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	 คณะกรรมการเครื่องสำอางได้มีการประชุม			

ครัง้ที	่1/2552	วนัที	่26	กมุภาพนัธ	์2552	และมมีต	ิ	

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุกันเสีย	

ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางให้	

เหมาะสมยิ่งขึ้น	 ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้

ออกประกาศฯ	ใหมเ่กีย่วกบัวตัถกุนัเสยีทีอ่าจใชเ้ปน็

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	 เรียบร้อยแล้ว		

จำนวน	2	ฉบับ	ได้แก่

	 (1)	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง					

กำหนดวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต	

เคร่ืองสำอาง	(ฉบับท่ี	2)	ลงวันท่ี	13	สิงหาคม	2552			

	 (2)	ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง	เร่ือง	

การระบขุอ้ความอนัจำเปน็ทีฉ่ลากของเครือ่งสำอาง	

(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2552		

	 ประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น	 ได้ประกาศใน	

ราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวันท่ี	30	กันยายน	2552	และ	

มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2552	เป็นต้นไป

ที่มาของการปรับปรุงกฎหมาย

	 1.	 เดิมกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ	

เก่ียวกับวัตถุกันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต	

เครื่องสำอางไว้แล้ว	จำนวน	2	ฉบับ	ได้แก่

	 	 (1)		 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับท่ี		

47)	พ.ศ.	2550	เรื่อง	กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้	

เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสำอาง	ลงวันท่ี	8	ตุลาคม		

พ.ศ.	2550		

*	กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 (2)		 ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง	
(ฉบบัที	่17)	พ.ศ.	2550	เรือ่ง	การระบขุอ้ความอนัจำเปน็	
ที่ฉลากของเครื่องสำอาง	 ลงวันที่	 18	 กันยายน		
พ.ศ.	2550		
	 ประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น	 ได้ประกาศใน	
ราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวันท่ี	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2550	และ	
มีผลใช้บังคับมาต้ังแต่วันท่ี	21	เมษายน	พ.ศ.	2551
	 2.	 สหภาพยุโรปได้ประกาศกำหนดให้สาร		
iodine	 เป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต	
เครื่องสำอาง	 (Annex	 II	 List	 of	 substances	
which	must	not	form	part	of	the	composition	
of	cosmetic	products)	แตอ่นญุาตใหใ้ชส้ารประกอบ	
ของไอโอดีนบางชนิด	เช่น	sodium	iodate	และ	
3-iodo-2-propynyl	butylcarbamate	เป็นวัตถุกันเสีย	
ในเครื่องสำอางได้	(Annex	VI	List	of	preserva-
tives	which	cosmetic	products	may	contain)	
แต่ต่อมาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า	 หากคนเราได้รับ	
iodine	 มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตราย	 ดังนั้น				
เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับ	 iodine	 (จากเครื่อง	
สำอาง)	มากเกินไป	สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศใน		
Official	Journal	of	the	European	Union	เม่ือวันท่ี		
18	 เมษายน	พ.ศ.	 2550	 ให้ปรับปรุงข้อกำหนดใน	
Annex	VI	ดังนี้
	 	 (1)		 ยกเลิกสารลำดับที่	 10	 (sodium		
iodate)
	 	 (2)		 ปรับปรุงเง่ือนไขการใช้ของสารลำดับ	
ท่ี	56	(3-iodo-2-propynyl	butylcarbamate)	ให้	
เข้มงวดยิ่งขึ้น

>> ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ*
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อัตราส่วน

สูงสุดที่ 

ให้ใช้

อัตราส่วน

สูงสุดที่ 

ให้ใช้

	 3.	 ภายใต้ข้อตกลงที่จะปรับกฎระเบียบด้าน

เคร่ืองสำอางให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศสมาชิก	

อาเซียน	 (เมื่อปี	 พ.ศ.	 2546)	 ประเทศสมาชิกจะ			

นำรายการสารด้านเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป	

มาใช้	ดังนั้น	เมื่อสหภาพยุโรปปรับปรุงเงื่อนไขการ

ใช้วัตถุกันเสียในเครื่องสำอางที่ประชุมอาเซียนจึง		

เห็นชอบให้นำเงื่อนไขใหม่นี้มาใช้ในอาเซียนด้วย

	 4.	 คณะกรรมการเครื่องสำอางได้พิจารณา

ข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบของไอโอดีนแล้ว	 มีมติ		

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สาร		

ประกอบของไอโอดีนเป็นวัตถุกันเสียในเคร่ืองสำอาง

ให้สอดคล้องกับอาเซียน	อนึ่ง	ในการประชุมครั้งนี้			

ที่ประชุมได้ทบทวนข้อกำหนดในการใช้วัตถุกันเสีย	

bronopol	ด้วย	และเห็นชอบให้ปรับปรุงเง่ือนไขการใช้	

สาร	bronopol	 ให้สอดคล้องกับอาเซียนพร้อมกัน	

ไปในคราวเดียว

	 5.	 คณะกรรมการเครื่องสำอางเห็นชอบให้	

ออกประกาศฯ	จำนวน	2	ฉบับ	ดังนี้

	 	 5.1.	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เร่ือง					

กำหนดวตัถกุนัเสยีทีอ่าจใชเ้ปน็สว่นผสมในการผลติ

เคร่ืองสำอาง	(ฉบับท่ี	2)	ซ่ึงให้ยกเลิกสารลำดับท่ี	9	

(sodium		iodate)	และปรบัปรงุเงือ่นไขการใชข้อง	

สารลำดับที่	20	(bronopol)	และสารลำดับที่	54			

(3-iodo-2-propynyl	butylcarbamate)	ดังนี้	

ชื่อวัตถุกันเสีย

sodium	iodate

bronopol

3-iodo-2-

propynyl	

butylcarbamate

ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว	

ล้างออก

1.	 ให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว		

	 ล้างออก

2.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มี	amines		

	 หรือ	amides	หรืออนุพันธ์ของ		

	 สารนี้เป็นส่วนผสม

ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปากและ	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปาก

ไม่อนุญาตให้ใช้สารนี้เป็นวัตถุกันเสียใน	

เครื่องสำอาง

ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มี	 amines	 หรือ	

amides	 หรืออนุพันธ์ของสารนี้เป็นส่วน	

ผสม

1.	 ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก

2.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปากและ		

	 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปาก

3.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ	 	

	 ตำ่กวา่	3	ป	ียกเวน้ผลติภณัฑส์ำหรบั		

	 อาบน้ำหรือสระผม

1.	 ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไม่ต้องล้างออก

2.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในช่องปากและ		

	 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับริมฝีปาก

3.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทครีม	หรือ		

	 โลชั่นทาผิวกาย

4.	 ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ	 	

	 ต่ำกว่า	3	ปี

ให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับ	

กลิ่นกาย

0.1%

0.1%

0.05%

0%

0.1%

0.02%

0.01%

0.0075%

เงื่อนไข เงื่อนไข

เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม่
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	 	 5.2		 ประกาศคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง					

เรื่อง	การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่อง

สำอาง	(ฉบับท่ี	2)	ซ่ึงให้ปรับปรุงข้อความอันจำเป็น

	 อน่ึงแม้ว่าการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับวัตถุ-	

กันเสียท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสำอาง	

ครั้งนี้	 จะเป็นการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความ	

ปลอดภัยยิ่งขึ้น	 แต่เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบธุรกิจ

บางรายท่ีใช้วัตถุกันเสียเหล่าน้ีตามเง่ือนไขท่ีกำหนด

ไว้ในกฎหมายเดิม	ดังนั้น	กระทรวงสาธารณสุขจึง

ให้เวลาผู้ประกอบธุรกิจในการปรับปรุงสูตร	และแก้ไข	

ฉลากภาษาไทยให้ครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด	

แบบใหม่	ใหเ้รยีบรอ้ยภายในวนัที่	29	มนีาคม	พ.ศ.		

2553

ท่ีฉลากของเคร่ืองสำอางท่ีมีส่วนผสมของสาร	3-iodo-	

2-propynyl	butylcarbamate	ดังนี้

ข้อความเดิม

มี iodine	อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า	 3	 ปี	 ยกเว้นผลิตภัณฑ์สำหรับ	

อาบน้ำหรือสระผม

ข้อความใหม่
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	 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่ม		

มากขึน้ทำใหผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทยม์กีารพฒันา											

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา		

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น	 นอกจากการพัฒนาด้านวัสดุใน					

การผลิตแล้ว	 มีผู้คิดค้นและผลิตเครื่องมือแพทย์			

ที่มีส่วนประกอบของยาขึ้นเพื่อมุ่งหวังในการเพิ่ม		

ผลการรักษา	 เพิ่มอายุการใช้ผลิตภัณฑ์	 ลดความ			

เป็นพิษหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย	

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์	 เช่น	สายสวนหลอดเลือดหัวใจที่

มกีารเคลอืบยา	เพือ่ลดการผา่ตดัซำ้	โดยมยีาทีช่ว่ย	

ลดอัตราการเกิดภาวะการตีบหรือหดแคบของหลอด-	

เลือด	 (restenosis)	 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากการ	

ใชส้ายสวนหลอดเลอืดหวัใจ	เปน็ตน้	เครือ่งมอืแพทย	์

ที่มีส่วนประกอบของยาอาจมีลักษณะที่มีการรวม	

หรือผสมกันทางกายภาพทางเคมี	แล้วเกิดรวมเป็น	

ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวกัน	 เช่น	 สายสวนหลอดเลือด	

หัวใจที่มีการเคลือบยาวัสดุฝังในกระดูกที่มีส่วน	

ประกอบของยาปฏชิวีนะ	หรอือยูใ่นลกัษณะทีบ่รรจุ

แยกกันแล้วถูกนำมาจัดรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน	

เช่น	 เครื่องนำส่งยาอินซูลิน	 เป็นต้น	 การนำองค์	

ประกอบของยา	และเครือ่งมอืแพทยม์ารวมกนัเพือ่

ให้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบของยาน้ันมีความ	

ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้อง

การในการผลิตเครื่องมือแพทย์	ผู้ผลิตจึงต้องคำนึง

ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ	เช่น(1)

	 1.	 การเปลี่ยนแปลงความคงตัวของยาเมื่อ	

ถูกขนส่งโดยเครื่องมือแพทย์	หรือเมื่อถูกเคลือบบน

เครื่องมือแพทย์

	 2.	 การถูกดูดซับของยาโดยเครื่องมือแพทย์

ซ่ึงมีผลทำให้ขนาดของยาท่ีถูกขนส่งเปล่ียนแปลงไป

	 3.	 การเกดิขึน้ของสารแตกตวั	สารตกคา้งที่

เหลืออยู่จากการผลิตเครื่องมือแพทย์	 ซึ่งมีผลต่อ			

ความปลอดภยัการทำงานของเครือ่งมอืแพทย์	หรอื

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของยาเมื่อมีการใช้งาน

	 4.	 การเปลี่ยนแปลงความคงตัว	 หรือฤทธิ์		

ของยาที่เป็นส่วนประกอบ	 เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ	

เครื่องมือแพทย์

	 5.	 ส่วนประกอบของยา	เครื่องมือแพทย์ได้

ผ่านการประเมินสำหรับข้อบ่งใช้นั้นๆ	หรือไม่

	 6.	 เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของยา

มีการนำไปใช้กับผู้ป่วย	 โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธี	

การนำส่งใหม่	 หรือทำให้เกิดผลเฉพาะที่หรือผลต่อ

ระบบในบริเวณใหม่หรือไม่

	 7.	 เคร่ืองมือแพทย์มีการถูกดัดแปลงรูปแบบ	

ให้เหมาะสมกับข้อบ่งใช้ใหม่หรือไม่

	 8.	 ส่วนประกอบของเคร่ืองมือแพทย์และยา	

มกีารผสมรวมกนัทางเคมทีางกายภาพ	จนมลีกัษณะ	

เป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่
*	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	 สำนักงานคณะกรรมการอาหาร	

และยา

>> ภญ.นุชนาฏ กิติวรนนท์*
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	 ท้ังน้ี	 ผู้ผลิตยังต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลง	

ของยาเมื่อนำมาใช้รวมกับเครื่องมือแพทย์	 เช่น		

การเปลี่ยนแปลงสูตร	ความแรง	วิธีการนำส่งหรือ	

รปูแบบใหมข่องยาผูป้ว่ยทีใ่ชเ้ปน็กลุม่ใหมห่รอืมกีาร

เปลี่ยนแปลงข้อบ่งใช้	เป็นต้น

	 จากการที่มีการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วน			

ประกอบของยาอยา่งแพรห่ลายทำใหห้ลายประเทศ

มีการจัดระบบในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มี

ส่วนประกอบของยาไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อให้การใช้				

เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้เกิดผลในการรักษาอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง	 เช่น	

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา	(2,3,4) 

ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการประเมินผลิตภัณฑ์ยา	

เคร่ืองมือแพทย์	ชีววัตถุ	คือ	Center	for	Biologics	

Evaluation	and	Research	(CBER)	รับผิดชอบ	

ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	 Center	 for	 Devices	 and			

Radiological	Health	(CDRH)	รบัผดิชอบผลติภณัฑ	์

เคร่ืองมือแพทย์	Center	for	Drug	Evaluation	and	

Research	(CDER)	รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ยา	ได้ก่อต้ัง	

หน่วยงาน	Office	 of	 Combination	 Products	

(OCP)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ในการจัด		

ประเภทผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของยา	เครือ่งมอื	

แพทย์	 ชีววัตถุอยู่รวมกัน	 และกำหนดหน่วยงาน				

รับผิดชอบหลักในการประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านี้			

โดยการทำงานของหนว่ยงาน	OCP	จะมคีวามชดัเจน	

เที่ยงตรงและโปร่งใส	 โดยการกำหนดหน่วยงานที่	

รับผิดชอบในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน	

ประกอบของยาเครื่องมือแพทย์	 ชีววัตถุอยู่รวมกัน		

จะตัดสินพิจารณาจากกลไกสำคัญแรกในการออกฤทธ์ิ	

หรือ	Primary	Mode	Of	Action	(PMOA)	โดย

มีการกำหนดความหมายของกลไกการออกฤทธิ์	

(Mode	 Of	 Action)	 และกลไกสำคัญแรกในการ	

ออกฤทธิ์	(Primary	Mode	Of	Action)(5)	ไว้	โดย	

มีสาระสำคัญ	ดังนี้

	 (1)	กลไกในการออกฤทธ์ิ	(Mode	Of	Action)	

หมายถึง	กลไก	หรือผลที่เกิดขึ้นในการให้ผลในการ

รักษา	ซึ่งในที่นี้หมายถึง	การวินิจฉัย	บำบัด	รักษา	

ป้องกันโรค	หรือการที่มีผลต่อโครงสร้าง	หรือหน้า	

ที่ใดๆ	 ของร่างกาย	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องมือ	

แพทย์ที่มีส่วนประกอบของยา	 อาจประกอบด้วย	

การรวมกนัของยา	ชวีวตัถ	ุและเครือ่งมอืแพทย	์ซึง่	

แต่ละส่วนประกอบจะมีกลไกการออกฤทธิ์ของสาร

นั้นๆ	 ตามที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความของคำว่า			

ยา	ชีววัตถุ	และเครื่องมือแพทย์	ดังนั้นผลิตภัณฑ์			

เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของยาจึงสามารถ

มีกลไกในการออกฤทธิ์ได้มากกว่าหนึ่งแบบ

	 (2)	กลไกสำคัญแรกในการออกฤทธ์ิ	(Primary	

Mode	Of	 Action)	 หมายถึง	 กลไกการออกฤทธิ์			

เพียงแบบเดียวท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีทำให้เกิดผลในการรักษา	

ตามความมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที	่

มีส่วนประกอบของยานั้น

	 การตัดสินว่ากลไกใดเป็นกลไกสำคัญแรกใน

การออกฤทธิ์นั้นจะมีความสำคัญในการกำหนด					

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินผลิตภัณฑ์	เน่ือง	

จากกลไกในการออกฤทธิ์ของเครื่องมือแพทย์ที่					

มีส่วนประกอบของยา	 มิได้มีเพียงกลไกเดียว	 โดย	

หากความเส่ียงจะเกิดจากยามากกว่าเคร่ืองมือแพทย์	

หน่วยงานด้านยา	CDER	จะเป็นผู้รับผิดชอบ	แต่	

หากความเสี่ยงจะเกิดจากเครื่องมือแพทย์มากกว่า	

ยาหน่วยงานเครื่องมือแพทย์	 CDRH	 จะเป็น							

ผู้รับผิดชอบ	ดังนั้น	การตัดสินว่ากลไกใดเป็นกลไก		

สำคัญแรกในการออกฤทธิ์นั้นมีความสำคัญใน						

การกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมิน			

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของยา	

ตัวอย่าง	เช่น
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	 (1)	สายสวนหลอดเลือดที่มีการเคลือบยา	

(Drug	Eluting	Stent)

	 กลไกแรก	 คือ	 การที่สายสวนหลอดเลือด	

เปิดผ่านไปยังเส้นเลือดแดงใหญ่

	 กลไกลำดับสอง	คือ	ยาที่เคลือบอยู่ทำหน้าที่

ป้องกันการอักเสบและการเกิดอุดตันของหลอดเลือด

ดังนั้น	ผลิตภัณฑ์นี้จึงถูกกำกับดูแล	โดยหน่วยงาน	

ของเครื่องมือแพทย์	(CDRH)					

	 (2)	แผ่นแปะเคลือบยา	(Drug	Eluting	Disk)

	 กลไกแรก	คอื	การรกัษาทางเคมบีำบดัสำหรบั	

มะเร็งในสมอง

	 กลไกลำดบัสอง	คอื	การนำสง่ยาไปยงับรเิวณ	

เฉพาะที่โดยเครื่องมือแพทย์

	 ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์นี้จึงถูกกำกับดูแล	 โดย	

หน่วยงานของยา	(CDER)	

	 สำหรับการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มี				

ส่วนประกอบของยาในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพ

ยโุรป(6)	ซึง่มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการรบัรองเครือ่งมอื

แพทย์ตามกฎระเบียบ	Medical	Devices	Directive,	

MDD	 93/42/EEC	 โดยเครื่องมือแพทย์ต้องได้รับ	

เครื่องหมาย	CE	ก่อนออกจำหน่ายในกลุ่มประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปนั้นจะมีการรับรองผลิตภัณฑ์		

กอ่นออกจำหนา่ยและตรวจสอบคณุภาพ	โดยองคก์ร	

ที่ได้รับการแต่งตั้ง	คือ	notified	body	เครื่องมือ-	

แพทย์	 กลุ่มนี้ต้องผ่านการประเมินในส่วนของยา	

และเครื่องมือแพทย์	 มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 คือ	

กฎระเบียบด้าน	เคร่ืองมือแพทย์	Medical	Devices	

Directive,	MDD	93/42/EEC	และกฎระเบยีบดา้นยา	

Medicinal	Products	Directive,	MPD	65/65/

EEC	การรับรองตามข้อกำหนดจะต้องรับรองในส่วน	

ต่างๆ	ดังนี้

	 (1)	สว่นของเครือ่งมอืแพทย	์notified	body	

เป็นผู้ทำการประเมินตามข้อกำหนด	 Conformity	

Assessment	ของ	MDD	93/42/EEC

	 (2)	ส่วนของยา	 competent	 authority						
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐระดับประเทศที่ได้รับการ	
แต่งตั้ง	 โดยรัฐบาลและส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน	
ในกระทรวงสาธารณสขุเปน็ผูท้ำการประเมนิ	ผูผ้ลติ	
ต้องจัดให้มีฉลากซ่ึงให้ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์	
และยาทีเ่ปน็สว่นประกอบ	เพือ่ใหห้นว่ยงาน	com-
petent	authority	ที่ประเมินมีความเข้าใจในความ
ปลอดภัย	 และประโยชน์ของการมียานี้เป็นส่วน	
ประกอบของเครื่องมือแพทย์	 เพื่อให้บรรลุตามข้อ	
บ่งใช้ของเครื่องมือแพทย์นั้น	 ซึ่งนอกจาก	 notify	
body	จะส่งเอกสารเพื่อขอคำปรึกษากับหน่วยงาน	
competent	authority	แลว้	อาจสอบถามความเหน็	
จากหน่วยงานกลางของสหภาพยุโรป	คือ	European	
Medicines	Evaluation	Agency	(EMEA)	เพ่ือทำการ	
ประเมินด้านยาร่วมด้วย
	 เมื่อหน่วยงาน	competent	authority	ทำ	
การประเมินข้อมูลทั้งหมด	 และให้ความเห็นพร้อม
ข้อแนะนำถึงความเหมาะสมของยาในการใช้ตาม	
วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการ	notified	body	จะนำความ	
เห็นน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์	
เครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของยา
	 ในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จาก	
การใชเ้ครือ่งมอืแพทยท์ีม่สีว่นประกอบของยาควรมี
การสอบสวนให้ชัดเจนก่อนตัดสินว่าอาการอันไม่พึง	
ประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากองค์ประกอบใด	 เช่น	
เกิดจากยาหรือชีววัตถุท่ีเคลือบ	 หรือเกิดจากวัสดุ-	
โครงสร้างของเครื่องมือแพทย์นั้น	เช่น
	 1.	 รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอาการ	
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้สายสวนหัวใจที่มียา	
เคลือบ(7)	ในปี	พ.ศ.	2548	โรงพยาบาล	Northwest-
ern	 Memorial	 รัฐชิคาโก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ซึง่ม	ีDr.Charles	Bennett	นกัระบาดวทิยาและแพทย	์
เชี่ยวชาญทางมะเร็งเปน็ผูว้จิัยร่วมของโรงพยาบาล
ได้แจ้งถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอาการอันไม่		
พึงประสงค์จากการใช้สายสวนหัวใจท่ีมีการเคลือบยา
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โดยคาดว่าสารโพลีเมอร์ที่เคลือบอยู่กับสายสวน				

หลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอาการ	

แพ้แบบ	Hypersensitivity	มากกว่าตัวยาที่เคลือบ	

สายสวนหัวใจ

	 2.	 การเกิดอาการไตวายเฉียบพลันจากการ	

ใช้ซีเมนต์กระดูกที่มียาโทบรามัยซิน	(tobramycin)

ในการทำศัลยกรรมตกแต่งข้อกระดูก(8)	 จากการที่	

ซีเมนต์กระดูกที่มียาโทบรามัยซินมีการใช้โดยทั่วไป

เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการทำศัลยกรรม	

ตกแตง่ขอ้เขา่และสะโพก	และนยิมใชซ้เีมนตก์ระดกู	

ที่มียากลุ่มอะมิโนกลัยโคซายน์ในความเข้มข้นที่				

สามารถยับยั้งการติดเชื้อในช่องว่างของข้อ	 โดย				

อาการแทรกซ้อนที่เกิดพิษต่อไตจะพบได้น้อย	แต่มี	

รายงานของชายสูงวัยอายุ	85	ปี	ซึ่งมีประวัติการ

ทำงานของไตบกพร่อง	เกิดอาการไตวายเฉียบพลัน

หลังจากรับการรักษาการติดเช้ือจากการทำศัลยกรรม	

ตกแต่งข้อเข่าท่ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์ผสมซีเมนต์กระดูก	

ที่มียาโทบรามัยซินและเซพฟาโซลิน	 (cefazolin)			

จึงมีการเตือนแพทย์ผู้ใช้ให้ระวังยาในกลุ่มอะมิโนก

ลยัโคซายน	์อาจกระตุน้ใหเ้กดิพษิตอ่ไต	เมือ่มกีารใช	้

ผลิตภัณฑ์ผสมนี้

	 3.	 การหลีกเล่ียงนำเคร่ืองป้ัมอินซูลินเข้าใกล้	

บริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กแรงสูง	ในปี	พ.ศ.	2550	ผู้ผลิต	

เครื่องปั้มอินซูลินได้แจ้งเตือนผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ			

และต่อเนื่องถึงความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงการ				

นำเครื่องปั้มอินซูลินเข้าใกล้บริเวณสนามแม่เหล็ก	

แรงสูง	 เช่น	 การเข้าใกล้เครื่องตรวจด้วยสนาม		

แม่เหล็กแรงสูง	 และได้มีการทดสอบที่ชี้ให้เห็นว่า	

การเข้าใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง	 อาจส่งผลให้	

ตัวป้ัมถูกทำลาย	 ทำให้การนำส่งอินซูลินของเคร่ือง	

บกพร่อง	 โดยภายหลังการเข้าใกล้สนามแม่เหล็กนี้	

เคร่ืองจะทำการนำส่งอินซูลินในขนาดยาท่ีสูงข้ึนอย่าง	

มีนัยสำคัญ	ซึ่งส่งผลให้ผู ้ใช้เกิดภาวะน้ำตาลใน

เลือดต่ำอย่างรุนแรง	(severe	hypoglycemia)	ดังน้ัน	
ถ้าผู้ใช้เครื่องปั้มอินซูลินสงสัยว่า	อาจเคยนำเครื่อง	
เข้าใกล้เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือ	
บริเวณสนามแม่เหล็กแรงสูงอื่นๆ	ผู้ผลิตได้แนะนำ	
ใหผู้ใ้ชเ้ลกิใชเ้ครือ่งปัม้อนิซลูนิและตดิตอ่ผูแ้ทนของ
บริษัทฯ	เพื่อให้การแนะนำต่อไป
	 การกำกับดูแลเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบ	
ของยาในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จัดเป็นเครื่องมือ
แพทย์ทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	
พ.ศ.	2551	เคร่ืองมือแพทย์เหล่าน้ีสามารถนำเข้ามา	
จำหน่ายภายในประเทศได้โดยมีหนังสือรับรองการ
ขาย	 ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน				
เอกชนที่รัฐรับรองจากประเทศผู้ผลิตหรือในบาง				
กรณีอาจต้องใช้หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต	
โดยยังไม่มีการประเมินด้านยา	 เว้นแต่กรณีการนำ	
เข้าสายสวนหลอดเลือดที่มีส่วนประกอบของยาที่			
ยังไม่ได้ข้ึนทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย(9,10)	ซ่ึงจัด	
เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	นอกจากการ
พจิารณาเอกสารดา้นเครือ่งมอืแพทยแ์ลว้	จะมกีาร
ประเมินด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา			
โดยผู้นำเข้าต้องย่ืนเอกสารด้านยาเพ่ิมเติม	คือ	ข้อมูล	
ด้านเคมีและเภสัชกรรมของยาที่เป็นส่วนประกอบ		
ของเครื่องมือแพทย์	ข้อมูลด้านพิษวิทยาและเภสัช
วทิยาในสตัวท์ดลอง	ขอ้มลูดา้นคลนิกิ	ขอ้มลูความ-	
เข้ากันได้ทางชีววิทยา	เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงเป็น	
ข้อกำหนดตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ	
อาหารและยา	ว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้กับมนุษย์	
และอาจก่อให้เกิดความเส่ียง	พ.ศ.	2550	อย่างไรก็ตาม	
ในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
จะมกีารปรบัแกไ้ขมาตรการในการกำกบัดแูลเครือ่ง
มือแพทย์ท่ีมีส่วนประกอบของยาให้อยู่ในเกณฑ์เดียว
กันอย่างเหมาะสม	 เป็นระบบ	 และเป็นที่ยอมรับ	
ในระดบัสากล	เพือ่ใหก้ารใชเ้ครือ่งมอืแพทยใ์นกลุม่
น้ีเกิดผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ	
ปลอดภัยอย่างแท้จริง	
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ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ณ	 ด่าน	

อาหารและยา	พ.ศ.	2550	ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2550.

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ว่าด้วย						

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับมนุษย์และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	

พ.ศ.	2550	ลงวันที่	15	พฤษภาคม	2550.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



9

	 ระบบการแจง้เตอืนความปลอดภยัผลติภณัฑ์

สุขภาพในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Post	Marketing	

Alert	System,	PMAS)	เป็นระบบที่ตั้งขึ้นเพื่อให้	

ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศส่งข้อมูลการแจ้งเตือน	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศตนเองมายังประเทศ

ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบการแจ้งเตือน	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (ซึ่งขณะนี้คือประเทศสิงคโปร์)		

เพื่อเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกทราบและเฝ้าระวัง	

ผลิตภัณฑ์น้ันๆ	 ภายในประเทศของตนเองซ่ึงจะมี				

การรายงานปัญหาและความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	

สขุภาพ	ไดแ้ก	่เครือ่งสำอาง	ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร	

ยาแผนโบราณ	 และยาแผนปัจจุบัน	 โดยโครงการ	

นำรอ่งจากคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงความ

สอดคล้องของยาแผนปัจจุบันภายใต้คณะกรรมการท่ี

ปรกึษาดา้นคณุภาพและมาตรฐาน	(ASEAN	Con-

sultative	 Committee	 for	 Standards	 and	

Quality	 Pharmaceutical	 Product	 Working	

Group	:	ACCSQ	PPWG)	ซึง่ระบบการแจง้เตอืน	

ความปลอดภัยของยาแผนปัจจุบัน	ได้มีการทดลอง	

ระบบดังกล่าวเมื่อ	ปี	พ.ศ.	2550	และได้มีการเพิ่ม

การแจง้เตอืนความปลอดภยัสำหรบั	ยาแผนโบราณ

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ซึ่งเป็นข้อตกลงความ	

สอดคล้องที่เห็นชอบในกลุ่มประเทศ

อาเซียนของคณะทำงานยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์	

เสริมอาหารภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน	

คุณภาพและมาตรฐาน	 (ASEAN	 Consultative	

Committee	for	Standards	and	Quality	Tra-

ditional	Medicines	and	Health	Supplements	

Product	Working	 Group	 :	 ACCSQ	 TMHS	

PWG	)	และมกีารทดลองใชร้ะบบดงักลา่วในป	ีพ.ศ.	

2551	โดยประเทศสิงคโปร์ได้มีการรวบรวมข้อมูลจาก	

ระบบ	PMAS	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	2551	ถึง	

3	 มิถุนายน	 2552	 และได้นำข้อมูลการแจ้งเตือน		

ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสรุปเสนอในการ	

ประชมุ	ACCSQ	TMHS	PWG	ครัง้ที	่12	เมือ่วนัที	่

30-31	กรกฎาคม	2552	สรุปข้อมูลได้ดังน้ี	มีประเทศ	

ท่ีส่งข้อมูลการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ท้ังหมด	7	ประเทศ	

ได้แก่	บรูไน	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	

เวียดนาม	และประเทศไทย	รวมทุกผลิตภัณฑ์เป็น	

จำนวนทั้งหมด	266	ผลิตภัณฑ์	โดยมีรายละเอียด	

ดังตารางที่	1

	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภูมิภาคอาเซียน	

มีผลิตภัณฑ์ท่ีถูกแจ้งเตือนท้ังหมด	11	รายการ	คิดเป็น	

ร้อยละ	 4.1	 ของผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มที่ถูกแจ้งเตือน				

โดยมีรายงานการแจ้งเตือนจากประเทศฟิลิปปินส์			

4	รายการ,	ประเทศสิงคโปร์	2	รายการ	และประเทศไทย	

5	 รายการ	 ซึ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	

ที่ถูกแจ้งเตือน	แสดงในตารางที่	2*	กองควบคุมอาหาร	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> นางมาลี จิรวงศ์ศรี* และนางสาวอธิยา เรืองจักรเพ็ชร*
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7

47

29

15

118

45

5

266

ตารางที่ 2 รายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการแจ้งเตือนความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 และ 

	 	 	 สาเหตุของการแจ้งเตือน

1.

2.

3.

4.

1.

2.

2008	Aug

2008	Aug

2008	Aug

2008	Aug

2008	Jun

2008	Dec

PENREX-Penrex	Herbal	
Supplement		for	Men
LUCIDA-DS-Lucida-
DS/Glutathione
VANIDERM-Vaniderm	
Dietary	Supplement
GLUTALIFE-Glutalife	
Dietary	Supplement

Relacore

Menergy

Prooduct	adulterated	with	sidenafil	citrate

Product	recall	do	not	contain	the	amount	of	
Glutathione	that	it	purpose	to	contain-quality	defects
Product	recall	do	not	contain	the	amount	of	
Glutathione	that	it	purpose	to	contain-quality	defects
Product	recall	do	not	contain	the	amount	of	
Glutathione	that	it	purpose	to	contain-quality	defects

Illegal	product	brought	by	consumers	over	the	internet	
and	found	to	contain	sibutamine.
Product	recalled	due	to	presence	of	sidenafil	ana-
logues

1.
2.
3.
4.
5.

2008	Dec
2008	Dec
2008	Dec
2008	Dec
2008	Dec

Collathin	Amathyst
Collathin	Maxlim
OnTop	Gold
S	Plus	Gold
Nature	Plant	S	Plus

Found	to	contain	sibutamine	and	recalled
Found	to	contain	sibutamine	and	recalled
Found	to	contain	sibutamine	and	recalled
Found	to	contain	sibutamine	and	recalled
Found	to	contain	sibutamine	and	recalled

Philippines

Singapore

Thailand

No. Year/month Product Topic

ตารางที่ 1	 สรุปรายงานผลการแจ้งเตือนความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ระหว่างวันที่	1	มกราคม 
	 	 	 2551	ถึง	3	มิถุนายน	2552

Country

Brunei

Indonesia

Malaysia

Philippines

Singapore

Thailand

Vietnam

Total

0

0

0

4

2

5

0

11

(4.1%)

5

40

18

0

10

3

1

77

(28.9%)

0

4

7

11

2

22

4

50

(18.8%)

0

0

0

0

1	(food)

2	(medical	device)

0

3

(1.2%)

Cosmetic Health 
supplement

Traditionalmedicine 
(including Jamu, 
Chinese medicine)

Pharmaceutical/ 
Biologic

Other Total no.
of products

Area

2

3

4

0

103

13

0

125

(47.0%)
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	 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศ-	

ไทย	มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งเตือนจำนวน	5	รายการ	

โดยมีสาเหตุเดียวกัน	 คือ	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน	

ประกอบของสารที่มีฤทธิ์เป็นยา	 คือ	 Sibutamine	

โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง	 5	 ชนิด	 ถูกแจ้งเตือนเมื่อเดือน	

ธันวาคม	2551	ซ่ึงเม่ือรวบรวมรายงานการแจ้งเตือน	

จากผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม	 (เครื่องสำอาง	 ผลิตภัณฑ์	

เสริมอาหาร	ยาแผนโบราณ	และยาแผนปัจจุบัน)	

แล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแจ้งเตือนด้วยสาเหตุว่า	

พบสว่นประกอบของยาคดิเปน็	35%	ของผลติภณัฑ	์

ทั้งหมดที่มีการแจ้งเตือนในภูมิภาคอาเซียน

	 นอกจากนั้นในการประชุม	ACCSQ	TMHS	

PWG	 ครั้งที่	 11	 ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ข้อสังเกต			

จากรายงานการตรวจ	 และแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์	

สขุภาพวา่	เมือ่เดอืนพฤษภาคม	2552	ไดม้รีายงาน	

เกี่ยวกับการพบสาร	 tadalafil	 เป็นส่วนประกอบ			

ของเปลือกแคปซูลท่ีใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	herbal	

supplement	 for	men	ซึ่งได้มีการจำหน่ายอย่าง	

แพร่หลายทั้งในร้านค้า	และทางอินเตอร์เน็ต	 โดย	

tadalafil	 เป็นส่วนประกอบของยาที่มีผลต่อความ	

ผิดปกติทางเพศของเพศชาย	ซึ่งตามปกติแล้วต้อง

ให้แพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อได้	 โดย		

ยาชนิดนี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวาย	เส้นเลือด	

ในสมองอุดตัน	และความดันโลหิตสูงได้

	 ประเดน็ทีป่ระเทศไทยควรใหค้วามสนใจ	คอื	

การเติมสารปลอมปนที่มีฤทธิ์เป็นยา	 ในตัวแคปซูล

ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ในทางปฏิบัติของ

กลุ่มประเทศอาเซียนจะตรวจแต่เฉพาะสารที่บรรจุ

อยู่ในแคปซูลเท่านั้น	 ไม่ได้มีการตรวจตัวแคปซูล			

ซึง่เมือ่มขีอ้มลูจากการแจง้เตอืนความปลอดภยัของ				

ผลติภณัฑท์ีป่ระเทศสงิคโปรไ์ดน้ำเสนอแลว้	จงึควร	

กำหนดมาตรการตรวจวิเคราะห์ตัวแคปซูลเพิ่มเติม

ด้วย	 เพ่ือป้องกันการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิทางยามา	

ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 ขณะนี้ในการเฝ้าระวัง	

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น	 ได้เพิ่มมาตรการตรวจ			

วิเคราะห์ที่ตัวแคปซูลในผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้าง	

ว่าใช้สำหรับคุณผู้ชาย	หรือใช้เพ่ือลดน้ำหนักแล้ว

เอกสารอ้างอิง
“Report	on	the	ASEAN	Post-Marketing	Alert	System	
(PMAS)”	 The	ACCSQ	Traditional	Medicines	 and	
Health	 Supplements	 (TMHS)	 Product	 Working	
Group	(PWG),	30-31	July	2009,	Bali,	Indonesia.
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บทนำ

	 ผื่นแพ้ยาชนิด	maculopapular	rash	เป็น

ผ่ืนแพ้ยาท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดของผู้ป่วยผ่ืนแพ้ยาท้ังหมด	

และพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาวัณโรค			

(antituberculosis	drugs)	แมว้า่อาการของผืน่แพย้า	

ชนิดน้ีจะมีความรุนแรงไม่มากนัก	แต่ก็ทำให้ท้ังแพทย์	

และผู้ป่วยเกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยา	 ผู้ป่วย	

สว่นใหญม่กัหยดุใชย้าเพราะกลวัวา่อาการผืน่แพย้า

จะรุนแรงข้ึน	และบางรายอาจไม่กล้าท่ีจะรับประทาน	

ยาใดๆ	 นอกเหนือจากยาที่เคยรับประทานเป็น	

ประจำ	อยา่งไรกต็าม	ผูป้ว่ยวณัโรค	อาจจำเปน็ตอ้ง	

ได้รับยาเพื่อการบำบัดโรคหลายขนานและต้อง	

รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	การหยุดยาจะ

ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการได้รับยาท่ีมีประสิทธิภาพ	

ในการรักษาโรค	 วัตถุประสงค์ของการรายงานน้ีเพ่ือ	

ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงความสำคัญของ

การประเมินความรุนแรงและการจัดการกับอาการ

แพ้ยาแบบนี้

กรณีศึกษา

	 ผู้ป่วยชาย	อายุ	52	ปี	น้ำหนัก	49	กิโลกรัม	

มีผื่นขึ้นตามตัว	แขน	และขา	เข้ารักษาตัวที่แผนก

ฉุกเฉินของโรงพยาบาล	เวลา	8.00	น.	วันท่ี	10	มี.ค.	

2552

อาการสำคัญ

	 ประมาณ	24.00	น.	ของวันที่	9	มี.ค.	2552	

ผู้ป่วยมีผื่นขึ้นตามตัว	 คัน	 ไม่มีแน่นหน้าอกหรือ	

หายใจลำบาก

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 2	สัปดาห์ก่อนมาแผนกฉุกเฉิน	 (23	 ก.พ.	

2552)	 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	

ด้วยพยาธิสภาพ	 บริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอด้าน	

ขวาโตและอักเสบ	(cervical	lymphadenopathy)	

มีก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	5	ซม.	บวม	แดง	

กดเจ็บ	มีไข้สูง	แพทย์ได้ทำการผ่าเอาหนองภายใน

ก้อนออก	ไม่พบเชื้อในผลการเพาะเชื้อจากหนอง	7	

วันก่อนมาแผนกฉุกเฉิน	(2	มี.ค.	2552)	แพทย์จาก	

โรงพยาบาลเดิมส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาต่อที่	

โรงพยาบาลแห่งนี้

 การรักษาที่ให้ไว้แล้ว 

	 -	 ceftriazole	2	กรัม	IV	วันละครั้ง

	 -	 clindamycin	600	มก.	IV	ทุก	8	ชั่วโมง	

แล้วเปล่ียนมาให้ยากิน	300	มก.	2x3	ก่อนอาหาร

	 -	 ibuprofen	400	มก.	กิน	1x3	หลังอาหาร

	 -	 omeprazole	 20	 มก.	 กิน	 1x1	 ก่อน		

อาหารตอนเช้า

	 -	 paracetamol	500	มก.	กิน	1	เม็ด	เมื่อ	

มีอาการไข้

1	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก
2	ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	คณะเภสัชศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก

>> ภญ.นิสา หวังเรืองสถิตย์1 และภญ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์2
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 การดูแลระหว่างการส่งต่อ

	 -	 ฉดียา	ceftriazole		2	กรมั		IV	วนัละครัง้	

เริ่ม	2	มี.ค.52	ถึง	8	มี.ค.	52

	 -	 ล้างแผลที่คอทุกวัน

	 1	วนักอ่นมาแผนกฉกุเฉนิ	เมือ่เวลาประมาณ	

09.00	น.	(8	มี.ค.	2552)	แพทย์โรงพยาบาลนี้นัด	

ตรวจติดตามผลการเพาะเชื้อจากหนอง	พบ	gram	

stain	 :	 moderate	 PMN,	 AFB:	 positive+1						

แพทย์จึงวินิจฉัยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองบริเวณ	

คอด้านขวา	(TB	lymphadenitis	at	right	cervical),	

anti-HIV	:	negative	(ผลจากโรงพยาบาลเดิม)

 ยาที่ได้รับในครั้งนี้   

	 -	 isoniacid	100	มก.	กิน	3x1	ก่อนนอน

	 -	 rifampicin	300	มก.	กิน	2x1	ก่อนนอน

	 -	 ethambutol	 400	 มก.	 กิน	 2x1	

ก่อนนอน

	 -	 pyrazinamide	 500	 มก.	 กิน	 4x1	

ก่อนนอน

	 -	 vitamin	 B6	 50	 มก.	 กิน	 1x1	 หลัง	

อาหารเช้า

	 เมื่อเวลาประมาณ	23.00	น.	(9	มี.ค.	2552)	

ผูป้ว่ยรบัประทานยากอ่นนอน	จากนัน้เวลาประมาณ	

24.00	น.	เริ่มเกิดอาการผื่นขึ้นตามตัว	แขนและขา	

ตอนเช้าอาการยังคงอยู่	จึงรีบมาโรงพยาบาล	

 ผลการตรวจร่างกาย    

	 vital	sign	:	T	37.2๐C,	BP	119/74	mmHg,	

PR	103/min,	RR	20/min

	 GA	:	pale	conjunctivae,	no	mucosal	

ulcer

	 Skin	:	generalized	fine	MP	rash	with	

itching

	 Lung	 :	crepitation	Rt	base	 lung,	no	

wheezing

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

	 ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ	

ประวัติการแพ้ยา

	 ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร

การวินิจฉัยและรักษา

	 แพทยว์นิจิฉยัผืน่เปน็	maculopapular	(MP)	

rash	และสงสัยว่าเป็นผื่นแพ้ยา	จึงส่งผู้ป่วยมาพบ

เภสัชกรเพื่อประเมินว่ายาที่ผู้ป่วยรับประทานเป็น	

สาเหตุของผื่นดังกล่าวได้หรือไม่	 ผลการประเมิน	

อาการและยาที่ผู้ป่วยได้รับ	 สรุปได้ว่า	 ผู้ป่วยเกิด	

MP	rash	แต่ยาท่ีเป็นสาเหตุของอาการผ่ืนแพ้ยาน้ัน	

ยังไม่อาจสรุปได้	 เนื่องจากผู้ป่วยเกิดผื่นขึ้นหลังมี	

การใช้ยาพร้อมกัน	4	ชนิด	แพทย์จึงให้การรักษา	ผ่ืน	

และอาการคนัดว้ยยา	chlopheniramine	maleate	

4	มก.	กินครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	หลังอาหาร	

เชา้	กลางวนั	และเยน็	โดยไมไ่ดห้ยดุยารกัษาวณัโรค	

และนัดติดตามอาการในวันที่	13	มี.ค.	52

อภิปรายกรณีศึกษา

	 ผื่นแพ้ยาชนิด	MP	rash	เป็นผื่นแพ้ยาที่พบ	

ไดบ้อ่ยทีส่ดุ	รายงานจากแหลง่ตา่งๆ	พบคลา้ยกนัวา่	

ประมาณครึง่หนึง่ของผูป้ว่ยผืน่แพย้าทัง้หมดจะเปน็	

MP	 rash(1)	 กลไกการเกิดผื่นแพ้ยา	 MP	 rash	

ยังไม่ทราบแน่ชัด	 แต่คาดว่าเกิดขึ้นจากการตอบ	

สนองทางภูมิคุ้มกันร่างกาย	(immunologic	type)	

ต่อยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น	

T-lymphocyte	 หรือจัดเป็น	 type	 III	 reaction	

การสร้าง	cytokines	และ	antibody	IgG	ทำให้	

เกดิปฏกิริยิากบั	receptors	บน	macrophage,	NK	

cell	 ส่งผลต่อเซลล์เนื้อเยื่อเป้าหมายให้เกิดอาการ	

แพ้ขึ้น(2)

	 ลักษณะสำคัญของผื่นชนิดนี้คือ	 มีรอยโรค	

เปน็ตุม่นนูและมรีอยแดง	ทัง้อยูเ่ดีย่วๆ	และรวมกนั	

จนเป็นปื้นขนาดใหญ่	ขอบผื่นแยกจากผิวปกติได้ไม่
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ชัดเจน	ผ่ืนมักจะเป็นท้ังสองข้างของร่างกายเท่าๆ	กัน	

กระจายทัว่รา่งกาย	รวมทัง้บรเิวณฝา่มอืฝา่เทา้และ	

บริเวณท่ีมีการกดทับหรือมีการเสียดสี	บริเวณท่ีไม่พบ	

ผื่นชนิดนี้คือ	บริเวณเยื่อบุต่างๆ	 เช่น	 ในช่องปาก	

เยือ่บตุา	หรอืทีอ่วยัวะเพศ	เปน็ตน้(1)	ผูป้ว่ยบางราย	

อาจมีรอยโรคเป็นตุ่มนูนชัด	 ดูคล้ายผื่นในโรคหัด				

เยอรมนั	หรอือาจพบรอยโรคแบบจดุแดงเลก็ๆ	และ	

รวมกันเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่ดูคล้ายผื่นที่พบใน	

โรคหัด	เมื่อเอามือลูบจะสัมผัสได้	บริเวณลำตัวจะ	

เป็นตำแหน่งที่พบผื่น	MP	rash	ได้บ่อย	และพบ	

จำนวนมากกว่าบริเวณอื่นๆ	นอกจากนี้ผู้ป่วย	MP	

rash	 มักจะมีอาการคันเกือบทุกราย	 ซึ่งอาการคัน	

นี้ถือเป็นอาการเด่นที่แตกต่างจากผื่นที่เกิดจากการ

ติดเช้ือไวรัส	ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกคล้ายมีไข้ร่วมด้วย	

เพราะกลไกการเกิดผื่นแพ้ยา	MP	rash	จะมีการ	

หล่ังสารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการอักเสบหลายชนิด	

ที่อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย	

จนทำให้เกิดไข้ได้	แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นไข้ไม่สูง

	 การวินิจฉัยแยกผื่นแพ้ยาชนิด	 MP	 rash				

จากโรคผิวหนังที่มีผื่นลักษณะคล้ายกัน	 เช่น	 ผื่น	

จากการติดเชื้อไวรัส	 HIV	 HBV	 HCV	 โรคหัด	

โรคหัดเยอรมัน	 ผื่นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย	 เช่น	

ซิฟิลิส	หรือผื่นจากโรค	systemic	lupus	erythe-

matosus	 (SLE)	 ระยะเฉียบพลัน	 โรคผิวหนังใน	

กลุ่ม	 papulosquamous	 เช่น	 เกลื้อนกุหลาบ	

สะเก็ดเงิน	 เป็นต้น(1)	 ดังนั้นการวินิจฉัยแยกผื่น	

แพ้ยาออกจากโรคต่างๆ	ที่กล่าวมานั้น	ไม่สามารถ

อาศยัเพยีงประวตัเิกีย่วกบัยาทีไ่ดร้บักบัระยะเวลาที่

ปรากฏผื่น	 หรือลักษณะของผื่นเท่านั้น	 อาจต้องมี	

การตรวจพิเศษเพิ่มเติมร่วมด้วย	 ผู้ป่วยบางรายมี	

โอกาสเกดิผืน่แพย้าชนดิ	MP	rash	ไดม้ากและบอ่ย	

กว่าคนทั่วไป	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ป่วยโรคเอดส์จะมี

โอกาสแพ้ยา	co-trimoxazole	หรือยาต้านวัณโรค

ได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเอดส์(1)

ในการต้านวัณโรคนั้น	ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาหลาย

ชนิดร่วมกัน	ยาหลักที่ใช้รักษาวัณโรค	ได้แก่	 iso-

niazid	 rifampicin	 ethambutol	 pyrazinamide	

และ	 streptomycin	 ดังนั้น	 หากผู้ป่วยที่ได้รับยา	

รักษาวัณโรคเหล่านี้	 เกิดการแพ้ยาขึ้น	 บุคลากร				

ทางการแพทย์จำเป็นต้องทำการประเมินการแพ้ยา	

ดวูา่ผูป้ว่ยเกดิการแพย้าจรงิหรอืไม	่และเพือ่การดแูล	

จัดการผู้ป่วยอย่างเหมาะสมต่อไป

	 ยาต้านวัณโรคที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุของ

การแพย้ามากทีส่ดุ	ไดแ้ก	่streptomycin	รองลงมา	

คือ	ethambutol	pyrazinamide	rifampicin	และ	

isoniazid	 ตามลำดับ	 อาการแสดงของการแพ้ยา	

ตา้นวณัโรคนัน้	แบง่ตามความรนุแรงของอาการและ	

รอยโรคที่ผิวหนังได้	3	ระดับ(3)	ได้แก่

 1.	ระดบัความรนุแรงนอ้ย	(mild	reaction) 

ที่ผิวหนังมีเพียงผื่น	 ซึ่งอาจเป็น	 macule	 หรือ	

papule	 ก็ได้	 ร่วมกับอาการคัน	 โดยไม่มีไข้และ	

อาการตามระบบอื่นๆ	การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้	ได้แก่	

การรักษาตามอาการโดยให้ยา	 antihistamine	 ไม่	

จำเป็นต้องหยุดยาหรือปรับขนาดยารักษาวัณโรค

	 2.	ระดบัความรนุแรงปานกลาง	(moderate	

reaction)	 มีรอยโรคที่ผิวหนังร่วมกับอาการตาม	

ระบบอื่นๆ	ได้แก่	ไข้	อ่อนเพลีย	ปวดข้อ	ปวดตาม	

แขนขา	ปวดศีรษะ	ต่อมน้ำเหลืองโต	ตับ	ม้ามโต	

และพบโปรตนีในปสัสาวะ	การรกัษาคอื	การหยดุยา	

ต้านวัณโรคทุกขนาน	 และรักษาตามอาการจนกว่า

อาการจะดีขึ้น	 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะวัณโรคที่						

รุนแรงในขณะที่หยุดยาต้านวัณโรคและให้ยารักษา

ตามอาการอยู่น้ัน	 ควรให้ยาต้านวัณโรคชนิดท่ีผู้ป่วย	

ไม่เคยได้รับอย่างน้อย	2	ขนานไปก่อน	หลังจาก

อาการดีขึ้นจึงเริ่ม	re-introduction	ยาต้านวัณโรค	

เข้าไปทีละตัว	(ตารางที่	1)(3)
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	 3.	ระดับความรุนแรงมาก	(severe	reaction) 

ได้แก่	รอยโรคแบบ	exfoliative	dermatitis,	Steven	

Johnson’s	 syndrome	 หรือ	 toxic	 epidermal	

necrolysis	 การรักษาคือ	 การหยุดยาต้านวัณโรค	

ทุกขนาน	 และทำการรักษารอยโรคอย่างเร่งด่วน	

เมือ่อาการดขีึน้แลว้จงึ	rechallenge	ยาเขา้ไปทลีะตวั	

โดยเริ่มต้นที่ขนาดน้อยๆ	 1/10	 ของขนาดใช้ยา	

ต่อวัน

	 การ	rechallenge	แนะนำเริ่มให้ยาทีละตัว

ตามอุบัติการณ์เกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังจากต่ำไปสูง	

โดยแต่ละตัวเริ่มให้ในขนาดต่ำ	 และค่อยๆ	 เพิ่ม	

ขนาดยาใช้เวลาชนิดละ	 3	 วัน	 โดยทำตามลำดับ	

ในตารางที	่1	หากปฏกิริยิาเกดิจาก	pyrazinamide,	

ethambutol	 หรือ	 streptomycin	 ให้เริ่มทำการ				

รักษาโดยเปลี่ยนไปใช้ยาสูตรอื่นที่ไม่มียาที่ทำให้	

เกิดอาการแพ้ยาเป็นส่วนประกอบ(3,	5)

	 จากกรณีศึกษาข้างต้น	 ผู้ป่วยมาด้วยอาการ	

ผืน่ขึน้บรเิวณลำตวัและแขนขาทัง้สองขา้ง	ลกัษณะ	

ผื่นเป็นตุ่มนูนแดงเล็กๆ	 มีอาการคันบริเวณผื่น	

ไม่เจ็บปาก	 ไม่เจ็บคอ	 ไม่มีปัสสาวะแสบขัด	 ไม่มี	

เคอืงตาหรอืตาแดง	ไมม่ไีข	้เริม่เกดิผืน่ตอนเทีย่งคนื	

หลังจากกินยา	 โดยเกิดขึ้นที่ลำตัวก่อน	จากนั้นตื่น

นอนตอนเชา้ผืน่มากกวา่เดมิ	โดยเปน็ทีแ่ขนและขา

ทัง้สองขา้งดว้ยรว่มกบัมอีาการคนัมาก	ผูป้ว่ยไมเ่คย	

เกดิผืน่ลกัษณะดงักลา่วมากอ่น	ไมไ่ดซ้ือ้ยาอืน่ๆ	มา	

กินเองนอกเหนือจากยาที่แพทย์สั่ง	 ไม่ได้เปลี่ยน	

ผงซักฟอก	หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ใส่เสื้อผ้าที่เคยใส่	

ตามปกต	ิกนิอาหารปกต	ินอกจากนี	้ผลการตรวจเชือ้	

HIV	ในเลอืดเปน็ลบ	และผูป้ว่ยปฏเิสธปจัจยัเสีย่งใดๆ	

ทีจ่ะทำใหเ้กดิโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ	์จงึสามารถ	

ตัดปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจทำให้เกิดผื่นได้	เมื่อนำประวัติ

การใช้ยาและเวลาที่เกิดผื่นมาเขียนเป็น	time	line	

ได้ดังรูปที่	1

ตารางท่ี 1		แนวทางการ	rechallenge	(desensitization)	ในผู้ป่วยท่ีแพ้ยาต้านวัณโรค(3,	4)

isoniazid

rifampicin

pyrazinamide

ethambutol

streptomycin

ลำดับยาต้านวัณโรค

50

75

250

100

125

300

300

1,000

500

500

300

Full	dose

Full	dose

Full	dose

Full	dose

น้อยท่ีสุด

มากท่ีสุด

การเปลี่ยนขนาดยา (มก.)

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3

ความน่าจะเป็น	

การเป็นสาเหตุของการแพ้ยา
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	 เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของการได้รับยา
และการเกิดผื่นในรูปที่	 1	 พบว่ายาที่น่าสงสัยคือ				
ยาต้านวัณโรคที่ได้รับก่อนเกิดผื่นประมาณ	 1	 วัน		
ซึง่สมัพนัธก์บัการเกดิผืน่มากทีส่ดุ	เมือ่สบืคน้รายงาน	
การเกิด	MP	rash	ของยาต้านวัณโรค	พบว่า	ยา
ทุกตัวมีรายงานอุบัติการณ์การเกิดผื่น	การประเมิน
ความน่าจะเป็นของการแพ้ยาต้านวัณโรคแต่ละ	
ชนดิโดยใช	้Naranjo’	algorithm	ไดผ้ลการประเมนิ	
เป็นระดับ	 possible	 จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วย	
อาจแพย้าตา้นวณัโรคตวัใดตวัหนึง่ได้	อยา่งไรกต็าม	
เน่ืองจากผู้ป่วยได้รับยาท้ัง	4	ชนิดพร้อมกัน	และไม่ได้	
หยุดยาหรือให้ยากลับเข้าไปใหม่	 จึงยังไม่สามารถ		
สรุปได้ว่ายาใดเป็นสาเหตุของการเกิด	 MP	 rash			
แต่เนื่องจากความรุนแรงของผื่นแพ้ยาในผู้ป่วย					
รายนีม้คีวามรนุแรงอยูใ่นระดบันอ้ยคอื	มเีพยีงผืน่คนั	
และไม่มีอาการทางระบบอื่นๆ	ไม่มีไข้	รวมถึงแผล	
ที่เยื่อบุอ่อนต่างๆ	 อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์	
ของการไดร้บัยาในการรกัษาวณัโรคแลว้	ดงันัน้การ
จดัการผืน่แพย้าสำหรบัผูป้ว่ยรายนี	้จงึไมจ่ำเปน็ตอ้ง	
หยุดยาต้านวัณโรค	 แต่ควรให้ยารักษาตามอาการ	
คอื	ยากลุม่	antihistamines	เพือ่ลดการเกดิผืน่และ	
บรรเทาอาการคัน	 ยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วย	
กลับบ้านคือ	chlopheniramine	maleate	(CPM)	
4	มก.	กินครั้งละ	1	เม็ด	วันละ	3	ครั้ง	เป็นเวลา	
7	 วัน	 โดยให้กินยาต้านวัณโรคตามปกต	ิ และนัด	
ติดตามอาการอีกครั้งในวันที่	13	มีนาคม	52
	 จากนั้นจึงได้ออกบัตรเฝ้าระวังการใช้ยาและ
ให้คำแนะนำเรื่องการแพ้ยาแก่ผู้ป่วย	 บันทึกข้อมูล
การแพ้ยาและติดสติ๊กเกอร์เฝ้าระวังการใช้ยาลงใน
ระเบียนผู้ป่วย	 ให้ผู้ป่วยเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติ	
ที่บ่งบอกว่ามีการแพ้ยารุนแรง	เช่น	มีไข้สูง	หายใจ	
ลำบาก	มีแผลบริเวณเยื่อบุอ่อน	เจ็บริมฝีปาก	หรือ	
ตาแดง	เป็นต้น	หากเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดกินยา	
และรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล	

	 หลังจากให้การรักษาผื่นแพ้ยา	เมื่อผู้ป่วยมา

พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ	 พบว่าผื่นของ	

ผู้ป่วยหายไปและอาการคันลดน้อยลง	 แต่หลังจากท่ี	

กนิยา	CPM	ครบ	7	วนัแลว้	ผูป้ว่ยมอีาการคนัเพิม่ขึน้	

ไม่มีผื่น	 ผู้ป่วยจึงได้รับยา	 hydroxyzine	 10	 มก.	

กิน	1x3	หลังอาหาร	เพื่อบรรเทาอาการคัน	

	 จากกรณีศึกษา	 เนื่องจากยาที่สงสัยเป็นยา	

จำเปน็ในการรกัษาผูป้ว่ย	อกีทัง้อาการผืน่แพย้า	MP	

rash	ของผูป้ว่ยไมร่นุแรง	ดงันัน้	ความจำเปน็ในการ	

ใชย้าจงึมมีากกวา่ผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้	การพจิารณา	

ใชย้าตา้นวณัโรคตอ่	ใหก้ารรกัษา	และตดิตามอาการ	

ผื่นแพ้ยาอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการ		

แพทย์พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยอย่าง	

แท้จริง

กิตติกรรมประกาศ
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	 ไนโตรซามีน	(nitrosamines)	เป็นกลุ่มสาร

เคมีที่มีสูตรโครงสร้าง	R1R2	N-N=O	เกิดจากการ	

ทำปฏิกริยาระหว่าง	secondary	amines	(R1R2-NH)	

และ	oxides	of	nitrogen	เรียกว่า	nitrosating	

reaction	สำหรับ	primary	amine	(R1-NH2)	อาจเกิด	

ปฏิกริยากับ	oxides	of	nitrogen	ได้เป็น	ไนโตรซามีน	

ชนิดที่ไม่เสถียรและสลายตัวง่าย	 ส่วน	 tertiary	

amines	(R1R2R3-N)	จะไม่เกิดปฏิกริยากับ	oxides	

of	nitrogen	จึงไม่เกิดไนโตรซามีน	ตัวอย่างสารกลุ่ม	

ไนโตรซามนี	คอื	NDEA	(N-nitrosodiethylamine),	

NDELA	 (N-nitrosodiethanolamine),	 NDPA	

(N-nitrosodi-n-propylamine),	 NDMA	 (N-ni-

trosodimethylamine),	NNN	(N-nitrosonornic-

otine),	NAB	(N-nitrosoanabasine)	เป็นต้น

	 แหล่งที่พบไนโตรซามีน	 เช่น	 บุหรี่	 อาหาร		

ผลิตภัณฑ์ยาง	เช่น	จุกนมยาง	ถุงมือยาง	ถุงยางอนามัย	

และเครื่องสำอาง(1)	The	 International	Agency	

for	Research	on	Cancer	(IARC)	ซึง่เปน็หนว่ยงาน	

ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การอนามัยโลก	(WHO)		

ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง				

จัดให้ไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็ง	ชนิด	2B	คือ	

อาจทำใหเ้กดิมะเรง็ในคน	(the	agent	is	possibly	

carcinogenic	to	humans)(2)

อาหาร

	 แหล่งอาหารที่อาจปนเปื้อนไนโตรซามีนคือ		

เบียร์	 เนยแข็ง	 และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดินประสิวเป็น	

สารกันเสีย	เช่น	แหนม	ไส้กรอก	เนื้อเค็ม	กุนเชียง		

และปลาดบิ	ไนโตรซามนีในอาหารอาจเกดิจากหลาย	

สาเหต	ุเชน่	การเตมิไนเตรต	์	(NO
3
-)		หรอืไนไตรต	์	

(NO
2
-)	 ในอาหารเพื่อเป็นวัตถุกันเสีย	 โดยยับยั้ง	

การเจริญเติบโตของเชื้อ	Clostridium	botulinum	

และทำให้สีของเนื้อสัตว์แดง	เนื่องจากไนเตรต์หรือ

ไนไตรต์ทำปฏิกริยากับเม็ดเลือดแดง	 ซึ่งแบคทีเรีย	

ในน้ำลาย	กระเพาะอาหาร	และลำไส้เล็ก	เปลี่ยน	

ไนไตรตเป็นไนไตรต์	 (pH	 4-9)	 และทำปฏิกริยา		

กับ	 secondary	 amine	 (R
1
R

2
-NH)	 ในเนื้อสัตว์						

ภายใตส้ภาวะเปน็กรดของกระเพาะอาหาร	(pH	2)		

เกิดเป็นไนโตรซามีนในกระเพาะอาหาร

	 นอกจากนี้	 น้ำดื่มหรือน้ำที่ใช้ปรุงอาหาร	

ปนเปื้อนไนเตรต์	 ซึ่งเกิดจากปุ๋ยไนเตรต	 หรือผล	

พลอยได้จากระบบบำบัดน้ำ	(by	product	of	septic	

systems)	หรือกระบวนการทำให้แห้ง	โดยใช้	open	

flame	ทำให้เกิดไนไตรต์	หรือการปนเป้ือนไนโตรซามีน	

จากเคร่ืองเทศท่ีใช้ปรุงอาหาร	 หรือภาชนะบรรจุ				

อาหาร(3)

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออก

ประกาศสำนักงานฯ	เร่ือง	ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปน	

ในอาหาร	ซ่ึงมีผลบังคับใช้วันท่ี	3	พฤศจิกายน	2547		

กำหนดให้ใช้โซเดียมไนเตรต	(ลำดับท่ี	97)	สำหรับ*	กลุ่มควบคุมเคร่ืองสำอาง	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> ภญ.ดร.สิรินมาส คัชมาตย์*
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ผลติภณัฑเ์นือ้หมกั	เชน่	แฮม	ไสก้รอก	โดยปรมิาณ	

สงูสดุทีใ่หใ้ชไ้ดเ้ทา่กบั	500	มลิลกิรมัตอ่	1	กโิลกรมั		

คำนวณเป็นไนเตรตท้ังหมด	และกำหนดให้ใช้โซเดียม-	

ไนไตรต์	 (ลำดับที่	 98)	 สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก		

เช่น	แฮม	ไส้กรอก	โดยปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ใน

รูปไนไตรต์ท้ังหมดเท่ากับ	125	มิลลิกรัมต่อ	1	กิโลกรัม		

คำนวณเป็นโซเดียมไนไตรต์	และสำหรับผลิตภัณฑ์

เนือ้สบัหมกัทีผ่า่นกรรมวธิแีคนนิง่	โดยปรมิาณสงูสดุ	

ที่ให้ใช้ได้ในรูปไนไตรต์ทั้งหมด	50	มิลลิกรัมต่อ	1	

กิโลกรัม(4)	 วัตถุประสงค์ของการเติมไนเตรตหรือ			

ไนไตรต์ในอาหารเพื่อเป็นวัตถุกันเสียและตรึงสีใน	

เนือ้สตัว	์อยา่งไรกต็าม	การไดร้บัไนเตรตหรอืไนไตรต	์

เกนิทำใหเ้กดิ	methemoglobinemia	ไดแ้ก	่อาการ	

ขาดออกซิเจน	 ตัวเขียว	 ระบบการหายใจล้มเหลว		

และมผีลตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง	เชน่	งว่งนอน		

เชื่องชา	ไม่รู้สึกตัวและชัก(5)

ผลิตภัณฑ์ยาง

	 ไนโตรซามีนอาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยาง		

เชน่	ถงุมอืยาง	ถงุยาง	จกุนมยาง	ลกูโปง่	เนือ่งจาก	

กระบวนการผลิตจากการเติม	accelerators	ระหว่าง		

curing	and	post-curing	process	of	rubber	

components	ซึ่งเปลี่ยนเป็น	secondary	amines		

และทำปฏิกริยากับ	oxides	of	nitrogen	ซึ่งเกิด	

จากสารประกอบไนโตรเจนไดร้บัความรอ้น	ตวัอยา่ง	

accelerator	เช่น	thiurams,	dithiocarbamates,	

sulphenamides	อยา่งไรกต็าม	การปอ้งกนัการเกดิ	

ไนโตรซามนีในผลติภณัฑย์าง	อาจทำไดโ้ดยหลกีเลีย่ง	

สารที่ก่อให้เกิดไนโตรซามีน	เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อ

ให้เกิดไนโตรซามีน	 หรือใช้สารยับยั้ง	 (inhibitor)			

ที่ดูดซับไนโตรซามีนที่อาจเกิดขึ้น(1)

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ขวดนม	ซึ่งมี	

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	1	กันยายน	พ.ศ.	2532	โดย

ประกาศกระทรวงฯ	นิยามคำว่า	ขวดนม		หมายความว่า		

ภาชนะที่ใช้เฉพาะ	 สำหรับการบรรจุนม	 หรือของ	

เหลวอื่น	 เพื่อการบริโภคของทารกและเด็ก	 ซึ่ง	

ประกอบด้วยขวด	 ฝา	 หัวนมยาง	 และฝาครอบ	

หวันมยาง	และใหห้มายความรวมถงึภาชนะรปูแบบ	

อื่นๆ	 ที่ทำขึ้นโดยมีเจตนาที่จะใช้ทำนองเดียวกับ	

ขวดนมดว้ย	พรอ้มกบักำหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน	

ของเนื้อพลาสติก	 การแพร่กระจายและเนื้อยาง		

คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อยาง		โดยกำหนดให้

ปริมาณสูงสุดของไนโตรซามีนที่ให้มีได้เท่ากบั	0.01		

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(6)

	 ขณะนี้ประเทศต่างๆ	 รวมทั้งประเทศไทย				

ไม่ได้กำหนดปริมาณไนโตรซามีนที่อาจปนเปื้อนใน	

ถงุมอืยางและถงุยางอนามยั	แตผู่ผ้ลติตอ้งพยายาม

ลดปริมาณไนโตรซามีนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้						

เนื่องจากไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็ง(7)	 อย่างไร	

ก็ตาม	 Proksch	 E.	 ประเมินความเป็นพิษของ						

ไนโตรซามีนในถุงยางอนามัยจากงานวิจัยต่างๆ	

พบวา่	Biaudel	et	al	(1997)	ศกึษาการปลดปลอ่ย	

ไนโตรซามีนจากถุงยางอนามัยในหลอดทดลอง				

(in	vitro)	เปน็เวลานาน		24	ชัว่โมง	พบไนโตรซามนี	

88	นาโนกรัม	หากอนุมานว่าระหว่างการร่วมเพศ	

ชอ่งคลอดจะสมัผสัถงุยางอนามยัประมาณ	10	นาท	ี

ดังน้ัน	ผู้หญิงจะได้รับไนโตรซามีนจากถุงยางอนามัย	

ประมาณ	 0.6	 นาโนกรัม	 [(88	 นาโนกรัม/24x						

60	นาท)ี	x10	นาท]ี	และผูห้ญงิจะไดร้บัไนโตรซามนี	

จากถงุยางอนามยัตลอดชว่งชวีติ	คอื	0.9	ไมโครกรมั	

(อนุมานว่าร่วมเพศโดยใช้ถุงยางอนามัย	 50	 ช้ิน/ปี	

เป็นเวลานาน	30	ปี)	เมือ่นำขอ้มลูปรมิาณไนโตรซามนี	

ที่ผู้หญิงจะได้รับจากถุงยางอนามัย	0.9	ไมโครกรัม	

เทียบกับปริมาณท่ี	Syrian	hamsters	ได้รับทางผิวหนัง	

หรือเนื้อเยื่อสัตว์ทดลอง	 (mucous	 membrane)	

ขนาด	1	กรัม	ซ่ึงทำให้เกิดเน้ืองอกในตับ	พบว่าขนาด 
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ของไนโตรซามีนที่ทำให้	 Syrian	 hamsters	 เกิด			

เนื้องอกในตับและขนาดของไนโตรซามีนที่ผู้หญิง	

ได้รับแตกต่างกันค่อนข้างมาก	คือ	ประมาณ	106	เท่า		

นอกจากนีผ้ลการศกึษาทางระบาดวทิยา	พบวา่การ

ใช้ถุงยางอนามัยไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็ง	

ในผู้หญิงและอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งปากช่องคลอด	

และมะเร็งตับสูงในประเทศกำลังพัฒนา	ซึ่งไม่ค่อย	

ใช้ถุงยางอนามัย	 และคนได้รับไนโตรซามีนจาก							

แหลง่อืน่นอกจากการใชถ้งุยางอนามยั	เชน่	อาหาร	

และควันบุหรี่	 เป็นปริมาณมากกว่าไนโตรซามีน	

จากการใช้ถุงยางอนามัย	ผลการทบทวนการศึกษา

วจิยัดงักลา่วขา้งตน้จงึ	สรปุไดว้า่ความเสีย่งการเกดิ	

เนื้องอกจากการได้รับไนโตรซามีนที่ปลดปล่อยจาก

การใช้ถุงยางอนามัยต่ำมาก	(very	low)(8)

เครื่องสำอาง

	 ไนโตรซามีนอาจปนเปื้อนในเครื่องสำอาง	

จากการตั้งตำรับเครื่องสำอาง	 ซึ่งประกอบด้วย			

สารกนัเสยี	(preservative)	ซึง่สลายตวัเปน็ไนเตรต	

หรือไนไตรต์	และทำปฏิกริยากับ	amine	หรือ	amide		

จากสารทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็	buffering	agent,	emulsi-

fier,	surfactant	ดังนั้น	สำนักงานคณะกรรมการ	

อาหารและยาจึงมีข้อกำหนด	 เพื่อป้องกันการปน-			

เปื้อนไนโตรซามีนในเครื่องสำอาง	 และโดยออก	

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	จำนวน	4	ฉบับ	ดังน้ี	

คือ

	 1.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง					

กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต	

เคร่ืองสำอาง	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	26	มีนาคม	

2551	 โดยห้ามใช้ไนโตรซามีนและสารตั้งต้นของ	

การเกิดไนโตรซามีน	คือ

	 	 (1)		 nitrosamines	(ลำดับที่	408)		

	 	 (2)		 secondary	 alkyl-and	 alkan-	

olamines	and	their	salts	(ลำดับที่	409)	ซึ่งมี	

โครงสร้างทางเคมีเป็น	secondary	amine(9)

	 2.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับท่ี	47)		

พ.ศ.	 2550	 เรื่อง	กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็น	

ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง	ซึ่งมีผลบังคับใช้	

วันที่	26	เมษายน	พ.ศ.	2551	โดยกำหนดความ		

เข้มข้นและเงื่อนไขของการใช้วัตถุกันเสีย	 ซึ่งเป็น		

nitrosating	 agent	 และสารตั้งต้นของการเกิด		

ไนโตรซามีน	คือ

	 	 (1)		 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane	

(bronidox)	(ลำดับที่	19)	ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์

ท่ีใช้แล้วล้างออกและห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีมี	amines	

หรือ	amides	หรืออนุพันธ์ของสารนี้เป็นส่วนผสม	

โดยอัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้	0.1%(10)

	 3.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง					

กำหนดวตัถกุนัเสยีทีอ่าจใชเ้ปน็สว่นผสมในการผลติ

เครื่องสำอาง	 (ฉบับที่	 2)	ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่	 1		

ตุลาคม	พ.ศ.	2552	 โดยกำหนดความเข้มข้นและ	

เงื่อนไขของการใช้วัตถุกันเสีย	ซึ่งเป็น	nitrosating	

agent	และสารตั้งต้นของการเกิดไนโตรซามีน	คือ

	 	 (2)		 bronopol	(2-bromo-2-nitropro-

pane-1,3-diol)	(ลำดบัที	่	20)		หา้มใชใ้นผลติภณัฑ	์

ที่มี	amines	หรือ	amides	หรืออนุพันธ์ของสารนี้

เป็นส่วนผสม	โดยอัตราส่วนสูงสุดท่ีให้ใช้	0.1%(11)

	 4.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง					

กำหนดช่ือและปริมาณของวัตถุท่ีอาจใช้เป็นส่วนผสม	

ในการผลิตเครื่องสำอาง	 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่	 10		

ตลุาคม	2551	โดยกำหนดความเขม้ขน้และเงือ่นไข	

ของการใชว้ตัถทุีอ่าจใชใ้นการผลติเครือ่งสำอาง	ซึง่	

เป็น	amine	หรือ	amide	และสารตั้งต้นของการ	

เกิดไนโตรซามีน	คือ

	 	 (1)		 Fatty	acid	dialkylamides	and	

dialkanolmides	(N,	N-dialkyl	fatty	acid	amides	

and	dialkanolamides)	(ลำดับที่	60)	ห้ามใช้กับ		

nitrosating	agent	ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมี	sec-

ondary	amines	ไม่เกิน	0.5%	และ	nitrosamine
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content	 ไม่เกิน	 50	 ug/kg	 และภาชนะบรรจุ			

ต้องปราศจากไนไตรต์	 โดยอัตราส่วนสูงสุดที่ให้		

(ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)	พบ	secondary	amines		

ได้ไม่เกิน	0.5%

	 	 (2)		Monoalkylamine,	 monoal-

kanolamines	and	their	salts	(ลำดับที่	61)	และ		

trialkylamines,	trialkanolamines	and	their	salts		

(ลำดับที่	 62)	 ห้ามใช้กับ	 nitrosating	 agent	

ความบริสุทธิ์ต้องไม่ต่ำกว่า	 99%	 ในกรณีวัตถุดิบ		

จะต้องมี	secondary	amines	ไม่เกิน	0.5%	และ		

nitrosamine	content	ไม่เกิน	50	ug/kg	และภาชนะ	

บรรจุต้องปราศจากไนไตรต์	 โดยอัตราส่วนสูงสุด	

ที่ให้ใช้	 (ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)	 พบ	 secondary	

amines	ได้ไม่เกิน	0.5%(12)

	 สำหรับการป้องกันการปนเปื้อนไนโตรซามีน

ในเครื่องสำอาง	 สามารถทำได้ตั้งแต่การตั้งตำรับ	

เคร่ืองสำอาง	เลือกใช้วัตถุกันเสียและเลือกใช้		amine	

หรือ	amide	ท่ีทำหน้าท่ีเป็น	buffering	agent,	emul-

sifier,	surfactant	ตามเงื่อนไขที่กำหนด	และไม่ใช้		

secondary	alkyl-and	alkanolamines	and	their	

salts	เป็นส่วนประกอบในตำรับเคร่ืองสำอาง	ตลอดจน	

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ	 และภาชนะบรรจุให้ตรง	

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุป

	 ไนโตรซามีนเป็นกลุ่มสารเคมี	ซึ่งเป็นสารก่อ	

มะเร็ง	และอาจปนเป้ือนได้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีอยู่	

ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ	

อาหารและยา	ไดแ้ก	่อาหาร	จกุนมยาง	และเครือ่ง-	

สำอาง	 ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้	 และความ		

เข้าใจเกี่ยวกับการเกิดไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์	

ดังกล่าว	 ซึ่งลดการปนเปื้อนไนโตรซามีน	 โดยการ	

ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาสำหรับอาหาร	และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

สำหรับเคร่ืองสำอางในการต้ังตำรับและเลือกใช้ชนิด	

และปรมิาณของวตัถกุนัเสยี	และ	buffering	agent,	

emulsifier,	surfactant		ตลอดจนควบคมุคณุภาพของ	

ภาชนะบรรจุอย่างเคร่งครัด

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณ	 ภญ.อารทรา	 ปัญญาปฏิภาณ		

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	 สำหรับข้อเสนอแนะ					

ตลอดจนข้อคิดเห็นในการเขียนบทความนี้
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บทนำ

	 เทคโนโลย	ีNIR	(Near	Infrared)	คอื	การนำ	

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 ด้านการวัดการดูดกลืน				

แสงย่านใกล้อินฟาเรดในช่วงความยาวคล่ืนประมาณ	

700-2500	 นาโนเมตรของโมเลกุลที่ต่างกันมาใช้	

รว่มกบัการวเิคราะหห์ลายตวัแปร	และการคำนวณ	

ทางสถิติ	นำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	และ	

ควบคุม	 หรือประกันคุณภาพมาตรฐานของสินค้า	

ถกูนำมาใชง้านครัง้แรกในชว่งปลาย	พ.ศ.	2513	ใน		

กระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพมาตรฐาน	

ของสินค้า	(official	method)	โดยเริม่จากอตุสาหกรรม	

เกษตรและหลังจากนั้นได้มีการประยุกต์ใช้ใน	

อุตสาหกรรมต่างๆ	มากขึ้น	เช่น	อุตสาหกรรมยาง	

โพลีเมอร์	 กระดาษ	 เคร่ืองสำอาง	 เคมี	 ปิโตรเคมี	

และยา	เป็นต้น	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	NIR	ด้านยา	

ได้แก่	การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบของยา	การตรวจ	

ยาปลอมเบื้องต้น	 ทั้งแบบ	 qualitative	 และ				

quantitative	 การแบ่งกลุ่ม	 และตรวจสอบยา			

แผนโบราณจีน	 การหาปริมาณสารสำคัญ	 และ	

ควบคมุคณุภาพ	กระบวนการผลติ	ยาแผนโบราณจนี	

แบบ	on-line	และใช้ในการวิเคราะห์และควบคุม	

กระบวนการ	ผลติในอตุสาหกรรมยาทีใ่ชร้ะบบ	PAT	

(Process	 Analytical	 Technology)	 ตั้งแต่การ	

ตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ	ติดตามตรวจคุณภาพ	

ในกระบวนการผลิตตามช่วงเวลาที่กำหนด	 เพื่อให้	

ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ	เป็นต้น	ทั้งนี้เนื่องจาก	

เทคโนโลยี	 NIR	 สามารถทำนายค่าทางเคมีได้	

อย่างรวดเร็วและแม่นยำ	ประหยัดเวลา	ลดต้นทุน	

การใช้สารเคมี	 ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว	

ลดมลพิษต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่	และเป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม

หลักการ

	 เมือ่ฉายแสงในชว่งความยาวคลืน่	700-2500	

นาโนเมตรลงไปบนตวัอยา่ง	ตวัอยา่งจะมกีารดดูกลนื	

และจะกระตุ้นให้เกิดการส่ันของโมเลกุลใน	 functional	

groups	ต่างๆ	2	ลักษณะ	คือ	การยืดหด	(stretching)	

และการเปล่ียนมุม	(blending)	ช่วงความถ่ี	overtones	

และ	combination	ของหมู่ฟังก์ช่ัน	O-H,	C-H,	N-H	

และ	C	=	O	ซ่ึงเป็นโมเลกุลหลักของสารอินทรีย์	และ	

แสดงออกมาเป็นแถบรังสี	หรือที่เรียกว่าสเปกตรัม	

(spectrum)	โดยแต่ละสเปกตรัมท่ีแสดงออกมาเป็น	

ลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิดที่ดูดกลืน	 จึง					

สามารถใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	หรือตรวจสอบ	

เอกลักษณ์ได้	(qualitative	analysis)	และปริมาณ

องค์ประกอบของตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับปริมาณที่	

ดดูกลนืทีต่ำแหนง่ความยาวคลืน่จำเพาะ	จงึสามารถ	

ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้	 (quantitative	

analysis)
*	สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการ	

	 อาหารและยา

>> ภญ.พัทรียา โภคะกุล*
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เทคโนโลยี	NIR	กับงานเฝ้าระวัง

	 เทคโนโลยี	NIR	ถูกนำมาใช้ในงานเฝ้าระวัง			

ความปลอดภยั	โดยสหภาพยโุรปและประเทศไตห้วนั	

ได้ประยุกต์ใช้ในการดูแล	ควบคุมคุณภาพยาท่ีกระจาย	

อยู่ตามท้องตลาด	ขณะเดียวกัน	State	Food	and	

Drug	 Administration	 (SFDA)	 และ	 National	

Institute	for	Control	of	Pharmaceutical	and	

Biological	Products	(NICPBP)	ของสาธารณรัฐ	

ประชาชนจีนได้พัฒนาเทคโนโลยี	 NIR	 ตรวจสอบ	

มาตรฐานของยาสำเร็จรูป	 และเอกลักษณ์ของยา	

ยาปลอม	โดยตดิตัง้เครือ่ง	NIR	กบัหนว่ยตรวจเคลือ่นที	่

(mobile	unit)	ซึง่มกีวา่	400	คนั	และตรวจสอบยา	

ได้กว่า	300	รายการ	ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ปัญหาคุณภาพยาในพ้ืนท่ีต่างๆ	ของประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน	 ภายใต้แผนปฏิบัติการของความ	
ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ	(Memorandum	of	
Cooperation)	ระหวา่งกระทรวงสาธารณสุข	และ	
SFDA	มีความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพยา		
โดยวธิตีรวจสอบเบือ้งตน้	(NIR	technology)	และ	
จากการประชุมคณะทำงานระหว่างกระทรวง-
สาธารณสุข	และ	SFDA	ครั้งที่	 2	วันที่	 24-26	
สิงหาคม	 2552	 สาธารณรัฐประชาชนจีนยินดี	
ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 NIR	 ให้แก่ไทยผ่านทางความ	
ร่วมมือดังกล่าว
	 อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยี	 NIR	 ใช้ใน			
งานเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
มีข้อจำกัด	เช่น	
	 1.	 เปน็เพยีงวธิกีารทดสอบเบือ้งตน้	(scree-
ning	test)	หากตอ้งการผลในการดำเนนิคด	ีจำเปน็	
ตอ้งใชว้ธิกีารวเิคราะหม์าตรฐาน	(official	method)	
เช่น	HPLC	ยืนยันผลการทดสอบ
	 2.	 ไม่สามารถวัดการปนเป้ือนของโลหะหนัก	
ในตัวอย่างได้	 เช่น	 ไม่สามารถวัดการปนเปื้อน		
ของสารปรอทในเห็ดหอมได้	เนื่องจากโลหะหนักไม่					
สามารถดูดกลืนรังสีในช่วง	NIR
	 3.	 ค่าความไวของเทคนิค	 NIR	 ที่สามารถ	
ตรวจสอบได้ในกรณีทั่วไป	 คือ	 0.1-0.5%	 หรือ	
1,000-5,000	 ppm	 ไม่สามารถใช้วัดปริมาณของ	
สารทีม่คีวามเขม้ขน้ตำ่ๆ	ได	้ตวัอยา่งเชน่	ไมส่ามารถ	
วดัปรมิาณเมลามนีในนมผงได	้เนือ่งจากการเฝา้ระวงั	
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน						
ผลติภณัฑน์ม	ทีผ่า่นมาพบเมลามนีสงูสดุที	่98	ppm		
โดยกฎหมายกำหนดให้พบเมลามีนในผลิตภัณฑ์	
อาหารไม่เกิน	2.5	ppm	
	 4.	 มีข้อจำกัดต่อการวิเคราะห์สารของตัวอย่าง	
ท่ีมีน้ำเป็นองค์ประกอบ	เช่น	การวิเคราะห์หาเมลามีน	
ในนมโรงเรียน	เน่ืองจากน้ำสามารถดูดกลืนพลังงาน	
ย่าน	NIR	 ได้ดี	 หากวัดสเปกตรัมของนมโรงเรียน	
จะเห็นการดูดกลืนของน้ำเท่าน้ัน	และบดบังการดูดกลืน

รูปแบบการพิสูจน์เอกลักษณ์ยา	(Qualitative	Mod-

ule)

รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานยา	

(Quantitative	Module)
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เทคโนโลยี	 NIR	 มาประยุกต์ใช้ตรวจสอบคุณภาพ	

ยาเบื้องต้น	(screening	test)	ในยากลุ่มที่มีความ	

เสี่ยงสูง	 ซึ่งได้ผลเร็วแม่นยำ	 ไม่ทำลายตัวอย่าง	

ไม่ต้องเตรียมสารเคมี	 ไม่เป็นพิษต่อเจ้าหน้าที่และ	

สิ่งแวดล้อม	 โดยนอกจากจะช่วยลดข้อจำกัดด้าน		

ปริมาณของตัวอย่างและงบประมาณในการตรวจ	

คณุภาพยาแลว้	ยงัเปน็การเพิม่ความเขม้แขง็ระบบ

งานเฝ้าระวังได้อีกด้วย
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3.

ของเมลามีนและองค์ประกอบอื่นๆ	 จำเป็นต้องหา		

วิธีการกำจัดน้ำออกก่อนวัดสเปกตรัม	เช่น	การทำ	

dehydration	ของน้ำในนมโรงเรียนก่อนการวิเคราะห์	

NIR

	 5.	 ต้องมีความรู้ทางความเข้าใจทางสถิติ	

เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 การคัดเลือกตัวอย่างเพื่อ	

หาความสมัพนัธข์องวธิกีารทางเคมี	และวธิกีารทาง	

เทคนิค	NIR

การประยกุตใ์ช	้NIR	ของสำนกังานคณะกรรมการ	

อาหารและยา

	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้	

สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมวิทยาศาสตร	์

การแพทย์	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	NIR	จากมหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร	์และคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยั	

ศิลปากร	เป็นต้น	เพ่ือร่วมหารือและวางรากฐานการ	

ดำเนนิงานดา้น	NIR	ในงานเฝา้ระวงัความปลอดภยั	

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการศึกษานำร่อง	การสร้าง

model	 ตรวจสอบยา	 oseltamivir	 จริง/ปลอม	

การตรวจสอบ	diethylene	glycol	ใน	propylene	

glycol	 และ	 glycerine	 การระบุแหล่งที่มาของ	

วัตถุดิบของยา	 rifampicin	 และ	 pyrazinamide	

และจัดกลุ่มยาตามความเสี่ยง	ในเบื้องต้นหากนำ																	
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บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค	์:	เพือ่เปรยีบเทยีบและประเมนิ	

ประสิทธิผลของระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการ		

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลชุมชน	

เครือข่าย	 โรงพยาบาลพระพุทธบาท	 ทั้งก่อนและ	

หลังพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

 วิธีการศึกษา	 :	 การศึกษาเชิงพรรณนาโดย	

เก็บข้อมูลการค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จากการ	

ใช้ยาในผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	 เปรียบเทียบช่วงเวลา	

ก่อนพัฒนาระบบคือเดือนตุลาคม	พ.ศ.	 2548	ถึง	

เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2550	และชว่งหลงัพฒันาระบบ	

ทีเ่ริม่ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2550	ถงึเดอืนมนีาคม		

พ.ศ.	2552	วเิคราะหผ์ลโดยใชส้ถติ	ิstudent	t-test	

เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งอาการไมพ่งึประสงค์

ที่ค้นพบ

 ผลการศึกษา	 :	 ภายหลังการพัฒนาระบบ	

เฝ้าระวัง	 พบว่าทุกโรงพยาบาลค้นพบอาการไม่พึง-

ประสงค์จากการใช้ยาเพิ่มขึ้น	 ดังนี้จาก	 16	 ราย	

เป็น	 93	 รายในโรงพยาบาลหนองโดน	 94	 ราย			

เป็น	233	รายในโรงพยาบาลบ้านหมอ	12	รายเป็น	

48	รายในโรงพยาบาลดอนพุด	และ	13	รายเป็น	

55	 รายในโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	 การเพ่ิมข้ึน	

ดังกล่าวคิดเป็น	5.8	2.5	4.0	และ	4.2	เท่าของก่อน	

พัฒนาระบบตามลำดับ	ความชุกของการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในทุกโรงพยาบาลมีค่า	

มากกวา่กอ่นพฒันาระบบอยา่งชดัเจน	(โรงพยาบาล	

หนองโดน	ร้อยละ	0.14	และ	0.03	โรงพยาบาลบ้านหมอ	

ร้อยละ	 0.28	 และ	 0.14	 โรงพยาบาลดอนพุด	

ร้อยละ	0.17	และ	0.10	และโรงพยาบาลวังม่วง	

ร้อยละ	0.08	และ	0.02	ตามลำดับ)	จำนวนการ		

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต่อเดือนทุก		

โรงพยาบาลหลังพัฒนาระบบมีค่ามากกว่าก่อน	พัฒนา	

ระบบอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ	ิ(p<0.001)	ซึง่ระบบ	

เฝ้าระวังที่พัฒนาขึ้นมานอกจากจะทำให้ค้นพบทั้ง	

ในผู้ป่วยท่ีเคยมีประวัติ	(จาก	84	ราย	เป็น	290	ราย)	

และผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นใหม่	 (จาก	

51	ราย	เปน็	139	ราย	)เพิม่มากขึน้แลว้นัน้	ยงัชว่ย	

ป้องกันเกิดการแพ้ยาซ้ำโดยท่ีเภสัชกรสามารถตรวจ	

พบว่ามีการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยเคยเกิดอาการไม่พึง-	

ประสงค์ได้ก่อนส่งมอบยา	จำนวน	14	เหตุการณ์

 สรุป	 :	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กระตุ้นและ	

ตดิตามการดำเนนิงาน	สง่ผลใหท้กุโรงพยาบาลชมุชน	

ในเครือข่าย	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดอาการ		

ไมพ่งึประสงคโ์ดยความรว่มมอืจากสหสาขาวชิาชพี	

สามารถคน้พบอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าได้

เพิ่มขึ้น	 และช่วยป้องกันโอกาสที่ผู้ป่วยเกิดการ	

แพ้ยาซ้ำ

1	โรงพยาบาลพระพุทธบาท,	2	โรงพยาบาลหนองโดน,
3	โรงพยาบาลดอนพุด,	4	 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม,
5	โรงพยาบาลบ้านหมอ

>> นพวงค์ ยังดำรง1, กรุณา สมพงษ์1, โสพล ศิริเศรษ2, โชติกา ชูพงษ์เสริฐ3, สรายุทธ์ วันดี4 และประภัสสร จินานุรักษ์5   
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บทนำ

	 เป้าหมายหลักของการใช้ยาในการบำบัด					

รักษาโรคและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นคือ	การใช้ยา

ให้เกิดประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด	 ใน	

ขณะที่ยาให้ผลในการรักษานั้น	 อีกด้านหนึ่งก็อาจ	

ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์	 (adverse	 drug	

reaction	 ;	 ADR)	 ขึ้นได้เช่นกัน	 ซึ่งพบได้ตั้งแต่				

ผลกระทบเลก็นอ้ยจนรนุแรงถงึเสยีชวีติ	ปจัจบุนัการ	

ดำเนินงานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นระบบการ	

เฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำ	โดยการวางระบบในการติดตาม	

และประเมินผู้ป่วยท่ีแพ้ยา	(spontaneous	report)		

จัดระบบให้ผู้ป่วยทุกคนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

ได้รับการสัมภาษณ์ประวัติการแพ้ยา	 (screening)		

จากท้ังพยาบาล	แพทย์ผู้ส่ังยา	และเภสัชกรขณะส่ง	

มอบยา	สำหรับการดำเนินงานติดตามอาการไม่พึง-		

ประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลพระพุทธบาท	

ในช่วงแรกมีลักษณะดังกล่าวคือ	 เมื่อบุคลากรทาง	

การแพทยพ์บเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า

หรือผู้ป่วยให้ประวัติแพ้ยาจะแจ้งมายังกลุ่มงานเภสัช-		

กรรมเพ่ือให้เภสัชกรทำการประเมิน	และเก็บรวบรวม	

ประวัติ	แต่จากผลการออกเย่ียมและนิเทศโรงพยาบาล	

ชุมชนในเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลหนองโดน	

บ้านหมอ	 ดอนพุด	 และวังม่วงสัทธรรม	 ยังไม่พบ		

แนวทางติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

อย่างเป็นระบบ	 อีกทั้งจากผลการดำเนินงานการ			

เฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงจากยากลุ่มเสี่ยง	

ซึ่งได้แก่	 ยา	 allopurinol	 carbamazepine	 co-

trimoxazole	 และ	 phenytoin	 ในโรงพยาบาล	

พระพุทธบาท	 โดยการทบทวนรายงานอุบัติการณ์	

การแพ้ยาแบบ	Stevens-Johnson’s	syndrome		

toxic	 epidermal	 necrolysis	 และ	 exfoliative	

dermatitis	ย้อนหลังในช่วงปีงบประมาณ	2547-2549	

พบว่า	ระบบเฝ้าระวังที่วางไว้สามารถทำให้ค้นพบ

อาการแพ้ของผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	 ลดความ	

รุนแรงของการแพ้ยาได้จำนวน	20	ราย	แต่ในช่วง	

ดังกล่าวมีผู้ป่วยจำนวน	8	ราย	ที่แพ้ยารุนแรงและ

ถูกส่งต่อมารับการรักษาจากโรงพยาบาลชุมชนใน	

เครือข่าย	(เป็น	Stevens-Johnson’s	syndrome			

6	ราย	และ	exfoliative	dermatitis	2	ราย)	ดงันัน้	

คณะกรรมการตดิตามอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการ

ใช้ยาโรงพยาบาลพระพุทธบาท	 จึงสัญจรไปแต่ละ	

โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	

กระตุ้นและติดตาม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ-					

เฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	

ทั้งในเชิงรับได้แก่	1)	ระบบ	spontaneous	report	

และเชงิรกุไดแ้ก	่2)	ระบบการคดักรองประวตัแิพย้า	

(screening)	และ	3)	ระบบปอ้งกนัการแพย้าระดบั	

รุนแรงในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มเสี่ยงครั้งแรก	(preven-

tion)	 ทำให้ค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้	

ยาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ป่วยและครอบคลุมได้เพ่ิมข้ึน	ซ่ึง	

จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยามากข้ึน

วัตถุประสงค์	: 

	 เพื่อเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิผล				

ของระบบการเฝา้ระวงัการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์

จากการใช้ยาในโรงพยาบาลชุมชน	 เครือข่าย	

โรงพยาบาลพระพุทธบาท	 ทั้งก่อนและหลังพัฒนา

ระบบเฝ้าระวัง

วิธีการศึกษา	: 

 1. รูปแบบและขอบเขตของการศึกษาเป็น	

การศึกษาเชิงพรรณนา	 โดยเก็บข้อมูลการค้นพบ				

อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าของผูป้ว่ยทีม่าใช้	

บริการแต่ละช่วงเวลา	ในโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย	

ทั้ง	4	แห่ง	เปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนพัฒนาระบบ	

คือ	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2548	ถึงเดือนมีนาคม	พ.ศ.	

2550	 และช่วงหลังพัฒนาระบบที่เริ่มตั้งแต่เดือน	

ตุลาคม	พ.ศ.	2550	ถึงเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2552
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วิเคราะห์ผล	 โดยใช้สถิติ	 student	 t-test	 เพื่อ								

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งอาการไมพ่งึประสงคจ์าก

การใช้ยาที่ค้นพบในผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละ	

ชว่งเวลาของทกุโรงพยาบาล	การศกึษานีไ้มน่ำขอ้มลู	

ในชว่งเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2550	ถงึ	เดอืนกนัยายน	

พ.ศ.	 2550	 มาวิเคราะห์ผลเนื่องจากเป็นช่วงของ	

การปรับเปลี่ยนระบบเฝ้าระวัง

 2. การดำเนินการ 

	 	 2.1		 ประชมุคณะกรรมการตดิตามอาการ	

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 โรงพยาบาลพระ-

พทุธบาท	เพือ่วางแผนการดำเนนิงาน	การจดัสญัจร	

ไปยงัโรงพยาบาลชมุชนในเครอืขา่ยทัง้	4	แหง่	เพือ่	

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิด	

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	สนับสนุน	ติดตาม	

และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา	 ระบบเฝ้าระวังทั้ง	

เชิงรับและเชิงรุก	

	 	 2.2		 สัญจรไปยังโรงพยาบาลชุมชนในช่วง	

เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2549		

	 	 2.3		 ติดตามความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค	

ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังในแต่ละโรงพยาบาล	

จากเภสัชกรผู้รับผิดชอบ	 ทางโทรศัพท์ช่วงเดือน	

กุมภาพันธ์	มีนาคม	และพฤษภาคม	พ.ศ	2550	

	 	 2.4		 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลการ

พัฒนาระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก		

การใช้ยาแต่ละโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	

2550	ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท	ผลสรุปจากการ	

ประชุมที่ได้	มีดังนี้

	 	 	 	 2.4.1		ทุกโรงพยาบาลมีการจัดตั้ง	

ทมีงานทีเ่ปน็สหสาขาวชิาชพี	โดยกำหนดเปน็บทบาท	

และหน้าท่ีในคณะกรรมการ	Patient		Care	Team

(PCT)	ของแตล่ะโรงพยาบาล	มกีารประชมุทกุ	2-3	

เดือน

	 	 	 	 2.4.2		เชิงรับได้แก่ระบบ	sponta-

neous	reporting	system	ทุกโรงพยาบาลมีแนว

ทางและขั้นตอนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์	

จากการใช้ยา	 มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างวิชาชีพ	

การบันทึกประวัติผู้ป่วย	 เพื่อเข้าระบบป้องกันการ	

แพ้ยาซ้ำของแต่ละโรงพยาบาล	

	 	 	 	 2.4.3		เชงิรกุ	ไดแ้ก	่ระบบการคดั-	

กรองประวัติแพ้ยา	(screening)	ทุกโรงพยาบาลมี

แนวทางและขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยที่ให้ประวัติ

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	มีการส่งต่อ	

ขอ้มลูระหวา่งวชิาชพี	การบนัทกึประวตัผิูป้ว่ย	เพือ่	

เขา้ระบบปอ้งกนัการแพย้าซำ้	สว่นระบบปอ้งกนัการ	

แพ้ยาระดับรุนแรงในผู้ป่วยท่ีใช้ยากลุ่มเส่ียงคร้ังแรก	

(prevention)	โรงพยาบาลส่วนใหญ่	(จำนวน	3	แห่ง)		

ยังไม่เร่ิมดำเนินการเน่ืองจากต้องการสร้าง	2	ระบบแรก	

ให้ชัดเจนก่อน

	 	 	 	 2.4.4		กำหนดแนวทางสง่ตอ่ขอ้มลู

ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบ

ทกุเดอืนมาทีโ่รงพยาบาลพระพทุธบาท	เพือ่เขา้ระบบ	

ปอ้งกนัแพย้าซำ้ของโรงพยาบาล	โดยเริม่ดำเนนิการ	

ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2550

	 	 2.5		 รวบรวมขอ้มลูการคน้พบอาการไม-่

พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละ	

โรงพยาบาล	 โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนมีการพัฒนา	

ระบบเฝ้าระวัง	ต้ังแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2548-มีนาคม	

พ.ศ.	2550	และช่วงหลังมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	

ต้ังแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2550-มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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การใช้ยาเพิ่มขึ้น	โรงพยาบาลหนองโดน	พบอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพ่ิมข้ึนจาก	16	รายเป็น	

93	ราย	โรงพยาบาลบ้านหมอเพ่ิมข้ึนจาก	94	รายเปน็	

233	ราย	โรงพยาบาลดอนพุดเพิ่มขึ้นจาก	12	ราย	

เป็น	 48	 ราย	 และโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม	

เพิม่ขึน้จาก	13	รายเปน็	55	ราย	การเพิม่ขึน้คดิเปน็	

5.8	2.5	4.0	และ	4.2	เท่าของก่อนพัฒนาระบบ	

ตามลำดับ	 โดยพบความชุกในการค้นพบผู้ป่วยที่				

เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	

มีค่ามากกว่าก่อนพัฒนาระบบอย่างชัดเจน	โรงพยาบาล	

หนองโดน	ร้อยละ	0.14	และ	0.03	โรงพยาบาล	

บา้นหมอ	รอ้ยละ	0.28	และ	0.14	โรงพยาบาลดอนพดุ	

ร้อยละ	0.17	และ	0.10	และโรงพยาบาลวังม่วง	

รอ้ยละ	0.08	และ	0.02	ตามลำดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบ	

ความแตกต่างของการค้นพบอาการไม่พึงประสงค์	

จากการใช้ยาต่อเดือนก่อนและหลังพัฒนาระบบ				

พบว่าหลังพัฒนาระบบสามารถค้นพบอาการไม่พึง-

ประสงค์จากการใช้ยาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ			

ทางสถิติ	(p<0.001)	แสดงดังตาราง	2

ตาราง 1	 เปรียบเทียบการค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก่อนและหลังพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง	

a	คำนวณจาก	(จำนวนผู้ป่วยที่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาx100)/จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด	

ข้อมูล

จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	(ราย)

ค้นพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยา	(ราย)

ความชุกของการเกิดอาการไม่พึง-	

ประสงค์จากการใช้ยาa	(ร้อยละ)

ก่อนพัฒนาระบบ

หลังพัฒนาระบบ

ก่อนพัฒนาระบบ

หลังพัฒนาระบบ

ก่อนพัฒนาระบบ

หลังพัฒนาระบบ

66,019

83,382

94

233

0.14

0.28

23,220

28,993

12

48

0.10

0.17

65,000

69,128

13

55

0.02

0.08

54,387

64,416

16

93

0.03

0.14

ช่วงเวลา
โรงพยาบาล

บ้านหมอ ดอนพุด วังม่วง หนองโดน

	 	 2.6		 นำข้อมูลการค้นพบอาการไม่พึง-	

ประสงคจ์ากการใชย้ามาวเิคราะห์	โดยใชโ้ปรแกรม	

สถิติ	SPSS	for	window	version	13.0	เพ่ือวิเคราะห์	

ข้อมูลในเชิงพรรณนาของการเกิดอาการไม่พึง-	

ประสงค์จากการใช้ยา	และใช้สถิติ	student	t-test	

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาที่ค้นพบ	 ในแต่ละช่วงก่อนและหลัง	

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง	โดยมีระดับความเชื่อมั่น

ที่ร้อยละ	95

ผลการศึกษา	: 

	 1.	 เปรียบเทียบการค้นพบอาการไม่พึงประสงค์	

จากการใช้ยาก่อนและหลังพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง	

	 จากตาราง	1	เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย

ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก่อนมีการ	

พัฒนาระบบ	(ต้ังแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2548-มีนาคม	

พ.ศ.	2550)	และหลังมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง	

(ต้ังแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2550-มีนาคม	พ.ศ.	2552)	

พบว่าหลังพัฒนาระบบเฝ้าระวังทุกโรงพยาบาลชุมชน	

ในเครือข่ายสามารถค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จาก
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	 เม่ือแยกประเภทรายงานตามชนิดอาการไม่-

พึงประสงค์จากการใช้ยา	 พบว่าหลังพัฒนาระบบ		

สามารถค้นพบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์	type	A	

ADR	และ	type	B	ADR	เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติแสดงดังตาราง	 3	 สามารถค้นพบอาการ	

ไม่พึงประสงค์	type	A	ADR	เพ่ิมมากข้ึนจาก	9	ราย	

เป็น	38	ราย	ยาท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่-

พึงประสงค์	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ยา	 enalapril				

penicillin,	tramadol,	metformin	และ	amlodipine	

ตามลำดบั	และสามารถคน้พบการเกดิอาการไมพ่งึ-

ประสงค์	type	B	ADR	เพิ่มขึ้นจาก	42	ราย	เป็น	

101	ราย	โดยยาท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่-

พึงประสงค์	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่ยา	 diclofenac				

amoxycillin,	tetracycline,	ibuprofen,	dicloxacillin	

และ	 co-trimoxazole	 ตามลำดับอาการไม่พึง-	

ประสงค์ท่ีพบส่วนใหญ่	ได้แก่	maculopapular	rash	

(พบในผู้ป่วย	34	ราย)	พบอาการไม่พึงประสงค์ที่	

ร้ายแรง	12	ราย	ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่พบมาก

คือ	anaphylactic	shock	จำนวน	8	ราย	จากการ

ใช้ยา	diclofenac	injection	มากที่สุดพบในผู้ป่วย	

3	 ราย	 ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่ได้	

รบัรายงานรองลงมาคอื	angioedema	พบในผูป้ว่ย	

จำนวน	3	ราย

	 2.	 ประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังการเกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก่อนและหลัง	

พัฒนาระบบเฝ้าระวัง

	 ระบบเฝ้าระวังที่พัฒนาขึ้นมานอกจากจะทำ

ให้ค้นพบทั้งในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติ	 จาก	 84	 ราย	

เพิม่เปน็	290	ราย	และพบผูป้ว่ยทีเ่กดิอาการไมพ่งึ-	

ประสงค์ขึ้นใหม่จาก	51	ราย	เพิ่มเป็น	139	ราย	

เพ่ิมมากข้ึนแล้วน้ัน	 ยังช่วยป้องกันเกิดการแพ้ยาซ้ำ	

โดยที่เภสัชกรสามารถตรวจพบว่ามีการสั่งจ่ายยาที่

ผู้ป่วยเคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ก่อนส่งมอบยา	

จำนวน	14	 เหตุการณ์	จำแนกเป็นการสั่งยาชนิด	

เดยีวกบัทีผู่ป้ว่ยแพ	้จำนวน	2	เหตกุารณ	์และสัง่ยา	

กลุ่มเดียวกันท่ีมีโอกาสเส่ียงในการแพ้	 เช่น	 ผู้ป่วยมี	

ประวัติแพ้ยา	penicillin	แพทย์ส่ังใช้ยา	amoxycillin	

เป็นต้น	จำนวน	12	เหตุการณ์	แสดงดังตาราง	4				

ตาราง 2 การคน้พบอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้ากอ่นและหลงัพฒันาระบบในผูป้ว่ยทีม่าใชบ้รกิาร		

	 	 แต่ละโรงพยาบาล

 aIndependent	t-test																									

โรงพยาบาล

บ้านหมอ

ดอนพุด

วังม่วง

หนองโดน

5.22	+		3.08

0.67	+		0.46

0.72	+	0.75

0.89	+		0.83

+

+

+

+

12.94

2.67

3.06

5.17

0.75

1.24

0.72

2.01

<	0.001

<	0.001

<	0.001

<	0.001

ก่อนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ

P-valuea
จำนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อเดือน

(Mean	+ SD)
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	 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลอุบัติการณ์ผู้ป่วยแพ้ยา	

ซ้ำ	 ทั้งในช่วงก่อนและหลังพัฒนาระบบพบผู้ป่วย	

แพ้ยาซ้ำช่วงละ	2	รายเท่ากัน	แสดงดังตาราง	5		

แต่การแพ้ยาซ้ำ	ในช่วงหลังพัฒนาระบบเป็นการ	

แพ้ยาซ้ำท่ีไม่ได้มีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบ

ป้องกันแพ้ยาซ้ำของโรงพยาบาลเกิดจากผู้ป่วยไป		

ซือ้ยาทีร่า้นขายยาแลว้เกดิอาการแพซ้ำ้	จนตอ้งเขา้	

รับการรักษาในโรงพยาบาล

ตาราง 5 ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ	ในช่วงก่อนและหลังพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	

โรงพยาบาล
ก่อนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ

จำนวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ

บ้านหมอ

ดอนพุด

วังม่วง

หนองโดน

      รวม

2

N/A

N/A

N/A

2

1

1

0

0

2

ตาราง 4 ข้อมูลการตรวจพบการสั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้ก่อนจ่ายยาให้ผู้ป่วยหลังพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	

โรงพยาบาล

บ้านหมอ

ดอนพุด

วังม่วง

หนองโดน

      รวม

1

1

0

0

2

4

2

4

2

12

5

3

4

2

14

การแพ้ยา

สั่งยาชนิดเดียวกับ

ที่ผู้ป่วยแพ้

สั่งยากลุ่มเดียวกันที่มี

โอกาสเสี่ยงในการแพ้

รวม

ตาราง 3 การค้นพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก่อนและหลังพัฒนาระบบแยกตามชนิดรายงาน

Type	ADR	

Type	A

Type	B

Screening

0.50

2.33

4.67

2.11

5.61

16.11

0.42

1.71

2.41

0.68

1.75

3.05

<	0.001

<	0.001

<	0.001

+

+

+

+

+

+

ก่อนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ

P-valuea

จำนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อเดือน	

(Mean	+ SD)

 aIndependent	t-test		

N/A	=	not	available	
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จากแหล่งอื่น	เช่น	ร้านขายยา	หรือคลินิก	เป็นต้น	

ดังน้ันควรขยายการดำเนินงานเฝ้าระวังให้ครอบคลุม	

ในเครือข่าย	 ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มความร่วมมือกับ		

ทางสถานีอนามัยเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง		

การเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าขึน้	มกีาร	

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัย	

ในการวินิจฉัยการเกิดผ่ืนแพ้ยาเบ้ืองต้น	กำหนดแนว-	

ทางส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์				

จากสถานีอนามัยมาที่โรงพยาบาล	 เพื่อวินิจฉัย	

ประเมินอาการที่เกิดขึ้น	และระบบป้องกันการเกิด	

แพ้ยาซ้ำ

	 การสง่ตอ่ขอ้มลูการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์

จากการใช้ยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนใน				

เครือข่ายมาที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท	 เพื่อเข้า	

ระบบป้องกันแพ้ยาซ้ำ	 ซึ่งได้แก่การติดสติกเกอร์	

แพย้าทีเ่วชระเบยีน	การบนัทกึขอ้มลูในคอมพวิเตอร	์

เป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดแพ้ยาซ้ำในเครือข่าย	

เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเข้ามารับการ	

รักษาในโรงพยาบาลพระพุทธบาท	แต่พบปัญหาใน	

การบันทึก	 เนื่องจากปัจจุบันการเข้าระบบป้องกัน						

สามารถบันทึกได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติรักษาที่	

โรงพยาบาลพระพุทธบาทเท่านั้น	 ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มี

ประวัติทะเบียนเคยเข้ามารับการรักษายังไม่สามารถ	

ลงข้อมูลได้

สรุปผลการศึกษา	: 

	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กระตุ้นและติดตาม	

การดำเนินงาน	 ส่งผลให้ทุกโรงยาบาลชุมชนใน	

เครือข่าย	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่-		

พึงประสงค์โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ			

สามารถคน้พบอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าได้

เพิ่มขึ้น	 และช่วยป้องกันโอกาสที่ผู้ป่วยเกิดการ		

แพ้ยาซ้ำ

วิจารณ์ผล	: 

	 การศึกษานี้	 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ

และประเมินประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการเกิด	

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 หลังจากมีการ			

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการ	

ไม่พึงประสงค์และการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาลชุมชน

เครือข่ายโรงพยาบาลพระพุทธบาท	 ซึ่งหลังสัญจร	

ไปยงัโรงพยาบาลชมุชนในเครอืขา่ยเพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรู้	พบปัญหา	ได้แก่	1)	ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่-

พึงประสงค์จากการใช้ยาไม่ได้รับการบันทึกประวัติ		

ติดสติกเกอร์แพ้ยา	 และได้รับบัตรแพ้ยาทุกราย					

โดยเฉพาะนอกเวลาราชการท่ีไม่มีเภสัชกรปฏิบัติงาน		

2)	 ไม่มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่มีประวัติเกิดอาการ	

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาพบเภสัชกรเพื่อบันทึก	

ประวัติ	3)	ผู้ป่วยท่ีมีประวัติเกิดอาการไม่พึงประสงค์	

จากการใช้ยาไม่ได้แจ้งให้แก่เภสัชกรทราบขณะท่ีรับยา	

เน่ืองจากคิดว่าได้แจ้งให้แพทย์ทราบแล้ว	ไม่มีความจำ	

เปน็ตอ้งแจง้ใหเ้ภสชักรทราบอกี	ทำใหผู้ป้ว่ยมโีอกาส	

ท่ีจะเกิดการแพ้ยาซ้ำเพ่ิมมากข้ึน	4)	ไม่มีการวิเคราะห์	

ทบทวนข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยาของโรงพยาบาลทำให้ไม่มีแนวทางการดำเนินงาน	

เพือ่เฝา้ระวงัหรอืปอ้งกนัการเกดิแพย้า	ซึง่จากปญัหา	

ดังกล่าวจึงได้นำมาพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังการ					

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขึ้นในแต่ละ	

โรงพยาบาล	ยกเว้นการพัฒนาระบบเชิงรุกในส่วน

การป้องกันการแพ้ยารุนแรงในผู้ป่วยท่ีใช้ยากลุ่มเส่ียง	

เน่ืองจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาระบบ	

spontaneous	 report	 และระบบการคัดกรอง	

ประวัติแพ้ยา	(screening)	ให้ชัดเจนก่อน

	 ปัญหาของการประเมินประวัติการเกิดอาการ	

ไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า	สว่นใหญเ่กดิจากการที่

ผู้ป่วยไม่สามารถระบุชื่อยาที่ที่ก่อให้เกิดอาการไม่	

พึงประสงค์ได้แน่ชัด	เนื่องจากเป็นยาที่ผู้ป่วยได้รับ
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