จากการตรวจรา่งกายมผีืน่แดง 

ทั่วตัวและมีตุ่มน้ำใสๆ (bullous) บริเวณขาทั้ง     

2 ข้าง ผลการตรวจเลือด ในวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 พบ eosinophil = 22% ซ่ึงแสดงว่ามีการแพ้

เกิดขึ้นก่อนการเข้าโรงพยาบาลได้สืบค้นประวัติ   

เดิมผู้ป่วย ย้อนกลับไปในการ admit คร้ังท่ี 2 (24

พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2551) ผู้ป่วยเข้ารับการ 

รักษาในโรงพยาบาล เนื่องจาก duodenal ulcer 

hemorrhage ซ่ึงในระหว่างการรักษาได้ยากลุ่ม PPIs

ตลอด และในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ผู้ป่วยถูก 

จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมียากลับไปรับประทาน 

ต่อท่ีบ้าน คือ prevacid FDT 1x1 ac 40 เม็ด จาก 

การสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับประทานยา
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prevacid FDT อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้า 

โรงพยาบาลในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (admit 

คร้ังท่ี 3) ผู้ป่วยมีผ่ืนแดงท่ัวตัวและมีตุ่มน้ำใส (bullous) 

บริเวณขาทั้ง 2 ข้างและมีค่า eosinophil = 22% 

จึงสงสัย prevacid FDT ซึ่งได้รับจากครั้งที่แล้ว 

และในการ admit คร้ังท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม  

2551-17 กมุภาพนัธ ์2552 ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาดว้ย 

ยากลุ่ม PPIs อีก คือ 1-4 มกราคม 2552 ได้รับ 

prevacid FDT 1x1 ac ต่อมาแพทย์อายุรกรรม 

R/O drug allergy จาก prevacid FDT ในวันที่ 

5-15 มกราคม 52 จึงเปล่ียนจาก prevacid FDT เป็น 

nexium (20 mg) 1x1 ac และ consult แพทย์ผิวหนัง 

และเภสัชกรเร่ืองผ่ืนแพ้ยาแพทย์ R/O drug allergy 

จาก cloxacillin แต่เนื่องจากผื่นที่เกิดขึ้นและ 

eosinophile ที่สูงเกิดขึ้นก่อนการใช้ cloxacillin 

ดังนั้นจึงตัด cloxacillin ออก

 หลังจากนั้นตุ่มน้ำที่เป็น bullous ยังคงมีอยู่ 

ตลอดเภสชักรได ้consult แพทย ์เรือ่งสงสยัการแพย้า 

กลุ่ม PPIs แพทย์จึงสั่งหยุดยา nexium ในวันที่ 

15 มกราคม 2552 ต่อมาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2552 ได้มีการส่ัง controloc inj 40 mg q 12 hr 

ซึ่งเป็นยากลุ่ม PPIs ซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากได้มี     

การเปลี่ยนแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย เภสัชกรจึง consult     

แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยคนใหม่อีกครั้งถึงเรื่องสงสัยการ 

แพ้ยากลุ่ม PPIs แพทย์จึงส่ังหยุดใช้ controloc inj 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 และในวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2552 แพทย์เปลี่ยนไปใช้ยา ranitidine 

(300 mg) 1x1 hs ซ่ึงเป็นยากลุ่ม histamine H
2

antagonist แทนหลังจากนั้นสังเกตผื่นผู้ป่วยเริ่ม 

ดีข้ึน ไม่มีตุ่มน้ำใส (bullous) เพ่ิมข้ึนรวมท้ังค่า 

eosinophil เริ่มลดลงคือ จาก eosinophil = 6% 

(28 มกราคม 2552) เป็น eosinophil = 0% (30 

มกราคม 2552)

 จากนั้นได้มีการสืบค้นประวัติต่อ พบว่า 2 

เดือนก่อน (admit ครั้งที่ 1: 25 ตุลาคม-22 

พฤศจิกายน 2551) ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษา       

ทีโ่รงพยาบาลแหง่นี ้ซึง่จากแฟม้ประวตัมิกีารบนัทกึ 

ว่าผู้ดูแลผู้ป่วยบอกว่าก่อนเข้าโรงพยาบาลผู้ป่วยมี 

ผื่นแดงที่แขนประมาณ 3 สัปดาห์ และก่อนมา 

โรงพยาบาล 1 สปัดาห ์ซือ้ยาแกอ้กัเสบมารบัประทาน 

2x4 pc จากประวัติผื่นแดงไม่น่าจะเกิดจากยาแก้

อักเสบท่ีซ้ือมารับประทานเองเน่ืองจากผ่ืนแดงท่ีแขน 

เกิดก่อนการรับประทานยาแก้อักเสบ ซึ่งการเข้า 

โรงพยาบาลในคร้ังน้ัน (admit คร้ังท่ี 1 : 25 ตุลาคม- 

22 พฤศจิกายน 2551) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น cellulitis 

left forearm, ulcer both plantar ร่วมกับผลการตรวจ 

CBC : 25 ตุลาคม 2551 eosinophil = 12% 26 

ตลุาคม 2551 eosinophil = 15% และมกีารสัง่ใช ้

ยากลุ่ม PPIs ในการรักษาคร้ังน้ีด้วยคือ 30 ตุลาคม- 

15 พฤศจิกายน 2551 omeprazole inj 40 mg q 

12 hr และให ้prednisolone รว่มดว้ยตลอดการรกัษา 

แพทย์สั่ง D/C 22 พฤศจิกายน 2551 ไม่ได้สั่งยา 

กลุ่ม PPIs กลับไปรับประทานที่บ้านแต่มีการสั่ง 

prednisolone 2.5 mg x 1 pc 8 สัปดาห์

 จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยในการ admit 

ครัง้ที ่3 ผูด้แูลผูป้ว่ยบอกวา่ประมาณ 1 ปทีีผ่า่นมา 

ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยขาดยา 

จากนั้นจึงมีการสืบค้นประวัติการ follow up ของ 

โรงพยาบาลดังกล่าวพบว่า ผู้ป่วยขาดการ follow up 

นานกว่า 6 เดือน (นับจากการ admit ครั้งที่ 1) 

จึงซักประวัติจากผู้ดูแลผู้ป่วยถึงท่ีมาของยาในช่วงท่ี 

ไม่ได้มา follow up ที่โรงพยาบาลดังกล่าวผู้ดูแล 

ผูป้ว่ยบอกวา่รบัยาทีโ่รงพยาบาลชมุชนใกลบ้า้น แต่

มีถุงยาเดิมอยู่จึงให้นำมาให้ดู พบว่ายาท่ีผู้ป่วยได้รับ

กอ่นการ admit ครัง้ที ่1 ผูป้ว่ยไดร้บั omeprazole 

(20) ร่วมด้วย ซึ่งสัมพันธ์กับผื่นแพ้และตุ่มน้ำที่ 

เกิดขึ้นในการ admit ครั้งที่ 1
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 หลงัจากไดป้ระเมนิอาการไมพ่งึประสงคจ์าก

การใช้ยา เภสัชกรได้ทำการเปลี่ยนปก OPD card 

เป็นปกสีชมพู ลงประวัติในคอมพิวเตอร์และมอบ   

บัตรแพ้ยาให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยเป็น  

ผูส้งูอาย ุเภสชักรไดแ้นะนำชือ่ยาใหแ้กผู่ด้แูลผูป้ว่ย

เพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ

 ยากลุ่ม PPIs ในปัจจุบันมี 5 ชนิด ได้แก่  

omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabe-

prazole, esomeprazole ยา 4 ชนิดแรกเป็น 

racemic mixture ที่ประกอบด้วย R- และ S- 

isomer ของตัวนั้นๆ ในปริมาณอย่างละเท่าๆ กัน 

ส่วน esomeprazole เป็น S- isomer ของ 

omeprazole ยาทั้งกลุ่มมีโครงสร้างหลักเป็น    

substituted benzimidazoles เหมือนกัน(1) ซึ่ง   

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโครงสร้างของยาที่ทำ

หน้าที่เป็น antigen หรือ antigenic determinant 

ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง specific antibody ออก

มานั้นอาจจะเป็นโครงสร้างเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของโมเลกุลยา เช่น เป็นโครงสร้างหลักหรือ side 

chain หรืออาจจะเป็นโครงสร้างทั้งโมเลกุลของยา

ก็ได้ ดังน้ันจึงมีโอกาสท่ีผู้ป่วยจะแพ้ยาท่ีมีโครงสร้าง 

ใกล้เคียงกันได้ ถ้าโครงสร้างดังกล่าวเหมือนกับ 

antigenic determinant ซ่ึงสามารถจับกับ specific 

antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อ  

ยาท่ีผู้ป่วยเคยแพ้และได้รับมาก่อนหน้าน้ี(7) ดังน้ันสรุป 

ได้ว่าผู้ป่วยรายนี้มีการแพ้ยาข้ามกัน (cross reac-

tivity) ในกลุ่ม PPIs และเนื่องจากยากลุ่ม PPIs

เปน็ยาทีใ่ชบ้อ่ยแตม่รีายงานการเกดิอาการอนัไมพ่งึ

ประสงคจ์ากการแพย้าขา้มกนันอ้ย จากกรณศีกึษานี ้

นอกจากเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ควร 

เฝา้ระวงัการแพย้าในกลุม่ PPIs แลว้ยงัตอ้งตระหนกั 

ถึงการเกิดแพ้ยาในกลุ่มเดียวกันจากการใช้ยากลุ่ม 

PPIs ให้มากขึ้น

การประเมินอาการไม่พึงประสงค์โดยใช้ algorithm ต่างๆ(5,6)
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สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, Acid-Suppression Therapy : a 

Focus on Proton Pump Inhibitors, ใน: สุวัฒนา 

จุฬาวัฒนาทล, เนติ สุขสมบูรณ์ (บรรณาธิการ). Advances 

in Pharmaceutical Care and Pharmacotherapeutics.

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชาชนจำกัด, 2546:197-213.

Lobera T.,Navarro B, Del Pozo MD. Et al.Nine Cases 

of Omeprazole Allergy:Cross-Reactivity Between 

Proton Pump Inhibitors. J Investing Allergol Clin 

Immuno 2009: 19(1); 57-60.

Cross reactivity among proton pump inhibitors: 

dose it exits?. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pubmed Accessed January 13, 2009.

จันทิมา โยธาพิทักษ์.การประเมิน ADR. ใน : ธิดา นิงสานนท์, 

จันทิมา โยธาพิทักษ์ (บรรณาธิการ).ตรงประเด็น เรื่อง 

Adverse Drug Reaction. กรุงเทพมหานคร: ปรมัตถ์ 

การพิมพ์, 2549: 32-33.

การประเมนิความสมัพนัธข์องยาหรอืผลติภณัฑก์บัอาการไม่

พึงประสงค์ (WHO Criteria ). สืบค้นจาก : http://drug.

pharmacy.psu.ac.th เข้าถึงเมื่อวันที่ March 9, 2009. 

สุทธิพร ภัทรชยากุล, จันทิมา โยธาพิทักษ์ และรุ่งนภา 

ทรงศิริพนธุ์. ความรู้กี่ยวกับ ADR. ใน: ธิดา นิงสานนท์, 

จันทิมา โยธาพิทักษ์ (บรรณาธิการ). ตรงประเด็น เรื่อง 

Adverse Drug Reaction. กรุงเทพมหานคร: ปรมัตถ์ 

การพิมพ์, 2549: 58.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Drug 13-2 new.indd   57 22/6/2553   11:40:56



58

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการรายงานผู้ป่วยรายน้ี เพ่ือ 

รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ไม่บ่อยนัก 

จากการใช้ iopamidol ซ่ึงเป็น nonionic Iodinated   

contrast media ที่ใช้เป็นสารทึบรังสีในการตรวจ 

เอกซเรย์ โดยรายงานนี้ ผู้ป่วยชายไทย อายุ 27 ปี 

มอีาการปวดศรีษะทีข่มบัทัง้ 2 ขา้ง รว่มกบัมอีาการ 

คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีอาการซึม แขนขาอ่อนแรง 

คอแข็ง แพทย์สงสัยเกิดการติดเชื้อในสมองส่วน 

กลางจึงได้สั่งทำ computed tomography (CT) 

brain with contrast media ซึ่งหลังจากผู้ป่วย   

ได้รับ iopamidol เป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

ผู้ป่วยเกิด urticaria บริเวณแขนทั้งสองข้างและ 

ตามลำตวั รวมทัง้ม ีeyelid edema  ซึง่เปน็การเกดิ 

hypersensitivity reaction แบบ non immediate 

type และเปน็ mild reaction โดยหลงัจากไดร้บัยา 

antihistamine ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นภายในเวลา 

3-4 วัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเกิด hypersensitivity 

reaction แบบไม่รุนแรง แต่หากมีการใช้ iodinated 

contrast media ชนิดเดิมซ้ำในผู้ป่วยเคยมีประวัติ

เกดิ hypersensitivity reaction จากการใชย้าดงักลา่ว 

มาก่อนก็อาจส่งผลให้เกิด immediate hypersen-

sitivity ที่รุนแรงได้

 คำสำคัญ : iodinated contrast media, 

iopamiro, iopamidol, hypersensitivity

บทนำ

 Iodinated contrast media เปน็สารทบึรงัส ี

ท่ีใช้ฉีดในการตรวจเอกซเรย์ เช่น การตรวจไต ตรวจ 

หลอดเลอืด การทำ CT scan เมือ่สารทบึรงัสเีขา้สู ่

รา่งกายแลว้จะดดูซมึรงัส ีX ไวแ้ละทำใหเ้กดิความทบึ 

ในฟิล์มมากขึ้น นำมาใช้ประโยชน์ในการแสดง 

ภาพอวยัวะ แสดงการทำงานของอวยัวะตา่งๆ หรอื 

ช่วยในการวินิจฉัยและแยกโรคต่างๆ(1)

 Iodinated contrast media สามารถแบ่ง 

ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ionic monomers, 

nonionic monomers, ionic dimers และ nonionic 

dimers ซึ่งตัวอย่างของ ionic contrast media 

ไดแ้ก ่hexabrix และ telebrix เปน็ตน้ ตวัอยา่งของ 

nonionic contrast media ได้แก่ iopamidol, 

ominpaque และ iopromide เป็นต้น โดยสารเหล่าน้ี 

จะเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว และถูกขับออกทาง 

urine ในรูป unmetabolized ภายใน 24 ช่ัวโมง(1)

 Iodinated contrast media  สามารถทำใหเ้กดิ 

hypersensitivity ได้ทั้งแบบ immediate (< 1 hr) 

และ non immediate (> 1 hr) ถึงแม้ว่าการเกิด 

แบบ immediate reaction สว่นใหญจ่ะไมส่ามารถ 

พิสูจน์ได้ แต่การเกิดแบบ severe immediate อาจจะ 

สัมพันธ์กับ Immunoglobulin E (IgE) mediated 

ในขณะที่การเกิดแบบ non immediate exan-

thematous skin reaction ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 

T-cell mediated(2)
* กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
** กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

>> ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์*, ภญ.สุนทรี พิทักษ์ธรรม**, ภญ.ฐาปธร มุ่งมิตร** และภญ.แสงงาม วงษ์อนุชิตเมธา*
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 จากการศึกษาของ K. Brockow, et al. ได้ 

แบง่อาการไมพ่งึประสงคแ์บบ hypersensitivity ที ่

เกิดจาก iodinated contrast media ออกเป็น 

2 ประเภท คือ immediate reaction และ non 

immediate reaction (ตารางที่ 1)(2) และ Amer-

ican College of Radiology Committee on 

Drugs and Contrast Media and Committee 

on General and Pediatric Radiology ยงัไดแ้บง่ 

ประเภทของ reaction ท่ีเกิดจากการได้รับ contrast 

material เปน็ระดบั mild, moderate และ severe 

(ตารางที่ 2)(3)

 นอกจากนี้การศึกษาของ Jiri Trcka, et al. 

พบว่า สาร iodinated contrast media ชนิด 

ionic contrast media สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา 

การแพ้ที่รุนแรงได้ ร้อยละ 0.1-0.4 ในขณะที่ 

nonionic contrast media ทำให้เกิดปฏิกิริยาการ 

แพ้ที่รุนแรงได้ ร้อยละ 0.02-0.04 ถึงแม้ว่าการใช้ 

nonionic contrast media จะพบอุบัติการณ์ของ

ปฏกิริยิาการแพท้ีร่นุแรงไดน้อ้ยกวา่ ionic contrast 

media แต่พบว่า อัตราการตายของทั้ง 2 กลุ่มไม่ 

แตกต่างกัน(2,4)

 ส่วนการศึกษาถึงการเกิด adverse drug 

reaction (ADR) ของผู้ป่วยที่ได้รับ nonionic    

iodinated contrast media ของ Mortele’, et al. 

และ Cochran, et al. รายงานว่ามีอัตราการเกิด 

ADR เป็นร้อยละ 0.7 และ 0.3 ตามลำดับ โดย 

ADR ที่เป็น allergic like reaction ที่พบบ่อยที่สุด 

คือ urticaria พบประมาณ 68% และมีอาการใน 

ระดับ mild manifestation(3)

 ในการศกึษาของ Lee&Chui  เพือ่หาการเกดิ 

ADR จากการใช้ iopamidol ในผู้ป่วยชายอายุ 14 ปี 

ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ และเกิด generalized skin

rash ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัไดร้บัยา โดยเกดิรว่มกบั 

อาการ itching และ burning sensation และใน 

วนัที ่3 หลงัไดร้บัยา ผูป้ว่ยเกดิ bullous formation  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังจากรักษา

ตารางที่ 1 แสดงอาการ hypersensitivity ที่  

   เกดิจากการไดร้บั Iodinated contrast  

   media

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของ reaction ทีเ่กดิจาก  

   การได้รับ contrast material
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ด้วย antibiotics และ corticosteroid รวมพัก 

รักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 11 วัน และจากการ 

ศึกษาของ Gall, et al. พบว่า ผู้ป่วยเกิด erythema 

rash with a generalized maculopapular rash 

หลังจากได้รับ iopamidol เป็นเวลา 1 วัน และผื่น 

ดังกล่าวหายไปภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับ  

local corticosteroid และเมือ่ผา่นไป 2-3 ป ีผูป้ว่ย 

ได้รับการทดสอบซ้ำ พบว่า เกิดผื่นในลักษณะเดิม 

และหลงัจากนัน้ 5 ป ีเมือ่ทดสอบซำ้ โดยวธิ ีpatch 

test และ prick test โดยใช้ iomeprol และ iopro-

mide ซ่ึงเป็น nonionic iodinated contrast media 

เช่นกัน พบว่าเกิด positive reaction ซึ่งจัดอยู่ใน 

ประเภท late type allergy(5)

รายงานผู้ป่วย

 ชายไทยคู่ อายุ 27 ปี รับไว้รักษาตัวใน 

โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551

อาการสำคัญ 

 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ 

ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้อาเจยีน ไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล 

ชุมชนแห่งหนึ่ง ได้รับยา paracetamol, tramdol, 

domperidone หลังจากกลับบ้านผู้ป่วยมีอาการ 

ปวดศีรษะที่ขมับทั้ง 2 ข้าง ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ 

อาเจียน ไม่มีอาการซึม แขนขาอ่อนแรง คอแข็ง 

มีไข้ต่ำๆ แพทย์ส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

 Human immunodeficiency virus (HIV) 

positive

ประวัติการใช้ยาในอดีต

 ผู้ป่วยมีประวัติได้รับยา co-trimoxazole ต้ังแต่ 

ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการแพ้ยาและอาหาร

 ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร รวมทั้งอาหาร 

ทะเล

โรคประจำตัว 

 ปฏิเสธโรคประจำตัวและโรคอื่นๆ

Previous diagnosis 

 central nervous system (CNS) infection

Principal diagnosis

 TB meningitis

ผลการตรวจร่างกาย

 สว่นใหญม่อีาการปกต ิยกเวน้พบ  stiffness 

positive

Hospital course 

 24/09/51 : หลังจากรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาใน 

โรงพยาบาลแลว้ ประมาณเวลา 19.30 น. ผูป้ว่ยได ้

รับยา paracetamol (50 mg) 2 tab เพื่อบรรเทา 

อาการปวดศีรษะ และส่งผู้ป่วยไป CT brain with 

contrast media ตอ่มาเวลา 23.00 น. : มผีืน่ลมพษิ 

บริเวณแขน ขาและลำตัว เปลือกตาบวม ไม่หอบเหน่ือย 

ไม่ปวดท้อง ไม่คลื่นไส้ ไม่อาเจียน แพทย์สงสัยว่า 

ผูป้ว่ยเกดิ ADR จาก contrast media และไดส้ัง่ยา 

CPM (4 mg) 1 x 3 pc ให้แก่ผู้ป่วย              

 25/09/51 : ผู้ป่วยได้รับยา isoniazid (100 

mg) 3 x hs, rifampicin (300 mg) 2 x hs, 

pyrazinamide (500 mg) 3 x hs, ethambutol 

(400 mg) 3 x hs, vitamin B1-6-12 1 x 3 pc 

และ tramadol (50 mg) 1 x 3 pc

 26/09/51 :  9.00 น. : ยงัมผีืน่แดงบรเิวณลำตวั 

แขนและขา 

     17.00 น. : ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ยังมี 

ผื่นเล็กน้อยตามลำตัว

 27/09/51 : 5.00 น. : ผื่นแดงบริเวณแขน 

และขาลดลง
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อภิปราย

 ผู้ป่วยรายนี้เกิด wheal and flare at both 

arm, urticaria, eyelid oedema ในวันท่ี 24 กันยายน 

2551 หลงัจากไดร้บั contrast media (iopamidol)  

ไปแล้วประมาณ 4 ชั่วโมง โดยก่อนหน้านี้ผู้ป่วย  

ไม่ได้รับยาใดๆ

 จากการสบืคน้รายงานการเกดิ hypersensi-

tivity จากการได้รับ contrast media พบว่า 

contrast media สามารถทำให้เกิด hypersensi-

tivity ได้ทั้งแบบ immediate (< 1 hr) และ non 

immediate (> 1 hr) โดยในผูป้ว่ยรายนีเ้ปน็การเกดิ 

hypersensitivity แบบ non immediate type 

แบบ mild reaction และเมื่อได้ทำการประเมิน 

ความสัมพันธ์ของการเกิด ADR โดยใช้ WHO’s 

criteria พบว่าอยู่ในระดับ probable เนื่องจาก     

อาการทีเ่กดิขึน้สมัพนัธก์บัระยะเวลาทีไ่ดร้บัยาและ

ไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีน่าสงสัย รวมท้ังเม่ือหยุดยาอาการของ 

ผู้ป่วยดีข้ึนและไม่มีข้อมูลการให้ยาซ้ำ และ ADR ท่ี

เกิดข้ึนน้ันไม่น่าจะเกิดจากการได้รับยาต้านวัณโรค(6) 

เน่ืองจากอาการดังกล่าวเกิดข้ึนก่อนท่ีผู้ป่วยจะเร่ิมได้ 

รับยาต้านวัณโรค 

 ผู้ป่วยรายน้ีแพทย์สงสัยว่าเป็น TB meningitis 

และเมือ่ดผูลการตรวจจากหอ้งปฏบิตักิาร พบวา่ผล 

การตรวจ cerebrospinal fluid (CSF) ในตวัอยา่ง 

ที ่1 ไดผ้ลเปน็ no acid fast bacilli found และใน 

ตัวอย่างที่ 2 ได้ผลเป็น no partially acid fast 

organism found และไมพ่บ encapsulated bud-

ding yeast cell แต่เม่ือพิจารณาจากการตรวจ CSF 

glucose ไดผ้ลเทา่กบั 31 mg/dL (abnormalities 

in bacterial meningitis : < 40 mg/dL) และ CSF 

microprotein มีค่าเท่ากับ 823 mg/dL (abnor-

malities in bacterial meningitis : > 45 mg/dL) 

โดยเมื่อนำค่าดังกล่าวมาคำนวณ serum glucose 

ratio พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.27 (abnormalities in 

bacterial meningitis < 0.4) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณา 

ถึงผลการตรวจ lymphocyte พบว่ามีค่าเท่ากับ 66%

ตารางที่ 3 แสดงรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ
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(normal : 16-45%) จึงเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยน่าจะมี
ภาวะ TB meningitis(7) แพทย์จึงได้สั่งใช้ยาต้าน 
วัณโรคให้แก่ผู้ป่วยในวันท่ี 25 กันยายน 2551 ได้แก่ 
isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, 
vitamin B1-6-12 และ tramadol โดยหลังจาก  
ได้รับยาต้านวัณโรคผู้ป่วยยังคงมีผื่นปรากฏอยู่ ซึ่ง 
น่าจะเป็นผลมาจาก immune response เดิมจาก 
การได้รับ iopamidol แต่เพื่อความปลอดภัยของ   
ผู้ป่วยประกอบกับผู้ป่วยมีการติดเชื้อ HIV ร่วมกับ 
TB meningitis แพทยจ์งึเปลีย่นสตูรยาตา้นวณัโรค 
เป็น ethambutol (400 mg) 3 x hs, ofloxacin 
(200 mg) 2 x 2 pc, streptomycin 750 mg 
IM OD ซึง่ผูป้ว่ยสามารถใชย้าได ้โดยไมเ่กดิผืน่ใดๆ 
เพิ่มขึ้นอีกเลย(8)

ข้อเสนอแนะ
 ถึงแม้ว่าจะพบรายงานอุบัติการณ์การเกิด 
hypersensitivity จากการได้รับ iodinated con-
trast media น้อย แต่หากผู้ท่ีเคยมีประวัติเกิด ADR 
จากการได้รับ contrast media มาก่อนแล้วได้รับ 
iodinated contrast media ซ้ำ อาจทำให้เกิด 
immediate hypersensitivity ที่รุนแรงได้ ดังนั้น 
หากมีความจำเป็นต้องใช้ iodinated contrast media 
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด hypersensitivity 
แบบไมร่นุแรงมากอ่น อาจพจิารณาถงึการทำ skin 
test และการให ้premedication กอ่นให ้contrast 
media แก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิด immediate 
hypersensitivity ตามแนวทางท่ี European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)  
ได้แนะนำไว้
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 เนื่องจากมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นเมื่อ 

ประมาณ 1 เดือนท่ีผ่านมาจึงนำพาให้ได้แลกเปล่ียน 

ความรู้กับฝรั่งท่านหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าคนบนโลกใบนี้     

แท้จริงแล้วถูกควบคุมโดยกลุ่มคนท่ีมองไม่เห็นจำนวน 

น้อยมากกลุ่มหนึ่ง ควบคุมให้คนอยู่ในความกลัว 

(control by fear) จึงถามว่าใคร ใช่ประเทศมหาอำนาจ 

เช่น กลุ่ม G7, G8, and G20 หรือเป็นนักค้าเงิน 

อยา่งจอรซ์ โซรอส, อลนั กรนีสแปน, ประธานาธบิด,ี 

ผู้นำศาสนาหรือกษัตริย์แห่งใดหรือไม่? คำตอบคือ 

NO จึงถามว่าแล้วเธอรู้ได้อย่างไร เธอชี้ว่าจากตา 

ท่ีสาม (third eye) เพราะฉันทำ meditation (สมาธิ)

ในวนัถดัมาเธอเลา่เรือ่งปริะมดิ บอกวา่ภายในนัน้จะ 

มีพื้นที่หนึ่ง เป็นที่ซึ่งคนในสมัยเก่ามานั่งเพื่อทำ 

พิธีกรรมสื่อสารด้วย third eye กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี 

อำนาจ (ตามความเชื่อ) และพื้นที่บริเวณนั้นอมตะ 

เรือ่งนีเ้ปน็ความเชือ่สว่นบคุคลและดฉินัเองกไ็มเ่คย

ไปประเทศอิยิปต์ จึงไม่สามารถขยายความอะไรได้

มากกว่านี้ แต่ความเชื่อว่าการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งดี 

และยิง่ผูท้ีท่ำยงัเปน็เดก็อยูจ่ะเปน็การสรา้งเยาวชน

ที่เป็นคนดีมีปัญญาของประเทศชาติได้ในอนาคต 

จึงบอกว่า ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านเป็น 

ผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อนชาว 

อังกฤษแปลกใจถามว่า Do you follow him? 

เพราะเพือ่นกส็นใจเรือ่งของ ดร.อาจอง เชน่เดยีวกนั 

และท่ีเอ่ยข้ึนมาเพราะในหนังสือเล่มหน่ึงท่ี ดร.อาจอง

เขียนมีตอนหนึ่งกล่าวถึงการทดลอง (พิสูจน์) ทาง 

วิทยาศาสตร์ท่ีจำลองพิรามิด แล้วคำนวณหาตำแหน่ง 

ที่เหมาะสมภายใน นำเอาต้นไม้ไปวางไว้ปรากฏว่า

ต้นไม้ยังสดชื่น ไม่เหี่ยวเฉาตายไป กลับมาถึงเรื่อง 

ที่ยังเป็นปัญหาว่าใครคือกลุ่มผู้มีอำนาจมหาศาล    

ที่ปกครองโลกใบนี้อยู่ มีเขียนไว้ในหนังสือเล่มใด 

เพือ่นบอกวา่ไมม่ ีการอา่นหนงัสอืทำใหโ้ง ่(ภายหลงั 

จงึเขา้ใจความหมายวา่ เราไมค่วรยดึตดิกบัการอา่น 

การชอบ สิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อยา่งเดยีว เพราะจะทำใหเ้ราไมเ่ปดิใจเรยีนรู ้รบัฟงั 

เร่ืองอ่ืนๆ เร่ืองใหม่ๆ ท่ีอาจไม่เคยสนใจมาก่อน) และ 

นั่นจึงเป็นที่มาของการอ่านหนังสืออีก 2-3 เล่ม ที่ 

หลากหลาย แลว้พบวา่ สาระสำคญันัน้ควรอยา่งยิง่ 

ที่นำมาประกอบวิธีคิดในการทำงาน ยกตัวอย่าง 

หนังสือที่ว่า Guns, Germs & Steel, Collapse 

และ Jihad vs McWorld จิ๋วแต่แจ๋ว (small is 

beautiful) เป็นเรื่องการดำรงชีวิต การอยู่รอด    

การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ สู่การรุกรานทาง 

การค้า โดยกฏเกณฑ์ที่กำหนด การรุกรานทาง 

วฒันธรรม เมือ่รวมมติรขอ้มลูทัง้หลายทีไ่ดม้าทำให้

เข้าใจและรู้เท่าทันการแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัด    

ภายใต้กลไกการค้าและกติกาต่างของโลกที่ประเทศ

ใหญ่ๆ ทั้งหลายสร้างขึ้นมาโดยที่ประเทศไทยเรา  

มักเป็นผู้ตามสิ่งนั้น โดยอาจรู้เท่าทันหรือไม่ก็ตาม  

การร่วมมือระหว่างประเทศเป็นการดีที่สร้างสรรค์

>> ภญ.เยาวเรศ อุปมายันต์*

* กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ส่ิงเกิดประโยชน์ร่วมกัน ภาพรวมทางด้านสาธารณสุข 

น้ันเพ่ือเอ้ืออำนวยให้คนไทยมีสุขภาพดี หากเป็นโรค 

หรือเจ็บป่วย จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อการรักษาก็ให้    

คนไทยสามารถเขา้ถงึโอกาสของการใชย้าได ้ยาทีม่ี

ในประเทศไทยจึงควรเป็นยาท่ีจำเป็นใช้อย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ ไม่ใช่อย่างที่ประเทศเราเผชิญอยู่คือ 

การใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น แล้วก่อให้เกิด 

ผลเสียต่อร่างกายตามมา ทั้งการเกิดอาการไม่พึง 

ประสงคจ์ากการใชย้า (ADR), การดือ้ยา, การใชย้า 

ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ อีกมาก 

ถึงเวลาที่เราอาจได้คิดแล้วว่า ประเทศไทยไม่ใช่ 

ตลาดขายยาสำหรับประเทศอื่น (ถ้ายานั้นไม่เกิด    

ประโยชนต์อ่พลเมอืงไทยมากเพยีงพอ) เราอาจไตร ่

ตรองมากขึน้ ถา้จะถกูบบี (แบบเนยีบเนยีน) ใหเ้พิม่ 

ช่องทางกระจายยาสู่ผู้บริโภคด้วยรูปแบบต่างๆ 

ผา่นรา้นคา้สะดวกซือ้ (ถา้จะเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ภาพ 

เช่น ผู้จำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ต้อง

การขายสินค้าก็ต้องมีที่วางจำหน่ายมากๆ เหมือน 

เช่นท่ี กทม. จัดให้มีถนนคนเดิน ปิดถนนให้ช้อปป้ิง 

กันกระจายเป็นต้น) เมื่อเราจะทำความตกลงกับ 

ประเทศใด เช่น อุตสาหกรรมยา ประเทศไทยเรา

ต้องยอมรับว่าจุดแข็งของตนเองมิใช่ผู้ผลิตส่งออก 

ในทางตรงกันข้ามเราคือ ผู้นำเข้าดังนั้นการตกลง 

เงื่อนไข กฏเกณฑ์ การค้าระหว่างประเทศที่สำนัก-

งานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวข้อง พึงอยู่ 

บนหลักคิดพื้นฐานดังกล่าว ในทางตรงกันข้ามด้าน 

อาหาร ประเทศไทยควรจะเน้นจุดแข็งในการผลิต 

เพื่อบริโภค เมื่อเพียงพอแล้วจึงส่งออก (ดังทฤษฎี 

เศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่คนในประเทศมเีพยีงพอแลว้ 

หากเหลือจึงส่งออกขาย) ดังนั้น กฏระเบียบต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกับด้านอาหารจึงควรเป็นไปเพ่ือเอ้ือให้ผู้ผลิต     

ไทยสะดวกในการส่งออก แต่ควรไตร่ตรองและ     

รอบคอบตอ่การนำเขา้ผลติภณัฑอ์าหาร (หากสิง่นัน้ 

ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพพลเมืองไทย ซึ่งส่งผล 

ตอ่วถิกีารบรโิภค สูก่ารเกดิ โรคอว้น เบาหวาน ฯลฯ 

สู่การเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านยา ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร)    

มกีลไกและมาตรการตา่งๆ รองรบั การรว่มมอือยา่ง 

ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ     

กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงทำหน้าท่ีหลักด้านเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักพ้ืนฐาน 

ของกลุ่มสินค้าสุขภาพ โดยเฉพาะยา อาหาร ซึ่ง 

แตกต่างกับเสื้อผ้า รถยนต์ เครื่องประดับ เป็นต้น

 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

ท่ีใช้ในผู้บริโภค จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มเเข็ง 

ทั้งในรูปการตรวจ จับ ดำเนินการตามกฏหมายต่อ 

ผู้ทำผิด ในขณะเดียวกันข้อมูลอันตรายจากผลิตภัณฑ์ 

สขุภาพทีเ่กดิกบัผูใ้ชจ้ะตอ้งมกีารรวบรวม เพือ่นำมา 

ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้บริโภค 

ให้มีความปลอดภัยสูงสุด การสร้างกลไกและความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

เพ่ือหารูปแบบการทำงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ซ่ึงต้ังแต่ 

เดือนกรกฏาคมเป็นต้นไป ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้เริ่ม  

ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านยาของประเทศ โดยร่วมมือกับ 

โรงพยาบาลและเครือข่ายในภาคต่างๆ วิเคราะห์  

สถานการณ์การเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่     

การหารูปแบบ และทดลองปฏิบัติพร้อมวิเคราะห์ 

จุดแข็ง-จุดอ่อน ผลจะเป็นเช่นไรนั้นจะนำมาเล่าให้

ฟังในโอกาสต่อไป จึงขอจบแบบรวมมิตรไว้ ณ 

โอกาสนี้เลย
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