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ขอได้ที่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

กรณี AE เป็นกลุ่มอาการที่สามารถระบุ
เป็นศัพท์เฉพาะให้ระบุเป็นศัพท์เฉพาะ (อาจมีราย
ละเอียดเพ่ิมได้) เช่น กลุ่มอาการทางผิวหนังท่ีเข้าได้กับ
Stevens-Johnson syndrome, Anaphylactic shock
อย่างไรก็ตาม การระบุคำศัพท์เฉพาะควรต้องตรง
ตามคำนิยามท่ีกำหนด เช่น

Anaphylactic shock ต้องมีอาการทาง
คลินิกท่ีบ่งบอกว่ามีอาการช็อก เช่น ความดันโลหิตต่ำ,
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ, ชีพจรเบา หรือ
ไม่รู้สึกตัว ร่วมกับอาการดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 1 หรือ
2 อาการ

- ระบบผิวหนัง เช่น คัน, ผ่ืนแดง, urticaria,
angioedema

- ระบบทางเดินหายใจ เช่น laryngeal or
spasm, bronchospasm

Gastritis เป็นภาวะที่มีการอักเสบของ
เย่ือบุทางเดินอาหาร โดยท่ัวไปแล้วการจะใช้คำศัพท์น้ี
ก็ต่อเม่ือเป็นการวินิจฉัยแบบ histological diagnosis
ต้องมีการทำ biopsy ไม่สามารถระบุได้จากการวินิจฉัย
ทางคลินิก

2) ระยะเวลาท่ีเกิดอาการและอาการแสดง
ของ AE หมายถึง ข้อมูลช่วงเวลาระหว่างเริ่มต้นใช้
ผลิตภัณฑ์และเวลาที่เกิด AE ในแบบรายงานคือ
วันเวลาท่ีเร่ิมใช้ผลิตภัณฑ์และวันเวลาท่ีเกิด AE

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สงสัย
และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ร่วม (suspected and concomitant
product details) คือ ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ
ผลิตภัณฑ์ ขนาด และวิธีใช้ ระยะเวลาที่ใช้และโรค
หรือสาเหตุท่ีใช้ (สำหรับแหล่งท่ีผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์
อาจจะระบุหรือไม่ก็ได้)

การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ส ุขภาพเป็นกิจกรรมการดำเนินการ
รวบรวมรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse
event : AE) ท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน วิเคราะห์บ่งช้ี
หาความเสี่ยงและนำมากำหนดมาตรฐานในการควบ
คุมป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ ข้ึนกับปัจจัย
หลายประการ นอกจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ด้านสาธารณสขุในการรายงาน AE ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสำคัญมาก  คุณภาพของรายงานดังกล่าวก็เป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังฯ จากการตรวจทาน
ข้อมูลรายงานทีศู่นย์ติดตามอาการไมพึ่งประสงคจ์าก
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า
มีรายงานจำนวนหน่ึงท่ียังขาดข้อมูลท่ีสำคัญท่ีมีผลต่อ
การประเมินและวิเคราะห์  ดังน้ัน บทความน้ีจึงขอนำ
เสนอการรายงาน AE อย่างมีคุณภาพ เพ่ือท่ีผู้เก่ียวข้อง
จะได้รับทราบและนำไปสู่การปรับปรุงการรายงานให้มี
คุณภาพต่อไป (ในบทความน้ีจะขอเน้นส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ยาเป็นสำคัญ)

1. รายงานท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร  รายงาน
ท่ีดีควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี

1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse
event:AE)

1)ให้ระบุ AE ในรูปของอาการและ
อาการแสดงในรูปศัพท์ทางวิชาการ หรือในกรณี
ที ่สงสัยว่าเกี ่ยวข้องกับยาให้ใช้คำศัพท์อาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีกำหนด โดยองค์การอนามัยโลก (WHO
Adverse Reaction Term : WHO-ART สามารถสอบถาม
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รายงานแต่ละฉบับต้องมีผลิตภัณฑ์ที่
สงสัย (suspected product= S) อย่างน้อย 1 รายการ
ในกรณี AE น้ันเป็นผลจากการเกดิปฏิกิริยายาต่อกัน
ของผลิตภัณฑ์ (interaction) ต้องมีรายการผลิตภัณฑ์
ที่สงสัยว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันอย่างน้อย 1 คู่
(โดยผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยจะระบุในแบบรายงานว่า I)

1.3 ลักษณะของผูป่้วย (Patient cha-
racteristics) หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย ข้อมูลนี้
ใช้ประกอบการพิจารณาว่ามีสาเหตุหรือปัจจัยอื่นที่
เก่ียวข้องกับการเกิด AE หรือไม่ ประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปน้ี

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ
น้ำหนัก เป็นต้น

2) ภาวะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้ังครรภ์
การสูบบุหรี ่ ดื่มเหล้า หรือโรคที่เป็นก่อนหน้านี ้
หรือกำลังเป็นอยู่ เป็นต้น

1.4 ประวัติการแพ้และอาการท่ีเกิด เช่น
ประวัติแพ้อาหารทะเลทำให้เกิดผ่ืนลมพิษ เป็นต้น

1.5 การวินิจฉัยเหตุการณ์  (Diagnosis of
events) หมายถึง วิธีการท่ีใช้ในการวินิจฉัย AE ท่ีพบ

1.6 ลักษณะและผลของการเกิด AE
ประกอบด้วยลักษณะความร้ายแรงของเหตุการณ์ว่า
เป็นอย่างไร ส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างไร เช่น มีอันตรายถึง
ชีวิต (life threatening) ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล สุดท้ายผู้ป่วยหายเป็นปกติหรือไม่
เป็นต้น

1.7 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการรักษา
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Relevant
therapeutic measures and laboratory data) ต้ังแต่
กอ่นระยะเริม่ต้น ระหวา่งการรกัษาและผลการรกัษา

1.8 ข้อมูลผลการตอบสนองต่อการหยุด
ใช้ผลิตภัณฑ์และการให้ผลิตภัณฑ์เดิมซ้ำ (Information
of response to dechallenge and rechallenge)

1) ช่ือผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำคัญท่ีควรระบุ
- สารออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑ์ (active

ingredient) และ/หรือช่ือการค้า (การระบุช่ือการค้าจะมี
ประโยชน์ในการวเิคราะหข้์อมูลมากหากการเกดิ AE
เก่ียวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบอ่ืน
ท่ีไม่ใช่สารสำคัญได้)

- ในกรณ ีท ี ่ เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์จาก
สมุนไพร ถ้าสามารถระบุรายละเอียดของส่วนที่ใช้
(part use) หรือช่ือทางวิทยาศาสตร์ของพืชด้วยก็จะเป็น
การดียิ่ง เพราะแต่ละส่วนของพืชมีส่วนประกอบของ
สารสำคัญที่แตกต่างกันซึ่งสามารถทำให้เกิด AE ที่
แตกต่างกันได้

- รุ่นที่ผลิต (Lot number) มีความ
สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัย
เป็นชีววัตถุ (Biological product) เน่ืองจากคุณภาพของ
แต่ละรุ ่นการผลิตที ่มีความแตกต่างกันสามารถมี
ผลต่อการเกิด AE

2) ขนาดและวิธีใช้ ให้ระบุรายละเอียด
ขนาด ความถ่ี และวิธีท่ีให้ยา ท้ังน้ีเพ่ือนำข้อมูลเหล่าน้ี
มาประกอบการพิจารณาว่า AE ที่เกิดขึ้นมีลักษณะ
อย่างไร เก่ียวข้องกับขนาดท่ีใช้หรือไม่ (dose related)
หรือเกิดจากพิษของผลิตภัณฑ์ (product toxicity)
เพราะมีการใช้เกินขนาดท่ีกำหนด

3) ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ในแบบ
รายงานหมายถึงส่วนวัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมใช้และหยุดใช้
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญในการคำนวณ
ระยะเวลาของการได้รับผลิตภัณฑ์ (duration of expo-
sure) และระยะเวลาของการทำให้เกิดอาการ (onset of
reaction)

4) สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้ใช้
ประกอบการพิจารณาว่า AE ที่เกิดขึ้นเกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ หรือเกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด

5) แหล่งที ่รับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี ้ใช้
ประกอบการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่สงสัยได้รับจาก
แหล่งกระจายยาทีมี่ความเหมาะสมหรอืไม่
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2. เกณฑ์การประเมินรายงาน
2.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพรายงาน

ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
ในการคัดกรองรายงานท่ีได้รับโดยใช้เกณฑ์ของ WHO-
UMC documentation grading ซ่ึงกำหนดไว้ว่ารายงาน
แต่ละฉบับที่จะผ่านเกณฑ์การคัดกรองต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี

1) ข้อมูลบ่งช้ีเฉพาะรายงาน (unique
identification) ได้แก่ แหล่งท่ีรายงาน หรือผู้รายงาน

2) ข้อมูลผู้ป่วยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ป่วย

3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยอย่างน้อย
1 ราย ในกรณี AE ท่ีเกิดจากผลของการเกดิปฏิกิริยา
ต่อกันจะต้องมียาที่สงสัยว่าเกิดปฏิกิริยาต่อกัน 2
รายการ

4) AE อย่างน้อย 1 เหตุการณ์
2.2 เกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์

ระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้น
ในอดีตจะใช้ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (expert opinion)
เป็นหลัก ปัจจุบันมีเฉพาะยาที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานที่เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมิน ไม่ว่า
จะเป็น Naranjo's Algorithmหรือ WHO-UMC cate-
gories และอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งก็ไม่มีชนิดใดที่
สมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง เกณฑ์การตัดสินแต่ละชนิด
ข้ึนอยู่กับว่าให้น้ำหนักในเร่ืองใด มากน้อยแตกต่างกัน
อย่างไร

เกณฑ์ขององค ์การอนาม ัยโลกเน ้น
การค้นหา unexpected ADR ก็จะไม่ให้ความสำคัญกับ
ข้อมูลท่ีว่าศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ันเคยมีการรายงานมาก่อนหรือไม่
ขณะท่ี Naranjo's Algorithm ให้น้ำหนักความสำคัญใน

เรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์หรือ
เคร่ืองมือใดก็มีแนวทางหรือหลักคิดเดียวกัน การท่ีจะสรุป
ว่า AE มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยน้ัน ควรมี
ข้อมูลท่ีบ่งช้ีในลักษณะดังต่อไปน้ี

1) AE เกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีสอดคล้อง
กับภาวะของโรคเช่น Type 1 allergic reaction  ก็ควร
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีเร็ว (เช่น เป็นวัน) ส่วนการเกิด
มะเร็งก็ควรเกิดภายหลังมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะ
เวลานานพอสมควร (เช่น เป็นปี)

2) AE ไม่ควรเกิดก่อนการใช้ผลิต--
ภัณฑ์ท่ีสงสัย

3) การหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยแล้ว
อาการดีขึ้น (positive dechallenge*) หรือเมื่อใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยใหม่อีกคร้ังหน่ึง AE ดังกล่าวเกิดข้ึน
อีก (positive rechallenge**)

ในบางกรณีการ rechallenge อาจไม่
มีความจำเป็นในการยืนยันความสัมพันธ์ฯ  ถ้าเหตุการณ์
ท่ีเกิดสามารถอธบิายไดด้้วยฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาหรอื
ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์น้ันเกิดข้ึน
อย่างเด่นชัด เช่น การเกิด Anaphylactic shock
ภายหลังฉีดยาเพียง 5 นาที หรือเกิดอาการแพ้บริเวณท่ี
ทายา เป็นต้น

* Positive dechallenge หมายถึง การหยุดผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยเพียง
อย่างเดียวแล้ว AE ที่เกิดขึ้นบรรเทาลง โดยอาจจะหายเป็นปกติ

**Positive rechallenge หมายถึง การทดลองให้ผลิตภัณฑ์ที่
สงสัยซ้ำอีกครั้ง ภายหลังที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้หายเป็น
ปกติแล้ว แล้วเกิดเหตุการณ์ที ่เหมือนกันอีกครั ้ง (ในทางทฤษฎี
สถานการณ์ต่างๆ ควรต้องเหมือนกัน) ไม่ใช่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย
ในครั้งเดียวหรือต่อเนื่องจากครั้งที่พบ AE หรือการที่ผู้ป่วยมีประวัติ
การแพ้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน (แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกัน) โดยทั่วไป
ไม่ค่อยมีการทำ rechallenge นอกจากเป็น accidental rechallenge
เพราะมีความเสี่ยงมาก และอาจไม่ถูกต้องตามจริยธรรม เว้นเสียแต่ใน
กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยนั้น หรือ AE ที่เกิดไม่
รุนแรง และไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
ที่สงสัยหรือไม่  ก็สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
เท่าท่ีทราบในทางปฏิบัติมีการทำ rechallenge เฉพาะยาในกลุ่มยารักษา
วัณโรค
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4) สามารถอธิบายได้ด้วยฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา หรือความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

5) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ
ผลท่ีเคยเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน

6) มีข้อมูลสนับสนุนอ่ืน เช่น ผลการ
ศึกษาวิจัยต่าง ๆ  ท้ังด้านการศึกษาก่อนวิจัยทางคลินิก
(preclinical studies) การวิจัยทางคลินิก (clinical trails)
การศึกษาระบาดวิทยาด้านยา  (pharmaco epidemio-
logical studies) เป็นต้น

7) ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิด
ด้วยสาเหตุอ่ืนได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ร่วมภาวะโรคท่ี
เป็นอยู่หรือเป็นมาก่อน เป็นต้น

3. เกณฑ์ในการส่งรายงาน
3.1 ยา

1) ยาสามัญ หมายถึง ยาท่ีมีประสบ-
การณ์การใช้เป็นเวลานาน ให้จัดความสำคัญในการ
ส่งรายงานตามลำดบัดังน้ี

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง
และไม่ทราบหรือไม่มีการระบุในเอกสารกำกับยา
(serious unexpected AE)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง
แต่ทราบอยู่ก่อนแล้ว (serious expected AE)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที ่ไม่
ร้ายแรง (non-serious) ในกรณีท่ีเป็นอาการข้างเคียงท่ี
ทราบกันโดยท่ัวไปมีระบุไว้ในเอกสาร กำกับยาอยู่แล้ว
ก็อาจไม่จำเป็นต้องรายงาน

2) ยาใหม่
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกชนิด

ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม (serious or non serious
AE) ทราบหรือมีการระบุในเอกสารกำกบัยาไว้หรือไม่
ก็ตาม

3.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน
AE ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ี

ร้ายแรง

4. รายงานที่ไม่จำเป็นต้องส่งให้ศูนย์ฯ
(เก็บไว้ใช้ประโยชน์เฉพาะท่ีสถานพยาบาล) ได้แก่

4.1 รายงานทีมี่ข้อมูลน้อยกวา่เกณฑข้ั์น
ต่ำท่ีกำหนดเบ้ืองต้น

4.2 ผลการทดสอบทางผวิหนัง
4.3 ไมส่ามารถระบผุลติภณัฑท์ีส่งสยัได้

ชัดเจน เช่น แพ้ยากลุ่มซัลฟา, เพนนิซิลลิน โดยไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นยาชนิดใดในรายละเอียด เป็นต้น

4.4 เป็น AE ท่ีได้รับแจ้งจากผู้ป่วยซ่ึงเกิด
ข้ึนนานแล้วและ/หรือไม่สามารถระบุรายละเอียด ของ
ข้อมูลได้ชัดเจน เช่น วันท่ีรับยา วันท่ีเกิดอาการ เป็นต้น

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดทุกท่านได้ทราบการ
รายงาน AE ท่ีมีคุณภาพแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อท่ีศูนย์
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในวารสารฯ ได้
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2. ถอนยาเม็ด Dextromethorphan 15 mg
ออกจากรายการยาสามญัประจำบ้าน โดยจัดยาเด็กซ์
โตรเมทรอแฟนทีเ่ป็นยาเด่ียว ให้เป็นยาอันตรายและ
จำหน่ายไดเ้ฉพาะในรา้นขายยาแผนปจัจุบันประเภท
ขย.1 ท่ีมีเภสัชกรเป็นผู้ปฏิบัติการ  เพ่ือป้องกันปัญหา
การนำยาไปใช้ในทางท่ีผิด เน่ืองจากเกิดสถานการณ์
เด็กวัยรุ่นเสียชีวิตไปแล้ว 5 รายในสหรัฐอเมริกา เพราะ
ใช้ยาเด็กซ์โตรเมทรอแฟน  ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญในยา

ยา Thalidomide เคยถูกถอนทะเบยีนไปแล้ว
เมื่อ 34 ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลความไม่ปลอดภัยต่อ
การใช้  ปัจจุบันได้รับอนุมัติทะเบียนยาในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในขอ้บง่ใช ้ ENL อย่างเดยีว (อาจเป็น
เพราะในสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติยา lenalidomide  สำหรับ
รักษา MM) และในประเทศออสเตรเลยี นิวซีแลนด์
และอิสราเอล ในข้อบ่งใช้ ENL และ MM   แม้ว่าจะยัง
ไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศอังกฤษซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเพราะขอ้กำหนด EU (European Union) ต้อง
การข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมอีกค่อนข้างมาก แต่
คณะกรรมการ EU ได้กำหนดให้เป็นยากำพร้าและ
อนุมัติให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับการรักษา ENL
ต้ังแต่ปี ค.ศ.2001

การประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม
2549 คณะกรรมการยามีมติในเร่ืองต่อไปน้ี :

1. เห ็นชอบก ับการร ับข ึ ้นทะเบ ียนยา
Thalidomide ขนาด 50 มิลลิกรัม ในข้อบ่งช้ีสำหรับการ
รักษา MM (Multiple myeloma) และ ENL (Erythema
Nodosum  Leprosum) แบบมีเง่ือนไข และกำหนดให้
จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เฉพาะข้อบ่งใช้สำหรับการ
รักษาโรคมะเร็งของเซลล์พลาสมา (MM) ในรายท่ีรักษา
ด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล (ยา Thalidomide ออกฤทธ์ิ
เจาะจงต่อเซลล์ myeloma) และการรักษาโรคผิวหนัง
ในผู้ป่วยโรคเร้ือน (ENL) ข้ันปานกลางถึงข้ันรุนแรง

เง่ือนไขของการอนุมัติทะเบียนฟาร์มิออน
(thalidomide 50 มิลลิกรัม)

1. ให้ติดตามความปลอดภัยจากการ
ใช้ยาอย่างใกล้ชิด ภายใต้โครงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงฟาร์มิออน (ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนชื ่อ “Pharmion” ผลิตโดยบริษัท Penn
Pharmaceutical Services Ltd. ประเทศอังกฤษ บริษัท
สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นผู้นำเข้า) โดยมีการให้
ความรู้ด้วยเอกสาร และวีดิทัศน์ แก่ผู้ป่วยและบุคลากร
ผู้ดูแลการลงทะเบียน แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาลงทะเบียน
ห้องจ่ายยา และผู้ป่วยท่ีได้รับยาโดยระบุเพศชาย-หญิง
และเด็ก-ผู้ใหญ่ รวมถึงมีการให้ความรู้เก่ียวกับยาและ
การลงนามใหค้วามยนิยอม และเกบ็รักษาขอ้มูลของ
ผู้ป่วยอย่างรัดกุมตลอดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติทะเบียน

2. จำกัดการจำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาล
และจำกัดการสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโลหิต
วิทยาหรือจิตวิทยาเท่าน้ัน โดยผู้จัดการโครงการบริหาร

จัดการความเสี่ยงฟาร์มิออนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จำหน่ายยาให้แก่แพทย์ผู้ชำนาญการดังกล่าว

3. ให้ผู้รับอนุญาตส่งรายงานข้อมูลการ
ติดตามความปลอดภัย (PSUR) ทุก 6 เดือน

4. การนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวจะต้อง
แนบใบรับรองผลการตรวจวเิคราะห์ของรุ่นท่ีนำเข้า
หมายเหตุ
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ยาแก้หวัด OTC (over the counter) เกินขนาด ใน
ประเทศไทยมีรายงานจากเภสัชกรและร้านขายยาว่า
กลุ่มวัยรุ่นมาซ้ือยาเด็กซ์โตรเมทรอแฟนไปบริโภคคร้ัง
ละมากๆ เพ่ือทำให้เกิดอาการเคลิบเคล้ิม   และขนาด
ยาที่ออกฤทธิ์กล่อมประสาทใกล้เคียงกับขนาดยาที่
ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้

อาการข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาเด็กซ์ โตร-
เมทรอแฟน อาทเิช่น  สมองถกูทำลาย มอีาการชกั
ขาดสติสัมปชัญญะ และหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น

3. เปลี ่ยนสถานภาพของยาอมบรรเทา
อาการเจ็บคอและฆ่าเช้ือโรคในปากและลำคอ จากยา
อันตรายเปน็ยาสามญัประจำบ้าน

ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอและฆ่าเช้ือโรคใน
ปากและลำคอท่ีมีตัวยาฆ่าเช้ือโรค 2, 4-dichlorobenzyl
alcohol 1.2 mg และ Amylmetacresol ในขนาดไม่เกิน
0.6 mg ท้ังน้ีรวมถึงยาอมท่ีอาจมี ascorbic acid ใน
ขนาดไม่เกิน 100 mg ผสมอยู่ด้วยมีหลักฐานข้อมูล
แสดงว่าปลอดภัยต่อการใช้

4. ยกเลิกการร ับรองตำรายา USP 22
(ค.ศ.1990) และ 23 (ค.ศ.1995) และ BP 1988 และ
1993 รวมถึง supplement และ addendum ท่ีพ่วงกับ
ตำรายาดังกล่าวด้วย โดยประกาศรับรองตำรายา USP
27 and its supplement และ BP 2004 and its
addendum แทน เพราะเป็นตำรายาฉบับที่ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากกว่าบรรจุยา

ตัวใหม่มากขึ้น และครอบคลุมข้อกำหนดที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล
ของยาได้ดีกว่า  แม้ว่าปัจจุบัน  USP ฉบับล่าสุด คือ
USP 28 แต่ยังมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขในบางหัวข้ออยู่
เช่น uniformity of dosage units และรูปแบบยาท่ีต้อง
ทำ content uniformity เป็นต้น จึงเห็นควรชะลอการ
ประกาศรับรอง USP 28 ไว้ก่อนจนกว่าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์

5. ยกเว้นหลักฐานหนังสือรับรองการ จำหน่าย
(CFS) / หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (CPP) ในการขอข้ึน
ทะเบียนตำรับยาใหม่ท่ีมีการดำเนินการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกในประเทศ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์
ชีวะวัตถุตัวใหม่ท่ีเป็น live-saving drugs และอาจไม่
มีความจำเป็นต้องใช้   ในประเทศผู้ผลิตยาน้ันสามารถ
ข้ึนทะเบียนตำรับเพ่ือประชาชนได้รับประโยชน์จากยา
ดังกล่าวได้รวดเร็วข้ึน  คณะกรรมการยาได้อนุมัติให้รับ
ข้ึนทะเบยีนตำรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไดโ้ดยไมต้่องรอ
หนังสอืรับรอง CFS/CPP จากประเทศผูผ้ลิต  ท้ังน้ี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตอ้งกำหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในด้านจำนวนผู้ป่วยคนไทยที่เข้า
ร่วมในการวิจัยยาเทียบกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ทำการศึกษากำหนดยาหรือกลุ่มยาที่จัดเป็น live-
saving drugs ให้ชัดเจนรวมถึงจัดให้มีระบบการตรวจ
ตราและตรวจสอบทีเ่หมาะสมดว้ย
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การประชุมคณะกรรมการเครื ่องสำอาง
คร้ังท่ี 1/2549 วันท่ี 27 มีนาคม 2549 มีประเด็นท่ีเก่ียว
กับความปลอดภัยของเคร่ืองสำอาง ดังน้ี

1. การปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 4 ฉบับ

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับ
ล่าสุด คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 40)
พ.ศ. 2548 ซ่ึงกำหนดคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของ
เคร่ืองสำอางท่ีห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย ประกาศ  ณ
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันท่ี 27 เมษายน 2549 ประกาศนีมี้ผลบังคับใช้กับ
เคร่ืองสำอางทุกชนิด ทุกประเภท

เน่ืองจากเม่ือปี 2536 กระทรวงสาธารณสุขได้
ออกประกาศ ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง
จุลชีววิทยาและวิธีทดสอบไว้แล้ว สำหรับเคร่ืองสำอาง
4 ประเภท ได้แก่ ผ้าอนามัย [ประกาศกระทรวง-
สาธารณสุข (ฉบับที่ 10)] ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น
[ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 11)] แป้งฝุ่น
โรยตัว [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 12)]
และแป้งน้ำ [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 13)]
ดังน้ันถึงแม้ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี
40) พ.ศ. 2548  ข้อ 3 จะระบุให้ยกเลิกส่วนท่ีเป็นข้อ
กำหนดเก่ียวกับเช้ือจุลินทรีย์และวิธีทดสอบในประกาศ
เดิมท้ัง 4 ฉบับก็ตาม  แต่เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้มีความ
เข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนไม่เกิดความสบัสนในการนำไป
ปฏิบัติ คณะกรรมการเคร่ืองสำอางจึงมีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10)
(ฉบับท่ี 11) (ฉบับท่ี 12) และ(ฉบับท่ี 13) ให้สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 40) พ.ศ.2548

ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีลงนามในร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุดังกล่าว

2. การปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับสาร Dihydroxyacetone (DHA)

Dihydroxyacetone ซึ่งจัดเป็นสารควบคุม
(สารป้องกันแสงแดด) ลำดับท่ี 10 ในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2536 น้ัน บัดน้ี
มีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนแล้วว่า สารนี้มีประสิทธิ
ภาพในการป้องกันแสงแดดได้น้อยมาก ดังนั ้น
ผลิตภัณฑ์ใดทีมี่ Dihydroxyacetone เป็นสารสำคญั
โดยไม่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดชนิดอ่ืนร่วม
อยู่ด้วย ผลิตภัณฑน้ั์นจะป้องกันอันตรายจากแสงแดด
ได้น้อยมาก และอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจาก
แสงแดด

Dihydroxyacetone เป็นสารที ่ม ีความ
ปลอดภัย เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง
สารน้ีมีคุณสมบัติหลัก คือ ปรับสีผิวให้เป็นสีแทนด้วย
กลไกการทำปฏิกิริยากับโปรตีนท่ีผิวหนังช้ันนอก ความ
เข้มของสีแทนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนี้ใน
ผลิตภัณฑ์และความถี่ในการใช้ แต่สีแทนนี้จะมีผล
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากแสงแดดน้อยมาก
(แตกต่างจากเม็ดสีเมลานิลที ่ทำให้เกิดสีผิวตาม
ธรรมชาติและมีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากแสงแดด)
อีกทั้งสีแทนจากสารนี้จะคงอยู่ที่ผิวหนังเพียงไม่กี่วัน
เท่านั้น สีจะอ่อนจางลงตามวงจรการหลุดลอกของ
เซลผิวหนังช้ันนอก

ท่ีฉลากของผลติภัณฑ์ผสมสาร Dihydroxy-
acetone มักจะมีข้อความว่า Tanning, Sunless
tanning,  Self-Tanning หรือ Bronzing เป็นส่วนหน่ึง
ของช่ือหรือประเภทของผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี
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ทั้งในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาจัดเป็นเครื่อง
สำอาง โดยในสหรัฐอเมริกาจัดให้ Dihydroxyacetone
เป็นสีท่ีอนุญาตใช้กับผิวกาย แต่เน้นให้ใช้ได้เฉพาะกับ
ผิวกายภายนอกเทา่น้ัน ห้ามนำไปสัมผัสกับริมฝีปาก
หรือเย่ือบุอ่อนอย่างเด็ดขาด

US FDA ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มี Dihydroxyacetone เป็นสารสำคัญ
โดยไม่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดร่วมอยู่ด้วย
จึงได้กำหนดให้แสดงคำเตือนที ่ฉลากผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ว่า “ผลิตภัณฑ์นี ้ไม่มีส่วนผสมของสาร
ป้องกันแสงแดดจึงไม่สามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด การออกไปกลางแจ้งโดยไม่มีส่ิงปกป้องผิวหนัง
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวแก่ก่อนวัย มะเร็งผิวหนัง
แม้ว่าจะไม่มีอาการผิวไหม้เกิดข้ึนก็ตาม”

คณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ข้อกำหนดเก่ียวกับสารป้องกันแสงแดดท่ี
ผสมในเคร่ืองสำอางเป็นเร่ืองสำคัญ เพราะมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง ท้ังในประเด็น
ความปลอดภัยของสารท่ีนำมาใช้  ตลอดจนประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันผู้บริโภคจากอันตรายจาก
แสงแดดด้วย ดังน้ันจึงสมควรให้ทบทวนข้อกำหนดเก่ียว
กับสารป้องกันแสงแดด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2536 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับท่ี 35) พ.ศ.2545 ทุกรายการ แล้วนำเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ในภาพรวมของการกำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ์เครื ่องสำอางป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด  และในกรณีที่สมควรยกเลิกสารใดจากการ

เป็นสารกนัแดดกใ็ห้เตรียมมาตรการรองรบัว่าสมควร
กำกับดูแลสารเหล่าน้ันอย่างไร จึงจะคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับ ความปลอดภัยจากการใช้เคร่ืองสำอาง

3. การโฆษณาเครื่องสำอางว่า “สามารถ
เปล่ียนแปลงสีผิวให้ขาวข้ึน”

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
ตรวจสอบการโฆษณาเครือ่งสำอางทางสือ่ต่างๆ และ
พบว่ามีผลิตภัณฑ์หลายรายการโฆษณาวา่ “สามารถ
เปลี่ยนแปลงสีผิวให้ขาวขึ้นได้” โดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
ทางวทิยาศาสตรท์ีจ่ะยืนยันว่าผลติภัณฑก์ลุม่น้ีทำให้
ผิวขาวขึ ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะบางรายอ้างว่า
ผลิตภัณฑ์สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าไปยับยั ้ง
การสร้างเม็ดสีเมลานิน ผิวจึงขาวขึ้นได้ ซึ่งเป็นการ
ทำให้ผู ้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ในสาระสำคัญ
เก่ียวกับเคร่ืองสำอาง เพราะหากผลิตภัณฑ์ใดมีกลไก
การทำงานเช่นน้ันจริง ผลิตภัณฑ์น้ันจะเข้าข่ายเป็นยา
เพราะสามารถไปมีผลต่อโครงสร้าง หรือการทำหน้าท่ี
ของร่างกาย

คณะกรรมการเครื่องสำอางจึงเห็นชอบให้
ออกคำส่ังคณะกรรมการเคร่ืองสำอาง เพ่ือห้ามใช้ภาพ
หรือข้อความท่ีทำให้เข้าใจว่า “สามารถทำให้สีผิวมีการ
เปล่ียนแปลง หรือทำให้สีผิวขาวข้ึนมากกว่า หรือแตกต่าง
จากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้ข้อความอื่นที่มี
ความหมายในทำนองเดยีวกัน” ในการโฆษณาเครือ่ง
สำอาง

คำสั่งคณะกรรมการเครื ่องสำอางนี้ได้ลง
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเรยีบร้อยแล้ว และมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2549
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ในปีงบประมาณ 2548 สำนักงานคณะ-
กรรมการอาหารและยาได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงการ
ควบคุมวัตถุอันตรายจากวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ท่ีต้อง
ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตประกอบกิจการต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 7
รายการ คือ Alkyl cyanoacrylate, สารกลุ่มคลอรีน
ได้แก่ Calcium hypochlorite, Dichloroisocyanuric acid
and its salts, Sodium hypochlorite และ Trichlo-
roisocyanuric acid and its salts เฉพาะในผลิตภัณฑ์ท่ี
นำมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการฆ่าเช้ือโรค หรือกำจัดกล่ิน
ในสระว่ายน้ำ, Anionic surfactants และ Nonionic
surfactants (ยกเว้น Nonylphenol ethoxylate เป็นสาร
ทีมี่ความเปน็พษิตอ่สิง่แวดลอ้มมาก ทัง้ในดนิ ในนำ้
และห่วงโซ่อาหาร) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด  โดยศึกษา
ข้อมูลความเป็นพิษ และการก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อมแล้ว พบว่าวัตถุอันตรายดังกล่าว
มีความเปน็พิษคอ่นข้างตำ่ และจากขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ที่ขึ ้นทะเบียนจำนวนมากที่ประกอบด้วยสารเคมี
ดังกล่าวไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง อันเกิด
จากการใช้ผลิตภัณฑ์  สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงเห็นควรกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ข้างต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการแสดง
ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญจึงเสนอขอเปลี่ยนแปลง
การควบคุมวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ตามรายการข้างต้น
ต่อคณะอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณาข้อมูลและกล่ันกรอง
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 53-2/2548 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  เปล่ียนแปลงการควบคุมจากวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ตามท่ีเสนอท้ัง 7
รายการ และดำเนินการเสนอออกประกาศตามลำดบั
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 วรรคสอง และ
มาตรา 18 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง “บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548” มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2549  ประกาศรายช่ือ
วัตถุอันตรายทีเ่ปล่ียนแปลงการควบคมุเป็นชนิดที ่ 1
พร้อมระบุรายละเอียดเงื่อนไขการนำมาใช้สำหรับ
วัตถุอันตรายแตล่ะชนิดประกอบดว้ย

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการควบคมุวัตถุ
อันตรายตามประกาศฯ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงเสนอขอ
ทบทวนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
เพ่ือให้สามารถกำกับดูแลวัตถุอันตรายเหล่าน้ี  จึงเสนอ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 20(1) แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศในราชกิจจานุ-
เบกษา เร่ือง “การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 2549” มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 11
มกราคม พ.ศ. 2549 สาระสำคัญของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับน้ี คือ

1. ประกาศนี้กำหนดให้ผู ้มีความประสงค์
จะดำเนินการผลิต หรือการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1
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แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย
น้ันต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบ วอ./สธ 5 โดยผู้ผลิต
ให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันผลิตคร้ังแรก และผู้นำ
เข้าให้แจ้งก่อนนำเข้าวัตถุอันตรายออกจากด่าน
ศุลกากรเฉพาะการนำเขา้คร้ังแรกเท่าน้ัน

2. ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อเท็จจริงได้
ที ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับ
ผู้ประกอบการทีมี่สถานทีผ่ลิต หรือสถานทีเ่ก็บอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือแจ้งท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำหรับ
ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอยู่ใน
จังหวัดน้ันๆ

3. ประกาศนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ดำเนินการปรับปรุง ฉลากให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ

แม้ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ประกาศเปลีย่นแปลงการควบคมุจากวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ซ่ึงกำหนดให้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ในส่วนของ
การกำกับดูแลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1

ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีกำหนด คือ

(1) เกี่ยวกับสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ
ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง
หลักเกณฑแ์ละวิธีการผลติการมไีว้ในครอบครองเพือ่
ใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าท่ีรับผิดชอบ
พ.ศ.2538 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรือ่งการจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือนไว้ที่
อุปกรณ์การผลติบริเวณทีเ่ก็บรักษาวตัถุอันตรายและ
บริเวณใกล้เคียง

(2)การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ต้องจัดทำ
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่องการแสดงฉลากของวัตถุอันตราย ตาม
แต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีประกาศกำหนดไว ้ ท้ังน้ีเพ่ือ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน และหน่วยงานภาครัฐ
สามารถตรวจสอบติดตามกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลัง
ออกสู่ท้องตลาดได้
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เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสารตะกั่วเป็น
โลหะหนักที่มีอันตราย เมื ่อสารตะกั่วสะสมอยู่ใน
ร่างกายสูงถึงระดับหน่ึงแล้ว สามารถก่อให้เกิดอันตราย
ได้อย่างร้ายแรงต่อระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็กๆ  แต่เราจะหลีกเลี่ยงสารตะกั่วได้
อย่างไรในเมื่อสารนี้ยังคงใช้เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่สี
(ทาบ้าน/ทาเฟอร์นิเจอร์/ทาของเล่น) หมึกพิมพ์
แบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิก อุปกรณ์
อิเลคโทรนิคต่างๆ รวมท้ังเคร่ืองสำอางบางชนิดด้วย

สารตะก่ัวสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง  เช่น
1. ทางปาก โดยปนเป้ือนไปกับอาหาร ท้ังจาก

ภาชนะที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว รวมถึงเด็กๆ ที่หยิบจับ
ส่ิงท่ีปนเป้ือนสารตะก่ัวแล้วเอามือเข้าปาก

2. ทางจมูก การสูดหายใจเอาควัน ไอระเหย
ฝุ่นละอองตะก่ัวเข้าสู่ปอด

3. ทางผิวหนัง การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสารตะกัว่ หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเคลือบด้วย
สีชนิดที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ สารตะกั่วจะถูกดูด
ซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดได้

พิษของสารตะก่ัว
สารตะก่ัวสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

ได้ท้ังแบบเฉียบพลัน และแบบเร้ือรัง
1. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ผู้ท่ีได้รับพิษ

จากสารตะกั่วอย่างเฉียบพลัน จะรู้สึกฝืดคอ คอแห้ง
กระหายน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง บางรายช็อก
กล้ามเนื้อกระตุก อ่อนเพลีย เป็นตะคริว ปวดศีรษะ
นอนไม่หลับ ภาวะไตเสื่อม และอาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ภายใน 2-3 วัน

2. ความเป็นพิษเร้ือรัง ผู้ใหญ่ท่ีได้รับสารตะก่ัว
ทีละน้อย  มักจะมีความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร
เช่น เบ่ืออาหาร ท้องผูก เป็นตะคริวท่ีหน้าท้อง และมี
อาการเก่ียวกับระบบประสาท เช่น  กล้ามเน้ือแขนขา
ไม่มีแรง ข้อมือตก เป็นอัมพาต หรือมีผลต่อสมอง เช่น
มึนงง ทรงตัวไม่อยู่ ประสาทหลอน นอกจากนั้น
สารตะกั่วยังสามารถไปจับกับเม็ดเลือดแดง (แทนที่
ธาตุเหล็ก) ทำให้เกิดโรคโลหิตจาง บางรายพบว่า
สารตะก่ัวไปสะสมในกระดูก (แทนท่ีแคลเซียม) ทำให้
ปวดตามข้อ กระดูกผุหักง่าย ถ้าไปสะสมที่ รากฟัน
ทำให้เห็นเป็นสีม่วงหรือสีดำบริเวณเหงือกบางครั้ง
เรียกว่าเส้นตะก่ัว

ท่ีน่าเป็นห่วงคือ เด็กเล็กๆ มีกิจกรรมหลาย
อย่างที่เสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่วเข้าไปสะสมใน
ร่างกาย โดยเฉพาะจากการที่มือสัมผัสกับวัสดุที่มี
ส่วนผสมของสารตะกั ่ว เช่น ผนังห้อง ของเล่น
เฟอร์นิเจอร์ แล้วเอามือเข้าปาก หรือนำของเล่น
เข้าปาก สารตะกั่วจะเข้าสู่ร่างกายไปทำลายระบบ
ประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลาย ยิ่งเด็กอายุน้อย
ระบบประสาทจะถูกทำลายร้ายแรงมากย่ิงข้ึน รวมท้ัง
ยังไปมีผลต่อระบบปัสสาวะ ระบบเลือด ระบบทางเดิน-
อาหาร  การเจริญเติบโตจะช้ากว่าปกติ  เด็กท่ีได้รับพิษ
สะสมจากสารตะก่ัวจะมีอาการเซ่ืองซึม สมองไม่พัฒนา
ร่างกายเจรญิเติบโตไม่สมอายุ

ขณะน้ีในประเทศต่าง ๆ  พยายามลดความ
เสี่ยงจากการใช้สารตะกั่ว เช่น ให้ใช้น้ำมันเบนซิน
ไร้สารตะกั่ว สีไร้สารตะกั่ว แต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ผสม
สารตะกั่วอีกหลายชนิดที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน
รวมท้ังเคร่ืองสำอางด้วย
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เคร่ืองสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือความสะอาด
และสวยงาม ผู้บริโภคซ้ือใช้เองในชีวิตประจำวันตาม
ความพอใจ จึงไม่ค่อยตระหนักถึงอันตรายหรือใช้ด้วย
ความระมัดระวังตามคำแนะนำท่ีระบุบนฉลาก ในกรณี
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว จึงเป็นกรณี
พิเศษที่เครื่องสำอางมีส่วนผสมของโลหะหนัก ซึ่ง
ทราบกันดีว่ามีอันตรายค่อนข้างร้ายแรง โดยอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของพระราชบัญญัติเครื ่องสำอาง
พ.ศ.2535

เคร่ืองสำอางท่ีมีส่วนผสมของสารตะก่ัว คือ
ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำ (ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีจะเปล่ียนสีผม
ให้เป็นสีดำเท่าน้ัน ไม่สามารถเปลีย่นเส้นผมให้เป็นสี
อื่น) เนื่องมาจากเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น เส้นผมที่
หงอกขาวมักสร้างปัญหาเก่ียวกับบุคลิกภาพ เราจึงนำ
ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำมาใช้เพ่ือเปล่ียนสีผมท่ีหงอกขาว
ให้แลดูดำดังเดิม การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำประเภทน้ี
ไม่อาจทำสำเร็จได้ในคราวเดียว แต่เป็นการค่อยๆ
ปรับสีของเส้นผมให้เข้มขึ ้นทีละน้อยในช่วงแรก
อาจต้องใช้เป็นประจำทุกวัน เพื่อปรับสีผมให้เข้มขึ้น
จนได้ระดับที่ต้องการ จากนั้นอาจทาเติมเป็นระยะๆ
เพ่ือคงความเขม้ของสีผมสีย้อมชนิดน้ีจะไม่ถูกชะล้าง
ออกไปขณะสระผม

ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนสีผมให้ดำ
จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์
และความถี่ในการใช้ ประกอบกับจำนวนของเส้นผม
ท่ีหงอกขาว ผลิตภัณฑ์น้ีผู้บริโภคมักซ้ือมาใช้เองท่ีบ้าน
จึงเป็นธรรมดาทีผ่ลิตภัณฑ์จะสัมผัสมือขณะแต่งสผีม
สารตะกั่วในเครื่องสำอางอาจถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
(มือและหนังศีรษะ) เข้าสู่กระแสเลือดได้ รวมท้ังหากใช้
เสร็จแล้วไม่ล้างมือให้สะอาด สารตะกั่วก็มีโอกาส
ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายทางปากได้อีกด้วย และพบว่า
บางคร้ังเด็ก ๆ  จับต้องหรือสัมผัสกับเส้นผมของผู้ใหญ่
ทีแ่ต่งผมดำดว้ยเครือ่งสำอางกลุม่น้ีกเ็ป็นอีกชอ่งทาง
หน่ึงท่ีสารตะก่ัวจะเข้าสู่ร่างกายของเด็กได้

ข้อกำหนดของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสาร
ตะก่ัวในเคร่ืองสำอาง

สหรัฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เครื่อง-

สำอางแต่งผมดำมีส่วนผสมของสารประกอบของ
ตะก่ัว คือ lead acetate ได้ โดยสารน้ีจัดเป็นสารแต่งสี
ชนิด progressive hair dye ซ่ึงจำเป็นต้องมีการติดตาม
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในความ
ปลอดภัย  จึงมีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โดยตรวจวัดปริมาณของสารตะกัว่ในกระแสเลือดของ
ผู้บริโภค (ท่ีใช้เคร่ืองสำอางกลุ่มน้ีตามคำแนะนำอย่าง
เคร่งครัด) และพบว่าไม่มีการเพ่ิมระดับของสารตะก่ัว
ในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ความจำเป็นจะต้องรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
อันตราย และใช้เครื่องสำอางกลุ่มนี้ด้วยความระมัด-
ระวังเป็นพิเศษ โดยกำหนดใหแ้สดงคำเตอืน/ข้อควร
ระวังท่ีฉลากเคร่ืองสำอาง ดังน้ี

1. ผลติภณัฑน้ี์มีสว่นผสมของสาร
เลดแอซีเทต

2. ใช้เฉพาะภายนอกเท่าน้ัน
3. เก็บให้พ้นมือเด็ก
4. ห้ามใช้เม่ือหนังศีรษะเป็นแผล
5. หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ระคาย
เคืองผิวหนัง ต้องหยุดใช้ทันที

6. ห้ามใช้ย้อมสีหนวด ขนคิ้ว ขนตา หรือ
เส้นขนบริเวณอ่ืนๆ

7. ระวังอย่าให้เข้าตา
8. ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากอยา่งเคร่งครัด
และล้างมือให้สะอาดหลังใช้เสร็จแล้ว

ประเทศแคนาดา
Health Canada ได้ประกาศกำหนดรายการ

สารท่ีห้ามใช้ หรือสารท่ีให้ใช้ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดใน
เครื่องสำอาง [List of Prohibited and Restricted
Cosmetic Ingredients หรือเรียกง่าย ๆ ว่า The
Cosmetic Ingredients “HOTLISTS”] โดยปัจจุบันนี้
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ผลิตภัณฑ์ย้อมผมด้วย  ท้ังน้ี The Scientific Com-
mittee on Cosmetic Products and Non-Food
Products [SCCNFP] ในการประชุมเม่ือ 1 มิถุนายน
2547 ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
การใช้ Lead acetate เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง
แล้วมีความเห็นว่า เน่ืองจากสารน้ีจัดอยู่ในกลุ่ม Toxic
to reproduction, category 1 ;  R61 “ May cause harm
to the unborn child” ดังนั้นจึงไม่ควรอนุญาตให้ใช้
สารน้ีเป็นส่วนผสมในเคร่ืองสำอางอีกต่อไป

ประเทศไทย
ขณะนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2536) ได้กำหนดให้ตะก่ัว สารประกอบ
ของตะกั่วและแร่ธาตุตะกั่วเป็นวัตถุที ่ห้ามใช้เป็น
สว่นผสมในการผลติเครือ่งสำอาง โดยมข้ีอยกเวน้ 2
กรณีได้แก่

(1) ตะกั่วที่มีอยู่ในวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับ
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองสำอาง ในอัตราส่วน
ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน โดยน้ำหนัก หรืออาจกล่าว
ง่ายๆ ว่า ยินยอมให้มีตะก่ัวปนเป้ือนในวัตถุดิบท่ีจะนำ
มาใช้ผลิตเคร่ืองสำอางได้ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน

(2) สารประกอบแอซีเทตของตะกั่วจัดเป็น
สารควบคุมพิเศษให้ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ แต่งผมดำ
โดยอัตราส่วนสูงสุดที่ให้ใช้คือ 0.6% คำนวณในรูป
โลหะตะกั่ว

เนื่องจากเครื่องสำอางประเภทนี้อาจเป็น
อันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ จึงจัดเป็นเคร่ืองสำอางควบคุม
พิเศษ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จะต้องดำเนินการขอขึ้น
ทะเบียนตำรับให้เรียบร้อยก่อนผลิต/นำเข้า ดังนั้น
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับสูตรตำรับ
และกรรมการวิธีการผลิตให้สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
นอกจากน้ันสถานท่ีผลิตจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2537 อีกด้วย ในส่วนข้อความบน
ฉลากนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของภาพและข้อความ

Lead acetate จัดเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมใน
เครือ่งสำอาง เน่ืองจากมข้ีอมูลบ่งช้ีว่าการทีต่ะกัว่ถกู
ดูดซึมผ่านผิวหนังได้นั้น อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบสบืพันธ์ุ

เม่ือวันท่ี  5 พฤศจิกายน 2546 Health Canada
ออกประกาศเตือนผู ้บริโภคว่าเด็ก ๆ อาจได้รับ
สารตะกั ่วจากการดูด หรืออมสายสร้อยราคาถูก
ที ่ขายผ่านตู ้หยอดเหรียญหรือร้านค้าปลีกทั ่วไป
เครื่องประดับที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนในปริมาณสูง
มักจะมีสีอมเทา มีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ
ขนาดและเม่ือนำมาถูกับกระดาษสีขาวจะเกิดเป็นรอย
สีเทา ถึงแม้จะไม่มีข้อมูลว่าสารตะกั่วจากเครื ่อง
ประดับเหล่านี้จะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังไปก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้สวมใส่ แต่หากเด็กเล็กๆ ได้รับสารตะก่ัว
ทางปากเช่นน้ี  อาจก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างร้ายแรง
เพราะสารตะก่ัวเพียงเล็กน้อยจะไปมีผลต่อพัฒนาการ
ของสมองและระบบประสาทของเดก็ ดังน้ันผู้ปกครอง
จึงต้องเก็บเครื่องประดับเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก เพื่อ
ความปลอดภัย

สหภาพยุโรป
ในอดีตตาม Cosmetic Directive 76/768/

EEC Annex II (List of Substances which must  not
form part of the composition of cosmetic products)
ลำดับท่ี 289 ได้กำหนดให้ตะก่ัวและสารประกอบของ
ธาตุน้ีเป็นสารห้ามใช้ในเคร่ืองสำอาง ยกเว้นการนำไป
ใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Annex III (List of
substances which cosmetic products must not
contain except subject to the restrictions and
conditions laid down) ลำดับท่ี 55  ซ่ึงระบุว่าให้ใช้ Lead
acetate ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ย้อมผมท่ีความเข้มข้น
สูงสุดคือ 0.6% คำนวณในรูปโลหะตะก่ัว

ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ประกาศใหม่ให้แก้ไข
ข้อความใน Annex II ลำดับท่ี 289 โดยกำหนดให้ Lead
and its compounds เป็นสารห้ามใช้โดยไม่มีข้อ
ยกเว้นใดๆ และให้ยกเลิกการใช้ Lead acetate ใน
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รวมทั้งคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง และเมื่อขึ ้น
ทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะต้องแสดงเลขทะเบียนไว้ใน
กรอบเคร่ืองหมาย อย. อีกด้วย

อน่ึง นอกจากจะพบสารตะก่ัวได้ในผลิตภัณฑ์
แต่งผมดำแล้ว ยังอาจพบสารตะก่ัวปนเป้ือนในเคร่ือง
สำอางประเภทอ่ืนๆ อีกด้วยดังเช่น เม่ือเดือนตุลาคม
2003 US Food and Drug Administration เผยแพร่
FDA Talk Paper เตือนผู้บริโภคว่าอย่าใช้ผลิตภัณฑ์
“LITARGIRIO”. ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองใช้
โรยเท้าเพื่อระงับกลิ่น และกำจัดเชื้อรา ผลิตโดย
Roldan, Ferreira ใน Dominican Republic ซึ่ง
ตรวจพบว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนสูงมาก จนสามารถ
ทำให้ระบบประสาทของเด็กๆ ได้รับอันตรายอย่าง
ถาวร  และเคร่ืองสำอางท่ีใช้ทาตาเป็น Traditional eye
cosmetic รู้จักกันในช่ือต่าง ๆ  เช่น kohl, kajal, al-kahl,or
surma ตรวจพบสารประกอบของตะก่ัว คือ lead sulfide
เครื่องสำอางประเภทนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคแถบ
แอฟริกา, ตะวันออกกลาง, อิหร่าน, ปากีสถาน
และอินเดีย

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวไทย
ขณะนี ้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู ่
ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
การใช้สาร Lead acetate ในเครื่องสำอาง รวมทั้ง
ข้อกำหนดของประเทศต่างๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเครื ่องสำอางในประเภทเดียวกัน
ว่าย ังมีความจำเป็นต้องใช้สารนี ้ต ่อไปหรือไม่
จะสามารถใช้สารอื ่นทดแทนได้หรือไม่ จากนั ้น
ต้องระดมข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้หลัก
การว่าผู้บริโภคจะต้องได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

และมีความเสีย่งต่อการเกดิอันตรายนอ้ยท่ีสุด พร้อม
กันนั้นก็จะต้องไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
เคร่ืองสำอางมากเกินไป
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พืชกระท่อมได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
ประเภทหน่ึงในหมู่คนท่ีนิยมเท่ียวคลับ หรือคนท่ีชอบ
ไปงานเลีย้งสังสรรคย์ามราตร ี ซ่ึงนิยมการเสพเครือ่ง
ดองของเมาทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
สหราชอาณาจกัร ต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ. 2544 และ
กำลังเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบัน เน่ืองจาก
ได้ผลเหมือนการเสพยาบ้า (คือ กระตุ้นประสาททำให้
เคลิบเคล้ิมมีความสุข และมีพลัง) โดยไม่ผิดกฎหมาย
ราคาถูกกว่ามาก และคุณภาพค่อนข้างคงท่ีกว่าการซ้ือ
หายาบ้าหรือยาอี จนได้ช่ือว่า “legal high”(1) แม้ว่าพืช
กระท่อมจัดเป็นพืชต้องห้ามจากการมีไว้ครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศไทย
มาเลเซยี พม่า และออสเตรเลยี แต่ไม่ห้ามในสหรฐั-
อเมริกา และประเทศในยุโรป ซึ่งมีการจำหน่ายพืช
กระท่อมจากประเทศไทยเป็นที่แพร่หลายมากทาง
อินเทอร์เนตในรูปผลิตภัณฑ์ชาผงสำหรับชงด่ืม สารสกัด
ซ่ึงได้จากการต้มใบกระท่อมสดกรองกากและระเหยน้ำ
จนได้ของเหลวข้นสีน้ำตาล (6 กรัมราคา 700 บาท)
ใบแห้ง (15 กรัม ราคา 700 บาท) และผงแห้ง

ในประเทศไทย ตั้งแต่รัฐบาลมีมาตรการ
เข้มงวดในการปราบปรามยาบา้ ทำให้ยาบ้าหาได้ยาก
มากข้ึน ผู้เสพยาบ้าได้หันมาพ่ึงใบกระท่อม ซ่ึงหาได้
ง่าย ราคาถูกกว่ามากเป็นส่ิงทดแทนบำบัดความอยาก
ยาบ้า ใบกระท่อมจึงหวนกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
หนึ่ง(2) ในอดีตมีการตราพระราชบัญญัติ กระท่อม
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2486 การปลูก
มีไว้ในครอบครองและเสพพืชกระท่อมถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย  แม้ว่าจะมีการโค่นทำลายต้นกระท่อมเป็น


    

  

จำนวนมาก แต่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับไม่ค่อยได้
ผลนัก สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวนาไทยมีการ
บริโภคกันมาช้านาน เพื่อช่วยให้สามารถทนทำงาน
หนักในท้องนาได้นานๆ และโดยธรรมชาติแล้ว กระท่อม
เป็นพืชท่ีแพร่พันธ์ุได้เร็ว เมล็ดมีขนาดเล็กและถูกดีด
กระเด็นออกจากฝักได้ ต่อมาเมื่อมีการตราพระราช-
บัญญัติยาเสพติดให้โทษขึ้นในปี 2522 พืชกระท่อม
ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 การเสพหรือ
มีไว้ในครอบครองพืชกระท่อม ซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ในปริมาณเกิน 135 กรัม โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาให้
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
การผลติ นำเข้า สง่ออกพชืกระทอ่ม ในปรมิาณเกนิ
135 กรัม โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท(3) อย่างไรก็ตาม
การปลูกและบริโภคยังคงพบอยู่ประปราย โดยเฉพาะ
ในพื้นที่แถบภาคใต้ของประเทศ ปัญหาความรุนแรง
ทางพฤติกรรมของผู้ติดยาบ้า และการระบาดของ
ยาเสพติดให้โทษตัวอื่นๆ โดยเฉพาะยาอี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2544 เรื่อยมาจึงมีแนวคิดและความเคลื่อนไหว
ท่ีน่าจะมีการศึกษาทบทวนนำกระท่อมมาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ เช่น การระงับปวดแทนมอร์ฟีน
ซ่ึงต้องนำเข้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ในบางคร้ัง
เกิดการขาดแคลนใช้บำบัด ผู้ติดฝ่ิน และยาบ้า เป็นต้น
เพ ื ่อนำไปส ู ่การพ ิจารณาแก ้ไขกฎหมายถอน
พืชกระท่อมออกจากรายการยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ยังคงมีความเห็นแตกต่าง โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย์ไม่เห็นด้วยกับการที ่จะถอดถอน
พืชกระท่อมออกจากบัญชีรายการยาเสพติด(1) เพราะ
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กระท่อมทำให้เกิดการติด เบลอ และสมองเสื่อมได้
เช่นกัน การถอนออกจากยาเสพติดจะต้องมีการ
ควบคุมการใช้ให้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
เยาวชนของชาติในวงกว้างต่อไป

เพ่ือต้อนรับการหวนกลับมาของพืชกระท่อม
ในปัจจุบัน บทความน้ีจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มี
การรายงาน และการวิจัยเป็นวิทยาทานรื้อฟื้นความ
ทรงจำ และได้ทราบถึงความปลอดภัยและฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของพืชกระท่อมพอเป็นกระสายสำหรับ
การตามใหท้นักระแสปจัจุบันและอนาคต

ขอ้มลูทัว่ไป
พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใน

ตระกูลเข็ม (Rubiaceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Mitragyna speciosa Korth ลำต้นสูง 12-15 เมตร
มีถ่ินกำเนิดในเขตร้อนช้ืนแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะประเทศไทย มลายู จนถึงเกาะนิวกินี มีช่ือ
เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น ในประเทศไทย
ภาคเหนือ เรียก อีด่าง อีแดง กระอ่วม ภาคใต้เรียก ท่อม
หรือท่ม  ในมลายูเรียก Kutum หรือ Ketum  Bia หรือ
Biak ลาวเรียก Neithum อินโดจีนเรียก Kodam(4)

ส่วนท่ีให้ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา(5) ได้แก่ ใบ และเปลือกต้น
ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน หนาทึบเป็นมัน
สีเขียวเข้ม ขนาดใบกวา้ง 4-10 ซม ยาว 6-15 ซม.
ด้านหลังใบมีเส้นใบนูนขึ้นชัดเจน หูใบรูปหอก อยู่
ระหว่างก้านใบ

สารสำคัญท่ีพบในใบกระท่อม(6, 7)

อัลคะลอยด์ท่ีแยกได้จากใบกระท่อมมีประมาณ
40 ชนิด หรือร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักใบ ในจำนวนน้ีคร่ึง
หน่ึงเป็น indole alkaloid เช่น mitragynine ซ่ึงมีกลุ่ม
methoxy ท่ีตำแหน่ง C-19 และ E ring (7)  เป็นวงเปิด
หรือประมาณ 850 ไมโครกรัมต่อ 1 ใบ อัลคะลอยด์
ที ่เหลือเป็น speciogynine, paynanthine และ
speciociliatine เพียงเล็กน้อย ส่วน oxindole alkaloids
เช่น Mitraphylline, speciophylline น้ันพบน้อยมาก
(trace quantity) นอกจากน้ีใบกระท่อมยังมี Flavanoids

เช่น quercetin, rutin เป็นต้น  และมีกลุ่ม phytosterol
และ tannins ด้วย

การใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
ตำราแพทย์แผนโบราณ(5-8) ใช้ใบกระท่อม

ปรุงเป็นยาเรียกว่า ปะสะกระท่อม สำหรับรักษาโรคบิด
แก้ปวดมวนท้อง ปวดเบ่ง ปวดเม่ือยร่างกาย ท้องเฟ้อ
ท้องเสีย ท้องร่วง ทำให้นอนหลับ และระงับประสาท
ขนาด mitragynine ท่ีใช้ 2.5-8.5 mg

คนไทยท่ัวไปทราบว่า ใบกระท่อมมี 2 ชนิด
คือ ชนิดเส้นใบสีแดง และเส้นใบสีขาว กว่าร้อยละ 73
นิยมบริโภคท้ังสองชนิดผสมกัน บางรายเติมเกลือด้วย
เล็กน้อย เพ่ือป้องกันไม่ให้ท้องผูก ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะเค้ียวใบกระท่อมเพียงคร้ังละ 2-3 ใบ ตามด้วยการด่ืม
น้ำอุ่น หรือกาแฟร้อน บริโภควันละ 3-10 คร้ัง ข้ึนกับ
ความมากน้อยของอาการเหน่ือยและปวดเม่ือย ผู้เสพ
ใบกระท่อมประมาณร้อยละ 40 จะบริโภควันละ 10-20 ใบ
เมื่อเสพไประยะหนึ่ง ปริมาณการบริโภคจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37 หรือเป็นวันละ 21-30 ใบ ชาวนานิยมบริโภค
โดยการเคี้ยวใบสด หรือเอามาย่างจนเกรียมและตำ
ผสมกับน้ำพริกรับประทานเป็นอาหาร เพ่ือให้มีแรงทำงาน
และสามารถทนตากแดด อยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลานาน
โดยไม่รู้สึกเหน่ือย (6,7)

ชาวมลายู ใช้ใบกระท่อมตำพอกแผล และใช้
ทั้งใบเผาให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรคม้ามโต รวมถึง
การใช้กระท่อมเพ่ือทดแทนฝ่ินในท้องท่ีซ่ึงหาฝ่ินไม่ได้
มีเพียงกลุ่มน้อยท่ีใช้ใบกระท่อม เพ่ือยืดระยะเวลาการมี
เพศสัมพันธ์(9) และมีการใช้ใบกระท่อมเพื่อควบคุม
การติดฝ่ิน โดยเฉพาะในประเทศนวิซีแลนด์ปัจจุบัน(10)

เภสัชจลนศาสตร์ของพืชกระท่อม
ยังไม่เคยมีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ

อัลคะลอยด์ Mitragyrine เพื่อหาความเข้มข้นของ
ยาในเลือด (Cmax) ระยะเวลาท่ีได้ความเข้มข้นในเลือด
สูงสุด (Tmax) ปริมาณการกระจายในร่างกาย (AUC, Vd)
และการกำจัดยา (t1/2) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า
ผู้เสพรู้สึกถึงฤทธ์ิกระตุ้นได้ภายในเวลาเพียง 5-10 นาที
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ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
สาร mitragynine ซึ่งสกัดได้จากการต้มใบ

กระท่อมในน้ำ มีฤทธิ์ลดการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อ
เรียบ(14) สามารถลดได้ท้ังความแรง (tone) และระยะ
เวลา (amplitude) จึงมีฤทธ์ิทำให้เกิดการชาเฉพาะท่ีได้
และกดระบบประสาทส่วนกลางได้ ทำนองเดียวกับโคเคน
แต่ไม่แรงเท่า(6)

คนไทยจำนวนมากใช้ใบกระท่อม เพ่ือควบคุม
การบริโภคฝ่ิน(6) เช่นเดียวกับท่ีชาวตะวันตกสนับสนุน
ให้ใช้ Naloxone 0.4 mg/ml แก้อาการอยากฝ่ิน

กลไกการออกฤทธ์ิ
เมื่อให้ในขนาดต่ำ mitragynine จากใบ

กระท่อมจะไปจับที่ฐานรับแอลฟ่า 2 แอดรีเนอจิก
(α2-adrenergic receptor) และฐานรับเดลต้า 2
(δ2-opioid receptor). ให้ผลกระตุ้นระบบประสาทคล้าย
Yohimbine alkaloid และระงับปวด เม่ือเพ่ิมขนาดให้
สูงข้ึน mitragynine บางส่วนจะไปจับท่ีฐานรับเดลต้า
1 (δ1-opioid receptor) ให้ผลยับย้ังการบีบรัดตัวของ
กล้ามเนื้อเรียบ และถ้าเพิ่มขนาดยาสูงขึ้นอีกจะข้าม
ไปจับที่ฐานมิว 1 (µ1-receptor) ทำให้เกิดอาการ
เคลิบเคล้ิม (euphoria) และติดยา (dependence) ได้
การจับท่ีฐานมิว 1 น้ีจะเกิดมากข้ึน เม่ือให้ร่วมกับยาใน
กลุ่มฝ่ิน (opiates) Mitragynine จึงสามารถลดอาการ
โหยฝิ่น (opiate withdrawal) ผลการกดอาการขาด
ฝ่ินน้ีไม่เปล่ียนแปลง เม่ือให้ยาต้านฝ่ิน (opiate anta-
gonist) เช่น nalorphine ท้ังน้ีเพราะฤทธ์ิท่ีคล้ายฝ่ินของ
Mitragynine เกิดจากการจับที่ฐานรับเดลต้าและมิว
(delta and mu receptors) ในขณะที่ฝิ่นจับที่ฐาน
รับมิวเท่าน้ัน

µµµµµ 1

δ1

α 2

หลังการเคี้ยวใบกระท่อมเพียง 2-3 ใบ และฤทธิ์อยู่
ได้นาน 4 - 6 ช่ัวโมง แสดงว่าอัลคะลอยด์ในใบกระท่อม
น่าจะดูดซึมได้ดีและรวดเร็วทางปาก กระเพาะ และ
ลำไส้ แม้ได้รับในขนาดที่ไม่สูงนัก คือประมาณ 2.5
มิลลิกรัม(11) ในต่างประเทศมีรายงานการตรวจวิเคราะห์
ปัสสาวะของผู้บริโภคใบกระท่อม (ไม่ได้ระบุวิธีบริโภค
จึงเข้าใจว่าเป็นการบริโภคในรูปแบบชาชงดื่ม ซึ่งมี
จำหน่ายทัว่ไปในเว็บไซท์) พบปริมาณ mitragynine
ในปัสสาวะสูงถึงร้อยละ 61- 98(12)

ข้อม ูลน ี ้อาจเป ็นข ้อพิส ูจน ์หนึ ่งย ืนย ัน
คำบอกกล่าวต่อกันมาว่าการฉีดหรือกินโดยไม่เคี้ยว
ให้ผลไม่ดีเท่ากับการเค้ียวใบสด การเค้ียวใบกระท่อม
น่าจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสาร mitragynine โดย
เอ็นไซม์และแบคทีเรียในช่องปากไปเป็นสารอ่ืนท่ีออก
ฤทธ์ิแรงกว่า นอกจากน้ีการฉีดสาร mitragynine เข้าใต้
ผิวหนังของหนู mice ให้ผลแก้ปวดได้น้อยกว่า
การให้ทางปาก อาจแสดงว่าสาร metabotite ของ
mitragynine น่าจะออกฤทธ์ิแก้ปวดได้ดีกว่า mitragy-
nine

นอกจากน้ีการเสพโดยวิธีการสูบควันยังให้ผล
แตกต่างจากการบริโภคโดยวิธีเคี้ยว Claude Rifat
นักวิชาการชาวสวิสฯ  เคยลองสูบใบกระท่อมจำนวน
3 ใบ และบรรยายผลที่ได้รับในทางตรงกันข้ามกับ
สิ่งที่ได้ยินจากคนไทย ซึ่งกินโดยวิธีเคี้ยวใบนั้นคือ
การสูบควันทำให้ร่างกายรู้สึกไม่เคล่ือนไหว ไม่สามารถ
แยกความแตกต่างรอบตัว รู ้ส ึกเบื ่อทุกสิ ่งและ
เกียจคร้านเป็นอย่างมาก(13) วิธีการบริโภคที่ต่างกัน
ระหว่างสูบกับเคี้ยว อาจมีผลทำให้ยาเปลี่ยนแปลง
ไปไม่เหมือนกันปริมาณของสารสำคญัท่ีเข้าสู่ร่างกาย
แตกต่างกัน ทำให้ผลท่ีได้ไม่เหมือนกัน
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อาการติดยา (addiction) อาการติดกระท่อม
คล้ายคลึงกับการติดแอมเฟตามีน ได้แก่ อาการเบื่อ
อาหาร ทำงานได้มากเกินปกติ ต่ืนเต้น ต่ืนตัว เพราะ
ประสาทถูกกระตุ้น เม่ือไม่ได้เสพจะมีอาการหงุดหงิด
ฟุ้งซ่าน ฉุนเฉียว กระวนกระวาย อารมณ์ซึมเศร้า มึนงง
ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณ
ขาและเอว รู้สึกเกียจคร้านไม่อยากทำงาน อ่อนเพลีย
นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร แต่ยังไม่เคยมีรายงานผู้เสพติด
กระท่อมก่อปัญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุเหมือนท่ี
พบในกรณีติดแอมเฟตามีน (เนื่องจากอาการโรคจิต
หวาดระแวง เห็นภาพหลอน คิดว่าคนจะมาทำร้ายตน
จึงมีการคว้าอาวุธออกมาป้องกันตัวเอง และพูดไม่ค่อย
รู้เร่ือง) ผู้ติดกระทอ่มมีจำนวนไม่มากนกั ในปี 2534
มีรายงานจำนวนผู้ป่วยท่ีมีอาการติดกระท่อมเพียง 43
รายเขา้รบัการบำบดัรกัษา(18)

ความเป็นพิษ (toxicity)(6)

ยังไม่มีหลักฐานความเป็นพิษของสาร mitra-
gynine อย่างไรก็ตามการฉีด mitragynine เข้าหนู
(mice) ในขนาด 920 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ไม่พบว่าทำให้เกิดอาการส่ัน และชักข้ึนแต่อย่างใด

ปฎิกิริยาระหว่างยา(17)

ไม่ควรใช้กระท่อมร่วมกับยา MAOI anti-
depressant เพราะจะทำให้ฤทธ์ิของยาเพ่ิมมากข้ึนได้

บทสรุป
ขนาดการเสพพืชกระท่อมมีความสำคัญ

ต่อประสิทธิผลท่ีได้กล่าวคือ ในขนาดต่ำมีฤทธ์ิกระตุ้น
ประสาทส่วนกลางขณะที่ขนาดสูงมีฤทธิ์กดประสาท
เนื ่องจากขนาดสูงเพิ ่มตำแหน่งการจับที ่ฐานรับ
เช่นเดียวกับสารในกลุ่มฝ่ิน

การเสพพืชกระท่อมเป็นเวลานาน ทำให้เกิด
การด้ือยา และต้องเพ่ิมปริมาณบริโภคข้ึนเพ่ือให้ได้ผล
เท่าเดิม จนอาจเกิดการติดยา (habit forming) และทำให้
สุขภาพเส่ือมโทรมได้ แต่พืชกระท่อมไม่ทำให้เกิดการ
ติดยาข้ันรุนแรง ก้าวร้าวชนิด addiction อาการโหยยา
(craving) ไม่รุนแรงจนถึงขั้นคลุ้มคลั่งจนก่อเหตุร้าย

อาการไม่พึงประสงค์ (10-11,16 -18)

ผู้ท่ีไม่เคยเสพมาก่อน ถ้าเสพในขนาดทีนิ่ยม
เสพกันทั่วไปจะเกิดอาการมึนงง คอแห้ง คลื่นไส้
อาเจียน เมาจนต้องลงนอนราบ อาการข้างเคียงแบบ
เฉียบพลันของพืชกระท่อมคล้ายกับมอร์ฟิน คือ
ทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย เบื่ออาหาร ท้องผูก
ท้องป่อง การบริโภคเป็นเวลานานทำให้ติดเป็นนิสัย
(habit forming) และต้องเพิ่มขนาดหรือความถี่ของ
การบริโภค เพื่อให้ได้ผลที่เท่าเดิม อาการข้างเคียง
ท่ีพบได้แก่ เบ่ืออาหาร น้ำหนักลด ซูบผอม ผิวหนังแห้ง
และมีสีดำคล้ำ โดยเฉพาะบริเวณแก้ม หน้า ปากแห้ง
ท้องผูก ปัสสาวะขัด นอนไม่ค่อยหลับ ซึมเศร้า ถ้าบริโภค
กระท่อมนานเกิน 10 ปี อาจทำให้ท้องผูกเร้ือรัง ลำไส้
อุดตนั จนตอ้งรักษาดว้ยการผา่ตดั และอาจมอีาการ
ทางประสาท (psychosis) ได้แก่ มึนงง ปวดศีรษะ
จิตสับสน ประสาทหลอน (delusion และ hallucination)
ร่วมด้วย อาการทางประสาทนี้สามารถรักษาได้ด้วย
ยากล่อมประสาทเสริมกับการรักษาทางจิตวิทยา
ประมาณ 2 สัปดาห์ การบริโภคกระท่อมร่วมกับยา
เสพติดชนิดอ่ืน เช่น เฮโรอิน และยาบ้า จะทำให้เกิด
อาการหวาดกลวั (schizophenia) และรักษายากกว่า
การติดกระท่อมเพียงอย่างเดียว

ในประเทศนิวซีแลนด์ ปี 2440 มีผู้นำใบ
กระท่อมมาใช้เพ่ือถอนอาการติด methadone โดยวิธี
สูบ(16) และรายงานอาการข้างเคียงเก่ียวกับการมองเห็น
ในเวลากลางคืนในรูปของการฝันที่ทำให้ง่วงหลับ
ได้ง่ายๆ (vivid hypnagogic dreams) เป็นระยะเวลา
กว่า 6 สัปดาห์

อาการขาดยา (withdrawal symptom) ผู้ท่ี
บริโภคกระท่อมจนติดเป็นนิสัย เม่ือไม่ได้บริโภคจะเกิด
อาการไม่มีแรง ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือและกระดูก แขนขา
กระตุก รู้สึกอ่อนเพลียไม่สามารถทำงานได้อารมณ์
ซึมเศร้า จมูกแฉะ น้ำตาไหล บางรายก้าวร้าวแต่เป็น
มิตร นอนไมห่ลับ เบ่ืออาหาร ตรงกนัข้ามกบัอาการ
ขาดยาแอมเฟตามีนท่ีจะทำให้รู้สึกง่วงนอนมาก หิวจัด
และมือสั่น
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หรือทำอันตรายผู้อ่ืนดังท่ีเกิดในผู้ติดยา แอมเฟตามีน
ยาอี หรือเฮโรอิน

ข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการเสพใบกระท่อม
ในอดีตได้รายงานไว้ชัดเจนว่าการบริโภคพืชกระท่อม
ทำใหเ้กดิการตดิได ้และผูท้ีติ่ดใบกระทอ่มแล้วไม่คดิ
อยากเลิกเสพด้วย มีแนวโน้มการใช้ในทางท่ีผิด (abuse
potential) และเป็นอันตรายต่อสุขภาพพอสมควร
แม้ไม่ร้ายแรงเท่ายาบ้า หากจะนำมาใช้ทดแทนในการ
รักษาผู้ติดยาบ้าได้เป็นเรื่องดี แต่จะได้ผลดีอย่างไร
หรือไม่ เป็นเรื่องที่ควรทำการวิจัยเปรียบเทียบกับ
วิธีการรักษามาตรฐานที่ใช้อยู่ และชั่งน้ำหนักให้ดี
ระหว่างประโยชน์ท่ีจะได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมต่อไปด้วย
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ซัลไฟต์ (sulfites) คือ กลุ่มของสารทีน่ำมา
ใช้เป็นวัตถุกันเสีย หรือสารถนอมอาหาร (preserva-
tives)(1) การใช้ซัลไฟต์ในอาหารเกิดข้ึน ต้ังแต่สมัยกรีก
และโรมัน โดยใส่ในเคร่ืองด่ืมประเภทไวน์ เพ่ือให้คงอยู่
ได้นานโดยไม่บูดเน่า ในช่วงปี ค.ศ.1880 ออสเตรเลีย
และประเทศในแถบอเมริกาใต้เริ่มมีการใช้ซัลไฟต์ใน
เน้ือสัตว์ท่ีส่งลงเรือไปประเทศอังกฤษ  และต่อมาในช่วง
ศตวรรษที่ 20 โรงงานอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา
จึงเริ่มใช้ซัลไฟต์ในผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกผักและ
ผลไม้(2)

อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท
ท่ีมักจะใส่ซัลไฟต์ ได้แก่ ผักและผลไม้ท้ังสดและแห้ง
รวมทั้งผักและผลไม้กระป๋อง(3) มันฝรั่งดิบที่หั่นเป็น
แท่งแล้วสำหรับทำเฟรนชฟราย (French fry) น้ำผลไม้
ไส้กรอก ขนมปังกรอบ (cracker) แผ่นแป้งสำเร็จรูป
สำหรับทำพิซซ่า แยมทาขนมปงั เยลลาตนิ น้ำซอส
ปรุงรส น้ำส้มสายชู น้ำเกรว่ี ไวน์และเบียร์ เมล็ดผลไม้
ตากแห้ง เช่น เมล็ดแตงโม ฟักทอง (4,5) และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ อีกหลายชนิด

ตัวอย่างของสารในกลุ่มซัลไฟต์ที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารไดแ้ก่ (1)

 
  ⌧ 

 

 

 ⌧
 
 
 
 
 








ซัลไฟต์ในอาหารปรากฏอยูใ่นหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับ
ความเป็นกรด/ด่างของตัวกลางทีมั่นอยู่ โดยสามารถ
อธิบายได้ด้วยสมการต่อไปน้ี(1,6)

pk1 = 2 pk2 = 7
SO2+H2O H2SO3 H++HSO3 2H++SO3

-1 -2

ในสภาวะท่ีความเป็นกรด/ด่างมีค่าปานกลาง
ซัลไฟต์จะอยู่ในรูปของไบซัลไฟต์ (HSO3

-1) เป็น
ส่วนมากและในตัวกลางที่เป็นกรดจะพบอยู่ในรูป
ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่มีสีใช้ใน
การรม (fumigation) อาหาร ส่วนโซเดียมซัลไฟต์
เกลือโซเดียม และเกลือโปแตสเซียมของเมตาไบซัลไฟต์
และไบซัลไฟต์ซึ่งละลายน้ำได้ดี นิยมใช้ในรูปของ
สารละลายในน้ำ สำหรับพ่น (spray) อาหารหรืออาจ
นำอาหารมาจุม่หรือแช่ในสารละลายของสารเหลา่น้ี(1)

กระบวนการเติมซัลไฟต์ หรือสารในกลุ่ม
ซัลไฟต์ (sulfiting agents)(7) ลงในผลิตภัณฑ์อาหาร
เรียกว่า กระบวนการ “sulfiting”(1) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทำให้เกิดผลต่างๆ ต่ออาหาร โดยอาศัยคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ของซัลไฟต์(1,3) ดังต่อไปน้ีคือ

1. Color stabilizer
กระบวนการเปล่ียนแปลงสีของอาหารเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ โดยการทำงานของเอนไซม ์ ช่ือ poly-
phenol oxidase (PPO) ท่ีพบในผลไม้ ผัก และเน้ือสัตว์
เอนไซม์ PPO เร่งปฏิกิริยาการเกิดอ๊อกซิเดชั่นของ
phenol ในอาหารให้เปล่ียนเป็น o-quinones ซ่ึงในท่ีสุด
จะถูกเปล่ียนเป็นเมลานินหรือสารสีน้ำตาล (complex
brown polymer)(7,8)  ซัลไฟต์ท่ีใส่ลงในอาหารเหลา่น้ี
จะยับยั้งกระบวนการผลิตสารสีน้ำตาลดังกล่าว  โดย
การขัดขวางการทำงานของเอนไซม ์PPO ทำให้สีของ
อาหารคงดูสดและไม่เปล่ียนเป็นสีน้ำตาล
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ด้วยคุณสมบัติข้อน้ีของซัลไฟต์จึงใช้เป็นสาร
ฟอกสีด้วย เช่น ฟอกสีของแป้งทำอาหารให้มีสีขาว
ซ่ึงในการสำรวจของเจา้หน้าท่ีอาหารของออสเตรเลยี
ในปี ค.ศ.1994 พบว่าขนมปังสีขาวมีปริมาณซัลไฟต์
มากกว่าขนมปังโฮลวีท(9) และในประเทศไทยมีการใช้
ซัลไฟต์ในการแช่ผักผลไม้ เช่น ถ่ัวงอก ขิงซอย กระท้อน
เพื่อให้คงดูสด และสีไม่คล้ำ นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การใช้กับน้ำตาล มะพร้าว ทุเรียนกวน หน่อไม้ดอง
อีกด้วย (10)

2. Antioxidant
ซัลไฟต์มีคุณสมบัติในการยับยั ้งการเกิด

อ๊อกซิเดช่ันได้ จึงใช้ป้องกันการเหม็นหืน (rancidity)
ของอาหารประเภทนำ้มันและไขมันด้วย(4)

o-dihy droxy phenol o-quinone

3. Antimicrobial
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เช้ือจุลินทรีย์ และเช้ือราของซัลเฟอร์ และสารประกอบ
ของซัลเฟอร์เป็นที่รู ้กันมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว
แต่ความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติข้อน้ีของซัลไฟต์เพ่ิง
เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1800 นี้เอง ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมี
การใช้ซัลไฟต์เพื่อป้องกันการเน่าเสียของอาหาร(11)

นอกจากน้ียังใช้ซัลไฟต์ฆ่าเช้ือในอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน
โรงงานผลิตอาหารอีกด้วย(4)

4. คุณสมบติัอ่ืนๆ
ซัลไฟต์สามารถทำให้แป้งอยู่ในลักษณะที่

เหมาะสม (dough conditioning) สำหรับทำแผ่นแป้ง
พิซซ่าหรือขนมปังกรอบ โดยคุณสมบัติดังกล่าวน้ีเกิด
จากปฏิกิริยาท่ีซัลไฟต์ตัดพันธะไดซัลไฟด์ในแป้งทำให้
แป้งอ่อนนุ่มข้ึน(1,3,12)

นอกจากนี้ยังมีการใช้ซัลไฟต์ในกระบวน
การผลิตไวน์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการคือ เพื่อ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของยีสต์และเช้ือจุลินทรีย์ท่ีติดมา
กับผลไม้ท่ีใช้ในการทำไวน์ และยับย้ังการทำงานของ
เอนไซม์เพ่ือไม่ให้ไวน์มีสีเข้ม หรือสีน้ำตาล นอกจากน้ี
ยังใช้กำจัดกล่ินฉุนของไวน์ (sherry-like aroma)(11,12,13)

อันเนื่องมาจากสารอัลดีฮายด์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การหมัก โดยซัลไฟต์ในรูปของไบซัลไฟต์จะเข้าทำ
ปฏกิริิยากบักลุม่คารบ์อนลิของอลัดฮีายดแ์ละเปลีย่น
อัลดีฮายด์เป็นสารอ่ืน(1)

คุณสมบัติหลายประการขา้งต้น ทำให้มีการ
ใช้ซัลไฟต์กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารตลอดมา  จนกระท่ังในปี ค.ศ.1981 ได้มีรายงาน

ปรากฏการณ์ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นใน
ผู้บริโภคบางรายท่ีบริโภคอาหารท่ีมีซัลไฟต์ปะปนอยู่(12)

จึงได้มีการศึกษาเก่ียวกับอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว
อย่างจริงจัง และพบว่าซัลไฟต์ท่ีอยู่ในรูปของซัลเฟอร์-
ไดอ๊อกไซด์ เป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ร่างกายเกิดอาการ
ตอบสนองต่างๆ ข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากการบริโภคซัลไฟต์
ลงไปในกระเพาะอาหารท่ีมีสภาวะความเป็นกรดสูงน้ัน
ซัลไฟต์จะถูกเปล่ียนไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์น่ันเอง (1)

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ของ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้แก่ อาการหดเกร็งของหลอดลม
โดยเฉพาะในคนที ่เป็นโรคหอบหืดอยู ่แล้ว (14,15)

นอกจากนี้บางคนอาจมีผื่นขึ้น ตามลำตัวมีอาการ
ผิดปกติของช่องท้อง มองภาพต่างๆ ไม่ชัด วิงเวียน
แน่นหน้าอก หายใจไม่เป็นปกติ และพบอาการ
ผิดปกติทางระบบประสาทในบางคนด้วย(4,15) อาการ

Drug 9-2  ÅèÒÊØ´.pmd 26/2/2550, 14:1321





อื่นๆ ที่พบได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ
ปวดท้อง อาเจียน และอุจจาระร่วง และสำหรับผู้ท่ีแพ้
อย่างรุนแรง หรือผู้ท่ีเป็นโรคหอบหืด อาจมีอาการช็อก
หมดสติและเสียชีวิตได้ (10)  ดังน้ันเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียง
ต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากซัลไฟต์และซัลเฟอร์-
ไดออกไซด ์ ผู้บริโภคจงึควรระมดัระวงัในการบรโิภค
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท โดยเลือก
รับประทานอาหารที่ไม่มีสารถนอมอาหารหรือวัตถุ
กันเสียถ้าเป็นไปได้ และพยายามหลีกเลี่ยงการรับ-
ประทานอาหารที่มีปริมาณซัลไฟต์สูง เช่น ผักและ
ผลไม้อบแห้ง ไส้กรอก เฟรนช์ฟราย และเมล็ดผลไม้
อบแห้ง เช่น เมล็ดฟักทอง แตงโม ซ่ึงเปลือกของมัน
อาจมีซัลไฟต์ติดอยู่ในปริมาณสูง(5) และมีความระมัด
ระวังในการเลือกอาหาร เช่น เลือกซ้ือถ่ัวงอก ขิงซอย
ที่มีสีคล้ำมารับประทาน หรือเลือกอาหารที่มีสีสรร
ตามธรรมชาติ และแหล่งผลิตที ่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ(16)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้
ควบคุมปริมาณการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร
ไว้ใน “ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้าย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2547” โดยจัดซัลเฟอร์ไดออกไซดไ์ว้ใน
ลำดับที่ 85 (INS 220) ซึ่งระบุชนิดของอาหารที่
อนุญาตให้ใส่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ 14 ประเภท
โดยปริมาณท่ีใช้ในอาหารแต่ละประเภทแตกต่างกันไป
อีกท้ังยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในพืช ผัก ผลไม้ที่รับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน
เช่น ขิง หน่อไม้ ถ่ัวงอก เป็นต้น(17)
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⌦
  

  

หลักการและเหตุผล
ยากลุ่ม Thiazolidinediones (TZDs) เป็นยา

รักษาโรคเบาหวานกลุ่มใหม่ท่ีมีจำหน่ายในประเทศไทย
ปัจจุบันมี 2 ชนิด ได้แก่ rosiglitazone และ pioglitazone
ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยเพิ่ม
ความไวของเน้ือเย่ือต่อการออกฤทธ์ิของอินซูลิน กลไก
การออกฤทธิ์ของยา คือไปกระตุ้นการทำงานของ
peroxisome proliferators-activated receptor-
γ (PPAR- γ ) ทำให้การทำงานของยีนส์ที ่ไวต่อ
อินซูลินเพิ่มขึ้น ยากลุ่มนี้สามารถให้เป็นยาเดี่ยว
หรือใช้ร่วมกับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มอ่ืน  เช่น
sulfonylureas metfofmin และอินซูลินในการควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่เน่ืองจาก troglitazone ยา
ชนิดแรกของกลุ่มน้ีท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ให้จำหน่ายได้ใน
ประเทศมีรายงานการเกดิพิษต่อตับในผู้ป่วย 43 ราย
ในจำนวนน้ีมีผู้เสียชีวิต 29 ราย ซ่ึงนำไปสู่การถอนยา
ในปี 2543 ดังน้ันจึงควรมีการเฝ้าระวังติดตามอาการไม่
พึงประสงค์ของยาในกลุ่มนี้สำหรับ rosiglitazone
ถึงแม้จะไม่พบความผิดปกติของการทำงานของตับใน
ระหว่างการทดลองทางคลินิก แต่พบผู้ป่วยจำนวน 2 ราย
ท่ีมีความผิดปกติของการทำงานของตับ (hepatic failure
และ hepatocellular injury) จากการใช้ยานี้และมี
รายงานพบ mixed hepatocellular-cholestatic liver
injury ในผู้ป่วย 1 รายท่ีใช้ยา pioglitazone ดังน้ันจึงมี
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยท่ีใช้ยากลุ่มน้ี ควรตรวจระดับ
เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) ก่อนเร่ิมใช้
ยา และตรวจซ้ำทุก 2 เดือน เป็นเวลา 1 ปี หลังจากน้ัน
ตรวจเป็นระยะตามความเหมาะสม และไม่ควรใช้ยาน้ี
ในผู้ป่วยท่ีมีระดับ ALT มากกว่า 2.5 เท่าของค่าสูงสุด

 ของระดับเอนไซม์น้ีในคนปกติ สำหรับอาการข้างเคียง
อ่ืนๆ ของยากลุ่มน้ี  ได้แก่ น้ำหนักตัวเพ่ิม ภาวะบวม
เนื่องจากการคั่งของน้ำในร่างกาย จึงควรระมัดระวัง
การใช้ยาในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว และหลีกเล่ียง
การใช้ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวท่ีมีความรนุแรงใน
ระดับ NYHA FC III และ IV นอกจากน้ีอาการข้างเคียง
อื่นๆ ที่พบ คือ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนโพรงอากาศอักเสบ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเน้ือ

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ได้เร่ิมนำยา rosiglitazone และ pioglitazone มาใช้
สำหรับรักษาโรคเบาหวานตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2546
กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลพทุธชินราชจงัหวัด
พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มนี้ขึ้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตราย และให้การรักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมแกผู้่ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยา rosiglitazone และ pioglitazone ของผู้ป่วย
ในคลินิกพิเศษโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก

2. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา rosiglitazone และ
pioglitazone ของผู้ป่วยในคลนิิกพิเศษโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

วิธีการศึกษา
เป็นแบบพรรณารวบรวมข้อมูลจากแบบ

เก็บข้อมูลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
กลุ่ม Thiazolidinediones โดยเภสัชกรท่ีปฎิบัติงานใน
คลินิกพิเศษโรคเบาหวาน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2546 ถึง
เดือนเมษายน 2548 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ
และ paired t-test
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ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จากการติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยากลุ่ม Thiazolidinediones คือ rosiglitazone (38 ราย) และ

pioglitazone (15 ราย) พบผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 32 ราย (ร้อยละ 60.4) เป็น
ผู้ป่วยท่ีใช้ยา rosiglitazone 24 ราย และ pioglitazone 8 ราย โดยรายละเอียดในตารางท่ี 2
ตารางท่ี 2 อาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา

ผลการดำเนินงาน
จากการตดิตามผลต้ังแต่เดือนธันวาคม 2546-เมษายน 2548 มีผู้ป่วยในคลินิกพิเศษเบาหวานที่ใช้

ยากลุ่ม Thiazolidinediones คือ rosiglitazone และ pioglitazone ซ่ึงสามารถติดตามได้ต่อเน่ืองต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป
จำนวน 53 ราย รายละเอียดแสดงในตารางที ่1
ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา rosiglitazone และ pioglitazone

rosiglitazone pioglitazone รวม
38

63 (39-85)
19 : 19

11(1-30)

67.6 (38-130)

181.7(112-287)
n = 25

8.54 (6.4-12.4)

9
16
5
3
5

15

62 (46-76)
2 : 13

8 (3-15)

60.7 (40.5-94)

184.9 (117-267)
n = 8

8.26 (6.9-9.2)

4
7
2
1
1

53

62.8 (39-85)
21 : 32

10 (1-30)

57.5 (38-130)

182.6 (112-287)
n = 33

8.48 (6.4-12.4)

13
23
7
4
6

จำนวนผู้ป่วย (ราย)
อายุปี (ปี)
Mean (Range)
เพศ (หญิง : ชาย)
ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน (ปี)
Mean (Range)
น้ำหนัก (kg)
Mean (Range)
FBS(mg%)
Mean (Range)
HbA1c(%)
Mean (Range)
Prior treatment (No. of patients)
Oral hypogiycaemic agent
Monotherapy
Double-agent therapy
Triple-agent therapy
Insulin monotherapy
Combination therapy
(Oral hypoglycaemic
agent + Insulin)

ADR (คร้ัง) rosiglitazone
(n=24)

pioglitazone
(n=8)

รวม
(n=32)

Weight gain
edema
hypoglycaemia
Abnormal LFTs
fatigue
รวม (คร้ัง)

17
9
2
1
2
31

8
1
-
1
-

10

25
10
2
2
2
41
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ตารางท่ี 3 ผลของ Thiazolidinediones ต่อการเพ่ิมน้ำหนักตัวท่ี 6 เดือนหลังใช้ยา

* มีผู้ป่วยหยุดใช้ยาก่อน 6 เดือนจำนวน 3 ราย

Thiazolidinediones
น้ำหนักตัวเพ่ิม

ไม่เปล่ียนแปลง
(< 2 kg)

น้อย
(2-5 kg)

ปานกลาง
(5.1-8 kg)

มาก
(> 8 kg)

Rosiglitazone (n = 35*)
Pioglitazone (n = 15)
รวม (n = 50)

18
7
25

12
6
18

4
2
6

1
-
1

ตารางท่ี 4 ผลของการใช้ยากลุ่ม Thiazolidinediones ต่อระดับไขมันในเลือด

ระดับไขมันในเลือด Rosiglitazone
(n = 29)

Pioglitazone
(n = 6)

Mean baseline lipid level
Total cholesterol
Triglycerides

Mean 3-6 months lipid level
Total cholesterol
Triglycerides

196.41
178.93

201.55
167.65

199.17
161.17

184.50
136.67

อาการไมพึ่งประสงค์จากการใชย้าท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ น้ำหนักตัวเพ่ิม (ร้อยละ 60.9) เม่ือช่ังน้ำหนักท่ี
6 เดือนหลังใช้ยา โดยผู้ป่วย 18 ราย (rosiglitazone 12
ราย pioglitazone 6 ราย) น้ำหนักเพ่ิม 2-5 kg ผู้ป่วย 7
ราย (rosiglitazone 5 ราย และ pioglitazone 2 ราย)
น้ำหนักเพิม่มากกวา่ 5 kg โดยรายละเอยีดแสดงใน
ตารางท่ี 3

อย่างไรก็ตามน้ำหนักตัวท่ีเพ่ิมในผู้ป่วยไม่ใช่
สาเหตุหลักท่ีต้องหยุดใช้ยา ยกเว้นมีอาการไม่พึงประสงค์
อย่างอ่ืนร่วมด้วย

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบรอง
ลงมา คือ บวม (ร้อยละ 24.4) ผู้ป่วย 6 ใน 10 ราย
ท่ีมีอาการน้ีแพทย์ส่ังหยุดใช้ยา และมีผู้ป่วยท่ีต้องหยุด
ใช้ยาเนือ่งจากเกดิอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า
ท้ังหมดจำนวน 9 ราย (ร้อยละ 17.0) โดย 2 รายมีระดับ
เอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น และ 1 รายเกิดภาวะน้ำตาล
ในเลือดต่ำ ซ่ึงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผลต่อระดับเอนไซม์ในตับ
ผู้ป่วย 2 รายมีระดับเอนไซม์เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย

เม่ือเปรียบเทียบกับตอนเร่ิมต้นใช้ยา โดย 1 รายอยู่ใน
กลุ่มท่ีใช้ rosiglitazone หลังจากใช้ยา 1 และ 2 เดือน
aspartate transaminase (AST) เพ่ิมข้ึนจาก 45 U/L
เป็น 58 U/L และ 71 U/L ตามลำดับ (ค่าปกติ < 35 U/L)
และอีก 1 รายอยู่ในกลุ่มท่ีใช้ pioglitazone หลังจาก
ใช้ยา 4 และ 8 เดือน เอนไซม์ alanine transaminase
(ALT) เพ่ิมข้ึนจาก 14 U/L เป็น 55 U/L ตามลำดับ ผู้ป่วย
ทั้ง 2 ราย หลังจากหยุดยาแล้วค่าเอนไซม์ดังกล่าว
ลดลงสู่ระดับปกติ

ผลต่อระดับไขมันในเลือด
จากการติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยากลุ่ม

Thiazolidinediones ผู้ป่วยท่ีมีข้อมูลการตรวจวัดระดับ
ไขมันในเลือดก่อนและหลังการใช้ยา ซ่ึงสามารถนำมา
วิเคราะห์ได้มีจำนวน 35 รายแสดงในตารางที ่4
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ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้ยา rosiglitazone ระดับ total
cholesterol เฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ระดับ triglycerides
เฉล่ียลดลง ส่วนกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้ยา pioglitazone ระดับ
total cholesterol และ triglycerides เฉล่ียมีค่าลดลงท้ังคู่

เพื่อพิจารณารายละเอียดในกลุ่มผู้ที่ใช้ยา
rosiglitazone 29 ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีระดับ
cholesterol และ/หรือ triglyceride เพ่ิมข้ึนมี 21 ราย
โดย 11 รายต้องให้การรักษาโดยให้ยาลดไขมันในเลือด
หรือเพิ่มขนาดยาลดไขมันในเลือดที่ใช้อยู่ สำหรับ
กลุ่มผู้ท่ีใช้ยา pioglitazone 6 ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วย
ท่ีมีระดับ cholesterol และ/หรือ triglyceride เพ่ิมข้ึนมี
3 ราย แต่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและไม่จำเป็นต้อง
ให้การรักษาโดยให้ยาลดไขมันในเลือด หรือเพ่ิมขนาด
ยาลดไขมันในเลือดท่ีใช้อยู่

ผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด
จาการติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยากลุ่ม

Thiazolidinediones ผู้ป่วย 50 ราย (rosiglitazone 35
รายและ pioglitazone 15 ราย) สามารถคำนวณ
ค่าเฉล่ียของ FBS เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการใช้ยา
และมีผู้ป่วย 28 ราย (rosiglitazone 21 รายและ
pioglitazone 7 ราย) ที่มีการตรวจวัดค่า HbA1c
ก่อนและหลังการใช้ยา ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ได้
แสดงในตารางที ่5

ค่าระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยภายหลังจาก
การใช้ยาทั้ง 2 ชนิดมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนใช้ยา โดยค่า HbA1c มีค่าเฉล่ียลดลงเม่ือเปรียบ
เทียบกับก่อนใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

พิจารณารายละเอียดในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา
ท้ังหมด เม่ือติดตามการใช้ยาท่ี 6 เดือน พบว่า

กลุ่มท่ีใช้ยา rosiglitazone (35 ราย) ผู้ป่วย
สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย
(HbA1c < 7% / FBSave 90-130 mg%) หรือใกล้เคียง
จำนวน25 ราย โดย 21 รายไม่มีการปรับเปล่ียนการ
รักษาและมีผู ้ป่วย 3 ราย สามารถปรับลดขนาด
ยาอินซูลินลง สำหรับในกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลไดต้ามเป้าหมาย จำนวน 10 ราย ต้อง
ปรับขนาดยารับประทานเพ่ิม 7 ราย ปรับขนาดยาฉีด
อินซูลินเพ่ิม 2 ราย และต้องเร่ิมให้ยาฉีดอินซูลิน 1 ราย

กลุ่มท่ีใช้ยา pioglitazone (15 ราย) ผู้ป่วย
สามารถควบคมุระดบันำ้ตาลไดต้ามเปา้หมาย (HbA
1c < 7% / FBSave 90-130 mg%) หรือใกลเ้คยีง
จำนวน 11 ราย  โดย 10 รายไม่มีการปรับเปลี่ยน
การรักษาและมีผู้ป่วย 1 ราย  สามารถปรับลดขนาด
ยาอินซูลินลง สำหรับในกลุ่มท่ีไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ตามเป้าหมายจำนวน 4 ราย ต้องปรับขนาด
ยารับประทานเพ่ิม 2 ราย ปรับขนาดยาฉีดอินซูลินเพ่ิม
2 ราย

อภิปรายผลและสรุป
การศึกษาคร้ังน้ีพบอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยากลุ่ม Thiazolidinediones (TZDs) ในอัตรา
ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 60.4 แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ
83.0) สามารถใช้ยาต่อ  เน่ืองจากอาการไม่พึงประสงค์
ท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรง โดยท่ีพบมากท่ีสุดคือน้ำหนัก

* p-value<0.05

ตารางท่ี 5 ผลของการใช้ยากลุ่ม Thiazolidinediones ต่อ HbA1c

ระดับน้ำตาลในเลือด Rosiglitazone
N = 21
8.21
7.57

N = 35
183.6
146.0

N = 6
8.23
7.23

N = 15
187.9
148.9

HbA1c* :
Mean baseline
Mean 4-6 months

FBS :
Mean baseline
Mean 6 months

Pioglitazone
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ตัวเพ่ิม ซ่ึงพบถึงร้อยละ 60.9 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
น้อยถึงปานกลาง ซ่ึงพบเช่นเดียวกับหลายการศึกษา
ท่ีผ่านมา  แต่ไม่ใช่สาเหตุสำคัญท่ีทำให้ผู้ป่วยต้องหยุด
ใช้ยา โดยพบว่าการใช้ยากลุ่ม TZDs มีผลทำให้
น้ำหนักตัวผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนควบคู่ไปกับการควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือด และความไวในการตอบสนองต่ออินซูลิน
ของผู้ป่วยซ่ึงดีข้ึน และภาวะน้ำหนักเพ่ิมน้ีจะเร่ิมคงท่ี
เมื่อระดับน้ำตาลสะสม HbA1c ของผู้ป่วยเริ่มลดลง
ซ่ึงแสดงถึงการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย

จากการศึกษาครั้งนี้พบผู้ป่วย 2 รายจาก
ท้ังหมด 55 ราย ท่ีมีระดับเอนไซม์ในตับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
และลดลงสู่ปกติหลังจากหยุดยา โดยผู้ป่วยรายแรกมี
อาการเหนื่อยล้าร่วมด้วย ซึ่งผู้ป่วยแจ้งว่าเป็นช่วง
ที่ตนเองทำงานหนักและไม่ได้พักผ่อน ซึ่งแพทย์ให้
ความเห็นว่าอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลและแพทย์
ได้ส่ังใช้ยา rosiglitazone ให้แก่ผู้ป่วยอีกคร้ังหลังจาก
หยุดใช้ยาคร้ังแรกประมาณ 10 เดือน ซ่ึงกำลังอยู่ในช่วง
การติดตามการใชย้า ส่วนผู้ป่วยรายที ่ 2 เน่ืองจากมี
อาการบวมและน้ำหนักเพิ่มขึ้นร่วมด้วย จึงมีหลาย
สาเหตุท่ีทำให้หยุดยา จะเห็นว่ายังไม่ชัดเจนท่ีจะสรุปว่า
ระดับเอนไซม์ในตับท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นผลจากการใช้ยา
TZDs และในกรณีท่ีผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม TZDs มีเอนไซม์
ตับข้ึนสูงกว่าปกติไม่มาก เช่น 1-2.5 เท่า ยังไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนว่าควรหยุดยา TZDs หรือไม่ ในกรณีท่ี
ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ยาต่อจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยการตรวจหน้าท่ีของตับเป็นระยะ หรือหาสาเหตุอ่ืน
ท่ีอาจทำให้มีเอนไซม์ตับสูงข้ึนได้

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยากลุ่ม TZDs ครั้งนี้ได้ศึกษาผลในการลดระดับ
น้ำตาลในเลือดของยาและพบว่าการใช้ยาท้ัง 2 ชนิด คือ
rosiglitazone และ pioglitazone ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
สามารถทำให้ระดับน้ำตาลสะสม HbA1c ภายหลัง
จากใช้ยาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ยาอย่าง
มีนัยสำคัญสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่าการใช้ยากลุ่ม TZDs สามารถทำให้ระดับ
น้ำตาลสะสม HbA1c ลดลงได้ต้ังแต่ 0.7-1.6% ท้ังการ

ใช้ยาแบบเด่ียวๆ หรือใช้ร่วมกับยาฉีดอินซูลิน ยากลุ่ม
sulfonylurea และ metformin ส่งผลท้ังในด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใช้ยา ทำให้ผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การใช้ยา
กลุ่ม TZDs อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ีสำคัญ
และจำเป็นต้องหยุดใช้ยา ดังนั้นการสั่งใช้ยากลุ่มนี้
ควรตระหนักถึงข้อแนะนำท่ีกำหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้ยา และผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

การศึกษาคร้ังน้ี ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์
ที่รุนแรงจากการใช้ยากลุ่ม TZDs ในกลุ่มผู ้ป่วย
เฉพาะในคลินิกพิเศษเบาหวาน ซึ่งมีจำนวนไม่มาก
แต่อย่างไรก็ตาม มีกลุ ่มผู ้ป่วยอีกส่วนหนึ ่งของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยากลุ่มนี้ จึงควรต้องมีการศึกษา
ขนาดใหญ่ เพื่อติดตามผลของการใช้ยาทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการใช้ยาต่อไป
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ผู้ป่วยหญิง อายุ 31 ปี ได้รับยาสูตร  ergota-
mine tartrate + caffeine จากร้านขายยา เพ่ือรักษา
อาการปวดศีรษะ หลังจากรับประทานยา 1 เม็ด ไม่ก่ี
ช่ัวโมงต่อมา ผู้ป่วยมีอาการปวดแขนขา และปลายเท้า
ท้ังสองข้างเขียวคล้ำเพราะขาดเลือด  เน่ืองจากมีการ
หดตัวของหลอดเลือดแดง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะ
ergotism   เมื่อสืบประวัติการใช้ยาพบว่า ผู้ป่วยมี
ภาวะติดเช้ือเอชไอวี อยู่ระหว่างใช้ยา indinavir, ritonavir
และ combid  (lamivudine + zidovudine)   จึงวินิจฉัย
ได้ว่า ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาต่อกัน
(drug interaction) ระหว่างยาต้านไวรัสคือยา  indinavir,
ritonavir กับยา ergotamine tartrate ผู้ป่วยรายน้ีได้รับ
การรักษาด้วยยาขยายหลอดเลือดแดงหลายขนาน
และมีอาการดีข้ึน  แต่ยังคงมีเน้ือเย่ือท่ีเท้าท้ังสองข้าง
ส่วนหน่ึงตายจากการขาดเลอืด

Ergotism หรือ ergot toxicity  คือภาวะท่ีมีการ
หดตัวของหลอดเลือด และทำให้เกิดการตายของ
เนื้อเยื่อส่วนปลาย คือแขนขาลงไป (extremities)
นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ท่ีมีความอันตรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้   ซ่ึงสาเหตุ
อาจเกิดจากการใช้ยา ergot เกินขนาด  ใช้ยาเป็นระยะ
เวลานาน  หรือเกิดจากปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา ทำให้
ระดับ ergot ในพลาสมาสูงเกินไปจนเกิดภาวะเป็น
พิษได้ (1)

กลไกการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา
indinavir, ritonavir กับยากลุ่ม ergot คือเนื่องจาก
indinavir และ ritonavir เป็นยาในกลุ่ม protease inhibi-
tors ซึ่งเป็น potent Cytochrome P 450  3A4 (CYP

3A4) inhibitor ในขณะท่ียา ergot เป็นยาท่ีถูก metabo-
lized ผ่านเอ็นไซม์ CYP3A4    เม่ือใช้ร่วมกันทำให้ยา
ergot ถูก metabolized ลดลง ทำให้ระดับของยา ergot
ในพลาสมาสูงข้ึน จนถึงระดับท่ีทำให้เกิดพิษ (toxicity)
ด้วยเหตุน้ีในหัวข้อ “ข้อห้ามใช้” ในเอกสารกำกับยา rito-
navir, indinavir  รวมทั้งยา ergot เองได้มีการระบุ
ข้อความห้ามใช้ยาท้ังสองกลุ่มร่วมกัน (2)

ritonavir ถือว่าเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิยับย้ัง CYP 3A4
ท่ีแรงท่ีสุดในกลุ่ม protease inhibitor  (the most po-
tent CYP 3A4 inhibitor)  ซ่ึงนอกจากเอ็นไซม์  CYP
3A4 แล้ว ยาน้ียังมีฤทธ์ิยับย้ังเอ็นไซม์ CYP 2D6 ได้อีก
ด้วย สำหรับยาท่ีมีฤทธ์ิยับย้ัง CYP 3A4 อ่อนท่ีสุดใน
กลุ่มน้ีคือ saquinavir (3)

รายงานกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะ ergotism จาก
ปฏิกิริยาระหว่างยา ergot กับ protease inhibitors
ท่ีพบในต่างประเทศ ได้แก่

ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบผู้ป่วยชายอายุ
น้อย (young adult) ซึ่งมีผลตรวจเอชไอวีเป็นบวก
เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา protease inhibitors ท่ีใช้อยู่กับ
ergot alkaloid agents และเกิดภาวะพิษจากยาดังกล่าว
(ergot toxicity)(4)

ประเทศอาร์เจนตินา พบผู้ป่วยชาย ติดเช้ือ
เอชไอวี ไดรั้บยา ritonavir มาแลว้เป็นเวลา 13 วัน
เกิดภาวะ ergotism ท่ีรุนแรง ภายหลังใช้ยา ergotamine
ในขนาดต่ำด้วยตนเอง (self administration)(5)

ประเทศฝร่ังเศส พบผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี
ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยา ritonavir เป็นหนึ่งในยา
เพ่ือรักษา เกิดภาวะ ergotism  คืออาการปวด ชา และ
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cyanosis  ภายหลังจากการใช้  ergotamine tartrate 2
มิลลิกรัม คร้ังเดียว  ต่อมาได้เข้ารับการรักษาในโรง-
พยาบาล อาการท่ีพบเพ่ิมเติมคือ คลำชีพจรส่วนปลาย
ไม่ได้ (loss of peripheral pulse), Archillea deep ten-
don reflex  และผิวหนังซีด เท้าเย็น ผู้ป่วยรายน้ีได้รับ
การรักษา ergotism ด้วย prostacyclin analogue  จึงมี
อาการดีข้ึน และหายเป็นปกติ โดยไม่พบอาการต่างๆ
ดังกล่าวเป็นซ้ำอีก ภายหลังหยุดยา regotamine และใช้
ritonavir ต่อ(6)

นอกจากยา indinavir และ ritonavir ยังมี
ยาอ่ืนๆ อีกหลายชนิดมีคุณสมบัติเป็น Cytochrome P-
450 inhibitors   ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันกับยากลุ่ม
ergot  และสามารถเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด acute ergo-
tism  เม่ือใช้ร่วมกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1

รายงานกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะ ergotism
จาก ปฏิกิริยาระหว่างยา ergot กับ ยากลุ่มอ่ืนๆ

ประเทศออสเตรเลีย  มีรายงานพบผู้ป่วยหญิง
อายุ 47 ปี มีอาการอ่อนแรงและไม่มีความรู้สึกบริเวณ
เท้าท้ังสอง  กล้ามเน้ือน่องข้างซ้ายกดเจ็บ คลำชีพจร
ในส่วนปลายไม่ได้ (loss of peripheral pulse)  มีประวัติ

ตารางท่ี 1 แสดงยาท่ีมีคุณสมบัติเป็น Cytochrome P-450 inhibitors (1)

กลุ่มยา Cytochrome P-450 inhibitors ตัวยา
Benzodiazepine
Imidazole antifungal
Inotropic
Macrolides

Nitroimidazole antibiotics
Non nucleoside reverse transcriptase
inhibitors
Protease inhibitors

Serotonin receptor agonist
Serotonin reuptake inhibitors
Triazole antifungal

alprazolam
fluconazole, ketoconazole
dopamine
azithromycin, clarithromycin, dirithromycin, josamycin,
mepartricin , miokamycin

metronidazole
delavirdine, efavirenz

amprenavir, atazanavir nelfinavir, fosamprenavir,
lopinavir
eletriptan
fluoxetine, fluvoxamine
clotrimazole, itraconazole, voriconazole

การใชย้า ergotamine tartrate, cyclizine, caffeine
เป็นเวลานานเพื่อรักษาโรคปวดศีรษะชนิดไมเกรน
ต่อมาได้รับยา erythromycin  เม่ือใช้ถึงวันท่ี 4  มีอาการ
เจ็บปวดและชาบริเวณแขนซ้าย รวมมีการใช้ยารักษา
ไมเกรนดังกล่าวข้างต้นท้ังหมดจำนวน 3 เม็ด   อาการ
แสดงของ ergotism เลวลงในวันท่ี 5 ก่อนท่ีจะได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล  ผู้ป่วยรายน้ีรอดชีวิต แต่ต้อง
ตัดขาซ้ายต้ังแต่บริเวณใต้เข่าลงไป เน่ืองจากมีการตาย
ของเน้ือเย่ือแบบถาวร อีกรายหน่ึงเป็นผู้ป่วยชายอายุ
55 ปี ใช้ ergotamine 2  mg ต่อสัปดาห์เป็นเวลานาน
เกิดภาวะ severe ischaemia ที่แขนทั้งสองข้าง
เน่ืองจากภาวะ  ergotism  ภายหลังได้รับยา erythro-
mycin เพ่ือรักษาอาการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (7)   ผลภายหลังจากการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยรายน้ี ไม่สามารถติดตามผลได้

สรปุ
จากเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นจะเห็นได้ว่าเป็น

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้หากมี
การซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนสั่งจ่ายยา
ดังนั้นจึงควรมีการสอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติยา
ท่ีกำลังได้รับเสมอก่อนท่ีจะใช้ยา ergot  และควรให้คำ
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แนะนำผู้ป่วยเก่ียวกับปฏิกิริยาระหว่างยาท่ีอาจพบได้
เม่ือใช้ยากลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกับยาน้ี  เพ่ือป้องกันการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างรุนแรงเช่นกรณี
ท่ีเกิดข้ึน

หากท่านใดมีประสบการณ์กรณีแบบท่ีเกิดข้ึน
หรือหากได้พบในโอกาสต่อไป  กรุณารายงานมาที่
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  เพื่อเป็นการช่วยกันเฝ้าระวังและติดตาม
อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน   ศูนย์ฯ จะได้นำข้อมูล
ของท่านลงบันทึกในฐานข้อมูล  เพ่ือเป็นการปรับปรุง
ฐานข้อมูลของประเทศไทยให้มีความครอบคลุม
และสามารถใชเ้ป็นแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป
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ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2549
ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยาจากโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข
ต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยระบบ Spontaneous Reporting
ซึ่งเป็นรายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินผล
ได้จำนวนท้ังส้ิน 3,324 ฉบับ จำแนกเป็นผู้ป่วยเพศชาย
1,337 คน (40.22%) เพศหญิง 1,971 คน (59.30%)
และไม่ระบุเพศ 17 คน (0.51%) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ
ในช่วง 31-45 ปี จำนวน 960 คน (28.89%) รองลงมา
เป็นช่วงอายุ 46-60 ปี จำนวน 677 คน (20.37%)

จากจำนวนรายงานทั้งหมด 3,324 ฉบับมี
อาการไม่พึงประสงค์จำนวน 5,757 รายการ จากยาท่ี
สงสยั 3,862 ตวัยา (1 รายงานสามารถมยีาทีส่งสยั
และอาการไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ) อาการ
ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย แบ่งตาม
ระดับความรุนแรง พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.27
มีอาการไม่ร้ายแรง โดยผลท่ีเกิดข้ึนจากอาการไม่พึง-
ประสงค์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.87 จะหายเป็นปกติโดย
ไม่มีร่องรอยเดิม

ในจำนวนนี้มีกลุ่มยาหลักที่พบอาการไม่พึง
ประสงค์มากท่ีสุดคือ กลุ่ม general antiinfectives for
systemic use จำนวน 2,080 รายการ (53.86%)
รองลงมาคือ กลุ่ม musculo-skeletal system จำนวน
512 รายการ (13.26%) อันดับสามได้แก่ ยาในกลุ่ม
central nervous system จำนวน 412 รายการ
(10.67%)  โดยมีรายละเอียดของกลุ่มยาที่ส่งสัยดังนี้

1. กลุ ่มยา general antiinfectives for
systemic use ได้รับรายงานไม่พึงประสงค์จำนวน
2,080 รายการ (53.86%) จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ย่อยได้ดังน้ี

- ยากลุม่ systemic antibiotics จำนวน
มากที่สุดคือ 1,189 รายการ โดยยาที่ได้รับรายงาน
มากท่ีสุดคือ amoxycillin 232 รายการ รองลงมาคือ
ceftriaxone 158 รายการ และ dicloxacillin 66 รายการ
ตามลำดบั

- ยากลุ่ม antivirals for systemic use ได้
รับรายงานจำนวน 401 รายการ โดยยาท่ีได้รับรายงาน
มากท่ีสุดคือ stavudine+lamivudine+ nevirapine 71
รายการ รองลงมาคือ nevirapine 32 รายการ และ
stavudine 24 รายการ ตามลำดับ

- ยากลุ่ม systemic chemotherapeutics
ได้รับรายงานจำนวน 346 รายการ โดยยาที่ได้รับ
รายงานมากท่ีสุดคือ stavudine+lamivudine+ nevira-
pine 207 รายการ รองลงมาคือ norfloxacin 43 รายการ
และ ciprofloxacin 35 รายการ ตามลำดับ

2. ยากลุ ่ม musculo-skeletal system
ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จำนวน 512 รายการ
(13.26%) จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยได้ดังน้ี

- ยากลุ่ม antiinflammatory and anti-
rheumatic products ได้รับรายงานมากท่ีสุดจำนวน 423
รายการ โดยยาท่ีได้รับรายงานมากท่ีสุดคือ diclofenac
122 รายการ รองลงมาคือ  lbuprofen 116 รายการ และ
etoricoxib 27 รายการ ตามลำดับ

- ยากลุม่ antigout preparations ไดรั้บ
รายงาน 46 รายการ โดยยาทีไ่ดรั้บรายงานมากทีส่ดุ
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คือ Allopurinol จำนวน 39 รายการ รองลงมาคือ
colchicine 6 รายการ ตามลำดบั

3. กลุม่ยา central nervous system ไดรั้บ
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 412 รายการ
(10.67%) จำแนกได้ดังน้ี

- ยากลุ่ม analgesic ได้รับรายงานมาก
ท่ีสุด จำนวน 148 รายการ โดยยาทีไ่ด้รับรายงานมาก
ที่สุดคือ paracetamol 43 รายการ รองลงมาคือ
tramadol 25 รายการ และ aspirin 23 รายการ
ตามลำดับ

- ยากลุ่ม psycholeptics ได้รับรายงาน
103 รายการ โดยยาที่ได้รับรายงานมากที่สุด คือ
haloperidol 22 รายการ รองลงมาคือ litium และ
perphenazine 9 รายการ ตามลำดบั

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จำแนกตามระบบอวัยวะของร่างการมีรายงานทั้งสิ้น
5,757 รายการ พบอาการทางผิวหนัง (skin and
appendages disorders) เป็นอาการไม่พึงประสงค์
ทีพ่บมากทีส่ดุเทา่กบั 2,762 รายการ (47.83%) รอง
ลงมาคือ อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบทั่วไปของ
ร่างกาย (body as a whole general disorders) จำนวน
633 รายการ (10.96%) และอันดบัสามคอื  ระบบทาง
เดินอาหาร (gastro-intestinal system disorder)
จำนวน 498 รายการ (8.62%) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

1. ระบบผิวหนัง (skin and appendages
disorder) ไดรั้บรายงานรวม 2,762 รายการ จำแนก
ตามอาการไมพึ่งประสงค ์ดังน้ี

- อาการไมพึ่งประสงคท่ี์พบมากทีสุ่ด คือ
rash จำนวน 714 รายการ โดยไดรั้บรายงาน จากยา
amoxycillin มากทีส่ดุ จำนวน 65 รายการ รองลงมา
คือ sulfamethoxazole+trimethoprim 47 รายการ
ceftriaxone 35 รายการ ตามลำดบั

- อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบรองลงมา คือ
urticaria จำนวน 450 รายการ โดยไดรั้บรายงานจาก
ยา amoxycillin มากทีส่ดุจำนวน 37 รายการ รองลง
มาคอื  ceftriaxone 27 รายการ และ diclofenac 25
รายการ ตามลำดบั

2. ระบบท่ัวไปของร่างกาย (body as a whole
general disorders) ไดรั้บรายงานรวม 633 รายการ
จำแนกตามอาการไม่พึงประสงค์ไดด้ังนี้

- อาการไมพึ่งประสงคท่ี์พบมากทีสุ่ด คือ
face oedema จำนวน 115 รายการ โดยได้รับรายงาน
จากยา amoxycillin มากที่สุด จำนวน 12 รายการ
รองลงมาคอื diclofenac 11 รายการ และ ibuprofen
7 รายการ ตามลำดบั

- อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบรองลงมา คือ
fever จำนวน 102 รายการ โดยไดรั้บรายงานจากยา
stavudine+lamivudine+nevirapine จำนวน 10
รายการ รองลงมาคอื diphtheria-tetanus-pertussis
และ docetaxel จำนวน 8 รายการ ตามลำดบั

3. ระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal
system disorders) ไดรั้บรายงานรวม 495 รายการ
จำแนกตามอาการไม่พึงประสงค์ได้ดังนี้

- อาการไมพึ่งประสงคท่ี์พบมากทีสุ่ด คือ
nausea จำนวน 167 รายการ โดยได้รับรายงานจากยา
propylthiouracil และ calcium folinate มากที่สุด
จำนวน 11 รายการ

- อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบรองลงมา คือ
vomiting จำนวน 152 รายการ โดยได้รับรายงาน
จากยา stavudine+lamivudine+nevirapine มาก
ท่ีสุดจำนวน 9 รายการ รองลงมาคอื calcium folinate
และ docetaxel 7 รายการ ตามลำดบั
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